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A kórházi gyógyszerész feladatköre az ezredfordulón:
igények - efüfeltételek 1
l)fL

:\fíNr\:.l~rt

E;\IIL

jezetten a gyógyi-;zerek is111erői, és ne1ncsak a
gyógyszerek készítését, kiszerelését 1 elosztását végr!elen1 nélkül nieg kell kezdeni . .11 lenulfikatervezclct zik1 de is1nerik azok indikációit, kontrainclikációit;
az 1lfG _1rT 111eg/elelű szakos;ddlyaL szervezetei bevo- részletes tájékoztatást tudnak adni a gyógyszer
ndsával l:ellene kialakítani. ~4 rugaln1as u1odulrend- felhasználúsi 1nódja, adagja, adagolási rendje
s;;erií tocclbbképzés főként vidéki köz11onlokban oktató tekintetében; s{ít tnegfele16 képzettséggel rendelklinikai-kórházi. cgyséyck, orros é8 gyógyszerés;; kol- keznek olyan értelernben is. hogy a speciális teriilekl'ivák bel'onúsúval lehet n1egoldani. C'sak ez: bizto- piús igényeknek rnegfelel6 farn1nkotcrápiáH eszkö.-;íthatná. hogy a gyógys:;erés::eink raló8 iyén.yeknek zijket képe;.;ek tervezni. sziikség szerint technoló111er1/ele/íj terrlpirí.-; isn1creteket s::.ere::;;enek é8 az e;;red- uiai úton létrehozni. azok hatását. és hat.ús-kvalit:úforrlulríra a !trJrhá:;i tJs kli-n.ikai yyáyys,:er(;.-;:;et 111rir .~'rLt garantúlni.
N'en1Lsak a fekvőbeteg illtézetekben. hanen1 a
hf'épUl)ön a (f.IJÓ[/!JÍfÚ.s 111c;u.:trIIH:.
küzf(Jrgnlinú gyógyszertárakban is igény. hogy az
(dt Hzulgálatot teljesít6 gyógyszerészek ne csak a
..\ IL világháború. 1uint annyi n1ás területen. uvóuvszerkészítéshen. hanern ct uvósrvHzerek haszne1i1csak a harcászattal SZlJ!'(Jsan üsszefiigg{í tech- ~1~i1<~t'át illet<')en is s:r.éles körú táJ·éi;;.o~-,~,tt::;áugal renev
nika, hanern a háhorúH sértiltek kezelésére szolgúh'1 delkezze11ek. hogy egyrészt. a nagyk<izön.ségnek.
kifejlesztésében
gyúg:--'szerck
a
így
eszközrendszer.
111úsréNzt a gy('1gyszerek használatát- eié)írl'> orvosokés elterjesztésében is dönt{) v(dtozúst hozott. .~\ nak napraké;:-;z. adekvát, terúpiú.s 8:t:ernponthúl
gyógyszerészet sze1upo11tj{1,höl a 1L \-ilágháborút haszn{dható infin·1núc~iókat tudjanak adni.
követ{) é\·eket a gyógyszerrohbanás éveinek iH
~-\ 1noclern gyógyszer-nagyi{JHI' kialakulása a
nevezzük, arni azt jelenti. hogy a II. ,-iJágháború
er(ísen vi;.;:-;zasznrítntta. ígv a
Yvóuv1:;zerkéHzítést
elótti id6szakhoz képest a gyógyszerek szfi1na a
elt-;{ísorhan inf<Jrrntt"~iós,
tevékenység
g),óg),szcrészi
töhhHzörösére növekedett, rnivel ne1ncsak új hatóténykedés irányába
közgazdasútd
a
és
szervez(·;
anyagokat, új hatás1nechaniz111usokat. hanein új
l~asonl<'; esetben. az~ élet
n~inden
.i\I.int
cl.
tolódott
gyógyszcrcS()port(1kat Ü;; fcll'eclcztek.
<iltal fül vetett igényeket követni .szokta a fels6f<1kú
J-litelt érde1ul/í adatok 8Zerint az 1000-as é\·ek
képzési rendsz~-Í·ne~k a rnúdosulása ..;\ II. világháelején niintegy 200 OOO készítn1ény volt forgalou111t:úni oktatási reftirnH)k a gyógyHzerészké1)zés
lH1rú
