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HOZZÁSZÓLÁS DR RAGETTLI JÁNOS ,.,PÁLYÁT KEZDŐ GYőGYSZEHÉSZEK 

GYAKORLATI OKTATÁSÁNAK FELADATAI'' CÍMŰ CIKKÉHEZ 

Dr V é g h Antal professzor előadása óta -
melyet a felsőoktatási reformmal kapcsolatosan 
tartott'- élénk éJ deklődéssel figyelem a szaksaj
tóban az ezzel kapcsolatos közleményeket. l\find
éddig tartózkodta111 véle1nén·ynyilvánítástól e 
területen, a ,-itaindítónak szánt cikkhez azonban 
kötclessége111nek érzem 11ogy hozzászóljak. 

Teljes mértékben egyetértek a cikk írójá,al 
abban, hogy olyan ci;lapvető dolgok oktatásá,al 
nlint a latü1 nyelY, a n1aten1atikai isn101etek -
legyen az aká1 százalékszá1nítás, a.kár loga1it-
111ussal vag~y integ1állal kapcsolatos 1nűvelet (n1ely 
utóbbiak nélkül fizikai és fizikai-kémiai tanul
mányok elkép~clhetotlenck) - az egyetem nem 
foglalkozhat Eppen ezért azoktól, akik a gyógy
szor észi pál~y{u1 kíYán11ak 111ajd n1líködni, eleve 
nu_:.,g kell követelni, 11ogy ezeket az isn1ereteket 
111ár a gilnnáziu1nból 11ozzák 1nagukkal Szándé
kosan ne1n középiskolátírtan1, hanen1 gin1náziu1not, 
mert a latin nyelv oktatása ott folyik a humán 
tagozatban, inclynck alapos is1no1ete nélkül sc1n 
a gy-óg~ysze1ész, se1n pedig az orvos ne1n boldo
gulhat. Az egyetem gyógyszerész ka1á.1a való fel
vételt latin tudást igazoló hettségi bizonyítványhoz 
kell lcötni és ev,,el egyszer s 1nindenko1ra meg
oldódik az a p1obJö1na, hogy hol és ki oktassa a 
leendő, g.yógyszcrösznek a latin n3relvct. \T ég-
01ed1nenyben ez eg~yedül a középiskolai lat,jn 
szakos tanárok és 110111 az eg:yeten1 professzorainak, 
még kevésbé ftZ oktató gyógysze1 észek feladata 

Sajnálatos dolog, hogy a mezőgazdasági, gép
ipari és egyéb technikumok 111ellett, nincsen n1ég 
olyan teohnik11111 - legalább eg3T az országban -
melyben az általános tantárgyak mellett főleg a 
gyógyszerészet problémáival foglalkozó tanul-
1nán,:yok szcropelnónek, és a gyóg,yszorészi gondol
kodast, hivatástudatot mái a tizenötödik életévtől 
hele11eYelnék a tanulókba Ez lenne a legideálisabb 
előkészítője az cg·.yoten1nek, n1el_-y az eg)Teten1 
forn.gydcte mellett működne Amint például a 
9ep1par1 lerl1nikun1 növendékei n1{u tiLellnégy 
ov:os korukban el tudják hatá1ozni nragukat, hogy 
n11nt szakembe1ek egész életüket a gépoknck szen
teli_k, úg,y no1n lenne ez nagy kíYánság a inl 
szakn1ánk terül etén sen1 - · 

Szeretnén1 ien1élni. hog·y· a . vasheton a.lf1.pok 
le1akása.n terület.én u"en1 1~'.'>z k~1nol:y fennakadás. 
hár l)izon.yos Yagyok abban, hogy ~ hálózat inai 
gy(Jg)s~erés_z-clhltottsága 111elleti' kon1ol,y nehéz
segot log 1elenteni az oktató g)ógyszerésznek, 
hog? a i~ ~ső. g:yóg:ysze1tá1i n1unÍca-1nollett úgy 
tudp ellatnr feladatát, hog:y az oktatás terén is 
n1axf1nun1?t adjon \:-ége1edn1én.} ben hog:y az 
01szag Inas~n1ás po11tjain fOI:yó oktató n1unká.t 
hog.yan ~ehet 1najd közöR nc,·ozőre hozni és hogya11 
fog e modszer a gyakorlatban be>álni a gyakorlat 
dönti el · 

