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gondolatok a gyógysze1·észképzésról
DR. NIKOLICS KÁROLY

A szerző javaslatokat tesz a gyógyszerészképzés továbbfejlesztésére. Elsősorban az elmélet és gyakorlat
egységét cé/szenífokozottabban erősíteni. Ennek érdekében : részben hazai, részben kii/földi tapasztalatok
alapján a gyakorlati oktatás szervezeti erősítését javasolja. Ugyanakkor az oktató munkalzelyekke! való
kapcsolat sziikségességét is kien1eli.
A felsőoktatás eln1életi és gyakorlati ismeretanyaga
biztos alapot, széles látókört nyújt az adott szakterületen. Ezzel pedig el~készíti a hallgatókat az életre, a hivatás jó ellátására. lgy természetesen állandó és szoros
kapcsolatnak kell lennie azoktatási intézmények és különböző munkahelyek között. Ezáltal pedig kialakulhat az az egészséges szemlélet, mellyel a fiatal diplomások megtalálják hivatásuk célját és egyben megbecsülésüket a társadalomban.
Büchi J. svájci professzort idézi egy nemrég megjelent közlemény r1] a gyógyszerészképzés céljáról:
„Feladatunk a tudományos alapok közvetítése a szóba
jövő hivatások számára: a gyógyszertári gyógyszeripar,
nagykereskedelem, kutatás, laboratóriumok) igazgatás.')
Gyógyszerészi működésem kedvelt feladata volt az
oktatás, Ezt különböző területeken művelhettem. Az
oktató gyógyszerész szerepével korábban több közleményben foglalkoztam [2,
Állandó kapcsolatom
egyrészt az egyetemi oktatók \al, másrészt nlunkahelyemen a hallgatókkal, olyan szemléletet alakított ki,
mely mindkét nézőpont elemeit egyesíti. Hiszen másként ítéli n1eg az oktatást a tanár, illetve a növendék.
Az oktatással foglalkozó újabb gondolatok papírra
vetését - tapasztalataimon kívül - még két tényező
n1otiválta: egyrészt a hazai orvosképzésben erősödött
a gyakorlati jelleg. A Pécsi Orvostudományi Egyeternen a Társadalomegészségtani Intézetben, valamint a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen Általános
Orvostani (Körzeti Orvosi) Oktatási Csoport múködik

3].

[5, 6].
IY1ásrészt egy sv.:ijci közlemény ismertet egy ausztráliai (brisbane-i) kezdeményezést, melyet a bázeli egyeten1en gyakorlati foglalkozások keretében n1eghonosítottak. Eszerint a „Gyakorlati gyógyszerészet" oktatása azonos súllyal érvényesül, mint a többi elméleti
tárgy, Gyakorlati foglalkozások keretében főleg a
gyógyszertárak működésével kapcsolatos kérdések (pl.
gyógyszerinforn1áció, egészségnevelés) szerepelnek
napirenden [4].
A két éve bevezetett 5 éves gyógyszerészképzés ma
korszerűnek tekinthető. További fejlődést hozott felső
oktatásunkban. Az eddigi tárgyak üj témcíkkaJ b6vültek. Bevonult az oktatásba a klinikai gyórrvszerészet

[7].
,, ,,
A fentiekben e1nlítctt szen1ponloknak a hazai

gyógyszerészképzésben való érvényesülése lényegé-

ben megtalálható, elsősorban a gyógyszerügyi szervezéstudomány oktatásában [8]. A továbbiakban közlendő javaslatok egyfelől ezeket a törekvéseket vihetik
tovább, másrészt új szempontokat is felvetnek.

