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:e\ ivlagyar Gyógyszerészeti l'úrsasúg Csongrád IVlegyei Szi::rvezete ankétot tartott a gyógyszerészképzés helyzetéröl és 
aktuú!is kérdéseiről. .!\z előadó ülésen négy ret'erátu111 hangzott..:\. D1: Erás lst1'Ú11 az Európai Unió gyógyszerészkép
zésscl kapcsolatos ajúnlásait is1nertette és az Európai Unió tagországaiban Colyó képzést hasonlította össze a hazai 
gyógyszerészképzésscl. D1: C'sóka Ildikó az oktatús 1ninöség-biztosít[1s;.ínak kérdéseivel foglalkozott. KarFaly Gelh;rt 
a hallgatók sze1nszögéböl vilúgitotta rncg az oktató.s súlypont! kérdéseit, c/1: /J/u111ni: d1: 1\Iag_rar A/ária oktató gyógy
szerész pedig több é\·tizedcs oktató gyógyszerészi 1apasztal<.1taiból nyújtott út egy csokorra valót. Az ;.i!<ibbiakban az d
ső hároin reCerútun1 szerkesztett szövegét közöljük. 

Az Európai Unió ajánlásai és a hazai gyógyszerészképzés 

D1: Er6s f.l'il'(Ífl 

.L\z elinúlt években a tnagyar f~lsöoktatús területén 
alapvető \'<Íltozúsok 111entck végbe. l'vtegtörtént a felsőok
tatási intézn1ényck akkrcditúciója. Lezajlott orszúgszr.:rtc 
az egyes régiók cgyctetneinek és főiskoláinak intcgrúció
ja. Törvény· szülctl'.tt n kredit n:ndszcrröl. l\ gradu;:í\is 
gyügyszerészképzést alapjaib<.111 érintette az a tény. hogy 
útszcrvczésrc került a szakgyógyszerész képzés és a szin
ten tartó továbbképzés. illetve e képzési fonnák az r.:gye
tcn1t:k hatúskörébc kerültek. 

:-\z cgyetenli oktatús fejlödésérr.:. 111inőségi vú!tozúsai
ra szú1nos tényező \'<111 hatússa\ (!. ábra). E tény·cz()k kö
zül a jogi környezet és a ne111zctközi körn:yczct hatúsút 
en1cljük ki és részletezzük az al<ibbiakban. 

.-1 képesítési kü1·etell11ények 

.'\ inagyar lt:lsöoktatús tanahnút és 1nennyiségi \'Íszo
nyait az un. képesítési kövctchnényck hatúrozzúk 111..:g. 
a1nclyckr.:t korn1únyTr.:11dc\r.:t ír r.:lö .. '\z r.:gCszségügyi fel
söoktatússal. ezen belül a gyúgyszcrész-képzéssr.:\ kap
csolatos kövctc!inényekct a 36/ 1996. (11 !. 5.) Konn. ren~ 
dt'.lct 1artaln1azz;_1. (Vúrhatóan a közcljö\·öbcn új kor
n1únyren1.h:let jelenik 1ncg - egyebek között·- a gyógyszeM 
részképzésröl is. ezt a kredit rendszer bevezetése teszi 
szükségessé.) 

i\ gyógyszeri:sz képzés ki:pcsítési követelinényeinr.:k 
lényegét a 2. ábrá11 friglal,iuk össze .. '\ képcsí1i:si ki.i\·ete!-
111ényr.:k 1nr.:gha1úrozzúk a képzési időt ( 10 félév). a lcgke
\·csebb összes óraszún1ot (4800 óra) és a képzés fö tanul~ 

