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Egy gyakorl ó gyógysz erész gondola tai a gyógysz erészi hivatásr ól
1
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Püspöklad ány hátrányos helyzetű területen fekszik a Nagy-Sár rét, a Nagy-Kun ság és a Hajdúság
találkozás ánál. Hátrányo s helyzete többek között
>tbból adódik, hogy szinte semmi ipart nem telepítettek erre a ,„idékre. (1sák Cfyula - Püspöklad ány
szülötte - írja „A szikföld sóhaja" című könyvében: „Mindjárt Szolnok után rohamosa n színtelencdik u táj: a terrnészet i is ineg a Illel:iterséges is.
an1ennyib en kopnak a civ-ilizációjegyei. Ugyszólvt in
sen1111i nen1 állítja. 111eg a szernet ... látványos ság
nélküli, leginkább sivúr. itt~ntt szinte kopár a
táj.n
l\Ii kötöt,te volna ide éppen a gyógyszerészeket'?
Legfeljebb „átutllzób an" rövid időre nmraclt itt
egy-egy fiatal gyóg;y·szerész. De n1i rnást akartunk.
Olyan munkatár sakat akik szívvel-lél ekkel ehhez a
kollektívá hoz tartoznak . Ezért egyetemre küldtük
az arra a.lkahnas assziszten seinket. i\ kapcsolat ot
tartottuk velük egyete1ni éveik alatt is. Talán ennek köszönhető. hogy visszajött ek. Sok problérnával küszködő világunkb an egyro töhhot beszélünk az einheri kapcsolat ok fontosságá ról. 1\Ii ezt
saját bőrünkön érezzük . .A.z az erő 1 an1i ezt a kollektívát összetartj a, nezncsnk fiatal gyógyszcrészeinket hozta vissza, hane1n sok nehézsége n iltsegített bennünke t. Sikereket hozott inunkában . rnagán- és közéletben egyaránt.
Püspöklad línyhan vonzó lett a gyógyszer észi
pálya. 1\íár nen1csak a gyógyszer ttír kollektívá jából
jelentkezneh. a. Gyógysze résztudon 1ányi I~arra, hanen1 a gilnná.zinn1ból is. Szá.n1on tartjuk őket is.
a.kik ne1n közülünk kerültek egyete111re. hisz a
nyári gyakorlat okat nálunk töltik. Türelen11nol és
szeretette l vezetjük be őket a gyakorlat i inunkába.
figyelünk problén1áikra, 1negn1uta tjnk a lehetősé
geket. Tohát nen1csak a gyógyszer ész-utánpó tlástnlclottuk 111eg városunkb an. hanern n1egbecsülést
szereztün k a hivatásun knak.
Manapság clivrrt, arról beszélni szak1nán belül és
kívül. hogy a gyógyszer észet elveszítet.te régi vonzerejét. Csak rajtunk n1úlik. hogy helyette újakat,
teren1tsün k. Terrnésze tes, ehhez er6feszíté sek szükségesek több területen. Pl.:
„_ .i\llaud6 önképzés (doktori clisszertáciö, púlya1nunkák elkészítés e stb.). hogy rnegfclcléí választ tudjunk adni a fehnerülő kérdésekr e orvosnak, betegnek egyaránt. Hisz rendszeres önképzés nélkül az egyeton1on szerzett is1nerctek
pár év alatt elavulnak . I(ülönöse n érrényes ez a
gyógyszer észeti tudotnány ok alapját képez(;
terznészct tudo1nány okra. 1\Innk{tnkkal és 1nagatartásunk kal elértük, hog,y a g:yógyszertá.r -a település egyik egészségiigyi centru1na lett„ C-élnnk, hogy részt vegyünk az ,.Egészségn1egőr
zés t{trsadnl111i progra1nj ában a lakoss~lg általános egészségi állapotán ak javításába n.
1'Tyelvtrrnulás. I(is vidéki ;;{trosnnkban sajnos
erre van a legkevese bb lehetőség. De itt. is szeretnénk előbbre lépni.
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l(özéletbe n való részvétel. Püspöldad ány váro~
szinte n1inden társadaln1 i és tö1negszervezetéhen
jelen vannak a. gyógyszer észek tnint ,·ezet:fí
tisztségviselők. Lehet. hogy ez napjainkb an
divatjamú lt. i\li mégis úgy gondoljuk , hogy
nen1 111ondhatunk le a nevelésne k. a sze1nélviségfor111álásnak erről a se111n1ivel nen1 pót.olható eszközéről.
