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A gyógyszerész szakirányú szakképzés új rendszeréről 

D1: Vinc=e Zoflán és d1: Marion Sylvia 

1. Bei•ez.etés, törvényi háttér 

Magyarországon a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény átalakította a képzés rendszerét, lefektet
te az autonó111 111agyar felsőoktatás alapjait és 111egtere111-
tette átalakulásának legfontosabb feltételeit. 1-Iatálybalé
pése után bebizonyosodott, hogy a korábbi kedvezőtlen 
folya111atok továbbéléséből szánnazó néhány ellentn1on
dás 1niatt szükséges az alapelvek - pl. n1inöség. nyitott
ság. az esélyek kiegyenlítése, a társadahni-gazdasági 
szféra és a felsőoktatás kapcsolatának erősítése, autonó-
1nia stb. - 111egtartásával a törvény rnódosítása. 

Az 1996-ban történt utolsó n1ódosítás leglényegesebb 
változtatásai elsösorban az intézn1ényi rendszer gazdól
kudási szabadságának. f~lc\össégének, illetve képességé
nek növelésére. a /i11a11s:iro:ós szabályainak átértékelésé
re, a felsöoktatási intézn1ényekben folyó t1ukn11ányos ku-
1arón1u11ka tá1nogattlsára vonatkoznak. 

A törvényn1ódositás egyik fö célja egy vertikálisan 
jobban tagolt képzési rendszer, képzési szerkezet kialakí
tása volt, an1ely biztosítja az egyes progra111ok egyn1ásra 
épülését és a progra1nok közötti ri.tjárhatóságot. Ezt szol
gálja 1nindenekclött az akkreditált iskolai rendszerű felsö
fokú s:akkép:és felsőoktatási rendszerbe történö beillesz
tése is. 

J\ törvény 111egtercn1ti az egységes kreditrendszer be
vezethetőségének jogi lehetőségét. n1cly kijelöli az egyes 
képzési szintek közötti átlnenetet, tltjárhatóságot. 

A törvény 21. fejezet. 84.~. ( 1) bekezdése szerint akk
reditált rendszerü felsöfokú szakképzés, egyeten1i szintü 
alapképzés. últalános- és szakirányú tov<lbbkCpzés. vala-
1nint doktori képzés folyhat a í'elsöoktat<ísi intézn1ényck
bcn a (2) bekezdésben inegadott képzési szinteken: 

„e) egyctc1ni szintű alapképzés; 
cl) posztgraduális képzés 

- cgyete1ni szakirányú továbbképzés. 
- doktori illetve n1csterképzés." 

Ez összecseng az Európai E!..!.\ete1nck lvlagna 
Chartújá-ban lefCktetctt alapelvekkel. n1clyek szerint ,.az 
egy·ctc1neknek ... a túrsadalon1 kulturú\is. szociú!is Cs gaz
dasági jövője érdekében jelentős cröfeszitésekct kell ten
niük különösen a folyainatos továbbképzés terén"'. Ez az 
állásfoglalús éppúgy. 111int a tCjlett orszúgokban az ú!ta!ú
nosan követett gyakorlat. az egyete1nck fCladatúvá teszi a 
diplorna niegszerzése utáni képzést is. Szerte a világon az 
egyete1neken folynak a posztgraduális képzés fCntiekben 
is etnlitett tünnái. 

Világszerte elfogadott alaptétel. hogy a gyógyszerész
tudon1ányi fakultásokról kikerült hallgatók képzése ne1n 
fejeződhet be a diplotna 111egszerzéséve!. J\ szakgyógy
szerész képzésben eltöltendö idö, a képzés tartaln1a és a 
szakvizsga forn1ái országonként változnak. 

1\ hazánkban folyó gyógyszerész képzés, a posztgra-

duális képzés. az általános továbbképzés, a szintentartó 
továbbképzés. a szakgyógyszerész képzés, a szakgyógy
szerészek továbbképzése és a fokozatok niegszerzése 
olyan szakinailag és oktatástechnikailag is szorosan egy
n1ásra épülő rendszerben lehet csak hatékony, n1ely íigye
le111be veszi a hazánkban kialakult helyzetet. az ebből 
adódó kövctcltnényeket és n1egkísérli az oktatási, tovább
képzési lehetőségek - előbbi igényeket kielégítö - opti-
1nális szervezését. Re1nélhetöleg a posztgraduális képzési 
fonna jelentősége szán1ottevöen nőni fog, ha szá111os állás 
és 111unkakör betöltése a jövöben értclcn1szerüen szakké
pesitéshez lesz kötve. 

f\z egyete1neken az eln1L!lt évtizedekben a legtöbb 
esetben az az anon1á! helyzet alakult ki. hogy a tá1naszt
ható követeltnényeket kielégítő gradutl\is képzés 1nellctt 
cl!naradt az egyete1n sajíít posztgraduális szervezetének 
kiépítése. így c\n1ondható, hogy jelenleg a hazai gyógy
szerésztudornányi karokon nincs kellően szervezett és 
hannonizált szakgyógyszerész képzés, az eg)-1eten1ek je
lenleg ncrn adnak ki n1ásoddiplor11át. Az cllcntn1ondás ta
lán onnan is adódik. hogy a graduális képzés felügyeletét 
az Oktatási iv'linisztériun1, rníg a szakképzését és a to
vábbképzését az Egészségügyi iv1inisztériun1 látja eL s a 
szakképzés bázisaként a konibbi oktatási rendszer a 
H 1 ETE-t tette n1eg. 

,1-\ szakorvosi, szakgyógyszerészi szakképesítés 111eg
szerzéséröl a sokáig érvényben lévő 9í1978 (Xl. 29.) 
Eütv! rendelet intézkedett. rnelyet 1993-ban a Népjóléti 
Miniszter módosított [611993 (II. 19.)]. majd 1998-ban az 
Egészségügyi tvliniszter rendeletet bocsátott ki [11/1998 
(XII. ! \.)]a szakképzés és a továbbképzés szabályozásá
ról. n1ely az egészségügyről szóló 1997. évi CL!\'. tör
vény alapján rendelkezik az egészségügyi felsöíükú szak
irányú továbbképzés rendszeréről. 1\ rendelet harn1onizál
ja és egységes keretbe foglalja a posztgraduális képzés 
érintett területeit.;\ képzés alapvetően az orvostudon1ányi 
cgyctcn1cken zajlik és a képzés szervezését. felügyeletét. 
c!\cnörzését az egészségügyi 1niniszter látja cl az Egész
ségügyi Szakképzési és Továbbképzési l'anács ( ESZ"f'T ), 
ill. annak háron1 bizottsóga közül az Egészségügyi Felső 
fokú Szakininyú Szakképzési és Tov<ibbképzési Bizottság 
(EFSZSZTB) útjan. 