1 Társadalmi elvárásai< I Belső fejlődés 

Jogi intézményi "' / 1 Nemzetkozi kornyezet 

környezet "' "' 
'\ "- / Oktató-hallgató 

1 
. I --· viszony '.inanszirozas . ~ 

Felsőoktatás -<- J Oktatasi forrnak 

Alapfeladatok, _,,#' / ~ 
~--"_Fi_lo_z_ó_fia_'_' -~ 4.JBméletigyakorlat 

Ellenőrzés, 

számonkérés, 
Oktatási tartalmi a hallgatói 

összetevői teljesitmény mérése 
~ ---------..._ 

Új diszciplinák Hagyományos 
diszciplinak 

ismeretanyagának 
változása 

1. ábru: A felsiioktutá.\'fejltJdését 111eglu1táro:;ó tényez.lik 
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:\lapozó isnu~retck: 
fizika. biofizika. fizikai ké1nia. 
kolloiclika. 
últalános, szervetlen és szerves kétnia, 
analitikai ké1nia, bioké111ia, 
111aten1atika. 
száni í tástechni ka. 
infonnatika. bion1etria stb. 

Biológiai és orvosi istncrctck: 
biológia, 
növénytan, 
anató111ia. 
élettan. 
kórélettan. 
n1ikrobio!ógia. 
c\sőscgélynyújtús 

Szaktudo1nányi isn1erctck: 
gyógyszerészi ké1nia. 
gyógyszerhatástan és toxikológia. 
gyógynö\·ény és drogisincret. 
gyógyszcrtechnológia. 
kórházi-klinikai gyógyszerészet. 
népegészségtan. 
eü. szervezés 

2. ábra: A képesítési kiivete/J11t.!11yekbe11 111eglu1táro:,ott tan11!11uí11yi teriiletek és tantárgyak 

inúnyi területeit. .~\zért tartjuk füntosnak a hazai képzés 
jogszabúly· által előírt követcln1ényeint:k ilyen terjcdc\Jnü 
be1nutatúst. hogy a szakrna vilúgosan lássa: a 1ni képzi.!sünk 
- 1nind 1ncnnyiségi. 1nind n1inőségi vonatkozúsban ~ ncn1 
1narad e! az Európai Unió tagorszúgainak képzi.!sc tnügött. 
azzal csakncn1 111indenbcn cgycnértt:künck tekinthető. 

A;. I:urópai [/11ió ajánlásai 

i\ gyógyszcrészképzésse! az Európai llnió 85/~~32 sz. 
direktívája íüglalkozik. ,\ 85/..J.32 szán1ú EEC.' dircktiva az 
alúbbi célokat és irúnyt:h·ckt:l !l.:ktct! le: 

- 1ncgha1ározza a gyógyszerész képzés rolya1natúban 
oktatandó tárgyakat. 

- úttekinti a tagorszúgok képzési rt:ndszcrét. az összc
hasonlíthatósúg és a különbségek csökkt:ntésc célj•'tbó!. 

- lefekteti a közös alapszabúl_yokon nyugvú hannuni
zúció szükségességét. 

- ajún!úsokat fogailnaz 1neg a képzés szcrkczt:tévcL 
felépítésével és tartahnúval kapcsDlat1..isan. 

.·1 kép;,és 11li11ó'sé,!.;ét 111eg/Iatúro;,á ele111ek 

:\ d!rl'ktíva kitér a képzés 1ninöségért:. „\ 1nin(iségc1 
1nl'ghatúrozó aL:ipvt:tÖ clc1nckct a 3. ábra tanahnazza. 

