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6 évfolyam 6 szám

PÁLYÁT KEZDŐ GYÓGYSZERÉSZEK GYAKORLATI OKTATÁSÁNA K
FELADATAI
DR RAGETTLI TA1'.0S
_A_ f81sőoktatási tef(n 111 szer-.;;,--es részeként a
gyógyszerészképzés is - V é g h professzm „F dsőoktatá.s·i 1 e/01 ·1n és n gyógyszerészl.".épzés'' e el6adása
alapján (Gyógyszeiészet 1961 5 szám) - széles
körben 111egvitatás1a került a szakn1a. nyilvánossága előtt. ]~ viták anyaga részben a sajtóban is
közlésre kmült (Egészségügyi Dolgozó 1961 8
szá1n) s egy év távlatában n1á1 kialakulhattak
gyógyszerészképzés ünk refürn1jának szen1pontjai
A vita.anyag bizon:yái:a -,.;·álaszt adott arra, hogy
a }{iképzés· hosszú ideie alatt n1e1y tudon1án:yágakból kell majd elméleti tndást szereznie a jövő
gyógyszerészének, hog:y akár 1nint hálózati, akár
n1int intézeti, ellenőrző, vag_y gyári (üzen1i) gyógyszerész eleget tudjon tenni azoknak a követehnényeknek, n1elyeket a gyako1 lati élet vele sze111 ben
támaszt A viták elhangzottak, a javaslatok n1egszülettek„ rralán ne1n érdektelen) ha e sok: javaslat
közül egyet közelebbről megnézünk és látjuk mi
a ,TéJen1énye a gyakoi: ló gy0gyszerészeknek az egyeten1i éveket rnegelőző eg,yéves gyakorlati időről
és annak ten1atikájáróL
Ez a javaslat - an1int azt a lcés{)bbiek során
látni fogjuk - a te1natika -vonatkozásában kitaposott úton jár. hiszen a inai kiképzési rendszer
mellett is kerülnek már I éves gyógyszerészhallga tók is gyógyszertárakba néhány hetes gyakorlatra
Foglalkoztatásuka t a 8 íl /23/1955 II/l sz . Eü. M
utasítás, illetve az ezt kiegészító 23 021/1961
Eü. M. leirat szabályozta. E szabályozások tömör
111011danivalója lehet{)séget nyújt arra) 11og:y azokra
az egyéves gyakorlati képzés tematikája felépíthető legyen
Gyakra11 felvetődik a kérdés, hogy rnit kíván
a gyakorlati élet, a „hálózat" az egyetemről kikerülő fiatal gyógyszerészektől, vagyis az egyetemtől. A válasz eg;yszerlí Szen1léletet) -vagyis a
g,yak:or lati rnunka el~néletének alapos is111eretét
C1sal{ ennelt hirtokábán válhat a későbbiek során
teljes értékű gyakorlati szaken1berré, az orvoR
igazi segítőtársává a gyógyszerész
A kérdés másik oldala is felmerül akkor, ha az
egyeten1i éveket eg:y év lcötelező gyóg;yszeTtári
g,yakorlat előzi meg. l\1it k:í,·:án az eg;yeten1 a
hálózattól 1 Mi az az ismeret, amelyet a hallgatónak a gyógyszertárban kell megszereznie addig,
amíg az egyetem padjaiba kerül ? Foglalkozhat-e
az egyeten1_ olyan isn1eretelc oktatásáva.I, rnelyeknek a sze1nlélet lcialakításához 11e1n sok közük Yan
(pl. latin nyelv elemei, egyszerű gyakorlati szán1ítások,. százalékszá111ítás, egyisn1eretlenes egyenlet megoldása, e_szközis1neret, egyszerű recepturai
műveletek gyakorlása stb.), hiszen ezeknek legnagyobb részét n1ég ne1n is a tangyóg:yszertá1ban ,
hanem a középiskolában kell a hallgatónak elsajátítania Ezzel súJ:yos és drága idő vész e1, a.z
eg,yeten1i oktatási program túlzsúfülttá válik és
r1en1 jut elegendő idő az e]1né.let olyan terjedeln1ű
és n1élységű oktatására, ahogy arra szükség voh1a
E kérdéskomplexumo t csak dialektikusan és a

