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7. SZÁM 

'00-tJ-áh-h-képzis 
A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 

NÓGRÁDI LÁSZLÓNÉ ÉS SZÁSZ GYÖRGY 

Minden képzési rendszei alapvető meghatá10-
zója a képzés célja. ~~nnek tisztázásához szükséges 
azoknak a feladatköröknek megállapítása, melyek
nek ellátása a kiképzett szakemberek feladata lesz 

A képzés céljának meghatárnzása sok esetben 
viszonylag egyszerű feladatnak tűnik. A gyógy
szerészet területén azonban szá1nos problémát 
vetett fel, melyek világviszonylatban is vitatottak 

A gyógyszerészi felada.tkör és rnunka.teriUet alakulá.sa 

A megoldás megközelítéséhez tekintsük át iöú
don a gyógyszeikészítés, gyógyszerellátás alaku
lását 

Régebben a gyógyszerek előállítása döntő mé1-
tékben kis létszámú dolgozót foglalkoztató gyógy
szertárakban történt, természetesen kisipari Jnód
szernkkel Ebben az időben a gyógyszerész mun
katerülete szinte kizárólag a gyógyszertár, és 
természetes volt, hogy a gyógyszertá1 ban készített 
gyógyszerek expediálása is a gyógyszerész feladat
körébe tartozott 

A tudományok fejlődésével azonhan a gyógyá
szat gyógyszerigénye nagy mértékben növekedett 
és ez szükségszerűen megkövetelte a g:yógyszer
előállítás méreteinek, módszereinek változását 
A gyógyszerként használt anyagok köre rnhamo
san bővült. 
_ Ezzel, valamint a gyógyszerek iránti mennyiségi 
igények állandó növekedésével párhuzamosan a 
gyógyszerkészítés (az alapanyagok terápiás célra 
alkalmassá tétele, gyógyszen é történő feldolgozása) 
fokozatosan áttolódott a gyógyszertárakból a 
nagyüzen.iekbe, gyógyszergyárakba 

Mind ez szükségszerűen megkívánta, hogy a kis-, 
közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés áz empi
ri~b?l tudományosan megaiapozott tevékenységgé 
valiek 

A nem-gyári gyógyszerkészítmények egy része 
sem a gyógyszertárakba.n készül n1a inái·, hane1n 
a gyógyszertári központok galenusi laboratóriu
maiban, ahol középüzemi méretű munka folyik 

A nemzetközi tapasztalat az, hogy a gyógysze'r
tár ban folyó gyógyszer készítési feladat csökke
nése bizonyos szinten megáll, és jelenlegi ismere
teink szerint tovább nem csökken, vagy legalábbis 
nagyon hosszú ideig nem fog lényegesen csökkeni 

E mellett mindinkább kiépül a kó1házak inté
zeti-gyógyszertár hálózata Az itt folyó munka 
tc1mészete sen1 azonos tcljcscri a közforgaln1ú 
gyógyszertárakéval (részben középüzemi méretű: 
infúziós-oldat készítés stb ) 

Ily módon a gyógyszerész munkaterületéhez 
tartozik ma már a gyógyszertáron (kisüzemi gyógy
szeikészítés) kívül a galenusi laboratórium, inté
zeti gyógyszm tár (középüzemi gyógyszmkészítés) 
és a gyógyszergyár (nagyüzemi gyógyszerkészítés) 
lS 

E mellett változatlanul megmaradt mindegyik 
munkahelyen a gyógyszerész másik fő feladata: 
a gyógyszmellenőrzés 

Fenti folyamat alakulását kö>et>e >áltozott a 
a gyógyszerészképzés is 

A gyógyszerészképzés alakulása M.agya101szágon 

Az egyetemi gyógyszerképzés Magyarmszágon 
a nagyszombati orvoskar alapításával, 1771-ben 
kezdődött 