1\z 1999 augusztusában ineg_jclent 12511999. (\'III. 
6.) K.onn. rendelet - 111ely az egészségügyi Ce!sö!Okú 
szakirányú szakképzésben részt vevő sze111élyekre, az 
öket a szakképzésük ideje alatt füglalkoztatókra, ill. a fel
söoktatási intéztnényckrc vonatkozik - clöhja, hogy a 
szakképesítés n1egszerzésénck bizonyos idötanan1ri.nak az 
ún. f(jr:::.skép:ési id6nek az idejére a 1nagyar á!latnpolgúr
ok részére az állarn központi gyakornoki rendszert hoz 
létre és 111üködtet. 1nelynek fedezetét az Egészségügyi 
iv1inisztériun1 fejezet éves költségvetési clöirányzntaiban 
biztosítja. 
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1\ rendelet „egyetlen'· hiányossóga, hogy bár az cgCsz
ségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevök
rc vonatkozik, 1999. október 1. napjától csak az általános 
orvosi és fogorvosi oklevéllel rendelkezők részére ad le
hetőséget a képzési rendszerbe való belépésre. A gyógy
szerészek és pszichológusok szán1ára a hasonló feltéte
lekkel n1egszerezhctö szakképesítés 2000. január elsejei 
hatállyal érvényes. A diszkrin1inációnak tünö csúsztatás 
oka, hogy a rendelet n1egjclcnésc a gyógyszerészi oklevél 
kiad;:isát követően datálódott, így ne111 volt 111ód a törvény 
által előírt 3 hónap n1cghirdctési kötelezettség betartásá
ra. 

A korn1<inyrcndclct 1ncgjclcnését kövctöen az egész
ségügyi rniniszter közzétette a 36/1999 (Vlll. 13.) EüfVl 
rendeletét. 111ely· az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzésröl és továbbképzt!srö! szóló 11/1998 (XII. 
11.) EüiV1 rendelet n1ódosítása volt. ;\z orvosok és IOgor
vosok szúrnúra a rendelet tartahnazza többek között az 
akkreclitúció feltételeit továbbá az alap- és ráépített kép
zés keretében 1ncgszerczhctő szakok leírásút. Értclc111szc
rüen az előzőekben leírt okok n1iatt ebben a rendclctbl.'.n 
sen1 szerepeltek a gyógyszerészekre vonatkozó adatok. 

1\z év végén. 1nintegy az eddigi szabályoz<isi JOnnúk 
végrehajtási útn1utatójaként közlésre került a 66/ 1999 
(Xll. 25.) Eürvl rendelet, 111cly :2000. január elsején lépett 
hatályba és tartalinazza a g)/Ógyszerészi oklevéllel rende!
kezök által 1negszerezhetö alap- és ráépitctt szakképesíté
seket is. 1\ rendelet 6 §. (1) bekezdése szerint a képzés Cs 
a JOlyan1at „„.az egészségügyi IC\söfokú szakirányú 
szakképesítésről szóló jogszab<ily elöírásai szerint törté
nik". 

r\z egészségügyi fClsörokú szakképzés ezek alapjún 
tehát egységes relépítésü, alapelvei egyarúnl vonatkoznak 
az orvosokra, !Ogorvosokra. gyógyszerészekre, pszicho
lógusokra. A fOlyan1atos továbbképzés pedig a szakkép
zés integróns része kell legyen. A. szakképzés céUu. hogy 
az orvosok. !Ogorvosok és gyóg.yszcrészck szak1nújukat a 
korszerü elvek alapjún szakszinten lcgy'enek képesek gya
korolni. 

2 . ..t s-;,a/iliép;,és új rends;.ere 

Tekintettel arra. hogy az új szakképzési rendszer be
vezetése ez év január elsejétől kötelező. az e\következö 
négy évben a kétféle képzési forn1a púrhuza1nosan zajlik. 
iV!indazok. akik ! 999. dece1nbcr 3 l-ig jelentkeztek szak
képzésre. a „régi„ reltételek szerint fogjúk rnegkapni 
szak vizsga bizonyítvúnyukat. Szún1ukra a 6611 999 (XI !. 
25.) Eülvl rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint a jüvöbeni 
ekvivalencia 1negtcren1tése érdekében a képzést végzö 
felsöoktatási intézrnény kicgészitö fCladatok elvégzését 
írhatja elő. 

;\z új képzési rendszerbe belépő gyógyszerészek szú-
111úra a szakképzés incgszerzésének rcltételeit az alábbiak 
szerint lehet röviden üsszetOglalni. 

1\jelentkezök, akik 1999-ben. ill. :2000-bt:n szerezték 
{szerzik) n1eg gyógyszerészi oklcvclUket. elsö alkalon1-
111al felvételi nélkül juthatnak be a képzcnclök ki.izé.;\ ren
delet tehát az ecldigicktöl eltérően a rezidensi rendszer 

(Id. később) bevezetése 1niatt nen1 ír c!ö kötelező gyakor
lati idöt a jelentkezés előtt. 

1\ felvettek e/só" évbe11 a központi gyakornoki (rezi
densi) rendszernek 1ncg!Clclöen a felsőoktatási intéz-
1nénnyel kerülnek n1unkaviszonyba és a köza!kaln1azotti 
bértáblúnak n1cgfe!elö juttatásban részesülnek. rvtunka
végzésük az últaluk választott szakiránynak n1egfele!ő 

egyctcn1i tanszéken, vagy az előszerződésben (Id. ké
sőbb} 1negjclölt nn1nkahe!ycn történik. Ez idő alatt 111in
denki szán1ára teljesen egységes a képzés, függetlenül at
tól. hogy 1nilyen szak<igban kívánja 1negszerezni a szak
képesítést. 

