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Közforgalmú gyógyszertár gyógyszergazdálkodásának korszerűsítése 
· kartonrendszer bevezetésével 

TÉLESSY ISTVÁN 

A szerző az általa vezetett középforgalmú gyógyszer
tárban a raktári gyógyszerkészlet jelzésére alkalma
zott kartonrendszerl ismerteti, niely pontosabbá és 
hatékonyabbá teszi a gyógyszergazdálkodási munkát. 
Segítségével a vállalat is megtakarítást éihet el.. 

* 
A lakosság gyógyszerellátása csak a közforgalmú 

gyógyszertárak kifogástalan gyógyszergazdálko
dási munkájával biztosítható. Az érvényben levő 
gazdálkodási rendszer alapjaiban jól bevált, egyes 
részeiben azonban még javítható. Kísérletem célja 
e jól bevált módszer finomítása, bizonyos fokú 
automatizálása volt A defektálási rendszer módo· 
sításával igyekeztem belőle lrizámi a szubjektivi
tást .. Ez elsősorban azokban a gyógyszertárakban 
szükséges, ahol több gyógyszerész és assziszte11s 
vesz részt a gyógyszergazdálkodás szerteágazó 
munkájában. 

A gyári gyógyszerkészítmények váJasztékbőví
tési tendenciája, a licencvásárlások és az ünpo1t 
kiszélesítése a gyári készítn1ények szá1nának jelen
tős növekedéséhez vezet. A készletnormát egy ko
rábbi időszak tényszámai alapján állapítjuk meg, 
mégpedig a gyógyszerforgalom a közforgalmú 
gyógyszertárakban évente átlag 6-8%-kal nő. Ezt 
a megnövekedett forgalmat - nagyobb választék 
mellett - azonos pénzügyi kerettel (normával) 
kell lebonyolítani, mivel a szabályozó rendszer nem 
teszi lehetővé a forgalomn1al lineárisan arányos 
nonnabővítést .. Ezért szükséges az eddiginél ki
finomultabb gyógyszer gazdálkodási munka .. 

Módszerem alapgondolata egy külföldi példa, 
melynek lényege, hogy minden gyógyszerkészít
ményt egyedi lyukkártyával látnak el, s ezt a rak
tározás helyén, a biztonsági készlet elé helyezik 
A lyukkártya mozgatása biztosítja a folyamatos, 
szinte automatikus gyógyszemtánpótlás lehetősé· 
gét. . 

Sajátos viszonyaink szerint biztonsági készletnek 
a törzskészletet tekintettem, s a lyukkártyát kö
zönséges 10 X 15 cm nagyságú kartonlappal helyet
tesítettem. A kartonon feltüntettem a gyógyszer 
nevét, csomagolási egységét és a törzskészlet darab
számát A kitöltött kartonokat a raktárnzás helyén 
közvetlenül a törzskészlet előtt úgy helyeztem el, 
hogy mielőtt a törzskészlethez nyúlnánk, először 
önkéntelenül a kartont kelljen kiemelnünk A ki
emelt kartonokat dobozban gyűjtjük ábécé sor
rendben .. Ez a művelet helyettesíti a defektálást a 
törzskészlet elérésének pillanatában (automatikus 
defektálás) .. A kartonok gondos kezelése egyúttal 
biztosíték arra, hogy a gyógyszertár hibájából hiány 
neú:i keletkezhet .. Konzervatív módszer alkalmazá
sakor éppen a munkakörök differenciálása a leg-

nagyobb hibaforrás, hísz más személy impleál, más 
expediál és isn1ét más rendel.. A törzskészletszá-
111ok rögzítése a raktározás hel.yén nehézkes, s ha 
megoldható is, mindig külön számolást igényel a 
defektálás előtt vagy pedig - ami az általános -
az iinpleáló „ad 9culos" 1negítélésén múlik a de
fektálás 

Gyógyszergazdálkodási rendszerünk szerint a 
havi ütemes megrendeléskor a gyógyszerkészletet 
elméletileg a törzs- és a fogyókészlet összegére állít
juk be. Amennyiben számításunk reális, a követ
kező rendelés beérkezése előtt csupán a törzskész
letet kell raktáron taláJnunk. Az esetben, ha a kar
ton korábban esik ki, ez azt jelenti, hogy a fo
gyás nagyobb az előre számított fogyókészletnél. 
A karton kiesésének időpontja időarányosan jelzi 
a fogyókészlet alakulását. Például, ha négyhetes 
ciklust figyelembe véve két gyógyszerrendelés kö
zött a karton a második héten esik ki, akkor a fel
l1asználás éppen kétszerese az előre számítottnak, 
vagyis 50%-os a növekedés; ha viszont a harmadik 
héten, akkor a kérdéses készítmény forgalomnöve
kedése 25%-os. Ennek megfelelően a fogyasztási 
adatokra támaszkodva lehet és kell a következő 
rendelésben a fogyókészletet módosítani. 