-\Lun a. 
egyeten1i 

tc1nalika ter \ eLtll:11, a111t::l.)- ala:µján at 
évek előtt álló gyógy··szerész g:yakor-
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noknak kellene tanuln1án:yait \·égeznio. őszi11tén 
szólva nagyon meglepődtem R a g e t t Ú dr trn -
vezetét szinte kivihetetlennek látom Helyte
len lenne azok nagy részét inegköYetelnÍ az 
egyetem előtt álló gya~m noktól - aki még 
eg:yáltalán nem biztos. 11ogy be fog korüln~i 

az eg~yete1n1e - an1it az eg-yet.en1i oktatás l{Gie
tein bel,ül négy év alatt kell majd elsajátítania a 
hallgatonak .:\zt a ioppant nagy an3ragot, ainit 
a ten1atika tervezet tartabnaz, leh0tetle1l cg;T év 
alatt a középiskolai alapokia felépíteni. Aki ezt 
tenné, az ne1n jól alapozna _.-\.. középiskolában. a.z 
ifjúságot n1egtanítják go11dolkodni, alapos szel
le1ni to1nát kap az agy, rugahnassá ,.-áli.k a ké
sőbbi studiun1ok befogadására ,t\zt az eg„v-két 
tantárgyat, amit mint gyógyszerészhallgató hasz
nosíthat az egyete1nen, még át kAll ültetni előbb 
sza.kmai terlilet1e, hogy biztosan tá.jékozódhasson 
a későbbiek folyamán . 

Nem osztom Rag e t t 1 i kolléga nézetét abban, 
hogy „A jó anyagis1ncret lciala.kításához 1n„ini-

1nális ké1njai és botanikai alapisn1eret" kell Ez a 
„n1inh11ális" nen1 kevesebb, n1int egy év általános 
és sze1 vetlen ké111ia, egy év botanika és egy év 
szer ~es. kémia: Hiszen a tulajdonképpeni gyógy
sze1cFSz1 anyag1sn1eret a harn1aclévben kezelődik, és 
chhe:t: bjzony 11á10111 ko1nolv szaktárav alapos 
is1ne1ete szükséges J~ nélklil elképz~Ú1etr;t.Ierl, 
11og-y· a gyakornok „a g3rógyszc1ek legfontosah~.i 
fizikai és ké1niai t1üajdonsáiai. sűrüség, oldé
konyság, viszkozitás, savas, lúgos kémhatás, csa
padékképződés stb.'' fogaln1aival incgis111011rcd
hessen l~zeknek is1ne1ctét a harmadéves hallffató-

" tói már meg lehet követelni és nála fel lehet téte-
lezni, de nen; az egyet.~111 el~tt álló g:yako1nok:tóJ. 

__ .\..;::; orvostol ne1n kovetebk incg az 01 voska1i 
te1,.ét0H i.>izsgán, 11ogy receptet tudjon írni, 111ól
t.ún:ytala11 lenne, 11a. annak olvasáisát a gyóg')'"
szcrészhallgató jdöltlűl kívánnánk, amikor nrnjd 
}u111nadét·bcn ·--ha felvételt n:yer -fog vele először 
találkozni a iecepturai gyakorlatokon 1-lozzá
sz6láson1 í1ása közben előtfe1n feksze11ek eu:yeten1i 
jegyzetelni és látom, hogy a ten1atika. t'0rvezet 
111á1 azt tartaln1azza, an1it az egyete1n hi' atott. 
oktatni nrnjd a hallgatónak 
, ·~--\. n1axin1ális adagok isrne1ete és beg:yako1lá'5a" 

