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Az egyetemi beiskolázás jelentősége és problémái 

A l\Iagyar Gyógyszerészeti Túrsasúg szervezésé
ben a Kossuth Klubban 1980. november 25-én 
tartott ülésen, 1najcl inúsnap a Társaság rendes 
közgyíilésén elhangzott heszá11101ókat és hozzú
szólásokat. a. Gyógyszert;szet 25. évfolya111únak 
·!-5. szúrnúban tették közre. Ezek alapjún el
n1onclhatjuk., hogy a 111agyar gyógyszerészet veze
tői o fóru111okon a pályánkhnz kapcsolúcló iisszes 
!énvcgcs kérdést érintették. 

Ltq.;unk ha:-:úb,jain a gyógyszerl:szck képzésérr'íl 
1D78-han IJr. 1[rxh·es8y G1yörgy a SZl1~rl~ C+>·úµy
szerésztudo1nányi ](ar akkori dékánja és .[Jr. h';xís:: 
C~yörgy a 8(l1]~ C+\..-1'1( d{:kúnja jelentetett 1ncg 
cikket. ](apcsnlódik ehhez J)r. J.lfinkcr .l!Jn1il
nek a SZOT'E C~\-~rIZ jek·nlc·s;i dt'·kúnjúnak l \l80-
ban 1ncgjclcnt közlen1énysornznJa. ]~ köz1e1nények
ke1 egyetértünk, inert uvr'>uvszerészcink csak írrv 
lcszn~fr képesek 1ncgfelé;·1;1i '··1; nagyon igé11ycs t?i'1:
saduln1i clvárúsnknuk. Jiclyck ezek·? 

, ~!\z , I!~g,észségiig;.~i ~ör;cé;1~~ s,zerin,t a: f!Y?~ysze
reszkepzes, szakkepzes es tovablikcpzes celJa az, 
hogy 1narxista-Ieninista viliígnézetíí, knr:-;zerűen 
felkészített, n1e,ufeleléí szaktudú:-;sal rendc~lkí':'ZŐ 

gyó~yszerészekct képezzen, akik felriclataikat a. 
tudornány 111inclenkori állásúnak 1negfelel6en képe
sek ellátni. 

/\. volt Oktat1ísi ~Iini:"zt<~riun1 1 n7~l-c'~ All1í.sfr1i!
lalása a.lapján olyan szakernhereket, közüt.tiik 
gyógyszerészeket. kc•ll képezni. akik teljes 6rt6l;;íi 
részvételre képesek az cg:ir'rc szt:lcsed6 nernzetküzi 
k.oopcrációban és akik rnegállják he1yiikct a külön
böző társadahni rendszerli és politikai orientációjú 
orsziígok békés együtt:.1nlil•.Jich::::L:JJcn, versenyében, 
és U!!yanakknr a közöttük elkerülhetetlen icleoh·)~ 
giai ~„iták és harc:(lk köriilin(;nyci ki)zött. is, éspcdi.!:! 
gyakorlati szcrnpontlJól. 

Ezekben Azakn1ai és közí~leti kívúnalinak c.uyütf· 
fogahnazódnak tneg: az pl., hogy a µyógyszerl:;::z 
legyen valóban a gy<i.!:!yszcrek szakért6je. s az a 
gondolat is, hogy val<>jál1an ncn1 ért a. gyÓl;)'HZC
részethcz az, ak_i csak a t::Y{1µ:vszerekhez ért . .1.l.f inker 
c1ékún rnegfogaln1n.zásúL;u1 l~ uyúg>·szeré-:-;zet ina az 
egészségügyi alaJlellátús integráns része, a1nely 
alapvető tár.sada1111i igényeket elégít ki, cnnélfogyn 
á1ta1ános politikai és élctszínYnnal~t:ényez{j. 

