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A gyógyszerészképzés jövője 

D1: Vinc:e Zoltán 

A s;;er::ii 111egkisérli összeJOglalni azokar a leg/(J111o:·:ahb ténye:::/ikel. a111elyck figyele111-
be \'étele alapvető jOntosságú a jöv(i gyógys:::eré.o.,·zeinek oktarása során . ..J kö:len1ény
be11 kien1elt hangsúllyal jelenik n1eg a: Jrinte/tek (a g,vógys::erés:hallgatók európai és 
11e111zetkö:i s::er\•e::eteinek, i·alanlint az Európai Gyógys:::erés;;r11donui11yi Karok S::över
sége) véle111é11ye. A jövő gyógys::erés::kép::ése kreatív, JC!lelössét_,n.Yíllalásra kés:::, 111aga
sszi11t1'i t,')'Ógyszerész-s;;ak111ai, ÍJ{/Vrn1atikai és ko111111u11ikációs kés::séggel rendelke::cJ.fi
ata! s::ake111berek 11e1·e!ése kell legyen. Fonros. hogy a:: oktatási jiJZva111at az egyre na
gyobb s:akn1ai .felelősségre, a J1/[Jgass:int1'í ké.r.;;;ségekrc és 111dásra koncentráljon, 11li
kö::he11 kialakítja a:t a s:ellcniiséget. anzire. a jr'h·6 egés:ségiig.ri 1·e:e1Öinek s:iikségiik 
les;;. 

;\z évezred-váltós és az Európai Unióhoz való csatin
kozús lehetősége hivatúsunk gyakorlóit is elgondolkodás
ra. az eddigi gyakorlat áitekintésérc, esetleges újrafogal-
111azásúra inspirálja. IV1iutún az oktatás vala1nennyi hiva
tús/szakn1a jövőjét alapvetően 1neghatározza, e kérdéssel 
való foglalkozús a legelső választandó kérdés ke!l lcgye1L 

.>\ gyógyszerészképzés jövőjével foglalkozó szún1ára 
sz{nnos kiindulási és koncepcionúlis lehetőség kínúlko
zik: 

- vizsgálhatjuk a kérdést a trndíciók tiszteletben tartú
sával. a képzés történeti kialakulúsa és fejlödésc előtérbe 
helyezésével. 

- kiindulhatunk abból, hogy újra fogaltnazzuk <l 

gyógyszerészet dcfiníciójút és 1negkíséreljük az ezt szol
gáló, tarti.1ln1ában legkiválóbb oktatjsi szen1po111rendszert 
felvázolni, 

- kiindulhatunk abból a kézenrekvő ht'.lyzetbő! is. 
hogy n1i az adott túrsadalrni clvúnís a gyógyszerészettel. 
gyógyszcr0szekkcl szcn1bcn. 

- Takács szerint foglalkozhatunk a képzés jOnnai és 
tartalnii-11li11öségi tényezőivel. ,\ fonnai tényt:zö jól defi
niálható. nevezetesen niilycn tantúrgyaka1. n1ilycn tcrjt:~ 
delen1bcn oktatunk, a 1núsik a tartahni/Jninőségi tényezö 
alig \'agy egyúltalún ncn1 konkrctizúlható, ez függ az ok
tató intézn1ény hagyon1ányaitól, szclle1niségétöl és 111agá-
1ó! az oktató !Clkészültségétöl. 1apasztaltsúgátül. clkött:lc
zetlségétöl [ 1 ]. 

Búnnclyik kiinciulúsi alapot vesszük is ligyclc111b.::, n1-
don1úsul kell vennünk, hogy az oktatús jövőbeni incgfor~ 
111úlóinak óriási fclclösségük van, hiszen a 1na elfogadott 
változtatásokkal szún1oló oktatós érintetljei (a hal!gatók) 
legkorábban 8-lO év n1ú\va végeznek és kezdik 111eg pro
fesszionúlis tevékenységüket egy olyan. a gyógyszeré~ 
szekkel szen1ben rnegfogahnazott t{irsadalrni igény n1cl
!ett, a1ncly túrsadahni igényt a koncepció kidolgozójának 
n1ár l 0 évvel korábban is1n.::rni kellett volnn. 

Rendelkezünk-e. rendelkezik-e valaki ilyen látnoki 
képességekkel, vagy van vala111i n1ús fogódzónk is a lehc~ 
tö lefilobb gyógyszcrészképzési koncepció rnegf'ogahnaM 
zásúra. Ilyen fogódzó lehet a gyógyszerészeti tudo1ná
nyokban bekövetkezett vúltozások. a képzés történe!n1i 
hagyon1ányainak isn1crete. 