1\.z első néhány évben a kén1ia, botanika és a 
materia inedica című tárg~ya.kból, továbbá a gyógy
szertári tevékenységben yaló jártasságról kellett 
az egyetemen számot adni l~g3réves, majd 
1851-től kétéves egyetemi oktatásban kellett 
részt venni. A két éves egyetemi képzés 1940-ig, 
90 é>en át volt érvényben 1940-ben négy évre 
emelték az egyetemi tanulmányi időt Ezzel pár -
huzamosan nőtt a kötelező tantárgyak száma 

Az egyetemi oktatást kezdettől gyógyszertári 
gyakorlat egészítette ki A felvétel előfeltétele 
előbb nég,y, majd hat gimnázh1mj osztály el-vég
zése volt; 1910-es években tették kötelezővé az 
érettségit 
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1. tá.bláza,t 
4 m.agyar gyógyszerészképzés néhány je-lle·mző adata 

Időszak 
Képzési 

idő 

1 Képzési 
1 időből 

1

. egyetemi 
oktatás 

1Kb~p1zési idő- Kötelező 1 I{ötelezó vizsgák 1 ~yá1i l!ÁJ~am-(zá1ó) 
1 ° gyógy- ta. ntá,rgyak 

1

1 száma 1 g:yogyszeI·· . vizsga tan-

i szertári tá1i gyak„ 1 tá1gyainak 
gyakorlat szarna -s-zi-g--.-1-k--o-l_L_j_o_·s-sz-,. 

1 
időtartama száma 

1771-1850 
1851-1891 
1892-1913 
1914-1939 
1940-1948 
1949-
1963/19(\4 

7 év 
8 év 
7 év 
7 év 
6 év 

4 ~/z év 
4Y2 év 

1 év 
2 év 
2 év 
2 év 
4 év 
4 év 
4 év 

6 év 
6 év 
5 év 
5 év 
2 év 

)'2 év 
Y2 év 

Az előtanulmányok és az egyetemi oktatási 
idő emelésév-el fokozatosan e~ ökkent a gyóg,yszer -
tá1i gyakorlat ideje A magya1 országi gyógyszerész
képzés alakulásának néhány jellemző vonását az 
I táblazat szemlélteti 

A felsőoktatási reform keretében folyamatban 
van a gyógyszerészképzés 1efor1nja is. A tanter\· 
elkészítéséhez a megváltozott körülményeknek 
megfelelően kell meghatáromi az ellátandó munka
köröket, illetve a képzés célját 

A gyógyszerészi munka jelenlegi és várható djffe
'r enc-iálódása 

M:a még fennáll az a régen kialakult helyzet, 
hogy - bizonyos kivételektől eltekintve - a 
gyógyszerek rnceptre történő kiadása gyógyszerészi 
oklevélhez. kötött feladat. l\Iiután azonban a 
körülmények megváltoztak - a gyógyszerek nagy 
része ma már nem a gyógyszertárban készül -
felmerül a kérdés, helyes e ennek tmábbi fenn
tartása 

A gyógyszerként használt anyagok (segéd
anyagok stb ) száma és ezzel kapcsolatban a kis-, 
közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés, gyógy
szer ellenőrzés terül e te állandóan nő. Ez a körül-
1nény mind a kémiai és fizikai, mind a; hatástani 
és technológiai tudományágak (ezen belül tan
tárgyak) olyan széles körének ismeretét kívánja 
meg, aminek elsajátítása a jelenlegi nyolc féléves 
képzési időben a hallgatók túlterhelése nélkül 
ered1nényesen már ne1n oldha.tó meg 

A jelenlegi gyógyszertári gyógyszeiészi munka
kör egy részének (gyári gyógyszerkészítmények 
és a gyógyszerész által gyógyszertárban, illetve 
galenusi laboratóriumban készített gyógyszerek 
receptre történő kiadása, egy komponensből álló 
receptre az előírt mennyiség lemérése) ellátásá
hoz vis.zont az ismeretek szűkebb köre is elég
séges. Ugy véljük, az ehhez szükséges felkészült
séget felsőfokú technikumi képzéssel megfelelően 
lehet biztosítani 

