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FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK PROBL ÉMÁI
KOLOS SVÁRY ANDR.ÁS

Cikkem célja egyrészt, hogy rámutassa k azokra
a problémá kra, nehézsége kre, amelyekk el az egyetemről kikerült fiatal gyógyszer észek küzdenek
másrészt l1ogy ezen segíteni kívánó, a szak1naj
területet érintő elgondol ásaimat- amelyek közül
talán egy-kettő hasznosíth ató lenne - közöljem
A problémá k egy része a vidéken dolgozó fiatalokat érinti inkább, de jó részük általános énényű. A felvetett kérdések nem csupán a saját
meglátása im Sok fiatal gyógyszerész-ismerősöm
mel beszéltem , akiknek a szakmáva l kapcsolato s
meglátása i hasonló jellegűek Így inkább csak
összefoglalui, rendszerez ni próbálom ezeket a
gondolato kat, főleg ami a nehézsége kre, hiányosságokra, problémá kra vonatkozi k, de a javaslatok
között több egyéni elgondolá s is lesz
A fiatal gyógyszer észek előtt felmerülő (és
megoldásr a váró) problémá k jellege háromirán yú:
tipikusan szakmai, erkölcsi (mely sok helyen
összefügg a szakmaha l) és anyagi. Különös tekintettel a szakmai jellegűekre, a problémá k a következőkből adódnak:
1 a szakma megváltoz ott jellege;
2 saját passzivitá sunk;
3 a g;-ógyszerészi vezető szervek nem 1nindig
megfelelő mértékű aktivitása , serkentő hatása;
4 az egyetemi oktatás hiányossá gai
Az egyetemről kikerülő fiatalok túlnyomó többsége a hálózatba n mint beosztott gyógyszerésrkezdi működését Az egyetemi tanulmán yok után
űjdonságként, változatos nak ható gyógyszer tári
munka bizonyos körülmén yek között később
sokak számára sablonosn ak tűnik Többen mondták már azt is, hogy a beosztott előtt nincsenek
távlatok, kilátások, a gyógysze rtárban nincs lehetőség a fejlődésre, a „begyepes edés" veszélye
stb S mindebbe n
fenyegeti az embert, stb
n a gyógyévtizedbe
két
utóbbi
Az
van is valami.
szeripar hatalmas méretű fojlődése változást hozott
a gyógyszer ész munkáján ak jellegében is A specialitások szá1na e1ősen megnÖ\'ekcdett, a n1agisztrális gyógyszer ek szán1a pedig ';jszonylag osan
( sökkent Ennek következt ében a gyóg:yszerész
munkája egyszerűsödött, de megtakar ított idő
mégsem áll rendelkez ésére A társadalom biztosítás és a közgyógy szerellátás nagyarán yú kiter jesztéséve l a gyógyszer ész munkája közberi megnövekede tt, tehát végeredm ényben intenzheb bé
és sablonosa bbá vált S ebből fakad rögtön az,
hogy gyógyszer táron belüli kutatómu nkára vagy
másirányú szakmai továbbfejlődésre nincs elegendő
idő A másik, ami nincs (legalábbi s sok helyen),
az ehhez szükséges felszerelés. A harmadik pedlg,
ami szintén hátráltató , az hogy a fiatal gyógyszerész megfelelő segítség nélkül többnyire nem talál
témát, így legtöbbszö r nem tudja mit csináljon,
hol kezdje a „továbbfejlődést" Emiatt aztán a
legtöbb fiatal az esetleg még meglevő (egyetemről
maghal hozott) aktivitásá t is eheszti, érdektelenségbe , passzivitá sba fullad Tehát ez az egyik
probléma, ami vélemény em szerint eléggé általános

