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Az egészségtif;y távlati fejlesztése során a szocialista egészségüg:y 

épitésének Szellemében nagy feladatokat kell megolrlani a mag;yar e

gészségügynek. Az egész lakosságra kiterjesztett ingyenes és magas -

szinvonalú egészségügyi ellátás egyik jelentős tényezője, a gyógy-

szerellátás ~ 

á gyógyszerellátás egységesitése,_ a gyógyszertárak állafuositása ó

ta eltelt 2o év alatt sokat tett az egészségügyi ko.rm.án(rzat a za

vartalan gyógyszerellátás biztosit"ásár8.. A távl..at-i :fejlflsztések so

rán azonban neI:lc;sak mennyiségi fejlesztési,_ --ha.nem elsősorban a jobb 

egészségügyi ellátás é3;dekében minőségi változ~okat ke~l eJ.éJ:'rú a 

za va.rtalan -és magas sz~nvonalú gyógyszere1lát8-S b.iztO-sitiísa érde

kében. 

Ezen fejlesztési célok érdSkében sor ke11 hogy kerüljBn·az egész 

magyar gyógyszerellátó hálózat teljes rekonstrukci..ójára_~ hogy a 

megvé.ltozot~ minőségi ~övetelményeknek mara-dék~ale.nul eleget tud

jon tenni. A rekonstrukció során nemcsak a tárgyi felt~teleket kell 

megteremteni, hanem Uj munkastilus:t is kell kia_lakitani abhoz, hogy 

a megnövékeűett msnnyis$gi igényeket még magasabb mínőségi szinvo-

nalon leb.essen kielégiteni·„ 

A megyei gyógyszertári központok t~i feltételeinek megjavitása-. 

va~ az intézeti és közforgalmú gyógyszertárak rekonstrukciójával 

nagy lépést tehetünk előre a mennyiségi és minőségi gyógyszerellá

tás biztositásúnak Útjána Azonban nem szabad sz-é.mitáson kivül hagy

ni azokat a tényezőket sem, amelyek a már adott, meglévő személyi 

és dologi- anyagi körülmények észszerübb felhasználásával, a fela

dat0k átgondolt rendszerezésével, a dolgozók munkaidejéne~ és mun

kaerejének gazdaságosabb, szervezettebb kihasználásával, egyszóval 



jobb munkas:ervezéssel, na~értékben hozzájárulhatnak a jobb 

g;yógyszerellátáshoz„ 

A gyógyszerel.látás szervezési :f'eladatainak lllUDkaszervezési ke.rué

seinek tudományos kutatáSával ·hazánkban :Qen. sokan :fogla1-kozr;ak„ A 

gyógyszertá..r-if gjógyszerellátási, munkaszervezési kerdések hazai 

irodalma :raegleh~tősen szeré.I)ynek :mondható„ Ai- iio-.:ialomban .fellel

-)hető 4.0zJ_eméDJ.rek jobl_:>ára a-gyakorlat során ~alakult- munka elemző 

vizsgilatáról- s_-zémo-lnak csupán b-e„ Inté~etÜnk_, '.a. .Szegedi Orvo~tu

-dománYi- Egyetem Egészségügyi .S.Zerv~z-ést(ani In_t:ézete közel -tiz é

ve folytat tudcmányos kutatO IllUIÍkát. az 1i$észság_ügyi M.i2 isztérium 

f'elkér-8-sére a l.akosság jDhb já..."'Ó- és-_ f'e..1\:vőbete:gellátil.sának bizto

sitására • 

Ezen munka során ~ziilte :illagától értetődően adódott az a gondolat~ 

hogy vizsgálatairt..~at kiegészitsük a gyógjszerellá~ás sze~vezetének 

és millikaszervezés-i kérdéseinek kuta·Gásával- el_emző vi:Zqgálatával„ 

Intézetüni±en kétirányú ez a- kutató :mu:rure„ Egyrés_zi-51 _áz intézet 

trudom'án:yos ::Urta"tó p-ro_gramjában szerepei a _gyókJ"sze.t·tári .mu..'1ka.-erő

_szükséglet objektív'- idöeiemzé-ses méi?$sek afap_j<ill valO megáilapitá

sa1 a gyógysZ-ertár-i dolgozók élet-- és ·:munka:kQrülr.11é:Uyein8k vizsgá~ 

lata stb~, mtsrészről az intézetünkriél gyóg,y_Szer·Uö7i sz-e.rlfezé:sből 

doktori diSszei:-táe:ió-t- késziténi __ szánilék-bzó kolleginák és koll_e_gák 

témaválasitasát Úo7 -irán:yi"tottuk, hc~cy doktci:-i_ dissier--ttció:Ll-::ban a 

g-sógySz-erelláté.s -szervezési- tervezési kérűés_eíi:iek'-éu-ry.-egy -jelentő-· 

sebb ke~dését.dol5ozzák ~el. 

Ebben a kötetben az iD.:té-zet-ii~knél :megvéUett há.t-Om gyógyszerész .:ioli;::

tori- disszertáciQ:t 'ádj-UJ;r_ köz1:e abból a célból 
1 

hogy ezek az ért;é ... 

keS í:l~ :oe csak- a SZege_di OZ.voSt--..._dor:lÍ!...'ly.i Egyetem Gyégys~e.r-ósz.-

benne foglalt Újszeri.i megillapitásokkal megismertessük a gyógysze-

részek szélesebb rétegeit is. 

A szerzők !Úunkájuk során nem törekedtek - hisz nem is törekedhet-

tek - teljességre. á gyógyszerÜa""Yi szervezés egy-egy részletkérrlé

sében próbáltek új utakat keresni, új megál.lapitásokat tenni. i-Jun

k6juk so.rán sok nehézséggel kellett megbirkózniok, mi ·;el - mint az 

előzőekben is már irtu..1c - a gyógyszerügyi szervezés hazai ir·odalfua 

:;,.eglehetősen sz.egényes és igy irodalmi adatokra- előző kuta"I:é.sokra 

ner::. igen tudtak támaszkodni. 

A disszertációk egyes megállapitásaival v-itába lehet szállni; hisz 

néhány kérdéssel magu..~ a disszertáció opponensei sem értettek tel

jes egészében egyet. Jleill célunk gyógyszerészi körökben "vihart ka

varni", azonban minden újnak vannak ellenzői és támogatói. Remél

jük, hogy a közreadet't iisszertációk megállapitásai körül keletke

ző termékeny vita-· közelebb .fog vinni bennünket mintlaruzyiunk közös 

céljához, a megnövekedett mennyiségi és minőségi gyógyszerellátás 

r.1inél :r-;araiiéktalanabb biztrositásához. 

Az eg-Jetemek és a gyógyszerésztudományi karok történetében - tud.o

másu.n..1-;: szerint - először :próbélkozunk a gyógyszerész doktori ilisz

sze.!:.·ttciók közrea.dás.ival~ Korlátozott anyagi lehetóségein..lc miatt a 

tlissz.ertf:..cióknak rövidített kiadbsa mellett kellett döntenünk. Né-. 

háu:y táblé.zat~t tec:b:nikai okokból voltunk kénytelenek kihagyni. 

Szükreszabott auyagi lehetőségeink miatt minden disszertációból el

ho.gytult teljes egészében a 11történelmiu részt~ Ez nem jelenti azt, 

r2intf:a ez.elt a kiha:;yott &s a további kihagyásra kerülő fejezetek

réaz2k ke;·,,.ésbé ér·tékesek lennó;:iek, mint a dissze.rt.9.ció itt közrea-

do·i.;t í'ej2;-;c:tei, csupán a kiadvL"ly korlátai kényszeritettek bennün-

ket e:..:.elcrs a l-~ih:1;::;;yáso~;:r·ao ;;, r:.Jviditések a szerzők turl.tával és be-



ieegyezéséve:i_ tö,rténi.;ek„ A megszakit"á.$0ka:t """" jel_zi„ Megitélésünk 

szerint @E s-ehol- se!il zavarja a k-Ö~öl.t di.$sr;ar.tációk köz:érthetősé

zét és a kutat~_ Uj @!"@$n.é:pyeit, ~z elért ~redm.ényekből levont kö

vetkeztetéseket, a kutat~ Il©M-z:~~~p_át_, €'gyszóval a .feld.olgoz.c~t, 
illetve a .lr.J.tatotttéma egészét„ 

ltéhány ábra szintén a felsoroltak :iuiatt _ne& kerúJ.t bele a kötetbe„ 

Néhány tablázatot rövidi tett f-orrn.ában tett~ közzé, de ez 2. t@.blii

zat értlletöségét véleményünk szeri.nt nea befölyá.sö1ta túlzott .mér

tá1.ten~ 

Itt szeretnénk megjegyezni -és újra kihangs(ilyOzni azt a ténytj hogy 

a disszertációk egy-egy ·eredeti példánya megtaiál.ható a Szegedi or~ 

vostu.dományi Eg;y-etem Gyógj1szerésztudo!:l.ányi Karának Kari Könyvtárá

baq.1 valamint az Egészségügyi Szervezes_tarii Intézetbeh, ahol a t-é-

wa iránt réazietesebben- é.rdekl.óiókne-k mindenkor Jié-Z-Sége.Seri .t<endel

kez.ésére bocsájtjuk„ A kiaű-VSnyt ·foÍytatóJ,.ag-os .folyószá:m.rr.a_l aUjuk 

közret a ta:rtalomjeg;yzéket azonban a diSszertáeiókban szereplő ere

deti formában közöljük. ~esszük ezt azért, --hogy a_ téma iránt rész-

leteib-en ér.dek15dők s~ámára egyrészről. a_ tartalomjegyzék teljes át

tekintést adjon, -másr-észrő-l a részletesebb. k-ut.at.ások szfü;;árá könnyeb

ben hozzáférhetővé -váljon az eredet~ disszeriáció teljes 8:nyaga. 

Az idő z:iÚlása - kül,önO_sen a korábbari k-észÜlt diSszertációkon - ér-

z.ődik: • .á.z i.dóközben életöe1épetti_ VI„ Magyar -Gyógysz-erkönyv töhb -eset

ben a disszertációval ellentétes„ -ill€t-ve az .abb~ megillapítottak

l(al sz.mnben módosított köv-etelilényeket' támaszt„ Váleményü..'lk szerint 

.ezek a változások azonban n-em 'Vonnak le semmit a .disszerté.ciók érté-

ké-ből és mintegy ma már azt irhatjuk "a történelmi f'ejlődésn egJTes 

lépcsófokaiként foghatqk felo 

fö·,ré..::·osi ve~etű :fóg;:v6;;yszerész 1 a Fővárcsi Ta:oé.cs G;yógygz;,e,r·t2.ri htz.

po::it~a igaz,s;atój8.nak 1 valor:;int ,Jz2bó Pál~ a Eara!l:ya r.::eg:tei Ó"-'JÓ.gy-

sze.rtt..ri Közp·:nJ.t igc.:::gatójé.:ne.k~ 5-'-<:ik r....athat;ós e.rkölcsi és anyagi -t.l-

.:c02:_~2té.st ;:;~11Íjtoi::t-ak egyrészről ;; !lissze.rtánsokn2i-: D.oktcx:·i :iis.szertá-

cióik ell:ószit2s6hez, E.ás.részt anyagi hozzájé.rulásukkal lehet·)'iré tet-

3zese.:ii Qrc.ro.studo;:;t_nyi .S~";yetem Egészségügyi Sze.rvezést&ni Int&-

zeté.:iek a Jisszert-6.ciók .g:yJ.jte3ényes kiad5.sát„ 

EálB.san kó::;z3nö:r:: Börcsök Bo.5.o.r .Sarolta t.2-nársegéd.nek és Bieniek 

Istvt.nD.é tanszé;ci e1Ca5-ó munkatársainnak á1.doze.tos m.ullicájáti I'1ely-

lyel e }~iadv.iu;y r_c;egjelenését segitették„ 

Utoljára 1 de :nel2 utolsó sorba..'1 neg kell e::::lBkeznes e kie.d.·.rányban sze-

.J:>O:?l5- héx·o1:1 c=tóg;yszcr~sz ii:cktori disszertáció szerzőjé.ról. li Uissze.r·-

t;~ció1:: }Yü_bli~úliisi11rs.l esyrész,.ről szél8sebb elis::i1erést kívántunk biz-

re::.SljLlJ:~ hogy a 2uClikáció tél1y-e erkölcsi támogatást fr.;g ad;o.i tovf.b-

bi r:_runkijuld:loz, mellyel a :.':"iennyiségében és minőségében I:"!e5v{0ltozott 

g;:lóg;y::>ze.r·ellátáEo.i :fela::ls:tck szervezésének tud-omárry-os kutató I:lunkájé.t 

·;ovt.bt . .:ra is elbbb.re viszik@ 

Jzeged 1970. november la~ 

Dr„ Zalán~ri Sámuel 
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hogy :3::~ éveJ;>: óta országosan is folytatctt bels-6 elle11ö.t·zé,si p2ó~ 

bels5 szakmai sll.enőrök képzésének &s tovébbkS_pzésének ren3.sze-

mények felbasznáJ.3-sának lehetőségét - részint a minőségi munka 

M"3gállapit-ottam a b-elB.5 ellenőr·i munka dotálásána.1{ jelenlegi le-

tere. a belső ellen6rzés _gaz.1.asiigi jeJ.en:tőségét„ 

Felméréseim.et Baranya Ill~gye nyolc. u„h_,, 1inag:y g,yógyszertá

.r-ában~' végeztem" 11 víz.sgé.1.t gyógys_zex·tárakban a b-eJ..s6 ellen6r

zési mu.n~a ne.m e-gy id6ben ir;duJ.t meg~ ennek oke, ré-szi.nt a sze-

·i_c/'7 .- szému gyógyszertfi___x•at 2959_., jul:l.us 5-én a.dták á-t s_ f'o.rga-
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tens és egy takari·Gónö működött~ 196?-Den a gyógyszertár ba\'1.• át

lag_forint-fo.rgalma 370~000 Ft volt; ezt a forgalzat 5 fj;JÓgysze

résszel1 7 asszis~tenssel, l pénztárosnóvel és 2 takaritónövel 

bonyolitottáJr le~ 

1!.z elseí .felméréseket az 1966~ év eg;yµt átlagforgalmú hór..e:pjábB.n 

\tég-eztem~ 

Az időpont kiválasztásakor tekintettel voltam részint arra, hog:y 

a .felmért hónap forint-f"orgalma :megegyezzen az évi átlag - forint 

forgalommal~ r-: _,zir.:.t pedig a...._~at hogy ne..o..érz_óiijön a laborálások 

számán és rr:.E:~:-.;,yi·_ ~gén a sz_ezonáli.s jelleg'.i járváJ:iyok hatása~ I-

lyen megg:on;::.l>.:: ,;,.k alapján esett a választásom az október hónapra, 

Az 1966-os éV: felmérési;:imből leszűrt következtetések alp.pján vég~ 

zett sze-rvez.ó;::_unka eredményességét 1967 októberében ismét :fe.lmér-

tem. 

A felmérések kivitelezésének ~ervét, célját éS módszerét ~ind a 

péei'li~ mind -a vidéki gyógysze.rtámk esetében gondosan előkészi tet··

ter:' ~ ami a munka gyors és pontos elvég:z.ését- tette lehetővé~ A fel··· 

:már-ési nnmkát az eredmények :feldolgozása;" értékelése és e követke· 

te.tések J.e"-onása követt-e~ 

Jelenleg Baranya me_g;ye nagy -gyógysze.rtéraiban .rendsze.r-es ana· · 

li tikai belső ellen5.rzés folyik„ Ez-eknek a_ gyógyszert-á....-.rui:nak köz

pontunk biztositotrta az ál:talam. kifiolgozott anyagi és tárgyi f'el

tétel.eket.., 

A gyógyszertár .:forint-forgalmái;ól. .függően egy vagy- két ~iuevez.ett, 

tanf'ol.yam.ot végzett belső ellenőr Látja el e'k€söbbiekben részle-. 

t-esen felsorolt munkákati amelyekért a -vállalat-unk őket :meg.fel.elő 

aotacióban részesiti. 

Az er-e-furtények regisztrálása ma mt.r egységesen történik~ min-ti 

az analitikai, mind a t-ecbnológiai allenőrz-6-.m:unka terén„ 

-6-

A jeler.legi be:ső ellenőrzési rendszer megszervezése nem volt 

könnyü feladats Azokban a nagy gyógyszertárakban, amelyekben a ve

~ető megértette a bels5 ellenőrzés célját, szükségességétt hasz

nosságát- és támogatta elképzeléseimet ~ lényegesen gyorsabban in

Uul t meg~ és eredBényesebben ffiüködött a belső ellen6rzés~ 

Ma má.r"a nag-J _g:yógyszertá:r-ak vezetői büszkék a belső ellen6.r

zesl. rendszerünk eredi11écye:Lret értékelik, se_gitik és igénylik a 

'belső ellenőr mun:.Wját - amelynek :elsődleges célja - a kö~.,;össég 

szaklnai 1lrollirájfillak: ~egjaS?"i:tása,,. 

A _gyOgrsz.e.r-ésZ.et t'"...!-!lc-m.ányúnak sob.E. !lelll. .rero.élt .fellendüJ.ése$ 

az elméleti és klinikai orvostu-d.oID.ány _, a gyógyszerkutatás és ipa..,. 

ri fejlődés mind fokoznttabb .követ01.m.ények formájában jelentkeznek 

a tára mellett dolgozó g:yóg:J.'Sze.ré.az előtt~ 1$.~ a me11JJYisé_g5. növe

k-ed.ések problémáját-. főleg a káilerképzés:$ az utlmpót:l.ás vonalán 

kell Il'Legoltlan:L„· ad.dig a menúyiség-:L követ'S"lm:ácyeltk.-el egyenl.·ó mérték

ben jelentkező min6ségi követél.mények::et i;:._ Szakníai. ~- tlldom§.nyos .fej-

1.őa.é.s 01.a_n,,,._t.;ja meg„ S;::;erteágazö -tudo~. eg,y-:üt- ágazata a -szer

•tez6 mntii:c.i!.„ E-uá11dil ·ao!gvz:Q.ii; i9.1J..-and6: fejl-ődé:.:.rt · elk:&p-zelni _nP.m- le

het„ Tanul.mányom .megi5.'ása-k-o.r- -- r~t.lenfil. a bsl:só ellenőrzés rend

szer-ének fontosságától -_az a cBi is vezetett, hogy_rá:mut:ass5.k a 

szervszéSi rn.unka jelentőségére~ -el&ngedh.etetlen szükségességére~ 

DolgDzabont;an _u;taltam e<fyall .m.egolilatian probl.émára is$ mint a gyógy

szeré'szek oSzB:koS.i-t-ása-~ B-mél;t kE:..t'@sriek jogi Mniiezése pályáDk fej .... 

J.öilés~ek ~gyik· alapf'elt&t:el-e„ 

Bef'-e-jez--ésül. ö-s.?-2".--eg--e:ztem erisdményeimst$ k_övetkeztetései.E.et~ 

és ja~--aScltru:a az u"'.ri_,, ~nagy_-gj_ógjSzed:-tá.t"akn bel.ső sZakni.ai ellenór

zéai r-endS-zerének o.t--azág-0s .if1.szorcyJ.at.bru2 történ5 kiépítését:„. szer

V„ezés:é:t~· 
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l.„2e 9„ !~ógyszertárak szakmai ellenőrzését vé"'zŐ int-é?Ré~v 

illetve személ,y~ 

A közforgalmÚ gyógyszertárakban.a sza_'<:mai ellen5rzésts illet

ve a minta.Vételezést a következő sze:nélyek~ szervekt iJ.letve in-

tézmények t.regzik~ 

Orszáq----os szervek~ 

E-gészség~7i Minisztérium:: Gyógyszerészeti Főosztály$ 

Kábitószereket Ellenőrző K-OZponti _szerv$ 

Orszáf;os i.ntézmén.yak~ 

Országos Gyóg,,vszerészeti Intézet~ 

OL'szágos Állategészségüg;:t1 Jn.-t-ézets-

01.~szágos ÉleLaez_és i.rudomán:,rl Intézet~ 

Helyi szel;'vek: 

Fővárosif il:Le--tve -Megy--ei. 'Tanács Egészségügyi 0-sztfilYa /megyei f'ő

gyóg:yszerész/ ~ 

'.iTárosi 9 Járási Tanács Egész-ségügyi Osztálya~· :Lll-etv-e Csoportja. 

/közegészségügyi szempontból/~ 

Hely~ intézmények; szak-vezetők~ 

Gyógyszertát'i-Központ igazgatója és főgyógyszerészes 

Gyógys:c.~rtá._-r>i Központ Szakfelügye1-ete· és ·GyógysZ:e.rgaztl_álkodási 

Osztálya, 

A_gyógyszertárak.eilenőrzési rendszerének kialakul.ás~t tár<i'oYalva~ 

ezedKig esak a kiils5 ellenőrzési lilÓd,szereket tagla1tam.c 

;;1 

2 

A gyógyszertó..rakb&.n foJ.yó szak~m.ai ellcnör-Zési Bn2nkrt első for-

;\ 26c.5lo/l93li·~ 61/J. B,J;-'.„ rctu~elet: 2 §...a kiifrondta~ hogy a gyógy 

szertár felelős ve~~otője ldYt0l0s e. r:..tógyszereke-t - a gyári csorr!a·~ 

golástan felboi::tás nélJ.:ül :foJ:-2-;:::i.lolD.'.:la ke.::'ülők kivételév-21 - be-

ben .fogla.:i.t el6ir·ás szerint s·f.a.l::s7.er-üen megviz.sgálni~ és állandó~ 

an eJ..lsnö.rJz:ni azt~ hogy a 0.:fÓf$JSzersk megfole16eli:::J "romla-tlanoku 

legyenek~ /1„/ 

telmében a gyégys;.::.ertár3kban kötelezően el kell végezni a beé.rke~ 

készité.s terén fcl:J:as~~nálásra kerül6 ~:nyag-ok azonossó.gi vizsgále.·~ 

tát~ Lnnek a D'-"g-J .fontosságil f'elaűatnak az elvégzése komoly ;fele-

nc.k vizs5álats.. után in.d.u1 el utjára~ A gyár NIBO-labo.r·atór.íuma el·-

végzi 8.z anyagok tisztas/;tgi és tartalmi viz.sgálatát; is~ ós csak 

<:ibban az ésetbon engedi ki a ké.:izitmó.D;y---t~ ha az meg.felel a követeJ.

ményeknek~ A Gyóg-,Jszerköuyr.rt51 eltérő 11iné'.ségü gyógyszerek csak az 

CKI cngodélyóvol ke.r·ü.lhotnek fcrgalomba. A gyárból a gyógyszer a 

--.21-_ :3 utÍiti 



létszám 
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A pécsi lo/l sz„ álla~,Jó-ügyeletes gyégysze.z:•ti-..r 
létszbiilalakulása 1954-1957 között 
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J.. ;:éc.:;i lc/2. sz.~ &llar-~:16-ü...-:;yeletes gyó~sze~;;_;

.SZ7R vé::yC.2!'c':'.-2ziL::.i:,a.k alakulása 1954-1767 k5z.ött 
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L pécsi le/lesz. 

millió 

- l4 -

pélyzetet köt le* 

A lo/l. sz. gyógyszertárban külön vényez6, az officinában elvá 

iasztott magisztrális és gyári készitményt kiajó! valamint kéziel

adásí rész található, amelyhez laboratóriumt ügyeletes szoba, iro-

dat pince raktárhelyiségek és szociális helyiségek kapcsolódnak. 

A gyógyszertár 1967~ évi havi átlagforgalma 1,777~000 Ft. volt9 a

melyet 19 gyógyszerésszel és 31 asszisztenssel bonyolitottak le. A 

gyógyszertár kinevezett helyettes ítezetóvel 1 -raegbizott belső ellen

őrrel és gyógyszerismertet·óvel i~ené.e-lkezik~ A gyógyszertár állan-

dóan ügyeletest n._yitvatart&si ideje 7-21 óráig tart. 

2~3~ A bels6 ellenőrzés kialakulásának története 

A gyógyszertárakban folyó bels6 ellenőrzési munka megszerve

zésében elsúsorb-an a Szovjetunió ezi.r-ányú gyakorlatára támaszkod

hattunk:~ /2, 12, i3, 22, 23/ Végh Antal professzor 1953-ban tar

tott elóa4ásában a szovjet gyó_g:yszertárak bel.s6 e1len6rzési rend

s:z-erSvel f'oglaJ..kozva., a köv-etkezóket mondottag 

YIJ;. Sz-ov,jetunió ezirál:zyb~ annyira fejlesztett-e a gyógyszeré

szi té:oykedést, hogy valamennyi elk:Bszült vagy kiszolgáltatott 

gyógyszer azonosságáról,- ílletve helyes e1készitésér5J., még mie

l5tt a betegnek -átadnák~ meg kell győződnie - alkalmasan összevá-

logatott szempontok és megrelelő gyors módszerek segitségével 

magának a _g;y-égy-sze.t'észne-k, illetve nagy forgalmú gyóg;rszertárban 

1..--ülön csak ezzel fog1alkozó gyógyszerész ellenőrnekn ~ /20 0 / 

Meg kell állapitanUJ?ki hogy a Szovjetunióban bevezetett és bevált 

ellenőrzési rendszert - a más tipusű gyógyszerészi és mUilkaköri ka

tegorizálás ~-/proir'izo.rp segéd-provizor, asszisztens stb„/ miatt -

nem alkalmazhattuk.~ /lo~/ 



.b_ hazérikba:n kial6.h-u.lt kör-ülmé:::.:yeke-t; fi&fele-::nbe >'éve
1 

más beJ.s6 el

lenó.rzési mótlszerek kialaki:Gé.sa vált szükségesst, 

k "Gy6g52~ e:~és:o- -:.-" folyóirat 1953< febru.árj_ szE.~áD2D & 0/89, sz.2.-

&.z 8 C.olgsi :nogy az esetleges csere kizáré..sa c-élj&bó.J.. 2 sz&;:;,0-:;; 1 a 

:fél n&vet egy2z-;;éssi:-., de kC+ei e1=:sA!2.1=-. • · · „ ~ - - __ o szert:. w·oQ7SZ-e7'0_echnc-lógie.i 

sze'.5",}::>0ntból is ellenőrizni- 1·01 ~P.-t;<l_k- „ .;.. ' , - ~-~-- i:;iszvasaga~~ kenőcsök küla 

1..B..l:r:JBXf osz-tc,<;.-~: }'.:<;.rok s~ám.ái:;~ :r:-ilulélci ku.--:pok egyenl6 nagyság:2t~ 

szigc::iatu__r;;::. hel::-'essé;:€-t s.tb~/ L :rr:i:;fl 2 r, T - 1 -~ - 6 · _ ---- ,reu-;rre ~i ... erje~ nehány z.i:.-

scdperces v-~_zs.sé:.l'°'ton kiv';,, n· eT. 8 ,,..1,-4r,.;- 1 ~ ,,.~-
~ u...1. - "-'-"---~" _eg2.L&.>D egyszer e. vény1::é~ 

gz:itő kollegáktól S:Z,1.lt'Ó"D_· róbaszerlio:n - . r' 't r:::.:u:n:-:ac; ve -e-leztek, A -.~izsgé-

lat kiterjedt az anyag összsú.17,á....'"'a, · ~ .. , ', _ _ ~enccsoiCTle~ ~ megfelelő kidol-

tásé.r.·a~ os:ztott .noroknál az t" esz as pontosság:árar pilulák egyenlő 

nag;:vstgár-a és konspe.T·gálására~ kupo1-:nál a tetszetős kíilalakra és .a 

használt- kakaóvaj súlyár&, _L_z o.r:-ga:o.o~eptikvs vizsg-áJ.at utá.JJ kvali~ 

t.--ati-;r vizsgálattal negáll.apitották ho""'" - ke·s -·+- ' b ' o~' ""- ~,;. .<m..er-"'-y en a felirt 

alkotórészek kimutathatók-e. A készletben ta..r-tc·tt porokat szinté:;_ 

az-onositott;ék) illetíre loo po.ronkánt le,;ra.lább 5 ,. ~ uD egyenkénti le-
:mé.rés-éve-1 ellenőrizték az elosztás helyességét: .b. beszámoló .r-ámu~ 

tat arra~ hogy a gyégysze.L"'i;árban bevezetett ellenó.rz-ési rendszer 

alapján a mintavételezések ere&nénye lényegesen javult~ ; 24„; 

Vámos Gyi.llar a bu.:iapesti 8cl~ számu Vö~As C-il<~~ - ~ "' --'--°'e gyógJTszer-· 

ban sz.ánol Dc a '7V - · , -
e... og-Jszer-carnan folyó bels5 elle:nőx·zéss:-6l<- A bel-

s5 elle::iől~ 1 illetv& a cikk i!;'O-' . .o..,,-k 1 · <-·== e_neve:zesa sze.rint a " vérry-

készi t6 t~ezetóje-"' m"~'-~" -· 'h · ·~°Kcre~e 1;artozil: a beérkező anyagok azonos-
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ság""'"·"'··~ Eegé.llapi-:;f:.sa: Eo:;;: impleálé.s stúópróbaszerii ellenőrzéseo 

.b.z 6 fela~atkC.rét--e tar;:;ozfr az elkészi-:;;e-t:t gyógyszerek minőségi 

ellenórz~set részben orgaDoleptik".is vizsgálattal, részbe~ az osz-

té.s h::J:::iogenitás és összsúly alapjánp k. szerző ±'elveti a :mennyiségi 

hogy ennek sem sz0-

mélyi~ se~ tárc.J-~ feltételei nincsenek biz~ositva a gyógyszertár-

ban~ /18„/ 

1.. belsé- elle!l5rzési l'.!!'";l!lkára \ral6 f'elsz.ólitással a sz,akla?ok-

ban több helJ7e:l t.alá.lkozhat-llnk.. Ilyen Vály Józse:f gyógy-sze.r·ész f'<0:..-

hiv&sa is~ amely 1955-ben jeler.:t meg„ Ez é•~ v.égé:c: Eudapeste::} 

8cl-es szé...1r..;_ g:yégyszErtár termelési értekezletén is i;;lőtérbe kerül-::; 

a b-első ellen6rz-és szüks.égesség:s~ Nagy József szakfelűoryel6t e. kol

lektiVG segitiég&~ kérte olyan bels6 ellenőrzési rendszer kiaolgo

zásár·z_9 melyet gyakorló g-yógyszerészeink is elvégezhetnek~ /19„/ 

2„4„ A szervezett technológjai belső ellen6rzés bevezetéser 

szenroorrtjais regisztrálása és e.r-eümén:vei 

Barauy-a megyében 2963~ januárjában jelent meg a bels6 _elleo-

6rzés végrehajtása tár.gyában kiarl.ct-t központi ;;.tasitás~ Ennek ér--

tel:mében az elle.:oérzést a gyégysze.r-i:;ár vezetője VB.g;y az: általa 

megbizott gyógyszerésznek kell végeznie,, A belső ellenőrzési nu;::;-

ka két részre oszlik~ 

1
0 

Az asszisztensek munkájának ~okozott ellan6rzéséree 

2„ Gyógyszerkia-d.ás előtti organoleptikus és sú.ly szerínti ellen

őrzésre„ 

Az asszisztensek mu:likájána.k. e1leD5rzése a technológiai szabályok 

pontos betartásának ellenőrzésével kezdődik6 Ellen6rizni kell a 

porosztás helyes technológiáját~ m.inU porosztókártyat mind por -

osztógép használata esetébene 



ké-szitett gyógys:3er- bels:~ ellenérzését el f;ell v{gez:--_:_:..;;:, 

Az ut:asitéE tartalmazza ~ :felfektetenCé. e::.ler-,{;rzés~ f"jzet rove-:s-

Sor.- Ke- /:-. készi t 
sz. let mény meg

nevezése 

P. vizsg. 
ID'.~Ő-

la 

A Vi-zeg. 
eredmé
nve rab-

Egy 
s:'.:.:i;y 

f'.éz-
s:. 

.A kia62s el6tti ellen6rzés els5sorb.an az eg:n~H~5es exped.icié sz&-

bélyainsk maradéktalan be"tartását c~lozzs. e_lő~egiter:.i. 

A ITEg:isztrBlísan elkészített. gyógyszereknék ~llen6rtzni kell~hog;r-

e szab?.lyok1'ak megfe1elóer: történt-e s gytigyszerek szignáláss, 

cso~agclása, a készitók neve a vényer. és a szignaturi~ fel v2ro-e 

tü..-.,tetve, a bet:eg neve szerepel-e e szigo:.att::r-án s-c":;, 

segédanyagok, szolubilizáló szere~ st·c. slKal!'1azás-iircs.r: e:le~ö:---

zéEére /fel vannak-e ezet tüntetve 2 vényen '? /, val2~.:n: az inkoc::-

natibili>áeoknál a megcfe.lel6 kötelez·', illetőleg e"gdél:··"ett moéé- 1 

.1 

.;I 
__:,_;;,_____ 

- is -

! 

,-~, 

c:-11-::: 

illetve J:o-

szertárak vizsgálatakor ellenórz,ikc 

sSgű ::.er: :."legi'elelö 1;,in6ség-ü ys:„tűst:;sk oka legtöbbs:e::.ör a készülék 

negilibáscdása vol1:. fi-. belső elleuó.r·:;;és megindulása után ·igen sok 
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GUIT! vi i.:E.:üin. C osztásÉ.1:-B n2gyobb gondot kell :for6itani és semmi 

es2e o~:a t db,. Pu1v:c~' c:h~-n,sciselis e. „,,-itamin. C mintE nem megfele-

ismertetni az t>llB"nőrzés ·pozitiv és negativ eredményeit, Azok:::ak 

2z a.s:szisr.tenseki:iek, e.kilcnek töbt izf,en Kifogásolható poi~csztás-uk 

volt,gpakorlatban kell bemutat-ni a h-elyee p-orosztást~ i.lletv-e -mur1--

sz.olubi.l.iz.áló szerek helytelen alkalmazását tapaszt.alja-so 6,gy 

legák, - amennyiben lehetséges~ ~ eg;yéni technológiai továbbkép-

tenként. egy egész :napos tanfolyam an3•-a,ga feJ.ölel te az a:rilll.itiksi-



6~ .l~ef.;:.~aktometriá.E mérések~. 

7" mé.róoldatok készitése és factcrozáse., 

B„ néhfa..ny eg;ysz.erübb aciű.í-alkalimet.!"iás tartalmi meghati§.r-ozé.s; 

9„ néhfuJ.y e.g:yszerübb arg.ent:ollietriás meghatározás; 

lo„ c-erimetri.ás megbatározB.sci::.l 

11~ vényre készült oldatok vizsg.élat.a és mi:r.ősitése .sz összsÚly 

alapján;. 

12~ osztott porok vizsgálat~ és min6aitése összsúly és elosztás 

alapján;: 

13~ kupok„ :pil:ulSk vi„zsg-álata és m.inósitése összsúly és elosztás 

alapján\ 

14-,.. be.számoló~ 

A taní"olya:not szakfelügye1ő-gyógyszerész vezette. Az egynapos el

foglaltság 2 óre elméleti és 6 óra gyakorlati munkából álJ.t~ A 

tanfolyan: beszámolóval végz5dött, ahol vizsgabizottság előtt a ba:U:

gatók a kiado_tt gyóg:ys.ze.rkészitmények mennyiségi .meghatároz.&.sát és 

min&sitését végezték eli illetve az abhoz tartozó elméleti anyagot 

ismer-"'"...ették~ A tanfol.yam elvégzéséről a· váll.ala~i Zögyógysz.erész . 

hiva~..alos igazolást ill:itott ki~ 

Az 1963-b-an.végzett hallgatók kezüték meg.megyénk ké~ nagy gyógy

szertárában az analitikai belső ellenőrzést~ Munkájuk kezdetben sok 

nehézségbe üt:közötti melynek oka elsösorban a k-el.lő 2elszerelés b.i-
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-é..nya vvl t. 1.. legels6 :fele..:1e.tok közé --::;E.rtozott a nagy gyówszer, _.:,.;: a:O:: 

ellát03a analitikai mérleggel, továbbá bizt~sitani kellett a k"0lö1-,.

bOző méróolil.atokat 1 vegyszereket~ valamint a megfelelő eszkö::'.5k~t~ 

Problémát jelentett a :mintai.rételezett gyógyszerek elszámolásáuak 

lehetőséges a vizsgálatok regisztrálásat a nem megfelelő készitné-

nyekkel kapcsolatos eljárás le~ol;y+....atása~ a mintavételezés gyako-

.:-l.sag.... a belső elle::iőrök munkaiUejének beosztása~ az.ok anyagi és 

erkölcs~" !.!';egbecsülése •. A .felvet6Uött kérdéseknek csak egy részét 

lehetett a bein5.ulásko.r megol-d.ani~ a példák és tapasztalatok hiá

:uyában~ A magasabb :f-ok-,S1 rendsze.re; belső ellenőrzés megszervezé

séi:e~ ki.épitésér-e- a i'el><etőd.5tt problémák mego15.ására .1966-ba:n Jt?,p~ 

tam központunk Főgyógysze2ézzét6l utasitást~ 

Els6 fs1ailatom voltr a belső el~enörök képzési rendszerének 

módosité.sa~ a tanf-olya:m anyagárzt:4-?hövitéses- illetve meghaté.rozá

aa. 

