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S. l'i.f a k 1 e i t and Dr S B e 1 é n y i : A neiv
phrnn1ncophoroú8 group
Attt-·ntion is düected onto the azido-g1oup as one that
bea1s pha.11nacol9gical activities A-lit.e1;:i.tu1e ieview is
p1esented in nddit.ion t.o somc cn'i·ll expc1iniental dat.i_
S lV[akleit-S. Berényi: Die P1ásentie1ung
eúier neuen; Phar·1nakophor-Grnpp e
\Terfasser lenken die Aufine1ksamkeit auf eine A:zidoG1uppe, als eine neue Pha11nakopho1-Gr:up pe. Es vve1den
eigenEJ, fe1nc1 in d01 letzten Zeit in der FachlitEJ1atu1
e1·s(J1ienenon diesbezüglichen E1gehnisse n1itget,eilt.

(Kossuth Lajos Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 20)
Érkezett: 1975 . IX . 6

Gyóg·yszerészei 20.

1:,-1;, 1976

A gyógyszerészet kádereinek kiképzése és alkalmazása
a gyógyszertár-v állalatokbanl
G . BRONNYIKOVA

1

A szerző a Pécsett 1975 VIII 21-23-án tadott
Országos Gyógyszerügyi Szervezési Konferencia keretében elhangzott előadásában áttekintést adott a 48
főiskolai és 107 szakiskolai jellegíi intézményben
folyó, évente mintegy 42 OOO hallgatót .és .tanrüót
ét intő kiképzési rendszerr6l, a gyógyszer tár hálózatban és a gyógyszetámmktára kbanfolyó munka szake1nber-ellátásáról, vala11iirit a1 ról a törekvésről, hogy
a főiskolai és szak·iskolai képesíté.r;;ű szakenibetek arányút a jelenlegi 1 2,4-ről 1 l-re módosítsák

*
A Szovjetunió ICom1nunista Pártja és kormánya
állandóan gondoskodik a lakosság egészségügyi
ellátásáról. A lakosság mvosi és gyógyszerellátásának továbbfejlesztéséről a SZKP Központi Bizottsága, a SZU Minisztertanácsa és a XIX. pártkongresszus határozatai intézkedtek, s a SZU Legfels6 Tanácsa a határozatoknak megfelelő jogszabályokat alkotott
i\ gyógyszereJlátás n1inőségi színvonalának e1ne1ése nagy1nértékben függ a gyógyszertári közpo11tok szakember-ellátotts ágától, akik képesek a nagy
és felelősségteljes feladatok megoldására. A szovjet
hatalom éveiben a régi, az ipari tanulók képzéséhez hasonló rendszer helyett - amikm gyógyszer tárban kellett tanulóidőt tölteni - kialakult a
gyógyszerészet szake1nbereinek felső- és középfokú
211 Előadás; elhangzott Pécsett, az 1975. \TIII
23-án ta.1 tott 01szágos Gyógyszerügyi Sze1 vezési Konferencián Fo1dította dr Láng Béla

tanintézeti kiképzési rendszere. -A gyógyszerészképzés egyre jobban beilleszkedett az országos
tervekbe, s fejlesztését egyre inkább az ország szake1nber-szükséglete szabta 1neg.
A gy6gyszerészet Iegn1agasabb képesítésű szaken1bereit, a provizorokat, jelenleg 24 gyógyszeíészeti főiskolán, 5 gyógyszerészeti intézetbe11 és
nagy orvostudoinányi egyetemek keretében n1ű,
ködő 19 gyógyszerésztudorr iányi karo11 képezzük
ki. A hallgatók létszáma 1973-ban, 20 500 volt, és
1974-ben 4900 elsőéves hallgató lépett be A gyógyszerészet középfokú szakembereinek képzése 22
önálló szakiskolában és egészségügyi szakiskolák
keretében működő 85 gyógyszerészeti osztályon
folyik A középfokon tanulók száma 1973-ban
21 800, az 1974 évi elsőévesek száma 9400 volt
Mind a felsőfokú, mind a középfokú gyógyszerészképzés áIJa1nvizsgával vagy diplo1namunka
1negvédésével fejeződik be, an1elyek során a fiatal
szakemberek bizonyságát adják elméleti felkészültségüknek és gyakorlati készségüknek Ezután
a végzett szakemberek elfoglalják a munkahelyeiket a gyógyszertári központoknál.
A tanintézete}{ területi elhelyezése a Szovjetu11ióban az ország egyes körzeteiben n1utatkozó szakemberigényekhez, illetőleg különleges nemzeti igényekhez igazodik. A gyógyszerészet oktatóintézményei megtalálhatók a TáYol-Keleten, Szibériában, az Urálban és a szövetséges nen1zeti köztársa_ságokban.
Az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsáno,k a főiskolákról szóló határozatai azt a célt
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tűzték az ország egészsegugy1 es gyógyszerészeti
főiskolái elé, hogy fejlesszék tovább a felsőfokú