han a világon. ruelyeknek DO'.\,-a a II. vilúgháhorú
tekintetében egyérteltnűen kifejetováhbképzé;.;
és
új
7000
e!iítt nem is létezett. Hl-18-Inü:l között
a biológiai é8 klinikai jcllcgü
hogy
juttatták.
zésre
preparátnrnot vezettek be, 8 az )„n1erican :J\.Iedical
tevékenység az
gvóg:y.szerészeti
11élkül
h;n1eretek
A.ssociation szerint az l H70-es évek elején az Egyet~tiatt n régi keretek ki.Jzt~H3Hl
igénvel~
vúzolt
iniént
sült 1\lla1nokhan 7200 készítu1é11yt forgalrnaztak. fiilvtathatö. ' ·
'.A fejlődés és a 1neg:újulás olyan ~gyors '"volt, hng5,a cliplornához
alapja
gyógyszerész-tevékenység
A
ezeknek 70'}{,-út 15 évvel korábban. tehát lDGtl-ben
annak isn1erete. gyakorgy(Jgyszerkészítés,
kütütt
rnég nern is1nerhették. auli egyhen azt Ü-; jelenti.
lása. J~bhcn a fnnkcióhan való naprakészségnek
hogv az 1070-hen 111likücl<l orvni:li kar euyik fele
kell a gyógy::;zcrészképzés alapját képeznie. nüvel
egY~terni képzése .során 11e111 is hallhatott e'Z.eknek a
hárn1ely 1nús gyúgyHzerészi tevékenység egyéb
i'zereknek túlnvon1ó részér{)!.
is útháríthat<'i. de a. gyógyszerkészísznkernherekrc
;\ fejl6dés 6s n r-;zárnok tolje:-:en egyé1'telinlí
ugyanúgy cliplnrnúhoz kötött tevékenység,
tés
következteté:-;eket engednek 1neg.
nünt ahogy a. gyógyítás is az.
Ffa a két világhúhorü közötti id(íszakot vesszük
Itt ruost. csak azon lehet vitatkozni. hogy a
figyclen1be. akkor n1éltányo.snak tarthatjuk. azt a
és e4véb gyógyszerészi 'tCvéu:yú~v.szerkéHzítés.
kívánsltgot. hogy egy általános praxü_;t folytat:ú
a 'f:Cljes n~u1;ika.id6 és foglalréBzarúnyn
'k~n}r~égek
orv~1s. ;gy sz~1nélyben ~sruerje a cli:1g~~osztikát.,
t:erap1at, he\eertve a gyogyszeres terap1ara szolgalo koztatottságon belül a kor és a hclv szerint nüként
lehetéiségeket is. Ez ~·kí\~?inság netncsak az ú.lt~llú alakul. Enn'ek n1egfelel{jen kell n1ef;sznbni az isn1el'et;:.;zcrzésnek <t tnikéntjét é;.; a rnélységét:, to\·ábbú
!l<Js, de a klinikai praxii-;t fol,ytató or\·o:-:~;t\ szen1az t'ij tevéken;,..-ségi kürliknek a· n1~gjelené:>ével
he11 sen1 volt eltúlzott követeln1énv.
l\Iarutpsúg azonban ilyen követCln1ényt állítani a.zoknak a n1inGség:ét.
J(étségtelcn tcl~át. hogy a gyógyHzerészi tevéegyetlen orvos e1é sen1 lehet. l\Ia 1nár teljesen egya tnegváltozását bizonyos késésekkel
kcny:;égnek
speuiúlis
i.s1nerete
~yÓU:VHZerek
a
érteltnii. hoU:'\'
szaketnbert '"J~íván.'- l\IŰ:~· a 1nagyar viszonyok is, nauv tehetetlenséui nvotuatékkal a képzési rendkiilönösen klinikai és kórházi feltételek között fel- sz~: rneg\ á\tozásab ed([ig is küvett:e. Új vonás és a
vetik ol:van szaken1herek iránti igényt. akik kife- szervezett fels6oktatúsban 111ég alig tükröz1Jdik
azonban a szak1na jellegének aZ átafaknlúsa els6klinikai és kórhúzi vonatkozásban ..~\ kör.'iorban
l ,·\z \'. I<\.órhd.zi C+yógytizcrú.->zeti Sziinpoziun1on Ifik;)
húzi é;-; klinik<li g:.Y<')gy;.;zertárak nélkülözhetetlen
Eg1•rl10n elhnngzoLL refenii11111
.;l