A belsö ~llenóz-.zési teen~ők elvégzésére a g<Y~sze~tá..t'vezető-

től Eegbiz-8.st kaphat az a gyógyszerész~ a...id az 01.fil -ált<.J. szerve

zett 2 éves analitikai toVábbképzést sikeresen ~lvégezte~ i1letve 

\~lamily0n ezz.el egyenértékü - pl„: szakf'elügy.eJ.6-gyógyszerészi

képesitéssal rendeJ.kezik„ Á belső ellenő.r-ök képz-ése a g)l'-ógyszeri.,izs

g:áló laboratóriumban történik_, 2 éves ta.Dfol,,vamon.i 28 alkalommal~ 

J-_ -tanfolyam l-étszáma !!18.Ximálisan !!· haJ.1.ga"tób61 á.llhatr ezzel a lét-

eszközök korláto~ott száma miatt'c A 8 órás i<lőtar-tamú tanf'olyam el

ső 2 ó.r-ájában az elmélE»ti an:i,-ag ismertetésére~ megbeszélésére kerül 

sor, m.ajd ezt a 6 O~ás gyakorlati fcg.lalkoz9.s követi~ A 2 é.ves tan

f'clya:n te.1;;a1:;il:é-ja a következé~ 



3c Biirüség;ffi-érés p:'.:.1::n6méter.r·sl, 

/galenil.-um_oki oldatok és klilönbözG higit-úsú a.lkoholok siirüségé-

nek meghat8.rozása 1 valamint az; utóbbiáknál e. ka?ot:t. s-r·edmén.yb5J 

Szá.ra:?.aeyag:i;.art:alo!!t l!leghatár·ozása ~ 

/szi.rupokf tiniJ.i;UJ.'.'M:$ olUa·tok esetében/ 

5„ Olvadáspont m-eghatérozf!iq1;>, 

/gyógyszeranyagok azOnositása Ope meghatároz.ássa~,/ 

/o~ln RCl és Ds-ln NaOE készitéser faktorozása,; Ind5.káto:cvk 

8~ J~i.di-alkalimet.r·lás m.eghatá.roz,ásoJr :r, 

&6sa.v tartalmának :n;.eghatározé.s:.::. 

Bórsa;r 

.Sza.licilSsv 

Bórsav 

Pulv„e,;ombinat, Acetils zal ic ilsa ·;.-

Pul v „antió.olor,, Acet-ilszalicilsc:. "' 

?ulv"a:nalg, 

Acid„byU..~ochlor~dilo 
és 1 %-o.i:i: ' 

Spir~sal.ic~ 

Aqv..a calc:i.s 

Spi.r .,,axrr.moncAl'.'!i."', 

kn.monia soluta 

Fenobarb it"lll.'ált; ·i.;artal1uillak 
megba t&...t<ozásö.. 

Sósav 

,·::t 

.:-j~~-:-:--

~ 24- --~ 

o\c9·;;:: :;_,s·:.é-:1 icilsa v tarte.!!lánfC:;:· 

le, 

Ecetsav 

Lcid" s1.tl.f11..c-ic ~ D.il" ás Kénsav 

ll~ 

o~ln ezüstn::;.tTát 0 :1.'1.;.;·-,.- ' ' · , -~-- -"~&szites-e~ f'akto.t'ozása~ 

In.<iikátorok készitése, 

.Sal~opb.th.._ isoton 

Sol„ b20:mba.rb. 

Sol„cof':fob.r-om„ 

Sol<-ka1„ jod~ C-Oll'.._p ~ 

Spir„ jodcsalic. 

l'Lixt"pector„ 

Mixt~ seiiat ... 

M:i.;;:t; • chlo'.r-alo-broE'.i,,. 

Kaliurr.bromitl éS 
l~at.riu,--.rrbrobill 

Ke liumbromi-d 

ll_ ~ 

l{at:.ri .,mkJ orid 

Kaliumjoftid 

!"1 egh2 tá,70 z~_.s·a. 

" 

" 

" 

" 

" 

Gyógysze.!:·es cl.dat-ok tartaki 
. :meghatározása aciaialkalimet.t>ié.s~ 
J.lletv-e argcntometriás 1nóds"e""'"'~ ,_ 1 . · 

a ---.....L, .:c. .... aml..llt azok minősitése$ 
hatóanyag és ösSzsúly alapjáne 
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14. Osztott porok \rizsgálata acidi-alkálimetriá.s, i.lletve argen-· 

tometriás módszerrel, valamint azok mínósitése hatóanyag, össz-

sÚl.y és elosztás alapján. 

II„ év„ 

le Cerimetria „ 

ofln cériszulfát oldat készitése és fakLorozása„ Indikátor 

kész i tése-. 

Pulv.chinacisal CeVit.C 

Supp„analg.:fort. 

Sol.amidszoph. 5 %-os 

Sol.amidQzcph..pro infant. 

Magn.peroxid 25 % 

Hydrog„pe.rox„ 3 % 

2 „ Jodometria 

Aszkorbinsav 

.A.mid&zo:fen 

Amida.zo.fen 

A.mide:zo:f'en 

A.rnida.zofen 

PeroXid 

Peraxid 

tartalmának meg-
határozása 

" 

" 
• 
„ 
n 

• 

Otl..n Natriumtioszul.fát oldat készítése és faktorozása. 

Ferr.sesquichl.or. 

Spir„joűosalic„ 

Sol.jodi spir„ 

3. Komplexome:t.ria. 

Vas /III/ 't!U"talmának meg~tározása. 

Jód 

Jófi. 

• 

o,.o5m Komple.xon _cl.dat kkszités-e és fakto.rozása. Indikátorok. 

készitése„ 

Mirt„seda.t 

Cacisal pulv. 

3o1.„zinc„eb.lor. 

Kalciumhipofoszt'it 

Kal.é!:iumhipo:toszf'it 

K~leium _ 

CiDkl.orid 

---- " 
.-„, 

" 
" 

i 
1 

1 

1 

- 2S -

"'. :!reg:1atár-ozások vi:;:mentes ktizegben, 

o~lr. és o.o2n mé.róoldat készitése ée f'aktorozása • .Indikátorok 

készitése< 

Pul v. analg „ 

Pulv~co!ttbinat. 

Pil~cof'f~ 

Pulv~barbemitl.ccmp. 

5~Alkalo!da meghatár-0zások. 

Am.idazopfen tartalmának megh. 

hmidizofen -"-

-"-
A.midt\ZD:fen -"-

Eti::Lmor:finiumk.lcrid tart&l
mának meghatározása 
.Efed.riniumklorid -"-

Kodeinumklorid. '-"-

6-lJ-ig Egyedi~ megisztrális k.észitmény€k hat6anyagánaK az ismer

tetett módszerekk-el tti.rténó me.gha"t.ározáse 4:s mlllŐEit-é..ee~ 

l4a :BEszámolé az elóacictt elméleti és elvégzett .gyakorlati anyag

ból vizsgabízQtts-ág előtt. 

Ans.litikai munkát is v-égz5 hel.s.6 ell·en-Orre j.elen!'eg az un~ 

a belső ellcnOr késziti el~iill~tve kétlit~res mennyiaégb€n. 

Beálli táaulc a Gyógyszerkönyvben~ illetve az .Adrlendumhan l,eirtak 

ala.pjá..~ történik„ A nsg:y gyógy·azertárak méró-cldatains.k sol voluroból 

történő készitése jelenleg nem megoldható~ azok költséges, illetve 

nehezen bes~n;.zhetó volta miatt_, bár ez a megoldás idűtakarékos-

sag szempontjából ideálie lenne. A mérOold.atok J havonkénti 

ellenőrzése a gyógyszertárakban ia fontos, elengedhetetlen köve

telmény, A méróoldatokat 1-2 liter-es üvegdugós Uvegekben kell tar-

tani, fel tü:nte tve rajta a b-ennelGvú m.ér6oldatok nevet, nor-mali-
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·vét és a készités idejét. 

2.6. A belsó ellenőrzési munka anyag és eszköz igénye. 

A bels6 ~llenórzéshez a követk~z~ mér6oltlatokra, illetve in-

dikáto:rokra van szükség: · 

o,ln Sósav 

o,ln Nátriumhidroxid 

o,ln Nátriumtioszu.lf'át 

o,ln Perkl.orsav 

o,ln Ce.riszul:f"át 

0 9ln Ezüstnitrát 

o,oln Ez.üstni"trát 

o/fjn Kompleron llI. 

Indikátorok:: Metil vörös 

Fenolf'taJ.ein 

Kemén;yit6 

Ferroin 

!l'ropeol.in 00 

Metil.énkü:. 

Eriokromfekete HT"' 

lletil.timolJcék 

Rósabe.ogal 

A bels6 el.lenfui.zéahez szükséges speeiál.is vegyszerek, melyek 

a gyógyszertári reagenc·ia készletben nem, vagy csak kis-e,bb tleey

nyiségben taJ...ilbatók meg; 

Kl.orot'orm 

Jégecet 

Ezüstni trát 4 

Oériszul:fát 

F.cetsavanh.id.rid 

Alkohol. 

Perltlorsav 

Kompl.exon III. 

Natriumtioszul.fát 

J)ioxáD. 

~- 28 ,_ 

SósE-.V COTJ.C; :Kénsav con.c~ 

L gyóg;Tsz.ertáre.k belső- ellen6.rzéséb.~7, szükségss laboratóriumi. 

sssköz.Öl::'.O·':' 2 l_;:özpont-t-ól szerezhetik be a szokásos fogyó~ illetve 

leges fe-le.ö.at-, Iger: ~o::rtos a mérlegnek megfelelő elhel;7ezésef v-a

g;y-i.s közel leg_yen a laborai~ó.rim;;i w.u.u.kahelyhez, de ugyanakkor vé

.:ieni kell a sugárzó l:i.C>:-::61 /k§J_y::ia közelébe nem tehető/, pórtól 1 e-

rősen párás levegőt-ől/í ol;YS..il helységben nem 1.eJ...:7ezhet6 elt ahol 

.rendszeres mosogató munka :folyik/~ különböz6 rázásoktól<' Legal..1.;:al-

masabb a falbe belyezett konzolon történő elhelvezés- de :=c---,p;-.; .J e~ UöJ --JJ.L.. 

kell arrai ho~ ne az utcával 1:.r,_·-t''"z!-'. f::i,Y•a " ·~ " , · °" - '" ~~ v --.1-4 e~os1~seK es igy ~ 

rezgés eJ..kerillhető<i A helyes mez',~i•P.tI:_it,!,_"'!+ •.:~ b" · · · ~ --'-~,, - .., -- J.z'Gos1tan1 kelJ i e.-, 

s6sorban terrrrészetes i'é-nn.yel~ h.a az nem rn.egolrlhatóf e. ruérle.s .fsl"' 

elhelyezett villanyvi.lá.gitást: kell aL1>:almazni„ A mérlegek "jeéJ.litá.-

sát~ r:iajd további karbantart-ásat~ idószakcnként-i eller;Ől'zését a 

Lud.apesti Hérlegjavitó KTSZ kikülUöttével zjánlatos elvégeztetni~ 

aki a s:.-,ak:felűc,-yeJJJi laboratórium analitLlcai rr.érlege:'u::>.ek ellen6x·zé

sét is l'e.:J:iszeresen végzi~ 

k bels5 ellenőrzéshez szükséges labo:ratóriumi eszközök nagy részét 

a gyógyszertárak eszköz:oo.t'mája w.agába<tfogla.lja„ A köv-etkez6 felso-

.roJ.ás a normától óí?lt6.r><; na""""?obb mermyise' ;z,"oen '" · v ö~ = - ~ szt.JKseges eszközök 

term.ékszá::m.átt nevét .. darabco·,:."-"'·a't -,·,,;,..,t:e~' :fel ' , . ,_, ~- ...__,_,_ ...-... - zarojelben r:<egjelCl-

ve, hogy a norm~ abból a cikkféleségb6l mennyit ir elő, vagyis azt 

<1. IB\3llbyiségeti a;nivel a gyógyszertár rr:ár rendelkezi.k
0 
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letek figyelembe vételével - nagyobb mennyiségek egyszeri la

borálását.Ezek a tárgyi feltételek a következők: 

1 db tizedes mérleg, lehet1leg a padozatba süllyesztveJhogy 

·ne kelljen emelni, 

1 db 5 literes térf0gatu edény • 

1 db 10 

1 db 20 

1 db 50 

" 
• 

" 

• 
• 

üvegballon~ 

1 db vákuum motor& 

• 
n 

Els5 látásra ugy tünik,hogy a felsorolt eszközök biztositá-

aa nem kifizető$ vagyis -gazdaságosabb, ha többször készül 

kisebb meonyiségil gyógyszer. amihez a szükséges eszközök már 

rendelkezésre állnak~ A gy6gyszertárakban végzett felmérése-

im azonban azt mutatták, hogy az anyagi bef~ktetés rövid idén 

belül megtériíl~ a· ami talán a lsgfóntosabb,_igy a havi eg;y-

két alkalommal laborálásra k-erült összes gyógyszer a belső 

ellenőrzésen megy kereszttil,vagyis a betegek minden egyes ese~

ben megfelel_ó minóségü gyógyszert kapnak - kizárva az esetle

ges tévedéseket, cseréket~ 

A következő 7, 8. számú táblázatok a lQ/~. sz<imú gyógyszertár

ban végzett felméréseim eredményét tartalmazzák.A 7. számu 

táblázat az 1966. október hónapban laborált oldatok közül ázo

kat foglalja magában~ melyek egy hónapig, illetve hat:3:ridó 

nélkül készletben tarthat6k~ ugyanakkor többszöri alkalommal 

ke:tül tek laborálásra .Felméresem tárgyát· képezte ,hogy ezeknek. 

a kéazitményeknek elóállitására egy havi Yiszonylatban meny~ 

nyi gyógysze-i:-észi, takari't6nói, illetve belső ~lltH'l~ri tnunJta„ 

id5re volt szükség. /-a takarítónői ;nY-Qk{!itl©bl3fi a belsó' ellen

őrzés utáni mosogatá~ és ~l~~ká@ í@ §Sö~epel/, 

A. felmérés ere~~fl;)'@1 @e g gyégy§~@rt:g_rvetétővel tBrtént meg

beszélé§ @l@-p-J~~ valJ~.mint a tt\Ggt@lt";1'5 té.rgyi fel t~telek biz-
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7.sz. tábla 

A pécsi lo/l. számu állandó ügyeletes gyó.t,7szert;6-r-ba1:. l9SG. X. hónapban laborált oldatok időigénye a munki:.ban .résztvettek 

rncgoszlásúban 

· · · .·. „.„ · · · h · 1 t;·t,!ir~;:~~~1~~r~*~~~~~f ~~;~'.~,;~~~~;;]1~::~:1:~ 
S N-a> E·:}QI ix 1 esetében öss:;;,e:~en l e5e-t;8be11 összsse11 cnct6bc-n í .::53.szcsen ' 

>--------~~-·-----.---~ ~ w w -~-:_.::__:: ___ . -··~·-····--·-· ----·-- .„L.„. ··-· ·---~-···~----·- ----····--·-----··--· ----···------'. ______ ·----~ 

~~;:. ~drocbl-Jr.·-~~-- ~~~g- _2,°..:°.~11 ~-~er~ -2~ perc L 5 perc 2o-~~~".__,,__~~-_'.'~_: ___ -~o_:_°_'.'._c __ J __ 1_2_0~-~rc . l 
!10 f.:-os Acid.salic. , ! 
i in 3pir„.dil. 5 2ooog loooog ! lo perc 5o _perc ! .5 perc 

1 ~-M ~-·><•·-•-•>'--•<! "--•·-••-'••-• •-·•·-~•• ··~·-··-~ -~·~·-· """•·----- ~ 
IElix..tb:yfül:_:_e_om:p.Oir . ! 
kalii quaj8.colsulfor 8 5ooog 4-00-0.og f 5 perc 4o porc j 9 l)erc . 4-o· perc 

i -aa · l , . i l . -~~-~~---1----t- -··--i-·-----·..---·.---·-··~-~T~----·-;-~--'"·-~· -~·~·„-·P--·--I·~·c,, ___ "'"~----

25 perc loo perc 

80 perc 

2o perc 175 _perc 

2o perc 

1,l-i_ixt __ ·_p_e_r_c_t_o __ r_._: .... _____ .l_B ___ ~!~~~~- 7oooogr~~ ~ere i lBo perc .. 5.p:r: __ j 90 perc 20 perc . /36o perc 

ISol.acid.bor. 5 _5ooog. 2~~~o~j 2o perc loo perc 

1 

-~-~-~-re. 

1 

loo perc 2o perc 

1
[_~-~o-,perc 300 perc J 

l~·-S_o_l_._a_m_i_~_a_z_o_p_h_._5~%~---1·~-l-4--t·-·-_··_;_:-_o_g_+---7_o_.o_o_g--l!--11-5-p-·v_"-_~_c_--,1,_2_l_o_p_c_r_c_4 __ 5_P_•_r-_c_-r-·7--c-p_e_r_c __ r--2-o __ 1)_e_r_c __ ,!280 per-=---~~-~-,- perc·~---,' 
Spir.salic„c.resorc. 

Spir„.dil. 70- % 

Sol.zinc.chlor„ 
FoHo 

6 2ooog 

17 6ooog 

4 2ooog 

í 
l~ooog j 5 perc 

1 
1 

o2ooog ! 
! 

lo perc 

! 
8ooog i 5 perc 

' 

1 3o 
:perc 5 perc 3o perc 2o perc 120 perc 180 perc 

85 perc 3o perc 510 perc 765 perc 

117o--p-e_r_c_-+-_5_p_e_r_c_-+-------t------+------+----------

2o perc ! 5 perc 2o perc 2o perc So perc 120 perc 

-----

480 perc 630 perc 2930 perc 



o.:>·{., táb.La 

: :~-, 

- ----· . --_____,.- -------- -..-1-------,----- ----· . 

1 

l :!, 1 " ·~ dk"seltesne~ s~ux-1 "'?~ogatashoz,. torolge-1 Belső ellenőrzéshez 1 Az elkeszitéshez 
oo 1 ,.... 1 -0 seges ,:;;7og:":>Z""'re 3 z~ ! te~he~; elrakaso~oz. szükséo-es munkaidő szuk.séve.s os~:!.es 

:4 1 ro~ ~ ~-~ munkaidő percben ki- l szükseges takar;i.tonő;i. 0 
• ~:,;-a--= ,- 6 ,.,_ 

0 ~. „.. ,.,„.. . . -~· ,~,@ ""· 1 .„ ... , 
K é s z i t m é ny m J:l$4 Pi ~ - -.., ~ mro ro+:.ac:1 J. '• III. -- IV„ '· ''· II. + .LV„ + VI. 

:;;l~ a.o s:::rl m.o " n e " e 1 -o -m a l • 
.laVi vi- e~-szeri havi vi- egyszeri havi vi-"„ ..,.{ t:D .!:l ~ w egyszer;i. . 

o_·m ~ w 0 ~ készités szonylatb-an k6szi:tés :izony la tba:o készités szonyl:atba 
~· N-4> j~ i-:i esetében ósszesen esetében osszesen esetében összesen ..:> 

1
mm rl© _ . . . .. · 

Aci.d6byürochlor.1%- l 5oo<>g 500-og 5 _perc·· 5perc 5 perc 5 perc 20· pet"C 2o perc ;10 pere 1 
. j 

lo %-os·Acid.s.al:ic. 
ín Spi.r <>ill.., :; 4t>OOg l.2000-g l,5 perc 45 perc 5 perc J.,5 P"-"" 2o pere 60 pel;'O -- l2o perc 

. . 

1 EJ.ix. tlzylni com:p ... Sir ... 
5 P""" kali.i aa 1 4-0o-o-og -4-00--oog lD pere 

1 
lo :perc 5 P1're 2o perc - l5 perc 

<,J;'\lajaeoJ:..sullon„ 
' l 
1 1 1 1 .lo perc }.lix:t;.„.peeto-.r 0- 4 

1 
5Da-00-t4DOűOO:-g f 3-o parc ! 12:0 _pere 4<> perc ! 2o perc Bo perc 2-4-o parc 

1 ! i 1 

' 

1 

i ! 

1 
' ' [&o:L..aciil.bor. 3 

1 
lonoo.g j 3--o.o-c·og .~ pero 9<> P"""' 5 p-erc J..5 perc 2o p.erc 6u pexe 165 perc 

1 

1 
1 

l l S-01,,_ e:r::.iilazoph,,_ 5 % i l 
Bo pere / "' í 2o<><>gJ Sooog &p~ l &- psro: 5 l?'"'" 2c P"'® ' -2,6 pere 1:80 ps.rc 

1 ! 1 • 

1 

1 l - ! ! 

1 l j Spi.r·~sal.ic„ C-~ i 4'1~ 12ooog 1 1 l j r-esorc„ 3 ' 15 i;i~ 45~ 5 pa..?"ü 1 15 perc 2<> .J?el"' -6D p::ert. l2o perc ! 

1 Spir.dil. 'le% l 3 i """' ·~ %> P""'-' 91> perc 
5 """" 

J.5 .perc I 3-n- _p.ero J 90 per.e J.95 p.e.re l 
i 1 i l l ! ' 

1 i l 1 i ! 
1 

pere 1 
1 

1 
ic l · c.;hl · ~Q-NQ- l aon1xgj 8oocg 1 .lü perc lo -perc 5 pere 5 pe...~ 2o 2-o perc 35 perc 

1 

1 ':i{)" - ~z:irre „_ ~e--" ' - l 
' 1 1 1 i 1 ' 

1 f l 
1 f e-

i 

1 

' 
i J 1 J.35 pe:cc 4-?o perc 

1 1 {--4: ./:> p.erc 1 
' 1 1 1 i ' 1 i i 



tositáas utár; s felsorolt készitményeket nagyobb mennyiség

ben laborálták„ 

Az 1967. október ha\.>i felmérések s:r'edményét tükrözi a 8, szá-

mu táblázEt~ amelynek szerkesztése hasonló elvek alapján tör

tént~RS a két táblázatot összehasonlitjuk, /9.sz~táblázat/ 

akkor fal.mérhetjük a laborálás racionális megszervezésével 

elért munkaid5 megtakaritást. 

9.ez. T Á B L Á Z A T 

A 1.aborálás racionális megszervezésé"t'el elért munkaidő meg-

1 
A ·munkafolyamatban 
résztv_evó rlolgozók 

1 

gy-ó_gys.z-erész 

bel.só ellenőr 

takaritónó 

r==============~=== 

! Ö s s z e s e n: 

~====:=-====~=====~=~ 

taka:r1tás 

8~ és 9~ sz~ t4blázatok alapján a 
felmért gyógyszer elkészitéséhez 
szükséges munkaidő percekben 

1966 

820 

1630 

1967 

495 

470 

Megtakaritás __ i 

325 

1160 

480 135 345 . 1 

===·======== ===========~============d 

1 

1 

2930 noo 1 1830 ! 
=======================J============J 

A két év ugyanazon hónapjában labor4lt készitmények elóálli

tásához SzUkséges összes munkaidó a jobb átszervezéssel 

1967-ben 1100 percre csökkent~ vagyis 1830 perc idómegta

kari tás következett be~ Ha figyelembe vesszük azt is,hogy 

a vizsgált 1 év: alatt a felsorolt készitményeknek a forgalma 

általában megnöveke~att~ 



~ixtu.._-a pectGralic-ból 

Spir.dilutua~ból 

10% Acid .salic-~in Spir. 
dil .-ból 

Sol~acid.bor.-iból 
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Jf166. X. l:l.6,;ain
ban 

270 OOO /!, 

102 OOO g 

10 OOO g 

25 OOO g 

1967. X. hónap
ban 

12 Mő g; 

30 OOO g 

• 
ff 

akkor látbatjuk~hogy sokkal reálisabb ezeknek kevesebb alkalo._m

mal t3rtén5 laborálása. 

A gazdasági szem.pontok figyelembevételén túl dönt5 fontoaságű a 

kéazitmények minősége~ vagyis az s tény, hogy a betegek minden 

alkalommal hatásos, jó gyógysz.ert kapjanak. Amennyiben a vizs

g4lt hónapban a Rixtura pectoralia dózisonként készülnei úgy a 

~ent.emlitett mennyiségből - 200 OOO g, azaz~ 1000 dózis - ar.ány

lag esak kis %-ot tudna a belső ellen5r azúr6Pr6baszerüen~ anali

tikai m6dszerrel ellenőrizni. Pl. 1 ha az 1000 dózisb61 200-at 

vizsgálna /ami munkaidejének nagy részét lefogl21.ná/ ~ még -akkor 

is 800 dózisn-il fennáll annak a lehetősége, hogy hibás, nem meg

felelő készitményt kap a heteg~ Ezzel szemben a munka átszervezé

sével, a laborilások ezám.áriak össz~vonásával minden egyes dózi.s, 

az adott esetben 1000„ levizsgálásra kerül,. és igy biztositott a 

megfelelő m{nóségil gyógyszer kied~sa6 

Az előre nagyobb tételben laborált anyagokat, amelyeket a további

akban mint alapanyagot~ illetve old6szErt alkalmaznak, maximális 

biztonsággal lehet felhasználni más összetett gyógyszerek elkészi

téséhsz, ezeket ugyanis el5z6leg a bels5 ellenó:r már levizsgál ta·~ 

Pl ~ a Spir 4dil 6 70%-os alkoholtartalnlát készi téskor sü:!."'üaég alap.:_ 

ján. a Sol.acid.bor. bórsav tartalmát elkalimetr~ás úton lehet 

meghatározni-. stb. 

Hangsúlyozni kivánom~ hogy a bels5 ellenőrzési munke. jelentősége 

._els:5sorban s szakmai szinvonal emelésében van-. de nem hanyagolha- -N--\ 

i 
1 

! 

-~-:~{Ü._._-,, 
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tó el B. közvetett„ illetve közvet-L~n d • · h • ~ gaz as~gi uatskonysága Se-'"!:. 

A bslsf ell-enórzés ilyen közv-etett hat.S:sa konkrétan„ :fori.nt ösz-

s~egben n&~ fejezhető ki~ hiszen általában_ nincs tudcmásunk sem 

a már kiadott nem n::egf'-elel5 gyógyszerekről, sem · azoKnak a hete-

gel::r-e l-::i.-fejtett batás::!Yól •. A közv.<>i:"'"'~.'. ~aed<>~:S.,,,._„ ' ' • 
--~t b - '"".o:'-6 ne.;ase ecl'.C11ek e:.~ 

}_(~nérB 5.gB!'.! nagy, hiozen a m,~,.,k&'v''.1 \•aló k'\" "se'" • ._,_ "'""'~ ~u- ~ ~-o '"" resz~nt a bete-

get sn: .. -:o.gilag érinti_, rész.int népgazde:sági szempor;tb:Sl sem kö-

zönbös- a dolgozó ú„iabb orvc,.,.l · '1 "· • ~ _ - . vizsga_a1..'anak es gyógys!'>srellátá-

s<lnak bi.:?tositása_, '"'' t " i.,._..r..e vs az egyen termeléséb-ól történő kiesé-

eének nag;yságo. 

Közvetlen gazdesigi hti'~.o:-:;;:e g;J-i-ó_gyszertt:ron belül is lem-érhető. 

Pl~ ha s l:aboráló gyóg,-~rszeriE:: 5CIO rlb k""""i"-;::;"J * .......,..., '"" - ~ port .mér tissEa ~ 
és az 1' ' · t' ' e Keszi es utan valamily;,;::;_ ol:ból kifolyólag _ esetleg 

rossz összsúly miatt - a kés-zitsény mi.nóség-ével kapcsolatban 

alapos gy2núja táE:adi úgy azt általa;;..,„n . .,,,,,,_, "".~,+nB 
..,-e;; -- -- „_,., teszik, és a 

legközelebbi lel t-3.rozáskor- a káló értál;éb;>;"1 •n eiri;;;-',.-ll ~-~ , b 
~,~ ~ „_,,__ ··"""-'-'ennyi en 

s gyAg;rs2,ertá:rban bal.só analiti'-""i o}l.•.no'~ 
~- ~ -·'" ~ milködík, az adott 

esetben a gyógyszer kémi1'l.J. le<rizsgR.:1"'_'•o_p•~a·_1 ' ; -- ._,, • es az f.:1J..~e&neny köz-
lésáYel 8 ka· ·t · 

<00 - s-z:i.. ·mer1y azoonal rne:gjavi tható. 

A nag:: tr:ennyif'.égben egy vag,y két e_J.kalc)).:nlal történ0 laborálás 
esetábs~ a h&laE sllen6rzést :a kisz-srelés előtt kell el végez,:-ii 

1 

mérés el5tt rneg J.2h"1ssoen javitani, 

A viz.sg.ilt iO/l, 

össze>:on1~3a után ~ k, < - r 

a ·eszi ~:f.'lenyeLat a Gyóg_yszerv5.z-sgá.Jó La bors tó-

riumban is levizsgáltam,, és eredr.•, •. ,;;~':·.•"_1:~,,,-_: <.>-- -''~"' -~ ,_7.,.-kal megegy-eztek a 
gyógyaze:rt-ár b-alsÓ- el.1enóréYe1 0 

A tapasztalat azt mut-etjer. holj-.., , • 
ö..'. a nag;;;' ;;etelben készit.ett gyógy-

szerek m:tnóség~ jt} i· höl.t"lOD" „ t" . , 
~ "" ~ - t,Bt.11 <>:El.~ .,J„letve e:legyitési probléma 

bi}1tositása >::tellett il"'f'°· • - · """'"' JG-1Gntke_zstt ~Az egyes 



készi tmények ba_llonokban történő öaszeméréaét /pl„ :Mi.xt„pect.tra

lis/ ugy kell elvégezni,hC?J a kisebb m-~nnyiségü hatóanyagokat 

/pl~: Asthylmorphin~ Ephedrin/ táramérlegen kell lemérni 1 és 

csak az elóirt oldószerben történt- -oldás után ·kell a tizedes mér-

legen lemért nagyobb mennyiségű egyéb anyagokhoz adni~ .A keverést 

vákuummotor segiteégéveli levegő azivatásával tökéletesen bizto-

sitani lehet~ !, fent említett felméréseket nem c.sak a lo/l„sz.ámu 

pécai gy6§;yeze-rtárbs.n v6geztam e.lihanem Baranya megye minden un~ 

11-nagy -gyógyezertárábanH. Jiz eredmények .és a~. abból levont !:!:ÖVt:d>-

Keztetések hasonl6ak voltak a loil számú gyógyazertáréhozf az 

előre elkészített mennyiségek a forgalomtól függöen változtak 

ugyan,d-e a laborálás.ok számának gyakorisága itt is szakmaiJ.ag~ 

illetve gazdss.Ígilag indukolatl~n voJ t~- Felméréseim a folyadék 

formájú gyóg,razer-eken ki1{UJ. o. laborált porokra, szuezpenziókr&f 

kupakra~ pilulákra~ globuluszokra is kiterjedt. A poroknál~ bár a 

szükséges laborál t mcnnyiaégek nagyok és a labcrálások gyakoriak, 

mégsem lehet össze.vonásokat végezni~mei-t a riagyobb mennyiségek 

készitésekor a megfelelő homogenitás nem biztoeitható a ,jelenlegi 

technológiai. i'e:t-szereltség mellett, _Ugyanez vonatkozik a -kenöcBök--

ret szua-z-penziókra~ pilulákra és gloµu1uszokra„ A kupo_knál az ö:n-

téaes kupkészitéet bevezetve, a laboráláBo~ száma lényegesen 

csökkenthet:)~ :?ls a Supp„·-Bnal_g*pro.-parv~ 1966~X„havi 1440 db-

ja 16 alkglommal kéazUlt~ 1367~ X. hónapban ugyanez a készitmény 

1500 db-ja öntéssel készitv.;;if ötször került l:.:i.Oorálá&ra„ Igy a 

tecb..nológiai e1já:r.'ás megv:-iltoz:tatásával, ill-et„·-e munkasz_ervezés:... 

B6.L minden es~tben megf$leló minlS-ségtl gyógyezBr keri.ll expediálás-, 

ra~ illetve jelentől:! munks_id5 csökkenés ·mutatható ki. 

Az eló!-e nagy menllyi26gben kéazitett gyógyszerek egy részét kisze

relik~ má9 r.észét pedig állványedénybe töltve tárolják, Fontos, 

hogy e mUvelet: előtt történjen meg mind a technológiai belső el·-

3b -

·lenőr-zés /ho-rnogenítás, -osz;;as, szürés. pilule es kup forma stb.í, 

rrrifid z:.:. analitikai ellenőrzés' 
~ , h , ' un. Hnagv :.;;:yórryszertárakban~' az 

J: felr::é:résekb8J. 1&tuato 1 nogy 8Z ,_, -- '"" 

sok gyBkorisága igen me.g2s< 

- 0 .,...„,A~ .. ·e·n~'""'·" 19'., 0r. X- h0nan adatai alepjin jöttek lét-A li:GVBtkezo -'-'''"- ..-v-· v . „ 

J.O/l .az.gyógyszert á:I'ban 72 készi tn::ényt 213 
la bo:rc'\l ;;2 k, 

39 " 146 " lOíí. " 

4G " 140 " 10/8. " 

48 l05 n 
· 10/12. " 

" 58 " '"" n 
10/25 

...__,, 

i' 60 " 161 " 10/30 

40 138 " J0/39 

10/46 5J " 152 

A bels6 ellenőr munkája a 1·„1sor-clt el5:re labor(ílt készit-

~ · - <' - 1 ~ ~ zés6 7 e·' :;1ég nem :f2ja!'Ó--món;yek technol§giai €,s ana.Ll.tJ_r~ai e .tBncr ·~\ .t 

dött be. szükséges~ hogy az. e1_lenőrzés t 01:>gy1.t képezzék az ~i:;::;t:di 

- · , ~ "lt- ":~--·o'g""'"',~ . .,.,el.~ --;_,.., Jc bels5 ellenőr a kész f,yógysz·,:;-venyeK:r·e f._'e.SZ"1J. JO_-,;; ..,-~L•COL - -"' • 

rtk rr,íntavé-telezécét szurÓpl'dbeszeri.\8n végzi. Junennyibsn a vi2sg;:.-

12tokhoz. olyan kis mennyiségre van szükség~ hogy e.nnsk kivétele 

után az összsúly %-cs eltérése nem haladj-a. rr,eg az Egészségügyi 

Jogsz.ab1ly minősit:ési táblázatában előírt hibehat1rt~ Úgy 5 ké-

. ··· "'„ <.<:: e·i'n"si''e'e" !'vert - kiadhaté. s2itmény - 3tnonny:tncn mcg1c.L6..cv " " ~ ~ •u 

el térése nag3'obb, mint ·az egyes win:Jsi tée~:. fokozatban :GBgengeCett 

~&-l~O~l c1-té-i:rés~ Ú!!,,)' 6 készitményt levizsgé.lás ut·'ii:, ismét -ol k22] 



készittetni akkor iG~ha az hatóanyag-tartslom alapján megfelsló-

nek minősülne. Az egyedi vények szúrópróbnszerli elleoórzésé~ek 

c:él,ia az 1 hogy B gyógyszerészeket az. állandó j6 és preciz. munká-

tett gyógyszer ellenőrzésére~ és uorr; megfelelónei-~ minÓHüló gyógy

ezerkészi tést a gyóg,_yszertá:evezet6 8; kcllekti v „sz-B1·z5d?G el8:Lrá~ 

sa sze;rint a réezeeadés~- s lap csökkenésével ezan1:ci.oru:ilja. 

Az ilyen riiódon ellenőrzésre ke:rü.16 er;yediv,f:tyek száma tl~n"';észi-:

tesen isokksl alncsonyabb~ mint az el5r-e lab'or8.ltaké. A mintavé-

telezéskor- helyes a"" az eljáráa, hogy nzoktól a kolleg;;1t-t:61~ 

akiktől több 5.zben kifogé.sol t minó"Oégü gyógyszert mintavételeztek-

egyszer kell az általuk készi tett gyógyszerakb:)l leviz_sgálá_sra 

mintát venni~ 

A belső ellen5ruek figye-lemmel kell kis-érnie s külső szervek ál-

tal mintavétel$zett /szakfelligyelet~ ·szTK, stb/ gyógyszerek vizs

gálati ~re-dményét~ hogy az esetleges hiányosságo\::ra felfigyelve, 

a belső ellenórz&a a jöv:'íben a kif·ogásolt gyógyszerfajt.3:krat illet 

ve készitójére fokozottabban kiterjedjen~ 

2.9. A be_lső ollenórzés e:redménvcind·~ regisztrálása 

A vizsgálat eredmén~ét külön naplóbant jegyzőkönyv fonná

jában kell ftoltüntetni. E célra számozott old2lú 1 a gyGg;yezertár-. 

"\•ezetó által hitelesített naplót kell rendezeresit€ni. -;._ jegyző

könyv tartalmazza a gyógyszer és kész~t0jének nevét, lf;bor.3-lt 

gyógyszereknél .a. lBborköi:ryv ~zá3n.1_t ~ összsúlyát,_ valomint a. viz~

g41athoz szükséges adatok2t 0 _pl. a mérőoldat megnevezését és lo

garitmus faktorát t lo,ga:ri i:r.11i:: egJenértéksÚ.lyt, indi kf tort~ bemé

réesket és az e;r~dmény kiszán:itásokat„ /l>'.ad l3~sz. t·-iblázat/ 

.A min·Sei tós az Egéazségtigy:i_ Jogszebilyokban elóir·to;;k alapján 

- LJ.o -

- történik .A jagyz6könyvb2n lefektetett· ·'- · erew'-'enyt a vizsgáló~a 

g;yógyszertárv-ezetó és a gyógysz0r elkészi t5je J.rják alá,,_A tech-

nológiai ellenőrzés eredmény„ 1·n,,,k · t •; • ~o -~ regisz .ra~asa külön hitelesi-

tett Y-Uze!ben tör~énik, melynek form1ját az 1963-as központi 

utasit'Ís tartalmazza. /lásd. 14. ssámu táb.l:;izat/ 

A két~ ellen6rzési eredménveket tarteJm~z' nap·1•t „ 'a " , e- ; a belső el-

lenőrnek egy megbatározott helyen };-ell tartaniai-hogy tá-..~ollété

ben tlJrténé ki.ilsó elle{iőrzés esetén negtekinthetók legyenek, 

A nagy gyógyszertárakban. a belső eJ.lenőr feladatkörébe 

tartozik a beérke~~o ~ Gyogyszerelapan;..'e:gok azonoss,.fgi '?izsgála-

t~nak elvégzése is. 

