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Az élő és élettelen tertniészet 11iegis11ie1 ésének gyors haladása következtében a gyógyszerészi 
/l.ivatás századunk eleje óta sajátságos fejlődésen 1nent át A niűszaki és ter1nészettudoniányok 
haladásának egyik fontos eredményeként számos új, r endkivül hatásos gyógyszernnyagot 
fedeztek fel, és kifejlődött a törneges gyógyszergyártás 

,1fár 20-30 évvel ezelőtt olyan mennyiségi változásoknaJc voltunk tanúi, melyek azóta 
sokasodva rninőségi változás erejével hatnak a gyógysze1·észet terén Elélkezett az idő, hogy 
a bekövetkezett változásokat számbavegyük, hivatásunk új, lcorszer1i, a fejlődés rnai 
álla7Jotánalc megfelelő feladatait rneghatározzulc, és tudornányos előrelátással álla7JÍtsuk rneg 
a közelebbi és távolahbí jövő vái ható fejlődését és a fejlődés követelrnényeit Ezzel kapcsolatban 
természetesen minél előbb a koi új lcövetelrnényeihez kell igazitanunk gyógyszerészképzésünket 

Az elmondottak /elismerése tette sÜ1gős feladatunkká olyan vita rneginditását, rnely 
egy1,észt a gyógy~zeré,szet, niirit hivatás, korszerű tartalrnát tisztázza, 1násrészt a hivatás be
töltésére allcalrnas gyógyszerészek kiképzésének követelrnényeit meghatározza A vitát inditó 
első két közlemény, mely a, kiképzés rnódositására vonatkozó elgondolások fényében igyekszik 
tisztázni hivntásunk nlapvető lcéidéseit, a .Felsőoktatási Szemle februáii szárnábnn jelenik 
meg Ezeket, tekintettel elsőrend1i szakrnai érdelcességükre, alább teljes terjedelernben közöljük. 

Szerkesztők 
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GYÓG YSZERÉSZKÉPZÉSŰNK PROBLÉM 

DR MOZSONYI 8.Í.VJJOR 

·• i A. szakember-képzés feladMa a mindennapi 
~, ! ·s;.1a.k1na.i tevékenységben szükséges chnélcti és 

lésrc (Jeeeptre) történő kicsinybeni és az ún 
galenusi készítményeknek nagyobb rnenn]'"iségben, 
raktári készletre való elkészítése • ··· · gyakorlati ismeretek megtanítása, azoknak tudo

. ·' mányos magyarázata és a művelt-tudományok fej-
.• ___ lődésének figyelemmel kíséréséhez és továbbfej

lesztéséhez a mcgfolelő alap biztosítása. Így van ez 
.a_ szeleskörű tudományos is1ne1eteket megk_í":-ánó, 
sokoldalú gyakorlati pályán működő gyógyszeré
·sze,k ,kiképzésében is, ahol elsősorban a gyógyszer
'~atas1- es n1á-s közegészségügyi kí, ána.lmak szab
jak meg e feladatokat 

•.! .. ·ij 

Talán n~1n lesz felesleges közelebbről röYiden 
is111ert(~tni, hog~y n1el:yek azok a. fontosabb kö\-e
teh_nények, amelyeket a birntása magaslatán álló 
gyogJ"'Bzer észnek a g·yógyszertár ban teljesítenie 
kell, mert a felületes szemlélő sokszor hajlandó 
lekicsmyclni és sablonos mesterségnek tekinteni a 
gyógyszerészi te' éken:ységet, holott az azzal szem
ben megnyihánuló igén) ek rendkh ül sokoldalúak 
"~~ gyóg3-szerésznek kétségtelenül egyik legjelen

fosebb feladata a gyógyszereknek onosi rende-

(7) 

A másik ugyancsak fontos teendője a gyógyszc
r ekés a gyógpzertárhan e!6forduló más anyagok 
és eszközök kiadása orvosi rendelésre, vagy anél
kül, - pl. az ún kézieladásban Ezzel kapcsolat
ban feladata a szükséges használati utasítás, 
adagolás, egyes esetekben (pi gyógyteák stb.) a 
gyógyszer házi elkészítésé11ek ismertetése is 

Köteles to,·ábbá megyizsgálui, ellenőriz11i a 
gyógyszereket, felderíteni az esetleges véletlen 
elcserélést , 

Őrködnie kell azon, hogy mr}agkészletei szak
szerűe11 eltart\ a, változás nélkül, kifogástalan 
állapotban szolgálják a betegek gyógyulását és az 
egészség rnegtartását 

~1indezckhez nélkülözhete1.len az alapos anyag
ismeret yagyis a gyógyszertári sokezer kén1iai-, 
ás,·án}'i-, állati- és nöYén~yi-credetű alapanyag és 
galenusi készit1nény;-, to, ábbá a. g'}'ári csq_magolás-
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ban kiszerelt gyógyszerek (specialitások, bakterio

lógiai és szerológiai anyagok, gyógytápszerek, 

gyógyvizek), testápolószerek, valamint a gyógyá

szati segédeszközök, sebészeti varró-· és kötöző

anyagok, végül a különböző munkaeszközök, gé

pek stb tulajdonságainak, alkalmazásának nem

különben a gyógyszerek hatásának alapos isme

rete. Ez utóbbi ismeretekre különösen akkor kell 

támaszkodnia, ha pl. az orvos által rendelt, vagy 

a beteg által kért gyógyszer nem áll a gyógyszertár 

rendelkezésére, s helyette más, raktáron levő 

azonos hatású gyógyszert kell kiadnia 

Mint jó „gyógyszerszakértő" az orvosnak is 

messzemenő segítséget nyújt a gyógyszerrendelés

ben, a gyógyszertár rendelkezésére álló s az időn

ként forgalomba kerülő új gyógyszerekről történő 

tájékoztatással. Egyes egyszerűbb onoskémiai 

vizsgálatokat is megkíván néha az orvos a gyógy-

szer észtől. · 

Tanító, oktató munkát is teljesít a fiatal gyógy

szerészjelöltekkel, gyógyszerészhallgatókkal, tech

nikusokkal és technikákkal kapcsolatban 

Egyik legszebb, humanitáiius feladata az ember

társain való segítés, éspedig nemcsak a gyógyszer

ellátás. vonalán. Az emberek - betegek és egész-. 

ségesek - általában nagy bizalommal viseltetnek 

a gyógyszeíész iránt, s gyakran fordulnak hozzá 

tanácsért, felvilágosításért 

Széleskörű ily irányú ismereteik alapján a ter

mészettudományi és az egészségügyi kultúra ter

jesztésében, propagandájában, a betegségek rp.eg

előzése terén, a kuruzslás, a babona elleni küzde

lemben, felvilágosító munkáYal végeznek fontos 

feladatot Faluhelyen az orvos távollétében, mint 

egészségügyi szakembernek, a gyógyszerésznek 

kell sokszor tevékenykednie, tanácsadással, külö

nösen pedig mérgezések, vagy balesetek során az 

elsősegélynyújtásban A sok szakmai rendelkezést 

és jogszabályt, valamint a gyógyszertári gazdál

kodás, adminisztráció követelményeit is ismernie 

kell, különösen a gyógyszertárvezetőnek, de még

ink:1b b a szakfelügyelőnek és a főgyógyszerész

nek Szóv>cl széleskörű, minél magasabb fokú 

egyetemi kiképzést, alapos sokoldalú felkészült

séget, általános és szakmai intelligenciát stb. 

kíván a nagy felelősséggel járó gyógyszerészi 

gyakorlat Mindezekért viszonzásul több erkölcsi 

és anyagi n1eghccsülést ér demelné11ek a gyógy -

szerészek 
Hogy a felsornlt kívánalmaknak milyen mérték

ben felelt meg régen és felel meg ma a gyógy

szerészképzés, azt dialektikusan, fejlődésében, vál

tozásaiban, a kiképzés történetének, különösen a 

jelenleginek isrnertctésével, a hibák és hiányossá

gok, valamint a helyes intézkedések hangsúlyo

záshal fogjuk az alábbiakban szemléltetni Egy

ben a gyógyszerészet jövőbeni perspektivikus 

kialakulásá>al is foglalkoznunk kell röYiden 

.\ régi időben - a1nikor a gyógyszerészet mint 

önálló foglalkozási ág elkülönült az orvosi tevé

kenységtől - tisztán gyakorlati mesterség volt 

az, a.mely a g,yóg~~{szeran·y·agok n1cgisu1erésére, 

tmábbá főleg a gyógyszerek zömét képezett 

gyógynövények termesztésére, begyűjtésére, fel-

dolgozására, valamint egyes gjrógyszerkészítési 

műveletek elsajátítására szorítkozott 

Amikor a XVIL századdal kezdődően a közép

kor miszticizmusának ködét; - nem utolsó

sorban az akkori kiváló gyógyszerészek érdeme 

folytán,'- a hatalmas fejlődést mutató természet

tudományok világító fáklyája egyre nagyobb mér

tékben eloszlatta, a gyógyszerészet terén is fel

merült a magasabb, egyetemi színvonalú tudo

mányos-képzés szükségessége Nálunk legelőször 

a nagyszombati egyetemen, az orvosképzés 1770-

ben történt megindítását követően került sor a, 

g,yógyszerészek eg,yetemi képzésére, amikoris a. 

kémia, a bot·anika, és a materia medica vagyis. 

a gyógyszerek ismerete e tárgyakból, továbbá 

bizonyos gyógyszertári tevékenységben >aló jár

tasságról kellett az egyetemen számot adni, amit 

a gyógyszertárban tanultak meg. Később egyéves, 

az 1851-52 tanévtől kezdve pedig - amikor 

már a gyógyszerészdoktori fokozat is elnyerhető 

volt, 2 éves egyetemi oktatás volt elő

írva egészen 1940-ig, tehát csaknem 90 

éven át - a 4, illetve 6 gimnáziu1ni, majd érett

ségi bizonyítv-ány megszerzését követő 2--3 éYes 

gyógyszertári gyakorlat kitöltése után, - a gyógy

szerészi oklevél megszerzéséhez. Ezután további 

2-3 évi gyógyszertári gyakorlat teljesítésére, az 

1913-14. tanévt61 kezdődően pedig 1940-ig ezt 

köv~ető ún „approbációs" -vizsgára volt szükség 

ahhoz, hogy valaki gyógyszertár önálló vezetője, 

vagyis ún „teljesjogú"-gyógyszerész lehessen Az. 

