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~ felaöoktatási intézmá~eúllt oktatási rendszerének 

szarkezetit módszerta~i és tartalmi átalakulása az ok• 

tatás tová.bbfe;jlesztésének folyamatat nap;jaúlltban szin

te a világ m;inél.en országában probléma. Az á:tals1..'"Ulás 
' 

;jellege azonban az utóblJi évtizedben me6."Változott. Ezt 

igazolja a 1Pels6oktatási Pedagógiai Ku.tatóközpont t·t:!.do

!2lányos tanácsülésének anyaga: " Felső±"oku. oktatásunk 

korszerüsités:l. folyaro.e:tát nn már nem al1ll;).dra az elvek, 

oélkitüzéselt ld;jelölése, megfogalmazása, vitatása terén 

kell erősitenünk, hanem a lefelé menö, az oktatási gya

korlat szinterei felé irányuló kiterjesztéséba~, az al

kalmazás, végrehajtás kereteinek széle!'ll. i:ésében, és l'l.Glll 

utolsó sorban a helyes elvek helyes végrehajtásának vi

szonylatában." /l/ 

A felsőol:ta.M.a kUlföldi 6s hazai iroda.llllB egyaránt elemzi 

az oktatás vilégszert.e mu:tatkoz6 válsá~t, ami elsősor

ball a tananyag nagyságában, a hallgatók tul terhel tségé

ben• a gya!wrlati oktatás nem kiclégitél voltában, az ok

tatás tömegjellegiVé válásában, az alapképzés és a sza .. 

kositott képzés határozottabb szétválasztásában, az al-

kalmazási !tészségek erő si téséba"l, stb. llllltatkoz:l.k és csak 

gyökeres vál tozta'Gásokkal oldhatók meg. Helytelenek azok 



tantárgyak bevezetésével, vagy mások összevonásával 

próbálják megkisérelni. /l/ /2/ 

A korszerU oktatási rendszer a sürgósen megoldandó prob

lémák egész sorát veti fela 

a/ Az általános tudományok csoportjába milyen uj tan;;. 

tárgyakat kell bevezetni és mi az, amit el kell 

hagyni 'l 

b/ Milyen legyen a tantervben az előadások, gyakor

latok és laboratóriumi foglalkozások egymás közöt

ti aránya? 

c/ Milyen uton és mód.szerekkel kell kialaki t ani még 

az egyetemeken a hallgatók gyakorlaU jártasságát. 

/3/ 

Ezek a problémák csak az oktatási folyamat tudományos 

megszervezésével és irányitásával oldódhatnak meg, amelyek 

nem zárhatnak ki olyan uj oktatási módszerek bevezetését 

sem, mint pl. a központoaitott oktatás, integrált okta

tás /2/ a heurisztikus oktatás,/4/ a programozott kép~ 

zés, a •ihálós tervezési" /l/ tipus, és a kétlépcalla kép-
, 

zési rendszerek bevezetése. 

Oktatásunk végcéljának azt kell tekintenünk, hogy az 

egyetemet végzett szakember megfelelll " széles apraktrum

ban lássa választott ez~cmájának általános fő vonalait, 



muwl tágabban ás minél szintetU:uaabhan fogja át tu

dáaával am1ak aJ.apjsdtJ ugyanakkor a Gl'l"'knw- ~a l."éas

területén b elUl. legalább egyben legyenek e~l.yül te bbek• 

a tu.~oa analizis kl$pességének fokát-a el3utottall: is

mereteik. n /l/ 

Az eddigi oktatás!. rendezerben ~el.entl~elll5 hid."lfosságok, 

az ok:tatásimódszerek tl::ikéletesiMaének toodenciái, és as 

eSY$temt'5l kU:eriil:t szakember-igényünk megvál tozása, ame.;. 

l.yeket sz eddigiekben rtlviden vázoltam, te:rmészeteaen ef!3 

tartalmasabb éa ;iobban ezervezett szakmai 00ak:orlati kép.;. 
' 

zé a megvalósi tását ie meg'k6vetel1k az egyetemekt5l. 

Az oktatással kapcaolatos reformtörekvésekben nyomatéko

am és iamétel ten viaazatérő sulyponti kérdéaként vet5. 

d:Lk fel a gyakorlati oktatás legmegfelel5bb beiktatáaa az 
' 

egyetelllt oktatási rendazerl.n:~. A Qaltorlati k~pz~anél fi.o. 

gyalembe k~ll v~~ünk azt, hogy annak esetleges kisséle

sitése sem vonhatja maga után az elméleti k~pz~s azinvo

nel.ának cs6kke.néaét, hanem azt eredményeZl:l.Ó, hogy s ball .. 

gatók tanull.nányaik elvégzése után z6kken5meutesen állhat-
, 

A téma aktu.alitáae a gyógyszerészképzésban is jelentt'Ss. 

