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A SZAKGYÖGYSZERESZ-KÉPZÉS HELYZETE ES PROBLÉ.iUÁJA 

DR VÁRADI JÓZSEFNÉ 
-~ 

A. szakgyógysze1 észi képesítés 1neg~zerzését az 19·72-
ben megjelent egészségügyi törvény tette lehetővé 
A sze1·ző isnierteti a szakosító tanfolyarnok alakulását 
1951 és 1972 közott A rendelet életbeléptetése után 
hat h6napig lehetőséget adott a szakgyógyszei észi 
círn au-toniatikits· elnyerésére A szerző foglalkozik a 
szakvizsga letétele nAlküli szakgyógyszerészi cíni 
rnegszerzésére benyújtott kérel?nek elbfrálásáriak 
szempontjaival, azok szakágankérdi niegoszlásával 
é8 a lcérebnezők rnu·nkahely sze1·inti 1negoszlásával 
Is1nerteti a szakgyógyszerészképzés intézrné1iyes rneg
iridításának előkészítését és 1Yroblé11iáit, Befejezésül 
felveti a szakgyógyszerészek alkalmazásának szük
ségességét, e 1 endszer szabályozásának kérdését és az 
anyag,i dotálás 1negoldásának keresését. 

* 
l':<épköztá1saságunk 1972-ben megjelent egész

ségügyi törvénye szerint „ 01 vosi, fogorvosi és 
gyógyszerészi szakmákból jogszabályban megálla
pított módon és feltételekkel szakképesítést lehet 
szerezni '' 

Ezzel a rendelkezéssel a n1agyar gyógyszerész
képzésnek új fejezete kezdődik Gyógyszerészkép
zésünk jelentős állo1násai a következők voltak: 

1851: a kétéves egyeten1i képzés megindulása; 
1859. : a gyógyszerészdoktmi fokozat megszerzé

séne~ lehetősége ; 
1940. : a négyéves egyetemi gyógyszeiészképzés 

életbe léptetése, és végül 
1972.: a szakgyógyszerészi képesítés 1negsze1zé

sé11ek lehetősége. 
A gyógyszerészek szakosodása az ehnúlt évtjze

dekben lezajlott szakmai fejlődés eredménye 
Az egyetemi képzés során - az anyag nagysága 
n1iatt - nem lehet több lrányú szakképzést ineg
valósítani„ Szakosodásra - az egyete1nen szerzett 
alapis1neretelcre épülő speciális isn1eretek elsajátí
tására - csak a képesítés lnegszerzése utáni idő
ben nyílik lehetőség. Ezt bizonyítja az is, hogy szak
képző tanfolyamok iránt először a továbbképzés 
keretében mutatkozott igény 

Az első szakosító tanfolyamot szakfelügyelő 
gyógyszerészek számára 1951-hen rendezték Igaz
gatók, főgyógyszerészek, szakelőadók számára 
1957-ben és 1958-ban volt szakvezetőképző tan
folyam Ebben az időben indult meg a gyógyszer
ismertetők tanfolyama is .. A szakosító tanfolya
mok egy-egy különleges terület ellátására képezték 
ki a résztvevőket 

A későbbiekben még a következő szakosító tan
folyamokra került sor: gyógyszer-technológia; nö
vényvédőszerek toxikológiája; 01voslaboratóriu1ni 
vizsgálatok. 1951-től 1961-ig csak a szakfelügyelő
képző tanfolyamot végzettekről vannak adataink 

A tanfolyamot végzettek száma ez időben 116 volt 1 
1962 és 1972 között a következőképpen alakult ~j 
szakosító tanfolyamot végzettek száma: l 
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.4 .szakosüó tanfolyaniot végzettek 
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Össz 1 i2 23 1 866 1 434 184 i 
Azt a „de .facto" szakosítást, amit az élet 1nagá-i 

tói, ei~dméi;ye~ett, az. 1972. X .. 8-~n i;negjelentJ 
egeszscgUgy1 1n1ruszte11 rendelet „de .JUre ' lS meg-'& 
erősítette, amely szerint 6 szakágból lehet szakké-~ 
pesítést szerezni. l 