..-'\jelölt 6 hónapig az alábbiakban l'clsoro!t ún. á/udá
nos is111ere1ekct s;.~játitja cl (I. 1áblcí:at). n1ely az orvosok, 
fOgorvosok szúrnúra is előírásra került, tcnnészctcscn a 
1negfelelö területre jc\IL'.tnző tarta\01n1nal 1ncgtöltött té-
1nákkal jelölvi:. 

/. táblá:at 
A gyakornoki (re:ideusi) reuds:er keretébe11 a: 

elsii hat há11apba11 kiitele:iie11 }'ég-:,endií ta11fo(rtu11 teuurtikája 

!. ..i!1alá11os is111uretek 

Egészségügyi ad1ninisz1rúciú 
i\·I inöségbiztosítús 
Egészségügyi gazdas;·igi is1ncn:tck 
Egészségügyi és gyógyszerészi:ti 1ncncdzs111cnt 
Jogi. etikai és ko1nn1uníkl1ciós isincrctck 
Gyógyszcrinfonnúcicis rendszerek 

;\ inúsodik 6 hónap alatt a vcilasztott szakterületnek 
n1egfclelöen a gyógyszerészet s::.aklluti isn1eretei szerepel
nek a progran1ba11 . .'\II. lúb/á;,atban f"clsoro!t tén1akürük 
választhatók: 

I /. 1tíblú:at 
..J gyakornoki ( re:hleusi) re11ds:er keretében a uuisodi/,; 
6 hónapban kötele:ó'e11 i•ég:e11dii ta11folya111 teuurtikáju 

fi S::.ak111af is111crctck 

1-latúanyag hT\'ezés 

1 la!úanyag szintézis 
1 ~ iotcc hnol<igi a 
F;innakológia. to:\ikolúgi:1 

Ciyúgyszcrfnr111u lúlús 
Uill!;1rrnút:ia 
(iyógyszcranal itiku 
( !yógyszerc!lc11lirzé~ 

Klinikai gyúgyszerészct 
Ciyúgyszertiirzskünyvezés 
Fannako~ükonóinia 

Tcr111észctes credc1ü ha\úanyaguh: 

ivlinclkét IClév rész- ill. útfogó vizsgákkal zárul és te!
icsítésük igazolúsa a kibocsútott leckekönyvben történik. 
Az c\sö év sikeres vizsgú\'al (vizsgúkkal) való lezárását 
kövctöcn és csakis akkor, a jelölt a tanuln1ún;'ait az általa 
választott szakterület képzési rcndszerébL'.n 1111,;ghatúro
zott fCllételck szerint folytatja tovább (a 1ncgszerezhi:tö 
alap- és rúépítctt szakképcsltéscket az III. táb/áz.at tartal-
111azza). 
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I I !. táblá:at 
A gyágys:erés';.i oklevéllel reudelke:lík tiltal 111egs:ere:hetó' 

s:akgJ'Ógys:erés:i s:akképesítések 

1\ teljes képzési rendszerbe való bejulás feltétele, 
hogy jelentkezéskor a képzendőnek 111unkahelyi eló's~er
-::.ődéssel kell rendelkeznie. n1ely egy nyilatkozat az arra 
akkreditált 111unkahelyek valan1elyikétöl. hogy a szak
képzés idötartarnára (4 év) biztositja a jelentkező szá-
111ára a inunkavégzés és a képzésben való részvétel fel
tételeit. 

.. Alap·· szakképesítések 
1. Gyógyszertechno!ógia 
2. Gyúgyszercllcnörzés 
3. Gyógyszerhatástan 
-L Gyógyszerkéinia 
5. Türsadaloingyógyszerészet (Népegészségügy) 
6. Fannakognózia Cs fitotcrúpia 
7. Klinikai !aboratóriun1i diagnosztika 
8. Gyóg.yszcrcllátúsi gyógyszerészet 
9. Gyógyszerügyi szervezés és igazgatús 

10. Radiogyógyszcrészet 
l l. Kórházi gyógyszerészet 
12. Klinikai gyógyszerészet 

Rúépítell szakképesítésként 111egszi..:rezhe1ö szakrnúk 
l. Toxikológia 

' 
3. 

Ciyögyszerészi 1nikrohiológia 
ivt i nöségbiztositús 

1\ törzsképzési idöt ( 1 év) követően a képzés további 
idötartan1a (3 év) alatt a jelölt 111ár ne1n tart fenn 111unka
viszonyt a felsőoktatási intézrnénnyel, hane111 a vele elő
szerződést kötött 1nunkahelyhez tartozik. Ez idő alatt kö
teles az előírt e!iné\eti képzésnek (Id. 11-: ttíbltízat) 1negfe
lelö óraszán1ú oktatásban részt venni. rnely a felsőoktatá
si intéz1nényben. ill. annak szervezésében. akkreditált 
képzőhelyen történik. 

;\ 3 év szakirányú szakképzésbL:n eltöltött idő alatt 
1ninden szakágban a jelölt n1unkanaplóban rögzített f'el
adatokat kap és végez. n1c!yek teljesítését a 111unkahcly 
által biztosított szakképzést végzö szakgyógyszerész irá
ny·itja és igazolja. Ennek rögzítése a n1unkanapló bejegy-

11:· tábltí:ar 
A gyógys:erés:.i oldei·éllel reudelke:.ó'k által 111egs:.en::hetlí s:aligyógys:eré,\·:.i alaps:akkép:Csek 

Szakina Szakképzési idö 

1. Gyógyszenechnológia ...18 hónap 

1 Gyúgyszcrd!cnörzés -!8 hónap 

3. Gyógyszerha1ús1an -IS hónap 

Szakképzési idön belül végzendö szakgyakorlat és tanfolyarn 

12 hónap lürzsképzCsi prog.ranL ezen belül 
6 hónap általúnos isn1ere1ek 
6 hónap szakrnai is1neretek 