ehhez megkövetelt összesen 7 esztendőből tehát 

5 év gyógyszertári gyakorlattal telt el 

1892-től 1940-ig az egyetemi kiképzésben cse

kély eltéréssel a következő tanterv volt énény

ben: 
Az I. tanévben a természettudományi karon az. 

alaptárgyakat: állattant, ásványtant, i1övén)'-· 

tant, fizikát és kémiát ; a II. tanévben pedig mint 

az orvosi fakultás hallgatói az alkalmazott tár

gyakat: a gyógyszerészi kémiá.t, gyógynövény

és drogismeretet, közegészségtant és élelmiszer

' izsgálatot tanulták a hallgatók, megfelelő labo

ratóriumi gyakorlatokkal Míg azonban 1914 előtt 

a „gyógyszerészet" egy részét felölelő „gyógy

sze1észi-111űta11"-ból is kellett vizsgázni, - amit 

az egyetemen nem, csak: a gyógyszertárban tanÍ·

tottak, - addig 1914 után az előbbivel azonos 

tárgyú, az ún galenusi készítményekkel foglal

kozó „gyógyszerészet gyakorlatokkal" e kollégium 

kötelezővé tétetett ugyan, de abból nem a 2 

eg~yetemi é-v -végén, hanem csak az azt követő 

3 évi gyógyszertári gyakorlat eltöltése után kellett 

a fentemlített approbációs-vizsgán beszámolni 

Ezért tehát ezt a tárgyat a hallgatók általában 

nem vették komolyan, s a 3 gyógyszertári év alatc 

az eg:y-ete1nen szerzett isn1ereteket is nagyrészt 

elfelejtették ;-;/agy nehézséget okozott tehát nekik 

az említett vizsgára való felkészülés. 

A gyógyszerész tebát az egyik legfontosabb fe!
adatát felölelő elméleti és gyakorlati „gyógyszere

szet" -et akkmiban általában a gyógyszertár?,an 

tanulta meg, a1nhicióját61 és okt·atójától függoe:i:

jól vagy rosszul Tm,ábbi nagy hátrányt jelentett 

az említett intézkedés azzal, hogy oklm elet nyert, 
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és ennek alapján önálló gyógyszereszi működést 
fejthetett ki - ha nem akart gyógyszertár-vezető 
lenni, akár egész életén át - a gyógyszerész 
anélkül, hogy a számára legfontosabb „gyógy
·.szerészeti ismeretek"-ből szerzett tudásáról az 
egyetemen számot adott volna Megbosszulta 
magát ez a helytelen intézkedés azzal is, hogy az 
<Jmlített kiképzés folytán szakmailag gyakran 
kevésbé jól képzett tanító-gyógyszerész keze alól 
kikerült gyakornokok sokszor gyenge alaptudással 
kerültek az egyetemre Szerencsére a jól megszer
vezett gyógyszerész-gyakornoki tanfolyam, illető
leg vizsga sokat javított a helyzeten 

A többi tárgyakból a rövid tanidő ellenére 
1rnrszerű oktatás folyt, de a rohamosan fejlődő 
i;udományok anyagát később az oktatók minden 
igyekezete mellett sem lehetett a, szűkreszabott 
két éves egyetemi t_anidőbe beszorítani és a 
hallgatóknak átadni. Igy tehát gyógyszerészkép
zésünk színvonala egyre jobban elmaradt, úgyhogy 
a 20-as; 30-as években a művelt államok között, 
- ahol nagyrészben már 3-5 éves egyetemi ki
képzés •olt abban az időben érvényben, - e 
téren az utolsók közé kerültünk A kérdés gyökeres 
megoldása így most már nálunk sem volt tovább 
elodázható Páréves huzavona után, végül 1940-
ben nap>ilágot látott az új 8 szemeszteres egye
temi kiképzési reform, az I tanév után beiktatott 
·egyéves, majd az oklevél elnyerését követő to
vábbi egy évig tartó gyógyszertári gyakorlattal 
Ezidőtől kezdve tehát az előző 7 év helyett, 
6 év alatt lehetett az ún „teljesjogúság"-ot meg
szerezni 

A reform életbeléptetésének igen nagy jelentő
sége volt. Eltekintve attól, hogy most már az 
utolsók közül egyszerre az elsők közé km ültünk 
tanterdelépítésünkben, lehetővé vált a legfonto
sabb klasszikus tárgyak (az I és IL tanévekben: 
fizika, kémia, növén,ytan, ásyánytan, állattan, 
a III és I\7. tanévben : gyógyszerészi kémia, 
gyógynöY ény-ismeret, gyógyszerészet [galeniku
mok ], közegészségt>m) addig szülne beszorított 
elméleti és laboratóriumi gyakorlati anyagát ki
bővíteni és óraszámát felemelni Módját lehetett 
továbbá ejteni az addignélkülözöttfontosúj tárgyak 
beiktatásának is. Ilyenek voltak : az I éven 
a ,,hazai gyógyriövények isnierete'', továbbá a gyógy
szerészi teendőket ismer tető „bevezetés a gyógy
szerészi hivatásba" e tárgyak, a II. éven pedig az 
önálló tantárgyként beiktatott elméleti és la
boratóriumi gyakorlati „o'rganikus ké11iia,'' és a 
„fizikai-kémia" Az orvosi jellegű tárgyak közül 
az „egyén egészségtana" és az addig szintén na
gyon nélkülözött „elsősegélynyújtás" című kollé
giumok 'étetiek fel a tantervbe. A III. évfolya
mon két fontos új szaktárgy tétetett kötelezővé : 
„a gyógysze;észet I. 1ész (receptkészítéstan)", to
vábbá a „gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok 
és gyógyszerészi lcötelességtan" Végül a IV. tan
-évben „a gyógyszerek ellenőrzése", a „gyógyszer
hatástan" és a később elhagyott „mezőgaz,dasági 
ké1nia és növényvédele1íi" került felvételre, nrint 
.új stúdiu1n 

.:\különböző szaktá1gyakat n1Ű\·elő magántaná
rok és más kh áló szakemberek által hirdetett 

nem kötelező ún. ajánlott tárgyak elégítették még 
ki az ambíciózus hallgatók tudásszomját Azoknak 
pedig, akik magasabb tudományos krnlifikáció 
megszerzésére törekedtek, a gyógyszerészdoktori 
diploma nyújtott ene lehetőséget 

A fenti tárgyak között a legnagyobb jelentőségű 
yolt a kezdetben bizonyos részről nagy ellenzéssel 
találkozott „gyógyszerhatástan és méregtan" be
iktatása a tantervbe, amelynek ismerete nélkül 
pedig szakképzett gyógyszer ész el sem képzelhető 

Ugyancsak jelentős újítás •olt - s ennek 
helyességéről a mult év májusában Berlínben meg
tartott szakmai nagygyűlésen is meggyőződést 
szerezhettünk - az eddig csupán a gyógyszer
tárban oktatott fontos szaktárgy a gyógyszer-· 
(recept)-készítéstan egyetemi elméleti és gyakorlati 
tanításának kötelezővé tétele, amelvnek beveze
tését később külföldön is néhány helyen megvaló
sították, más helyeken csak mostanában tervezik 
J\ii - tudomásu,,.;k szerint - e téren az elsők vol
tunk Nálunk többek között az a kör:ülmény tette 
szükségessé ezt az intézkedést, amit az , ,appt a
bációs" -vizsgával kapcsolatban elmondottunk De 
fontos indoka volt ennek, az egyöntetű gyógyszer
készítésre való törekvés is, minthogy nagy hátrányt 
jelent mind az or·vos, mind a beteg bizahna szen1-
pontjából az, ha egy és ugyanaz a gyógyszer, a 
laikus által is megállapítható egymástól eltérő 
módon - (amikor nem a gyógyszer összetétele, 
illetve hatóértéke változik, hanem pi a külső 
megjelenési formája) - kerül elkészítésre, a kü
lönböző gyógyszertárakban 

A gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész egyik 
legfontosabb szakmai teendője, - miként már 
említettük, - a gyógyszerkészítés. A múlt század 
végén megindult, s mind nagyobb mértékben ki~ 
fejlődött indusztrializálódás, a gyógyszergyártás 
vonalán is egyre nagyobb haladást tett, ami azzal 
a köwtkezménnyel járt, hogy a nagyszámú gyári 
gyógyszer (specialitás) forgalomba-ker ülésé'' el ará
nyosan nagymértékben csökkent a gyógyszerész 
gyógyszerkészítő teYékenysége J\Jindazonáltal nem 
vált az feleslegessé, s bizonyos, hogy még nagyon 
sokáig nem is fog azzá válni .. Az 1956 é·\- ben meg
tartott. széleskörű g;yógyszerészi és oryosi együttes 
ankéton került lnegbeszélésre az Un. 111agiSzi:rális 
OI \· osi rendelés kérdése, amikor is úgy, miké11t a 
külföldön is történt, nálunk is egyhangúlag meg
állapítást nyert az, hogy a racionális, indi\iduális 
gyógyszencndelés a hivatása magaslatán álló 
orvos által el nem hanyagolható. Tehát ezirányban 
a gyógyszerésznek to•ábbra is fontos feladatai 
maradnak, és éppen ezért a gyógyszertári gyógy
szerkészítésben - amely a.z összes f,öbbi cgyete111i 
tárgyak alapos isn1eretére épül f81 - egyre inten
zívebb elméleti és gyakorlati oktatásra 'an szük
ség. A kórházak ös klinikák, de legféíképpcn a tár
sadalombiztosító intézetek: te1hére történő 2"'lÓQv
szenendelésben a magisztrális gyógyszer~k 'ol
csóbb volta is fontos szerepet játszik, külö11ösen 
az egyre szélesebb körben elterjedő, jól bevált 
„For-niula.e-l>lo1,1n-ales" f-ol'i;·tán .Az orvosi rendel
vén:yek elkészítésében a;_ inko1npatibilis gJrógy
szerek rendeléséYBl kapcsolatban merülnek fel a 
gyógyszertárban gyakran komoly problémák ~Mint 
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ismeretes, a gyógyszerészeknek - éppen n1agaB
fokú kiképzésük folytán - hhatalos felhatalma
zásuk van arra, hogy bizonyos, főként kémiai 
szempont bál összeférhetetlen gyógyszerrendelés 
esetén a legjobb tudásuk szerint, esetleg _az mvosi 
vénytől eltérően is elkészíthessék az ilyen gyógy
~zereket. De természetesen csak olyan változtatás 
eszközölhető, amel:y a gyógyszer minőségét és 
kívánt hatását biztosítja, illetőleg nem befolyá
solja. Vitathatatlan, hogy a mindenkmi elméleti 
és gyakmlati alaptudományokat szemmeltartó és 
azokra felépülő gyógyszer- (recept) készítés
tannak, korszerű munkaeszközök alkalmazásával, 
jól képzett szakemberek irányítása és ellenőrzése 
mellett való legmegfelelőbb oktatása csak az 
egyetemen történhetik egységesen és eredménye
sen Már csak azért is, mert a tudományok fejlő
dését regisztráló külföldi és hazai szakirodalom, 
valamint a technika haladását felhasználó modern 
új gépek és eszközök a gyógyszertárban ne1n, csu
pán az egyetemen állnak rendelkezésre, s mind
ezeket a kmszerű oktatásba - amelyben többek 
között természetesen az atomfizika s általában 
a fizikai-kémia, a kolloidika is énényesül - be
építeni csak az egyetemen lehet 

