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Gyógyszerészd %3. 464-469 1979„ 

A gyógyszertári középkáderképzés fejlődésének fontosabb csomópontjai 
DR KEMPLER KURT 

30 évvel ezelőtt indult meg Magyarországon -- a szak
szervezet kezdeményezésére - a 'szervezett gyógyszer
tári középkáderképzés .. Szerző áttekinti a fejlődés 
fázisait .. A laboráns szerepe a gyógyszertárakban év
századokra visszamenően ki1nutatható. A társadalmi 
munkamegosztás fokozódásával, a nőknek a század
f'orduló idejére eső térhóditásával, a gyógyszertári 
munkafolyamatok átalakulásával.fokozatosan alakult 
ki a női munkaerők, az ún. technikák munkaköre 
A felszabadulás után - részben gazdasági, részben 
társadalmi okokból - mindinkább sürgetővé vált, 
hogy jogállásuk rendezőrf:jék, képzésük hivatalos jelle
get öltsön. Az első hivatalos tanfolyamot 1948-ban 
szervezték rneg az Iparügyi Minisztérium felügyelete 
alatt .. 1955-től az Egészségügyi Minisztérium a rnun
kakör részletes szabálya.itjogilag is lcörülirta. 1961-től 
vált előfeltétellé az érettségi bizonyítvány A 2 éves 
- munka melletti tanfolyamon - képzett gyógyszer
tári asszisztensek kibővített, korábban csak gyógy
szerészi munkakörbe tartozó feladatokkal is megbíz
hatók A fejlődés utolsó lépcsőfoka a nemrég beveze
tett szaka'>szisztensképzés. Valamennyi asszisztens 
a Foglalkozá.sok Egységes Osztályozási Rendszere 
alap,ián fizikai állománycsoportba tartozik, mely be
sorolás szá1nos előnnyel .fár 

* 
Hazánk gyógyszertáraiban 1951-ben 2400 gyógy

szerész mellett alig 800 gyógyszertári asszisztens 
(akkmi nómenklatúra szerint technikus) dolgo
zott [1]. 1963-ban az asszisztensek száma 3551 fő 
volt, és meghaladta a gyógyszerészek 3426 fős lét
számát Az 1977-es év statisztikai adatai szerint 
pedig 5001 okleveles gyógyszertári asszisztens 
és 1335 jelölt már csak 3214 gyógyszerészt segített 
munkájában [2]. 

A mennyiségi adatoknál nem kevésbé fontos 
a minőség: a képzettség szintjének változása, mely 
a fejlődés egészének áttekintésével értékelhető. 
Ez azért is Jényeges, mert a „gyógyszerészi segéd
erők képzése" a SOTE Gyógyszerésztudományi 
Kara dékánjának megállapítása szerint is tartalmi 
kapcsolatban van az egyetemi gyógyszerészképzés
sel [31 Ez egyenesen következik a társadalmi mun
kamegosztás racionális, az egészségügy és a nép
ga.zdaság - véleményem szerint azonos - érdekei 
figvelembevételének elsőrendű követelményéből 

Mivel 1895 után [41 az orvosi, gyógyszerészi és 
bölcsészeti egyetemekre nők is jelentkezhettek 
utána fokozatosan mind többen léptek be gyakor
nokként a patikákba Ez a folyamat is elősegítette 
azt, hogy az akkoriban nagyon sok manuális mun
kát igénylő receptúra rntinfoladatait - nem utol
sósorban a századfordulón mutatkozó nagy gyógy
szerészhiánv következtében - betanított munkát 
végzií „technikák" kezdték átvenni Az újszerű 
ebben nem az volt, hogy a gyógyszerész mellett 
szakképzetlen - de jól begvakorlott - munkaerő 

segédkezik; a társadahni munkamegosztás szük
ségszerű előbbre haladásában ez a módgzer ui. a 
laboránsi munkakör útján már évszázadok óta al
kalmazott és bevált gyakorlat volt. A laboráns 
szerepe elsősorban a nagyobb fizikai erőt kívánó 
galenikumok készítésekor domborodott ki A szá
zadforduló táján azonban már egyre kevesebb ga
lenikum készült házilag - a gyógyszerárak csök
kenése és a munkabérek emelkedése következté
ben [5] ui.. a galenusi készítmények gyártására 
szakosodott laboratóriumok versenyképes áron 
hozták forgalomba ezeket a termékeket .. Ily mó
don a gyógyszertári munkákban a korábbi labo
ráJással szemben egyr·e nagyobb hányadot képvi
selt a receptúra; itt a fürfi laboráns helyett a ki
sebb fizikai erővel, de nagyobb kézügyességgel bíró 
nők nemcsak előnyben voltak, hanem kisebb fize
tési igényük miatt egyre nagyobb tért hódítottak 
Ezzel létrejött a „technika" elnevezésű kategória. 
Különösen a két világháború közötti időben-nem 
utolsósorban a gazdasági válság miatt - általá
nosan foglalkoztatott gyógyszertári munkaerőkké 
váltak 

