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Szocialista fejlődésünk jelen szakaszában el
.érkezett az az időszak, amik:or az oktatás terén, 
ezen belül a felsőoktatás terén is felül kell vizs
gálni, hogy mi a teendő, mi a változtatandó a 
kommunista szakember nevelése érdekében .. A 
párthatárnzat és a kormányzat intézkedése nyo
mán a legszélesebb nyilvánosságig lehatoló, min
den iskolatípust és mindenfajta oktatást átölelő 
vita természetesen magában foglalja az egészség
ügyi ágazatban dolgozók képzésének problémá
ját is .. 

A kommunista gyógyszerészképzés kérdésé
ben minden vitán felül áll, hogy ideológiailag 
képzett, politikailag érett, etikailag kifogástalan, 
a közösség érdekében áldozatkész embert kell 
képez11ünk, nevelnünk; a problémák ezen a tére).1 
metodikai és didaJ<tikai természetűek. Szakmai 
téren azonban maga az oktatás tematikája is 
vitás; - véleményem szerint - i11ll1denekelőtt 
ezt kell pontosan körvonalaznunk.. Ezt a célt 
szolgálja a következő, vitaindító előadásnak szánt 
fejtegetés. 

A felsőoktatási reform és a gyógyszerészképzés 
problémájáról olya,n előadást tartani, amely az 
igen tisztelt jelenlevők számára, akik úgyanezt 
a témát a gyógyszerészek részére fogják ornzág
szerte ismertetni, mindenképpen nehéz feladat 
Megkísérlem, hogy ezt az összetett problémát, 
súlyponti kérdésekre tagolva áttekinthetőbbé te
gyem Elöljáróban azt szegezném le, hogy : külön 
kérdés a felsőoktatás reformja és külön kérdés 
ez~n belül a gyógyszerészképzés. Összefügg-e 
Vajon ez a két kérdés ? Nyilvánvaló, hogy igen 
Ha pedig igen, lehet-e a két kérdést egyszerre tár
gyalni, vagy bizon:yos eg:ymás utáni sor1e11det kell 
a tárgyalás folyamán betartani ? Úgy vélem előbb 
a_ gy~gyszerészképzés profilját kell - kellő meg
v1tatas után - félreérthetetlenül megállapítani 
megfelelő alapnak a továhbi tárgyaláshoz, s csak 
azután kerülhet sor ana, hogy hol és miként il-

- 1 Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 
-szakmapolitikai előadássorozatában 1961. február 28-áu 
elhangzott előadás. 

!esszük be azt a felsőoktatás reformjának orszá·
gos jellegű programjába. ,,r;i 

December 16-án ugyanitt „A felsőoktatási 
refo11n és az orvosképzés" címe11 tartott irány
n1utató előadás11ak éppen ezért inerőben más 
lehetett a kiindulópontja Oktatási problémáink 
és az orvosképzés problémái alapvető különb
ségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 
orvosképzés 1eforn1jánal{ vitai11dítója i1ern is or
vos volt, 11ane1n az igen kiváló fizikus és ország
szerte elis1nert pedagógus, Tarján In11e profesz
szor, az 9rvosfizikai Intézet igazgatója, jelenleg 
a BOTE Altalános Orvosi Karának dékánja. Az or
vosképzésben tehát csak a képzés módja a prob
lematikus, nem pedig a képzés célja .. Gyógysze
részi vonatkozásban ezt nem ál!ithatjuk, ha azzal 
a becsületességgel akarunk a kérdéshez nyúlni, 
amely armak tényleges megoldására törekszik és 
nem csak egyszerű kibúvót keres egy pillanatnyi 
kényszerhelyzetből, melybe belekeveredtünk az 
oktatás ós a felsőoktatás kérdése országos 
méretű megújhodásának előestéjén.. Bármilyen 
látszatmegoldás csak fé!revezetné azokat a dol
gozókat, akiknek a bizaln1ából szakszervezeti vo11a
lon vezető szerepet töltünk be.. Ha pedig az a 
meggyőződésünk, hogy a gyógyszerészettel kap
csola.tban n1ég sol{ n1ü1den IJroblematikus, álla1ni 
vezetőink:et is fél.re\Tezetnénk, ha úgy \riselked-
11énk:, 111i11tha e tére11 nen1 voh1a tennivaló. NiI1cs 
más út, azt kell tisztáznunk, hogy éppen a gyógy
szerész 1nunkakör figyelen1bevételével n1ilyen ko11-
zekvenciákat kell levonnunk eg:yetemi képzésünk, 
illetőleg annak megreformálása számára. Helyes 
vagy helytelen megállapításaink évtizedekre meg
szabhatják, illetőleg meghiúsíthatják a magyar 
gyógyszerészet fejlődését. Felelősségünk tehát nem
csak a jele11, de a közeljövő magyar g:yógyszeré
szetével és egészségüg:yével szemben is ige11 nag31. 