n1aga egészében ]ehet vizsgálnj _A_ gyóg,-yszerészi
olct-atás teljes reformtervezetét ~l kell készíteni
ahhoz, hog~Y lássuk n1ilyen alapozási n1unkára
van szükség) n1iJyen inél.Y és r11ilyen tel1e1 blrású
vasbeton szerkezet kell a töbh emeletes épülethez
Úgy tudjuk ina n1ár eldöntött téns az, hogy a
, ,vas beton'' alapok lerakása az oktató g:yógyszel'észek feladata lesz Ahogy a vasbeton alapok lerakásához isn1erni kell, hogy ine11nyi vas, n1en1i,yi
ka\rics és 111ennyi és rnilyen kötőképességű cen1ent
szükséges, ugyanúgy kell tudnu11k azt, hogy rnit
és hogyan kell oktatnia a pályát kezdő gyógyszerészekkel foglalkozó oktató g:yóg:ysze1 észnek
Ennek isn1eretében inerülhet fel az a kérdés, hogy
n1it kell tudnia. az oktató gyóg~yszerésznek ahhoz,
hogy ezt a szép feladatát elláthassa
J1ü kell tehát htdnia, milyen ismeretekkel kell
rendelkeznie az egyeten1i évek előtt egy évet
gyógyszertárban töltött gyógysze1 észhallgatónak ?
E kérdésre elsősor han az egyetemi oktatók
tudnak váJaszolni) de a gyógyszertári 11álózatban
évek hosszú sorá11 át oktatással fOglalkozó ka1társaink is hasznos segítséget tudnak nyúitani
Ez utóbbiak tapasztalataikat és ja.vaslataikat
összegyüjtve és rendszerezve készséggel bocsátják
az iJ letékosek rcndelltezésére
A lcöveteln1én-yék közül szigorúan ki kell r<.~kesz
tenünk azokat) n1elyek a középiskolákra ta1 toznak. Itt jut döntő szerep elsősorban az egyeten1i
íehételi üzsgáknak j\zokat, akik a gyógyszerészi
pályára kérik felvételüket olyan felvételi vizsgának vessék alá, ahol bebizonyítják, hogy a gyógysze1észi tanuhnányok végzéséhez s~ükséges általános isn1eretekkel rendelkeznek . .A.111 Jeg:yen felvételi \iizsga fizikából és biológiából_ de vizsgáJní
kellene a 1naten1atikai tudást) esetleg a latin
nyelvisn1eretet is A. gyök\'Onást. a terület- és
térfogatszán1ítást, az accv.sativu.s cu1n infinifil10-t
és a -ge.riitivus parf.i.fivu.s-t a ltözépiskoJában kel!
rnegtanulni. Ennek oktatására sen1 a tangyóg}szertár ban 1 sen1 pedig ·az egyete1nen nincs id(í
de nen1 is lehet
~4- középiskolai is1neretek és tudás kiszűrése után
már tisztábban állnak a feladatok az oktató
gyógyszerész előtt. Ha közelebbről szem ügy 1 e
vesszük a feladatokat úgy azok öt nagyobb, egy
111ássaJ többé-ltevésbé összefüggést n1utató isn1e1etcsoportra differenciá111atók Ezelc a kö\Tetkez{)k :
1 Űzen1isn1eret
2 i~Jkal1nazott 1atii1 nyelvisn1e1et
3 Anyagisn1eret
1 Technológiai n1űveletek isn1erete
5 Gyógyszerlciszolgá ltatással ){apcsoJatos 1sn1e1etek
Lássuk ezeket részleteiben :
l l'r zenzisnier et
a) "A_ gyóg~ysze1 tár _hel:yiségeinek, azok funkcionális kapcsolódásaina,k és re11deltetésénelc inegisn1erése,
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b) a gyógyszertá1 berendezésének, beosztásának és rendeltetésének n1egis1nerése,.
. e) a gyógyszertári tárnlóedényzet fajtái az
etilkloridos fiolától kezd\re az officii1ai és kamrai
állványedényzeten át a savsapkás üvegekig és a
robl.Janásn1entes kannákig; ezek rendeltetése és
kezelése,
d) vala1nenn:yi g~yóg:yszertári inunkaeszköz 111egisn1erése, n11íködési elve, használata,
e) a gyógys:Zertári tisztaság gyak:orlati elsajátítása, kapcsolatosan a gyógyszertár helyiségeiyeL beiendezésével edén.vzetével és 111unkaeszközeivel,
,
f) a személyi és az &ltalános higiéne szabályainak is1ne1ete és igen alapos begyakorlása
2