A jelenlegi helyzet 

Az 1940-ben érvénybe lépett, íent ismertetett 
tanterv, mintegy 10 évig lényegesebb változtatá
son nem ment át, de az 1951-52. tanévet követő 
esztendőkben az 1955-56. tanévig - amióta 
ismét stabilizálódott - más szakmákhoz hason
lóan számos módosítás történt azon, ami jelenleg 
is érvényben van E változtatások között a nem 
szakn1ai kollégiumok : marxizmus-leniniz111us, 
honvédelem, orosz és idegen-nyelv, testnevelés e 
tárgyak bevezetése érdemel különös figyelmet 

Az alábbi, - bár megindokolt, de kedvezőtlen -
Yáltoztatások folytán azonban mások mellett 
ismét elsősorban a „gyógyszerészet" e tárgy ok
tatása szenvedett különösebb hátrányt, ami mind
ezideig nem nyert reparálást. 

A szocialista egészségügy fejlődése folytán egyre 
újabb és nagyobb tömegek kerültek állami beteg
ellátás alá, s így annak előnyeiben ma már a 
lakosságnak mintegy 60%-a részesül A gyógyszer· 
fogyasztás ezért ugrásszerűen, a réginek többszörö
sére emelkedett Az így tetemesen megszaporodott 
teendőket, a régebbi viszonylag kislétszámú gyógy
szerészek kellett, hogy ellássák, ami munkaerejük 
rendkívül nagy igénybevételét jelentette Ezen 
a helyzeten a gyógyszerészek létszámának mi·· 
előbbi emelésén! lehetett csak segíteni Ezt úgy 
érték el, hogy egyrészt az egyetemre kétszer annyi 
gyógyszerészhallgatót vettek fel, ami - minthogy 
a laboratóriumi férőhelyek száma nem emelkedett 
- igen nagy terhet ;ótt az összes tanszékekre 
.A. másik ezt cólzP intézkedés az volt, hogy az 
első cgyete1ni tanévet követő egyéves gyógyszer
tári gyakorlatot eltöröltek és így az 1951-52 
tanév végén egyszerre dupla létszámú okl. gyógy
szerész került ki az egyeten1ekről Ennek az in
tézkedésnek következtében pedig az előző 6 év 
helyett 5, illetőleg jelenleg az államvizsga előtti 

féléú gyógyszeitári gyakorlattal együtt i és fél 
é\' alatt~ lehet me,gszerczni a gyóg:yszcrészi ok
lenlet Igy tehát a régebben az egyé' es gyógy
szertári g·yakorlaton megszerzett fontos anyag
ismeretet és manuáliR készséget, 1-alan1int 'más. 
elemi tudni\ alókat az egyetemen kellene elsajá
títaniuk a hallgatókn"k, ahol azonban az újonnan 
beiktatott, fent elősorolt tárgyak miatt a szakmaiak 
óraszámát mintegy 25-50%-kal csökkentették. 
Elképzelhető, hogy mit jelent a hallgatóknak, de 
az oktatóknak is az, hogy pi a gyógyszer (recept) 
készítéstant, az azzal járó anyagis1ne1t.·tet, n1anuá
lis gy·ako1latot és a különböző inunkacszközöketsth. 
egy tanévben heti 3 óra elméleti és nemsokkal 
több laboratóriumi gyakorlati idő alatt - mely 
utóbbi kb. 3 heti (48 órás) gyógyszertári gyakor
latnak felel meg - kellett és kell ma is, a régeb
ben előzetes gyógyszertári gyakorlatot egyáltalá
ban nem, újabban pedig azt a II tanév után 
mindössze 3 hétig teljesített III éves hallga
tóknak megtanulniok A hallgatók érthetően és 
joggal panaszolják ma is, hogy a rengeteg reájuk 
zúduló új fogalmat és ismeretet, amelyet elődeik 
annakidején a gyógyszertár ba.n játszva tanultak. 
meg a hosszabb idő alatt, képtelenek így jól el
sajátítani. Talán sehol a világon nincs ilyen 1ö
vidre szabva a legfontosabb gyógyszerészi szak
ismeretek gyógyszertári tanításának és incgtanu
lásának az ideje, vagy ha igen, akkor az egyete
men sokkal több időt biztosítanak arra. A már 
említett, egyetemet megelőző régebbi kötelező 
2-3, illetőleg később egyéves gyógyszertári gya
korlat után most a másik végletbe estünk, a II. 
tanév utáni 3, illetőleg a III. év utáni 1 heti 
gyógyszertári gyakmlattal, ami a tanévek közti 
szükséges pihenőt is jelentősen megrövidítette 

Keveset segített ezen az az egyébként fontos 
intézkedés, a1nelv néhánv évYel ezelőtt köt,elezővé 
tette a „gyógy;zerészet - története" és a „gyógy
szerészeti propede1J,fika" e. tárgyaknak az oktatá
sát, amelyek a gyógyszerészi pályával, illetőleg 
a gyógyszertárral vannak hivatva legalább el
méletileg inegismcrtctni az ott még meg ne1n 
fordult I. és II. évfolyam hallgatóit 

_,,-\ fenti probléma ma is időszerű, amelyen csak 
a kiképzési idő meghosszabbításá1al lehet és 
kell segíteni, minthogy az egyetemi oktatási idő 
szűkreszabott mérete nem nyújt lehetőséget a. 
hosszabb gyakorlatot igénylő gyógyszerkészítési 
manuális inunkára, s a sokezer g_yógyszert felölelő 
anyagismeretnek, a inunkaeszközöknek és egyéh 
gyakorlati tudnivalóknak és alapfogalmaknak az. 
egyetemen való elsajátítására Ezeknek, de kizáró
lag csak ezeknek a g)akorlati is1ne1etcknek a meg
tanítását rá kell bízni hosszabb időn át a leg
jobban felszerelt gyógyszertárakrn, de ott is csak 
a jó felkészültségü, tanítással szívesen fogla.lkoz6 
okta,tó-gyógysze1észekrc, a. vonatkozó rendelet 
által előírt korlátozásokkal olyan módon, hogy 
mind az elméleti, mind a gyakorlati tudományos 
\onatkozásokat kizárólag az egyetemi tanulmán3i_ 
időre kell hagyni Ezzel a módszerrel a gyógy
szertári gyakorlat --- amelyet az eg:ycterni tan
érnk előtt legalább fél, esetleg egv évben, a 
tané,, ek közötti időben az ismeretek felfrissítése· 
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Yégett néhány hétben, és az egyetem elvégzése 
után a jól bevált államviz~ga ~lőtt. esetleg ssak 
2-3 hónapban kellene megallapitam- rendkivul 
előnyösen éreztetné hatását nemcsak a „gyógyszeré
szet" e. tárgy oktatásában, de a kémiában, fiziká
ban, növénytanban és a többi összes alka.lma.zott 
szaktárgyakban is, ahol azoknak az anyagoknak az 
előzetes alapos megismerése, amelyekkel e tan
tárgyak foglalkoznak, igen megkönnyítené a ha)l
gatók számára a kemikáliák, drogok, galenikumok, 
specialitások stb sajátságainak megtanulását, 
amit csupán kön-yvből elsajátítani . „bevágni" 
]ehetetlen A gyógyszertárakkal való fentemlített 
kapcsolat továbbá, 11asznosan szolgálj:::t n1a is azt a 
célt, hogy a hallgatók az egyetemen sze1zett 
korszerű ismereteiket kivigyék ,a gyógyszertárba, 
az ott felmerülő szakmai problémák megoldá
sában viszont az egyetemi intézetek nyújtanak 
megfelelő segítséget 

Egyébként az elmélet és a gyakorlat egységének 
fűntos elve is ~ amelyet ma már pl az orvos- és 
rnérnökképzés vonalán az egyetemi tanévek közé 
beiktatott kötelező nyári szakmai gyakorlat is 
érvényesít - parancsoló szükségességként köve
teli meg a hosszabb gyógyszertári gyakorlatot 

Komoly hátrányt jelentett a gyógyszerészkép-· 
zésben az utóbbi években az is, hogy érthetetlen 
módon és indokolatlanul eltörölték a fakultatív 
ún „ajánlott" tárgyak hallgatásának, továbbá a 
gyógyszerészdoktori diploma megszerzésének lehe
tőségét, s ezek csak a most folyó tanévben állíttat-· 
nak: ismét vissza. 

A régebben oktatott tárgyak közül időközben ki
mara~t: a kQrtan, az orvoslaboratóriumí vizsgáló 
módszerek, az orvosi műszertan stb 

Igen nagy jelentősége van azonban a gyógyító, 
egészségügyi és biológiai szemlélet érvényesítése 
szempontjából fontos, jelenleg is kötelező : ana
tómia és élettan, mikrobiológia és biológia e 
önálló tárgyak oktatásba való bevezetésének, 
amelyekkel azelőtt, - szűkebbre vont tárgykörrel, 
- a gyógyszerhatástan, a közegészségtan, illető
leg a növénytan c kollégiumok foglalkoztak. 