Azért indulhatott ki Tar j á n professzm vita
indító előadása során lényegesen kedvezőbb hely
zetből, mert az volt a feladata, hogy összefoglalja 
és értékelje a politikai, pedagógiai és didaktikai 
szempontból az egyetemi orvosképzéssel kapcso
latban felmerült kívánalmakat, észrevételeket. 
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Mit csináljon azonban az az ellíadó, aki gyógy- a betegség megellíző munkát ellátó 01vos hasznos 

Szerész vonatkozásban kívánja a felsőoktatási n1unkatársa a gyógyszerész, aki ii:yilváü_ olyas

refo11n 01szágsze1 te indíta.ndó vitájá~ak kezdő 1nivel foglallcozik, an1ivel az orvost teher1nente·

akkordját leütni ?! Minél tovább töpreng folada' síti mind mun)l:ában, mind tudásban.. Éppen 

tán, annál ink:ább úgy érzi, hogy n1inda.ddig lég- ezért felsőoktatási vitá11k során is, a nép egész

üres térben mozog, amíg választ nem tud kapni ségügyének és minél jobb gyógyszerellátásának 

ana, hogy szempontjából kell megítéhu, meddig terjed a 

a) egyrészt a szocialista egészségügy mit igényel gyógyszerészeknek a népegészségügy érdekéből is 

a n1a és a közeljö\TŐ gyógysze1észétől ; jogos, sőt k:öteles an1bíciója Az lenne a lúvá-

b) másrészt a gyógyszerészet szempontjából, natos, hogy a speciális gyógyszerészi műveltség 

tehát a gyógyszerészet igényeit ismerve, mi a éppen sokrétűségével még jobban beilleszked

kívánalom ? hessék az egészségügy szerteágazó feladatkörébe, 

Összetett prnblémáink egyszerűsítéséhez, a kér- nem utólsósorban azzal, hogy az orvos rendele

dés ilyetén való kettős folvetése elengedhetetlen, tére a beteghez került gyógyszer útját a gyártás

viszont kettőssége önmagában oldódik a követ- tói megkezdve, a raktáron, a gyógyszertá10n át 

kező fogalmazásban : a betegig, kritikai szemmel kísé1i végig. Egész-

a) egészségügyüilk legfőbb fejlesztői, az ország ségügyünk igényel ilyen összefüggő, összefoglaló 

egészségügyi ellátásának felelősei látnak-e újabb szemlélettel bíró szakembereket és éppen a je

perspektívát a gyógyszerészi hivatás számára, Jen felsőoktatási reform megvitatása a legjobb 

melyet a felsőoktatási reform végrehajtása smán alkalom ana is, hogy megteremtsük a két egész. 

a gyógyszerészképzésbe be kellene építeni ; ségügyi hivatás - az orvosi és gyógyszerészi -

b) másrészt viszont maguk a gyógyszerészek tudományos kmrelációját 

a szocialista egészségügy keretén belül, annak Közhelyet ismétlek csak, amikor azt hangoz

célkitűzéseit, feladatait ismerve hol látnak maguk tatom, hogy a gyógyszerészet smsának alaku

számárn olyan feladatot, amel~yel a közösség érde- lása világszerte vita tárgyát képezi .. Tehát nern 

keit előbbre vihetik valamely különleges hazai fejlődés következmé-

A l{érdés ily.e11 felvetése nem szakmai sovi- nye) nen1 is akkor n1erült csak f61, amikor a szo~ 

nizmus .. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik cializmust építő népi demokráciák egészségügye 

azt hlszik, hogy amikor ezt a kifejezést : „szakmai fejlődésének smán átmeneti nehézségek merültek 

sovinizmus" előhoztam, még bonyolultabbá te- foL Akkor járunk közelebb az igazsághoz, ha az 

szem az amúgy is összetett problémákat.. Megbe- mvos-gyógyszerész kapcsolat még tisztázatlan 

széléseink eredményessége érdekében azonban kérdéseit olyan kapitalista örökségnek tekintjük, 

- úgy vélem - most, mindjárt, az elején kell melyet még nálunk a népi demokráciában sern 

tisztáznunk mind magunk, mind mások előtt: sikerült teljesen felszámolni 

vajo11 szakn1ai soviniz111us-e az olyan irányú Ha kívülről i1ézye en11yire bonyolult és nem 

törekvésünk, amely a gyógyszerészet tudományos kijegecesedett a gyógyszerészet, érthető, ha a 

jellege és annak elismertetése érdekében olyan gyógyszerészeten belül is nemritkán élesen szem

keretekben folyik, hogy abból a köznek csak hasz- ben álló nézetek uralkodnak, illetve küzdenek 

na származhat ? Napjainkban már egyre rit- egymással Kényes kérdés ez, még így magunk 

kábban merül fel a szakmai sovinizmus kérdése, között is. Letagadhatnánk, elhallgathatnánk, de 

s ez a szocialista egészségügy egysége gondola- ezzel csak önmagunkat csapnánk be. A sokféle 

tának megizmosodása. Emiek másik biztos jele áramlat egyik szélsősége a !egszűkeb b prnkti

az, hogy az ilyen természetű viták, megállapítások cizmust hlrdeti: a gyógyszerészben csak egyszerű 

nen1 az orvos, sen1 11e1n a gyógyszerész szen1szö- keresk:edőt lát ; a inásilc túlzás pedig n1ég a g:ya

géből nyernek egyre inkább elbírálást, hanem új kmló gyógyszerésztől is oly sokirányú és elmélyült 

mértéket alkalmazunk, s ez a szocialista egészség- tudást és képességet kíván, hogy az ilyen szakem

ügy kizárólagos érdeke. Midőn szakmánk jövendő ber Erdey-Grúz Tibm akadémikus szellemes 

sorsát kialakítandó, felsőoktatásunk kérdéseiről kritikájával „univerzális specialista" kellene hogy 

vitatkozunk, egy pillanatra sem feledkezhetünk legyen. Ahhoz, hogy felsőoktatási reformunk 

meg a közösség szempontjáról. számára mi magunk gyógyszerészek legalább 

A szocialista egészségügy egységében az orvosok egységes álláspontot alakítsunk ki, bátran szembe 

és gyógyszerészek kiképzése ugyanazon egyete- kell nézni a soraink közt e téren fellelhető ellen· 

men folyik. Ugyanazon egyetem két fakultása tétekkel Ezek eredete sem mai keletű, és legke

vagyunk. Közöttünk elvileg csak annyi a különb- vésbé a szocializmus felé haladás következménye. 