\: a1on l1ogyan gyako1olha tja eai.,;- olyan a1.:·öo„í ·_ 
sze1tá1i ;lolgozó n gyógyszerek a°c.iagja,it, al~f i~in 
ieceptu1azhat, ös a Yonatkozö 1011delctek é1 tel-
111ében inóg <'t n1éregsznkrényhe.z se111 juthat el, 
sőt annak kulcsa is szán1á1a hozzáfé1hetetlo11 
hol yen kell, hogy leg) en 

„G:yógyszc1ck csopo1 tosítása hatásuk sze1i11L" 
Hogyan értheti 111eg a gyóg.) sze1ek 11atás1.ani csu
por~of-dtását az, aki. inajci i1egyedé-ves ko1ában 
fogp megtanulni a gyógyszeihatástan alapjait 1 

, ~ gyógyszerek inkompatibilitásai alapjainak 
111eg1sn1cJese 'röbbek között ezt sen1 lehet cló
képzettség nélkül e.lsajátítani _..\_ uyóg'i·-szerek 
inkon1patibilitása külön terület, :;nit ,, legi11-
kább a reoeptura keretében szoktak tá1gyahü -
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negyedéves anyag - tehát koiai lenne vele 
a gyakornokot terhelni Túl komplikált terület ez 

Egyszóval ne tanítsunk olyat és ne >árjunk 
olyasmit a jelölttől, amit majd az egyetemen 
kell megtanulnia Ne akarjnnk mindenáron a 
gyógyszerészhallgató-jelöltből nem okleveles 
gyógyszerészt faragni, mielőtt az egyetemre küld
jük Hogy hol kezdődjék az előkészítő oktatás, 
az a jelölt egyéni adottságá tói függ Mindenesetre 
azonban az oktató gyógyszerész mnnkájának ott kell 
végz6dnie, ahol majd az egyetemi oktatás kezd6dik. 
Egyedül így lehet csak sikeres és a célt szolgáló 
az oktató munka 

Mit kellene oktatni ? 
Elsősorban hiYatásszeretetet. Leendő pályája 

iránti hűséget és ragaszkodást Mély folelősségtuda
tot. Tanuljon közmondásossá vált gyógyszerészi 
pontosságot és minden klitikát kibíró rendszere
tetet. Tanuljon meg engedelmeskedni, hogy a 
későbbiek folyamán rendet, pontosságot és enge
delmességet követelni tudó elöljáró lehessen 

Az elmondottak alapján a tematikát így állí
tanám össze : 

l, A gümiá.ziu1nban szerzett te11nészettndo1nányi 
is1neretek gyógyszerészi sze1npontból való értékelése 

2. A mate1natika gyógyszerészi vonatkozásai (l(ar
lovitz-Mitteln1ann). 

3 Munkaeszközök is1ncrete és kar banta1 tása, eset
leges javítása 

4 l\funkahely rendben és tisztán tartása. 
5. A gyógysze1·észet tö1 ténete (kiváló rnagyar és 

külföldi gyógyszerészek) A gyógyszerész helye és sze
repe a szocialiRt„a tArsadalo1nban 

G l\férés, oldás, szi."hés inint a gyógysze1észi alap
n1üveletek elméletének, eszközeinek és gyakorlatának 
ismerete (Horváth D -Nikolits I'C„) 

7. I'Cúp-, pilula-, kenőcs-készítés te0hnológiája. En
nek gyako1lása azért igen fontos, n1e1 t az cgyete1ni 

oktatás keretében csak rövid idő áll e célra rendelke. 
zésre 

8. Drogok aprítása, porítása, szitálása, ~!tartása, 
gyűjtése. 

9. Gyógyszerészi vonatkozású sajtó és irodalon1 
isn1erete, különös tekintettel arra, hogy egyetemi 
tanulmányai folya1nán a szükséges szakkönyvekben 
tájékozódni tudjon 