E niunka gyors végr-sha .]-tás4nak · . ogyik alapfeltétele~hogy a gyóg::-

s-zc:rtár által renM<>l-;.- bb · • • .__,,_,_„ nagyo mennyisegek lehetőleg egy -két -.,-u 

magolásban • azonos g;yárt-3.si szánimal érkezzenek. Fontos r 

szii.k2éges rea·::re·,,,,ek '·· ·-
& 

1 -~ - • GSZKo:zok maredéktalanul rendelkez0s.c-8 ~;: J_~ 

tianak, 

A.j3.n1atos a nBgJ'forgalmú gyógyszertárakban egy t illetve két 

olyan vizsgázott asezisztenst~akik ·n· l1•z 
• • .. - ~ w a munkához kedv~t 

o:.~eznel,:, -eg""'ze-rübb -nal-'- ~-1· i ' · ' • 
J'---' - 0 

-'-" ira_ megnsc;arozs.so~:::ra betanitani~ 

\ 1 koko1ok elk h 1 
" --- "

1 
- ~ ·- -·O o. os oJdatok: ~ürüs8gének meghatároz3-s4·t;~ a fel-

h2sz!l'~-1t pikn6rr;éterek, büretták tiszt~T.ÁRA°t. -'-- -~-- , a vizeg,_ílandó 

an;;ragok el 5készj_ t cisét 

en eJ. tudja végezni. 

2 .10 < 

a jél be tani tott asszisztens meg:fel-eló-

sokrét.J f<0:'.ciU2-Ln2'.-;: a belső ell<0r:-

ha az, áll ondó önképzés mellett 

biztoeí tva "'°"n rendszere~3 tovébbképzcisc is. l-1 továbbképzés nincs 
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gyógyszertárban, illetve egyéb gyógyszerészeti inté::_o.ményben. Az 

un* nnagy gyógyszertárak" beleó ellenőrei részé.re aj5.nlatos len

ne, __ -hogy a Gyógyszertári Központok félévenként megbeszéléssel 

egybekötött -továbbképzést tartsanak, Ennek jellege és célja e 

tapasztalatcsere, szerve.z-ési és módszertani összefog3-s ~ egységes 

elvi irányi tás. Az önképzés egyik formája a ezakkö:iyvek j folyó

iratok rendszeres olvasása, Az 11 Acta Pharmaceutica Hungaricatt, 

a ·nayógyszerészet", a "Gyógyszereinkn, az ~9rvosi Hetilap", a 

"Népagészségügy 1' és a különböző ké..'!liai szaklapok tanulmányozása 

elengedhetetlenül fontos eszköze az önképzésnek. Ezekkel a folyó

iratokknl részint a gyógyszertárakat, részint a Gyégyszertiri 

Központ szakkönyvtárát kell ellátni~ _ahonnan kölcs54zés formá

jában bárki megszerezheti azokat, 

2.11. A belső ellenőrzési munka összetevői 

A belső ellen'őrzés nem meghatározott konkrét munkat ha-

nem különböző rutin~ havonta rendszeresen ismétlődő, idóleges, 

va~mint célfeladatokat magába foglaló komplex munka egysége. 

Péld3ul rutin munka a kész gyógyszerek érzékszervi és analitikai 

vizsgálata; havonta 1-smétl5dó munka a gyógyszerek érkezésekor 

történ5 azonossági ·vizsgálatok elvégzése; időleges feladat a 

lejáratos, illetve hosszabb ideig tárolt készitmények ellenőr

zése; célfeladat a gyógyszertáron belüli egységes alaptechnol6-

gia kidolgozása során felmerülő analitikai ellenőrző vizsgála

tok végzése. 

Régi töre~vés a gyógy~zert3ri technológia ~gységesitése. 

Egy-egy technológiai problémát jelentő véri.y elkészitésekor több 

jó megoldás alkalmazható. Ugyanazt a gyógyszert más-m<is gy6gyszer

tárban ktilönbtlzó módon készithetik el, aminek az a következmé-

ezekben a legtBbb 

- sls~sorbsn k2ll 1 és lahet 

segi tsé-
get ksl::. nv:'.~ .. · .. tar.•·.:1--. _,„ ; 0 'Y"'"" ~1 · , ._, _ - -·'"'·'·!'O..L_-v:;__zsgala·cok elvégzésével és az 

eredr;:ér:;yek értékel ésci ,-.--_ -

A vénykészi tés rrnm~R.ia'."•"'·. · · ' 
·--- ~r. m1.11c<cr:&o:' reprodukálható alapja a mé-

rés. 

J-l mérésre 
szolg:iló eszkös:Jk csak kalibráltan, el1en6rizv6 hasz-

nilhat·;';k. 

A belső ellen5r feladata a mérle.::ek és súlvok 
8 

te'r•o t- • · 
,, v • t .;. ga -weres-

re szolgálé edényR.et 1 valamint a t€c".'lolo'_0 _1,,,.; ,. 
"L "'-~.-. muvele-tek slvégzé-

séhez haszná.latoi=. eszk3z'.5k ellenőrzést. 

A 14, ez 0 táb,,_1-4zetban látható 1 hogy az V. minősitéaü po:rosztás 

oka a Hunfalvy-készülék meghibásodása volt.A belső ellenőrnek 

~~n~c~kodnia kell ez GBetlegas javit~sok éa pé-i,;lások végrehaj
:tesarol is. 

Jó, ha a bels5 ~l "' , 
eJ. eno:r a gyogyezertárvezetóvel összehangol tan 

havi viszonylatban munkatervet állit ·0·,6 , 6 ,- 8Jyne',c 
e - ·"' - • „ elkészi tS-

sekor figyelembe veszi a belső e1ler. 0-1~r,·,;e sokrB+u" 
· -~,_, - ~ feladstk::5-

'• P' reu~ lo az analitikai rutirunm1ka i'l"',.:'7',·o.zerF-
-"""""''· "' tervezése laboT·ílt 

és egyedi vények:re vonatkozóan •. stb, A terv 
segitséget nyújt 

többek közt a bBJ.só eller.,ór munk„~o'.e:ie'nek 
~- - ,__ kialakitásában is. 

A teTvben szerepló munkákat' vizst;álatokatr 

észrevéti;.leit rögzitenj. és értékelni kell. 
azok eredrr.ényei t \ 

Az eredmények re-
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a EY~6~2zert~rvczB:6 kcll5 i~dckok ssetében ~lvet vegy slfogEd. 

és fé'ljeg:yzéssi alapjé~ f"-tstisztikails.g értékelni lehet. Pl~a 

mintaYételezések alapjáL e tr:ur1ka mi_nóségénak javuláss. ezei.1 be-

lül az osztott porok, l2bor;i:::_t folya.dékol'~, egyedi receptu:rai ké-

szitr:H~riyek min5sitésGnek alaku1ás2, stb. A statisztik8i értékelés 

~:rinyé:t a -sz.'.ikségess0g és az egységes szakn:ai tBvlati koncepci.é 

szabja meg. 

A hels6 ellenőr s gyógyszartárvezetőnek közvetlen van alárendelve. 

Az, e115·n'.'>:rzés,;:_s-zempontjaít:1 módjá_t, az eredményeket és az értéke-

lést mi~;den esetben n g;yógyszertárvezet5vel és a helyettesével 

kell meg:besz&lr.d.e,:tllet1.re álta::_ános ·l2tasitcist esek a gy6gyszertá1"-

vezet.5 adhat ki. P. be}_s5 ellenőrzés állá2.pontját irásban kell rög-

zitsni, hogy a k::izponti ellenőrzés ezt fig~'elembe vehesse. 

A g:yGgyszert&.r bals6 oktatásának kia.lakitB:sa is & gyógyszertúr-

vezet5nek, helyettesének és a bels6 ellenőrnek eg.ylittes felG:le.ta. 

2 ,J.2. A bels5 t>ll<'l!'.!Ór~k munká;iénak dotáláei lehetőségei 

A belső 0llen6rök kijelö):éaeko:t' elsősorban a nagyfokú szak-

ma1 elméleti, és g;yako:r-1ati tudáet kell figselembe venni. A bels6 

ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok szükségessé teszik~hogy sz 

1 
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€:8k kGzötti ör;eze!'U,?:.:·:én€;ket fP.lir':l7JJrj(;k, eEetlee: bi/,n;:1r~it t"l"-gfe

lel~F,l'i birf.ljl.k:. E:ze!: e követ~lm1fny~k c:-1a1r ol.:;an 13olp;ozl'.kkal r:zem-

l"lf,;;t ti. ~'/J;;:r-J7/,)::t:;t} t;z1~rr.luff, tÚr.;;::~Ztf.1.ni, hr_, 1..:z8rt mqp;fr.~e15 dija

~~iit 1~ k~~n~k. Ált~l~noo ~lv~ h0~J a bnlF~ el}A~~r di~azá~a eo-

1.~1-t„t t 1dr\:1hi:tj1;k~ "lizof.: u beonztott v.yóp;ynZf<f'l\Ft;,zn1 T!'>'1r}elkez,5 

vyl;~yt;znrt,.-'iFVRZi~t/)k ér; t:ln11vl}zutt b{:lw'! !311Bn0r'1ktc~iknflk s ffl).

dp;ya}id,<i r;lntt 1..1 t·í:rµ:y•~vr"in lJ"l--V. 1t,in~niténü mtn.ta nem kétH:l!lt, 

'.;l % ntlv•11 éi hnn rií0r,tl'ILllnnk" ~ 

- 4ó -

Központja d_olgo~óinak 19686 évre érvényes kollektiv szerződés-

hez csatolt ' 1A részesedési alap felcsztásánek szabályain c~mel-

2.éklete s k!:iv1?tki;;zőképpei'.l módositja: 

HAzok a gyógyszertáTYezető által kinevezett, rendszeresen analit.i-

kai munkát végző bels.6 slJ.er16rök~ akiknek a felügyelete alatt 

áll.5 gy,~gyszert8.rban a tá:rgyévben III-V. minésitésü gyógyszer 

!"::81:2 készült:, 5 7; növelésben részesülnek6n A kiadott rendeletekkel 

a Központ ;:oz".; a célt igyekezett elérni~ hogy a belső ellenőrök 

érdekelve legyenek abb2nihog:y a gyógyszertirból mintavételezett 

kész.:i t_'iLS.:ciyek kif"ogáste.lai;; minöségüek legyenek~ llagának a belső 

0llenó~zési tevékenységnek dotá16sát részben bérhatáron belilli 

lehetőségekkel lehet megoldani~ Pl~Baranya megyében a 10/1. szá-

mu gyógyszertárban a kinevez1?1tt "txils6 ellenó:z.• - aki 8 éve ren-

dslkezik gy6gyszerészi diplo!!lával -~ illetménys 2120 Ft r mig 

az ugyanakkor ·végzett kollegák bére l-0800- 1 0 900 Ft közt van. 

-4- 1'.unka '.L'örvécyk.önyve végrehajtásáról szóló kormány re;udelci.> 

65„ !§-a intézkedik a bérpótlék IUegillapitásának. lehetőségéről~ 

a részletes SL&Dályzást az,onbe-.1~ a E.ollektiv· Szerződésre biz.za 

a következő kitétallel~ „.,,„„ a bérpótlék feltételeit és m?rté-

két a KoJ~lekti\-- SzerzódBs állauitj.a meg 
t;· ~ 

Io':egJ'én.1;: liolle1..--tiv 8zerz6úésében a belső ellenőrök bé.rmegállapi-

tása, - mint nár e~ilitette~ - az alapbér besorolással törtéLik, 

Helyesebbnek látszik .e.zonban az alapbér plusz bérpótlék r·end.sze

rének bevezetése, füli.ely.re ·a l':u...-ika Törvénykönyve végrehajtásáról 

szóló kormény .rendelet 65..,. S-a, leb.etOséget aii~ s ig:y a belső 

ellenőr a magasabb jöved.elm.ét nem bu:c·kolt,p.n~ hahem ki.fejezcrt

ten pótlék fo.r·májá.ban rögzitette.n ·kap._;e s nsgyobb képzettséget 

isé1:ylő e.:i.~slitike.:. :r::..ci:ának elvég?,éseért~ .H. !Ju.nka 'l'ör:énykG::-:i.,_r-...'e 

szelle~e ~z anyagi ösz~ünzést i~j2 elö~ és ezert len..~e szerencsés 

a tőbb Ss ma.gasabt. szir::.tü t&'J.nkát, mind a. belsC elle.c6r!': min:l 2, 

·k:i.em.elt asszisztens ri:~ájá:t~ bél.'})óvlékkal bonorál.!l.:1.„ k_z a1.a:;::ibér 
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cSCkkentése megie-fiető§§:P p_eb.ézkes proce,du.t'a után lehetsége3: mis a 

bérpótlék abban a pillanatbáfi m@g~p<,@ik; afilikor a :.tolgcz6 e. pótlé}: 

indokaként sz.erepli'.S felaűatot nem látja el~ 

2~13~ A belső ellenőrzés ered!nényének felhaszntclé:·.sá_ t;- _ P-?Jf;ot:.ok 

áD..1agi és er-kölcsi ösztönzésére-

A belső ellenőrzés eredményei felhasznilha.1'.ók a dolgozó!.: e.rk-C.l.

csi és aeyagi ösztönzésére~ A belső ellenőr :mÍinkájával íeltérj& a 

hibákat, hiányosságokat~ ez által az eg:·:rség~_ ezen belül az cg;yén s.z.2-k

mai nnmkája minőségileg javul„ Ennek erkölcsi és ar,;yagi kihatása van~ 

Erkölcsi~ :raert a vénykészités szabályait betartva 1 a bels-:; ellenőr

zés eredményeként fel".'z:!.nre került technológiai prvblé;r;á:..u::at j61 neg

oliva~ - minden esetben ·kifogástalan minőségü gyógyszert k~szit, 

lgy a külső ellenőrzéskor végzett mintavételezések is megfelelő m.i

nősi~ésüek lesznekl me1ynek erkölcsi hatásán tul már an;yagi kihatá

sa is van~ A belsO ellenőrzés e.redményeit a gyógyszertárvezető Ii

gyele~be veszi a jutaJ.mazásokkai kapcsOlatos fel~erjesztésekkor~ az 

ill$tm.éey megállapitá.sakor, jutalomüdülésekkor és egyéb kedvezmé-

nyek odaitélésekore 

- 4-B -

Ö S S 2 E F 0 G i A l Á S 

3.2., t. bels5 ellen5rz-és cé·: ia és m6Csze:::-e 

-~-.,_ talá:ncs,;ágb2;;_ elmondhat jut, 2 belsé ell-en5-rzés lei'óbb 

célja, hüf'-}' a müi.;:5dési területén biztosi tss a szakrnai szinvonel 

e2:;elé2ét, F: b-e1-e2 ellenórzé2 feladatai ezek szerirrt a kövstkezők: 

A bele.S sz.ekrr;ai rend és fegyelem biztositáss, 

2. J.,_ ye;~stés segitésG és tij6koztatáse., 

i-. szsk:n1ai rr.unke ms_gjsvi t-is2, 

ad.l. J: bels5 szakmai rend éz fegyeler;; -b:tzto.sitáse é:c-dekében e 

-belső -ellenórzés vizsgálje a J~gszabál~lok és a kiedott ute

sitások végrehajtását~ továbbá az érvényben levő szabályok 

megtartását, 

ad,2, ii._ v-.:;;zeté.s tájékoztatásával 8- bels5 -ellenőrzés €lÓsegiti e 

veze1:0::ine i:'.. az Bgyaég egész t-evékenységé:rs irán;~n.lló -tájékozó-

oass.c., és \'iZegéljs. hog;y 2 k:i.aó.-att v.tss:;. tások s gyakorlat 

26,~, J-. sz&l~"1~i m'.inka ma_gjnvit&se é~::lskében f'ontos,hog:y e; bels5 

ellenér e hibákat és a mulasztásoket: lebetŐl€g meg.sló2-6 jel-

loggel trir-js :fGl, es javaslatok tétele utjái:-i tCl:r-ekednie keli. 

ar-ra, hogy az azok kijavitásához ezüks-é0es operstiv intézke-

dések .és utasitások minél :--övidebb id5n bclUl á:r·vénybe lép

jenek. /J./ 

A belső ellenőrzés módszere r,:e1:, különbözik az ellanő1~zéeek soy·án 

általé.Oan elkelmazott rnódszerektD:i. ~A lényeges eltérés a klils:5 és 

a belső ellenőrzés ki5z:5tt részint p-sJZi-chol6_gi.ai~Té~zint gyalcorl.s

tí vonatkozS_r,u ,,t; kliloó el1en5::,"'~,8st végző egyérit mindíg id-ege!'.i-!_'.lek 

tekintik. "Bár a kc11ektiva elismeri a-z ellenőrzés segitó jsllegét 1 
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mégis :Sz ir8.nyit6 ezerv sml;l~rét Jétják a vizsgálatot végzőben, 

aki az esetleg feJ.tá:rt hibái' Yflf!,Y hiányosságot felsőbb szinten 

ismerteti, amiből probléma keletkezhét. Ez~?l sze~ben a belsó el-

iBmeri. a dolgozókat és az egység rr:ihden problé:n6..ját, elSŐi"JOrb;;in 

a n::.egjav·itását és az eredményesség fokozását tekinti feladatá

nak. A legjelen_tósebb kül5obség azonban gyakorlati je1 legü .A 

bels5 ellenőr minden kérdést belülről nézt .. minden adat rendelkezé-

sé·re éJ_lt esetleg ;,e.ár többször is vizsgálta' ugy&nazt a területet, 

és igy le tud"ja mérni a fejl5rlést, a munka megjavitásé.nak} e 

hibák kiküszöbölésének e~edményeit. 

A belső eJ.lenórzésnek nincs külön módszere; da maga az egységen 

belüli ellenl)rzés nagyobb mélységU vizsgálatot~ sokkal részlete-

ssbb ellenőrzést, sót a szervezési kerdé~ekben éppen a Tészletek-

kel való foglelkozGst követeli meg? s ez már önmagában is bizo-

nyos fokú változást jelent az e11Bnőrz8s technikájában~ 

Ezek az általános elvi szempontok vonatkoznak a gyógyszo1·tá:r.ak 

belső -elJ. enórzésérc: is, an;elynük szervezeti f;)!'májB.t, mlikötlé2.ét 9 

eredrr:ér.yas\Jégét és problémáit igyekeztem ebbsn a rnw:;.kában felvá-· 

zolni. 

A "ne.gy gyógyszertárak" belsó ellenói'z~si rsndszerének ki

alskit'5.sát, szervezését a fejlődés sor:lu létrejött munkal!legosz

tás~ valamint s nBvakvó vényforgalom tette szükségesBé~A belső 

allsnórzési rsndszer kialskulásánzk első :3:llomása a techn0l6giai 

ellenőrzés Volt~ Ez réEzben a gyógyszerek kiadás el·5tti c-rgano-. 

leptikus vizsgálatából ~ részben·-·4ual-5.tati~! vizsgálatokból állt .• 

1~ár fejletteb'o- belső e-llenórzést jelentett a szúr-ó:pr6baszerü 

minte.vétel.ezéat követó vi.zsgálat~ amely kiterjedt a készitmény 

min5ségi kivitelezésérer a gyógya:zerek összaűlyára: esetleg osz

tására és szignálására . 

!j 

\1 
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A szervezett bels5 ellenőrzés megyénk gyógyszertáraiba:. 1963-ban 

iiJ.dult" meg.A már ismertetett ellenőrzési rendszer elónye, hogy a 

feladatot megbizott személy végzi, az ereö:mények regisztrálása 

konkrétan és egységesen történik /lásd 1S ~old./tvalarnint az,hogy 

a minőségi munka ellanór.zése mellett a mennyiségi átvétellel 

/pl.: készült 500 db,telS'lt 498 db/ még biztonságosabbá tehető 

a gyógyszerek expediálása - annál is inkább,rnert erre a dolgozó

kat anyagi ösztönzők /részesedési alap/ is késztetik. 

Az 5 éves technológiai ellenőrzés igen szép eredmények;et 

hozott.Baranya megyében 1963-ban az osztás miatt kifcigSsolt készitmé

nyek száma az osztott gyógyszerek %-ában kifejezve 16~79 % volt, mig 

ez 1967-ben 4~37%-ra csökkent. /14ed. 4b számó táblázat/ 

A :fejlődés a belső ellenőrzési rendszer további ki t-erjesz

téBét, :fejlettebb fokon történő végzését kivánta mag~Ezt a minőségi 

változést az analitikai belsóellen5rök képzése és munkába állitá

sa jelentett~4 A kezdetben egy,majd kétéves /- a belsó ellenőrök 

részére szervezett - /analitikai tsnfolyan::ot Központunk javasla

tára az OKTI elismerte, felvette továbbképzési programjába, és 

ezzel megindult a belső ellenOrök rendszeres képzése. 

3.2~ A gyógyszertárak belső ellenőrzési módszerének kialakulása~ 

feladata, eredményessége 

Az ~nalitikai munkát is végző belső ellenőrök munkába ál

li tására az un unagy gyógyszertárakbanK van szUkeég, ah,ol fokozot

tabb a munkamegosztás~ magas az előre laborált készitmények száma 

és nagysága o 

A gy6gys2ertárve2etó által megbizott. képeshe2 kötött belsö ellen

őrök feladatB igen sokrétilo A következő fcl•orola's•-~ • "' --~· vsszefoglal-
tam s belső ellenőr teendőit? fUggetlenül attól, ho~~ , 

'bJ .az s. konk-. 

rét~ rutin~ rendszeresen ismétlódó~ id5leges vags célf~ladst kö-
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rébe tartozik. 

l.A-1ielsó ellenőrzési munkaterv elkészitése. 

2 .A mérésre szolgáló eszközök állandó- ellenőrzése a szükséges 

pótlások-~ javi táaok végrehajtás-3.nak figyelemmel kisérése. 

J.A gyógyszertárba beérKezó alapanyagok vizsgálata. 

4 .Az előre laborál t gyógyszerek mennyiségi átvé_tele /pl. készült 

200 db.J talált 198 db /technológiai vizágálata / 

homogenitás, osztás stb. /, illetve a hatóanyagok mennyiségi 

maghatárnzása /pl. Aethylmorphinium klorid, Ephedrinium klorid, 

Natrium bromatum stb./, valamint az előbbi szempontok elapj4n 

a készitmény minósitésa. 

5.Meghatározott számu receptúrai készitmény, technológia,analiti

kai vizsgálata és minősítése. 

6.Lejáratos készitmények vizsgálata, pl. Magn. peroxidaturn. 

7.KUlönbözó kísérletes munkák során felmerliló a~alitikai ellen-

5rz5 vizsgálatok elvégzése, illetve- tudományos munkában val6 

részvétel. 

S.Vizsgázott asszístensek betanitása a belső ellen.őrzés egyszerübh 

müveleteinek elvégzésére. 

9.Az elvég~ett munkák megfelelő és egysége~ ~egisztrálása. 

lo.A gyógyszertárvezetónek és helyettesének ·rendszeres tájékozta

tása, illetve a vizsgálatok eredményének munkaértekezleteken 

történő ismertet.ése, és az esetleges problémák megtárg__valása. 

11.Az elvégzett vizsgálatok statisztikai értékelése. 

12.Önképzés és továbbképzés szakkönyvek és fdly6iratok 1 illetv, 

továbbképzésen val6 ,részvétel révén •. 

l).A rendszeres e~l~n5rzéai mUD.káh.oz szUk~~~@@ öfcy&g~ ~s eszköz~ 

igények állandó és folyamatos bi~t@§ÍÍ~sa. 

14.Szervezési kérdések.vi~§~gl§ta és am éZZél kapcsoiates Javas

lattétel a ~q~§§@~t~rvezát5nek~/pi~lab~rálások számának össze~ 

von'1.~§; m.@~íel-e1-5 áls-zervez~séel ._/ 
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li.z elkövetkez"i idók feladata a bels5 ellen5:rók jo

gi helyzetének tisztáz'.:ise, megfelel~ rendelet kiBd-Ss2, 

A kérdés rendezéséig a belső ellenőri tevékenysér;et, e!"'. e ly na-

gyobb sza!crnai tudást és felel~sséget kiván, a 1ehet6ségskbez ké

pest honorálni kell 1 részint a bérhatáron belüJ.i magasabb besoro

lással, részint a bérpc~tlék adásával. A belső e~lis:;5"t érdekeltté 

kell tenni abban,hogy a feliigyelet,o aJatt &116 ,.:_y~f.:''SZertárb~} 

szervek 4ltal mintavételezésre. Ezt az enyaci ~~óeke~t;~get a 

részesedési alap felosz-r.qs2ban ~.;ehet ;r,egvc.l0s.:;,t2:.·~i .• 

A Gyóg;y-szertál"i Köz.pon7.ok feladatB a bels8 el1en2.::"zésseJ_ kepcso-

lat tar, i hoc;y tán1ogassák a mesbizo-~t ellen érők mun.lcájSt mind enJ'8-

gilag,mind erkölcsileg. Biztositsák munkájukhoz a met;felelt' tár

gyi feltételeket : anyagokat és eszközöket, íd5közönként tegyék 

lehetGvé sz.4n;ukra szervezett továbbképzésen való részvételt, 

tartsanak félévet~ként tapasztalatcseré-~el egybekötött helyí meg

beszéléseket. 1'.egfeleló szakkönyve:k és folyóiratok n,egrendelésé

vel segitsék önképzésüket, szervezzék meg a tájékoztatást az 

ujabb analitikai vizsgálatok metodikf,járól és eredrrényeir61. 

3 .3. Javaslattétel 

Java slorr,, hogy országos viszonylatban sz un. "nagy gyógy

szertárakban", tehát an;elyekr:.ek fo:rint forgalma 180 .ooo Ft felett 

van, szervezzék meg a technoló.giai belső elle::örzésen tril az 

analitikai bels3 ellen5rzést {s. 

E kémia ellenörzést jelenleg a klasszikus <>nalitikai módszerek 

felheszn&lS:sával kell elvégezni. 1'.eg kell jegyez.nem, hogy s 

gyégyszertár-ek ·belső, ké;:;_iiai ellen5rtésének a müszeres· ansli-:;ikai 

módszerek irányában kell fejl5dnie; ez idő- és anyagrr,egtaks.ritást 

jelentene, 
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A refraktometriát~ fotometriát egyes helyeken - kisérletképpen --

már sikeresen alkalmazzák s belső allenörzésekbeu9 azonban a mü -

szerek beszerzése - anyagi okok miatt - ma még általánosságban 

nem valós~~tható meg. 

Az ellenörzé s el sóeor han' p nagyobb mennyiségben la borál t készi tmé-

nyekret m~sodaorban a kollegákt61 szúrópróbaszerüen mint~~étels

zett gyógyszerekre terjedjen ki~ 

Javaslom továbbá a belső ellen6rók rendszeres képz.ésének megszer-

vezését a megyék Gyógyszarvizsgá16 LaboratóFiumában - a kidolgo

zott tematika szerint ~ , kiegészitve az abban foglaltakat az 

újabb vizsgálati módszerek i~srtetéséval:1 majd később a müazeres 

anali t:Lka kér..-Céseivel ~ .felhasználási lehetőségeivel~ 

Szükségesnsll tartom~~ szaklapokban minél nag.yobb számban 

jelenjenek meg a belső ell~o6rzéssel foglalkozó, szervezési kér

déseket t eredményeket~ nehézségek-et feltáró dolgozatokt tanulm,3-

n;yok. 

A gvógyszertqrvezatók használják fel az allanörzés eredménveit_ 

a minőségi munka fokozására űgv 2 hogy az a dolgoz0kat erkölcsileg 

és anYagilaR egyaránt érintse~ 

Befejezésképpen szeretnék rámutatni ~:r~a„hogy a belső 

ellen5rók k6pzése„ munk"ba állitása 9 munkSkörének meghat4ro-zása 

ismét felveti és előtérbe állítja -a gyDgyszerészek szakositi:ísá

nak kérdését~ Ezt s tényt az a körülmény tes~i szükségessé~hogy 

a hivatásukhoz tartozó tudományok rohamos f~.jlódésa olyan· fela

datokat hárit a gyógyszerészekre$ amelyek lehetetlennlé teszik, 

hogy az "általánoel-'I egyetemi .. tanulmányokat végző gyógyazeréaz 

egyaránt mag tudja állni a helyét a gyógyszert~rban a tára mel

lett~ a labóratóriurr;ban~ a gyáriparban, a farmakológiai munka-

körben? stb. 

A szomszédos cxszágol·:bu.n J pl ~.Jugoszlávi.8-b-an~ L0ngy-slor-
. ' .b1 

eve:.;: óta ezako.e.~tott gyógyszerképzéB fc2:yik-vBhol e hallga„ 

tók a m3sodik_, illet'!i'B -e ~lHgyGú:i.k :év ut&u Orütént '"l7\S_l8B"_·zrtják ki 

ez. é!'d-eklé[:Jé<::;i köTilkn-'Zk l6gjobban rnsgfel.e15 szskoti an1Bly .egyben 

pál;„,ájukat és dete:cm.inál_ja ~í'iG/ 

•iL sznko.sitásnBk s 1Bh0t6136gét rn:LndBn 1~g.ye-teilli tru1sz.éker; meg ktll 

adni s ig;y 1ennén0k ezakoe:L tc-tt g;yÓf",,J--:-s-ze:c~é-szek közép- áa n 13 gyüz-s-

f'amak::;.gnórrJ.a„ far:tr."<'.ürológio, .st"h„ ter-Gr: is~11 i.rja <lr.Kii-ttel Dezsö 

vezető szek:t'elil.g-,y~lé má:~: 3.'35'9-b:Bn ., /ll/ 

1968-ha~ 'fllmtmdha~:_j-i:&:.~ho-g_y a szakositá.st .az, éJ.et maga 

tu~r :m~gold.ot'ta'll hiszen a azakf'e1.~.gys1ő--gyó-gyszsrész a m$ge :S,ph-

ci-áli.s ane.li:tilmi i-smerat:-eival"' a gyóg:yazerl1*l!:ertis-'tő gycigyszErész 

-f'a:rmak-odinároi.-b ·t.W:lásinat: M.2""tokáb.a:-t$ ~ :az ·nrszá.goB sz-e:rvoez2s:i 

tov4b'hkét•!'zéet ·„égze-tt iriiluritó munkakts-rbe-n dolgozó _gyógysz:erészak 

sml!:;:~!lia"""'ézgaim<Jk t..kin-~OO:o 

B doktm:i. ctme:t a ;g'._V-\~~1:-::ris-zl!!t- weJ-.;_i:-W(ll:,Ylir t~ányá.ti-61 '?. 

ltíi.ndczek -a tW10.i§k_ aEt bi-:&DY.IJí·it:ják.., 00.gy il2m 1.a 0an:ny±re a 2 :zako-
~ 

si·t:áaizme-~~~t- ·we-ga-z®l""25 'l"é-s1ee a &i.;1?_g;ol.d..rt--(;l1u1-10 -:m.mt ~ltátib a -meg-

:t'l_Z'!J!'"Za"!;·t "tudás h.i-ira-.tsWs -cl.*snra?áse~ tiS:ill:-z ,Jngazab-a.lyi :!"lmd.ez-és:e ~ 

Ji b~la-5 szekmei 6ll:005r f'ebiila'tktta"át :2 ~;ertár.akWn .-a sza

lJ:naitoti ""•':l.Uma liil:nil „1, •""""'" " lt'l!l!'ru!es 6 ll;l'!J:ihi ""8lJ:gy6g,y

sz~m;; képs-émihe~ tmaanló~~ tt ~~ ... ~és ·:ai::i:.ta:lógi:áj"ára 

e~~ssheté wrsg„A oógy~'®:t<>t:f~~n ~lltl.1. i2 ,kffllln.ütizD szako:sit:ott 

gyógy-e-.e-m11'-úa2.·®k .au--ú·ttm~dv!aK'~ Jt~&-1.~-t :anrdi'ti.lo.as~ :fE.1"IDa

k:ológ~1B nttl-„/ ·nagy~ maltt'St.·::r@ ~ ,gy-ó.gya!i::-.eMéBT..itál!l~ ~paifiálás 

w_in-5.a-égi ait1vcnalát ~ 
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.A szakasitás jogs1.:.e:M:ly1 _rgn{jezése nagymértékh.en előwozditaná 

szo-ci.a.lista gyógy-szerészeti!nk f.ejl~§§~H~'l'; azáltal. hogy s meg

:felal5 -szakképzettséggt;l randalkezó embéirek @gya~ aiunkaktlrl1kbsn 

e-re-dmény-eeehben tudnák ellátni· fe!i:adetaikat„ _A gyágy&~§pészek 

szakosi~áaának a jogi rendezése egyik legfontosabb, legs~ük§@m 

gasabb feladata legyun minden :; s gy6gys-zerész~t fejlődéséért 

harcoló ·~ szakmai vezetőnek. 

A gyégy-sz-axtárak 001só eJ.lentirzésének szervezés-e new le

zárult fol,amat~ Az évak folyamá:n kialakult gyakorlat olyau 

kérdések és probl-émák .au:r~azatát v-et:attil! fel~ amely-ek Újab-b és 

Újabb változásokat hoznak 1étre a jslenl.a.gi belső ellenőrzési 

r-endazarben. A b<aleó ellenőrzés megaservszésekor figy~lmr,bg kell 

venni a helyi s.aJát.oss-ágokat - á min-den gyógyszertárra érvé~1yes 

általános elvi -ae-001pontok ms.11-ett Úgy„ hogy az .ared1'.:it1. célki

tilEé-s - ·a he:t.#Jgek '.JU.ind.l'ftl eaetbe.n m.e.g:fel.f'.lÓ niinóaégll gyó_gy.se;ar

rel nil6 ;ellá-tá-sa - s~elé:kc:s.s:n !bisturrlto-tt l·a:gien~ 

A z 
l~ E 
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2 ~ :Budapest területén rr.ii..i;:ödG fekvb:ceteg 
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4.1. Eg;Jes ba.r-lti és nyu.gati orszbgok 
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B e v e z e t é s 

Ebbron e. fejezetben elsósorban ér~ék-alni kivánom sz inté-

zeti gyógyszerellátó hálózat - 1960~ évben megkezdett - kiépi-

L~sének jelenlegi áJ.18sát, rr;ely munkámat országos felrr.éTés ut-

ján beg,.vüjtött adatokr valamint a hivetali feladatai'm ellátásá

val kcpcsolatosa:-.; vezetett. etséb n;yilvánta:rtásaim 2lapján,il-

letve azok felhasználásával végeztem el~ 

Továbbá isrnertetem az intézeti gyógyszerellátó hálózat 

perspektivikus fejlesztésére vonotkozóan kidolgozott irányelve-

ket, sz.empon'::.okat, illetve ezek figyelembe vételével számitott 

intézeti gyógyszert~rt gyfg:yszerraktár és infuziós laboratórium 

szükségletet. 

Ji'.ie16tt r8t8rn{l< a iéma részletes tárgyalés:ára szükséges-

nek tP..:rtom röviden fF1vázolni az ir.té.zet:i. gyógyszerellát6 h2-ló-

sat helyzetét, a te.r·vszerü kiépitéBG megkezdésének évében. 

1960-bsn a :fekvóbeteg-gyógyintéz.etEk g,_y,Sgyszertárai - né-

hány Új 1étesi tmény k:!.. véteJ.ével - az igén;yeknek nem .feleltek 

meg /J.7í. 

Az 1960, év kezdetén az ország 177 fekvőbeteg gyógyínté-

szertár. RQrülbelLll 51%-8.ban~ 8Z8Zi 90 kór11ázban müköd:Stt i:r.tci-

zeti g,yógyszerrs.ktár és J..:b.24 %-a,vagyis 42 gyógyj_ntézet se:-. 

gyé-gyszc:rtá:rral 1 sem pedig g-rágyzzerraktá:tral nem rtirlel kezet t. 
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vonatkozásában olyan nagy volt a hiányossiguk, hogy a szakmai 

k'.:ivetelmények naw"obb részben U€m váltak érvényeei thetóek. 

A gyógyszertárak kb. 90 %-a ner; volt felkészülve az in-

fuziós oldatellátésra. A jelentkezó igényeket nem tudta kielé-

giteni, ameJ.y körülmén,y a kórházak mütóit 1 betegcsztályait 

gyégyszerké~~i tésre kényszeri tette. 

Az egészségügyi tárca ismerve az intézeti gyfgyszertár 

hálózat helyzetétr második ötéves tervében ir.i~w elvként tUzte 

ki azok fejlesztését, rekonstrukcióját, és· tervbe vette több 

újonnan épülő vidéki kórháza p:iogramjáb-an űj gy.-Sgyszertár fel-

állitását. 

A bázisév óta eltelt időszak alatt az intézeti g}.'é.&::Jszer-

t:.í:rakban végrPhajtott rekonstrukclók? fejlesztések részlBtes 

értékelésétól eltekintek, mindössze csak annyit kiv4nok meg

említeni, hogy az 1960. évben miiköd5 45 intézeti gyógyszert.ár 

ktizül jelenleg már c2ak 6 azoknak a E-z&:::a~ en:elyeknBk korszerü-

sitése ezideig még nem történt meg. 

- 0 -

A fekv5beteg gyógyintézetBk gyógysz".rt 1 r, g:yógyszerrak

tár és infuziós laboratórium ellátottság~nak vizsgálatát• il-

letve a perspektivikus fejlesztésének .czámszerü sztikségletét, 

két csoportba foglalva - Budapest és vidék viszorylatibnn -

ismertetem ... 

Hangsúlyozni ki vánam, hogy -az emli tett csoportosi tás csak 

a téma áttekin~hetósé;;ét az ·.értékelés könr::~,'ebb módját szolgál-

ja, a tanulmány céljában egyébként egymással szorosan össze-

függé egységet képez. 

l 
,j 

1 
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zetek g~régyszerellátó bálézatD-

Hazánkban a lakosság gyógyit-ó-msgelőzó egészségügyi el

látásában jelentős szerepet tölt :hs a _gyógyi~téz~ti f-ekv6be-

teg ellátás. 

