
158 GYÓGYSZERÉSZET 2. évfolyam 7. szám 

niuk a gyógysz.erészet haladó hagyományairól, fej-. 
lődésének jövő útjáról 

A gyógyszertári dolgozók szocialista irányba való 
átalakulását (fejlődését) természetesen mind az 
állami, mind a mozgalmi szerveknek a maguk esz
közeivel js segíteni kell Gondolunk itt elsősorban 
a nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülésre, - az 
eredmények széleskörű népszerűsítésére stb. 

4. Az oktatás és továbbképzés vonatkozásában, 
bár minden szint~ megbeszélésen igyekeztek kü
lönválasztani ezt a kérdést az alapkérdés tis.ztázá
sától, mégis szóbakerültek ilyen irányú javaslatok, 
pedig az egyeterµi oktatás reformjával kapcsola
tos javaslatok és elgondolások légüres térben mo
zognak mindaddig, míg nem sikerült tisZJtázni, hogy 
a -szocialista egészségügyben milyen feladat hárul 
a gyógyszerészetre Az eddigi álláspontok szerint 
továbbra is feltétlenül .szükséges, hogy az egyete
mek univerzális tudású gyógyszeil:: észeket nagy
számban képezzenek ki. Termés~etesnek tartják 
azonban, hogy megfelelő melléktárgyak beiktatá
sával már az egyetemen a hallgatók érdeklődésé
nek megfelelően elő kell segíteni az egyetem utáni 
szakosítást Helyesnek tartanák, hogy a hallgatók 
az egyetem előtt egty évet megfelelően képzett és_ az 
egyetem által irányított tanító gyógyszerészek fel~ 
ügyelete mellett, erre a célra felszerelt _tanító
gyógyszertá:rakban töltsenek, és vizsga után kerül
jenek csak __ egyetemre. Nem látják azonban célsze
rűnek túlzottan növelni az egyetemi kiképzés ide
jét, ezt esetleg megoldhatónak tartják a jelenlegi 
9 féléven belül is. 

Az egyetemi felvételeknél célszerű lenne mielőbb 
megvalósítani a „területi beiskolázás" elvét, és a 
hallgatók .patronálását saját gyógyszertári központ
juk által Szükséges megfelelő lépéseket tenni a 
túlzott „elnőiesedés ellen" Ez már mos.t veszélyez
teti a vidéki gyógyszertárak gyógyszerész ellátott-

ságát. Több javaslat foglalkozik a kezdő gyógysze
részek kötelező vidéki gyakorlatával Ez részben a 
vidék jobb gyógyszerellátását segítené, irészben a. 
fiataloknak adna alkalmat sokoldalú tapasztalat
szerzésre 

A továbbképzés irányának és módozatainak meg
vitatása ezzel +.ben már korábban időszerűvé 
válti mert a gyógyszerészet szocialista fejlődése 

olyan szükségleteket vetett fel, melyek kielégítése 
nem túrt halasztást 

Az ősszel induló továbbképzés hatástani ifányát 
helyesnek tartjuk Kívánatos, hogy, ezen a gyógy
szerészek minél nagyobb számban és minél tevéke
nyebben vegyenek részt Előbb-utóbb ugyanis min
den gyógyszerész számára) és elsősorban minden 
gyógyszertárvezető számár a elengedhetetlenül 
szükséges lesz a korszerű gyógyszerek hatástaná
nak alapos ismerete 

A gyógyszertár1i technikusok, droguisták képzé
sét, továbbképzését nlagasabb szintre kell emelni~ 
hogy a jelenlegi rendeletek által biztosított munka
kört jobban be tudják tölteni, és egyre nagyobb 
segítséget tudjanak adni a gyógyszerésznek. 

Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy az is
mertetett álláSfoglalások inég nerU véglegések, vita 
folyik felettük. Ezzel az összefoglalással az a cé
lunk. hogy az orszá.g1szerte folyó vitákról képet 
adjunk, továbbá segítséget nyújtsunk és kérjünk a 
gyógyszerészet alapkérdéseinek tisztázásához. A 
további javaslatok elő fcigják segíteni, hogy a 
gyógyszerészeti szakosztály, a .szakszervezet orszá
gos vezetőség,'ének választmánya és a szaksze-rvezet 
elnöksége helyes álláspontot alakítson ki a gyógy
szerészet feladatairól a szocialista egészségügyben 

(01vo.s-Egészségügyi Do.lgazók Szak.szervezete Gyógy
sze1észeti Szako.sztály, BudapP.st, V„, Nádor u 32.) 
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A GYÓGYSZERTÁRAK EGYES IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