1. Néhány á/tald11os kérdés
An1ikor a felsőoktatásban egyre nő az oktatás anyaga, arra kell törekednünk, hogy a gyógyszerészet teljes
területére alaposan képzett, széles látókörű szakembereket állítsunk, Ezért nem helyes újra feléleszteni azokat a törekvéseket, melyek a kétlépcsős képzést annakidején tervezték. Külföldön - általában - nincsenek
olyan megoldások, melyek alacsonyabb szintet adnának a gyógyszertárban dolgozó kollégák számára. Változatlanul áll az a törekvés: hogy az egyetem adjon széles körú, biztos alapot. Majd az élet szakosít az egyes,
speciális n1unkakörök szá1nára. Ez utóbbi cél a szakgyógyszerészképzés tén1akörébe tartozik.
Szólnunk kell az egyetemre felveendők kérdéséről.
A végzős hallgatók nagyobb része gyógyszertárakban
helyezkedik el. Nem kevésbé fontos a gyógyszeriparba
való irányítás is. Itt ui. korábban alig helyezkedhettek el
a végz6s hallgatók. Végül még egyéb területek is vannak: gyógyintézeti laboratóriun1ok, gyógyárunagykereskedelenl. -külkereskedelem stb. Itt is szükség van a
gyógyszeréSz szakértelmére. 1-\n1ikor változásolc előtt
úllunk, ezeket is figyelen1be kell vennünk. IViegoldást
jelenthet az a lehetőség, hogy ne korlátozzák ~l létszán1ot, a nen1 n1egfelelók közben úgyis kiesnek. lgy bizonyos fokig a szükséglet alakítja ki a diplomások szárnát.
Az elhelyezkedést pedig az érdeklődés, ill. hajlam i'
rneghatározza. Arra kell törekednünk, hogy tehetséges
fiatalok - s nagyobb szán1ban fiúk - jöjjenek a pályára. Nagy szükség van rnegfelel6 utánpótlásra, többek
közt az oktatás. kutatás terén is.
1\. n1ár en1lúctt biztos alap széles látókör elsajátítását, helyes szen1lélet kialakítását szolgálja. Ezért a
gyógyszerészet teljes területét isn1crnie kell: a gyógyszer útját annak megszülct,ését61 a beteg gyógyulásáig.
ill. a hatús visszajelzéséíg. Eppcn az különbözteti n1cg a
gyógyszerészt a területen dolgozó n1<:ls cliplomásoktól,
hogy a gyógyszerben g:yógyító anyagot lát és ncn1 csupün egy n1olekulát. Egy tíj farn1akon akkor válik
gyógyszerré, ha n1egfelelő módon jut a hatás helyére és
ott optimálisan fejti ki hatásút.
2. E'/nzélct és gyakorlat egysége a kép::,éshcn