Jelenleg a kórházi ápolás?a \."a.gy ke-z-elésr-e sz-0:ruló bs-

"tegek ellátását 185 fekvőbeteg gyógyintézet hivatot->: biztosi-

tar:i, amelyek befogad6k€pess-ég tekin·tet-iibeTJ.~ 814--64 SZ.B:::'vuzett 

~_yal :rsn:l elksznek /18/" 

J. fekvőb-eteg-eket ellétó gyógyintézBt-eiuknek - számi tá

son kívül hag_y-..ra a idÁV intéz-eteit és a Szer-etet kórházet -

kb 25 %-a azaz -számszerüen 46~ Bu/1.Epest közigazgatási terU.' 

tén helyezkedik ali- mint-egy 27010 beteg.igyat magéb.a fogle:.· 

amBly az ország össze-s kórházi~ kJ.ir:;ikai :férőhelyé!:lek kb, 

stb./ 

gti állam~, ;D·ógy~!téll~tei kép-uzik,amsl,ye-k a ·1,á:r--cz. közvetle:r~ 

aJa"i;t milk5-dnsk; kb. 68 ·%-át µ-edi.g a t-an.ác-eok által fenntartott 

/kb. 64- %/ részhan Pest Megye 11anács-3 /kb. 4 %/ agésza·é"gügyi 
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A budapesti kórházak özsze~étele 

IA fekvőbeteg-ellátó gyógyintézeti 
" - ' 

1 
látó szerv megne-

. 

szá-1~-
1 

vezése 

1 
t i p·u s a ma 1!:a~ 

1 
!Felsőoktatási 1 

1 
2 1 

44-09 , intézet 1 
' 1 

Egészségügyi 
l 

' ·Miniszté.t"iu;.n !ltalá.nns és 
1 2?oo 1 ' egyéb k6.rház 7 

1 

1 

Tbc. gyógy:i.ntézet 4 2351 
! 

Elme-, ideg kórház 
1 

2 1848 

T-eriileti vezető 
!:ó.eház 5 5534 

! ' Gye-l"filekk-6.l„ház 5 1 li.J..ll 

Fővárosi Tanács l 

llL~eti kór-ház 
' ! 18 ' 6427 

! 1 

Országos f~lBdatot ' 
ellátó s~rMz l. J.43o 

~egyei kórház 1 ó2o 

Pest megyei Tanács Tbc. gyógyintézet; 
' 1 280 

1 

1 
Os.szesw: 

1 
46 127olo· 1 

·- _ _j 
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oszt_.á:yának gyógyi tó - megelőző ol2p.intézIT1énYe:. 

Az igen jelentés számú éG sza]',_mei összetétel te-.inteti-

ben sokrétU. budapesti kérhS:zak egyre növekvő betegfOI't;Bl:r,s. 

/1967. é;,;beu a builapesti k6:rházakb01 eibocsútott betegek sz.?J;,a 

695863 volt/ /19/ nem kevésbé a be teze118tás szinvonal.5na~: 

lépést a be-:.:egforgalom gyors 11'.Jvs~~edL~:=;(vel~ illetve a kórházak 

gyógyszer gz,ükségletének err:elkedésével. 

Az érvényben .levő egészsegUgyi miniszteri utasi tások 

szerint, minden 450 fekvőbeteg ellátására szolgáló gyógyinté

zetben gyógyszertárat /20/ kell felállitani~ 2zokb8.n a kórhá

zakban pedig~ amelyekben gyógysze-r·tér nem rnüködik, intézeti 

gyógyszerraktárat kell létesiteni /21/ ~ 

Az ismertetett utasitások tUkrében vizsgálva 2 b.:ida-

pesit fekvó-heteg-allátó gyógy~ntézetek gyógyszertár~ illet-

ve gyógyszerraktár ellátottságát,a-z alábbiakat tapasztalhatjuk~ 

2~2 Az Egészségügyi Minis~térium közvetlen felügyelete alá 

tartozó' fekvőbeteg gyógyintézetek gyógyszertár és gyÓE_y_-

szertárraktá.r ell-átottsága. 

Az egészségügyi Minisztérium közvetlen f'elügyelete 

alá - a Főváros területén - 15 fekvőbeteg gyégyintézet ts:::-·-

tozik, amelyek közül gyógyszertárral 8 intézet rendelkezi' 

/22/. Ezen intézetek 5o %-ábant aza-z 4 gyógyintézetben .sz 

ágyak sz::ima jóval kevesebb a 450-n-élv mely nagys:igrendü 
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8g;ye111.totte-íg esetébf;n a jogszabály eléir3.sainak r-:ech;o;nik'J.s 

alkalmaz'.isa szerint csak intézeti gyógyszerrakt,írat kellGnc 

fe!1ntartani. 

A. kérdéses kisebb 'Ígysz'1mú gyógyintézetekben - ''"·e~sek 

a betegek legm5gasabb szinvonalll gyógyitó-mege15zó egészség

ügyi ellátására hi vc:tot,t oTszágos hatáskörü v e z e t 6 

s z a k i n t é z e t e k - a gyÓ6J'<'.'."',r:irtáruk lét8sitést~nél az 

a felísmer·és szolg3.lt alspul ,ho221 a szc;kintézetekrc h:':ru]Ó 

szerté.ri há"ttér megteremtése réven. 

A f'ekv5-beteg ellátás e_zen nagys-!igrendü vezet5 intéz

ményeiben a gyógysz.ert!i.r fenntart2sának, illetve a múködésé-

nek szükséeességét csak alátámasztják azok a korszerüsitések, 

amelyek az említett intézetek közül nem egynek /pl. Országos 

Onkológiai Intézet~ Országos Traumatológiai Intéz.et stb4/ 

a gy0gyszertárakban a kivB:nt szinvonalon történ5 gy5gyszer-

ellát:ísuk biztositása érdekében - jelenleg folyamatban van. 

Éppen ezért szembetünóek az eg'észségügyi tárca azon 

budapesti gyógyintézetei~ amelyekben m4r az ágyak szP.Jna is 

jóval meghalad~~ a 450-et, ~égis e gyógyszertár felállitására 

ezideig még nem került sor. Ezen intézmények közül els5ként 

kell megemlitenem a tbc. szakellátás vezető intézetét az 

lo33 -ágyellátotts.3gú Or.sz8gos Kor:lnyi Tbc. Intézetet~ mivel 

mind a fekvőbeteg-ellátás vezető szakintézeteiy mind pedig 

az ország valamennyi 1000 ágy felett rendelkező gyógyintéze

te közül az egyedtili 1 ahol a gyóg:i.•szertár kialaki t8sáról még 

nem történt gondoskodás. 

/L4sd 2.sz.tfblázat./ 
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2.sz.,. tábla 

Az Egészségügyi ~inisztérium közvetlen 
felilo""Yelete alatt müködó budapesti ~ekvő
beteg-e.ll.átó gyógyintézetek gyógyszertár 

és gyógyszerrakt:á.r elJ_átottsága 

Az intézeti gyógyszer.raktárral 
T 

1 
j Az intézeti gyógy- l 

szertárral rendelkezői .t"endelkez(i J nem rendelkezó 

f e k v5 b e t e g gy ó gy i n t e z e t 

l :i:- ág-y-1 megnevezése 
1 
ágy- ~egnevezése ágy- :megnevezé~ 
s.páma szám< számj 

Orvostudományi 
Orsz„ Vérellátó 

1 Egyetem 3559 
Szolgálat KözP~ 

831 i 
Ku-taii> Intézet - -

Orvostovábbkép- Országos Ment.6-
ző Intézet 850 szolgálat 85 - -Kórháza 

Központi Állani Országos Korá-
Kórház 300 nyí Tbc .Intéze1 lo33 - -
Országos 
Traumatológiai 

~wbadsághegyi 
.Allami Tbc. 

Intézet 352 Szanató.t'iu.m 273 - -
Orsz.Testuevelé 1?-zabadsághegyi 
si és Bporteü. All.ami Tbc..-
Intézet 300 Gyermekszana-

tórium 585 - 1 -
Országos Rheuma Állami Fodor 

1 
és Fürd6ügyi József' Tbc ... 
Intézet l28o Sw.natórium 460 - -

-
Orsz~os 
Onkologiai 

Orszáawos Ideg-
sebész-eti Tud„ 

Intézet 300 Intézet 14-0 - -
--·-- -

1 _ Orsz.Ifteg es 
El.megyóg-,fint~ 

~ 
l?<il! = -

··--
Í;_g)~ §~~ "8541:} 
{j§§i's@-§§!ll 

Agyak Száma 
-összesen: 

265c:-l 
'I 

1 

1 

1 
j 
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TovS.bb értékelve az Egészségügyi Minisztérium ktizvetlen felü

gyele alatt müködó fekv5betsg gyógyintézetek gyógyszertár el-

látottságát~ ki tünik~hogy az Állami Fodor József Tbc. S_zana-

tórium~ valamint a Sz.a badsághelyi Állami Tbc. Gyermekszena tó

rium ágysz8ma - különösképpen ez utóbbié - ~ár jóval meghalad

ja a 450 ágyat, intézeti gyógyszertárral ugyancsak nern rendel-

kezik. 

Az egészségügyi tárca közvetlen felügyelete alá tartozó 

valamennyi gyógyszertárral nem rendelkező fekvóbeteg gyógyin

tézetének /szárr:szerint 7 / gyógyszerellátilsa - s jogszabály e15-

irásainak megfe1el5en - az intézeti gyógyszerraktáruk útján 

történik, amelyeknek vezetését kivétel nélkül fóállású gyógy

szerészek látják el. 

2.3. A Fővárosi /kerületi/ Tan4cs felügyelete alá tartozó kór

házak gyógyszertár és gyógyszer-raktár ellátottsága. 

A vizsgált területen a Fővárosi Tanácsf illetve az €gyes 

kerilletek Tanácsa által f€nntertott fskvóbeteg g,yógyintézetek 

ezáma: 29,arnely közül intézeti gyógyszertárral 9 kórház rendel-

kezik. /Lásd ).sz.táblázat./ 

A Fóv8rosi Tanács gyógyazertát-ral nem rendelkező 2c fekv5-

beteg-gyógyintézete közül aránylag magas azoknak a száma,ame

lyeknek g;y/;gyszerellátása - részben az igen jelentős ágyelli

tottságuk miatt, részben pedig a jellegüky vagy éppen a terü

leti elhelyezkedésük következtében; már saját gyógyszertár 

fenntartását kivánja meg~ 

Ezen gyógyintézetsK közül elsősorban a két n n s ;. y " 

kór,házban - a majdnem 1000 ágyas - Bajcsy Zsilinszky, vela

mint a Korányi Frigyes és Sándor kérházakban tartom légégetóbt-
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A :f'ővárosi /kerületi/ tanács felü.:::,<-yelete alatt _m~jkör'.t6 
buüapesti fekvőbeteg gyógyintézetel: gy-6gyszertár

gyógysz.er.i:aktá..:r ellátott:sága 

1 Az intézeti gyógy- ·Az. intézeti. gyógyszerraktárral l 
l sz.ertárral rendel.- ! 
~ kez.ó rendelkez6 } nem rendelkező --·fi! 
j _____ f __ ._._k~v_-0_'_b~-•-t_•~.g-~ __ g_!_~o,·_g=-~y~i~n_._t_._e_'_z __ e_t_· __ ~-~ 

IJ Snos Kórház 
Rendelőintézet 

!László Kórház 

ágy-1 1 ágy- i 1 ágy- ! 
.számi megne>rezés:s !szám l·· m_,~gn.evezése ,! szárr~' 

·1 ! l 
jBajcsy Zs„ i1 !Kor-ányi l!\, és ! 

l.8l4 piór1'.„áz ! 981 /Sá..11tlor Kórház ! 815 j 
!Apáthy István 1 · 1 6 2 1 14-30 Íi3yermekkórház 3 l 4 1

ujpesti Kórhaz ! 9 
1 -~~---f~-li';;,""";m;TO--f_:_-b i i r .tl:u.""'""'2. .!'e.rlll.e- Káll · K István Kórház l.18h ai- un u„ J 

~ t~r~~.t'.m.ek- 242 Kór-báz 1 48lf. , 
,P_é_t_e_r_f_y_S~,-u-.-f----i"""'-"""-----l----1-;Sc"""hö~„~~~f~~~i..~~e~r-e~.y=-A•.-f!-~ 
Kórház rend.elő ll22 1 Kórhaz. i 429 1 

J -- - -
l-Té:t-ényi uti l l p/,adarás z u ~ j 

1 1G-yerlliekkó-rház 218 ~z 5loj ' 
! i u.Kórház 1 323 ~ ·1 fh'largit kó.rház 162 

T .xxIJ:„kex.~„Eg...yesi-
1 ! - l l ~ett Kórhá:;.; l23 

! i - Férenc Kórház 102 
' 

l 
i ! 1 Pe~..idegk:u't:i 

! ' Kórház. loo 

l .XX ... ker„ 
! 

1 

Gyermekkórház 82 
' 

1 1 

! fJÓZ-$Si' Attil8: l 

1 !Kórház 82 
' r ~„ker„ 

1 
1 1 ' 1 Szülők.őrház 7o. ! ' l -·-
i XI.Xoker~ l l Eel..„Kórhá.z 1 60 

1 

,........,,.~ker~ 

SzülókóL'ház 55 

L~gyak szSma 1 Agyak száma ilgyak szána 
f összesen: 8759 j összesen: „-~ry ! - i4496 .!.':J ' i ossz.esen: 
i ; i 

- 73 -

nsk a gyógyszerészi müköd€s 6a a gyógyszerellátás szinvonalá

nak emeléséhez szükséges fel tételeket gyógyszertár kialaki tásá-

va~ megt€remteni, továbbá a IV.kerület Újpesti és a VIII.kGrü-

16t Kállai-Ku.'1 utcai kórházakban, mely két utóbbiban a gyógy-

szertár mük0désének szükségességét a 450 ágyat meghaladó be-

fogedríképességükön tUlmenGen a területi elhelyezkedésük is in-

dokolttá teszi. 

Ágost Kórház és Anyavéd01mi Kt:zpo;;t szerve~et-?ben 18-tom szüksé-

gességét a saját gyC.gyszertSri háttér rnegt.6remtésének, rérezben 

mivel s féTQhely tekintetében m:ir majdnem eléri a' 4'Jo ágyat, 

de legfőképpen a jellege miatt ~mivel speciális beteganyag -

koraszü15k és kóraszülöttek - ellátására hivatott gyógyintézet. 

A Fővárosi Tanács gyógyszert.1rral nem :rendelkez5 2o gyógy-

iti-tézete közül - intézeti gyóg;yszertárral - mindössze 3 kórh8-

za :--endelkezik. Azon gyógyintézetek száma pedig - ahol az. inté

zeti gyógyszerraktár kötelező fel~1Jit1sqra vonatkozó 1958. 

évi miniszteri utasi tás óta mindezideig még nern szereztek ér-

vényt: 17, jóllEhet ezen gyógyintézetek között több is akad, 

olyan ,an;el;ynek a szerv0zetében mS.r intézeti gyógyszert'irnak 

kellene mtikBdnie. 

2.4. li Pest ,,,egyei Tan:ics rí.ltaJ. fenntartott krírházak gyógyfizer-

lete alá ta~~ozik. /lásd: 4.sz.táblázat./ 
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4„sz. tábla 

A Pest megyei tanács Budapesten működő 
fekv6beteg gy6gyintézeteioek gyógyszer
tár és gyógyszer.raktár ellátottsága 

Az intézeti g;yóg;,
szartárral. rendelkez6 

Az intézeti "gyógyszer.raktárral 

re:ade.lkező nem rendelkező 

fekvőbeteg gy6gyi.ntezet 

megne.vezése megnevezése 
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A nevezett kórházak közül a 620 tetegyágy ellátottt'i[Ú 

se::::r el-;;•eis J,~egyei Kfr:-:dz, 2<-''lY a fekvó'cleteg ellátSs teJ ;i_'_r:ti 

veze~S ir~tézménye é:::: -e_ S2a 1-:o~'Vüsi RendelóintézetteJ. funkcic::-::ál: s 

egységet képez, int.ézeti gyógysze:rtárrz), a 260 ágyas Eudagyön

gyei lr:egyei Tüd5beteggyógyi!1tézet pedig intézEti g;:;r;gyszer·rak'tárral 

rendelkez,:Lk~ 

A. :fentiek alapján szt 0 kC-ve-t~:eLteté.st kell J_evQntcs·r:-.,hc\gy 

a Pest kegyei Tanács kivéte]é~e~, az érinte~t sz~rv~k BudaDest 

területén el:1elyezkedó f9kv5betog gyóg:yintézeteinek gy6gy::=-zertir, 

illetve - a ?C·1árosi T2n::ics e2etéber' - a g;y6gysze:r:raktir ellátott-

sá.ga n:ég nem tekinthető kie18git5n-ek. /LSsd 2.sz.ábra./ 

A Fővárosi intézeti gyógyszerellát.é hálózata megfelelő ki-

épi tettségének az elérés-éhez - az intézeti gyógyszertárak fel

állitúsának s~ab<ilyozás:a~ tárgyában kiadott egészségügyi minisz

teri utasitás /2~/ továbbá a már €~...lí~ett szakmai és egyéb szem

pontok /pl. a kórh~2 jelleget- területi elhelyezkedése stb~/ 

figyelRmbevételével vég2e-tt számi tás.aim szerint - a mll meglév6-

ket is beleértve - kb~ 2-5 intéz<Sti gyógysl'lsrtár f'enntartáSa vá-

lik szükségessé~ 

2.5. A .fekvóbeteg g-f6gyinti?.ze-tek gyógyszertár és gyógysz-erraktár 

szükség.le te. 

A budapesti kórházak számitásom szerinti int-éz-sti gyóg.yszer

tár, illetve gyógyszerraktár s"Zilkségletét az 5~sz.táblázaton 
ismert-etem, ~melyet az alábbiakkal .s-zabadjon kiegészitene-m: 

lz Egészségügyi Minisztérium -k5zvetlen felügyélete alá 

i tartozó Szabads4ghegyi Á1lami Tbc~ Szanatórium :é.s a vele hetá-

1 

r-os telepl::elyen müköd5 S-zabatlsághegyi Állami TbcQ Gyermekszana-

tf.ri-u.."!l gyógyszerellátását összevontan - a nevezett intézmények 
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BUDAPESTI FEKVÖBETEG GYDGY•NlhETE'K GYOGYSZERTAR 

GYÓGvszrnRAKTÁR És INFuz1os LABORATORIUM ELLÁrnrrsAGá 

tNTEzETl cv0c.'l'SZER-r-AR 
lNFÓz16s LABOR-RAL 

\NTEzETI CYÓGVS:ZERTÁR 
lNFÚziŰG LABOR:NÉLKÜL 

lNTEZE:TI 
GYÓGYSZ"~RRAl<TÁR 

' ' INT~ GVOGY6Z'ERRAKTAR 
INF"ÓZl6S LAj;ORRAL. 

K0RHÁZ iNT. GV0CYSZER-
~KTÁR NÉUCÜL 

Eds:zsi:oüovi 
MINtsZTi.RtUM 

l!lll 
·~ 

l4l 

Ll 

1111 

!!!!! 

1"J 

D 

'PEST 1;1ECi:'l'El 
TAN.ACS 

A. 

l 
1 

1 
1 

- 77 -

1~----·-tl;:~~:;;~;;~~(;;~~;;;~:;:~;;;;;;;:;~;;~;~~~;j~~i:-:1: 
j Orvostut'iortány-l ;~gy.:::"t"em 1

!' 3559 L.i;.lle.rroi Fodor J-óz:sef 'i'bc ~ · ! Sz.ana tó.rium 4-60 l ~~~~;~~;e~3 Elme- 1678,J i~:~é;,~fgsebészeti '.tutL, l.!J-o 

1

1

1

'. 

ll Orsz~Rhenma és Fürd.Öii[;yi 
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eeyikében felállítandó gyógyszertár útján - tartom a legcél

ezerübbnek megoldani. 

Ugyanakkor az egészségügyi tárca Ál~ami Fodor József Tbc~ 

Szanatóriumában nem vettem számitásba a gyógyszertár felálli

t~sát - bár az ágyak száma relette van a 45o~nek - mivel a 

gyógyszerutánpótlás~t a közeli azomszédságáb8n müköú5 Orszé

gos Korányi Tbc~ Intézet szerveze.tében i;~tesitendó gyógyszer

tár ellátási körébe való csatolása útj:}n ·képzelem el biztosi-

tani~ 

2~6 Az Infuziós labnrat6rium ellátottság mind szélesebb terü

letekre történő kiterjedése, illetv.e az ezzel. járó steriloldat 

igények·mennyiségének rohamos emelkedése.a készités korszeril 

fel tételeinek mielőbbi me·gteremtését tette szükaég-essé„ 

Az intézeti gYógyazertárak~ ill~tve egyes hely~ken az 

intézeti gyógyszerrektárak szervezetében kiipitésre kerülő 

infuzióellátó h~lózat lah0ratóriumainak száma - az Blmúlt évek 

sor~n - b::ír kedv-ezóen alakult„ azonban kor1ntsem mondható még 

kielégitónek, Jelenleg 14 infuziós labór8tóriurr; müködik a 

bu(~apesti, kórházakban-t amely közül tizerikettó intézeti gyógy

szert4r't kett5 pedig intézeti gyógyszerraktá-r szervezetében 

került felállit4sra. 

Az infuzióell4t6 hálózat teljes kiépitettségéhez számi

t4saim szerínt - a meglévő lab..!irató!iumokon tÚlrrenóen még 9 

intézetben kell megteremtehi a steriloldat készités feltételeit 

/25/. 

• 
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t.eg gyógyintéz6te1:: (';;' részében /s.r.imszerint 5 hel;yer: 

ben i:ifllziós labora"'.:ériu:T .1_Jég ::::-err. mi.iködik, tov:J:b'.:::i ; i:o-':é:zet· 

Tuőom8.nyos Intézet gs/-g~tGZEl::'J:·ekt:.ra s2-er7ezeté~Jer;, ::~ve__c az 

Intézet specié.lis beteganyega részé1·e sziii-::oéges igen 1'-31 tcz:::

tos összetételü f:s tú1n:{om6 rSszLen egyedi str:riJ.o:.dct .i.gi.'1?ci

nek kielégitése küls-f5 sze:"vek /pl. gyáripar, rr:82 Y.:':r:ri,'iz ínfu-

zíós laboratóriuma s:-c./ útj&n ren.~sz.e:resan ?H'JIL biztosi thaté. 

A Főváros területén rnüködó fekvőbeteg- 6llátó gyégyinté

z-etekben - a s:<ár:;itisorn szerinti - iní'uziós laboratóriu,_'f,i 

szükségletét a 6.szá~ú tBblázaton ismertetem az alábbi kiegé

szitéssel: 

Az i'Í.llami Fodor Jcízs-ef Tbc~ Szanatórium sterilol<lat ellá

t&:sát a jt>lenlegi módon az Országos Kor"1nsi 'I'tc„ Intézet in:'u

zi0s laboratóriuma útj4n továbbra is megoldhatónak tartom.ezért 

a Szanatóriu,-;::ban e. pa:rent-erális ul-dat készítés feltétele.inek 

megt-eremtése akár csak a gy1ígys:z-ertár fel41lit1sa - mint abo

gyan arra már utaltam - ezidő szerint nerr' szükséges, 

A Szabadsághegyi Állami Tbc~ Szanat6riumban~ valarrint a 

Fővárosi 1'.snács K:illai-Kun utcai és a Sc.hDpf J.~áre~-' Ágost kó:r

házaikban a g;yógyszert.1r fe14lli t2sa jóllehet elengedhetetle

nül szükséges~ azonban az infuziris lsbo:ratóriumaiknak a kial2-

ki t,1sa, nélkLl.1özhetó, mivel ezen intézmények steriloldat ellS-

tását részben a msg::.év5, rész"tcen pedig a fe},.,;l}itás:rs kerülő 

ujabb ir-·f:rzifs leborató:riurr:ok egyikének közreműködése révén 

képzelem el megoldani. 
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IIasonló meggondolisból a Fáv:irosi .Tanács Gyáli uti kórh::íza 

gyé s;:yszertárát sem tartom szükségesnek infuziés laborat6riurr:r:-.ro:1 

ki bóvi teni. 

}. Vidéken müködó fekvő-beteg-gyógyintézetek gy6gsszerelláté 

A k'~rházi h~lózatunk kb~ 75 %-a vidéken helyezkedik el t 

amely sz4mokban kifejezve - a EÁV. kfrházait lesz'1u:itva - 134 

fekvőbeteg gyógyintézetet jelent, amelyekben 1969. év junius hó 

végén s szervezett 4gyak száma 52610~ vagyis az orszig kórhBzi 

ágyellátotts4gának kb. 67 %-a. 

3 .2. ~-~gészségügyi h':'inisztériurn közvetlen felü~~~-~-~-§)4 tar

tozó gyógyintézetek gy6~szerté~~c2.g_y_s_~_~_!_ra_k::t§.:!_' __ if.~L-!.Efu

ziós laboratórium ellátottsá~. 

A fenti intézmények közül a felsőoktatási 'intézetek és a 

tbc. szakellátás gyógyintézete gyógyszertárral rendelkezik,mig 

a többi intézet szervezetében gyógyszer:raktár müködik. A gyógy

szertárat fenn_tartó 4 intézetben az ágyak sz4ma 4876, a gyfigy-

szerraktárral rendelkező gyógyinté'zetek ágyellátottsága pedig 

l'!_g8,azaz összesen 6674 szervezett 3-gy,ame'iy" a vidéken n:üköd6 

g;yógy:tntézetek áp.,yszám4nak kb. 12,6 %-át jelenti. 

Az egészségügyi tárca fent emlitett 4 intézményében a 

gyógyszertir müködéBének szükségessége neu, csup::in az ágyellátott-

s:íguk terén· - a jogszabcí:lyokban elóirt mértéke elérésével, vagy 

s. -:erileti elhelyezkedése az arr;ely a gyógyszertár fenntartci:sá-

nak nélkLllözhete_tlenségét indokolja, 

P.z 0rvostudrnr,ányi Egyetemek jellegéből - vidéken éppen 

u.gy,mint Budapesten - természetszerűen adédik,ho5y a sz"1rvez,e-

tükben fenntartott gyógyezertirak nf'~ ki~4rélagovan a klinik<ik 

l 
1 

- Bl -

7~sz. tábJ_a_ 

A 'ridéki kórhS..zak 6.sszetétele 

1 b. f'elűgyelets"t 
1 
ellátO szerv 

, megnevezése 

1 
! :Egészségügyi 
\Minisztérium 

1 
1
1 

!~~g;J.-~eii ,-me&rei 
JOf;Ut varcsl. . 
és járási taná
csok 

tipusa 

JF-elsőoktatá:J::;i :'Lntézet 
' ! 

!----
1 li,1tal$..nos és egyéb 

3 lo98 lkór-ház ! 1 ·-
\'l'bc„ Gyógyintézet 1 1 525 

Gyógyfürdő Kól'há.Z 2 600 

Sz.anat-óriu:m. ll loo 
1 

Megyei Kórház 17 l5643 

iV&rosi Kórház 
! 1 

37 l7256 
1 

~árási. Kórház ! 27 \ 47ll 
; -----~-~---1 
lMe,gyei Gyer-mekkó.rház l 4 ! ' 5s;, 
1 ! 1 
!városi GJi.-ermeJr...k.ő.rházo i J loo 

~·------------;--~-~--_, 
!1.íegyei :tbc„ Gyógyint„ c:3: 5265 ! 1--+l __ _, 
\Városi Tbc„Gyégyintézet i! 420 
1 

!Járási Tbe„Kórhl.z 81 653 

i--- 1 ! ~Megy-ei Elmekórház 1 . ~..Lo ! 
1 

__ _J 

Elmeb-etagctthnn 3 1 375 1 

i-----------'--41---~~ 
2 j 4-20 1 Sz-a.na tórium 

1 összesen' 

1 -i 

134 f526lo 
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és éim@l@t~ ;tntézetek folyamatos és rr:agasszinvonalú g:yó gyszer

ell.1.t3siíra hiVat&tt§.k - bár kétsé~telen, hoey az els!'írendó és 

lecfóbb feladatuk - hanem éZ§fl fBlül nélkülözhetetlen részét 

képezik a gy'ígyszerészeti szakágazatöt g?int6 K4r>8ésekben a 

klinikákon folyó széleskörü - tudom::í:nyos és kutat6 ffitJfl-k4k n_inél 

ered~ényesebb ellátás4nak is~ 

Ugyancsak a fels6oktatási intézetek jellegéből követke

zikthogy az általuk fenntartott gyógyszer~árak képezik az in

tézeti gyógyszerészek tov.3.bbképzésének - több mint la éve -

a területi. bázis intézményét~ Különösen fontos szerepet tölt 

be - ezen a téren - a budapesti és a szegedi Orvostudományi 

Egyetemek gyógysz~rtára, mivel az orvostovábbképző Intézet irá- · 

nyitása mellett - az általuk szervezett konferenciás továbbkép

zéseken a helyi Ggyógyazerésztudon,::'inyi Fakultás tan Székeinek 

oktatói r8széröl ttlrténó rendszeres_közremüködés, jelentős mér-

tékben segiti elő a továbbképzés eredményének hatékonyabb<i vá

lásáts 

Az ÁJlami Tüdóbeteg-gyógyi_ntézetben Mátraházán a gyógy

szertár fenntart'1sának szükségességét - ~ 4_5o-et meghaladó 1gy

ellátottságán :túlmen5en - az Intézet jellee;e valamint a na

gyobb településtől t4volesó elhelyezkedése is alátámasztja. 

Az egészségügyi tárca 6 gyógyszertárral nem rendelkező 

vidéki fekvőbeteg gyógyintézetében - a miniszteri utasitásnak 

megfelel5en - intézeti gyógyazerraktár müködik. Ezen intézmé

nyek közül az 548 ágyas Balatonf"üredi Állami Kórházban, mind 

a szervezett ágyak száma, mind pedig az Intézet jellege, már 

gyógyszertár fenntartásának szükségessége mellett szól~ 

/L~sd S.sz.táblázat!. 

1 
! 

l 
1 

' 
1 
1 

1 
i 
' 
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8„sz~ tábla 

A_z Egészs-égügyi hli~'1isztérimrr közv~tlen fel:
Űqc-yelet-e alatt mükJ5:iő vii!Bki fekvobet~g gyof?y
intézetek g;fóg:yszertár- gyóg;y·szer.rakta2 ella-