S ha kicsit túlzóan elfogultan is, de ez
mit hozhat a jövő? J\füyen kiutat
S
a jelen
lehet találni, hogy a fiatalok kimozdul janak a
szakmai passzivitá sból?
Az idő kérdése megoldód ik egyrészt azzal, hogy
minden évben sok új gyóg:yszerész ke1ül ki az
egyetemről, inásrészt azzal - a1nin a J\íinisztéri urn
már dolgozik - hogy a most képzett és átképzett assziszten sek előreláthatólag leveszik a gyógyszerész válláról azokat a terheket, a1nikhez ne1n kimondotta n szükséges egyetemi végzettség A nagyszámu és jólképzett assziszten s sok gyógyszeréBzt
felszabad íthat a hálózatbó l, akik aztán átmehetnek a gyógyszer ipar ba vagy kutatóinté zetbe,
azonkívül pedig a hálózatba n maradt gyógyszerészeknek is több idejük maradna elméleti és gyakorlati továbbkép zésre
De addig is, amíg ezek az elképzelések maradéktalanu l megvalósu lnak, nem ülhetünk tétlenül,
fejlődnünk, mozognun k kell! De hogyan? Alkalmazkodnu nk kell a megváltoz ott kürülmén yekhez 1
Bele kell nyugodnu nk (még ha egyesekne k nem is
tetszik), hogy a ma gyógyszer észe 1 égi, főleg
gyógyszerkészítő jellegét nagymért ékben elvesztette, és szerepe szocialista társadalm unkban
mind szakma.i, mind erkölcsi szempontb ól más,
mint azelőtt De hogyan tölthetjük be ezt a megváltozott szerepkör t, hogyan fejlődhetünk szakmailag, milyen elgondolá sokat hajthatun k vég\e
a hálózatba n a saját teriilAtünk ön, és ki és hQg,yaa
segíthet bennünke t 1
Először is nem szabad engednün k, hogy elfásuljunk, esetleg érdektelen ek, közömbös ek legyünk
pályánk iránt. Már most el kell kezdenün k az
egyéni eln1életi továbbkép zést, f()leg azolton a
területeke n, melyek az eg:yetemi ok.tatás hián;yossága folytán vagy kimaradta k megszerze tt ismerettárunkb ól, vagy kevesebb képzést kaptunk,
mii;t ami~ az űj szakmai al_apokra helyezkedő
gyogyszer esznek tudnia kell. Igy az általános és
egyéni jellegű elméleti továbbkép zést illetően
elsősorban a következő területekr e gondolok: bioké1nia, far1nakológia) élettan, toxikológl a _;\. hjokén1iáról nen1 is beszélek, de n1ég a.z egyik fő
gyógyszer észi tárgy, a hatástani képzés is - a
jelenlegi rövid időben oktatva - kívánniva lókat
hagyott maga után Pl az egyetemről kikerülő
gyógyszer észek tűlnyomó többsége nem tudja,
hogy mi az a cholecystitis, anzenorrhoea, chorea,
paroxysrnalis tachycardia, extrasystolé..s bradycardia,
u.lcus cmneae, stb. S ha e fogalmak jelentésév el
nincs tisztában, akkor hogyan tudja, hogy ezekre
milyen gyógyszer ek hatnak, s továbbá hogy tud
segíteni az onosnak a megjelenő új gyógyszer ek
hatástani ismertetés ével Itt jegyzem meg, hogy
ha ·yalaki mégis utána szeretne nézni valamely
gyógyszer részletese bb tanulmán yozása során
egi -két élettani, stb fogalomna k, orvosi műszó
nak, annak a próbálkoz ása is meddő inarad, mert
jelenleg (már elég régóta) "" egés" orszá!!ban nem
szerezhető be Orvosi Műszótár Javaslom , ha
érvényű
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111egjelenik, ininden g-y-ógysze1 tár kapjon belőle