;\z oktatús képességfejlesztés. i-\z az r.:szköz. arnely 
elősegíti az egyéni. tirsadahni. szakrnai és gazdasági fcj
lödést és alakítja a jövöt. 

A.z oktatús n1inőségénck ügye czén alapvető kérdés, 
ncincsak azok szárnúra, akik az oktatúsi folya1natban hal\M 
gatóként, vagy oktatóként köZ\'Ctlenül részt vesznek, ha
nen1 az egész túrsadaloin szá1núra is. Ezen tú!Jnenö.::n, az 
egyik jelentős vúltozás, an1ely nagyon jellen1zö a XX. 
szózadra. hogy a társacla!Jni n1agatartás a függetlenségtől 
a kölcsönös egyrnúsrautaltságon át, az együtttnüködés fe
lé tolódott el az cn1berek, a szervezetek és a különböző 
társacla!tnak között. .'\ világ egyre inkább tudatára 2bred 
annak. hogy egyn1ás kölcsönös n1egértése és a közös ösz
szefogús nélkülözhetetlen az élet 111inden tt.'rületén, ha op-
1i1nalizúlní akarjuk az ered1nényeket. és javitani szeret
nénk az úllan1polgúrok életn1inöségét. 

.~\z egészségügyi ellátásban egyre nyilvúnvalóbbú vúlt 
az igény a szakn1úk kölcsönös cgyüttn1üködésére. Ugyan
akkor a tudotnúny nagyCokú fejlődése és az egészségügyi 
ellütás iránt 1ncgnövekedett túrsadalrni igény a gyógysze
részetet is nagy vúltozásokon keresztü 1 n1egvalüsu ló. a 
társada\0111 érdekeit szolgúló fejlö<lésre kényszerítetle az 
chnúlt évszúzadban. ;\ változás c!sösorban a gyógyszer
készítéstő! a forgahnazúsig tcijedö folyan1atokat érintette. 
A. gyógyszerész az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet 
kapott és kap a közvetlen betegellótásban. vala1nint a te~ 
nípiús ercdn1ények optin1alizúlús;:íban. f'vlinden1e!lett szin
ten tartja gyógyszerészeti isn1creteit, an1clynek értéke a 
l~jlödt:s 1nind..-:11 szintjén, a gyúnústúl a rorga\Jnazásig 
egyaránt 1ncgn1utatkozik. 

Nyilvúnvaló. hogy a gyógyszerészképzésnck erre a 
helyzetre rcagúlni kell, sz{11nításba kell venni a szakn1ai és 
túrsat.lahni vúltozúsokat. n1cgújítva a képzési profilt és az 
oktatási célokat. 

;\ XX. században a világ inindcn részén jelentősen 
n1cgvúltoztak a gyógy'::izt:részettel és az egészségügyi cl
lútással szc1nbcni prioritúsok és ú!talános elvárások. i-\z 
Internet gyors elte1jcdése a gyógyszerforgal1nazús orszú
gokon átívelő növekedéséhez. a n1egbízható vagy 111eg
bízhatatlan infonnációk elburjúnzúsúhoz vezetett. ,;\ ha
gyon1únyos gyógyszerkészitési tevékenység háttérbe szo
rult, n1iközben a befektetők azt vúrjúk a szak1nútól, hogy 
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szak1nai tevékenységük értékét ercd1nény1nérésse! és 
gyógyszerészeti gazdasúgi 1nodcllek fclhasználásúval 

igazoljúk. Ez a nyo1nús és a gyógyszerrel kapcsolatos 
problétnúk növekvő költségei, an1clyet jelenleg 76 111i\\i
úrd dollárra becsülnek az LlS.t:....-ban, adott ösztönzést a 
gyógyszerészeti gondozás (Pharn1aceutica! Care) irányá
ba vezető n1ozgalo1nnak. vagyis annak. hogy a gyógysze
res kezelést felelősségteljesen alkaln1azzuk abból a cél
ból. hogy az elért crcd1nény javítson a beteg élctininösé

gén [2. 3]. 
.!:..... gyógyszerészetnek a világon 1nindcnütt a társada

!0111. és az egyes beteg igényei! kell szcn1 elött tartania.;\ 
gyógyszerészet jelen van és ko1110\y szerepet jútszik a 
gyógyszerkutatúsban. gyógyszcr-clöúllí túsban. forgaln1a
z~·1sban. i\ gyógyszcn.!szek egyre jclcntösebb szcrcpct 
kapnak a bctcgck közvetlen ellútúsúban, feh.:lősséget \'Ú!