G)·ógys::.erés::.i ok/eréllie;, kötiitl te~·ékenysé,i;ek 

:\ direktí\·a szerint az alúbbi tc\·ékl'nységl'k l'!l<ÜÚs<i
hoz tncgkövt:tclt '1 gyógyszt:ri.!szi ok\t:véJ. iJJ. a rl'!S(lr(l!t 
tcvékcnycségckct csak gyógyszerészi t1\dc\·l:Jlc! rcndl'l
kl'zÖ végt:zheti: 

A képzés minőségét 
meghatározó elemek 

3. ábra: A kép:és 11ti11ú:\·égét 111eglratúro:ó té11ye:/ik 
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·"- gyógyszcn.::k gyúnúsa és t:llenörzésc. 
- gyógyszervizsgúló laboratóriu1nok vezetése. 
- a gyógyszer nagykcreskcdc!e111 szak1nai irúnyítúsa, 
- gyógyszerek gyógyszert[1ri előúl!ítúsa. vizsgálata és 

kiadúsa. 
- kórházi gyógyszertúr~1k gyógyszerkészítő és gyógy

szerkia<ló tevékenysége. 
- gyógyszcr-infonnúció és tanúcsachís.ü 

!. táb/áz.at 
A gyógys::.erés::.kép::,és tarta/11u1 (kiitele::.iieu oktatandó 

tárgyak kiire) 

Direktíva szerinti kötelező túrgyak 
Növény- és úllatbiológla 
Fizika 
:\!talúnos és szervetlen ké1nia 
:\nali!ikai ké1nia 
Gyógyszerészi kén1ia 
G.yógyszerana 1 ízi s 
i\natónlia és Jiziológia 
:-vlikrobiológia 
Biukéinia 
1:an11akológia és fannakuterúpia 
Toxikológia 
Gyógyszcrtech no lógía 
Fannakognózia 

és szak111ai etika 

i'Vlagyar képzés köteli:zö túrgyai* 
Gyógyszi:részet története és gyógyszen:szeti alapis111t:rdek 
l\.late111atika 
lnfonnatika 
8io111ctria 
Fízika~Biofizika 

J\!talúnos és szervetlen kén1ia 
:\na!itikai kéinia 
Szerves ké1nia 
Fizikai ké1nia 
!(o\loidika 
13ioké1nia 
Gyógyszerészi biológia 
Gyógyszerészi növénytan 
:\natón1ia 
í::lcltan 
Kórélettan 
\'likrobio!ógia 
l111111unológia 
Gyógynövény~ és Jrogis111eret 
Gyógyszerészi ké1nia 
Gyógyszera11al ízi s 
G yógyszcrtechno lóg ia 
Biofannúcia 
G yógyszerha tústa n- tox i ko Jógia 
i\!Jatgyógyúszati isincrctck 
Népegészségtan 
Clyógyszerészi etika 
Ciyógyszcrligyi szcr,,ezés 
Gyógyszerészi közgazdasági és jogi isn1crett:k 
Gy'ógyszcrészi gondozús 
Latin 
l<lt.:gcn nyt.:h· 
Testnevelés 
Kütc!ezöen vúlasztható és szabadon vú\asztható túrg~n1k 

"'A Szegedi Tudo111únyegyetcn1 Gyógyszi.::résztudo1núnyi l(arún 
kötekz(i t<Írgyak 

.·1 gyógys::.erés;.kép::,és tarta/111a: kiitele;.ó'e11 oktatandó 
tárgyak kiire 

;\z Európai Unió últal 1neghatúrozott kötelező t<irgyak 
körét az/. táblá;.at tarta!inazza. r\ könnyebb és szein!éle
tcsebb összchasonlíiás kcdvél:rt a táblázat tartahnazza a 
jelenlegi képzésünkben kötelczöcn oktatott túrgyak felso
rolásút is. 

;\ kötelezően oktatandó tárgyak hat tanrúrgy csoport
ra tagolódnak. 

/\Z 1. tantúrgycsuport a lizikai-111atc1natikai tantúrgy
csoport. Ebben a csoportban kötclczöcn oktatandó túrgy a 
1naten1atika és fizika. ajúnlott túrgyak a szútnít~lstcchnika 
és a statisztika. l\ hazai egycte1nckcn kötclczö túrgyként 
oktatjuk az infonnatikát és a bío1nctriót is. 