szcr:.:ű

nyornatékos érvekkel tá 11ut8::lja alú ja.l'aslalúl,

111.iszerint a (JlfÓ(J.IJ8Zerés::ek klini!..:ai kiké]Jzését késc-
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részei lettek a fekv6bctcg cllátúsnak, rna 1nár kulcs~
szerepet töltenek be o(~:-annyira, hogy nuinkáj11k
kiesése a fekvőbeteg-intézeti ellátásban alapvetlí
zavarokat ered1nényezhet. Ennek elis1nerése bizonyos fokig a fejlesztések és beruházások 1negvalósításában is kifejezésre jutott a tnngynr egészségügyben. Ez a f<Jlyan1at ne1ncsak l\Iagyarorszltgon j{tt;.;zóclutt le, s az angolok ezt úgy jellen1ezték, hogy a
gyógyszertárak a kórházak pincéjébéil kikerültek a
tnagasnblJ szintekre.
ICérclés az, hogy ez inegtörtént-e rnindenütt '?
rl\1djuk nagyon jól. hogy valarnely szaktí.gaznthan,
vagy szak111ában az cvolúciú, a fejléíclés, létrejötte
ne1ncsak tárgyi feltételeken, hancn1 az ún. ernberi
tényezc'.ín is n1úlik. ÁA.z cn1beri tényezc'.í, a szak.inai
i;.;n1eretek, a ;.;zakrnai tudat. a szak inai öntudat hordozói, 111ely t.énvezéík 1ninélséu:e szerint a rendelkezésre {tlh:i any<~gi eszközük úlÍ:al létrehozott progresszió a leu:külünfélébh lehet. \ 1an azonhan euv
olvan hatúr~-i.1110! az etnhcri ténvczlí se111 tud t:ovál:íh
juvtni, húrn1ekknra is az an1bítfé>. Lúr1nekkorn is az
it;yekeze~.

ha t:úrsadaln1ilag szervezeti segítsé,[Eet és

tan1ogntast 11en1 kap.
:-\ kórlulzi és l~linik_n_i_ MYl1g}:_sze1:~sz~t- _i_ e1:_1nés_zetes _t_~re_kvése. _ }H)q}T _I1)_fúJ?fú~_,~ki_l_zq}:tí_I_(_ ·:i ·_ t')iricéf)6t,
ei íS 1ú_~EL„~~:_J(i.lf Cf-!Crl_ .ré_sz0 __ l9_tt-.__ t~ __ J~;_ky(íJ?.GÍ:9g_: ~!_l_á tó
~ -TiltCZ1-né11\~~kn_ck: kiJz:.\:_fJJlc_I}_ _ r4_s~.v~_t~Il_9J _ éB „n_c_1_1_1_c_sn_l\
pr©IBí\;·-1-;-z(_;rg~t~Tftl ~~~s~ t~-1- _l~~~J~liiff{flL Ű.„ gy6 g~y-t ttL~ _ _-1~1~ ·ne_~:~ lsq·:: Egyre iúkúbb keztl körvonalazódni, köriil·11-atúrolódni az az is1ncret- és felaclatterülct, n1elrnek elsnjútítúsa, ill. 1t1egoldása a kórházi-klinil..::'ai