egy péJdányt *
i\fásik problé1na, a111i1·cl inkább a falu11-tlolgozó
fiatal gyóg.:yszerész kerül sze111bo - az áJl~tg)Ó
g,yászati szerek Ezeket se111 tanultuk az egyete1nen, ez js eléggé isn1c1etlen terület, an1it a 111á1
folyó szc11-·ezett to1-ábhképzés n1ellett is f6ként
cg_yéni to1-ábbképzéssel kell bi1 tokunkba \--e-nnünk
Xen1 ,„olna haszontalan, ha a g,yógysze1észhallgatók a T\T é-vben i11jnin1ális állator\·osi hatástani
okta.tásban is JésLeslilhetnénok (persze csak az
alapok elsajátítására szoTítkozya, s íólcg azok1a a
g·yóg·y szerekre, mel:yek a gyóg:ysze1 tárban elöfm dulnak), ha másként nem, rondkhüli tárgyként, nlint aJ1og.} a nagyipa1i g,yógysze1észotot is
tanultuk
Az egyéni állalános jellegű továbbképzésen túl
már n1ost m_eg lehetne kezdeni a fiatal gyógysz01 észek körében a specializálódást Ki-ki é1clekl6désének n1egfelolően toYáhb füglalkozna analitikai,
technológiai, fa1111akológiai, toxikológi.ai, d1ogismo1 eti kérdésekkel 1\ cn1 ta.Iálnán1 helytelennek,
ha Gzek a „specializált to,·-ábbkép7ések" sze1 ,-ezett
szakoktatás keretén belül történnének, n1int ahogy
fa11nakológiai té1e11 ez iná1 fOl:yik is ar. ún „g·yógysze1is1nertető g,Y óg:y-szerészek'' képzésé\. el
Így
lassan a g_yógyszerészek között kialakulnának
„analitikai-, technológiai-, hatástani-, di ogis1nere1eti-, toxikológ.iai-szaké1t.ök. ' l~z a to\·ábbi jö';,Ő
sze1npontjából sen1 volna érdektelen, 111ert ezek a
gyóg.) szorészek a háJózaton helül j<;i tudnának
{ljat- feln1utatni, l:rde111legesct p1odukálni, s a111i
a fő, sokat lendítcnének eltho a gyógysze1 észet
hálóZnti részének áli:alános szak1naÍ szín1.onalún
.A C1yógy szc1 tá1 i l{.özpontok is sokat tchotnl~nek
annak 61 <lekében, hogy a fiatalok esetleg la.nkadó
aktivitását serkentsék, ene1gü'tjukat helyes iI án:y ba
te1eljék. lvlcgbízhatnának 1nü1tlen egyete111r6l kiko1 ülő fiatalt valan1Hyen témaköJ kidolgozásáyal,
vagy feladat elvégzósével. Pl egy- bizonyos területen ó1 Je1nes lenne-e gyógynö\-c)nyt tern1cszteni;
gyógy sze1 tári yjszon-y ok között könnyen eb, égezhető azonossági \jzsgálatok kjdolgozása ill€t\e
rendszerezése; a galenusi la1Jo1ató1iun1 által nlő
állított eg:yes kószítn1ények k1·antiiaií'; viLsgúgálata; elgondolás alapján, \ <lgy önáJlóan bizo11yos irá.11.)-'Ú újítás ldclolgo7.ása a g)óg,y,sz01t.á1j
bere11dezéssel, áll \.-án ycdényzettel ,-a,,Qy felszereléssel kapcsolatban; a ]fo-11 0 készít1nények tcchnológia,i szen1punihól való.lGlül,-jzsgálása. a ne111 legmcgfelelőbb eljái ással készülteknél esetleg jobb
kikísé1 letezése, ha kell összctét.eJ 1. áli:oztatása
sth
sth Szóval tén1át lehetne találni, és lehet11e
adni S 1nás az, ha az ilyen i1án:y ú n1unkát a :Központ ir án yításá \'al, segítsé,i;té'; el, fe1üg1:·elete 111ellctt \ égzi a kezdő gyógyszerész, 1nint.ha n1agá1 a
hagyatya, ötletsze1 űen p1óbál néha-néha. \: ala1nit
csinálni. 'l-lendsze1cscn kiühatnának a ICözpontok
é1-cnként különböz/J tén1á,jú, 0ln1élc_ti és g,yakorlati kérdéseket élintő pál3ázatoka,t is (pályadíjakat
kitűzve)

* T<lóközhf'n 1111"gj„·1e·nt R RTenrs~_n-ftlE orsosí s~ótár,
amelJ el a G:;. ógJ szertári J(özpontok 'ala.rncnn)'i g) óg,yszertára.t elláttak
( Szu-k: )