Múltbeli gyökerek 

Kovách Arisztid [6] komáromi gyógyszerész már 
18"93-ban azt javasolta, hogy az akkoriban mutat
kozó gyógyszerészhlány áthidalására nőket alkal
mazzanak a patikákban .. Cikke megjelenésekor a 
nők még nem szerezhettek Magyarországon egye
temi képesítést, így gyógyszerészek sem lehettek, 
bár az emancipáció következtében a kérdés ren
dezése elől sokáig már nem lehetett kitérni.. Az em
lített közleményben Kovách leírta, hogy egy 
„ . , szegény, intelligens családból való leányt, " 
havi 10-15 forint és teljes ellátás mellett alkalma
zott gyógyszertárában Ez a lány „ .. rövid idő 
alatt megtanult nemcsak üvegeket apró ránczokba 
kötözni, porokat osztani, lapdacsokat és supposi
toriákat készíteni, de az üres edényt és fiókokat be
töltögetni, infusumot, decoctumot és emulsiókat 
csinálni; theát, porokat, droguát csomagolni úgy, 
hogy egy rfo év múlva már segédet pótolt, 10 hó 
múlva már a gyakrabban használt droguákat is
merte" A továbbiakban arról tájékoztatta kartár
sait, hogy „ . . a közönség nem idegenkedik nők ál
tal készített gyógyszerektől, s bizony ügyesebb, 
gyorsabb, mint a legtöbb férfi segéd, nincsen ter
hére az egész napi állás". Eunek alapján kijelen
tette: „Én részemről bátran ajánlom mindazok
nak, kiknek sok dolguk van, segítsenek magukon; 
van elég intelligens lány, ki szívesen dolgozik 
8 órától este 7-ig, délben 1 órai szabad idővel". 

Figyelemre méltó még egy megjei(vzése: így 
„, . nem kell fülnem, hogy czigarettel tüzet csi
nál". Valóban akkor még nem dohányoztak a 
nők 
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Az elsőjogszabályi rendezés 

A technikák képzése kezdetben nélkülözött 
minden hivatalos jelleget; kizárólag gyakorlati 
szempontok szerint történt és lényegében attól 
függött, hogy melyik gyógyszertárban milyen volt 
az oktatás. Az eltérő - néha szélsőségesen külön
böző - képzés és gyakorlat miatt a technikák 
szakmai munkájának színvonala is jelentékenyen 
különbözött .. A gyógyszertári dolgozóknak ez a ré
tege társadalmi összetétel tekintetében is igen he
terogén volt A gyakornoki vizsgáig el nem jutott 
érettségizett személyektől a több-kevesebb közép
iskolai végzettséggel rendelkező gyógyszerész-hoz
zátartozókon át a munkavállalók különféle kate
góriái voltak itt megtalálhatók, kisebb-nagyobb 
- sőt néha elégtelen - iskolai előképzettséggel. 
A harmincas évekig munkakörüket semmilyen jog
szabály nem határolta körül (így pl a gyakornoki 
tankönyvül szolgáló szabályköl)yv [7] meg sem 
említi ezt a munkakört) 

Térhódításukat a gyógyszertárakban az jelzi, 
hogy a 212 400/1933. BM sz. könendelet [8] elő
ílta: mind a nyilvános, mind a házi gyógyszertá
rakban, de még az ezekkel összefüggő gyógyszer
tári laboratóriumokban is, gyógyszerek készítésé
vel és a közönség részére való kiszolgáltatásával 
csak a törvényes feltételeknek mindenben meg
felelő gyógyszerészi képesítésű személy foglalkoz
hat .. A jogszabály magyarázat szerint [9] „ . te
hát a nem gyógyszerészi képesítésű alkalmazotta
kat csak olyan munkakörben szabad foglalkoz
tatni, amely gyógyszerészi szakmunkának ne1n te
kinthető" (pL csomagolás) A rendelet azt is meg
tiltotta, hogy a technikák az officinában tartóz
kodjanak: ott ugyanis nem gyógyszerészi képesí
tésű személy „. a takarítási és a pénzkezeléssel 
járó teendők kivételével .. " semmiféle munkát 
nem végezhetett„ A jogszabály indokát nem is lep, 
lezi a magyarázat: „ ... e tekintetben igen sok 
visszaélés fordult elő, aminek már ideje volt gátat 
vetni'' 

A megkülönböztetés érdekében tilos volt a se
gédszemélyzetnek fehér munkaköpenyt viselnie 
A kilátásba helyezett büntetőszankciók szerint ha 
két éven belül „három ízben, vagy ennél több
ször" ilyen kihágás miatt jogerősen elítéltek egy 
gyógyszertárvezetőt, úgy hatósági kezelő útján 
kell a rendelet betartását biztosítani. A valóságban 
persze két év alatt nem került sor a gyágyszertár 
háromszori ellenőrzésére, így egyetlen esetet se1n 
közöl a szakirodalom, miszerint a jogszabálynak 
e kétségtelenül hathatós eszközökkel érvényt sze
reztek volna .. 