.-\ ::. 1a11lárg1·cso11urtha a kén1ia! tárgyakat sorolja a 
direktíva. K.ötclczö tárgyak: álía!únos i:s s:crl'etlcn k~··

nzia. analitikai kén1ia. s:cr1·es kt·nzia, gyr)grs:crés:i kL;niia 
és gy1ígys:cra11ali:is. ,;\j{1n\01t túrgy az orvosi fizikai ké-
1nia és a gyógyszcrköny\·i vizsgúlati 1núdszcrck. ,;\ ini 

képzésünkben a felsorolt kötclczö 1úrgy·ak n1c\lctt kütcle
zö a rízikai kén1ia és a kolloidkC1nia. r\ gyógysz.:rkönyvi 
\·izsgúlati inódszerckct ke\lö súllyal oktatjuk a gyógysze
részi kénlia. a gyógyszcranalízis túrgyakon belül, ill. a 
gyógyszerfonnúk vizsgúlatúnak oktatúsa a gyógyszer
iechnológia J"cladata. 

A. 3. ra111árgycsoporr a biológiai tantúrgycsoport. Itt 
növény- és úllatbiológia. últalános t.!s alkahnazott bioké
n1ia. n1ikrobio!ógia és fannakognózia tartoznak a kötc!c
zöcn oktatandó diszcip!inúk közé. Itt érhctö telten az 
egyetlen hiúnyossúgunk. 111ert a hazai oktatúsból hiúnyzik 
az úllatbiológia Llktatúsa. 1ni\·el az általi crcdetü gyógy
szerek teljesen \·isszaszorultak a hazai tcrúpiús g:yakor!at
ban. \'"iszont kötclczö túrgy·ként oktatúsra kerül az iinrnu
nológia és kötclczöen vúlasztható túrgy a biotechnológia. 

.'\ ~L tn11tárgycsoporto! a y,yóg.1·s:ertuc/111of<)gia alko1-
ja. Itt a g:yógy·szcrfonnák isrncrctét ncvcsiti a direktíva, 
1nint c1jánlott túrgyat. (:\hazai oktatúsban a gyógyszcrfor
rnúk isrnercte teljesen beépült a gyógyszcnechnológiába. l 
L':: 1crü!c1cn 1udjuk fe\inutatni a dircktivúval szcn1bcn a 
legje!entöst.:bb tcn1atikai pluszt: kötelezően \'<.Í!aszthau·i 
túrgyként oktatjuk a rninöségbiztosít<ist. az ipari gyógy
szen.:chnológicít. a szú111ítógCpes gyógyszcrfonna ter\·c
zést. a gyógyszcrtúri gyógyszcrkészités f'ejli.;sztésének és 
1nínöségbiztosítúséínak té1nakörét. Ezek a diszciplinúk az 
Unió képzési progra111júból hiúnyoznak. 

.'\Z 5. tantárgrcsoportha az cgés:ségiigri-Jár111akoló~ 
giai-lo.Yikoliigiai túrgyak tartoznak. !(ötck:zö túrgyként 
jelöli ineg a direktíva az alúbbiaka1: anató1nia. élettan. 
f~1nnakológia és J~1nnakoterápia. toxikológia és patológia. 
Ajúnlott túrgyak: túplúlkozústuclon1úny, he1natológia-i1n-
1nunológia, higit'.nia és sürgösségi ellútús. Itt sincs külö~ 
nösi.;bb szégyenleni valónk. :\ higiénia -·- túgabb összc
f1iggésciben. 1nínt népi.;gészségtan - kötelező. és kötelczü 
az in11nunológia. vala1nint a sürg&sségí cllútús. clsösc
gélynyújt~ís cí1ncn. K.ötclczö túrgy nálunk a kórhúzi-klini
kai gyóg)'szcrészct. valnn1int a klinikai a1apis1ncretck Cs a 
g~yógyszerészi gondozús. Ez utóbbiak 111ég ajúnlott túrgy
ként scn1 szeri.::pclnck a dircktivúban. 