gyógyi-:izerészekre vúr. inivel az egészségügyi ellátáson helül a gy6gjtE:iZercs tení.1iia vonatkozúsúha11
egyre nagyobb rnértékhen gyarapodó ún. ,,senki
földje" kezel kialülrnlni.
~;\diagnosztika. a ncn1 gyógyszeres tcrúpiús cljár{tsok, a n1egelc'.ízés. a gon<lozús, az orvosi tevékenyHégnek akk;;ra ré::-:~ét ._veszi igénybe. hogy a n1ar~1dék energiája t:sak a gy('>gy.szercs terápia felszíne.:.;,
legfeljohb közepe.:-; isn1eretét hb:tosíthatja az orvos
szÚ-nHí.ra.
Rzükséutelen hanu;1)ztatni, houv a kialakulú
,.senki fÜldjére'~ eg}~ új szake1nbOrgárdúnak, új
koncepcióval kell henyoinnlnia, n1ég11edig nen1
egyszcrüen a ho11foglnlás igényével. ha11c111 azzal,
hogy az élet igényli a YÚknu1nnak a hetöltését.
Ennek a vákuu1nnak a betöltése lényegében olyan
;-;zake1nberek által képzelhctc'.í el, akik valóhnn
ünnerik a gyc'>gyszereket. azok fizikai. kétuiai tulaj-

donságait, ünnerik azok hatúsát_, isruorik az c\kószítésíik nH)clját:. az ehb('ll ;.;zúrrnnzó hátrúnyokat és
elc:'.ínyükct. Isrnerik toYál>bá a gy{)gyszerck felhasznúlh~atöságf1t. és ebben olyan t~1]ln~~talatokkal rendelkeznek. 1uely tapasztalatok értéke ne111c::-;ak a
hetogúgy r11e1lett. hanen1 a:r. ún. klinikai i(~rápiú~

l-:u11l'erenL'iÜko11. 1neghe;:;zéléseke11 uli11l új. he\·ezet:endéi javaslatok is hasznosíthatók.

}fosszú évek út:a hangozt.atjnk, hogy n gyúgy:-:zerészképzésb()\ és képzcttségbéíl alapvct:éíen hiá~
nvoznak azok a klinikai i;-:;n1eretek, n1e\yek a gyÓi!Vs;,erészek szún1úra tújékoztat:'tst adnún~ak az;Ji-:rÓ'i a
betegségekről. a111elyckrc i1 g_y(')gyszcrekct 1111.sznúlják. Ezeknek az isinereteknek a hiányában a n1ér-

leu: eG:yoldalúan elbillent, nlinek l~üvet:keztélien a
g.~:óg)'~zerész ké11zett;-;ég saj{Ll<is<tn f'úl11ldalú.

1980. július

.:-\1nint az oktatús türt.énete n1utatja. az oktatási
rendszerek 1ninclig az élet últal tú111asztot:t kü\·ete!111é11vck, az élet ú\tal tán1asztott: kih.ívások 11vc11uú11
1núd~>sttlnak, 111int 1nondotta.1n rneglehetű8ei"1 nagy
késé;-;sel, az intéz1nényrendszerek közisn1erten nagy
tehetetlenségi nyon1atóka 1niat:t.
.A. kúrházi~ldinikai gvúuyszerészett.el sze111he11
egyre inkúhb olyan k0~-·el~i111én~yek fugal111azc'1dnak 1neg, ainel,yek a klinikai ;;zöhan realizált'.idnak.
s an1elvek klinikai iHrnereteket: fültételeznck. Jelen~
leg 11e1~11 vagJrunk abban a helyzetben, hogy a szervezett egyete1ni képzésünket egyik napról a llHÍ;.;ikra az itt vázolt. igényeknek n1egfelelűen ruegvált.ozt:assnk: c!képzclhetú azonhan, hogy arra az
alapképzésre. inelyel az egyeteud tanulinányuk
adnak. olyan tovúhhképzési rendszert építsünk !'Ú.
;uiH:lyik 1nindazoknt az is1neretc•ket képe;.; inegnclni
...:zerVl'Zet t fornuí.han 1ui11daznknak. akik klinikai
\·1 )!\a t k< JZÚ.c;t'J isineretei ket h{i,·í t eni k í vúu júk. '.I'cn11ók ezt 11u1it.r1san azért. hogy tndúsukJ.::al azokat n
f(:hér f(1!tokal. azt a .. .:-;enki füldjét" hetülthe:.:sék.
n1nely eµ:yre 11aµyul>h rl·sek f(irnuij:í.han tútong az
P~f!:-:zsésdb::vi cl!t'tt.ú:.:011 lil'lii\.

