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,[C-p I M 0 p, .n;-p M l{ 0 8 a lJ: J{aHHbte K AtUKP0-
6uo1102U'iCCKOÜ nposepKe HeKomopblX ifjapMaKoneüHbIX .M.a-
3eü, cpeiJcme yxoiJa 3a .MJlaőeHlJaMu u őemb.MU u KOCMemu
qecKu.Mu cpeőcmsa.Mu 

no MHeHHfO asTopos Heo6xo.n;HMO MHKpü6HOJIOfHtiecKoe 
KOHipoJirrposattHe lflapMar<orreű:HbIX Maseií, cpe.n;crn Yxo.n;a 
aa M.Jia.n;eH11aMrr 11 ti;erhMII, ti;anee KOCMerrrqecKHMH cpe.n;
crsaMrr. 1160 Ma3II HaHOCTI1CTI He ro.JibKO Ha IIOBepxHoCTb 
KOH<H, HO rrpH rrprrMeHCHHH netterpHpYIOlQHX Ma3eli H rrprr 
KOCMe1Hl.JeCKHX npou:e,n;Ypax BelQCCIBa BOiÍ}J;YT B rrOpbI 
KO>KH 11 qepea HHx _na)f(e s 6orree rJIY6.Jie>KaIQtte cno11 
KO)f<tt EcJitt ,n;aHHhIC rrpenapaThI sapa:>KeHbI naTorettOM, 
OHM MOI'YI Bhl3BaI'h pa3Hbie KO)f(Hbre BbIChlnH, Hr.a; 113 rra
roreHOB HaX0.11;511QHXC5I B Ma35IX H KOCMerttqeCKHX npena
pa1ax HapTI.n;Y e CHHCIHOiÍHOií rra.JIOtIKOI1 Hatt6onee 3HatIH
re.JibHbLM 51BJUieJC5I cralfJHJIOI<OKK CTpH CBOHX HCC.Jiep;oBa
HIJ5IX aB10pbI HCc.rre.n;osanrr MHKpo6HO.JIOI'HYeCKHMH MC'IO
.n;aMH KOHipO.JITI s rrepsY10 oqepe.n;b sapa>KeHHOCih Cra<Ptt
rrOKOKKaMtt 

Dr T l\iohr and Dr lVI. I-Covács: On the 
microbiological control rnethod of several official ointrnents, 
of infa,nt'3' and childrens' nur '3ing preparation'3 and cosv 
met1:cs 

Sinoe the ointments, infant nu1sing prepa1ations and 
cosmet.ics are applied onto the del'mal su1face, their 

miorobiologioal control seems inoi:ivated These pre
parations penetratc also through thc dermal por·es into 
deeper epiderrnal layers and may c:ause infections. The 
most in~portant pathogenic organisn1s found sometimes 
in similar preparations a1c Pseudomonas aeruginosa and 
some Staphylococcus aurcus st1ains The presence of 
the later species as contaminant. in the named p1epa1a
tions -..vas examined by the authors -..vith microbiologié 
cont1ol methods 

Dr T fii o h r - Dr „ 1f K o \' á e s: Angaben ZU'I 
mikrobiologischen Kontrolle eir.iger offizineller Salben, 
Sauglings- und Kinderpflegeniittel und kosmetischer Zu~ 
ber.eitungen 
_ Laut ansicht dc1 Ve1fai.sser \-v.iire die rnikrobiologische 
Kontr·olle bei den illaas~Arzneibuch aufgenommenen 
Salben, Kinde1pflegenmittE•ln und kosn~etisohen Zube
reitungen du1ch1veg erfo1de1lich. Salben 1.verden nahm
lich nicht nur zm oberflachlichen Behandlung berwen
den, sondern im Falle von Salben und kosmetischen 
Zubereitungen mit hohem Penetrationsve1mögen gehen 
die Inhaltsstoffe in die Poren über und von hi8raus 
erlangen sie die tiefe1 gelegenen Hautschicht.en. Sind 
diese Praparate mit Krankheitse1rege1n kontaminie1t., 
so kann es zu verschiedenen Hautaussohlagen usw. 
kommen Unte1 <lenin den Salben und kosmetologisc:hen 
P1.iipa1at.en vo1kommenden E1rege1n komn~t. die grösst.e 
Bedeutnug der I)seudomonas aeruginosa und dem Sta. 
phylococcus aureus zu. 

Die Ve1fi:isser fahndeten var allem nach den1 Vorhan
dcnsein von pathogenon St.aphyloco0cus-Stamn1en wiih
rend ihrer Kont1ollunte1suohungen mittels mikrobiolo· 
gischen Methoden. 

(Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja, 904-es Gyógyszertár, Budapest IX, Mester u 43 
és IX kerületi Szakorvosi .Rendelőintézet Laboratóriuma, Budapest IX Mester u. 45) 
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Gyógyszerészet 16. 141-146. 1912. 