Az egészségügyi ellátás mennyiségi és minőségi 
fejlődése, a megfelelő gyógyszerellátás biztosítása 
mind több szakképzett dolgozó foglalkoztatását 
teszi szükségessé a gyógyszertárakban is.. Így 
lehetővé válik a ,feladatköröknek a munka diffe
renciálódásának megfelelő megállapítása és a kép
zési formák ehhez alkalmazása 

4 
4 
9 

ll 
24 
27 
26 

1 j 11 ' j 
16 24 1 40 
14 i 18 1 32 

8 hét 
12 hét 

1 

2 
2 

Szernpontok a gyógyszerészképzés 1~j tantervének 
kialakításához 

A gyógyszeJ észképzés tantei vé\ el kapcsolatos 
viták során felmerült olyan javaslat, hogy az 
egyetemi képzést tartsuk a jelenlegi keretben és 
a különböző feladatkörök által igényelt tudás
többletet a továbbképzés keietéhen biztosítsuk 
Ez az út azonban szerintünk két okból nem jár,„ 
ható 

A munkakörök egy részének ellátására a külön
böző tudományágak ilyen széles körű és részletes 
ismerete nen1 szükséges A inunkakör ök n1ásik 
1 ész ének - a tulajdonképpeni gyógyszerészi munka 
kömek (gyógyszertárban, intézeti gyógyszertár
ban, galenusi laborató1iumban, gyógysze1gyár
ban stb.) - az ellátására viszont egyes alaptan
tárgyakból adott anyag kevés, bizonyos tárgyak 
pedig hiányoznak (pl fizikai kémia, élettan, kór 
élettan, kolloidika, biokémia, toxikológia stb ) 
Az alapokat pedig rendszeresen nem lehet 
továbbképzésben biztosítani. A továbbképzésnek 
kell az egyetem által megadott alapokra támasz
kodni. Ellenkező esetben képzésünk feje tetejére 
állított gúla képét mutatná, ami nemcsak fel
bomlással fenyegetne, hanem minden bizonnyal 
összeomlana 

A fentiek miatt - véleményünk szerint - csak 
a javasolt megoldás - a jelenlegi helyzet meg
változtatása, a munkakörök és a képzési szintek 
elhatárolása - vezethet eredményre. 

A gyógyszerészképzés célja tehát olyan tudo
mányos alappal és gyakorlati ismeretekkel ren
delkezo gyógyszerészek képzése, akik a szerzett 
elméleti és gyakorlati ismereteket a gyógyszer
ellátás minden területén - kis-, közép- és nagy
üzemi gyógyszerkészítés, gyógyszerellenőrzés, 
gyógyszerelosztás és szervezés - önálló gondol
kodás és mérlegelés alapján biztosan alkalmazni 
tudják 

A cél olyan szakemberek képzése, akik kommu-
11ista nevelésben részesülve a jövő társadalmának 
építésében emberi állásfoglalásuk alapján is meg
állják a helyüket. A gyógyszerészképzés feladata 
e mellett még a magasabb szakmai és tudományos 
továbbképzés megalapozása, illetve ilyen irány
ban az ambíció felkeltése 

A gyógyszerészképzés új tanterve a fentieknek 
megfelelően készül 
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11 táblázat 
A gyógysze1'ét;;zképzé8 idő1.a1tam.a néhán.y eu1ópai orS"zágbwn 

Az ország neve 
A tante1 v Egyetemi oktatás időtart.1 Termelési 

érvényességi (félévek száma) 
1 

gyakorlat K összkópzés 

éve 10 [ g [ 8 1 fi 1 időtartama 
időtartama 

:.\Iag.) 'lU ország 
Szovjetunió 
Bulgária 
Csehszlovákia. 
IJengyclország 
NDK 
Románia 
Jugoszlávia , 
Anglia (VVa1es) 1 