S évfolyam 5 szám

J\Iásjk te1 ülc,t ahol jobban tevéken.;;; kedhrtnénk az egésLségüg} i fClYilágosító 111unka területe.
'\z eg(~szségügy j fe1\'ilágosítás, az egészsé.gügvi
_p1opaganda tö1ténhctne g·y-óg) szcrtá1 ban és g.-5;·c'ig;, _
SLert{uon kí\·ül. iskolákban, kultUrte11nekbo11. k(~z1.-etlen besLélgctések és különböző előadásol~ fo11118.,jáhan - falun és \:-ároson e.g:yaránt. J~zt a f(_'.l1-ilúgosító n1unkát n1egü1t csak érdc1nesebb \--olna
szcrYeLett '\·iszony-ok között 1,-égczni a külünhöz(í tárgyú előadásokat esetleg a K(),J_-\I~
\'-ö1öske1eszt vag:y ~rTT kc1 etén belül 1ncgt<-11 tani
,_\_ TI1.~-en belül az egészségüg:yj_ ±elYilágosító 111unkán kívül az általános te111H~szettutlon1An.-yi js1neretteijesztő munkába is bekaprnolódhatnánk - - itt
különösen a kP111iai és biológiai szakosztál}'ok
iuunkáj{u a gondolok. __:\.z egésLsc"güg,yj felvilágosítással egyben elősegítenónk a tanáesok egés7~sóg
üg~yi osztál}-ainak inunk_á ját is, s nüncla111cl1ett
fontos szerepet töltenénk: be ·-- főleg falun
a
lakosság életkö1üln1ón.veinek ia\·ítás{lban és kultúrájának en1clésében,
,
;\. tipH..-usan szakn1ai jcllegü p1ol>Jé111áko11 kí\. ül
n1ásiajta p1oblén1ák is vannak .. _\z a fiatal g')-ög)szc1ész, aki alig egy-két éY\-C~J eLclőtt az eg}rten1en tanult, spo1tolt, társadaln1i 111unkát ,,-égzctt,
1nint aktív KISZ-tag te\;ókcn:yen részt Y8tt a,
I-CISZ szCI'i·Gzet minden n1eg1110Ldulásában, a hálózatba kikc1 ül1 e ellanyhul,
8 Ó1ai 111Ul1kajcl()n tlil
nag-y ré,szük son1111it se111 csinál, sok e8c:tbe11 nrn1
is jgen tud n1it csinálni _--\ legtöbb gyógysze1tá1i
\ állalntm\l a KISZ-élet pang az alapszenck mm
n1űkódnek o]); an tSlct.c1 ősen, 1nü1t al1ogy lehetne és
kcllr:nc Persze eg.)' falusi g~yógysze1ösz nen1 i:ullna
lllindr n \ úllala ti I( l SZ- n1egn1ozclulásba szr:r \ csen
bekap e solódni, ck" eg_y-cg.Y \. á1 oson belül össze ~r
lehetne fügni a fiat11lokat (g:yóg:yszc1észek(:t. as,sziszte.nseket stb ) é1:; pezsgőbb politj]rai sze1 \ "·zcti 6s kulturúli-s ólc:tet IChctne tc;1cn1te1ü, nlint
a111jJycn n1ost van __ \.z eg.1 ·ete111 clhags úsá1a]111ngszű
nik a s_po1 tJeYéken}' ség i_s Pedig a gyügyszP~ t{u i
clolgoLóknak sen1 ártana cg,y kis spo1 t:olás . \111cl; ik
n1eg:yében \an is l·állalati spo1tkóT, legi.öbhsLÖJ
a7. scn1 életké.pcs. J?é!da _pr:dig 1 an 1á, hog,y sike10snn tudna n1líködni inindonho] egj'·-eg:)' szakosLtál) !--lenes n1egy éhen pl a fj_atalok köL(-)tt a
tu1isia-8zakor:;zt.áJ)- ö1 vond nag,- nép'3LC1 ü.séQ:nr_k;
111ég a legfá1 as?.tóhh úllást bniöltók, a \-{dtüLÓ
munkal1eJyü g-yógysze1észck is
szen\ rdr~lye<:;
tú1isták.
:\ fiataloknak szintén p1oblé1nát okoz az c1kölcsi n1cgheco;;ülés hián:ya js :N"e111 nündenhol
bí7.nak n1ég a fiatalokban, hüzó(loznak a fiatalok
fclelósségteljr.s n1unká,-al ,-aló 111egbízásától. _·-\beicgc.k ié':izé1iíl is a biLalo111 - f"őként falu11
ink~Lbb az iclr'íscbb ka1tá1sak iiánt ll)iliúnul 111Cfl
SokCL11 n~ég aLt sc111 tudják, hog.) a gy{1g'vsze1észek egycteniet i t~gc-;znek 1Szintén többen nen1
látják ~~c:g tis1.tán ,a g-y·ógysLcriú1 köLegészségügj j_ ini(·zrnén.)-- jellegl~t Itt a köz\éle1nén,y- fcnn1álása te1én lesz szükség kon1ol,) ne'i eló- c:s
fel,ilúgosító 111unk{ua 3Ilndrnc.set1e ha teljes
e1 kölc:si i11egbecsülést akarunk, akko1 talán n1ég
ennél is íOntosabh az, an1it Ja e k Coop e 1 ,
nr.\ r.s ;-u11e1ii{aj kntató-g,y-/1gssze1észnek ta\ al)
a "Gyúg·ysze1 ós.zei: hcn" is n1cgjelent c::ikkében ol\ a~-
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hai:tunk: „ Ha nnjuk, hogy „hamupipőkék", kisegíti)
tecl1nikusok, ok]e·ycles kereskedők legyünk; akko1
fokozzuk és pubHkáljuk tudornán-y-os 01 cd1nénjreinket! inelyekkol hozzájárultunk hi,·atásunk betöltéséhez!"
\Tégül egy szintén sokat tá1g;yalt kérdés: a.z
anyagi helyzet Az egyetemet Yégzett fiatalok
között talá_n a gyógyszerészek fizetési szintje a