A GYÓGYSZERTÁRAK SZEREPE A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSBEN* 
DR ZALAI KÁROLY 

A szerző áttekintést ad arról, hogy a 200 éves magyar 
egyetemi gyógyszerészképzésben hogyan alakult a 
gyógyszer tári gyakorlat és az ezzel kapcsolatos vizsga
kötelezettség . .Rövidebb gyógyszertári gyakorlatot ma 
is nélkülözhetetlennek tart a gyógyszerésú diploma 
megszerzéséhez. Az oktató gyógyszertárak és gyógy
szerészek feladata hármas. 1. gyakorlat, 2. a gya
korlat elméleti alapjainak bemutatása, 3 nevelés 
A féléves gyógyszertári gyakorlat smán minden hall
gató 11iind kórházi, 11ii-nd közforgalrnú gyógyszertár
ban szer ez zen szakmai isnier eteket. H eZ,ytelen, hogy a 
tanulmányi célú gyógyszertári gyakorlat id~je alatt 
a jelöltek munkavállalói jogviszonyban vannak, a 
szerző a hallgatói jogviszony megtartását tartaná he
lyesnek 

* 
*A l\iiskoloon 19i0 novemberében elhangzott elő

adás alapján készült tanulmány 

A gyógyszerészképzés reforn1ja évek óta sző
nyegen levő kérdés Sok vita hangzik el a legkü
lönbözőbb fórumokon a legmegfelelőbb képzés ki
alakításával kapcsolatban, de ezeken a vitákon ál
talában mindig csak az egyetemi oktatás formájá
ról, tartabnáról, n1ikéntjéről van szó, s vajmi ke
vés szó esik a gyógyszertárak szerepéről a gyógysze
részképzésben ICözle1nényem111el ezért szeretném 
felhívni szélesebb körben a figyelmet ana, hogy a 
gyógyszerészképzésben a7i egyetemi oktatás mel
lett a gyógyszertáraknak ís jelentős szerepe van 

Az utóbbi években munkahelyemen, az Egye
temi Gyógyszertárban, az egyetem egyik oktató 
jellegű intézinényében, az előzőeknél lén}regesen 
többet foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy az 
Egyetemi Gyógyszertárnak és a közforgalmú 
gyógyszertáraknak hogyan, miként kell bekapcso
lódniuk a gyógyszerészképzésbe Úgy érzem, hogy 
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ilyen vo11atkozáSban az előző évekhez viszonyítva 
ismereteim bővültek; véleménye1net és tapaszta·· 
}ataimat szeretném e közle1nényben összefoglalni 

Az utóbbi 20 év szakirodalmában a témával már 
többen foglalkoz_tak Ismertek előttem Mozsonyi 
[l], Végh [2, 4], Küttel [3], Ragettly [5], Nikolics [6], 
Nógrádiné és Szász [7], valamint Háznagy [8] köz
le1nényei 

A tén1a vizsgálatakor i1e1n szabad csupán a pil
lanatnyi helyzetből kiindulni, hanem meg kell néz
ni a kialakult jelenlegi helyzet gyökerét, múlt
ját, fejlődését, és csak ezek ismeretéhen lehet a je
lent megérteni, a megfelelő következtetéseket le
vonni a jövő szán1ára. 

Ha a gyógyszerészképzés történeti alakulását, 
fejlődését vizsgáljuk, akkor azt két nagy periódusra 
lehet bontani.. A határkő a gyógyszerészképzés 
egyetemi okatásának bevezetése, ami 1770-re esik 
Eddig az időpontig Magyarországon a gyógyszerész
képzés kizárólagosan gyógyszertárakban folyt. 
A képzés hasonlóan történt, mint általában más 
foglalkozásoknál, amelyeket mesterségnek tekin
tettek A tanítómester felvette a jelöltet, bizonyos 
gyakorlati, elméleti ismeretekre felkészítette és en
nek alapján bizottság előtt vizsgáznia kellett, ami
nek alapján megkapta a gyógyszerészi működésre 
feljogosító oklevelet Ugyanígy történt a szülészek, 
a sebészek, a fogászok és a szen1észek oktatása is 
Lényegében Van Swieten, aki Hollandiából került 
Mária Terézia udvarába, alakitotta ki Közép
Európában azt a szemléletet, hogy az egyetemi or
'rosképzést korszerűsíteni kell és azon belül a szü
lész-, sebész-, fogász··, szemész- és gyógyszerész
képzést is egyetemi alapokra kell helyezni E célból 
alapította Mária Terézia 1769-ben a Nagyszombati 
Egyetem Orvosi Karát és adta ki 1770-ben kelt 
rendeletét (Generale Normativum in Re Sanitatis), 
amelyben szabályozta, hogy a gyógyszertárak ve
zetői csak olyan személyek lehetnek, akik az egye
tem orvoskari professzori testülete előtt megfelelő 
tudásukról bizonyságot tettek Az Orvoskar alapí
tása és ez a rendelet határkil Az addig terjedő, a 

gyógyszerésztörténelemben kevéshé feldolgozott és 
adathiány miatt részleteiben nem is feldolgozható 
korszakot ezzel le kell zárni. Lényegében így az 
egész kérdés vizsgálc,tában rá kell térni a fejlődés 
szempontjából jelentősebb második korszakra, 
amely 1770-nel kezdődött. Erre a korszakra vonat
kozólag az irodalomban [9, 10, 11] számos és pon
tos adatot találhatunk Az irodalmi adatok alap
ján bontottam a gyógyszerészképzés változását ki
fejezetten a gyógyszertári gyakorlat alakulása 
szempontjából. Az adatokat az L táblázat tartal
mazza. 