A. 6. tantúrgycsoportot a jog és a gyógyszerészet szo
ciúlis \'01H1tkozúsai kép\·isclik. !Zötclczö túrgyak: gy(1gy-
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szcn:szi jogi isinerctck &s szak.inai etika. „Ajúnlott t~·1rgy

kl:n1 szcrcp.:! a filozófia. a közgazdasúgían. a 1ncnedzs-
1ncnt. a gyógyszt:rl:szct törtl:n.:tc .. -\ 1ni képzésünkben a 
tönént:t és a közgazdasúgtan gyógysz.:részcti vonatkozú
sai kötelczück és szabadon vúlasztható túrgyként ko1n1nu
nikúciót is oktatunk. 

.-1:; egyes rantárgycsoporrok 111e1111yi_,.l;!Ji arányai a:; 
uniós direkrh•ába11 és a ha:;ai líép:;ésbe11 

l..::.t:pzl:si szcrkczetünk összd1asonlítás;.it a tantúrgyak 
cs tuntúrgy..:soponok 111ellett 1nennyiségi \'Onatkozúsban 
is cl kell végcznünk. Ezt 1artal111azza a II. ráb!ú:;at. 

II. ráb!á:;<1t 
illjJ:ési s;:.erke;:.etüuk 111en11.1'i.w!gi iiss:eliaso11Iítása a;:. 

[!niú tagors:ágainak kép;:.ésé1·e/ 

·1·an t~irgyi:soport Óraszú111- Óraszú111-
anínyok az arúnyok a 

uniós orszúgok hazai 
képzésében 

1. J(éiniai tantárgycsoport 35--46('.·~1 

2. i\:latc111atika-fizikni tantárgycsoport 3-l 3(~··(i 
3. Biológiai tantúrgycsoport ! .2~J21;„;1 

4. Technológiai tantúrgycsoport 6-221~';1 

5. Farn1akológiai és egészsCg-
tudon1únyi tantúrgycsoport 11-30{~/;1 

ó. Szt:rvczés. jog, etika 1--16{~,;) 

13,2~/;) 

12,8(}'() 

. ~\z adatok üsszchasonlí1úsa azt 111utatja, hogy· i.:gy tan~ 
túrgy..:sopon kivétclévi.:l (a ki:1niai tantúrgycsoport .:s.:té
bcn az a!só hatúrCrték ahnt 1naradunk ! 1.L·(,~kal l 111i.:nnyisé~ 
gi tt:kintetbcn is hannonizú! képzésünk az Unió országai~ 
nak képzCsévcl. 

:\z cgyt:s tagorszúgok képzési sajútsúgait. az oktatott 
túrgyak körét és óraszú1nút a lt,;1jcdeltní korlútok rniatt 
ncin részletezzük. 

A gyúgys:crés;,kép:;és s:;erke;:.etéve! és tartafnuh·a/ 
kapcsolatos ajú11/ások 

Jelenleg a tagorszúgok képzésében jcll!ntös eltérések 
vannak. ezek a különbség.:k n1ind 111cnnyiségi vonatko
zúsban. inind 111inöség tekintetében is n1egn1u1atkoznak. 
EzCn az egyes tagorszúgok képzési struktúrúja nch.:zen 
\"agy eg)'·ú!talún nen1 hasonlítható összl:. t\z üsszchason
lithatósúg és a hannonizúció szükségessége n1ía1t a direk
tíva 1ncgfogah11az néhán)" alapvctö ajúnlást. Ezeket az 
ajúnlúsokat a hazai gyógyszcrészképzésnck is érck:111cs 
fontolóra \"Cn11i. illct\"C ezeken elgondolkodni. 

i\lapch·ként leszögezendő. hogy a tudon1únyok úllan-

dó és jclentüs 111énékü fcjlödésc n1iatt a képzés tarta!Jnút 
pennanenscn f.:li.il ke!l \'izsgúlni. újabb túrgyakat kell be
vezetni. az elavult isn1cretckct pedig okosan szt:lcktú!ni 
szükséges. Ehhez szorosan hozzú1anozik az is. hogy a 
képzés szerkezetében. az eln1élt:t es gyakorlat viszony·ó
ban az ar~ínyt az cl!néleti képzés javúra kell cllólni. 

