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időszerű kérdéseihazánkban a szakszervezet, a szakcsoport és
Szakosztály minden összejövetelén sok szó esik, és
ezzel a nagy horderejű kérdés.sel behatóan foglalkoznak Ha Csak - a legutóbbi év eseményeit vizsgáljuk, akkor is szembetűnő, hogy a gyógyszerészet
helyének, szerepének meghatározása, Usztázása
csaknem valamennyi megmozduláson, vala1nilyen
formában előtérbe került
A szakszervezet 1957 decemberében tartott II
kongiresszusán a beszámoló vitájában több felszólalás hangzott el. és határozat is született a gyógyszerész és technikus oktatás reformjának. a továbbképzés fokozásának. a g:yógy<::zertári dolgozók nagyobb erkölcsi és anyag,i megbecsülésének szüksé-

A gyógyszerészet világszerte
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A szakcsoport országos vezetősége a kérdések
tisztázásának szükségességét felismerve bizottságot hozott létre. melynek elsődleg-es feladata az
említ-ett kérdés tisztázásának elős·egítése
1958 januárjában a gyógyszerészeti szakosztály
ankétra hívta Ös<::ze a különböző munkaterületeken
(egyetem, gyáripar, kutatóintézetek, közforgalmú
és intézeti gyógyszertárak stb.) dolgozó gyógyszerészek képviselőit, hogy elősegítse az alapkérdés a gyógy.szerészet jelen. és jövő feladatainak, munka-·
területeinek - tisztázását
A szakszervezet elnöksége április 2-i ülésén a
szakosztály beszámolójának vitája során határozatot hozott, hogy az összes ér de keltek képviselőinek
részvételével bizottságot hoz létre mely iaVaslatot
dolgoz ki a gyógyszerész,et if)vő feladatairól. Ezt a
javaslatot a szakszervezet elnöksége. a gyórrvszerész szakcsoport országos vezetőség-ének választmánva. és szükség esetén a szak.szervezet köz.ponti
vezetősége ls n1egtárgya1ja, és ennek aJanián teszi
meg előterjesztését az egészségügyi miniszternek,
az időközben meg-alakított n1inisztériumi oktatási
és továbbképzési bizottságnak és egyéb érdekelt
felSöbb szerveknek. Ezt az elnökségi állásfoglalást
a szakszervezet közpqnti vezetősége is felvette határozatai közé
A szakszervezet n1ájus hó folyan1án orvosok é.s

gyógyszerészek bevonásával hozzá kezdett a határozatok megvalósításához, a felvetett kérdések kidolgozásához
A szakszerve.iet lnunkáját már eddig is nagyban
segítette, hogy a vidéki ·szakszervezeti szervek,
szakcsoport tagozatok ugyancsak napir·enden tartják a kérdést, és a sajtóban megjelent dr. M o z s o n y i Sándor, továbbá dr. V é g h Antal egyetemi tanárok vitaindító cikkei alapján vitákat szerveznek és javaslataikat n1egküldik a szakszervezetnek
Az eddig kialakult elképzeléseket a következők-.•.j
ben lehet összegezni
~
1 A kérdés felvetése időszerű. A felszabadulás 1
óta. de különösen az államosítások után egészséges
fejlődés indult meg a gyógyszerészet területén a
szocialista gyógyszerészet követelményeinek mie;,gvalósítása irányában. A gyógyszertárak államosításával létrejött az az alap, melyre fokozatosan feléoülhet a megújhodott szocialista gyóQ'Vszerészet. f
Ezt a fejlődést helyes irányban segíti elő az egész- %
ségügiy egysége,- a megélőzés szemléletének érvé- i
nyesülése.
A _Q'Vógyszerészet szerepének tisztázását sürgetik ~
az<?'időközben rohamosan fejlődő tudományos ered- :f
mények, az ei;ryre bővülő gyógyszerkincs. Jelentős 1.·
mértékben yáltozott a gyógyszertári tevékenysép-; ""
csökk.ent a magisztr á~is é.s galenusi gyógvszerek -j
készftés(;nf'k aránya a gyógyszertárakban Ugyan- ~
akkor növekedett a forgalomba kerülő gyógyszer- Z
különlegességek mennyisége. Vannak hiányosságok {
mind a gyáripar, mind a gyógyszertárak tevékeny- ~
ségében, melyek főként a ·gvor s fejlődés következ- -~i
ményei A gyógyszerészek jelentős része úgy érzi, -2
hogy nem kap kielégítő megbecsülést a társadalom,
!!!'
közelebbről. az orvosok. betegek részéről; sokakban
_tt
2i
kisebbségi érzés fejlődött ki. Ezek a kérdések ösz- ~
szefügQ'ésben vannak a la_kosság kulturális színvo-, ""
nalának emelkedésével, az orvosok megnövekedett -.~.r.~.
igényével. többek között a gyógys~rismertetés vo- "'
natkozásában. a szakszervezeti s.,.=rvek
nem kielé- ~
j
~
gítő nevelő, felvilág-osító inunkájával.
W
A további hel~yes irányú fejlődés érdekében szük-
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ségszerű,