!alnak a betegek gyógyszeres kezclésévcl üsszefüggö 
prob!t:n1úk 111egoldúsúban. IIJ' 1nódon több. a tórsadalon1 
szlikséglctcivcl kapcsolatos szélcskörü rclclősségnck 

icsznck clcgcl. 
:\ gyl1gyszerészképzés fclellis azért, hogy a hallgató

kat !~!készítse a gyógyszert:szp~íly·úra. a fenti feladatok 
1nagas szin1ü ellút•isúra Ezt:n funkciók teljcsí1ésc egy di
naniikus. érdckl\.idésrc szún1ot tartó és út!'ogó tantervet ki
vún. a1nely integrúlja az alapvetö biológiai. orvosí. ldini
kai. ké1niai. gyügyszcrészcti tudon1únyokat. jclcntös 
hangsúlyt helyez a tudús gyakorlat! alkalinazúsúra és 
hasznúlatúra. va!a1nin1 általános - az egészségügyi clhít~is 
rendszerét érintü ctikai. igazgatúsi. ko1111nunikúciós és 
gyakurlati ~ készségekkel kapcsolatos inronnúciókra [3. 
..+. 5 J. 

:\ gyügyszcrészképzésnck tchút u!yan végzett gyógy
szerészeket kell pú!yúra bocsátania. akik képesek incgre~ 
lelni a túrsadalnli szükségletek és a szak111ai fejlödés kihí
\·úsainak. 

:\ hallgatókat 111cg kell is1ncrte1ni a rcnck!kezésrc úlló 
!ehetöségekkel, kcz<leinényczésrc. f'c!elösségvúllalúsra és 
dinarnizrnusra ösztönözve öket. hogy nlinden téren e!örc
\·igyék a gyógyszertszct ügyét. Ez a 1nunka része lchct a 
l~llHCr\·nek, dc lehet tanlcrvcn kívüli e\üadús, szi111pózi
ur11. verseny. gyakorlat, búnni. arni ezt a célt szolgúlja. 

i\'linden oktatási progn.un hosszú túvú sikeréhi.::z clen
gedhctet!enül rontos a pontos és jól körülhatúrolható cé!
Litüzések és szúnclékok 1ncghatúrozúsa. a111clyek széles 
Lürben is1ncnek és an1clyek cgyarúnl !igyc!cn1be veszik a 
h:i!lgatúk. az oktatók Cs a betegek érdekeit is. 

.:\ képességeket. úllúsfog!alúsokat. a tuclúst és az érté
kckt:t illető oktatúsi céloknak úttekinthctöknck és érthe
töknck kell lenniük. 

ivlcg kell talú!nunk a kívúnahnakhoz legjobban igazo
dó n1ódszcrt:kct. \1annak olyan tanulási és tanitúsi n1ód
szcrt:k. a1ne!yek 111egadjúk a ballga1óknak azt a készséget 
és 1ud:1:.-;1. a1nirc szükség van a képességek fejlesztéséhez. 
Bizonyus n1ódszcrck képessé !eszik a hallgatókat az in
ronn{ició 1ncgértésérc és f'cldolgozúsúra. és 1ncgadják szú-
1nukra :1z indittatúst, hogy egy élett:n út képezzék n1agu
kat [3. 6. 7]. 

Egy ilyen n1ódszer a Prob!c111-Bascd Lcar11i11g (a 

pniblé1na alapú tanulús). /\ n1ódszcr az é!ctbl)l vett való-

súgos probléinúkat használ a hallgatók últal elvégzendő, 
n1indcn részletre kiterjedő részletes vizsgúlathoz. :\ PBL 
a hallgatóra. 1nint a tanulúsi folya1nat központjúra kon
ccn1rú!, és ezt a rolyan1atot a hallgató és az oktató közö
sen alakítja ki .. L\z ilyen rnódszerek !egf'öbb előnye az. 
hogy azáltal. hogy a hallgatók ön1nagukat értékelik és kri
tikusan gondolkodnak. 111cgtanulnak 1anu!ni. vitatkozni és 
állúspontjukat n1egvédeni [3]. 