A harmincas évek végén megkezdődött, s a negy
venes években erőteljesebbé vált háborús előké
születek miatti konjuktúra és a háború hatására 
jelentkező munkaerő-feszültség tovább szélesítette 
a technikák térhódítását a gyógyszertárakban. 

A felszabadulást követő változások 

Az újjáéledő közélet a gyógyszertárak alkalma
zottait a Magyar Magánalkalmazottak Szabad 
Szakszervezetében tömörítette .. Itt a Gyógyszeré
szi Szakosztály - később Gyógyszertári Dolgozók 

Szakosztálya - a technikák és a laboránsok érdek
képviseletével is foglalkozott. Már az első kollekth, 
szerződések megkötésekor jelentkezett az a nehéz
ség, hogy az illetékes pénzügyi hatóságok - képe
sítés hiányában - nem járultak hozzá a közép
káderek nagyobb bértételeihez Részben ez, rész
ben a dolgozók öntudata és tanulni vágyása ösz
tö11özte a szakszervezet vezetőit arra, hogy napi-· 
rendre tűzzék a szakképesítés megszerzésének le~ 
hetőségét. A fejlődés szándéka világosan nyomon 
követhető a szakma akkori folyóiratának hasáb
jain [10]. Volt emellett erkölcsi-érzelmi oldala is e 
törekvéseknek, amit így fejeztek ki [11]: „ ... pá
lyánk történetében először nyílik mód a11a, hogy 
érdemes munkatársaink megkapják azt a tanulási 
lehetőséget és ezzel azt -a szakképesítést, amelyet 
minden más ipari dolgozó már a múltban is elér
hetett" .. 

A szakszervezet kidolgozott egy részletes tan
tervet, gondoskodott előadókról, anyagi fedezetről, 
tanteremről. E p10gram benyújtásával 1948-ban 
az egészségügyet irányító Népjóléti Minisztérium
hoz fordult, mely azonban a tanfolyam feletti fel.
ügyeletet elhárította magától Több hónapos után
járás után 1948 augusztusában az Iparügyi Minisz
térium hagyta jóvá a tanfolyan1 szervezeti szabá
lyát és tematikáját. A felügyeleti hatóság tehát az 
Iparügyi Tanfolyamok Országos Vezetősége lett 
Ekkor már megjelenhetett a felhívás, mely jelent
kezésre szólította fel az érdeklődő „segédmunkás 
szaktársakat", kilátásba helyezve, hogy a Buda
pesti Gyógyszerész Testület által TBndelkezP-Hre bo
csátott helyiségben a kiszemelt előadók tájékozta
tást nyújtanak a tanfolyam anyagáról [12] 

Az újszerű kezdeményezés támogatásáról a 
szakma közvéleményének azt a részét is meg kel
lett győzni, akik felvetették: „. minek annak a 
laboránsnak és technikának még külön kiképzés is 
azonkívül, amit a gyógyszertárban úgyis megta
nulnak " [13]. E tekintetben a szakmai érvelés 
mellől nem hiányzott & politikai sem: az ellenke
zőket figyelmeztette a lap: „. nagyon hamar el
feledték, hogy a felszabadulás elsősorban a mun
kásság felszabadulását jelenti" [14] 

Az előkészítés részeként a szakszervezet egyik 
laboránsvezetője, Pércsi Lajos István terjedelmes 
cikksorozatban a szükséges szakmai alapokat is
mertette dolgozótársaival Utolsó közleményében 
világosan rámutatott ana, hogy a tanfolyam meg
indulásához és hallg&tásához szükséges az, hogy 
azok a dolgozók, akik majd a képesítési tanfolyam
ra kerülnek, bírjanak némi alapismeretekkel a 
gyógyszertárban folyó munkákról [15] 

Az első tanfolyam meginditása 

A több éves küzdelem eredményeként 1948 
október 10-én indult meg az első szaktanfolyam, 
melyre 118-an jelentkeztek.. Hat hónapig, estén
ként, munka után, heti kétszer 3 órában - össze
sen 120 órában - oktatták a hallgatókat. A tan
folyamot a szakszervezet által megbízott Fehér 
László gyógyszerész vezette; előadói dr Kenéz 
Endre, dr .. Kolos Ede, Ligeti Ferenc, Ligeti Viktor, 
Sziklai Béla és dr .. Túri Pál voltak. A záróvizsgát 
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1949 áprilisáb>m tartották; lefolyásáról a szaksajtó 
oly részletesen szá1nolt be, e szerint az egyes vizs-· 
gázók vizsgakérdései is nyomon követhetők [16]. 

