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AG:YÓGYSZERÉSZKÉPZÉS ÉS -TOVÁBBKÉPZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE
INTERJÚMÖDSZERREL VÉGZETT VIZSGÁLAT ALAPJÁN
II. RÉSZ . A VALASZOK ÉR'l'ÉKELÉSE ÉS A IlELŐJ,ÜK LEVONT KÖVETKEZTETÉSEI{
DR ZALÁNYI SAMU ÉS BÖRCSÖK BODOR SAROLTA

A tanu!Jnány első 1 észéberi a sze1 zők isniertett~k az
interjú keietébeu 2 megye 50-50 gyógyszertáráhan
dolgozó gyógyszertár -vezetőknek és beosztott gyógyszerészeknek feltett kérdéseket és a kapott válaszokat.
Tanulmányuk itt közölt IL részében megkísérlik
elemezni a kapott válaszokat a gyógyszerészképzés
és -továbbképzés, nevezetesen a szakgyóqysze1ész~
képzés célszer{; irányának kjjelölése szempon(jából
Rámutatnak arra, hogy az egyetemről kikerült
gyógyszerészeket a továbbklpzéssel kapcsolatos kérdésekben ne1n s.zabad rnagukra hagyni annak é1dekében, hogy szaicniai isnie1·eteik szenipontjából azok gyors avulását figyelembe véve - állandóan
lépést tudjanalc tartani a kor,-ritniusával

*
Tanuhnányunk I. iészében isme1 tetett ele1nzéseinket a gyógyszerészek élet- és munkakörülmé-·
nyeivel foglalkozó kutatásaink keretében, annak
részeként végeztük
A folmérés során két megye 100-100 gyógyszerészének, az ország összes közfü1galmú gyóg:rszertárában dolgozó gyógyszerészek 6%-ának volt
lehetősége válaszaival inunkánkat elősegíteni. Ez a
reprezentáció statisztikailag n1egfelelő, azonban
a gyógyszerészképzés távlati reformjának kidolgozása rendkívül nagy jelentőségű feladat, az
alapos infor1nálódás rendkívül fontos, ezért ne1n
zárkóznánk el szélesebb körű, n1ás témához ne1n
kapcsolódó, önálló felvétel végzésétől és géppel
való feldolgozásától sem. Ennek során több gyógyszerésznek nyílna alkalma véleménye, tapasztalatai közlésére - amennyiben a gyógyszerésze k
körében szokatlan interjúmódsze rt e célra megfolBiőnek tartják a kollégák; érdeklődnek, szívükön
viselik a gyógyszerésze t és gyógyszerészképzés
ügyét, és az újabb feltételtől több, más, lényegesebb információt remélhetnénk az itt közölteknél..
(Példaként említjük a Magyar Általános Orvosok
Tudományos Egyesületének az összes falusi és
körzeti orvos élet- és munkakörülmé nyeit feldolgozó teljes körű vizsgálatát )
Ha a gyakorló gyógyszerészektől szerzett információk birtokában kíséreljük meg az I részben
feltett kérdéseket megválaszolni, azt tapasztaljuk,
hogy 'élgy apró lepéssel közelebb jutottunk a problémák megoldásához.
Az oktatónak, aki egyben szervező is, kétszeresen feladata, hogy szakterületén figyelemmel
kísérje a szakemberképz és és a szakember-szü k-