Ausztria (Wien) 
Belgium (Brüsszel) 
Dánia . 
Franciaország (Nancy) 2 

1962/63 
1957 /58 
1961/62 
1961/62 
1959/60 
1961/62 
1957/58 
1956/57 
1960/61 
1961/62 
1960/61 
1959/60 
1957 /58 

x 

1 1 1 
x 1 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

9 hónap 
6 hónap 
6 hónap 

12 hónap 

12 hónap 
7 hónap 

12 hónap 

24 hónap 
12 hónap 
24 hónap 
12 hónap 

4)1, 
5 
4Yz 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

év 
év 
év 
év 
év 
év 
é"\r 
év 

év 
év 
év 
év 

1 A gyógys,,;e1 t,ári gyakorlatra vonatkozóan nincs adatunk. 
1962-ben az egyetemi oktatás időta1ta1nát 10 félévre emelték 

III. táblázat 

A gyógyszerészképzés ..c;zaktantárgyai és gyako1·i:gáguk 
a megvizsgált tante1·vekben 

Sor;<izám 1 
szarna 

l. 
2 
3 
4 
i5 
6 
7. 
8 
9 

1 o. 
ll 
12. 
13 
14 
14/a 
14/b 
] fi 
16 
] 7„ 
18 
rn 
20. 
21. 
22 
23 
24 
2.5. 
2-6. 
27 
28 
29 
30 
:n 
:J2 
3:J 
34 
3S. 

1 

1 

j 

Tantárgy neve 

Fizika 
Szervetlen és ált kémia 
Növénytan 
Farmal{ognózia 
IIatástan 
GJ ógyszertechnológia 
Szerves kémia 
Gyóg,yszerészi kémia 
Analitika 
IVfikro biológia 
J{ö,,;egészségtan 
Fizikai ké1nia 
Biokémia 
Anatómia. és élettHn 
Élettan és kórélettan 
Élettan 
Matematika 
Biológia 
Törvényszéki hiokén1in. 
Gyógyszerés7.ct történeto 
Gyógys7,e1 ügyi szervezés 
Qyóg;y-:;ze1észi jogszabályok 
Elelmi szer kémia, 
Latin nyelv 
Elsősegélynyújtás 
Gyógyszer vizsgálat 
G-yógyszcrek és mérgek felismerése 
G)-ógyáruismeret 
Gyógyszerészi propedeutika 
Qyógyszerészi kémiai technológia, 
A_sványtan 
Szerves analitika 
Klinikai biokémia 
Általá:rios -és ipari toxikológia 
Sterilezés gyak 
V"ízanalizis 
Gyógynövényte1melés 

1 

Elő-
for<!ulási 

szarna 

13 
13 
13 
l :1 
13 
13 
12 
12 
11 
l 1 
10 

9 
9 
8 
2 
1 
8 
() 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

A munka elősegítésére megYizsgáltuk 12 európai 
ország (Szovjet11nió, Bulgá1ia, Csehszlovákia, Len
gyelország, Német Demokratikus Köztársaság, 
Ro1nánia, Jugoszlávia, Anglia, Ausztria, Belgiu1ll, 
Dánia. Ji'ra.nciaország) részletr.s g,yógyszArészkép
zé-si tanterYét és szán1os ország képzési fürmáit 
Ezekből megállapíthattuk, hogy a foladatkörök 

diff81 cncüllása Ó8 a képzés ehhez alkaln1azása szá
mos szocialista (pl Szovjetunió, Német Demok
ratikus Köztársaság, Románia) és kapitalista (pl 
Anglia, Svájc, Svéd01szág) országban megtörtént 

A gyógyszerészképzés időtartama a szocialista 
országokban 5 év, kivéve Bulgáriát, ahol 4 és fél 
év. Az egyetemi oktatási idő 8-9 félév, a gya
korlat fol- egy év. Lengyelországban 10 féléves az 
egyetemi oktatás 