ség, mint a tudományeg~yeten1, vagy a műszaki Irányn1utató volt számunkra ebben az eszn1ei 

egyetem fakultásai között A kapitalista múlt zűrzavarban, midőn több, mint egy évtizede 

örökségeként itt-ott találkozunk mégis olyan S eh u 1 e k Elemér akadémikus klasszikus tömör

felfogással, mely szerint az mvosi és gyógyszerészi séggel, egyetlen szóval fejezte ki a gyógyszerész 

képzés, illetőleg diploma, nem egymás mellé, feladatát : a gyógyszerész legyen „gyógyszer

hanem egymás alá rendelt. Az egészségügy egésze szakértő" Úgy vélem akkor járunk el helyesen, 

és egysége szempontjából nézve azonban a kérdés ha tartjuk magunkat ehhez a definícióhoz, amely 

il;yeté11 való felvetése akk:ora prude11ciára vall, a közösségi szemlélet uralomra kerülése után 

mintha valaki egy hadseregen belül a modern ., nemhogy veszített volna aktualitásából, sőt any

teclullka világában a hadtáp szolgálat jelentő-i,nyira élő fogalommá vált, hogy jelen tárgyalá· 

ségét becsüli le .. Nyilvánvaló, hogy a gyógyítást, sunkhoz sem tudnék jobbat mondani 
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Erre a szakértelemre az egészsegugy külön
böző helyén és ennek megfelelően különböző szin
te11 van igén;r, amire a továbbiakban még részle
tesen ki is térek. Azt azo11ban viszo11t ináris sze
retném hangsúlyozni, hogy nemcsak nincs értelme, 
de nem is lehetséges,hogyazegyetem a különböző 
szintű "gyógyszerszakértele1n" mll1de11 ágazatá
ban, vagy akár csak egy ágazatában is teljesen 
kész szakembert produkáljon. Az egyetemnek 
olyan gyógyszerész alapképzést kell adnia, amire 
a leendő munkahelyére került gyógyszerészje
lölt biztosan és eredményesen építhet és az adott 
munkaterület jó szakemberévé képezhető. A fel
sőoktatási reform egyik fontos feltétele a hallga
tóság túlterheltségének csökkentése, éppen ezért 
az egyetemen az alapoktatás keretében nemigen 
fog hely jutni a specializálódásra .. Az alapképzés 
viszont leghelyesebb, ha elsősorban az általános 
gyóg:yszerész, a hálóza.ti gyógyszerész igényeit 
tartja szem előtt, hiszen a végzetteknek négyötöde 
a hálózati gyógyszerellátásba, a gyógyszertárakba 
kerül. 

Nem lesz talán érdektelen, s gondolatmene
tünket sem szakítja meg, ha pár szóval ismerte
tek egy olyan véleményt a gyógyszerészetről, 

a1nely szerint a gyógyszerészet nem kézműves és 
kereskedő ténykedések tudományos alapon nyugvó 
konglomerátuma, hanem tudomány. A gyógysze
részképzéssel foglalkozó egyetemi intézeteknek, 
tehát éppen úgy, mint más egyetemi intézeteknek 
be kell tölteniök a ffüskolák hármas feladatát: 

a) elsősorban a kutatás célját kell szolgálniuk, 
aZ igazság, a 1ralóság felisn1erésével, a tudás gya-· 
rapításával és a módszerek fejlesztésével ; 

b) másodsorban szakterületünkön új kutató 
gárdát kell nevelniök, iskolát kell teremteniök 
n1ódszereik 1 ismereteik átadásával ; 

e) és végül, oktatási feladatokat is lássanak el, 
vagyis el kell, hogy lássák a hivatásra való elő
képzés feladatát. 

E nem elszigetelt vélemény szeririt, ha a gyógy
szerészképző intézetek nem így látják el feladatu-· 
kat, nem egyebek, mint gyógyszerészi szakiskolák. 
Nálunk is már nemegyszer elhangzott megálla
pítás, an1i felsőoktatási refűrmunk k:özponti gon
dolata is, hogy az egyetemtől nem szabad teljesen 
kész szakembert várni A magunk részéről ehhez 
még hozzáfűzhetjük, hogy a teljesen kész szakem
ber kiképzése a rendelkezésre álló tanulmányi idő 
alatt eleve reménytelen, ebből a szempontból van
nak némi kedvezőtlen tapasztalataink. Az ilyen 
szakiskola jellegíí kiképzésnek azonban a legna
gyobb hibája az, hogy elvonja az egyetemi intéze
tek asszisztenseit a kutató munkától, megakadá
lyozza a kutató gárda kifejWdését. Így nemcsak 
a jelen feladatát látja el tökéletlenül az egyetem, 
hanen1 inár hosszú évekre előre el,rágja - éppen 
a k.utató kádernevelés kihagyása révén - esetle
ges fejlődésünk, tudományos előrehaladásunk le
hetőségét is. Ha nem is lehet azt állítani, hogy a 
legjobb kutatók egyúttal a legjobb oktatók, neve
lők, mégis el kell ismerni, hogy - legalábbis 
egyetemi szinten - 11en1 tud oktatni, sem nevelni 
az az asszisztens, akineh: saját területén tudomá
nyos problémája nincs A hallgatóság ezt ösztönö-

se11 rnege1z1, és előtte az igazi tekintély, vitá11 
felül, a szellemi fölény, amely túlterjed a szorosan 
vett megtanulandókon, illetYe megtanulhatók011 
Jövő fejlődésünk záloga tehát mind a hallgatóság, 
mind az oktatók túlterheltségének megszüntetése 

Ha az egyetemi képzés alatti specializálódást 
ennek az elvnek értelmében ki is kapcsoljuk, nyit
va marad még mindig az a kérdés: mik legyenek az 
egyetemi alapképzésnek, a „hivatásra előképzés
nek" a kívánalmai ? Ehhez elsősorban· azt kell 
vizsgálnunk, hogy egyáltalán milyen speciális 
munkakörökben látjuk a gyógyszerésznek mint 
gyógyszerszakértőnek működési területét .. 

