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Néhány gondolat a „szakképzés új rendszeré-"hez.
1\lat:_,r)Ytr11é c/J: Pintér Gabriella

Gondolatain1 közzétételét részben ch: Pá\·ics lás::/ó
,,hozzászólása" (Gyógyszerészet ./5, 161, 2001.) n1otiválta, részben az, hogy a szakképzésre vonatkozó korn1ányill. 1niniszteri rendeletben rögzítettek a 1negvalósítús sorún niilyen visszússágokat crcd1nénycznck ill. erechnényczhctnck. Tapasztalatai1n a közforgaltnú gyógyszerészet területéröl valók. a1nikct az alúbbiakban vetek papírra. P(1vics dr. ugyan a továbbképzt:sscl kapcsolatosan tette fel kérdéseit és oszlatta 111cg velünk aggályait. dc utolsó sorai a szakképzésre is vonatkoztathatók és én scrn
szeretnén1. ,,ha a ne1nes elképzelések önn1agukat oltanúk
ki. vagy e\szaporodnúnak a végrchajtúsban súntító. netún
elfcrdülö rendelkezések".
f\ központi gyakornoki rendszerről a 125/1999. (VHL
6.) IZonn. rendelet szól és hozzú kapcsolódik a 11/1998.
(XII.11.) EüM rendelet.
f\ konnúnyrcndclet 2. ~ (2)-<l rögzít! a rendszer célját.
n1ely szerint többek között feladata. hogy
,.a) elősegítse az egészségügyi clhitús biztosítúsúhoz a
szükséges sz{unú és szak1nai végzi.:ttségli szakcn1bi.:r képzését. ( „.)
bJ biztosítsa a felsőoktatási intéz1nényben és az últa!a
szakképzésre akkreditült képzőhelyen folytatott, n1agas
szintü. országosan egységes strukturúlt progran1ok egyinüsra épülö rendszerén keresztül n1egvalósuló. 111agas
szintli szakc1nberképzés k ialak ítúsút. ··
1\ gondolat jó és tán1ogatandó. hogy a gyógyszerésztudon1ányi karokról kikerült hallgatók képzése se rejczöcljék be a diplo1na 1ncgszerzésével. Hiszen a gyógyszerészet is olyan szerteágazó tudo111únyúg. an1clyben az e]n1életi alapok elsajútitúsa és az cgyctcn1cn folyó gyakorlati képzés ncn1 elegendö ahhoz. hogy egy-egy szakterületen 1ninden feladatot jól cl lehessen végczní.
Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint ,J\ !Clsöoktatúsi intéztnény az akkrcditúlt képzöhc!lycl a gyakorlati képzés költségeinek tnegtérítéséröl n1egúllapoclúst
köt." Igen, a gyakorlati képzl:s is költségigényes. Ennek a
rendelkezésnek a teljesítésén:: - úgy tudo111 - inl:g nincs
példa, süt elképzeléseket sen1 lehet hallani errö!. Ezt is az
egyre szűkebbé váló kiskereskedcln1i úrrésböl kc!lcnc fedezni'?
A 11/1998. (XII. 11.i EüM rendelet - amely mintegy
a fenti konnúnyrendelet végrehajtási u1<:1sításaként is felfogható-, többek között cképp rendelkezik:
,,3. _.,.,. (3) f\ felsőoktatási intéz1nény feladata a szakképzéssel kapcsolatban: ( ... )
h) a képzl:sben részt vevl\ kórh~1zak. szakellútó és
egészségügyi szolgúltató intéz111ények akkrcditú!úsa. ( .. )
(5) 1\ szakképzési akkreditáció feltételeit a 111e!léklct
tartalnHtzza.·'

