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A gyógyszerészképzés tantervi irányelvei 

lJr. Jledve Lá8z/r) cgé::;zségi.ürvi 1nini;;zter 
~Ofi3D/1H87. ;;zú1111nal jöYúl~auyt<-: a'" -~yög-yszerész
képzés tanter\·i irányelveit. ,~·köYetJZC_~·zDJ;;;' szerint; 

~-\ rryógyszerészképzés céljn., houv a pti!Yakezd('i 
!.!Y(>Q"\,~~zeré.:.;z rendelkezzék olya11 ._t~l111életi. és gvil
j._~n·t{ti is111eretekkeL arnelve'k alkalinassú tc~,;zik 
ininden, U:\"Ógvszerésszel hetiJlthctű 1nunkateriiletc11 
últalúno;·g}~Ógyszerészi tevékenységre. és alapját 
képezze bár1nely gyógyszerészi szakterület szak
képzés {tt1clonuí.n;vns to\-úbhképzés) utúni 111íívelé
sére. a szaktnn.í és a tú1·sacl1drni közéletben \·al<'1 
l'sclckvó részYételre. 

I~nnek 111errfeleliie11 
·- rendelk~zzék nia.r.'\ista -lellillista \·ilúguézet 

ah1ipján álló tnagasfokú t'tltalúnris és szak1nai 
rnü\~eltséggel és ennek incg-fClelií 1nagiltartússal. 
!'elelfísség- és hivatástudattal: 

- isn~erje az egyén és ;1, túr::;ad<.du111 g:\·lígyszer
(~llátúsának alapjnit. a gyógyszerek fizikai-kérnia.i 
tulajdonságait. cllen{irzését. készítését (eltíúllítú
;.;át). 1nellékhn,tását1 interakcióit é:::; ezek klinikai 
i'ontossúgát. biofartnáciai értékelését. a, betegségek 
[>a.thntneeha11ir,1nusát. f(;\)\) ::;zitu1itú111úit. t:crúpiás 
igé11yeil, optiinális gyógyszerszükséglet:ét. \·ala-
1nint ezek tudotnányos alapjait: 

-- rendelkezzék n1egi8lel(i kéve:-J:-ié~L!;el. kész;.;éu
~el és felkésziiltség:gel ~l !:!YÖi.C\.tszerellKt'?ts. a !!VÓU~'
~zeranalízis, a. IT\~~~u-vszt~r-ké~~ítés, gy()[!yszL~r.infC;r-
111úció alapfö!ad~fai~;1k ellátásúra és.__:~llz'í;trí to\·íl.hh
fejlesztésérc: 

-~ legyen képe:-; ::izakn1ai n1u11küja .-;orún bc:
illeszkedni a 8'.YÓ!.tv.szerész-heteQ:. ur\·os-Q:v('1::r;;
:-:zerész és H k0~üs~Óg 1nnnknJ.:apc~SqJatáha: · · '· · 

- legyen képes a. saját területén felkésziiltsé!.(e 
ala.pjún--~ u prevenei6. az egészséguc;,·elé:-.: nktÍv 
tevékenyciégénck nü;,·e\ésére: 

·-- Ieiyer~ képe::; az orvo:;i és gy(Jgy:-;zen~szet i 
:szakirochdo1nlnu1 \"aló tájékoz(Jd{l:o.;ra: 

- rendelkezzék olyan képességekkel és fel
készültséggel. hogy szakterületén képes legyen a 
szako:-iodás küvctelrnényeinek 1neufelel11i, s .-;zak
inai isinercteit ünó.lh'i é~~ :-;zer\·ezcit to-..-{thhképzé:-: 
keretéhen folyarnatosan gyarapítani. é:; azt g,vakor
!ati rnunkt'tjn. sorún alkaltnazni. 