Lemorzsolódás alig volt, 115-en kaptak végbi
zonyítványt, főként fövárosiak Az ekkor kiadott 
„Bizonyítvány" (1. ábra) az egykori előadók alá
írása mellett a felügyeletet gyakorló vizsgabizto
sának kézjegyét is tartalmazza, alatta az ún. szá
raz bélyegző köralakú szövegében „Iparügyi Tan
folyamok Országos Vezetősége" megjelölés olvas
ható 

BIZONYÍ'J'VANX 
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1 úbu.i LÍZ 191-9-úen kiarj,ott „Bizonyüvúny" 

Az első próbálkozást elemző cikkében Ligeti 
Perenc [17] dicsérte a tanulmányi fegyelmet. Meg
állapítása szerint i1ehézséget okozott a résztvevők 
heterogén előképzettsége, mely a 6 elemitől az 
érettségiig terjedt. Ezt csak részben ellensúlyozta 
az, hogy legalább 2 éves gyógyszertári gyakorlat 
kellett a felvételhez. Segítséget jelentett viszont, 
hogy „egy-két ritka kivételtől eltekintve" a gyógy
szertári gyógyszerészek „a legnagyobb készséggel, 
kollegialitással magyarázták meg a sokszor nehéz
nek látszó dolgokat". Szükségesnek ítélte a tema
tika csiszolását, megoldhatatlannak látta viszont 
a vidékiek bevonását, hiszen nem volt általánosan 
járható az az íít, amelyet néhány lelkes Pest kör
nyéki résztvevő követett „ akik az éjjelüket ál
dozták fel arra, hogy az este 9 óráig tartó előadá
sok után még órákon át villamoson, vonaton sőt 
még az után biciklin " térjenek haza. 

A további tanfolyamok 

A következő tanfolyamok indítását megkönnyí
tette, hogy az első tanfolyammal párhuzamosan 
sokszorosított jegyzet készült; ez a továbbiakban 
már a tanfolyamok indulásakor rendelkezésre állt.. 
Bevezető sorait Ligeti Jlerenc [18] írta, 1á1nutatva 
arra, hogy „ „ •. an1íg a segédmunkás gépiesen végzi 
teendőit, addig a szakmunkás tudatában van an
nak, amit csinál"„ Az írásos anyagra nagy szükség 
is volt, mert a hallgatók nem titkolták, hogy egyes 
előadók „egyetemi stílusát" nehezen értették ineg 
[19]. E jegyzet segítségével szervezték meg a vi
dékiek oktatását is .. 

Még be sem fejeződött a második tanfolyam, 
amikor a harmadik inditásakm megváltoztatták 
az elnevezést: a laboránsképző tanfolyamból 
„gyógyszertári technikusképző tanfolyam" lett. 
Ekkor már a Népjóléti Minisztérium Szakoktatási 
Osztálya intézte a fővárosi és Pest környéki jelent
kezők felvételét; a vidékiek számba vételét to
vábbra is az akkmra már Orvos-Egészségügyi Szak
szervezetté alakult. szakszervezet megyei titkársá
ga vállalta. A felvételi korhatár 17-40 év volt, 
az előzetes gyógyszertári gyakorlatot pedig 1 év
ben szabták meg és felvételi vizsgát is előü tak 
[20] A tanfolyam névváltoztatása visszaható jel
legű volt, mert a második tanfolyam vizsgázott 
hallgatói is már új szövegű bizonyítványt. kap
tak [21] 

A negyedik tanfolyam az - akkor már Egész-
ségügyi Miniszté1iun1 határozata szerint 
,, egyszeri meg nern ismétlődő lehetőség 

volt a szakképzetlen gyógyszertári dolgozók szak
képesítésének inegszerzésére; ez a fővárosban 1951. 
december 15-én, vidéken 1952. január 15-én indult 
[22]. Az érdekelteket figyelmeztették, hogy élje
nek az alkalommal, mert a gyógyszertárak általá
nos államosítása után kiadott utasítás szerint sza.k
tudást igénylő munkát csak képesített technikák 
végezhetnek 

Említésre érdemes, hogy az ekkor már működő 
Gyógyszerésztechnikus-képző Bizottság [23] már 
a végzettek továbbképzésével is foglalkozott; a 
tanfolyam előadói pedig felhívást tettek közzé, 
melyben a tanfolyam elvégzését követő szüntelen 
továbbképzés szükségességét hangoztatták [24]. 

A jogszabályi rendezés 

1955 januárjában jelent meg az az utasítás 
[25], amely szerint az „okleveles gyógyszerésztech
nikus" elnevezés használatára a jövőben csak a 
minisztériumba11 vezetett országos nyilvántartás
ba felvettek jogosultak. Ide azok kerültek; akik az 
utasítás hatályba lépését megelőzően szervezett 
tanfolvamokon már oklevelet szereztek, továbbá 
azok, ~kik az új utasítás alapján szervezendő tan
folyamok képesítő vizsgáján megfeleltek Ez utasí
tást követően a nyilvántartásba történő felvétel a 
technikusi munkakör be való alkalmazás feltéte
lévé vált 

Ugyanez a miniszteri utasítás írta elő, hogy to
vábbi tanfolyamot és képesítő vizsgát csak az 
egészségügyi miniszter szervezhet. A felvételi kor
határ (17-40 év) nem változott, a kötelező elő-



1979. december GYÓGYSZERÉSZET 467 

gyakmlat azonban középiskolai érettségivel fél 
évre csökkent; e nélkül továbbra is egy év maradt 
A minimális iskolai képzettség a 8 általános osztály 
elvégzése volt. A tanfolyamra olyan takarítónők 
és pénztárosnők is felvehetők voltak, akik legalább 
2 éves gyógyszertári gyakorlattal rendelkeztek 
A képzés ezután is munka mellett történt, 8 hó
nap alatt. 