10 Gyógyszertári adrninisztrációs inunka is1ne1ete 
lJ A gyógyszertárban előforduló gyógyászati segéd .. 

eszközök és alkahnazásuk is1ne1ete 
12. Ismerkedés a kémiai Iaboratóriu1n1nal, annak 

berendezésével, felszerelésével és az ott folvó n1unkával 
(S,,;akf01ügyelői laborató1iu1n). " 

13 A gyógyszertári hálózat felépítése és szervezete 
14. Gyógyszerészi etika kérdései. Orvos-gyógyszerész 

kapcsolata. A gyógyszerészetre vonatkozó alapvető 
jogszabályok 

És mindaz 1 a1nil1ek inegis1ncrése szükséges ah
hoz, hogy átmenetet teremtsen a középiskola és az 
egyetem között 

Ismerje meg a különböző heosztásu dolgozók 
munkakörét és feladatait a gyógyszertárban. Vé
gezze mindazt a inunkát, amit a vonatkozó jog
szabál:yok számá1a lehetővé tesznek, és mindig 
tartsa szem előtt V é g h professzor sza v~it : 
„Nincs lealacsonyító 1nunka, csak a 1nunkához 
rosszul viszonyuló dolgozó" 

Összefoglalva az itt elmondottak alapján látom 
biztosítva, hogy a pályára induló gyógyszerész 
hallgató-jelöltek azt az oktatást és nevelést kap
ják oktató gyógyszerészüktől, amire az egyetem 
majd felépítheti a mai modern követelményeknek 
mindenben megfelelő új gyógyszerészgeneráció 
képzését 

Oláh Imre gyógyszer ész 
(Zala megyei Tanács Gyógyszertári Központja 8 /5-ös 

gyógyszc1 tár Zala szabai) 
Érkezett: 1962. VII 3 

:KlúúeteJ kii-demin1JLk 
A SZULFATIOKARBAMID AZONOSÍTÁSA 

NITROPRUSSZIDNÁTRIUM SEGÍTSÉGÉVEL 
DWORSOHÁK ERNŐ 

A szultatioka1bamid ( 4~arnino-benzolszulfontio
kar bamid; Bnlfathiocaibamidum; Balvoseptyl, Ba
dional; Euveinil) a szulfonamid terápiában jelen
tős szerepet játszó vegyület. Három hazai törzs
könpmett készítményben (Balvoseptyl, Triaseptyl, 
Bulfavagin tb!.) szerepel hatóanyagként, Yalamint 
elég gyakran fordul elő a magisztrális gyógyszer -
iendelésben is 

A szulfatiokarbamid (!. képlet) •ízben rosszul 
acetonban jól oldódó yegyület SaYak és lúgok 
oldják ; ez a sajátsága a molekula szulfonamid 
csoportjának enolizáoiójá val magyarázható 

s 

H;NOSO;-NH-g-NH, 

Szulfatiokcu bamid 

A vegyület azonosítása a DAB VI. 3. Pót· 
lása [l] szerint a következő reakciókkal történhet : 
a) Nátronlúggal való melegítés után sósa" al 
átsavanyrítjuk, ekkor kénl1idrogén-szag érezhető 
b) Híg salétromsavas közegben ezüstnitrát hatá
sára fehér esapadék válik le, amely ammónia
oldat hozzáadására ezüstszulfid keletkezése miatt 
megfeketedik. e) Hidrogénperoxidos oxidációval át
menetileg rodanid-ion keletkezik, melyet rns(III)
kloriddal kimutathatunk. Az oxidáció >égterméke 
szulfát-ion, lnelyot a szokásos módon azonosítunk 
d) .\ primer aromás amin jelenlétét azofesték
képzéssel igazoljuk 

E reakciók egyike sem tökéletesen megbízható, 
különösen, ha. n1ás \-·együletek jelenlétében kí-ván
juk a szulfatiokar bamidot kimutatni Az a) és 
e) pontban leírt reakciók érzékenysége csekély; 
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