1770-től 1850-ig.__t~J.ig 80 éven át a gyógysze
részképzés 7 esztendő volt, ebből 6 év volt gyógy
szertári gyakorlat, és 1 esztendő az egyetemi elmé
leti oktatás 

1851-ben az egyetemi oktatás minden vonalán 
alapvető reformokat valósítottak meg. Ekkor ala
kult ki többek között a bölcsészkar jelentősége, és 
ekkor kezdődik a gyógyszerészképzésnek az a 90 
évig tartó korszaka, amikor az elméleti oktatást 
két évre emelték, de a gyógyszertári gyakorlat 
egyelőre változatlanul 6 esztendő maradt. Tehát 8 
év kellett a diploma megszerzéséhez 

1892-ben történt némi változás: redukálták a 
gyógyszertári gyakorlatot, mégpedig olyfélekép
pen, hogy az egyetem előtti időszakra 2 éves gya
kornoki idilt rendeltek el, ezt követte a 2 éves elmé
leti oktatás, majd a 3 éves gyógyszertári gyakor
lat .. Tehát ettől az időtől lényegében az elméleti 
oktatás 2 esztendő, a gyógyszertári gyakorlati ok
tatás pedig 5 esztendő volt 

1914-ben rendelték el, hogy az egyetemi okta
tást követő 3 év gyakorlat után ún. approhációs 
vizsgát is kell tenni, amely gyógyszertár-vezetésre 
jogosított fel Ennek azért van különös fontossága, 
mert a 3 éves gyógyszertári gyakorlati oktatás je
lentőségét növelte: nemcsak el kellett tölteni a 
3 évet, hane1n annak a ta.nuln1ányi eredményei1ől 
be is kellett számolni az approbációs vizsgán. Te
hát 1914-től 1939-ig a 7 évből változatlanul 5 év 
volt a gyógyszertári gyakorlat, 2 év pedig az elmé
leti oktatás, de az approbáeiós vizsga fejezte be a 
gyógyszertári gyakmlatot 

J. táblázat 
.t y,11ógy8ze-;Jszképzés időta1tarnának alakuló ~n Magya.1 ur szágon 

()SRZ8S I~bböl 

képzési gyógys\l'.t:JI'tá1i 

1 

egyeten1i TJőszak ~l[egjegyzés 
idő, év gyako1·lat oktatás 

i 6 1 1 i 71 -1850 80 évf)ll át l 1 iO évig túlsúlyban 

8 (\ 2 1851-1891 l gyógyszertá1i gyakoilat 

1 5 (2~3) 2 1892-1913 !':JÓ é\·F;ll át 

1 5 (2+3) 2 1914-1939 1 J 
6 2 4 1940-1948 l 30 éve nyá.ri gyógysze1tári gyakorlatokkal, 

4 1/2 1/2 4 1949-
államvizsgás gyakorlattal 
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Radikális változás 1940-ben következett be, 
amely Jf ozsonyi professzor füradbatatlan munká
jának eredménye. A reform az elméleti oktatást 4 
éVIe emelte, ter1nészetesen a gyógyszertá1i gya
korlati oktatás- l'o-vás~ra, a1ni mindössze két esz
tendő maradt Nyolc évig maradt meg ez a kikép
zési forma, és lényegében 1949-től kezdve van az a 
rendszer, amelyben jelenleg is képev,ük a hallgató
kat, amikor a 4 és r;, éves teljes oktatási időből 
mindössze 1/ 2 év az államvizsgás gyógyszertári 
gyakorlat és 4 év az elméleti oktatás Fel lehetne 
tüntetni ter1nészetesen a nyári ter1nelési gyakorla
tokat is, mclvek időtartama többször változott 
(maximálisan 3 hónap volt; jelenleg 2 hónap; 1-1 
hónap az első és harmadik év után). 

A táblázatból le lehet vonni azt a következtetést, 
hogy 1770-től 1940-ig - tehát 170 éven keresztül 
- a gyógyszerészképzés időtartamában a gyógy
szertári gyakorlat az összes képzési időnek leg
alább 70%-a volt, ami azonban 1940-től, illetőleg 
1949-től kezdve 15%-ra csökkent A gyógyszertári 
gyakorlati oktatás részarányában tehát jelentős 
különbséget lehet tapasztalni .. A kérdés jelentősége 
miatt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy ez 
alatt a két évszázad alatt a gyógyszertári gyakor
latot követő beszámolási kötelezettség milyen súly
lyal szerepelt a vizsgákon .. Nagyon érdekes, hogy 
az első időszakban - az 1771-től terjedő első perió
rlusban - az orvoskari vizsga,bizottság előtt a, 
gyógyszmészeknek a következő 4. tárgyból kellett 
beszán101niuk: kémia, botanika, materia medica; a 
negyedik tárgyra vonatkozóan az alábbi kifeje
zést találtam: „A gyógyszertári tevékenységben 
való jártasság". A vizsga e negyedik tárgya tette 
indokolttá azt, hogy az Egyetem a gyógyszerészi 
vizsgákhoz a professzori testületbe gyaJrnrló gyógy
szerészeket is behívjon A gyógyszertári tevékeny
ségben való jártasság tehát az első időktől kezdve 
mint vizsgatá1gy szerepelt. A múlt század második 
felében a tá1gy jelentősége háttér be szorult, sőt 
adataink szerint ebből a tárgyból vizsgázni nem is 
kellett Amikor 1907-ben Budapesten fclállitot
ták a jelenlegi Magyarország területén az első 
Egyetemi Gyógyszertárat (az akk01i Magyaror
szágon 1902-ben Kolozsváron állitották fel az el
sőt), akkor az Egyetemi Gyógyszertárnak a ve
zetőjét egyben kötelezték a gyógyszerészi műtan 
(gyógyszertá1i gyakorlat, jogszabályok, reeeptúrn, 
galcnusi gyógyszertechnológia) oktatására és az 
abból való vizsgáztatásra. Ennek ellenére az 
1914-ben életbe lépett kiképzési előírásokban nem 
szabályozták azt, hogy ebb61 az egyetemi tanulmá
nyok alatt vizsgázni kellett volna, így a tárgy jelen
tősége lényegesen csökke11t Az erre vonatkozó 
vizsgakötelezettség 1914-ben beépült az app1obá
ciós vizsgába, tehát lén:ycgében n1á.r az egyetemi 
tanulmá1ryok után, a háron1éves gyakqrlat befejez
tével kellett beszámolni a gyógyszertári gyakorlati 
ismeretekbi51 Az 1940. évi reform ezen olyan érte
lemben változtatott, hogy mil1d a receptú1át, 
mind a galenusi technológiát, mind pedig a gyógy
szertárnk működésére vonatkozó jogszabályokat 
már kötelező elméleti, ill .. részben gyakmlati tárgy
ként, vizsgakötelezettséggel írta elő. Nem lenne 
teljes a kép, ha a vizsgakötelezettségek között nem 

