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Gyógy5zcrészct :rn. :i-s. 1!186. 

A gyógyszerészi pályaalkalmasság kérdései 
DR. KATA i'IIIHALY ES DR. SELMECZI BELA 

Az eoyet.e1ni fel.vételi ·vizsgákon a tervek sze
rint - ha111arosan kötelező lesz a pályaalkahnas
ság 1negítélése is. ]\'}ilyen ini:ellekt.uális és sze1né
l.yiség tulajdonságokkal kell. birniok n1ár felvétel
kor a leendő gyógyszerészeknek? flogyan állapít
ható n1eg a pályaorie~·it.áció és a .pályaalka111asság? 
És ez ut.óbbi 1nilcént niérhctü? Ezekre a kérdésel,'.
re kíván választ adni a szerzúk köz7ernényc. 

1. Bcre::::eté.s 

.:\ g~·ógyszer(~szi p;:ilya fel{• iörténö oricnlúlódú,; 
c-:Js(1 hivalalns akiusa az eg-yet.en1i jelenlkezt!si 
lap kitö'lté.'>e. 1\z .idei tapasztalatok L.; igazoitúk. 
hou1: a felv0ielre jelent kezük 7:1-G0° 0-<1 Luclato
·"a1; · (::-; n1egalapoz0Úan ké~zül a gyógy.'S:-:er&szi pá
lyára. :\ n1ostani kb. 1.5-szeres jclentkcz".'.~s alap
,i.ún a viz:-;gúztaiú bizott:-;úg(lk a felvehei(·; léL;zúrn
núl t(ibb diúkPl tudnak .itt':as1llni. ·~ln1i azzci.l j{ir 
együtt. ho.~y jó pontszún1uk ~llap.iún olyanok is 
felv0lclre kcrülhPtnek. akiknek se1nr11i1ycn L<.:rne
retük ,'dne;:; pú1yúnkró1. \·agy ncn1 valr'ik ~:.·ó~;:
sz\:•résznck. 0.s ugyanakkor kin1:lrc:1dnc:\k .azu-k. akik 
pedig tudják 1nire vúlialkoznak. I\Iúrpedig z.,r„Fé
n~·,.-cslilnic: kc!lt~nc „n n1f'_gfc1clii f:'!Ytb(•ri. <t n-1r,>;~í\:!c],"1 

helyre" elvnek. 
i\ jelenlegi UL'.lSi!Úsn\.:: (·S fi::akur];ij SZ(?i'ill\ :•. 

fc:lv·(:ie]j \·izsg;.tl(1 lC'.Jekct úg,\- úllf!júk (i~;:;Zc'. hog~· 

t!Zri·k 11 fi.1 lkt;;:.:züH:..:{•:.r lvini'•rCs~'!l kivül ;dk;i\1T1:tsr_d-:;: 

]C!~ycnek <! rút<:I't1l(Cti . ..:{·g ('~; '1 tehet:-;,:·g vizsgú\ottú-
l'<t ís [1]. , 

:\ s:~óbeii viz:-;'_:(,_n ;i ft'h<··teli?Ji n1;tµai.;_\rLÜ'.·:<.il 0::. 
rú i '-~rnH. 1 ! t·;'>~·(,t ;i kiizópi:; knla ig;:iz:;a ! <'Jj ú
t ól. ill. a EJ:SZ-,..;zervtczJ:i Uil. 1,;~;ei leg a n1unkaadó
t.ól k;ipott !nin{í:.;it(; . ..: i:· . ...; .i<:t\'aslat. n1úsrész1 a fclvr::
tr.'li 1.·iz..:;:c\k c;'.:.tp_iún kell elbírúini. i\ n1a,t.::at.arL:ic; 
n1egíté~]~';;('hC':·: azt kctl vizsr::úlni. hn;.:y ;1 jclent.kc
z.')b(:n nH:gvannak-e <if'.ok a iuLtjdon.c.;úgPk t:::·: jc\-
1 C!11\'(,11c\Sok (a g:r'i'ig:·::~;;·:-cTl', ::l h i va \ <\:.; i rún t í vnn
z:i '.•?ln. <tlkt1ln1a;.;:.;úg. hclytúll:'t~; ~1 !anulilsban t:~ 

n1unk:\b<:!n. ;.i kt->z<'jssC.gi életben vc.dö rZ..szvét.e!. a 
;.;:,:nr.:iodist<i crk(1lr.:si norn1úk l1s az úlL'-111 tiirv{'
n::cinck n1eg1arLúsn sib.). arnclyek <.dapj;.\n n1eg
:! i :: pozot Ltn L_>] té:b.::lczhet ó. hog>· .i1"1 .<:zakC>n1 berri.1 

vú'.h:lt [l']. 
l\'i:1 tch<.!l a felvé:lcl alapja 1) ~1 kii:~épiskoliü1ii! 

ho:-:oU. tr)\'úbbá az írá.c:beli é~~ s7.r')bc1i vizsgákon 
nyújt.ott :;z;;ikrT1ai tudús. '.I) tanl.t>:tül(~1i. n1unk<1hc-
1yi. I\1S?:-v·(,lc1nt'.1nyek (:S r,1rvo:;j vlz..::gúla !. >~) a 
iclentkezö i'n1&Jctrajzúból vett adat.nk. (~s .a :szóbe
lin feltett. púlyaori1.::nlállsúgí ,{~.s p{dy~ia·1k:.tlrn<iS.súgi 
kérd..C::~ekre aclo! t. vúlaszok. 

i\ beisktllúzús. ilL az egyelen1i L:s ,gy(·igy . ...;z;:.~rl.{t
ri (gyr.'1gyszertú ri stb.) ne\'c1és egyr::::; k-0rcl;~seil 

n1ost n-en1 érintenénk, ezt korábban a Gyógy~zc

részet-ben és a Felsőoktatási Sze111lé-ben autenti
kus .szerzók 1nár kellően kifejtettél;: [2-8). 

Bizonyítványok igazolják a .ielentkr~zök közép
L;;kolúhan elért erecl1nényeit. :-\z ír:isbeH (~S ~zóbeli 
vizsgán nyújtott teljesitn1ényt középiskolai szak
!:anárok ('rtékelik. ~'\z iskolai. IZISZ-es vagy 111un
k:-1helyi vélernényck is adottak. firn az e1öbbiek
b61 és a szóbeli vii'_c;p;án aclo11' vúlasznkból '\'a.inn 
hog,van lehet 1negítélni a púlyaa1ka1n1a~súgoí '! 
l\Ti:!;,-·.211 ii,:szelcv6i vannak .ól gyóg>':-:zer.C . .:;:?.i p{il;:a
a'.kc,.l111assúgnak? Eg;:által{1n n1ilyc1n int(<lc·ktu{t
lis ·C·3 ;.;zcn1él~'iség tulajdon::;úgokkal k{:11 hirnio-k 
u .QY(\l!·y:;zcré::;zekne1-:::? l\'13.r n1a is. és a .ii'i<:·éiben 
n1{g·inkúbb? S n1el,\·ek azok a - kialaku1r'Jb;111 lt":
~·/i. (':'('tleg lú!cn,-; - !u1.:1jd0nsúgnk. ~\111el;;ek r~~l

;.:ZÍl1l\: hozúsúval t>-: críisft'{'i'l'vc1 rc:n1.61hcUi. hogy 
:: felvéleiizt)b(.i1 111njd alkaln1as gyr·1gy:-;::-:e1_·(·:;z 
],,,e".' [\IJ. 