. ElkéJ1z~lé:'e111 szerint 11en1 az ugyeton1i ref(1r1no11.
a t0Yúhhké11zési re1Hli-;zere11 keresztiil kel! tt
gyú,~.)-';.;zerészek klinikai ké1izé:.;ét f()r;-;zír<1z11i . .El
t uduk képzelni (J!yan intenzív klinikai t.anf(1lyan10kat. a111elyek 11e111 feltétlenlH egvetenli \'Úrosokhan.
lia11e1u ,;itgy 11kt.atú kc'Jrliáz.__.küzpuntokban. az
Ol'\"UHtoY<.ibbkúpzli \'HS!:\' üZ egyes t::VÚQ:\';:iZOrtúri
küz1:ontok. i!L kCirluíza'I~· ünál\ó t:~Jvább)~ér;z·ési rend~
:-;zeré11 heltll 1->zervez('íd11ek; <ttnelvek költségeit Ynuv
az or\·o."to\·úhhképzlí inlézet, a~z egyes gy{igy."!z~r:
túri küzpontok \·agy tantÍ.\·Hok fizetik. Ez a kült;:.;éµ
lt~nve!..!éhen nc111 lehet túlsáuosa11 rnrura:-:. s(·;t U\'a~
nú;n ~zerinL u1úr uia [;-; bizttJ'Sítható . ..:\--tárgyi f~·ité
tf:lek i;-; adottak. hiszen rtz oktató kúrhúzak eleve he
va1111ak renclcZYL' az orvqstanhallp:af'ók fogadú:-:úra
!ianL:ltt

t~>,-.;

oktatúsúra.
l~~rdent<::"'l \·(j\11a a !:f,Vlígy::;zeré:-;zok klinikai kíké11~

zé:-.;l't ké...:cde\eru nélkül 1ncgkczdeni. Ez a szervezett
klinikai továbbképzés e!;;/L;orban a hutugségek tiineteit. azok fe\isruerését. a buteg8Ó!! HÚ!\-'OHH<Ü.!Únak
1ueµ:íté!é:->íJt. proµ:110:-;ztikújút fogia~1ú t~1agúr;;1, kilH:í\·ít \'U azokkal l.l krinkrét terápiús tapaszta!alokkal. ainelvekkel a _u,-akorlath<l!l dol_uozi'1 orv(1.-;1.dz
re11delkez~1ek.
·
I~rdeines \·oln<l kidolt.u1zni é::; eu:v olyan. e;-;etleu:
t<ibl1 ö-1·re terjedií. évcnl.e e~y va~}~ két.. leµfeije!Jli
iulrut11 l1etet igl\nvlie \·ev<>. e.:-;etleg le\·clez{i f<1n11ú~
haH :-"Zervezeti. d~~ néhún:v 1utJ_1r1s Úonzultú('i1'n·a! (~~:--:
l let CLd>c 1uu tat Ú;..;sa! egy hekötüt t tan fol V<llll( 1knak

a rc1'ldszeré1- létrehoz1\(, an1elv szukcessz.Í\·e esetle!!
tübh :-:;,;,inlen é;-; f()kozat.ha11 t~dnú az egyes klinik<~i
t;'trµy<dZ11ilk az elnié!eti é.:-; ,!!yakorlati ai'í;pi,-.;1nl~retét.
I i t 1 ti11es sz<'i arn'il, liouv a UVl'.nryszeré.'-'zekhlil e1l'Yi 1.-~<Jkat: képczziink. -.:\-lú.;;.:r;\i \.,~-,; s~/J: egyszcrííen arrúl.
liouv a uvak(Jrlatlian szen1lélt:etve. auten!iku."
UJ(~;tiun 1u'c~gi.:-;u1erjék 01zokat a k<Jrképcket.. anie1\'t:kre a u \·~'1uv:-:zL•reket a 1kal niazzúk. _~\ 1U(;1u1 y i l iL·li
;~z új i~;n;e~reÍ.-l:k a tndú,"anyagba beépülnek. iildzor
ezek ,-issznc.sat(/iússaL nrinéíséuileu 1naµa:--alih ;-;zinien k;q1<'sol1'1dnak a ,[.[_vr'1µ~'.:-;z'(,rei'~ ha;znúlatúna\.:.
t 1tlajclnn:-:útr:dnak az isiner-etéhez.
J~zuknek a to\·úhllképz(i tn.11í(dya1u<Jk11alz c:len-

u ·yöc+)"SZJ~ l{ -i::~z ET

!BSG.

