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Fórum 

Hozzászólás dr. Ragett1i János és dr. Marsa! Györgyné: 
A szocialista brigádmozgalom gyógyszertári szervezésének lehetőségei 

és gondjai e. cikkéhez (1. 1986. 12. szám) 

„A küzle1nény általúnos prohlé1nát ,·et fel eg:y 
1)lvan teriiletríll alHi! a iiZ<lkiro(lalon1 rneglehetíísen 
!ti~í.nvo:-<. „A hrig{Hl111oz!,!alot1L a n1aga er~d111ényei
\·el, ~set:enkéul- a 1neg!~-érdéijelczhetd türekvései\·e!, 
(íz.;zinte beszélgetésre késztet. és a jelen kiizlc1nén.v 
ehhez ad ajúnlúsokat, din•ktivúkat. „~\ lektorok 
r1e1n 1nindenhen értettek cuvct <1 szerzr'ikkcl. ~\livel 
a kirnondot.tan szak111ai te~·'<:ke11ységgel kap('iiolat:
t,):-:. de tunúgy J1en1 kiitelezíí ,-úllal{tsi lehetc"lségek 
kiire igen iizlík. úgy vélik. a küzlcn1ényben ajúnlott 
brigád IU!ajúnlú;,uk. vclllalúsok 11en1 ek~gítik ki 
tllinden esetben ezt a köYetelnH!nyt. Ez úll a !!YÚtrY
i-'ZL·rellútással) ils;-;zcfüggú tcYék~·11_vségek t(i_1rdi'·e. 
de a tanulá:-:sal képz(!f-:scl ka1JC"solat:os aj:.ínlúsnkra 
i:->. J~gy6rtchnlíhh n11lr a kép. a nctn éppen sznkn1ni. 
a kiiz<Jsségi élet teljeschhö tétel(~t: t'élzt') !C\njií11lú
s11k ten~!I. 1-lzintéu egyetért a lektor a szerz{i\·e! n 
küzlen1én_vhcn n1egfogaltuazr1tt kiiYctkezi) i11eg

úlln1iítús(Jkkal: .. Nz11cialista J3rigáclvezetlík tanáL·s

i.:oziisa c·supún í(1r1u<í.lh:;'', tov<ihhú „nincR olyan 
tuérc·e a keziinkhc~n. inely az egyes hrigúdfokozatok 
J.:C1\·etehnényszi11tj6t- riiqzíterH;". v;datuint .. a 1na
gúrahagyotisúf! órzc'.·sc l:edYez{itk·11iil hat a tclje
sí t1nén vrc' '. 

:\ ;-;zÜrzlík ott \"oltak a hrigúd111ozgalo1n hülc~dí
jénél, lúttúk. útéltók a11nak ((1jltídésctt, j('1l ü.a11crik 
lehetc")ségeit. gondjait. l~zért ,.a\·atott.an'' nyúlnak 
a té1núhoz. hogy a gyi'igyszcrellútús trY<'lgyszertúri 
fe!adatki)réhen e!en1ezzék. az ahban tevékcnvke
d('ík 1·é;;zvétclével szer\·czctt szo(·ialista hriuúdi'noz
!!alq111 lehet(íséµeit <;:-; gondjait. ,q_ jogsz;lbúlyuk. 
<t 1tH1zgalo1n he,lyét a ,-úlla\ati >-:zférúha11 je!Cilték 
lll0f.?.: és Í!!\' az a rrv6!::cv-:-;zerelláttl.si teYékenvséu 
l'l~~~é,-é Yiiú: snklH:l::ii. t t· :· .Ennek ,-ögrehaj túsa. f!yn'-
korlat i n1egvalc'l;.;ítúsa az egészsűgüg}-'i n1unka jel
leuéhtíl kiJ\'et:keztien 1H.~n1 1nP1H\íg ,.1-.:i(oiJ,·ekc~lt". 

a J~iala!adt g:v·;tkorlat L•s az elképze'fé.•H:k e,-.;etenként 
\-j tat ha l1'1k. 

