
2000. augusztus GYÓGYSZERÉSZET 485 

Minőségbiztosítás a közforgalmú gyógyszertárban egy tiszti főgyógyszerész szemével 

Di: Kokovay Katalin 

!. 

A közforgaln1ú gyógyszertárak feladatai az utóbbi l 0 
évben jelentösen változtak, sőt az ellátás egyes területei 
közötti súlypontok gyógyszertáranként lényegesen külön
bözhetnek egy111ástól a tulajdonos Cs a környező világ 
változó igCnyci álta! indukált rnódon. K..ialakulóban van a 
fogyasztói társadalo1n. átalakulóban az egészségügy ti
nanszírozúsa és n1egvúltozott az egészségügy törvényi 
szabályozása [ 1]. Lényeges és kien1elt szerep hárul az 
egyénre, előtérbe kerül a szen1élyes szabadság és az ön
rendelkezés. 

\'áltozó egészségügyi ellátásban Cs változó társadahni 
viszonyok között kell 1ncgtalálni a gyógyszertári gyógy
szerészeti szo!gúltatás kien1elten kezelendő aktuális terü
leteit és az azokhoz kötődő 1ninöségbiztosítúsi koncepci
ót. an1el:ynck kin1unkúlása 1nindcn bizonnyal hosszú ro
lyan1at és a világ n1ús részein is viták kereszttüzében {lil. 
Bizonyúra jól isn1ertek a FIP és a \VI·IO által I-Ielycs 
Gyógyszertári Gyakorlat (GPP) cín1111el közreadott aján
Júsok. Az 1999 októberében a Gyógyszerészek IX. Orszú
gos K.ongresszusúra 1negjelent vitaanyag a n1agyarorszá
gi bevezetésre is javaslatokat tartahnaz 2-! 2 Cves n1egva
lósítósi interva!lurnokkal. 

Hol is ta1iunk 111ost'? 
rviagyarorszúgon az egészségügyi szolgáltató kötele

zettsége olyan eltervezett és rendszeres tevékenység fö
!yarnatos végzése és igazolása. an1cly n1cgfelelő bizalrnat 
képes kelteni arra vonatkozóan. hogy a szolgúltató az elö
írt tninöségi kövctchnénycket teljesíti. Ennek a 1ninőség
biztosítúsi rendszernek az összetevői az egészségügyi tör
vény szerint: 

1. a szolgáltató hels/i n1inöségügyi (rninöségbiztosítú
si. n1inöségf'ejlesztésí Cs cl\enőrt:ési) rendszere, 

2. kiilsii 111inös~gi rendszer (a szakrnai Celügycletct 
gyakorló szervezet tninöségbiztosítúsi, niinöségfejleszté
si és ellenőrzési rendszere. tovúbbó a 111egCe!el6ség tanú
sítús). 

rvtinclen egészségügyi intéz1nény belsll n1inöségügyi 
rendszert köteles 1nüködtetni, illct\·e a külső rninőségi 
rendszer esetében az úlla111 azt a szak111ai IC!ügyelct 
(egészségügyi hatóság) tnüködtctéséve! biztosítja./\ kül
ső n1inőségi rendszerhez tart9zik. hogy az egészségügyi 
szolgúltató az últa\a önkéntesen teljesített és az ellátás 
színvonalát en1elö vagy tartalrnút bövítö tevékenységei 
1ninőségének n1egfelelösége clisn1erésére 111cgíCle!öség 
tanúsítást kérhet c1Te feljogosított szervezettöl. 

/\. gyógyszertúri törvény betlije szerint a gyógyszertár 
a gyógyszerellútásra irányuló egészségügyi és kisken.~skc
delrni tevékenységet végző intézn1ény. 1\ közforgahnú 
gyógyszertár elsödlegcsen a beteg ernberek közvetlen és 

teljes körz'i gyógyszerellátását biztosító intézn1ény. /\ 
fiókgyógyszertúr szintén elsődlegesen a betegek közvet
len gyógyszerellátását hivatott biztosítani, hasonlóképpen 
az ugyancsak a közforgaltnú gyógyszertárhoz rendelendő 
orvosi kézigyógyszertárhoz. Ez utóbbi két forn1ációtól 
azonban nen1 v{u~juk cl a teljes körü ellútúst, részben a n1i
nöség biztosítúsa érdekében. 

