1970. május

193

GYÓGYSZERÉSZET

A GlÓGYlSZEJ1ÉSZETI TANSZÉK JEJ,EJ\T(ÍSÉGE AZ ORI OST01"'lBBKÉPZŐ INTÉZE'l'BEN
Visszatekintve az elmúlt 40 éne (1929-lől), a
gyóaysze1ész-továbbképzés a Magyai Gyógyszerész1tlido111ányi 'Társaság 1nunkájá1a épülve, ha
nen1 is gyors üte1nbe11, de állandóan fejlődött„ Hazánk felszabadulása utá11 a G:yógyszerész Szakcsoport újra.szervezésében n1ár egész határozott formát öltött A fejlődés üteme az Egészségügyi 11inisztériu111 hatéko1i:y n1unkássága következtében
1957-től gyo1sult, és jelentős állomás lett az 1961
esztendő, an1ikor is a gyóg-yszerész-továbbképzés
szervezésével, ilá11y-ításával és ellenőrzésével kapcsolatos teendőket az Egészségügyi Minisztériun1 az
Orvostovábbképző Intézet feladatkörébe utalta
Az a körülmény, hogy a gyógyszerész-továbbképzés szervezése önálló feladattá vált, a továbbképzés
számos új lehetőségét nyitotta meg
Az orvostovábbképzés feladataira épült gyógySze1ész-továbbképzés - a111i fürn1áiban, 111ódszereiben és szer·vezetében n1egegyezik az orvostovábbképzéssel -· ta1 taln1ilag a gyógyszerészet 1nai
igényeinek n1egfelelő, kellő eln1életi és gyako1lati
is1nereteket i1yújt
A továbbképzés taitalmi és operatív lebonyolítása az esetenként összehívott Oktatási Bizottság,
valamint az egyes, úgyne-vezett külső szak1nai
reprezentánsok (előadók és intézmények) elvi és
gyakorlati segítségével történik, szen1be11 az orvostovábbképzéssel, ahol ez n1ár 1962 óta szá1nos tanszék közren1űködésével fülvik
~ti a továbbképző tanszék foladatal
:vrint felsőoktatási intéz1nénynelc elsősorban oktatási tevékenység Ez n1agában foglalja a.z oktatási szükséglet n1eghatá1ozását; a különböző oktatási formák megfelelő alkalmazását, az oktatási
inódsze1ek fejlesztését, a továbbképzési is1neretek
egvségesítését, álláspontok eg:yeztetését stb
Az oktatási tevéken:ységtől elválaszthatatlan két
másik feladat, amelyek egyben megalapozzák az
oktatási tevékenység kellő szintjét is: gyakorlatban
is művelni az illető szakte1ületet, \ralan1int tudon1ányos n1unkát végezni
.Ahhoz, hogy az oktatás a n1ai követeln1én:yeknek
n1egfelelő legyen, is111erni kell a n1indennapok egyszerű, de gyakran mégis bonyolult prnblémáit
Ezek ismeretében pedig kellő szakmai-tudományos
felkészültséggel kell dolgozni azok megszüntetésén.
Mindezeket az ismeieteket pedig az oktatás smán
tovább kell adni, hog_v lehetőleg 1nindenütt isn1erjék és alkaln1a.zzák_ azokat. Ez a há1111a.s teYéke1i-vség alkothat csak teljes egészet
Az orvostovábbképzés ilyen értelmű lebonyolításában a tanszékek megállták a helyüket
.A. gy·ógysze1ész-továbbképzés intéz1nényessé válását a g:y-ógysze1ész-tá1sadalon1 öröm1nel fogadta
.Az érdeklődés az év-ek: során egJie folcozódott, hiszen eg~:es 1nunkaterületek betöltéséhez szükségessé ,,á.lt bizon~:os tanfolyan1ok elvégzése _'.\_
gyógysze1ész-továbbképzés fejlődésé\0 ·el egyre inkább feln1erült a gyóg1· szerészeti tanszék szüksé-