hogy tisztázódjanak e_ gyógyszerészet jövő
feladatai, mivel csak a fejlődés irányának ismeretében lehet helyesen n1eghatározni a fejlesztés útját minden vonatkozásban (szakember képzés, háiózatfejlesztés, felszerelés stb ), to_vábbá ei határozza rneg', hogy milyen követelményeket támasztunk a jövőben a gyógyszerészfi:, droguisták és
technikusok oktatásával és továbbképzésével kap·csolatban.
2 .A gyógyszerész munkatP-rületei.. Régóta folyik
a vita arról, hogy a gyógy<;zerész feladatát, n1egbecsülését a gyógyszerészet területén (gyógyszertár, gyógyszeripar, tudományos intézetek stb) keresse-e v·agy pedig próbáljon új területeket szerezni
akár orvosi-laboratóriumi munkában, mezőgazda-·
sági szakvizsgálatok (talaj, n1űtrágya stQ.), vagy
egyéb területeken. Az e<ldi15i elképzelésektől elté-·
iően határozottan kezd kialakulni az az álláspont.
- _és ez a hélyes ~, hogy a gyógyszerészetnek a
inegbecsülést a gyógyszerellátás teÍ:ületén. gyógyszertárban, gyógyszeriparban, intézetekben stb
-kell kivívnia, nem pedig más területeken Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyes erre specializált gyógyszerészek ezeken a határterületeken ne
tevékenykedj.enek, amint ennek az ellenkezője is
helytelen álláSpont lenne, mely szerint a gyári
gyóg,yszerkészítésben ne működjenek közre gyógy.szervonalra specializált orvosok, vegyészek, fizikusok stb. Bármely terület részéről kapunk segítséget. mely a gyógyszerészet fejlődését szolgálJa, köszönettel kell fogadnunk
A gyógyszerészet munkaterületei közé kell sorulnunk n1indazon területeket, ahol gyógysze1rel
foglalkoznak Nem a helytől. hanem a tevékenységtől függ, hogy az a gyógyszerészet munkaterü1etei közé sorolható-e A cyógyszerész legfőbb
feladatának tartjuk a jövőben is, hogy mind
azon területek inunkájában tevékenyen résztvegyen és irányítson ahol gyógyszerkészítés folyik
\Tan jövője a ma!tisztrális gyógyszerkészítésnek és
a középüzemi (galenusi) méretekben folyó ffyógyszerkészítésnek is Új p-vógyszer-alaoanyagok, új
gyógyszerformák, új Fo-No-k jelennek meg folya1natosan, melyek az egyén szükségleteinek inegfe1elő gyógyszerkészítést az összes gyógyszerforgalom
20-30°/0 -os méretében szükségessé és nélkülözhetetlenné teszik. A gyógyszerkészítés ma már nem
nyugodhat pusztán gyakorlati úton nyert tapasztalatokon; tudományos fejlesztése fokozott fizikai.
k€miai és egyéb természettudományos megalapozottság:ot igényel Ezért a jövő gyógyszerészének
még nagyobb matematikai, fizikai. kémiai. bioké1niai, élettani stb. isn1eretekkel kell rend~lkeznie.
Egyre bővülő f_eladatokat és rnunkaterületet ad
a gyógyszerésznek a helyes i1ányú, sokoldalúan
megalapozott gyógyszerismertetés, mind az orvosok, mind a betegek számára. Természetesen az
orvosoknak magasabb színvonalú és egész más jellegű ismertetésre van szükségük Nem oldják meg
C;l feladatot a gyógyszerismertető aktivisták, bár át1nenetileg j.g1en hasznos. sőt nélkülözhetetlen tevékenységet fejtenek ki. A hatásos gyógyszerismertetéshez elengedhetetlen, hogy a gyógyszerészek nagy
többsége megfelelő ismeretekkel. rendelkezzék. Különös felelősség hárul itt a kórházakban dolgozó