Gyakorlatunk az, hogy hetenként ellenőrizzük 
a kartonokat és adunk fel rendelést, lehetőleg a 
hiánycikkjegyzék módosítása alkalmával, a fel
adandó rendeléshez kapcsolódva. A megrendelt 
gyógyszer érkezésekor a karton ismét megkezdi 
körforgását. 

A rendszeres gyógyszerrendeléskor a karton-· 
rendszer a belső ellenőrzés hatékony eszköze; 
gyakorlatilag többletmunka nélkül feltárja a kész
letfelvétel híbáit, ezáltal lehetetlenné válik a hibás 
készletfelvétel miatti túl- vagy alákészletezés 

A hónapról hónapra jelentkező hiányok nem
csak a gyógyszerellátó hálózatnak jelent problémát, 
hanem nagyban akadályozzák a jó gyógyszerellá
tást is. Ezen változtatni nem tudunk, de támasz
}{odva a jól képzett, segítőkész asszisztenciára, a 
lakosságot sújtó gondokat enyhíteni tudjuk A híá
nyok vonatkozásában a kartonrendszer az alábbi 
előnyöket biztosítja: -

A dobozba gyűjtött kartonokat a havi hiány
cikkjegyzék s'éerint megjelöljük, sarkukra gemkap
csot tűzünk Igy szembetűnően elkülönülnek azok 
a kartonok, amelyek a megyében vagy országszerte 
hiányzó gyógyszert jelölnek Megyénk gyakorlata, 
hogy a hiánycikklista hóközi változásairól körle
vélben értesítést küld .. A körlevelet a gyógyszer
tárba érkezésko1 összevetjük az ábécé sorrendben 
tárnlt kartonokkal, és a beszerezhetővé vált készít
ménveket többletmunka nélkül 1ögtön megrendel
jük 
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A kísérletet egy évig végeztük annak érdekében, 
hogy n1eggyőződhessünk rendszerünk előnyeiről. 
Tapasztalataink kedvezőek voltak A befektetett 
munka többszörösen megtérült, a gyógyszerellátás 
biztonsága fokozódott. 

A kísérleti évben több olyan összefüggést észlel
tünk, amelyek inegerősítik a kartonrendszer elő
nyeit .. Ezek a következők: 

1 Vállalati szinten megtakarítást eredményez a 
nagy volumenű pótrendelések kiszállítása. A „sta
tim" postai rendelések száma auto1natikusan 
csökken a kartonrendszer biztosította állandó és 
folyamatos készletellenőrzés eredményeként. 

2. A befektetett eszközök forgási sebessége 33%-kal 
növekedett. A gyógyszertár készletnormáját 320 OOO 
Ft átlagforgalomban állapították meg. Ez az év 
folyamán előre nem látható mértékben növekedett, 
a nor1nát azonban nem módosították, így az ere
deti készletnormával bonyolítottunk le a kísérlet 
időszakában fél éven át havi 501 OOO Ft átlagfor
galmat - nmmatúllépés nélkül! A kísérlet ered
ményéből következik, hogy 30%-os relatív norma
csökkentés mellett is lehet biztonságos a gyógyszer
ellátás. 

3. A kartonrendszer feleslegessé teszi a kétheten
kénti készletfelvételt, rnivel állandó automatikus kész
letellenőrzést pótol Talán még a havonkénti készlet
felvétel is feleslegesnek tekinthető.. Ilyen üányú 
kísérletet ugya11 nem végeztem, de valószínűleg a 
hullámzó gyógyszerigények kielégítését, illetve az 
utánpótlást egyenletesebbé tenné, ha csak karton
iendszer ben gazdálkodnánk Egyenletesebbé válna 
ui a pénzügyi keret felhasználása, és ne1n utolsó
sorban a raktárterület is jobban kihasználható 
volna. A gyógyszertári dolgozók mentesülnének a 
min(lenkit zavaró „kampány" -feladatok egy részé
től (készletfelvétel és ütemes gyógyszerérkezés), 
s így egyenletesebb tempóban végezhetnék gyógy
szerellátó tevékenységüket. 

Eredményeinket az alábbi pontokban foglalha
to1n össze: 

1. A kartomendszer a defektálásból kizárja a 
szubjektivitást, 

2. Hiány nem keletkezhet a gyógyszertár hibá-

jából; a hiányjegyzék inódosítását külön1nu11ka 
nélkül követi a 1ninden szükségeR cikkre kiterjed{} 
soron kívüli n1egrendelés 