(}yögyszeré::;zeinl: n1a {s a ji-)y()hen hizon>·úra 
fokozöcló 1nl'.·rtéklic:11 az alú\Jtii sznktL•riileh:ken he
lyezkedhetnek el: 

1. ~'1. hazai gyóg:.~szcreilútúshau, zi_i1nl!lien ki"lz~ 

forrraln1ú a·vúrryszertúrnl: hun. 
2~ a felk.~1dii'Iüben lev() gy{)!:!vszerkuf-at{tsban 1~:-: 

gyógyszeriparban, · · · · 
3. a ne1nzctküzi !:!YÓU°''Szerkerc~skerh„·len1lH:l1 (\;.; n 

fejlődö országol;: eg(·~zs'égugyi cllúlúsúban, tovúhl)ú 
•1. vannak. gyógyszeröszek, akik a sza-krna hatúr

t:erülctcin n1űköd11ck. 

.:'\ nópgazdasúgi tervezésben a gyógyszerkutatás, 
-uvúrtás, -ellátás és -kcrcskeclclcn1 előtt a következi) 
J\~tizcdekbcn nagy t~s szép feladatok állriak. Itt 
érzünk ellent1nondúst, n1ert az elvárások jclcnté
kcnvck, viszont az ehhez szükséges szon1élyi adott
súg1~1k részben küzépszcrück; n1{~rpcdig ha~ valahol, 
akkor az cuészséu:lif!ybcn a részleges fclkészület:lcn
st~!! l;.'-' ne11~-kcllő,:szi.{1tü isn1crPt j;.\. 1neubocsáthatat
la;l. f(cdrcssy professzor nyonuli:él~kal hangsú
!vozta (~S fClső szinten tifi?.t-rizta. hogv a gvÓ&:Vf;Z('I'

t:tlátús az cuészséuügvj alapcllálás t:Ó:-;ze."·. ,...,, 
:.\Tás fcisfüokú 1~<~1'.)-;t~shez. hasonlúan a µ>-úgysze

ré:::z kl;pzé;:.; is snktényi..•z(í:-: folya1nat, an1e1ynek egyik 
f'nntos 1nnzzanat{vi;-;:d a Jipisknlúzással foglalkozni 
al;qp;ptf)en fontos f'eladat, ugyanis a k<irúbbi 6\·ek 
k6t-húrnn1sznros jelcntkrzé,:.:i ari:ínya az utríblii 
{·yeklien kb. csak n1úsfél:-:7.Pres yo]t, 1081-hen 111Vg 
ne111 kellett SC'l11 1ninóséµi, :-;e1n 111ennyis1!~:Ó enµed
llH~nyt tennünk, é8 a I\.arunkra jelentk('zettek 
:-:zcín1a - a de1nnr::rúriai nH;lypont ellenére - to
v(thli 11e1n csökkerlt. 

Il·v .J clentkc;~;; ]( c::dó' létszár11 

1~175 r22s 101 
HJ70 151 100 
1077 p21 n7 
1rl7B 121 100 
] n70 l ]\) l)7 

1080 '1"12 H-! 
l\l81 1 :1B ~lS 

:-\_:::, alsó ponthatúr últ:alálian 13-l~t pont volt, 
ezzel kapcsnlathan azonban n1egjcgyezzük, hngy a 
felvetf-ek zön1c a ];)-] 7 pontosak közül kerül ki. 

T_,phet. hn.!:!Y a rnnst és a követ:kez{) {;vekben 
{rett:ségizfik r;1ús, által1rl.· ;;nnzóbbnak gondolt <:s 
túrsacla1n1fla.si: jobban n1cµ:bcesiiltnek tartott p<ílya 
fl'lt: orient-úlódnak. ;\:r,t szintén t.ur1jnk, hogy c~yps 
púlyúknn ennél roFiszabb jelentkezési arú11y is van, 
s azt is. h0c:Y a tiJhhszörös túljelentkezés - 1nús 
';nnatkozásL~n ugyan - szintén sok µ:ondclal júr. 