.'\ hallgatónak <LZ cgyeterni képzés son.ln e! ke!! 
:-iajútítnnia. illet\·e tueg kell Íiitnernie 

- az oktatott alap- é.:-i alka.linazoll tttduruúnyoL 
;tzun elrnéleti kérdéseit. an1elvek <lZ uktatott 
túrgv<lk lénverrének és üsszefüf!gÓseinek 111eQ:ért.ésé~ 
l1e~~«1z i;:;iu~ref„anyau: szi11tctiz;'Liús{LIH1z. ill. Ínte.u:rú~ 
c-iójúhoz szükséacSel~: 

- rnin<lazon,~gyakurlati tevékenyl:iéget.. nielyet n 
pál)-rnkezcl6 gyögyszorésznek el kell látnia.: 

- az elsősegélynyújtást, 1nclyet az orvosi el
lútúst n1cgel6z{íe11 elvégezhet; preveneit'it. 111elyhcn 
<tZ urYosnnk !'iegít:;~geL 11yújLhaL: 

· - a terúpfríban és diagnosztikúha11 alkal111az
hatö anyagok tulajclonsága.it, azoknak az ékí 
szervezetre avakorolt luLtúsút, kölcsönhatúsait é:-: 
alkal111az;Í.sul;;;' k1)ckúz1Ltút: a klinikai. illct\·e kór
házi l!\·(1Q'\'szcrészet és a klinikai farn1ako!úgin 
alapja'ü: ,,. 

- <l kis-, közép- cs nagyüzenli µ_vlígyszt~rel<'í
úllítás ehnélctét és gyakor!at:í.t: 

-- a gy6gy.:;zerellenlirzésl és az alkalr11azhat('1 
ntetodikúk eln1életét és rrvakorlatát. a gv('iuvszcr-
tiirzskünyvezési eljárást:'-· '· · ,_ · 

-~ a g,vógyszerellútást. gyúgy::izergazdúlkodúsL és 
elosztást. e területen a szer\·ezési. ;;c:zetési és alari
vctéí közgazclnsúgi i.-nnereteket. a gyógyszerktil
kereskedelein és iinpurtpolitika alapjait: 

, __ a. !!V{Íg:vszerinün·nuíeiót. a. hcteuséun1euel6z1·i. 
euészséU;nc'gf;rzfí. eQ'.észséu11e\·clii és'-- f~I,·il~f[!osíh'> 
t~·vékc1'lységeL a ti'~-lzot.t '-g;;c'igvszerfo[!vasztÍÍs \·e-
szélyeit: '- , · '- · ·- · 

- a gycJgyszl~részi te\·ékenység etikai é.-; jogi 
\'( >n<li kozúsait : 

- itdndazon isinereleket. atnch·ek szüksé[!esek 
az ercd1nényes gy('igyszerészi 11111n'iztíl1oz, a g,~cJg:r'
szerész --heteg. az orvos -gy6g-yszcrész kapcsnla
tiikh;u1: 

- egy \·iláµ:n,\'(.'\\·et ;t kiizépfokú nyvh·vizs,un 
szintjén. 

.-\ gyúgy.-;zerésztudon1ti.nyi karok a képzési cél
kitlízést egységes Cf:!;·etc1ni alapképzé;-; kerPt:éhen 
\-;1Jf'1sítjúk 1neg. 

:\.szakképzést t;:-: U1\·úlll)ké11z6:;t ii1<i.:-; re11c!elLezé:
:-:ek .szahályozzúk. 

11. ~:J (l,llÓf./jj·S::.er(!8::.l·(i1r::.[;,), l.:crctci 

.-\ g}·úgyszerészképzés C'éljait iueg;,·;d(ísítr'i (d.;
tat(i-llL'YcÍlí 1n11nka kereteit a.z a.láhhii1k hattlrozzúk 
!t\C'!.,!: 

( .:-\ gyógy•:iZurésztudo1ná11yi karo11 a ké1Jzési ükí 
.'"1 é-..-. a1nelvhiíl 20 hetc•t töltenek a lulllgatc'ik az 
:ílla111"\·izsgc.~ el6tt a gyakorlati nn1nknlie!y'en. 

}feuhatúrozot-t ltelvcn és id(.íh1rta1nhnn nyári 
.~.vakr:1-rlatut kell telje~íteni. 

~ . .:.\.z oktatás f(í fnnnúi: 
11 J eh'íadás. 
li) f!vaknrlati f()glalkrizú~. 
fi J ~\z el6aclá:-.: 't.eladnta. <LZ uktatotl lan<tnva-u 

i:1:-;szL·íi1glalúsa. lénvcges részuinek kícruelése: a 
<,r\·t'igvszerészi t:nd(;1niln\- t~s uvakodat egészé\·e! 
\·~l](·, iisszef'ii.uuéseinek. t-<h'N<tdafi;1 i 1·( inat k11z'ils;lÍ nak 
he1nutnt6sa." ;·t tuclniuún;·· jelent{ís ered1nényeineJ.: 
is1nertetése, a hnll~ntók uvöuv.:;zerészi sze1nléletö-
nek kialakítúsn.. '· , · '· ~ 



üO 

b) Ciyakorlati füglalkozás a ténylegesen végzett 
kiscsoportos hallgatói tevékenység, de1nonstráciö. 
szen1ináriun1. ~'1. gyakorlati foglalkozásokon bizto
sítani kell a hallgató önálló n1unkavégzését. 