Ez az .. eredn1ény" prog1H'1zi." j1.::lle.r::ü. ug,\'ani;:.: n 
.ie1cntkez6k felvé1elkor c:.';r1k pntenci<i!isan bírnak 
ct .r.::·~,·flg·ysz·2rés.szC, vúlús feliúL:1eive1. :\z ún ... b(·
\'{ilú::.'' álhúzóclik <t ké·pzC-:-:i foly,cun<itba. sfit ct .t!,Vél

korlaLba is. 
l\iúsik ;-dapvet!í l-:;:{,rclC:1s. hr)gy <1 f(~1v".'.:íclrc kc:rlilií

k1;t rn:1yPn f(_:h<dal:i'l·: 111e~·nldú-::ü·~i !-::í,:ún,iuk ki-
1.·(1~0~~·~1i ni. \r/,,:.fz\:·,:;kor '.!yóg:vs:-:1:rt\c;zi okh-·
yolc1 'tdunk ki. ,;;:.: :1 n1n:·;i v 1,··;!z('í f.(\·ó.c:yszr·rL:<:~'.' 1 : 

'i '.1 r('sz~· k;'1zfnrga1tnú ll}'Óg;:;;:,:erlúral~b;:i kerül. 
\."annnk :1zonban sz:1kosíioti'. ill. int~zen u>'i1:=.:y
:-:zrriúr:ik. (f:·lh:nu.:.:j (>S infúzi/1...; i<:b<Jrair')riun1nk i:-: 
\T;tn t { 1':;°1bb;·1 l :2 ú:i:1z:1!. ,:·-::11.-pc.;nr.1 i \ i 

''"<cq:~yúrl:'t< :tz Í'.fo :;.:.!·.!(;·~·...: t:~·-; 

r~yr'i~.\·sz:'r-kü l kcresk<:clelcn1 stb. .:\znk a i \'rülci ck 
tch{d. ;ihol :1 gyó;rys:-,eré.-:zek .. sz<:1'1-:n1;\n be1ül„ 
d ol t.:ozh;d n:d·: (a:'onn:: hiva l.~1s \·áinsz!.ci-: n1cl lei i i:-; ). 
lc:hctéí:-;ór~cí. ndn:.ik ,_l r.:yfig~'.szcrl--.szi púl.v:in ;1 j;~r
F1' <z~~tc'." útir{1n:vilá'-=T;l, E ::nk ;.:z:.:ktcrülr:t n:_:;.:::r11: 
i< pltJTii l~t1vctc!n11.;nyckr~1 r(·:prczentúl. c111iatt 
p~:zi\·hn!h'._d,ii sze:n1ponth:)] ne111 hozhc_!lr'ik ici-):))~; 

nt•\'('Zfir('. l1s ez n1eQ'nelH:~ziti clnn:tk nY:'.z\i:dúrn:.·:"1-
~::'>: V<1jf1p rnil:.'en tulajclnns;(u::t·1 szl'n1'.:'l\·f rc··:zr -;it
c.il:!lc: fr·l\ ("i1.,lknr (:1önyben. 

.:\z Or.':?:úgcis Peclag1\criai Tnt;:;ze( idiikiizönk{ni. 
p;\i::ais11H::rielilket flO. 11]. V<tfJ .. '- ún. pit!y:tlükri'\. 
:td ki f l'.21. cls{~sorban .:1 küzépisk0)úsck ró.;;zér". 

'i'iin-ii-ir.s~;ge é-:; hozzúférhetöségc- i11iat.t f·liís/.i)r 
n10...:t 111,::.~:.d:; ~l .. Nök encik1opéc1iú.iú"-r:.l [l'.:i] h!•:nt
kozunk. arncl:v· kü!iin r{,:.;z1e!.e~:1 riltofribnn <1.:: co.uc
terni fe/1,citcl.rc púl:vúzók !e.Qfonln.c:;1bb otcloítsúg·:.jt. 
i·:zck :t ki'1v.ct ;.;:.(;zr'ik: 

.'\/. i!ilc1gn:.;n{!l jnhb 6rtc-ln1i l·:r·,pr::;::<·,~ek. kiil'i:'li',_ 
:;.cn lns;ikni kés:.s61.;. iis.szefüggé:;Jút;i.." . .ló fiq;,,·,~h':!l, 
c;1·.·~r>lZ!1''1.o é?tn[,_:kc:-:ct. 
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- Nagyfokú önúlióság, a gondolkodásban és vé
le1nényalknt<;"i::;ban 1negszcrzett tudást 1nagas szinten, 
111úsok segítsége nélkül alkaln1azni tudó kt":pesség. 

- Széles körü érdeklődés, an1i ahhoz szükséges, 
hngy n1indaz a tudás, amely egy-egy foglalkozáshoz 
1nús területről kapcsolódik, megtermékenyitö hatású 
l<.:hessen. 

- Fogékonysúg új problén13.k észrevevé.:;ére és vál
lalkozó kedv 1negoldásukra. 

- I<épe;.;.ség önn1aguk (>S leendő beosztottjaik n-1un
kájának önálló megtervezésére és n1egszervezésére. 

- l\1egfelelö energia. akaraterő, céltudatossf1g a 
nagy n1egterhelést jelentő egyeten1i tanulmányok el
végzésére és a későbbi feladatok megva1ósítás;'ihoz. 

i\1ajcl a gyógyszerészi pál11a követel111ényeit taglal
ja. Nó.!Zy c.<.;oportot különböztet meg. 

- Egés7ségi.igyi követelmények: egészséges szerve
zet, ép és iejlett. érzékszervek, .iá idegrendszer és a 
részben ülló niunka kfirosoclás nélküli elviselése. 

I\:•i-nességi követelmények: igen jó figyelen1össz
pon 1.nsi!:Ó képesség, n1egbízható en1lé:kezet. a n1egszer-
7.elt tudásanyag bizt0s alk11ln1az{i.súnak készsége. 

- Ügyességi szen1pontból fontos a nng;..·011 bizlr)s 
és pontns. jól ö.sszerendezett .aprólékos n11.1nk,;:1 elvég
zésére ls képes kézinozgüs és últalában a feg:ve1n1e
zett. ba1est:ti veszélyt. nc1n jelentő munka1nód. 

- Szen1él.viségköveielmén;..rek: tern1észetludomán\·i 
(biológiai. kén1iai} jellegű érrleklöclés. az en1berekkel 
valfi súrlódúsn1ente;:;. kapcsnlntok kialnldt{1súnak ké.-:z
sége. scgít5készs6.::;. rendszeretet. 1isztasóglgénY. 1elkí
isn1cretes és nHg:,~fokú 11ontosságr11 U'lrek\·(i n1unkasií-
1us. 1ncgbí;d1atósúg és szilórcl erkiilcsi n1agatartús. 

!\ Q;..·óg:vs?:ert'szi pá1yu egészségügyi követeln1f··
nyeirFil. i11. n kizáró okokró1 n 14l1!:)G7 . .sz. ep:ész
.:-:t,gü0·:·'i n1inisztcri ut:asitás rendelkezik [141 és n 
fenL_'hb en1líh::!(· kiadvún::ok is b6ven rész1e1ezik. 
.:\ ferttlz('~ek úl1nnd6 1ehet:ösé.ge rnintt _1(1 eo;és::
.s&p.·i úl1apot szüks;~'ges. ('S a fi?.ikai ierhe1é:::: (r6s:;;
hPn ú116 rnunkH. nn::cq:.pnozgntós stb.) el·\'iseli.i"<:-iC:. 
I'T::ugndt 1:'.S kie_gycnsú1yo?:ol·l idcgrc-nd::;zC'r. if1 rcf
le'Xt'k. n1<'Q·fc!«::'.fi és :.-·;1\··arc'1 kiirli1n1f'.:n;.:.c·k k.:'iziiit i...; 
k;fog{t..:;t.aLin koncentrú16ké.:..:z::;r~!:f. 111úsknr :1z eq-:,·
hangú n11..111káb<tn is 111-t'.·l~· l~s tartós fig»·clen1 (<1 
n1nnot ónir.i t ü r{:-::('.). 

1'öké1etcsc•n inüköclfi (•rz0k:-;z(~rvek. nn1el~·ek ie-
1t•ntf1s::··.r:!e 1-:is.:..:/. nac;yobh. rnint n1ú:.o; fe1:-:r"ifokú k'l:'p
„;"·d irzr;n:·.rlfí hurnún pú1;..'ún: nnrn1i11 színlútús. _i{1 

!Z~~rz;;,,_, (;s ~7'.?+.~lús. ,11'1 út1a.~ns hn11ús: finnrn f:tpin-
1 C1~; (\~ lapinL:\shizlo.o;s{q:z. n1c.rrfc-1r.,16 ké,zügyr.'ss0s:·. 
fino111. dC' biztns n1nzd111atnk t~':" a;:.-·. ii:::~zn1nz_Qúsn:-:

;.úg jó ittla~;os s:dnt.ie 111c-~lleU fö1C'r:: ctz u.i.ink ün;ye:; 

111 nzga t;:1sr:. 
f\ j('1 cgf1s:c::..::(c;ct. ·1 küli·ini'k:Pn .ió 1<iL\c;i 1\.: h:.d

ló:;t. ill. ·latin n:tclvl.uclii.c.:1 a r..c·;fi~~yszr.T(·sz r.'..\ '1knr
nol~okf'ól ró_Qcn i.'; n1c:o;k(ivc1icll'ék fl;')l. 

I(izár6 ok a színté:Vl'SZf,»s r.~ (.•l1en,h1v;1ll;dof je
],.;nLlH•l' <.1z allerc;iár.a \·;1ll1 ha.ilan1. (HL n clurv~1 Ll
pintú.~) 1ninl. ~1dnl.tság. 