]\:ik (~S 1nilycn rnotivúcié1k a.lapján jelentkeznek 
.uyóuyszerésznck '? - _.i\. pályúzók n1int:egy fele kn
ráblii években ércttsé~.dzeiJ, ;i;ö1niik !!:VÓuvszert:úr
l1a11 nsszisztl•nskí~nt d~lgn:;,r;tt., tik t:Ph~'tt '-1;ag?obl1M 
l'(~;::;zt ruc~jrík n1ire 1·{tllalknznak. Iiasnnl/1an aznk is, 
akik családi, vag~- bnr(tti knpc:solataik J'{;v{·n is
r11rril.- púlyúnkaL _q_ felvételi vizsµalJiznttságok ta
pasztalatai szcrh1t. t'zen tühnen6cn vannak olya
nok, akik eln1enn(:k az eLn.-ik küzeli .!„rvÓ/!\'.~zertúrha 
(:s /rd(!1.·l/id11cl:. Pzép (:;::'·jogosan PÍ,:{u~l1at<'.i J{;pt;s. 

Sajno:-- a frissen t~rettségizcttek. nagy része nc•n1 élt 
ezzL•l az euvszerli 1ehet6sé_guel sc•n1. s 1nivel a !.!YÓgv
Hzertúrba·n· niint: llc:teg legfeljebb a~ officinúirl :lut(;tt 
el, így csak ködös ::-;ejtelHH.'i lehet:uek a 1nuukán'1l. 
an1it pedig hi.....-at{tstínak ;;-Lllaszt. 



1HS2. 1núrcius 

~Vikolics dr. e. egycte1ni tanár ICossuth :I\'..luhban 
elhangzott hozzászúlá8ával cgyctl~rtvc, jó ké11cs
ségü, S'l.orgalinas, pályánk iránt érd(']d(frl{) é8 111in
clcn vo1uttkozú81Jan becsületes fiatalok jelcntkczé
:;ét várjuk. }fallgatóink 40(][1-a· fizikai dolgozó szü
lők !!VernH.~kei közül kerül ki. I\.ívánatos az is, 
hog:;··a jc'lenlc,f.!inél vala1nivcl nagyobb arányl)an 
jelc'ntkezzcnck fiúk a gyógyszerészi pál~\·ára, é:; ez
zc•I a nernck között lehctőlc~ korrekt, erré8zsé;rrcs 
arúny is kialakuljon. ,_ '-- · 

I\.arunk vezetése évekkel ezelőtt feli8111crtc a 
heiskolázús vitathatatlan jelentűségc!t . .t'i terüle
tünkhöz tartozó gyógyszcrtúri központok tán1nga
túsú val - 1 Sl7 l-t{)l 1núr negyedszer- tetszet(ís. írú
:-;ns-kópes anyagot adtunk ki é;; évenként eljuttat
juk azokba a 1Ú>zt~11isknlákba, ahonnan eddiµ: 111úr· 
voll jc•lenlkez(i. 

l\.arunk d('>kúnja ti'>l.il_i:-:zür ineghh:ta a tt'rült·
tlinkhüz tartozó gy('1gyszertúri küzpoutok vezetJíit 
tanúeskozúsra, ahol tij!Jbek küzütt c7.ck a k<:rdések 
is sz6ha kerültt·k. EnnPk fnlvtatásakc'.>nt levélhc>n 
kerc,stük n1eg a küzpontok ve;.etllit, hogy a 111egíté
lésük ;:-;zerint: L'.l'l'L'. alka!n1as, lelkiisn1erete;;; és jól 
(~J'V(:l1~Í gy('lgyszeré:-;zek k(·ressék fel a középiskolákat 
t:s a púlya v{dasztási tanácsadókat; és ott a Il ., 
II"I. l;S _I_\". (1sztú],·nsnk. részt'·re o;..:ztÚl\cf'líniiki óra 
kL'.rett~lien felvilúgt~:-::ítc.'1 i:.-:;111ert:etéssel IC'1;)·enek. _q_ je
lentkez{ík szú1nún, fclkészültsögén és :-;zendéletén 
n1<'1ris júl lernórhető volt, hoµy 1nelyik. központban 
111ilyen lieiskolúzúsi-eléíkészítü 111unkút végeznek. 
)il'lll ke,·é::.:sé jelent<'.ís, ha a. volt tanítvúnyaink, i!!. 
ú l la111 v izsµús gyúgyszerész-jclültjeink v isszatér\·e 
\"(dt bkolújuldia, találkozIJak a diákokkal é::::. i:-HllLT
tet:c::-t adnak . 

