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nek sok előnye van, viszont hátránya, hogy városokban, ahol ügyelet alatt sok a munka, mindig
ugyanazok a gyógyszer:észek viselik a terhet. Vidéken több helyen két nagyobb gyó.gyszertár látja
el felváltva a szolgálatot, ezzel ritkábban kerül sor
ugyanazokra a kollegákra. Helyes volna ezrt: a rendszert fokozatosan kiépíteni
Ezenkívül az üzemi
időket úgy kellene megállapítani, hogy a betegek
-érdekei összeegyeztethetők legyenek a gyógyszertári dolgozókéval. Ez többek közt lehetővé tenné
mellékál~ások vállalását is
ap HUKQ,1.Ul./ K.apoAb u l(p. )(.o_peam aeHelU:

Dr Ká1oly J.lik:olics und D1

2. évfolyam 7 szám -,;

A közfor galniú gyógyszertárak néhány időszerű
kérdésével foglalkoztunk a közleményünkben. Szükségesnek tartjuk, hog\Y gyógyszerellátás és ezzel
pályánk előbbrevitele ér dek ében a vidék is hallassa véleményét, mert csakis az összes érdekeltek
meghallgatásával alakulh1t ki helyes szemlélet

•

(Győr-Sopron. rrl,~g~ei

Gyógyszertári Központ,

Győr

é.s 5.:17-es gyógyszertár, Sop1 on.)
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Dénes Ho1váth· Einige aktnelle Fragen der Apotheken

HOZZ.4.SZÓLÁS „GYÓGYSZERÉSZ-KÉPZÉSÜNK PROBLÉMÁI" CÍMŰ KÖZLEMÉNYEKHEZ
DR K0TTEL DEZSŐ

Dr Mozsonyi Sándor és dr.Végh Ant?l professzorok a „Gyógyszerészet" hasábjain feltárták
azokat a problémákat, melyek .gyógyszerész képzésünk fejlődése és jelenlegi állása mellett fennállnak és konkrét javaslatokat tettek, hqgy a kikép-·
-zést miképpen l~hetne még nívósabbá és eredményesebbé tenni
Szükségesnek tartom hangoztatni, hogy profeszszoraink a részletesen tárgyalt problémákat világosan látják. és különösen jelentős nézetem szerint az, hogy egyetemi professzoraink hajlandók a
kérdést gyakorló gyógyszerészekkel megtárgyalni
Ezen túlmenőleg alkalmat adnak arra, •hogy hivatásunk e döntő kérdésében, széleskörű hozzászólás, esetleg vita indulhasson meg
Az egész kérdés-komplexumban elfoglalt ál.lás·pontjukkal ·-· gondolom velem együtt - a gyógyszerészek nagy része egyetért, n1égis szükségesnek
tar tok hozzáfűzni ol~tan szempontokat, illelyeket
még a feÍsoroltakon kívül kíván a gyakorlati tapasztalat.
Kétségtelen tény, hogy gyógyszerész-képzésünknek vannak komoly problémái. Ezek a problémák
főleg az utóbbi 5-6 gyógyszerész generáció diplomájával egyidősek, hiszen nagyrészt munkába
állásuk után kerültek napvilágra Sok vita esik
külföldön és belföldön a ~yógyszerészet jövőben
kialakuló munkaterületéről és a gyógyszerész ily
módon váJt.ozó munkafe1adatairó1 Nézetem -szerint
ez a kérdés kissé eltülzott. mért a gyógyszerész
feladata a m.últban és a iövőben egyaránt a gyógyszer készítése és annak kiszolgáltatása lesz
A helyzet itt feltehetőleg ali<:: változik legjeljebb csak részletkérdésekben Sokat emlegetik a
fiatal g:vó.rtyszerészek szellemi kielégitetlensé~ét,
de" úgv érzem. hogy soksz0r eltúlozva, vagy alaptalanul. Sőt állítom. hogv hivatásunk kellő sz.ellemi
kielégülést ad eey átlagosan képzett zyógyszerész
részére, ha feladatát minden szempontból lelkiisrnPretesen akarj2_ ellátni. Nem szeretném. ha a fiatal kolléR"áink azt hinnék hoi;:ry .az „öregeku állandóan hibát keresnek inunkáiukban, de kétségte1en hogy a Droblé1nák egy i·ész.e az ö adottságaikPól ered Sajnos aktuálissá tette a kérdést az is,