séglet egyensúlyát Magasabb1ól kell szemlélnie
1llin,d a inúlt,,-ruind__ a jövő oh.:tatási }Jroblé1náit
(milyenek a gyógyszerészek elhelyezkedési lehető
ségei; milyen igényeket támasztanak a munkahelyek velük szemben; milyen lehetőségeik vannak
tapasztalatszerzésre, szellemi, erkölcsi, anyagi
előbbrejutásra) Ezek figyelembevéte lével kell az
okatás irányát, mélységét és arányait kialakítani.
Az elmúlt 20 évben egyetemeinken 3700 gyógyszerészt képeztek ki [2]. A gyógyszertára k állami
kezelésbe vételekor több mint 2500 gyógyszerész
vállalt állást a szocialista gyógyszerellát ás szervezetében [4], akiknek azóta több mint fele elé1te
a nyqgdíjkmhat árt
Jelenleg 3500 gyógyszerész dolgozik a közforgalmú gyógyszertár-h álózatban; a gyógyszertári
központokban 300, egyéb intézményekbe n, intézeti gyógyszertárak ban, kutatóintézete kben, egészségügyi igazgatásban stb. pedig 400 gyógyszerész
vállalt munkát [3] Láthatjuk tehát, hogy viszonylag kevés azoknak a száma, akik nem gyógyszer tárakban helyezkedtek el
A gyógyszerésztu dományi karok tanterve közforgalmú és intézeti gyógyszertárb an alkalmazandó gyógyszerészek képzését tekinti legfontosabb feladatának A képzés magas színvonala azonban lehetővé teszi, hogy más területeken is (gyógyszeriparban stb) eredményesen működjenek gyógyszerészek
A következő 20 évben a gyógyszeitára kban és
más munkakörökbe n alkalmazott gyógyszerészek
arányában előreláthatóan lényeges változás nem
fog bekövetkezni . Ezért választottuk felmérésünk
alanyait a gyógyszerészek túlnyomó többségét
képező hálózati gyógyszerészek köréből.
Napjainkban 3500 gyógyszerész lát el 10,3 milli6
lakost.. Egy közforgalmú gyógyszer tárban dolgozó
gyógyszerészre jut6 több mint 3000 lakos kedvező
arány, még akkor is, ha a 20 év alatt vá1ható
népesség-szap orulattal is számolunk
Az arány természetesen 01szágsze1te nem egyenletes, ezen létszám szerinti túlképzéssel nem tudunk
segíteni; esetleg a jövedelmi és lakásviszonyok
kedvezőbbé tételével lehet az előnytelen helyi
adottságokat kompenzálni
A lakosság egészségi állapota javulni fog ·- az
átlagéletkor nő, a gyógyszerellát ás igénybevétele
várhatóan lényegesen nem csökken, csak jellege,
tartalma fog változni.
A gy6gyszertári munka racionálisabb megszer-·
vezésével gyógyszerészi munkaerő-megtakarítás
elérésére végeztek néhány kísérletet az elmúlt
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években Több közlemény is tárgyalta ezt a témát
[5, 6], átfogó intézkedést azonban ebben az ügyben 1nég nen1 foganatosítottak„
Az általunk végzett munkaerő-gazdálkodási felmérés adatai alapján úgy látszik, hogy a jobb
111unkaszervezéssel Ié-tszán1-n1egtakarítást nen1 lehet elérni, mert a felszabaduló munkaidő a 44 órás
munkahét bevezetésével a dolgozók pihenését és
művelődését fogja szolgálni . A tudományos elemzés eredményeit főként a helyes lnunkaer ő-eiosztás
megállapításához és ellenőrzéséhez tudjuk felhasználni, a távlati globális 1nunkae1ő1nérleg tervszán1ai nem módosulnak.
Létszámfejlesztés néhány fö méregfolügyelő,
higiénikus stb gyógyszerész státust nem számítva,
főként az intézeti gyógysze1 tárak területén várható [8].
Az átlagos gyakorlati ~dőt a két vizsgált megyében 16 évnek t.aláltuk Altalánosítva ez azt jelentené, hogy 20 év ala.tt az összes, jelenleg gyakor·latot folytató gyógyszerész a nyugdíj korhatá1
elérése n1iat-t pótlásra szorulna Az átlagot_ növeli
az, hogy jelentős azoknak a gyógyszeiészeknek .a
száma, akik a nyugdíjjogosultság elérése után is
tovább dolgoznak, és most még az idősebb korosztály körében viszonylag több a fedi, akiknek
a nyugdíjkorhatára egyébként is magasabb
Ha az itt említett köiülményeket mérlegeljük,
megállapíthatjuk, hogy a képzés utóbbi években
kialakult üteme (225 gyógyszerész évenként, 20
év alatt 4500 fő) megfelelően biztosítja a státusz
fejlesztésből és a nyugdíjazás folytán adódó létszámszükséglet folyamatos kielégítését.
Az egyetemi képzés tartalmával a gyógyszerészek elégedettek, munkakörük ellátásához megc
Egyes
felelő alapképzettséget nyernek általa
tantárgyak tekintetében bővíteni, illetve szűkíteni
javasolják az oktatás terjedelmét
A gyógyszerészet és a gyógyszerészképzés jövője
a ltöztük levő szoros összefüggés és kölcsönhatás
következtében ne1n -választható szét.
A gyógyszeiészi munka, különösen a nagyobb
fo1galn1ú g~yógyszertárakban, bizonyos szakosodást
igényel, illetve tesz lehetővé. A gyógyszerészi
feladatokon belül egyeseknek nagyobb lehetőségük
van azonos munkakörben többet dolgozni és ezáltal
az adott részfeladat tekintetében nagyobb t,apasztalatra, gyakorlatia szert tenni (pi : analitikusbelső ellenőr, méiegfelügyelő gyógyszerész stb.)
Ugyanakkor az említett feladatok ellátása az átlagnál alaposabb képzettséget igényel az ott tevékenykedő gyógyszerésztől. A gyógyszerészek
a speciális feladatok ellátására kezdetben önképzés, egyéni, majd később szervezett továbbképzés formájában készültek fel
A szakgyógysze1észképzés esetleg új szempontokkal gazdagítja a gyógyszerészképzés számszerűsége
i1ánti igényeket A szakosított képzésben részesült
gyógysze1észek ugyanis alkalmasak más, gyógyszerekkel, vegyszerekkel kapcsolatos munkakörök
ellátására is, és a1nen11yiben rnás munkakör be11
előnyösebb feltételek mellett lehet elhelyezkedni,
mint a gyógyszertárakban, számítani kell ezek
elszívó hatására