:\nnak 1negúllapítúsa. hogy n1i1 tanulnak a hallgatók. 
csak rí'.:szbcn olyan fontos. 1nint annak értékelése. hogy 
1niként jött létre a tanulüsi f'olyatnat. hogyan alka!n1azzúk 
a hallgatók a rnegszerzctt tudóst és n1llycn 111cgisn1erö 
képességeket 1Cj1csztcttck ki. Ezeknek a tapasztalatoknak 
az ele1nzése révén az oktatóknak tnódjuk \·an arra. hogy 
folyan1atosan ja\·ítsák sajút Dktatúsi 1cljesí11nényüket és 
ezú!ta! bli\'Í!sék a hallgatók tapasztalatait. :\ \'Ízsgúkat 
ne1n legyüzcndli akadálynak kel! tekinteni. anii utún a be~ 
inagolt infonnúciókat akúr t:I is lcht:t felcj1c11i. 

.'\ 1ncgf'clelő szc1nlélt.:1 szerint a vizsga a n1cgértéshcz 
\'ezctö út. an1elynek anyaga a va!ós{1gban alkali11azható. 

Fontos, hogy az ok1auisi folyan1a1 az egyre nagyobb 
szak1nai !Cleh'isségrc. a 1nagas :.-;zintü készségekrt: és tu
dásra koncentrúljon. n1iközben kialakítja azt a szel!cn1is0-
get. an1ire a jö\·ö egészségügyi vczctöinck szükségük 
lesz. 

Sok hallgató protitú! a szakokon !czaj!ú oktatúsi fo
lyainat figy·c!e1nrc inéltú 1nódszcrtani vá!tozúsúbóL dc 
van sok hasznus észköz a tanulós hatékonysúgúnak jaYitá
súra. a1ne!y ncn1 igénye! jclentös \'Ú\toztatúst, és an1cly 
cgyrt: nagyobb szerepel ke!lcné kapjon az oktatási !'olya-
1na1ban . 

Tú111ogatni kell a hallgatók aktÍ\' részvételét. 
:\z ok1a1óknak nyitottnak kel! lenniük. szakénökCnt és 

111e1HL1rként is rendélkezésre kell úllniuk. 
(iundoskodni kt:l! a 1ncgfclclt'i szakirodaloinrl>L hogy 

a hallga1ók akth·an tanu!n1:1nyozhassák és feldolgozha:.-;~ 

sák azokat az inlünnúciókaL a1nikt:t az oktatúktól kapnak. 
.'\ laboratóriurni gyakorlat<Jk és gyakorlati tevékt:ny

ségck adjanak o\y·~111 készségl'kct a hallgatóknak, an1e!yek 
birtokában reagálni tudnak a \·alósúgos problén1ókra. ha
téknny 1ncgoldúst javasolva azokra. 

l3iztosítani kell. hogy az alapu1n1{1rg)''ak köz\·etlen 
k<-lpcsolatban !egyenek az a!kalinazott és klinikai isn1crc-
1ckkel. 

:\ gyúgyszerészct belső szcrvczettségü és bclülrlíl irü
nyitott sz~1ki11ából egy az egészségügy több felcllisségét 
vúllal{1 területévé vú!tozik . ."\ jöv{) gyógyszerészéinck a 
képzéshöl kikerülve a!ka!n1asnak kell lenniük a \VH() 
1997-cs vancouveri konfercnciújún 1ncghatúrozott hét 
alapldadatra [7]. 

1. Gondo::.ó 
:\ gyógyszerész egészségügyi szo!gúltatúst biztosít. 

Tcvékcny·ségét az egl:szstgügyi rcndszcr és 1nús g;'Ógy
szerészck gyakDrlatúnak intcgrúlt és szerves részeként 
kell felfogní. :\ !cg1nagasabb színvonalú ellútást kell 
11)-'Újtania. 

:!. J)/Jntt;.,)10::.i) 

:\z cröforri1sok hc!ycs. hatékony és gazdasúgos f~l~ 

hasz.nú!úsa a gyógyszerész rnunkújúnak alapja. E cél elt:ré-

-
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séhez képesnek kell lennie a helyzet értékelésérl!. színtcti
zúlásúra és a legn1cgfelelöbb cselekvést i!letö döntésre. 

3. A.'apcsolalfarró 

;\ gyógyszerész összckötö az orvos és a beteg között, 
ezért tújékozottnak. jól inforn1áltnak és 1nagabiztosnak 
kell lennie az egészségügyben dolgozó 1nús szakcn1berek
kcl \·aló ko1nn1unikúció sorún. 

4. /rá11yító (\·e:etö) 

.A vezető szerep részvétet, e1npátiút. elöntési. ko1nn1u
nikúciós és jó szervezöképességet igényel. 