A szakgyógyszerészi képesítést a rendelet sze1int. 
az a gyógyszerész szerzi meg, aki a 1neghatá1ozotfr~ 
munkakörben, meghatározott időn át végzett& 
gyógyszerészi gyakorlat utáJJ., az Országos Szak-1 
gyógyszerész-képesítő Vizsgabizottság előtt aJ 
gyógyszerészet választott szakágából a szakvizsgát;{ 
sikerrel leteszi. A rendelet 8. §-a alapján azok a~ 
gyógyszerészek, akik az átmeneti rendelkezések-~ 
ben foglalt feltételeknek megfelelnek, kérhették© 
szakgyógyszerésszé 111inősítésüket, szakvizsga lcté-§ 
tele nélkül. Az Országos Szakgyógyszerész-képesítő.~ 
Vizsgabizottsághoz beérkezett kérelmek száma ed: ~ 
dig 901, melyből szakvizsga kérelem 18, minősítési.~ 
kérelem pedig 883.. W 

Tekintettel arra, hogy a szakvizsgára jelentke- :G 
zettek száma a minősítésekhez viszonyítva elha- f{ 
nyagolhatóan kevés, ezért a minősítési kérebnek~1i 
munkahelyek szerinti megoszlását ismer tetem ( 1 J. 'Íi 
táblázat). ~ 

Amint a táblázatból látható, a gyógyszertári köz-~ 
pontok állományába tartozik a minősítésre jelent-.~ 
kezettek közel fele, tehát lényegesen nagyobb szám,~ 
mint amit a k01ábbi számítások jeleztek JI 

A szakemberek másik nagy csoportját az egye-jl 
tem adja, illetőleg: ha a közös feladatok alapján~ 

~ 
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II. táblázat 

.Á· szakgyógyszerészi uiinősítést kérők munkahely szerinti 
rnegoszlá.sa 

1\I un k-a h ___ ~ 1 y 
1 

Fé1fi 
1 

Nő 1 Össze 
sen 

Gyár „ ·, 58 41 99 
>Egyete~u , 59 65 124 
}Cutató1ntezet 6 7 13 
Országos Intézet 22 24 46 

'<Kórház · · · · · 31 38 69 
·_J{özf.. gyógyszertár 188 94 282 
Gyócrysz. közp. . . 87 (;:J 150 
Mag)Tar Néphadsereg 22 7 29 
Min„ és Eü o 21 12 :J:l 
Egyéb ..... • .......... 17 21 38 

51 l 3i2 ssa 

-az egyete1nek, a kutató- és országos intézeteket 
"összeadjuk, akkor_ ez a csoport a jelentkezők 27;2 
·'){-át képviseli. Ugy vélem, érdeklődésre tarthat 
s;ámot a 1ninősítésre beérkezett kérehnek szak
ágankénti megoszlása is ( 111 táblázat) 

A szakgyógyszerészi képesítésre vonatkozó ren
delet egészében jól, egyértelműen alkalmazható. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a 8. §, amely a 
minősítési kérelmekre vonatkozik, több problé1nát 
vetett fel: pi a doktmi diploma alapján adható 
Szakképesítések, vagy a gyógyszertár-vezetők és 
helyettesek esetében a 15 fö szakkáder megállapí
tásában Az is előfordult, hogy a ltérehnezők ne1n 
jól érteln1ezték a rendeletet, és számos esetben köz
ponti szakosító tanfolyam helyett megyei tanfo
lyamok alapján kérték minősítésüket 

Mindezek után felmerül a kérdés: há11yan ]esz
nek, akik a szakgyógyszerészi címet megkapják 
Konkrét számot egyelőre ne1n tudok mondani, 
hiszen az ETT vélen1énye szá1nos kérelem1 e n1ég 
ne1n érkezett meg. Néhány esetben az előírt gyári 
gyakorlat még hiányzik, illetve letöltése folyamat
ban van Előzetes szán1ítások szerint a kérehne
zflk G5-70c_Yo-a kapja meg a rninösítést. 