A jogszabály részletesen szabályozta a felvétel, 
a vizsga és a nyilvántartás követeln1ényeit is; 
utóbbit az egyes megyei (fővárosi) gyógyszertár
vállalatokra hárítva 

Egy idő előtti kezdeményezés 

1955-ben - nem utolsósm ban az igen nagy 
fokú gyógyszerészbiány következtében - az 
Egészségügyi Minisztérium Anyagellátási Igazgató
ságának műszaki fejlesztési osztálya kísérletkép
pen 10 hónapos továbbképző tanfolyamot szerve
zett, melynek célja olyan középkáderek képzése 
volt, akik képesek arra, hogy a gyógyszerkiadás 
meghatározott körét is ellássák [26]. E tanfolya
mon kiváló szakemberek tanítottak - élükön 
Fritz Gusztáv professzonal Mindössze 10 nagy 
gyakorlatú, érettségizett személy vett részt a tan
folyamon, közülük 9-en azt sikeresen be is fojez
ték Őket az Egészségügyi Minisztérium külön le
üatban hatalmazta fel arra, hogy gyógyszerész je
lenlétében, saját felelősségükre, részt vegyenek a 
gyógyszerkiadásban Az illetékesek megítélése sze
rint [27] e kísérletnek szánt kezdeményezés agya
korlatban is igazolta az elvárásokat, általános be
vezetése azonban a magasabb képzettség igényét 
támasztotta alá. 

A képzés színvonalának ernelése 

A mind fokozódó igényesség, amely a gyógyszei -
tá1"i- -u1unka: in011n:yiségé11ek -----ckko1iba11 ugrás~ 
szerű - növekedése mellett egyidejűleg kívánta a 
minőségi fejlesztést is, odavezetett, hogy 1961-ben 
a 1ninisztérium alapvetően megváltoztatta a gyógy
szertári középkáderek szakképzésének rendszerét 
A vonatkozó jogszabály [28] még az eh1evezést is 
megváltoztatta; összhangban az egészségügy más 
területeivel gyógyszertári asszisztensekről szól„ 
A kötelező előképzettség most már elengedhetet
lenül az érettségi, a képzés időtartama pedig munka 
melletti tanfolyamon két, függetlenített - egész 
napos - iskolán másföl év. Egyidejűleg megjelent 
a gyógyszertári asszisztensek munkakörét újólag 
szabályozó miniszteri utasítás is [29], melynek 
4. §-a az egyébként gyógyszerészi feladatkör be 
tartozó egyes gyógyszerkiadási munkálatok elvég
zésére is felhatal1nazta az'okat az asszisztenseket, 
akik erre gyógyszertárvezetőjüktől megbízást kap
tak. Ezzel az utasítással vált hatálytalanná a ko
rábbi [30] munkaköri szabályozás 

A kibővített munkaköirel csak az az asszisztens 
volt megbízható, aki szakképesítését az új, maga
sabb szintű képzéssel 1962 január 1. után szerezte 
meg Az előzőleg gyógyszerésztechnikusi képesítés
sel bíróknak külön, az egészségügyi miniszter által 
szervezett továbbképzésen kellett részt venniük 
ahhoz, hogy az új rendszerű oklevéllel egyenérté-

,,.,,,, -io.. 

~"""""'"',....., _.,,._ ... ,«<> 
_„.„„. 

2 ábra Az 1961-től rendszeresített új rendszerű as.szisztensi 
oklevél 

kűvé tegyék korábbs.n szerzett vizsgabizonyítvá
nyukat. Az új rendszerű oklevél a 2 .. ábrán látható. 

Újabb másfél évtized múlva a képzés szervezeti 
rendszerében jelentős változás történt .. Minthogy a 
fövárosban működő egész napos iskola kellő számú 
jelentkező hiányában fokozatosan elsorvadt, az 
as;szisztenS>képzés szinte kizárólag munka melletti 
tanfolyamokon történt. Az egészségügy területén 
egységesített szakképzést szabályozó jogszabályok 
[31] a szakmai irányítás megtartása mellett a 
gyógyszertári asszisztensképzést - n1int minden 
egészségügyi szakiskolát - az oktatásügy felügye
lete alá rendelték A munka melletti szakképzésről 
intézkedő rendelkezések szerint „ ... a hallgatók 
elméleti és gyakorlati oktatása az egészségügyi mi
niszter által meghatárnzott és kiadott szakmai óra
tervek, tantervek, tantervi követelmények alap
ján történik" [32]. Ennek megfelelően napjaink
ban többnyire szakiskolák kihelyezett tagozata
ként miíködnek - a g37ógyszertári központok 
közbenjöttével szervezett - asszisztensképző tan
folyamok Ezt a változást tükrözi a jelenleg érvnyé
ben levő vizsgabizonyítvány is (3 .. ábra). 