Szabad legyen e helyt ismertetnem, hogy a 
budapesti Gyógyszerészi Kar· S ch u 1 e k akadé
mikus nyomán a következő ágazatokban látja a 
gyógyszerészi munkakör specializálódását : 

1 hálózati gyógyszerész, 
2 intézeti gyógyszerész (kórházi gyógyszerész), 
3 .. ellenőrző gyógyszerész (gyógyszertári szak-

felügyelő, gyógyszergyári analitikus, biológiai el
lenőrzéseket végző gyógyszerész, sth ), 

4 a gyógyszergyári gyógyszerész (üzemi mun
kakörben, technológiai kutatólaboratóriumban, 
gyógynövény-termesztéssel, gyógynövény feldol
gozással, stb_ foglalkozó gyógyszerész) 

A hálózati gyógyszerész feladatkörén túl ter
jedő egyéb munkakörökhöz esetleg speciális kol
légiumok hallgatásával, még inkább doktorálással, 
illetve oklevél utáni továbbképzés útján kellene 
kifejleszteni az illető munkakörhöz megfelelő 

tudású szak:em bert Ezen azonban ne most vitat
kozzunk, ez a későbbiekben megoldandó részprob
léma. 

Egyelőre nézzük meg közelebbről felsőokta

tási refűrmunknak azt az alapvető p1i11ci1)iun1átJ 
mely az oktatás egyszerűbbé tételére törekszik 
Egyetemi oktatásunk jelen túlzsúfoltságának és 
túlterheltségének felszámolásához ugyanis az az 
egyetlen járható út, ha - az alapoktatást a feles
leges részletektől megszabadítva·- a hallgatók biz
tosabb ismeretalapot szerezhetnek Ha nem töm
jük tele őket részletismeretekkel, alapfokon sajá
títhatják el legkönnyebben azt a készséget, hogy 
az egyszerű tények közötti kapcsolatot, össze
függést felismerjék, szükség esetén megteremtsék, 
vagyis elsajátítsák az illető alaptárgy gondolko
dásformáját. Sokkal eredményesebb és könnyebb 
is ]esz a későbbiek során erre feiépü.Iő tanu]ásulc 
mind n1i;nőségi, mind n1ennyiségi szempontból 
A felsőoktatási refm m sikerének egyik alapfel
tétele, hogy az·egyes tárgyak professzorai, előadói 
egymástól nem függetlenül, hanem egymás tárgyát 
szorosan fjgyelembe véve: a11nak a n1inin1umna.l{ 
az oktatására törekedjenek, melynek elsajátítása 
nélkül elképzelhetetlen, hogy a hallgató az önálló 
gondolkodásmódot, alapisrner eteinek tudatos fel
használását elsajátífaa ol} mértékben, hogy az 
egyetem elvégzése utáni n1unk_ahel:yén: hol a ta11ul
talrnál szűkebb körű, de viszont különlegesebb 
tanulnivalókkal találkozik, rövid idő alatt jó szak
em bené tudja magát kiképezni Ezen oktatási 
rnh1imum silceres 111egállapítása a záloga n1jnde11 
egyetemi oktatási reformtörekvésnek, melynek az 
egyetemen belül természetesen egyik alapfeltétele, 
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hogy az egyes szaktárgyak sovm1zmusán folü!
emelkedő szemlélet érvényesülhessen. A másik 
foltétele azonban az, hogy az egyetemiek minél 
pontosabban kapják meg a feladatot, hogy mit 
és mil:r 111é1ységbeh kell tanítaniuk; a1 tanítás inód
ját csal{ tessél{ i1yugodta11 rájuk: bízni. 

Az egyetem i1yilvánvalóan túln1e1111e hatás..: 
körén, ha maga kívánná n1egállapítani a. g;yógysze-
1észi mu11kakö1t, illetőleg n1aga állapítaná meg az 
ehhez az elképzeléshez mé1 t tudásvolument Egye
nesen szembekerülne a felsőoktatási 1ef(n1n szel
lemével, ha így járna el éppen a legalapvetőbb 
kérdésben, mert ezzel a gyakorlati élet jelentő
ségét negligálná. Éppen ezért a gvógyszerészi hiva
tás megfogalmazása so1á11 a hálózati, a kórházi, 
a gyóg~yszerelle11ő1zési és a g~yári inunk:ak:örökben 
ténykedő szakemberek tapasztalásából és elgondo
lásából kiindulva kell a S ch u 1 e k-féle gyógy
szer szakértő i1égy kategóriáiát kialakítani és az 
úgynevezett minimális tudásigényt ehhez képest 
kell kategóriánként felmérni. 