. .'\. SZL'tnélyes latúlkozúsok soní.n lényeges felhí,·ni 
a figyPl1net HtTa, hogy a jelentkezni ;;zánd(•kn'l.Ó. 
ha Jn(·g lH.'lli isnH.•ri a küriilrnényeket, 111e11je11 
i.!"\'l,)J.!\"SZertúrba, tültsün el néhúnv órút. érdek!(íd
:jÚ11 'Js is1nt·rje n1eg Iec11cl<'í hivat<Isúnak széJlséµ:eit 
t~:-- gondjait. 

'_l'iHJlten ilsszetévesztik a beisknláz{u;t, ill. a pálya
í"eh·i!úµ:o:--ító 111unkúlkoc1{lst az agitúc:ióval, ill. pro-
11au:a11d{lva1. 1-I(•!yte!en !Pnne, ha reklán1n1al. vaµy 
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eµ:volc1al ú szak1na-I lt'lll ll tat ússal fé!n: \·t·zet nét1 k a 
nH\!.! cl lll'Tll kiH:('k•zett fiatalokat. .'\z ut/ilaµ:os 
<·Halúdús IH'Jt\('.c.:.ak az t'.!.!Y<;llllC'k okoz k<'f'('l'Íi szújízt. 
ha11en1 .ielcntús kúrt t·rcdnH~nyez a szak1núnak Ú·« 

:\ jú lieiskol:í.zús a 111ag:·ar ,!.!yt'1µy . ..;zerészek
t·gyeten1 t:s búl<'izat. ~közi.is, júl felfugolt érdekP és 
ft>lac.lata . .l-lel\"etttink ezt :-;cnki sc1 n1 \·és:zi el. .Ehhez 
kérjiik (~:-; \"Ú;·juk ,-nlan1ennyi púlyújrt't :-;zl'l'Ptf.í c'·s 
fl•Jt{i t!VÚ!.!\'SZt'J'ÖSZ t:ÚlHO!.!HtÚ,o..:Út. 

]~ i~/jzúU,·hen azért f(,1utunk tollat. 111e1·t hízunk 
a !!VÚ!!Y~;,c•rész~ t-úrsadai(nn L'!!\"iitt 111 íí kiid(·::-é 1 K'll. 
_;\ s'z~tk;1;aszeret(·; koll(~uúk 111in~l~·11 liizonnval t;rzil.; 
ér.; !útjúk azt a harúti kapcsolatot. <.unelyet']\.arunk 
a nH.'gyt•i (i-yó,uyszc~rtári :I\:üz11011tnk Yt·zetJij,·p] te
re1nt.ett. .Ennek L'!!Yik kc'-zze!fo!.!halú liizonYÍtt:ka az 
:tz an,:vaui tií.1110,!!;tiú~. an1ell.\·c:! .. :FeJ,·<'·1t·li° túj(;koz
la(('1 é:-:: púl_'-·ai~n1er!C'tíi., kiadYúnyunkat 1~101-/i(•Jl 

új forn1úl ian inc.!:..::jelentet hel tiik. 
.--\nH:11t1vilten soraink aktí\· {':-;t·!ek\"t":-:i·L· 1nt1t-i\·ú!. 

ták az ()!~·a:-:<'lkat. úµy n•nH;ljiik. hou_\· a ht·l.\·i i.'-'IJJC· 

rt>h.'k birtokában, szt'.·!t';-; klirht'll n kiizt;Jiiskolákban 
ine.!.! fe le!lí púl ya< irien t.úc:i<'):-; fel\" i lúµ:o:-;itúst fogna L 
tartaui. .EhliPz niindt·n :-:t·uít:-:l,'!!('t 1ne!.!ad a ~Z( )'T]~ 
l>c:·kúui }Jiyatala. 