DR NIKOLIOS KÁROLY és DR. HORVÁTH DÉNES 

A Gyógyszerész Szakcsoport Győr--Sopron me
gyei szervezete, a soproni gyógyszerészek előter

jesztése alapján - foglalkozott a vidéki gyógyszer
tarak, és általában a magyar gyógyszerészet szá
mos időszerű, megoldásra váró kérdésével 

Ezúttal három szempontot vetünk fel: először a 
gyógyszerész és a_ beteg közti viszonyról kell szól
nÚnk, másodszor lássuk az orvosokkal való kap
csolatot, v~ül vizsgáljuk meg, hogy a táránál dol
gozó gyógyszerészek egymáshoz való viszonya, s 
ikaposalata a felettes szervelknál műiködő gyógysze
részekhez miként szolgálja egyrészt ·a beteg, más
részt a gyógyszertári dolgozók érdekeit 

Ennek a három szempontnak részletesebb tár
gyalása és szem előtt tartása nemcsak a helyes kap
csolatok kialakítása 1niatt, hanem más fontos szak
mai kérdés ~egitélésében is lényeges. 

1. A gyógysze1 ész és a beteg _jó kapcsolata a köz
egészségügy szolgálata szempontjából fontos. A bi
zalom légkörét kell kialakítanunk, mikénrt ki keli 
alakulnia az orvos és a beteg közt is Legyen biza
lommal a beteg a gyógyszerész iránt~ aki neki fel
világosítást nyújt a gyógyszer eltartására, haszná
latára stb. A gyógyszerész m_eghallgatja kisebb
nagyobb panaszait, s tudása, tapaSztalatai révén al
kalmas- arra, hogy a hozzá fordulókat vaglY orvos
hoz küldje, vagy elsős€gélyben részesítse. A kellően 
képzett szakember a legtöbb esetben úgyis orvos
hoz küldi a látszólag egyszerű eseteket is. Sőt is
merve a beteget, gyakran a huzamosabb ideje fo-· 
gyasztott, vény nélkül adható nem keresztes sze
rek ártalmára is felhívja a fii5Yelmet„ Ugyanakkor 
elsősegélyként kell kiadnia szükséges esetben min
den olyan sZert, amit jónak lát és nem lehet ártal
mas 

j 
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Nagyobb városok rohanó tempójában_ kevésbé 
alakulhat ki olyan közvetlen kapcsolat, mint vidé
ken„ De fontos, hogy kellő nev€lőmunkával foko
zatosan elérjük a betegek megbecsülését, tisztele
tét. Ehhez pedig nagyban h9zzájárulhatnak a köz
ponti szervek, a közvéleményt fo~-!11áló tényezők: 
sajtó, rádió, film stb helyes tájék-tásával 

2. Az orvosokkal való helye.s kapcsolat létrejöt
téÚek eredményeként azt várjuk, hogy a gyógy
szerész kellő technológiai, kémiai és gyógyszerha
tástani ismeretei révén megbecsült segítőtársává 
váljék az orvosnak„ E cél elérése érd~kében minden 
alkalmat meg kell ragadnunk. Első a magisztrális 
receptura fejlesztése és propagálása. Az V. Gyógy
szerkönyv és az Addendum új alapanyagainak be
vezetése lehetőséget is nyújt erre, csak kellő meny
nyiségben és elfogadható taxa--áron álljanak ren.:.. 
delkezésre. Az új Fo-No is tág teret. fog: nyújtand. 
a magisztrális rec:eptura bővítésére, különösen 
azért, me1 t több gjlakr an fogyó vényformulát ké·
szen, vagy félig készen tudunk majd készletben 
tartani. Emellett fontos, hogy hazai gyógyszerkin
csünk minél több anyaga _(antibiotikumok, kemo-· 
terápeutikumok stb ), alapanyag formájában is 
rendelkezésre álljon és minden gyógys'Zertárban 
hozzáférhető legyen. Orvosok részéről gyakran mu
tatkozik ezek iránt is érdeklődés Tudjuk, hogy a 
magisztrális receptura fejlesztése a jelenlegi szűk 
gyógyszerészi létszám mellett n.em könnyű, mégis 
a·z egyéni gyógyszerelés a beteg szempontjából el
engedhetetlen, más1részt pályánk jövőjének kiala
kításában is döntő szerepe van 

Az Addendum az inkompatibilis vények elkészí
tésében nagyobb hatáskört ad a gyógyszerészek
nek, s ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy recep
turai tudá.sát bebizonyítsa. Az inkom.patibilis vé

r nyeknél végzendő felvilágosító munka sok esetben 
\ nehéz és kényes feladat, de feltétlenül igénybe kell 