A gyakorlati foglalkozások az intéz1nény intéze
teiben, oktató gyógyszertárakban (egycten1i, inté
zeti, közforgahnú ), középüzen1i. ill. gyári gyógy
szertechnológitü üzernhen, ké1niai, nüvén:ykén1iai 
üzernben. gyári. ill. kórházi laboratóriun1ban tör
ténhet. 

3. ~.\. gyógyszerésztudon1ányi karon kötelez6en 
el{jírtan a tanterYi irú.uyelYek ruelléklelében foglalt 
a.lapvető tudon1ánycsoportokat kell oktatni. 

E kötelez6en előírt tudon1ánycsoportok oktatá
sára fOrdítancló órasz{u11ot a tanter\• határozzn. 
1neg. 

„.\ kötelez(-) öraszá1non belül a gyakorlati ±Oglal
kozásokra felhasznált órák aránya 6íJ 1.\.-nál keve-
sebb nem lehet. • 

_.\ II. é·1; elvégzése után -! hetes köziürgahnú 
rrvórrvszertári gvakorlnton vesznek részt a hallrra-
t2ik~~ ~· e, 

_q_ III. éti I\7 • év elvégzése után -t hetes 8Zabadon 
\·álasztha.tó gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. 
küzfürgal1nú, intézeti gyógyszertárban. ga.lenusi 
laboratóriun1ban. gyógyszergyári technológiai 
üze1nbcn. _.\hallgatóknak az egyik gyakorlatot köz
fűrgaln1ú gyógyszertáron kívül kell eltölteniük. 
Az álla1nvizsga elött 20 hetes szakn1ai gyakorlaton 
vesznek részt a hallgatók. Ebblíl 12 hetet 111eg
szakítús nélkül közfo~',Q:<"thnú gvón:vszertárban k~ll 
eltölteni. '· C· •• • 

_i\. fenn1naradú 8 hét cltölthetéí az alábbi nn111ka
helyeken: 

intézeti gyógyszertár. egyete1ni gyógyszertár. 
középüzerni (galenusi) gyógyszertec:hnológiai lttbo
ratóriu1n. gyári gyögyszcrtechnológiai üzcn1. gyári 
kénüai-. nüvénvkén1iai iize111. :rvári. ill. kc'>rházi 
laboratóriuni. ~ ,_, 

A nyúri gyakorlatok és az úllarnvizsga el6tti 
gyakorlat heti elfi1glaltsága 3:5 /ira. 

.i\. kötelezően ol6írtan oktatott tndonuinyc.:sopor
tok ü:nneretrrnyagának alapvető téziseit (törzs
anyag) a két gyógyszerésztudo111án:yi kar egyezte
tet,ten határozza n1eg .. A törzsanyag biztosítja egy
részről azt, hogy a pályakezdéshez szükséges 
is111eretanyagot valan1en113'i végz6 egységesen sajá
títhatja el, n1ásrészrDI így érvényesíthet() az egye
ten1i sajátosságokat is figyelernbc vevö oktatás. 

-~ köteloz6en előírtan oktatott tuclo1nánvcso
portokon túl a tanter\- további kötelezően e'Iőírt. 
kütelcz6c11 választható van:v szahndon választható 
isn1ercteket (tantúrgyakat)~is előírhat. 

\' alarnennvi kötelező iűrrnában előírt isn1eret 
oktatását figyele1nhe vé\-e (beleértve az idegen 
nyelvi képzést, a honvédelnli is1nereteket és tL te8t
nevelést), a heti legnagyobb óraszátn 35 óra lehet. 