_4. fentiek 111egvalósítása csak úgy lehetséges, ha a
Yezetők érzik azt a fe1el6sséget,, hogy e1nheri sori-'.(Jlt
fo1·1nálásá11ak a részesei. _:.\ 1nunkahel yen olyan lé;:;kört kell tercrnteni , hogy az energiák luu;znns
irányban szabadulj anak fel. Az eréíkct ne os;..;;:úk
tneg értelrnetle n fCszültségek. Persze ehhez snk
energia kell, hogy tninclig legyenek aktuális és f!rtehnes célok, n1elyeket a kollektíva elfogad és n1egvalósításá ért {tldozatokat. YÚllnl.
I-íúsz é;;es gyógyszer észi n1unká1n során inindig
lcbeszéltern a pályáról azokat, akik csak azért jelentkeztek a Gyógysze résztndorn ányi I<:arra. nH:rt
n1áshová 110111 vették fel 6ket. Egyetlen foglalkozú."
se1n lesz gazdagab b attól. ha olyanok 111űvelik, akik
csak úgy odavet6rlt ek. Nincs fontosabb a hi,·atúsunk. 'á~ inunkánk .szereteténél. Czeizel Endrénél
szehben és igazahban nehéz lenne ezt 1negfognlmazni: .. Az emberi boldogság ahtpfeltéte le "
111 nnka. szeretete. Dc rsrtk akkor tndjnk Rzcrct ni
rnunkánk at, ha sikeresen yégezzük. Sikeresen 11edig csak az a n1nnka végezhet{), ainihez tehets6günk van. :\ inegt,alált hivatás csaknen1 ininclig
együttjár a képesség gyiirnölcs öztetéséne k, tehát
t1ír.:Mtdaln1i hasznosít ásának igényével. I(nltúrtörténetün k kivételes képcsségfi nagystlgai n1ind
ezt példázzák ."
Sehol nincs n-kkora jelentősége a hi;;atástuc la i nak 111int az egészségü gyben, így a gyógyszer észet·
hen is ..Jogosan vcté)dik fel tehát a kérdés, hogy<1 n
lehetséges az. hogy a Gyflgyszorésztudon1ányi }\:urak tanszékein 110111 gyógyszer észek az oktatók
I-Iogyan nevelnék a hivatás iránti tiszteletre . n!<Í··
zatra. hivatástu datra a gyógyszerészhn-llgatök:>.t
azok, akik 110111 rendelkez nek gyóg:rszcrészi szen1lélettel?
-~ 1násik elgondolk oztató körühnénv , hogv "i'Zll ·
bad-o a gyóg}~szerészhallgatókat, <dya;1 egyeienl('ll
képezni, ahol diszkriinin{tciöban van részük. J\fert
n1i 1násnak nevezhetn énk azt a tényt, hogy C',f!Y
ogyete1n háron1 kara közül kett,{) elvégzése doktori
cÍ!ninel j{1r. a har1nndik kar elvégzése pedig llC'llL
.'1. hútrányos helyzet· kisebbségi érzés kialakulút-:úhoz yezct., a1ni a későbbiekben - a 1nunkavégz('-.--:
során ~ is érezteti hatását . .:\ gyógyszcrészhallgHtók niint vendégek gyakorlat aik nagyrészé t az
ELTE és a J_.:\TE laboratöri tunaibau ,-égzik. l\Iiórt
ne tartozhat- na a C.fyógyszerésztudo111{1nyi J\;lr
ezekhf'z az cgyete111ekhez '~
1'Teken1 rnég abban a szerencséb en Yolt részen!
egyete1ni hallgató koro1nhan, hngy_részt vehetten1
Schulek professzor úr eltiadásain . () 1nondta. töhh1
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hogy „a. gyógyszer szakért6je a gyógyszerész." l\ía.napság pedig nzt látjuk, hogy 1nindenkit
beszéltetnek a. nyilvánosság előtt a gyógyszerekről
csak a gyógyszerésze ket ne111. Ha. 1négis csodával
határos rnótlon gyógyszerészt szólaltatnának 1neg,
n1ég véletlenül sern szerepel sen1 a kép~en, se111 a
szövegben hogy az illető gyógyszerész. Ugy kerülik
ezt a szót, inintha a legnagyobb szégyen lenne kiejteni vagy leírni.