gcssége .A. tanszék létesítését nllnd az Ür\-"Osto~
vábbképző Intézet, 1nü1d az Oktatási Bizottság·
szorgaln1azta, de n1aga a terület is igé11yelte,
1970-ben az Orrnstovábbképző Intézet több tanszékkel bővül, köztük g~yógyszerészeti tanszékkel
is .<\. tanszék létrehozása isn1ét jele11tős állo111ás,
n1crt n1inden bizon~ reprezentánsa és tovább··
fojlesztője lesz a gyógyszeresz-továbbképzésn ek
Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben felállított g_y ógyszcr észeti tanszék nen1 \ráltoztat a to~
vábbképzés azo11 elv·én és 11asznosnak bizo11yult
gyckmlatán, hogy a decentralizált továbbképzés
szükséges ~~ tanszék n1unkája nyo1ná11 az egyes
továbbképzések tartalmi fejlődése várható Döntő
szerep vár a tanszékre a gyógyszerészeti szakosítás
n1egvalósításában is.
A gyógyszerészeti tanszék felállítását örömmel
üdvözöljük, és a továbbfejlődés, az élet által szükségelt jele11tős állon1ásának tartjuk.
:lfeg vagyok győződve arról, hogy a gyógysze1Ó8ztudo1ná11yi karok tanszékeinek tá1nogatásával~
a gyógyszerész-társadalon1 eddig is nagyrabecsült
eg-yüttn1űködésével, a gyógyszerészeti tanszék fontos oktatási bázissá fejlődik Ugyanakkor biztosak
vagyunk abban, hogy az orvos- és gyógyszerésztlidományok további fejlődése -·bizonyos idő múlva~ további tanszékek felállítását tűzik 111ajd na.
pircndrc
Di Kádái Tibai
egyetcn1i taná1, az Orvostovábbképző Intézet!
igazgatója

TÁRSASÁGUNK HÍREI
BORSOD MEGYE
ELŐADOÜLÉS

A._ Jiagya1 Gyógy8ze1észeti '1.~ársaság Bor8od megyei·
'"zeTvezcte 19ti9. decembe1 14-én a nriskolci tüdőgyógy,
intézet könyvtá1ában előadóülé8t tartott, amelyen ÉcsyZoltán elnök beszán10Jt- a 1\TOTESZ 1969. december 20-án
tartott közg-yűlésé1 ől
Tudon1ányos előadást dr. J..,Ta.gy E'f·vin, az intézet fő
gyógysze1észe tartott „J{iilönféle injúz1:ós pu.ffe1'ek készítése és alkalmazása, különös tekintettel a Tromctharnol
(TTÚ;-, '1.1hani-pu.ffe1') előálUtására" cím111el
Az előadót ismer-tette a különféle puffer infúziók ké„
szítését, azok hatásmechanizmusát, és részletesen beszá·
n1olt a:z alábbi infúziók készítésekor szerzett saját tapasztala.taii·ól: 1/ 2 i7:otóniás an1móniumklorid, 2, 4, G szá·
za.lékos nair. bicar bonat··olda.t és por ampulla készítése in·
dikátorral; a nátriun1-laktát-infúziók előállítá.sa„ Részle·
Les előadásban isn1e1 tette a T·ri.s-pv.jfer különféle elk6szít-ési n1ódja.it, annak fizika.i-kén1iai \'Ü;sgálatát, eltar··
tását és puiie1kapa0itási vizsgálatát .
A klinikus szempontjából d1 Stalrnaier JÓ.-o5ej f().
01 vos szólt hozzá, hangsúlyorva a. puffe1infúzió soks;1,01
életment6 jelentőségét. A„z infúziók orvosdiagnosztikai
értékelésé1e szükséges fizikai-kémiai adatok kiszán1ításához az Astrup-féle pH- és vérgázmérőt, valamint a
gyors vé1kation„meghatá1 ozó lángfotométe1 t dr. Bí1 ó
Ba1·11a. alo1 v-os isn1ertettE és bt-1nuttatta gyakorlati n1úB L
köd{:sét is

