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Gyógyszerészet 19 98-100, 1975 

Szakgyógyszerészképzés Magyarországon* 
DR ZALAI KÁROLY 

Prágábanl.973 szeptemberében rendezett gyógysze1 é
szeti szervezési kongres13zusori elhangzott előadás 
alapján. a közlernériy is1nerteti a !}Zakgyógy,8ze1 Psz
képzés jogi szabályozását és jelenlegi helyzetétllf agyar
országon A szerző megálla7Jitja, hogy a szakgyógy
szerészkétJzés bevezetése olyan j'ontosságú századunk
ban, mint a gyógyszerészdoktori fokozat bevezetése 
volt a XIX. században 

* 
A gyógyszerésztudományok fejlődése, továbbá a 

gyógyszeres terápia, a megelőzés és a diffeienciáJ ... 
diagnosztika gyakorlatának jelentős előrehaladám, 
módszereinek differenciálódása támasztotta az 
igényt speciálisan szakképzett szen1élyek n1unkába 
állítására szakorvosok és szakgyógyszerészek fog
lalkoztatására. A gyógyszerészet szakos.adása vi
lágviszonylatban megkezdődött és kialakulóban 
levő folyamat A teljességre való törekvés nélkül 
az alábbiakban felsorolok néhány országot, ahol 
a szakosodás már jogszabályilag szabályozott 
vagy a képzés vonatkozásában rendezett: Belgium, 
Bulgária, Csehszlovákia., Franciaország, Ron1ánia, 
Svédország, USA 

A magyar gyógyszerészet fojlődésében - amely
nek közel 800 éves múltja van - a képzés vonat
kozásában három mérföldkövet találunk Ezek 
közel 100 éves pe1iódusokat határolnak el, amelyek 
nagy jelentőségűek a gyógyszerészeti tudományok 
és gyakorlat fejlődése szempontjából. A következő 
időjJontűkról van sz6: -- - - - -- - - ~ 

1769 a gyógyszerészek egyetemi képzésének 
bevezetése a nagyszombati egyetem orvosi karán; 

185 J a gyógyszerészdoktor-képzés bevezetése 
a pesti egyetemen; 

1972 a szakgyógyszerészképzés megvalósítása. 
A gyógyszerészdoktor-képzés bevezetésével kap

csolatban utalnom kell arra, hog:y inár ez is n1agán 
hordta a szakosodás jegyeit. A dokt01i fokozat 
eléréséhez szükséges disszertációt először csak ki
zárólag a kémia tárgykörében lehetett elkészíteni 
Csak később szaporodott a tárgyak száma a bota
nikával, a farmakognóziával, a közegészségtannal, 
majd a gyógyszerészi technológiával, végül az élet
tannal, mikrobiológiával és a gyógyszerügyi szer
vezéssel. A felavatott gyógyszerészdoktorok a fő 
tárgyuk területén szakemberekké váltak 

Századunk közepén különösen a tudományok 
differenciálódása és az állami gyógyszerellátás 
n1egvalósításának következtében a gyógyszerészet 
szakosodására való törekvés egyre szélesebb alapo
kat kapott és határozottabbá vált Kialakultak az 

*A prágai gyógyszerészeti szervezési kongresszuson 
(1973 szepte1nberében) elhangzott előadás inagyar for
dítása. 

egészségügy különböző új szervei, a gyógyszertári 
központok, melyek egyre több szakembert igényel
tek a szervezési és vezetési munkához. Hasonló 
szakemberekre volt és van szükség a 40-50 sze
mélyt foglalkoztató nagy gyógyszertárakban is. 
A gyógyszervizsgáló laboratóriumok felállításával 
megvalósult a területi gyógyszer-ellenőrzés minden 
megyében, ami analitikus gyógyszerészek alkalma
zását tette szükségessé, Ugyanígy megvalósult a 
megyékben a galenusi laboratóriumok felállítása, 
ahol technológus szakgyógyszerészek beállítása 
volt szükséges. Ugyancsak kiépült a gyógyszeris
mertető és toxikológus gyógyszerészek hálózata, 
amely nagyobb számú, farmakológiában, i!L toxi
kológiában jól képzett gyógyszerészek munkába 
állítását igényelte. Jelentős mértékben fejlődött 
a gyóg:yszeripar is, an1ely a 1nár említett szaken1-
bereken kívül jól kiképzett gyógyszerészeket igé
nyelt a gyógyszerkutatás, a növényké1nia, üzenü 
gyógyszer-technológia stb. feladatainak ellátásá· 
hoz 

A folyamatosan növekvő igényekre való tekin
tettel az egészségügyi miniszter jogszabályilag 
szabályozta a szakgyógyszerész-képzést. A vonat
kozó rendelkezést az alábbiakban foglalom össze: 

A gyógyszerészek szakosításáia haz·ánkban nem 
az egyete1ni képzés keretében, hane1n csak az egye
tem elvégzése után, a gyógyszerészi oklevél birto
kában kei ülhet sm A szakgyógyszeiészi képesítés 

. megszerzésének feltételei: 

a) az adott szakterületen előírt időtartamú 
(3-5 év) gyakorlat; 

b) továbbképzésen való részvétel; 
e) szakgyógyszerészi vizsga letétele az Országos 

Szakgyógyszerész-képesítő Vizsgabizottság előtt, 
n1elynek tagjai nagyrészt egyetemi tanárok, rész
ben gyakorló szakemberek: A képzés a szakorvos
képzés régen bevált alapelveire és lnódszereire 
épül 

Szakgyógyszerészi képesítést az alábbi szak„ 
ágakból lehet szerezni: 

1. Gyógyszertechnológia. 
2 Gyógyszer-ellenőrzés. 
3 Gyógyszerhatástan-toxikológia 
4 Laboratóriumi vizsgálatok: 

a) preparativ kémiai laboratóriumi vizsgála
tok; 
b) közegészségügyi és mikrobiológiai labor
vizsgálatok; 
e) klinikai laboratóriumi vizsgálatok. 