J\ 1núr en11ítctt kktclvúnypk lovúbbi kövclehn0-
n:,:ekcJ t (i.n1aszt a nak. f(ilcg n :;;,:n knr.1i, crazch1s<'1.11i. 
po1iti1.;:ai fc-lc1físsóget hanQ"sú1y0z?,úk. S er: nen1 kc
vl'S. Els6sorban a ,c;,vógyszcrárt. ezé1·t: <"l kll'.i1n1egl'S 
lern1ékérL an1elynek van uQ"y.an úr.;.:. dc órt{:két 
:1 tórítl·si di.1 111{;-ssze nen1 fejezi ·ki. s r.une1yért -
uto1;:;ó ·;-;zakórtiiként -- nzért- is feleléís a ;::yóQ":vszc
rész. n1crt: dönt-é:;ét()J 11 beteg· n1unkakl•pc:.;sr°:ge és 
0lel,2 fü.r:;g·hel. 

1\ f(;le16sségréH <.1 •• Gyógyszerrcndclós'' e. kéin;;\· 
[1G1. am{;lyböl a tneclikusok tanulnak. ;<-; arnc:1yet 
;:!? orvnso1~ "is 1':1 gf1~'élkr <~bban forgatnak. ;1:-:l irjci. 

hogy a gyógyszerész köleles ... '...l, vényen előfor
duló tévedést észrevenni, erről az orvost érlesí
teni stb. Talán egyetlen .szakn1a, ahol valakit 1ná
sok tévedéséért felelőssé 1ehet tenni! 

Felelős a reá bízott, eset-enként több n1illiós nép
gazdasági vagyonért. Es inint értcln1í.-;égi is fele
lős, pl. a gondjaira bízott lakosság egészségügyi 
f e lvilágosí tásá ért. 

I-Iasonlóan fontos szen1élyiségjegyek: a türele111, 
gyors helyzetfelisrnerés, szuggesztivitás. en1pátia, 
111-egbízhatóság, precizitú_c;, gondosság, tisztaság, 
kol1egia1itús, en1berisn1eret, nyelvtud<i..c;. Önállóság 
főleg a n1unka 111egszervez-ésében, és főként a 
gyúgy~-::;zer·lúrve;:;elöknek ke11 IT1agasabb szervezö
k.Z.pess2ggel is rendelkezniök . ./\. gyógyszere11átás.i. 
n1unka perct'('il-percrc és folyan1atosan gyors diin
i.&.si feladatok elé állítja - főleg az expediáló -
g;.'ógyszerészl. 

/\. g)'Ógyszer(,szek érdeklödé.-;e hun1ún ,ie11egú. 
bcállitot:t.ságuk egyúttal t,2rn1észel tuclon1ányo:;. i\.z 
orvosokkal és a betegekkel - tern1Cszete,o;en el
t·érö inóclon - gyors kapcsolni.tere111té.c:i -és ke11ö 
kornrnunikációs ké:-z;-;éggel ke11 bírniok f 17]. BizQ_ 
nyo;; fokú ti.:chnikai. n1ásko1· ún. e1n1élei'i ·l~rdekl6-

désük k•..::11 hngy 1eg;.cen (~zn.kki,pesíl~\..::. doktorá1ús. 
kutatás. felvilágosító eliiadúsnk .~tb.). 

Sz(le,..:; kö1·ü áhaL\nns n1úvelt::;é·,r.;. biztos etikai .§s 

n1unkaerkölcsi alapok. harn1ónikus és kiegyensú
!::·ozntt l'rzelr11\ t'1·~?l (spontún fcltörf-í pozitiv és n-e
g·atív érzeln1i n1eg·n;.,i1Yúnu1úsaikon tucljancü:: urai
kodni). a kultúrúlt és esztétikus n1unkakiirüln1é
n;>"ckhcz illi.l tiszta t'~ . ..; S•.tndnz(1U ine.~{.iclenés. a111i 
fokozza a hnzzúfordu1ók biza1n1út:. 

IZ>~'pe~sl-g az intcllekiuúlis 1:elje;.;ít111(~l\V örön1t..'.:
nek 0rzésl:rc akkor is. hn az\ l1l:n1 kÖ\'eti teátrá
lic-: elisn1er;\-;. _:..\. kiizfelfo.!:!·ús uty<.1ni:-: küliinbözfi 
1úrsadaln1\ inegbcc . ..;ülésbcn r(:-:zcsiti az orvo:-t: ~s 

11 .Q~>"ógyszcr0.o:::t viszont nz cbbfi! ercd(í ellenin1on
dús ht\trúnyai teljcc: ;;úlyukk.ul :t gyó;:y::;zc:ré.-;zek
r~, nr::her:{·:dnek nhr;.1~:hat<"1 :c „pól:,·~\ti.ikii!'b~n„ 

í ! ~1. 
~'\z cln1nnd0Ua'li:bu s:1.i~'li ,Q1)nclolaí:dnl·:a( [,.; bcle

i·(;j t ük. korúnts(:'n1 ,iek.1nt ik a felsoruLís 
µé't vagy .'.;\)!Tendjót. t''·; ;;en1n1ikt-ppen sen1 Uirc
kvc1heltünk r;\.;zleles~:bb klfl'jt{>.·:ükr(:. 

l\Ti:J~'cn 1cheUisógeí ~v·o:nn;1k tch{tt ti fL•1v01-clizte
i1i vizsg;:1bizoti...;úgnk11nk .i\ púl.Y<.\i.1rü.:niúci/1. púl.\'n
\"iikiszí púlya:tlka]JntF;.c.:{:_:~ (.<.: az clóbb l"clsoro-11 
bn1;:Tvi 1- rnC:rté"·kt'..'t1ck n1egú'. lapít :·1:·:ó ra '.' 

;\ .Í('lenlkez\'1 íint":lr:~! raj1:úli;u1. a1111~Jybc11 inin!
t.:gy he1nul:1!k(1zik. clöadja szakn1ai érdekkid\~si 
kiirél. kedv{:nc lant{u·gyHi!. fr-ls(ir<Jl.i<t ;t vP!,~lJ.::c .. 
dfikcL küliinfC:!e innuln1.ún~'i vcr:;cnYc'kc!. c:~Pkcn 
el {,rt en ~cl1n(,:1y,,:·i l. T J gyaní r.:;: nyí i<1 l kr1;,:ik k.iiz{lc~LL 

fóle,H 1nozg:iln1i tcvl ... kenységéról é:; sikcrciréíl. T'o
\·ábbú púly.avúL\sztúsúról. nü(iia k':1szül <.1 pú1yára, 
n1ely t.i.\nycz(-ík rnol ivtd túk v{d;!sztú~;út. n1il 1 ud rú
Lt ó;; n1i1ycn in{~ly~;{:J!·bvn. hn:1y:in k>'':-:zlilt {•·.: nlil 
tett e e:<:·! (!t·clckébe11. l/é;:;i..\l nyil:dkrlzik hcúllíii1U
:.;{ig;:'1ról. érd-ckhicl{\c:i k<.')rlTtil. kt.:cl1,,i.;Jt': . ..;cir(·1!. olva
snttságúró1 slb. 

.-\ közópiskolai jcll;..:n11:-~~sck iöbO:~ógükbcn kclli.i-
c0n kri \ iku:~,ak (:o rcúli.~:,\k; gonclo.:.:<-tn 
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szerkesztettek és esetenként nagyon talúlóak. l\!Iég 
jobbak akkor, ha a tanuló fejlődését is tükrözilc. 
Elsö helyen H:t is a szaktárgyak vannak: az ered-
1nények indoklása (szorgalorn. tehetség), a kicn1el
keclő teljesíb11ények indítékainak (tudásvágy, 
becsvágy· stb.) és 1nás adottságoknak (1nanualitás, 
elen1zökészség) az is1nertetése. ~A. n1agatartáson 
belül kitér a jelle1nzés a diák r~1nuláshoz való vi
szony<ira. ön1naga iránt tá1nasztott igényszintjére, 
közösséghez való viszonyára és jellen1beli adott
ságaira. V-égül elen1zi a ,,g:yógyszerész-n1esterség'' 
elsaját.ítúsál: segítö tényezőket (érdeklődés, -képze
lel. cn1pátia és hasonlók), i11. a véle1nényezők ar
ról n~·ilatko;-:;n:ik, ho)Jy it vúlnsztott pá1;yúra java
solják-e? [18]. 

