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együtt néha a vizsgálati eljárást is módosítani kell. 
A hagyományos gyógyszerkészítményektől el

különítve külön csoportban találhatók a radioké
miai készítmények monográfiái, köztük a radio
króm, radioarany, a radiojodó-hippurán, radio
j ógozott h mnán-szérumalbumin-makroaggregá t. 

A humán és az állatgyógyászati immunbiológiai 
vala1nint a vérkészítmények egymástól elkülönítve 
csak a leglényegesebb adatokat tartalmazó monog
ráfiákban szerepelnek. A meglehetősen nagyszámú 
oltóanyag (szérum, vakcina) közül a Gyógyszer
könyv csak a napi rendszeres gyakorlatban hasz
náltakat vette fel. 

A kötözőszerek és sebészeti varróanyagok közül 
csak az alapkötszerek, géz, vatta, varróbél szere
pelnek a szokásos vizsgálataikkal. A különlegesen 
konfekcionált kötözőszerek minőségi követelménye
it engedélyezésük alkalmával az illetékes Országos 
Gyógyszerészeti Intézet minőségi előírása teszi 
közzé. 

A Magyar Gyógyszerkönyv kapcsolata 
a külföldi gyógyszerkönyvekkel 

Anyanyelvünk elszigeteltsége miatt, hasonlóan 
a jelenlegi VI. kiadáshoz az új kiadás angol nyelvű 

fordításáról is gondoskodni kívánunk. Ez elsősor
ban gyógyszerexportunk érdeke. A külföldről im
portált gyógyszeranyagok minőségére vonatkozó 
kereskedelmi szerződéseinkben gyakran szerepel 
minőségi követelm~ényként a Nemzetközi Gyógy
szerkönyv, az Európai Gyógyszerkönyv egyes 
esetekben a Brit, a Helvét, ~ Német Szövetségi 
Köztársaság és az Egyesült Allamok Gyógyszer
könyve. A KGST-n belüli gyógyszerkereskedelem
ben most már egyre jobban előtérbe lép ezeknek 
az országoknak közös gyógyszerminősítő szabvá
nya a Compendium l\iedicamentorum. Emellett 
gyakran kötünk szerződéseket a Szovjet Gyógy
szerkönyv és a Német Demokratikus Köztársaság 
Gyógyszerkönyve alapján. E tényeket figyelembe 
véve a Magyar Gyógyszerkönyv minőségi köve
telményeiben, sőt módszereiben is messzemenően 
igyekezett a nemzetközi követelményeket figye
lembe venni. Véleményünk szerint a különböző 
gyógyszerkönyvek közti összh~ng megteremtésé
hez elsősorban az általános vizsgálati módszerek
ben van lehetőség. Megvalósításához a Nemzetközi 
Gyógyszerkönyvvel való szorosabb együttműkö
dés vezethetne el a legkönnyebben. 

(Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest, Pf. 450. 17 32) 

Gyógyszerész-továbbképzés és szakgyógyszerész-képzés 
DH. KOVÁCS LÁSZLÓ 

Ötven évvel ezelőtt 1934. áprilisában a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság kezdeményezé
sére 19 2 gyógyszerész részvételével az ismereteket 
bővítő továbbképző tanfolyamot szerveztek Buda
pesten. Ez a tanfolyam annak a folyamatnak a kez
detét jelentette, amely szervezett formában - rö
videbb megszakításokkal - folyamatosan bizto
sította a gyógyszerészet újabb eredményeinek meg
ismerését, elsajátítását. 

Az első budapesti tanfolyam kedvező fogadta
tását követően 1938-ban Debrecen és Szeged gyógy
szerészei is szerveztek továbbképző tanfolyamokat. 
A kezdeményezés eredményességét jelzi a Gyógy
szerésztudományi Társaság rendezésében 1940-ig 
megtartott 14 tanfolyam, amelyeken 1038 gyógy
szerész vett részt.A továbbképzés szükségességét 
a hivatalos szervek is elismerték és 1939-ben dr. 
~Mozsonyi Sándor professzor fáradhatatlan tevé
kenysége eredményeként miniszteri rendelet hiva
talossá tette a továbbképzést. Gyógyszerész Tovább
képzési Központi Bizottságot alakítottak, amely a 

háborús időszak ádta nehéz körülmények között 
is irányította a továbbképzést. 