A gyógyszel'észképzéai re:l!ormtörekvések, malyekre jellemo. 

Zllk az általános fel$5oktatási reformtörekvősek legf6bb 



-7-

. 
meghatározói, ~sszességükben azt célozzák, hogy minél 

el6bb ~sszhang teremt6djön a gyógyszerészek egyetemi 

képzése és a gyakorlati munkaterUletek követelménye kö~ 

z~tt. Ezen törekvés alapelemei azonban az egyetem irányi.;. 

táaa alatt folyó, minél azélesebb spektru.rnu szakmai gya ... 

korlatok tökéletesen megszarvezett kivitelezésében is 

rejlenek. 

Munkám ciélja az, hogy a fels5oktatás szakmai gyakorl~ti 

oktatásával kaposolatos eddigi tapasztalatoka·t, a gyógy:.. 

ezerképzés tradic:l.ói t és perspell:t:l.vái t figyelembe w ve 

elemezzem a gyógyszertárakban folyó szakmai gyakorlati 

képzés kivitelezését befolyásoló jellemző mutatókat, és 

annak alapján javasla·toltat tegyek a munka szervezésére, 
l 

a gyakorlatok hatékonyságának fokozására. Munkám során . 
szemelőtt tartom EgyetemUnk Gyógyszerésztudományi Xará~ 

nak cálki tlizéae:l. t, melyet a gyógyazeréal1ll~:épzás tárgyában , 
·' 

az Egészségügyi Minisz'tériuniillal együttesen határozott meg, 

és csak a szakmai gyakorla·tok kivitelezésének fejleszté;. 

aét, és ezálta1. a gyakorlat hatékonyabbá tételét kivállom 

elérni. 

A cél érdekében elsősorban feladatomnak tekintem a gyakor

latra és a sZakmai gyakorlatra w natkozó irodalom tanul

mányoz~sát, hogy megismerjek olyan mutatókat és meghatá~ 

roz6kat, malyekkel a gyógyszerészképzés gy6gyszer·tá.ri 
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gyakorlatai t vizsgálhatom. Ezt követően tanUlmányozni 

kivállom a szakmai gyakorlatok helyét és szerepét a 

gyógyszerészképzésekben. I~ám utolsó részében jelen

legi gyógyszerészképzésünk gyógyszertári gyakorlatainak 

kivitelezését elemzem statisztikai felméréssal és kisér-

letes módszer alkalmazásával. Az oktatás területén való 

kisérletezést El'dey Gru.z Tibor professzor a következő

képpen méltatja: " Kisérletek alkalmazásában az oktatás 

területén vagyunk meglehetősen lconzervativak. A mai hely

ze-tben, :figyelembe véve az uj igényeket. amelyel~et a mai 

·társadalom a felsőoktatással szemben támaszt, nem kerü.l

he"tő)!:. el a kisérle·tek. Sokkal nagyobb szabadságot kelle

ne biztosi tarl.i a kisérletnek és sokkal nagyo b b ke zdemé

nyezésekkel ke ll ene 1Ji zonyo s kri tériv..moh:at ki t üzni, ame

lyek alapján a kisérle-tek értékelhe·tök." /5/ 

.A szakmai gyakorlatokra vonatkozó irodalomban több helyen 

találkeztam közölt lcisérletekkel, melyek lllUl:lkámhoz hason

lóan, a szakmai gyakorlat kivitelezésének valamelyik jel

lemző mutatóját érintették, vagy az egészet felölelték. 

Igy pl. a 11ü.sza1ti Egyetemen a vegyészhallgatók vegyipari 

termelési gya.lcorlatának hatélwnyság fokozására kisérlet

képpen tematil~át dolgozott ki a Kar. /6/ /7/ 

Hasonló kisérlet folyt ugyanezen a Karon, egy megemel

kedett óraszámu termelési gyakorlat kivitelezésének ha-. 
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tékanyabbá tételére. Javaslatokat ·tettek a g;yárak és az 

egyetemi tanszélcek fokozattabb egyti_ttmüködését eredmé

nyező m6dszerek bevezetésére. /8/ /9/. ttU1dkét munka 

segitett kisérletem elvégzésében. 
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IRODALmi RÉSZ 

I. A gyakorlat, és ezen belül a szakmai gyakorlat ál

talános értelmezése és jellemzése a felsőoktatásban. 

1., A gyakorlat és e,.yakorlás fogalma és feladata az 

oktatással kapcsolatos nézetek történelmi kiala

kulásában. 

Az oktatás és megismerés folyamatával kapcsolatos 

pedagógiai és filozófiai nézetek tanulmányozásával a 

gyakorlat oktatási folyamatban betöltött szarepét ki

vántam megismerni. A legrégibb nézetektől napjainkig 

a gyakorlat és gyakorlás helye, jelentősége összefüg

gött a Iterszak jellemző világnézetével és ennek alap

ján különböző volt. 