A melléklet I. l .. 2„ 4„ 5. ("). 6. és 7. pontjai vonatkoztathatók a közforga\111ú gyógyszertárakra.
tvlilyen az akkreditált n1unkahely? I(érelen1 esetén ed-

dig szinte n1indcn gyógyszertúrat akkreditáltak, a111enynyiben a 111üködéshcz szükséges 1ninin1u1nfeltl:telekkel
( 15/l 997. (\1 1. 20.) Nivl rend.') rendelkezett. i'vlúr hogyne
1"C1uJe!kezett \'O]na, ha 111liködési engedélyt kapott'!/\. szc111Clyi feltételeknéi is csak az volt korlát. ha 1 gyógyszerészes volt a patika. Szerinten1 azért ennél konkrétabban
kellene n1eghatúrozni, hogy n1i!ycn szernélyi és tárgyi feltételek 111ellett biztosítható a rendeletben rögzitett célok
1negvalósulúsa! l(i a jó szake1nber és ki az, aki a tudúsút
n1egfelelö rnódon út is tudja adni? l(i az. akitől ne111csak
„szakn1át". hanen1 gyógyszerészhez n1éltó n1agatartúst is
lehet tanulni'? Fontos lenne azt is vizsgálni a n1unkahcly
ki\·úlasztúsa sonín. hogy a n1arkcting szellern 1nellett a
gyógyszert{1rb<.1n 111ennyire don1borodik ki az egészségügyi jelleg~
Ugyanezen rendelet szerint a felsőoktatási intézn1ény
f'eladata „a kcrctsz{nnra fig; ele111111el ajclö!tck fel\'éte!c".
J(érclczen1. hogy a kerctszú1nok kialakításúnúl a financiúlis szcnipontokon túl (közalkal!nazotti bérkcretrc gondolok) van-e vala1ni. atni a tneghatúrozó'!
Igen nagy az ellcntn1ondús a pr(!( d1: Eriis /st\·án ú!tal
Yégzett feln1érés (Gyógyszerészi 1-lírlap 2001. f'ebruár, 24.
o.) adataiból szárn1azó 560 üres közforgaln1ú gyógyszerészi úllás. va!a111ínt a 2001/2002. tanévre kiadott 232 törzsképzési kerctszú1n (Egészségügyi I(özlöny 2001. 7. szún1
939. old.) között. Tetten1 ezt a kijelentést a1niatt (is). inert
az. 5. ~ ( ! ) bekezdés szerint: ,..>\ szakképzés törzsképzési
és szakgyakorlati időböl üli. f\ törzsképzési időt a felsöoktatúsi intézn1énnyel hatúrozott jogviszonyban. a szakgyakorlati idöt akkreclitúlt képzőhelyen, teljes n1unkaidcjü 1nunkavégzésrc irúnyu!ó jogviszonyban, szak.inai felügyelet alatt kell eltölteni.'' 1\ szakn1ai felügyelet azt is jelentheti. hogy a gyógyszerészi diplorna önálló 111unkavégzésrc nen1 jogosít. Dc akkor 1nire jogosít'? Es tni van i!L
n1i lesz azokkal. akik nc111 szakgyógyszerészek'! És tni
lesz velünk. akik gyógyszerész-hiónnyal küszködünk?
,1\ rendelet szerint (5. §(!)bek.) „A központi gyakornoki idö alatt a jelöl!nck teljesítenie kell a törzsképzési
!dö előírt progra1nját és a részvizsgúkat.'' rvtit takar az
elöbb cn1!ítctt Egészségügyi J(özlöny 1003. oldalún közölt ,.Gyógyszcrt:llótási gyógyszerészet'' szakhoz tartozó
6 hónap últalános isn1erctek ill. 6 hónap szaktnai isn1eretek kitétel'?
Úgyszintén a rendelet szerint
,.3. § (2) a) a jelöli vút!a!ja, hogy a törzsképzési idli
eredinénycs bef'cjezése utún a 1nunkúltatóval n1unkavi~zo11yt 10tesit.
1
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b) a tnunkáltató vállalja, hogy a törzsképz~si idö ered-