Úgy hiszem, nem tévedek, hogy a hálózati, inté
zeti, ellenőrző gyógyszerészek kérdésében illeté
kesek a jelenlevők közt találhatók, s így máris 
nyilváníthatják véleményüket, illetőleg felkér he
tők ana, hogy sajátos munkaterületükön tartsa
nak előadást erről a kérdésről. Területük sajátos 
kérdéseit hangsúlyozva iparkodjanak választ hoz
ni : mi legyen a tudás minimuma, melyet az egye
temet frissen végzett hallgatótól megkívánnak ? 
Összegezzék az illető mm1kakör dolgozóinak Yéle
ményét és tolmácsolják az egyetemnek. A Gyógy
szerész Szakcsopo1t készségesen ,rállalkozik ezek be
gyűjtésére A S eh u 1 e k-féle kategorizálás negyedik 
helyezettje az a bizonyos „végső, de nem utolsó" 
munkakör : a nagyüzemi gyógyszergyártás, gyógy
növénytermesztés, feldolgozás, stb. Az ilyen fel
adattal foglalkozó szakemberekkel szakszene
zeti és szakcsoporti kapcsolataink bár bontako
zóba11 vannak, de még nem elég erősek: egy il;ye11 
vita megindítására, levezetésére Képviselőik 
ezzel szemben helyet foglalnak a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Kémiai Os~tályának gyógysze
részi komplexbizottsávában Eppen ezért azt java
solnám, hogy ez utóbbi bizottság előtt vethessük 
fel számukra ezt a kérdést 

A jelenlevők zöme előtt álló nagy feladat tehát 
a hálózati gyógyszerészekkel folytatandó vita 
levezetése. Bár a felsorolt kategóriák közül felü
letes ránézéssel ez tekinthető a legalapfokúbbnak, 
mégis a hálózati gyóg~yszerész munka.körének 
megfogalmazása a legnehezebb. Szabad legyen 
emlékeztetnem önöket az előljáróban niár említett 
külső és belső okokra.. Engedtessék meg, hogy 
kiindulási alapul vita alá bocsáthassam e mm1ka
kör alábbi megfogalmazását, vagyis hogy mit 
értünk a szocialista egészségügy· gyóg,yszerészé
nek fogalma alatt 

\T álasz : szocia.lista gyógyszerész az a szak
ember, aki a gyógyítást, illetve a betegségmegelő
zés céljait szolgáló anyagokn>tk, egyszóval a gyógy
szereknek szakértője Rendelkezik azzal a tudás
sal, mely ahhoz szükséges, hogy : 

a) az orvosi vényre felírt gyógyszert elkészitse, 
az orvosi előirntokat inkompatibilitás szem-

pontjából felülbírálja és a vényírás során netán 
elkövetett hibát biztosan felismerve ennek káros 
.következn1ény-eit meg tudja akadál;yozni; 

b) a gyógyszertári gyógyszer készítés elméleti 
ismeretét oly mé1tékbe11 birtokolja, hog)'- az üzemi 
méretű gyógyszer készítésre to• áhbképezhető le
gyen; 

e) rendelkezik azzal a szemlélettel, mely a szak
tudást a Ielkiis111eretességgel párosítva., biztosan 
és csak a gyógyítás érdekeit tartva szem előtt el 
tudja dönteni. hogy valamely anyag, legyen az 
gyógyszeralapanyag, vagy kiszerelt g)'ógyszer, 
gyógyszmként felhasználható-e vagy sem; 

d) ie11delkezik: a11nyi farmakodinán1iai 2 isn1e
rettel, hogy egyrészt a recept adatait egy bevetve 
meg tudja állapítani, hogy véletlen nem történt-e 
vala1ni elírás ha.tástani sze111pontból, inásrészt 
pedig, hogy a gyógyszerkutatás újabb eredmé· 
nyeit állandóan figyelemmel kísérve biztos táma
szává lehet az orvosnak, a gyógyszerelés problé
máiban mind a gyógyszerformák, mind azok 
alkalmazási módját illetőe11; 

e) végül rendelkezik-e azzal a szervezési és 
kereskedelmi ismerettel, amely biztosítja, hogy a 
gyógyszertárvezetés során a népgazdaság érdekei 
is érvényesüljenek 

A szocialista gyógyszerész feladatköre azonos 
a g·yóg~ysze1 tá.ri gyógyszerészi mu11k:akö1rel, ami 
viszont a gyógyszertád középkáder, a gyógysze
résztechnik:us feladatkörénel{: pontos ismerete i1él
kül ~ legalábbis \'éle111én:yen1 szerint - r1en1 
állapítható meg. Nyilvánvaló, hogy a technikusi 
inunkakör, a1neJ:y a hálózati gyógyszer ész n1unkii. -
jának könnyítését célozza, tartalmaz olyan ele
meket, amelyekre azelőtt csak a gyógyszerészeket 
képezték ki. Elsősorban ezeket a tudnivalókat kell 
kiemelnfu1k egyetemi oktatásunk tematikájából. 
A gyógyszerészhallgatók ilyen üányú kiképzését 
a tanító gyógyszertárra, illetőleg az oktató gyógy
szerészre bízva. Ezért tartozik ide tulajdonképpen 
a teclmikuskérdés is. 

Ettől füf!get]enül is azonban a középkáder-kép
zés az általános oktatási reformnak pontosan olyan 
részletkérdése, n1int az egyete111i gyógyszerész
képzés. Nyilván megtalálják az illetékesek annak 
helyét és módját, hogy megbeszéljék a technikus.
kérdésnek pedagógiai és dialektikai vonatkozá
sait, melyek megtá.rgyalandók abban az értelem
ben, hogy a technikusképzés anyagának minden 
erőltetett tudálékosságtól mentesen, szakiskolai 
szinten, szigorúa11 a techi1il{us munl<::al;;:örhöz 1-{ell 
igazodnia. A gyógyszertári technikus-képzés okta
tási igényeinek pontos megállapítása fogaskerék 
módjárn kapcsolódik bele a gyógyszerészi felső
oktatási reform tárgyalásába és egyúttal részét 