Rendszerint jól felhasználhatók a I'CISZ-v-éle-
111ények is. Ezek t•21Tnészetesen -alnpvctűen a ta
nulü n1ozgaln1i 1nunkújúl'a \·onai.kuznak, de cgybc·n 
szen1élyiség{~i. is jellernzik. Sajnos, a n1unkahelyi 
java.c.;latok nagyobb rf.szt c-.supán a 1nunkában töl
tött iclií küzlé.c.;·l,re _szorítkoznak: últalúban rövidek, 
.-;zük:;zavúak {•s közhelyszerl.'1ek. 

i\ szúbcLi f'21 vételi vizsgán a feleleten túl a bi
zoitsúgok nH:.•gfigyelhetiJ:: a jelö1t gondolkodási te
vékenység0t. a térnakifcjtés ·logikus 1nódját, biz
tonságú!. az ii:;szefüggósek keresése és n1eglátása 
terén. HL n1t:gjelen-é.sét. iVIegk·0rclezhetjük vúlasz
túsún~ik 1nolívurnait.. elképzelé.:-;ét a pályáról, vá
gyai!., hol (>.-> hogyan szeretne g:.'ógyszeré.sz lenni. 

Leggyakoribb inotívun1ok: a pálya isn1<C·rete, a 
szülók. rokonok. barútok l':> is1ncrösük 1·0vén: az, 
hogy a nyári szünetekben vagy -érettségi után 
clnlguzult gyógy.-;zertúrbnn vag)· gyógys7.erg;vúrak
ban: 1~·rck.,ldtidi'.:si körf.hez e1: a púlyn úll ki.izel 
stb. :\ beiskolc'tzús .surún az előndtJ érdekesen, szí
nes~'n bl':szl·l! crriil a púlyáról: ezzel kapc.:solalos 
kiinyveket [lH] l·:-; ful;vt"iiratok<.1t (pl. C~;/c°igyszeré
szet) olvnsotl. 

i\ jelölt fcleliJssCg·6rzetérül pl. olyan eset el
n1ondatúsáva1 tújék0zóclhalunk. an1i'kor a vizsgű
zó kl_izvetíüi volt a rúbizoti.ak -és egy n1agasabb 
ügy ki.íziit:i:. ·.'.:s fc•lelíisséggel clünii'1tt'. 1\ beleélés 
képessl:gériil olyan pt:::lda alapján k~1phatunk in
[01·n1úciót. L1n1cl;: sorún diák a n1ú.-;ok helyzeté
be \"al<'i bek.<~ll: . .; n·:vl~n ÍH~lkezeil túrgyilagosan l:s 
hel;.:esen. 

1\z e pDni:ban fejtegetett' h:.'hetöségek jelenUls·~-
búr kvalitatív jelh;gü infor1nációt szolgáltat

nak. nen1 kel! ieb('c;;;ülnünk, hiszen a felvételi bi
zoltsúgoknak fiileg il>'en adatokból kellett évti
zeclt:ken út vólen1l~n;:ezniök, s hogy döntf.seik he
lyesek vnltal-::. azt az az<'1t:a \'ég;:eiJ jr:1 gyógyszer-é
;;zl:k nagy szúrna í.-> igazolja. 

.·l pti/yGu!hu/1nu_.;.-,·iiy 111ér(!se 

i'vil,gi;;. (:g>· ob.iekii\· -ó..; kv.antitatív erecln1ényr.e 
t<i111a . ..;zkc,dó vlz;-;gúi2tL..;or ~ 1 reúli;; diini.ések való
:-;zinli:-:.C.gl>l n:1gyon n1vgnöve'.n\~ Erre szolgálnak -
tiibbck kiizütt -- a küli_inbiizíí intelligenciavizsgú
lati pr<>búk. !.\·I .... ,gkülönbüzteinek alkal1nas;:;ág- és 
kt-pes.-;0g v izsgúla t üka t. il 1. int el l"igencirr vizsgálato
b t [20]. 

\.i:echsler ft!lfogúsúban ~1z intelligencia az egyénnek 
a:. nz i'1sszesí!eLt. \'agy .r~lob~'di,c; képc:ssóge. :1n1cl:: J(:he-

töv~ teszi, hogy célszerüen cselekedjék t.:s i·acionáli
san gundolkodjél\:, ill. e1·ecln1ényesen búnjek kürnye
zeté\·el. 1\z intelligencia-k\·óciens pedig eg,\· hünya
clo.:;.: a \·izsgált szernély (=\·. sz.) által eil:rt tényle
ges ertéknel\: és <.iz adott szeinély életkorünak iuegfe
lelö korcsopo1·t állago.:;; teljesítl11ényének húnyadosa 
[211 .• •\ hazai kürüln1ényekre kidolgozott í\:U\ \Vl (iVIa
gyar \Vechsler-féle Intelligencia) teszt fe!adat-íli két 
csoportra oszthatók. 

a) Ve1·bális próbák; 1. ~dt-alános is1ne1·etek, :2. hely
zetek megértése a „józ.an értele1n·· funkciunúlllsi mód
jának e.s nívójű.nak vizsgálatára, 3. szú1nuk isrnételteté
se a rnegjegyzőképesség vizsgálatára, -L szán1olási Iel
udutok az intellel-::tucilis gyorsaság es rno;;.:gékonyscig 
n1érése és 5. a gondolkodási folyainat struklúrájának 
ele1nzésére gyújtőfognlon1 n1egne\'ezé.>i próba. 

b) Cselekvési próbúk:: H. a rejtjelzl~-<>es lH'Öbúk.ban 
bizonyos szá1nokhoz n1eghntirozott szi1nbólun1ok kap
cs(Jlódnak, 7. az ún .. ,szociális inte:lligencia·· rnérésére 
egy történet felcserélt képeinek idörendbe rendez;2se, 
B. a vizuális Iigurafelisrneré.s. (,;; -azono.sitús képessé
gének vizsgúLatóra kL·pek hián.rz('1 részeínek kiegészi
il'se, \!. az elen1zli l:s szint.etizúló kGpe.'i:St>g f..:jlettségé
nek, a cselekvéses intelligencia gyurs n1en::s0re a jú-
1d-::u.s n1ozaikpróba fs 10. a v. ;;z. gunclulkuclús1116djá
ri.l, rnunkastílusúr.a, iiL kon1binatív készsl·gére az ún. 
~zintézisoróba . 

:\ tu\«\bbiakban ezek közül n1ut.atunk bt.; néhún;:at, 
::111t:l„ ::!zt.:1 urvostudon1ún;:i eg;:eí.en1<::ink0n 1núr <.!lkal-

-l.L .:\ 111oiiL'ációs ui:::soúlato!; céljn [~~:;. z:Jj .azon 
indítékok n1egis1ner0se, an1elyek a!apjún a Jt.:lentkezű 
a pá!yút. vú!a.sztotta. Ez lehet \·úg,\·. \·:.1.~.': t~rcleklöd&s, 
cle ú:bzines isineretL•l-::, hibá.s lini.snH:rz:.t G.-.: önértéke
ll!s i.s lehet az alapja. Tellút n1k:n 01:de!~kídik. n1i
Jyen indilékok fútik, v.aj\111 n1egtalú!ja-e n1ajcl azokat 
az ig0nyeket, .an1elyek hannónikus .fejhJclésl:t. clő.-;,e
gitik, s a pályaaclapi,úció lel'v.':telei szen1é!yiség0ben 
111egt-alúlba tók-e':' 

Erre s:t~olgúl a Csir.~:::kn-[L•le n1otivúi::iós vizsg;üaí., 
an1ely során 5G 1not.iváciú kih:ül [ontuss{1gi stnTend-
1Jen azi. a t.í:.:;•,:t. kell a .ielt.::nlkt:'1:lin::::k rnegj(:kilnie. <11ne
lvek :lt a núlyúr.a vonzoitúk. 
. Néhúny. n. lehetséges vllk:iszuk kiizül: l. 1núsoli:on 
lt~lH::t s;:giteni. :z.. Lúr:;udallni!ag rnegbecsült p;'d;:;i, ;1, 
niúsok prnb!én1úival. bajaival lehet foglalkozni. -L 
alkrdn1at ad az eln1élyült gondolkuclúsra, :L :;c.•k. c111-
berrel lehl::L érintkezni. {i. lTvényesül ben1v" a n1ate
ria!i.sta feli'ugús, 7. a1. élei. nag.r kérd0stdnek 1negol
d{is;'n·a1 f1_1glalkqzi!-:. fi. lehetd:;(>g nyf!ik fl:ltu!úlúsra l•s 
újitúsra. !l. eg,\·úni e!grJ11dn!úsnkai nH:g tehet való:-;í
tL1ni. !O. 1n~~gfon1u!úsr~1. e!n1;,,":lkerll~s1·t~ ~;d ;!!kclln1aí. 
:;tb. 