Alkalmazott latin nyelvisinei et

a) A nomenklatura alapos ismerete és gyakorlása n1ind a ké1niai készít1né11yekkel, 1nind a
drogokkal kapcsolatban. ideértve a védjegyzett
néven, gyári kiszerelésben forgalo1nba kerülő készítn1ények neveit is R,övidítések isn1erete és
gya.korlása,
b) szinonilnák és népies gyógyszer nevek 111eg,
isn1erése és gyakorJása,
e) mir~őségi n1egjelölések és azok rövidítéseinek
isn1erete,
d) rcceptolvasás
3. Anya,gis1neret
Ez az egyik legfontosabb ismeretkör, ami egy'
ben az egészségügyi szemléletet is fejleszti. A jó
anyagisn1eret kialakításához azon ba11 feltétlenül
szükséges n1inin1ális kén1iai és botanikai ;;ilapisn1eret 111egadása is
a) A gyógyszerek csopmtosítása hatáserősség,
illetve tulajdonságaik alapján,
b) a g;yógyszerek: n1egis1nerésc színük, szaguk,
ízük, tapintásuk alapián,
e) a gyógyszerek eltartására és kezelésérn vonatl{ozó eg:yes rendelkezések és szabáJyok n1egisn1erése (évenként ellenőrizendő, illetve n1cgújítandó készítmények, kmlátozott ideig tartható,
ex tem.pm e készítendő gyógyszerek stb.),
cl) a gyógyszerek legfontosabb fizikai és kémiai
tulajdonságai, elsősorban a receptu1a sze1npontjából, sűrűség, oldékonyság, v'iszkozitás, savas,
lúgos ké1nhatás, csapadékképző.dés stb., inkon1patibj1itások alapja.inak 1negisn1erése,
e) a gyóg:yszer fügaln1á és adagolhatósága,
szokásos és maxünális adagok ismerete és begyakorlása, 111axin1á1is adigok kiszán1ítása öregek
és gye1111ek_ek részére,
f) a gyógyszerek csoportosítása hatásuk szerint
í Technológiai 'ln!i'&eletek isniefete
a) Itecepturai 111liveletek begyakorlása és a
n1a11uális ügyesség 111egszerzése, rnűszabályok 111egisn1ei:ése,
b) a gyógyszertári laboráció 111űveleteinek n1egis1ne1ése és gyakorlása.
5. Kiszolgáltatással kapcsolatos ismeietek
a) _A_z egységes gyóg,yszertári expedició szabályainak alapos isn1erete és begyakorlása.
b) a Gyógyszet könyi• és _A_ddenduni egy-es füntosab b re11delkezéseinek: inegisn1erése, a F0Novénygyűjtemé11y n1egisn1erése:
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e) a
gyógyszer kiszolgáltatásra
vonatl{ozó
fontosabb rendell{ezések is1nerete,
d) a betegekkel való beszéd és udvaria.s bá11ásmód elsajátítása,
e) a gyógyszerészi etika íratlan szabályai, jogok
és kötelességek isn1erete
A felsorolt ismeretek elsajátításához külön
tankönyv, vagy jeg:yzet kiadása ne1n is szükséges.
\Tannak kitfin{íen szerkesztett és felhasználható
kéziköny~veink, de 111indenekfülött áll és minde1111él
többet ér az oktató gyógyszerész tapasztalata,
pályaszeretete és hivatástudata, melyre a hallgató
felkészülése során támaszkodhat És ez a legfontosabb ahhoz, hogy a hallgató megszeresse a pályát.
hogy hivatástudata kifejlődjék és olyan alapot
kapjon, melyre az egyetem nyugodtan felépítheti
azt a szemléletet, mely őt teljesértékű szakemberré
fonnálja
A hallgató >ezessen naplót a tanultakról és azt
a gyakorlatot befejező vizsgán az egyete1nen
11111tassa be Helyes volna szán1ukra r1api tanulási
idő biztosítása is a gyakorlati idő alatt
Egy év nem nagy idő, a tematikát igen pontosan be kell majd osztani ahhoz, hogy a hallgató
111indcnt lásson és tapaszta.ljon. Ez töle komoly
e1őfeszítést kíván, de teljesértékű szaken1bert
kíván az oktató gyógysze1ész részéről is
·
Ebben látjuk a probléma megoldásának nehezebb részét _A.zzal, hogy fel111értük azt, hog3r niit
tanítsunk a hallgatónak a tangyógyszertárban az
eg,yeterui ol{tatás inegkezdése előtt, 111ég 11en1
adtunk választ a11a, hogyan, tanftsul{ azt
_Az oktató gyóg3rsze1észek szen1élyének l{iváJasztása illetékes szerveink foleliísségteljes föladata
lesz Így elérjük azt, hogy megyénként rendelkezésre áll n1ajd egy olyan tekintélyes létszá1n{1
oktató gyógyszerészi gárda, n1elynek n1inden tagja
szívesen vállalja az oktatás szép feladatát olyan
szocialista. és szakn1ai szen1lélettel, n1eJ,y e1re a
feladatra alka1111assá teszi
JJ1.it kell tudnia az oktató gyógyszerésznek?