Ismeretes, az iskolai tanulók és egyeten1i hallgatók
érclek!6dését - valan1ely tárgykör iránt - nagyinértékben az el6a<ló szen1élye befolyúsolja. J~égi n1egfigyclés, hogy jó elóadók óníi iránt 111indig nagyobb az
érdekl6dés. Az anyag elsajátítását en1ellett könyvek,
jegyzetek segítik. Ezeket az oktató gyógyszertárak szán1ára is biztosítani kel!. inunküjukat nagyban segítheti.
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Ugyanaldcor az oktató gyógyszerészek továbbképzését terület külföldi példák alapján tovább szélesedjék. Így
is szolgálhatják.
a gyógyszerinformáció terén szorosabbá válhat az orKorábban a természettudományi tárgyak előadása vos~apcsolat, korszerűbbé válik a beteg információin, főleg kémiában, fizikában rendszeres volt a de- ja. Es a gyógyszertári alkalmazási területek is állandóan
n1onstráció, egy-egy reakció bemutatása. Ma erre alig bővülnek.
A betegségek n1egelőzése terén új színfoltot képezkerül sor. De úgy érzem, a vizuális oktatás lehetőségeit
ma is ki lehetne használni szinte minden tárgykör elő nek az ún. gyógytermékek. Mivel ezek bevonultak a
adásain. Erre pedig filmek, videoanyag vetítése számos gyógyszertárak forgalmi körébe, ezek ismerete nemcsak a gyógynövény- és drogismeret körébe tartozik,
lehetőséget biztosíthat. Külföldi szaklapokban számos
. hanem pl. táplálkozástudományi, dietetikai vonatkoötletet találunk ebben a vonatkozásban:
Az előzőekben említett szemlélet kialakítását szol- zásai is vannak. Ilyen jellegű foglalkozás beiktatása
gálná az a külföldön bevált irányzat, mely időnként időszerú.
Bevonultak az oktatásba a közgazdasági vonatkozáegy-egy alkalmas vendégelőadó beiktatását teszi lehesok. Itt is állandó fejlődés mutatkozik. Fontos, hogy
tővé. Egyetemeink címzetes oktatói részben csak egyegy speciális témát oktatnak, ezek iránt érdeklődő, ki- egyfelől külföldi példákkal ismerkedjenek meg a hallsebb létszámú hallgatóság számára. Viszont az előbb gatók. lássák az ottani szervezési. gazdasáui lehetősé
geket.. IVIásfelól kialakulóban valln~1k a ha~ai átalakujava~olt előadások beépülnének a tantervbe, a fótárgyba. !gy a teljes évfolyam számára biztosíthatók lenné- lások is, n1elyek ismerete különösen fontos.
A gyakorlati oktatás különböző területeire rnindig
nek.
Hasonlóképpen be lehetne iktatni konzultációkat, üjabb filmek, videófelvételek készítése lényeges. Ezek
gyakorlati foglalkozásokat vendég n1oderátor közre- az egyes ~érnák előadásait jól kiegészíthetik, színesebbé
múködésével. Az említett külföldi kezdeményezések t.~hetik. Igy jobban rögződnek az elhangzott ismeretek.
tanúsítják, hogy ezek az újszerú foglalkozások eredmé- Osszekapcsolható ez a tendencia a gyógyszertárakat, a
gyógyszeripart vagY, egyes terápiás irányzatokat bcn1unyesek voltak, érdeklődést váltottak ki.
tntandö filmekkel. lgy ezek a szak111ai továbbképzés és
Felvetődik a kérdés, mikor célszerú ilyen előadások,
gyakorlatok beiktatása. Tulajdonképpen a jelen tan- a pálya ben1utauísu n1ellett a hallgatók érdekeit is szoltervben már az 1. évben szerepel a propedeutika, mely gálhatják.
részben a gyógyszerészet történetével foglalkozik. Pá4. ()/uaró 111unkahelyck
lyaválasetáskor a fiatalok zömmel nem ismerik hivatásunkat. Eppen ezért néhány előadás és látogatás pótol/\ n1ár en1lített közlernényckben annak idején részhatná ezt a hiányt. Továbbá később, amikor már egy letesen kifejtetten1 az oktató gyógyszertárak tárgyi és
havi gyakorlaton túl vannak: bemutatható számukra a sze1nélyi feltételeit. A_ n1ostani helyzetben is szólnunk
szakmai fejlődés ebben a században és a jövőt befolyá- kell erről. Az oktató n1unkahelyck kiválasztása terén
soló tendenciákról is lehetne szólni. Amikor a II. éves kellő körültekintés szükséges. rviost hogv a közforgalhallgató még alapozó tárgyakat tanul, sokszor ne111 lát- n1ú gyógyszertárak nlellett intézeti gyóg),szert<irak'Gan
ja ennek gyakorlati hasznát, kapcsolatát a további tár- és a gyáriparban, továbbü várhatóan n1agán gyógyszergyakhoz. Ilyenkor pl. egy szépen illusztrált előadás a tárakban is töltik gyakorlatukat. ez fokozottabban fongyógyszerkutatás n1enetéról s ezen belül a gyógysze- tos. Legyen n1eg a hallgatók szárnára a központi irányírész szerepéről szélesítheti a látókört és bemutatja az tás és a kapcsolattartás az egyeten1i karokkal. ,
összefüggéseket.
f(i kell küszöbölni nern kívánt jelenségeket. Igy tudon1ásul kell venni, hogy a jelölt nen1 n1unkaeró. ha3. A gyakorlati oktatás néhány szen1pontja
nern tanuló. akivel foglalkozni. akit nevelni kell. Itt kell
kidornborít~1non1 a r1evelés jelentőségét. Sajnos nern
A hallgatók az cgyete111en - az egyes tárgyak kereté- egyszer hallunk olyan jelenségről, hogy az oktató negaben - megkapják a legújabb ismereteket. Az egészsé- tív színhcn tünteti fel a pályüt vagy destruktív kijelentéges szen1lélet, szélesebb látókör kialakítása érdekében st::ket tesz. I'íen1 lenne helyes hivatásunkat túlzottan rófontos az egyes tárgykörök ismeretanyagának szinteti- zsaszínben sen1 rnegvilágítEni. hanem a jelen és jövő
zálása, kapcsolatteremtés az egyes tárgyak között. Ez reális ben1utatása képezze a nevelés alapját.
részben megmutatkozik; vannak tárgyak, melyek rárviásik c41 egy-egy 111unkahcly teljes profiljának bemutatnak más területekkel való összefüggésekre is. ÁJ- n1utatása. !gy .nern helyes a gyáriparban csupán egy
lamvizsgás gyógyszerészjelöltekkel való foglalkozás részlegben töltetni a teljes gyakorlati id6t. rnert így egysorán tapasztalon1 ezen összefüggések hiányát. Ezért síkúvá válik a gyakorlat és ncn1 kap a fiatal képet a teljes
fontos, hogy a gyógyszerészképzés keretében egy okta- 111unkáról.
tói csoport tartson szoros kapcsolatot az oktató munEgyetcrni oktatók időnként rncglátogatnak egyes
kahelyekkel is. Ez a csoport szervezze meg vendégelő gyógyszertárakat, iii. az ott dolgozó hallgatókat. Ez
adók, moderátorok közreműködését. Biztosítsa a azonban nern rendszeres és inkühb fonnális jellegü. Ezt
rendszeres látogatást különböző intézetekben, gyár- a kapcsolatot szervezettebbé és é\(ivé kell tenni. ;\
iparban, gyógyszertárakban stb. Szoros kapcsolatot tart helyszíni látogatás n1ellctt fontos, hogy az oktató
fenn a kari könyvtárral. Segíti az irodalmazást. Vannak gyógyszerészeket is időnként összegyűjtsék az cgyc!cfakultások, ahol a laboratóriumi gyakorlatokhoz csak n1eknek a gvakor!ati oktatással foglalkozó kollégái. lgv
idegen nyelvű forrásmunka nyújtja az anyagot. Ezáltal válik lehet6\1é azcgyete_n1i képzés és a gyakorlat(fogb:líis több súlyt kap az idegen nyelveknek (főleg az angol- kozás koordinálása. !gy közelíthet két különbözó
nak) a szaknyelvben való elsajátítása.
szcn1lélct. hisz n1ásképpen !ütjük ugyanezt a tanteren1Felsóoktatásunkban kellő óraszcín1n1111al szerepel ben és kint a gyakorlatban.
n1úr a számítógépek isn1eretanyaga. Lényeges, hogy e
-v·annak tén1ük, n1clycket kizárólag a gycigysz.crtúri
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gyakorlat során lehet megismerni. Ezzel a gondolattal
foglalkozik egy nemrég megjelent közlemény (9], mely
azt tárgyalja, hogy ll gyógyszertáron belüli kommunikációt tanítani kell. E témával az NSZK-ban megtartott fórumon többek között a következő gondolatokat
vitatták meg: a helyes betegkapcsolat, az információ
mértéke, az officina berendezése, a munkatársak jó
együttműködése.