szakemberek képzését; olyan szakein-bereket képezzenek ki, akik tisztában ·vannak a marxizn1usleninizmus tudo1nán:_yának alapjaival, alapos szakmai felkészültséggel rendelkeznek mind elméleti,
n1ind gyakorlati szempontból, amely összhangban
van a műszaki-tudo1nánvos haladás követehnényeivel és a l{orszerű „ tudo1nán:_yos színvonallal. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása során a Szovjetunió Egészségüg_yi Miniszté1iu1nának
Tanintézeti Igazgatósága által az orvos-gy ógyszerész képzés szervezési kérdéseiről és egybehangolásáról kiadott útn1utató szerint valósulnak n1eg a kitűzött célok Az oktatási-módszertani ]j:é1déseket
és a tanterveket a SZU Egészségügyi Minisztériumának központi felső- és középfokú -: oktatásügyi központi~módsze1 tani bizottsága dolgozza kj
A lakosság gyógyszerellátási szí'nvonalának e111e)éséhez a gyógyszertárhálózat dolgozóinak egybehangolt, tudományosan megalapozott 111unkájá1 a
van szükség, hogy létrejöjjenek a lakosság korszerű és kitűnő ininőségű gyógyszerekkel -való elJátásának, a gyógyszerek helyes elkészítésének és
gondos kiszolgáltatásának feltételei
A gyógyszertári dolgozók feladatai sokoldalúak
Kötelességük kifogástalanul kielégíteni az igényeket abból a sokezer gyógyszerféleségből, amelyek
részben belföldön készülnek, részben importból
származnak, s amelyeket a gyógyszertárak készletben tartanak Gazdálkodniuk kell ezekkel a
gyógyszerekkel mind a forgalom, mind a pénzügyi
alapok szempontjából. A forgalmi és pénzügyi tervek a gyógyszertárak részére előírt egyéb gazdasági
mutatók teljesítése mellett a gyógyszertári dolgozók feladata az is, hogy az orvosoknak a gyógyszerrendeléshez tanácsot adjanak„ l\íindez azt kívánja,
hogy a szakemberek rendkh ül széles pwfilú ldképzést kapjanak, mert ismerniük kell a gyógyszerek
összetételét, szerkezetét, hatását az e1nhe1i szervezetre, elkészítsük technológiáját, emellett hel:;esen kell 1negszervezniük a gyógyszertárak, a gy6g~v
szertári központok pénzügyi-gazdasági tcvéken.vségét. A gyógyszerészeti főiskolák tantei vében a
szakemberek ilyen sokoldalú képzését kellett egybehangolni
A szakemberképzés azonban nen1 ér véget a fOiskolai tanuhnányok befejezésével. Az újonnan
'égzettek továbbképzése egyéves tangyógyszertár i
gyakorlattal, a f{iiskoJák, vala1nint az orvostovábbképző intézetek szakosított fakultásain föl} ik
A továbbképzésben részt vevők szá1nára biztosítva vannak az ahhoz szükséges feltételek: megfelelő bázisintézetek, könyvtárak, kollégiumok; a
hallgatók megkapják a munkakörüknek megfelelő
fizetést a továbbképzés tartama alatt.
A továbbképző tanfolyamok tantervét és idő
tartamát a SZU Egészségügyi Minisztériuma rendelettel szabályozza A továbbképzésben általában
a következő beosztásokban dolgozók vesznek részt:
gyógyszertári központok vezetői, osztályvezetői,
gyógyszertárvezetők, gyógyszertári receptáriusellenőrök, analitikusok stb A tanfohamok időtartama 1-3 hónap.
·