5. Jfencd:ser 
.-\ gyógyszerésznek hatékonyan kell búnnia a túrgyi, 

pénzügyi és e1nbcri cröforrúsokkal éppúgy. 111int az infor
n1<iciókkal. 

6. ()riJk tanuhí 
:\ szakn1ai rcjlödés rugaln1ait. elveit 1núr gyógyszc

részha!!gatóként el kell sajátítania. az ir•intuk való elköte
lezeuséget 111agáé\«·1 tennie. s n1inclezt egész szaktnai pú
!yafutúsa sorún l'cnntanania. 

7. Tanúr 
.:\ gyógyszerész l~lelősséggel tartozik azért. hogy se

gítsen a jüvti gyógyszerész-gcncrúciójúnak 111.:\\;Jésében 
és képzésében ( 11.iggetlenül attól. hogy a gyógyszerésze! 
rnely területén dolgozik). 

/\ kritikus gondolkodúsi készséget az oktatás sorún 
rnindcn t~rületcn tú1nogatni kel!. és az oktatónak bátoríta
ni kell a hallgatókat az úllandó kérdésf"cltevésre, hogy 
inindcn infonnúciót a füntosságúra való tekintettel \·egye
nek figyeh.'111bc. Fclisn1er\'e. hogy többé 1nár nc1n lehet 
1nindent n1cgtanulni. an1irc a púly(1n szükség lesz. akúnni
!yen is a tan111cnet. bele kell nevt.dni a hallgatókb~1 az in
tellektuális nyitonsúg sze!len1ét és a kí\·úncsisúgot. an1t:ly 
az életen Úl tartó tanulús alapja. 

Fonto;-;. hogy az életen út tanó folyan1atos tanulús és 
szakinai fejllidés konccpciój:.it, elvét és az iránta való cl
köte!t:zcttségct be iktassuk a fclsöoktaiúsba és tú1nogassuk 
a gyógyszerész púlyafutúsa sorún. Ezen túl111cnöen a 
g_yógyszerészképzésnck biztosítani kell azokat a készsé
geket. an1elyek.re szükségük \"an ahhoz. hogy egész szak-
1nai púlyafutásuk sorún tanuljanak. 

i'vli\·c! a gyógyszerészek az esetek többségében küz
,·etlt:nü! találkoznak a beteg ctnberreL alapYetö fontossú
gú a felszabadult és hatékony kon1n1unikúció. i\'leg kt.!l! 
kapniuk a szükséges képzést. •unely a betegekkel való ha
téknny tnunkúho7 kell. .1\ kL·pzCsnck incg kell ~ilapozni~1 
az igazgatási és vezetési isn1crctckct. valan1int a túrg)'i. 
pénzügyi és en1beri crölürrúsok haszn(ilatához szükséges 
képcsségt:ket. 

. ~\ hallgatókat olyan értékrend és etika felé kell irányí
tani. an1ely 111eghatúrozza viselkedésüket. !ehctŐ\'é téve 
szá1nukra. hogy választani és felelösségtcljcs helyzetek
ben dönteni tudjanak. és c!fogadjúk tetteik követkczn1é
!l)'ét. Ezek az oktatási kövctcltnényck ncn1 kivételesek a 
gyógyszerészetben. dc s.::gitenek olyan tulajdonságokat 
fonn(1!ni. an1elyck értékesek és nélkülözhetetlenek az 
egyén és a túrsadaloin szárnúra egyarúnl. 

r\z clözöekben e1nlítctt alapelveknek 1ncgfClelö tan
tervnek kiegyensúlyozottnak és kellő rugain1assággal ren
delkezőnek kell lennie. 

f\ gyógyszcrészképző helyek elsődleges feladata a 
társadalotn Cs a hivatús szo!gúlata. Nyilvúnvaló tehút. 
hogy níncs olyan egységes egészségügyi rendszer, an1cly 
ni inden orszúg igényeit kielégítené és így nincs is szükség 
t:gységcs tantervre. Ennek ellenére, léteznek olyan közös 
alapelvek, an1elyekct a gyógyszerészet oktatóinak világ
szerte követniük kell. Ez a tény különösen akkor jelentős. 
anlikor a gyógyszerészi diplon1ák kölcsönös clisn1erése 
kerül szóba. 

A.lapvc1ö fontosságú, hogy az oktatók !O!ya1natosan 
fCjlcsszék a tantervet. Ez a tevékenység. fol::i<.11natos fi
gyeln1ct és szorgaln1at kív(1n. 