Szólanunk kell a gyógyszerészképzés problé
máival kapcsolatban még néhány m~s, a hallgató
kat közelebbről érintő kérdésről is. Igy pl. a hall
gatók túlterhelésérőL Ez az utóbbi tanéyben 
történt némi könnyítések ellenére is még ma 
fennáll, merthiszen általában a heti 30-3 7 órai 
elfoglaltság mellett évfolyamonként 6-7 tárgy
ról van szó, amelyekből az első félév végén kollok
válni, a zárófélévben pedig a főtárgyakból szi
gorlatot keil tenni A hallgatók általában a hét 
három napján délután is cl vannak foglalva a 
laboratóriumi gyakorlatokkal, két délutánjuk pe
dig, továbbá a szombati egész nap szabad, így 
tehát végeredn1én;yberi -volna idejük a ta.nulásra, 
bár tagadhatatlan, ho?;y a feltétlenül szükséges 
szórakozás, kulturális igények kielégítése, eport 
stb. számára is kell megfelelő időt biztosítani.. A 
hiba inkább ott 'an, hogy a hallgatók egyrésze 
nem eléggé öntudatos és lelkiis1neretes, s tanu1-
111ányait nem veszi eléggé kŰmolyan Élénken 
den1onstrálják ezt a. tömeges hiányzások, holott 
számtalan figyelmeztetést és jóindiilatú tanácsot 

kapnak a1ra ·vonatkozólag, hogy az előadáson való 
megjelenés és annak figyele1n1nel kísé1ése s a 
helyes jegyzetelés a tái gy félig való megtanulását 
jelenti, s ha otthon még figyelmesen átnézik az 
anyagot, úgy a referálásokon, illetőleg a vizsgákon 
ez nagy segítséget jelent nekik. Azok számára 
azonban, akik n1ü1dezzel nem törődnek, és köz\ et
lenül a vizsgák elő.tt néhány nappal próbálják az 
anyagot 111egtanulni, ez ter111észetesen ncn1 járhat 
a kellő e1cdménn:yel, s ezért ,--an az, hogy ta.pasz
talat szerint pl. a jl1niusban lett úzsgák anyagát 
szeptemberben már sokan alig tudják A rend
szeres és módszeres tanulásnak a hián)'a okozza 
azt is, hogy egyesek gyakran elemi dolgokat sem 
tudnak, így tehát az ingatag fundamcntun11a 
ne1n építhető rá a szak111ai tudás szilá1d épülete 

Bizonyos az, hogy a jelenlegi négyé,es kikép
zésnek, illetőleg az egyetemi tanidőnek öt év re 
történő felen1elése n1a 1nár elodázl1atatlan, és a 
hallgatók túlterhelésének megoldására ez a leg
megfelelőbb módszer 

An1i a vizsgák számának Csökkentését illeti, ez a 
kisebb és kevésbé fontos tárgyakkal kapcsohttban 
megoldható \'ülna, régi tapasztalat azonban az, 
hogy aziránt a tárgy iránt, amelyből nincs szá
monkérés, a hallgatók nagy része ne1n n1utat 
érdeklődést, abból tehát minimális tudást sem 
szerez. Legalább a befejező félév végén tehát 
ezekből a tárgyakból is feltétlenül vizsgázni kell 

A hallgatók részéről ismételten felmerült az a 
kívánság, hogy a több féléHs tárgyakból csak a 
záró félév végén legyen beszámoló, ennek helyte
len voltát azonban a múlt tanévi tapaszta:at 
bizonyítja, amikor a hallgatók örültek ennek a 
módszernek, a második félév '; égén viszont azt 
emlegették, hogy mégis jó lett ''olna az első fél
évben kollokválni, mert már akkor megtanulták 
volna legalább az anyag egy részét 

Fontos, hogy a tanterv és az órarend hosszabb 
időre legyen rögzítve, és ne legyen örökös változ
tatásnak alávehe 

Szóbakerült az is nemegysze1, hogy 1ajon nc1n 
-,.-olnának-e egyes tá1gy a.k elhagyhatók és 111ások 
úszont felveendők A tantcn mtegállapítása 
nlindig alapos, előzetes 1negfontolás tárg)'a, így 
tehát olyan kollégiun1ok, an1elyek10 nincs szükség, 
nem vétettek fel abba. L\111ennyiben azonb~1n az 
öté1,·es cgycte1ni tanidő kötelező lesz, akkor abba 
be.illeszthetők lesznek olyan fontosahh tárgyak, 
amelyeket ma legfeljebb ún ájánlott tárgyként 
tanulhatnak '" érdeklődők 

.!\ Budapesti Orv·ostudományi Eg~y-eten1 C:-:yóg)
szerészi Karának hallgatói, ha legalább közepes 
ered1nénn) el ,;-égezték előzetes tanuhnányaikat, 
jelenleg az alább felsorolt fakullath tárgyakat 
hallgathatják : 

Fizika 
Sugárzó anyagok biológiai hatása és sugár\ é<le-

lem 
,, 

.Az ultrahang gyógyszerészi alkaln1azása 
„<?f 

~CjV.t~: 
0 ~v' 

T,.' ' ,,.., ~"' . 
1{ eJnia ..,,v ~''" . ,_e;' 

0' ""'- ,.., 
G:y-ógy.11atású. szé·n· yegyül. etek kémiája~~ ~0,é' 
Fejezetek a gyógrnö' én} ek kémiájábó~-< 
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fFizikai-kémiai analitikai módszerek 
~ Ion-eserélők és kromatográfia alkalmazása az 

analitikai kémiában 
Rádióaktív módszerek alkalmazása az analitikai 

kémiában 
Új gyógyszerek utáni kutatási módszerek 

fi' Válogatott fejezetek a Szenetlen Kémiai Inté
zet munkaköréből. 

1W ikr obiológia 
Mikrobiológiai alapismeretek. 

1'l övénytari : 
i'-' Bevezetés a növ-ényi n1ikrotechnikába gyrakorla

tokkal 

Gyógyszerészeti technológia : 

Fejezetek a gyógyszerészeti teehnológiából (a 
gyógyszerkészítés elméleti vonatkozásaival) 

Perspektivikus javaslatok 

A gyógyszertá!i gyógyszerkészítő tevékenység
nek a fentebb már említett szűkebb körre történt 
redukciója - ami világjelenség - mindenütt 
komoly problémát jelent az illetékes tényezőknek 
abban a tekintetben, hogy a korszerű szaktudo
mányokban kiképzett gyógyszerészeknek az egye
temen megszerzett jelentős, sokoldalú ismereteit, -
amelyek egyrésze a mindennapi gyógyszertári gya
kmlatban ma többn)ire elenyészik - miképpen 
lehetne a köz javára minél jobban hasznosítani Az 
erre irányuló törekvések n1ég e század elejére nyúl
nak vissza, an1ikor a gyógyszeripar egyre inkább 

éreztette a gyógyszerészi klasszikus tev-&ken~ység 
jelentős csökkentését okozó hatását. Már évtize
dekkel ezelőtt egyre gyakrabban merült fol a kér
dés: „Q·uo vadis phar11iacia?" Ez a probléma a mai 
i1apig sen1 n·yert sehol megnyugtató, végleges incg
oldást, holott éHől-évre akutabbá vált 

Nálunk az 1955. év elején volt egy nagyszabású 
ankét - a1nel:y a 1na.gya1 gyógyszerészet j ö\rŐ 
szerepével és feladataival foglalkozott -, sajnos 
kev-és konkrét eredménn:yel 

Ma még mindig az elsődleges feladata a ldkép
zésnck, a gyógyszerészeknek a gyógyszer tárak 
szá1nára -való biztosítása, rninthogy a fiataloknak 
mintegy 96-98%-a oklevelének megszerzése után 
gyógyszertárba kerül, mert ott van reájuk a leg
nagyobb szükség 

Jelenleg a gyógyszerészképzéssel foglalkozó bu
dapesti és szegedi egyetemen tannló I.-IV. 
évfolyambcli gyógyszerészhallgatók száma akkora, 
hogy amikor majd a négy és fél év eltelthel ok
levelet kapnak, valószínűleg be fogják tölteni a még 
üres gyógyswrtáli munkahelyeket Azután tehát 
rnár nvil\·án,.--alóan csak a terrnészetes kiesés 
(elhalálozás, munkaképtelenség) folytán felmerülő 
g.}ógiszerészutánpótlás kielégítésére lesz szük
ség Ez pedig azt jelenti, hogy talán már az 
1959-60. tanéHe a jelenleginél jóval kisebb lét
számú hallgató egyetemi felvételére lesz majd 
szükség. Ezért ugyanc tanévtől kezdődően meg-
1:·alósítható lenne az egyetemi kiképzésnek a 
jelenlegi nég}- é\··ről öt évre, a g;y-ógyszertári gya
korlatnak pedig a mostani államvizsga előtti 

fél, esetleg negyedéven kh ül, az egyetemi idő 

előtt, ngy a második tanév után eltöltendő 

fél-egy évre való felemelése is, amikor újból az 
1949-50 tanéúg érvényben volt kb hat esztendő 
lenne tehát szükséges a gyógyszertár, vezetésére 
feljogosító diploma megszerzéséhez Igy azután 
sokkal könnyebben és eredményesebben lehetne 
a hallgatókat kiképezni, az összes fontos tárgyak 
régebbi, nagyobb elméleti· és gyakorlati óraszá
mának visszaállításával 

Komoly követelmény máris, hogy a jelenleginél 
sokkal szélesebb körben és elmélyültebben - a 
gyógyszerészi szemlélet nagyobbmérvű érv-ényesí
tésével kell oktatni pl. a „gyógyszerhatástan" e 
tárgyat, az anyagismeret, ·valamint a kórtan és a 
gyógyszeres-terápia klinikai igényeinek szemmel
tartásával. Csak így tud a gyógyszerész maradék
talanul megfelelni azoknak az egyre fokozódó 
kfüetelményeknek, amelyeket vele szemben az a 
rendkhül sokoldalú szakmai tudnivalókkal és 
teendőkkel mcgteihelt gyógyító orvos joggal tá·· 
inaszt, akitől ne111 kí,:·ánható ineg, hogy az óriási 
nagyszámú gyógyszerek útvesztőjében rninden 
vonatkozásban annyira tájékozott legyen, mint 
az ene elsősorban alkalmas és hivatott gyógy
szerész. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy a 
farmakológia mielőbb tanszéket kapjon a gyógy
szerészi karon, inert e tárgy fontossága s n~.gy 

terjedelme miatt, teljes idejét és munkaerejét 
erre fordítani tudó, s szak1nájában tudományos 
kut.ató1nunkát is Yégző szaken1berre van ott .szük
ség J~nnek a.z új tanszéknek_ feladatai közé szeren
csésen beilleszthető volna a toxikológia fontos 
tudo1nányának oktatása és 1nűvelése is 