G1ó_sz PJ1ni-ltől, a_ hazai 01 \'Ostnvábbképzés egyik
szá1mazik a megállapítás, hogy ha egy
orvos 5 évig nen1 képezi magát, akkor lemaradását
csak megfoszített munkával tudja pótolni 15 év
után a le111aradás irreverzibilis.
A g~yógyszerészek továbbképzését az Orvostovábbképző Intézet szervezi: évenként több mint 500
gyógyszerészt részesít továbbképzésben Ha ininden gyógyszerész részt kívá.n venni a tanfolyan1ok
valarnelyikén, 7-8 évben egyszer kerülhet rá a
sor. Ez a gyakoriság - ha önképzéssel ne1n párosul - nagyon kevés.
A gyógyszeitárr-kezpontok évenként bekérik a
gyógyszeitáraktól a továbbképzésre vonatkozó
igényeket, ezt azonban munkaerő-gazdálkodási
gondok miatt akkor sem lehetne maradéktalanul
kielégíteni, ha az OTKI valamennyi jelentkezőt
fogadni tudná
A szervezett továbbképzések számában robbanásszerű változás nen1 várható, ezért a továbbképzés 1nás módszerei, eszközei kidolgozásának kell
nagyobb figyelmet szentelnünk Továbbképzésre
alkalmas szakkönyveket nagyobb mennyiségben
kellene kiadni és vásárolni a gyógyszertárak részére.
A legfontosabb tennivaló megyénként fölmérést
végezni a gyógyszerészek továbbképzésének helyzetéről és részletes továbbképzési tervet készíteni
Ennek alapján megyénként is lehetne továbbképzéseket szervezni, melynek költségei a gyógyszertári központokat ne1n terhelnék túlságosan
A konferenciás íCn1na alkahnazása esetén helvettesítési problé1na sen1 n1erülne fel és azok a gyógyszerészek: is részesülnének továbbképzésben, akiket
családi körülményeik akadályoznak hosszabb,
bentlakásos tanfolyam igény bevételében
A korábbiakban közölt adatok felhívják a figyelmet arrn, hogy a gyógyszerészeket továbbképzésükkcl kapcsolatos kérdésekben nem szabad
Jnagukra hagyni, n1ivel saját bevallásuk szerint
csak 29% (1969-ben) tanul valamit, 57% tervez
a közeljövőben valan1ilyen stúdiu1not, és amit
tanulnak, annak csak tört része utal szakmai
jellegű érdeklődésre. Nem volna helyes, hogy a
gyógyszer ószek szak:mai ismereteik avulása n1iatt
ehnaradjanak korunk ritn1usától Ezért szívesen
működünk együtt mindazokkal, akik a kérdésben mintj irányítók, oktatók érintettek, vagy
egyébként érdeklődnek, javaslataik vannak az
elhangzottakkal kapcsolatban
úttörőjétől