36 hónap speciúlis képzési prograin. ezen helO! 
60 óra korszerli gyógyszcrtechnológia 
60 úra folyékony gyógyszerfDnna 
CiO óra Célszilúrd gyúgyszerfonna 
CiO óra gyógyszerstabilitás 
60 úra hioJ'annúcia-fannakokinetika 
30 óra gyógyszeres interakció 
30 óra terápiás rendszeri.!k 
-Hl óra szabadon vúlasztható 1anfr1lyain 

12 hónap törzsképzési prognun. ezen belül 
(i hónap ;íltalúnos isrnerctek 
(i hónap szakrnai is1neretck 

3(1 húnap specí;"dis képzési prograrn. ezen belül 
16 úra speciális képzési djúrús(1!-; 
20 óra tern1oanalitil\ai n1údszerek 
.52 óra spektroszkópiai 1nódszerek 
36 óra analitikai 1núdszcrek 
60 óra el\"<ílasztústechnikai n1údszerek 
24 óra biológiai és n1ikrobiológiai nHidszerek 
24 óra Helyes Gyógyszcrtúri Gyakorlat alapdvei 
6 óra nen1zeti gyógyszere!lenörz~si rendszer 

32 óra szabadon választható !anfolyarn 

12 hónap törzskl:pzl:si progr;un. ezen belül 
6 hónap úl1alúnos is1neretek 
6 hónap szakrnni isrncrctek 

36 húnap speciúlis képzési prognun, ezen belül 
35 úra ú!talános fannako!ógia 
10 óra a gyógyszerfejlesztés folya1nata 
20 óra a központi idegrendszer farrnakológi{üa 
20 óra a vegetatív idegrendszer farrnakológi:ija 
25 óra a szív és érrendszer rannakológiúja 
10 óra a vérképzés és véralvadús rannako!ógil~ja 

(/ó~vtatós a kih'etke:;iJ oldalon) 
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Szakrna 

3. Gyógyszcrhatilstan (fOlytatás) 

4. Gyógyszcrké1nia 

5. Túrsadalo111gyógyszcrészet 

6. Farrnakognózia 
Cs fitoterúpia 

7. Klinlkai laboratúriurni 
diagnosztika 

8. Ciyógyszerellútúsi 
gyógyszerészet 

SzakképzCsi idö 

-n·; hónap 

-l8 hónap 

-18 hónap 

·18 hónap 

48 hónap 

GYÓGYSZERÉSZET 2000. februílr 

! 1: róhló:::u1 fóly1atása 

SzakkCpzési idön belül vCgzendö szakgyakorlat és tanfolya1n 

! 0 úra a só- és vizháztartús fannako\ógiúja 
! O óra a gyon1or és bélrcndszi.::r f'annakológiája 
l 0 óra a légzörcndszcr H1nnakológi:'~ja 
20 óra élö kórokozók okozta betegségek kcrnotcrúpiája 
10 óra a gyulladás nlnnakológi:'\ja 
10 óra az itnnnmn::ndszcr farn1akológi:_\ja 
10 óra daganatos betegségekben a!kaln1azott gyógyszerek 
10 úra toxikológiai alapis111en::tek 
-10 óra szabadon választható tanfolyarn 

12 hónap törzsképzési prognun. ezen bdü! 
<i hón<1p últalúnos isn1cn:tck 
(J hónap szakn1ai isrncrctck 

:16 húnnp spcciú!is képzési progranL ezen belül 
30 óra korszcrü szintl'.tikus inódszcrek 
30 óra gyógyszerhatús ,:;ztcreoké111i<\ia 
J(J óra szinte1ikus gyógyszerkéinia 
30 óra NtvlR spd~troszkópia 
30 óra aszi111111etrikus szin!ézisek 
30 úra clvúlasztástcchnikai rnód;.;zerek 
J() úra száinltógépcs 1no!cku!a1en·e1és 
1 (J úra elektronikus szakirodatinazús 
50 ór;1 szabadon vá!asztha1ú tanfnlya111 

12 hónap törzsképzési prograin. ezen belül 
6 hónap últalános is1nerett:k 
6 hónap szak111ai i;.;n1eretck 

3(i hónap speciúli:-; képzési prograrn 

12 hónap törzsképzési progra1n, ezen belül 
(i hónap últa!únos isrnereh:k 
6 hónap szakrnai isrnerekk 

36 hónap speciú!is kCpzCsi prograrn. ezen be!lil 
55 óra l~H"n1akognózia aktuú!is kérdést::i 
25 óra litottchno!úgia 
50 óra litukérnia. Jitoana!i1ika 
50 óra fitoterúpia alapjai 
30 úra rnérgczö növények. nii\'0nyi 1110rgezésck 
-!(I óra szabadon \'Ú!aszthatú tanfolyan1 

12 l1únap törzsképzési progratn. ezen belül 
(i hcínap últa!únos isrneretck 
(i hónap szaknrni isn1erctck 

](1 hónap spcciúlis képzési progranL ezt::n belül 
,j() óra úl1alúnos laboratúriluní isineretek 
60 úra klinikai kén1ia 
20 óra terúpiús gyógyszerszint 111nniton>zús 
20 óra in11nuno!úgiai és nH1iekuláris biDlógiai eljúrúsok 
2(1 úra lle111a1ológiai \'izsgú!atllk 
~() úra rnikrobio!ögia 
~10 óra szabadon vúlaszthatú tanfolyarn 

12 húnap türzsk0pzési progratn. ezen bdlil 
ú hónap liltalúnos isincrctek 
()hónap szakrnai isn1t:retek 

J(i hónap speciú!is k0pzési prograrn, ezen belül 
20 óra n1agyar egCszségügy Cs gyógyszerügy feladatai. 
felépítése. jogi szabúlyozúsa 
20 úra gyúgyszcnúrak alapit;'1sa. rnC1küdtt:tCse 
2(1 úra rninl\sCgblr.tositús a gyúgyszert{1rban 
20 óra gyúgyszcrellútús p0nztigyi isineretei 
20 óra gyúgyszcrtúri 1narkc1ing 
30 óra \'t:Zct0si. szervezési. rnunk:üogi is1nerctt::k 
\ 00 c"ira farn1akolúgiai isn1ertck 
.l() úra szabadon vúlaszthatú tanfolyan1 

(j(!ÍJ'latás a krJn:tkt!;6 oldo/011) 
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Szakina 