\
vennünk az új rendelkezésben biztosított lehetősé

, 1 get, természetesen megfelelő formában 
\ Az intézményesen megindult gyógyszerismerte
tés hatásos eszköze lesz a jó orvoskapcsolat fenntar
tásának. Ezenkívül a g!Yógyszerészeknek kell kellő 
szakirodalom birtokában az új gyógyszerek egyéni 
ismertetését is végezniök 

úgy véljük, hogy a korszerűvé fejlesztendő in
tézeti-gyógyszertári hálózat, arra alkalmas gyógysze
részek segítségével nemcsak a kórházii gyógyszer
ellátást fogja javítani, hanem a pálya t€kintéiyét 
js növelni fogja. Ugyanakkor elősegíti a szigorló 
orvosok vényírási készséglé-t. Ezek az életbe kike
rülő orvosok szívesen fordulnak tanácséft a körze
tükbe tartozó gyógyszertárakhoz. Emellett a köz-
ponti szervek: egyet~m, minisZJtérium, szakszerve
zet a magUk területén s6kat tehetnek a helyes or
vos-gyógyszerész kapcsolat kialakítása, egymás 
munkájának megbecsülése és támogatása érdeké
ben. 

3 A gyógyszerészek egymáshoz való viszonyá
ban igen lényeges az egymást segítő, kollegiális szel
lem, másrészt a bitalom légkörének megteremtése. 
Ez a két szempont képezheti alapját a jó együttes 
szakmai munkának., Ennek előfeltétele az, hogy 

' gyógyszertárvezetővé - főleg nagyobb gyógyszer
tárakban - lehetőleg olyanokat nevezzenek ki, 

akik szakmai rátermettségük mellett megfelelő 
emberi tulajdonságaik folytán alkalmasak a j& 
kollegiális légkör fenntartására Másrészt a jö-vőben 
egyre inkább arra kell törekedni, hogy a gyógyszer
tárvezetők véleménye fokozott'abban érvényesüljön 
a beosztottak meg:v'álasztásában, nehogy a bizalom-
nak ez vessen gátat. 

A gyógyszertáron belül a jó munkabeosztás ké
pezze a szakmai megbeszélések tárgyát, mert a hely
telen beosztás gyakran a kollegiális viszony meg
romlásához vezet 

Fontos a gyógyszertári dolgozók élet- és munka
körülményeinek további nagy ütemben való ren
dezése Ez is éppen olyan lényeges a fenti szem
pontok elérésében. Így vonzóbbá Í:ehetjük a pályát 
a fiatalok, főleg a férfi munkaerők számára. Fon
tos, hogy a gyógyszerészek a hálózatban is megta
lálják az előlépési lehetőségeket. A vidéki gyakor
lat minden fiatalnak előnyére válik pályája kezde
tén Ezért célszerűnek tartjuk a kötelező vidéki 
gyakorlat bevezetését Az előlépést különböző 
gyógy~zertárvezetői helyek, okt.ató gyógyszertá
rakba való beosztás, vagy szakvezetői munkahelyek 
biztosítanák 

A bizalom légkörének kell kialakulnia a felettes" 
hatóságok és a gyógys.zertárak között is„ A szak
vezetés és a hálózat jó kapcsolata csupán egyinás: 
munkájának közeli megismerése, gyakori szemé
lyes látogatás után alakulhat ki Ez p€dig közelebb 
hozza egymáshoz a köz szempontjait és az egyén 
érdekeit. Itt kapcsolódik az ellenőrzés kérdése: A 
gyógyszertárakban feltétlenül a szakszempo,ntok 
ellenőrzése legyen a döntő, ezt pedig ki_zárólag 
gyógyszerész.ek végezzék. Ide értjük az .SZTK min
tavételezéseket is. Csakis kellő ismeretekkel ren-
delkező szakember tud véleményt mondani' a gyógy-
szer:észek munkájáról, a körülmények teljes figye
lembevételével Ha ezen a téren megvalósul a he
lyes gyakorlat., akkor a gyógyszerész sem érzi majd' 
szükséges rossznak az ellenőrzést 

