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AI(TUÁLIS OLDALAK
Falmltás-sűrűség

D1: Takács Mi/Jáfi·
Mi ez a soha nc111 hallott n1utatószá111? Ez egy adott
országban 111üködő gyógyszcrészkarok (gyógyszerészképzö helyek) szán1ának és az ország lakosai szá111iinak aránya. [(ifcjczí, hogy hány gyógyszcrészkar jut egy n1i!liO
lakosra az illető országban. Tehút a gyógyszerészképzés
egy 111éröszJ1na. f\1inél nagyobb ez a szá1n. annúl gazdagabb az orszúg gyógyszcrészkar-cl!útottsága. t\ könynycbb

kezelhetőség,

áttckinthetöség kedvéért a túblí'1zat-

ban a fakultás-sürlíst.!g l 00-szorosát tüntctten1 fCI.
rvlagánhasználatra ..1aláltan1 ki" ezt a 111éröszán1ot abban az időben. n1nikor nyilvánossúgra került. hogy gyógyszerészképzés indul Debrecenben [1]. l(ívúncsi volta111.
hol ;:íllunk ebben a tekintetben Európ<'iban'?
Szükebb nyilvánosság akkor isrncrhetle 1ncg az adatokat. atnikor 1997 tavaszún a so-rE két nén1et partnere. a
Frciburgi Egyetcn1 Cs a 1-leidclbergi Egyctein tan;lrai clöt!
tartott clöadásban összchasonlitottarn a két orszúg gyógyszcrészképzését. tvlegelt!gedésscl jelcnthete111 ki, hogy az akkor fi·isscn indult hannadik (debreceni) képzöhcllyel
- rvtagyarország egy nívóra került Nén1etországgal. Fakultüs-sürüség tekintetében.