hogy sok olyan kolléga került ki az utóbbi években az egyetemről, akik eredetileg nem a mi pályánkra aka_rtak jönni és az egyetemi felvéte~ek
során történt „átirányításuk" 'a gyógyszerészi pályára. Nagy részük mai napig sem szokta meg a
„patikai levegőt" és kevés a hivatás-érzetük
Hiányzik a régi gyakornoki idő, mely annak idején nívós kiképzéssel (gondoljunk az akkori viszonylatban korszerű. technológiai tankönyvekre)
és kétségtelenül sok irányú vizsga anyagával már
a tulajdonképpeni egyet.emi kiképzés előtt megismertette a leendő gyógyszerészekkel pályájukat és
játszva tarlulták meg a latin nomenklatúrát. Ugyanakkor jelentős anyagismeretet, szereztek mindezt
említést érdemlő tanulás nélkül Aki pedig a pályában csalódott, annak mód_iában állt idejében
más diplomát szerezni
A jelenlegi - kétségen kívül igen n1vos -·
kiképzésnek talán a g:Yakornoki idő elmar adása a
legnagyobb hiányossága, és kevés' a gyógyszertári
munkával (receptúrai és egyéb, középüzemi technológia) kapcsolatos óraszám és .i;rvakor]at A jQvő gyakorlati kiképzésének na.cy mértékben támaszkodnia kellene a jól feszerelt és magas .szakmai képességű
,gyóeyszertárvezetővel
rendelkező
oktató
ftVÓgyszertárakra. ennek ellenére nem adható ki
az egyetem kezéből a technológia oktatása gyakorlati vonalon sem. sőt az oktató gyógyszerészek és
gyógyszertárak irányításába és a szakfelügyelettel vaJó ell!"'nőrzésébe is be kellene folynia az egyetemnek

Nézetem s;-:e1int a tangyóg~yszertárak létesítése
r>J':m jár anyagi áldozattal, mert m.inden gyógyszertári
központ területén van már legalább 8-15 minden
szempontból 'kors?etűen épített és felszerelt zyógyszertár A gyógvszerész-hiánv ellenére is megoldhntó. hogy

ezekben a gyó•zvszertárakban a ve7.ető vagy egyik gvóe:v~zerész iclöt szak~tson a ha11li;atókkal ,és államv'izse~ások
kR.l. való foglalkozA.sra. Fonto<;nak t.artom. ho~y :;:iz ok-

1ató P.\'Ógvszerés7:ek azok közül kerüljenek ki,' akik már
résztvettek fva~y jelentkeztek) az egyetemen folvó
ecyéni továbbképzésen_ és u.e:v::i.nakkor ::i.z ilyen egyéni
to\'ábhkéozés és szakfelü.Q}relői továbbképzés eg:vik
!"zen1Dontia legyen a gyógyszerész hallgatókkal való
fo?:lalkozás
Az ilyen inegoldás egyedüli anyagi problémája az
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'egyetemi . hallgatók Szállásának b.iz.tosítása, mert így
a régi munkakör , és sernmi körülmény ek közt neni
csak kijelölt oktató gyógyszert árba kerülhetne k, m-ely
esetleg távo1 van lakóheJyüktől Ez azonban áthidal- _ ruházható át, felügyelet- nélkül, középkádé rekre.
Az orvos nen1 é1 rá és nem is kíván gyógyszer ható lenne oly módon, hogy az érdekelt gyóg;yszert ári
kózpontol>:a t köteleznék szállás biztosításá ra (ügyeletes
szakértő lenni, sőt egyre jobban támaszkod na a
v2.gy albérleti szoba révén)
gyógyszer ész tanácsaira