említeném meg azt is, hogy éppen az állami gyógy
szerellátás megvalósítását követőleg, az Egyetem 
elég gyorsan reagált a felmeiülő új szükségletre és 
kötelező tárgyként 1950-ben bevezette a „Gyógy
szertári üzemvitel" -t, majd ennek fülyománya
ként 1954-ben a „Gyógysze1ügyi szervezés" tan
tá1gyat 

A fentiek alapján azt a következtetést kell le
vo11ni, hogy a gyóg,yszertárnak igen nagy szerepe 
és jelentősége ·volt a gyógyszerészképzésbcn, és ha 
a kérdést az időtartam alakulásának függvényé-· 
ben vizsgáljuk, akkor azt kell megállapítanunk, 
hogy a gyógysze1titri--gyakorfat jelenti5sége egyre 
csökkent. Ennek oka abban keresendő, hogy az el
méleti anyag nagy1nérvű szaporodása és elmélyü
lése megkívánta az elméleti oktatás kiterjesztését a 
gyakorlat rovására 

II. 
A továbbiakban megvilágítani és összefoglalni 

kivánom az oktató gyógysze1 tárak, az oktató 
gyógyszerészek feladatait napjainkban. Mindének
előtt meg kell határozni, hogy mi a cél az oktató 
gyógyszertárak és az oktató gyógyszerészek be
kapcsolásával Ugy vélem, hogy ennek célja: kiegé
szíteni, segíteni az egyetemi oktató intézetek mun
káját annak érdekében, hogy a szakemberképzés, a 
gyógyszerészképzés minél eredményesebben való
suljon meg. Az oktatás elsősorban az egyetem fel
adata, de nem lehet semmilyen felsőfokú vagy kö
zépfokú oktatóintézménytől elvárni, hogy minden 
tekintetben, gyakmlatilag is jól képzett szakembe
reket tudjon a munkahelyek rendelkezésére bo
csátani Éppen ezért szükséges és elkerülhetetlen, 
hogy az egyetemek mellett a gyakmlati élet intéz
ményeit bevonjuk az okatómunkába, elsősorban az 
egyetemi oktatás gyakorlati szempontból való ki
egészítésébe .. A pedagógusok bevonják az iskolá
kat, a műszakiak a gyárakat, vagy a közgadászok 
a különböző vállalatokat, intézményeket. Kétség
telen, hogy a gyógyszertáraknak, a gyáraknak, a 
vállalatoknak stb.. az elsődleges feladata nem az 
oktatás A gyógyszertárak elsősorban a gyógyszer
ellátást biztosítják. A munka ellátása mellett a 
gyógyszertárak vállalnak oktatómunkát a gyógy
szerészképzésben is .. Ez nehéz feladatot és többlet
munkát jelent, de feltétlenül fontos, megtisztelő, és 
a gyógyszertárak erkölcsi súlyának a i1öveléséhez 
hozzájárul 

A gyógyszer tárak okfatási feladata a gyógysze
részképzés jelenlegi rendszerében az I. és lll év 
után 1-1 hónapi termelési gyakorlat és a IV. év 
után r; 2 év államvizsgás gyógyszertári gyakorlat, 
Ezek közül az elsőnek a célja az asszisztensi g:ya
korlati ismeretek elsajátítása, a III. é-v utá11ü1ak 
pedig a receptma gyakmlati manuális művelése 
A legfontosabb és a legnagyobb jelentőségű a 8. 
szemesztert követő állan1vizsgás gyógyszertári 
gyakorlat. Az államvizsgás időszak az, amikm a 
hallgató elméleti vonatkozásban az összes szük
séges ismeretet már az egyete1nen megkapta és 
ezek ismeretében kell az egyetemen tanultakat a 
gyakorlattal összhangba hozni, megtalálni az ösz
szefüggéseket, az egyetemen tanultakat a gyógy
szertári munka vonatkozásában alkalmazni tudi1i, 
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Ha tehát a gyógyszertárak oktatómunkájáról be
szélünk, akkor elsősorban az államvizsgás gyógy· 
szertári gyakorlatot kell figyelembe venni; ennek 
van különösen nagy jelentősége. 