9. Gyógyszerügyi szervezCs 
Cs igazgatús 

10. Radiogyógyszcrészct 

11. Kórházi gyógyszerészet 

12. Klinikai gyógyszt:n::szet 

Sz.akképzési itiö 

48 hónap 

-IS hónap 

-IS hónap 

-18 hónap 
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11: tób/ú:;aJj()/)·tatósa 

Szakképzési időn belül végzendő szakgyakorlat és tanfo!yatn 

12 hónnp törzskCpzési prograin. ezen belül 
6 hónap általános isincrctck 
6 hónap szak111ai isrncretek 

36 hónap speciális képzési prograrn. ezen belül 
10 óra szervezési isrncn::tck 
20 óra vezetési isrni:n::tek 
30 óra egészségügyi inforrnatikai isn1erctek 
30 óra pszichológiai. szociológiai isn1erctck 
30 óra jogi. igazgatási isn1crctck 
30 óra gazdasági-vúllalkozási istncretek 
10 óra a 1nagynr egészségügy szcrv..::zcti fi.~kpítésc 
20 óra gyógyszeripar. gyógyszcrkcreskct.k:lc1n 
20 óra cgészst.':gügyi. gyógyszerügyi 111arketing 
50 óra szabadon vúlasztható tanfolyain 

12 hónap törzsképzési progrmn. ezen bdiil 
() hónap ú!ta!únos isrncrctck 
6 húnap szakrnai is1nerctck 

J(i húnap spcciúlis képzési prograni. ezen belül 
80 óra sugúrvéde!cnt és sugúrbiológia 
80 óra radíokónia 
20 óra radiogyógyszcn:szi..:t spcciúlis területei 
20 óra nuklcúris 1nedicina 

12 hónap törzsképzési prograrn. ezen bdül 
(i hónap últalúnos isn1crctek 
(J hönap szak111ai isn1crctck 

36 hónap spcciú!is képzési progra1n. ezen belül 
(i() óra kórhúzi szervezés és n1cncJzsdés 
30 óra aszcp!ikus gyógyszcrkészités és biofflnnáciai alapisincrctt.:k 
.50 óra 1ninöségbiztosí1ús 
úO óra lt.:rápiás is111cretck. úl!alúnos klinikai gyógyszt:n:szct 
80 lira szabadon vú!aszthaló tanfolyain 

12 hónap törzsk.Cpzési progr<1n1. ezen bc!ül 
(i hónap últalános isrncrt.:tck 
(i hónap szakinai isincrctck 

Jú hónap speciúlis képzési progra111. ezt.:n bt:lül 
!O úra kornrnunikúciós etika 
2{) öra klinikai laboratóriurni vizsgúlatok 
10 úra intt.:nzi\·/krónikus bt.:lcgellútús gyógyszerészi 
\·01rntkoz{1sai 
20 óra keringési bett:gsCgt.:k gyógyszt.:rdést.: 
)<l úra szabadon vúlasztható tanfolya111 

zései szerint a leckekönyvben is n1cglörlénik Cs egyik 
alapfi::ltétclét képezi a bizonyitvány kiüllitásának. 

előírt akkreditációs rcltétclcket a J//. táb/tízat foglalja 
össze. 

Ha a jelölt a négy év gyakorlati és ehnéleti képzést be
fejezte és az clüírt feladatokat igazolhatóan, sikeresen tel
jesítette, vizsgára bocs;.ítható. 1ne!ynck rendszerét. díjút az 
ide vonatkozó rendeletek 111cgadják. 

i\ rüépítctt szakképzésként rneg,szcrezhctö szakn1ák 
képzési ten1atikáját az ic: ttíb/á;,at isn1erteti. 

3. 1'eeudiik a szakképzési rendszerbe i•a/ó belépés során 

3.1 .. -lkkrcditácid 

i\ szakképzésre vonatkozó rendeletek szerint szakgya
korlati képzés és ni unka végzés csak akkn~ditúlt n1unkahc
lyeken törtcnhet. A 36/1999 (VIII. 13.) EüM rendeletben 

/\.z akkreditációs folyainat 111encte az alábbi. 
1\ tvlagyar GyógyszcrtSsz l\.an1ara törvényben foglalt 

feladatainak n1cgf'clclöcn együtt1nliködve a k~pzöhelyek
kcl többek között részt vállal az akkreditáció lebonyo!ítú
súban oly rnódon, hog,y az akkreditációs pályázati ürlapo
kat a Gyógyszerészi J-Iírlap 111c\lékleteként eljuttatja n1in
den gyógyszerészhez.;\ szá1nításba vehető többi 111unkúl
t.itó felé is továbbítja a pályázati lapot és a jelentkezési út
n1utatót. 

iVlinden nn1nkáltató eldönti. hogy kíván-e jelentkezni 
a p;:ily·ázatra. 

t\ törzs (rezidens) képzés ideje alatt is történhet 111un
kav0:gzés az clöszcrzödött n1unkahc!ycn, annak ellenére. 
hogy a jelentkező az cgyctcrnckkcl áll küzalkahnazotti 
n1unkaviszonyban. 
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J,; táhhí::at 

A gyágys:::.erészi o/,;./e1•él/el rendelke:if gyógys;;erés:::.ek tiltal rtíépitell s:akképesitéskéut 111egs:::.ere:::.hetif s:aknuík 

Szaknu1 Szakképzési idö 
(év) 

Szakképzési ídön belül végzcndö 
n1inirnális kötc!czö gyakorlat és tanfolyan1 

Rúépitctt szakképcsitéshcz 
szükséges clsö szakkCpcsítés 

Toxikológia 40 óra kütckzö Gyógyszcrhatústan 
20 óra szabadon választható tanf'olyarn 