.'\ kontakt órúk szún1út tekintve igen jelentös eltérése
ket talúlunk az egyes képzőhelyek között. Egy 14 orszúg
ra kiterjcdö vizsgú!at szerint az összóraszún1 2239-töl 
{Tron1soe. Norvégia). 4627-ig (K.aunas. Litvúnia) tan. 
(,\z Európai Unió tagorszúgaiban ez a sz~'1111 2141 és 4670 
óra között vú!tozik, a tagorszúgok útlaga 3176 óra. an1cly 
n1cgfclcl az Európai Gyógyszerész K.arok Szövetségének 
.iavaslatóban szereplő 3000-3500 órúnak. :\ Sc1111nel\vcis 
Egyeten1cn ez a szú1n: 377!. Szegt:clen 3765). i\ külsö 
gyakorlattal együtt t:Z a szún1 Budapesten több. inint 5200 
(Jrn[l.6j. 

Eppen az igen 1:nagas liraszúrn n1iatt az cgyt:s tárgya
kért felelös oktatóknak. profCsszoroknak a jövöben na
gyobb önn1érsék!etet kell tanúsítaniuk. an1ikor az új isn1c
rctck tanrendbe iktatásakor egyúttal óraszún1 növekedést 
is eh·úrnak. 

i\z Európai Unió ! 985-ben kiadolt :)5/433/EEC' ir~iny
t:lvek elsó cikkelyt.: irja le a gyógyszerészi dip!oinúva! 
rendc!kczök tevékenységi terü!t.:teít az Unió tcrülct0n. 
Ezek tt:!jt:sen 1ncg!\:lclnck a i\·lagyarorszúgon is hagyo~ 
1núnyosan isn1crtcknek: a gyógyszer eltiállítúsútól. gyúr
iúsútóL az cl!cnőrz0sen keri.:sztül a tanúcsadússa! kísért 
gyligyszenári. kórhúzi szo!gúltatúslg [ 1. 6]. 

:\ gyógyszt:r~szi diploina n1cgszt:rzésének feltételei: 
a! a gyógyszerek és készítésükhöz hasznúlt anyagok 

inegfcle\ö isn1ert:te. 
h; a gyúgyszt:rek tcchnológiújának. !izikai. kén1iai. bi

ológiai és 1nikrobio!ógiai ellenőrzésének n1t:gf't:lclö isn1t:
rc1e. 

e) a gyógyszerek 111ctabolizn1usúnak. hatúsának. a to
xikus anyagok hatús1nóclj~·1nak és a gyúgyszcrkészí!Iné
nyek alkalinazúsának inegf"elt:ki is111crete. 

d; a gyligyszert:kre \·onatkozó hclytúl!ó infonnációk 
nyújtósút lehctövé te\'Ó tudo1núnyos adatok n1egt~Je!<.í is-
1nerctc. 

e) a gyógyszi.;részet g:yakor!atúval kapcsolatos törvé
nyi és 111ús kli\·eti.:ltnények int:gfelelü is1nerete . 

i\ tovúbbiakban az irúnycl\" 1negbatúrozza. hogy a 
gyógyszerész cliplon1a tanúsítsa legalúbb 5 é\"eS tanuln1ú
nyok t.'lvi:gzését, a1nelyböl legalúbb 4 év egyeten1en fo
lyó. teljes idcjü chnélcti Cs gyakorlati képzés !egyen és 
an1elyböl legalúbb 6 hónap közfürga!n1ú vagy kórhúzi 
gyógyszertárban töltendő le. 

\légezcti.il IClsorol 14 tárgyat, an1elyek az c!Jnéleti és 
gyakorlati képzés nlini1nun1út jelentik a növénytantól 
kezdve a különböző ké1niai és orvos-biológiai tárgyakon 
keresztül a jogi, etika! isn1erctckig. 

l\ rentebb leírtak fontosak a jó gyógyszerészképzés 
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sze1npontjából és ez néhány esetben hosszabb felsőoktatá
si képzést igényelhet. /-\z így hosszabbá váló oktatási idő 
örvendetes ott, ahol szükséges a felsorolt eleinek beiktatá
sa, de úgy gondolo111, hogy sok esetben a tanterv teljes fe
lülvizsgálata lehetővé teszi a pozitív változásokat anélkül, 
hogy a tanuln1ányoknak hosszabbá kellene válniuk. 

