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A tudományos utiíupódiíséi:t
DH. NIKOLICS K:Í.ROLY

l\Iinden hivatás, minden tudományos szakterület egyik döntő problém'1ja, hogy lépést tud-e
tartani az általános tu<lon1á.nyos fejlődéssel, képes-e
n1egújuli1i, a.lkalrnazkoclni a vú.ltozó körühuényekhez s ehhez ki tud-e nevelni 111egfelelő utánpótlást.
Lássuk, a gyógyszerészet területén nlllyen feladatok inegoldása biztosíthatja ezen sze1npontok inegvalósítását.
_;\,_hhozi hogy tudoruányos ut{i.npótlás kinevolőd
jék, az eddiginél nagyobb létszánlból való kiválasztús szükséges. Ezért törekszik a l\Iagyar (~yógy
szerészeti 'l'ársas{tg is arra, hogy növekedjék az
egyeten1re felvehetük sz{unn. J.ó átlag, élvonalbeli
rninéiség kialakítása e8al;;: nagyobb létsz{un esetén
biztosítható . ..:-\. gyógyszerészet clőrevitelét tudo111ányosan jól képzett, hivatússzcrető, a szakrnapolitika.i kérdések iránt is érdekllíd<'.i fiatalok biztosíthatjúk a jövőben.
Az 1984. évi bucbpesti l"IP fongresszus deldarációja hangsúlyozta 1 hogy· a gyóg~yszer útján végig
igénybe kell venni a gyógyszerész szakérteln1ét.
Ez az elv egyben rárnutat arra, hogy rnindenütt
szükséges tndon1ányos 111unknerők biztosítása:
a kutatás, gyártás, cllcn6rzés. elosztás terén és
a gyógyszert{tri tnunka teljes egészében.
Ennek szoros függvén:.re a. tudon1ányos ·irányítás
kialakilú.sa. Ebben élen járnak a. gyógyszorésztudorná.ny-i karok, országos intézetek, ipari b{tzisok.
Na.gy rornényt füzhetünk akaclénliai bizottságaink
rnüködéséhez. _q_z a törekvésünk, hog:y a vidéki
}IT..:-\. bizottságokon belül is erősödjék a gyógyszerészi kép'tiselct, UQ'.\ a11csak ezt a eélkiiüzést
szolgúlhatja. Ezek a c~~Jportok szoros ka11csolatot
tartsanak fenn tudo1nán,yterületünk orsz{tgos irú7

11yítás{t>.7al.

1\. tudo1nányos inunká.ra is érvényes a dcccntralizúlás szükségessége. _4_ vidéki M':l1.z\ bizottsúgok
1nellett tern1észetesen az oktató közpu11tokra.
továbbképző b{i.,zisokra, s6t tnindcn n1egyoi gyógy::;zurLúri küzpuntr<L is suk szerep YÚr. Napjainkban
egyre inkább felis1norik a tudon1únyos 1 kreatív

1nunka jelentőségét. jobb 1negbecsülésénok szükségességét. l\Ieg kell teren1toni tL tárg~yi fCltétcleket,
a kellő szakiroclahnrtti felszereltséget. l\Iég szerény
lehetőségek ruellet is kialakítható a jó együtt1nükü~
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dés ezen igények kielégítésére. l\Iegfelelő irányítást
kell adni a tehetséges fiat>tloknak, elő kell segíteni
szakmai ismereteik fojlesztését. A nyelvismeret
csiszolásának jó lehetősége a külföldi t'1pasztt1latcsere. Ebben az l\1GyT segítséget nyújth'1t. Gyakran ha,ngoztatjc:í,k a differenciált bérezés fontosságát. Ezt itt valóban érvényesíteni kell.
Az elrnondotta.k soros függvénye a ]Joszigrad·uális
l.::é1Jzés feltételeinek n1egalapozása. _Li szakképzés,
doktortt,tus, tudotnán:y~os fokozatok elérése ne1nusa.k az egyén érdeke, hanen1 a közösségre, az egész
hivatásra. kihathat. Nag,yban hozzájá.rul a körn3Tezet, a. szakterlilet széles rétegei tudornányos szen1lélctének fejlesztéséhez, látókörének szélesítéséhez.
-~ tuclornányos utánpótlás kialakítása nevelési kérdés is. _q_ pií.l:y-akezdés körülrnényei, az ott elsajátított isrueretanyag, a n1eg18lelő etik:ai szernlélet mind döntő befolyást gyakorol a további életúton.
Eleinte a. szakirodalon1ban való jártasságot éppúgy
irányítani kell, rniut az előadások össze{Lllitású.t, és
<.:siszolni kell az előadói készséget. Itt en1lítek n1eg
egy látszólag részletkérdést, dc etikai szempontból
kitOgúsolható jelenséget: tudo1nányos dolgozatok,
értekezések szerzői az irodalnli idézetekben külföldi szerz/Jk 111ellett ne1negyszcr elfeleclJ.;:eznek a
tá.rgykörrel korábban f0gla1kozó hazai szerzőkről.
Ez is tartozéka az irányításnak.
..:-\. nevelés füntos területe az cniberi és társadalrn·i
/.-,apcsolatok hialakitása. Szaktcrü1ctünk létszá1na
11cn1 nagy. :Do ha, kellő kapcsolatot tartunk az
egészségügy. a. tor111észcttudo1núnyok testülctei-\„el,
képvisel/Jivel, akkor a gyógyszerész tudornányos
és tá.rBadn..lnli rnegbecsülésc állandóváválik . .t\. tudo1nány szükehb ágazatokra. specializálódik, a rnaga
területén Ülntos szerepet tölt be a gyógyszerész
a, jövőben is.
-~ gyógyszerészek :-;zéles rétegei egyetértettek
abban, hogy rneg kell valósítani az 5 éves gyógy:-;zerészképzést. J\.tnihen egyetértünk, az előbb
utóbb rnc,c:valósul. Ez v0Iu1tkozik ezen közleruénvbon tárg_y~-;-dt. gunc.lolatkörrc is. Ehhez az irányíÍ:ó
szetnél:yü-iégck Ö.':Js.:cfogása nyújthat.ja a feltételeket.
J:Iindcn vezot6túl elvúrható, hou:v a111biciózus fiatalokból n1eglülelű utúnpútlú..;t '-{1cveljen. C::;upún
így érhetjük cl a gyúgyl"lzerészet szín;;onalának
tov{1hbi ('tnclését.
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