(a képzühely altal tncghirdt:tctt tén1úkban) 
1 no óra toxikológiai !aboratóriurni gyakorlat 

az cltnékti képzés részeként 
:\z c\n1dcti képzés 1nclktt 24 hónapon út folyainatos 

kütckzö gyakorlat akkn:diiú!t képzöhclycn 

Gyógyszerészi 
n1ikrobíológia 

2 10 óra últal<inos bakteriológia Gyógyszcrdknörzés 
10 óra fertőző betegségek inununoprolila:'\isa 
10 óra 1nykológia. paraitológia 
úO óra 1nikrohiolúgiai gyakorlat 
-J(J óra gyúgyszerkészí1n1l:nyek n1ikrohiolúgiaí 

elkniirzl:sc gyakorlat 
:\z d1nélt::ti képzés 1nc!k11 2-1 hónapon út folyainatos 

kötekzö gyakorlat akkreditúlt képziihdycn 

i\'I inö;-;égbiz1os í1ús 2 ! 0 óra 111odern gyúgyszerfonnák ted1no!úgi<'~ja Valmnennyi 
alapszakképzés 50 óra a gyúgyszergyártús niinüségbizto;-;itúsúnak gyakorlata 

! 00 llra gyúgyszt:rgyúri gyakorlat 
:\z clinélcti képz0s 1nclktt 2"1 hónapon út rolya111atos 

ki\!dczö gyakorlat akkreditú!t képzlihclyt:n 

A benyújtott pályázatok alapján az cgyetc1nck n1egfc
lclö bizottsúga és a f(ari 1:1nács jóvúhagyja vagy elutasít
ja az akkreditációt és eldönti. hogy a szakképzés teljes 
iclőtartan1ára, vagy· egyes elcn1cinek teljesítésére ad 111eg
bizást a rnunkahclynck. Döntéséről értesíti a 111unkahely·et 
és gondoskodik arról. hogy az akkreditációt elnyert he
lyekről tájékoztatást kapjanak a jelentkezni kívúnók. 

i\z akkrcclítációt két évre adják és folya111atosun kér
hető. 

J '/. tlÍblti:at 
A s:a/d;ép:ési akkreditáció feltételei 

A .szakképzést vl:gzéi tt:lsöoktatúsi intéz111ény az alúhbiak figye
kinbevétekvel jogosult szakképzóhelykl:nt akkredi!úlni az 
egészségügyi szolgúltatúst végzö intézrnl:nyeket. azok uszt:ilya~ 
i1 vagy részkgeit: 
L i\ szakképzés egész idütartan1úra és vahrnh:nnyi ekinént:k tel
jesítésére inegfe!d{i kl:pzühdy: 
[, ahol a szakképzést vezetl'1 oktatú az ado!t szakterükte11 kg

alúbb :' é\'e n1egszerzett szakképesitl:,:;sel és tudon1ú11yus 111i
nösí1l:ssel. a szakképzést végzü oktató az adutt szakterületen 
lcgalúbb :' éve n1eg.szerzett szakképesítéssel rcncldkezik: 

1 <HlH.:ly a betegforgahni és betcg-összcté1cli adatok alapjún al
kalrna;; tdjes szakképzési prograin (de kgalúbh 7,::;r~-;)) oktatú
súra . .:\ fcnmnaradt 251~--;i oktatúsa a fclsiinktat:ísi intéz111ény 
últal kijclil\t 1nús akkrcditúlt képziibelycn tlinl:nik: 

3. ahol a szükséges kapcsolódó szak!erUlctck és diagnosztikai 
részlegek dCrhctöségc és együtl!nüküdésc biztosítoll 

-1, aincly rendelkezik a szakinai 1ninin1urn!t:l1étekk <dapjún Li
ado111nüküdési t:ngedl:llye! 

5. a111ely rendelkezi].; bels(i rninúségbiztositúsi rendszt:rrd 
(1. ahol az ado!l szaktt:rOlctrt: Yonatkoz<i hazai l:s ncrnzctküzi 

irodalrnn. Yalainint a szükséges (lk!atúsi infrastruktúra rt:ndd
kczésrt.! {dl: 

7. ahol rendszeres tudon1únyos tevékt:nységet \'égeznek 

(/éJ/ytatás u::: clá::ú hasáhróli 

IL :\szakképzés egyes ekineinek teljesítésére 1negfcldii képzii
hely: 
a) Ciyógyintéze1i oszt{ily. ilkt\'e kulatúintézet t:setén 
1. ahol a szakképzést vczctii oktatú az adott szaktcrükten kg~ 

ulúbb 5 éve 1ncgszerzell szakképesítéssel és 1udon1únyos 111i

nüsi1l:sse! rendelkezik: 
2. arnely a bi.:tcgft1rgahni és he1cg-üssze1étdi adatok alapjún al

kalrnas a szakképzési program egyes elcincinek ílklatúsúra: 
3. aho! a szakn1a rnüvell:séhez szükséges kapesolúdö szak1t:rü

k1ek és diagnusztik;1i részlegek az oktatott terület kivúnal111;1-
inak n1egfelelöcn ri.:ncklkezésre úllnak: 

-1. ainely rendelkezik hclsö ininlíséghiztosítúsi rendszerrel: 
:'. ahu! az adott szakrnúr:i \'Unatkozó hazai Cs nernzetküzi iruda-

10111. \·ala1nlnt az oktalúsi infrastruktúra rendt:lkezl:srt: <"t!!: 
bJ Egyéni pra:'\isban \ürténü részképzés J\:l!étckí: 
!. ahol a szakképzést vezetö okwtó az adut! szakti.:rtiktt:n kg

alúbb 5 éve n1egszerzett szakképesitésscl és tudo111únyos rni
nüsitl:ssel r.:ndelkczik: 

1 a1ndy a betegforgalrni és bclcg-iisszetl:!eli adatok alapjún al
kalrnas a szakképz-'.:si progran1 egyes dt:n1t:inek oktatúsC1ra: 

3. ainely rendelkezik bdsö 1ninCisCghiztositúsi rendszerrel: 
-1. ahol az ok1a1(1 és a tt:lsiloktai:isi intl:zrn0ny küzüu rendszen.:s 

szak1nai kapcsolat úll !t:nn. 

], :: . . ·/ s:akkép::ésre jelentke::r)'j'i.:lodatui 

3.::.1 . ..ljelentke::cJs és a kép:ésbc11 i·alú rés:\·étel ú/tu
/d11us s::e111po11{jai 

i\ szakképzcndönek ölláspólyúzatot kL'!l bcn)-'újtania a 
111cghirdctctt ;:i!!{1shclyck egyikére. 

1\z elnyert úllúsbcly birtokában a szakképzcndö és a 
lccndó 111unkahclye clöszerzöclést köt. 