A háborút követő időszakban az Orvos-Egész
ségügyi Dolgozók Szakszervezetének keretében a 
Gyógyszerész Szakcsoport konferenciák és előadás 
sorozatok rendezésével segítette a továbbképzést. 
Ebbe a munkába bekapcsolódott a Budapesti 
Egyetem Gyógyszerészeti Intézete is és a rend
szeresen tartott Gyógyszerészeti Napok előadásai
val járult hozzá a gyógyszerészek ismereteinek 
bővítéséhez. 

Az V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szer
kesztési nnmkája előrehaladásának n1egfelelően 

növekedett a várható követelmények megismeré
sének igénye is. Az ez időben megtartott tovább
képzést szolgáló előadások sorába rendszerességet 
az Egészségügyi Minisztérium felügyelete és ellen
őrzése jelentett. 1951-től kezdődően a miniszté
rium szervezett formában biztosította a tovább
képzést. 
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A továbbképző tanfolyamok · eredményességét 
fokozták a Gyógyszerész továbbképző sorozatok
ban megjelent brossurák. Zabhárné H angay Kató 
kezdeményezésére dr. Végh Antal egyetemi tanár 
szer~esztéséb,~n)elente~ meg a~ új GyógJ-·szerköny
vet ismerteto es a gyogyt-;zerm.;7' kapcsolatos 
újabb ismereteket feldolgozó brossúrák, a Gyógy
szerész továbbképző sorozatban. 

1961-től kezdődően a gyógyszerész továbbképzés 
szervezése az Orvostovábbképző Intézetben törté
nik. Az Intézet keretében, az orvostovábbképzés
sel párhuzamosan, hasonló szervezési elvek érvé
nyesítésével, intézményes formák között tervsze
rűen, éves tervek alapján rendezték az igényeknek 
megfelelő tanfolyamokat. Az irányítást az Intézet 
Oktatási Osztálya keretében működő gyógysze
részi csoport látta eL További előrelépést jelentett 
a GyógyszcréBzi Oktatási Bizottság megalakulása, 
majd a Gyógyszerészeti Tanszék létesítése 1970-ben. 
A tanszék vezetésére dr.Bayer István egyetemi ta
nár, az Országos Gyógyszerészeti Intézet igazgató
ja nyert kinevezést. A tanszék az Országos Intézet 
keretében mlíködik. 

Az így kialakított szervezeti forma biztosítja a 
továbbképzés rendszerességét és a követelmények
nek megfelelő színvonalat. A Gyógyszerészeti Tan-
8zék a Semmelweis és a Szegedi Orvostudományi 
E~gyetemek Gyógyszerésztudományi 1mraival, va
lamint a megyei (fövárosi) Gyógyszertári Közpon
tokkal együttműködve látja el a gyógyszerészek 
ismereteinek bóvítését szolgáló tanfolyan1ok szer
vezését. A múlthoz viszonyítottan különbséget 
jelent, hogy az utóbbi évtizedben már nemcsa,k a 
gyógyszertárakban ill. gyógyszertári központok
ban dolgozó gyógyszerészek igényeinek: megfelelő 
témájú tanfolyamokat szerveztek, hanem a gyógy
szerészet több területének - pl. a gyógyszeripar
ban dolgozók - kívánalmait is figyelembe vették. 
A feladatok sokrétűsége és az igényelt tanfolya
mok száma szükségessé tették, hogy az előadóh 

sorába, a munkahelyüktől függetlenül, bevonják 
az egyes szakterületek elismert képvise16it. Mind
ez azt 'jelentette, hogy évente mintegy 150-200 
szakember tart előadásokat a gyógyszerész tovább
képző tanfolyamokon. 

A hatvanas években átlag 15-20 tanfolyamot 
szerveztek 1-2 hetes időtartammal. A résztvevők 
létszáma 300-400 volt. Ennek az időszaknak je
lentős feladata volt az 1967-ben megjelent VI. Ma
gyar Gyógyszerkönyv megismertetése. A feladat 
jelentőségét jól mutatja, hogy 1967-ben a tovább
képzésen résztvevő gyógyszerészek száma csaknem 
megkétszereződött, mintegy 750-re növekedett. 