A gyógyszertári középkáderképzés fejlődésének 
legutóbbi, jelentőségteljes csomópontja, hogy 1975 

3 ábra. A napja„i:nkba.n éri.:ényben lei:ő i.:izsgabizonyÍt'lány 

;--,:. 
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4 áb1 a Gyógyszer kiadó szakasszi'3ztensi oklevél 
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5 áb1 a .A nali'.t1'.kus '3Zakasszisztensi oklwcél 

óta az Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző 
Intézetének soproni intézetében rriegüidult a szak-
a,„qzisztensek képzése,,_ Kezdetbe11 __ csak ___ gyógyszer-
kiadó szakon lehetett ilyen képesítést szerezni, 
1977 óta azonban folyik az analitikus szakasszisz
tensek képzése is .. Megszerzésének lehetősége a kö
zépkáderek számára nagyobb előrelépési lehetősé
get nyújt 

Tankönyvellátás 

A gyógyszer tári középkáderek elnevezésének vál
tozásával együtt járó, a munkájuk tartalmi átala
kulását is magával hozó fejlődés szükségessé tette 
a tananyag folyamatos kmszer űsítését. Az első 

időben kiadott stencilezett jegyzeteket az ötvenes 
években felváltották a nagy gonddal készült, 
szaktárgyak szerint elkülönült „Gyógyszerész
technikus jegyzetek" Ezek még kézirat formájá
ban jelentek meg 1960-ban a Medicina kiadásában 
jelent meg „A gyógyszerész-technikusok kézi
könyve"; e több mint 600 oldalas kiadványt 
dr. Kovács László szerkesztette. 

A hatvanas évek közepén - ugyancsak az Egész
ségügyi Minisztérium II Főosztályának szakok
tatási osztálya jóváhagyásával - ismét vissza
tértek a tematikájukban külön álló, szaktárgyak 
szerinti tankönyvrend.szerre. Ezek a kötetek az 
egészségügyi szakiskolák tankönyvsorozatának tag
jaiként jelentek meg Az időről időre változatlan 

utánnyomásban megjelent sorozat átdolgozása 
1nár régen idősze1 űvé vált; azt a gyógyszerellátás 
1977 január 1-ével bevezetett új rendszerének 
életbe lépése után többé nem is halogatták 

Az ú.i FEO R-beosztás 

A KSH által közzétett Foglalkozások Egységes 
Osztályozási Rendszere a 128-as „1ninőségi ellen
őr, labmáns (fizikai)" szám alatt 128 104 kulcs-
8zá1not állapított meg „A gyógyszertári asszisztens 
közforgalmú gyógyszertárban" munkaköne., Ezt a 
későbbiekben kiegészítette; így 128 105 száma lett 
a galenusi laboratóriumban, 128 106 a kémiai el
lenőrző laboratóriumban, és 128 107 a központi 
gyógyszenaktár ban foglalkoztatott asszisztensek
nek, egyidejűleg a „Drogista a gyógyszerr aktái
ban" 128 108 kulcsszámot kapott .. E kulcsszamok 
mindegyike fizikai állománycsoportot jelöl; ez az 
érdekeltek részére számos előnnyel jár A kedvez
mények közül elegendő, ha csak a lakásépítés tá
mogatásában nyújtható különleges kedvezmé
nyekre, a tovább dolgozókat ösztönző nyugdíjpót
lék 7%-os rátájára (mely gyógyszerészek esetében 
csak 3%), az elérhető nyugdíj mértékének az át
lagkereset 100%-áig terjedhető voltára (gyógy
szerészeknél csak 95%) utalok 

* 
Ily módon tehát az elmúlt hárnm évtized alatt a 

fejlődés - a minőségi változások sorozataként -
a lenini „csavarvonal" társadalmi törvén:y·szerű
ségeinek megfelelően alakult: a szak1nunkáskép
zésnek indult laboránsi, ill. technikusképzésen át 
az asszisztensképzéshez vezetett az út .. A jelenleg 
képesítő vizsgát tett asszisztensek pedig az egész
ségügyi szakiskolai végbizonyítvány más ágaza
tokban szokásos szövegével összhangban álló, azzal 
formájában is azo11os bizonyítványt kapnak:. Ne1n 
más ez, mint visszatéréS a régihez - de összeha
sonlíthatatlanul magasabb színvonalon 

