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Gondolatok a „Gyógyszer észhallgatók oktatása nyári, illetve
1
állam vizsgás gyakorlaton '' e. cikkel kapcsolatba n
A referátum megállapításaiv al egyetértettem~ de
a leírt követelmények et kevésnek tal;'tom. Az alábbi néhány gondolattal segíteni szeretném a gyógyszerészet szempontjából oly fontos, és állandóan
aktuális kérdés gyakorlati megoldását.
Egyetlen negatív megállapításom a referátumra,
hogy bár az oktatás a témája, az oktatókkal kapcsolatban csak egy helyen írták le a szerzők, hogy
„oktatási készség" is szükséges. Szerintem elsősor
ban pedagógiai tudás szükséges, mert lehetetlen,
hogy a pedagógia több ezer éves fejlődése és gyakorlati tapasztalatai ne könnyítenék meg a tudás
átadás-átvétel folyamatát gyógyszerészi vonalon is.
A referátumb'an leírt oktató gyógyszerészi feltételeket jónak tartom, de kiegészíteném az „oktatási készség" feltételével. A politikai feltételt részletezni kellene; milyen közéleti tevékenységet, ideológiai-politikai tájékozottságot , etikus magatartást
állítunk követendő példának. Szükségesnek tartom, hogy tegyék hozzáférhetővé mindenki számára az oktató gyógyszerészi feltételeket, mért aki
most nem felel meg a követelmények nek, még
megfelelhet a jövőben, ha célszerűen képezi magát. Létszámgondja ink miatt egyetlen oktató elvesztését sem engedhetjük meg magunknak.
Az oktatás tárgyi feltételeit a második helyre
sorolom, legfontosabb a személyi feltétel, ezen belül is a szakmaszeretet és a pedagógiai ismeretek.
Ha csak csinálom a mindennapos tevékenység~
met - akkor szakmám, ha szeretem és tevékenységemmel önmagamat szaktudásban gazdagítom és
akkor hivatásom! A szakmát,
ezért csinálom csak hivatásként müvelő gyógyszerész képes megszerettetni a rábízott fiatal kollégával. A már kb.
két évtizede dolgozó gyógyszerészek döntő többsége szerény eszköz-ellátotts ágú gyógyszertárak ban
tanulta meg a mindennapi teendőket, az egyetemi
előad~sok is a mai modern audiovizuális technika
alkalmazása nélkül zajlottak, de a pályán maradásunk, helytállásunk és munkánk bizonyítja,
hogy a szakma hivatásunkká vált és a gyakorlatban meg az egyetemen olyanoktól tanultunk, akik
hivatásszeretet ükkel egész életre szóló útravalóval
tudták ellátni a kezdő gyógyszerészek et.
Az oktatás kétoldalú folyamat az oktató részéről. Nemcsak tanít, hanem a folyaniat közben
megtanulja, hogy hogyan tanít~on. Mégpedig a tanulók válaszreakcióib ól! Ha nem megf~lelőek a válaszok - nem biztos, hogy a hallgató hibás, lehet,
hogy rosszul tanították. Ugyanaz a hallgató, aki
az egyik oktatóval eredménytelen, másikkal még
szép eredményt érhet el. Nekünk pedig minden
1Lásd: Regdon-Kata vitaindító cikkét, Gyógyszerészet, 1984. 21. oldal.

emberre szükségünk vari! Az asszisztensjelöl tekkel
ugyanúgy foglalkozhatun k, mint a gyógyszerészjelöltekkel, itt csupán az elérendő cél más.
Egy évtized alatt a társadalomtudo mány oktatásában több tanítványom volt, mintha diploma kézhezvételtől nyugdíjig évente 2-3 gyógyszerészje lölttel foglalkoztam volna. Minthogy az itt szerzett tapasztalatok általánosan hasznosíthatók , így
azokat közreadom:
1. „Amíg elmagyaráznám - addig 'meg is csinálom!" Bármelyik szakmát csak belülről, saját
tevékenységgel lehet elsajátítani. Az idézőjelbe tett
állásponttal pedig valakit kizárok a tevékenysé2ből.