Az 1978. év végén megjelent egészségügyi rni
niszteri rendelet újra szabályozta mind az orvos, 
mind a gyógyszerész továbbképzés követelménye
it. A továbbképzés célját meghatározva megálla
pítja, hogy feladata az egyetemi tanulmányok so
rán, valamint a gyakorlatban elsajátított szakmai 
és vezetési ismereteknek szinten tartása. az újabb 
eljárások és speciális szakismeretek elsajátítása 
annak érdekében, hogy a tudományok elniéleti és 
gyakorlati fejlődésével lépést tartrn a gyógysze
részi tevékenységet magas szakmai szinten a kor-

szerű követelményeknek LC~,_,,.,.·'·'"'"''-"''-'''-·-U. vége::.hessék. 
Az egészségügy területén v_u·.i~·uL<•J.l~_Ho..t~ 5 (öt) éven-
ként kötelezően kell részt venni-
ök. A kívánalmak a rendelkezés 
figyelembe veszi a adta lehető-
ségeket és 
tentartó 

nen1 
vehet, 
megfelelő n1ás 
mos formában szervezett 
geken UU,,CLH'C.-'L",/'J-'.L• 

lődők egyéni 
azt jelenti, 
témát az 

„n-'"'T'"~,--++ formában a választott 
intézetben tanulmányozhat-

ják. 
A 

képzést Íi'; 
hogy a nem gának 

Egész8égügyi 
munkahe1yeke11 
kötelez{). 

alá tctrtozó 
az 6 évenként továbbképzés nem 

Az lWrn-Wl 

vizsgához kötötték. 
1963-ban Lázár Jrml5 az J:1.-i~Ce8ZSE2:Q:11g·v1 

rium Gyógyszerészeti 
új évet köszöntő 1"''""""TT 

gyar 
vitatta 
vele. 

Ilyen köYetőe:n 1972-ben a IL tör-
vénv. [3] be-
kezdésében gyógy-
szerészi jogszabályban megállapított 
módon és feltételekkel szakképesítést lehet sze-· 
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I. táblázat 
Az 1979-től szervezett tóvábbképző és szaki,ízsgára 

előkészítő tanj olyamok adatai 

Szakágazat 

Gyógyszertechno
lógia 

Év 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Kémiai (fizikai-kémiai) 
gyógyszerellenőrzés 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Mikor biológiai 
gyógyszerellen
őrzés 

Gyógyszerhatástan 

Toxikológia 

Klinikai laborató
riumi vizsgá
latok 

Gyógyszerellátás és 
gyógyszerügyi 
szervezés 

Egészségügyi 
gyógyszerügyi 
igazgatás 

Szakfelügyelő képző 
tanfolyam 

Több szakágazatot 
érintő tanfolya
mok 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

IH79 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
198:) 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980. 
1981 
1982 
1983 

A tanfolyamok 

szán1a 

9 
7 
7 
7 
9 

'9 
6 
5 
7 
6 

2 
2 
2 
2 
2 

8 
5 
6 
4 
5 

4 
i~ 
3 
3 
l 

10 
11 
16 
18 
21 

3 
4 
3 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
3 

ideje résztvevők 
(nap) szárn~a 

59 
50 
40 
40 
50 

113 
95 
50 
70 
60 

20 
20 
20 
20 
20 

8!) 
()5 
75 
55 
.5.5 

4.5 
40 
40 
35 
10 

10 

lO 

98 
81 

160 
180 
210 

35 
45 
35 
45 
35 

34 
39 
35 
35 
40 

9 
5 

10 
20 

274 
171 
159 
151 
143 

168 
126 
83 

113 
99 

16 
7 
H 

24 
21 

2n 
175 
164 
111 
101 

1.5 

3iHi 
485 
56n 
524 
787 

128 
87 
19 
56 
3~) 

9 
10 
12 

5 
10 

32 
37 
52 
68 

rezni". Ezt a lehetőséget valósította meg az egész
ségügyi miniszter 16/1972(X.8. )Eü.:M:. számú ren
delete és ennek végrehajtási utasítása. A rendelet 
hat szakágazatot jelölt meg, amelyekből szak
gyógyszerészi képesítés szerezhető. Egyidejüleg 
létrehozta az Országos Szakgyógyszerészképesitő 
Vizsgabizottságot, és kinevezte Lázár Jenő szemé
lyében a Vizsgabizottság elnökét, valamint a szak
ágazatok vizsgáztatóit. , 

A rendelkezés 4-5 évben állapította meg a szak
vizsga letételéhez szükséges szakmai gyakorlatot. 
Lehetőséget biztosított, hogy az Orvostovább
képző Intézet által szervezett előkészítő tanfolya
mok segítséget nyújtsanak a szakvizsgák letételé-

L 

2. 