Az első didaktikai felismerés Quinülianus /i.u.I sz./ 

nevéhez füz5dik. Pedagógiai elgondolása alap ján a ta

ni tásban három egymás után következő fokozat van, me

lyek sorrendben a következők: " Utánzás, elméleti ok

tatás, és gyakorlás." 

A Quintilianus-i haladó megáJ.lapi.tást követő száza

dok "skolasztikus-cleduktiv elj:círásaival szemben, és 

az ő nézeteihez csatlakozva lá:tott napvilágot Comenius 



l 

l 
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/l592-l67o/ tanitása", melynek legnagyobb érdeme az ok

tatás merőben uj, illduktiv utjá.nak feltárása volt, és 

ezért nagy jelentősége van a gyakorlat szerapének érté

kelése szempontjából. Legnagyobb müvében, a Didactica 

magna-ban fejtette ki azt a nézetét, hogy a "megismerés 

mindig az érzékszervekből L~duljon ki, mert semmi sincs 

ugyanis az értelemben, ami nem volt előbb az érzékekben. 

A tani.tást ne a dolgok szóbeli elbeszélésével, hanem a 

reális megfigyeléssal vegye kezdetét. 'És végül, mi.utá.n 
' 

megmutattUk a dolgokat, jöhet a bővebb magyarázat.". Ki

fejezésre juttatja romak szükségességét is, hogy megfe

lelő m6dszereket kell alkalmaznunk ahhoz, hogy az "ér

zékek elé állitott dolgokat ugy mutassuk be, hogy a be

nyomás erős legyen." Ezzel a gyakorlati képzés helyes 

megszervezésére és levezetésére utal, mely döntő fontos

ságu. annak hatékonyságában. A gyakorlat jelentőségén tu.l

menően hangsulyozza az elmélet és gyrucorlat kapcsolatának 

szarepét is a tanitás folyamatában. "Aminek megértését 

tani'tjuk, azt szavekban kifejezni, s végrehajtani, azaz 

alkalmazni is tanitsuk és megforditva." Rousseu /1712-

1778/ tanitásaiban Comenius gyakorlatias képzésén tul, 

a tanulás rootiválásának jelentőségét, az értelmi oktatást 

és nevelést hangsulyozza. Véleménye szarint minden kép

zés hatékonyságát elósegiti az, ha a tanuló vagy hall• 

gató tudja, mi a jelentősége tanulásának." Pestalozzi 

ci pedagógus az feladatának azt 



tartja, hogy " a szemléleteinket helyesbitse, a dolgo

kat elválassza egymástól, a hasonló és összetar·tozó dol

gokat képzeteillkben egyesitse, ezáltal mindezeket vilá

gossá tegye, majd ha teljesen vil.ágossá váltak, tiszta 

fogalmakká alakitsa. S mindezt azzal érheti el, ha az 

egymásbafolyó zavaros szemléleteket egyenként állitja 

elénk, majd a különálló szemléleteket különbözó változó 

állapo·taJ.;..Jl:ban mutatja be, végül ezeket az összes többi 

ismereteil1kkel kapcsolatba hozza." 

Herbart / 1776-1841/ az oktatás folyamatát metaf'izikus 

filozófiai szemlélete alapján elemezte. Az oktatás mód

szerének négy fokát különböztette meg: "Szemléltetés, 

kapcsolás, megértés, alkalmazás", melyek sorrendjét az 

" ismeretelsajá ti tás" folyrugatában megv ál toztathatatlan-
. . 

nak tartotta. 

A XX. század eleji polgári pedagógiát John Dewey és 

Georg Kerschenstell1er munkásságával jellemzem. 

John Dewey /1859-1952/ a gyakorlati tevékenységet ugy 

hozta kapcsolatba az értelmi tevékenységgel, hogy a gya-. 
korlatot minden ese~ba1 az értelem előterébe helyezte. 

Ha a kettő viszonyában mindig a gyakorlat az elsőleges, 

azt eredményezi, hogy " a didak•cikai folyama"!\, mely itt 

csupán a gyakorlati aktivitások sorából tevődik össze,, 



l 

a hallgatók szükös, spontán érdeklődési körébe és a meg

lévő tapsztalataiknak határai közé zárul." Georg Eschens

teiner, /1854-1932 /német pedagógus az elméletet teljesen 

el szakit ja a gyakorlatt ól, a gyakorlati és elméleti f"<l!lk

ci ok megkiilönbö ztetése " a manuál:i..s tanar.w ag és az elmé

leti tananyag külö.nVálasztásában" jelenik meg. Igy szaka

déket hoz létre a cselekvés és a gondolkodás között. 

