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GYÓGYSZERÉSZET

A gyógyszerészké1n:és reformja
DR. Sli\MPF GYÖRGY' JjS DR. KATA MIHALY'

Az egyetemek és főiskolák tanterve, az egyes tárgyak
tematikája szinte permanens változtatáson és megújításon kell, hogy átmenjen, mégis a képzés reforn1járól
csak egy nagyobb átfogó változtatás kapcsán célszerű
beszélni. Ennek alapján definiálhatjuk a gyógyszerészképzés újabb reformját, amely az ötéves képzésnek
1988-ban, felmenő rendszerben történő bevezetésével
indult meg. Erről az utóbbi években a tantervi irányelvek - Gyógyszerészet 32, 59 ( 1988) valamint Prof
D1: Zalai Kd1vly dékánnak nA magyar gyógyszerészképzés 1988. évi korszerűsítése" címmel összeállított
dolgozatában - Gyógyszerészet 33, 121 ( 1989) - olvasható alapvetően fontos inforn1áció.
Jelen közleményünkben három témakörrel - a felvételi rendszerrel, a gyógyszerészképzés tantervének
egyes kérdéseivel és a fiatal szakemberek elhelyezkedési lehetőségeivel - kívánunk röviden foglalkozni.
l(öztudÜtt, hogy har.dnkban sajnálato.s"':an alacsony a
diplonuísok aránya, en1iatt a nemzet jövőjének érdekében igen kívánatos az egyetemekre és főiskolákra történő beiskolázási létszámot jelentősen növelni!
Az orvostudományi egyetemek sajátos helyzetben
vannak, nlivel adottságaik és a képzés jellege miatt is
erősen limitált a beiskolázható fiatalok létszún1a. Ez
jellen1zó a Gyógyszerésztudon1ányi I<.arokra is, tehát a
j"elvételi vizsgára egyelőre szükség lesz, viszont inegérett a helyzet annak tovúbbi reformjára.
Célszerűnek tartanánk, ha a jelentkezők már 1991től három tantárgyból
biológia~ fizika és kémia
önként választhatnák ki azt a kettőt, amiből felvételezni
akarnak. Ezzel a n1ódosítással a ké1nia, an1ely a gyógyszerészhallgatók szám{tra igen fontos stucliun1i polgárjogot nyerne a felvételi eljárásban. Továbbá - megfelelő feltételek mellett - a fiatalok az orvostudo111ányi
egyetemek orvosi! fogorvosi karán kívül n1ás C!lVCterllekról is átjelentkez11etnének a gyógyszerésztucTÓmányi karokra.
Csökkenteni kellene a szóbeli felvételi vizsga súlyáL
itt kívánatos visszaállítani az ötjegyű osztályzatot!
arnely a n1cglévőnél reúlisabb értékelési n1ód. Elképzelhetőnek tartanánk egy olyan változatot) hogy az
írásbeli szűróvizsga után egv adott szint felett viszonvlag népesebb léts~án1ú évf01ya111 kezdené meg egyeten1i tanul!nányait, de az első-második szen1eszter alapján csak az igazán jó tanulmányi crcdn1ényt elérők szárnára biztosítanánk az e!lvetcn1i tovübbtanulást. Ennek
a rendszernek az volna ~iz előnyei hogy nen1 egy rövid
szóbeli vizsgán dőlne el a fiatal sorsa. hanen1 több hónapos egye'te1ni tanulás lenne az obj.ektív 1nérce.
A beiskolázás rnai, 120 pontos rendszere 1983-tól
van érvényben. Azelmtílt években a jelentkezők szán1a
2,5-3.5-szeres volt és az alsó ponthatár elérte a 98100 pontot, ami már tisztességes ered1nény, különösen
akkor, ha figyele1nbe vesszük, hogy 7 évvel ezelőtt rnég
71 ponttal is be lehetett kerülni. pl. Szegeden.
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Az elmúit években kb. 40 halhratóval többet vehetltünk fel a két karon. Az rnás kérdés. hogy 5 év után vajon szükség lesz-e ennyi gyógyszcÍészfC. Ellenben az
idén jelentkezők szá111a n1indké1 karon visszaesett. r\
felvételi vizsgák cgvébként a rna lehetséges 111értékig
den1okratikt~sak. 1\~ felvettek kb. 20°1~)-a \';'égJegesen 18morzsolódik.