legalacson:yabli J._z a tén:y, 11ogy 1ninden diplo111ás
fiatal 1300-1100 Ft-tal kezd, de túlnyomó többségük 3-'f éY múl rn már 2000 Ft kör ül keres (ha
nem többet) A beosztott gyógyszerész azonban
akkoJ rnég nlindig csak „1000 kö1ül jár"; 8---10
év inúlv-a 1nég nagyobb a különbség Ha valarnelyik esetleg Yezetií állásba kerül, akkm jobh a
helyzet, de e11e nincs n1inden fiatalnak lehetősége
és módja Légtöbbjük még akkm is brosztott, s
bizon; a beosztotti fizetésből nehewn khd családot alapítani, otthont te1 en1teni Így a fennálló
anJ·agi nehézségek a fiatal g·yógj"Szerész gondolatait, energiáj~_Jt lekötik, ldcjt?t csaJádi (anyagi)
jellegű p1ohlén1ák töltik ki, s enn(~k folytán biLo"
nyos n1értékig ez is egyik oka annak, hogy az egyet.e.1111 ől kikerült gyóg:Y szerészek szak1nal é1 dektolenségbo, passziv-itásba esnek és ne111 hallatják
szayuka:t. \Tiszont az js ·valószínú, hogy ha nö-vclnPnk akti1·itúsunkat, íohnutatnánk Yala1nit, akk.01
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e1kölcsi ineghecsülésünk is nö,-c;ked11e, s talán ez
az an~·agiakban is kifejezés1e jutna
\1ninf látjuk, p1oblén1a, nehézség v-an elég,
ennek kö' ·0tkeztéhen n1ég sok a tennivaló is Hogy
ki mit tel1ct? :\1indonki kezdje el \ ·agJ· fükozza a
111aga te1 ületén az ezLel kapcsolatos tén:ykedést !
__.\.z EgésLségügT i :\IinisLtériu111 nag:yo b h figJ;·elen11nel forduljon a fiatal g);·óg)' szerészek és p1oblé111{dk felé, az atloi:t viszon:yok között próbáljon
nagyobb lehctóséget tAr cn1teni tová b bfCjlődésük
l1öz; az egyetem ig,yekczzcn kjküszöbölni a 1nai
g)' óg,ysze1 Ó8zkópzés hiányosságait; a (i:y-ógyszcrtá1i l{özpontok adjanak segít() kezet a fia.talo4-nak,
serkentsék dket, n1utassanak nekik ilánvt; ;a,
fifltal gj'ÓgJszerészek pedig szedjék össze in~gle\:ő
ene1giájukat, próbáljanak kitörni a passziv"itás
és fásultság kor lá t<:d közül!
Cikkcn1n0k bjzonyára ne111 111inden részét fo,&i:adja llrindenki eg)'eté1 téssel De 11a csak ·egy
pá1an is próhálnal{ \·aJan1it tenni, főleg a Rzak1nai
teTülrtet é1intő jaYaslatok közül 1ná1 akkor is
n1c·gó1 te, hogy· ezeket összefoglalian1
( }]c1 cs
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Jncgyci Tanács Gyóg1.jszertáti J(öz7Jon~Ja
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INJEKCIÓS-OLDATOK SZŰRÉSÉNEK MECHANIZMUSÁRÓL
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_·.\ szü1 és célja eg) sziláTd.„fol~yadék heterogén
rendszer fúzisai.nak a szét\. álaszi:ása E 1nű1 clet
inechaniz1nusát \;izsgú.J,.-a, tulajdonképpen fol\adt.:~kokban lebegő részr,c.skék visszatart.ásút figyeljük azoknál kisebb áln1é1 (_íjlí pó1 usokhól úlló
1 étegon
·'\_ szŰJŐ átengedi a folyékon~y f.úzjst ös
ch idasztja ettiíl a szilárdat, ha a folya.dék Jegylízi
a) szü1 őréteg hid1osztatikus ellenállását. Szű1 és
közben azonban eg) éh kísé1 ó je1enségf'k is föll<:;-P_
nck, f(Heg adszorpció _c\_z acl8zOI pció küvetkeztóben a szű1őn 1110gakadhatnak a pó1 u8 átn1éJójénél kisebb átn1é1fíjü szil{ud sze1ncsék is .:\.z egyszerű lebeg() szenn:yezések esetében túlsUlj·han ,·-annak
a kapilláris éR adbezív jelenségek, a kolloidok
,-issza tartásánál pedig dönt(-) szerepe 'an a szíí1d
a;l~z~1 be iós tulajdonRág.ainak és elckt1okapilla11tasanak
l(ü]önös ep,ct.ct képel'. a lelJc.gf) szálakat, Ü\E.gszllánkokat és egyéb apró 111echrtnikai szonnJ··ezeseket ta1:f.ahnazó Üljek< iós. infúziós ulcla tok szú1 ésc
J„ galenusi tecl1nológia szeTint a parentc1{dis oldatok készítésének le.c:nehezebb szakasL:a
az oldatok inechanikai szenn-~;-ezésónek kiszűrése
(száJ111ente"J szű1 és) ..\. szű1 és 'inóclsze1ének helyes
111eg,.·álasztása és kiYitelezéso nag·v1nértékben. hefnJ~;6.;;::oJja ne-111r'3ak\ fl. készít111én~·'.' 1,:-jszta"-:ágát de
hatóan.:ragta1 taln1ál is [1 ---51
Elméleti szern]Jontból ezeket az oldatokat szus,-