2. „N em jutok vele semmire sem, mert alkalmatlan erre a pályára!" Ha egy neves cigányprímásunk hallgatóság előtt szünetet tartva, leteszi
a hegedüjét, s azt én felveszem és játszani kezdek rajta - nem a hegedű a bűnös abban, ha a
hallgatóság elmenekül a teremből. De megtanulhatok hegedülni! Az oktató ébressze fel a tanítványában a hivatásszeretet et, ez később megerősö
dik és kamatozik.
3. A szankcionálás az oktató kudarca és az egész
pálya vesztesége. A bosszúállás a gy1=ngék fegyvere: Okvetlenül érjük el a tanítvány olyan magatartását, amelyet dicsérni lehet.
4. „Ha egy hét (hónap, év stb.) múlva nem tud
mindent (vagy az előírt minimumot),, akkor később sem fogja már megtanulni." Ez az 1. pontban leírt esethez hasonló, mert itt is valakit 'kizárok a tevékenységből, és gyakorlat nélkül követelek tőle tudást. Az ember folyamatosan fejlődik,
és a fejlődés végtelen folyamat időben és tudásban.
5. Nem azonos valamit érteni és másokkal megértetni. Tanítani mindig nehezebb, mint tanulni.
Meg kell tanulni tanítani is!
6. Az összes emberrel együtt az oktató gyógyszer.észeket és tanítványaikat is jellemzi saját hibájukhoz való viszonyuk: elismerik és kijavítják,
vagy takargatják. Fejlődni csak a hibák kijavítása
útján lehet.
7. Csak arra tudok valakit megtanítani, amit
magam is tudok. Mindenki elismerheti magáról,
hogy van olyan ismeret az emberiség birtokában,
amit ő még nem ismer. Még saját szakterületén i,s!
Ezért fontos a folyamatos továbbképzés mindenki
számára.
8. Nemcsak az oktatójától tanul a fiatal kolléga,
ezért tudatosan használjuk ki az ott dolgozó kollektíva segítségét is. Ki mit tud legjobban, azt tanítsa! Ezért egyetértek a referátumban javasolt
oktató gyógyszertár cím adásával.
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9. Az új ismeret ek oktatás át a már meglevő isnuljunk tőle. Tanítvá nyaink szakmai gyerme keink.
meretek re kell ráépíten i! Ha szakadé k van az új
s minden szülő vágya, hogy gyereke többre vi~
és a régi ismeret ek között, akkor vagy gyorsan elgye, mint ő.
felejti, vagy el sem sajátítja a tanítván yunk az új
17. Makare nko álláspon tja: „ ... nem kÖvetel heismeret et.
tünk nagy dolgot attól, akit nem tisztelün k. Ha
10. Csak előre ismerte tett követel mények kel
valakitől sokat követelü nk, ebben már benne a
mérjük a teljesítm ényt. Hasznos an segíti munkán tisztelet ünk is iránta. Éppen azért tiszteljü k őt,
kat, ha folyama t közben is értékelj ük a pillanat mert követel ünk tőle, s mert követel ésünk telnyi helyzete t._
jesül."
11. Ne akarjun k senkit valamel y munkat erület
18. Csak közössé ghez kötődve tudunk tanulni.
speciali stájává nevelni. Az összes gyógysz erészi
erre egyéni tanuláss al készülü nk fel. A közösség
résztud omány és részterü let ismeret e teszi gyógymár létével is számon kér, ez a referenc ia-csopo rszeréssz é a fiatal kollégát .
tokon keresztü l valósul meg.
12. Logikai magyar ázattal könnyeb b megtanu lni
19. A tények makacs dolgok. Nemcsa k abban
a kérdése s tevéken ységet.
makacso k, hogy nem változna k, hanem abban is,
13. Már kezdetb en nyerjük meg érzelmil eg (hihogy csak a barátaik kal beszélge tnek. A tanulásvatástud at) a hallgató t, s ha ez sikerült , a szaktanítás folyama tában ismerke djünk meg a tényekmai ismeret eket is sokkal könnye bben sajátítja el.
kel, így azok egyre többet árulnak el önmagu król
Ezt csak hivatást udattal rendelkező oktató képes
nekünk, a barátaik nak.
megtenn i.
20. Alkalma zzuk a szocialis ta pedagóg ia alapel14. A hallgató reagál az oktatásr a arckifej ezéséveit. Általáno s alapelv, hogy a pozitív érzelme kvel, mozdula taival, hangszí nével, igyekez etével stb.
re hassunk , és csak ébren tartsuk a negatív érzelEzeket a metakom muniká ciós jelzések et is haszmeket.
náljuk fel az oktatási folyama tban, sok értékes útMódsze r-ajánlá somat a gyógysz ertári teendők és
baigazít ást adnak, ami oktatóm unkánk kritikáj a.
feladato k elsődlegessége szempo ntjából írtam. Az
15. Komple x hatást gyakoro ljunk a tanítván yegyetem en részben más szempo ntok szerint kell
ra: értelmé re, érzelme ire, cseleked eteire egyidejű
foglalko zni a hallgató kkal, az ottani kollegák ezt
leg próbálju nk hatni. Kettőt befolyás olni kevés, a
úgy is teszik.
teljes emberre szükség ünk van!
Nagy Tibor
16. Annak is örüljünk , ha tanítván yunk több
Cegléd, Batthyá ny út 18.
részterü leten is többet tud, mint az oktatója . Ta„Földvá ri" gyógysz ertár

FIZIKA I ÉS KÉMIAI NOBEL- DÍJASO K 1983-ban
W. Z.: ÖAZ 37 (46), 922 1(19813).