Financy Ernő / l86o-l935/ peél.agógu.s, az oktatás folyamatát 

a köve·tkezőkben határozta meg: " az oktatás tiszta, objek

tiv szemléletek létrehozására törekszik", a tiszta szemlé

let pedig az érdeklődés folyamatának eredméX).ye. Éppen 

ezért, véleménye szerint az " oktatásnak két tagozata van: 

l./ Érél.eklőél.és fölgerjesztése, oktatás e:í.ökészitése. 
' . 

2./ Tiszta objektiv szemléletek keletkezése, tuJ.ajdonkép

peni oktatás." Az alkot6 nnmkát szolgáló tárgyak tani

tásábsn, veleménye szerint a " sulypont nem fogalom

alkotó és rendszerező ismeretnyujtáson, hanem az is

meretek gyakorlati. alkalmazására esik." /32/ 

Nagy Sándor Didaktika c. tankönyvében / 1967/ a megisme

rés folyamatá."lrut minden szakaszában hsngsuJ.yozza a gya

korlat szerepét, amit a következő módon határoz meg: 

" A megismerés egész folyamatá."J.ak és e folyamat minél.en 

·l szakaszának alapja s a megszerzett ismeret i.g~z voltárlak 
l -~·-·· . --- - --- -'i"f!--a-;.kegf'~'!Hfri t é:ci~e.--a--gy'Sk-er"--at.-'L /H/ 
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I~ookbau az általá."los ri:i~Zóf:i.ai ós :pedogó[;iai. néze .. 

".;ekben ós megfoe;ala>zá.SI)Jzbau megtal2J.hat6 ogy olym 

opeciális oktatási forma, n:int a szakri.\'J\1 gyalwrlat 

Ezelrot felhasznúltam a gyalcorlat áltaUnos meghatá

:t•ozásá.."lál, :fovábbá a szakua:l. gyalw:rlat feladatainak 

2 • A gy9kor1at értel!pezése 

,~ gyaltorlat mindE'n t:i.pusu. olttatás:t formában a tudás

anyag átadásának jelent6s részét képezi, mert ezzel 

a szakmai ismereteknek a mindennap:l. életben való al

kalmazását sajátitja el a hallgató. 

A gyakorlatot az kUlöniti el az iameretet adó elméleti 

oktatást6l, hogy ott már a megtanv~t és befogadott ia. 

meretek felhasznáJ.G,aa, alkalmazása folyik., Ebb61 követ .. 

kezik az, hogy nemcsak " egyazortien ma:1uális és érzék .. 

azervi tevékenyaégel~ összessége, hm1em tartal.maz értel

mi és gondolati oüköö.éat i a." Ilyen értelemben tehát 

"közvetlenUl vagy közvetet?Gen a teljes ér-tékU szakma 

tevékenység metraanuJ.ásút ;jelenti," s igy dön"Gő ;jelen

tllaéG>ti. abba"lt ho[!;S az olttotási intézméeyb5l kilterUlt 

hallgató alttiv ismeretek birtokában kezdje:. meg azok 
' 

_L_____________ _ --~ alkalmazását. /lo l 



Didaktikai szempontból statikus és dinamih.'US meefogal .. 

mazását különbVztetjvk meg: 

StatiL."tt.s értelmezés: Jelenti egy:~.·észt a tudás

anyag átadú.l?.lára szolgáJ.ó oktatási formát, 

vagy azt a meghatározott időszakot, am:t .. . 
kor a gyakorlás történik. 

D:Lnamikus értelmezés: Jelenti valamilyen céltu.o. 

datos, al!;:almazó tev6kenység irányitott 

és s?..ervezett készs~ggé i'ejleszMsét./lo/ 

::;. A gyakorlat szerepe a képzés folYamatában 

' 
Képzésen azt a tevékenységet értjük, " amelynek során m 

elsajátitott ismeretek gyakorlati alkalmazása segitségé. 

vel kimunkáljuk a szükséges jártasságokat és készségeket, 

és ki:f'-a;)lesztjük a képességeket." /ll/ Az oktatás tehát 

nem " reltedhet meg az ismeret!tözlés ilyen vagy olyan szint

jén, hanem az adott képességre épitve az ismeret egészé

nek vagy egy r~szének a Jártasság és készsógszintj~re 

kell emelkedni •" /.12/ 

Ezzel nemcsak :l.smere·teo&, " hanem teljesitményképes tu

dást is adnak." /ll/ ll. gyakorlat tehát azt biztosit;ia, 

hogy az oktatásban elsa;játitott ismeretek ruttiv, alkotó 
• 



A gyakorlat elsőQ-leges feladatát, a jár·tasság és kész

ség kialaldtását, és ezzel a képzés w gcélját csak ugy 

éri el, ha megfelelően összekapcsolja az elméleti. isme

retek felidézését és 11 aktualizálását", /11/ az értelmi 

és gondolkodási mB.ködést, és a gyakorlati munkahelyek 

követelményei t. Ehhez azonban a gyakorlat megfeleléS 

szervezése és kielégi:tő ellenőrzése szi.i.kséges. 