"!. _<\.. ruarxizrnus-leninizu111s tantárgyai prog
ra1nját és követehnényeit a iuüvel(Jdési rniniszter 
határozza 1neg. _Az idegen nyelvek és a testne;;elés 
oktatását a inűvelődési 111iniszter szabályozza. 
_4. honvédebni is1neretek oktatását külön utasítás 
szabályozza. 

l H88. fe!Jruúr 

5. _.\.z egyes uktat{uü idiiszakokban nHtxilnn1n 8 
külünbüz{) értékelésű szú1nonkérési ffJrllHl írhatt'J 
elő. l\iinden oktatási icl<íszakban (az álla111vizsga. 
előtti gvakorlat kivételével) legalúhh 3 öt fokozatú 
értékelésü szán1011kérési forrn{~t kell előírni, arnelv 
gyakorlati jeg!~. szigorlat. illetve zárc'1vizsga lehel. 

111. J-L: álhu11 ciz8[J<I 

_.\z állrunvizsga célja és feladata, hogy t~ gyúgy
:;zerészképzés célkitűzéseiben 111eghatározott is-
111eretek1 képességek és készségek elsajátítitsát. ilL 
tnegszerzését ellen<'..írizze. Tekintettel arra. hogy az 
álla111\·izsga. a 8Zaktárgyi vizsgák lezárása utún 
t-örténik. célja a kn111plcx. integrált istncretck ellcn
<')rzésc. 

A.z úllatn\·izsga célja az isn1ereteknek. képes
:-;égeknek. készségek11ek a púl~yakezcl{í últa1ános 
gyógyszerész szintjén történ{) vizsgálata. 

~-\.z úllarnvizsgára hncsájtús feltétele az ahHzolu
túritun 111egszorzése. a szakdolgozat elkészítése és 
eredn1énye:-; 111cgvédése. 

_.\. szakdolgozat készítés últalánoi-i ::;zahálvait a 
2lil!l8G. (Vlrf. :ll.) :VDI HZ. r. 27. ~-a írj"a clii. 
_.\szakdolgozatnak az üt f<Jknzatú értékelés alapján 
1neghatúrozott érclen1jegye az úllan1\·izsgci átlag
cred111én:véhe heszá1nít. 

_-\z úlla1n\-iZHl!<l tÚl'!!V<L: _-[{talrlno.-; yyáyy,<;;:,erri.'Jzi 
i.~·1nerete!.:. '· ._ · 

.~\z 1íJ!i_unviz::;ga húron1 részhól áll: 
1. Egységes tesztvizsga (írúshan) 
2. C~yakorlati \·izHga 
:L Szóbeli vizHg:a. 

_-l::; egy.-;é[/C8 teszt 100~120 kérdésb(íl áll .. ~\ kérdé
,-;ek szintetizáló. többségében prohléu1aele1nz<'í kér
clésc:soIJortok. an1elyek felük•lik a gyógyszertec:lttH1-
hJgiai, a gyógyszerhattí.stani. a gyógyszerügyi szer
\·czé::;i é8 az ezeket 1negala.pozó határterületi Ü:i
tuereteket:. _c\.z ü·ásbeli \·izsga anv<U:!;Út képezhetik 
a fenti té1nákra Ynnatkozó .._olya1{ J~laclat111egoldá
:-:ok is. a.n1elyekhen az istueret:ek kon1plcx <llkalina
zása Hzükséges. 

Évente az egyete1nck 1neghatározott szán1ú 
kérdést készítenek, ezckhöl a I(utatásirúnvítási és 
Felsöoktatúsi P6osztálv rnellctt n1liküdé) I3Ízottsán: 
vtí.la.sztja ki a fclliasZ.núlásra kerük.) feladatsort. 
~-\z állan1viz~:H!H eéljára készített kérdések titknfHlll 
kezele11d6k. '-

"':1 gyakorlati ci;: .. 'J[/ll gygyógys::erkészítésbéil áll. 
.~ gy('igvszer elkészülte ntán a.z Allan1i \'"izsgáztatr'1 
Bi~Z)tt~~í.g olé>tt sz{unot kell adni a gyógyszer 
készíté;.;ével kapcsolatos gyógy:;zert.echnológia.i. fi
zikai-kéiniai. g_yógyszerellen6rzési. biofarrnúc:iai. 
gyógyszerhatástani. valarnint a gyógyszer kiadúsá
\·al kapcsolatos liatúlyo::; jogszabályi Ü:lH1eretekr{il. 