.~\ gyógyszerellátás olyan cgészsCgügyi szake!lútó te
vékenység, an1cl;1nek során a szolgáltató a gyógyszert 
(va!an1int az egyéb tennékekct) és az alka!n1azúsukkal 
összefi.iggö szak1nai infonnációt az igénybe vevök szá
n1úra közvetlenül biztosítja. 

:\z egészségügyi törvény szerint az egészség védcl
n1ének elsődleges eszköze a betegség, sérülés 111cgclőzé~ 
se. tvlindcn egészségügyi dolgozó feladata (és így a 
gyógyszerészé is) az egészségnevelésben való aktív rész
vétel. \lessünk gondolaiban egy pillantúst a gyógyszertár
ban forgahnazható tennékek listájára! \ 1an közöttük, 
ainclynck nincs köze lcga\úbb a n1egclőzéshcz'! Ugye 
nincs! I·la viszont az összes feladat egészséggel-betegség
gel függ össze. a gyógyszertár pedig egészségügyi szol
gú!tatúst végez. akkor ennek konzekvcnciúi sen1 hagyha
túk figyelinen kívül. 

,\z ;\Jkot1nóny 1nindcn álla1npolgúr részére biztosítja 
a legrnagasabb szintü testi és lelki egészséghez való jogot. 
Ezt a lVIagyar J(öztúrsaság a 111unkavédclc1n. az egészsCg
ügyi intéz1nényck és az orvosi c!látús 1negszervezésével. 
a rendszeres testedzés biztositflsával. valainint az 0pitctl 
és tcnnészctes kön1yezet védciinével valósítja 1neg. 

,c\z orvosi e!lútúshoz közvetlenül kapcsolódik és nél
külözhetetlen a gyógyszerc!lútás, vagyis azon tevékeny
ségek ősszcssCge (gyúrtús. előúllítás. rorgalrnazús), 
a1nelynek ercd1nénycként a gyógyszer c!jut a közvetlen 
fclhnsznúlóhoz. :'\ kérdés az, hogyan'.1 

II. 

1\z egészsCgügyi szolgúltatások alapvetö szakn1ai kö
\"etc!1nénycit szabályrendszerek (törvények. rendclclck. 
hatúrozatok, irúnyelvck) írják elő. de ezzel egyenrangúan 
<1 szo!gáltatúst igénybe vevők részére is készültek jogi 
c!öírúsok. 1\ felépülő követehnényrendszcr célja a szol
gáltatús n1egfe!clö n1inöségénck biztosítúsa, különös te
kintettel annak hatúsossúgára és hatékonysúgúra. Ennek 
érdekében szabúlyozottak 

- a gyártús. az e\osztús. a szo!gú!tatús rnegkezdésénck 
és gyakorlúsúnak feltételei. 

- a tárgyi feltételrendszer. 
- a szc1nélyi feltételrendszer (szakképze1tség, tovúbb-

képzés. nyilvántartás, alkahnassúg), 
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- a tevékenység n1inőségének biztosítására szolgáló 
1ninöségí rendszer. 

ivlint tudjuk. ennek a rendszernek az elen1ei a követ
kezők: 

1. nlinöségi követchnények 1neghatúrozása. jóvúha-
gyúsa. 

"' nlinöségi követchnényck teljesítésének ellenőrzése. 
3. nlinöségi kövcte\111ények teljesítésének értékelése, 
4. folyarnatos n1inöségfejlcsztés. 
/\ gyógyszcrtúrak vonatkozásúban az itt leírtak a kö

vetkezöképpen érteln1ezhetök. 
1. 1\lin/iségi kih·e1eb11énJ'ek 111eglratáro::ása. 
Jogszabúlyokban. továbbú szak1nai szabúlyokban. így 

különösen a szakrnai in:ínyc!vckbcn. n1ódszcrtani útn1uta
tókban illctYC a szakirodalotnbó! széles körben c!Jügaclott 
Cs közzétett szakinai közlen1ény1ckbcn rögzített követcl
rnények. tt1\·úbbú a gazdúlkodó szervczt':t (gy·ógyszcnúr) 
vezetöjénck 111cgf"ontolúsain alapuló 1ovúbbi kötelczcttsé
gt':k. helyi clöírúsok. rendszerbe foglalva. a fclc\ös vczctö 
jó,·óhagyúsúva!. 