Néhány szó a szakvizsgákról 

A szakvizsga elméleti, ill. gyakmlati és elméleti 
részből áll A gyakorlati vizsga csak egyes szakte
rületeken lesz kötelező Ezzel kapcsolatban ma 

n1ég csalt a szakvizsgabizottság, ja·vaslatát is1ner
tetheten1, n1ivel az erre vonatkozó jóváhagyás n1ég 
11en1 történt n1eg Várhatóan gyógyszer-tecl111oló
giából, gyógyszerhatástanból, toxikológiából és 
far1nakognóziából lesz az eln1életen kívül gyvakor
lati vizsga is. 

A rendelet értelmében a bizottság elnöke a képe
sítés 1negszerzését egyéni továbbképzéshez és tan
folyam elvégzéséhez kötheti. Az egyéni tovább
képzések 1negvalósítása azonban az Orvostovább
képző Intézetnek ko1noly nehézséget okoz, Jnivel 
n1ár a minósítéseknél se1n talált n1indenütt l11eg
feleló tá1nogatásra se1n a gyáriparban, se1n a 111e
gyei egészségügyi BZa:Kigazgatásban 

Helyes, ha a vizsgára való felkészülést tanfü
lya1n segíti; az orvosok részéről egyre inkább ez az 
igény. Ezt a szempontot figyelembe véve javasolta 
a biztottság, hogy valan1ennyi szakvizsgát tan~ 
f0Iya1n elvégzése előzze meg 

A tanfolyamok megoldása - legalábbis a kö
vetkező évben - szintén problémát jelent, mivel 
a következő év továbbképzési tervét még a bi
zottság javaslata előtt, már 1973 1ná1ciusában nleg 
kellett határozni, és ebben 1nár a szakvizsgához 
kötelezően eliíírt tanfolyamoknak is lehetőleg sze
repelniök kellett. Az első vizsgám - éppen, mert 
az előbbiekben említett jóváhagyást még nem kap
tuk n1eg - várhatóan a következő év második ne
gyedében kerül sor 

Két szakvizsgabizottság működik majd Buda
pest és Szeged székhellyel, ahol egy-egy vizsgán a 
40 vizsgáztató közül az elnök által esetenként kije, 
!ölt személy vizsgáztat Minden új reform, rendel
kezés, n1á1 születésekor n1agában hordja a módosí
tás 1najdani szükségességét Így van ez a sza]{osí
tással is: ha újabb szakterületek kijelöléséte egye
lőre nem is kell gondolni, a n1egle-vők pontosabb 
n1eghatá1ozása a ltözeljövőben szükséges ]esz 

Első lépésben két szakágat: a gyógyszer-ellenőr
r-ést és a gyógyszerhatástan-toxikológiát kell a 
megfolelő szakterületekre szétbontani, tekintettel 
arra, hogy ezek a 111ásik négy szak1nához viszo
nyít' a lényegesen nagyobb területet ölelnek fel. 
A gyógyszer-ellenőrzésnek a bizottság által java
solt bontása a következő lenne: 

- ]{érniai analitika; 
- biológiai gyógyszer-ellenőrzés és 
- mikrobiológiai gyógyszer-ellenf5rzéR 

1 II. táblázat 
A szakgyógyszerész ·;núiő.sítéBi kérel1nek .szakágankénti 1negoszlása 

Szakágak 
1 

. 1 E- 1 Kul 1 Orsz. , , 1 Gy.· 1 Gv .. , MN. 1. Min. , .E. 1 ·· G:y a1 . . Ko1h l K .. " 'b Ossz · gyet int. int .a1 ozp Eü O gye 

