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A GYÓGYSZERÉSZKitPZÉSRÖL II. 

Mit várnak tiílünk a jiivií század clsií évtizedei'? 

Di: fokúcs :\!ihúlv 

..t 11e111::etkú:::i .'!,yÓg)·s::crl;s:::ct i:.'s hc1111L' o lllll,'!,yor .!!..n\!!,_1·.c:crés:::ct isj(Jko::atos clio//)(/ás

ban \'a11 a betegk(i::ponflÍ ,!!..l'<lg_1·s::crL;.c:.ctji.:!é. f/o:::ai g.yágys:::erés:::eink erre 1·u/ájC/ké
s:Ííését n1ár a:: cg1·cfc!l1c11 clkc::l(iiik a:::::ul. ho,l.!.Y u:: e::r ki/:::1·etlcniil uluj)(J::<í 111donui11y-

1crfiletck11ck. u biolcígiának és a 1nedicinú11uk. 11agrul1h slÍ~l't bi::1osít11n/.:. u kJ11zésbi.!11. 

l. l\Jrdések 

Írúso111 !. része*· is k0rdt'.sse! kL'zdl"ld(ilt: .. i\lt:sszin: va
gyunk-e az Európai Unió gytigyszLr0szkL~pz0sétöl?„ Utóbb 
vcttc1n 0szrc. hogy a kérdésrl' a cikkben tll:n1 adta1n cg)iC
ncs vU!aszt. iV!ost 111cgtcsze1n: 11c1n vagyunk 111cssze. Bi

zon1 azonban benne. hogy ez a 111cg;illapítús köz\·etve azért 
\"il<igosan kiderült az írúsból. .'\Z 1. rész kérdéssel is \'égzö
dött: „111il vúrnak tö!ünk ajövfi szúzad c!si.\ é\·tizedei'!„ Er
n: ígérten1 vúlaszt a folytatúsban .. ;\ vci!asz ne111csak ~í!taL1-

nos rncgfogalrnaz;isokat tartalrnaz. hane111 a Sen1111eh\·eis 
Orvostudo111ányi Eg:..-ctc1n Gyógyszt:résztudoinúnyi Karú
nak konkrét v;:'il<isz<.it is a kor okta!úsrcjlcsztési clvúrüsaira. 

]. Tí: é1·1·el a re/árut /n·1·c:etése után 

Tíz év telt cl azóta. hogy 1988-ba11111egindu!t a gyógy
szerészképzés nagyszabású reforn1ja i\/lagy~1rurszógo11. Ez 
1..·lég idö ahhoz. hogy 1negvizsg<"tljuk. 111i tlirtént ezalatt 
idehaza és Európúban. Olyan t:sc1né11yckrc és tendcnciúk
ra figyelve. arnclyek a gyógyszcrészetct és a képzést bl.'
folyüsol(hat)júk. Ez késztette a scrrE Gyógyszerésztudo-
1núnyi !(ara vezetését arra. hogy ! 998. úprilis 20-ún Dkta
túsi !öru1not szervezzen A ,1.!.)·úpys;crl:s::.kt'J;:és j1J\·úbc'lli 
/'i:ladutai ci111111el. ;\ lúru1non l 'inc::.c Zultú11 dék,·111 kél. a 
!(art prin11..'r 111ódon roglalkl1ztalú tCin:tt 11-:jtl.'tt ki. Ezck: .·/ 
g\"CÍ,if)'S::.CJ"JS::. !Ol'Úhbkéj!::.ÚS (!s s;u/ik1,..;fJ;e;:.\". V<.tl'-llllillt: ,J; 
Eg1·c1c111 Js a l\·or ukkrcditúcúUu. E surok írlija A c111ric11-
Ju111-/~ilcs::.1és ki:rdL·sci cín11nel <lZ egyete111cn folyó kép
zést érintö vú!toz~isokat tekintette út. Írúsn111 jclcn II. ré
szének ez az cli_iadús szLdgúl alapj<'iul. 