2 . . ·/ 11Ji11/iségi k6\"l'tc!n1ú11yck te!fcsit1.-'·sé11ek el/cnór::ése. 
,\z egészségügyi hatós{1g ú!ta! elvégzett el\enörLések, és 

a 111üköchctö önellcnÖrLŐ tevékenysége sorún valósul rncg. 
3. A 11iiná.\·l;gi kch·etci111é11yck rcljcsiti:sCnck értékelése 

t;.\, tanúsitása. 
.-\z 1. pontban n1cghatúrozott köveiclrnényekre vonat

kozó (külsö és belsó) ellcnlJr:r:ések vnlatnint az elvégzett 
inunka ered111ényességét jelző rnuta1ók t!gyüttes értékelését 
e\södlcgcscn a n1üködtetl) hivatott elv~gezni .. '\1nennyiben 
a külsö 111inöségi rendszeréhez - sajút döntése alapjún - n1i
nöségtanúsitús is tartozik. az is a szo!gú!tatús n1inöségi ér
tékelésének a részét képezi. l\Z ilyen n1ódon rendelkezésre 
álló isn1erctanyag ke!I legyen az alapja annak, hogy a rnü
ködtctö eldöntse: a incglévö 111üködési rendszere valóban 
a!ka\!nas-c a kiti.ízött célok 1negvalósítúsához. 

4. Fo~1·0111atos 111iniiségf~j/es=tés. 
Ncrn nélkülözhi.:ti a lülya1natok fentiek szerinti alapos 

isrneretét. részletes tervezését (a hibúk 1negc!özésCt is bc
!i.:énvcL a h!búk fe!isn1crésénck igényét. a kivú!tó ukai
nak 1ncgszüntetését célzó tevékenységet. annak érdeké
ben. hogy a hibúkbó! ü1kadó kúrok 1ncgclüzhctők, csök
kenthetők !egyenek, a folyan1atosan vúltozó elvúrúsoknak 
n1eg lehessen relclni. az új szükségleteket rugahnasan le
hessen kiszolgálni. sőt elébük lehessen 1nenni. 

ill. 

Ha a gyógyszertúri tt.::vékcnység lényt!gének a betegek 
gy·ógyszcrrcl és egyéb cgészséggondozó tennékckke!, va
!a1nint rneglC!elő infonnúcíókkal történö ellútúsút tekint
jük. akkor az ehhez tartozó kövctclinényck az alúbbiak 
szt!rint két csoportba sorolhatók. 

L :\ gyógyszertúri szakrnai tevékenységre vonatkozó 
elöírúsok összess2ge. rnc!y tennékrc és szolgúltatóra cgy
ar{1nt vonatkozik (pl. gyógyszerkészítés 1nódja. képesítési 
eiöírúsok. adatszo!gú!tatúsok stb.). 

!I. "\z igénybc vcvö clvúr{isainak az összessége. <Hne!y 
az igénybevétel alatti és azt kövctö clvún.ísokkal jcl!e1ncz
hetö (hasznosság. n1cgbízhatósúg. külső 1negjch:nés stb.). 

;\ hatóság lényegében az első csokorba tartozó kövc
tehnények körére vonatkozóan végez cllenörzéscket a 
gyógyszertúrakban. 

.Ahhoz. hogy ezen kövctchnényck gyógyszertári n1eg
jelenését elen1czhessük, kísérjük végig a gyógyszert a 
gyógyszertári útja sonín. I·Iárorn jclle1nzö úllon1üst hatú
rozhatunk n1cg. 

1. Tennékek érkezése. elfügadúsa, készlet kialakítása. 
7 Tennékek t{irolása, gyógyszerek készítése. 
3. Tennékek kiadása. infonnúciók beszerzése. tovúbb

adúsa. 
!\,[indhúron1 terület tartaln1az L és II. csoportba tarto

LÓ 1ninősége!c1neket. ,J.... teljesség igénye nélkül néhányat 
rc!tüntcttcn1 (/. táblá:al). 

!. uíhlá::.at 
.-J gyágys;.ertári kih·ete/111é11yek csoportosítása 

1. 
S::.akmui dú"írúso/> iiss::.es.1·égc 

1 :\z dl{it;"is szcmp\irH_i;ibúl 1 alap
'-'C!ÚL"nl fiikg statihis d..:rrn.:kböl 
~~pül fel l 

II. 
A::. igC11ylll'1•c1·1"í efrúni.11ii1111/.: 

ii.1·s:e.l"sége 

[:\z igCnybC\"C\"ii St.C11lpon!j:'d1\ll 
kimondo!l 0s kinw11dat!;m {vúl!o
zú\ ig0nyi..:k.] 