I(ívánatos v-olna, hogy az 1955 évben életre
hh ott önálló gyógyszerészi fakultáson belül to
vábbi új tanszékek is létesíttessenek s hogy vaía
mennyi kötelozií tantá1gy oktatása a karon belül 
történjék 

J\ jövő tané,;et követőe11 sorrendben rnegYaló
sítandó volna az egyetemi Gyógyszerészi kar 
tanácsának több éne kontemplált széleskörű fej
lesztési ter,;e is 

Ugyancsak sor kerülhetne majd aua is, hogy 
a gyóg~ysze1 tá1011 kí,;·üli más munkaterületekre 
is több gyógyszerészt lehessen adni, s ennek 
megfelelően szükség szerint új tárgyakat is fel 
lehetne venni a tanterv be, tmábbá a nem kötelező, 
fakultatív tárgyak számának további kiterjesz
tésével és a gyógyszerészdoktori képesítés meg
sze1zésével bizon:yos szakosítást.is be lé-hetnc inajd 
,: ezetni 

Ennek az lehetne az előfeltétele, hogy idejében, 
előzetesen mPgállapítást n~yerjen az, yajon inelyik 
és milyen újabb munkaterüíeten kb hány gyógy
szerészre lenne n1ajd szükség az elkö-\--etkezö 
éYekben Ezeknek az adatoknak a birtokában 
az utolsó, V tané\ ben, \ alamint az azt követő 
gyakorlati időben már azok a kijelölendő kiváló 
fiatalok, akik a kinálkozó új munkaterületeken 
kívánnának clhP]y-ezkedni, gyóg~yszerészi tanul-
111ányaik 111c1lett döntően ebben az irán:ybarr gyara
píthatnák ismereteiket PI külön szakkollégiumok 
hallgatásárnl 
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Vizsgáljuk meg most azt, hogy melyek ezek a 
lehetőségek 

A gyóayszerészeknek jelenleg is egyik legter mé
szetesebb gyógyszertáron khüli gyógyszerkészítő 
munkaterülete a különböző gyárakban, főleg a 
gyógyszeripa;, t:r ülétén >;: ~1:-· ahol m~n.t tó~~ép~ett 
kémikusok, fokeppen analitikusok, reg1dotol fogva 
jól beváltak. Ugyancsak jól megállják helyüket 
pl.. a tabletták és injekciók s n1ás galenusi k0szít-
1nén\Tek előállítása, gyártása ·yonalán is, széles
körű és sokoldalú egyetemi elméleti ismmeteik, 
továbbá manuális gyakmlati készségük alapján 
'Talóba.n, ha figyelembe ·vesszük, hogy igen 
széleskörű an:yagismeretük inellett a ké1nia minden 
ágába.n, a fizikában, a botanikában, a fa.11nakognó
ziában stb. szerzett jelentős is1nereteiken kív-ül, 
komoly szemléletet szeicznek a biológia, fiziológia, 
mikrobiológia, farmakológia és közegészségtan 
tárgykörben, s ezenkívül még a gyógyszerészeti 
technológiában középüzemi mé1etben is kikép
zést kap'nak, s ha ez a sokoldalú értékes ismcret
anya.g még külön g_yárüzemi, ipari technológiai 
kollégiummal és gyakorlattal is kiegészíttetnék, 
alig képzelhető el alkalmasabb, megfelelőbb gyógy
szer-technológus szaken1be1 a gyóg,ysze1ipa1 vona
lán a gyógyszerésznél Ezt a lehetőséget tehát 
közérdekből feltétlenül ki kell használni nálunk is, 
úgy mint sok helyen a külföldön is töitént 

Egyes) kutató-intézetekben is több gyógysze
részt lehetne foglalkoztatni 

A má1 e1nlítettek sze1int a gyógynö·rén:y- és 
drogismeret tá1gykö1 ében ugyancsak széleskörű 
tájékozottsággal bíró gyógysze1észek, a gyógy
növénygyűjtésben és feldolgozásban is fontos 
feladatokat nyeihetnének, továbbá egyes olyan 
hazai gyógynövények hatóanyag-tartalmának meg
vizsgi1lásában is tovékenykedhotnének, ahol még 
bőven kínálkozik lehetőség új inegállapításokra 

A sebészeti varró- és kötözőanyagoknak szintén 
alkalmas szakértője a gyógyszerész. .:\ kóJl1ázi 
gyógyszertárakban dolgozóknak nagy hasznát 

\·eszik e té1en. ,A.z 01\·osi inűszerekkel 1:·aló fog
lalkozást is sok helyen rájuk bízzák a gyógyinté
zetek 

.A. i.-anter\·ből időközben_ kin1aradt ag1okénlia, 
agr:obiológia és a nö\;én:y1-édelem isn1eretei alap
ján annakidején ol} an elgondolások voltak, hogy 
bizonyos agrár-yonalon is l1asznos tanácsadók 
lehetnek a gyógysze1észek 

Régebben a kó1élettan ke1e!ében az onos
laboratóriu1ni yizsgálatokkal is foglalkoztak a 
gyóg;yszerészhallgatók, de ezek az isme1etck sen1 
n~ye1tek intéz1nén:yesen alkalmazást a g;yako1lat
ban, holott e tére11 is hasznos munk:atársa. lel1etne 
a gyóg·ysze1~sz az orvosnak l{ülföldön a kórl1ázi 
laborntóliumok müködésében sok helyen jól hasz
nosítják az ilyen irányban is kiképzett gyógy
szerészt 

Az élelmisze1-, tej- és víz-úzsgálat stb is több 
éve11 át kötelező targy 1:·olt oly elgondolással, 
hogy főleg faluhelyen, a piacok élelmisze1ellen
őrzésében lehetne 11asznát venni a gyógyszertárak
ban laborntó1iummal is rendelkező szakképzett 
gyógyszm észeknek 

A gyóg_yszer -ke1 eskedelen1ben ug:yancsak az 
eddiginél jobban fel lehetne használni őket be!-· 
földi és külföldi ''onatkozásban ogya1ánt 

A törvényszéki, illetőleg igazságüg:yi-kén1iai 
11 izsgálatok végzésében régebben nálunk is n1Bg
kívánták a gyógyszeiészi képesítést Külföldön 
er1e ina is szá1nos példa 1;a11 

.A. _ja\asoltakon kívül is bizonyá1a, ·yann<1k 111ég 
további olyan lehotéíségok, ahol az említett indo
kok folyan1án a gyógysze1észck l1asznosíthatók 
lenné11ek a kö7. javára 

E sorok köz1ésének egyik célja a,z, hogy újabb 
gondolatokat, jayaslatokat kiYáltó hozzászólások, 
viták 111egindítását kezde1nényezzo, ami bizonyá1a 
é1tékes eredményeket jelentene a fehete!t prob
lémi1k megoldásában 

(Budapesti 01vostudorriányi Egyete111, (]yógy.ne·1é.&zeti 
Intézete, Budapest I.Y, Hőgyes Endre u ?') 

)J,p„ M.oJ1coH11 llla1-uJop 

·.1·.··,.· . ~5 .. '.'.'}. 
GYÓGYSZfRTJ.l{ndm Mozsonyi 

flpo6 JieMhl Harncr 0 qiapMaUCG lHLJeCl\OI 0 oőpa30B3Hl15! 

Die Problcn1e unscrf~l pha1n1azcutisr!hen ;\_ushildung 

-, !~ -·~ 
~„.:..~=' 

zLJDAPESl 
y, R:Senberg h, u. :z,t 

Olvasóínk /ígyelmébe 
Lapunk niásodik évfolyarnánaJc _l é,s 2 szá1p,r1 isnu:':t egys_ze; í e jeleni]; 1neg Ennek 

oka kizálólag a ki:adó, valaniint a nyonida áhneneti túlte1 heltségl, tehát telj'esen technika-i 

jellegíí. 

Egyútta.l felhivjuk olmsóink szives figyelmét ana, hogy hiJdetése/c ügyében a Jf e

d i e ina Egiszségügyi Könyvkiadó (Budapest V Beloiannisz u 8 ), előfizetési ügyekben 

a Posta Központi Híilapúoda, (Budapest V, József nádoi tél 1.) illetékes, és kéi]ük, hogy 

ilye'rL ügyekben ne a sze'/ ke9ztőséghez, haneni közvetlenül az e1nUtett illetékes szeJ vekhez sz·íve.s

lcedjenek foi dulni 
SzeJ"kesztő-k 
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GYÓGYSZERÉSZET 2. évfolyám 1 2. szám 

HOZZÁSZÓLÁS 

A „GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSÜNK PROBLÉMÁI" CÍMŰ CIKKHEZ 