ls111f:'r\·p a ,-;z(~rziik ú!lúspontjút. ,-itathatatlnn 
\-i~zn,nt. h(!f-!Y a szq(:ia,lis,t<t hrigúd11Hi~g:al~llt1 a „la
L(1SHHf!" gyugyszerellat.a:-:a11ak korszeru sz1nvonal<1t1 

t-i')rténií hizt o:-- í t:Úsil ·' 111el lef-.t i „elkütelezeitsérr" 
(•riísítP:-l:t. a fÚr~yi ft'llr;tPlét 6s a kiini.\·ezet e cóln~k 

lcgn1cgfele!()hh alakítúsát, ünnak ezirányi'i kiegé
szítését van hiYatott szolgillni. és ehhez ~ rnint 
valljúk ~ inagas fiZÍnvoni~lt'i, gazdaH~ígos 11111nka
Yégzésre fejlett hiYntústudat:ra és szoeialiHta 111un
kaerkölc:sre ,-a11 Hziikség. „-\ 111egfr1galinazúshc'1! kü
,·etkezik. hogy a g,v<'ig~\·szerellKtá~- kor:.;zeríí szín
,·onala" eb;c'.ísorha11 1t -„hcteQ'' érdekéhen türtén(í 
('selckvésnek ad prioritúst. ~-.; chbcn a „beteg" é.-; 
a „vúllalat'' érdeke iis:-;zetetten jelentkezik. 

~"\ lehetséges „ hrigúdfelajúnl{u; ., egyik kritériu-
111a, hog.v n111nkakiiri kntclesség ne kpriiljön a tiihh
lct,·úllalúsok közé. „-\z eg_yete1uet Yégzetteknek. 
a .. diplon1úsoknak·· az rt 1nindenktiri kiitelessége. 
a húrhol hetültiitt n1u11kakiJrrel kap('s()lathan egyik 
kiernelf.. feladata, horrv a tnunkakiir ellátú;-;ilhoz 
:-:ziikséges kclltí. kor~~er(i is1nerctek hirt:okúhan 
,-égczz~;k n1unkájukat. _Ez talún f{1kozotta11 érvö-
11yes azokra. akik a segítségre és a folvatuatos f"e!M 
,-ihígosítúsra. ta1uí.esra~:;;zurÚl<í beteg ei"uherrel \"íU\~ 
nak kapc-.solathan, ig_,~ az egé:::zsógügybon dolgo
zúkra. a gv6gyszerészekre. ~q_ gyögvszerész eskiijó
he11 arra k'öt~fezi n1agát, ho~,/---.',hi\;atáso1n !!Vakor
!at áhan. a legnag3~nhh lcÚ-:~iistneretesHégg'ei járok 
el". _,\:;, egvete1n ne1n taníthat n1eu 1ninde11re. atni 
a „rrvc'ig\~~zerészet:" területén 11éll~hHlzhetetlen lt1-
d{1s~-t~1y~-1g. ezért a „hi,·at-ú;.; g}'it!;:nrl<ttához" f(1\ya

n1ato;.;an 111eg kell újnlni. 
\"últozf'J \~iJúgtrnkh,111. a <·Öl 1i1ei:rtartúsúval itvak~ 

rnn nu')dosuhu~k a feladatok. czz'(·t <t felaci<tti~~)riik 
i.s. Íg;.· \·an t·z a kiizegé;-:z:-;égüg.~v. az egészség javít.ú
sút. 111egtlrzését ('élz(·> tájúkoztatús.snl. inf{1ri11úci<.J
adússal is. Jla tnúr ez a g:vúgyszerellútúsban do!~ 
gozt) gy(ígyszerész egyik 1Íj:"ze1·(í fClndata. „~\ g_y!lgy
szerekkcl kapcsolat11s. or\·o.-; és beteg t.ájí~k()ztat:ú~ 
úl\a11dú .. kösze11\ét.et'' igé11\"el. ezzel szor<1sa11 iisszt.!
l'iirrrr6 isn1cretan\-a:!, a;,- eu\,cte1nen tanultak f'olva~ 
n1~llos kie,Lt,é;.;zíté.'-lö.t i~én~'ii nlvannyira. hogv ~~gy 
g_vógy:;zet6sz képzettségÓnak.· „érlékének'; 'tcg'Ic;
nyegesehh n111tat/)jút kell hogy adja a gy{)gy.sze
rósz-heteµ ill. or\"os!!.v{if:!yszeré:-;z ínfonn{u·i("1s kap
e:-;ol1ti:ra \·a[('1 f'e!kt: .... zii]t....;ég. ;lnnak 1-:iépítl~i-'P é:' 
gyakorlata. 