gyógyszerészekre Az egészségügy egysége, a gyógyszerészet szocialista fejlődése, a helyes tartalmú
orvos-gyógyszerész kapcsolat, mely a jobb gyógyszerellátást szolgálja és ezzel a gyógyszerészek fokozott megbecsülését is eredményezi, sürgetően követeli, hogy a jelenlegi g~rakorló gyógyszerészek a
továbbképzés során (éppen, ezért határozott úgy a
szakszervezet elnöksége, hogy a megfelelő jutalmazást kell biztosítani a továbbképzésben résztvevők
nek), az új gyógyszerészek pedig már az egyetem.en
sajátítsák el az élő és beteg szervezet ismeretére
alapozott legújabb készítményekre is kiterjedő
gyógyszet-hatástant
Továbbra is fontos területe a gyógyszerészeknek
&.,_ gyógyszerellenőrzés, az analitikai-kémiai stb
vizsgálatok I\IJ:inden területen, ahol ilyen munka folyik, már jelenleg is dolgoznak gyógyszerészek; bi'7
zonyára a jövőben a gyógyszerészek ilyen irányú
tevékenysége fokozódni fog A jelenlegi egyetemi
kiképzés ehhez megfelelő alapot ad.
A szocializmus építésével kapcsolatban a gyógyszerészek új feladata a tervezésben, szervezésben.
irányításban való részvétel Ezeket az ismereteket
eddi!.t a gyakorlatban va!'.!y továbbképzés során sajátították el a gyógyszerészek. A jövőben ezen a téren rnég na§!Yobb feladatok lesznek, tehát szükséges, ho-rrv m~r az e,gyetemen és a gyakorló gyógyszerészek tanfolyamokon saiátítsák el nemcsak"az
eQ'észségügy szervezetére szerepére fejlődésének
iránvára vonatkozó alapelveket hanem megismerkedienek a uolitikai ~azdaságtan szervezés. tervezés tudományával. amint a mérnököknek is fontos
szakterülete az üzemszervezés, annak minden gaz-·
dasá!!i vonatkozásával
Sokak által vitatott kérdés. hogy ragaszkodjon-e
a gyógyszerész a gyógyszerkiadás kizárólagos jogához A jelenlegi általános vélemény szerint a magyar gyógyszerészet, gyógyszere11átás éppen azért
emelkedik ki más nemzetek gyógyszer észetéhez viszonyítva is mivel a gyógyszerkis.z.olgáltatás, és a
betegek szakszerű tájékoztatása e.gyetemi képzettségű szakemberek kezében van Terlnészetesen ez
nen1 tes.zi lehetetlenné. hogy gyógvszerész felügyelete n1ellett eji[vre több feladatot adjunk a 1n-egfelelő
közénfokú Sl,akkénz-ettségű gyógys1ertári munkatár:saknak Az is igaz, hogy a jelenlegi elv fenntartására több gyógyszerész szükséges.
ha a
r;vóR';-szerelJátás színvonala„ a lakosság é1deke ezt
kf>.tánla . vállalni kell a több1etköltsé~et
3 A gvógvszertári dolgozók beilleszkedését a szocialista társadalmi rendszerbe a felszabadulás óta
eltelt évek alatt elért eredmények igazolják; számtalan icl m.utatja, hogy készek harcolni a szocialista
egéslsé®1:rv a szocialista gyóg·yszerészet meg>.ralósításáért A n1ozqalmi szerveknek elő kell segiteniök a Qvó!!vsz,ertári dol~ozók ilyen iránvú fejlő
dését Sokkol többet és mélyebben kell foglalkozniok a társadalmi viszonyok átalakulásával kapcsoJatos erkölcsL etikai kérdésekkel Különösen a f1atalok eg-v ::észét sokkal nagyobb hivatá;;szeretetre
ke11 nevelni. Nyu!Iodtan mondhatiuk hogy van mit
tanulniok a fi"ataloknak a munkában megőszült,
idősebb kollé!!áktól dP ezt a felad!ltot mind az
egveten1nek. inind az állan1i és tár"sadalmi szerveknek fokozottabban kell ellátniuk Többet kell tud-
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niuk a gyógyszerészet haladó hagyományairól, fejútjáról
A gyógyszertári dolgozók szocialista irányba való
átalakulását (fejlődését) természetesen mind .az
állami, mind a mozgalmi szervekriek a maguk eszközeivel is segíteni kell Gondolunk itt elsősorban
a nagyobb erkölCsi és anyagi megbecsülésre, - az
eredmények széleskörű népszerűsítésére stb.
4. Az oktatás és továbbképzés vonatkozásában,
bár minden szintű megbeszélésen igyekeztek különválasztani ezt
kérdést az alapkérdés ti.sztázásától, mégis szóbakerülte-k ilyen irányú javaslatok,
pedig az egyeterpi oktatás reformjával kapcsolatos javaslatok és elgondolások légüres térben mozognak mindaddig, míg nem sikerült tisztázni, hogy
a szocialista egészségügyben milyen feladat hárul
a gyógyszerészetre Az eddigi álláspontok szerint
továbbra is feltétlenül szükséges, hogy az egyetemek univerzális tudású gyógyszerésze·ket nagyszámban képezzenek ki. Termés~tesnek tartják
azonban, hogy megfelelő melléktárgyak beiktatásáv-al már az egyetemen a hallg?tók érdeklődésé
nek megfelelően elő kell segíteni az egyetem utáni
szakositást. Helyesnek tartanák, hogy a ha11gatók
az egyetem előtt eg:y évet megfelelően képzett és. az
egyetem által irányított t.anító gyógyszerészek felügyelete mellett, ~rre a célra felszerelt _tanítógyógyszertárakban töltsenek., és vizsga után. kerüljenek csak _ egyetemre. Nem látják: azonban célszerűnek túlzÜttan növelni az egyetemi kiképzés idejét, ezt esetleg megoldhatónak tartják a jelenlegi
9 féléven belül is.
Az egyetemi felvételeknél célszerű lenne mielőbb
megvalósítani a „területi beiskolázás" elvét, és a
hallgatók .patronálását saját gyógyszertári központjuk által. Szükséges megfelelő lépéseket tenni a
túlzott „elnőiesedés ellen". Ez már most veszélyezteti a vidéki gyógyszertárak gyógyszer ész ellátottlődésének jövő