A g_rágys::.en's::.cti s::.ak.ellútás mi1uiségi /1iii·etelmé11yei 

7i•rmék.ckrc 
·.:ngcdi:lyc:a:ll tcnnékck (tninö
si!i..:tl !crml:k'! 

- beszerzési forr;is 
ki:szítCsi s;:ab:ilyol: 
dlar!úsi szabú!yol-: 

- dnkurnen!úi..:ili 
kí:1d:"tsi J.:tirbto!: 

.. 'i::.11/gúltatúra 
nliiküd0si fnrma 
kCpcsi!i:si 1.:löir{isok 
rcgi~tJr;"dt:>{1g 

jogositvúnyok 
- kklii.~ségd: 

honnan. mikur rcnddt 
~:;.ú!lítúsi kltt'.·ii..:kk 
p(lllloss:"!g 

- kisi:rii;id;1Wkibicvizsg<"1bs 
J(lrgúsi .-;cbcssi:gidf1..·kvö kész-
ictek 

megbizható 
e!Crhctö (tCrbcn 0s iliilhcnJ 
gyors 
tigy..:!mes. g<1ndos 
udvarias. s1.:gí!öki:sz 
:;z1.:mdyn.: szólli 
meg !chCl kapni az új t..:rmd:el 
meg kht:! k;ipni a megs:r.okl•H 
_iól [Kvúlt !1.:rmi:kckct 

-- r1.:ndczel! környezet 

kC>zktrül tud tcrm0kt:t cbdni. 
1·a11 vúrakoz<isi, bcszcrzi:si idii. 
dc rn1.:n11yi 

-· mirn")si:g, !cjúrali idii 
· :~r. (dn\gúbh. oksiihb kCszit

mCny van-e) 
ajún[;i~ok. szcmdyes kontaktus 
orszúgos reklúmk.amp<i11yok ha
t{isai 

T1.Tme"f,:ek tárolása. gyógys::.erek kCs;,ítJse 
megfe!clii hely. b\J!or?.<t! (;-:~ú- - iigyc!emfdhh·<"is a küliin!e.g<.'.:> 
i"ollsúg) 
e!ökCszi!cHsCg fuka 
1.;C5z\tési l<iiri"ilményck 
e~zkiiz. alapanyag 

szempontokra 
k0szitendii gyógyszert is el fo
:,cadja a gyógy.:;zcnúr 

- elfngadhatú magy:ir;izatot ad a 
viss1-autasit;isra (speci. magi. 
'.::sd~n cgyarúnt) 

'it.'rt11éf.:ck fdadúsa. Íl!/(irmádá hcs::;ere::.ése, toviíbbtu!ása 
:köziik megvam1ak-e 

·.:kgcndli hdy van-1.: 
\(l\':'1bbk0pz0:>-J.:0pz0.'; rcndb1.:11 
van-e 
;1datkc.zi..:ks :;zabúlyszcrü-c 
rdJam;ieiúk. ke1.ek~c 

rnily1.:n gyors. mil:>1.:n h;1s :no~ 
iníiirm;'ició gyógys;:er ki:id:is 
ndkül i~ hn"!.~l,áfáhctö-c 
udvariassúg, nyugodt li:gkür 
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n: 

r\ gyógyszertárak n1int egészségügyi szolgál~atók és 
szoiuú!tatúsok felett az e11:észségügvi hatóság (.t\NTSZ) 
~yakorol szak.inai !Cl ügyeletet. Az ~~gészségügyi törvény 
szerint ennek keretében az egészségügyi hatóság feladata 
az egészségügyi ágazati jogszabúlyok, valan1int ~t szak-
1nai szabúlyok érvényesülésének ellenőrzése. Az ;\NTSZ 
feladatait a gyógyszerészettel kapcsolatban a tisztigyógy
szerészck lútjúk cl. Ők képviselik a szak1nai t'elügyeletet. 
és az úllanligazgatási feladatok egyidejü elvégzésével az 
úl\an1 ú!tal garantált szcg1ncns őrei. 

Ez a szegn1ens szorosan kapcsolódik 
- a 111Liköclési feltételek (túrgyi. szen1élyi). 
- a szoleúlati rend. 

a tcnn~kek kezelésének (beszerzés. készítés, túrolús. 
kiaclús 'l biztosí 1úsóhoz. 