IRODALOM
1. Az l\iSZl\.fP X ICongresszusa, Határozatok: 188
old. J(ossuth I\:iadó Budapest 1970 . - 2. Népegészségügy
1960-1970 augusztus„ Statisztikai adatok l\fagyaror3„ Népegészségügy
szág egészségügyi helyzetéről. 1970. augusztus., Statisztikai adatok l\Iagyarorszá.g egés_zségügyi helyzetéről. - 4 A gyógyszerellátás, a gyógyszerészet helyzete és a gyógyszertári dolgozók élet- és
n1unkakö1üln1ényei. Táncsics Kiadó, Budapest (1963)
-- 5. Id„ inű (3), 49. old - 6. Dr. Küttel. Gyógyszerészet
1968 ll S?,. 422--424. old„ - 7. Váradiné és ?ntsai
Gyógysze1észet 7, 254-264, 1969 - 8. Magyar Statisz·tikai Zsebkönyv„ Statisztikai Kiadó Vállalat Budapest
(1971). - 9. Be1talan P · Az intézeti gyógyszerellátás
néhány szervezési ké1dése I\:ézirat (1970) (Doktori
disszertáció)

1 ";-l

:

300

GYÓGY SZERÉ SZEr
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Dr. S, Z a 1 á n y i and S. B ö r e s ö k .. B o d o r :
Some problem s of pharma ceutical educaJ;ion and postgra dua.te training on tlw base of an investig ation per formed by
tlie iniervie w method Part 11 Evalu:ta ion of the answere.s
and conclus ions
ln Part I of the paper the intervie w scheme and the
ans\vere s of 50 pharma oists of each of 2 countie s were
present ed. ln the present , Pru:t II, of the paper the

17. évfolya m 8. szám

ansve1 es a1 e analyse d \vith specia-1 r cspect to phar n1acouti cal basiu eduGati on and specialí zed postgra duato üaining. Since the subject rnatter of both the basic study and
the postgra duate training is in continu ous dcyelop 1nent,
the Gontinu ous rf!f1·esh1nent of the p1·ofess iohal know ..
ledge should not be abando ned to individ ual initiativ e,
but should be official ly organiz ed
D1
S Zalányi~S Bö1es ök-11 odo1
Einige }f'ragen der Apothek e1-Ausb ildung und 1'Ve'ite1bil.
dung aufgrun d eine1 Errnittl ung niit Hilfe der Int.erv?eWA1ethode
lI Teil .Au'3Wertung der A„ntwo1ten und di'.e uu.s dte':lcn
qezor;enen Rück'3chlü&'Se
I1n e1sten Tei~AufSatzes wurden di0 ün Ralune n
eines Intervie vvs an Oö==-50 angeste llte und leitende
Apothe ker von 2 Kon1ita ton gericht eten F1agen und die
von ihnen e1halte nen Ant\-vo 1ten bekann tgegebo n In1
vorliege nden Z"\veiten 1'eil wird vcrsuch t die e1haltf! nen
Fragen hinsic:h tlich de1 Ausges taltung der Richtu ng de1
F achapot hflker-A usbildu ng zu analJ- sieren
Es \Vird da1auf hingew iesen, dass es unricht ig sei die
frisoh diplom ierten Pharma zeuten bei dis1 Fortbil dung
allein zu lassen; in Anbetr acht der rasohen Obszole szisnz
der Kenntn isse soll zutn Ziel gesetzt werden , dass auch
sic dem Fortsch ritt der Zeit standha lten können