Az oktató gy<így9zerész feladatait három pont· 
ban lehet összefoglalni: 1 gyakorlati foglalkoz
tatás; 2. a gyakorlat elméleti alapjainak a bemu
tatása, elméleti ismeretek ismétlése; 3. a nevelő
.n1unka 

1 Gyakorlati foglalkoztatás A hallgatók azért 
kerülnek a gyógyszertárakba, hogy ott mindazo
kat a gyakorlati feladatokat elvégezzék, amelyeket 
a gyógyszerellátás megkíván, és amelyeknek az el
méleti alapjait az egyetemen már elsajátították 
Az alapelv az, hogy a gyógyszertári munka egé
szét rendszeresen, alaposan n1egismeijék. Ehhez 
először a gyógysze1 tári munka részelen1eit kell a 
hallgatónak bemutatni és a munkafolyamatok 
rendszeres is1nétlése révén a hallgatóval azokat 
begyakoroltatni Ebből következik, hogy nem 
helyes a gyógyszertári gyakorlatnak az a formája, 
amely szerint gyógyszertárba bekerülő álla1nvizs
gás hallgatóval egyszerre mindent végeztetünk : 
ha „egyszene beledobjuk a tenger be" A gyógy· 
-szertári munkát elemeire kell bontani és a hallga
tót szisztematikusan végigvezetni azokon a 1nun
kafolyamatokon, amelyeket összességében meg 
kell ismernie. E részfoladatokból bontakozik ki az 
-a mozaik, an1elyet n1i gyógyszertári munkának 
vagy gyógyszertári gyógyszerellátási munkának 
nevezünk. Visszagondolva saját tanuhnányaimra, 
az időközben szerzett tapasztalataiJnrai a.zt kell 
megállapítanom, hogy ha az oktatást nem így vé
gezzük, még az elméletileg jól fölkészült hallgatók 
sem lesznek képesek a komplex gyógyszertári 
munka részfeladatai logikai összefüggéseinek felis
merésére, az egész gyógyszertári 1nunka kellő 

mélységű lnegisn1e1ésére 
A gyógyszertári munka rendszeres 1negismerte

téséhez kívántunk az oktató gyógyszerészeknek és 
az álla1nvizsgásol{nak segíteni, szán1ukra segéd
fonalat adni kísérleti jegyzet formájában. Az ál
talunk összeállított és a Gyógyszer észtudományi 
Kar által kiadott jegyzet [12] a gyógyszertári 
n1unka 1észelen1eit tartahnazza. Ennek segítségé
vel kívántuk az oktató gyógyszerészt és a hallgató
kat rávezetni arra, hogy a gyógyszertári n1unka 
minden részfolyamatával a féléves gyakmlat alatt 
foglalkozzanak A jegyzet 20 témakör köré cso
portosítja a gyógyszertári munkát. Az egyes té
makörökön belül 4-10 konkrét feladatot jelöl
tünk meg, amelyek végrehajtásával a hallgató meg
jsmeri az egész részfűlyamat gyakorlati tennivalóit. 
A jegyzetben minden feladat után 2-3 üres lap 
van, ahová a hallgató bejegyezni köteles a munká
val kapcsolatos adatokat, számításokat, észrevéte
leket, megjegyzéseket .. A jegyzet tartalmazza a 
_gyógyszertári szalnnai ad1ninisztrációba11 használa
tos fontosabb formanyomtatványokat is abból 
a célból, hogy ezek kitöltésével érzékelje a hallgató 
a nyilvá11tartások vezetésének füntosságát, s ez
zel egyben a végzett munkával kapcsolatos felelős
séget is, ami a nyilvántartások alapján utólag is 
megállapítható Megjegyezni kívánom, hogy a jegy-

zet kísérleti jellegű; új módszerrel kívánja a gyógy· 
szertári munka megismerését, a hallgatók alapo
sabb felkészítését az államvizsgára biztosítani 
Ugyanezen cél elérése érdekében ezúton is kérem az 
oktató gyógyszerészeket és a gyógyszertár-veze
tőket, hogy a jegyzettel kapcsolatos észrevételei
ket, javaslataikat juttassák el hozzám 

2. A gyakot lat elméleti alapjainak betnutatása Ez 
második feladata az oktató gyógyszerésznek. Az 
elméleti oktatás elsősorban az egyetem feladata. 
Az oktató gyógyszerész szerepe így csak az lehet, 
hogy a gyógyszerwi-gyakor lat alkalmával a szük
séges elméletre felhívja a figyelmet, esetleg ismé
telje azokat az elméleti alapokat, amelyeket a hall
gató az eg:yeten1en 111ár megkapott, és bemutassa 
az elmélet és a gyakorlat egységét A féléves 
gyógyszertáii gyakorlat alatt nyilvánvalóan nem 
lehet a négy év összes elméleti tárgyának, esetleges 
speciábs kollégiumainak az összefüggéseit bemu
tatni. Így ki kell emelni azokat a tárgyakat és té
maköröket, amelyekkel elsődlegesen kell foglal
kozni, és amelyek a gyógyszertári gyógyszerellátási 
gyakorlat szempontjából nagyobb jelentőségűek 
Háron1 szaktudomá11y jön elsősorban számításba 
Az első a receptúra, a 1nagiszt1ális gyógyszerkészí
tés, amihez elsősorban Pandula „Gyógyszerészet" 
című könyve nyújthat segítséget. A második a 
gyári gyógyszerkészítmények gyógyszer-különle
gességek expediálásával kapcsolatos ismeretek Ez 
nem farn1akológia, nen1 farmakodinámia, mert azt 
megtanulták a hallgatók az egyetemen, s a tárgy· 
ból szigorlatoztak. Viszont isn1erniük kell a ké
szítményeket, el kell sajátítaniuk, hogy az egyes 
hatástani csoportokon belül melyek azok a készít
mények, amelyek ma használatosak, milyen a meg
jelenési formájuk (tabletta, injekció, solutio stb ) 
A hallgató gyógyszerhatástani elméleti ismereteit 
hozzá kell kötni tehát a készítményekhez, amelye
ket naponta expediál. 