ponziónak --- du1 -va diszpe1z rendszc1nok tekintik
és a, ke\ és szá1nú kutató, aki szű1ós-1nocha11iz;1nusukkal füglaJkozutt 111cgkisérli alka.l1nazni cn11ek
J.e.üásá1a a sz11szpen1,iók1a é1 ,-én:y0s eseteket [6].
Szerintük két fóbb és egy át1nc11cti típ11ssa,l
jnlh;n1c1hct6 a szuszpon7iók szű1ése
l -\_ szl.i1és utá11 l(i:hatö c8apadék nincs jelen,
de a szlí1 {i eldur~u]
TT \ szúr Di ótege,n n1é1 }1etd csal>adékn1enn:yiség észlelhető
J!I II~u1nadik lllc:'(haniz1nus, a két előbbi típus
küzlien;;;{) eset(' (1 áh1a)
_,A_ grafikonok eg) cnlctoi a
[{/ =

kovttkezők:

F

80

1

1

V

80

J(V~-~

(1)
(IT)

(III)
aliol T =-= a sríí16n át1nenő fol;-i· adék térfogata., cn1 3/cn12,
1 = a szürés ideje percekben,
S'---= a szü1és' sebessége t idő alatt, c1n/perc,
]{ == az cg-;. f,nes hajlászögének tangense, állandó,
l
s=
a

koo1dinúta kezd6pontja és az eg\ eu.es
("agy gö1 be) n1etszési pontja közötti
tá\·olság

