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Gondolatok Stájer Géza: A gyógyszerészet diszkrét bája című írása kapcsán 

D1: Mezey Géza 

Értetlenül állunk a címben említett írással szemben. 
Nehéz eldönteni, mi volt a szerző célja írásával. Remél
jük, nem hangulatkeltés. Ezért röviden és tényszerüen kí
vánunk reagálni az abban foglaltakra. 

A debreceni gyógyszerészképzés indításának clözn1é
nyeiröl és indokairól a Gyógyszerészct-ben beszámoltunk 
[Gyógyszerészet 40, 567-568 (1996)]. Az ott leirtak mel
lett soha és senki nem tagadta, hogy a gyógyszerészkép
zés beindításával a felsőoktatás (ezen belül pl. a kémiai 
szakképzés) átstrukturálódásával felszabaduló jelentős és 
eredményes szellemi és tárgyi kapacitás hasznosítása is a 
célok között szerepel. 

A szerző somn1ás n1egállapításokat tesz és anélkül kri
tizál, hogy a részleteket ismerné. A DOTE-KLTE Közös 
Gyógyszerész Szakon (mely n1cgncvezésnck csak a felső
oktatás integrációjának létrejöttéig, 2000. januftr 1-jéig 
van jelentősége), évfolyan1onként 40 hallgató tanul és 
rendelkezik mindazon tanszékekkel, amelyek a gyógysze
részképzéshez szükségesek. A Gyógyszertechnológiai 
Tanszéken nyolc gyógyszerész diplon1ával rendelkező 

oktató dolgozik, a Gyógynövény- és Drogismereti 
Tanszéki Csoportban háron1 gyógyszerész diplomás mel
lett két biológus vesz részt a fannakognózia és növénytan 
oktatásában és létrejött a KLTE-MTA Gyógyszerészi Ké-
1niai Tanszék is. A DOTE Gyógyszerhatástani Tanszékén 
négy gyógyszerész diplomás van. A DOTE n1eghirdette a 
Gyógyszerügyi Szervezés és Managemcnt Tanszéket és 
ugyancsak a DOTE Egyete1ni 'fanácsa 111egszavazta Ma
gyarországon elsőként és egyedülállóan a Biofannáciai 
Tanszék létrehozását. Jelenleg huszonegy gyógyszerész 
diplon1ás vesz részt a gyógyszcrészképzésben a nagyszú
mú és kiváló kvalitású egyéb diplon1ások 1nellett, akik 
között több akadén1ikus, szán1os tudo1nány doktora és 
kandidátusa van. 

Egy új szak indításának számos előnye és nehéz.sége 
van. Az új létrehozása mindig további kihívásokat és a 
fejlődés lehetőségét rejti magában, ugyanakkor az elindu
lás kétségtelenül rcndkivül nehéz az oktatói gárda kiala
kításától a tárgyi felszerelések biztosításáig egyaránt. 
Mégis úgy gondoljuk, hogy a debreceni képzés szincsítct
te és felpezsdítette a gyógyszerészképzésL 

Cun·iculun1unkban szerepelnek 1nindazon tantárgyak, 
an1elyck jó alapot nyújtanak a bctcgtanácsadás, a gyógy
szerészi gondozás és a terápia követésének színvonalas 
n1Üvclésére. 

A cikk szerzőjének „ na,g_v j'elisn1erése" ne1ncsak a 
gyógyszerészképzésre vonatkoztatható, hanem az ország 
bárn1cly felsőoktatási intézn1ényére, hiszen újabb szakok 
alapitásával kívánják biztosítani az intéz1nények a társa
dalom számára a strukturáltabb, választékosabb kínálatot, 
an1ely egyezik a társadalom gyorsan változó igényeivel. 

Félő, hogy a Magyarországon oly „szépnek" tünö nor
n1atíva ilyen hangsúlyos megjelenítése a szerző részéről 
egy „ újrafelosztás·· kczden1ényezésével járhat a gyógy
szerészképzési norrnatíva rovására. 

Nagyon sokszor leírtuk, 111ast is 111egtesszük, hog_v a 
debreceni gyóg_vszerészképzést 11e111 a budapesti és szege
di ellenében, hane111 azokkal karöltve kívánjuk n1egvalósi
tani az eg_veten1es n1agyar gyóg_vszerés::etért. 

Tudo111ásul kell venni, hogy vannak tá1nogatóink és 
vannak cllenzőink. A fclrnerülö ellentétes nézetek és vé
len1ények kialakulásával kapcsolatban Nietsche egy (filo
zofikus) gondolatát idézzük: „ ... the best lessons arc 
lcarncd fro1n one's cncmies; and that \Vhich docs not 
destroy n1e, makes n1e stronger". 

e;. !\1czcy: Rejlectio11s COJl/lected witlt lile paper o/G. 
Stájer titled "The discreet charrn ofthe pltar11u1cy" 
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