E kérdésre egy szóval váJaszolhatunk: taníta11i
::.\Ti gyóg:yszerészek pedagógiát ne111 tanultur1lr,
de ösztönösen Ól'czzük és tudjul{, hogy a mi vonatk_ozásunkban a tanításhoz r1ég,y adottság szükséges: határtalan pálya8wetet, átlagnál magasabb
szak1nai tudás, idő, kiegyensúlyozott, nyugodt
légkör, vag;y n1ás szóval tilrele1n
J3izonyára lehetőség lesz arra, hog·y az oktató
g,yógyszerészek szal{111a.i tudásukat to\rábbképző
tanfolyamokon frissítsék fel - újabb ismeretek
szerzéSé'iel látóköJüket szélesítsék. Erre az álla1nvizsga előtt gyógyszertári gyakmlatot folytató
gyógyszerészjelöltek gyakorlatának irá11yítása, érdekében is szükség volna
.A_ legfüntosabb pedig a.z, hogy a to,rábhké]}ZŐ
ta.nfülvan1okon a :--;za.kn1ai isrneretek kibővítése
n1ellcti: tanítsák tanítani az oktató gyógyszerészeket Isrnertessék a tudás,. az e1111életi és g·yakorlati
tapasztalatol{ átadásának n1ódszereit, inely11el{
eredn1ényeképpen a hallgató 111egis1ne1heti a 11el:yes uta,t és n1aga. különböztetheti 111eg a helyest
a helvtelentől
Az, oktató g,)"-ög,-ysze1ész azonban r1ecsak oktatója, hanem nevelője is leg,yen tanítványának~
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A hallgató egyéni 1nagatartása fürmáll1ató, alakítható, ha bízalomn1al van szak1nai vezetője
iránt Ez a bizalom a magva a 1Jál:yaszeretetn ek,
melyből a hivatástudat fája nő
A nevelő gyógyszerész munkája felbecsülhetetlen a betegekkel, a közönséggel való türelmes és
szeretetteljes bánásmód tekintetében A hallgatónak ezt is tőle kell megtanulnia. Innen indul e]
társadalmi megbecsülésün k útja.
A gyógyszerészi etika írott és iratlan szabályait
is a nevelő gyógyszerész adhatja tovább bizalmas
eszmecserék alkalmával.
Az oktató, nevelő gyógyszerész szeretettel foglalkozzon a hallgatóval, ugyanakkor legyen hozzá
szigorú és igazságos A hallgató így egész pályafutása alatt mindig tisztelettel fogja emlegetni
első tanítómesterét
A gyóg,yszerészi szakma fejlődése szoros összefüggésben van a g,yóg,ysze1észltépzés refü1111jával.
Nem lehet szá1nunkra lcözö1nbös, hogy az első
szakmai lépéseket tevő gyógyszerészh allgató fogékony lelke milyen benyomásokat kap, mit és
hogyan tanul és azt ki és hogyan tanítja
E gondolatok gyakorló gyógyszeiésze ink szóba11
elmondott, vagy írásban közölt javaslatai és véleménye alapján érlelődtek meg és azzal a reménnyel
tárjuk a szakma nyilvánossága elé, hogy ezzel is
hozzájárulhatu nk a gyógyszerészk épzés reformjá11ak sikeres megvalósításához..
·
PE310ME