20. év J'olyan1 1. szán1

A következő évek során n1eg\i-alósul a végzett
g) ógyszerészek szakosítása., háro1n szakágazatban
Erre a célra a gyógyszerész-továbbképző fakultásokon a következő tanfolyamok indulnak: gyógyszerüg,yi szervezés (5 hónap); g,yógyszerészi ké111ia
(4 hónap); gyógyszer-technológia (4 lrónap) A szakg;> óg.}szerészképzés két lépésben valósul meg: előbb
legalább egy évig kell valamely gyógyszertári központ n1egfelelő osztályán dolgozni, utána e] kell
végezni valan1el,y továbbképző fak:ultáson a nlegfelelő szaktanfolyamot
A SZU EgéSzségügyi l\iinisztériun1ának Felső- és
Középfokú Szakoktatási Osztálya a gyógyszerészképzés időta1tan1át 5 évben állapította meg, s az
5. évfűlyan1 célja inár a képzés bizonyos fük{1 szakosítása, amely megkönnyíti a továbbképző fakultáson folyó „továbbszakosodást" vagy „átszakosí~
tást" a gyógyszertári központok igényeinek figyele1nbevételéve1. A szaken1Lerképzés színvonalának
cn1elésével egyidejűleg 1neg kell azonban valósítani
a 1étszán1 növelését is A Szovjetunióban a lakosság
egészségügyi ellátásának javítását, a n1egbetegedé""
sek szán1ának leszorítását úgy sikerült elérni, hogy
növelték az orvosok és gyógyszerészek létszámát.
Az utóbbi években céltudatos munka folyt az országban a kiképzett gyógyszerészek szá1nának és
képzettségük színvonalának fejlesztése érdekében
Az Egészségügyi l\finisztériu111 szervezetébe11 1961óta a gyógyszertári dolgozók létszáma 1971-ig megkétszereződött, egyben a felső- és középfokú képesítésű szaken1berek aránya 1 : 2,9-ről 1 : 2,4-re
javult.
Országunkban nagy figyelmet fordítunk a folséí
és középfokú képesítésű szake1nberek: ésszerű foglalkoztatására. A szakkáderekkel kapcsolatos kérdések rendszeres tanuln1ányozása rendkívül fűntos
feladat Ennek keretében nagy jelentősége van az
-egyes munkilkörök tudomány osnn megalapozott
kö1 ülhatárolásának és a megfelelő szakosításnak
A né1>gazdaság fejlődésével pár huza1nosan változik a gyógyszertárhálózat 1nunkája is, tehát a
gyógvszertári nlunkakörük ineghatározását idónként felül kell vizsgálni A jelenleg érvényes munkaköri leírásokat ít SZU Egészségügyi ~finiszté
riuma 1955-56-ban adta ki, s ez foglalja össze a
gyógyszertári hálózat egész területén dolgozó felsiíés középfokú képesítésű szake1nberek alkalmazásának kereteit
Az en11ített n1unkaköri leírások kiadása óta
azonban lényeges változások 1nente]{ ,-égbe a népgazdai;;ágban és a gyóg_ysze1gazdálkodásba11 is
A gvógyszertárhálózat · }{ibővült, a fOrgalom a
gyógyszertárakban felfutott Amunkakörülmémek
is megváltoztak, változott a receptúra jellege, és
megnőtt a kész gvógyszerek kiszolgáltatásának
aránya„ Lényegesen változott továbbá a gyóg_y-szertári központok gazdálkodási rendszere is
Az új kö\etelmények számbavételé' el a Központi Gyógyszerészeti 1"udo1nányos Kutatóintézet
új tervezetet dolgozott ki a gyógyszertári központok szervezetére és az egyes n1unkakö1ük 1negl1atározására. Ez a tervezet előírja a gyóg,yszertári központok keretében a.z egyes 111unkakörök teljes kialakítását, biztosítva a központhoz tartozó hálózat
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irányítás át, és az irányítá st n1egf6lelően
szakosít ott, főiskolai képesítésű szaken1b erek kezébe kívánja adni. A gyógysz ertárak vezetőinek és
helyettes vezetőinek_ provizor i képesítés sel kell
rendelke zniük, hiszen nekik kell vezetniü k és ellenőrizniük a gyógysz ertár sokoldal ú szakn1ai és gazda.sági tevékeny ségét. Ugyancs ak az ő feladatu k,
hogy a gyógysz errendel ésben az orvosok tanácsadóiként működjenek
Az V és VI kategóri ájú gyógysz ertárakb an a
vezető végzi a gyógysz erek készítésé t, ellenőrzését,
kiszolgá ltatását, gazdálko dik a gyógysze rekkel,
sze1 vezi a gyógynövénygyűjtést és -feldolgo zást is,
ezért ezt a munkak ört is feltétlen ül főiskolai képesítésíí szakemh enel kell betölten i
A 1nagasab b kategóri ájú gyógysz ertárak vezetőit és helyettes vezetőit is főiskolai képesítésű
szakemberekbi51 kell kiváloga tni, és - a II-IV
kategóri ájú gyógy1"ze1t4i1ak kézielad ási osztálya inak vezetői és helyettes ei kivételév el - a gyógyszertári osztályvezetőktől is 1neg kell kívánni a fő
iskolai képesíté st Az osztályvezetők anyagi felelősséget viselnek az osztály anyag- és eszközké sz1etéért, a gyógysze r- és gyógyás zati segédesz közszükségl et n1eghatá rozásáé1 t, az osztály 1nunkájá nak n1egszervezéséért„ A gyakorla tban ilyen állásokra egyete1n i végzettségű szake111bereket neveznek ki
Különös figyeln1et szenteln ek a provizor ok célszerű alkahnaz ására a gyógysz ertár tern1elő- és
ellenőr_ző n1unkakö1·eiben, a1nilyen a defektár ius, a
receptc\.rius-ellendr és az assziszte ns 2
Ezeknek a n1unkak öröknek a jellegét tanuliná nyozva megállap ították, hogy az ilyeneke t betöltő
szen1élyek n1unkaid ejük 60~fo-át olyan tevékeny ségekre fordítják , an1elyek a magasab b képesíté st
n1egkívá nják (a l'eceptár ius ellenőr veszi át a vényeket és ellenőrzi -a gyógyszer-kia<lái;;t; a--defekt árius készíti eí a tömény gyógysz ernldato kat a bürettarend szer szá1nára , ezenkívü l félkész és kész
gyógysz ereket csinál a gyakrab ban előforduló vények előüata szerint, az ő feladata az állványe dények betöltése stb.).
Annak következ tében, hogy a leggyakr abban elő
forduló gyógysz erkészítm ények gyártásá t az ipar
fokozato san átvaszi, a gyóg,ysz ertár inagiszt1 ális
receptúr ájában csak az igen bonyolu lt összetéte lií
és technoló giájú gyógysze rek maradna k meg.
Az ilyen gyógysz erek elkészíté se sokoldal ú, komplex ismerete ket igényel mind gyógysze r-techno lógiai, 1nind orvosi-bi ológiai szempon tból, ezért
assziszte nsi 111unkakö1 ben is egyetem i képesítésű
szakemb ereket kell alkalmaz ni.. ,
A gyógyár maktárb an ajánlato s az igazgató és
hel)rettes e, az áruátvét eli és áruf01ga hni osztály
vezet6je és helyettes e, valamin t a raktárfü nök és
helyettes e munkak örét egyetem i végzetts égíí szak-