F0ri'i<tk l~:; ncik ke\·é:; •..:ltl:r•issel jj~·en 1nu-
•1.·úciök ·;tap.iún jf·lvntkf:::nek 

.;.:.:. _:,_ 1no11th11hú_'(!Ús:iit;ses l;<;rdiíi1·c11 .[(J-.'i\I r;1eg
kczdeti 1n(1nd~ti ._·an. uinel;:ekr·.; pl. ;J '. ú!<tsz (bt;fejezés) 
:·:1:1 gs1 •!"(>land<'.•. ,! 1 i ól !'i.iggt'i;,,·n. hn.~~: ·;,·d;l: zok::: t na
\.!.~·{ 1n f1111t\l:;na\:. f11ntosnak. '"ll~-b!.~v ('..-; l,j:;.:.,:• runtosnal: 
t;:;rlj;:. ill. !1(.'.111 cactj;: l'untu.sru_dc. 

Pl. .,l_'Jlya11 1nunk~·!t szé:r(:lrt'-..'k. ;dli•! ,:,:. 1.:rnb~:r 
'i 1ú:-1 •Lu!1 :;egi ehet. 

.. ~11k p(··nzt kt're."ihl'i. 

. stb. 
-L:L /\z emócionú/is l;f'rdcise/;: ~:gy részi- ..,·ilfighoz. 

a t;:isnclidurnh!Jz knpcsn!öciö b0ál!ilr1\ tsügr,, utal. n1ú
:".lk az idc{dképzt:src. iclentifikúciöra adnóll~ rel\'ilúgo
. .;!«isi: aí'. t'g:ril-: kérdé . .., :\ . .;z(1rr1.;ubb:in \·011' cn1öcir•
nalilúsr;!, 1ni.u. '-.'..:::.· inii.o:.ik <i1Ta vih\s;it rú. h1Jgy a v . 
. ~:,:. nii[:,·t:n .. any<1gu1·· \'Ülasztan,1 legszí\·é·s,,;hben n1un
!\:Ü,iúhuz. E kCrdesre az ur\'(1.'ilanh:illg:1tók ti"1bbs{;g•.;: az 
t:>lfi st:ervci:etet. :t gyó.~y:;zer'~»..,zhallgatrJk zii1ne a 
,1yóg~·szl'l''-'kct f1H~n1 pec!iQ. pl. :_i gépeket1 .ivEiltc 1nc.[Z 
12>1]. 

·l.·L ;\z en1púriani::sr1álar s1>rún 
,.lg,._,'n. n0;11"-11H:l fel..:ini. Pl. „hn 
feldúlt leszek''. (igen. nen1). 

~.') kércil:src kei! 
,c;iri) c·nlbt:J't lúiuk. 

·! . .'i :\ s:::c111él11isé(l<'i::::soálacuhiian :::zúznút t'··bl.l k(~t·
désre ;1tl11ak .. ff.~az: ne1~1 igaz" •:úl.:iszL !'! .. 1nlndí,~ 
)f•kerh·ü \·nr~,vok" (ignz rv::n1 lgnz). 
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-l:.G. IHagatartásra vaHatkozci (ne111 intelligencia) 
vizsgálat [24J 1: Brengelr11ann szerint (extroverzió, 
introverzió, rigiditás) 50 kérdesre az „ig~n, '!, ne1n" 
Yálasz egyikét kel! 1negjelölni. Pl. ,,beszédesnek· tart
ja 111agéit'!'' 

4.7. A konibinációs készségre 20 kérdésre adott fe
leletekből vizsgálnak: pl. „erdö, fa - n1ező, ... / 2 
helyes válasz fű). Vagy k:b. ugyanennyi kérdést tesz
nek fel a „közös vonás'' megállapitás<ira: pl. .,rozs, 
búza" - ... (a helyes vül.::isz pl. „gabona„/. 

4.8. A Taylor-féle szorongásvizsgiilat 30 kérdést 
tartalmaz. Pl. „kevés önbizal1na1n van" ... 

4.9. A Révész-Nagy-féle jigyele111-koncentráció -vizs
gálatokból a v. sz. koncentr.3.cióstabilitásáról, fáradé
konyságáról, figyel!nének ingadozásáról és a figye
lem zavarhatóságáról kaphatunk infonnációt. A je
lölteknek egy n1egadott számlHJL: (pL llH-hoz) fejben 
kell hozzáaclniok elöszö1· 1-et. a kapott szán1hoz 2-t 
1najd ehhez 3-at. és így tovább. l\.z -összegeket eb
ben a logikus sorrendben 1 percen élt jegyzökön.rvbe 
irják. Ekkor jelzésre az összeadúsl abbahagyjúk. ill. 
a kövelkczö összeget kiinduló szún1nak egy új oszlop 
ti:lejérc írják, és .folytatják az összeadást, összesen 
10 percen út, íg_y 10 szán1oszlopot kapnak [2::!J. 

Értékelés: a leírt szúmol~nt (N) üsszeszán1olj.úk, 
n1ujd az összes hibúkat (I-I), és ezekből a 

(N-H)·lOO 
T=------

rr 
összefügg..;s alapjún n1egadjilk a t..:ljesít.n1én~'szú1:alé
kot (T11/1J). 
Leendő gyógyszerészek részére Iunlos ll:szl. 1\ n:Jk 

lén,y-egesen jobb erecln1ényl érnek el. 
4.10. Ra.ven-jélc 'intelligencia -viz.~gálat.i eljárás [22. 

2:1]. öt sorozatból és eg~·enként. 12 feladatból úll. l\ 
lapokon egy 111.atrica talúlható, an1elyeken vízszinte
sen és függölegesen 1, 2 vagy :1 úbra van, s ;:unelyek 
egy részlete hiúnyzik. an1i az alul elhelyezett fl-U 
úbrarészlet között n1egt:alálható (1. és 2. ábra). _1\2 
egyn1ás ulán kiivetkezö úbrúk J.::özött logikai össze
függés van és fokozatosan nehezebbek lesznek. 1\ 
inegoldúshoz n-en1 szükséges az idüt knrlúlozni, de no 
perc elegenchi szokott lcn_nj. 

l\ v. sz.-nek szabúl;:szerlíséget kell észrevennie, a 
hiányzó részleteket felis1nernie és a jcgyzőkön_-.,rvben 
jeleznie. rvlinclen helye-; n1egoldús pl. 2 pontot: ér, 
üsszesen tehút legfeljebb 120 nonlot érhet. el. 1\z Cissz
pont-;z[un Bs 7 int.elligenciaü\.'ezet alapjún az intel!i
genciakvóciens (l(~) a kü\·et.ke-.z(j; 

ha a pon tsz{un 

120-1.0() 
105- (Jtj 

D5- lJB 
B7- 7() 
7:l- (\.!_ 
G:l- 4B 
'17- 0 

nz intelígencia 

t'XLn~rn rnaga:; 
igen n1agus, 

kiizepc<''. 
alacsony, 
igen nlac:;uny, 
~xtr(·il1 aLicsuny. 

1\ vi:;~sgúlalok szerint a i:clvt'.:t.elre jelen:l-:t~; t.:tti:k 
kiizépiskolúból hozott é:-; az c·g:.·elen11 felvl:ti.:li viz.~
gákon szerzett pontszúinai sen1 egyn1ússal, se1n az in
telligenciahányadossal, sc-111 pedig az egyelc:n1(-~n elért 
tanullnúnyi eredrnl;nyekk0:l nein voltak kurreLtcióban 
[2a]. A Raven IQ és a \-Vechsler-próba í(2-1n kiizött 
inuk1.tkozott össz0[üggés. l'.s ;iz utóbbi. ill. a tc1nuliná
nyi eredmények küzött a:;. összciügg~s szignifiJ.:ún:: 
volt. lVIóskor n1eg - igaz a 111úr fel\·ett hallgat<:ik -
e tesztviz.sgú1at ered111ényei u?. elsö ft'.•lé\'i viz.sgaerecl
ményekkel 111eglepöen .ió korrelúciót n1utai:tak [2:2]. 
Persze, a szóbeli vizsgúkon. ill. a n1úr fcl'.·ett hallga
tók körében vég:;:ett n1otivá<.:iós és int<2ligencirn·iz;.;gú
latok erecllnényei kü!C1nbüznek .:n1ós, ~~ szituúció is (~s 
a hallgatók 1núr .,vúlogattnk'"/. Ug,\·ancsak nincs po~:i
t.ív korreláció abban, hog.r akik jól íanutnak, azok
ból lesznek jó gyógyszerészek is. Belútható, hogy egy 
szélesebb skálú lú. több tényez(is 111 telligencinvi7.sgúla1. 
c·lönyf1sebb nz r;rvo.,ep.yf:~ten1c·ken. 

fi 
Ui 

[[] 

5 

D9 

i , __ 

L[[i 

·!.11. S:::i1uatir L'i:::saúlatok. H--encleletekkel 11en1 sza
búl:;oznt.t kfJnfliktushelyzetck gyógyszertúrakban is 
-adódnak: nz or\·os, a beteg vagy hozzút.art-ozója \'ala
;nit kér, S%l:reine. an1it. terrnészelescn nen1 szabad. dc 
uly:iniik a körüllnén,v·.::i. .:::unelyeknek jelentőségük le
het n gyógyszer&sz clünlésében. I-Iogyan e1e111ezné cz1 
cl prublL·n1;.!t.'! ,I'{cn1 a n1egolcl[1st kérjlik!,· 

A kö\·etkezö :-i vi7~":-gúlatot fogorvnsjclöltekn61 nl!\al
n1azi<'.1k. E tnrtnuúlís s;;,ak1núban a bizios kéznek és ~1 
.kJ refl(.'."xeknek kien1e1ked:.; fonlossü.~uk van, (~s :i 
~·::úg.'<'.SZCn.:szl p[1!yán i~ j<..:ie11!.(ís;:;k [:25-]. 

