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Stc{jer Gé::a proresszornak a Gy·ógyszerészct ez évi
úprilisi szá1nának Fórun1 rovatában közzétett cikke nyo1nán bizonyára sokan eltöprengtck. Ezek közé tartozoin
jón1agan1 is. Elöljáróban szerctné1n leszögezni. hogy 111.:111
a pécsi gyógyszerészképzés 111c\lctt. vagy ellen szeretnék
csatJzni. i'vlcgítéléscn1 szerint a gyógyszerészi hivatás pálya- vagy jövőképéről érdcn1cs érveket ütköztetni, különösen annak érdekében. hogy a jelenleginél credn1énycscbbcn tudjunk 111agyarázatot adni arra, hogy n1i ..tépúzódott n1cg·· tulajdonképpen. ;\ 111agas képzési fejkvóta}::lentené egyedüli báját a gyógyszerészetnek? ,'\!igha. rv1i
segíti ;:izt, hogy e forintosított báj (n1agas gyógyszerészképzési fejkvóta) clrabl{1sát szélt..'.skürbcn tán1ogatólag fogadták? Nen1 igazán fogadjak cl érveinket? Ncrn látják
,.hasznosulni'' a gyógyszerészek tudósát? \falóban az
újabb szakindítúsok jelentik a legnagyobb veszélyt? l\
kérdéseket n1ég hosszan lt:hetne folytatni. \ 1alójában
azonban a problén1a lényegének keresése felé is jó lenne
- közösen - elindulni.
Hazánkban a pálya hiónyzó vagy alig-alig körvonalazott jövöképe inindcnképpcn gátja annílk. hogy a gyógyszerészi hivatás várható jövőbeni helyét és szlikségszerüen változó szerepét kijelölve történjen a gyógyszerészet
és ezen belül a képzés létszúrnönak rneghatórozása.
/\gyógyszerészeknek a l~jlett országok egészségügyi
struktúrájúban elroglalt szerepkörét és a képzés curriculu1nait teljes körüen és összcfliggésükben áttekintve rnegílllapithatjuk. hogy rendkívül változatos képet 111utat.
Ezen irás te1jedchnének keretein azonban inessze túllépne ennek a kérdéskörnek 111inclcn részletre kiteijedő c]en1zésc. Érdekes összefliggésnek látják a kérdéssel behatóbban lüglalkozó szakcn1berek. hogy a kCpzés alapvetöcn
ótalaku!: a korábbi csaknein kizárólagos „,<.;)·óg._rs:er-ter111ék kó:pontú" jelleg cg~yrc inkább „ heteg/fietegség k0:11011tÚl'Ó" vü\ik. 111egörizvc tennészctesen a klasszikus
gyógyszerészi szen1lé!et értékeit. 1\ képzés do111ináns tárgyai ennek rnegf'elclőcn rendeződnek út, és az sc111 ritka.
hogy korábban isrneretlen új diszciplínák is 111egjclcnnek
(ko1nrnunikáció. közgazdaságtan, egészség-gazdasúgtan
stb.). 1\z egyete111i képzési curriculu111ok széleskörü áttekintése az Internet segítségével könnyedén elvégezhető.
1\zokban az országokban, ahol ennek a szernlélctváltásnak - és ncn1 utolsó sorban 1nunkacrö-piaci c\várúsnak 1ncgfelclöen rendeződött. rendeződik át a képzés. valóban
értchniségi rnunkát kivúnó és kínáló, szún1ában is
növekvö rnunkaterü!eteket látnak a gyógyszerészet előtt.
!\t1agyarorszúgon a gyógyszerészképzés jelenleg háron1 cgyetc1nen folyik. A hazai statisztikai adatok szerint