tottsága 

--
_t:._z intézeti gyógysze_::_-raktár.ra~ 

Az intézeti gyógf{SZ~1L'-
~~~ .rendelkező , 1 re:r_;~:~kezé tárral rendelkező 

f e k v ó b e t e g g y ó gy i n t é z e t 

megnevezése ágy-
szám 

megnevezése ágy- megnevezé:i 
szán 

Állami Soproni Szegedi Orvos-
'l'udomán.:yi Egyeter, 1.250 

Gyermek Sz.iv- ll>O -S~t-órium. 

Pécs.i Soproni. Állami. 
, -OrvOOtutlom:án;Yi l}.3':> Gyógyi.ntfrnet 25<> l -

Egyatem 

Debreeem. Jiroa Pará!l!'üritói 
orvos.tiulomácyí Állami Gyógy- 2% -
EgY~:t'em --Eb- . 

lilá~ Állami lXékestwl;6i 

1 
Till!lll>El><ig .525 Állami ·~gy- ~ -
~gyi.Dté:zet in'téz-et 

l f<J;aiaronfüradi · 

! Állam1 .5"8 -
·Kórház 

Hévízi AH.ami 
Gyógyf'"'uri!6 36<> -

1 
llilrltilz 



Az Rgé-sz..aégU.8f:Í.. U:inisztéri UITJ v~lrunennyi gyógyszertárral 

:rendelkező intézete a steriloldetok készitéséhez szlikzége's 

A vidé!:~i t-anác-si itórház:ak gyűgy.,,;;,.er-t& ellátottságát 

nvszető j-a.11-e.gB~ tes:-zi nélldilö.zhet~tl.zn1.1é- ~ - _a pécsi -megyei 

kór-h-ázat, tasz#.Jn.i'tva ~ az. 4gys-.zámuk :t.e-kin1etéban is elérték„ sőt 

a székesfehérvár:t k&.hás es1:rt-éba~ -már- jÓ-val m:-e-g is halaOta azt 

a minimáli.s áwellátt5'.tt-ságot;~ amal.yh.e.z a_ j:ngszs:hály az _inté

z.eti_ gyógys2-e~támk faláll.;l t'ásának 1-e.hetóségét -me-_gja2öll. 

hogy a vi.dékan -slhel:yez-ett Váro,s.i ált:alánoa kórházak közül 

3 ~ valami:t:ri az elmekórh.á:zak kö2.ül perlig 1 azoknak a sz-áma-. 

amelyek rr=ár- több mint 45' ággyal Nm:~elkeznek,_ -annak ellené--

re szervezetünkben :tntézeti gyógysz.at"tárat még n~"rí, álli tot-

tak fel 

9~sz~ tábla 

MegyBi~ ~egyei jogu vé~osi és járási tané.csok felügyelete alá tar
tozó t·ekvőbeteg- gyógi'llrtézetek g;yógysz-erellátó hiLL6zata 

·r~-.--,--~~~~----.,-.-~~~~-, 

! Az intézeti gyób._J'sz.s.r-1 IRZ ir:rvéze-ci gyogyszer 1 
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l 
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Kórház 

I
l 8 Pécs Megyei T.'oc 

Kórház 
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9~sz~ tábla folytatá.s 
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Jelenleg két járási szintü k'5rh1zunkban, Beret:~/( 

falilll és Jr.:itészalkGn müködik intézeti g;y;'.gyszert'3r, rr:ely ut/ >-

bi ágysz1rr:a :04r alig haladja meg a 200-at, azonban a k6rhéz 

területi' elhelJezkef.ése~ valan:int a Szabolcs rr:-égye intézeti 

gyógyszert!ir hGl-~zat<ínak amúgyis o:em r:ie5felel6 kiépitsttsége, 

fel tétlenül szükségessé teszi ezen kisebb nagys=ígrendü kórh-í;z-

ban is e: gy0gyszert4r tov1bbi fenntart':1sát. 

Vidéki kórhSzaink jellegéb51! vagy a magas ágysz~~ból 

adodó gyógyszert:ír szükségletén túlmenően még nem e.gy g-y~f!:3-

intézetben jelentkezik a "saját" gyógyszertár müködése ir4nti 

igény,amely a legtöbb esetben az intézmény területi elhelyez~ 

kedésének, a nagyobbmérvii :1gyfejlesztés-ének stb. a -függvénye. 

Ilyen jelent~sebb 3gyfejlesztés jelenleg 4 helyiségben 

a kiskunhalasi, kazincbarcikai,ceglédi és v4ci kórh4zakban van 

folyamatban, ahol is a gyógyszertárak kialaki tás4ról a beruhá

zás tervezése során megtörtént a gondoskod.-5-s~ Ezért az épi t

kezés alatt ,illó fenti négy kórház gyógyszertár igényét a 

hé-!lózat fejlesztési szükségletére vonatkozó számitása:irnn.;'l 

m1r figyelembe vettem. 

).4. A tan~csi kórházak gyG~ertár szükség1~~· 

A vidéki tanácsok kórhS:zainak - a _számi t~som szerinti -

gyógyszert-ár többl-et szükséglete ös<::zesen: 12_; amelyhez, ha 

hozzász-1.rni tom a meglév5ket • - beleértve az egészségügyi t4r-

ca intézményeinek az igényét is - kitünik, hogy vi'.Jéki vi-

szonylatban a f~kvóbeteg - gyé-gyintézetek gy6gyszert1r e2-J_i

totts4e;a n:ég nem mondható kielégi t5nek. Ahhoz.,hog:y '!! h·~lGz2·c 

teljes kiépitettséget érjen el, a jelenlegi 35 gy--(gyszert<rrs~ 

szemben - 48 fenntart4sa szükségec. 



- 92 -

He a megle-vó -gy.6~·~kat a szá&litoti azUksé-gl-atMz. vi-zzo

nyi tjuk„,,..akko.r .azt látjuk"' hngy a iidéki "int·éz-eti gyr5gsszertár 

h8.lózat tiépit-e:t.taége --- -ezi-d:&m~.....nt - 7:2.,,S -%--asnak -t.ekinth:et5~ 

3. 5 il i~6a liatrGrnt:érlm:d. '6llátot'ts€f; és a i'Ej

:tmmtési- -3&1«t 

Az ll!té.zt!-'t:i !Jocf'Uriúe.llátó hfilú-et.- vi:dt'.-ken Jb la bor.a to- . 

ri~al ~li!i'-~r ~-~ 30- :a_"IZ: iutú_gt;i gyDgysz.ertársk~ 

6 p-aíli.g a.E. :Urtéa&U ·aóue-:wfil~-táF:ak ~~zetéban mifkBdik ~ _ á 

Gyógyssartána.-t -f"~taxtó !OO~k :tü:zül csak a .fJ.Z·ooi.-ba.th.-eJyi '.l'lH3-

gyei kó.rházba!:l nm1;t- ·brlil:t;-_ ~r e1.ldig -az infn:z.'iós .lah:oratóT-lum 

lúalaldt~. 

A ~ilnium &:li- ~- ~e.t-;an az:.;infuzi.ós l-abo:rató:ri

,_,k '''"'"'"'"'"" :r„,p5rl""" l>lií> --5!>- alakult rnint a g_v6gy

azarttraké'l1--~ ~ll~_s tt&l.lizat:- ;tsimilegi kiépi-t.st·t-ségl> 

még tte ~wtbe:1":5 -ö~l.~-t~i=·~~ly "megQy.tivhü.1 - többek 

k~_&ütt - .a ~-tií~ ~ ·m;:gy.meg_t-e.rheléséPDl szánna:zó 

t-Űlfeni'tet"t i<i\!<:drqá_~ .fu;., -A.e .tn:filz'.iúe11át.6 ~1-6zat terü1Bti 

:Iét-oratóti_Uma:i hámba kmnoly_ tabblatmtmk.át j~lsnt a csatolt 

int.ézménjf·.ek el.J.á~&e 1-s-,,.. :tV&m.s·_rldéki vi-a"ZoilYlátban már v-ela

mannyi .f'ekv5be-teg: gf:ógyintéz--e-t he -van ka~cs"alve e-gy-egy ~n::fuzi-
ós labara-t6r1um ~llátáei. kör-ébá~ melynek_ knvetkezméGyfikén-t. a 

- saját k6rl".ázán W-.lm-en&m átlagosan-még kb. 700 betegágy ellátá

sa jut~ 

A viű~ki infuz.ióellátó h~lózatna~ a -reális szükséglet

nek megfa1alő kiépitettsége - számitásaim szerint ~ 8 meglevó 

36 leboratórilf!1l-OD. trl:lmanóen, még 1.5 kórházban történó felálli- -

táaáve.l érhető el~ 

~Igy elsősorban a szomh.qthelyi megyei k6rház gyógyszer

tárában~ valamint. az alábbi 5 _gyógyintézatben; ahol egyben e 

93 

gyógyszert~ f'elá.ll;itáea is már s2Uks:éges~ 

Pécsi m-sgyel kóJ:"ház 

Békéscsabai városi kérbáz 

32,ékesf-ehérvári megyei kórház 

Nagykállói rnegy~i almskórház 

továbbá azon 4 kórházban, ahol a gyó_gys:<'.ertár; ezen belül sz: 

infuziós laboratórium kialsk:i ti:ss már folyamatban V'.3.n: 

KiskunhB-1-eE':i. városi kórház 

K..-<oz.incb.arcikai -városi kórház 

Fentieken ttílmanóen 5 intézeti gyógyszerraktárral ren

dalkezó fekvóteteg-gyógy-i:ntézetb-sn is szükségét látom e>:: infu

ziós laboratórium f'e:nn-ta!'táaánek~E:zGn: intézméllyek a következó-

ek: 

Mohácái városi kórház 

Ózdi városi kórház 

Kisvárdai járási kórház 

Fehérgyarmati járási kórház 

Csákvári megyei tbct kórház 

nevezett kórházak közül a 400 ágyas csákvári n:eg.;yei 

tbc. gyógyintézetben a jellegéből adódóan~ m::..g a többi kór"!i:Í

zak esetében az ellátó jntézmén;yliktől való na~y távolsá8,'.lk, 

illetv-e ez ezzel járó szállitási nehé<>ségsk miatt tartom szük

ségesnek szervesntükben az infuz:iés laboratórium fenntartás--ít. 

I Pl .a ki.ev:iirdai, fehérgye.rmati '.{Őrházak ellátása IJyiregyházá

ról történik./ 

Az intézeti gyógyszertárral nem rendelkező vidéki fek-

vóbeteg gyógyintézeteinknek a szá.<na - mint már utalt;am rá~ 93, 
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amelyeknek az intézeti gy6gyazerraktár ellát-O't-~}~ága 100 szá

zalékosan kiépitett. 

4 o Ertékelés 1 összefoglalás 

összegezve a fekvóbeteg-eilátás - vizsgálstomba bev~nt -

budap-ea:ti és vidéki intézm-ényeinek jelenlegi. ._gyógyszertár,gyó"gy

szerraktár és in.fuziós laborat6rium ellátottságáte az alábbi ké

pet kapjuk: 

A~ éríntett terület 79620 szervezett betegággyal·rendel

kezó 180 fekvőbeteg gyóg,~intézete k5ztll jelenleg: 

53 

no 
17 

ban intézeti gyógyszertár 

ben 'intézeti gyógyszerrsktár mükötlik és 

azon gy6gyi.nt-ézetak száma:_, eMelyekb~r, aam 

gyógyezartárat'.p sem pedig gy6:gyszerraktárat 

nem tartanak fenn. 

54 - gyógyintézet rendelkezik inflliiós laboratóri-

mmn:al 0 amely közül 4~ intézeti gyógyszertár. 

8 padig inté~eti gyógy.sZerraktár szervezeté-

ban mtiködik. 

Ha a bázisév 44 in·tézeti gyógyezertá'r ellátottságát az 

akkori id5azak 70 ooo~ea ágyszám.ához visionyitva- vizsgáljuk, 

azt tapasztaljuk, hogy s.gy-egy .intézeti gyógyaz.ertárra átlag

ban 1509 ágy ellátása jutott~ Ugyanezen megvilágitásban nézve 

a jelenlegi helyzetet: egy-egy gyógyszertárra. át1ago~an 1502 

betegágy jut-

Az eddig elért fejlesztések e-1lenér·e - mely a b&.zisóv"'. 

hsz viszonyít~a- jelentős fejlődést mutat ... éZ intézeti gy6ti,y~ 

szertár ~álózat kiépítését még Jl{l!il. t@kinthetjük befejezettnc\; 

és azok számszttril féjles_:?;t:?,§@ti ""lnegitélésem sze1·int - gyot~ 

sabb Utemben szU~§é.g@e !'oiytatni. 

5. Iránvelvek az intézeti g:t_Qg,yszerell<ító háléza_t e;:-~~--

siges szempontc-k szerint történő fe jlesztéE'é~'i'::K 

Ahhoz,hogy az intézeti gyógyszere118tó hálóz2t eLé;:oz;c 

a reális' szükségletnek megfel€lÓ l.~iépitettségGt érjen e1 

- a további létesitések során - a rr.ár idézett rr,iniszt,-,ri 

sitások rendelkezésein túlmenően az alábbi szerr;pontck érv,~nya--,--

sitését tarto~ szükségesnek! 

intézeti gyógyszertárakat kell :falálli tE:ni: 

valamennyi országos feladatot ellátó VBzetó szak

kórházban ~ amelyei-~ben az ágyak száma a 200-at már 

megl1a]-adja ~ 

valamenriyi megyei vezető általános kórházakban-. 

függetlenül azok ágyezámától; 

valamenny·i Újonnan felállításra k-erül·ő f-ekv:óbe-

tag gyógyintézetben; 

valamint - esetenként tö~ténő elbirálással - mind
azon gyógyintézetben„ amelyeknsk sp-eeiális fela-d.a

tai._ vagy éppen a területi elhelyekzedése a saját 

gyúgyszu:rtár müködésén-ek szükségességét megköv-etBli. 

6G Az inté~vógyszerellát6 hálózat tel.ies kiéDi 

tettSégének mutat(ii 

A f-entieküen ismertetett szerr:.p0ntok figy·alenib-e véte

lével, vs_lamint az orszB.gos :felmérésem alapján véeze-tt szé._11,:!_-

tásai.in szerint - am•lyne'l ee.:.'"'S t kb l ' " _ ~:"' ese -e p 'en corr&kcios t-é;-;_~c-ez6-

k-ént a többéves területi IDU.'1kBn gyakorlati tapaszt,<lstait :: -

felhaszn8ltam - még 

kt. 20 :fokv5bateg gyógyintéz'3t szervez-e\:~t:e 

válik szUkség-aesé az i.nté-zeti_ g;y0g.;rszertoi.:r 

.fenntartása. 

Tehát a jelenlegi 79620 szerv-e-z.ett betegágr:J El 
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ez intézeti g_y6gJ'SZert5r báJ.6r;et tel~jes t:iépitet-<.f·é_s0 - a 

IT [levőket is belctrtVe -

73 :inté?.['<ti gyógyszertár müködésével érhető el ,e'.'.:<ely 

cll:'.~ottt'ág esotén az egy gyógyszert::írra jutó ágyszám átlago-

~em érné el ez : 1100-at. 

Yeg kivánora jegyezni, hogy a sz:lrnitott 20 gyr'gyszsrtár 

i: -let-szükségletból J fel.állitás& - rtár n:int en:litette!:'.i -

a váci, ceglédi, -és ;.;-_,:,z~ncbarcikai kórhá.zakban realizálódott. 

Az intézfc"Li. gyógyszertárak szárnf':-~erü fejlesztéce követ-

keztében a;'.;-;knak a gyÓE;.j'intézeteknek a szfüna,2melyokben int'l-

zeti gyógyszerrak tir fenn tartána szük::;-ég,P-s: 106-ra c~:ökken. 

Ebből Üj } étesi t':lényt, mindllssze a 13 budapesti gy0g?5 

ben f ·.cUkségessé vált g:•óp-_.y3zerraktár fel éll:i-:: 

Az. infuzj_óeJJ 9tó h2.lóz2 t fé,~: e:?::~ 

sztik ~ .' ;,) cte - mint ahoe,ynn 

orsz;ieosan tov~bbi: 

: ~:ssel sz<cW-.uk: 

, __ -11. ~etei ~-'t'n 

Jc'\'R 10 petiig i:'_téze!-1 gy(Q'S7.errBkt<'.i· sze.rvezetében müködne. 

··'.f' ·:e}l:'_tó h3-lózat ~gy--egy laboratóriu:r;iÍT~1 átlago- · 

.~~)(; áQ' stertlo1dat ol}~í;,ása jutna. 

A ez,oL'"r;_j_t{„c:n s~·r;,1~1ti 25 infuziós laboratóriumi többlet 

II. 

INTEZM"EI'lYEK GYÓGYSZBRELL.ÁTÁSÁMAK RETZDSZERE 
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1. Be v e z e t é s 

Ebben a fejezetb~n 83 intézeti gyógyszertárakhoz ellátG

eilag csatolt fekvóbeteg és egyéb egészségügyi intézmények kö-

r€t, valamint azok &3-' szer utlnpótlásának jelenlegi rendste

rét kiváncm értékelni, amely munkámat a fI.iGr;elékben i8merte

tett "Kérdóiv az intézeti_ gyóp,;yszerelJátás rendszeréről" cimil 

felmérés adatai alapján végeztem el. 

Az említett értékelésen túlmenően. szempontokat dolgoztam 

kl - .a szakigazgat ás területén dolgozók részére - az egéezség-

ügyi intézmények magasszinvcnalú és biztonságos gyógyszerellá

tá:· ának megszervezésére. 

Bevezetésként ismertetem a fSYÓöJ'3Zf!részetre vonatkozó sza-

bályok egyik alapvető rendelkezését,mint a téma ir,_í:nyadó sz~m-

pontját. 

A gJ·Ó~1szerész.etról sz616 1948: XXX. törvénycikk n g;yóp.,y

szertáraknek alábbi két fócsoportját különbözteti meg: 

a./ közforgalmú gyógyszertárak 

b./ zártf'orgalmó gyógyszertárak 

ez utóbbiak körébe tartoznak az intézetl gyógys2ert8-rak és az 

intézeti Q'Ógyszerrakti'-Í.rak, valnmi nt a kézigyéigyszertárak. 

A gyóg;;•sz-artárak e két f"ócsopor~ja - legfóké;-·pen - ab-

be.n különböznek egymástól,hogy a müködcisi körük nerr. ezonc 

a~ 8-láhlduk szerint határozza meg /'27/: 

"!1 közíorgcl·~tí. EYfgysze:rtárak kötelesek a foi;,vLlsz.téi(, 

a kórh1zek, rendelőintézetek éa egyéb egészségügyi in-



gyógyszerekett sebészeti kötsz.ereket Óµ gyógyásza

'!:.'i célra szánt más eszközöket közvetlenül kio~cl-

gálta tni ." 

J,z intézeti gyógyszertárak és az intézeti gJ'Óg,;fSZerrak-

tárr;k müködési körét illetően a hatályos jcgs:zsbál;y e követkc-

z5képper: renGelkezik /28/: 

"Az intézeti gyógyszertár í a tQvábbiakbe.n: [;'f.g:y

szertár/ feladata a gyógyszertárát ~enntartó inté-

zetben~ valamint a gyógyszertárhoz ellátásilag utalt 

- gyóg_yszertÉ.r:ralfilletóleg gyógyazerraktárral nem 

rerrlelkezó - ·fekvőbeteg gyógyintézetekben ápolás' 

alatt álló és járóbeteg kezelésben részesülő bete

geknek gyógyszerrel, sebészeti kötszerrel / a további

akban! gyógyszer/ való ellátása~" 

Mint látjuk, a közforgalmú gyógyszertárak szabad forgal-

mi körrel lettek f'elruházva 9 amelynek értelmében ellátásuk kö-

te1e-z5en kiterjed mind a lakosságra.mind a vonzáskörzetükben 

müködó kórházakra, járóbeteg-ellátó intézmén,yekre illetve va

lamennyi egyéb g.yógyszerfelhasználó helyre .egyar4nt. 

Ezzel szemben az intézeti gyógyszertárak ell~tási körét 

- a hat8:lyoa jogszabály - csak a fekvőbeteg gyÓg'Jintézetekre 

terjesztett-e ki, és megszabta még azt is., hogy: 

"az intézetí gyógyszertár - a sürgős szükség esetét 

kivéve - csak a fentiekben emlitett intézet/ek/-ben 

ápolás a_latt álló, va5y járóbeteg kezelésben részesii-

lő betegek részére a gyóg;yintézetben történ5 k~zvet-

len f"elhaszn.41ás céljából szolgálta the t ki eyógyszert <" 

- loo -

2. Az intézeti p;y/g,vszerté.r-h~lózst :::l:át~si kör::~.nev: 

értékelése 

Az intézeti gyógys<·;:o:rt.8.r-hálózat ellátási kö:tébe -~'°~·~a„ 

zó GgészsGgüf_,yi ir::"!:.iz:rr,::;;,yck összetételét, valar.iint ;ozok tipu-

s4t vizs:;.álv2', :-,erőben olté::ró képet kapunk, wint 2l1o_gy2n a:.:'rn 

sz1tily re~delkezik. 

·;_.:;zer~:~-

raink eredeti renC eltetésül;~~n - a ·:P.kvóbe".;-:cg r;,: . .:~·,:;-in~c-'zet 

kapcsolód ·~r;;c;, 

tit'.,:," rc'.:~zl>:o~. pedit; közvetlenül n n.s.gykereskedelemből 

/G;;0gy81·t/ :o:o:.erriztélr be a gyógyszersziikségletüket. 

A kó:rházon kivU.li gyógyító - megelőző ellátis j_nt4zmé-

nyei /29/ ne:n eg,J' esetben az egészségiigy ter'Jletén létrc•ho7:oLt 

Új szerveznti fo:rmák természetes velejó.r0jaként kcri51 tel~ az 

B k 6 r h ~ ~ - r e n d e 1 5 - i n t é z e t i e s y s é ~ 
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tipucai eset.ében,mivel azok legtöbbjének a kórh<i.zi gyógyszer-

t2rak ellátási körébe t-Crtént bekapcsolása általában "spontánn 

s:cervezódCt:t. Ennek köv-etkezményet hogy a~ intézeti gyógysze:r

t:í:rak köz5ti; - az ellátási kör méretét .i11et6er.; - nsgyfokű. 

oránytalanságok &lskultak----ki.-

Az intézeti gyógy:sz;ertárak e·llátási köre a g;;•fgy:ttó-meg

elűz.6 egészs.égLigy.i ellátás- ké·t ne.gy i-ntéZ1Jlén::r hálózat 1r'8 terjed 

ki~ 

a „/ s f'ak"rőbsteg-g,yógy±n-tézetek.re ~ 

b„/ a j4réba-teg---ellát-ás i.nté-zm-én,y-s-i1'.'€ ~ 

gyógy:L'ltéz-eti részét~ a saját /:fenni:.artó/ kórhá2a~ t-o'>"ábbd. az 

-el1-Stás't-u utaJt n B2 kórházak~ hetegosztilyal /k6r-t€-:t'IBBkzkezslők 

As egyes gyógysz.ert;úrait na_gyságrend_jét a mindenkori el

látr;si kö?ük mérve határozza Illeg~ Ennek Jr:'t-f\ejsz~-se _ a f'eltvő

heteg _gyógyintéze.tek vonatkozás-áhan - -az el-látott kórházak, 

kl inik1Ík-i; f,et-egotthonok 'fi ezsnatériumük ~ ágys-zá"'nával történik. 

B8r az ~gyszám egym-agában mint muta-tés-z-ám a gyógyszertár ellá-

t6si körének mérvét talJ' "'"'"''~rig~l ~ .. er,., t-·- -- · ~ "'0~-o " •• ._ UE:_i~pz.I-~ megis szárr:os kö-. 

vetkez tetést. vonllatunk 1-e belőle~ 

Ahhozt Ugyanis; h-o_gy a gyógyszertárak ell-átási körének 

n;érvét - a k-órházak esetében - tel_jes pontossággal fej-ezhessiik 

;_i, szLlkséges a már emlit-ett szolg.oílatoknakr vale.'Uint az eg;ye

·temek elrr;élei;i i:otézeteit!ek. ille-tve valamennyi g:;yógysi:-er-fel-

- 1.o2 

használó helynek a számbavétele is. 

Az íntézeti gy6_gyszertárak sllátá-si körénak mésík ?:e.gy 

területét a járóbeteg-ellátás klilönhözó intézrnén_y tipusai ké

pezik, amelyeket - a könnyebb értékelés végett - két csoportra 

bontottam. 

Az I ~ csoportba sorol ta.in: 

szülóotthonoka t, 

egészségügyi gyem.Hkotthonoka t, 

csecseroóotthonokat, 

bölcsC:idéket, 

szociális otthonokat. 

A fenti csoport intézménytipusainak kia1-akitásában az a 

meggondolás vezetett, hogy azok jellege szál!l-os .._vonatkozásban 

közelebb áll a f-ek-v5beteg gy-ógyint-ézetek fogalmához,mint a szo

rosabb értelembe vett járÓbat-eg ellátás intézményeihez. _4 kór

házi gyógys.zertáraink ellátási körébe való bekapcsolódásuk 

mérvét -a férőhely számuk segi taé_gév-el -fejeztem ki. 

A .II„ csoportbá pedig azon int-ézmén~ tipusok kerültek, 

amelyeknek bet-egf'orgalm-át- /lesZámitva az o-tthonukban kezel te

ket/ túlnyomó részben a járóbetegek képezik. /Pl~körzeti or

vosi rendelő, tbc. gondozóíntézet stb~/ 

Hangsúlyozni _kivánomi hogy az intézeti .s.,sógys~tJrt3.rak 

ollétásába utalt II.csoportbeli intézmények esetében vizsg21&-

tom ~mindössze azok tipusának~ valamint számán~k megálla pi tásá_; 

ra s.zori tkozhatctt o Annak mérésére, hogy egy-egy intézményen 

belül mil,Yen és hBny részleg müködik /Pl.a szakorvosi rendel0-

intézetber; a szakmák száma, vagy a f'ogG.szati szak:rendelőten a 

fogorvosi szé'.<el~ s;>;cii;;a stb./ az igen hiányos e vonat.koz.S:2ü 

oda tszolgál tatás következtében nem térhettem ki. 
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4. Az intézeti gyógyszertárak neg:'lsáirrend,"ie 

4- ~ l. A gyógyszertárak ellátásába tartozó betegáe;;:vak 

éa -férOnelvek rr;ut.ató~zámai 

Az intézeti gyógys~rtárak ellátásába taTtozó fekvóbEteg

gyógyintézetak /klinikák~ kórházak~ bet:egotthonok. s_zahat6riu

mok/ számát valamlnt az~k ágyszámátt t-0vábbá a jár6beteg-ellá

táe !.csoportba sorolt inté2l!lényeinek fér5helyszá.mát - 196?. 

december }l~ állapotnak megfelelően - az l. sz~ táblázat t~r

tallr1azza /30/ •. Meg ki v--Jnoro j-sgyezni„ "hogy a-z 1 „ sz u t-áblázaton 

ismert-etett betegágyák és férőhelyek gyógyszerellátásába-n az 

ínfuziós oldatok nem szerepelnek, illetve __ csak a g;yóg,_yg,z;::i:rt-ár 

egyéb szolgáltatásai BrtendGk. 

t.z l~ sz.táblázat adataib61 ki-tilnik"hogy az intézeti 

gyógyszertárak 251a-a /~zémszerint 13/ e saját kórházán kivül 

még 45 más fekvőbeteg gyógyint·ézet gyógyszerellátásába is be

kapcsolc,~·ik * Tehát az ország 181 /+/ kórháza közül, 97-nek, 

vagyis kb, 53 ,6 százalékának gyógyszerellátása - a p-ar-enterá

lis oldatokat leszámitva - közvetlenill az intézeti gyógyszer

tárak .· tl'l<ján történik. Az éríntett "'97 kórliáz befogadóképessé

ge - mint látjuk - 55011 s-z-erv-e.zett betegágy·at te.sz ki„ -amel-w: 

kb. az országos ágyellátottság 70 százalékának Ielel meg. 

/A vizsgált id5swkban lBl kórh-áz ágyszáma: 78406 vo~ t .í 

Az ellátási körök rnérvének egyenkénti vizsgálatából 

rnegállapitható továbbá~ho~ sok eset-ben a csatolt gyógyintéze

tek ágyszáma.j6val meghaladja a gyógyszertár saját intézetének 

befogad~ képességét~ /pl.Fóv.Róbert Ke krt~-i Kórház~ Pest 

/+/A számadatb8n nem szerepel a MAV, Honvédscigr B~,:. 
gyógyintézeteí és a Szeretetkórház. 

Uegyai Sammslwei·s :Kórház stb.._/ 

Aránylag magasnak móndható az intéze~~ 

látási kCréb-e utalt egéezségiigyi intézményeknek m_i.ntegJ• 5562-~ 

kitevő :féróbelysz.áma iB~ Amint e--z a táblázat aGataiból kitú.r!.ik. 

nem egy gyógyszert-ár esetében ·az ellátott egyéb 1ntézmények 

féróh-elyBzáms a többszörösét tesz:!. k.i a_ saját kórháza ágyszá

mának /Pl~ FÓV~Reim Pál Gys.rmekkórház:I' F5v„ R6hert K. krt~-1 

Kór-ház etb„/ 

~~2~ Az infuziós leboratóriumok pllá~ésába tartozó 

A 2. sz~ táblázaton a-$ int.Sz.éti g;;ógys-zartárak és az ±n

téztl'ti gyógysz-erNk-tárak -sze-rv-B-z0tébsn milkBd'& infuziós labora

tóriumok ál t.al ellátott fekvőOOteg-gyégyintéz_etak .ágys:zámát és 

az egyéb egászségügyi intézmények fé:r-51.1el_yszáiát -mutatom be-~ 

Az infuziós laboratóriumok eJ-1átásj_ körébe- tarto-zó b-a-

egy esetb€n eltérő képe.t mutett jéllBhet a gyóg;i'sze.:rt'ár ,és a 

laboratórium egymással s~.erve.zeti -egyBég-et képo-z„ 

A kát tábl.9-za t /l ~az~ és 2„sz/ mu-te. t6:inak öss-zehasonli té 

vizsgálatáb.61 lG.tható~ hogy a ngyó_gysz-e:ctS.r' és sz ·ttiufuziós 

laboratóriumfl 1-;;llát5.Bi körének strukturája között legtöbb he-

lyen jel~~tős különbségek alakultak ki~ A mutatószámok Blemzé

sénél kid€rült'f hogy bo1 -a gyógyszertár~ hol pedig az ir;_fuzi-

ós laboratórium ellátás"5;0a tört~~nt e küls5 intézményel.c rész-i-

:ról a nagy.o'c'trmérvU bekapcsolódD:s .• Prild.iul láthatjuk, hogy a 

Fóv. István Kóri--úíz esetében a é{_,,YÓgyszertárra 2657 betegf:gy 

jut~ a~ infuziós leboratóriurr.hoz azonban csak 1675 gyf'.c;yi:-J.té-

:c.sti ágy tartozik. 
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!.:ár forditott a hel;yzet például az Országos Testnevelé-

lésJ is Sportegészségügyi Intézet esetében, ahol a gyógyszer-

t~-rrco 8sszesen )oo betegágy esik, azontan az inf'uziós l&.bor.ató-

riu:r, ellát4s körébe már. 1233 betegy:igy k-erült,mely a saját k.-')r

h~za Bgyszámának mintegy négyszeresét teszi ki. 

iissonló _jalenség-et, ami1.cor az infuziós la bora tóriu,;, ellá-

tásába bekapcsolodó '.i::ülsó intézmények ágS'sz.3ma messze tó.lhaladja 

a laboratóriumot fenntartó kórház ágyszámát, m-ég szános eset-

ben. tapasztalhatunk. 

Például többek között az Országos Korábyi Tbc. Intézet, 

a F:1v_ Róbert K.krt-.i K..:rház laboratOriuma kétszer, a gy5ri 

és dunaujvárosi K0rházak laboratóriumai h4rornszor annyi 4gyat 

látnak el, mint a saját kórházuk befogadóképessége. 

Tovább vizsg3lva a 2-.az„ t.'-3-bl.;zat adatait, kitűnik, hog;y 

a 64042 kórh4zi ágy ellátásán tulmen6enf az infuziós lsbora-

tóriumaink még 206 szülőotthoni férőhely szá~ára is biztosita-

nak steriloldatot~ 

Az előbbiek _ . .,..,.,,int teh4t a steriloldat ell4tás - jelen-

leg - a kórházi ágyaknak kb. 79.J százalékában ; a szülóatthoni 

fér6helyeknsk pedig kb. 15,6 százalék<;ban decentr8liz--<:ltanf a 

területi inI ... uziós laboratóriumok ŰtjSn történik~ 

F4rmenn:yire jelentős eredm8r:.yt mutat a steriloldet de<Cent~ 

ralizé.lt ellát.:ísa terén kialakult helyzet, nem hAt::yhat-6 fit;YBl-. 

kivül, hoKV a jelenleg mükööő 5) infuziós lab-'·rat6riu,.-r, kö-

zül több m_int 5o %- I sz-'i~l1:i>'..u!'int ?7 /, csak a sej1.t kr<r-háza 

.eriloldat r;zü~,;~gl{Jtét- biztositja, illetve a terület infuziós 

l3toratóri1J!fn'lsl nem ,t'endelkezó intézeteink ell::lt-ása mindössze 
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vongtkoz6 valaI'lsnr:yi s:'.lstot tGrt.clI(SZÓ 4 .sz. t401-iz~tor: jól 

leolvash3tf a jé:r,.-:bateg ellátf, intézr::ér:.y0l-:nek is az intézeti 

gyógysze1~t.9.rak ell4t<í.s4b2 t0rt8nt bekapcsolodáea, Láthatjuk~ 

hogy 2 jiróbeteg-ellB.tás igen jelent.5s sz@not kitevő inté~.mény 

h:J:l.:.t;zstai közül - egy-két kivételtől el-tekintve - jóforrr:1n val2 

mennyi tipu:~3, területenként a legkülönbOz.öb'o mértékten kap-

csolndott be. ez intézeti gyégseze:rell-é_t4s körébe. 

A 4.sz.táblázat ade:si G'.?erint az intézeti gyfgyszert&-

rak müködési körébe 1967. '.:~vben ?96 j.5r,~be"Legintézp_ény ta:r--

tozott, Ezer: tertilel. intézményei ki::ízü.l nem egy tipusa /pl. 

k9rzeti orvosi rendel;°)fszako:rvosi rendelőintézet~ btl:r- é2 

lodott be a kó:r:i;izi gy6t:s2zert-irRk ellát4si k3rébe. 

Hangs-J.Jyoznorr kel1,'1ogy a j·\róbeteg és ee;:,;éb egészségügyi 

intézrr!ények e5y részének a kórházi 

k}:5rébe történt bekapcsolása nem <::z egészségügyi t:irc" il1et''--

leg _e_ hslyi szekigazget--':si sr.;srvek /egészségügyi 087"'.:·!.lyok/ 

intenciéja a_:_~_pján történt. ),z. Egészségügyi ;,~iniszté~"iu.':' 

Ycis7ér6l ugyenis - mint ahogyan arra vonatkoz,6an tájékozéG-

ta::-1 - az emlitett intezményei\ gy6gyszerellátási rendsze~é::.et: 



~1 

! 

1 

' ' ' ' ' ~ 



1 
1 

- l..O'/ -

Az intézet·i gyóg:y-s-zerellátó-hálózat :mü.ködési körébe tartozó járóbeteg és egyéb egészségügyi intézwf::nyek .szé..ma 

1967 
. 

A z intézeti gyógyszertárak 

ellát8sába tartozó járóbeteg és egyéb 
).z intézméDJ tipusának megnevezése 

l
»z 1D- [ 

tézeti J 

'~··,·"Ó""'YSZj Cu e.. 

5 3zociális otthon l 1 19 ! 2 .:: 

7 
8 .· 

289 

1 b2 

1 ~50 
2 ' . 1 

. ,· 2 13 1 15 
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Az intézeti g:yógyszerellátó-há.lózat müködési körébe tartozó járóbeteg és egyéb egészségügyi intézwények. szúrna 

1967 

5„sz„ tábla 

'l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~-A~z~~~,-,-t~e-'-,_z~e~t~i~~g~J-'_o_'_g~-y~s~z~e~r~t~a-,-_-"-a~-k~~~~~~~~~~~~lic.~~~-Ó--i,~==i!-~-z'j~~~l 

el.látásába tartozó járóbeteg és 

Az intézmény tipusának ~egnevezése 

2 Egészségü,s:yi gyerr:~kott-b.-cn 

3 Caecsem.őotthün 

4- E6lcsö:ie 
. 

l. 2 . 

5 2zociális ottnon l . 

3 3 3 ' 4 3 . 6 l 

7 is-_1 24 15 j 44 . 

egyéb 
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1 
2 

3 
1 

3 1 2 l 2 2 5 39 
12 12 7 ''' ,.L0.1 
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15 

1 4 

lS 1 

4-3 1 

289 1 

f~ 1 
';'; '.\..' .: 
ü +-
,,-: ~' 

~~~ 

7 
., · . 

? 
2·.:;. 
,_:;:.. 

8 G--.rer4Isk sz.akorvtrs-:i .rend€-lőiritézet -2 _ - 1 ! 2 ! l z. i 15 
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köre ter~n kialakult helyzet 4rtékel~s~t, ez alábbi mag~lla-

pitásokat tehetjük: 

'':'.:t"fuziós laborat6rillln" 8J.lé.tási }:dré!Jek :r:ind a s:-~ek"°'ai ts.-

] Sn.yeges 

keztetr;i. 

kevés sz0nú s~~ii.lóotthoni .1g;y.c:it leszDrr:itva - csaK a f'~Kvfíbeteg 



s~~:-J.1,S1; :;, g;y6gyBZi?l'!'2kt<'ir el}:it.3.s:l kö:cSnek ~fOS!'.'.IC"~i' :::.~0 1g2n 

válto::;Rtos k8pet ;:::utat, 

del_ c,rd,>)sLJ;c;: <:<"e::rint csak 8 fc!:;·;;fb0teg g:vcg~,~-r::té:-:.:o-'ccl'. gyóc;y~oZ·SJ'.'

e}J át.S_sf kö:t·o ma m(r a~: agéaz.ségiigyi int6;~;·,én:f·3 :-: "h::ll-6 7.8 1 __ ?_ ·tr,JB-

fi;8i1l1J'i 4gazB.tEÍY'a kitGrjed, :Ll2-ctvli- gyakcrl<;-tiJag ÖllGzefc;-:;.~do1;·~ 

o i-:r;:i:fcrgalrnú. c,yégyszertárakév;sl, 

A két gyÓf'",j'SZBT'tár tipus mliködés-i körének Qssze.fon!Jc:;G0-

bó1 sredóe;.--;, eg;y:i--s több intézmény gyf.gyszerut8.npé>tl:~si. :r-endsze-

rében párhuzamoss:íg alakult ki~ruelynBk köYetke-ztében a hizi:on-

s'i.,.os és znvar'"-·lan -· ~ - ' • · · '-" 1. - gyogysze:r-01_.Latssi követelmér;_ye}: ,, 8be:ot;!"' 

val6sithatók r:;eg. 1\1indebből kOvetkezik. hogy 8 ~ intézeti gy gy-

szertár - h416zat e1.-·4""a~Fii •-· ·· t' • ._._~1. -- n:ors ossz-e etel-r::ben t2paszt2lhst:6 

igazg13t3_si e-ljárassal 0-ldhatéi meg. 

Ennek első lépcsójtikérit meg kell szürrtetni 8 spontán 

c·zer~5dÉsi r- - „ ' 01;i•amaootc2t, !!i2.,~(; {ozt kGvet6en I:1arcdéktal2nc;_l é:r--

vényt kBll ~-;zerezni 

sz eJlGt~ai körükre vo-natkozé, egészségügyj_ fY;it:isztcri utnni t4-

scknait • kiegészitve azt a knrház~~~ntielőintézeti egységek sse-

.L, :i'e i;:v-5beteg-gy:ígyin tézet e ink gyóg;yszerszükségle t einek 

i:Ji~:tositfis-s - r:-iir::t &.Z e-lóz6ekbsn m&r utal tar:-_ rá - a ha~;{l;yc:;: 

jcr;szabély sze--r·int elsőso:rben az intézet által fennta1~1_;ot-t 

gyéi:;ysze:rtB.r li'ejáo t<:el2_, hogy történjen, 

Amennyiber. a gyógysze::-intézet saját gyógyszertárral nem 

rendelkezik: abban az esetb~''' a bet-egosztál;vok es egyéb fel-

11e szr:'3.léhelyek gyógyszer.J.tán_pó tJ_ását szervezeté-

ben köt€lez5-en fenntartandó intézBti _gyógyszerrakt&rr ~ 

illetve ennek biányr1ban mác; kórház gs·ógyszertára v vagy egy 

közforgalmŰ gyógyszerttr utján kell biztositani • 

Önként a-d<Sd:'Lk; hogy mindazoknak a gyúgyszertá.rral ille-

tőleg gyógyszer:r.sktá:rra.~'- nem rendelkező kórházaknak a gy/,gy-

szerutánp6tlcie4-t J agcélszeT'Jtb a tel(;phelylikbö-z legk~zelebb 

mük:Sd5 más kó:rhá1:i~ vagy közforgalmü gyógy-::;ze-rtárak ellát-'i„ 

lölt intézeti gyógyszertár- szervezeti hovat:artozóstí_ga meg-

egyezzen <':lZ elleitott intézt:rcényt :f13nnta:rtó s-zervéve1 ,, 

Például az Egészségügyi l~~inisztérium közvetlen felügye-

lete alá tartozó inté:rJT.é-nyek g<-'Ógys:<::l:rtár.si csak ;:-, 

gyógyintézc-teinek gyógyszerellátásáta kaPCsolód janak t-0, 

vagy a tan4c.sok "által fenntartott kórházak esetében. a.:o'.~ 

gyógyszertárai csakis a ss_ját tsn_o{csi szervük intézményein_e:-: 



Fent :!.sk bBl kií ndul ve" l!'egvizsg(~l tam a f'ekvóbe tegellá t é.s 

int0zmény hál0z.atának gyógyszerutánpótl"ai módszerét „ külön•.is 

tekintett;0l abhan. a vonet.kozásában~hogy a mcgszervezéstik sor~n 

r.t; &2.r;;yi hen érvényesül tak az elöJ j~ró bari isn,er:t e tett szenpon-

.Az "gyes p;yógyintézatek gyógyszerutáRpÓtl4sának médj~lt 

Budnpsst vonatkozásában az 1-8 sz .• 3-brákon~mj_g s '\r.l.dék eset8it 

a 9-27 sz. ábrákon szen1léltetem~ illetve a vizsgált területek 

gyógyszeTellátási ra11dszerénsk főbb jellemzóig az al"í:bbiak-

ban foglalom öss~6! 

11?. 1.sz„ ~brát v.izsgálYa - am-ely az Egészségügyi fEinisz-

tGrium közvetlen fslüg_yelste al~ tartozó Budipesti Orvos- 0 
tudományi Rgyetc--rr: klinii>ái gyGgysz-s:rutár.p6t1<í:sának űtját rnu-

tatja -- ki tlinik~ hogy a 26 klinik..<> kl5zii1 sz&.n.sZe:<'iieu 9 gyDgy-
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1„ ábra~ 

I.sz. Bel3yówászati Klinika 

" 
III.sz. " 
IV.sz. " 
I.sz~ 3ebészeti Klinika 

II.sz~ 

IIJ..sz. 

IV.sz~ " 

II. sz. 

I.sz. Gyermek Klinika 

II.sz. " 
?ül-Orr-Gége Klinika 

I.sz~ Sze;nészeti Klinika 

II.sz. " 
Bőr-és l~emibeteg Klo 

I.sz. Neurológiai és 
P.sychiátr-iai Kli..ní.$ 

11.szG 1-Ie'.ll·ológiai és 
Psychiátri.;i_i Kli.D.ika 

Ortopediai Klinika 

Urclégiai Klinika 

Radiológ;iai Klin5Js:a 

Szájsebészeti Kli~ika 

Pcgpótlástani Klinika 

Gyercr.ek.fosász.ati éz 
Fogs<'-abélyozcisi Klinik-"1. 

Konze.riáló Fogászati 
Klinika 

'.i'üdőklinika 

VIII.Dll6i ut 78. 

VIIIGBar0ss u. 23-25. 

IX„Nagyv-áratl tér lo 

XIIe~árosmajor u. 68G 

VIII~Baross u6 27q 

VIII.Üllői ut 78/ae 

VIII„Bókay JE:.nos Ue 53. 

IX.Tüzoltó utc~J.i-~7~ 

VIII.Bzigony u~ )6~ 

VIII.I.llé.s_u... .l5. 

VIII„I~b.ria u~ 41. 

VII.J:.c Ecclassa u~ 6. 
TI."Nyéki u.4. 

1l-IIIoBalassa u.6~ 
1:- .~·:yél::."i u~4. 

Ja.Karolina ut 27~ 

VIII 0 lllői ut 78/b. 

VIII.t!llői ut 78/b. 

VIII~Jv;ária u„ 52. 

VIII ~;\'.ikszáth K. tj.r 4. 
IX.l~;;:gyváre.d t&.:- l. 

XII.Diósárok u. l/c. 
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A gyógyszerellát4s ezen keresztbe szervezése, nem kevésbé 

az ernlitett szokatlan gyógysze'.l"ut4np0tl-!si fo:rrn-~k :mellett a 

.c- _;._, gy6gyszerellát"iaa egészének az egységee szempontok sze

rint történ5 szervez-ás-e, irBnyitása és ellenörzése - s felada

tok ellát~s-3'.!'a végsDeoi-on hivatott. egyetemi gy-)gyszert<ir~ ré-

~o·zé:r:51 - gyakorlatilag nem érvényesithat/5. 