a
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ságát. T.öbb javaslat foglalkozik a kezdő gyógysZ&részek kötelező vidéki gyakorlatával. Ez részben a
vidék jobb gyógyszerellátását segítené, J:é:szben a
fiataloknak adna alkalmat sokoldalú tapasztalat-szerzésre
A továbbképzés irányának és módozatainak megvitatása ezzel senben már korábban időszerűvé
vált, mert a gyógyszerészet szocialista fejlődése
olyan szükségleteket vetett fel, melyek kielégítése
nem tűrt halasztást.
Az ősszel induló továbbképzés hatástani ifányát
helyesnek tartjuk. Kívánatos, hogy,ezen a gyógyszerészek minél nagyobb számban és minél tevékenyebben vegyenek részt Előbb-utóbb ugyanis minden gyógyszerész szárr1áta, és elsősorban minden_
gyógyszertárvezető
számár a
elengedhetetlenül
sz9-kséges lesz a korszerű gyógyszerek hatástanának alapos ismer1ete
A gyógyszertári technikusok, dr oguisták képzését, továbbképzését n1agasabb szintre kell emelni,
hogy a jelenlegi rendeletek által biztosított munkakört jobban be tudják tölteni, és egyre nagyobb
t!egítSéget tudjanak adni a gyógyszerésznek
Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy az ismertetett álláSfoglalások még neffi véglegések, vita
folyik felettük. Ezzel az összefoglalással az a célunk hogy az országszerte folyó vitákról képet
adjunk, továbbá segítséget nyújtsunk és kérjünk a
gyógyszer·észet alapkérdéseinek tisztázásához A
további javaslatok elő fogják segíteni, hogy a
gyógyszerészeti szakosztály, a szakszervezet országos vezetőségének választmánya és a szakszervezet
elnöksége helyes álláspontot alakítson loi a gy·5gyszer észet feladatairól a szocialista egészségügyben ..
(Orvo.s-Egé.szségügyi Dolgazók Szaksze1·vezete Gyógyszerészeti Szakosztály, Budape.st, V., Nádor u 32)