1. A 1111'íködésiji:lfl;tclck hi:tosi1úsa. 
.'-\ 1nini1núlis tárgyi .felti·1c/ckc1 rendelet hatúrozza 

n1eg. Ezen tú!n1enően szükséges volna. hogy a gyógyszer
túr;~,: könnven Jú1ha1ók. azonc~síthatók legyenek. Egy egy
séues .Jo;ti„ t.'lfo!.!aclúsa ne1n csökkentené az egységek 
ön:Ú!ós<-i!.!;L Ncn1 Tiiszc1n, hou)' akadúlya lt.'nnc az önúlló 
arculat !jalakítúsúnak . . 1\ 1nos~ kötelező gyógyszertúr fel
irat. sokféle 1nódon jelenik n1eg es nen1 ilyen hatúsú. 

S:cn1é~1·iji:/1é1c/ck: ;\ gyógyszertári gyógyszerészi te
vékenység küldetése ne1ncsak a gyógyszerek és 1nús 
!:.!VÓ!!vászati tennékck biztositúsa. hanen1 az einbereknck 
~~ a~~írsadalon1nak való scgítségnyújtús a legjobb gyógy
szcrfC!basznú\ús érdekébct; ;\z 199;t szeptetnbere óta ér
vénvben lévő szabúlyozús szerint gyógyszert elsősorban 
gyógyszerész szolgúltathat ki. Ezen clöírús azonban ön-
1nagáb<1n 1nég ncrn elegendő a n1egfclclö n1inőségü cxpe
diúlúshoz. Hosszú vajúdás után tncgszületctt egy új to
vóbbképzési rendszer. an1ely talún képes lesz keretet adni 
az isrncretszerzés cgyr;; inkúbb feszítő hézagainak betöl
téséhez. l-\z új szakképzési rendszer azonban szükíti a le
hctöséc.eket. Ne1n oldja 1ne!l azt az ano1núliúL an1cly sze
rint bú;ni!Yen szakYi~S!!<ÍY<~I lehet valaki felc!ös vczctöje 
C!lV !.!VÓL:v~zcrtárnak. u~vanakkor nincs elöírús arra. hog)' 
a-~z;l-~te;·[i!etet isinerö k~)\légút kelljen kötch:z(ícn alkal-
1nazni. Nincs se1111niféle előírás ezen tühncnöcn arra néz
\T sen1. hoflv rnilvcn létszú111. 1nilvcn \'O!u1ncnü forgalo1n 
k!szolgúl<ís[;ra alÍ~ahnas. Így ezt -kiz[irólag a szo\g[iltató 
(gyógyszertúrvt:zctő) határozza 1ncg. 

2. S::olgá/ati rc11d. 
Sok-sok vita övezte és övezi rnég ezutún is ezt a köte

lezettséget. a1nely jcllen1zőcn olyan terület, ahol a jó 1ni
nőséget az 1. és II. csoport alnpjún egészi.::n n1úskt'.:nt ke!i 
értékelni. De ne fC\cdjük. hogy az egészségügy hagyon1ú~ 
nyosan éjjel-nappali szolgúltatús. 

Napjainkban azonban új arónyok kialakitüsa kczclö
dött azzal kapcsolatban, hogy rni a sürgös. rni a közösség 
dol!.!a és nli az. arni az ef!véni ÖtH.i.:ondoskodús körében e!-- -· -
várható. 

1:onto:-: e!e1ne azonban a gyógyszertúrak szolgálati 
rendjének. hogy ha 1núr egyezségre jutottunk. akkor a be-

tartása kötelező. inert csak így lehet n1cgbízható és kiszá~ 
tnítható a szolgúltatás. atncly a rninöség 1ncgltélésénck 
nagyon fontos ele1ne. 

3. A tern1ék ke:elése. 
,-\z összes tevékenységi kör közül a legaprólékosab

ban szabályozott terület. a1nelyhcz az útvétel. a túrolús és 
esetenként a gyógyszer elkészítése tartozik .. Az clöírúsok 
kötelezik a evógyszcrtúrakat szabványos dokun1entúciók 
készítésére ~-. Ezek hiányában a gyógyszertúr ncn1 tudja 
elh<irítani. hogv nála vált csökkent értéküvé vagy ánal-
111assú a tenné\~. I<.üiönös figychnet érdcn1elnck ezen a te
rületen a fíókgyógyszertúrba és kézigyógyszertúrba kerü
lő !.!VÓ!:.!VSZcrek. 