A hallgatóknak 111eg kell adni a lehetőséget arra. hogy 
cln1élyülhessenek az őket különösen érdeklő tén1úkban. 
Sokak véle111ényévcl egybevágóan 1naga111 is úgy gondo-
10111, hogy a gyógyszerészképzés tantervének 1artaln1az
nia kell egy alapegységet, an1clyet 1ninden hallgatónak el 
kell v~geznie, 111ajd ezt követné egy 1neghatúrozott idő
szak, an1c!yben a hallgató - egy előre 111egadott listóból -
kivá!aszthatná saját tantárgyait. Egy ilyen 1nodell sokkal 
ösztönzlibbé és érdekesebbé tenné a tantervet a hallgatók 
szú1núra anélkül. hogy a képzési idöt növt.:lni kt::!lenc. 

.'\lapvctlicn fontos kérdés a tanterv összetevőinek. 

azok időtartan1ának. e\1néleti és gyakorlati 1ncgosztúsú
nak 1ncghatározósa .. '\nélkül. hogy e kérdést\~ ez alkalo1n-
1nal bövebbcn kitén1ék. csupán utalok arra a fejlődésre. 
ainit a nagyszornbati cgyctc1nen a i'vtária Terézia által ala
pított orvosi karon 1771-ben 1neginduló gyógyszerész
képzés a inai napig 111egtctt. 

:\ttól ki.:;zdve. hogy fVi11rerl Jakah a nagyszotnbatl 
cgyetcrn ké1nia és botanika tanúra. télen oktatott kén1iáL 
a nyúri szeincszterben pedig botanikút. inert St/irk bán) 
(\'an S\vietcn utóda) \Vinterl füvészkert alapítússal kap
csolatos sokadik bcadvún_'{Úra is elutasítóan reagúlva azt 
javasolja. hogy diákjait vigye ki a tennészetbc. ahol in
gyen oktathatja őket a botanikúra. 

Jv!a an1ikor a hazai gyügyszcn:szképzés sokszor íil!éw 
rcs gondokkal küzd és llJ'On1asztja a nonnatív línanszíro~ 
zús szún1os gonddal küszködö rendszere, n1égis kijelent
hetjük. hogy képzésünk. annak fonnáját és tartalinút tew 
kintvc. cgyarúnt kiúllja az összehasonlítás próbájút a nyuw 
gat-európai és a111crikaí gyógyszerész fr1kultásokkal. sok 
cse1ben túl is szárnyah·a azokat. 

Gyógy·szerészképzésünk óriási fejlődésen n1cnt kcw 
resz1ül az ehnú!t évszázadban és ina joggal úl!apíthatjuk 
111cg. hogy az ne1nzetközi szintü és kész a folya1natos 
111egújulúsra. 

1\ kérniai tudo1núny it::j!ődésévcl. a vegyipar. n1ajd a 
gyógyszeripar kia!akulús;lva! és lútvúnyos sikereivel a ké~ 
111ia kü!(inbözö frijtúi a curriculu1111ncghatúrozó túrgyaivú 
\'Últak a vilúg valainennyi gyügyszcrészképzö helyén. 

1\ gyógyszcrészképzést a „Drug orientcd phannacy" 
(a gyógyszerközpontú gyógyszerészet) szernlélet jelle-
1ncz1c. Ciyakran idézzük 1nég ina is Schulek professzort. 
akinek !le\·éhez rüzödik a !llütldÚS, hogy a gyógyszerész 
legyen a g.yógyszer szakértője. 

J(ésöbb. t:lsösorban a gyógyszerkutatás !en.yügözö 
credinényei kapcsún vúltak k\en1elkedö jelentliségüvé a 
ran11ako!ógia és 1nús or\·us-bio\ógiai tárgyak nenicsak az 
or\·osképzésben. hanein a gy·ógyszerészképzéshcn is. 
l lJ(l7-ben Brodiban n1cgfogal1naztók a gyógyszcrh~tsznáw 
lat szabúlyozúsúval kapcsolatos alapelveket és kihangsú~ 
!yoztúk. hogy a gyógyszerészetnek tennékközpontú fog
!aikozúsból betegközpontúvCi (patient oricntcd phannacy) 
kc!l \'áln!. \1ilúgszcrte hatahnas 111éretekbcn teijedt e! az 

új diszciplina, an1it „l(!inikai gyógyszerészet'. elnevezés
sel illetünk és n1ára - a gyógyszerészképzés tárgyai közé 
sorolandóvá teszik a „Phannaccutical Carc''-t, a gyógy
szerészi gondozúst. gondoskodúst. (Bár ezzel kapcsolat
ban a Ncn1zctközi Orvosszövetség (\VivlA) határozott el
lenvélcn1ényt fogahnazott tncg.) 