Közleményünk három szempontját kapcsolni 
szeretnénk a szaklapban mégjelent hálózatfejle,sz
téssel foglalkozó köz.leményekhez is Fontos' ui., 
hogy új gyógyszertárak felállításakor, vagy a meg-
levők fejlesztésénél szem előtt tartsuk az említett 
három pontot A munkatársak egymás közti viszo
nya, a helyes kollektív szellem kialakítása köny
nyebb a kisebb létszámú munkahelyeke·n Az or
voskapcsolat és a betegekkel való viszony is job
ban alakul olyan helyen, ahol kev;esebben, de min
dig ugyanazok dolgoznak Ezért legalkalmasabb
nak tartjuk a 2-4 gyógyszerésszel működő gyógy
szertárakat. Ez vonatkozik nemcsak a vidéki váro
sokra, járási székhelyekre, hanem részben a fővá-" 
rosra is Természetesen forgalmi gócpontokon, ren-· 
delőintézetek köz€lében kialakulhatnak nagyobb 
forgalmú gyógyszertár.ak, de nem tartjuk célszerji
nek túl nagyra méreteze·tt gyógyszertárak mester
séges kifejlesztését. Ugyanakkor nehéz a már na
gyobb forgalmat lebonyolító, egyedül dolgozó 
gyógyszerészek helyzete-, mert egyszemélyben vise
lik az ösSzes felelősséget.. Ezért a gyógyszerészi lét
szám növekedésével elsősorban ezekbe kell az új 
munkatársakat b€állítaní 

Az állandó ügyeletes gyógyszertárak rendszeré-: 
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nek sok előnye van, viszont hátránya, hogy vára
.sokban, ahol ügyelet alatt sok a munka, mindig 
ugyanazok a gyógyszer:észek viselik a terhet Vi
déken több helyen két nagyobb gyógyszertár látja 
el "felV-áltva a szolgálá.tot, ezzel ritkábban kerül sor 
ugyanazokra a kollegákra Helyes volna ezt a rend
szert fokOzatosan kiépíteni Ezenkívül az üzemi 
időket úgy kellene megállapítani, hogy a betegek 
-érdekei összeegyeztethetők legyenek a gyógyszer~ 

tári dolgozókéval. Ez többek közt lehetővé tenné 
mel1ékál1ások vállalását is 

l(p Huuo11uq l{apoA& u l(p. Xopeam J(eHeUl: 

A közfor galniú g"Jógyszertár ak néhány idősze:t"ű 
kérdésével foglalkoztunk a közlen1ényünkben Szük
ségesnek t2rtjuk, hog01 gyógyszerellátás és ezzel 
pályánk előbbre\,jtele érdekében a vidék is hal
lassa véleményét, mert_ csakis az összes érdekeltek 
meghallgatásával alakulhat ki helyes szemlélet • (Győr-Sopron -·megyei Gyógyszertári Központ, Győr 
és 5/17-es gyógyszertár, Sop1·on.) 

É'tkezetit: 1958 'l 10 

HeKÓ'TOpbie CBOeBpeMeHHbre BOIIpOCbl anrer.: 

D1 J(ároly ]\i'ikolicB und D1 Dénes Ho1váth Einige aktuclle Fra.gen der Apotheken 

HOZZÁSZÓLÁS „GYÓGYSZERÉSZ-KÉPZÉSÜNK PROBLÉMÁI" CÍMŰ KÖZLEMÉNYEKHEZ 

DR KÜTTEL DEZSÖ 

Dr. M o z s o n y i Sándor és dr V é g h Ant?l pro
fesszorok a „GyógySzerészet" hasábjain feltárták 
azokat a problémákat, melyek gyógyszerész képzé
sünk fejlődése és jelenlegi állása mellett fennáll
nak és konkrét javaslatokat tettek, hogy a kikép
zést miképpen l.~hetne még nívósabbá és eredmé
nyesebbé tenni 

Szükségesnek tartom hangoztatni, hogy prnfesz
szor aink a részletesen tárgyalt problémákat vilá
gosan látják, és különösen je1entős nézetem sze
rint az, h.ogy egyetemi professzoraink hajlandók a 
kérdést gyakorló gyógyszerészekke1 megtárgyalni 
'Ezen túlmenőleg alkalmat adnak arra, ·hogy hiva
tásunk e döntő kérdésében, széleskörű hozzászó
lás. esetleg vita indulhasson meg. 

Az egész kérdés-komplexumban elfoglalt ál.lás·
pontjukkal ·- gondolom velem együtt - a gyógy
szerészek nagy része egyetért, mé@s szükségesnek 
tartok ho;zzáfűzni olyan szempontokat melyeket 
még a felsoroltakon kívül kíván a gyakorlati ta
pasztalat. 