Ebbt!n a szakképzcndő vóllalja. hogy a központi gya
kornoki idöszak elteltével végleges n1unkúra irúnyuló jog-
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viszonyt !étesíl. ;\ 111unkahely vállalja. hogy a végleges 
n1unkaszerzödést 111egköti. s a törzsképzési idő befejezté
vel a progran1nak inegfelelően az cgyeten1 által n1egjelölt 
helyre irilnyitja. s á!láshelyét a szakképzCs befejezéséig 
fenntarUa. 

A szakképzendő az előszerződés, valan1int a szakkép
zés n1egkezdéséhez szükséges dokun1entu111ok birtokában 
jelentkezik az általa választott egyeten1 szakképzési cso
portj<.i.nál, ahol a törzsképzés időszakára központi gyakor
noki státuszba kerül. Ezt szerződés erősíti 111eg, 111elyben 
az ehhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket rögzítik. 

A szakképzcndő a gyakornoki idő n1egkezdésekor 
kapja kézhez a leckekönyvét. az adott képzési fonna sze
rint a képzés különböző progran1jait. 

;\ szakképzés az első év utún gyakorlattal folytatódik. 
clön..: rneghatúrozott progran1 szerint. 111clyet csak akkre
ditált képzöhelycn lehet teljesíteni. s ennek elveit 1ninisz
tcri rendelet rögzíti. 

;\z előírt feladatok 111aradékta!an teljesítése és a doku
n1cntu111ok ellenőrzése utón az cgyeten1 abszolutóriu111ot 
ú!!it ki. 1nclynek binokúban a jelölt szakvizsgára jelent
kezhet az Esz-r-r hivatalúnál. ;\ szakvizsga ehnéleti és 
g:'akor!ati részböl üli és vizsgabizonság elött zajlik. 

Ercd111ényes vizsga esetén hitelesített szakvizsga bi
zonyítvúnyt kap a vizsgázó. 

;\gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők áltctl 111egsze
rezhetö alap szakképesítések sznkképzési ideje 48 hónap. 
Ez 12 hónap törzsképzési és 36 hónap speciális képzési 
progra1nból tevődik össze. 

;\z últalános gyógyszerészi oklevéllel és va!a1nilyen 
szakgyógyszerészi képesítéssel rendelkező gyóg~yszcré

szek ;:i!tal rúépitett szakképesítésként 111cgszcrczhetö sza
kok szakképzési ideje 2...J. hónap. 

3 . .:: . .: . . ·/ s::uk.k.ép::ésre t1Jrté11<Jjele11tkc::és re1u(je 

3 . .7 . .7.1. A jelc11tke::ésJi:ltdtc!ei 

aJ .·Íllúspályá::ar he1~\·1?;1ósa az Egészségügyi illetve a 
l\,lagyar 1'.öz!önybcn 111cghirdetetl álláshelyek egyikére. 
111eiyet a n1eghirdetö bírál el. 1\ pályázat elnyerése után a 
szakgyógy·szerészjelölt és a \ccndö rnunkahely szerzödést 
köt. Az elöszerzödésben a szakgyógyszcrészjc!ölt vállal
.ia. hogy a központi gyakornoki. azaz a törzsképzési idö
szak befejeztével inunk;:ivégzésre irányuló jogviszonyba 
lép azzal a tnunkahc!l_ycl. arncllyel elöszerzödést kütütt. ;\ 
n1unkahe!_y pedig völlalja. hogy az úllúshclyct fCnntartja 
és a 12 hónapos törzsképzési idöszak bcf'cjeztével a szak
gyógyszerészjelöltct alkal111azza. 

hJ Je/entke::és gyágys::erés::i nyilvánturtásba \'élei cél
idból 

NJ'ilvántartásba vétel nélkül ne1n lehet gyógyszerészi 
tevékenységet fólytatni. ;\ nyilvántartásról szükséges tud
nivalókat a „-L\jékoztató az orvosok/gyóg;'szerészek orszá
gos nyi!vántartúsba vételéröl" e. inelléklct !Og!alja össze. 

cJ Jclc111kc::ds ka111orai tagságra 
i\ jt.!lcn rendelkezések érte!111ében csak az folytathat 

gyógyszerészi tevékenységet. aki a l\11agyar Gyógyszerész 

K.a1nara tagja. ;\jelentkezés n helyileg illetékes J(an1an:í
nál kell történjen: be kell 111utatni a gyógyszerészi nyil
vántanásba vétel igazolását. kérni a kainarai tagok közé 
vételt és befizetni íl kan1arai tagdíjat. 

cO Ba11ks::á111'a nyitás a berek és egyéb járandóságok 
Ólutalása nliall. 

e) .·ldáa::onosító s::ún1 (a:: APE/1-tőO 111egkérése. 

3.2.2.2 . .-1 s::akg;·óg1·s::erés::jelült feladatai: 
- Előszerződés kötése 
-· iVlegjclöli a kiv<int szakképzés irány<.i.t és azokat a 

helyeket. ahol az egyes képzési részeleincket teljesíteni 
kívúnja 

- ;\jelentkezési lap kitöltése (2 pld.). és a kihirdetett 
hatúriclön belüli bcnyújtúsa (/. 111e//élilet) 

3 . .2.2.3. A jelentke::ési lap henyzíjtúsakor s::::.iikséges 
(Jk.111á11_\'0k: 

-- a clip!on1a. 
·- az előszerződés. 
·-a gyógyszerészi nyilvúntartús száina. 
- a kan1arai tagsúgot igazoló irat. 
- bankszá1n!aszán1. 

két db. igazolvúnykép, 
- szcn1élyi igazolvány. 
- Tl\.I SZÚlll, 

- adóazonosító szúrn. 

3 . .7 . .2.-1 . ..11111111k.áho állásho:: s::iikséges okn1á11_1·ok: 
erkölcsi bizonyítvúny. 

- elöszerzödés. 
- adószú111 ( adóigazolvöny). 
- -f;\J SZÚ!ll. 

