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Az MGYT frissen megjelent szakkönyvét Bódis Attila 
és Laszlovszky István szerkesztette a Gyógyszerészet-
ben megjelent – kifejezetten ezen gyűjteményes kö-
tet összeállítását célzó felkérés alapján készült – köz-
lemények felhasználásával. A 25 szerző által jegyzett, 
15 fejezetet tartalmazó művel a kiadó szándéka az 
volt, hogy olyan könyvet adjon a minőségbiztosítás 
iránt érdeklődőknek és elkötelezetteknek, amely fel-
öleli a gyógyszerészet különböző területein elvárt és 
megvalósított minőségirányítási feladatok gyakorla-
ti megközelítését. Ez a – ma már – főként nemzetkö-
zi és hazai jogszabályokkal körülbástyázott követel-
ményrendszer, a helyi adottságokra kidolgozott eljá-
rások ismertetése révén válik érthetőbbé és így követ-
hetőbbé, számos szakterületre adaptálhatóvá.

A „Jót s jól” tehát nem jogszabálygyűjtemény, ha-
nem köznapi nyelven fogalmazza meg a lényeget. 
Az egyes fejezetekben, ezeken belül egy-egy szűkebb 
szakterületen hiteles, tapasztalt kollégáink mutatnak 
rá a kritikus pontokra, így akármilyen területen is 
dolgozunk, oldalról oldalra találunk olyan példákat, 
melyek a minőségre koncentrálás szükségességét de-
monstrálják. A könyv nem regény, nem arra szolgál, 
hogy egyszerre végigolvassuk, bár az is tanulságos. 
Sokkal inkább szakkönyv és oktatási segédlet, mely-
ben megtaláljuk a saját szakterületünkre vonatkozó 
részeket, de minden más fejezet is tartalmaz követés-
re érdemes gondolatokat, gyakorlati szempontokat. 

A könyv a hatósági szemlélet kialakulásával és 
a  nemzetközi elvárások bemutatásával kezdődik, 
a korszerű ipari gyakorlat bemutatásával folytatódik, 
majd a nagykereskedelem szempontjai kerülnek sor-
ra. Mindezeket a lakossági és kórházi gyógyszerészi 
tevékenység szempontjából lényeges ismeretek ösz-
szefoglalása, valamint a ma már az oktatásban is el-
várt minőségbiztosítás rendszerének ismertetése zár-
ja. A könyvhöz egy fogalomtár is készült, mely meg-
könnyíti az eligazodást az ezen a szakterületen hasz-
nált terminológiában.

Végezetül meg kell említenünk azt is, hogy 
a  gyógyszerügy területén nem gyógyszerészi diplo-
mával rendelkező kollégáink szemléletformálásában 
is nagy szerepet játszhat a könyv, megkönnyítve ne-
kik a gyógyszerészi diplomával rendelkezők gondol-
kodásának megértését.
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