4. Jártasság és készség kialakitása a gyakorlaton 

~ Jártasság és készség fogalma 

a/ Jártassá.g az uj gyakorlati feladatoknak az elméleti 

ismeretek kombinativ felhasználásá.val val6 megoldá

sát jelenti. /ll/ Kialakulásának folyamata a gya

korlati 'tevékenység els6 szakaszára jellemző, ami

kor a hallgat6 a gyakorlati feladatok megoldásában 

az elméle·ti ismereteket fokozatosan alkalmazni tud-

ja. 

Ez az alkalmazás mind a lwnkré·t részte\B kenyaégek 

végrehajtásánál, mind pedi.g az összete·tt és megvál-

' to:::ott körülmények között va16 cselekvésnél tudatos 

erőki.fejtést, és kiilönleges figyelmet igényel, ~ 

azonban a gyakorlás folyamán csökken. Ha a gyakor

lati mliveletek alkalmazása automatikusan megy végbe, 
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b/ K&s~ség " a tudatos tevékenység automatizált kompo

nense, mely lehe·llövé teszi, hogy a eselekVés a te;. 

véltanység lényegére irál'lyuljon, hogy a figyelem át .. 

tevődhessék a tevékenység által elérni kivánt ered ... 

ményhez vezető f'5 folyamatra s az erea.mény kontro-, 

lálására." /ll/ 

A készség k1alakitdsának feladata kUlöniti el a gya

korlatot a hivatásszerii tevékenységtól és minden 

olyan más hallBatói öntevékenységtől, ahol elsősor

ban nem egy készség lt1aJ.akitása a cél, hanem egy je

lenség előállitása, bemutatása, megtekintése, vala

mely tétel igazolása, megértése vagy ~1tenziv rögzi

tése. 

D./ Jártasság és készség lt:!.alalqAáOO;t 

befolyásoló tém ezólt 

A jártasság ld.alakitásának az a célja, hogy a megértett 

és elraktározott ismerotek kombhlativ, alkotó jellegli 

alkalmazása jöjjön létre •• ~ jártasság ldalak:!.tását az 
' 

elméleti iameretekhez hasonlóalt tm1itan1 kell. 

A jártasság kiépUlésének feltételei a következők: 

a/ Jól megérte'~t, dinamikus is~ret. 

b/ Az ismeretek " aktualizálásának" bistositása, a 

megoldánd61 elvégza~ő feladatok, problémák• hely-
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zetek helyes megválasztásával. 

A dinam1ku.s ismeretek, s azok "aktualizálása" csak 

az elófeltételét, lehetőségát teremti meg a jártas

ság kialakUlásának. 

c/ Bonyolult gondolkodási müveletek végzése eredménye

zi azt, hogy az elméleti i~eretek a gyakorlat f~ 

lyamán, aktualizálódjanak, és tudatosan végrehajtott 

gyakorlati tevékenységet hozzanak létre. /ll/ 

A jártasság kialaki tásának tényez5i " nem csupált kife.::. 

jezetten gyakorlati jellegü, hanem elméleti jellegű fel-
, 

adatmegoldásokra is jellemz5k. Az intellektuális jártas~ 

ságok formálásának problémája igen fontos, azonban még 
' 

nem eléggé kidolgozott. 

Az oktatás gyakorlata sem használ fel minden lehetőséget 

ezeknek a kialakitására• ennek következtében nem éri el 

az oktatás folyamatáltak kelléS meggyorsitását, hatékony-, 

ságának emelését." /ll/ 

A készség kialakUlásának fél célja az, hogy a cselekvés 

soráll a hallgató figyelme a cselekvés :végoéljára, a "tel

jesitmény ellenőrzésére irányuljon, ugyanakkor a cselek

vés lefolyása, az egyes részcselekvések pszichikus eló

készitése, kiválasztása, akarása, elhatározása stb. mi

nimális pszichikus energi~"li vegyen igénybe." /ll/ 



r 
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A készség fokozatos kialakulásával párhuzamosan kikü~ 

szab615dnek az elad feladatmegoldásokat jellemzd nega-, 

tivumok. Egyszerűbbé válik a feladat megértése, cs5kken 

a tanácstalanság a problémázás a helyes megoldási méd 

kiválasztásánál, a részfeladatok helyes egymásutánban 

végzddnek, csakken az ismétlések és a f6l6sleges mozza

natok száma. Az egyes müveletek nem igényelnek feszült, 

maximális figyelmet. Minden lépést nem k6vet értelmi 

megfontolás, válogatás, döntés, érzelmi viszonyulás, 

kritika. A figyelem nem a megoldás részleteivel van el

foglalva, hanem lehet5vé válik a feladat eredményének és 

más asszefüggésének szemel5tt tartása. 