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gyógyszerész diplo111á1 adtak ki. rníg az első éves hallgatók szá111a 3...\ 1 volt. i\z első éves hallgatók szátnának alakulásút tekintve 1negúllapítható. hogy az 1970 és 1995 közötti években átlagosan kb. 230 első éves gyógyszerészhallgató kezdte n1eg cgyctc1ni tanuln1ányait. 1\ hallgatói
létszú111 jelentős e111elése ekkor kezdödött 1ncg: 1995/96:
261 fö. 1996/97: 298 lo. 1997 /98: 341 fö. Az adatok jól
inutatjúk. hogy a 45-50 fös évfolyan11na! indított DOTE
gyógyszcrészképzésen t'elül együttesen lovtlbbi 40-50 rő
vc! növekedett a felvettek szán1a a 111ásik két egyeten1cn
is cso·rE. szo-rE). 1\z e!Jnúlt években a IC!vett gyógyszerészhallgatók szán1a a korúbbi évtizedek útlagához képest 40~/[J-ka\ e111elkcdett. A púlyavú!asztók érdeklődése a
szakina irúnt nött. tovóbbá a felvételi pontszá1n is javult.
J\z adatok alapjún cgyérte\rni.i, hogy a gyógyszerészképzésse\ foglalkozó egyetc111ek a felvettek sz8.n1átjclentöscn
111egcn1e!ték. helyesen igazodva a gyógyszerészi 111unkaeröpiac konjunktúrájához.
:\ frissen végzt..'.tt gyógyszerészek az utóbbi évek tapasztalatai alapján több állásnjílnlat közül is választhattak. /\ gyógyszertárak privatizációja országosan lezárult.
i\ több 1nint 2000 gyógyszertárban dolgozó közel 4400
gyógyszerész közül nagyon sokan túl vannak a nyugdíjkorhatúron. igaz sokan a szen1élyi jog hatására reaktivizúlóc.ltak. Figyclc1nbe véve az 1994. évi LIV törvényben
fűgla!takat a g)'Óg)iSZerkiadás szak1nai előírásairól. a jövöbcn ezen a területen is jelentös szakeinber hiány !esz. 1\
több 111int 400. kórházakban dolgozó kolléga között a fiatal szakcrnbcrek arúnya rendkívül alacsony. Erröl a területről az utóbbi években határozott inunkacrö clvúndorlás
volt. elsösorban az alacsony, kicgészítö pótlékokat (pl.
rnunkahc!yi veszélyességi stb.) is né!klilöző közalkalrnazotti bérek iniatt. 1\z üres kórházi óllúsok szán1a 111ár 111ost
is igen 111agas. J\z clkövetkezö években súlyos szaken1bcrhiány fűg kialakulni a kórházakban is. An1ennyiben
ezek az üres öli ások tartósan ne111 tölthetők be jól képzett
szake1nberekk~I. a „gyógyszerészet" nagy valószinüséggel előbb rnarginálissú vülik, inajd egyszer és nlindenkorrajóreszt kiszorul a kórházi területről.
Lehet-e. szabad-e így arról beszélni, hogy a két legfontosabb. legnagyobb foglalkoztatúst kínáló szak.inai területen a gyógyszcr0sz szakrnailag és gazdaságilag egyaránt a racionális gyógy'szerterúpia alakításáért felclös
tl':an1 egyik hatékony irúnyítójává vóljon a jövöben? Ne111
alaptalan az a feltétclt:zés. hogy a gyógyszcrtüri gyógyszerészi tevékenységben a kereskede\Jni és ad1ninisztratív
fcladatvégz0s további térnyerése olyan helyzet Jdalakulü-
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sához vezet. a1nely n1ár eleve kizá1ja a gyógyszerészeket
a gyógyszerterápia érde1ni alakítúsúra képes hivatások