-,:\ (:nnékck kiszolgú!tatúsa venyre \'agy anélkül. ké
résre \'aQv 111cubcszélés sonín clöaclott ja\'aslatra türténik. 
Ennek s:1-r:1n. l~atósúgi szeinpontból csak a korlúH1zú sz~1-
b~'ilyok betanásúnak van je!cntösége. Ezek: 

- a kiadúsi jogosultsúg . 
a kiadhatósúg - elveszett orvosi pi.:csé1'.1 

a csornagolósi eg;.'ség. 
az árazús - itt a legtöbb a rek!an1ácil1. 
az annulálús gyakorlata. 
e: YÚrakozúsi (clkészitési) idö. 
az adatkezelés, 

-- az elintézetlen rckla1núciók. 

{iss-:.l:/fJglalás 

(luy tünhet. houv c!egend(i az :\NTSZ ,.clli.::nörzés·· a 
evÓ!!\~~zcnúrak szÓ;núra. hiSzen érinti a szakn1a! tcvt!
k~n;,~éfl lllincJen területét. ;-\ szak111ai rcJügycict llelll in
tézkedil.: azonban a bctcgforga!o1n összctételéröl. a gaz
dasúgi partnerek inegvúlasztúsúró!. a n1üködtetli hosszú 
és rö\·id túvü céljairól. a forgahnazott tcnnt'.:kek konkrét 
1ncnnviséeéröl. Ne111 rncehatúrozó a környezet esztétikai 
jel!cn~zöit~ vagy a n1unkoD1clyi légkört illctöcn sc111. Ni.::111 
.hclvcttesíti suhase1n a belsl1 indíttatúst. és nc1n is olyan 
hatÓkony. 1nint ha a sajút 1neggy(izüdésünk alapjún a fo
lvatnatos jobbí1{1s szúnclékúval ki.::res.;;ük a li.::gj{ibb JJll.:gol
cÍ{1sokat é~ orvosoljuk azokat a hibúinkat. <1111c!yek1.:t sajú1 
ni<:1Qunk fedeztünk f'c!. 

~Csak i.::zen ~1 1nódon lehel hosszan rnegtartani a szak-
1na irúnti biza!1nat. é~ egy'Útta! csökkenti.::ni a n1üküdési 
kockúzatokat. 

IROIL\LO!\l 

~ . \~i~1,~1:~; \~,:~ ~-;[;.~~·vls\~~~~ ~7~~:'i~ ~:~ ~~~.·,i~~ 1~! ~:'1~;~~~~~~;::~cn•~r.i T ;~·'.;~·; '. i1~ ~l: 
XX.!\'. ;\ ~!;1gy:~.' Klizt{ir.s:is;ig r\lkt1tm;llY<! -L JS{) O(l(JU-c;; s?:div:iny
.soniza! 5. 199-L l:\·i L!V. !v. a gyúgyo:zcrt;'irak ktc.~ill:sl:röl l:s mük\_'1dl:· 
sl:nck egye.~ s7.:.1b•i!yairúl (i. l 99~. l:vi XX\'. tv. :1z cmbi.:ri klhao:zn:·d:is
ra kcrlilli !.!VÚ!.!vszcrckról. 7. 15:'1997. (VL 20.) ~i\1 rendelet a gyúgy
:;;;crtúrnk 1;1Íik{í<ll:si. sz{1Ju:ila!i l:s nvilvúntan;isi rcndil:ról ,<..:_ (iyct\·:ii G:'1-
b:1r ISO 9000 auditor szc~nmcl. Ql;:di C\1n~u!t Bt. J\}91\. (_l J1J91 l:vi XI 
\\',az Allami NCpcgl:szsl:gügyi l:s Tiszti\in·o~i Szo!g:i!atról 10. 7/JIJ9! 
(]\!. 26.J Ni\·l rcnddct az ,\NTSZ :>zcn·czctCn'.il (s m(H:iid(~l:riil 

!-.'... K (l k (1 v Cl y: Quality As.1·11r1111cc in p11h/ic plwr11111cics ji·om tlzi· 
11.1pccts of a phan11acc111ical chhf ofjiccr. 

:ff\r7sz 1-fc?idzí-Bihar 1\lcgrei /nté:ere, !Jchrcce11, Rcí:sahcgyi 11. -/. - ./()]8 