2 Azé1t választom ezt a megnevezést, ni.ert az orvosi 
studiumhoz tartozó fa1makológiáva.l való foglalkozás 
a gyógyszerész számára nem haladhat n1eg egy bizonyos 
n1értéket Rem léphet át bizonyos határokat., kizáró
lag valamely kész gyógyszer hatására és terápiás a.lkal: 
mazására korlátozódhat, ez pedig ,a far1nakológia or·vos1 
tudományának csak egyik ága„ Jgy_ elkerülhető a ké~ 
tes1\·é1-hi-vatás közüt·t a súrlódás. Egyik külíölű1 
gyógyszerészképzési ten1at-ikában talán már éppen ezért 
is a vonatkozó tárgy nem farmakológia, hanen1 farma
kodinámia néven szerepel 
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képezi az általános oktatási reformnak, tehát je
lentőségénél fogva ma már lényegesen több, mint 
egyszerű adminisztratív intézkedés 

A gyógyszertárhálózat azonban nemcsak az 
eddig említett területen van érintve a felsőokta
tási ügy kérdésében, hanem a gyógyszertárháló
zatra vár az egyetemen előképzett gyógyszerész
jelölt gyógyszerésszé nevelésének, képzésének be·
fejezése Ami e téren eddig történt, sok helyen 
sikeresnek bizonyult próbálkozás, de semmi esetre 
sem tekinthető intézményes megoldásnak A tanító 
gyógyszertárnak és tanító gyógyszerésznek 
mint önálló kategóriának, meg kell valósulnia 
Ezt kívánja az az alapelv, mely szerint az egye
temet mentesíteni kell azoktól az oktatnivalók
tól, amiknek ellátására elvileg a gyógyszertár 
hivatottabb és alkalmasabb. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy az ilyen gyógyszertáraknak és a 
megfelelő gyógyszerészeknek nemcsak papíron 
voh1a szabad létezniük Máról holnapra ez ugyan 
meg nem valósítható, de mégsem kell e kérdés 
körül sokat vitatkoznunk Ha évenként és megyén
ként mindössze egy gyógyszertár munkakörét 
alakíthatjuk át e célra, s ugyanakkor nemcsak 
felfektetjük minden megyében az oktató gyógy
szerészek kataszterét, hane1n fülyamatba is tesz-· 
szük a kiválasztottak kipróbálását és ez irányú 
folyamatos, állandó és évenkénti beszámolóhoz 
kötött továbbképzését, 3-4 éven belül megterem
tettük az egyetemen kívüli gyógyszerészoktatás
nak azt a szervezetét, amely ha jól meggondoljuk, 
az egyetemmel szoros együttműködésével, egyik 
alapfeltétele felsőoktatási reformunk megvalósí
tásának 

Ez a probléma még vakítóbb reflektorfénybe 
kerül, ha az egyetemi oktatást megelőzően, tehát 
közvetlen az érettségi után fognak gyógyszertári 
gyakorlatot folytatni a gyógyszerészi pályára 
készülők Súlyos aggályok merülnek fel ugyanis, 
vajon egy nem megfelelő környezetbe került, min
den kritika nélküli ifjú hajlandó lesz-e később 
nehéz munkával és tanulással megszerezni az egye
temen elsajátítandó gyógyszerészi ismereteket, 
vagy pedig egyetemi éveit azzal a meggyőződés
ből fakadó ímmel-ámmal végzi, sőt kínlódja át, 
hogy csak erőltetett akadékosság, amit tőle az 
egyetemen kívánnak Ő már ugyanis a gyógyszer
tárban látta, tudja, hogy az egyetemen tanultakra 
a gyógyszertári gyakorlatban nincs szükség Döntő 
kihatással lesz az érettségi után gyógyszertárba 

. került gyógyszerészjelölt egész egyetemi stúdiu
mára, egyéni életére, s ezen keresztül a szakma 
minőségére is, hogy a fiatal, zsenge lélek a gyógy
szertárban milyen irányítás alá kerül. Szakmánk 
vezetői számára ez újabb súlyos felelősségvállalás, 
mert ez a gyógyszertári gyakorlat fontosabb és az 
egész életre kihatóbb, mint amelyet csak az egye
te1ni évek után egy fél éven át, az állam,/izsga leté
tele előtt, jóval érettebb fővel teljesítenek Az 
állam vizsgás gyógyszerészj el öltek oktatását is intéz
:Uényessé tem1é a tangyógyszertára.k szervezése 
es az oktató gyógyszerészek állandó iskolázása. 
Az egyetemen kívül folyó szakmai képzés jelentő
ségének elbagatellizálása lemre, ha az államvizsgás 
gyóg3rszerészjelöltek mh1de11 évben más és n1ás 

gyógyszertárba, illetőleg gyógyszerészhez kerül
nének A munkaerőgazdálkodási szempontoknak 
ez esetben feltétlenül háttér be kell szorulníuk, 
a nem kellő gyógyszertári képzést a jelölt munká
ján keresztül a közösség is megsínyli. Az egyete
men megkezdett tanítás és nevelés folytatása a 
gyógyszertárban csak a tarútó gyógyszertárak és 
oktató gyógyszerészi mu11kakör intézményesíté
sével oldható meg) an1it soha i1e111 tud pótolni az 
egyetemek és felsőbbségek „ad hoc" vizitációja 
Csak ellenőrzéssel ez a kérdés nem oldható meg. 
Ezzel kapcsolatban eszembe jut Vastagh Gá
bornak a gyógyszerminőség fokozásával és a gyógy
szer ellenőrzéssel kapcsolatban tett találó megjegy
zése. Szerinte, hogy több búza, gyümölcs teremjen 
a tsz-ekbe11, i1em elég csak a csőszök számát sza
porítani. Így van ez a gyógyszertári oktatással 
kapcsolatban is. Még az oly fokozott oktatási 
elle11őrzéssel sem jutunk túl a for1nális ered1né
nyeken, ha ugyanakkor nem biztosítjuk az egye
temen kívüli, tehát a gyógyszertári oktatás alap
feltételeit Tisztában vagyunk azzal, hogy a szo
cialísta tervgazdálkodásnak időnként vannak át
meneti fejlődési nehézségei s ezek néha gátolhatják 
az azonnali ideális megoldást. Ebből azonban 
semmi esetre se111 az következik, hogy e kérdéssel 
alapvetően ne foglalkozzunk Le kell mérnünk, 
hogy mit is lehet az esetleg meglevő nehézségek e]
lerrére máris megtenni, előre kell megállapítani azt 
is, hogy mit kell majd tenni, ha gazdasági feltétele
ink megjavulnak Jól vigyázzunk azonban, nehogy 
a pillanatnyi napi problémák kényelmesebb, keve
sebb harcot kívánó megoldásával lemondjunk a 
gyógyszerészet jövőjéről 