Aerop nortaer

3aKJJYtiHrenbHOe Mtteu11e arrreKapcKMX
npaJ<THJ<aHTOB, KacaTCJlhHO pcrpopMbl OŐY'-leHH.H npOBH30pOB, B CB.H311 e npaKI'J1l!CCKHM 06YtICHIICM MO.J!O)J,b!X

6. évfolyam 6 szám

cncu11an11CJOB

CBOIO CI3Ibl0 OH rro.11.aer CBOe ,,JHCHHC 0
I0\1, lf'IO B c,I~'-J3C Bl3€;1;€Hl151 :.'HHBCpCHICICJ\]1 X OŐYl!CHHií
K3h:HC CBC,JCHl15I rpe6YeTC51 OCBOHTb CIY,J,CHIY. l{acaJC ;ibHO 310IO, OH ,;:(3CT npe,:1;10)1\CHHC 11na10, r.:a1< ,:::\O.'lm'.Hh!
ipa p;-,1a1~cBThi-rrpeno,JaBa'1 e.JIH
33Hl1i'113 fbC51
J-!
BOCilhTfhTB3'Ih CTY)J,CH'IOB Ha OCBOCHHC CTICU3H3HJ1Ú II :.sa)f;(CHHe K

npoipeccHH

ZU 8_.-\::VLJlEN _F / 1._SSlTNG
In .inbetracht der .Apotheke1ausbi1 dungs1cforrn \\('Id0n Ansichtr-m \ 011 Pha.11nazeut.e,n übcr die prak:tischc
„:\_nsbildung dE::r ~A.pothekEJr, \\ek.he ih10 Laufbahn antrett:,n, geSchildt1r L Den A ufsatz best,in11nte \' erfftsRc1
a.Is diskussionReinlE: it.onden _A1 tikcl Er ausser t seinc
:\1einnng übe1 die J(enntnisse \Velche dür Studcnt
1vahrend do1n einjahrigtn Praktiku1n, w·elchcs dem:
H_oehschultstudi un1 vorangchen wüd, erure1 bon soll
Da111it i1n Zusa1nn1enhang gibt -v-erfEtsser auc_:h '\Torschli:ige, auf "'elchc '\V-eiRe die I.eh1apotheke1 ,<;ic:h n1it
dc:n P1aktikantt:n befassEJn und sie ,,;ur .Aneigung dc·1
F'at:hkcnntnisst,, so\vie zur BoruíSliehe c1ziehcll sollcn