A gyógyszertári munkaszervezés lényegében a 
gyógyszerellátási niunka g~yógyszertári szinten 
való szervezésének és megvalósításának a megisme
rése. Lehet, hogy ez túlzott követelmény, de meg 
kell kívánni ezt a hallgatóktól még akkor is, ha ma 
már a hallgatóknak egy része államvizsga után nem 
gyógyszertárban dolgozik, hanem gyárban, kutató
intézetben, labo1atóriu1nban. Az a véleménye1n, 
hogy a gyógyszerészetnek, a gyógyszerellátásnak 
alapintézn1é1i-ye a gyógyszer:tár, így munkáját 
niindenkinek 1neg kell ismernie, aki gyógyszerészi 
diplomát kíván elnyerni és bárhol is fog majd 
gyógyszerészként dolgozni 

3. A nevelőrnunka .. A jó nevelőmunka jelentősége 
1 endkívül fontos; a hiányos vagy éppenséggel rossz 
nevelőmunka rnmboló hatású. Utalok arra, hogy 
a gyógyszertárban eltöltött első időszak benyo· 
n1ásai - nemcsak a személyi, hanem a gyógyszer
tár tárgyi benyomásai is - mélyen bevésődnek az 
ember emlékezetébe, s kitörölhetetlenül megma· 
radnak Óriási felelősség van az oktató gyógysze
r észen és a gyógyszertárvezetőn Példaképe kell, 
hogy leg1en a leendő gyógyszerésznek, ezért olyan 
szakmai, emberi 1nagatartást kell tanúsítania, 
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amivel kiérdemli a hallgató bizalmát, aki rá fel
tekint, akihez mindig tud tanácsokért fordulni. 
A szakmai nevelőmunkát szintén rendszeresen kell 
végezni A beosztott hallgatókat feltétlenül a rend
szeres munka- "elv-égz~sére kell ránevelni. Nevelni 
kell továbbá arra, hogy a kollektívának hasznos 
tagja legyen, illeszkedjék be a közösségbe, amely
ben a munkáját végzi Nevelni kell arra is, hogy 
hogyan foglalkozzék az egyébként ís rendszerint 
érzékeny lelkületű beteg emberekkel Nevelni kell 
továbbá a hallgatót már államvizsgás korában az 
orvosokkal való kapcsolat kialakítására A jó 
egészségügyi ellátás egyik feltétele a gyógyszerész 
és az orvos közötti kedvező kapcsolat Nevelni kell 
végül a hallgatót ana, hogy a napi rutinfeladatok 
és a tanulás mellett valan1ilyen tudományos prob
lémával is foglalkozzék. Célszerű részére olyan 
feladatot kijelölni, amellyel már foglalkozni ké
pes, amelynek ő a felelőse, amellyel saját kutatási 
eredmén:yt tud feln1ut.atni ~~z a továb biakbail is 
feltehetően ana készteti majd, hogy a rutinfelada
tok mellett tndományos problémák is érdekeljék 
E feladathoz hozzátartozik, hogy az államvizsgás 
a szakirodalon1mal is n1egis1nerkedjék, ennek hasz
nálatát elsajátítsa, s kialakuljon az érdeklődése a 
szakkönyvek, szaklapok iránt 

III 
Nlindezek ismeretében fBnninarad annak a tisz

tázása, hogy hol lehet legmegfelelőbben a gyógy
szerészhallgatókat a gyógyszertári gyakorlati ki
képzésben részesíteni \l,éleménye1n szerint 1nin-· 
denütt, ahol gyógysze1 iár inűködik ét:> a,hul a, tc11-
gyi, személyi feltételek adva vannak ahhoz, hogy 
az előzőekben lefektetett gyakorlati, elméleti ok
tatási és nevelési feladatokat megfelelően el tud
ják látni 

A kialakult történeti fejlődés jelenleg azt a gya
korlatot eredményezi, hogy az államvizsgás hall
gatók jóformán kizárólag csak közforgalmú gyógy
szertárakban végeznek gyógyszer tári gyakorlatot 
Ez érthető is, meit 1770-től kb. 1890-ig gyakorlati
lag nem is voltak intézeti, kórházi gyógyszertárak 
(legföljebb régebben voltak a kolostorokban) 
Csak a múlt század utolsó évtizedeiben állították 
fel pl. Budapesten az Istvári-, János-, László- stb 
kórházak: intézeti gyógyszertárait Ezek i1em kerül
tek abba a helyzetbe, hogy á!lamvizsgásokat foglal
koztathattak volna, aminek az az oka, hogy egé
szen a felszabadulás utáni id6kig általában eléggé 
elhanyagolt állapotban és különböző felügyelet 
alatt voltak "'ia már mind az Egészségügyi Mi
nísztériun1 főfEilügyeletc, ellenőrzése alatt állnak 
Lényegében az 1957-ben kiadott jogszabály alap
ján indult meg az intézeti gyógyszertáraknak a re
konstrukciója, és 1na már országszerte igen sok 
ol~yan intézeti, kór házi gyógyszertár van, an1elyik 
az oktatási fEiladatok ellátásához szükséges sze1né
lyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik Felmerülhet 
így a kérdés, hogy elegendő-e, helyes-e, ha kizá
rólag közforgalmú gyógyszei tárakban foglalkoz
tatjuk az államvizsgásokat Néhány éve Békés 
megyéből jött az az észrevétel, hogy amit az Egye
tem megkíván az államvizsgásokkal kapcsolatos 
gyakorlati foglalkoztatás terén, azt sokkal in-

kább a kórházi gyógyszertáraköan tudják teljesí
teni, mint a közforgalmúakban Borsod megyei 
szakvezetők a gyakorlati oktatás hibájának tekin
tik, hogy a hallgatók az államvizsgás időszak alatt 
intézeti gyógyszertárakban ne1n folytatnak gya
korlatot. Megyei vonatkozásban ezen a hiányos
ságon már eddig is próbáltak segíteni. Nem utolsó
sorban utalok ana, hogy maguk a hallgatók is hiá
nyát érzik a kórházi gyógyszertári gyakorlatnak és 
kérik ennek bevezetését. 