A F1városi 'I'anács fa!{vábeteg gyr'1gyintézetei tűlnyom6 tti bbsé-

gécek gyógyszerutánp{tlása terén folytatot.t gyekarlata is sok 

kiv~nní valót hagy maga után~ 

A 2-8 sz~ábrák 5sszehasonlitó elemzéséből a l~gszerr.betü-

nóbben érz8kelhetót hogy az intézeti gy6gyS"zertá:rak között 

az ellátatlan kórh~zak /gyógys-zartá:Mik illat51eg gyógyszerrak

tárral nem rendelke.zók / gyógyaz~t-tánpótloisa igen ar?..nytalan-ul 

lett felosztva~ 

Amig az egyes kórházak pl„ --s Péterfy S~dar- utcai.,- a W.eil 

Emil, a Gy1li úti stb. g;y'0gy-s-zer't-árai-nr~s-gyógys$~rintézctek

nek a gy6gyszerutánpótlása alól ·t~ljeaerrmentásülteK, addig 

a területi ellátásba bekapcsolt ixrtézm-ények:gyógys:zertirainál 

túlzott megterhelés tapasztalhattl~ 

Ha tüzetesebhen m.egvizsgáljuk P:l~t·Bbbek között a B~sz. 

ábr3t - amely a F5város IlII .ker„ Tsíl-.5"es Róbert Károly uti 

Kórháza 41t;al fenntartott gyógys"Zaxtár -ell;itási körét· érzékel

teti,- kitünik._ hogy a F5városi TanJíce- jelentős szimú íntéz.ménYe 

mellett még a .Pest 1'/iegyei Tanács Budagytingyei Tbc~ g:yógyintéze'

tének gyógyszarutá."lpótlását - tehát m~s szerv kórház.<it is -

ell1tja. • 

2~ ábra 

FŐVÁROSI TANÁcs rÉrENYi u' 1 K' ' ' ' 
T ORHAZA GVOGYSZERTARANAK ELLATASI 
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2~ Főv„Tanác.s T-Btén'Yi uti Kórháza 

li-Q llII„ker„ 1l'anács Eg)"esitett 
Kórháza 

5~ Főv„Tanács Csecsemőotthon 

6~ Álla..11.i Eü„ Gyermekotthon 
7~ Állami EU~ Gyermekotthon 

Be Bő~:'• és_ nem.ibet;eggondozó 
In<.<ezet 

XI<. 'l'étén3ri ut 14-~·18 
XI~ Daróczi ut 16 
ITTI„ Bfok Pentz k~u„l„ 
XXII„ Btétény Jósi.ka u„19.,_ 

XI$ Hiro:fy u. 9~ 

.XXII~ Btétény Ripolna u~ 3~ 

XXII. ;lagytetény Kastély 
n:mzeum u„ 2~ 
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e.Obra 

FŐVÁROSI TANÁCS RÓBERT KÁROLY KÖRÚTI KÓRHÁZA GYÓGYSZERTARANAK 

ELLATASI KŐRE 

GQ.iQ.lló 

J.;;.!.,::-ó'.:J Q' - ''."""' 
b::.r.:sc,sit"jc. 
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8„ áb.ra 

2~ XIII~kcr·.TB:'.'.l::;cs G:yo-r :,ekszako.r·
vs·:..,i Bende:;..5intézet 

3. X.IIl~ker„Tari§'..:S -L~a.d.arész ur,cai 
Gye.:·.:,frlllrD.t:za 

4. IV .ker.'1'.an.Scs Uj?esti 
L.gyesi tett Kó.r:·háze. 

5. IV ~ k~.:::::· o TanB.cs Városi Kórh„ 

G. F"6v~Tan&c3 A_;;-2.tlJy Ist-vb.n 
Gyexmakkórháza 

6/a. XIVBker„'i'ant.cs Gyer-;;1ek
szakor-vc..si Re:,d,.::1-őintézet 

7o Pe3t híeg-fti Tanács Tbc~ 
K6.rhá7a /Budaf;'JCng;;1e/ 

o~ Bőr,- és Ner::.ib-cteggond. Int,., 

1-o ... IV „kt::re '.r·abács .Szakorvosi 
RendelőinL;ézete 

11.- Főv.Ta.nács Központi Te-jkonyha 

12~ Föv.Tanúcs Szociális Otthon 

16. 

17. 

lb. 

19. 

2c. 

21. 

22. 

23. 

24. 

26„ 

" 
" 

" 

" 

-. 

" 

" 

XIII~ hla:larB.sz u.14~ 

rv . .Árpád ut. 126. 

TV „ Baross t; ~ 69 ~ 

XIV ~ Ilka u. 57 ~ 

XIV~ Ida utca 6~ 

II. Tárogató u~ 84G 

XIIIn Lőportár u. 31~ 

IV. Dózsa György u„ 3o ... 

XIII„ C-:yermek tér 2-,,. 

I. Fő utca AJ.. 

II..- Gárftonyi Géz:a 11„ 4. 

·IV. Baross u„ 1.oo_.. 

VI_. Benézur- ut. 46~ 

V"'".LI~ D6zsa György u~ B2/b. 

1UJ1. Mező Imre ut 46. 

X„ Haloxi. utca 31. 

x„ Óhegy u„ ll. 

XI. Kamaraer4ei u„ 35„ 

XII„ Bürök u„ 27 ~ 

XII4 Martcnhegyi ut 53. 

XII~ Zugligeti ut 59. 

XIV „ Hungária krt ~ 167" 
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2?. Főv.Tanács Szociális Otthon 

28. 

" 
30. " 

X-VI. Rsztmih.Pálya u. 3l. 

XVIII„ Plőrinc.ÁllaI!";i L-".:.72. 

XIX„ Kispest Kárlué.n kir.26 

Görlöll6 Kastély 



Ugya;nakkort ha -a 2o ... sz. '3.hr-át né.zzük, - amely a Pest 

Megyei •"fan-át:a Sammslwai.s K~rh~z gyógasert4n:. ell'.'itási körét 

;izoolélt.et.i - ast k·ell. _tapoo:;-rtal.rn.w-k,_ hc-gy a .17 e-llátatlan Fó

vár-o.si /ksrl!I&tií 'Bari~ k'5.rházs_ k5zi!J: 5· esetbeu a- Pest !·.í.egyai 

·raná-c:e· ~T~sti-he -tartozó -i:utéz~t.i _gyógys-zertár bizt-osi tja a 

ft EU'rir-u;d_ ~Gfll ~m2k g,-Qgys:z~,rtánp6tlásJ. r-end

m;:fil'!ébef! .is -n.em- ~- *"t~ ts:tál~ az Ellátás pá-rhuzamos 

m~ll'feEé&é~~l„ Példátil- e ll\I'.- ker„ Tan-áes Apáthy István gyer

ma.kk:ól"h_~t~ t.~rzskönyva$ett késsiid:n~nyekkel a X!II~ker~Tan1cs 

f"-céberl K1roly kö:rú:ti K6:rh1'ZS.-<i mig a m-agiaz-trális gyógys.zerekkel e 

Fév4~si 'rsná~s Heim Pál Gyarmekk0rh-áze gy6gyazertárai látják el. 

'Vid4ti vi&-'&OaYlS-i<brul a. :fekvóbe-te-g-gyógyintéz~tek gyógy

szerut-'Ínpótlááán&k: r-en-dazer-a nagy álta-lánoa-s#igtian kedvezőbben szer

vazódtStt- mint a Bóváros.J.,.terUleténa. Ehhez riagyban hozz-4járul t. 

hogy· a- vidéki -kórházak_ gyóQ"int-é-zetek - amennyiben gyógyszert4r

ral nem- rendelkeznek - gondoskodtak az intézeti gyógyszerrekt4-

ruk -felfilli tásár61F il~-~rtól-eg -anna'K rn:sgf-01-elő müköd_ésé:r51. 

Ilyen módon vidéken gyOgyszerellátó szerv UéikUl müködó k(rh:;.za 

gyakorlatilag nem létes~ik~ Az intéz&ti gY"óÍSYszerraktfirak veZe

tését - roa m~r - ~gy-két. kivételtől eltekintve - rész~- vagy 

fő-foglalkozásban gyógyszerészek látják el~ 

Az intézeti gyógysz.erraktár .. ,biztosi tja ·intézménye ellG

t~sát törzskönyvezett készitményekkal _tovább4 gyóg;;T2zsr slapar:.~ra

gokkal és galanusi készitménYekkel. mig 8 magisztr,;_::.~ s r;:s,~g:,'-

szereket a kórház telephelyéhez legközelebb rn.ü~ödé ~~ö"'forEul:-::ú 

gyógyszert2rból szerzi be. 

~ 12-4 -

Vidéken az intézcii gyógyszert3.rak ellátási kö:::'ébe 

• · · l ·1 +.'-'r_te'•_-.t. mc_'.;oo- kr;_,....hé:z R_-,,·ógvszerut{np,':,. viczonyJBg ::eves '!e~yen _,__, '· - - - -

lási..'1.ak a bek2pcsolása o 

:·~em ViOl'ldható ugyanez az infuzi!s labore:tóriumok s2sti-

ben, r:eJ.yl:ez rögtön hozz-3: kel) tennem, hse;y sz. elJ_é!tat.Lsn c,yf·i;:i

intézet,-,k a telephel:;ükhöz legközleCb e..:_:;fj i:ifuz~l6s l;::.;~,,~raté'..r:L-

u-sb6l szerzik be a :::iteril0lóaG sztikséglGtLJ-,et, .i}J.etv,o ~:-:ic·;C::\' 2z 

ahol is 8 gyakorlati szerve-zé sunk"i:m során cJ.20k3nt 

megval-~sitani azon törekvésern-et~hoe;y a tbc. szakell-':i:tS.st n;yúj

tó teriileti intézmények sterilold-at eJl,~táse egy lebe~<-;1.Bg 3 

Megyei tbc~ Gyógyintézetben fel,íllitandó infuziós letv~·ató-

riurn utjB.n történjen, elbat,írolva ezen ell:ftési k'.:lr·t 

lános %6rh:é:zakban mUktid5 infuziós lBboratór:i.umoktél. 

az 1' tr.-

Nevezi;tt megyében - mint ahoe;yen a 12, f3Z. ábr-?.n ,:'.ól 

leolvasható - a terület valamennyi Tbc. Kfrh-'i:za el14t2sát a 

tében miiködó infuzi6s la bóra tórium biztositja. 

6. 2 .!!_J;erü.le t.L.!..!'Lt.~zeti gv,-O:g~:__tt~~,!sll~tf,§ _ _!_?Ci_o.nf~)"§._r.r:;::,;:

~zés e~ 

MinQ a fekvőt- mit1d pedig e jár6tategB118t~4s 

hálózatának_ a gy-ógys?.erutánpótl.ása torén kialakult 

különbUzós-é-ge - J-0gf-5bbképpen a gyógyszertá.ra1< ell átfi~-,-; 

rih:iek öros2afon6dtlsa, nem kevé-sbb;~ 8í~ intézmények je}e.:-:t ~,,, 

ezánlánök p1rhuzarr:os Bllát-1sa következtBben - különös 
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tekintettel a felelősség kérdésének rendkivüli ban;yalulttá. 

vál::í:sának személyi vonatkozásai rniatt 1 2z érintett terLlJ.e.-:c~k 

biz.ton.s4gos és z2vartalan gyógyszerelló'ít~sé.t veszélye~·teti. 

ugyanis egy-egy kórház gyégys2.er01l~t4s3nak mindenkori 

közvetlen felsl6a személ;ye - e rendelkezés szerint -e szerve

zetében ·müködő. intézeti gy6gysz;_:;r-t4r fógy-~gyszerésze. 

Éppen ezért az emlitett e}l"itási fonr.ik esetében a «.zemél~,ire 

szoló feladat megfe'ltiló e11St4ss, ilJ.etve a fele} lr:ség kér-

désének a gyakorlatbar. megoldhatatlev problém{vá váJt. 

J-.z egSszségilgy:i intézmények g,rógyszerut:í:np.~tlásJ_ rend-

szerének elerr:zése során tapasztaJ tak - mely szimos fip,ye-lmez-

tető körülményt hozott a felszínre - F..!eger5sitik az intézeti 

gyógyszerellát:éí:s rendszflrének rnae;2sabb :formájŰ és f'.5leg egy-

séges alapokra tö:rténó hel;y6zésének elengedhetetlen szüksé-

gességét. 

Ez.en célkitilzés gyakorl2ti megvalAsitásG:t - mely egy-

részt a t'írca kQzvetlBn feladatába, m4srászt podig a helyi 

tan'3_cso~: szakigazgat~si szerveinek~ az egészségligyi osztá-

lyoknak a h~tásköréba tartozik, - az alábbiak szerint kép-

zelen:; el: 

/: Elsőként eJ kell Dat-oírolni a két gyógyszert&.1° tipus 

eJ13.t3.si körét, illatve az elöljé.róban ismertetett 

minisz.teri utasi tásnak érvényt kolJ. szerezni. 

A tov5bbiakban meg kell ;;;züntetni az intézeti gyÓ."Y-

szert,,;rral rendelkez5 kr~rhizak, klinikák stb_. 

gy~g;ysz.i::rut4npótl4.sába bevont küls5 intéztr.Sn:yek 

g,_v6 g_:J-'szert ár:: i::;a k közremüködésé t. 
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És végül az ellátatlan gyó_gyintézete.-'.{ gy--<gy-

szerutánpótlását a telephelyükhBz terUletileg 

legközelebb müködó és a szervezeti hovatarto

zóságuk ~ekintetében megegyező gyógyszertárak 

közvetlen ellátásába kell utalni.:/ 

Budapest vonatkozásában - a fentiekben ~4zolt főbb 

szempontok é:rvényesi tésén túln}.enóen - az .. ellátatlan tan~-

cei intézmények zavartalan gyógyszerutánpótlását a Fővárosi 

/kerü:!eti/ Tanács által fenntartott valamennyi intézeti gy-~gy-

szert~r bevonásával, kell megszervezni. Egyben gondosko<lva 

arról,hogy az ellátandó terül8t az egye"S gyógyszertárak kö

zött arányosan kerüljön felosztásra~ figyelembe véve az egyes 

vezető kórházak területe mindenkori alakulását is. 

Meg kiváriom jegyezni, hogy a főváros anya és gyermekvé

delmi munkáj1ban jelentkező tendenciák~ nem kevésbé ezen 

szakterület vonatkozásában kialakitott új szervezeti forma 

/32/ következtében - véleményem· s-,zerint - célszerű elha

tárolni a gyermakkorh.:ízak és polikkli:nika.i _egységek gyógy

szerutáhp-"tliisát az ál.talános k0rházak gyógyszerellátó szer

veitől, és azokat kivétel nélkül a Föv~ Heim Pál Gyermekkór

ház gyógyszertára ellátás~ban centra1iz4lni. 

1 

.1 

:1 
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Ill. 

r:wrr~ZETI GY"G YSZERT ;,RAK Li:::TSZ1útFJ<~JLESZTESÉKEK 

IRÁNYADÓ SZEI,'.PONTJAI. 
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• , ~ Az intézeti gyógysze:rtá:rak létsz::!'..ms~ilkségletének e 

rriegáJlapit4sa - jeJ.enleg - az Egészségügyi MiniEzté:rium a1-

tal 1962-::;en j-:iadott irányszámok és szerr:pontok alapján tBr-

ténik /3J./ 

Az intézeti gyógyszertárak munkaeró .. belyzetének fontos 

mutatója - tObbek között - az iránysz·~mak· szerinti létszBm-

szükséglethez viszonyitott tényleges ellátottság szintje. 

E kérdés statisztikai_ feldolgo~tl:sát - az intézeti gyógy-

szertárak ellátásába tartozó gyógyintézeti betegágyak, vala-

mint az egyéb egészségügyi intézmények t'éróhel_ysz.ámának mu-

tatói alapj<fu a 4~sz~ t1blázaton Xoglaltam össze. 

A táblázat -adataib::íl itélvs a kórházi gy0gysze:rt3raink 

munkaerő-ellátottsága - a vizsgált id5szakban - a normat.i

vábs:n megállapltott- létsz<imszintet globálisan loo sz<J.zalé

kosan érte el~ s5t egyes mun~örök esetében - mint ahogyan 

azt az --alábbiakból láthatjuk - jelentős ~z~zalékban meg is 

hala dia. 

Gyóg,yazeré'sz: 108 ~lo % 
Gyógyszertári 
asszisztens: 8J:,7o % 
Takaritó és 
egyéb: ll8,7o- % 

A i'enti sz<'1za.lékos érték~ bármennyire is kedvező ,képet 

mutat, n~ szabad figyelmen kivül hagyni, hogy ez az ell:i

tatts3g még csak az ·196-0-as évek szükségletére méretezett 

szint elérését jelenti~ 

~ 
~KULÁSA 
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---1 
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Az intézeti gyóc;ysz~rtárak ellátási körének összetétele 

l967 

. 

4. sz. tábla 

Az intézeti g;:rógyszertár ellátásába tartozó 

A gyógyszertárat .t"e:nntar.tó 

í'ekvőb eteg :gyógyinté Z.et 
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Ezeh túlmenően figyele,.,be kell venni még 1 hogy e lét-

sz~well~totts4g ffiérvének kimu.~kálfsa csak 2 tetegágyak és a 

féróhel:yek szé..EJ<fnak alapulvételével té5rtént. b sz.;mEZ€Y~iség-

ben igen jelent5s j§r0beteg-ellátó intézmények /szakorvosi, 

rendelóint9zet, kórzeti orvosi :rendelő~ gondozóintézetek,anya 

csecsamó-, és gyemekvédelerr: intezményei stb./ köre sz:ámi t~son 

kívül lett hagyva. 

Itt kiv{nore megjegyezni, hogy az ut~bbi években ez inté-

zeti gyógyszert~rak ell3t3si köre az 1960.évhez visz?nyitva, 

jelent5s r::'értékben kib5vült., rr;els a fekv5beteg-gy6gyintézetek 

erőteljes ágyfejlesztésén tÚlmen5en a terület infuziós oldat-

ellé.t1s1nak decentraliz31ód~sával, nem kevésbé pedig a járóbeteg-

e)l2.tó intézr::~nyeknek mind nBgyobb EZ1mban való bekapcsolódásá-

vp,;l magyar:í.zható. 

Ez utóbbi intézményeknek a k·~rh-itl._gyógyszertárak elJ.áté.

sSba történt bekapcsolódási mérvét a II .fejezetben már értékel

tem. E helyen mindössze annyival kívánom kiegészíteni a már 

elmondottakat, hogy ma m<ir az intézeti gyógyszert4r-hálóz'at 

által ell1tott járóbeteg intézmények sz~ma j~val meghaladja a2 

1967. évi felmérésem adatait. 

2.4. Az intézeti gyi_g)'_~tárak_Jj_~§.Z4..'Lhe1]7~~~e_t~~ek riéh~_~;y_ 

fontosabb jellemző~. 

Az intézeti gyógyszertárak létsz~-lmhelyzetének igen ked-

vezótlen a~· · .il-1s:.it olvashatjuk le a 4.szRmú t'1blázaton ki

mur.kSl t „t-v" rovatok mutatéiról. 

A "t'1 rovat adataiból l~thet0,hogy átlagosan l f~yógysze

részre 425 beteg-3.gy es_ik,amelynek a folyamatos gyógyszerellG

tása - egy személy részére - igen nagyfoku terbeléEt jelent. 
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He 

még a gyógyszerészi ellétatlan21.gnak szários kirivó esetével 

is szemben találjuk k t oe'la','.u' ·z Orszci.2:os Tef:'t~evelési ma;:;u_r1 a , ,_ ~ "" e' o 

és · , -· · tnte·z-et gy6.:z.-·szert4rában Sporteg_é-szsegagyi - '"'"' a FO-v. 

• ' '-' _:::;J:,crt•"'"'"'"''. :f'l"Sban loo? ~ nem egy Róbert Károly kört:ti Kornaz ::~::~b.]-~~"" -

· ' ro;.cet~b·n pedig 500-600 betegSgJ• esik gyógyszertara ~-, ,_ "' 

1-1 _gyógyszerészre. 

.4..z intésati • • ·1•t...._ .... ~ne.k gyógyszert::íraink letsz"'"""'''e..L ?. o~ ,.s~g., · 

Sz~'·''··~.e rr:ég_. kifeJ·az5bb-a-n érzékelhető a rend\tivJ.1 alacsony .... - _ ~ 

"vn rovat adataiból• mely szerint a loo &.gyra jutó gy6a;:ysze

részek sz4ma átlagoeen. mindössze o,23. 

· 't' Csehszlovákia és neEz utf.bbi mutatót, ha a narq ~ 

•· ors,,,~g •,-."snnló ad2taival hasonlítjuk Gssze~ a h<lny nyuga „J_ - - ...... 

k roRa\c_ c:o.ege:rósitik a k~rházi gyógysurtáraink léttapasztalta -- . -

sz4ma114tottság-9ra vonatkozóan tett megáll a pi t9.2:::i.inka t • 

1960-ban o,lo fő /34/ 

1962-ben ol3o fő ;-:i.r:: J ,„ 
1953-ban o? 3-o f5 /36/ 

1965-ben o,5o f5 /37/ 

flusztr::L-iban 

1962-ben o~4o fÓ /38/· 

Cse~1szlovákiában 

1964-ben o~tio f5 /39/ 

k · ' ·s 1 étszillr:ellií-p._z ~intézeti gy6gyszsrt{rc. assz1sz-i:e1L -

• .~C'~.nyoz,)"!'.Ok szerinti szintet - mint m.~r utaltam totts".igz az --' ~ -"'' 

rá_ csak 33,70 %-tan 4:rte el~ en-elynek következtében a 

- 1:;-4 -

gy6gyszerész-assziszter::s ar.1ny igen kedvez5tlenül alakult. 

Jelenleg az intézeti gyógyszert:3r-h.-fl,!zat területén 

- mint ahogyan LlZ az "u" rovat adatniból kitünik - 1 gyf.gysze-

részre átlagosan 0~93 asszisztens jut,an;ely a közforgalr:Ú gyfogy-

szert!irak közis:nerten ne1-:: ki e légi tó gy:".gyszerész-asszisztens 

1 : 1,3 ar8ny·.?:t sem éri el /4o/ illetőleg j'")Val alatta van. 

Az intézeti ey0gysze:rt1írak létszámszükségletét sz4mtalE.n 

tényez5 befolyásolja, amelyek közlil a jelent5sebbek: 

1./ a gyógyszertár ~eladatköre, 

2. / a gyógyszertári ·munka mennyisége 

3. / a gyógyS-zertár ellát~si köre, illa tve 

annak összetétele és mérve. 

Az intézeti gyrSgyszert1rak müködésének sz.abályozé_sa t-{r-

gy4ban érvényben·levó egészségügyi miniszteri utasit4s /41/ 

21ta14nos vonalakban meghat1rozza a k~rh1zi gyógyszert?.rak f1bb 

feladatait. 

Az utasit3s értelmében az intézeti gyógyszertár alapvet5 

feladata a gyógyszert,.irat fenntartó intézetben /kórh3z,klini

ka, gyógyi~tézet stb~/ valamint_ a gyógyszert3rhoz ell-3t1silag 

utalt gyógyszertárral vag:y gy{gyszerrakt1rral nem rendelkez5 

intézetekben &pol-9.s alatt :illó és j':iróbeteg kezelésben része-

sülő betee:ck maga sszinvonal ti gyógyszer ell4 t -'.e; ·üiak biztosi t-!"sa . 
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5~sz. 'tábla 

Az intézeti gyógyszertát' felada.tkö.re 

~gisztrálisan rendelt gyór;ysze
~ ~:::_;;. a galenu.si~ -neogalenusi és a 

1

1 
Fo:F.?o ~ készi tmények, valamin-t; a ké;:u

! szerold.a;tok eléiilli tás<>. 1 

1 

! szAKI;i{)'Jl:öDÉSE a törzskönyvezett készitmények 11 

kezelése 

az infuziós-i.njekciós 
egyéb gy6g;yszerf ormák 

1 készitése 

oldatok és az 
aszeptikus 

a gyógyszerellátás szervezése, 
írányitása és ellen5.rzése 

j SZERVI tt'OKÖD~SE ~ a szakmai ügyvitel 

OKTATó ÉS TUDO
}li..Á,NY OS MŰKÖDÉSE 

4 a gazdasági ügyvitel 

a gyógyszerészek, asszisztensek 
továbbképzésének elősegitése 

az intézmény egészségugyi közép
kádereinek szakmai ok'tatása 

az intézmény tudományos munkájában--11 · 
való közremü..1-;:ödés 

156 -

f;Z intézeti gyógyszertir a fentiekben ismertetett alap

vet5 feladatának ellri't1sa során igen sokrétü tevékenységet 

fejt ki 1 amelynek f5bb tagoz.~cJfiscít az 5.sz. tSbl"izaton tüntet-

tem fel. 

A t·íblázaton felvúzolt főbb feladatok ellátása még 

tov<§:bbi kisebb-nagyobb munkaelumre differenciálód:ik, amelyeknek 

száma igen jelent6sre tehető. 

Az intézeti gyógyszertár valamennyi feladat6nak munke

elemekre tnrténó bonté:s-itól szabadjon el tekintenem, Csup.3n 

egy-két kiragadott példSn keresztül szeretném érzékeltetni, 

ez egyes feladatkörök ellátásának sokrétűségét. 

Az intézeti gy6gysze~tár s z e r v ~ i m ü k ö d é s e 

keretében egyik főfeladata - mint az a táblázatból is kitlinik 

- - a gy6gyszer"gazd:ilkod-1s, an;elynek ellátása az alábbi részfe

ladatokból, illetve mtL~kaeleciekb51 tevódik össze: 

a./ a kórházi költségvetés gyógyszer és kötszer 
tételének megállapitásával kap6solatos el6-
készi tó munka, a költségkeretnek felhasznál0-
h~lyenkénti lebont4sa, 

b./ a kórház éves gyógyszerkerete alapján a 
szükséges szállitási szerz5dések 61~készi
tése és ~egkötése, 

e./. a megrendelések összeqllit~sa, illetve a 
költségkeret terhére történ5 gy~gyszereknek és 
az egyéb gyógyászati,valamint a gy6gyszert4r 
mükö'dtetéséhez szükséges anyagoknak beszerzése, 

d,/ a gy_i;gyszertSri anyagok törzskészJ.etének érték
megha~4roz~sa és kialakitása, 

e./ a gyógyszertár anyagkészletének évenkénti ·lelt~
roz4sa~ 



Itt emlitem meg,hogy az intézeti gyógyszertáraknak 

s gyógyszsrgazdálkodási feledata sz4tnos vonatkozásában !T!eg-

egyezik _a Gyógyszertári Központok hasonl6 munkájával. 

} .. gyógyszerutánpótlás rnóds~erG.t tekintve pélcléul mig 

a közf'orgalrr;ú gyóg;ysze1·tárak valamennyi szükségletüket e;;,y 

helyről a Gyógyszert'.iri Kö~pont raktárából íd.ecentrum/ szer-

zik be, addig a kórházi gyógyszertárak a felmerülő igSnye

ket - ak&-csak a'·furógyszert1:;.:-f K"dzpont An;y~g:rakt<ira - több 

forr 0~sb6l eszközlik. 

Úgy vélem~ nem szorul b6vsbb bizonyit8B1~ef hogy a 

k6rházi gyógyszertárakban magába vévf:l a gyógyszBrutcinpótl4s

sal kapcsolatos f'elsdatok ell5.táss /a beszerzési :forr-:ísok 

f'elkutat4sától kez.dve ~gészen a szállitások megszerve7-éséig/ 

több munkát és idóráfordit1st igényel~ mint egy-egy közfor

galmű gyógyszertBrban e gyA gy-szerga~d4lkodás egészének a le

bonyoli táse ~ 

342 Az intézeti gy6gyszert4rak -egyes munkaterhelési mutatói~ 

Az intézeti gyógyszertárak által végzett mindenkori 

munka mennyisége lényeges befolyáso14si ~ényazője a munka

erószükséglet meghatározásának~ „ ,; 

A végzett munka menn~iségére vonatkozóan roegközelitőbb 

képet muta_t a 8 ~sz. táb!ázat • amelyen az intéz-e ti gyégyszsr

t.S:rak és a kibóvitett ~eladatkörrel :rendelkező intézeti g;/!:gy-· 

szerraktárak 1967 „évi gy...S&lr.s-zerkészi:tői tevekeoységénelc f6bb 

jellemzóit foglaltam összee 

Meg kiváno!n azonban jeg-,tezniv hogy az en:litett t,4b-

14z8i:: mutatói - amelyet a laboratóriumi munkakön;yvek adatai 

·l 
j 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
! 

1 
1 
! 
! 

1 

alepj'3_n készi tetterJ el - nem fedik a gy-'\gyszereknek ténylege

sen elóállit-ott mer;nyiség&t 1 rrivel abban a jogszab41y csak a 

raktéroz~si célre 1 el~re elkészitett gyógyszerek tételes nyil

v4.ntart·~s4t teszi i<:0te1 i:zővé. Következésképpen a rendelr?sko!-

t:Jrtén6 igen jeltnt1"s eg;,iedi gyógyszerkészi tések sz ima <vala-

mint azok összetétel-e és mer.:nyisége nem ismeretesek. 

A 8.sz.t4blázat mennyiségi adataiból nem tünik ki, 

hogy az egyes gy·-":gyszerformák e15állitás-a egy-egy gyégysze

részre, asszisztenere esósn~hány munka0ra ráfordit~st jelent, 

mégis az igen nagy sz1mok tükrében jelentős méretti munkater-

hel€sre lehet következtetni. " ' 

).J Az intézeti gy~gyszert~ra~ ellát~si körének jellemzői. 

Az intézeti gyógyszertárak létsz~mszükségletének mértékéi 

a·z előbbiekben· v:3zol t főbb tényez5kön túlmen5en - dönt5 

mértékben befolyásolja az elláté.si körébe -tartoz6 e_gé.szség

ügyi intézmények szá~a~ illetve azok típusa 8s kapacitása 

/Bgyak szánlat férőhelyek sz~ma stb./ 

Az int,ézeti gyógyszert;íl'.'ak jelenlegi ell.-3.tési körének 

összetételét, méretét és valamennyi jellemzőjét a disztertá-

cióm II. fejezetében részleteíben ele~eztem, ezért annak a 

hely~n történő megismétlésétől szabadjon el tekintenem. 

4. Az intéz-e ti gyég:yszert~ak t-~~~E...!.:1:: __ létsz_~~E,~~~:im~,2-. 

4„1 Egyes baráti és nyugati orsz~gc,i_!:. intézeti gyógysze)'.'_!~~

nak létsz,ámellátotteága. 

Összehaecnli tás vGgett több orsz.ig intézeti gyógyszertl:ira 

létszámell9-tottscíz8-t vizsg~l te.m meg, részben a vonatkozó iro,,. 

dalom, részben pedig egy csehszlovákiai tanulminyutam ~ereté

ben. 
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Prága MB@}/ei. Kórház gyóg·""szertá~ 

EJ.látá.s3-tra ta:rtozű be-tegé::gyak sz.;m&: 1250 

Sza'l'lélyzets: 

8 e.s-ezis-z:t.ens 

---·----
Previcza J-1.rási Kórház gyógys~arlá-r-a 

Ellát1sáb&: tarto;zó OOte:gágyak sz-->t-•1ta-~ 

Szer-:ély:z-'0-te 

7 a-:sa-zis:z..terrs 

lao S:gyra jutó 
gyógyszerészek 

száma• 

0,80 

450 

loo -3.gyra .iutó' 
gyó g;;szerf:s·ze-k 

azánfa ~ 

0~88 

mi adottságain.k me-llstt cs:-ak a ~Jlf"OJ,di kórházi gyógys--z-ertá

rak sztikségletére. mé:r·e-tsz-éS.'ére t-örskednénk ~ 

A túlzások fel tétle-nlil :trra:áli tás-t eredményeznércek ~ 

},e kell azonban szögi;zn:t 1 hogy a tűlzott igén;ytslenség - a 

mostani minimalizmus - szakmai ig:ény-te-lensége.t S}:'.ilhet és 

a persp-ektivikus fejl5dé-s g.:ítját -képezheti. 

l1 
'i 
1 
i 

i 
i 
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A tényleges helyzetet és a jelenlegi létszámirányszá-

mok rr.értékeit mérlegelve, f'e1tétlenill figyele!'!ibro kell vennünk 

az intézeti ~őgyégyszerés7sk egyti,ehangzé vélemé:~yé-t is, me1y 

sze:r-int sz intézeti g:_végyszertáraink t1~luyoJJ;Ó részében a lÉt-

s22-me11.§;;otts8g Blégtelen vol te 1;-_.orno'.ly mértékberi veszélyezte-

ti a biztons.:igos és zavartalan gyógyszerelJ.átást. 

Az :tnt8zeti gyógyszertárak maj. igényének megfelelő 

léts2±n:ozüks8glete megállapitására - az irodalmi adatc;~~ ösz.-

szehascnlitása, valamint kisérleti E"Zfüíiit:ísok alapján~ és ~em 

utols6sorban a kórházi_ gyó,s:ysze_Tté.reink kibővült fe,ladatköré-

nek legte1jesebl:1 fi.gyelerr:b\"' vételével - új i:.~ányszámokBt rl:ol-

goztam ki• amalyet a 12 „ez.,. tá'tilázat tartalmazz2 .• 

A táblázaton mint latható - e jelenlegi gyakorlattól 

el té1"ően - killön választva szBrep-el a "Gyógyszertárt1 és az 

~infuziós-laborat6rium~ léts~ámsziikségletének mérőszámai e A 

mindenkori 'tényle_ges létsz&tl-sz\:ikeégletet a k6t részleg lét-

sz2Jnának összessége képi.'ízi$ 

Új mutürakö.ri kategóriával is b6vt!l t. a gyógyszertár 

személyzeténe\>~ t'isszetétele, s.meru;y:"J.-,eri a nagy-obb :f:izikai. mun-

l:it igénylő ::eladstkl-'.·r slló.tásá:ra segédmt.u1kás szeroély2et-et 

álli tottsél be„Ugyanakkor netj terveztem b.6 az adminisztrátori 

kategóriát ~· _jólleI;_€t még számos ,gyógyszertár -r·er)rielkezik 

ezen rr,:Lnkaköri atátus.'.>sl - mivel által4nos ez a tendencia~ 

bog;!' ~z adminisztriito:ri f\alaélatkör• ellá.tását as assziszte1~-

se-k biztositsák~ 

szárr,c1i:: rI,:l.r:ó az egyei;,(-rn~ek-, mj_nd p,;id:\g e: szo::kkórházak és álta-

lán_c:s :·~G:rh-~zak g.:,;ógy.szertáraira v-ona~koznak" ;. gyógyszerészi 

léts-z2llban az inté2~.tj_ f5g;;'óg:)-'sserész is bentfoglaJ.tatik.Vé-



ellátásába történő bekapcsolódását~ vala_m:Lnt e gyóg_ysze~r"tárak 

ügyelei.;es sz-olgálatán-aií: v-isszaállitásá:t·_a irtfnyul() ·Görekvése

ket. 

A KÖZFORG:ill,1:J'. NAGY -&YóGYS3ERT.Á...lU..K VEZETÉSÉNEK -UJ SZ?,,:~ 

POh"'TJAI ÉS ff.ÓD.SZEREI4 

KÉSZt)T.,A;' lf 
A SZEGEDI ORVllS'l'!lllCll EJYETEM 

GYÓGYSZERÉSZWDOMÁ..~ .KARÁiií 
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LoJ.goz.stombcr~ 2 GySrrr,egyei G,yógyszartári Központ. A és E 1.:s-~ 

tegóriájú gyégysz<:irt&l:'<> l,:: gz:.skképze t t dolgoz<Sin.s k - g:s:' 6J'i':>.".:Srés2ek 

és asszisztensek •· rr.unká.j&nak szerve~é.sével és !TiUl'.!i::JJe.rejéni;k f;;1-

haaz-hilásával kivánok foglalkozni, Célom ti:efi&llapi tani 1 rr:ilyer;_ 

s.ze~-éGQ;et igBn;yeinsk és szükségle.tBinek wegfelel5eni a fejlődés 

jelenlegi szakaszában, A C Es D kategériájú gyógyszertárak J-:el;yze-

te adott, ezért nem érdemes e szempontból veLül:: foglalkozni. 

A gyógyeze:r·tári hálózat: fejlesztése /népgazdasági tervezés/ 

szempontjából is fontos a uagyforgalmú gyógyszertá~ak ezen kérdé

sének ismerete. Nagyforgalrnú gyógyszertárakat kell létesi tani az 

uj ipari lé-tesi tmények mellett felépüló lakótelepeken, V8Q' köz-

igazgatási össz6vonás esetén alakult központokban" /l5í 

B\u...i.kám so:r&n levont következtetések tel'.'Ll'lészetesen els5sor-

ba:n a megye területén lévő nagy gyógyszertárakr-a vonatkoznak.Dr-

szágos viszonylatra is alkalmazható a megálJ.api tások nagy része. 

Pl .a nagy gyógyszertárakban az ölelkezési idő átszervezésének 

kérdésc,stb. 

Hs.zai és külföldi irodaloir.ban is találkozunk Il'lL'lI::aszerve-

zési kérdésekkel foglalicozó kezdeményezésekkel~Ilyen az Országos. 

Továbbképz5 Intézet fel:r.8rése ,; fa< szakképzettséget ígé~;y15 rr:u..'"lks 

di:fferenciál6dásánek perspektivé.ja az egészségU.gyi <.:llátisban". 

Kár 1 hogy ~redményét nem hozták nyilvár.ossá.gra. 

1'. szakírodalomb8n közölt tanulm:?.uyok; a ;forgo::lcm megosz:-Lá-

i 
l 
1 

! 