A képzés időtartama a tőkés országok többsé
gében szintén 5 év (8 félév egyetemi oktatás" 
1 év g:yakorlat). Ausztriában és J)ániában 6 féléve.'J 
egyetemi oktatást 2 éves gyakorlat egészít ki 
A gyógyszerészképzés időtartamát a megvizsgált 
országokban a II. táblázat mutatja A tantervek
ben szereplő szaktantárgyakat és azok gyakori
ságát a III táblázat tünteti fol 

Az egyes tantárgyak elnevezése alapján csak 
nagyon általános következtetéseket lehet levonni, 
mert a különböző 01szágokban a.z elnevezések 
más-1nás progran1ot takarnak. Ezért megvizsgál
tuk a következő jellegű tantárgyusop01 tok: nö
vénytan, fizika, kérnja, orvostudományi tárgyak, 
tárasdalomtudományi tárgyak, nyelv stb arányát 
(lV. táblázat) 

Megvizsgáltuk továbbá az előadás-gyakorlat 
arányát az egész egyetemi oktatás· összóraszámá
han (V táblázat), valamint a fonti tárgycsopor
tokban (VL táblázat) 

A fenti adatok is alátámasztják, hogy a gyógy
szorészképzésben növelni kell az 01 vostudományi 
tárgyak arányát, biztosítani kell a biokémia, 
toxikológia, kolloidika oktatását, nagyobb súlyt 
kell helyezni a fizikai kémiára. nagyüzemi tech
nológiára Egyes tárgyak, tárgycsoportok gya
korlati óraszámát növelni kell 

Mind ez csak abban az esetben valósítható meg, 
ha egyrészt a gyógyszerészképzés időtartamát a 
jelenlegi négy és fél é>ri51 öt éue, ezen belül a 
8 féléves egyetemi oktatást 9 félévre emelik, 
másrészt felsőfokú gyógyszerészeti technikum léte
Ritésév0l1 a j0lRn]p.gi gvÓg·vRzB1 ÁRzi munka.kör AP"V, 
már vázolt iészének ~lláÚsához megfelelően fé'l
készült szakembereket képeznek 
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I V táblázat 

A gyógysze1észképzés ö.sEzóraszá1nában az egyes 
tantárgycsoportok százaléka.e; a1ánya néhány O'I szágban 

-----~, 1 ' 1 
1 Társa-1 • • Orvos-

, Nö- F1~1ka tudo- Gyógy- dalom-
Ország 1 vény-1 ),',~',;_ 1 Kém;a mányi sz~rész- 1 tud., 

etl tan-1 nyelv 
1 tan t'k )1 tan- tárgyak! egvéb Ima I a __tárgyak 

1 -

lllagyarország 1 11,1 8,8 31;5 12,3 17,2 
1 

13,0 
Szovjetunió 

1 
10,9 10,3 27,0 17,7 16,9 

1 

17,1 
Bulgária 12,2 10,3 30,5 12,2 16,8 18,0 
Csehszlovákia 12,9 5,2 30,1 16,2 12,4 23,2 
Leng~relország 12,4 8,4 36,5 14,3 8, 1 20,3 
NDK 11,2 5,9 58,0 4,2 6,0 14,7 
Románia 12, 7 12, 7 33,4 21,0 15,4 4,'i 
Jugoszlávia 13,3 10,5 42,1 16,5 11,9 5,6 
Anglia 