Hic nem akarjuk, hogy a pálya teljesen elnéptelenedjen. hogy a patikákat sorra be kelljen zárni.
akkor ezekre a. kérdésekre az arra illetékeseknek
el<'.ibb-utóhh válaszolni kell.
rrucln.tában vagyunk annak, hogy a tni példánk
elindíthat egy olyan folyamatot, amely megoldja
egy kis városnak, illetve körn:vékének g;.rógyszeré;::;z-utúnpótlásrít. de ne1n oldja n1eg az országét.
Ahho:r., hogy a rni 1nóch1zorünk általánossá váljon.
szlikséges volna. hogy az eayete1nrtíl kikerül() fiatal
gyógy~zerészeink ol};an kö~egbo kerülhessenek, ahol
n- társadal111i éfi anva.gi 1negbecsülés is elérhet()
lenne sz{unnkra. :\kl~o1:-ncn1 lCnno annyi p{tlyát elhagyó. 1nint ahogv ez általános rnús érteltniségi kü'· ·
röi~llen is.
tildozaA befogadó kollcktí,-ában pedig éljen nz
to.s sogíteni akarús. nz etnherséges szeretet szellen1e
1nég nkkor is. ha néha. úgy érezzük, hogy falakba
ütközünk. Jelen helyzetünkben a rnegújuláshoz
szükségünk vnn <UTa a 1ninclcnok fCletti optin1iz1nusra. arnoly Széchenyi szavaiból a pesszitnizn1us
111cllett is kieseng: „l'.Iinden. arnit elkezdek, halfldni fog. 1\.Iindc1~ 1nag. a1nit; cl,~etek. kikel 1najd.
üí,.in1 ,·iráaozni fognak é;:.; n1egternlik gyürnölcseikct .
-- De ehfl«~H clicsf~ségct én 11~111 nyerl~~tek; n1ert ahhoz. hogy kikeljenek. el kell hitetnon1 a világgal.
hogy ,~alarnely n1ás kertész ültette őket."

szőr.
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f(ol'ác.s Zoltánné dr.
~yóg;vszcrtúrvezoti).

területi f6gyógyszerész

( Il ajdú-B-ihar ..JI cuyei- 'l.1anács C-!-yÓ[J.IJ8Zcrtári
f(ö;::pontja. 16/72 .s::. gyógys::ertár, Pii.spökladúny)
HOZZASZÓLA S A GYÓGYSZEH ÉSZI
!HVAT.,\SHÓ L '" KÜZLEA!ÉNY HEZ
Örörnruel olvastan1 Í\-ocács Zoltdnné dr. piispökladán}:-i fl'ígyógyszerész kollegina közlernényét
,,.~ gyógy::;zorészi hivatúsröl''. J\Iinden 11nH1daLáYa.l
egyetértek. a1ni a fiatnlok púlyaszeretctro való nevelésére, a példan1utatois fOntossúgúrn., a jó n111nkahelyi légkör kia.lakítÚE-iÚ.nak sziiksógességér e vonatkozik.
11.::zt isn1erték fel it.f. So11ronban ellideink is, arniknr kezdetben oktató gyóg.vszerész tová.hbképz(í
t.anfoly;unokat szero;;cztek. továbbá. a1nikor a
l\IG·Y~i.1 1ncgyei szervezet (J3arnnya. Békés és
C~y6r-Sopron 111.) elindította a J{nzsnyay el{jadói
versen:.··eket. SaJ· nos azonban nein n1indenütt helyeztek súlyt arta - s<'.Jt rnost ;.;ern teszik - , hogy·
a nyári gyakorlatoku1 vagy legalább az á1ln111vizsgára. való felkészülés id6tartn111ára Ci:!ak olyan
helyre osszftk be a fiatalokctt:,, ahol példát l{Ltnak a
hivat{1sszeretetro, a betogszeretetre , s ahol 1neggyő-

z6dhetnek arról, hogy 1nilyen sokrétü a hálózati
gyógyszerész n1unkája (technológia, analitika,
gyógyszerhatá stan, az orvosnak gyógyszeris111ertetés, a betegnek gyógyszertájék ozta.tás, szervezés
stb.), Ahol tapasztalhatta volna, hogy aki hivatástudattal végzi gyógyszerészi tnunkáját, a hozzáfordulók biza1rnát. 111egbecsülését vívja ki. Sajnos
e fiatalokat nagyon sokszor olyan gyógyszert,át'akba osztották be, ahol gyógyszerészh iány volt, s
ezért, rögtön rnunkaerőnek szárnítottak, s ahol nen1
tuclt>tk velük foglalkozni, számukra megfelelő
szernléletet adni. n1agukra hagyták őket. E fiatalok
kö?:iil sokan kiáhránclulta.k a gyógyszerészi hivatáshöl és kedviiket veszítve dolgoznak 111a is. Ez
szintén hozzájárult, hogy a gyógyszerésze t elveszítette régi vonzerejét.