DR. VÉGH A N T A L 

\ gyógyszerészképzés problémája összetettebb, 

inint- inás -szak1nák felsőoktatásá\· al kapcsolatos 

tematikai és metodikai kérdések Utóbbiaknál 

többnyire előre tisztázott az a kérdés, hogy az 

illető szakképesítés mily cn hivatás betöltésére 

teszi alkalmassá az okle•·él birtokosát, a gyógy

szerészettel kapcsolatban ennek a hivatásterület

nek épp a gyógyszer tárra leszűkítése, teljesen 

elhibázott és elhamarkodott lépés >olna, és sem

miképp sem felelne meg a 'aló helyzetnek A 

gyógyszerészképzés relormjáY al kapcsolatban tehát 

a gyóg:ysze1ószi 11i\:atás fchidatkö1ének kérdését 

is fel kell vetni 

A g} ógyszei észet 100--150 é>' 'el ezelőtt csak 

merő tapasztalati tényeken alapuló gyógy szm

készítés volt Már a XIX század második 

felétől kezdve azonban a g} óg) szc1 -alapanyagok 

(szubsztancia) készítése a. g~yógyszertári laborató-

1iun1okból a gyógysze1g,yá1ak n1űködési körébe 

került. A XX század fordulóján pedig erősen 

észlell1ető ·yolt - a.n1i századunk inásodik felére 

be is kö1· etkezett - a szintetikus szerves készít

n1én.yek, majd az állati és növényi anyagokból 

tisztán előállított izolált hatótmyagok térhódítása 

Ezek már olyan gyógyszer-alapanyagok, melyek 

ne1n is v-oltak, és soha ne1n is lesznek gyógysze1 tári 

laborntóriumhan előállíthatók Az esetek legfel

jebb tizedestörtben kifejezhető százalékától el

tckint,-e, a gyáripar e~en ter1nékcit saját rnaga 

dolgozta is föl gyógyszerformákká Az ősi gyógy

szerabkok (osztott por ok, pilulák, főzetek stb) 

n1ellett a „noogalenikun1ok"-nak elne·vezett tab

letta és injekció forma egyre nagyobb tért hódított 

a g~yög·yszertár ban, zárt cson1agolásban kiadásra 

készen, a gyógyszerek között Szerény becslés 

szerint is (pénzértékben) a n1ai gyógysze1tá1 fo1-

galmának 3/1 része már ezekből áll, csak 

1/4 rész az, ami a g:rógyszer tárban a gyógy

szerész rnunkája által r1:ycrt és nyer ma is gyógy

szeralakot A mai gyógyszertárban tehát alap

anyag gyakorlatilag sc1nn1i sem készül, a galenusi 

gyógy·szerkészítés is erősen háttérbe szorul 

A gyógyszerészi tevékenység tehát manapság 

főként csak a kész gyógvszer kiszolgáltatásra 

szorítkozik Több kérdés merül fel ezek után Az 

egyik, vajon kell-e ehhez a látszólag kevés tudást 

igénylő ténykedéshez elméleti ismeretekkel alá

tán1asztott szakis1neret, a g:yógyszerkészítéshez 

pedig elegendő-e némi technológiai készség, amely 

a jól hm ált előiratok lelkiismeretes, mechanikus 

111cgta1tásában n1erül ki. /'\_ n1ásik kérdés az, 

hogy a gyáripar által kifejlesztett neogaleniku

mok: előállításának n1egismeréséről lemo11dhat-e 

a gyógyszerész - gondoha ana is, - hogy 

abból szá1nos hasznos tanulságot ·\'·onhat le meg

n1aradt n1anuális ténykedéséhez Toyábbi kérdés 

az is, kell-e is1nernic ·a gyógyszerésznek a gyóg:y

szer-alapanyagok előállítását, holott abból már 

g:yógyszertá1i munkája során ne1n sok haszon 

szár1nazha t 
11-rról ,;;;-iszont szintén nem szabad rnegíeledkez

nünk, hogy napjainkban egyre tisztábban alakul 

ki egy új gyógyszerészi feladat, a gyógyszer ki

szolgáltatással kapcsolatos felelősséggel. akár ké

szített, akár már készen kapott gyógi szerről >an 

is szó; ez a 11atástani isrneret 

A gyógyszerészet egyetemi oktatásának kérdé 

sében elsősorban azt a sze1npontot kell tisztázni, 

helyesebben leszögezni, hogy khánjuk-e a gyógy

szerészetet mint tudományt tekinteni kijndulási 

alapul , 

\;·élemén;y-e1n szerint - az egyete1ni ok:tatússal 

kapcsolatban - csakis ebből az átfogó szemlélet

ből lehet kiindulni. Csak ez a !elfogás biztosítja a 

tára 1nellett dolgozó gy·ógJ-Szcrész n1unkájához 

Rzükséges elméleti isn1e1eteket is, anélkül, hogy a 

feladatokat le kellene mmak szűk prakticista 

szempontjaira szimplifikálnunk Allítható, hogy 

a r11ai, gyógyszerésznek n1á1 ina is an1ry-i ehné

életi isn1e1etre - clsőso1 ban 11atástanila - lenne 

szüksége, a1nit cBakis az ehnéleti irányban eg,y1e 

jobban elmélyült okt<etás tudna biztosítani 

.,!\_ gyóg,yszcrészet - 1nin"L alkal1nazott tc1n1é

szettudomány - határtudományként foglal he

lyet az 01 yosi, tcrn1észettudo1nányi és rnűszaki 

tudo1nányok között. A ,,gyógyszersza,kértő'' k1i

tériuma felöleli a felsorolt tudományágakból mind

azt, a1ni a gyógyítás1a 11asználatos an:vagoknak 

n1ind a ha.tásá1a, összetétclé1e, a,nyagi rni11e1nűsé

gére, uünd pedig a gyógyszerré feldolgozásá1a 

vonatkozik 
Mindezekkel kapcsolatban kiindulási alapnak 

kell ''ennünk azt a tényt is, hogy a gyógyszeiészi 

oktatás legújabb szenezeti formájában mint az 

Onostudományi Egyetemek egyik fakultása igen , 

szoros kapcsolatba került az orvosképzéssel ~!\.. 
11

.I 

gyógyszerellátás szempontjából ez a szellemi egy-

ség nagyobb táüatban igen hasznosnak látszik 1 

abban a.z esetben, ha nemcsak: formális, l1anc1n a J 

gyógyítás tudományának és a gyógyszerek tudo- J 

mányirnak mind a gyakorlati élet szempontjából, 

mind elméleti 'onatkozásaiban meg>alósul Ebből / 

a szempontból elsősorban azt kell megállapítanunk, 

hog~y a gyóg:yszcrkészítés és a ldadás terén inivel ,,.J 

járulhat hozzá azonos ténykedésének alátámasz

tására a gyógyszertári gyógyszerész, de ugyan- / 

a.kko1 - éppen a.z eg:retemi ok:ta tásunk i1 ányá t / 

és "'olun1enét feln1érendő -:·hogy a g:y·óg}'szcr-

1

, 

kutatás y-onalá.n mcnn:yiben lehet a g:,yógyszcré

szet a bevezetőkben már felso1olt halá1tudon1ánJ·

nak tekint\' e, kiegészítője az 011, osi eln1életi inté- li 

zetek és klinikák kutató munkájának új g; ógy

szerek felkeresésében és kísérleti előállításában 1 

Utóbbi alatt egyaránt érthetjük a nö,ényi >agy 

állati eredetű gyógyhatású drogok hatóaI1:,yagainak ' 

izolálását, szerkezeti felderítését, szintézisét, a j 

1 -· 
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mesterséges gyógyszerek szisztematikus e!őállí
-tását, kikísérletezését, ami az Orvostudományi 
Egyetemen belül a legszorosabb kapcsolatban 
hajtható Yégre nemcsak a farmakológiai intézetek 
.állatkísérletei,el, de kellő bizonyosság után a 
klinikusok beteganyagán végzett megfigyelések
kel is 

J_\z or-\·osi diploma- megszerzéséhez előírt egye
temi studium ma egyike a legnagyobbaknak más 
diplon1ásokhoz viszon:yítv-a, sőt mondhatni, a leg
nagyobb Ennek ellenére éppen a természettudo
mányi kutató módszerek hatalmas kifejlődése 
miatt a 111aga szempontjaiból annyira speciálisan 
drnélyült a fizika, a kémia biológiai és patológiai 
,. ona(kozásaiban, hogy korántsem foglalkozhat 
arányosan annyi"val többet inagá,,-al a gyógyszerrel, 
n1int azt a gon1bamódra szaporodó legváltozato
sabb fajtájl1 vegyületeknek gyógyszerként alkal
n1azhatósága kívánatossá tenné J~assan foglal
kozni kell tehát azzal a gondolatt.al is - orvosi 
hasonlattal élve -,. nem v-álik-e szükségessé a 
különféle speciaUsta or\:osok mintájára, de a 
g:yakorló 01,,-osok viszon,Ylagos számához mérten 
igen nagy számban gyógyszer-specialisták ki
képzése. Kyihámaló, kiYáltképp a gyógyszerészi 
oktatásnak az orvosi oktatással egy szervezetbe 
illesztésével, hogy ilyes1nit csak a g:y-ógyszerész
képzéssel kapcsolatban tenczgethctünk Tulaj
donképp ináris ininde11 gyógyszerész aktív segítő 
társa kellene hogy legyen e téren a gyakorló 
on asnak Konkrét példán bcmutaha: pi a 
modern gyógyszerformák elméleti alapjai és azok 
alkalmazása 

_.c\z Orvostudomán:yi l~gyetem szervezetén belül 
van a legnagyobb lehetősége annak, hogy a gyógy
szerészet nlint határtudo1nán,y kör\.--onalait kellő 
realitással állapíthassuk meg. Az Onostudományi 
Egy--ctc1n il:y n1ódon kiegészít,,e 111agas ter1nészet
tudo1nányi szinten oktató és kutató gyógyszerészi 
intézetekkel abban a helyzetben lenne, hogy 
mintegy „önellátóként" o!dhassa meg a gyógy
szc1kutatás, gyógyszerelés, feln1c1ülő és egyre 
jobban szaporodó problémáit. Ha a gyógyszerészi 
fakultás ebben az irányban nem fejlődik, az orvos 
n1unkatársa egyre jobban a vegJ-.,.ész lesz, nemcsak 
.a gyógysze1kutatá.s, ha.nem még a gyógyszerkészí
té.s vonalán is, legalábbis ipa1i \ronatkozásban 

:Nem kielégít/) tehát egy olyan elképzelés, 
.a1nely elrge.ndőnek tartaná a gyógyszerészképzés 
reformálását csak a gyógyszertári munka igényeire 
.alapított oktatásunk elméleti vonatkozásainak ki
bővítéséYel J::\z idő inár nagyon is sürget, egyrészt 
"' gyógyszertárakban a hatástani ismeretek egyre 
jobban fellépő igényével, nJásrészt a vegyészeknek 
és a n1é1nököknek egy1e nagyobb tért hódító 
fogblkoztatásá• a! a gyári gyógyszerkészítés vona
lán. Ha a gyógyszerész ennek következtében - a 
,-onatkozó fizikai és kolloidkémiai ismeretek hiá
nyában rngy. csak fogyatékos birtoklásában -
gyógyszerkészítési tevékenységet csak a gyógy
szertáron belül folytathat, annak egyenes követ
kez1nén3,-e lesz, hog:y a gyógyszerellátásnak egy
oldalúan csak az egyik szűk te1 ületéie korláto
zódik Még élesebb ez a tény abban a megvilá
gításban, hogy sokak szerint magában a gyógyszer-

tárban viszont a.z eddigi laboráns gyóg~ysz01ké
szítő technikává fejlődhet, ami pedig a jelen körül
mények között a határvonal elmosódásának nagy 
'eszélyét hordja magában Ezen sem lehet másként 
segíteni, mint hogy a gyógyszer észnek künn a gyógy
szertárban magasabb fokú szellemi tevékenységet 
biztosítunk, részben a hiv-atása elméleti vonatkozá-
sainak elmélyítéséyeJ, részben pedig a hatástani 
ismereteinek szilárd és önképzésre alkaln1a.s ala
pokra helyezésével 