Ezt a inegjeg,yzése1net se1n a szakmai soviniz
mus dih:tálja, 11a11e1n az a felismerés, hog,y a jövő 
fejlődés iránya az orvos 111ellett inegkí,ránja egy 
olyan, biológiai szemlélet mellett alapos kémiai 
és általába11 egzak:t természettudo1nányi isn1ere
tekkel is rendelkező szakember bekapcsolódását 
az egészségügybe, amely feladat ellátására alapjá
ban véve az-· általunk oly szívese11 és sol{at emlege-· 
tett „gyógyszerészi szemlélet" a legalkalmasabb. 
Ha a fejlődésnek ezt az irán:yát fel nem ismerve, 
vagy elhanyagolva, gyakorló gyógyszerészejnk 
tudásszükségletét a gyógyászatban így vagy úgy, 
de végeredményben csak egy szakiskolai szint köve
teln1én.yeire korlátozzuk, azo11 az sen1 segít, 11a 
ennek a mü1imumnak az oktatására \.réletlenül 
pillanatnyilag csak az egyetemen találtak helyet . 
Ha nen1 tudjuk biztosítani, nemcsak az eg:yetemen„ 
de a gyógyszertárban is a szó komoly értelmében 
vett „gyógyszerszakértő" kiképzését, más vona
lon, tőlünk függetlenül fog kialakulni az orvos 
számára egy ilyen típusú segítőtárs, mert az élet 
igényli. Hosszú kerülő úton, sok vargabetűvel 
jó pár esztendővel azután majd felfedezik, hogy 
a modern gyógyszerellátás szakembere lehetett 
volna már a mi időnkben is a megbízható szaktu
dású gyógyszerész, ha mi magunk rajta lettünk 
volna, hogy azzá fejlődhessék 

A hálózati gyógyszerészekkel folytatandó meg
beszélés so1á11 elsősor ba.n azzal kellene füglalkozni, 
hogy ők maguk miképpen gondolják a gyógy
szertári oktatás tananyagát. Ezt nyilván elsősor-
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ban azok a gyakorlati ismeretek alkotják, amelyek 
elsajátítására alkalmasabb a gyógyszertár és a 
gyógyszertári munka, mint az egyetemi Az egye
temi oktatással ezt a tervet koordinálva, később 
majd meg kellene állapítani a végrehajtáshoz szük
séges pontos tematikát, az ana alkalmas gyógysze
részeinket külön ki kell képezni erre a feladatra, 
nem feledkezve meg pedagógiai szempontok
ról sem. 

A hálózat részéről gyakran merülnek fel kívá
nalmak, javaslatok az egyetemi felvételekkel kap
csolatban A gyógyszerészi pálya nem tartozik 
az érdekes, vonzó foglalkozások közé kívülállók 
számára, akik főleg az anyagi lehetőségeken ke
resztül értékelik az egyes mesterségeket. A mun
kás-paraszt szülő különösen meggondolja magát, 
hogy hosszú négy éven át ne Jegyen keresőképes 
gyermeke csak azért, hogy az aránylag mérsékel
tebben dotált gyógyszerészi okJeyeJet megszerez
hess'e E té1e11 úgy ·vélem, igen hasznos segítséget 
nyújthatnának hálózati kollégáink, ha körzetük
ben - főleg a helyi középiskolákban - megkísé-· 
relnék az ana alkahnas egyéneknek a gyógysze
részi pályára való i1á11yítását 

Külön probléma azoknak az egyéneknek kérdése, 
akik már régebben érettségiztek, de még eddig 
vagy nem jelentkeztek felvételre, vagy pedig eddig 
még nem sikerült a felvételük. Ezek esetleges fel
vételükig többnyire, mint gyógyszertári teclmiku
sok értékesítik idejüket Gyakorlatilag megvalósul 
esetükben az érettségi és az egyetemi tanulmányok 
közé iktatott gyógyszertári alapképzés .. Tapaszta
lataink szerint azonban, ha az illető nem olyan 
megfelelő környezetben ismerkedett meg a gyógy
szerészi munkakönel, mint amilyen egy oktató 
gyógyszertár lehetne, ennek káros következményei 
végig kísértik az egyetemi éveit 

* 
Befejezésül szeretném az ö11ök segítségét kérni, 

hogy mind a hálózati gyógyszerészek, mind az 
intézeti, az ellenőrző, a nagyüzemi gyógyszerészek 
számára - képzésük alapvető problémáit úgy 
tárjuk fel, hogy a meginduló vita az általános 
elveken túl az illető speciális gyógyszerészi foglal
kozási ág problematikája keretén belül marad
jon és abban mélyedjen el Felsőoktatásunk 

reformja érdekében szolgáltassanak ezzel az or
szágszerte meginduló megbeszélések kellő anyagot 
az egyetemen tanítandó anyag volúme1.1ének n1eg
állapításához Kérem, hogy megbeszéléseink ered
ményét juttassák el a Gyógyszerész Szakosztály
hoz, vagy Szakcsoporthoz, hogy az jlletékes egye
temi fórumok elé terjeszt hess ük azokat 