közül. Abban az esetben pedig, ha a gyógyszer

előállítá

sára orientált képzettségü gyógyszerészek nctn tudják teljesíteni a beteg és az orvos. vala1nint a biztosító azon elvárását. hogy a gazdaságos és eredn1énycs gyógyszerterápia alakitását hatékonyabban segítsék, akkor az is bekö-

vetkezhet hogy a kereskedehni jellegnek 111cgfelelő, csak
azzal arányos, piaci versenyben kialakított finanszírozásban részesülnek ajövöben (a szolgáltatást igénybe „vevő"
csak ezt lesz hajlandó 1negfizetni). A gyógyszerellátás jól
hangzó - igaz igencsak gyengülő védcrnyőt biztosító szakinai érveinek tartahni kitöltése nélkül félő. hogy a
tisztún kcrcskedcln1i verseny válik n1eghatúrozóv{1. a·1nely
teljesen átalakítja dcgradúlja ~ a gyógyszcnúri gyógyszcn5szcti rnunkát.
1\ gyógyszerészi hivatáshoz 111indcn időben sokféle
feladat ellátása tartozott. ill. a gyógyszerészek sokfCJc
inunkahclycn tudtak. tudnak elhelyezkedni: gyógyszerkészítés és gyártás, gyógytennék gyártás. gyógyszcrellenör;:.és. n1inöségbiztosít{1s. gyógyszcrforgal1nazás. gyóg;.'szerisinertetés. g)'Ógyszcr-felvi lágositús. egészségnevelés. gyógyszergazdálkodás, oktatús. gyógyszerkutatás.
gyógyszerügyi közigazgatús és szervezés. közegészségügy. hatósúgi ellenőrzés, betegbiztosítás, gyógyszer-engedélyezés és törzskönyvezés. /\ 111agyarországi gyógyszergyártás és gyógyszerellátás több évtizede a húzóágazatok
közé tartozott (talán rnég tartozik), így a 1ncgfelelöen képzett szaken1bcr-utflnpótlás biztosítása nc1nzetgazdaságilag is indokolt. rvlár inast is jól kivehető, hogy gyógyszerészek hiányüban - többnyire n1ég szükségszerüségből n1ás diplon1{1sok kcrU!nck ezekre a n1unkaterületckrc. i\ lár
pedig az egyszer elvesztett területek visszafoglalása isn1ét
csak jól képzett gyógyszerészek csapatóva! !ehetne sikeres.
1\z ország gyógyszerész szake1nber igényére vonntkozó hiteles f'e!n11.~rés - hasonlóan n1ás szakn1úkhoz - ncin
isn1crt. 1\zonban egyszerű szá1nítás alílpján ís valószínüsithetö, hogy a gyógyszerész létszá111 „egyszerCi" - a jelenleg isrnert n1unkaterülctek alapján kalkulált - újrapótlúsához is rnininnun 250-280 fő gyógyszerészt kell évente kiképezni. Igaz, ez csupán a jelenlegi „helyzet" bizony·talan kiincnctelü rnegörzéséhcz lehetne elegendő.
1

l\z infrastruktúra fejlődése következtében napjainkra
talán 1noír nt:n1 tartozik a lt:gfoinosabb kérdések közé
(azonban ettől inég tény). hogy a hazai gyógyszerészképzés terOltti eloszlása egy'enetlen. A Dunántúlon található
egyetc1nek képzési rendszeréböl a gyógyszerész szak hiúnyzik. ezért az e térségben tanulni kívánók képzési igényüket csak az orszúg távolabbi részében tudjúk kielégíteni. A Budapesten végzett gyógyszerészek szúrnára a fövúros rendkívül sokréle és nagyszún1ú clhelyezkeclési lehetőségt:t kínál. így vidékre kevésbé szívesen 111cnnek a
pá!yakczdö gyógyszerészek. r\ Dunántúlon, gyógyszerészképzés hi<:inyúban. ez a problé1na fokozottabban kerni
felszínre. Az évfulyan1onként 45-50 fört: tcrvezcll pécsi
gyógyszerészképzés valújúban ne1n veszélyeztetné a többi egyete1net. 1\z orszúgos ··· utóbbi Cvckben n1ege1nelt ft:lvCteli létszú1n belsö útcsoportosítc'1súva! területileg egységesebb képzés valósulhatna rneg. an1cly a f'elvétcli létszán1ok tekintetében a korúbbi évek. évtizedek gyakorlatút és keretszú111ait is követné. Hosszabb távon a pécsi
szak indítása segítené a f)unúntúlon dolgozó gyógyszcré:-;zck posztgraduális képzt'.sét is. a1ncly a jövőben sokkal
inkúbb fog a graduúlis kCpzCsi helyszinekhcz kötödni.
;\ gyógyszerCszképzés pécsi honosítúsa egységes
szerkezctü ( or\·os-. fogorvos-. gyógyszL'r6sz) orvostudo111únyi egyetc1neket. az új l'clsöoktatúsi türvCny nyonuín
va!ószinülcg karokat, iJletvc L'.gészségügyi centrurnokaL
i.:reU1nényeznc. J\z újabb szak színesítL'né és gazdagítaná
a hazai egyeten1i palcttút. gyógyszerészeti alkotó1nühc!yeket. hozzájárulna a gyógyszerészi intézetek közötti
egészséges szak1nai vcrs-:11yhez. g:;'arapítaná a gyógyszerész-:ttel közvetlen kapcsolatban állú egyeteini szaken1berek lCtszúntúL ;\ jüvöbcni kihivúsainknak tnegfC\e!öcn a
tennészetes szakinai szövctsCgeseinkkcl kialakuló együttn1üködés vú!na ezáltal ercd1nényesebbé.
:-\gyógyszerészet jüvökép-: nélkül nen1csak a képzési
curriculuinnk és keretsz{unok rncghat{troz~isának nincs
igazún értclrne. hane111 a gyógyszerészek elé úllítható cgyérteln1üen 111egfoga!i11azott célok sern jelölhetők ki. Dc
kérdezein. jó 1negold<'1s ez a gyógyszerészetnek?
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