\Tiszont iga,z az is, hogv a hivatástudat eg·vrnagáhan nein el~gendö. Sznl~~ségesck sze111ély-i éS tárgyi
feltételek is. Negatív hat,tlsú n gyógyszerészi létsz{un nagyfokú csökkenése. Nen1 vonzó a pálya a
korosoti lehet6ségeink korlátozott volta 1niatt se111.
I3ár kisehh n1értékhen a pálya nagy'fokú elnőiese
dése is esetleg fékezóleg hathat. n1iut1ín ők ne111csak
it 1nunkahclvükö n állnak helvt. hane111 otthon is.
Ürö1111nc( olvasta1n. hngJ~ ez a püspökladányi
gyógyszerész-k ollektíva n1ilyc11 szen1pontokat kö~
\·ct gy.ógyszor~áron ~)cli~l ~s l~ívül R~Íl1vona~as
inunkaJuk hatekon11:,.~a. tetelere es a. gyogyszeresz
társadalnü nlcgbeesiilésére . Leírják <Sk is. a1nit
annyiszor hallnÍ1k. hogy az egyén vagy a. pálya tekintélyét. n1eghccsülését csak nz ott dnlo:ozók vív~
hatjál~ ki.
.A. ?.L1gyar ()yúgyszerésze ti 'I1ársaság elnöksége
ininclent elkövet a hrrzai gyógyszerésze t fc.Jlesztése
és pálvánk társadal!ni n1egbecsiiltctésc érdekéhen.
Ez is ;lzonban csak úgv Iel1ct erecl111é11yes, ha tL kitüzött célok érclekébe?l a kar tagjai és Üzen belül 111i
!tt:'tlózati gy·óg,yszcrészck. akikszán1szeríí leg ngyógy0zerészck zörnét alkotjuk. tevékenyen közren1ükö~
clünk. J~zt csinálják a püspökladányi ak !
r.;:.ívún1ttos lenne. ha e vítaindítónak is beillő közle1nónyrc 111inél többen incgírnák ,-éle111ényUket.
1
\ izsgálat tá.rgyává tennék, hogy jelenleg n1ít tesznek és n1it tehetnének annak érdekében. hogy
-~yúgyszortáron belül a gyógyszerinfor rnátor szerepét l)otölthcssék, a hctogckkel és az orvosokkal való
közvetlen kapcsolatot tarthassák . .._.\ gyógyszcrké~7.it.ést. arnennyihen erre lehetőségünk van vajon
1ntívelik-o ·? T:Iogyan képzelik el heknprsolódás uknt
az egészHógesehh élet.re való nevelés 111ai kor1nány-progrrun,iába. Dr. 1'\.ovács főgyógyszerésznő dolgozata f;ovábbi részében felvetett kérdések valóban
fájó pontjai a gy6gyszerészi karnak. 'légHl elgondolkoztató és érthetetlen el6ttern is - a1ncl}rre
valóban több példa is volt-, hogy rniért hnJlgatja
el valaki, hop:y gyógyszerészi diplon1ája is van. rraláu azért.. 1nc:rt l1e1n ügy gondolkodik, 111i11t l(ovács
Zoltánné dr. és vele egy-ütt 111ég sok 1nagya.r gyógyKzerész.
Jfiihl Nándorné
gyÓgvszcrtárvezető
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