- !akoss<igi !Olyószúinln. 
- 1nagánnyugdíjpénztári szú1nlaszán1 v. belépési nyi-

latkozat. 
- diplon1a. 
- gyógyszerészi nyilvántan{isi szá1n. 
- kan1arai tagsúgról szóló igazolás. 
-·ha \"Olt 111ár közalka!111azotti inunkaviszonya, az cr-

röl szóló igazolás és 
- adóbevallús. 
- cg0szségUgyi alkalrnassfigot igazoló orvosi vCle-

111ény (egy évnél nern régebbi tüdöszürö v. incllkasrünt
g~nl. 

3.2.2.5. ,./ s::::.akgróg,_1·s::erés=._ielölt a kép::l'si id6 a/alt 
.l'zakn1aspec{fik.11s leckekü11_1Tet k.op. 

3.2.2.6 . ..! kar s::ak- és torábbkép::/i csopor(ia értesí
tést kiild a:: ehJs::er::6dést kölúll 1nunku/le(v ve::etc~;ének 

- a központi gyakornok szakképzési rendszerbe törté
nü felvételéröl. 

- a képzési progran1ról és annak idöbeosztásáról. 
1\ kar szak- és továbbképzö csoportja visszaigazolja. 

hogy a szakképzcndö jelentkezése beérkezett. s az i!lctü a 
inegjclü!t szakképzési progra1nba felvételt nyert. Ebben a 
visszaigazolásban jelölik 1ncg azt az időpontot is. arnikor 
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Jelentkezési lap 

az dsö szakgyóg:yszcrészi szakképesítés nlcgszcrzéséhcz szükségcs szakképzésre az cgészsCgügyröl szóló !997. évi CLIV. törvény. 
va!an1int az egészségügyi n1inisztcrnck az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésröl és továbbképzCsröl szóló 1 ! /1998. (XI L 
11.) EiHvL rendelete, va\an1int ann;1k 1nódosítUsáról kidott 36/1999. (\'Ill. 13.) Eütvl. rendelete értclinében: 
/\ szakképzés n1cgjclülésc 
Ajclcnkcző neve: 
Születési helye: Születési ideje: 
Anyja neve: ........ . A! lmnpo!gúrsúga: 
Lakcin1c (irányitószá1nn1a! ): 
Telefon: 
A diplon1a kiállításának helye: 
Gyógyszerészi nyilvilntartási szún1a: 

Te!t.:fhx:. 

kelte: 
E-inai[: 
szúrn: 

Kmnarai tagsúgi ig. szún1a: 
"[;\J szú1n: Szern. lg. szúrna: 
:\ rnunkahely n1cgnt:vezésc: 
ci1ne: 
A jelcntkezö hankszún1!a szúrna: 
adóazonosító jele: 

hónap . nap 

alúírús 

A fenti szcrnély szakképzCsrc történö jelentkezését tú1nogaton1. fdkészü!Csét a vonatkozó konnúny- és 1ninisztcri rcndclc1ckbt:n 
[125/1999. (VIII. 6.) Konn. renddt:t. 11/1998. CXII. 11.) Eüi\·l és 36/1999. (VIII. ]).) Eüi'vl renclcletek] szabúlyozott n1ódon biz
tos[tcn11. 

P.11. a n1unkahc!yi vczctö alúírúsa 

Kitiillcndl\ 2 példúnyban irógl:ppd vagy nyomtatott nagyb.:tüvd 

:\ jdcntkczl:~i lapot az cgycti.:m 1 [ivatalúba kérjük bt:külí.kni 

a szakképzcndönek a lovúbbi teendők 111eghatározása és a 
szerződés n1cgkötése céljából az cgyctcn1cn jelentkeznie 
kell. 

!Jej'ejez.ii 1uo11dato/1 

i\z egészségügyi felsőfokú szakirán.'/Ú szakképzésben 
rnindazok részt vehetnek. akik e szakképzési ronnához 
szükséges alapképzés sikeres teljesítését bizonyító diplo
rnúval. ok\evé!lc! rendelkeznek. 

r\ szakképzésnek rnind szak1nai. 1nind eljárási. n1ind 
pedig 1ninősílési szen1pontból egységesnek kell lennie és 
rneg kell felelnie a nctnzeti clvárúsoknak. az európai aján
lásoknak és a nen1zetközi szerződésben foglaltaknak. 

. A.z egyes szakvizsgák jogosultságát eldönteni az igé
nyek feltnérése nélkül, csak a szakvizsgúrn eddig _jelent
kezettek sz~una alapján nc111 lehet. ezért cC\szerü lenne az 
új képzési rendszer néh<iny éves tapasztalata alapjún egy 

út!Ogó fel111érés készitése a valós igények inegi.i!lapitású
ra. 

;\ szakgyógyszerCszi bizon_yitvúny bizonyos rnunka
körök ellátására jogosít fel. íllctvc alapvető fl::\tétele pél
cl<íul a sze111Clyi jog clnycrCsének. Célszerü lenne javasla
tot tenni a szakúghoz rendelhető 1nunkakörökre is ! 

.·/:: e/6::l'fekhen k1J::readouakkal kívántuk kollégáinkat 
tc{jéko::tatni a:: 1!j s::ak,t!..,VÓ,<:zvs::erés::-kép::ésr/JI, annak rc
nuJnyéhen. !io,l!,_l' talún sikerült a::. eddigieknél i·ilágosabb 
képet adni a tenniralókrál. An1ennyiben toi·úbhi il!fár111á
ciríra lenne s::.iikség. kére111 ./ordu{ianak kérdéseikkel a 
s::er:::!Jkhú::.. \·agv a S:::egedi és a Debreceni E:zrete111 
C~róp.ys::.erés::.111do111ányi Karai Dékáni /Iii·atalaiho: . 

Z. Vini.:zt:. S. l'v!;1r1011.: Abouttilc11cwspccialisatio11edu
catio11a! .1ystc111for tilc pltar11wcÜl.I". 

(S'e111111e!i1·eis E:,c.;..i·ete111 Ci)·ág1·s::.erés::.11ul<1111á11_i·i Ken; Eg_1·ete111i C:Zi·óg_\·s::.crtár 
G'yóR_rs:eriigyi S:crre:ési lnté:ct é.\· Gyá:;zrs:erés::.cti lnté:ct. /09'l. Budapest. f/(j:zvcs E. 11. 7-9.) 