A Svéd Tudomá nyos Akadém ia 1983 oMóberé ben
tette közzé az; ez év1i kém1i1ai és fiiZ'ilk1ai Nobel-d íjban
r'ész,esít ettek nevét.
A .fiz:ikad No:bel-d íjat az indiai Subrahm anyan Chandrasekhq, r protfessz or és raz amedka i William Fowler
pro[es;sz,or megoszt va kap.ta. Chanrasek:J.har a Chicago- i

egyeteme m. ad elő. A magas kitüntet ést „EI:mél1eiti tanulrnány o1k azon fizikai folya:ma tokkal kapesolqitba:n,
amel)líek a csillagok szerkeze tér,e és fejlődésére jelentősé,gigel bírnak" című tanulmá1nyá€ir,t kapta. Fowlert
a, Pasaden a-i Califor:n ia I1nsili1tute of Technof ogy
pr10fess2'io,rá1t a mag:reak ció azon elméleti és kísérleti tanulmány áért jutalmaz ták, melyben a vilá1gmi ndenségben képződő vegyi elemek keletkez ésére jelentőség
geil bfoó körülmé nyekkeJ fogl.ailkozi1k.
Az 1983. évi kémiai Nobel-d íjával Henry Taube
amerika i pro;fossz ort tüntették ki. A kainadai születésű
tudós az USA-bel i Stainrford Egyetem en ad elő. őt az
„Elektro rnátvitel ek
reakciór nechaniz musáról különös
tekintett el a fémkomp l,exekre" vonatkoz ó munkáss ágáért jutalmaz ták. A stockhol mi akadémi a szóvivője
Taube prorf.esszüiI',t mint a szervetle n kémia egyik legkreatíva bb kutatójá t jelliemez te (3).
R. B.

A DIGOXI N OLDÓD ÁSI SEBESS ÉGE KÜLÖNBÖZŐ
SZILÁR D DISZPE RZ RENDSZ EREKBE N A. E. Dobrotvórsz,khj, SZ. M. Vürobsc sikova: Fa:rmak ologija
XXXI. (6) 40 (19182). A dig1oxi~n k1hfejezett . ka1rdliotoni1kus hat:ású és gyakran
ailkalma.zziá:k a gyógy,ásza tföa1n. Terápi:áls ha1t1á1sa - ellentétb en a szt:roifamitin
típusú glikozidokfoa1l1 - jóval később jelentkez ik.· Ez
a ha1tás többek közfüt föigg az abszoripc iö fok,ától, a
r,eceiptor:o1n va,Ió kötődéstől, a .metaiboiiizmulS és a kiválasztás sebességétől is.
A digoxin vízben rosszul oldódik, köt!Ődése különösen a beadás utáni el1s:ő óráiban gyenge. A gyógysz eran07arg~
biollógiai haszmim íthatósiág a nagy mértékb en
függ; a részecsk e mére1tétől is, ezért a hatóany agokat
a maximál1 is terápiás ha,t,ás gyors elérése végett célszerű rnolekul1á1rts diszperz áiLltapotba hozni. A
hatóanyagho rdozó (matr,ix) jelenitős hatást 1gyakmo l
a
gyógysze r oldódási foly.ama tá,ra. A vízben jól oldódó
hordo,zó gymsan fel1SzabadMja a gyógysze r;t a diszperz
rendszerből, a rosszul o1dódó pedig késlel'tet i.
Szovjet kutatók az em1Íitett iSZempo ntokat figyelem be véve a digoxint polivinii l-piroHid on oldattal molekulá,ris diszperz állapotb a vii.ttéik, és kísérlete kkel
igazolták , hogy a poliviniI -piroUid on-di,go xin rendszerből a digoxi,n na1gyobb sebesség gel oldódott
ki,
mint a polivinil -pirollic; lon-digo xin mechani kus k,everékéből. A legkiseb b oldódási sebesség1et a k1rist:ály
o~
digoxinn ál tapasztaH áJk (1202).
Hertelen dy Imre