3. Lépni kell 

Ni.:111 vagyunk 111esszc az Európai Unió gyógyszcrész
képzésétöl - sugallta ezen írús L része. Bizonyos tú\·otsúg 
azonban van. Ha ezt a túvolsúgcn cstikkcnlt:ni ak;.ll~juk. ak
kor lépnünk kell. Lépnünk kell. 11e111csak - és t<'in ne111 is 
c!sösorban az EU-clvúrúsok [ 1 J tl.'ljcsítésc c1..qjúbld. ha
nein 111agunk rniatt. ,i\zért. hogy inúr itt. az cgyt.:te111e11 (a 

graduúlis k0pzésben) eröteljcscbb. célzottabb alapokat 
adjunk hallgatóinknak. azoknak. akik képzésünk legföbb 

~L rCsz: Gyógyszer.:szct ./3, (, ( 1999) 

céltl.'rlilctén. a bt:tcgt:kkcl küzvt:tlen kapcsnlathan úll<.·i 
gyógyszerészetben szúndéknznak inliködni. 

llllioni (s:crkc::clÍi l"Últo::úsuk 

Nein sok olyan 10 év tl.'h cl végéhez kt\ze!cclti sz~·1za
dunkb:1n. ;1111ely annyi. a gyúgysz1..·rész1..·t1..·t és a képzést 
érintli esc111ényt hnzott. n1int t:z az 1988-98 küzütti évti
zi:d. r\z alc'ihhi. kissé cklek1ikus JClsurol;:is tételei klizis-
1nertck. ezért lll'lll igL·nyclnek bö kif1.:j1ést. Ha 111égis ko111-
111c11túlok. azért tt:sze1n. inert a szak1núban 111üködö 
gyógyszerész tón nen1 isrnt:rheti az esen1é11yek cgyctc111rt:. 
oktatcísra valli 111ind.:n kihatúst'it. az oktató viszont est:tleg 
11cn1 lútja a szakn1t'1ban hatl1 1nindt:11 követkl..'z1nényt. 

! . Ri.:11ds::1_·r1·liltu::,ís. Küvt:tkl..'zn1é11y k0111 111t:gszüntek 
kötöttségek. központi clöírúsok. tiltúsok: helyreüllt az 
l.'gyt.:ten1i. kari autonó111ia. 111cgnt1tt az l.'g)'t:te1nt:k n1ozgás
lL't\:. igy \'<."dt lchctövé pl.. hugy 1993-ban bl.'vezL·thcttük a 
kén1iút !C!vételi túrgyként ( 111ely azl1ta is nagy népszcrü
ségnck örvend l. 

2. /latiko1;ri1·u1i::(íchí. l(üvetkez111é11yeké11t 1negnött a 
szak1na t<'ll"sacla!ini 111egbccsü!ése. rangja s ezzel a púlya 
irúnti érdt:klöJ0s. Nlltt a gyúgyszerészk<irokrajelcntkczök 
:-iZÚlllé!. 

3. 1~·g_P.:.'lc111ck 11or111u1i1 ji11u11s::.iru::,isu. :\11yagi. !1.'.1111-

tartúsi go11cil1k. képítésck. cgzisztenciúlis probl0n1úk je
lentkeztek. 

-l. Lci'/!Íh'si_·k u 1·c,1.:.yi11ur/1011. t·sDkkcnt.:.'.\"Ck lC cgés::
S1..;,:.;iig1'/11_'1/_ !(üvctkcz111ény: uktatl.d. kut;1t1'ii kapacitúsfl'.
leslcg jclcntkczctt (p!. ;1 \"t:gyészképz0sbe1i. Lir\·nsképz0s
ben. kuta1Lih1..·lyckc11 ) . . :\ küvetkez111é11y kl)\·ct kcz111ényt:: 
t.'g)'l.'!t..'JllCk. kartik új (1k!<1túsi fo..•l:1datokat kl'l"l..'Sllt.'k. 

5. C'.i g1'(ig1"s::urés:: s::ukrukJ indírúso. VerscnyhclyZL't 
a gyógyszL'részképz0sbcn. 

Nc111zclköziL'k. azaz hatúrukon «nnyúll1ak. t1..·hút ittl!nn 
1:: 111cglt:\"ii. 111<'1r .. bl.'g) ürüzlin·· \'Ú!t(lz;'bok ( o..·kll.'kt ikus l 
fe ! Sll!'(l [ ÚSé!. 

6. 7i{(/0111ú11yok .fL:il6d<..:.\'C. !((i\·1..·tkcz111ényl'it késöbb 
k llll Hll l'J ll ú 1 uni. 

7. (iyri,'i.:_ys::cr/i/1.:rtt!i::úcir). [(Ü\'l.'tki..:zrnény: eg,yre nó 
núlunk riladúsu[ ugrússzcrlien - a gy<.:1gyszl.'rké11t haszn;'dt 

úttckíntése gy'ligy-
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szen.~sznek. orvosnak feladat. az oktatásban bölcs szclck
túlást. sú!yozúst kívJn. 