A készség kialakitását a k6vetkez5 tényez5k határozzák 

meg: 

a/ Az elméleti és gyakorlati ismeretek biztos tudása 
' 

és mobilizálhat~sága. 

b/ A készságkialakitás céljának tudatos meghatározása 

és állandó szemel6tt tartása. Ennek gyakorlati kivi

telezésénél a hallgató tevékenységát minden ismét

lésnél magasabb fokra kell eljuttatni, elhagyva a 

helytelen és megerősitve a helyes mozzanatokat. 

c/ Az ismétlések optimális számának biztositása, a meg

azokott k6rülmények kazatt folyó pusztán mechanikus 
' 
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d/ Az ismétlések közatti időtartam optimális nagysá

gának biztositása, az ismétlések egymáshoz való 

közelitésével, ugy hogy a felejtés ne fejtse ki 

kárositó hatását. 

e/Hatékony oktató~evelői tevékenység biztositása 

a feladat megértésében, a fontos mozzanatok kie

melésében, a hibák megmutatásában, és az eredmény 

értékelésében. 

f/ A gyakorlati anyagrészek egymással való kölcsön

hatásának szemelőtt tartása, ugy, hogy az egyes 

készségek kialakitása más tevékenységek kidolgozá

sát megltönnyitse /pozitiv transfer jelenség /. 

Osokkenteni kell azokat az eseteket amikor az 

eg;ik feladat begyakorlása a másikat akadály0zza 

/negativ transfer jelenség/. Ez utóbbit általában 

a sok azonos és a kevés el téreS elem okozza, és ki

zárható akkor, ha helyesen alkalmazzuk azt a sza

bályt, hogy minden tevéke1ységet egy alapvető for

mába~ kell begyakorolni, és az esetleges kés8bbi 

adalékok eltéréseit tuda·tosan kell a meglévő váz

ba beépiteni. / lo/ 

A jár·tasságok és készségek " az elméleti ;imeretek al

kalmazásaiban többnyire bonyolult együttesekben jelent

keznek" /ll/ de minden esetben az oktatás és képzés 

tartal~-ö-zhe-l>et;!;en---rész<tt-t:épezik. 
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c./ A jártasság és készség kialakitását befolyá

soló motiváció értelmezése 

Motiváció " a tanu.l.ás sajátos feszitéí ereje, és ener

getikai alapja" /13/. Minden esetben a tanulási folya

matok hátterében és az oktatási nevelési folyamatok kB-
• zéppontjában kell állnia, biztositva azt, hogy az isme-

retek elsajátitása a hallgató i.gényévé, szükségletévé 

váljon." /ll/ 

A hallgató megfelelő motiválásával, melynek során a 

hallgatóval ismertetjük elvégzendő feladata célját, je

lentéíségét egyéni és tudományos szempontból, létreho

zunk a hallgatóban egy olyan emocionális állapotot, 
' 

mely pozitiv hatásu lesz a hallgató fejl5désében •. 

Döntő jelentőségű a hallgató mctiválása a jártasság 

és készség kialakitásának folyamatában, különösen azok

nál a gyakorlatoknál,n:;elyek: azoros kapcsolatban vannak 
' 

a végzés utáni munkakörökkel. Ezekben az esetekben nyo

matékosan fel kell hivni a hallgató figyeliDét arra, 

hogy késéíbbi cselekvéseit jövendő munkahelyén nem hajt

hatja végre sikeresen a gyakorlati feladatok megisme

rése és elsajátitása nélkül. Ezért nag~n lényeges fel

adat, hogy a hallgató közvetlen és távlati motiváci.ó

ját kellően összehangoljuk a felsőoktatásban, amire 

jó alkalmat ad a hallgató szakmai gyakorlati képzése. 



l 
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" A diploma megszerzése és az életben való tudatos 

alkotó részvétel igénye közötti arány hallgatóink 

magas százalékánál leszükül az elsőre, és osak a dip

loma megszerzése után, a munka :folyamatában alakul ki 

a távlati motiváoió." /15/ 

A jártasság és készségelsajátitás szükségességének 

hangsulyozását, a hallgató arra való motiválását a 

gyakorlatvezetőnek megfelelő nevelési szituációban 

kell végezni. l 16/ 

5. A gyakorlat különbözó formái a :felsőoktatásban 

A felséSoktatásban, általános szinten a gyakorlat kö

vetkezéS :formáit különböztetjük meg: 

A/ A kötöttség szempontjából: 

kötetlen :forma: a hallgató megkap egy fel

adatot, amit önállóan, meghatározott 

időre elkészit, és arról beszámol, 

kötött forma: meghatározott időben végzett 

órarendszerű gyakorlat. 