A 30 éves fejlődés - csak vázlatosan nyomon 
követett - kibontakozása tehát igen jelentős, az 
elkövetkező évek s01án pedíg további színvonal
emelkedés várható a szakasszisztens-képzés kibő
vülésétől. Ez hivatott elősegíteni a gyógyszerellá·· 
tás különböző pontjain működő gyógyszertári 
asszisztensek képességeinek mindinkább fokozódó 
kibontakoztatását. 
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)J;-p K. f{ e M n JI e p: OcHOBHbte 1manbl pa3eumuH 

o6pa3oBaHUfl cpeiJHUX Kaőpoe ÖAH anmeK 

B BeHrptt11 30 11e·1 Ha3a,!l; Haqanoch opraHH30Battttoe 
o6yqeHHe cpe;:t;HHX Ka;:t;pOB ,[{JUl anTeK„ ÁBTOp paCCMaTpH

saer tlia3bI pa3BHIHH. Porrh Jia6opattTa s anreKax .MO:>KHO 

BbIHBHfb 06pa1HO Ha nporH:>KeHJH1 BeKOB. YCHJieHHe.M 

o6urecrseHHoro pacnpeJleneHH51 Tpy.!l;a, sasoesatttteM Me

cra >KeHIUHHaMH Ha nosopoTe seKa, MSMeHeHHeM npouec
cos anTeqttotí pa6orhr noc1eneHHo cqiopMttposanacb pa-

601a :>KeHCKOtí. pa6oqetí CHJibl, T H. TexHHqeCKHX pa60T

HUKOB, floc,.fie OCB060>K]leHH51 - qaCTHqHQ H3-33 3KOHO
TIUFieCKHX, qac1n:qHo o6rn,:ecrseHHhIX npn:qttH ~ sce 6onee 

HaCTOH1eJibHbIM rpe60B3HHeM CI'aJio, qfOŐbl mpu,!l;HqeCKH 

yperynttposaJIH HX noJIO:>KettHe, 06pa3osattue nonyqHJIO 

oqicp11uY1aJihHhIH xapaK1ep„ flepBbití ocii<PttuttaJihHbití Kypc 

s 1948 roµ;y 6bIJI opraHH30BaH no.ti se.tioMCTBOM MttHMCTep
c1sa flpüMbIUIJieHHOfO ,I1,eJia. e 1955 ro]la MttHHCTepc1BOM 

3,!lpasooxpatteHH51 ŐbIJIH onpe.tienettbI 11 10p11.u11qecKH rro,!l

po6tthre npas1:1na BhrureyKa3aHHOtl .r:t;OJI:>KHOCTH. Haq11HaH 

e 1961 r o.ua npe,n;ycJIOBHeM CTaJIO HMeTb 3'ITecTa1 speJIOCTH. 
An1eqHbIM acc11creHTKaM npoxo;:t;HBUIHM 2-JieIHMtí: Kypc 

- KOTOpbre B TO :>Ke speMH npo;:t;OJI:>K3JIH CBOIO pa6ory -
MO»<HO nopyqH'Ib H sa.uaqH p3Hbllle BhIITOJIHHBllIHeCH 

TOJihKO qiapMaueBI3MH. flOCJie.[{HHM 3T3ITOM pa3BMTHH 

HBJIHercH tte.uastto sse,ri;ettttoe 06pasosatt11e acc11crettroK 

HMe1omttx crreu11aJihHY10 KBaJIHtliHKau11ro. Bce accHI1HTKH 
Ha OCHOBHoe E;:t;HHOií CttcteMhI J{JiaccHtliHKaun11 )loJI 

HOCreií npHH3.[{Jie>KaT K rpyrrrre <Ptt3HqecKMX pa60THHKOB, 

qro HMeeT Jt:JIH HHX p5I;:t; rrpe11Mymecrs 

Di·. IC. I'{ e ü:1 ·p 1--e r·: -M-ajor· inflexion ·points -in -the 
development of the training of pharmaceutical middle 
cadres 

The organized t-raining of phartnaceutical middle 
cadres was start-ed in Ilungary 30 years ago, on the 
init-iative of the Union of 1\1edical Workers. A revie1v is 
presented on the developn1ent of the entering of female 
1vorkers into the health se1vices, the arrangements made 
for clea1ing the legal position of 1v9rking 1von~en, to 
introduce an official tra.ining systern for the1n The first 
training course 1vas 01ganized in 1948 under the sponsor
ship of the Ministry of Industry. After 1955 as the scope 
of furiction, as the syste1n of training Vi'as legally pre
scribed by the 1\1inistry of Health .. In 1961, the final 
examination delivered in a secondary school became the 
prerequisite of entering the pharmaceutical assistants' 
carreer„ A 2-year study---sirnultaneously with practical 

apprenticeship ina publicity phar1nacy-has given right 
for the assistants to perform certain pharmaceutical 
operations \-vhich belonged formerly exclusively to the 
activity range of university graduated .pharmacists The 
most iecent grade of development is the introduction of 
specialized assistants' training The pharmaceutical 
assistants belong to the staffof 1vorkers according to the 
System of Uniform Classification of Occupations 

D1.. K. K e mp le r : Die wichtigeren Stellen der 
Entwicklung der Ausbildung von den Apothekenassi
stenten 