15,5 5,8 35,5 24,4 18,8 (Wales) 
Ausztria 

(Wien) 28,2 6,5 54,6 3,8 6,9 
Belgium 

13,1 10, i 50,1 19,4 4,5 2,1 {Brüssz.el) 
Dánia 18.l 7,9 53.9 9,1 11,0 

Javaslat a technikusi rriunkaköri e 

A felsőfokú technikumot végzettek munkaköre 
a következőképpen alakulna : gyári gyógyszer
készítmények, gyógyszei tárban, illetve galenusi 
labm atóriumban gyógyszer ész által készített gyógy
szerek, (kábítósr,erek kivételével), sebészeti kötöző
szerek és a gyógyítás célját szolgáló egyéb esz
közök mvosi rendelvény nélkül és orvosi rendel
vényre tö1 ténő kiadása; 01 vasi rendelvény nélkül 
kiadható gyógyszeiek lemérése és egy komponens
ből álló orvosi rcndelvényie az előírt mennyiség 
lemérése; a gyógyszerkészítés és gyógyszervizs
gálat technikai műveleteinek ellátása; a gyógy
szergazdálkodással kapcsolatos teendők ellátása 
a gyógyszertánezető gyógyszerész üányítása és 
ellenőrzése mellett 

A megoldásnak ez a - véleményünk szmint 
helyes - módja további p10blémát vet fel. Fel
merül a kérdés, hogy a gyógyszerész és technikus 
mellett szükség lesz e a gyógyszertárban harmadik 
típusú szaken1berre és ha igen, inilyen mnnkakör
ben, ennek a. inunkakörnek milyen képzési fo11na 
felel meg? Ennek a kéidésnek a megválaszolása, 
valamint a különböző képzettségű szakemberek 
egymáshoz viszonyított legcélszerűbb szám-

V. táblázat 

Gyógysze1 é8zképzés összó1 a számában az Elöa,dás··gyako1 lat 

Ország ne> 

l\iagyarország 
Szovjetunió 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Lengyelország 
NDK 
Románia 
Jugoszlávia 
Anglia ( 'Vales 
Ausztria ( \Vien 
Belgium 

) 

(~r;ü,sszel) 
Dama . ,, 
Franciaország 

(Nancy) 1 . 

aránya néhány országban 

Összes Óiák száma, előadás-
gyakorlat aránya 

e órák száma 1 o• 
1.,----'"---

össze- 1 " . 1 gva- j elő- 1 gya-
sen , eloadas ko~lat.; adás ) kÜrlat 

13915 [ 2010 1 

' ' 1845 4i'1 
1 

52,9 
4636 1778 28581 38,4 61,6 
3930 1545 2385 39,3 60, 7 
3929 1499 2430' 38,2 61,8 
4840 1650 3190 34,1 65,9 
4290 1470 2820 34,3 G5,7 
3682 1527 2155 41,5 58,5 
4275 1650 2625 38,6 61,4 
3610 970 2640 26,9 73,1 

) 4365 1260 3105 28,9 71, 1 

1 3125,5 1099,5 2026 35,2 64,8 

12531 11165 1366 46,0 54,0 

1410 

1 A gyakorlat pontos ó1aszán1át nem ismerjük. 

arányának megállapítása komoly üzsgálatot igé
nyel Az ene vonatkozó vizsgálatok az On os
továbbképző Intézet Szervezési Tanszéke irányí
tásával folyamatban vannak és azok eredménye 
alapján lehet majd fenti kérdésekre választ adni 
Természetesen a iná1 működő és a még kiképzésre 
kerülő gyógyszertári asszisztensek munkájára a 
jövőben is szükség lesz. Az érettségizett asszis.z
t,enRok számára. lehet,ővé kell f,p,nni, hogy a fAnli
nikusi okleveletlevelező tagozaton, esetleg külön
bözeti vizsgák letételével megszerezzék. 

A gyógyszerészképzés új tantervének jóváha
gyása után következő feladat a továbbképzés 
továbbfejlesztése, a szakosítás, a szakgyógyszorész
képzés rendszerének a kidolgozása, amit feltét
lenül indokol a gyógyszei ész sokrétű feladatkörn 

PE3!0ME 

AoropbI nepecM01pen11 06pa30BaH11e KpYra OŐ5I3aH: 
ttocreti: 11 Yl!3CTOK pa6orr,1 rpaplil3U:CBI'3, 11 B CB713lf e 3l'OH 
06pa3013att11e cpapl\-131.{CBTOB 