1 

1 

sival /J.J, 17 0 )8./ bels6 ellen:Srzéssel /13~ l7c/ s :;-.~k.efolyarn2- i 

:ti 
:m 

tok ellen5rzésével /4, 9, 10, 21, 58./ a betegek várakozási ide-

jének cs8kkentésév-el 1 illetve s -::cTlód4a nlke:r"Ulesével foglalkoz

nak~ /l~ 36_/ A n.sgy gy6g;;·ezertárak vezetésének kérdésével, tu-

do:táó10I:J szerint, csak a felmérése;:;; és az ftmutatásom alapján ki-

dolgozott két Q,_;lgozat foglalko2.;,tt. /l5r 27 ./ 
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l ~ J.. létszám megállapitása a ,gyégys.Zertáiri központokban 

J. r:iuz1kaszBrvezés egyik alapvető feladata az adott fejlődé

si fokon a lcgr;:egfele15bb, leggazdaságosabb munkaer5-létszárn 

meghatá:rozáefi. /41~ 55, 56c/ A gj'Ógyszertári munka ellátásához 

szüks6ges létszámot a központok biztosi'~ják. A létszám.szükség

let rnegállapitásának módjai a fejlődésnek megfelel )en az alábbi-

ak voltak~ 

a ./Létszám megállapi tás.a becsléssel 

b„ /I,étsz.fui meg4llapi tá.Ba statisztikai módsier-ekkel ~ forgalom 

alapján 

e-~/Létszám msgállapitás.a statisztikai módsz.srekke1 idő.szükség-

let alapjár,_ 

1.1./ Létszáfil megállaoitása bacsléesal 

Az államositás utáoi időkben a_ gyógyszertári láts-zámot 

becsléssel álla pi tották meg„ Ez az .irányszám.készi tés legegyszs

rübb módjao Alapvető hibája~ hogy használhatósága~ /gazdaságos

sága/ a megállapitó sz-ernély helyismeretét-ól, adottságától és 

t.3.rgyilagosságától függ. 

.A gyógyszertárak áll.ami kez-elésbe vétele 1950 jÚliu.sban 

az egész ország tarliletén agyazarre tört-ént~A falállitott gyógy-

szertári központok vezetői nem rendelkeztek a gyógyszertári mun

kaer5mennyiség mf:'lgálla:pitásáh-oz szükséges kellé szakmai. gyakor

lattal. 

Ez időben kezaódött a társa-dalombiztoaitás egységesitése 

és a lakosság egyre szélesebb rétegére való kiterjesztése.Ez a 

munkamennyiség Ielfutását eredményezte~ 

l.2~/ Létszám megállapitása statisztikai módszerekkel,forgelo~ 

s.lapján_ 

A fejlődés további szakaszában már stetisztiksi módszerek 

···~ il 

.

·.·.: •. ··1· •. ·.•.! 
-/ . 
---". 
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aikal.mazásável álla pi tották meg a munkaerő létszámot „Ez a meg-

állapi tQs olyan nfdszarekkel történt~ hogy a szakmailag jól mü

Y.:ód5, megfelelően sze:r·vezett és viszonylag kielégitó létszám-6. 

gyógyszertárek adataiból irányszámokat határoztak meg~ l1z iré_r1y-

sz{_:;;ok átlagát al1'.a1i;;a::;t;k a Jétsz3m megállapitásár1ál. Ennek 

használata nem tükrözta az adottságnak megfelelJen ~··éppen a 

létszám helyes -0losztánát Bnnál is inkább sem; mert a fejlódGs

ssl párhuzamosan az irán_yszátnokat - átlagokat - á.llandóan változ-

tatni és a h5lyzetnek megfclelőGn kellett volna alkalniazni~ E.\o\ 

nem történt meg. 

Az l.sz. táblázat alapján kitűnik, hogy az egy gyógyszerész--

re eső eladási forgalom évról-~vrs nó~ 

1 ~sz~ táblázat 

A Gy5r-Sopron megyei Tan.S.cs _Gyóg_vszertári Központ;jának 

1959-1965 évben 
J_ OOO .Ft--ban 

Ev Eves szinten Havi szinten " ·100 

i--
11959 

' 1959 368 Jl 

1 

1960 j~' 398 33 108 
1961 419 35 114 

' 
1962 

J 432 36 llB 
1 1963 451 38 122 ' 1 

1964 

1 

503 42 136 
1965 558 46 151 

A 2~sz. táblá<::at alapján megállspitható~ hogy a Gyór-Sop-

ron :Megyei Tanács Q6gyszcrt3-ri Központja 1'1.Z 1960 évben 50 mil-

lió Ft--ot fo:rgalrna~ott ~ mj.g 1965-ben 77 millió Ft~ot és ame 

54%-ns fo-·:>g_slom emelkedésre t15.ndössze a gyÓ'gyszerész lGtszám 

6 fővel való emelked·Gse következett ba.. Bizonyság ez arra.~ hogy 

pusztán Ft forgalom alapján megadott irányszámok nem letietnek 

irányadók~ A léte?.ám-szilkaég1et megállapi tása e gyógyszertárakban 



1,3./ I.étsz.á.'ll Dep..-állapitása statisztikai mó6sz6r01:~<.:sl idősz.Uk-

é.s egyéb szekrnsi feladat.ok ellát.:i.sára fo:rditott :;.d5t, tov:ibbiÍ. e 

riyi tv-a tart8-ai időt veszik :figyelembe, /F6"..• Tanáce G:'.,rógyezertári 

Közpo11tjá:1.á_l t.Dbb 8v-e bevált~ jelenleg is haszné.28tos móds?:ezc ! 

Egy mag:Lszt::r-ális gyógysz~n-~ slkéezités-5_ idejér-B átlagosan 8 per-

cet, gyéxi készi té.eil g;yóg~nszerek ki.szolgálta táaára 2 pB:i.~c.et .E:zc'-

mitanak. /Az ii""'Od-e-lmi ad.attikuál. az a gyári készi.tmények kiszol

gáltatásánál azonos/,..A ma.gi.sztráli.s gyógyszerek elkészit.éséh0::; 

sziikségee idő ettől ki.surértékben -el tér /7-10 perc/ /14, 37. 39 1 

41-$- 22. 55~ 56 ./ A ttibbi mutató.szám .ilyen csopc.rtosi tás.0a irc--

dal.mi a.datot tH.'lm tslál1::..am/. 

két 6 Ft-el számolják el~ az expe-diálásra. f'o:rdi tott id5t -pe<l:Lg 

2 pez·cbe:n állapitj&.k meg. Az előkészités, le.boZ'"B.Jás~ impl€álás 

stb.egy-éb mun ici.ira az össz.órák 20%-át veszik B&ámi'r.ágba. 

J.. tiszta kész_pénzf'orgalmst úgy számitják kithogy e gyógy-

sze:rt.S.r összes k.észp.énzforgaln::áne-k összegéből ki vonják; a biz te-

si tot:t tagok ll tal fizetett téri tések összegét, 

Az üzemeket ellátó gy6gysz.e:rtárakilál minder:. 10 OOO Ft 

forgalom után 8 órát 1 e. rendel5i-nté-zet6t ellátó g;yógyszertárak-

nál minden. 10 OOO Ft fargelcm után 15 órát vos2nek fi.gyele!:L!be. 

A nyitvatartási idő miatt heti 51 érái.g 

" 54 5% 

''1 
r;1 
:'.';] 

1 
1 

1 
1 

1 

i 

! 

1 

1 
:1 

- 150 -

f:eti 60 ;Sr.6.ig io·;; 

" 72 " 15% 

72 ór#__n felül ?.0% 

tov·íbbi munkaidőt 8Zili1'olna~ el. 

' ' t, , ' 
d , , Z'''"""'' JA:;-„zámnG.l lQQ 6:cAt haeznaltat;: 01:;z oszan::-

nyadosa e. JB. •. r-t 8 d.til«<"- -"~~ ' - . -..-

ként. j p. 190 óra önkényes meg_B.3.lHpitbs a 210 

· t , ' z•1"t'1·.; Központ ll""'" n;yarte1 munkaidóvel ezemben. E szci.mo a i.;:~·cg_ys'd a. -'- °'" 

bogJ> éves át1agban szé.wi totta ki a m:u __ r:ikaitlőt ~ tekintetbe véve a 

mankHk'.2zi szünetet és a fizetett ünnepeket~/ 
' k' k' ' a1apJ·,~.., a av,u"kségas létszámot az egyes A létszámmutatok 1 epzesB ~ ~u ~ 

munkakörökre vonatkoztatva a következőképpen értékelik; 

Oklavel~s gógyszerész 

Asszisztens 

Asszisztens jelölt 

Példa a létezámmutat6 kiezámitásáboz~ 

0,7 

0,3 

Nyi~vatartá.si idő: 9-18 óráig Heti óraszám: 54 óra 

Havi átlagforgalcru Ft 

Havi magisztrális vény db 

287 /m ebből: 

1 391 

Havi specialitás db 13 302 

Havi tiszta készpénzforg.Ft 62/m 

L~tszámmutetó kiszámitása! 

:Magiszt:tális vény db 1 391 x 8 perc 

Speciális vény db 13 301 " 2 perc 

T"iszta készpénzforg. 62/m : 6/ m Ft x 2 

ÖsGzesen 

11 128 perc 

26 602 perc 

20 667 nerc 

58 397 perc 

,973 óra 

i 
11 
n 

11 ,, ,, 
'I ~ 1 

t! 
11 
" 
i -,,--
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Egyéb munkák miatt 20% 

Nyujtott szolgálat miatt 5% 

Összesen: 

, 
Athozat: 973 óra 

195 óra 

58 óra 

1 226 óra 

Miután a szalrnlailag képiett munkaerő-szükséglet kiszá~itásánál a 

már emlitett 190-ee osztószámot alkalmaztákt példánk esetében a 

:iétszámmutató 1 i~§ óra 6,'5 szakmai egység 

a vezető~ feladatok ellátására jut 0.5 szakiraí egység 

Összesen: 7,0 szakmai egység 

Ismerve a klilönbözó képzettségű és beosztásu munkaerők 

előbbiekben közölt kulceszámátJ a 1 sO sz,akmai egységre pl. az 

alábbi létszámterv készithetO el: 

létSzámmutató 

vezetői feladatok 

Munkak5r 
---

!V-ez.etú 

6,5 

0 5 

7,0 

Beosztott -gyó-gy.ezerész 

l3eom;1'ott gyó~szeréaz 
4 órára 

/.BBZi=tena 

Assriarlens ;jellllt 

tiaezesen: 

szakmai egység 

Fő Egység 
J 

' 
l l 

1 

1 
J 3 1 

l 
1 1 0,5 ! 

3 2,1 
. 

l O,J 

9 b$9 

A .l.-étazám :mega'"llapi-tás:a a :fenti ~ódazer-ek valarr:elyikével 

-bizonyos elmél:-eti: feltét-el..e.ktit tartalmaz~Ezek a munkaerő-szük

séglet és a kiaiak1t.ott létszám összhangjának a munkakörök gs.z

daságzys kihaszn !i.ásának biztoaitás.ára i.ránytilnak. Annak megálla 

pitása, hngy e má;da.zerek .faltételazett premi·seái e gyakorlatban 

- 152 -

tartal..T,azz '.k: 

b./ ;,z e:t:i:r;ziicit :ri::.:;icztr:;li~~ vfn;f"E""~--r:-z. ;r:;3 és a 
::,y( ;::.- .. :1, e::-ó:--;z-J 8 t r_, z 0 :.-i:izS t t? 

e./ a i·~;;?.-C~ 
n::::o::-,i cits!.::::-1 

6./ ~~nnyi 1d5t igónyal~ 

- e nspi edminiaztrdci~ 

~. t.:-0.:ri_ kész:it:nS-nyek riruátvétele 

- e cr;omagolós.nyag átvételt 



7,/ 

forgalomban :-:err, szerepel sz .szTK tagok által fi;-:2tstt 15 X-

vs Y.füyté:~ci tis összege. 

1960 
1961 
1962 

1963 
1964 

1965 

l/b. 

50,532 

54.849 
59.611 
6) .614 
69.41S 
77 ~584 

34-.780 68 
37.081 66 
41.SG6 70 

45~o2J 78 

49078? 72 
56_,76) 73 

i 
1 

1 

1 
! 
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l/b. A gyógyszerészek vénykészitó tevékenysége az alantiak 

szerint alakult; 

}.sz.táblázat 

/A Győr-Sopron n;egyei Tanács Gy6gyszertári_ Központjánál a hi-

)telforgalomra elkészitett magisztrális vények száma és a 
' gyógyszerészi létszám alakulása az 1960 - 1965 évben 

a hitelezett ! g~·~g.ysze- eq~ gyót,;:ysze-
magisztralis : resz let- reszre eso 1960-lOQ 
vén;:t f'.orgalom szám veny % 

Év gg „ !g gg ~ 

1960 383.787 127 3.022 

1961 435.236 131 3.322 109 

1962 462.346 138 3.350 111 

1963 401.660 141 2.848 94 

1964 424.282 138 3.147 104 

1965 484.512 139 3.485 115 
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l/c, Az sssz:Lstens létszám e's "' ;.,.:e..,._ ..,~ 1 · · -
~ i.J.cS.L,_org,a_ortcsn ~~:i:.szolgé.lte-

tott GsszGs vények sz.áff.:::í_nak össz,:;hssoI:!litásáT&: 2zolgál az 

alsnti táblázat: 

4.sz.tábl-Szst 

A Győr-Sopron !Legyei Tanács GsógyBzertári_ Közpv.'<tjin,€1 a hitel

fo:r-galomra kiszolg3ltatott összes vények sz? .. rr..s -és e.z asszister.s 
létszárr: ·alakulása az 1960 - 1965 évbeD 

1961 
1962 

:1963 
:1964 
il965 
1 

A hitelezett 
összes tén:t= 

: forgalo"' 

?.371„745 
2.613~411 

2.633.939 
2.815,253 

}.199,554 

asszistens 
le tszá.trr 

110 
119 
142 

149 
149 

A 3. és 4-~ számú_ t;:!blázat .rámutat 

nálás nem a ki ván t mértékű. 

~y ·g~~~-= 
~er;sre es5 

veny 

22 .806 

21.561 

2L965 

18,548 
19,16}· 

21~477 

.:iS60,,,_100 
?:-

95 
98 
81 

84 

96 

kihesz-

l.56 -

2. / J.. gyógy.szBrtárakba:, eJ.ii:észi tett n2gisz trális vér;yek nagy 

5.sz.t.SbLizat 

';._ Gy5r-Sopron megyei Tan0cs Gyógyszertári Közpon:;js. Ggyes B ée 

,vényGknél a .F0-1~0 

195~.XII.Jl.~Bzött 

Forgalmi ka tegó
ria ée a gy,~gy
·sze:rc:5.r sz:fr~a 

)5;2 
l~/~~ l .... /_1t, 
! 

5/15 
5/24 
5/42 

!c.kat'6góría 

ls;11 s111 
j5/18 5/20 
i5/21 5/27 
l5/J2 5/J4 
[5/J8 5/57 

A !JJagiszt:ri~ 
J :Ls vér::;yek 

száma 

64 .575 

24 .200 

Ebt;ó1: 
TO-·NO 

29~112 

12.786 

! f, FO-·I~O vények 
sz,íma az összes 

i EAGI vény %-ábcn 

45 

53 

L~~~~~~~-'--~~~~·~~~~~--~~~~~~~~~ 
3./ A közpor.ti anyagraktár és a gyógysze.Tt~rak adatai alapján az 

al2nti ké~i eladási cikkek forgair.:a a legr.agyobb: 

Aceton, Acid.salicyl.,Aqua.boric., .Benzin, Chamomills.i:: flos, 

Cynos-bat.i.. :fructuG, Fo1;r;aldehyd., Gl;yce:rin. , Hostia~ Kal.per-

mang. t J,iquor .form.sap, • 1;<>gnes.eulf. 1 Eatr. ber,z. ,Eati-.snlf., 

Plum b.acet. bas. sol. iOl .ricini. Sol. jodii", Spir. dil.; 'Ialcum, 

célra szolgáló kenőcsök, arcv;t~.·ok~ o:r-vosi clói:rat alapjé"::. 
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5./ J. Győr megyei gyóg_yszartárak nem -élnek a 4.3/1961.Eü.K.23. 

:su.M.utasitásban foglalt kedvezménnyel, mert megbizott asszia

tens nincs, s az asszistensek m1Lqkája nincs eléggé kihasznál

va. Az aaszietensek esek kéZi eladásban axpadiálnak. Pedig 

a jobb'gy.Sgyszer-kiszolgáltatás megkövetelné~hogy az expedi

álásban .részt ve&)·enek. 

6 ./ A gyé-gyszertárak nagyobb részét- korszerüsi tették. /7 ~sz. táb

lázat/ Ez a munkakörülményeket kedvezően befolyásolja~ Kor

szer-ü gyógyszertárban nagyob'o a terrr.elékenység /mind a vénye

zóban ,mind a _gyógysz6ririszolgáltató helyen a gyógyszerek kéz

hez esnek. megszünik a fárasztó gyaloglás/. 

A G;yór-Sopron rr,cgyei Tanács 

)szertárak korszerLlsi tésének 

7 .sz.tábl'3zat 

Gyógys$ertári Központjánál 
alakulása 1960 1965-ben~ 

a gyógy- 1 

! 
1 

A korszerüsi tett ~yógy)
s?.ertarak :a.-os aranya ! 

tf:v A korszerüsitett az összes g;zógyS:zertá-! 
1 gyógYszertarák i 4lak szamahoz ! 

1 ~ ,. - .- 5 ,,1 

h950 - 1954 J 

t~~ ---~-~::z:~in: _ l-:-.„-._-__ -_ -.-.. -„-. -„-„-_-_-__ -_j .... l _____ ~-=--=--=.-:-,:~:-=--=--=--=--=--=--=----.----lJ 
7 ./ A g;y~gyszertár szak:nai vezetés_ére szükséges időre vonatkozó 

feltételeket az alábbiakban összegezem: 

A gyógys_zertárvezetó napi percet fordít: 

- sz;::kmai irányi tásra napi J0-60 percet fordit 

- gazd.irányitásra " J0-60 " " 
belső ellenörzésre " 10-30 " " 

- orvos-tájékoztatásra • 15-30 " " 
- egészségügyi fel világé-

sitR.sra " J0-60 " 
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8. / ;.. gyóg;11 szsrtá?vezst:ő akadályoztatása sset„ér. /s;-;e, baó_ság, bs-t.et:

ség~ vagy mfrs o-k miatt/ .e. beosztott gyégyszeréezak ellátj<§): 

s vezetői teendőket. Ez a gyógyszertárakon belüli továbbké-o-

A kérdéivek a:.spján kapott megállapi ti.sok a gyóQ>szertári munka 

szervezettségének megismeréséhez értékes adatokat szolgáltattak. 

Hiányosság e~on Oani hogy a kapott adatokból áem tiinik ki: 

a./ & munka:i-dő k:Lesé-s 

b~/ a :felsslsg5s tevékenység 

e~/ a ~Uf'..ka hatásfoka 

d .i a munka sz-i:r:P1onala 

e~/ e munka belső tartalma 

J.. gyógyszeri.:árou belüli r.nmkaszervezés _kérdésének. megismeréséhez 

' olyan modszex-·t kellett kere-snil'amely ismertetett :'legállapitáso-

kon ki '\'Ül a :felsorolt hi.tnyosságokat is tUk.rö.zi. 

llL 

.t_gyór.sszertári 1étszárr. helyes 'folhasznál6-s1_:;ak rneg-á11api tása 

időelem:zéses mun1o::tanulrr..ány alapj-1_n 

Az itt lei.rt mód.szert hossz::i pr6bálgatásak~helyzetvizs-

gálatok előzték meg·. Több dolgozó összefü.ggó csoportos munkáj.;

nak ugyanabban az időben való mérés.e az iparban is hosszú ideig 

problematikus- volt. k gyógyszertárban dolgozók mu,_1kája egybefol,yi~(, 

egymást kiegészitik_„ 

A mUilkatanµlmány elóké~zitése és végrehajtása ez alábbi 

munkan.enettie--n történt i 

l~/ A gyógyszartárak8t forgalmuk alapján a 6/1966.Eü.K~jan~ 

R.K.E1J.M.sz. utasitás az alábbiak szerint sorolja be: 

11A11 kategória,: Ebbe a kategóriába sarolan40k a havi 

500.000 Ft. átlagforgalomnál magasabb forgalmú gyógyszertá-

rak. · 

nBa kategória: Ebbe a kat-egóriába sorolandók a havi 

180.000 - 500.000 Ft áruforgalmat elért gyógyszertárak~ 

"C" kategória: Ebbe a kategóriába sorolandók a havi 

J0.000 - 180.000 Ft átlagforgalmat elért gyógyszertárak~ 

"D11 kategória: Ebbe a kategóriába ~orolandók a ha;vi 

J0.000 Ft átlagforgalmo~ aluli gyógyszertárak. 

2./ A nagyforgalmú gyógysz-ertárak az nA" és ~B" kategóriába tar

toznak. Munkatanulmányomat az t 1An és "B" kategóriába tarto

zó gyógySzertárakhan végeztem „ A -G_yór-Sopron ·megyei Ta~-ács 

Győgyszar~ári Központ alábbi gyógyszertárai tartoznak az 

"An ill~ "Bfl kategóriába: 

A Győr-Sopron Meg_yei Tanács Gyóg_yszertári K"dzpontja forgalom 

szerint "A" és t1B-n kategóri-íba tartozó gyógyszertárai a-z 

1965.évben . 
Gy0gyszertár száma Ravi forgalma 

5/2 J19/M 
5/15 455/M 
5/19 196/M 
5/24 292/ié 
5/36 202/M 
5/42 465/M 
5/4J 185/M 
5/55 368/M 
5/58 741/M 

Ezekből az 5/2 és 5/58 Győrben lévő, az 5/24 Csornán lévó 9 az 

5/15 Sopronban lévő gyószertárakat tanulmányoztam. 



,-; 

':'1 

--
f'I 

ti'./ 
·!·' 
··-·~ 

~(~; 
a'; 

::.i 

:,J 
;;) 

.. ij' 
•. (ci" 

a 
if:j 

,J,i 
(lj 
q 

" ..• 
b-! 
~! 
„.~ 

~J 
lD 

" (~ 

" 'Í') 

(Jj 

Cí) 

- -LG;~. -

~éni munkanap í'elvé ~sli _j otyzókJ?E.Y-Y. 

Ö ll f ó n y k ó p e z ~ s a l ~ v j ~ n 

t\ du.lgo1.6 baus:r. tósu 1 gyógy<J·•,út't'ísz 

A :felvétel no_pja1 1966. február 9~ 

ti.sz. túli.La 

-~-----· ~·--·------------·--·-·--- rü1y6 
A vény 
sarat;~ óra 

idő ta,t't. 
p.ero perc. 

defel~tus' 
feJ.vétal 

me.gi~1,._t..,: ---i 
rális tele- l 
vény ké- fori 
ílzités 

1 r·-·-·- --
1 -

I
L ., 
"' 

1 

). 
J}. 

" ,. 

l anya(l;ból kenőcs 
Kenőcs készitéae 
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uólgozatom célja~ a .i-ele-_r.:legi w.mkaeró-felhasználás bemutatás.s. 

Ennek ér6ekében~int első kisérletf elXogadható a dolgozók ál

tal tett bejegyzési tekint.et nélkül srrafhog:y a beirt munkaidő 

a szokásos~ a nomát-an f·elhasznált i.dőtól -eltér„ A 20-22.olds-

lon látható ax: il~"en _rrnmkatanulnJár:.y.+ lsp /S.sz.táblázat/Ezt az: 

5/24--es gyóg,yez:ertárbsn az -egyik vénykészi tó gyógysz-eré-sz töl t5t-

te ki. J; LlSµi mu..rikaidé e:lfl:kt.llása: eszerint a ·krlvetkezó; 

298 perc alett 56 vény, 5 pa~c óe~ektálás 1 10 perc hivatalos 

telsfonáláe~ 30 perc e~édidét 30 perc ~endalés ~lKészités, 15 

perc szalanai magb-esz.élés ~ 92 perc e kiesett munkaid5 voJ t G 

1t m-u.nkatanuln--1?..ny .ideje alatt a n:unkanapfel vételt és a tanul-

mány feltételeinek beta~tását flPillenatfelvételes adatfelváteli 

lapoi / l.sz„melléklet 24„oldal/ alspj&.; €llen5riztem.A felmért 

gyógyszertirak több egymástól el válaSztott helységből állanak. 

Ölelkezéei idő-beµ 10-20 dolgozó tartózkodik -a gy6gyazertárba.n. 

A "Pillanatf-elvBteles adat:felvét-sli lapokonn uwanabban ez idó

pontban„pillsuatban ór:ánként,ölelkezési időben fe1ór·inkBnt rög

zitattem e dolgozók tartózkodási helyét~ J ·ic círás nyitvatartás

nál 16- ily-en lapot használtam :fel~/ Ez a mó.dszer alkalmas volt, 

az elszórt mu..'lkabelyeken tartózkodó dolgozók munkáját áttekint

sem 0 Igy rajzolódott ki s m'h.~kanap minden része el6ttem és nem 

kerülhettek helytelen adatok a felffiérési lapokra~ 

A feln,;.érési lapokon kapott adatokat gy-ógysz~:részek és asszisz

tensek ál tál végzett munkák s~erint_) ~ gyógyszertá::f-anként össze-. 

si tettem. / 9/a ~ ~, 9/b~. -9/d. t~iblázatok/ .Ezsk. a táblázatok a del-

gozók tevé~enységét percről-percre~ szubjektiv mu.nkatükJrként 

m:uts t ják be • 

A dolE.OZÓk által to"rtér;t be,le;;:yzésE}: a}_;;.p~1n 43 t.'::unkafolya'.mat 

;ccziil 9 esek E.gy, 6 pedig 2 gyóg;:.•s;;;ertérban forJul elő.Össze-ha-

sonlitát:.ra 8 zonben van mód. J.z l.J.ípont'J<::!1 is<"ertetett rr.ódszer-

tok:ra forditandé idSr,él 2z elenti csoport.ositist haszr._.-!~lja: 

1./ v~nykésziti2, 

2./ gy(gysz<cr!-:.isz-olgáltatS.s, 

J./egyéb szaiiliai feladatok, 

4./ g.yGgyszert1.rvezet5i felaCatok, 

3zekhez hozzávettem: 

5./ munk2ké.i"zi szünetet, 

6./ a forgalorr; eJ2átás3~1oz nem szükséges tevékeo,yséi;et. 

;,. gyÓgyEzeré:czek é:s &sszi,sztensek c:;unkájának rr;unkafajták 

szerinti aiskulásét gy85~;sze:rtári ::5sszcsitésbsn és a fenti cso

po:rtositásbs.n figyelerr.be viYe a 9.s-zárnú t<i.blázat tartalmazza. 

A forgalo::. ellát2.sához ner:: szUks_~_ges 'tevéken;{ségre, 

a gyógyEzertrirvezet6i feladatok elJ.áfS:Sára~ 

a munkaid:i::.i szlir::etre, 

felhasznált iC:é rr.értékér5l, követt:ez:tetást, a gyóg;;sze ·iszek és 

asszisztensek r;;ci.ni~áj&:-is.!: n:;unkafajták szerint %-02 .".fegoszlása 

szempontjáb_1-l összeállított tá:blofzatból nyerten:./10.táblázatí 

A szs.kK:ápzettségnek meg _nem felelő tevékenység mértékBr51, 

to·„ábbá az eg;yes munkafajt-3.f'_r;s fordi tott gyó&yszerészi és esz-

sziszi€nsi n:unkaid2 ;:!eg0Bz,l2sá: jól megvilái:;itja a llot<ibl5-zc.t. 

A 12.sz.t2blá7,at és a 12.2<ábr-2 a gy6gys?.ert9rakban megfordulé 

a viZE_gált id6szakt,2n az 5/2 g;yó&yszertéir Jegnagyobb betet::'.'cr-~· 

galrr,a 16-17 óra/v<::l~~tí:int,a:-17 és 18 óra J.:özC,tti idószs.k tt..u:L·~:.-

kozik legforgalmasabbnak.:Sz :;;eg.felel a gy5ri i;::iani tiz0~·.ek ""Ü-

szakviltásából adód6 hullámhegynek. 
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A soproni 5/15 sz8.mú állandó ügyeletes gyógyszertár 20-

21 ór~ig átlag 12 főt lát el.Az ügyeletet ellát6 gyógyszerész 

ezt a munkát el tudja látnig 

Az 5/24 csornai gyógyszertár,mely szintén állandóan 

ilgy-alet'esf napi 10 ór~t tart nyitva. Ezért nem mutat félf'orgs.1-

mat 18 óra után. Ennél a gyógyszertárnál e legnagyobb forgalom 

délelőtt 10-11 óra között mutatkOzik, kiugrás a piaci napokat 

jelzi. 

A l).számű táblázat a gyógyszerészek és asszisztensek 

mu;ika termelékenységét mutatja be a napi betegforgalom alapján. 

Ennek értelmében 100 betegre jutó munkaidő az 5/2 gyógyszertár

nál, gyógyszerészeknél 66 perc, aaszisztenaeknél 106 perc •. 

A soprcni 5/15 gyógyszertárnál, gy6gyszerészak 135 perc 1 aaszisz-

tenseknél 52 perc. 

A 14.az.táblázat .10 magisztrális vényre fo.rditott mun

kairl.ót mutatja. Az 5/24 gyógyszertárban 10 magisztrális k_észi-

tendó vényre s gyógyszerészek'<· 55 percet. az. asszisztensek 41 

percet rorditar.ak. Az 5/58-as gyógyszertárban 10 vény elkészí

téséhez a _gyógyszerészek 87 per·c és az aeszi:Sztsns_ek 54 percet 

f.orditanak. 

A felsorolt tSblázatok és a helyzetvizsgálat alapján 

ismertetem a következőkben 

a munkatanulmányomból 1-avont következtetések értékelé

séti majd. a levont következt-stésak alapján a- köz.forgalmú. nagy 

gyógyszertárak vezetésének nj szempontját. 

IV. 

A munkatanulmányból levont következtetések értékelése 

A hál6zsti" gyógyszertárakban folyő munka termelékenysé

gének kérdéee hazánkban a gyógyszertárak állami kezaléabe vé

tele Után vetódött fel~ A t-ársadalombiztositás kiterj~sztése 

és igénye felduzzasztott.a a gyógyszertári munkát~Hiányzott a 



- l75 
tapasztalat és az irányitás. 

A megoldás els5 lépcsője e hálózat rekonstrukciója voltv 

1955-ig a 11 Gyógyszerész 11 cse.k !'ipOrtszerüen számol b.s- 82 egyes 

gyógys:c.ertár8.kban végrehajtott ujjáé:pitésról /2,, ll. 1 12.s3.3~i 
45 • ~ 46. t 42 • t48, I ~ 1955-tól a 1'1Gyógyszerészet1' részletes le-

i:rás-okat közöl. /J.~ 4., 8.~ 20.f ·21~~ 53~/ 

Más államokban is felvetődött hasonló. okokból, illetve 

gyógyszeripar :fejlődése folytán eló:r-etört gyári l'.:észi tmények 

forgalma miatt a liélózati rekonstrukció •. _KU.lf"'óldi szaklapok és 

gyógyszerügyi szerv-ezéssel foglalkozó in-te:unények rendszeresen 

közlik a gyógyszertári berendezéss-el és felszereléssel kapcsola

tos kutatómunkák eredményét~ /l„i; 23.i-24~$ 25-.s· .34.~ J5~~36.~ 

50./ 

A nagy gyógyszertárak vezetésének módszeréről~ csak tanul

mányom felhasználásával jelent meg közlemény~ /15~~27 ./A fe.L>né

rés.ekb51 nyert következtetés-ek pedi.g azt mutatják~hogy a 'legmo

dernebb és legtöbb költséggel végrehajtott .nagy gyógysz-ertf...ri 

ujjáépi tés csak akkor jár 1;:ellő eredménnyel 1-.<a a munkát is szer

vezetten~ programozottan végzikc 

Az egyes :felmért gyógyszer.tárakban a gyógyszertár vezetője 

foglalkozik s. szükség-es mértékben i munka.kiadássals muI:tka-

ellenőrzéssel~ munkar:iódszerrel,,. s igy ezikben a gyóg;yszertárak

ban a munkavégzés nem szervezett formában folyik /lO~táblázat/~ 

Jó munkaszervezés esetében a hetegskkti:l Való f'oglalkozás még . 
csu.cs.forgalmi időben eem válhBt árukiadó j-a-1.l-egüvé ~ yagyi.s nem 

helyes~ ha. a mutatószám s:zeri.nti t~rme16k-6nység túl nagy /15„sz~ 
táblázat/. A gyógysz.ertá__"1'8khoz fü,,,.ódx b,_. •·alom ki • 

~ v - meg. vanja,hogy. 

mindsn betegg61. egyénileg- foglalkozzanakf sót bizalmasabb ter

mészetU kérdéseire a tBbbi betegtől elklilönitvs kapjon választ. 

Pl. a IDÜVÍ abortus~·elleni küzdelem elképzelhetetlen a fogamzás~ 

gátló szerek ismertetése néll.iil„ A megasfo.kú. gyógyszerellátás,: 

~. 

közölt :mutatószF..m %-ábai~ 

i. A mutato- Te:rmelekeny-
:.h g;y6gj~.sz .. ert~r, pdnztá:;." 1~unkrirá- szám alap- ség a mutató....:' 

sza:m.2 beUt6s fo:i'.'"ditS:s j~'1 ezük~ szám %--ában 
sr.;Íma jHlt'CBkbzn se-g-es :ió ó 

á 2 ere 

'5-i2 ;:,;;97 5,178 6~794 131 

5/1~ 4,22L /.8Jl 8 .4.4g 107 

5/24 4.008 7.?;30 8.016 107 

51'.58 4 .783 7~255 9.566 131 

A számadetck arra & tényre mutatnak;hogy az új munkahely-,., 

létasitése.vagy felújitás-a. előtt~ nemcsak a -vényeket kell aJ:o

posan átYizsgáln:i.~ hogy szilár6 alapját képezze a tervnek,ha-

nsrI: a lát.ogatottsági görbét is analizfrln.i kell# /12/lo ábra/ 

J:.. gyógyszertári mu.nkában az eg:rik legjobban idői.gényae 

:folyamat a vénykészi tés. ~ .h Vizsgál-t gyógyszertárak közül há-

romnál a mag.±-sztrális vények átlag t;'T %-e készi thető el expe

di t:i.óra vagy bemérésre ~ A r-ande lésito~ készi tendó gyégysze:-ek 

mintegy 70%-e oldet:~ Eg; nerr:: cl:Yen mu.riltaigény-srr,ir.int más gyógy-

.k gyógyszertár vezGtó sz.ervezői tevékeIJ;:;aége ezt kel16 szint:r-t 

bozhat,""\a, Ilyen· intézkedés: szükséges; a Yénykészi tő mi.mkah0-

lyeknek s. forgalomnak megfele16 átrendsz;ésére és bi"ányoe fe::.

sz-erelésUk k.iegés:zi-téséreo Pl.az egyes gyógysz;ert6J~akban ner<_ 

volt kéznél a forgalom: lebonyolité.:;:ához szükséges. meÍlnyis6gt'. 



dugó, edényzet~ a h5közlésbez szükséges felsze::rel4s a ve11y'J1,c 

gyakran szük~'ég.0s de2-:'., v-iz.h.ez. stb. 

l? ~s::.ám.ú táblázat 

A vénykészitó munka termelékenyeéize a mutatószá'11 %-ábs.n 

Kun.Kara- J. mut2to~ }\ 7;er.ne ..... e-
Gvógvszertár Vér;yek forditá.s szám alép- ken;ység " u s'Záma BZE!'D.B pa:t'cekben "'i..:-n Szük~ m.uteté-

db ;éges idé szá.2 
á/ :8 perc %-.é.b2r:: 

5/2 gytár 244 4 ~934 1,..,952 4G 

5/15 • J44- 4.,.507 2,752 6" 

5/24 " 384 3~588 .2 e472 65 

5/58 " 406 5.800 3 ~243 56 

Az egyéb muukáletok..TJ.ál a legalacson;yabb a ter:'!;tléke1:.ység. 

/18.szetáblázs.t/. A felmért gyó&yszertS.r·ak dolgozéi két mUszsk 

ban dolgoznak~ .Az ölelkez.ési id5ben /3-4 óra/ B. kollektJ.va 

munkaids:jé;'lek köz.el felében a gyógysz,::'"rtárs.kba1::. ts::rtózkodik ~ 

Az e csoportba sorolt munkálatok a betegforgalomt61 függetle-

nek~ Minden dolgoz-ó elfoglaltságot keres a mils.za.k v-'1.ltásig< 

A felmért gyógyszertárak alapterülete eem elégséges, hogy az 

ölelkezési időben mindenki részére munkahely jusson. 1;err. re11-

delkeznek keJ.lő mennyiségü ée nagyság-6. ]::>5ten:tulával, nagymé:r-e-

t.Ll f..'lozsárral stb. _f;, labo2'.':ilással foglalkozót várni kfz-,ytelenek 

a mérl eg:re • sdéupzet:re ~ mosogatásra~ EapcntB ls borá.lnak ol_yat'. 

folyékony gyógyszerkészi tmér:._y ;;;;.,. et , ;;:;el:i' ek_ változás nélkül bos2.-

szab"t:; iOe:r..g is eltarthatók. J. vén;..'ező edén;yzetének kis ürtal- · 

talma miatt ve.gy,n~e:rt a laboJ'álásboz is nagJ'Obb mennyiségi 

alape.nyagot a vén:yezó edéi:;:yzetból használják ,a nap folya:r1á.:::. 

tjbbszt!r. impleál:n.e...l;: ugya.nazon alapanyagot r 

iiz 5/J..5-ö_s g;yógyszertárban :r-et.ax.ár-a és Y<inyátnézfsre a 

\•é:n;yké.szi.téai időnek közel 60%-St hesználják, 

b_munkB ter:::::el8kenys_~-"'6 a 10.sz..ftmtS. t.S:bl&.zatban felso;.~.2:!:.!. 