:~. 

4. 

5. 

6. 

7. 

II. túblázat 
A gyógyszerész'i dipl~111uí1:al rendelkezők által 

megszerezheto 

Szakma 

Gyógyszer
Lt'cl1 riológiai 

K<ll tliai 
(fizikai-ké
miai) gyógy
szerellenőrzés 

Biológiai 
gyógysz~r·· 
ellenorzes 
Mikrobio
lógiai gyógy
szerellen
őrzés 
Gyógyszer-

} Hltástan 

Toxikológia 

Praeparatí v 
kémiai la
boratóriumi 
vizsgálatok 

4 

4 

4 

4 Nagy Üt',ellli gyógyszer-
f,(ich nológiai 1mmkahely, 
('gyeLetni gyógyszertechno
lógiai intézet, gyógyszer
teehnnlógiai ln1t,ató labora
tórium, galenusi laborató
ri mn, infúziós lahora,tóriurn, 
int;~zeti, illE;tve közforg,ahnú 
gyogyszerLarban nwgb1zot,L 
gyógyszertechnológusi 
rnunkakör 
K é ;niai (fizikai,~ ké,; niai) 
gyogyszerellenorzo labora
t,ól'iu111 (egyetemi, országos 
kutatóiutézet,i, szakfelügye
l6i, nagykereskedelrni stb.) 
in Lézeti, illetve közforgahnú 
gy~gyszertí.Í,r b~,n ~negbízot L 
gyogyszerellenorzo munka
kör 
Biológiai gyógysí',erellen-
6rző laboratórium 

1\1 ikro biológiai gyógyszer
ellen6rz.ő laboratórium 

Farmakológiai laborató-
rium, egyeterni gyógyszer

tani intPzet, vagy országos 
intézetben, illetve gyógy
szergvár ban gvógvszer
ke1·es'írndeler~1ber'i: fa~·mako
lógiai gyógyszerisrnertetői 
munkakör, intézeti, illetve 
közforgalmú gyógyszertár
ban megbízott gyógyszer
isrnertetéS munkakör 
Toxfüológiai laboratórium, 
közegész~égügyi-járvány
ügyi állomáson, országos 
intézetben toxikológiai 
munkakör, gyógyszertár
ban toxikológus gyógysze
részi munkakör: idevonat-

kozó feladatok ellátása 
Egyetemi, kutató intézeti, 
vagy ipari praeparatív 
kémiai laboratórium 
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8. I{özegész- 4 
ségügyi-
járvány-
ügyi labo
ratóriun1í 
vizsgálatok 

9. Farmakog- 3 
nózia (gyógy
növénvis-
ineret)' 

10. Klinikai 4 
laborató-
riumi vizs
gálatok 

11. Gyógysz;er- 5 
ellátási és 
gyógyszer-
ügyi szer-
vezési 

12. ~Egészség- 4 
ügyi-Gyógy
szerügyi 
Igazgatás 

Közegészségüg:d-járvány-
ügyi vizsgálatokat végző 
la~oratór~~m, (OKI, OMI, 
OETI, KOJAL) egyetemi 
közegészségtani vagy rnik-
robiológiai intézet 
Egyetemi gyógynövény 'és 
drogismereti intézet, gyógy-
növény rninősítő, ellenőrző 
laboratórium., gyógynö-
vény üzem, illetve egyéb a 
farmakognóziával szoros 
kapcsolatban álló munka-
kör 
Klinikai, kórházi, rendelő-
intézeti, szakorvosi, orszá-
gos intézeti, egyeterni stb. 
orvosi laboratóriurn 
Gyógyszer és egészségügyi 
anyagellátási, gyógyszer-
kereskedelern, intézeti, 
illetve közforgahnú gyógy-
szertár 
:Egészségügyi szakigazgatás 
(állam, tanács apparátus) 
gyógyszerlwreskedehni és 
gyógyszertári központok 
vezetésében, törnegszerve-
7'etekben, egyetemi egész-
Hégügyi szervezési intézet,-
ben, vagy országos intézet-
lw11 Hzervezési munkakör 