Kétségtelen tény, hogy gyógyszerész-képzésünk
nek vannak komoly problémái Ezek a problémák 
főleg az utóbbi 5-6 g·yógiyszerész generáció dip·
lomájával egyidősek, hiszen nagyrészt munkába 
állásuk után kerültek napvilágra Sok vita esik 
külföldön és belföldön a gyógyszerészet jövőben 
kialakuló munkaterületéről és a gyógyszerész ily 
módon változó lnunkafe1adatairól Nézetem szerint 
ez a kérdés kjssé eltúlzott. mert a gyógyszerész 
feladata a múltban és a iövőben egyaránt a gyógy
szer készítése és annak kiszolgáltatása le::;z 

A helyzet itt feltehetőleg a1iq változik. leITTel
iebb csak részletkérdésekben Sokat em:Jegetik a 
fiatal g-~-ó.e-yszerészek szellemi k:ielégítetlensé~ét, 
de~ Úl!v érzem hogy sokszrir eltúlozva, vagy alap
talanul. Sőt á1Iíton1. hogv 'hivatásunk kellő szellemi 
kieJég"ülést ad e~r átlagosRn képzett ,eyóe:yszerész 
részére, ha feladatát minden szempontból lelkiis
meretesen akaria e1látnL Nem szeretném. ha a fia
tal k6JléR'áink azt hinnék hogv-„az .,öreg-ek" állan
dóan hibát keresnek inunkáiukban, de kétségte--
1en hogy a problémák eey i·és?e az ő adottságaik
Pól ered Sajnos aktuálissá tette a kérdést az is .. 

hogy sok olyan kolléga került ki az utóbbi évek
ben az egyetemről, akik eredetileg nem a mi pá
lyá.nkra akartak jönni és az egyetemi felVételek 
során történt „átir ányításuk" ··a gyógyszerészi pá
lyára. Nagy részük mai napig sem szokta meg a 
„patikai levegőt" és kevés a hivatás-érzetük. 
Hiányzik a régi gyakornoki idő, mely annak ide
jén nívós kiképzéssel (gondoljunk az akkori vi
szonylatban korszerű technológiai tankönyvekre) 
és kétségtelenül sok irányú vizsga anyagával már 
a tulajdonképpeni egyetemi kiképzés előtt megis- ~ 

mertette a leendő gyógyszerés·zekk:el pályájuk:at és 1 
játszva tarlulták meg a latin nomenklatúrát Ugyan- _ 
akkor jelentős anyagismerete-t szereZ:tek. mindezt \i 
említést érdemlő tanulás nélkül Aki pedig a p!;Í- 1 
lyában csalódott, annak módjában állt idejében 1 .. 
más diplomát szerezni '.!: 

A jelenlegi - kétségen kívül igen n1vos - . 1 
kiképzésnek talán a gyakornoki idő elmaradása a , 
legnagyobb hiányossága, és kevés „ a gyógyszertári j 
munkával (receptúrai és egyéb, középüzemi techno- i 
lógia) kapcsolatos óraszám és gyakorlat A jQvő eya-· 1 
korlati kiképzésének nagy mértékben támaszkod- i 
~;űkell;;~~s~~11 :::,~=~=~~'~:l m:;~sa:~:::ai ~~~=:6 1 
gyógyszertárakra. ennek ellenére nem adható ki i 
az egyetem kezéből a technológia oktatása gyakor- 1 
lati vonalon sem sőt az oktató gyógyszerészek és ! 
gvógyszertárak irányításába. és a szakfelügyelet- .i 
tel vaJó ell~nőrzésébe is be kellene folynia az egye- 1 
temnek 1 

~ Nézetem s-::erint fi. tangyógyszertá1ak létesítése ~ 
_nem jár anyagi áldozattal, _mert; minden gyógyszertári .„ 
központ területén van· már legalább 8-15 nünden -~
s7.emoonthól -korszerűen épített és felszerelt gyógyszer- fü 
tár A gyógvszerész-hiánv ellenére is meg;oldh;::itó, ho.e;y ! 
-ezekben a gyóg~vszertárakban a ve7.ető vagv ezyik gvóev- i. 
:;::zer:ész iélőt szakírtson a hali1i;atókkal -és államvizsl!ások- zz 
k8-l való foglalkozá:<sra. Fontosnak t.artom, ho~y ·.::iz ok- ,!f; 

1ató !'>:vóg~rszerés-:ek az,ok közül kerüljenek ki," akik már _•!•·.=.~·~. 
r~ztvettek ívaey jelentkeztek) az egyetemen folvó ::; 
eevéni továbbképzésen. és ugv8.nakkor f'l.7, ilyen e,izyéni j 
továbbkéozés és szakfe-lÜ!!}-'elői továbbkép?-és egyik ·-~ 
Rzemoon:tia legyen a gyógyszerész hallgatókkal való .\!& 
fo~)alkozás %ll 

"fü~ me'""" ,„rom' """ '~'~"'. ~ 