Ennek kövctkczn1ényeként fo!ya1natosan változott a 
kénliai és orvos-biológiai tárgyak egyrnúshoz való arúnya 
az utóbbi idöben. az orvos~biológiai tárgyak javúra. Ez a 

vú\tozús sok helyen olyan 1néreteket öltött. hogy a kén1ia 
oktatása cgyszerüen kikerült a kurrikulu1nból. 

.!:-.... korúbban n1ár e1nlített EU fcln1érésben a ké1niai tár
gyak részaránya 26-46(~·;1 között, az orvosbiológiai túr
gyak r~szarúnya 26-55(!,(i között vúltozik. 

És n1iközbcn vilúgszene azon vitatkoznak. hogy a jö
vö gyógyszcrészképzése sze1npontjából a ké1niai vagy· az 
or\·os-bio!ógiai u.irgyaknak kell prioritást kapni. Sandi 
/ú1_1· an1erikai prof~sszor .,;\ XXI. szózad 1nodern gyógy
szerészctí g)'<ikorlata„ e. 1nunkújúban kijelenti:, . .'\ gyógy
szerész azzú kell. hogy váljon. anii\·é 5 vagy több éven 
keresztül készítik fel öt: !-Ll'<Í,gys:ers:akéru'i\·é. aki tanú
csokkal és inforn1úciókkal látja e! a pC1cicnsekct. ,\ 
gyógyszenúrak polcai ha1narosan tele lesznek betegeknek 
és gyt'1gyszerészeknek szü!O könyvekkel. szá1nítógépes 
prograinokkal és videókkal. :\ gyógyszertár \'<.llósúgos in~ 
ronnúciós központtú vú!ik 1najd és a gyógyszerészek f'el
adata lesz. hogy a betegek kérdés~irc válaszol,ianak„ [8]. 

i\'lelyik gyógyszerszakértö gyógyszerész lesz a XXL 
szúzad!. a schuleki kén1iai alapokon úllü. vagy a Sarah 
Ray-i gyógyszerszakértő. akí a gyógyszcrterúpiús isn1ere
tck elsődlegességét vallja'.) 

:\ hazai gyógyszerészképzés szerencsére nincs L'bben 
a \'Úlasztús előtti helyzetben. :\ gyógyszerészképzés kur
rikulu111[1ban 111egfelelö arúnyt kép\·iselnek az en1lítctt túr
gyak. ainclyckhez szcr\·csen kapcsolódnak a gyógyszeré
szeti túrgyak.. inint a gyógyszer-technológia. bio!~1rn1ácia. 
gyúgyszcrgazdasúgtan stb. 

i\Z egészségügyi ellútús és a gyógyszerészi hivatús 
hatalinas vúltozúsúnak idejét éljük és a gyl1gyszerészképw 
zl:snek fel kel! készíteni a hallgatókat. hogy bekapcsotód
janak a környezetnek incgli:lelö gy(igyszcrészeti gyakor
latba. búnne!y területen. 

;\ l<llltCr\·et folya111atnsan cle1nezni és értékelni kell ;:1 

szakina gyakor!atúval összhangban. Ke!lö ruga!1nassúgra 
\·<.u1 szüks0g ahhoz. hogy a hallgatók érdek!l\désüknek 
n1cgl'c!cló. széleskt1rli képzl-shl'l1 részesliljenck. 

!(ü\ön !igycltnct kell szentelni az elrné!cti oktatC1s és a 
gyakorlati idlíszakok sorrendjének a képzési idüszakt111 
he!ül. 

:\z ciinéleti oktatús tanalinút alaposan út ke!l gundolw 
ni. biztositva, hogy rontos és kurszcrü !egyen. külön íiw 
g)'Clinet kel! szúnni az isn1eretck atka!n1azúsúra. a kon1-
1nuník<ícióra. a nye!vtuclúsra és a beteggondozúsi képcs
:-égekre. az egészségügyi rcndszt:r felépítésére, a szak1nai 
identitús kifejlesztésére. a kritikus gondolkodásra és az 
l~leten Úl tartó tanulásra. ;\\apvetó fontossúgú. hogy az 
cgyeten1ek és a tanúrok felisn1e1jék. hogy nc1ncsak az 
egészségügy pron1i11ens szakc1nbcrcinek, hanc1n az egész 
túrsaclalorn értékes tagjainak nevetése a felelüsségük. 
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akiknek a legjobb 1ninöségü tudo1nányos és szak1nai ké
pességekkel és n1egkérdöjelczhetetlen etikai érzékkel kell 
rendelkezniük. 
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