Az érintett tudományok önmagukban oly ha
talmas ter ülctet ölelnek fel, hogy igen nehéz ineg-· 
találni azi a mértéket, melyik tudományból 
mennyit és abból mit, hogyan kell oktatnunk 
l\z a.n~yag szertcágazódása. és különbözősége n1a
gában rejti azt a veszélyt, hogy alaposan képzett 
szakember helyett mindenhez éppen csak konyító 
dilettáns kerüljön ki kezünk alól Képzésünkkel 
kapcsolatban a dilettantizmus reálisan fennálló 
'eszély, ezt pedig mindenképpen el kell kerülnünk 
Ennek egyetlen módja van csak : felül kell Yizs
gálnunk, hogy miből inenn)'it kell 1--enni, 11ogy az 
átlag hallgató kapacitását még ne terheljük túl, 
ugyanakkor azonban 111égis n1egadjuk azt a kellő 
ismeretalapot, valamint gondolkodási és ítélő
képességet, mellyel a gyakorlati életben fe!merülő 
problémákban a helyes megoldást tudja yáJasztani, 
illetőleg képes Jegyen a szaki! odalom figyelemmel 
kíséréséyeJ saját magát állandóan tmábbképezni 
Eddig az egyetemről kikerülő kartárnaink több
.sége a tudon1án,y és a g-yógyszerelés ismereté
ben megállt az egyetemen elért szinten. 

A túlterhelés és ezzel egyúttal a dilet,tantizmus 
elleni küzdelemben fontos, hogy 1i1ilcént az or\iOf:l
képzés az általános orvosképzési e törekszik, ini is 
a gyóg:yszerészképzésben azt tartsuk szem előtt, 
1nikell a.z általános gyógyszerész szán1á1a, „A_z or
,osi képzésben is külön to;ábbtanulás biz(,osítja a 
sokféle szakorvos típus kialakítását .A. gyógysze
részképzésben is magasabb szinten kell speciali
zálódni, ese!leg a doktorálás keretén belül, de 
mindenképpen az átlag gyógyszerészképzést biz
tosító egyetemi tanulmányok után. Jelen fojte
getéseimben az általános g;yógyszerész kiképzésé
nek igényeire térek csak ki 

.A gyógyszerészi szakoktatás tárgJ-ait a szo
rosan vett gyógyszerkészítés (receptura és gale· 
niku1n) és a gyógyszervizsgálat (gyógyszerészi 
kémiai), tm ábhá nöYényi gyógyszerekkel rnló és 
elsősorban a növényi hatóanyagok kémiájával ki
bőYülő fa11nakognóziai oktatás (gyógynöYén:y- és 
drogismeret) mellett a kellő anatómiai, biológiai 
és fiziológiai ismeretekre felépülő gyógyszerhatás
tan, s végül a kémiai és mikrobiológiai ismeretekre 
épülő experimentális közegészségtan kell hogy 
jelentse. 

Valamennyi szaktárgyunk olyan alkalmazott 
tudo1nányág legyen, meljr a fizika, kémia, fizikai 
és kolloid-kén1ia, a ké1niai technológia., a nÖ\--ény
morfológia, szövettan és fitokémia, 1nik1obiológi.a 
egyes fejezeteit kifejezetten a gyógyszerkészítés 
szempontjából csoportosít,a és elmélyítve oktatja 
:O:lindez oly hatalmas ismeretanyagot ölel fel, 
hogy az egyetemi tanulmányi idő sz8Jény meg
ítélése1n sze1int négy esztendő.,,.-el erre nem ele-
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gendő l\iár az á iJag gyógyszer ész szá111ár a sc1n 

T(í\-ánatos lenne, 11ogy- a két első előkészítő év 

után az ugynevezett szaktárgyakban ,aló el-

1nélyülésre ne két, hanern három év álljon rendel

kezésünkre Ugyancsak a.z an_-y-ag nagy n1érete, az 

elmélyülés szükségessége érdekében éppen ezért 

111axünálisan kell kihasználnunk az eg:yetemi szor

galmi időt Temaiikánkat meg kell szabadítanunk 

minden ol:van tehertételtől, ami a gyógyszertárban 

is elsajátítható anyag; annál is inkább, mert ott 

künn az esetleg még eredményesebben is meg

szerezhet()~ n1int a,z egyetemi oktatási forn1án belül 

Minden oktatási reformot megelőzően tehát a 

gyógyszeitári oktatást (gyógyszerkészítési alap

mfö elctek, anyagismeret stb ) kellene a Gyógy-

szerészeti és ]!Iűszerüg:yi Főigazgatósággal együtt

rnűködve ne1ncsak forn1álisan, de valójában is 

létrehozni. 1~hhcz a kellő szt)1vezettség, ellenőr

zés mellett a gyógyszertári oktatással megbízott 

„külső niunkatá1sai11Jc" ún „oktató gyógysze1·észek" 