:\Iilvl'11 l.t1\·úlilii feladatai. ill. ll'ht.'tÚ:-;f'~!!(:i \·a11nttlz 
az ( l]~·a:-;('innk { .:\o;:-; !H;!r1{ud t'_!.!y 1niudt·11 l1iz(l11Jlya! 
('!'t:d11H"l!Vrl' \"l'Zt·l.(i lll<'id::"Zl'l' k·nnl'. lia <l !!Vl.!):!\":-iZl'I'

túri ifjú~úµi 1.•ri.uúdnk. ill. a szncia!isht nltud:aver
:-;(•!J\"lH·n r(szt vc·\·(·; hriu:údok túr:-;ada!nii Jl!Ut!lza

k(;J;t c·J,·(d!a!núk a 111„j:-kohízús szaku1ai .pain111úlú~ 
s<'tt ! LPhet11t' trivúlil)ú a !.!\·<'1!.!v:-:zen"szf.'tet llt'1nutrdr·1 

fot/dzkal i!Ju:-:ztrúlt tald('1i i~ i;:iúllítani.a kiiz<'·pi~-dzo
!úk!11t11. ill. !!\"l:1u:y:-;zvr1úrlút(lf.!:alú.~(lkat. ::zLT\"ez11i. 
h(1u;y j(1li\)an. ;1H_',!!Í:-;n1erjí:k pú(yúnkat. a1nit !lll;!.! '-~ 
fr~lníítt lak(1~s{q_.; i;:-; ('sak fp\szÍtH·sen is111cr. !l{'Jnliouv 
a fiata!(ilz. . . 

?\yí!t ll've!ii11krt' .:-;zi,·t·Sl'tl \"L•s;:-;zük. ha \·isszajl'l
zt'·st k<q1unk. !)úr C'Zl (·;-:ak ft'!hh·ú:-:nak :..;zÚntnk; Í . .!.!Y 
a lL•u(·:-;attru1/1:-;alili yÚ!a:-::: az !eruH.'. ha tl l1eisko!úzús 
t:rdekl~h(:!l a jiiv(Ífi(•Jl nlint'·l tiihlil'n f"úradoznúnk a 
tch('f:-i(!!t'~ utÚllfH'd:lút-: t{·rvs.zeríi n1c!.!t'{·n·n1il;Si:\ie11. 

])r. l\"nt11 Jf i11dl1,1 •·.~\"f•!1•t11i do(·1•11:0 
! lr. /;',-:;r/r1n (!/;:;1 l'l!~·1·tf•r11i du1„·n~: 

( iS,:cgcd i 0 rvo8l udon1áuyi liJgycte111 (J.yúuys::crtcch 110!6(! io i in té:;e/ e .. 8::.cucd. /<,'fit rös Ff ca ti. Ut:lO J 

Érkezett: 1\lS1. ~\. f. 11. 

f,/111/1;, }\'. n. · l~ntnkenhnn::phnnnuziv ::, (·!), 71.i----'\~ 

(UJ~l). 

