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Harminc év a szakképzés és a továbbképzés szolgálatában 

D1: Horráth Mihály 

1\z Egészségügyi Szakképző és Tov<'Jbbképzö Intézet 
l<.ihelyezett Intézet Sopronban az ezredrordulón ünnepli 
fennállásának 30. évfordulóját. Jelenünket és jövörc irá
nyuló terveinket 1neghatározzák 111indazok a törekvések. 
an1c!yck az e!inl!lt idöszakban a gy·ógyszcre!látás terüle
tén tcvékcnykedök szakképzését. tovóbbképzését jellc111-
zik. 

;\ gyögyszcnúri asszisztensképzés l 970-bcn lett isko
!arenclszcrü keretek között az intézet fö profilja. Országos 
szinten a gyógyszertúri asszisztens 111unkakörbc-n dolgozó 
szaketnberek szakositúsát, vizsgáztat~tsát. vala1nint az 
egységes követclinényck biztositása érdekében a 111unka 
rnelletti képz0s 111ódszt..'rtani irányitúsót. t..'llenörzését is cl
lútta. r\ képzés n1cgindításához olyan gyógyszerészek 
nyújtottak szakn1ai segítséget. adtak útn1utatúsL akik ki
cnit.:lkcdö szakn1ai tudásuk és tcljcsítn1ényük n1cl!ett a 
szakképzést is szívügyüknek tekintcttt.:·k. ·risztclcttel kö
szönön1 is1néte!ten és ezúton is tnindazt a ff1radozúst eb: 
iVikolics A.'áro(1· professzor úrnak. d1: f-lorvúth Dénes és 
c/i: l\.iillel De:s/f szakgyógyszcrészcknck. ai11it a gyógy
szerellátásban közren1üködö szake1nbcrck képzésének 
inegvalósításában tettek. 

1\z expediáló szakasszisztens-képzést törvényi vúlto
zúsok, a gyógyszertári analitikus szakasszisztensképzés 
111egszünését az ún. galcnusi-laborok f'clszúrnohísa ill. pri
vatiz«1ciója ercd1nényt..'zte. 

;\z 1993. évi LXXIX. sz. törvény a közo!i:tatúsról va
lainint az \ 993. évi LXX\1 !. sz. többször 1nódositott szak
képz0si törvCn:y sokirúnyú változást hozott intézetünk 
szakinai 1nun!i:újába. ! 99-4-töl úttérttink az iskolarcnclszt..'
rcn kiYüli képzési f'onnára. 1-\z új szaktnai és vizsgúztatá
si kövctcln10nyck kialakítúsa. az ehhez kapcsolódó okta
túsi progn.unok e\k0szít0sc is l'cladatunk lett. rnelyet szak-
0nök bcvonúsúval crcdn1ényesen clv0gcztünk. E!készitt..'t
tük a gyóg:yszertoíri asszisztensek. a gytigyszercl!útúsi 
szakasszisztensek. a g,yógyszertúri analitikus szakasz
szisztensek. valan1i11t a környezet-1..'gl:szségügyi asszisz
tenst..'k szak111ai és vizsgóztatási követc!111én)-Tt..'ndszerét. s 
a hozzújuk kapcsolódó J(özponti Oktatúsi Progratnokat. 

.h:lcnlcg a helyi szükségletekhez igazodva - szak111ai 
tanalonunal bővítve - ht..'lyi oktatási prograrn alapján vé
gezzük a kCpzést. beépítve a korszcrü gyógyszertcchnoló
giai. hatústani és inronnatiKai vú!tozúsokat. 

,A privatizáció hatásúra útrendczödött a képzési igény. 
ezt.!rt 1nás OKJ-ben szereplö. 111unkáltatók által igényt..'lt 
egészségügyi és szociú\is képzéseket is folytatunk. 

r\ törvényi 1nódosu\úsok .- betegjogok. betegtáj0koz
Hltíls. egészst':gn1cgörzö tevékenység stb. - a gyógyszer
készlet robbanásszerü növekedése. a fClgyorsult é\etrit-
1nushoz. élethelyzc1hez való igazodás 1ncgköveteli az ú!
landó isn1crt..'tújítást. készségfejlesztést a szakképzés terü
letén is. <)rö1nr11c! tölt cl. hogy· a korúbban núlunk végzett 
és a jt..'lt..'nlegi hallgatóinkban kialakított szak111ai igén.yes
ség csak f'okozódou az eln1últ idöszakban. Ezt jelzi a to
\·úbbképzésekre jclr..·111kczök igen 111agas !étszúina. 

:\z c!inúlt 0\·tizcdekben !t:lhahnozott tapasztalatok. a 
képzés bizt(lS szakn1ai gyökert..'i 111a is jelen vannak Sop
ronban. Ezek a gyökerek szivósan élnt..'k. újabb 0s újabb 
úgakat. lon1bokat tlt..'Vt..'lnek. ;\ folytonos 1negújulús. to
vúbbú az aktuúlis egészségügyi szakképzések felvá][a!ósa 
ellenére az intézet tovúbbra is a gy(1gyszere!látússal kap
csolatos kl:pzési h:rület szakn1ai !'c!lt..'gvoirúnak tekinthetü. 

:\z t..'linú!t 30 0\' surún Sopronban !-100 gyógyszerti1ri 
asszisztt..'ns Cs -l758 szakasszisztens szerezte rncg szakké
pesítését. -rovúbbkCpzéseken az orszúg szinte va!a1nen11:'i 
gyógyszt..'rtfirúból l 2362 rö gyógyszcnári asszisztens ~ 
szakasszisztens \'elt részt az t..'linúlt háron1 évtizedben. 

Jelenleg folyan1atban van a gyógyszerészek tovúbb
képzési prngran1júnak 1ninósítést..'. 111e!yri.í\ adunk t;_'tjékoz
taüuk a tisztelt olvasókat. 

i\ jubileu111 Cvébt..'!L 2000. szt..'pte111bcr0ti_)[ az al<lbbi 
képzést..'krt..' v<ítjuk az érc!cklödükct: 

lskolare11t!s:ere11 kh·ii/i kép:ések: 

-· CJ.nígys:crtúri uss:is:tcns (levelezö tagozat) O!(J: 
525052()1 

- EgL;.,·:ségiig1·i s:ukuss:is:1e11s (gyógyszt..'n<'iri szak
asszisztens) OKJ: 5-1501801 

/s/io/are11t!s:erlí, nappali 1111111kare11t! s:.erinti kép

:és: 
C1~1·1igys:crfl..iri uss:is:lt-'llS ()kJ: 52 5052 01 

Toi·úbhliépzé.\·c/1: 
- Gyógyszert[1ri asszisztL'llSek. szakasszisztensek r0-

SZL;re 
TovúbbkJ.pzés pontszún1a; 38 pont 
- Gyógyszcrtúri analitikus szakasszisztensek részére 
-rov<-ibbképz0s pontszú111a: 3 7 pont 
'rovúbbképz0s 10tszún1a: n1in. ~10 fö 

;-,.r ! ! i1r\'ú1 h. 30 year.1- in t!tc serl'icc uf t!tc .1pcd(l/isi11g 1111!1 
('llll(i1111i11g CIÍll('(lfÍOll 