ÜHH rronpo60B3JHI 06p11cosa Tb H3CIORIIJ;YIO l1 O>KM

;::i;aeMYIO cneu:11aJI113aLIJ1!0 pa60'IbI qiap~1auesra 

VI táblázat 

A gyógy~ze1'é~zképzés előadási és gyakorlati óráinak aránya tantárgycsoportonként néhány országban 

1 
Fizika , . l Q 1 vostud. IG.yógyszerészeti 

01·szág neve Növénytan Kclllla tantál'gyak tantárgyak 

1előadás1 előadás/ előadási . k jl"d_-;--:---1-1-1" d' 1 k gyak. gyak. gya. eoa as1 gyac. reoa asi gya. 

1 
41,4 1 58,6 43,5 56,5 1 41,8 1 58,2 68,8 31,2 i 40,0 60,0 1Iagyarország ' 54,1 ' 34,5 65,5 Szovjetunió 45,l 

1 
54,9 46,4 53,6 36,5 63,5 45,9 ' 

1 
56,2 51,9 48,1 36,2 63,8 53,1 4-6, 9 1 34,l 6C,9 Bulgári~ 43,8 

1 i CsE.·hszlovákia 40,0 60,0 50,0 50,0 36,9 63,1 49,0 51,0 43, 7 56,3 
1 41,2 58,8 NDK 1 53,1 46,9 58,8 41,2 16,9 83,1 100,0 -

1 

Lengyelország 

1 

37,5 62,5 59,3 40, 7 35,6 64,4 58, 7 41,3 38,5 61,5 
R·ománia. 43,6 56,4 46,8 53,2 32,9 67,1 47,2 52,8 38.4 61,6 
Jugoszlávia 42,1 57,9 43,3 56,7 28,3 71, 7 48,9 51,l 29,4 70,6 

1 

' 26,1 73,9 
1 

25.0 75,0 Anglia (Wales) 30,4 69,6 42,8 

1 

57,2 24,2 75,8 
Ausztria (\.:Vien) 26,8 73,2 78,9 21,1 21,4 i8,6 63,6 36,4 30,0 70,0 

GS,3 ' 10,1 59,6 Belgium (Brüsszel) 1 46,3 

1 

53,7 58,2 1 41,8 25,8 1 'i4,2 31,7 

1 

Dánia 
1 

52,3 47, 1 77,9 
i 

22,1 33, 7 
1 

66,3 76, 1 23,9 48,4 51,6 
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ÜHH µ;aIOI rrpe,nJIO/l{eHHe Ha HOB006pa30BaeMOtí: KpYr 

p;e5IT,O:eeJibHOCfl1 acc11crettros .. 
TipHHHMa5I 80 BHHi\13HI1e BCe BblllleYKa3aHHOe H ;:i;aHHbie 

o6pa30B3HH5I 4lapMal(eBI'OB B 12 crpaHax, aBTOpbI B03ÓY
)]J1JlH HeKOIOpbre roqKH 3peHH5I K 041opMJieHHIO HOBoro 
yqeóttoro nnatta o6pasosaHH5I 4lap-111-ar~esTos 

ZUSA1D1ENF AS S UNG 

Es ·wird eine Übersjcht über den Berufskreis des Apo
thekers und die Ent~vicklung de1· pharmazeutischen 
Ausbildung gegeben. 

Dic DifferEJnzierung clcr pharmazeutischen Tatig
keit in Gegen,vart und Zukunft várd gestreift.. Ein \'"or-

schlag über den neu zu gestaltenden Ar beitskreiR dcs 
Apotheken-~4-s·sistenten '\\ird unter breitet. 