, ha azt minden esetben
meg is kapná A beteg tijékoztat ása és felvilágosítása elsőrendű és felelősségteljes kötelesség
(erre kevés a mód a mamut-gy ógyszertár akban), és
talán a ,,ma gyógyszer észenek;' ebben van az igazi
ettől Tudjuk, hogy az egyetem nem adhat gyakorközegészsé gügyi hivatása Az egyete~ek a termélott szakembe reket De helyes-e az, hogy az egye- szettudom ányi szemlélete n kívül komoly egészségtemről kikerülő fiatalok egy részét hivatásuk alapügyi szemlélete t is kell adnia. Itt megjegyze m, mint
vető része nem is ér dekli?
ezzel össiefüggő kérdést, hogy módosítan i kell az
A receptúrai technológi a, inkompabt ibil_itások
elévült k:uruzslásr a vonatkozó rendelkezé s gyógyáthidalása rohamos lépésekkel fejlődik Az eddigiszerészekr e vonatkozó részét, ·mely a felvilágosí tó
nél-· több technológi ai ismeret szükséges a gyárak- munkát .egyenesen akadályoz za
ban, a galenusi laboratóri umokban foglalkozt atott
Végül megemlíte m, hogy gyógyszer ész-képzégyógyszer észeknél Utóbbiakn ak jelentős energesünk az utóbbi tíz évben túlzottan analitikai iránytikai (gáz, villany, stb.) ismeretek re és gyakqrlatí
ban tolódott el, ami a gyógyszer tárban dolgozó
fizikai ismeretek re (gépek, műszerek kezelése)
gyógyszer észeknek igényeit kétségtele nül meghalenne szükségük .
ladja Természetszerű következm énye ennek az,
Másik igen fontos kérdésnek tartom a gyógyhogy a fiatalok a gyógyszer tárakban csalódnak hiszerek eltartásáv al és feldolgozá s alatti és utáni
vatásukba n, mert nem azzal foglalkozn ak elsősor
változásai val kapcsolato s ismereteke t, melynek
ban, amlt részlete sebben tanultak. és érdekli őket,
irodalma még alig van
hanem olyasmivel , (vénykészí tés, ~pecialitás ki~.zol
Talán nem túlzok, hogy ha azt mondom, hogy
gáltatás, felvilligosí tó munka), amiben lényegese n
a Gyógyszer észeti Intézetnek docensek vezetéséve l
kevésbé járatosak és így kedvük sin-cs hozzá Nem
alábbi módon négy r-észre kellene tagolódnia :
szeretném , ha az a vád érhetne, hogy kiképzésü nk
1 receptúrai technológi a (inkompab ilitásoklegnívósab b útját javaslom leszállítan i, de az álkal)
talános gyógyszer észi kiképzés nem nevelhet k-izá-·
2 közép- és nagyüzem i technológi a,
rólag analitikus okat, mert a különféle szaktár3 galenusi készítmén yek technológi ája)
gyaknak és gyakorlato knak kellő egyensúly ban
4 gyógyszer anyagisme ret (eltartás, feldolgokell lenniük annak érdekében , hogy
gyógyszezás során beálló változások )
r és.zek az életben minden területen megállhas sák a
A következő probléma a hatástan Kétségtehelyüket
len, hogy az új generáció lényegesen részleteseb b
A gyógyszer ipar, gyógyszerellenőrzés és gyógyés alaposabb anatomiaí; biológiai és hatástani oktanövény-ke reskedelem , valamint egyéb szakbeosztásban részesül, mint a régebbiek Mégis úgy láttáSok ·speciális szakembe reket igéhyelnek Minden
·szik, hogy oktatásuk túlságosan elméleti, mert a
gyógyszer rel és különöské ppen gyógysz€r készítésfiatalok a legmarada ndóbb értékű alapanyag ok és
sel és vizsgálatta l kapcsolato s 1nunkakör ben észspecialitás ok felhasznál ási területéve l nincsenek "' szerü és szükséges, hogy gyógyszer ész
dolgozzon,
tisztában.
de az ilyen speciális inunkakör ökre külön szakkéTalán éppen ez az oka annak, ho.gy a fiatalok
pesített gyógyszer észekre van szükség. Ezeknek, a
nem szeretnek a betegekke l foglalkozn i, „állandó
jövő szakosítot t gyógyszer észeinek, olyan ismerekérdezgeté süket" terhesnek tartják, nyilván tájétekkel kell rendelkezn iük az általános gyógyszeré szi
kozatlansá guk miatt A specialitás kiszolgálta tást,
képzésen felü1, inelyek bjrtokában szakbeosz tátovábbá a kézie]adás sal kapcsolato s munkát igyesukban rninden körülmény ek közt meg·á11ják hekeznek alacsonyab b rendü n1unkának beállítani
lyüket Ez a diploma utáni S?akosítás nézetem
Tudomásu l kell veíÍ.nünk azt, hogy a gyógyszerint, az egyetemi képzés küszöbön álló egyik
szertárak forgahna úgy oszlott meg <:lZ utóbbi két
legnagyob b feladata
évtizedben , h0gJ' l'l munka_kör 70°10 -a specialitás ok
expediálás a lett. Á11ito1n azonban, hogy ezen a vo(Vas megyei Tanács Gyógyszer tári E:özpontja Szombathely)
nalon a gyógyszer ész felvilág'lsí tó munkája_ talán
még jelentősebb elméleti isn1e1 eteket követel, mint
Erkezett: 1958 \T 20

Mivel kevés az egyetemen a gyakorlat, így
nem is ismerhetik meg eléggé a .hallgatók annak
komoly elméleti vonatkozá sait seúilts ennek ered~
ményekép pen a gyógyszer tárakban idegenked nek
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Ejn Diskussion sbe,itrag zu1 '\fitte,ilung „Die

~ G·'i'ÓGYSZ ERÉSZEr INDONÉZI ÁBAN igen gyorsan fejlődik: 1953-ban 91 g) ógyszertár működött, jelenleg 151 és további gyó,g-.,szertárak megn}·i,tása a _közel-

várható A E-:nnd~1ng-i és Jogjaka1"ta -i egy'2terneken 'J.cb 1250 g~. óg) sze1észhall gató tanul A g:') ógysze1g-'i áTak szán1a is lén;; egcsen 1negnö\,eke dett (1953jö\ ÖbE-n

Problen~e

un8E1cr pha1mazf,u iischEn Ausbildung "

ban 5_ jelenleg 15 üzen1 IY'Úködil;;:) Az üzerne.Jc modern
gépi bt:renciezésekl~el van;-1.ak felszerelve Az Ol\'Osok,
g} ógyszerésze k és a n1o::iern g:J:ógyszerel<: mind inkább
elnyelik a S7.éles néprétegek bizalmát
(Öst~rreichische Apotheker-Zeitun~ 11 566 1957)
K L.