·Ll~. Trcinort·i:::suálat a biztos kézi innnipu!üció 1nC>
résére a \'. st~.-nel~ \'Újalnkon elek_tron1os .. ceru?.út" 
ú.<:::1' kellett ;,·0;;;ig\·eze1n'.e. hr •. :;;y a1: .a vújat(d\ falúhu:. 
ne érjen. 

•L 1 :~. El e 111 i i:úloyu tás a fi non1 .anyagkezelés és n 
kl~zbizt.onsúg fokún«k 1negilélésére. J\ v. sz.-nek csi
P"sszel kr:·n1c'.s(ibt".i! babs:-:e1nek;_:i kellett eg.v n1úsik 
i.i\·cgbc útr.aknk1. 

'L14. neal»ci6irl{j nH;rése eh:ktrnn1ns szún1-olórencl
szerrcl: n1s ponio.:.;s.úgg:1l 0s fénn1,·el n1érö készülók
keL 10 h:~prugra1n1f1.1JZott jelb<Jl k~;putí úthq . .;ereclrnfn;: 
alapjún. 

1\. gyógyszer0;-;zek ún ... bevúlúsa'' szaki.udú.son. 
::zc~nv~·-lyi::; égj e 11 en1zúki.i n. j cl 1 crn bel i L u laj clunsúgu
k on. készs,::gcken é<s kr.:::pess 1~gek-0n. iU n i~~yúgys'.?.'2-
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részi szemléletet és gondo1'kodást jellc111zö bizo
nyos n1inőségi (ún. kvalitatív) sajátságokon n1ú
lik. Ezek últa'lában n-em rosszabb.a,k, sőt bizonyos 
területeken kiernelkeclően jobbak. 1nint Inás ér
tehn:iségi pá\yún ! 

És tern1észetesen függ a ,.hazai környezettől'·: 
az egészségügy legfelső vezetésének 6rtéke1ésétö1 
és tán1ogatásátó1, a n1elJérendelt egészségügyi 
partnerek (orvosok és állatorvosok) szen11életétül~ 
további!. a lakosság társadallni értékelésétől, ahol 
is n1ég jócskán vannak tennivalók. 

Dolgozatunkban reszben az .,átlagos·· gyógysze
rész fontosabb intellektuális és szen1élyiség tulaj
donságait gyújtöttült össze és isinertettük. rész
b-en ehhez kapcsolódva a gyógyszerészi p-ályaal
kaln1asságot és nlérésének lehetőségeit tárgyal
juk. Utóbbit annál i.s inkább fontosnak tartjuk, 
n1ert a tervek szerint a 1-:özeljövöben ennek n1-2-
r-0sére isn1ét sor ke1·Ul. 

Felvételi rendszerünkben ez ne1n új: a 60-a.s 
évek végén é-s a 70-e.-; .Z:vek elején, 1HG7-71 kö
zött. iissze.:.;en öl felvételi periódusban nlár foly
tak pidyaalkal111a.ssúgi vizsgálatok. 1Dü3-ban, kü
lön a frissr.::n ·~reltségizett:;?kkel Z,s külön a gyógy
szertúri asszisztensckkL~l. felelet-válogatós tcs::t.ei 
készileUünk. lHG4-ben pedig 111úr a fel\'elt or
vostanhallgatók egy rf'sZével is írattak púlyaa1-
ka11nassági teszteket (ezt tern1ésZ€tesen kísérleti 
jellegge·J). 

Egyet lehet f.rleni azzal, hogy a pályút választó 
képességeinek, érdeklödésének. irányulásúnak és 
ék:-i.e.szinényeinek olyannal<.: ke'll 1.ennie, an1i 1neg
felel a gyógyszerészi pályának [2G]. 
Legelőbb egy tulajclonságlista készit·2se a fel

ddat arról, hogy rnilyen pozitív tulajclon.ságok'.kal 
kell bírnia általában és az egy'2-,'> szakterületeken 
dolgozó g}'Ógyszerésznek, s Jne1yek azok a nega
tív szen1élyiség- és karaklerinlógiai jegyc'k. arne
lyek léte kizárja 1n:1jch1ni eredményes n1üködését. 
!\ jelenlegi kísCrJeti erecln1ények a1apján rnég nen1 
rendelkezünk ugyanis olyan adalokkal, ·,1n1elyek
böl felelősséggel állítható volna a gyógyszerészi pú
lyára való feltétlen a1k.aln1asság, vagy alkahnat
lanság, a rnár e1nlített orvosi alkaln1atl.anságon 
kívül. Ne1n vigasz az .a tény, hogy ilyennel az or
vosok sern rendelkeznek, Ezért tapasztalt gyógy
szerészekből álló csoport p1. 7 fokozatú skála alap
ján összegezhetné, n1ilyen tu1ajdonsúgok 1u:·/kiilüz
hcteilenek, Jc~·i.t.osak, kech.rezőek. közö1nbö~ek, ked
vczútlcnek, kárusalc vagy kizcíróalc a gyógyszeré'.s.zi 
p{l!yűn. Ezek ki.izül .az e1ső és utolsó kettöt elöntő 
jelentőségünek tarljuk. 

Fontos. hogy a púlyaa:1ka1n1assági fie1adatokat 
niinclen felvétcl-izővel ("2-s nen1 a nlál' felvettekkel) 
a s:~<Jbeli vizsuák előtt n1egolch1ssúk, ezek erecln1é
nye[ értt.•kelve a szóbelin re11clel/;'.CZt~sre ál.ljanafr. 

J\ púlyaa1k-:.t1tnnssúgi vizsgá:latokban rejl() lehe
Uiségeket. kár volna figyelinen kívül hagyni. dc a 
tesztviz ... -;gálati1knak csak akkor v~1n jelentiJségük 
{'s -l.•rlellnl'tk. hu azok a felvi'..'tt:.'Ilzlik r;~.''Z"~re pon
tut érne/( és így bch:_..c:;zúrnít:1nnk ;1 felvl~teli sike
rl,bv f~íj. 

II10D.'\LCl!\·I 

l. i\'Iü\·. l\'lin. 20 :JOO-lfHl·!. XL szútn: 1\ felséiokiatú~i 
int;:~1.n11~n:.:e\.:bí..: y.a!ó j~lc:ntkczl<s i·é:nclje lD\H-ben. 