!!eclhctctle11 része lenne a hetcgbernut.at{u.;, iucrt a
'fanfol~.ran1nak beteg- és tercipiaeentrikusnak kell
\ennie . .;\ heteghernutatás ter111l•szetesen rnagáha
f()glalnú a hetegvizHgálat he111utatását is.
1Jnvnslato111 lényege tehát, hog},- azoknak a kihívás<>k11ak. inelveket ai 1 \l\10-es éyek tú.n1nsztanak
a gyóg;1szerész. tán;adalonunal sze1nhcn. csakis oly·
111é\do11 tudunk eleget tenni. hogy a kihívásnak
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n1ecT11a

szervezett továhhképzésekkel cléhe n1egyiink.
:-\z ilyen tovúhhképzéscn útcsett gyógyHzerészek
110111 n1ozognának idegcnszcríicn a kc'irterernhen:
értclcn1szeríie11 11g-yanazt a nyelvet hcszélnék. rnint
az az orvo;.;, aki a g:y<íµy;..;zerész tanácsaira és tndtí.sára van rá.utalva. s a uvúuvszerésznek a heteut'entrikus t udú.sn n.vag:a. n~i~1t'Eüzvetlenii1 haszno8ft: _
E. :'l-l i n k f' r: '!'fi,, seO/JC uf r/11t1>:s r~f tl(f' hospital
hat (1 ténvczií. a !.!vakorlat han keriilnca\kaln1aziisra.
·1~,u:y iiyen. úÚ.alan1 vúzolt tovúhhképzéKi prog- 11/,11r1111tci.,·t a/ the tun1 r1f tlu' ,,;/l/1.:ni11111: 1/1:1111111r/s (l!U!
11r•:rr1nd ili11n8
ra111 n1c!,!val<'1sítá:-:a a uvóuvszcrész-társadalo111 rncu,\ul!H1r is iusist.i11g 1111 t!1,, 1trgent· intniduciion (1f
újulási ,k(};.;zségénck '1; l~J;1yilv{u1ítúsa is lehet. .-\z
11!iur!1H1cisL's l'duc11ti1111 stqi11ort·ing his snggC'sl1<1spiial
egyctenii képzés nH„\~vált.ozt:atása. 111int n1otH.!ot- ;inn lJ:-· enqiliut.i1~
1tl'gt1t1H'HÜ•. '.l'hc drnfi. of tl1v ::;td1jci:.:ts
ta1n 111<Ír hnsszú. nng.v tchctctlcnsé):!i n,von1atékkal ,..;ltnuld lil' \\"orked ouí. !1y i!u: rc.s11reti\'t' orgnnisni-ion.s
kii;.:zkiidr'í f11\ya1naL ?ilaradhat ez jelenle,u:i fin·r11ájú- n1Hl st·(:tious of tlie H1111!,!nrian P!inrr1111(•euti1:nl ~rwietx.
ha11. azonhnn ha n11'1d és lehet{)sé\.! vnn arra. hnc:v Tilt' flcxiJ.!1~ postgrnduaí'0 pi\11('.atíon of "11indul" systü~ll
L1f' so[\'(~d l•.v c·li11i(•n\-hr1spiínl U:H11ts, tenching Hlltinl:-·
c,uy ruµa l 111a:-:. 11Hidu1-rctH \.szcríi t{ 1\·tÍ hhké1 lZé:; l;C~1 1·un
ln tlH· phnr111ncr~titical '-'í'tliPrs of tli<~ countif':-;: collcct-i\'cs
e!l"aj<itíthatjúk a i:!Y<'lgyszcrészck azt az istneret- i1f physiciuu:- 11t1d phnnnncis!s. Onl,\· liy tlint. \\'!l,Y wutdd
anvauot. an1e\vre tén\·Jcuesen :-:ziikl"éuiik ,.llll. nk- Lw guarnoU·t·d tliat. nur plinl'!l!H\'ists \\·il! ll{'<111irc !hprak<1i· 'a gy<\!!y~zerész-Íúr~ada\1i1n 111e:~vn\ósíthatja pt·nticnl knn;vlcdgc.;, 11H~PLing all nr·1·1·S:-lary t'<"'quin•1111·nts
nt ihe hirn nf i!ie 111illl"ni11H1 1he linspiínl and
1ni11dazt. aiiüt eddiu szavakban ldvá1lL l~uy ilven a11d tltni,11l111rr1inenlogy
sl1011l(! nlrf'H(I,\· l1t' nn ir1ti>gral