Most röviden vizsgáljuk meg, hogy mely elő
nyökkel és hátrányokkal já1 a közforgalmú és in
tézeti gyógyszertárbffil.~végzett gyakorlat 

Előbbiben sajnos, a receptúra igen erősen 11át
térbe szorult. Ennek Budapesten jelenleg 13%, 01-

szágosan 16% a részaránya A ineg:yei galenusi la
boratóriumok felállítása óta nincs laborálási lehe
tőség; a gyógyszertárak galenikumokat alig állí
tanak elő Ezzel szemben a közforgalmú gyógyszer
tárakban sok lehetőség kínálkozik a betegekkel 
való közvetlen foglalkozásra; tág tere van az egész
ségügyi felvilágosítási munkámk 

Az intézeti gyógyszertárakban a magisztrális 
gyógyszerkészítés részaránya általában magasabb, 
mint a közforgalmú gyógyszertárakban, mert gaz
dasági szempontból igyekeznek házilag előállítani 
még olyan készítményeket is (pi tablettákat), 
amelyek esetleg specialitásként is forgalomban 
vannak. Egyre nagyobb n1érvű az infúziós oldatok 
k:észítése, a1ni egész különleges területet jelent 
Alkalmat ad az aszeptikus n1unkára, a iatrogé11 á1-
talmak elleni küzdelemre A beteggel való foglal
kozási lehetőség egészen lnás, mint a közforgalmú 
gyógyszertárakban Ez abból adódik, hogy a gyógy
szertár a kórház osztál·v-aként, a.nnak: rendszerint 
egyik folyosóján működik és elég nagy a kommu
nikációs lehetőség a gyógyszertár és az osztályok 
között. A gyógyszerészjelölt, ha látja a betegosztá
lyokon az általa készített gyógyszerek (pi infú
ziók) applikálását, alkalmazásának eredményes
ségét, nö,reli benne a felelősségérzetet, és inivel 
látja munkájának gyümölcsét, jobban érzi rész
vételét az orvosi gyógyító 111unkában A kórházi 
gyógyszertárban a hallgató többet ériI1tkezhet or
vosokkal, egészségügyi dolgozókkal, könnyebben 
azonosíthatja n1agát a kórház egészségügyi szelle
mével 

Az előz6ek alapján - vélen1énye1n szerint -
úgy kellene megszervezni az á1lan1vizsgások gyóg.)'
szertári g:ya.korlati képzését, hogy n1inden hallga,tó 
n1ind a két gyógysze1 tár típusban n1egfürduljo11; 
elsősorban az intézeti gyógyszertárban, de feltét
lenül a közforgalmú gyógysze1tá1 ban is .. Ha meg
nézzük az orvostanhallgatók állan1vizsgás gyakor
latát, ott is polarizációt láthatunk - de a fekvií
heteg-ellátás irányában, tehát éppen ellenkezően, 
n1int a g·yógyszerészhallgatók esetébe11 Az orvos
tanhallgatók az öt alapszakmából kötelesek állam
vizsgás gyakorlatot folytatni és vizsgázni, de gya.
korlati k:épzésük klinikákon, kórházakban, tehát 
a fokviíbeteg-ellátás vonalán történik Az állam
vizsgás időszak alatt körzeti orvosi, üze1norvosi 
vagy szakorvosi rendelőkben gyakorlatot egyálta
lán nem folytatnak. A mi szakterületünkön a gya
korlati képzés csak a közforgalmú gyógyszertá-
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rakban - tehát a járóbeteg-ellátás vonalán ·
történik, ezzel szemben az orvostanhallgatók ál
lamvizsgás képzése a fekvőbeteg-ellátás gyakorlati 
elsajátítását célozza. 

Úgy vélem, jelentős mértékben előbbre vinnénk 
a gyógyszerészképzést, ha az államvizsgások ré
szére lehetővé tennénk azt, hogy mind az intézeti, 
mind a közforgalmú gyógyszertárakban ·-· tehát 
mind a fekvőbeteg-, mind a járóbeteg-ellátásban 
gyakorlatot folytathassanak. 

IV. 
Végezetül még egy, évek óta húzódó megoldásra 

váró problémát kívánok felvetni .. Az államvizsgás 
gyakorlat ideje alatt ui a hallgatók eddig mint al
kalmazottak, ,,1nunkavállalói'' jogviszonyban vol
tak, ami az oktatás szempontjából hátrányos; a 
hallgatók nagy részének anyagilag sem jelent kü
lönösebb előnyt.. A gyógyszertári gyakorlat ideje 
alatt azonban a „hallgatói jogviszony" megtar
tása feltétlenül szükséges, mert ez a hallgató szá
mára ösztöndíjat, kollégiumot, menzát stb. biz
tosít. A „hallgatói jog" fenntartását a gyógyszer
tári gyakorlat idejére maguk a hallgatók is több
ször kérték Csak megjegyezni kívánom, hogy az 
orvos-, fogorvos-, de minden más fakultás hall
gatói is - az államvizsgás vagy üzemi gyakorlat 
alatt „hallgatói jogviszonyban" maradnak 
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,IJ;-p l{ 3 a JI a H: POAb anmeK a o6yqefluu {fiapMa
qeamos. 