Gyógyszerteohn . 55 29 1 5 15 22 19 4 4 10 lü4 
Gyógysz.-ell . 20 :ll 2 15 4 29 ia 2 2 15 193 
Hatást„-tox , .. 13 20 4 15 37 154 11 8 5 3 270 
Prep. kém. lab. vizsg. 6 15 - - - 1 - - - - 23 
Köztg. mikrObiol lab. vizsg 1 7 2 5 - 2 1 - - 1 19 
Klin. lab. vizsg. - 2 - 2 5 1 - 1 - 3 14 
Farmakogn, .. 2 15 4 - - 6 2 - - 2 31 
Gyógysze1 -szerv. ................... 2 5 -· 3 8 64 44 14 22 4 169 

Összesen 1 99 J 124113 1 46 1 69 J 2s2 J 150 1 29 1 aa 1 38 1 883 
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A n1ásik nagy terület 111ár a nevébe11 hordja a 
szétválás irányát; a gyógyszerhatástan és - való
színűleg erre ráépülve - a toxikológia 

A szakosítás oka az, hog:y bjzon3ros n1unk:akörök 
különlegesen képzett szakembereket igényelnek; 
célja, hogyaz ilyen munkakörök betöltésére meg
felelően szakosított gyógyszerészek álljanak ren
delkezésre. 

Jelenleg egy gyógyszerészi állás sincs szakgyógy
szerészi cünhez kötve, erre azonban várhatóan ha-
1narosa11 sor kerül. 

Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezc"." 
tének felkérésére a Magyar Gyógyszmészeti Társa
ság Gyógyszer ügyi Szervezési Szakosztálya terve
zetet készített a szakgyógyszerészek által betöl
tendő n1unkakö1ökre és azok a11yagi dotálására 
Ezzel a javaslattal a szakvizsgabizottság elnöke is 
egyetértett. A javaslat szerint bizonyos türeln1i 
idő utá11 néhánv n1u1ikak_örben elő kell í1ni a sz11k
gyógyszerészi képesítés megszerzését az Egészség
ügyi l\Ii11isztérium főhatósága a]á tartozó intézn1é
nyekben. 

A türelmi idő a szakvizsga letételéhez szükséges 
gyak01lati idő + 2 esztendő lenne Ennek beveze
tését 19i5 január l-től kezdődően javasolják 
A szakgyógyszerészi képesítéssel rendelkezők szá
n1ára helyes lenne külön anyagi elisn1erés. Ezt lép
csőzetese11 célszerű n1egoldani, ezért két kategória 
létesítése javasolt: 

Szakképesített gyógyszerész magasabb fizetés
seL 

Szakképesíté.s nélküli gyógyszerész alacsonyabb 
(eddigi) fizetéssel 

A javaslat szerint a gyógyszertári központok át
menetileg a kollektív szerződés módosításával, 
pótlék formájában biztosíthatják a megfelelő datá
lást A pótlék folyósítása azonban csak akkor in
dokolt, ba a gyógyszerész a szakgyógyszerészi ké
pesítésének megfelelő szaktei ületen dolgozik. 

Szakvizsgatárgyanként n1indazon inunkakörök 
szakgyógyszerészekkel való betöltését javasolják, 
a1nelyekben a szakgyógyszerészi képesítés 111eg
szerzése a rendelet alapján lehetséges. Ezen túbne
nően javasolják a gyógyszertári központoknak, 
hogy azokat, akik szakgyógyszmészi képesítést 
szereztek, de nen1 szakképcsítésüknek: inegfe]eJő 
területen dolgoznak, bízzák 1neg szakértői, tanács
adói feladatokkal valamely kerületben, járásban, 
ahol munkájukkal jól segíthetik területük gyógy
szertárainak technológiai, fa11nakológiai-toxikoló-