3 A fogyókészlet rendszeres helyesbítése folya
matosan, tényszá1nok alapján végezhető 

4 A havi rendelés alkalmával belső ellenőrzést 
pótol. 

5. Vállalati költségmegtakarítást tesz lehetővé. 
6„ A megadott készletnor1nával ésszeJűbbe11 le

het gazdálkodni 
7 Nagy megrendeléseket elegendő havonként 

--, vagy még ritkábban - feladni, ígv egyenlete
sebb munkatempó biztosítható 

A kísérletet elszigetelve végeztem egy középfor
galmú gyógyszertárban. Eredményeként bebi
zonyosodott, hogy jobb munkaszervezéssel a dol
gozók egyenletesebb terhelését lehet elérni, több
letmunka és többletpénz-ráfordítás nélkül az eddi
ginél jobb, egyenletesebb gyógyszerellátás bizto
sítható. 

l1 r e ]J e lll lli H: Ycoeepme11cmeoeaHue X03HUcmeo-
8QHUfl Ael{apcmBeHHb/Mll npenapamaMu ny6AU 1lHOÜ anme1n1 
eeeöeHUeM cucmeMbl Kap1no1ne1c 

ABTOP OTIHCbIBaeI CHCTeMY Kap101eK rrpHMCHeHHYI-0 B 
YnpaBiUICMoH HM anreKe cpe.nttero o6opora ;:J;Jl5I ttar.n5111.
ttoro noKa3aHHR cocrOT!HHR 3anacoe rreKapcrseHHhIX 
npenapaTOB. Op11Mettett11eM c11c1eMbI pa6ora xoaJJHcrso
BattHR rreKapCTB€HHblMH npenapaTaMH CTaHOBHTC51 60J1ee 
fQqHQIÍ H 3cpcpeKTHBHOl1 11 npH ee TIOl\lOII.(H 11 npeJJ;npH51THe 
M0)!{€I 31(0HOMHfb 

J 1' é 1 e s s y: Mode1nization of the 1nanage·1nerit aj 
druy 8tock':I o/ phar1nac'ies by the int1oduct·ion o/ a card 
sy>ttern 

A card system is described introduoed by the aut ho1 
to keep cheok on the stoc:ks stored in the mediu1n-size 
pharmaey under his n1anagement. By the applic:at.ion 
of the oar d systen1 the management of dr ug stocks has 
been rendered more acourate and n1ore .effecti\e Rven 
econo1ny of labour may be gained in addif-ion 

J. 'T C 1 e s s y: Modeinúáerunq der Atzneúnittel
Ökonomie durch ein Kartw1:-Systeni i·n den ö//erdl·ichen 
Apotheken 

Ein l{artci-System zur ]J.;rfassung des lagm nden 
Arzneimittelbestandes \vird bE-;kannl gegeben. Das Sy
sten1 tragt dazu bei, fJine ge~.iauere und effektivere Beat·· 
beitung der Arzneimittcl-Okonomie zu gewahrloisten 
und gleichzeitig cine Kosten-Einsparung !lU e1ziulen. 

(Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 2370 Dabas, Gyógyszertár) 

Érkezett: 1973 XII. 6. 

250 ÉVES AZ OROSZ TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 

APN Öst. Ap.-Ztg. 28 (37), 678 (1974) 

Egy régi okmány tanúsága szerint I. Péter cár 1714-
ben l)étervárnak egy távoleső, külső részén, Woronij 
OstrO\\'On (\'arjúsziget) kertet jelöl ki a gyógysze1·észek 
számára Ezen a helyen, a1nely most a vá1üs belterüle
tén fekszik, jelenleg a Szovjet Tudományos Akadémia 
botanikai intézetének tudományos laboratóriumai, haj
tatóházak és kertek foglalnak helyet. Az akadémia 250 
éves jubileuma alkalmából megemlékeznek arról, hogy 
az intézmény, amely az I. Péter alapította füvészkertből 
fejlődött ki, ina a világ egyik legismertebb botanikai 
központja. A botanikai intézetben 2 akadémiai rendes 
tag, 2 levelező tag, 250 kandidátus és 50 doktori foko·· 
zatú 1nunkatá1s dolgozik Az intézet herbáriu1nában, 

amely a második legnagyobb a világon, mintegy 6 mil
lió növényi készítmény található. Ez a gazdag tárház 
tette lehetővé a szovjet botanikusok számára a „Szov
jetunió Flórája" című 30 kötetes alapvető mű elkészíté
sét, amelyhez hasonlót nen1 ismer a tudományos világ 
l\fintegy 17 500 növényfaj leírását találjuk meg benne, 
közöttük 1800 ol1anét, amelyeket-a kutatók addig neni 
is1nertek. Elkész1tette a tudósgárda a Szovjetunió geo
botanikai térképét 1 : 4 OOO OOO és 1 : 2 500 OOO méret
ben; ezeknek tudon1ányos értékük mellett gyakorlati 
jelentőségük is na.gy. Segíti a termőtalaj és a növény
állomány helyes felhasználását, a szűzföldek helyes be
telepítését Rárnutattak több olyan növény ipari f€1·· 
használhatóságára, amelyeket korábban értéktelennek 
tartot.tak. Az intézet kutatói segítenek új, nagyhozan1ú 
gabona- és takarmányfélék kitcnyésztésében is (7). 
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