l(p. I{aiJap 1u6op .: Mecro, po.nb n nepcneI<IHBa Q:iapMa1u-nr
Dr. T1'.bor J(ádá1

Platz, Rolle und Perspektive der Pha1n1azie

A GYÓGYSZERTÁRAK EGYES IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
DR. NIKOLIOS KÁROLY és DR

A Gyógyszerész Szakcsoport Győr-Sopron megyei szervezete, a soproni gyógyszerészek elöterj~szt-ése alapján - foglalkozott a vid,éki gyógyszertarak, éS általában a n1agyar gyógyszerészet számos időszerű, megoldásra váró kérdésével
Ezúttal három szempontot vetünk fel: először a
gyógyszerész és a beteg közti viszonyiól kell szólnunk, másodszor lássuk az orvosokkal való kapcsolatot, végül vizsgá_ljuk meg, hogy a táránál dolgozó gyógyszerészek egymáshoz való viszonya, s
ilmipcsruata a felettes szerveknél mű!ködő gyógyszerészekhez miként szolgálja egyrészt ·a beteg, másrészt a gyógyszertári dolgozók érdekeit
Ennek a háro1n szempontnak részletesebb tár·gyalása és szem előtt tartása nemcsak a helyes kapcsolatok kialakítása miatt, hanem más fontos szakmai kérdés !Ilegitélésében is lényeges

HORVÁTH DÉNES

1. A gyógyszerész é.s a. beteg jó kapcsolata a közegészségügy szolgálata szempontjából fontos. A bizalom légkörét kell kialakítanunk, miként ki kell
alakulnia az orvos és a beteg közt is. Legyen bizalommal a beteg a gyógyszerész iránt, aki neki felvilágosítást nyújt a gyógyszer e1tartásá[a, használatá.ra stb! A gyógysiZerész meghallgatja k±sebbnagyobb panaszait, s tudása, tapasztalatai révén alkalmas arra, hogy a hozzá fordulókat vagy orvoshoz k'Llldje, vagy elsősegélyben részesítse A kellően.
képzett szakember a legtöbb esetben úgyis orvos-hoz küldi a látszólag egyszerű eseteket is. Sőt ismerve a beteget, gyakran a huzamosabb ideje fogyasztott, vény nélkül adható nem keresztes. szerek ártalmára is felhívja a fii5Y"elmet. Ugyanakkor
elsősegélyként kell kiadnia szükséges. esetben min~
den olyan sZert, amit jónak lát és nem lehet ártalmas