.A szerzó !l klinikui gyúgy:;zeré:;:::eL ft:lnduudt :;01-rtt

vévu nz úpo!ószein0lyzt)ltel tart.ott kapcsolni: kün:·ból 
kietneli a }!YÚ)!vszerfcl!1usznúlú-lielvL·k l'llenón:éséL ./\z 
id6k fnlyful;;i.n" ittnlnkult H bet{'~f'kl~('l vah'1 knpesolnt. i::. 
Cl·bzt)l'Ci t len, hogy a-z; n jó knpu:;olnt, luuít 11 g;róg,Y~Zen.'·sz 
nz iuubulú11s lictcggel kiulaldtott, L·ppun nkkor szukud
jott 11wg, aoiikor u beteg súlyosabb ú!lnput lin kerülvén, 
kt'Jrhii.z]Jllll fj~k::;zik. :\z Ol'V(lSSUl VHJÓ knpc;;o\nt. kiinduh'l
flO!lijn, linu;y a 11iugn<'i:.ds fc•lúllíttí.:on utiin n gyúgyszer1•k,,.: 
!udv\•,.; \"{··,!..;lH•zvit()h) H Li\'ÓU:V:-iZPt't~~z eg·,·tittillÍÍkiid!~Sél i:-o 
ig<:.;iyli, l1úr \~f!yt•:: or\-t1sl>f:.:núl r·z n\.;11 tapn:o:1.tal11ntú. 
.-\ .L'..'·('1gy~z\'l'J'('l knpc:eolatos (.lJdoniúnyuk gyor:;;. G (;\'e:-i 
ft·!ezé:-i ich-jv 1»,.; nz t'·vi 00 niillió nyorntui.ott oldal t1·1·jf•-
1!t:l111ií új i~tli('!'('Lll!l\"Hf! tt~szi 11élkülii:;JietuileBB0 HZ 
i•u;\·(itu11\lki!dt~:OL ]~rrl: 1~7.u11ban Hf'!!l t.ud ruincll'nütt al
knlH1nzhauí J(í H1orlc•llt .fuvnsolni, llH~l't; nnnuk u hely·i 
. \Íszunyuk szerint kell kiulukulniu. l~ülön léu1u v. haté-

\;;(q\\',.;1ú,::: nz Úll. ],tii:-:innn·lB!\Hlr111\n\· IH'liÍzqn\·itnttn, 
liot:~- n .!!\·/i:..r:y:-:zi·rkiilt:-:t''f!l•k <•!!\·1ddalú ·(·::i'iJ.:k„rl!('·;(' a \i;.)

i•.•!!(:lbitií; i"1,.:~zki'1lt::<.'f!/•r1Pl·: uii\',t·li.":-;1"1 idf'•zlwii (·l<'.1. ;\,'!tin 

gv<°JU\"~/J~n·n, haiu:iu H .uvóuv,.:z<CI" iitiún (vl'.],.:z\'1·li ft·!
h~1;.:z;1ühi:;á\·1tl) kt•li n vnl~1l11t;1 ,.:zilkségc·,.: 1'nknn_'.ko,.:,.:1ígi 
\'(luknr. ,:k:rni. Ezt. u.z j,.: nliítiiiHHSztjn. liuL:y 1111tu1• a 

.!!,y1·1gy~z.''rkiih ,.;t'·.Lf: (·lt·u,\·t'.,.:zt, n ,.:z1'11 tl.'·lyz1:ti ki'•lt :-:t"u•~kl !l'Z 

;\z új ~y1·l!!;·,.:1rni·i1'\·,_:ny k1'"1\"t't!;Yztl·IJl'!l a jii\·<íl1t·u a 
kiizf(lrg-aln11'i !!Y1'i.f!y,.:z1·n 1'trak í~ !11:h1qJ(:,.:ok•dn1d~ I! k/ir
hilzak l H·U·.!!1'in1·k U\"('igv,.:z1 ·1·(·l!Ji t i\,.:ii l nL .-\ ki"q.f1 1ru1d(J1H· 

l1an lin.u;·n11,1ú11;·11 \·1~11 n" j(·, ]1,•i•'L::-gyúc,::y:-:z<'!'<".'"'z k1![1<',.:uln· 
\1.1knnk. _.\ L:\"l"!.!\":'Z(:rt1lt· n1. ut('ilil1i 1'.\·tiz1·tkL!wn \"rilt 
U\'(')gv,.:Zt·rt·ki:rlli1;'da'd ,.:z1iluiíltat1'1 üzl·1111i11". :\z i·u\·1:it·illi 
k~'·111),.: (·;·,zi·l a \·1il1ozÚ,.:,.:uJ n1·iu !art.olt k·[•i'·:-:t: 1111':.g inin· 
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