- 2. Regclon G. és Sclnieczi B.: Felsűoktatúsi Szein
le 28, 435 (1979). - 3. J\:Jinker E.: G3·ógyszcrészet 24, 
121, lfll (19BO); 25, lUG (1981). - ·L Regdon G. és 1(.a
ta i'H.; Gyógyszerészet 25, -119 (UHllJ. - J. 1\1íkolics 
1\..: Gyógyszerészet 21.i, 81 (1D82). - Ii. Hcoclu11 G. éi; 
Selrnec::i 13.: Felsőolzt.atúsi Szen1Je :12, 5Dl (l!J83). -
7, I\.crtai11é Grcso E. és Regdo11 e;.: Fe!.-;űuktatúsi 
Szeinle 32, lH.il (lfHl:1). - U. l~euclun (;. és l\.ata i'\'l.: 
G~·ógyszerészet 28, 21 (lflü·!). - !I. Gyógyszer~szet. az 
ezredfordulón; Gyógyszerészet 27, 2fi5 (HHl:)). - 10. 
Sze!len1i foglalko;:o;ások - felsőfokú végzettséghez lzÖ
tütt pá\yúkról. Ors.z, Ped. lnL, Budapest. 1DU2 (27-
2\J. oldal). - 11. Orientáció önisn1eret-pályais111erot 
gin1názituni tanulók szúinára. Orsz. Ped. Int., Buda
pest. lHll:l (·Hi-50. oldal). - 12. Pál,vatükriik. 2-!. fü
zet: A gyógyszerész. Orsz. Fed. Int„ Budapest.. líJ72 
(:J-!::l-:HHl. oldal). - i:i. Nül;;: enciklnpécliája. l\'Iiner
va, Budapest. UJGB. (II. kötet 2fH-~~J5. <>lclal}. - 14. 
Eü. Khzlöny 17. 121 (19G7). - l:J. Réthelyi J,: 1\ 
gyógyszerészet :Í'Jgszct!Jülyainak knn1pcndiu1na . .-'\the
n<:urn. Budaocst. UJ:2G. (:Hl. 1ildal). - lti. ls::;elntt::: 13. és 
fssc/.:utz L.:· (."l-yúgy.-.:1.errl::nclclés. l\'I~·dicina. Budapest. 
l\J/U. (li'i-L uldali. - 11. I\.e1npl:.:r i\..: Eg.é:;;::-:egne·.;elés 
:.'·l, IHl ll~Jll::l). - lH. Do1nbi .ll.: Fels6()!\l. Szeinle 3:1, 
ii·! (U)(HJ. - lD. J\:e1nplcr 1\..: :\ i:D·ógs~;zcrek türte-
11ete. GonciuJ.at. Budapest. UHl·L - :20. Had11ai B.: 
:\lkaln1.Jzott l01ektan. l~let és Tudun1ún:.' I(iskiinyvtúr, 
G11nd(llat, Budapest. UlG:2. - 21. I\.u11 T'd. - S::coccli 
.\:l.: :\z intelligencia in0ré-s0 . .i\kacl•~'ini:ii. Budapest. 
irn::L - :2:2. H'aoner .·Í.. I\:i:-;::elu Gu.: F".:h:J,•kt. Sze1n
l1:' 17, ;;:);) (HHHl). - :2:-:. S:.:ilárcl J. i:s 1ntsai: Felsüok
tatú:::i Szen1tc 22. 2HO i_UJ7:)). - :2.·L lJnnc.-; I.: Púlya\·ú
]nst:tús 17, H (lDH'.{J. - :2:í. Cieri·/J G11. ús T6U1 i\.: Fe!
söokL S1.en1le 17. :207 (l:HiBJ. - '.!.ti.· l.3011clor 13.: Fel:oű
uk1. Szen1le 31, '.!.:12 (UHl2). - :27. \"nr.na T.: Felséiokt. 
Szen1le 31. :2:2/l (Hlfl:2). 

l{ a T a 1\l 11 x a ií, LLi e .:1 i, ,11 L· un L> e :1 a: 1Jon1)ocl!l 
l!/!/12(!rillUCiTl/l /,· npoifit'C(1/ll !Í)df!.Hlilfl'iif/IU 

J-la }'Hl!BCpCllTCTCJ(!!X ílCTY!!l!TC:!ld!li!X :.n.:::ia.11e!l<!X 
Vi!\e n 1í:11nl\aií1.ue:"11 tív;~\·111c,\1 -- cor.'Hlcun 11:ian1i.-.1 --
CTa11eT oú51:1aTeJ1bHLti\l. nÚeH11BaTti T<il\i!.:e 11 np(1(j1eccun
H<1Jlbl1YJO np!!f'O;lHOCTh ati1rryp11e1rra. l\él!(!J:\11! i!<'.C lJH~ 
TCJ!JJCl(l')'aJ!bllhliil!! J! Jilll!HOCTJlbL'\1!! l(<!IJCCrBa:\1!! ;'l(lJfjf\Cll 
otJ11a;1aTl>, y)l\e B(l npe,\lil ripHe;11a B yn11uepc11TeT, úyny
rq!lii (fiap.'IHlUCBT? l{a1\IJ.\1 oúpa:H1;,1 .\10;.101\J ycra1rnn1rn, 
n fHHjiec e 11nHa:u,iiy10 o p 1 ie l!Ta !\nm 1 r ll p 11 rr1;u1 o CTh? I l 
!\<l!(!l.\I otípa:10.11 :1H1;+:11n r1npe.:-tCJJl!TJ, :rry 11oc;1e;t1JJ0m'~ 
Ha :rru !l!1npoc1,r npufiyeT ;\<!Tb oTHCT <lBTitp 11acr1_151u1er11 
e n (HÍ !llt.: !! !! 51. 

:u. J~ n t a und B. t; e! Hl e(' z i: TJ,; J•r'1!i•in11 1)'filnc«1s 
fur th1· r1lu1r1nr1ccu!icrrf 1;r1'.f'1,,,·sir;n. 

:\(•(•ording to ilH• 1.Jnns - in !hP nenr f'uiure - H 
:owrPening of U11• fitiu•ss fin· il11• J'i'"]'í'\·ti'.·;· 1•n1fc:-'~;ion 
\Yill lipco1ne !lt'('('S;.;nr\· io 111ii\·1•,.,i!\' n•lrni''"'i()r1. 

\\.!int kind (Jf intf'llt'<'!HHl und !;('!'.'lll!li!I '!llHliti<'s icre 
rcq11ired frol!1 n f11turt' phnnnnt·i:·d. l!i il!t' ;•unilluwnt? 
Hon· is to l.H: .i~'lf'nninf'd tliP prof1·~sinr11d orit'tilni.ion 
and fit.nes;.;':' Ho\'> is i.o L1e HH'n";ur,·d tli« laiit·r'.' Tii(· 
{Jl'f:::lC!l f. J!lq l\'I' at. !<:1!1j lÍ::; t (J llt\:n\'íT t !!<':'(' < ! tl<':-': i<.•!l~:. 

jl r. ~IÍ. J\_ H i 1l und [l 1·. f·;, ;-.; "! 111 ('" '/. i: /);'~ 
Ftil[!f'il rfl'I· Herufsf1111~1lil'ld:1./t 1•1•0 f'l1 1 1!'11"1::st 1 ·11 

;\!:-; vs gPplnnt isi, Htw!i lH•i do'll t:r1i\·(•J'c'itilts-:\uf-
1udt111f•j•l'lifu11g(~Jl. \\·ird iH1 hinr11'n ku1'/.f'!l dns l'ni:'r
oitl\'h1·11 dt~!' !ler11fstaHgli('!ik,,i1 u!digniorisv!i ,;,·iri. \\ l!:i 
!'i'ir int pJ!p\d l!P!ie 1n111 1't·r,.:i'1n]j„j1 k•.'i t,-:i·i!:!'!l'"-' l, 1tf1 v!l r 111w,.: 
«io wt·rdl·JJdt.'t' l'liarn1azí~i. ·'"l'!inn ],,.j d1·r ;\uf11a!nll1' 
!11dJen':' \\'ie ist die l~•·rufs(iri<'nii('l'l!tl!..'. 1111d J\,•r11f,.:t.:HtLdi· 
(·hkPií festsPtzbnr. und wit• ist dil· h·ú·.i·'l''' 11H",-,.:Lar': :\u!' 
dir•s(' l'rnf:;t'fl n·ünsi>lii dit· !'til!ikatiun ,1,,r \'„rfn.~,.:\·r <·int"' 
:\ !l \ i\'Ul'l /,i! 
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"'f< J:cs11nuJ f;ll E8p1'rr11tlo: 

0-ro :\L (\._ n t, H kni D-ro n. ;;.; el 1ll e(: z i: 7>1 dc//!1'111-

duj rle lo f11r·m1u:iist1.1 kurfr10-f1niar:r·o 

[lu1n ln 11tli\·cr::itui11j prínkcPplnj (:kzatl\('llüj - htü 
a plnnuj -- lialda(1 e:-1t.os dl~\-ign nuknú ln pdju,Ll:o de 

la kuri<'ro-laügrco. l\'ia.jn inlcleklt1jn kn1 pcr:oonccujn 
k\·atitojn dí'\-ns lta,-i jurn l·e ln akt•cplo ln cstontnj 
fnrrnnciist.oj't J(i11111inierc csins koristni.ebliLj 111 knrün·
r11·ie11li.L:<l !.:ttj ln knriPrn-t.núg,~eo't l'\11j kin111n11ien~ esius 
tl\L•Zlll'f'ldn tin t:i !nsta~ Ln pul.1lik11ju d,; la nútoroj 
yo[n;::; dllni n•i·lJlOtidnn ni titij c"·i dt't111t11doj. 

(Szeqecli Orvost:uclo1nánJJi Eaueteni Gu<Jrnrszertechnolúgiai Int.é.:::et, „()ze0ed, Eiitvös utca G. - (;720) 

Eekezeil: 19B·t X. 22. 

VEZETC)K(~PZÉSI Pl10C n.'\lV{()K. e~ YCJG YSZEnTf .... u 1 
/\„LIC!\lJl\l;\7:()T'l'A I\: SZA rvr :\CT.'\ 

Iioss, S. H.· 1\1nvr. J. hosp. Ph~ll'lll. ·ll. (fi). lll."l-1171. 
(!!Hl·ll. 