(·linicnl
1in1gra1n11ak a \ét:rciu)zcísa. 1ui11t tún.;adal1;li igÓny
1•1\l'l nf the f!H'dicnl tn:atnH.'HL
kicléuíté:-;e, lchct:<'i,'-ié!!ct ad a u-v('iuvszcré.:;;z-tárfiada!01111i';-i.1;: atT<t. houv fettckhc1i' is kinvil\·ánítsa aka~
!J r. E. J.l i n k 1· 1·: :l11.f:1ul1u1/11:n~i1·/i 1fr., Í\.rrtn!.:r.'nr;ttát n sz<1k1nai·,;ncgújnlúsl illct:iíc;1. Itt nzonhan J,,111s,1p•.llhc/,T1\'1 i11 do· Zcit rlcr J,tf1rt1111sc111/wuulc ·
nP!IH'sak :->ZaY:1k sziik:-:éue:-:t'k. hanp111 tettek is: .·! 11s1u·ifrhc, ! ·(!rh::r/ in:11111;v·11
1nöµpPdig júl útgondo!L J~ j('>l 1neµval!'>sított tettek.
l lit' ldinisch(' :\11sl•i!d101g dvr .\p(1t!1Pkr·r l!nif.\ 1u1Yf'r·
:\. k<'1rhúzi gyú~yszcré:-:zct az ezreclford11\ó tújúra zi'rglicli li<'g1nint'!l wt•rd(·n. lh·r JlJnn d1:1· T!H~l!Jatik solli.l•
ín Z11sHtllnl'l1Pit n1it dt·ri 1·nt:-1•n·1'.!1t·1td('ll Fael1al1(í'.il\lngen
1 d,vnn ;-;zin1 re. kt'll j11.--son J.la.~yarországnn. hogy a
l ·Z\V. ( lrgn ni:-a t innPll <Jer l' 11gnri~1·!1, ·11 1'!in n1inzetil-isclll'll
,!!:y<'iµyszerész a g)·úg:rítú ('Sapat:nak c\n1aradhn.tat- (ie:-;('!lsvlin!'t. enl\\'ickPli \\'í'nlen. Ili(: 1·\astisehe, 1nndulla11 tagjn leµyen: hnsznos. tcrü.piús szc111ponth<'d
nrti!!l' Fnrtliildun!! könuit·, in er,.;t.(•!' Linii' i11 dt"n rei;ioértt':kvs inf(irnuí<:iúkat hordozzon. kon.-;truktív. a nall;·11 Z1·ntn·n, \l!;lPI' !·li11zuzi<·h1H1L; d('r uuif•iTidit.cn(!cn
klinisclien l<\:rnn\.:enbans•'irdH·it<·ll ·~!l\\'it· dt·r }i.rzic- und
liet.e~..!: ,U,vr'igyti\<Ís<Í!·- eu;,-.;e_<„dtJi !l\('ld(JJ\ tudjon részt
l'hni·111n1,vuiknl!ekti\·en gPli'1sL \\'(·rd1·11. :\t11· auf dic;.;P
\"enni a g::<'i~yszcrcs terápia n1cgszcrvczéséhe11 é;.; \\'i'iS(~ kfitlllLe (\S ('!TPiv]ii, \\'(';f'(l\'I\, (!tt!.\ 1\!lSi'l't' :\11ntlir>k!'r
,
kivitelezésében.
1[f'll ff'Hlf•n :\nspriit'lir·11 <>Hisprer·heude t!H'nq1eutiscl1l'
(így '.,!ondo\0111. hn;,ry ezt a java:-:latot a gyúµy- f\enniHissP f'rha\Ü'tl 11nd die ldini:-icd1t~ und Kr1u1kcnl•\·n·itc; ein
:-:zL·n~.'-'z-t;ir.--adal()!\l ;-;zl•r\·ezetei. n :\.Ia~var (i-y6Q.v- hnusphnrnn1Zii' !ii;.; ztu· .fnliri1111senrl\\·1·n<h·
Prgnni:-:cli1•r 'J\·í! de::-: ! !!•ilung,;11n1/.\·;:~:1·:·: :'«i.
;-;zeré:-:zcl i 'I'úrsasúu. a11nak szakrisztúl~,,~í r11eu:;'i!~;{t
hat11úk. EJ~;(i:-~orh:~n a k{1rhúzi 4:\"ÚL!:"\~szcrés;,i ;.:zer>1- /;'1,-s/l!!I" /1 f•.'.>"jl(,f'({/l/•1.
Yt'zetrc vúrna l'Z a feladat. .-\ \~(;nl~1:ét: javns\atnk.
!l-r o E. :11 i !l k (· r: l,11 /rtsk11r11 rh lu f111s11ii1il1r f((i'·
te1nai ikú[.; kid1dg()zú;-;n, t:ov;íhhké11zés lehet/íségci~ 111111•iis/o {/11111 {r1 j11r111i!u-ú1111:i(J: j!/'(fo11/1.~j
1111/r1i/kn1u!inek a felkutatústl ,:..;zi11té11 a sznk<isztúlv fe!adatn '.~rJ i
1