hez. A felkéHzítés ét:i vizsgák tapasztalatait fel·· 
használva ~1z orvosok, fógorvosok szakképzéRé
nek módoRításával egyidejűleg a gyógyszerész 
Hzakképzést is új formában szabályozták. Az 1979 
januárjá,tól érvényes szakképzés egyforma elvek 
;Üapján határozza rneg az orvos, fogorvos és gyógy
szerész szakképesítés megszerzésének a feltételeit. 
Az eddigi külön orvosi és gyógyszerészi szakképe
sítéS Vizsgabizottságok helyett az egységes Orszá
gos 8zaklcé1rnsíW Bizottságot hozott létre, amelyben 
az elnök munkáját orvos, fogorvos és gyógyszerész 
elnökhelyettesek segítik. 

A szakgyógyszerész képzésben a J l.táblázatban 
foglalt követelményeket határozta meg. 

Látható, hogy a rendelkezések szerint 12 fé]e 
szakágazatban lehet gyógyszerész szakképesítést 
szerezni és az ehez szükséges szakmai gyakorlatot 
megfelelő feltételek mellett gyógyszertárakban is 
lehet teljesíteni. A kötelezően előírt előkészítő 
tanfolyamok szervei:mn kapcsolódnak az el6zőek
ben ismertetett gyógyszerész továbbképzés rend
szeréhez és az ott megadott kötelező tanfolyamok
nak megfelelően kerülnek megszervezésre. 

A szakgyógyszerészi képesítés megszerzésének 
lehetőségével éltek mind az egészségügy területén, 
mind az egyéb munkaterületeken tevékenykedő 
gyógyszerészek. A III. táblázat az 1979-től szak
képesítést nyert gyógyszerészek számát mutatja 
be. 

III. táblázat 
Szakgyógyszerészi képes~tést nyert gyógyszerészek 

szarna 

Szakképesítés nieg-
1979 1980 1981 1982 1983 nevezése: 

Gyógyszertechnológia 35 30 31 21 31 
Kémiai (fizikai-kémiai) 

gyógyszer ellenőrzés 13 18 10 l~i 23 
Mikrobiológiai gyógyszer-

ellenőrzés 5 2 8 8 
Gyógyszerhatástan 31 19 44 3() 37 
Toxikológia 33 7 11 10 4 
Praparatív-kémiai labo-

ratóriurni vizsgálatok 2 
Közegészségügyi és jár-

ványügyi laboratóriumi 
vizsgálatok 3 

Klinikai laboratóriumi 
vizsgálatok (:i 4 5 :i 

Farrnakognózia (gyógy-
növény ism.) 3 :1 ;) 

Gyógyszerellátási és 
gyógyszerügyi szer-
vezés 40 1$106 385 19.8 :H54 

Egészségügyi-gy ógysz;er-
ügyi igazgatás ]() 14 L2 1 

f) 

ÖsHz;esen: 15fi l !)!)8 505 ;)05 4 f\'7 

Az 1980. évi nagy számot az magyarázza, hogy 
ekkor nyerhettek először szakképesítést a gyógy
szertárban dolgozó gyógyszerészek a gyógyszerel
látás és gyógyszerügyi szervezés szakágazatból, 
a tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógy
szerészek vizsga letétele nélkül. Az adatok jól 
mutatják azt is, hogy melyek a leginkább gyakorolt 
szakágazatok. , 

A szakgyógyszerész képzés eltelt évtizede iga·· 
zoha azt a tényt, hogy a korszerű szakmai köve
telményeknek megfelelő tájékozottsággal egy em
ber nem tudhat valamennyi a gyógyszerészetet 
érinté> szakterületen egyformán eleget tenni. Az 
elmúlt időszak bebizonyította a szakosodásnak a 
hasznosságát, ugyanakkor jobban megismerhettük 
a gyakorlati élet követelményeit is, amely tapasz
talatok felhasználásávaLtovább lehet fejleszteni a 
szakgyógyszerész képzés rendszerét. 
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