Az oktató gyógyszerészek számára 2-3 évtizede
külön továbbképzéseket szerveztünk. Ez a forma sajnos csak rövid ideig szerepelt a hivatalos programban.
Meg kell találni a jövőben azokat a lehetőségeket, melyek számukra időnként újabb ismeretanyagot, módszereket nyújtanak. Az oktató munkahelyeken műkö
dő kollégáknak is be k"ll mutatni az egyes tárgykörök
újabb ismeretanyagát. !gy pl. külföldön vannak olyan
tanfolyamok, melyek egy-egy hatástani csoportot a
gyógyszerisn1ertetés szen1szögéb6l tárgyalnak. Ez egyben alapot ad a gyógyszerész mint informátor - állandóan naprakész ismereteinek fenntartásához. Régebbi n11:gfogaln1azáson1. n1iszerint .,alkahnazott
gyógyszertan'· szerepeljen az oktatásban, a továbbkép-

zésben is érvényesülhetne.
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Az oktató gyógyszertárak munkáját ambicionálná,
ha közülük a kiemelkedők számára „Az Egyetem oktató gyógyszertára" címet adományoznák.
A Gyógyszerésztudományi Karok és a gyógyszerészet széles rétegeinek törekvése - az 5 éves képzés érdekében - sikerrel járt. A tudomány fejlődése és a folyamatban levő hazai változások szükségessé teszik,
hogy a felsőoktatás kereteit új tartalommal egészítsük
ki. Az egyetemek és az oktatók szoros kapcsolata, a
meglevő gyakorlati csoportok bővítése, fejlesztése segítheti ezt a célkitűzést. A gyakorlati vonatkozások oktatásához pedig az összes tanszékek együttműködése
és az oktató munkahelyekkel való rendszeres kapcsolat

biztosítása szükséges.
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