8. C~i'Óg1'.\':e1fiJ1a11s:iru:ds csökke111ése. l<.övetkez1nény: 
öngyógyszerezés növekedése. Szlogen ,.kérdezze 1ncg orvo
súl. gyógyszerészét". l<.övctkez111ény követkczn1énye: nö

vekvő elvárások a gyógyszerész szakn1ai isn1erctei irónt. 
9. G.i·ág_,·s:eruJr,·é11)'. Az 1998. évi XX\1. szá1non 

111cgje!ent törvény szerint ..... a gyógyszerész .. l'elclössé
génck teljes tudatában köteles gondos tójékoztatást 
adni. .. „. J(üvetkezinény isinét csak: növckvö elvárúsok a 
gyógyszerész szak1nai is1nerctei iránt. 

Nern új az a törekvés, hogy· a 111ultidiszciplináris 
gyógyszerészképzésben az oktatott tuclo1núnyok közt jobb 
egyensúly álljon elő. Részben ez inotivúlta. hogy a 111úr 
hivatkozott. 1988-ban indult nagy reronnban a korábbiak
núl nagyobb hangsúlyt kapott a bion1edicinúlis képzés és 
az ezt 111cgtestesitl1 tudo111{1nyok részvétele az L'g)'L'lt.:111i 
tanrendben. 

(Jj azonban. hogy a 111ost felsorolt ! .-9. esetnények 
111ind 1988 óta jelentek incg életünkben. Ez az. a111i 111iatt 
fel kelleti vetni a círnben szereplő kérdést. 

:\z é\·tizecl felsorolt történései annyira ligyclcn1kcltöck. 
hogy kO!flildi (európai) gyógyszerészi lapokban sürün je
lennek 1neg cikkek. idliröl-idörc vitúk !úngolnak lt:I arról. 
hogyan feleljen n1eg a gyógyszerészet és a g}'ógyszcrész
képzés az idöszak „kihívúsainak„ . .i\ képzés és a szak111a cl
kötclczcn 1nagyar 1nüvelöi. n;::igyra becsült ko!légúi111. 111ind
ezt érzékelték. érzékelik és gondolataikat a Gyógyszerészet
ben évek óta közreadj<lk. n1egf'ejelve a speci<l!isan 1nagyar 
vonatkL)ZÚsokkal. irúsaik jól tükrözik a kli!tl..ildi tendenciú
ka! is. Ezért ne111 is <~júnlhatok 1núst a tisztelt Olvasllnak. 
111int azt: ha 1újékozódni kívún. lapozza f'el a Gyógyszeré
szet 1990-es évekbeli tlizcteit. Úgy tünik. írásaik tartaln1a 
üsszecst:ng és lényegében az alábbiakba süríthetö. 

;\ gyógyszerészet hivzi.túsképc eltolódik a betcgküz
pontú gyógyszerészet felé, an1clybcn a gyógyszerész 
adekvút infonnúciót acl (tud adni) az orvos últal fl:!írt 
gyógyszer hatósúróL 1nc!lékhatásairól. együtt szedett 111ús 
gyógyszerekkel valli lehetséges interakciókról. tújékozlat
ja a bctL'ge! az adagolúsróL alkaltnazúsi n1ódról. az alap
betegséggL'I vaki iisszef;;rhctöségri.il: az üngyl1gyszerezés 
keretében panaszúval clsödlegcSL'tl hozzá forduló beteg
nek n1egrelell\ gyógyszen javasl1L ellátja a szüksége:- in
fonnácil'!kka!. illetve. ha úgy ítéli 1neg. orvoshoz irá11yít
i~1. 1\ púciensorientált gyógyszerészet új foka. f'e!adata a 
gyógyszerészi gondozús (phannaceutical carcl klilf'üldön 
és iHhon sokat diszkutúlt tén1a. an1ely gyógyszcrészetlink
bcn fe!tchetöen a ciinbcn jelzett é\·tizedekbcn szintén a 
rnindennapok feladat<ivú fog 1najd v;'dni. 