As rop H3Jiar aer q10 aa 200 ne1 o6yqettH5I BettrepCKHX 
q,apMal.\€BTOB, KaK H3MeH.51JI3Cb anreqtta5I npaKrHKa H 
CB.513aHHbie e 9THM SK3aMeHI;>I. Bonee KOPOTKY an1eqHYIO 
rrpaKTHKY H B HaCr05IIl{ee Bp€M.51 CqHTaer tteo6XO,[(HMblM 
.[(JI.51 noJIYqettH5I ,ri;HnJIOMhI q,apMau;enra. AnTeKtt H yqa
CTBYfOil{He B ofiyqeHHH- q,apMaD;CBTbl HMeIO'I 'IpOÍÍHYIO aa
.naqy; 

1. rrpaKIHKa, 2. TIOKa3aHHe reope1rrqecKHX OCHOB npaK
IHKH, 3. BOCnHraHHe„ 3a ITOJIIO.n;a anTtlJHOŰ npaKTHKH 
Ka>K,ri;wll CTY.ll;CHI AQl!!S_~H HMeTb rrpaKTHKY B 60JibHH4HOH 
H nY6JIHqHoif arrreKax. '-HenpaBHJibHO qro no npeM5I an
Te11aoií npaKTHKH HMtfO'I IPY;J;OBO:íl: ,[(Of'OBOP e npe.n;rrpH
.51IHeM, asrop ClJHia.n 6hI npasHJibHblM coxpattetttte CTY
)1;€HlJecl(oro c1a1Yca 

Dr l'\:. Z a 1 a i: The role of pharmacie.s in the 
tr aining o f phar maci.fit s 

A 1ewiev is presented on the development of the prac
tical training of pharmacy students and of the order of 
exa1ninations in this connection dw.ing the 200 yea1s 
of the university t1aining of pharmacists in Hungary„ 
A short practical training in pharmacies is regarded by 
him still undispensable as a pa1 t of the complete univer
sity training and fo1 obtaining a university degree. 
The tasks of teaching pharmacies and pharmacists are 
threefold: 1) to provide practical training; 2) to de·· 
monstrate the theoretical bases of the practice; 3) pro
fessional education. ln the course of the 6 monthp rac
tical training period, each student should perform prac·· 
tical \vork both in public and in hospital pharmacies. 
It is not eorrect to enlist the sludents during their prac
tical training among the employées of a pharmacy center 
on a service relation; itis regarded more correct für the 
st-udents to retain during the practical training their 
legal relationship with the unive1sity„ 

D1 K Z a 1 a i : Die Rolle deT A potheken in der 
phaT mazeutischen A usbildung . . 

])ei Vcrfasse1' gibt einen Uborlick über den Werde·· 
gang <les Apotheken-Praktikums und der damit zu
sam1nenhangenden Prüfungspflicht im Laufe von 20 
.r ahren der Apothekerausbildung in Ungarn. Ein kurz
fristiges Apotheken-Praktiku1n wird auch heute noch 
zu1 Erv;erbung des Diploms als une1liisslich erachtet 
J)ic Obligenheiten des J„ehrapothekers und der Lehr„ 
apotheke sind dreigleisig: 1„ Praktiku1n 2. Theoretische 
]j-'nndierung der praktischen Kcnntnisse 3. Erziehung. 
I1n J ... aufe des halbjiihrigen Praktikums soll cin jeder 
Si'udent in einer offentlichen, aber auch in einer An· 
staltsapotheke tatig werden„ Es ist nicht richtig, dass 
im Laufe <les Praktiku1ns die Kandidaten im Rechts
ve1hiiltnis eines Arbeitsnehmers stehen, es ,vahre vor
?:uziehen auch in dicser Zeit das Rechtverhiiltnis <les 
1.Jniversiti:it,shörors aufrechtzuerhalten. 

(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára, Budapest IX, Hőgyes Endre u. 7 . .) 

Érkezett: 19 71. X. 15 

ANTRAKINONOK ÉS 
ANTRAKINONGLIKOZIDOK 

Vogt, E„, ll!lühleraann, H Pha1n1. Auta Helv 46, 
10-11, 657 (1917). 

Dolgozatukban a következőket tárgyalják: krizazin
antron előállítása, ennek oxidálása dihidro-diantronná, 
k:rizofanol-dihidro-diantronok és krizofanein szintézise, 
kísérletek a krizofUnein és krizazinglikozida hidrálására, 
végül a 11-dezoxi-alloin előállítása„ A kapott vegyüle
teket vékonyr·éteg-kromatográfiásan és IR-spektromet
riával vizsgálták. A dihidro-diantron, ill glikozidja 
mint redoxrendszer játszik szerepet a növényi sejtek 
anyagcsere-fülyamatában (04) 

Dr Szepesy Angéla 

SZENNYEZÖDÉSEKTŐL MENTES MUNKAHELY 
BIZTOSÍTÁSA GYÓGYSZERÉSZI MUNKÁHOZ 

Mika, H.; Pharm. Acta Helv. 46, 8, 468 (19 71) 
A cikk először füglalkozik a szennyeződések fOrrásai·· 

v-al, a használatos konvencionális módszerekkel és az 
így tisztított munkahelyek szennyeződésének mértéké
vel. Ezután részletesen ismerteti a „lamináris áramlás" 
technikáját alkalmazó új módszert, az ehhez használa
tos eszközöket és készülékeket. Tárgyalja továbbá ezeri 
eljárás előnyeit és alkalmazhatóságának határait„ Meg
állapítja, hogy a lamináris áramlás módszere fejlődést je
lent és sokkal megfClelőbb tisztaságú munkahely nyer
hető, mint a konvencionális módszerrel (06) 

Dr. Szepesy Angéla 