1nényes elvégzését

követően

alkahnazza a jelöltet szakgyakorlatának folytatására,( ... )
4. § (3) A szakképzés törzsképzési idejére a jelölt központi gyakornoki n1inőségben közalkahnazotti jogvi-

szonyt létesít a

felsőoktatási

intéztnénnycl. A központi

gyakornok illetn1énye a közalkaln1azottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXlll. tv. (továbbiakban Kjt.) alapján,

az illetn1énytáblában 111eghatározott 111értékben kerül
1negállapításra. Juttatásait a I(jl. alapján a képzőhelyen
hasonló beosztásban dolgozók részére jJró egyéb juttatások alapulvételével kell megállapítani. ( ... )
7. ~ ( 1) /\z előszerződést kötő 1nunkáltató biztosítja a
jelölt szántára a szakképesítésének n1cgszerzéséhez 111ini1núlisan szükséges szakgyakorlati időre a n1unkaviszony
rcnntartúsút.
(2) Az ( 1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a
fegyehni clbocsát<is. a 1nunkáltató. illetve annak az clöszerzödés szerinti egysége n1egszünésc.··
/-\. közalkaln1azotti jogviszony n1ilyen 111unkaidejü kötelezettséget jelent azon túl, hogy az ifjú gyógyszerész az
cgyctcn1töl kapj;:1 az ehhez kapcsolódó bért, va!an1int n1cg
kell jelenjen a továbbképzéseken'! A szakgyakorlati idő
nél ezt pontosan szabályozták, de a törzsk~pz~snél ne1n.
Ebből is szárn1aznak azok az anon1áliák. hogy nlindenfélc n1ellékszcrzödések születnek a legkülönbözőbb összegekkel. Ez fakad a 1nunkaeröhiányból is. Ncn1 érzc1n etikusnak, hogy ;:uníg az orvosok körében a törzsképzési idő
alatt is S órás 1nunkaidöre kötelezettek a rezidensek. atni-

ért csupún a közalkalinazotti bért kapjúk, gyógyszcr~szi
vonalon ez teljesen nyitott és aszerint vúlogatnak a végzös hallgatók az „akkrcditúlt n1unkahelyek között". hogy
ki kínál többet. ki 1nennyivel egészíti ki a közalkahnazotti illctn1ényt. Hogy ezt a leendő n1unkúltató hivatalosan
vagy ,.zsebből'' teszi. a legkevésbé izgatja a fiatalokat. 1\z
akkreditált n1unkahelyek sajnos eképp versengenek egy111ással a központi gyakornokok n1egnyer~séért. nen1 éppen etikusan.
Előszerződés szükséges ahhoz. hogy valaki felvételt
nyc1jen a szakképzési rendszerbe. Ez egy olyan kétoldalú
kötelezettség. a1nely 1ninin1u111 48 hónapra összeköti a teleket. ,,.\ nuinkáltutó az esetben. ha a jelölt ncn1 váltja be a
hozzúfüzött re1nényckct. kiszolgúltatottú vúlhat. 1nivi.:I
próbaidcjü alkahnazúsró! szó sincs. _;\jelölt is rájöhet példúul arra. hogy az anyagiakon túl 1nég szú1nos dolog \'an.
a1ni egy n1unkahc!yct hosszabb 1úvra vonzóvú tehet. :\
vúltoztat<issa\ viszont az addigi tanulinünyi idejüket veszíthetik e!.
Szá1no1nra egyelőre ezek voltak a legszcn1bctünőbb
anoinúliúk. 1nc!yck !'cjtcgctésére a teljesség igénye nélkül
került sor. Szívesen venné1n. ha észrc\·ételcikct 111<isok is
papírra vetnék ..;\z ily 1nódon folytatott csz1nccserék biztosan hasznosíthatók lennének és 111úr az is ercdtnénJ' voln<-L ha egyesek elgondolkoclnúnak.
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gyógyszerész végzettségű
munkatársat keresünk.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a raktári gyakorlat, valamint az angol nyelv ismerete.
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