Unter Berücksichtigung de1 Daten der Ausbilclung 
in 12 J_,andern \verden einige ~q_nregungcn uncl Emp
fehlungen für ein,en neuen ~4-usbildungsplan gema.cht 

(Egész.ségügyi Minisztériurn, Budapest V, Akadé-
1nia u 10. és Buda2Jesti Orvostudomá·nyi Egyeteni 
Gyógyszerészi Kérniai Intézet, Budapest V 111, 

Puskin u 11-13) 

Érkezett: 1964. IV 21 

:Ki.táleteJ kö~lenilénlJek 
ADATOK NÁTRIUMPIROSZULFIT TARTALMÚ OLDATOK BOMLÁSÁHOZ 

DR SZEPESY ANGELA ÉS DR RAOZ ISTVAN 

Oxidációra érzékeny g_yógysze1készítmények 
állandóságának elősegítésére ma is gyab an alkal
mazzák a nátriumpiroszulfitet, biswlfitet és szul
fitet. Gyógyszerkönyvek és más kézikönyvek [1, 2, 
3, 4, 5] előirataiban szerepelnek mint antioxidán
sok, az adrenalin, apon101fin, fizosztigmin-szali
cilát stb. stabilizálására 

A szakirodalomban a legrégibb időktől foglal
koznak a kénes-savak oxidációjának mechaniz
musával és gyógyszerészi vonatkozásban is több 
szerző tárgyalja ezt a ké1dést [6-31] 

A biszulfit oxidációját a következő bruttó kép
lettel szokták kifejezni: 

so2 - + 1/2 o = so 2 -
• 2 4 

A folyamat azonban korántsem ilyen egyszerű 
A biszulfit egyes módosulatai és a keletkezett 
különböző termékek egymásközötti reakciója igen 
megnehezíti az oxidáció pontos lefolyásának meg
ismerését 

A következőkben röviden összefoglaljuk iro
dalmi adatok alapján a bomlás lényegét 

Vizes rendszerben az oxigén és víz reakciója 
során 0 2- és OH-gyökök keletkezése vezeti be, ill 
indítja meg az oxidáció folyamatát 

A szabad gyökök oldatban való jelenléte viszony
lag új és tanulmányozás alatt álló része a kémiá
nak [34, 35] 

A víz disszociációja a következő: 

H,O "" H+ + on- (1) 

Az anion reagál az oxigénnel és szabad gyök 
keletkezik: 

Egyéb gyökök is keletkeznek azután az anionok 
reakciójából: 

0
2 
+ 0 2 - .,, o- + o;-<o;-> (3) 

~-'i szaba.d g,yökök a. víz disszociációja során létre
jött H + ionnal egyesülhetnek a kovetkező egyen-

letek szerint: 
o- + H+ "" OH (4) 

0 2 - + H+ """ OH- (5) 

A szulfit oxidációja az OH-gyökkel történő 
egyesüléssel indul meg [17]: 

k, 
so;- + OH ~ 803 " + OH- (6) 

A HS03 gyök a következőképp alakul ki' : 
so; + 2H+ ""HSO, + H+ (~) 

Az előbbi két reakció összevonva : 

so;- + 2H+ + OH~Hso, + H,O 

Ezenkívül a szulfit-ion reagál még az 0 2- gyök
kel is: 

k, 
so 2 - + o- so- + 20-a 2 ___,. a ( 8) 

A lezajló reakciók a következőképp összegez
hetők: 

so;-· + 02 + 3H+ _, HS03 + 20H (9) 

A szulfát-ion a HS03 és OH gyökök reakciója 
s 01án keletkezik 

OH + HS03 ~ so:- + 2H+ (10) 

A kénessav disszociációs álla11dója határozza n1eg, 
hogy a különböző hidrogénion koncentrációnál 
milyen a szulfit-hiszulfit aránya A nem pufferolt 
szulfit-oldatok is tartalmaznak HS03 - iont a 
szulfit hidrolízise miatt: 

so;- + n,o .,, nso; + on-

A biszulfit, HS03 - oxidációja során átmeneti 
t01mékként keletkezik a HS03 gyök: 

k 
nso; + on -1nso 3 + on- (11) 

A teljes reakcíó tehát a következő : 
HS03 + OH + H+ ~ HS0 3 + H 20 (12) 