5 Gyógynövényismeret. 
6 Gyógyszerügyi szervezés 

A mellékelt táblázat összefoglaló képet ad arról, 
hogy az egyes szakgyógyszerészi képesítésekhez 

j 
l 



r 
~· 

1 

J 

1975. március GYÓGYSZER1'BZET 99 

I táblázat 
.A szakgyógyszetészképzés gyakorlati rnunka.ftelye1; és -időt(utauut, év 

Gyógyszer-techno
lógia 

Gyógyszer-ellenőr
zés 

Gyógyszerhatástan, 

+3 

+3 

toxikológia + 3 

P1aeparativ ké1niai 
vizsg + 3 

Közegészségügyi-
1nikrohiol vizsg 

Klinikai Iabo1ató-
1iumi vizsg 

}"'a11nakognózia 

Gyógyszer ügyi szur-

+3 

+3 

vezés + 3 

+3 +4 

+3 +3 +3 

+3 +3 

+3 +3 

+3 +3 

+3 +3 

+3 

* Gyógyszertár típusától, nagyságától függetlenül 

szükséges gyakorlat 1nely 1nunkahelyeken szerez
hető meg A táblázat adataiból kitűnik, hogy bár.-
1nelyik gyógyszerészi szakképesítés inegszerezhetó 
a szaknak megfelelő egyetemi intézetekben, ill. 
klinikákon, a szakok nagy része kutatóintézetek
ben, gyógyszergyárakban; kisebb lehetőséget nyúj
tanak a speciális feladatokat ellátó munkahelyek 
„::\z egyes szakképesítések n1egszerezhetősége a kü
lönböző típusú n1unkahelyek számának függvényé
ben ugyancsak változó. M unkahelytípusokat tekint
ve legtöbb lehetőség van a gyógyszerhatástani
toxikológiai szakképesítés megszerzésére, valan1ivel 
kevesebb a gyógyszerügyi szervezés és a gyógy
szer-ellenőrzés, n1ajd a gyógyszer-technológia és 
a közegészségtan-n1ikrobiológia területén A fel ne1n 
sorolt szakok gyakorisága - a fenti szempont
ból - a legkisebb. 

~4.. szakgyógyszerészi képesítést szabályozó ren
delet a közelmúltban jelent meg, így most van 
szabályozás alatt, hogy mely állások betöltését kell 
szakgyógyszerészi képesítéshez kötni (pl. a gyógy
szeris1nertetői, toxikológus, analitikus g,yóg,yszer
részi, gyógyszerellátási vezetői állásokat) A jövő
ben a szakg·yógvszerészi képesítést fokozatosan 
megkövetelhetik a kutatóintézeti, gyógyszertári, 
egészségügyi szakigazgatási, gyógyszerellátási szer
vezői, vezetői állá.sok betöltéséhez NvilYánvalóan 
így a sza.kgyóg:ysze1észi képesítéshez k"ötött á1lások 
szá1na a jövőben fokozatosan növekedni fog 

A továbbiakban foglalkozni kívánok a szak-

+4 

+ 5* + 5* +s 

+4 +4 +4 +4 +4 

+3 +3 

+3 

+3 

+5 +5 +3 +3 +3 

gyógyszerészi képesítés és a g,yógyszerészdoktori 
fokozat kapcsolatával 

A szakgyógyszerészi képesítés a gyógyszerészet 
l?peci~lis terület_én nagy gyakorlati jártasságot,. 
a gyógyszerészdoktori fokozat pedig a gyógyszeré
szeti tudon1án:yok vala1ne1yik ágában tudo1nányos 
jártasságot és itz első publikációt (disszertáció) 
jelenti A kettő kapcsolatát a rendelet úgy szabá
lyozza, hogy az a gyógyszerész, aki doktori szigor
latát az adott tá1gyból tette le, doktori disszertá
cióját annak tén1ájából készítette és a gyakorlati 
időt letöltötte, tanfolyam elvégzése nélkül bocsátliató 
szakgyógyszerészi. vizsgára Ji~z a rendelkezés - úg~y 
véle1n azt jelenti, hogy a szakgyógyszerészi képe
sítés az okleveles gyóg:vszerészi és a gyógvszerész-
doktori között foglal helyet. ~ 

Végezetül a gyógyszerügyi sze1 vezési szakág 
vonatkozásában kívánok néhány kiegészítést tenni. 
Hazánkban a gyógyszerügyi szervezés az alábbi 
témakörökkel foglalkozik: általános és gyógyszeré
szeti jogi is1neretek; általános gyógyszerészi köz
gazdasági isn1e1-etek; üzen1ga.zdaságtan; szervezési 
és v~ezetési isn1eretek; egészségügyi és gyógyszer
ügyi sze1 vezési ismeretek; gyógyszeripari és gyógy
sze1-külke1eskedeln1i szervezési isn1eret,ek stb. 

Hasonló tén1akörű diszciplinát több egyete1n 
gyóg~y szerészka1án oktatják a következő n1egne
vezésekkel: gyógyszerészeti tö1 vénytan; gyógy
szerészeti üzen1gazdaságtan; a g,yógyszerészet szer
vezése; g·yógyszerészeti adn1inisztráció stb 