(Szege di Orvostudományi Egyete m Egészségügyi Szervezéstani Intézete
, Szeged, Dóm tér 10.)
Érkeze tt: 197L VII. 18

Gyógysz erészet 17,. 300-303, 1973„

GONDOLATOK A GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSEK TECHNOLÓ
GIAI
OKTATÁSÁNAK FELADATAIRÓL
OLÁH IMRE

A szerző a gyógys zertári asszisz tens képzés középponti gy t-Jszékh elyeken fülyó oktatás 1nunka
1nellett i és 2 éves:
tantárg yának a gyógyszerészeti technológiát tekinti, heti 36 órás gyógysz e1 tá1i és 12 órás tanfoly anü oktatás· ·
sal. ~.\. szaktá1 gyak oktatás át az ehnélet i tudorná nyokés a tár gy fontoss'ágára való tekintettel ,javaslatokat ban
já.1tas gyógysz e1·ész kollégá k végzik. Mindké t típusü
ad az EüM által kiadott tematik a keretein belül, taníolya 1not képesít ö vizsga
zá1ja, an1elyn ek során
hogy miként , mit és milyen mélységben oktassa a ' gyógys zer-tech nológiá ból, gyógys zerhatá stanból , gyógyszertári ügyvitelből kell a jelöltne k vizsgát tennie. A
tárgyat a 8zakelőadó Elemzi az oktatással szemben vizsgat
árgyak megfele lnek a gyógys zertári assziszt ensi
támasztott követelményeket annak tükrében, hogy a ff!ladat ok hárn1as tagolód ásának:
szakma mit vár el a végzett hallgatóktól.
- techno lógiai;
gyógyszerkia<lási (expedíciós);
*
ügyvite
li-gyóg yszerg azdálk odási.
A gyógys zertári asszisztens oktatá s közel három
évtized es történe tét Végh [l] foglalt a össze, ráA képzés temati káját az Egészségügyi Miniszmutatv a az oktatá s szintjé re, irányel veire. Három féle oktatá s folyt asszisz tensvo nalon az elmúlt térium adja ki és gondos kodik a tankön yvek rendelkez ésre bocsátá sáról. A két funkció között
negyed század ban:
azonba n az idők folyam án ellentm ondás alakul t
1948-t ól laboránsképző tanfoly am;
ki, ami n1a is do1niná1 ezen a te1ületen„ Ez azonba n
1954-től gyógys zerész- technik us képzés , és
nem hiba, hanem a fejlődés velejár ója A temati ka
1961-től gyógys zertári asszisz tens képzés
hamar abb tud igazod ni a korszerű követe lménye kAz oktatá s szintjé t alapvetően megha tározta az, hez, és sok esetbe n - a gyógyszerészi tudom ányok
hogy az első kettőből nyolc általán os iskola, míg fonada lmi átalaku lása és fejlődése folytán a harma dik esetbe n érettsé gi volt az az alap, messze megelőzi a tankön yv kibocs átást . Az 1965ben megjel ent Gyógy szertec hnológ ia [3] a Ph
melyre a szakm ai tanany ag épülhe tett
Hg. V. korszerű követe lménye inek megfelelt; a
közben megjel ent Ph. Hg. VI. alapvetően módos íI\fa az oktatás 21 helyen folyik: megyes zékhely eken,
tovább á Budape sten és Sopronb an„ Az utóbbi kettő
totta a megtan ulandó anyago t, ezért 1971-ben,
munkav iszony nélküli, 1 1/ 2 éves időtartámú, míg a rne··
ill 1972-b en új tankön yveket kellett kiadni