alapos ki,álogatása, azok állandó továbbképzése 

és irányítása szükséges 
'Az ily módon biztÓsított külsií oktatás reálisan 

megvitathatóyá tenné azt a kérdést is, hogy a 

gyógyszertári gyakorlat az egyetemi stúdiumot 

n1egelőzze-e, v-agy- utána következzék Addig 

meddő szófecsérlés, hogy iniko1 végezzen gyógy

szertári gyakmlatot a gyógyszcrészjelolt; még 

abban az esetben is, ha külföldi példákra hhat

kozunk ~i\.mennytben az egyetemi oktatás elé ke

rülne a gyógyszertári gyakorl>Lt, biztosíthatnánk, 

hogy a gyógyszerkészítés inanuális lnűveleteit 

ne az egyetem oktassa, s így a gyógyszerészeti 

technológia oktatása a gyógyszertárban már meg

szerzett alapokon, elmélyültebben emelhetné ki 

ezek elméleti Yonatkozásait Ezzel egyúttal időt 

nyerne az ipari tcr.hnológia kérdéseinek oktatására 

szorosan fizikai-kémiai és kolloid-kémiai felépíté

sében 
Fel kell számolnunk a gyógyszertári dolgozóink 

között, sajnos, nlég elég mél-yen ineggyökeresedett 

felfogást, hogy a friss diplomáY al ellátott gyógy

szerésznek azon11al teljes értékű gyakorló gyógy

szerésznek kell lennie. Egyetlen inás akadén1iai vég

zettségű diplo1nástól 11l~1n kf,;·ánják l-!zt 111cg Az 

egyetemi oktatás feladata az elméleti alapok biz

tosítása Jelen iormájában ezt igen felszínesen 

tudja csak ellátni, éppen mert túlzottan engedé

keny a gyakorló gyógyszerészek in1ént e1nlített 

vitail1ató kí\ánalrnával szemben 

\ modern gyógyszerészképzés kialakításá,al 

kapcsolatban tennhalóinkat tehát időbelileg két 

részre kell bontanu11k :~láris közYeile11111egyalósít

l1ató le11ne cl1néleti oktatásunknak ebnél:yítése 

biológiai ir án~yban. A gyógy szcrkészítés lnŰveleté

nek eh~1életi alapokra hel-yezése azonban inár csak 

azutáll látszik inegyalósíthatónak, ha annak i:en1a

tikáját mentesített ük az alapiokú mfü eletek 

technikai részének manuális oktatá:sától Paran

csoló szükségesség tehát az oktató gyógyszertárak 

és oktató gyógyszerészi szer,. ezet színYonalas ki

fe,jlcszlé,se 
Közvetlen feladat, amely tehát még a technoló

gia oktatásának a g}'ógysz.ertári éS az egy·etemi 

kettéosztása előtt n1áris nieg,-alósítható, a bioló-

giai oktatásnak olyn1érv ű el1nél:yítése, 11ogy a 

hatástani is1neretek oktatása annvira alapos le

hessen, arndlyel az egyetemről kikerült gyóg1-

sze1ész a sza.klapok és brosúrák állandó ta11ulrná

nJ ozása 1é1.én saját to-vábbképzéséről önma.ga 

gondoskodhasso11 Szerén~y 'éleménycn1 szerint 

ehhez a jelen stúdiun1okon kí\ül a bioké1nia ok

tatása is szükséges lenne 4.z élő és az élettelen 

világ közötti kapcsolat - amely a gyógyszerész 

sze1npontjából a beteg e1nbe1i szerv ezct és gyógy

szer közötti kapcsolat - tudatosan valójában csak 

így ismerhető meg A biokémiai gondolkodásmód 

elsajátítása ezenkívül rendkhül nagy segítséget 

nyújt a nö,.·ón:yélet tani, fitoké1niai, hormonális 

stb -.,; onatkozások eg3,.;-ete1ni szín,, ona.lll oktatásá

hoz Szakítanunk kell éppen ezért azzal a folfo-

gással is, amely a gyógyszerészképzésen belül a 

kémiának alkalmazott ágaként jóformán csak az 

analitikai ké1niát hasz11álja fel l(épzésünket ez 

ann-yira egyoldalúYá tette, mintha az or': osképzés

ben csnk: az anató1niának és a kór bonctannak 

tulajdonítanánk elméleti jelentőséget A kémia 

többi ágának a gyógyszerkészítésben, farmako

gnóziában stb speciálisan alkalmazott felhaszná

lása éppen annyira p1imé1 feladat 111int az orvos

nak a g:yógyításban ,. agy a klinikumban a termé

szettudo1nán:yok ,. onatkozó is1ne1eteinek el1néleti 

alapon nyugvó felhasználása. 
Az analitikai kén1ia - mind az I és II. é\;en 

az alapismeretek megszerzésé,e!, a HL és IV 

éven az egyszerű gyógyszerek (gyógyszeralap

anyagok) vizsgálatáv-al (gyógyszerésziké1nia), n1ind 

a gyógyszeral11kok (összetett gyógyszerek) cizs

gála tá val (gyógy szcrészeti technológia akta tásán 

belül), illetve a gyógyszorkülönlegcsségek vizs

gálatával (gyógyszerellenőrzés) kapcsolatos szak

oktatása - pillanatnyilag dominálja az elméleti 

gyógyszerészképzést. Ez a tulsúly azonban csak 

viszonylagos, a tény leges szükségletet nem haladja 

nleg, és csak azért tűnik soknak, lne1t az analiti

kával sze1nbcn a ké1nia egyéb ágai (biokén1ia 

fizikai kémia, kolloidkémia) nem szerepelnek kellő 

súllyal és mérettel a IIl-IV. éves szakoktatás 

keretén belül .:''i.z analitikai lcémia oktatása a 

g) ógyszerészi oktatás keretén belül, tehát a 

szakvonalon is csakne111 kielégítőnek n1on<lható 

(egyetlen komoly kifogás talán a szerves 'együle

tek kvalitatíY ké1niai analízisével kapcsolatban 

merülhet fel), míg a többi kémiai ágak elhanyagol

tak Kyilvánvaló, hogy utóbbiak felerősítése :1ern 

képzelhető el az analitikai oktatás terhére Örül

nünk kell, hogy oktatásunknak legalább egy része 

111egközclíti _a lnodern színYonalat, ebből köv·etkc

zlíleg semmiképp sem szabad a megoldást abban 

az irányban keresnünk, hogy az a11alitika.i oktatás 

le1l1é1 e e1ősítsük meg a felsorolt biológiai, fizikai

kémiai s kolloidikai irányzatot .:llindcnképpen 

elker ülhetctlen tehát, hogy a g} ágy szerészi szak

tárgyak oktatásának ily irányú elmélyítése cél

jából a jelen oktatásunk keretén belül ott kísé

reljünk meg könnyebbítést benzelni, ahol ez 

rf'ális elL:épze1ésRe1 az egvetemi oktatás jelen szín

Yonalának csökkentése nélkül 'égrehajtható Ez 

a terület pedig - szerén}- mcgítéléscn1 szerint -

az egyetc1ni oktatásnak egy éYi bő, ítése mellett 
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-. mint már azt kifejtettem - a gyógyszerkészí
tési alapmű' etetek mechanikus elsajátításának a 
k:ellően inegszervezett biztosítása „tanító gyógy
szertári" külső oktatási keietben 

Oktatásunknak minél előbbi elméleti irányba 
terelését a 'aló helyzet kö,,eteli Amennyiben 
a jövő g3·ógyszerésze nem lesz képes a n1ai szűk 
gyógyszertári gyakorlat ellátásán kí,ül magasabb 
igényekkel fellépő feladatok megoldására, ment
hetetlenül 111egszűnik az a joga, hog,y hozzá
·szólhasson ne1ncsak a gy-ógyszergyártáshoz és a 

gyóg~yszerkutatásl1oz, hane1n n1ég a modern ipari 
gyógyszerkészítési problémákhoz is Így bekö\et
kezhet, hog_y a gyógyszerrel Jnagasabb szinten ·való 
foglalkozás nem az onostudornányi egyetemek 
területe lesz, hanern más típusú eg:yetemek munka
körébe kerül Mindez éppen akkor történhetne meg, 
amikor a gyóg;ysze1észképzést Yaló.]ában az or\·os
tudományokkal való szoros egysége miatt cs a toltá:k 
az or,·osi eg,yeten1ekhez 
(Budapesti Ot1J08tudonuinyi Egyeteni Gyóqy.szei é9zi: 
Ké1niai Intézete, Budape<Jt, Ti1JI, Puskin u 11 ) 

J(p. Bec Al-lma,1· I{opctj:Jepa1 K crarbc ,',Tipo6;reMbI uamero ljlap\~UeBr11qecKoro o6pa30B3HH5I" 
D1 Jlrdal r·égh Diskussionsbeitra.g zur lliittcilung „Dic Probleme unse1·e1 pha1m87.culiscbcn _;,\usbildung' 

AZ IPARI GYÓGYSZERKÉSZÍTÉS FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE 
TAK.iOS OÉZA ÉS VINCZE A.N.DRAS 

_-\ Gyógysze1észet ha,sábjain az első száni 
i11egjclcnéso óta hol a sorokban, hol a sorok 
között állandóan kísért egy probléma: a g;yógy
szcrészet fejlődésének (és ezzel kapcsolatban szako
sításának) problé111ája Aki figyelcm1nel kíséri 
a fejlGdés ·v-ilágszerte n1ngfigyelhető t.én~yeit, kény
tele1;- 1udo1násul ,-enni, l,1ogy a ,gyógyszerl~é~,zítés 
- es ezzel nraga a g,yogyszereszei - k111ott a 
gyógyszertár offieinájából, annak elválasztott 
g;yógyszerkészítő helyisógóből_ ki annak 1aborató-
1iu1núból, és a tön1eges gyógyszerkészítés hatal1nas 
g3rá1ak feladatává vált .'.\7'0k a g·yógyszcrek, mc
l:yek tartós alakban tömegesen _jobb ':agy leg
alábh 11e111 rosszabb 1nin6ségben és gazdaságo
sabban állíthatók elő, mint egyenként, szükség
képpen kikerülnek a gyógyszertá1ak g_yógyszer
készíté) te' ékcnységénc~k köréből 

.\ Iejlődósnek ez a tagadhalallan iránya számos 
ké1<lést vet fel; arra kén:ysze1ít, hogy eg:yes régi 
{ogahnak tartaln1át n1egváltoztassuk, sőt új fo
gahnakat a1kossunk, azokat pontosan nreghatá
rozzuk, számuk1a é1te1111i és n·yelvészeti szc111-
ponlhól egyaránt helyes ncYCt találjunk 

\hhoz például, hogy a nagyipari g~yógyszer
készítés fogal111át r11eghatározhassuk, elsősorban 
:a „gyógyszef'" fogalnrát kell a mai ismereteknek 
és szükségleteknek n1egfelelően tisztáznunk 

Az általános szóhasználatban gyógyszei alatt 
elsősorban elkészített, használatra kész formábt1 
öntött gyógyszeranyagot értünk, de a szó tágabb 
é1teln1ébc bcleé1tjük a gyógyszer hatóarryagát is, 
jóllehet utóbbi gyakran közvetlenül nem is alkal
mas gyógyításra Az ilyen an1 agnak rnegfeleléí 
mű; eletekkel használatra kész alakot kell adni, 
a, s~orosabb értelemben ,ctt gyógyszert el kell 
kesziteni 

_:-\_ gyógyszer il~/cn „elkész,ítését"- az utóbbi é,-ek 
során eg:yr e gyakr ab han kikészíté.snek ,. ag~y ki
sze; elésnel!f nevezik ; a legutóbbi időkben előbbi 
alatt a gyógyszer elkészílésél, utóbbi alatt annak 
csomagolását értik Ezek a kifejezések ,.-élemé
n.J-- ünk szerint 11en1 helyesek, n1c1t mindkét kifeje
zésnek régen meggyökeresedett. és a szóban forgó 
i11ű,-eletekkel sc1n1niképpen ne1n azonosítható ér-

tehne van Ne,·ezctcscn a kikészítés ol\ an feldol
gozás i11Ű\:elctét jele_nti, 111cly a n:y-ersan~;ag anyagi 
sajátságait is 1neg,;áltoztatja, 1nely- tehát jelent(ís 
kémiai változásokkal kapcsolatos (például a bőr 
cserzése) Ilyen folya111at is előfordul a. gyógyszer
gyártásban, például az analoxinok előállítása 
so1án, de ez ne1n jelle1nző arra. a 1nű•.-elet1e, 111el-yct 
ina egyesek - ·véle1nényünk szerint helytelenül -
kikészítés11ek neveznek .!\.. kiszerelés szó som al
kahnas a gyógyszerek eson1agolásának inegjelö
lésére, mert ez a kifejezés azt jelenti a köznyel,--_ 
ben, hogy egy tárgy belsejében elhelyezett és 
,. ala1nilye11 módon odaeré5sítctt alkotórészét el
távolítunk (pl kiszereljük az elromlott rádióké
szülék kondenzátor át, a gépkocsi beko1 n1ozódoti 
gyújtógycrtyáját stb ). A „töltés" és „csomagolás" 
szavak a maguk helyén feleslegessé teszik az 
említett szóhasználatot 

l\.fagunk részéről ja,,asoljuk, hogy a hatóanyag 
szűkebb értelemben vett gyóg.rszerré alakításának 
lnűveletét eg,yszerűcn gyógysze1' készítésnek ne
' ezzük, illetve a „kikészíteni" szó helyett a „gyógy-
9zert kés.zlteni'' kifejezést használjuk _A. hatóa.nyag 
ós az elkészített gyógyszer között pedig -- ha a 
pontosabb Jncghatá1oz-ásra szükség 'i-n1 - úgy 
legyünk különbséget, hogy gyógy'"eranya.giól mg\ 
gyógysze1 lcész-niítény1ől beszéljünk_ 

Ezután Yizsgáljuk meg közelebbről, miért kell 
a gyógyszer anJ ag bál gy·ógyszer készítn1é11y t elő
állítani 

A legfontosabb okok a köYetkezők :* 
1 .\ gyógyszerkészít1nény biztosítsa a ható

anyag legked\ ezőbb hatását 
2 Biztosítsa a hatóanyag állandóságát 
3. Könn),en kezelhető legyen, és a betegkö11n)'en 

be\; ehesse 
4 Kényelmesen és pontosan adagolható legyen 
A. g_yógyszerkészítés tehát rendkí\ül fontos, 

hiszen tudjuk, hogy számos gyógyszeranyag (pi 

* A„ felsorolt kö\ clclmén-yek 'iszonylagos íontos
sága a kö1ülményektől függ; e1ősebb hatású sze1·ek 
pontosab1J u<lugolá::;a fontosabb ; en;yh.;bb hatású, de 
pl gyermekgyógyászatban alkaln-iazott SzE:Tek íze igen 
fontos stb. 