emberre l betölteni . Az igazgató és helyettes e felelös az egé.sz \iállalat n1űködéséért, a gyógysze rszükségl et és gyógyás zati segédesz köz-szük séglet
választé kának és n1ennyis égének n1egálla pításáért
A raktári osztálvo k vezetőinek jól kell ismerniü k
a gyógysz erkészle tet, legyenek azok be!- vagy külföldi eredetűek, biztosíta niuk kell a raktároz ás
megfűlelő feltételei t Mindezt csak egyeten1 i végzettségű sza,ke111ber tudja n1egfelelően ellátni.
Akkor, ha. az összes állást, n1unka.k ört a g,yógyszerellátá.1-l rendszer ében megfelelő arányba11 töltjük Le eg) eten1i ós szakisko lai végzettségű szaken1berek kel, szá1nará nvuk a n1ostttni 1 : 2,4 helyett 1 : 1 arányra fog inegválto zni. Ez n1a 1nég
ne1n lehetsége s, inert nein áll 1negf8lelő számú,
egyete1n et végzett szakemb e1 1endelke zésre, és ez
öt éven belül a tervszerű kiképzés i keretek között
ne111 is oldható 1neg, mert az egyetem ekre és főis
kolákra f8lv ehető hallgató k szán1a csak néhány év
múlva fog megfelelő mértékb en felfejlődni Az ismertetet t káder politikán kat a távlati szükségl etek
lnegállapítás1i.ra alapoztu k. A gyóg:ysz erészet kádereinek ilyen kifejlesz tése lépésről lépésre fog
n1egv alósulni, a1nint a gyógysze részképz és ü ten1e
ezt lehet6vé teszi