(Békés niegyei 1raliács G-IJÓfJlJSzertlÍr'i Központja.
Bé!téscsaba, 11 . ._'}zt. l'3tván té1 G.)
É1kczett : 1962 l 30

*

.A fBnti közle1nény a gyóg.yszer'észkiképzés szen1pontjainak kialakításával k:apcso]atban igen jelentős és közé~dekü k:érdéseket tárgya], ezért a sze1kesztőség TI, a g e t t 1 i dr íiását vitaindító cikknek nyilvánítja. Kérjük olvasóinkat, hogy a
dolgozat anyagá>al kapcsolatos észrmételeike t
juttassák el címünkrn A beérkező anyagot meg·
felelő re11dszerezés, i11 egyeztetés után, a Szerl{esztő bizottság esetleges vitazáró észrevéteJeiYel
együtt közölni fogjuk
r'Jze1 !tesztősr'g

A NIKOTIN ABUZUS ÉS TERÁPIÁJA
SEREGÉLY GYÖRGY

A dohányzás őseredete töi ténelem előtti korokra nyúlik vissza, amint ezt pipaleleteink igazolják Kínában pár évezrnddel C o 1 u m b u s
előtt már megismerkedte k a dohánnyal. e 0 l u mb u s Cristof 1492-ben Amerika felfedezésével
bukkant rá Ezt követően hajósok hozzák az
Óvilágba A dohányzás fölfedezésének jelentősebb
alakjai : Pane Román (1511-ben a dohánymagot
áthozza Európába), Francis Dr a k e, Walter
R a 1 e i g h stb. A növény (Nicotiana tabacum)
Jean Ni e o t francia követriíl kapja nevét, aki
a dohány európai apostola. l 828-ban P o s s e 1 t
és Rei ma n előállítják a nikotint. A XVI
században már hazánkban is mindenfelé ismert
a dohányzás. A XVIII században harcot indítanak világszerte ~ l{áros sze11vedél;y ellen, de
semmiféle rendelettel nem lehet útját állni terjedésének Jelenleg is a legnépszerűbb szenvedélyek
közé tartozik [1, 2] A világ dohánytermelé se
1934-1956-ig kb. 20°/o-kal emelkedett [3].
A pszichológia szerint á dohányzás „alkalomvezérelte cselekvés", melynek alapja i1em biológiai
szükséglet, hanem azt valamilyen más tényező
(utánzás, társadalmi tekintély stb) váltja ki.

A dohányzás, n1ü1t cselclcvés bekövetkezik, ha a
bizonyos tényezők által létrehozott „szükséglet"
kielégítésére a lehetőség i11eg\'an l<.ésőbb ez az
alkalon1 irányította cseleh:véR szinte biológiai
szükséggé válik s íg,y lesz szenvedél:y I''ennta1 tá.sában szerepet játszanak kialakult feltételes reflexek is A környezet, az egyes embmcsoporto k
egy1nástóJ átveszik, és rnindig újahba.k és úja.bba.k
kezdenek dohányozni 2.1 980 főiskolás diákon végzett statisztikai vizsgálatok azt mutatták, hogy
százalékosan több a dohá11yos azok l{özött, '.1hol
mindkét szülő dohányzik, r11il1t ahol csak az eg:yik>
vagy egyik sem . .;)fü1den 1nagasabb évfülyan1on
több és több dohányost találtak [ 4].
A dohányzás több formája közül (cigaretta,
szivai, pipa, szippantás, bagórágás stb) jelen
közlemény főleg a cigaretta abuzussal foglalkozik,
lévén ez a civilizált országokban a legelterjedtebb
ll'likor dohányzás okozta hatásokról beszélünk,
elsősorban nikotin- ha.tásra gondolunk, n1intl1ogy
ez a domináló, de igen sok egyéb anyag jelenléte
és hatása teszi teljeRRé azt a RZeJvezetre g:yfl.knroJt
l{öv-etkezmén:y-kon1ple:xun1ot, 111el;yet 111ég ina sen1
ismerünk teljesen
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