Külön szeretném kérni a hálózati gyógyszerészek 
számára előadókat, kíséreljék meg azt tudatosítani 
kollégáikkal, hogy a gyógyszerészképzés nemcsak 
közös ügye, de közös feladata is mind az egyetem
nek, mind a hálózatnak. Ehhez mérten foglaljanak 
állást nemcsak a tudnivalók mennyiségét illetően, 
hanem abban a kérdésben is, hogy véleményük 
szerint, azok oktatásából mit vállalhatnak a gya
korló gyógyszerészek 

Nyilván az illetékesek is hallatni fogják szavu
kat a gyógyszerészet jövő perspektíváját illetően 
s ezzel elősegítik az önmagában is eléggé szerte
ágazó gyógyszerészi problematika körülhatáro
lását. A hálózati, az intézeti gyógyszerészet, az 
ellenőrző laboratóriumi gyógyszerészet, a gyár és 
gyógynövénytermesztés gyógyszerésze igényeit is
merve lesz az egyetem abban a helyzetben, hogy 
a felsőoktatási reform szellemében foglalkozzék 
az oktatandó anyag ehhez mért összeválogatásá
val. Elsősorban azt tartva szem előtt, hogy beve
~ető, előkészítő oktatást, alapismereteket nyújtson 
Igy válik lehetővé jelenlegi oktatásunk túlterhelt
ségének oly mérvű enyhítése, hogy hallgatóinkat 
a szakmájukkal összefüggő tudományágak szelle
méber,r önállóan gondolkodó szakemberekké nevel
jük. Igy adunk számukra biztos indítást leendő 
munkahelyükre, ahol gondosan megszervezett ok
tatás fogja majd szakmai műveltségüket kellő 

irányban elmélyíteni, illetőleg gyakorlativá tenni 

Sok és nehéz feladatot kell megoldanunk, míg 
oktatásunk reformjának ily természetű megoldá
sát végrehajtottuk. A nép egészségügye iránti 
lelkes érdeklődésünk és ezen belül pályánk szere
tete azonban biztosan átsegít a nehézségeken. 

PE3!0ME 

Depeµ; o6CY)l-{.lJ;eHIUI BOrrpoca o6pa3oBaHH51 cpap1v1a
neBron, )J(€.JiaTeJ1bHO BhI5ICHH'Ib KpYr OŐ5I3aHHOCre.\1 cpap

MaUeBTHlJeCKOIO cneu;i1an11cTa BhTCrnero 06paaosatt11n, tta 

pasnHl!HhIX 06nacr51x. l{ 3101vlY o6paaoBaHHIO YHHBepcrr· 

reT ;:i;aer TO.JibKO OCHOB3HI1e, Hű BOCIII1T3HHe IIOJIHblJ\·l cne

UI13J1HCTOM, 3TO sa.n;alJ"eH pa6otJero MCCTa 

l1MCH BBH}lY roro, '-!IQ 80 npoueHIOB 4JapM3U€BIOB 

pa6oraer B an1el{aX, OCOŐCHHO 83)f(HbIM 5IBJIHC'TC.51 o6pa-
30B3HHC B arrICl{3X 

An1op p:acr npe,D,JIO)f{CHHe K onpegcJICHHIO KGMrre

reHUHH cpapManenroB, pa601amnlHX B anTexax Tipe;1na

raer /J.a.nr:.Illc orrpe,!lc.neHHe KOMne·reH11,1111 H o6cY/J\.íleHtte 

o6pa30BaHHH TexHHKOB, pa6ora10m11x B anrer::ax flo 
MHeHHfO aBropa B HHiepecax YCflCilJHOJ':í: pa60'IhI no Bb!C· 

llIYfO o6pa30BaHHIO HeOÓXOll11MO opraHH30Baib YlfC6HbIC 

anreKH 11 npespar11rb B CHCTCMY ,!lQ_;T/i<HOCib QJapMa

UCBia npeno,D;OBaT€JI5I 

ZUSAMMEXF ASSUKG 

Vor der Bcsprechung der Apothekc.1ausbildnng 
soll geklárt we1den, was die Aufgabe des ~l\.pothe

kers als „Arzneimittel-Sac.:hverstandige1" auf <len 
verschiedenen Fachgebieten ist (in der Apothcke, in 
KrankenhansapothekE-n, als Fachaufseher, in Qua.Ii-· 
tátskontroll-Laborato1ien, in der bet1iebsa1 tigen Arz
neimittelherstellung, in Forschungslaboratorien, ün Heil
pflanzenanbau, usw) 

Die Unive1sitat gibt zv.'ar eine allgen1eine B~s 
zu alleden1. aber die Er ziehung zu einern "\· ollVi er-· 
tigem Fachmann, ist die Aufgabe des Ar bcitsplatzeí3 
Da etwa 4/5 Teil de1· Studcnten in Apotheken arbei
ten wird, ist die Ausbildung Hir dieses Gebict besonders 
wichtig \7erfasser macht einen \Torschlag, in "-elchcm 
er den Vilirkungsbereich des Apothekers in der Apa·· 
theke bestimmt. 

Der Arbeitskieis des technischen Hilf:Spc1sona.1s 
soll begrenzt und seine Ausbildung besprochen v.cr· 
den 

lm Interesse einer erfülgreichen phar1nazeutischen 
Lehrtatigkeit sollen Lehrapotheken organisiert und die 
Institution des Lehrapothekers eingeführt V101den 


