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FÓRUM 

A gyógyszerészet diszkrét bája 

Dl: Stájer Géza 

Nen1 szép, de lehet benne valan1i. Mánnint a gyógy
szerészetben, n1agában a foglalkozásban. Aki diplon1ával 
a kezében karjára füzi, az persze szépnek látja, mi több, 
egyedüli szépnek. Na de 1ni izgatót találnak benne 1nás 
foglalkozásúak, akik tán a háta n1ögött le is szólják? Mi
ért lépnek frigyre vele? 

Magyarországon 1999-ben háron1 helyen van gyógy
szerészképzés. Budapesten és Szegeden 111ár negyven év
nél régebben kari szinten folyik, Debrecenben szak szint
jén in1111ár harn1adik éve. Pécsett 111ost öltöztetik a negye
dik n1enyasszonyt. Örüljünk ennek, dagadhat gyógyszeré
szi önérzetünk. Lá111, 111ilyen kapósak !ettünk, inast aztán 
ne111 lesz gyógyszerészhiány! Tudon1ányunk erősödik, 
pontosan annyi helyen képeznek f,ryógyszerészeket, rnint 
orvosokat. Es a képzés területi elosztása is sokkal egyen
letesebb lett. 

Erre 1nondják népiesen: álljon 1neg a n1enet, baj van a 
rnenyasszonnyal! 

Először azért, 111ert az új helyeken hiányo7Jlak az intéz-
111ényi és sze1nélyi feltételek. Ilyenkor lehet előnyösen hi
vatkozni a gyógyszerészetre, n1int interdiszciplináris tudo
n1ányra. Ezt ugye ebből az aspektusból úgy kel! érteni. 
hogy a gyógyszerészi ké111ia az 111ajdnen1 szerves ké111ia. a 
fannakognózia az a növénytan része, a gyógyszerhatüstan 
1ncg lényegében fannakológia. K.övetkezésképpen. 1nind
háron1 tárgy oktatható a 111ár rneglévő tanszékeken. Senki 
se111 akad fenn, hogy a n1edikusokat orvosi kén1iai tanszé
keken tanítják ké111iára és nen1 a szervetlen vagy szerves 
kén1iai vagy éppen a gyógyszerészi ké1niai intézetekben. 
Biológi~jukhoz is orvosi biológiai tanszék dukál. De foly
tathatnánk a 1nikrobiológiával és fizio!ógiával is. 

Es kik oktatnak az új képzési helyeken? Lt:gkcvésbé 
gyógyszerész végzettségüek. Legfeljebb 111utatóba akad 
egy-kettő ilyen, esetleg óraadó vagy n1ásodállásos tanúr 
fonnájában. rvtarad a gyógyszertechnológia, a111it nern le
het rnás tanszéken n1üvelni. Ilyen intézt:tet bizony létesí
teni kell és n1áris jöhet az akkreditációs bcadv<iny. ;\ töb
bi n1egy a 1naga útján, a i'v1AB ennyi-annyi időre engedé
lyezi az oktatást, aztíl.n 111ajd lesz va!an1i. 

Az ehnondottakkal kapcsolatban több gondo!ato111 tá
n1adt. rv1i lenne, ha a veszprén1i. soproni, keszthelyi, gödöl
lői, n1iskolci stb. egyete111 gyógyszerészképzést szeretne in
dítani? J(é1niai, botanikai tanszék akad, lehet hogy több is. 
iv1i van, ha egészségügyi fóiskola va!lalkozik ilyenre? I-li
vatkozhatna az egyenletes területi elosztásra. joggal. 

r'\ baj az, hogy nincsenek alapelvek. Nincs lefektetve, 
hogy egy új helyen történő gyógyszerészképzés feltétek~ 
inegfe!elő intézetek rnegléte, gy·ógyszerészi szcn1léletü 
oktatógárda: tudo1nányosan n1inösített oktatókra gondo-

!ok, akik isn1erik a szakn1át, netán gyógyszerészek, vagy 
nagyobbrészt vannak köztük gyógyszerész végzettségííek, 
dolgoztak gyógyszertárban és a gyógyszerészet nen1 ala
pozó eln1életi részét is isn1erik stb. Ahogyan az e111ber 
egyszerű és józan gondolkodilssal elképzeli. 

Szabadjon nen1zetközi vélen1ényt is citálno111. A 
Gyógyszerészkarok Európai Szcrvezctént:k (EAFP) 1999. 
évi álláslüglalása nen1 gyógyszerész végzettségüekre, el
sösorban gyógyszerészi végzettségüekrc és kötelezően 
gyógyszerész végzettségüekre osztja az oktatási feladato
kat. E szerint a niásodik csoport, tehát elsősorban a gyógy
szerészek oktathatják a gyógyszerészi kén1iát, fannakoló
giát, gyógyszerészetet és fannakognóziát. (I-Iighlights on 
T'eaching and Research in the European Faculties of Phar-
111acy. szerk. A. l~. Florence, P. Bour\ioux. A./\. Hinca!, 82. 
o .. Safok Press. Turkey, 1999). 

ivlásrészt 111egkérdezhetjük, 111i lesz öt év n1úlva a ren
gt:teg diplon1ás gyógyszerésszel. lsincrjiik a szükségletet? 
J(cll-e n1ajd ennyi gyógyszerész? Egyúltalán vegzett vala
ki szán1ít<ist. tervezést? Enge111 nyo111aszt az a vízió, hogy 
a két gyógyszerészkari fellegvár egyenként 100-120 főre 
tervezett. súlyos összegü állarni pénzekből. pályázatokból 
létesített korszerü képzési helyei kongani fognak az üres
ségtől. A patin<is intéz1nények 111inősitett oktatóinak 
egyrészét (nagy részét) szélnek eresztik és a tantern1ek 
padjai foghíjasan <isítoznak 111ajd. nen1csak azért, 111ert a 
hallgatók nen1 járnak cl az clőadüsokra. Lesz elég hely a 
szak111ai gonddal tervezett laboratóriun1okban, ahol csak 
az asztalok fél oldalán dolgozgat egyetlen jelölt. !'v1álló fa
lak között, öreg készülékek gon1bjait csavargatják, inert 
újra ne1n telik. Ezen kívül den1ográfiai hullá1nvö!gy jön. 
Európába n1enete!vt:, új tanszékekrt:. korszerü gyógysze
részi jellcgü oktatüsra !enne szükség: biofílnnáciai, klini
kai gyóg~yszcrészcti, szociálfarn1áciai, ökonón1iai intéze
tekre. Tangyógyszcrtárak kellenének. Szeretnénk terápiás 
szakértőket képezni. akik értenek a gyógyszerészi gondo
zúshoz. i'vtert a teljt:s gyógyszerészi tudon1ány nlüve!ése 
füntos. nen1csak az alapozó részeké, hancn1 a gyógyszeré
szi gyógyszcrészeté is. 

Egyszóval, a gyógyszerészet attraktív szépségét 1nár 
sokan észrevették. Dehát 111i a baj ezzel? Nehezen akaron1 
kibökni, arniröl az új alapítók is oly szen1énnescn beszel
nek. Tudniillik azt, hogy egy gyógyszerészhal!gató évi 
oktatási nonnativája 805 ezer FL ;\ gyógyszerészképzés 
tehát jó pénzt hoz, jelentős llozon1ányt és nagy hallgatói 
és oktatói létszán1ot. Ebben rejlik diszkrét b<ija. 

De kérdeze111. jó niegoldús ez a gyógyszerészetnek'? 
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