1negf6lclő

2 _,\_:..:: aS"'JZi8zter ls 1negncvez és ne1n iskolai végzettsé gi e
utal (1nint nálunk), hane1n a gyógysze rt készítő személy
uiunkakör ét jelöli ineg. A 1ni assziszten si szintünkn ek a
„segédpro v'izor" (po1nocsu yik pro\-·-izo1a) cín1 felel ineg
Ford
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G- B o ion ni k o v a: 'Irrrini1t(/ and C1t1]'luynie 11t
of pharm,aceul'i,cul cadres 'Úi thc rlr u IJ 'JU }' ply 1:1y1:1te1n of tin:
8oviet []nion
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•

ln u leciu1e df'1CVE1u-·d a1 thtJ Na.tional Conf81en ce of
Pha11nac eutical 01 ganizaJ-io n, August 21-231 d, 19 75
in Pécs (Hung1uy ), the autho1 1ela.ted on the t.Juining of
about 42,000 student.s and pupils studyíng at 48 insti·
tutes of univtJ1sit y level and at 107 spe0iaJize d secondn1 y
schools She desc1·íbeú tlH-J p1 inci_ples of the or11ploy1n ent
of the t1ain0d specialisü ; of both lE1vels in the public
d1ug supply syste1u iucluding publíeit:y and hospital
phar1nacÜ-JS, wholf-JSaJF; d1 ug stoJ cs a.nd 11H1nagl-;1\lcnt and
pointcd out the t1eu<l lo in1111ovi:-1 1hc iat.io of the
unive1sit y-t1ained and of sc:co1Hliuy school-t1 aincd
specia.list s f101n the p1·esent 1 : 2 4 iatio to the pla.nne:d
1 : 1 iatio 1ega1ded as opt,in1un1

G B 1 o n .Y i kova: A.usbildun g und Anstellu,n g der
T)liarniaz enten-K ader in den pha,r11iazeutischen Unter··
nel11nen der UdSi...';R
Ve1fasser bot im ltahnien <les a1n 21-23 Li\..ugust,
1975, in Pécs abgehalte nen, Nationale n l)harn1azJ!"'"-'e·
sen··Ütgan isations-K onfel'811Z Vortrags einen Ube1blick übe1 die uin die 42 OOO Hö1·er und Studente n betreffenden , auf 48 Hoc;hschu len und 106 Instituten von
Fachschu l Charakte1 , gehaltene n Ausbildun gssyst.en1 ,
übe1 <lie Spezialist enverso1g ung de1 i1n Apotheke nn0tz
und D1"0genlage1 gefüh1 ten Arbeit und der Absicht das
r11on1entantJ el hfiltnis dPI in Hoch- und Fac:hschu len
ausgebild eten Spt1zia.lis ten von l : 2,4 auf 1 : 1 zu n1odi-
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( _4. Szou:jetunió Egészség ügyi _!if inisztér·iunia G1jÓ_q1j·szcrtá1 i
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