4 . . ·I i·álas;, 

.-\ ci111ben !'eltett kérdésre 1l:"1lünk. a graduúlis gyógyszc
r0szképz0sbcn r0sztvevök. azért fekll1ss0gel viselök rész0-
rfil egy \'álasz adható: olyan alapokat nyújtsunk h~lllgató
inknak. an1ely 111egf'e!el a kii7Jnrgaln1ú. kórházi. klinikai 

gyógyszerészettel sze1nben 111cgjclenö új társadaln1i elvún:i
soknak. A1nely szi!úrdabb alapokat ad a végzés utúni poszt
graduális képzésUkhöz. ilyenirúnyú szakképzésiikhöz. 

Az ! 998. április 20-i oktatásijáru111 nyon1án a J(ar ad 
hoc Curriculun1 Bizottsúgot küldött ki. ainely 1n{Uusban 
tnegvitatta a teendőket és javaslatokat tett. A bizottsúgja
vaslatút a l(ari ·ranúcs -„ több ülésben - 111aradCktalanul 
cl fogadta. Ennek alapjón két új tantúrgy indítúsút és a bio-
111cclicinólis tJrgyak alapozúsút szolgúló néh~íny túrgy óra
szá111únak bövítését hat<írozta cl. 

1\z új túrgyak: 
- Gyóg}·szertcrúpi;·1s alapisinerettk: 
- Klinikai l~1rrnakológia. 
Növelt alapozó t{irgyak: 

Biológia: 
-- t!ettan: 

l n11nunoll1gia: 
~- J(órhúzi. klinikai gyógyszerészet. 
f\IL'gfogal111azódott az a kari vélL'n1ény is. hogy kívú

na!ns a hallgatlii terhelés csükken!ése. a k0pzés klitelezl\ 
üssz-lirasz<'u11;ln<1k racill11;'1lis szükítése. 

5. J ·égs;;ti 

5.1. Jólesl\ érzéssel úl!apítjuk 1ncg. hogy uktatús!'ej
leszlési ti.irekvésünk. n1ely 1998. n1<'~jusúban ültütt Corrn<it. 
a szakn1a részL·rö! - vúratlanul -· igen 1neggyözö 1ncgeri.\
sít0st nyert. i\ inintegy :1000 fö részvételével L)k1L1bcrben 
lezajlott ()rszágos Gyógyszerész l\.ongrtsszus Záródoku
n1en1u1na ( 1negjelent a (Jyógyszerészel 1998. évi X. szú
n1úban) kinyi]Y{u1í1ot1a: „ .. :\ Kungresszus az egycten1i 
curricu!u111 útalakitúsút kezdcn1ényezi. kérve az élettani. 
gyógyszcrhatús!ani és terúpiús isn1cretckct adó stúcliun1ok 
erösitését az egyctcini oktatúsban .. 

5.2. Visszatérve a 3. ICjezct 6. tételénél tett ígércten1-
re: utalok ;.1rra a közisincrt tényre. hogy a gyógyszerészet 
igen széles tudo111Ú!l)\1s alapokra tú111aszkodik. Ezckct az 
1. közle111ényben · az Európai Bizottsúg nyo111ún hat 1u
cln111<inyterü letbe sorolva vizsgúltuk. i\ gyógyszerészet 
nc111 nélkli!üzheti egyike! sern. ;\ képzési céltcrületünk 
/(l .. -tJ(JO o-Út kitcvl\. <l betegekkel ki.iZVet!CJl kí.!pCSOla!b'111 
úlló gy(1gyszcrészct setll. 1-!allgatóink ezen f'clüli 
10-30°'0-a gyógyszerészi alapképzettség.évei 111ús terüle
teken (gyligyszcripar, -kutatús. -ellcnürzés. egycte111ck 
stb.) 1alc'1lja 1neg élcthivatúsút. Ök scn1 nélkülözhetik a hat 
tantúrgycsoportbeli diszciplinúkat -- hisz cttöl gyógysze
részek! íVlós k0rd0s azonban. hogy ünekik is ugyanolyan 
arúnyokban (!e1jcdcle1nbe11) kell-e tanulniuk az egyes 
tantúrgyakat. 111i11t az al<.1pe!lótúsba kcrülö hallgatóink
nak':) Egy kövctkezö alkalon1111al érden1t:s lehet ezzel a 
kérdéssel szen1benézni . 

\ ! . T a k :'i e:; : ..! holfl t/11.' l'lt11r11111cL'flficul Educotio11 11. 
llhat expected i11 theJirst dec11des í~/11ext ce11tt11:1'? 