A tanterv néhány lényeges LÍj elen1ét kicn1elve,
örömmel üdvözölhetó - Budapesten - a szán1ítástechnika és infonnatika alapjainak megisn1ertetése, valan1int a szán1ítüstechnika térhódúúsa az alap- 0s szaktárgyak oktatásában.
5evizásképzés niindkét karon folyik. de ez Szegeden
korábban kezdődött és nagvobb rnértékú. Ott ez az oktatási forma 1986-ban indlÍlt és jelenleg is 137 külföldi
és 5 n1agyar tanul angol nyelven a négy évfolyan1on:
sokan félévisn1étlők lettek, így az őszi félévben terrnészetesen lényegesen többen, n1integy 200-an voltak.
"l'andfjuk havi 500 US dollár, an1i évenként több rnint
félmillió dollár bevételt jelent az országnak és 21000
vendégéjszaka hasznát a szegedi fóbérlőknek, an1i rnúr
idegenforgahni szen1pontból is jclcnl6s.
i\ klinikai alapisn1eretek (Sz~ged) és l(óréletu1n
(Budapest) bevezetésével sikerüi olyan orvosi isn1creteket tanítani. an1elvek elengedhetetlenül szükségesek
egyes szaktüriyak (gyógyszCrhatástan, klinikai g)'ógyszerészet) oktatásához, a gyógyszerészek alaposabb
egészségügyi tevékenységéhez, a szukszerúbb orvosgyógysi'crisz cgyüttn1úkÜdéshez.
f\ sr.akdolgo:..atok elkészítéséhez órarendi kereteket
biztosítunk. ezzel a jelenleginél szigorlÍbb követclinények tá111asztására nyüik InÓd, feltcT1etően növekszik a
hallgatói önállósúg és így értékesebb n1unkák születhett~ek.
~·
..,_
;\ 9. szen1eszterbcn az ipari, küz8püzcrni t:.VÓ!lYSZcrgyártüs, vala1nint a közforgahnü gyc}gyszert:frak* szaki11ai tevékenységére kívánja az cgyet~nl orientálni a
hallgatóságot. Ez a heti 10 órás és hároin túrgvból á!lcí
stt!(flu111 s~crénv n1értékbL'n c!6készúi a szaTCosodást.
dc nein érinti a-diplon1a általános jellegét.
Fiatal szakcrnberi::ink szárnúra is alapvetú fonLossúi!LÍ az idegen nvc!Fek isnzeretc. 1\z cgyctcn1í tanulrnt:íOyok sorún szabad vülasztüs alapj:ín Cgy nyelvh61 alape
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fokú, egy másikból pedig középfokú szintű nyelvvizscrát kell tenniök a hallgatóknak.
" A gyógyszerés,zeti, diplomát egy többlépcsős államvizsga sikeres letetelevel lehet elnyerni. Ez az abszolutóriumot követően, a szakdolgozat sikeres megvédése
után a tesztvizsga, valamint az államvizsga gyakorlati és
elméleti részéből áll.
Fiatal gyócryszerészeink munkájuk során általában
szakosod~ak~A tudományok művelői egyetemi doktori, kandidátusi, ill. a tudomány doktora disszertációt
készíthetnek.
A gyógyszerészi oklevél konvertibilis szaktudást és
speciális szemléletet jelent. 1989-ben az ún. pályakezdőkre vonatkozó rendeletet is eltörölték, így a végzet-

tek különösebb megszoqtások nélkül választhatnak
munkahelyet maguknak. Orvendetes, hogy a végzősök
bőven válogathatnak a felkínált állások között. A munkaerő-piacon a kereslet-kínálat törvényei alapján az
előnyösebb anyagi feltételeket kínáló állások számítanak nagyobb érdeklődésre. Az anyagiak mellett a munka kvalifikált jellege, korszerűsége és hivatástudat-igénye jelent jól érzékelhető vonzerőt.
A fentiekben kifejtett gondolatokat az ivfGYT Ipari
Szervezetének 1990. április 11-én tartott ülésén elhangzott közös előadásunk alapján állítottuk össze, belefoglalva azokat a kérdéseket és megjegyzéseket, amelyeket az igen érdeklődő hallgatóságtól kaptunk.

(1 SOTE Gyógyszerészeti Intézet, Budapest, Hőgyes Endre 11. 7. - 1092;
'SZOTE Gyógyszerteclmológiai Intézet, Szeged, Eötvös u. 6. - 6720)
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