l 

gdr~ai, 1SZt,~r1:ezek'si. és egye1'dblf~tl~datait Ez esetben pe- .'_~:'.·. 
ig ao a asu is mego ia o. . .. 
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r1épgazdaság, mind a gyógvsze1észet javára a 
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B03M0)KHbIM B CHJIY aI<OHa ;:i;paBooxpatteHH7I 1972 1 o;:i;a @ 
AsTop coo6Ili:aeT o co3,u;aHHH cneqHaJihHhIX I<Ypcoa ~ :~ 
1951-1972 rr. Tloc.ne BCIYITJICHH5l aal\OHa B CIIJl:. B re- ~ 
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u;ttaJihHOf'O 3I<3aMeHa, HX pacnpe,ri:.eJICHHCM MC)K,UY or,n;enb- * 
HbIMH rrpocpeccttoHanhHbIMH o6nacr5lMH H pacnpe,ri:.e.rieuIIeM -m 
3a5Istt:reJieií no MecrY pa601b1. Asrop H3JiaraeT noiuo- '0 
I'OBI<Y H npo6rreMbl opraHH30BaHHOI'O o6YqCHH51 q1ap111a- ~ 
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IUrar, BorrpoCOM YperYRHpOBaHH51 ,a,aHHOiÍ CHCrCMbl n' l 
IIOHCKOM peIUCHH.H Ma1eprraJihHOro B03Harpa>K,UeH1Ul "' 

§ 
l)r. E V á I a d i neé Ki s s - T ó t h: The position "' 

and pi oblents of phai rnaceutical specializa.t'ion j 
'I'he specializat.ion of the _pharrhaceutical profession ~ 

has been regulai.ed by the Health Act of 1972, ho,tever Ji! 
spe0ialization study courses had been organized also ~.:. 
bctvveen 1951 and 1972„ The p1ovisiona.l inst1uct.ions of ~, 
the legal rogulation rendered possible t11e obtaining the .i 
specialization 1vithout 0xa1nination for thoso phar1nacists :m 

-.,vho fulfil the prclimina,ry rcquire1nents. The author ·I 
presents statistical data on the distribution of the quali- m 
tied pharmacists according to specialities and to work E 
places. The prepa1atory work and p1·oblcrns of post ~ 
g11a~uatet·hspeoia1hza1Lion cf·ou

1
r
1
sesfiallr:e dis

1
cushs'.3d

1 
Ahs a con- .-~.~.i. 

e us1on, e \VOI i: p aces or · ie ing o w ic J. p arrnacy ; 
specialists are i·equircd and the possibilities of n1n.tel'ial 
remune1ation are discussed ~ 

E: 
Dr. E. Vár ad i: Der gegenu;ürtige Stand und I'robc :~ 

lenie de1 A usbildung von l11achapothekern i;f 
Das im J ahre 19 72 ve1abschiedete Gesctz für das @ 

Gesundheit-.,vesen hat dio E1 \Ve1 bung der Ir'achapothe· 1t 
ker··Qualifikation eunöglicht ~ 

Ddie ~.cbhrgbal~g1e vDon Al951-d 1972
1
fü

1
r 1~peJ\7~~li1~ie1rkun_gt .. ·~.:.",· 

\Ver en u er ici;:t,. 1e nol' nung 1a· < ie .t.Log ic1 e1 . 
gegeben den Fachapotheker-Tittel inncrhalb von 5· 
:i\1onaton nach Inluaff 1Teten auch ohnc Fachpt üfnng zu 
verleihen Der Aufsatz be1ichtet über die Gesichtspunkte 
bei der Beu1·teilung der Be\ve1 bungcn. Auch \ve1don <lie 
Be-.,vcr bungen nach Fachrichtungen und dem A1 bcits- .~.~.• 
platz der Be\verber aufgeschlüsselt. Die organisierte, ;;.;. 
institutionelle DAusFbildungd fürN Fachad1'o

1
th.ekder 'Ev~rd .1.c.~.• 

kundgegeben. ie ragen er ·1 0t\ven 1gi:1=11t cs <1n- , 
satzes von Fachapotheke1n und ihrer entsprechenden -~: 
Entlohung 1ve1den diskutiert 1~ 

(Orvo.stovábbképz6 Intézet, 1389 Budapest, Szabolcs " J3-35 ) 

Az I Országos Gyógyszertári Munkaszervezési Konforencia (Eger 1973. XI 15-17) any11gából 