\Tor 30 Jahren hat die organisierte Ausbildung der 
Apothekenassistenten - auf die Initiative der Gewerk
schaft - begonnen Es 1verden die Phasen der Ent·· 
wicklung überblickt. Die Rolle de1 Laboranten in den 
Apotheken kann J ahrhunderten zurückkommend nach
gewiesen werden l\1it dem Erhöhen der sozialen 
Arbeitsverteilung, mit der \Teranderung der Apotheken
Arbeitsprozesse hat sich das .Aibeitgebiet der Frauen, 
der sogen. Techniken (Assistenten) ausgebildet. Nach 
der Befreiung ist es in1mer dringender ·- auc:h aus 
1virtscha.ftlichen wie aus sozialen Gründen - gc1vorden, 
dass ihre Ausbildung offiziell 1vird, dass sich ihr Rechts
grund ordnet.. Der erste offizielle Kursus wurde in 1948 
-unter der Aufsicht von dem Ministerium für Indnstrie-
1vesen - organisiert .. \Tom Jahre 1955 wurde die aus
führlichen Regeln <les ~4.r beitsgebietes vorn Gesundheits·· 
ministe1iurn auch rechtlich u1ng0schrieben. Von1 1961 
ist das Abitu1ienten-Zeugnis eine \To1aussetzung ge
worden. Die Apothekenassistenten, die an einem 2 
Jiihrigen l'{ursus ausgebildet Vi'Oiden sind, konnten 
auch mit solchen Aufgaben beauftragt werden, die 
frühe1 nur in1 Arbeitskreis der Apotheke1 gehörten. Die 
letzte Stnfe der Entwicklung ist die von kurzen einge
führte Fach-Assistent Bildung. 

* D-r'O K. K e 1n p le r : Pli gravaj nodop·unktoj 
en evoluo de la instruado de aputBkuj rnezaj kad1 oj 

Antaű 30 jaroj ko1nencigis en Hungario - post ini
oiato de la sindikato - la organizita instruado de apo
tekaj mezaj kadroj. La aűtoro trarigardas la fazojn de 
la cvoluo., La rolo de la apotekaj laboratoriistoj estas 
demonstrebla jam ekde jar·centoj Post pliigo de la 
socia labordividigo, kune kun la antaüigo de la virinoj 
kaj _transformigo de apotekaj laborp1:ocezoj laűgrade 
&lfornügis la laborsfero de virinaj laborfortoj, la tiel 
nomataj teknikistinoj Post la liberigo - parte pro 
ekonomiaj, parte pro sociaj kaűzoj - farigis 6ian1 pli 
urge, ka ilia jura stato arangigu, ilia instruado ricevu 
oficialan karakteron. Oni organizis la unuan oficialan 
kurson en la jaro 1948 sub superriga1do de la Industria 
Ministe1·io. Depost 1955 la Sanitara Ministerio ankaű 
jure t:iikaűskribis la deta.lajn regulojn de tiu t:i labor
sfero Ekde la jaro 1961 farigis premiso la abiturienta 
dipl-omo La apotckajn asistantinojn, edukitajn dum la 
2-jaraj - apudlaboraj - kursoj, oni povas kornisii p1i 
plivastigitaj taskoj, faritaj antaűe nur dc la farn1aciistoj 
La lasta Stupo de la evoluo estas la antaű nelonge 
enkondukita fakasistantino-edukado. Óiuj asistantinoj 
surbaze de la Unuoca Klasifika Siste1no de Profesioj -
apartenas al la fizika etatgrupo, kaj tiu éi enklasigo 
estas ligita kun multaj ava~tagoj. 

(Pest rnegyei Tanács Gy6gyszertári Közpon~ja, Budapest, Uzsoki u 36/a 1145) 

Érkezett: 1978 vn 26. 

MONGOLOID ALKATUAK ROSSZUL HALLANAK 

dgk.: ÖAZ, B (16), 302 (19 79) 

Egy idő óta is1ne1 etes az a ténJ-, hog) a 1nongoloi<l 
alkatúak legnagyobb része nagyothallásban szenved, 
a1ni sok esetben a fejlődési folya1_nat zavarát okozza 
Az A1nerican College of Surgeons San Franciscoba.n 
ta1tott évi közgyűlésén közölték, hog,y 10 7 1negvizsgá.Jt 
beteg közül 64°/o inindkét fülére nagyon rosszul hallott. 

.>\ betegek életkora 2 hónapostól űO évesig te1jcdt 
\T ajon technikai hallásjavító készülék javíthat-e a hely
zeten, azt 1nost vizsgálják. Ha az idősebbeknél va.ló
színűlt•g kevés ilyen ren1énJ van, a fiatalok esetében 
érden1es kísérletezni. l\-Iinden esetre rendkívül fontos, 
hogy n1indE:n rnongoloid újszülöttnPl 1nFgvizsgálják 
hallösz('r-Vé1u~k állapotát (1J8) 
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