]('tllll'.

•

:\fél\· llH„'L'..!:!Vfizi'ídésent. h1)u:\· <lZ i\ven ininvú kezr!c11H~1;vezésel~ sikere diint<'i, 1;1ú<lun. vi:-:szah;ltna nz
c~.:yete;ni oktatásra i:-:. és nz újnhh tr:'ógyszerész
,!!t.'!H'!'Úr·iúk 111ár az t'111. heteil('l'flt.l'ikus ... 11atie11t
( irií.'l l t ('( [' · .u.\·<'i.uysz('n\:..;z ké] 1z6." l.::erehSl fCll ha.!!,Yl iúk
t.'l ":;, e.u_vet el lH.'Í, .~\h hoz. !tr i:.,!y ez lét rcjii_jjün .:q.ry( ·,~!'
szcrl>szt<í. r."ada 10111 hc\sr'i ii;-;szefii!.!Úsa. Pu:vséues fell611é,-;e {;:" i!..:ényeinek eµyc~rtel;uíi ki1;,\,i\\-·{u1ítúsn
;-;z il kséf-:e.".

Ln nC!tnrn ::-:ul•t'.'!lll:-; sÍnll prop"n1111 }l\'l' µrn\·uj nrgu-

111<'1itoj, laú kiuj <>Ili dt•\"H~ ].::nrncnvi fii'tl 1111tlfrun la !dini·
knn r•dukadnn dP la farn1n('iistr1j. La planon dr• ln t.e11HH'o
(•!lÍ de\·us c[fonni knnt· kun la kon;·ennj fakoj knj (irgaiiiznj!>j d~· !n Hungnrn F1lt'l1Hu'ia ~<wit·t•i. Oni 1i.1\·11s snh·i
lu ('ln::;tnn 11H~dulsi,:ie1nnn jdUf1('rfekiig(ln \"f'fp pt>r hr·lpo
,j" i11,.;irua11tnj k!inikHj-IH1s1•íialnj unu1ij. kunu·isin„ kitj
fnr·r1ln(·ii:c;tr1.!.;nl<>Lii\·<Jj \'!!ln pnn·ini'Hj ('\'Otrnj . .:--;ur (·in-('j
1•0\·11s ct'l'i igi. ke riiuj fnn11nciistnj nkiru tenq1injn knnojn
LP11\·i·ttnjn ni la i'kzisi1tJilnj 11reii·11doj, knj ki.· _C!is la jnr111il11.;nnC!n ln h{l,.;pitn!n knj klinika fnn11a1·i11 r'nkonst.rui~'.\! <'ll Ja !!l'•1cl'Z(l/l di.· ln kurn('ad11.
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