:Nen1c.sak :1 kórhú:-;i gyúgyszer1úr;tkb<i újonnan be
ll~pö alka1n1aznttak :-zún1úra szükséges bizonyos fokú 
vezc,ii:ik•..';pz0.s. E1Te V\1natkozóan az an1erikai körhúzi 
gyógyszerészek sziivetsége clolgozo1.t. kí n1eg[elel(í ajún
lúsl: a l\Jízlenil~ny ennek figvelcn1bev\;t.elével keszülc 
1\. képzC:.snek n1ind az (d1néleti. 1nind a g,y;d;:(1rlaii is
n1eretek n~szei1 keor~zik. 1\ kikl:nzench) sze1nél\"!1i::;; 
n1inclenekelútt te!jt";s(•n tis%l{1bn11 k~ll lennie a k(1i·h;i1.i 
g,vóg,yszcrtúi- felndalúv:il. n1Cikiidésónek céljú,·al. Ezt 
kút.:cUien a k{n·húzi gyóg,vszcrés:-:eti szolgúlnt. küJ•:ln
leges jc,llet,;('\'(.'1 kell n1c·gisrnerkc'dnie. Ezen fE'liil ki.i
!i_inleges figycln1el kell furdiluni az ini'on111·:ciói1ran1-
lúsrn é.s annak 1nódszereire: <lZ ini'nrn1úciók tneg
szcrzésönek fnnlnssúgúra. a inegszcrzctt infnrn1{tci(1'.-: 
n1egí:elelö értéke!é;.;ére, az ennek a!apjún iürténö vúlo
gatúsra. illetve az alkaln1u.s d(Jkun1enlúlúsr<:L A szc
n1élyzei egészének n1unka!negnszt.úsa, ann:.ik írúnyi
túsa pontos isn1eretekel igényel, de nern küziitnbiJs 
az scrn, hug:; ;niként viszun.rul a szen1élyzet a kep
zési prograrnokhoz. Nern küzön1biis <lZ en1berek kii
ziitt kialakuló szen1l>lyes kapcsolat (•.s ;;isi:uny: eJ;.;(j
S(>rban a vezetö és a bensztntt k\'iziitti \·i.szonv. Ez 
kellö isn1ereiekkcl iejlc:szt.hetö. 1\ ki.izleinényhé~ két 
függelék is csatlakozik. ;_nne.i~- pontokba szedve, az 
intrnvénús. illL~tve uz aszc,piíkus tcehnológia n!apvt.:
Uí kóp%t:si i.sn1VJ'l•teinek lCpt.:söit S(•rnkc1ztatja fel. o::~) 

Dr. J(c1nplcr l\.urt 

SZ.Al\1ÍT()C-f8PES PH.OC~HAI\J .'\ iV_ (;\·oc;"J.-SZEH
:\D:\GC)Lt\SI SEBESSE(} EC~··,{JSi>H K:\HTCINJAI·í()~é". 

Le.~·hcr. C. :l. l·s n1tsai: /\iner .. T. ho~n. Pharn1. 4!. 
(5). fl-!ll-!J-:!D. (l!W·fl. . 

1\ szeinélyi .szú1niióg•~po:.:kn(~k <l k(1rhúzi gyúgyszc:r
tcírakb<t u_;rt.<·11t lJevonulc"tsu szürno:; it:rül1_;:tcn t.e.szi lc
heltive <l ponl!1sabb. guzclasúgosabb, tcrrneléki::~nyt;bb 
inunkavégzési. 1\z irüc1alon1ban i'!'ileg Jannal·:nkincti
kai progran1ci].:r6l lehet olvasni. tuvúbbú az <iclaiUirn
lúsra történú alkaln1azúsukr(d. Szerzfik visz{)nt nz iv. 
;~yógyszcradagolús seUe.sségének l'gyéni. a:: illet(i bL'~ 
tegrc alkal1nazható n1l•rtékére d(1lguztak ki rendszert. 
!\z indíl6kot az adta, hogy n1úr 1Jl79-ben klinikai 
gyógys%erész kiizbejötlét igenYL'lték 11 kritikusubb es0-
tekbcn az iv. dózisok kiszún1itú;.;úhoz. l·Iogy ne l~
gycn szüksl,g oly g·''akran a gyóg,\'Szerész kiizbejüHt.:
rc (hi•:ú~úra). tidolguztók " !cgfrinto.<;abb hr.:tóan;,«.-

!~uk .stanc\ardj:dL: l:Z(..'kei - .szú1n szerin! 1!-c( 
túb!úz:it kiízli. E:-: u rnódsztT <:!Z(•nban nen1 •;u!t 1ni11-
cli.L; alkaln1a::bató, küliinilsen., hn a túblcí.zatban nen1 
szerep!(í ,-együletr61 V(llt szú. Ezért., n1iuLin beszcrez-
1ek eu.\' [Bi\i t:vúrin1únrú sze!n0l\·i '.'t:Ün1it<J~\'ne1 ~'s 
(;gy p{:intvr1. uúi2-ben. :1·000 dullür .költst~ggel.- eZt elö
ször fnr1nalu1kinetikai szún1itú.s(1kra alkaln1azlúk. Ri\
Vi(IL:scn. n1íul<"ln n1ú.-; hntúanyugokr~t vnnatknzó!ag is 
kiterjes/'.lí:·tlük adataikat. útt(~rtek a beteg szen1(_~l,V('
re \"(1nn1k(1z(1 Í\". adngolúsi inf(1rn1úcirJ kiszún1ít:tsúra. 
f3:\SIC-n,\·el\'f.'t. hnsznú!tuk . .'\ beteg !1(~\·e. sz(,1b:ts:-:;·t-
1na (•.-; .súl,\·a bn1er(;~teben a ,-ú!asztott gyóg:.''szer adag
]<lit. <i g('p <l legküliinbüzühb k(lncentrcíclúkrn \"unat
ki1t:(1an !dny(•n1tat.ja. J·Ia a standardtól c.Jtérü lenne n 
rncdikúclúc; igt·ny. a gép beprograrnuzva erre 1s 
vúla.szt ad. ;\bra n1utat.ji! be a kin':<11ntal(d.t karH1111. 
n1cly az c1nlitet.l szl:rnú!,::i ;idatuk n1e!leti c1:-: uc!~_,g1;lü
:;i seiH.'sség iTtgg\·0n>·(l;el\ a \"Úla.szll1at6 (_k1zist: szt'111-
h:•HctL (1'.5(i) 

Dr. J(c11i11lcr i\:ur1 

i\I l l\I()TI V ;\L.l.'\ .'\Z EC Yl~-:'~ EI\:ET 
."\ C~\-()G'{S/:ER.É:SZI P:\L\-/i.N'! 

IFl!(ie. S . .J. és Geru!di. .!. A.: ;\n1er .. J. !-1<,isp. Ph<u·n1. 
-11, (7). t:lfil-J:lOO. (lPU·!). 

:\ J,:r·,zlt!n1eny abból a sze1npontbú! vizsgúlju a .f.i)·ügy·
;.;zi:::ri,s::i púlyún n1ükücJ,:i alk<tln1azottak n1ot1»·<icióit. 
IJ(Jg.\' ;_,zr1ka1 u !í:úrhúzi gyóq;yszertúrak vczet('1iv~l 
rnegisnv..:rtL•iSt\ ;;elül: 111egertesse, inilyen n1ódszt::rek
kel, az ernb;;;rekkel (beoszü,ttakkal) ,-aló n1ilyen b1'.t
n:'tstn(ícldal (·rhel.ik ~! a legjobb ercdn10nyt. Ez ;;zu
l'< 1.•;un i_isszefügg azzal, h,1gy a szen18lyzet kreatíi' tu
i:ijdunsür~:dn;:ik a [elszínrc való tlir(~sl~re n1óclol l'!.\'Újt
~anak. l•s íµy n1inclez n rnankn inhb e!lútcísünak sz11!-
1~(1!<.1túba leg.\"l!tl ;il!ith:1!1·! . .:~ \·eZetúnt::k nlinciig fig.re
il'1n1n~l kell lenníe an·n, hng.\· idönként í'eln1erlilneJ.: 
!:ist::bb-nag>·1,hlJ prnbll~n1úk. :iIT1clyel.;: ;:1 beo.sztflt.takat 
(\ig!;1!k1,izlc1t.júk. Ezz(·! kapeso!aiban liibát. küvetnt:k c:l. 
l1a ;iz il}"L'n í'iili:•tt. ny!1n1talanui cl.'iiklanak. Csak il 
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