B/ A foglalkoztatás szemszögéből: 

egyéni tipus: minden hallgató külön feladat

lapot kap, egymástól függetlenül 

dolgozik, 

~~~~.e,sGpeJ'.'t.os--tj,pw~~--e&)L.O.aoport közösen oldja meg 

a :felada·tot. 
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C/ Az i.d(ítartam alapjáru 

órás gyakorlatok, 

napos gyakorlatok, 

hetes gyakorlatok, 

hónapos gyakorlatok, 

éves gyakorlatok. 

D/ A tartalmat tekintve: 

részletfolyamatokat tartalmazó, 

teljes szakmai munkát felölelő gyakorlat 

/pl. kórházi, termelési gyakorlat/ 

E/ A fontosság szempontjából: 

els5rendü. gyakorlat: ami a késl)bbi szakmai te

vékenységet tartalmazza, 

másodrendü. gyakorlat; ami csak egyes tárgyak szem

pontjából nevezhető gyakorlatnak, de 

nincs azoros összefüggésben a hivatás

szerü foglalkozással. /io/ 

6./ A szakmai gyakorlat értelmezése a 

fels5oktatásban 

Külső szakmai gyakorlaton az egyetemi képzésnek azt a 

szerves részét értjU.k, amely a klasszil;:us oktatási for

mák / előadás, laboratóriumi, mühely,, rajztermi, és kü.

lönféle tantermi gyakorlat/ kiegészi'téseként, rendszerint 

távol az egyetemtől, gyakran nem is a szigoruan vett 



szorgalmi időben zajlanak le. /41/ 

A szakmai gyakorlati okta·tás célja az elméleti tana

nyaggal párhuzamosan, annak begyakorlásán tulmenően 

konkrét feladatok megoldásával egyrészt a tanultak el

mélyitése, másrészt a gyakorlati élet körülményeinek 

megismerésével, felkészülés felelősségteljes muru~akörök 

betöltésére. A felsőfoku szakemberképzés feltétele a 

szinvonalas elméleti alapképzésre épülő magas követel~ 

ményeket kielégitő elméleti szakképzés. Ennek látszó

lag ellentmond a gyakorlati élettel közvetlen kapcsola

tot megkivánd oktatási törekvés és a különféle gyakor

latok rendszere. Ez az ellentmondás azonban látszólag~s 

a két törekvés egységet alkot, mindkettő feltételezi, 

ugyanakkor kiegésziti egymást. /.18 / 

A szakmai gyakorlatokra jellemző az, hogy az egyetem 

falain kivül, de a tanulmányi időben szervezik, és meg

valósitásában ezért nem csak a felsőoktatási intézmé-

nyek oktatói, hanem a gyakorlat helyének szakemberei is 

résztves znek. 

Szervezésének nehézségeit az okozza, hogy az egyetem 

és a hallgatók kapcsolatába belép egy harmadik tényező, 

a gyakorlati élet. Az egyetem, a hallgat6 és a gyakor

lati élet közötti optimális kapcsolatok kialakitásáben 

az egyetemnek és a munkahelynek megfelelél összhangban, 



EUlönböz6 módon ,3elentkezn~ ezek a :felada tok tfel.ső

Qktatáa szal!::áSa1ban é a i.{f;ff as egyes gyakorlatok'· · ee8k 

a megtelelő aeakterületelt "teljes i~"tében el.emezh!"' 

true. ií!J9 nehézsé~t okoaott azámomra a kül.iinbö~ ké~ 

s6aek sza~tma:i gyakorlata:inak öaa~haaonl.itó vi.zaaila

ta. Esért jártam el ugy • hogy a szajmai S;.rakorl.atok 

:fela;Joktatál.l különbö.$5 szakterületén va1ó kiv.i:tel~

aének t~ sásával 8sssegyü3tf5ttam l!UIOkat a kl:J.;. 

zaa, meptároz6 téeyez6ket" mlyek a le~öbb szakmaS 

gyakorl.at kivi.telezéaán.ek jell.amzéeéna és elemséaéla.él 

azerepeltek• vagy lllint meeol.dandó, illetve hal,yese.n al· 

ka'Jmezott kérdések felvErtódtek. ilZ ;iQ Ö·sazeál.Utott 

mutatókkal dol.b'Oztam tovább a gyógyazerészképlaés QÓ/!3-

ázertári gyakorlatainak v:i..zagálat..1nál. Ezt meg kellett 

tennem azért ia, hoQ ezroel egy~gea,, :i..roo.yi:tó támpon

tot biztositezk, amely .alap,3án éa amihez vis:aoo,yitva 

felméréseimet k!értékelhetem. 
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7./ A szakmai gyakorlatok kivitelezését 

meghatározó tényezők 

A külső szakmai gyakorlatok fő feladata az egyetemi 

elméleti iameretek és a gyakorlati élet követelmé

nyeinek összekapcsolása. Ennek alapvető feltétele a 

gyakorlatok megfelelő előkészitése, kivitelezése, és 