_4 s.-::óbcli vi;:8(!án a jcVilt az .Slla1ni \'izsgáztatt'i 
Bizntt::;ág elfitt sz{unot. ad els{)sorhan a gyögyszer
technológia és gyógyszerhatústan. vala1nint n 
gyúgyszerLigyi szervezés t€rületéröl kapott kérdé
sek kifejtése során a kép:i~8si céloknak inegfelel6e11 
últahinos gyógyszerészi istnereteiről. l\fegbeszélésre 
keriil a szóhnn forg{1 ~yógyszer tulajdonsága, készí-
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tése, vizsgálata, hatása, mellékhat{iaa, lehetséges 
interakciói, biofarmáciai értékelése olyan mérték
ben, ahogy azt a pályakezdő gyógyszerésznek iA
mernio kell, feladatai önálló ellátásához. 

A gyógyszerésztudományi karokon az állam
vizsga típusa a 21/1986. (VIII. 31.) liil\1 sz. r. 28. § 
(2) bekezdés a) típusának megfelelő. 

Az államvizsga részeinek minősítése öt fokozatú. 
Az államvizsga tárgyának eredményét részeinek 
számtani átlaga adja. Az államvizsga eredményét 
a 21/1986. (VIII. 31.) l\Il\I sz. r. 30. §-a szerint 
kell megadni. 

l V. Az oklevél 

A lrnllgatók ttinulmánytük sikeres befejezése 
után gyógyszerészi diplo111át kapnak, an1ely n1in
den szakgyógyszerészi képesítéshez nem kötött 
gyógyszerészi munkakör betöltésére képesít. A dip
loma minősítésére a 21/1986. (VIII. 31.) l\Il\I sz. r. 
32. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

A minősítés feltételeinek a két gyógyszerész
tudományi karon azonosaknak kell lenniök. A dip
loma külön jogszabályban meghatározott szak
képzésben és továbbképzésben való részvételre 
jogosít. 

V. Ajánlása/,; 

- A tantervben a tantárgyak sorrendjét úgy 
kell 111egállapítani, hog:y azok egy1násra épüljenek, 
egymást kiegészíLsék, biztosítsák az előrehaladó 

képzést és a vizsgaterhelés lehetőleg egyenletes el-
osztását. 

- A vizsgaidőszak időtartarnát a vizsgák szá1ná
val összhangban úgy kívánatos i11egállapítani 1 

hogy egy-egy kollokviumra legalább 3-3 munka
nap, egy-egy záróvizsgára, szigorlatra legalább 
G-6 nrunka:nap, álla1nvizsgár11 12 n1unkanap 

tiszta felkészülési idő bizt-0sítva legyen, s két tanév 
között minimálisan 1 hónap pihenőidő legyen. 

- A gyógyszerésztndományi karok tantervének 
elkészítésénél kívánatos biztosítani, hogy a képzés 
során a II. év végén a kötelezően előírt ismeret
tmyag azonos köre nyerjen befejezést. 

VI. Záró rendelkezés 

A jelen tantervi irányelvek alapján kidolgozott 
kari tantervet és tantárgyi programot az 1988/89. 
tanévtől kezdődően kell felmenő rendszerben alkal
mazni. 

1lf ellélclet 

Kötelezően oktatott tudománycsoportok a 
gyógyszerésztudornányi karokon: 

1. Alapozó tudománycsoport: Matematilm (számí
t,ástechnika), Biofizika, Fizikai kémia, I(ol
loidiktt 

2. Kémiai tudománycsoport: Altalános és szervet
len ké1nia, ~~nalitikai kén1ia1 Szerves kén1ia1 

Bioké1nia 
3. Biológiai tudományc:wport: Biológi"', Növénytan 

'" Orvosbiológiai tudománycsoport: lVIikrobiológi"', 
Élettan, ICórélettan, Anató1nia1 Közegész
ségtan-járványtan, Elsősegély-nyújtás 

5. Gyógyszerészet-i rudornánycsoport: Gyógyszerészi 
kénria, Gyógynövény- és drogis1neret 1 

Gyógyszertechnológia, Gyógyszerhatástan 
és toxikológia, I(órházi~ klinikai gyógy
szerészet, Biofarnrúcia, lfar1nakokinetika, 
Gyógyszerügyi szervezés 

6. Társadalonztudornányi tudonlánycsoport: Politi~ 

kai gazdaságtan 7 5 óra, Filozófia 7 5 óra, 
Tudotnányos szoci1.1lizrnus 60 óra., l\Iagyar
ország története 30 óra., Etika. 30 óra, 
Egészségügyi szociológia, 30 óra, lfakultatív 
1na.rxist11-leninista. tant{trgy 15 óra. 
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