ceni kCpzés n1egindulása [1], 1násodszor az, hogy az eseinény körül idCn szokatlanul élénk polén1ia alakult ki
f2-7], hannadszor, hogy úgy hírlik: Pécsett egy negyedik
gyógyszerészképző hely indul a jövőben. A táblázatban
17 európai ú!la1n adata szerepe!. A 111agyar gyógyszcrészkar-ellútottságot. a helyzet jobb 1ncgvilúgítása céljából
i.\sszcscn hüro111szor szcrepeltetein: a jelenlegi ,.háron1karú" rnellett a volt ,.kétkarú" és a lcendö „négykarú" orsz<'igként.
;\ n1kultás-sürüség lista csak tújékoztat, belöle 111cszszen1cnö következtetés ncrn vonható le arra. hogy országonk0nt iniért ennyi vagy annyi gyógyszerészkar létesült.
/\ kérdést ny·ilvánvalóan tübb tényezö határozza 1neg. Az
például. hogy a listavezető Bclgiurnban a S gyógy·szcrészképzü hely ne111 sok-i.:. vagy a listazúró Svedország !
gyúgyszcrészkara ncrn kevés-e. ncn1 ítélhető rneg az orszúg te1:jedeln1e. lakóinak szá1na. vagy akár gazdasági
ereje is111eretébcn. ivlint ahogyan az se111. hogy J\ lagyarorsz<ig ! 996 és .2000 között - a111ely idöszakban gyógyszerészkaraink sz;:iina 2-röl ~l-re növekszik - 111iCrt rukkol S
hellyel elöbbre a listán. Nagyra becsül! kollég<lin1. a [2-7]
vitairatok szcrzöi, a i\ l!ERT-et jártúk körül pro és kontra
0rvek JC\sorakoztatúsúval. ivlaga111 részérö! a i\1lJÉRl'
iVJ<)ST'.1 kérdéssel foglalkozta1n 1nég a polénlia 111cgindulása elött a lap februúri sz;:í111úban [SJ. ainikor a cikkben.
annak „l,épni kell'. cín1ü fejezetében a rendszerváltást kö\'etö 10 év döntő_ a gyógyszerészetet is döntő 1nódon be!'o!y{1soló v<:'1!tozúsait ,,elcn1czte1n". Utalok fJebrecen és
Pécs egyik közös érvére az új karok inclítúsót 1negokolancll1: arra. hogy a hagy'o111;:in;'os gyógyszcrészképzö helyek
(Budapest és Szeged) területi closzlúsa az orszúgban
egyenetlen. így a keleti és a nyugati régió gyógyszerészt:llútoltsúga gyi..:nge. Hclytúlló az érv! Ez az egyenetlenség
azonban 111úr s1)k évtizede fCnnúll! tv'liCrt nen1 oldott<lk ezt
Jl:l (eltidi.:ink. nii) konibban': iv1iért pont n1ost? És 111iért
egyszerre két új karral'.1 Nyilvánvaló. hogy a [8]-ban is
/'elsorolt döntö vú!tozús-sorozat tette lebetövé, ill. kényszcrítctti..: ki t::Lt i.t 111egolLJ~1st. Elég. ha 111ost csak nrra etn!0kcztetek. hogy éppen ezekben az Cvekbcn találkozott az
igény és a szcllcn1i kapacitás .
Gondosan figyelve a GyógyszcrCszctbcn közölt [2-7]
vitairatokat, alúhl!zorn: rnindegyik résztvcvö legtöbb gondo!atúval eg:'etértek. ;\1ni a pol~1niát illeti, úgy hisze111:
1ninden új intézrnény létesülése kivúlt pro és kontra vé!e111ényeket. 8iztos. hogy az újak kezdeti nehézségekkel.
t<dún hib;ikka! is terht.:lten indulnak. Biztosra vcszc1n.
hogy a SCYrE. vagy ;:i szo-rE (vagy b<'inncly kOlföldi) kar
is a n1egindulúst küvctücn ilyen-olyan tárgyi, szaktnai.
szervezési nel1ézségekkel küzdött. Biztosri:l veszen1 azonban azt is. hogy egy útrnencii idö után, a „bcjúratús" során
1
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:-\rra, hogy ezennel t<ig,abb nyilvúnosság, elé túro1n az
adatokat, h<iron1 cscn1énJ' kCsztetett. ;\Japvctöc11: a dcbrc-
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tökéletesedtek. Bizonyos az is, hogy az újak olyan új, tanulságos gondolatokkal is jelentkez(het)nek, an1elyekre
érde1ncs odafigyelni. Ilyen és hasonló gondolatok késztet-

nek arra, hogy újaknak és régieknek gyógyszerészet-ori-
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gyógyszerészet diszkrd b{ija e. cikkéhez. Ugy<mott. 372. old. -6. Stájer
GJ::a: Byc-byc diszkrét búj. Ugyanott. 462.. old. - 7. Bacsa Györg_1•: Szerény gondolatok dr. Stújer GCza - A gyógyszcn!szct diszkrét búja cimü
cikkének olvasftsakor. UgyanotL 52.S. old. -S. Takócs ,\Jihá(1·: A gyógyszcrészképzCsröl II. Ugynnoll. 70. old.

entált szak1nai és tudon1ányos fejlödést és ezt szen1 előtt
tartó gyógyszerészképzést kívánjak. Akár gyógyszcrészí,

akár vegyészi, akár orvosi diplo111ával rendelkeznek oktatóik.
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l'v!. Tak ú cs: Faculty-de11sity.

Thc frcqucncy of plmrmacy sclwols in thc Europcan countrics is
cxmnincd. An indc.-.;-numbcr ''Facully-dcnsity'· was cn:att:d to describc
(charactcrizc) how rich is a country in possibilitics of cducating pharmacists. This index is ca!culatcd as thc ratio ofthc numhcr ofpharmacy
schools and thc numbcr of inhabitnnts or thc country in qucstion.
Bast•d on this index comparis011 has hecn madc bctw.:cn Hungary

and a number of European countrics. on thc occasion thai re cent ly a new
pharmacy school has bt:cn llpencd in 1lungary and the starting of a furth<:r \int: is planncd for lhe ncxt ye;ir.
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