Egységesnek kc!l lenni a tagorszúgokban a képzési 
rendszerbe való bejutús fc!tétclcini.::k. ;\z cr.::chnénycs 
képzéshez 111egkívúnt a kéinia. a fizika. a biológia és a 
inatcnH1tika alap\·etö összefüggéseinek isn1crete. Ezekről 
a képzö egyctc1neknek \·;.ilarnilyen forn1ában (pl. felvéte
li \·izsga. versenyvizsga) 1ncg ki.:11 gyözödni. 

.'\ képzés n1inin1úlis idötana1na 4 é\". összi.::s óraszú111a 
legke\·i.:sebh 3000 óra kel! legyen. 

.'\ képzés 1artahnúnak föbb .:len1ei az ~ilúhbiak: 
- a kéiniai r..:ndszi.:r (gyógyszer) és a blol(1giai rcnd

;-;zer (éi{i .szt:r\·ezet) inélyreható isincrett.:. Yalan1int e kt:ttö 
közötti ki.ilcsönhatús sú!ypontba ú!litúsa. 

- a gyógyszencr\·ezés és gyúnús fu!ya1natainak ala
p\ls is1nt:retc. 

·- a gyligyszcrek t:s egyéb gyógyúszati tt:nnékek hi.:
lyes hasznú!a1;"1nak is111erete. 

- a küzrorgaln1ú és kórhúzi gyógyszertári gyakorlat. 
\·a!a111int az ipari és az akadé1niai gyógyszerészet gyakor
!atúnak isn1eretc. 

- kon11nunikúciós és szociális isn1cretck. 
i\z ajúnlúsnak van néhúny szú1nszerü \'Onatkozúsa 1s 

és i.:zek is fontos irúny1nutatúsként szolgúlnak a képzési l:s 
1:intúrgyi rcfonnok clökészítésl:hcz . 

:\ képzés li:galúhb cgyharn1aclúban a gyógyszerek 
gyúrt•Ísúval és a gy·ógyszerek hatúsúva! kell foglalkozni. 
:\ képzési idlí fele elinéleti képzCs legyen. a gyakorlat 
35 1.)'ÍJ-OS részesedést é1jcn cl. .'\ fcnninaracló 15r;:;1 a szaba
don vúlasztható túrgyak idökert'tc. ezt a hallg.:itók az in
t2zint!ny kínúlatúb(d egyéni érdcklödésüknek n1egfclcló
en vúlasztjúk. 

.'\ képzés foiyan1atába közbenső vizsgákat (kollokviu
n1ok. szigorlatok) kell beiktatni. 

!\!inden hallgatónak részt kell venni oktató fclügye!c
h:. il!et\"C irún)'ÍtÚsa n1ellett egy kutatúsi progran1ban, en
nek idötartaina !cgalúhb 3-6 hónapos legyen. Ennek cri.;cl
n1ényi.: szakdolgozatban. diplon1a111unkúban. ill. disszcr
túcióban jelenjen 1ncg. 

Hazai képzésünk gondos és kritikus vizsgúlata a!apjún 
111cgúllapíthatjuk. hogy az - tanalini tckintt:tbcn ··- teljes 
egészében harn11..1nizó! az llnió din.:kth·újúval és az Unió 
1ag{)rszcígaínak képzésével. 

[. E rüs: Let:\· ralk ahout education: Tlie quidelines oj'tl1e 
J~uropia11 Li11ion a11d tlie llungaria11 pliarntalJ' educatiou 