"~Ecyét: mun.k.Sl~tokf'-·nál a mutatószám %-2h2n 

Gyóg;yszert&r 
SZ~J'..'18 

5/12 gytá:"' 

5/15 
5/24 
5/58 

Munkaráfo:i.-
di tée 

percekbe::-, 

8.167 
12.432 

8.924 

14.474 

A muta tfiszé.EJ. 
alapján szlü·:s·.~
ges idó/ki-

~~~l~á;J~;á~~= 
szitéshez id& 
%-a/percekben 

} ~749 

2 ~24o 

2~097 

2.5&2 

TermeJ.éke::;:-
ség s rnu"i;s.té
szám %-8bat> 

2l 

18 
2) 

17 

J,z alaptcrlilet szük volta és a:;:. ebédJ.őhelyiségek ki befogadé-

képessége miatt egyes mu.~kahelyekan a dolgozók a munkaközi szünetet 

nem:; teljesen "1eszik igénybe ./10 .sz. t;áblázat/Ezt mindenképpen biz-

tosi tani k:el'.i , 

A gyégyszerszakértéi tevékenységhez 81"80..ge~tstl·an a gyóg:s-

szertáron balilli szervezett formá.jti továbbképzés és az.hogy sr;a 

több ~dőt forditsanak. Itt kell ismertetni as új megjelent .törzs

könyvezett készi tményeket ~ a hiánycikkeket. va18rnint ezek -esetle

ges helyetteaitését szolgáló kés2itményeket és a szaklap egyes kö-

rülményei t . 

Az o:rvostájékoztatás mértéke alacsony. Az orv:)snak tájékozott-

nak kell lennie az átmeneti hián~cikkekról; igy csökksnthetó a 

betegek amiatt való küldözgst-éee~ a.z új készitmények túlértékl';;lt:-

se ffiiattJ a régi készitmények leértékelése. 

A jelenleginél s~éleeebb skálájú oelsé ellen5rzés.t .kiván & 

nagy számú dolgozók munkájának mix:6ségi ellen'.::irz.if.;s-F. A magasabb 

fok~ ellenörzésrs forditott idő sem lenne szU.Kaégtelen,meri 2 

tá!'sedelmi tu12jdon védelmén kiviil alóse~:t..t·i 8 ve2-eté tis"ztá:~-

látását gazdes~gi téren is. 
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J:.. helyzet.vizsgG.latc-J.: és a munk&tSl'.iUlto3n~·b61 levont kövstkez-

gazdes4gos felhzsználását jobban kell 1tegalapozni. 

},_ minős:égileg is rnag.asfokú gyóg,ysz:ereJ.lS.t.fs megköveteli, hogy 

tár-ek vezst6inek m:unkal:örEt 6.gy elemZem,hogy a 

tet vssi<.am nlapul ée munkaf·a~it3k szerint sorolo;;, fel e lsirt 

e-Zeföpo_ryt elérBs-éhaz szükséges elsődleges felsda1:oknt. 

2 „ Szakmai magheezélé-.se-k_, mur.kaérté-kezl€tek, gy!iID'S-Zeri·.á_rc::: 
belüli o:ktatá;:;: és ·tnv;fbhké:p-z-és sz-ervez.és;: és iráriyi tás.2 ,_ 

}o L g;yóg3's<z-ertáror:. bsiLl.íi egéazs-égügy:L :felvilágositás szer
vezése és irányi tá-sa t 

S. Szakma:L bel.ső elle-nörzEi.s .• 

l. MnnkaeJ osztási tervszet készi té"'.t 

szám f'igye}e-mhevé-telé-v-el kell niegá11.apitani. A l2í:!_-es 8hrihoz 

l2 

l2 

dc.':. 

/.~+l/ x 

8 x 

/t;+} I :;: 

1?2 

'-:-:-

2C ÓT2 

32 

20 

7 

ll J: !, 

7 :::: 4 

;;.:l r,<:: 2 

/6+1/ x 4 érs 

12 x ~ 

/6~-1;' x L " 

28 

:12 6ra 

28 óre: 

48 

28 

104 óra 
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d6-lyozz ~k. 

nia és munkaer5t is meg lehet takarítani, ha tö.b'!::i ödagot r;-,;~r;,ek 

össze. A vizsgS.lt g-yógy.szert4rakn?.l s magisztr:ális vá;·,··,J't-k -17 ;&-a 

készithetó eló e:xpeditiór::: vagy :iemérésri:: kész állapotra./lb.sz. 

t4bl1zst/.b.z el.5-rekéa:zitett mennyiséget a laborátiós na_;:,10 kivo-

natol3s1Val célszerü megállapitanif figyelemb-e kell ven1'i tsY"".né-

szeteee1" a lejárati idővel biró készi tményeket. A laborátiós 

napló hosszabb időre történ5 extrah1.lás:íval fel lehet mérr:.i a 

szükségletet és fogyást, igy elé:rhetó,hogy az el5rekészi tés a 

re2lis szükségletnek megfelelő legyen. 

Pl. a labóratóriUII!i könyv adatainak értCkelése: 

Dá tTu<- VII •VII. VII. \lII. VII. VII. VII. VII. VIl. V!J:. Összesen 
1 h6nzp 
alatt l.Pulv.anti- 2. 5. 8. 12. 

dolor 

la boril t x xx xr.. x 
mennyiség dosis 

16. 18. 

x x 

l9. ?2. 23. 29. 

;.:;: xx xx g 16C:· Oos. 

1 hónapr"a~ 160 dosis 

1 hétre 40 óosis 

D:itu.:11 il::LI, VII. VII, VII. VII, Összeser.. 
2.Nixt.pectoralis 7. 

Labcrált mennyi-
ség XL XL 

13. 20. 25. 1 hénap alatt 

190 dos. 

1 h6nepra: 190 

l hétre: 190,...., 50 
~ dos. 

, __ . 
6. 

t: 
2:}yE:J l-"",;;;$0'112 szempontok figyelen,be véteJ.éve'.;. értékeljük E labo-

::-5tios naplét. 

A részletes triunkaprogr&m összeá11i t1s5nál bontani kel:: 

gy:5Q'8Z-e:rtári munka minden fajtájB.t; munkakörtinkén:tf ~i.unka-::' 

letként kell felosztani a munkát, 

E}s5'.'."€!ldü fala~at a gscTs betegeil:it4s, elsó"'zoimJ 1· 

meg eJ.5sz.ör. J:lapj4t a forgalmi grai':ikor. k{j:,ezi.. A óclgozé-,: o:ffi

cinia:. munkában eltöltött ideje meghatirozza,.j0te:rmii-,S:'..j2 .e t":c.'.:d:.i 

A betegekt51 ~tvett ványt az asszis~tens taxálja meg,inne~ 

e: t-e:eg s középer; elheJ.yezeo": pénztárhoz ~.egy, A gyógyszer: 2 
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hsvcr1.ta isrr:étl5dé: 

havi munkate:r-v /inEpekciós Ezolg~beoszt~se stb./ 

slókalkuláció" 

í"crgalmi elszámolBs, készletváltozáso iv: ellen!:ír~é~e. 

magiszt~ális rendelés~ k~1f8ldi gyógyszer rendelés, 

kábitószer rendelés ellenörzései 

gyógyszergaztlálkod4si karton ellenörzése 1 

szakmai továbbképzés stb. 

Időnként iamét1 5d5 feladatok: 

tü2rendészeti és balesetvédelmi oktatás~ 

felvilágoaitó eleCásck tartása, 
a végzett mll!1ka felmérése stb. 
forgalrr:.i grafikon készitése. 

Vezeté-heJ.yette~i :feladatok: 

naponta ismét15öó: 

laborálási munkák kiadása /laborálási naplóki. 

impleáláao-k ellsnórzése t illetőleg irányi tása ~ 

edr:iinisztrációs munkák irányitása~ ellenőrzése, 

/hi telnyil vántartáe, pénzt4rkönyv ellenőrzése~ 
pénztárellenórzés stb./ 

tskaritási és rendfenntartási munk~k irányitása~ 

hetente iamétl5dó: 

heti munkabeoeztáe~ 

orvostájék~ztatás. 

havonta ismétlődő: 

'.havonta ismétlődő adminisztr4ciós mu !kák ellen5rzése, 

havonta lejáró kés-zitmények nyilvántartása~ 

s-alejtezések, 

kábitó.szer nyilvántartás - mé:regkönyv - laboráci0s 

napl6 ellen5rzé~e 1 

C:roguk elli:.r..5r.zése atb. 

Célfeladatok: t-ov~bbkép:zés, .forőit;:'i:S :i.Oeger;n;y lvii szakla-

pokb6l stb" 

köri beosztist kell adni~ melyre ritel'"'!:;Ettsége. képzettsége zlkal-

massá teszi. /reszortok/. 

Jien:: helyes ha e dolgozó csak egy bizonyos n;unkefajtát végez, 

mert ig;y egyoldalúvá válik, l:a m2s gyógysz-ertárbe kerül~ rr.:§s mun

katerületetn riern lesz teljesértékü munkaar5. A gyógyszerészek 

adot_tságai t figyelembe kell venni• mert a rosszttl beálli tott mun

kaerők tevékenysége lemarad 2 virható normális eredmény mögött, 

azért cslicsforgelornbar. csak ráterrr:ett embBrt szabad beállitani 

gyógyszerkiadásához-/mi:<ximB:lis terhelés idószak9nak ismeret_e/ ~ 

Az officinai és gyóg_yszerkészi t6 helyeket szükség esetén meg-

erósitjük azzal a gyógyszerésszel, aki a közönséggel nem éxint-

kezó munkahelyen dolgozik /pl~ laborál/< 

A beosztott gyóg:tszerészi munkakör: 

A beosztott gyógyszerészi-munka prograrebavételénél: 

l. a közönséggel érintkező munkát /expediálás/, 

2~ a közGnséggol nsm érintkező munkát különitjük el. 

ad~l~ a./ felvilágositár;; 

b./ gyógyszerkiszolgáltetás 

ad~2~ a közönséggel nem érintkező munka 

bGoeztott gyógyszerész nanonta ismétlődő teendői 

receptura·i munkák; 

Vényfelülbirálat /folya~atos/ 

imple-álás~ 

labcrálás~/laborálási napok/ laborációe könyv vezetés. 



bels~ el]en5rzie, 

szakdolgozat~ 

Ir:.t'2zetbe:::./ 

tése. 
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ad.2. A. közönség;:;el ner:: érintkező munka 

napi feladatok: 

reGeptúrai munk:fban segi t /manu'1lis mu."1kák/ 

impleqlásnil segit, 

laborálSsok elókészitése, 

szirupos üvegek tisztit1sa~ 

kenöcs8s edények tisztit~sa, 

munkaeszközök karbantartása, 

retaxa, 

hitel forgalom elszf..mol 1sa, hit elsz~.Jnlák közül e fi gyó_gyszer
igénylések össze~llitása, 

adminisztráció, /pénzt'Í:rkönyv vezetést forgalmi elsz?..m-olis, 
készletváltoz4si iv vezetés - napra ké
szen/ 

defektuskönyv vezetés~ 

adjuszt31ás, kiszerelés stb. 

officin8 feltöltés /feltöltési napok/ 

hetente ismétlödó: 

asszisztens oktatásban va16 részvételt 

aqua.d~stilláta üvegek kimosánat szemcseppes üvegek 
keszitese, 

+ és ++ és stb„ szel~rény kittirölgetése, 

cscrr:agolóanyag f'-:el ti3l tés, 

vénybeküldés /5 naponként/, 

készletfelvétel, /2 hetenként specifelvétel/ 

~-íríÍ mei:.inyiségi átvétele /kéthetenként/ 

specialitások rendelése gyógyS'Zeréazi vagy 
vezetói felügyelet mellett /2 hetenként/ 

snecialitások gyártási azám szerinti elrakásának 
eilen5rzése, 

extrahálás, 

szfü~l~k ellenőrzése~ 

göngyöleg kezelés stb. 

~~---~··-------------,„================~ 
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.r-8,sie tel:ül-d.03, /ín.s~ ekciós ssol;;~let ~c:::}e;:;tfs~ 
etG.i, !I'Os{;s, kö:~x;ny 2l.3zf..~:;olt.s s;,;:-;,/ 

Idő:1ké!J.t isI!.i,.§tl6.5_ő feladatok: 

tLl•i :T1lL'1k& i;;cn jelentős részét végzik, ezért rrru_Má~;ukat szintén 

f'j_ti.. 2i Dunkák j télen hó el take ri tá.s, 

;__vó_::;:JL<~.re.k tisztitáse. 1 visszahozott gyóg„ .szeresüve;;ek tis~.ti
t<0.s2., .c.sv2.:1yvizfe1t-:;;1tés, üveg é3 tégely r.é...roló hc::.;yek feltOl
tóse, ebé5.elszillit.á3 st:b. 

buto1·tisz.ti-;:;ás stb. 

súlyok t:isz<:itc. :;.zekrányek tisztitása, 

pincetakaritás, ásványvizes pince~ savszekrény :.,isz.tité.:3a stb~ 

188 

szolgélj.cíf:. 

ÓS 220.k;:iai rneebeszél-ését, f;.;•gy <;zol-::Cn. ,gz ep;éDz koJlektiva résst 

v-egyen~ /, s:--;2kt2nfoly2:1Jo11 éf> szakmai el5u.d.$sokon részt vett dol-

gozók is'liertessék dclgozótárE:aik el5tt a hallottakat~ A fel!í:éré-

sek folyar;::án kitü:1t~hogy az e c-élra :felhaszn8-lt mur1kaid6 9 szerve

zett form9ban való rregbesz-élésre ie elegendéi. A gyógysze'rt.ár ve-

zetóje szervezi és ir-ínyit'ja e g;yógysze:rtáron beli.ili asszisztens 

továbbképzést, az asszisztens jelöltek 1 pénzt3rosok és takaritók 

oktatis,1.t, okt;_;trí nn.;nkflj·tnak ered:nényG!:::ént kell kitüzni: 

- ,r,ind0n fontosabb gy6gys::;e:r·t!;r:i. dolgozónak legyen meg·~ 

ni13~.c-t:r·:íto:r m8t,bete;::f:z1k, őt egy ad..rninisztrációban jS:r-

~no pénzté.J.'OGesl hHlye-ttositlk. i\ pénztárost egy kt:l-

s5 l:elyettessel p0tolj6k. 

- a dclgozók • 

b'°'ln6 :oJ_J?.n:.J~„,~is, EZ o:rvcst.:ljékoztntis és -cgés:i.aégi.:gyi 

fel vílégosi t8s tov;.í:bbi i-,.._gnvr.1 vr.d t: .::; ,,, 
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J_ tára mellett dolgozó gyt'igyazsr-ér:z z)_;:;:::t::. ·i;s::-~_lct<-:-

kapcsoléd-hat bele a~ egész.aégügyj_ iemerr>t:üc t~]·-522;;.:t~s!.ibs 'ic: 

ségü.gyi kul turájánei-~ emelésében:-

a./ Gyóg.yitó-,.11egeJ.óz6 ellátás: gy0gyszerekkel ka-pcsola-

tos fslvilágositó mu.."lka_, bstegaégek megel5~~ét06v0]_ 

kapcsolatos felvilágositó munka, a szUrÉsok el~J"ké-

sz.itésében val'5 részvétel~ véradészervezé.s, 

b.f ~a és csecsemővédelem: terhes-szürésck propag~~lil

sa~ terhes 8s csecsemő hygénia, a csecsom6-tiplé.lás

sal kapcSÜlatos felvilágosit6 nninka. A miivi te:r-bss-

ség-rr!egszakit4s elkerülhető a terhessé~ rnegel5zése 

útján~ 

e./ Közegészségügyi-1iárványtigyi ellát.SS~ fertézó beteg-

ségekkel kapcsolatos felvil<Í.gositó munka, olt8.sok 

előkészitésében való részvétel~ tisztasági mozga-

lrn::: és környezet hygénia, személyi hygénia i t:lpJ-~l-

koz3si hygénia~ 

J;.z egész.s-égügyi f'elvilágoait;lsna-~ télen-nyáron van mon

danovalója. 041J?-~ -hogy kialakitsa e helyes egészségügyi szerrlé

letet az emberakbéf;f ~? r1n-evelje Őket arra~ hogy helyes egész-

ségligyi magatartást tan&s-í'tf?§.nak a mindennapi élet kis ós nagy_ 

Ilyen mértékű egészs·égiig_yi ::feivilágosi t.-3.st nm:- végeznek 

s t<iblázatok alapján a gyógys:r.erléi-"f>k. 

Azokban az <illrutokban, ~WG1y-rtkben ró0,_-.1·:f;,-· -;:__ir.y 

rne;:;val-Ssították a gyf..gyé~ere-k &B Ggéµ;~ségUgyi c5t-:l· e\: i~L~J-'::n'_':c 

szolgáltatását a lakosság számára~ ,J Gl!'!ntkezik 8 zek ·(. ,;Í,•JZ.l 'Ís ·ln:~ ~é 
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gyógyszerek és e::--;,~.:_,zsigügyi_ ci:;kek helytelen t6..rolása, A lakos-

tanácsával. 

Az egészségügyi felvil,~r;ositSs egy:i.k fő feladata a gyermek 

egészségügyi n-evelése s e propaganda és agitáció kifej"~ése a fel-

nőttek kOrében és a szocialista egés;,,.sét:,iig;yi nlapelveinek megfe-

lel5en a dolgozók egészségUgyi öntevékenységének megszerv.;izése. 

Einél jobban elterjednek ezek az isme:retok a nép kti1'ében~annál 

hatékonyabban kapcsolható be az 0gyé:u és ·a t:írsadelom_az egész-

ségvédelemért f-olyó harcbanb Enélkül elképzelhetetlen a helyi 

és országos jelentóségü egészségügyi intézkedések végrehajtása. 

Az ag-észBégiigyi felvilQ.gosi t.:í:s szorosan kapcsolódik az 

egészségügyi -ellátás valarnennyi szakte:rületéhez. A gyógyszertá-

rak gyógyszeré.szai hivatotte.k arra,hogy a lakossBg egészségügyi 

f-elvilágosit,í:aában rés.zt ver;;;•enek~ A- gy6:g;rsze~t,3:.E~knak hsl_;yz,eti 

adottság&nál fogva az egészségügyi fel v.il~Jg-osi tás központjáv4 

ke-11 váluía. 

.A.z egészaégügyi :fe1vil1gosittls a gyógyszert:-írakban csak 

az egészségügyi r~elvilágositást ir2:nyitó szervek jó együttmükö-

désév-el val-:$sitható-meg~ Az egészaégUg;'{i :felvilágositás:11ak -szi

goruan tudon3nyos alapokon az orvostudomány, a gyógysf":erészetf 

a· hygénia legújabb követelményeire kell t4maszkodnia~ 

Ezért a gyógyszerészeknek ebben a kérdésben szakk:ipzettnek kell 

lenniök~ 

Az egészségügyi felvilágositásnak eszmei és politikai szem-

pontból kifogástalannak? céltudatosnak~ gyakorlatinak ~s meggyő

zőnek keil lennie„ 1C:indig kapcsol-Gdnia kell az aktuális egész~ 

ségügyi feladatokhoz~ Az egészségügyi f'elvil':Ígo·sitást v~_gzó 
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gyógyszertári dolgoz6nak a szakismeroieken kivül :ismernie kell 

az agitációnak és a propagandának-különféle módszereit és for-

m~it ... 

A gyóg_yszartár vezetüja ta.rtja els5sor-ban a kapcsolatot 

az egészségügyi-szerv-eZést irányi t6, szervekkel~ s ie,y az id5sze

!"Ü kerdésekkel való foglalkozás és egyéb súlyponti mu..'1k.a ar: ó 

ir4nyitó _feladafává válik~ 

Az orvostudomány rohamos fej20désa tovább halad és ma m~r 

nem kép.e.s agy -anber telji'ls .mért.6-kben elsa:játitani enne-k a szak

mának az ism-61"-eteit„ J.. gyógysisrész Sz orvos tan;:icsadója- a _gyó_gy

azerkincs alkalmazása t'.-erén„ Az .orvost4jék.azt..atás l-eh-ét-5vci t-e

szi, hog.,y az eg;jre nagyObb szám:i:mn ·msgjelen5 ftj Íti'6gyszerek-e:i az 

orvosok megismerjék és a gyakorhtban mielőbb :aika-lmazzák„ ~'\z 

'dj gyógyszerek ttidorrd'.r.yos:an mega18pozótt.~ tá!"gylla;gUa ismBrtsté

.aével ·elkerülhető a bevált ré.g.i ké.sz.ft:.minyek lndo,kol:atlSn :ma-iió

zése és az új kénzi tménysk sokszor .mag ·nem alap.0Z>0tt tű.lér-ték-e
lésa~ 

A terv~dálkodást :?ol;}rtató áll-mtto:kban aiük-Ség'(!st-ho.gy az 

agé-s.Z,;]'égűgy.i ci.kk:ak és 3;yógy.ei:-erek s~kmégli:rtének -t-e::r"lrét ·az e_géSz

S-~gü_gy felelúa-é-gt$1.jeaun· dolgozza. t.i„ Itt ·a-·gyógysza!"éizek és 

orvosok eg"yllitmöK:fftléeéra feltétlenül szükség van~ Rendszere.San 

éa kiiazs-é_gge-:1 !kell t-,íJ.ékostah.i sz o:rvom _ _a~ el.l:á:t ~si. . hsiyzs-trö'?--„ 

!gy az OI'Ya'a nem reridel 'flll"a:n-gyógysze-reket-„ m-el;y.ek citmsnetí.leg 

-...-alami clm"11 fugv;s: ntm.! kaphatók.„ 

AZ ~-vosok· tájékoztat~a t--ehát á munkatattnalék:eoyaégcit is· 

eme-1.i„ A betegek külrlüz.ge-t-ése a batagfoOi"galriiat wnel.:ill ée a hiárit

cikkekre :fol"d:i tott: id5t ·/f.elrll~""Olll:i tás-1 idő/ kárbav-a.szett t~
véksnység~ 
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"'.rr;ai be 1 s6 ellenőrzés 

az elleD:'irsés a gyóg~yszertári dolgozók munkájánek minő-

sé,sét bir::ílja e2. P. gyf.gyc;ze:r·tár vezet6je az egyes feladatok el-

>'égzés6liez i06t biztosi·:;~ A feladat ellátási:boz szükséges idő s 

ma gasf'okú ln1_.u1kavégzóst fel tételezi. 

A bels5 ellBnérzés eddig f'-Óképpen a vénykészitési munkák 

kuppok, pilullák eloszté:sána.k min·ísége~ a kenőcsök homogenizálá

sa stb~ k8pezték e tevékenységet" E.Un.él nem állhatunk meg. 

A gy6gyszert2ri. k:özGnségnek~ a magasfokÚ gyógyszerszakér-

tói jelleget kell feltételeznie a gyég:..,,szerész működésében. 

Ezzel összeférhetetlen a dolgozóknak a beteg jelenlétében való 

magán jelleg'~ beszélgetésB~ vagy a nem szakképzett óolgozók ta~ 

nácsadása „ 

A oc:,__ső ellenőrzés terjedjen ki arra~ hogy a gyógy.s·zartár5 

dolgozók munkája és magatartása az egészségügyi .int-é~mény" szin

v;;:i,n:B:.'.'t.2.n-Bk :feleljen meg~ Az i.-dDszükségl-st alapján kidolgczo-tt 

mu.'lk~eTc-s:ztás m-ellett a bet_~gek várakoz-ta-tiisa indokolatlan „ A:z 

üveges kés:zitméilyek csomagolása~ több apró gyógyszer zacskŐba 

helyezéBe nem többletmunka, han:-- a B.<.akmai sz~nvonal emel.ése ... 

Figyelemmel kell kisérni a pé:iztárosok váltópénz -eilátotts.ágá-t 

és a t-akaritói munka minőségét :is. 

J.. ·tielső -ellenOrzés mt.mkája rutin és íd-Ószakos fela-datokrs 

oszlik. Jó celt szol.gál az alábbi mu..~k8te~v: 

Állandóan ismétlődő 
(rutin/ munk.'1k 

Technológiai fe
gyBlem 

Vényék alaki kel
lékének ellenőrzése 

Altal~;:::os hygénis 
ellen5rzése 

.Havonta ismét
lődő munkák 

gyógyszar
;;rizsgálD.t 

Rak::tárrés:z 
ellenőrzése 

ld.51-eges 
:f'ela-datok-

le járatos 
, készitmé-

~~~~r:~;e 

-Célfel~ 
adatok 

időered
mények 
m-egf'igye-
1-ése 
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A feljegyzések alapján készült értékelést a munkaértekezleten 

kell megvitatni. Ez ia szakmai munka fejl:5dését szolgBlja. 

6 .1 A szakmai. gszdasáiri -ellenóY'zé~ 

A gyógyezertár feledatának ellátásához áJló és forgó esz

közöket használ& Ezeknek pénzben.kifejezett értékük van. A Gyógy-

Sz-ertári Központok ezen eazközők·at töhbszq;rosen ellenőrzik. 

A lel tároz ~·sok, a készletfelvétsJ.ek 1 az e-xtrahálások mind-mind 

a társa.ds.Imi tul~jdon védelmét és óvását szolgálják~ A gyógyszer

tár vezetőjének e téren történő ellenőrzésének célja a fenti 

s;zempontok figyelamb-e vétels- msll-att: a szakmai .színvonal emelé-

Szakmai gy.ak-orl.a-tO!l"! alapján az alábbiakban f'oglalo:n .össze 

az e- té-ren '\!aló teand&ret:. 

A ~-óU"J!"Z.(rrttt- of'fieiniájába.n sl.helyaz-et-t l!lindahneroli t.ö:rzs

kö"nyv:Er~att gyógysz~ .- gy.5gyáSZati ssg:é.i:les~.1tt5zö-kre ~ -tá,psz~* -_ 

és k.is-z.axalt magiazti:"álie snyagokra ac-f'itt"'ge.lan-~:~$J-*lii-ké'sz

let-et k.ell meg:állapitani ... _ F-al.~~té~:i fúz-atet .r~esi-W:nk-~ 

Ez a.v, .al.áb.M ·:rc.qt-.ok:a t i::srta.~·: 

A. gy6g:ra;1,h'n'1.- -~ n-ev.a-,,. ·a nte:gá1latti.t~#;;:darahazám1' a meg

á:Lla~~t· mem;zyia~ ·való kl.-e~itéeben :Szükséges 

d.srsh~~--~ ~gyF.&fil"sk fels:o~l.ása az. elhelyezés 

~jehsn .tiirténi~o~, t~fÍ~öli;:éskor mind6n gyógy-

- 194 -

Zé.szlst IIl.l. III „;_:,. }_J:J_ .:: 

------
' .Aciphen ung. 5 5 2 5 

' .Acid.nocotin~tbl. 20 3 3 4 6 

Algopyrir.: tbl 40 30 19 18 33 

-------·· 

A lenti példák szerint az Aeiphen kenőcs készlete 5 dbD III.1-én 

4 darab volt az officinai h_e-lyén-f s igy l darabot kell -a raktár-

ból kihozni. Ugyanilyen -alv-ek el.apján történik e többi el6z6leg 

felsor.ol takn-ak of'f'i cin-ai fal töltése~ 

A kiarló gyógysz.erész készpénz eladás esetén fel tünteti a 

blokkon ezen cikkeket. A hiteli'or_galom;ra kiadott + készpénz ela-

dás mindig allenőrzesre kész ~ll2pctban van,csak a megfelelő cik

keket kell kigjJjteni és összegezni~ 

Ezzel a módszerrel az ellen5rz€sen ki"iiJ. felfedhető-; 

- az esetleges gyógyszernsere 

- az el tér-5 menxryiség-ek expediálása 

a d6f'ektálás magasabb mti.ntü lesz. mert a kés:zl-etet 
m"indig ellenőrzik 

- a kiszerelt és csomagolt gyógyszerek mindig kell-0 
mennyiségben készen állnak, s igy ezek a munkák szer
VBzettebbsk lea.z.nek 

- azen gyógys~erek nagyobb m-enny1ségben való készitése~ 
kirrzerelé--se -és csoma,golása a kálót ia esi5kk-en-ti „pl. 
5 kg.kamill:a t-eé.ból 100 .:x: 50 gr kicsomagolható...,-d-e ha 
ez több l"észLetban töxté.-':iik~ több a porlás és s mé-
rési di.ff'eren.cia ~ -
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A raktf,_ri üvegeket skfil;i·,•:::;l 16tjuk el, igy az ellen ".'.rzésen 

kivül a készlet-felvétel és ;:i. le1tár ~llen'":rzése ie: könnyebb lesz. 

A skálát úgy készitj:Ik,hogy az edényzEitben t'~rolt anyagok k'J1Gr.:

b6zó mennyiségét be!liérj~k. a sk81B:n peCig b"ejelöl,jUk. 

A gyógyr;z.grt'.irvezr;tó a jf; ge.zdo. gondoseúg::l:val vezeti és 

k<!rban tartja a gyl-syszertár <illó és fogy::eszk::izei t. h jó rr,urika-

ket selejtezni kell, nehogy azok balesetet okozzanak. 

A gazd&s,~gi ellen0rzés feladata biztositani a munka szin

vonalának és igényenségének megf"eleló v11'1gitást 1 filtést, tisz

taságot_ és a csomagolási anyagok megfelel.6 -felba-sználását. 
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VI.Javaslat 

Vr;zet5i ;:i:vór.;yszerészi és csoportvezetői asszisztensi 

munkakörre 

DolGOzatom és a belőle levont következtetések arra mutatnak, 

hogy a szocialista gyégyszerészet gyógyszerUgyi szervezés nél

kül fejlődni nen tud. Az egyetemi tanulmányokat e téren bó-

vi te:;.i kell ,mert a stúdium jGlenlegi terjedelu:e a jö:vó :felada

tainak elvégzésére nen elégséges. 

A nagyforgalmú gyógyszertárak vezetőinek munkakörében dol

gozatomban megtá_Í'gyalt 'feladatok ellátására_, az átlagosnál 

magasabban képzett gyógyszerészt kiván„ A képzés,illetve a 

továbbképzés szempontjából elhatárolandó lenne e kategóriának 

képzése„ 

Helyes lenne, ha a nagy gyógyszertárak vezetői elvégeznék 

a KarxiZEus-Leninizmus Esti Egyeteuét és sze:r-vezési doktorátust 

is szereznének~ 

Ez a min5ségi külömbség biztosítja majd, hogy a nagyforgal

mu gyógyszertárak vezetői rr;a_gas szakmai,poli tikai és irányítói 

ismeretekkel felvértezve a magasabb szintli gyógyszertári mun-

ka irányi tói legyenek. Az ilyen munkakör betöl tói "vezető gyógy

szerészek" lesznek,mert magasabb képzettségük és képesi tésük 

folytán nemcsak a "gyógyszertár vezet5"-iihanem a beosztott 

gyógyszerászek Ezakmai-iriny~tóivá váltak„ 

A dolgozatomban t4rgyal t nagy gyógyszertárak gazdasági és 

adminisztratív vezetése önálló munkakör kialakitását kivánj~. 

Ennek a munkakörnek _a képzését is meg kell szervezni. 
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~Ej r&torffiett, ~e;fclel1 ~(.•zc~trfctl B~szisztensre kell rtbiz-

tfi:r el5készi t.ésB 9 valar:!in t e c-, 5 ~s::: .1i:eJ. lékletben felsorolt a dmi-

ké.bi tósz<::-ret.kel ke;:cr.-c} D to s 2 C:, 5. :-i i2:::: tráció , a vize eB.la ti napló-

. :::·· -.: '·~-• ezi_i'·:s~;:; c:~-ci..;.;_J_ ki1-:5;::'3Z~;é. :~z-ek e<.z asszisztensek 1 

1 
1 
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5.számu melléklet.1.oldal 

Gyógvszertári adminisztráció 

.lakilag hibás vények. 

1.nyagi felelősséggel kapcsolatos nyilvántartás • 

. Ulóeszköz nyilvántartása. 

Alkalmi munkavállal6k elszámolási lapjának kitöltése. 

Adatszolgáltatások. 

Árváltozás bevezetése. 

BalesatvBdelmi oktatáson való részvétel nyilvántartása. 

Baleseti jegyzökönyv ki~öl t.tftse • 

Belső árumozgatásí lap.ok kitöltése. 

Csomagoló anyagok rendelése, 

készletfelvétel~ 

rendelése. 

Defektuskönyv vezetése. 

Ebédelszámoláa k-észi tése „ 

Extrahálás. 

Energia jelentés. 

Értékváltozások vezetése. 

E. U. Közlöny keze.lése. 

Forgalmi elszámolás vezetése„ 

Forgalomb6l- való kivonás. 

Fogyóanyag rendelés. 

Fogy6anyag nyilvántartás vezetése. 

Felujitáasal és karbantartással kapcsolatos teendók. 

Fűtőanyag megrendelés. 

Göngyöleg nyilvántartás és visszaárúzás. 

Gyógyszervi~sgálati jegyzőkönyv vezetése. 

Gyógyszertár vizsgálatával kapcsolatos jegyzökönyv keze1éee. 
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5Dsz.melléklet.2.old. 

Gyógyszerek minőségi kifog4solásáVal kapcsolatos jegyzökönyv. 

Gy6gyszertárakban talált tárgyakkal kapcsolatos teend5k9 

Határidő nyilvántartás. 

Hiányzás jel"entés~ 

Illetmény kí:f'i.zetési könyv vezetése. 

Inventár készi tés és vezetés9 

Jóváirási jegyzék vezetése. 

'K4bi t6szs:rekkel kapcsolatos rendelés„ 

Káresetekkel kapcsolatos jegyzőkönyv készités6~ 
KábiMszar kartonok vezetése„ 

Körlevel~k kezelése. 

~örlevelekben közölt kö~1emén,y~k átvezetése~ 
Készlet felvétel~ 

Kiszerelő :filzet vezs-t-éss 9 

Laboratóriumi füzet vezetése. 

Laboratóriumi érték változások elszámolása~ 
Lel tárkartonck szortirozA:sa. 

Lejárati idő nyilvántartása. 

Lejárati jagyzék vezetése. 

Méregkönyv ve2etése. 

Munkaerő heos.ztáa készi-tése„ 

Munka.szerv-e~éSsel kapo.solatos utasi t.'Íaok *nyil V;:Íntartások 
vezet-ése„ Panaezkönyvvei kapea-ola-tos teeridők. 

Pénz:f'eJ.adási füzet vezetése. 

Pénztárk6iiyv vezetése& 

Poatai bef'iza'tóla_p "Id-állitása. 
' 

PQátai. ~eladáSsk és kézb-e.aitések. 

Rend-elésa_k készit.ése. 

Saját :f.elbaezná1ás vezetése~ 

Súlyok hi telesi tésének nyiJ. vántartása ~ 
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S.sz.melléklet ).oldal. 

Sz4mlák szw:nszeru ' ·· el lenörzése • 

t . szervek részére. Sz1mláz:~s közüle l. 

1 el tárának. vezetés"e • Szakkönyvek 

Személyzeti napló vezetése. 

Táppénz fizetéssel kapcsolatos 

·riszt6szer rendelés. 

Törzskéazlati számok kiképzése. 

nyilvántartás. 

1 tos adminisztráci6„ Tó.lórákkal kapcso a . , 

Új gyógyszerek leirásável 

Uveg és tégelyrendeléa. 

kapcsolatOs nyilvántartaa. 

Uvegek és tégelyek átvétele. 

Vények alaki2:-ása • 

Vények retaxája • 

Vények szám14zása. 

Vényeknek ktlzponti Való elókéezitése. számlázá~hoz 

Viaszaárúzás vezetése. 

Forgalomból val6 kivonás. 

Lejárat~s gyógyszerek„ 

L<:! járt gyógysze-rek • 

,Edényzet visszaküld.ése„ 
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Össze.foglalva: A közforgalmú. nagy gy~gyszertárak_ h41.6zatfejl-s:sz

tésénél követett szempontok a gyóg;yszerké.szités és kiszalgé.1-

tatás .fejlődSsének igényeit csak követték, de nem irSnyitctták. 

Nem elégséges e gyógyszertárak területének és tirc1r1 felületé

nek ig€nyeit ki-alégiteni, szüksége.s e területen a. munkaszsrve-

zée kérdésével is korszerü formában foglalkozni. 

A magasfokú. gyógyszerkiszolgáltatáa követelményeit az 

ilyen nagy forgalmú gyógyszertárf",kban még .fokozottabban kell 

érv.ényesi teni. A g;yógyszertL~k iránti bizalom megtart1sához 

szükséges.hogy még csűcsforgalmiG:i·dőhen is egyénileg foglaJ koz-· 

zanak a betegekkel~ n_em maradhat eJ. a magasfokú egészségügyi 

felvilágosítás~ az orvosokkal val~ -szoros kapcsol.at. Az üzen

szerü munk1nak velejárója a belsó szakmai- és zaztlas~gi ellen-

6rzés. 

A Győr-Sopron megyei Tan.'1cs Gyógyszertári.-:Központ 4 nagy 

gyógyszertárában végzett felmérés alapjá.n m.egál1api íotta.r" ~hogy 

a jelenlegi munkaar51ét:száJu r::ellett az ilyen fokű gyógysze-rki

szolgáltatás megvalDsitható. Fclt~tele azonbanlhogy a gy6gyszer

t4r ve.zatóje munkai·dej-ének nagy ré.szében munkaszarvezés-Sel fmun

kakiadással, munkae_llen-5rzéssel foglalkozzon, irányitsa .a gyógy

szert.óÍ.ron belüli egészségügyi f'elvilágosi t-1.st és tová.bbképzést, 

tájékoztassa a rendal5 orvosoka_t a gyógyszerellátás holyzetéró"l. 

Az 6mlitett-ek hatékonyabb me.gvalósitására hely~snek tar-

tanám a rl8gy gyógyszertárak vezetőinek és csoportyezetó_ asszisz-

tensei.nek szakcsitqtt képzé~ét. 

~~„:::...<;é „,o:;.:::03: 

r~ ~1,:;:,7sze=tc..r.·a..': "b0:.i.s6 sz~~~ai el1enőrzése 1. 

56~ 

144. 