számo~érése, az egyetem és a munkahely részéről egy~ 

aránt. A gyakorlatok szervezésében jelentkező feladato

kat és kivánalmakat a következő három csoportra osztom: 

A/ A felsőoktatási intézmény feladatai a szakmai gya-
, 

korlatok megszervezésében. 

B/ A szakmai gyakorlat hatékonyságát befolyásoló mun-
' 

Itahelyi 'tényezők. 

C/ Az egyetemi oktatási folyamat, és a szakma:!. gyakor

lati lcépzés összhangját biztositó tényezők. 

A/ A felsőoktatási intézmé~y feladatai a szakmai 

gyakorlatok szervezésében 

a/ A gyakorlat munkatervének öss*eállitása 

A képzési időben lévő szakmai gyakorlatokat az egyetem 

gyakorlaton_~ént való bontásban megtervezi. Ezzel az 

egyetem biztesi t ja a gyakorlat:J. n:f~l.§il._~tQkeJ~Yf3§ges vé g_ 



f 
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l 
reha~tást 1 és az egyetemi ldvánalmak érvényre;)utását1 

ezért a munkaterv ;}elent5sége nagy 1 a Qaltorlat ha't4· 

k.ony kivitelezésében. /6/ /l?;/ /37/ /59//4o/ 

A .lllUllk.atennek. tartalmaznia kell: 

... Qaltorlat célját• 

- gyakorlati oktatás anyagát, 

meghatározva e~észt1 hogy az elsajá• 

ti tandó gyakorlati ismeretek hogyan 

kapcsolódna'lt a leadott és a soron k8-

vetkez5 év elméleti :l.smereteU:Le:z• más

réazt a megtanulandó u~ mttnkahelyi is. 

mereteket; 

- gyakorlati oktatás tematikáját, 

mely megad~a egyrészt a gyakor1at id~

je alatti feladatok elvégzésének sor

rendjét, megfelel5en kapcsolva a IUWlka

hely nd.ndom'lapi tevékenységébe., másrészt 

azt, hogy az egyes munkahely1 iameretek 

elsaját:l.táaa során a következ($ pedagó .. 

giai módszerek közlll, melyek alkalmaz .. 

hat6k; "bemutatás, munksvégzée., gyakor ... 

1ati készség fejleszMaa, 5ná.Uó konkrét 

feladatok megoldása"• /39/ 

- gyakorlat alatt elsa3átitandó ~ártasságokat ás 

k~szségeket,., __ 

- gyakorlat beszámoltatását az egyetem felé. 



A gyakorlat tervének összeállitásánál irányitó szere

pet játszó tanszék munkájába be kell kapcsolódni a Qa

korlat feladatának megfeleleS szaktanszéknek és a munka

hely oktatási felelősének is. /6/ /37 l 
A szaktanszékek feladata a gyakorlat speciális részfel

adatáinak Bsszeállitása, /9/ a mu.nkahely képviselője 

pedig a helyi adottságokról tájékoztat. /17/ 

A gyakorlat szarvezéséba résztvesznek a gazdaságtannal, 

szervezésselt társadalomtudománnyal foglalkozó tanszékek 

ist mart a mu.nkahelyi szervezési feladatok, gazdasági 

kérdések oktatásával, kapcsolatuk a gyakorlati éle~é~ 

átfogó és folyamatos. / 19/ 

b/ A gyakorlati munkahelyek megyilasztása 

A gyakorlat számára kijelBlt munkahely országos viszony

latban, szakma~ és tudományos szempontból a vizsgált 

szakterület munkahelyeinek általános szil1tjén álljon,pe

dagógiai szempontból az átlagosnál magasabb képzettséga 

szakemberek /foglalkoztatási felelc5sök / biztositása e

redményezheti a gyakorlat hatékony kivitelezését. /18/ 

/19/ Rosszul szerveze·tt, korszerütlenUl termelő, a mun

kafegyelemmel és anyagi nehézségekkel küzdc5 munltahelyek 

kedvezeStlen benyomást keltenek és helytelen képet adnak 

a szakterületrc5l. Vitatott kérdés, vajjon helyes-e a 



szakmai gyakorlatot kUtatóintézetben végezni? A kutató

intézetek jellegében alig különböznek az egyetem labo

ratóriumaitól, igy itt a hallgató nem szerezheti meg a 

speciális munkahelyi ismereteket, és igy képzése hiányos 

lesz./1'/ 

c/ A ha1lga;l;ó egyetemi tájékoztatása a szakmai ,gyak;or ... 

latról 

Az egyetem gyakorlat eldtti tájékoztatása részét képezi 

az egyetem előkészitő munkájának. Biztositja egyrészt 

azt, hogy a hallgatók egységes egyetemi szempontok alap~ 

ján kezdjenek munkába, másrészt megfele.lő motiválás tu

datos munkavégzést eredményez. /l/ /2o/ 

A hallgató szakmai gyakorlatra való el5készi tése tör

ténhet közvetetten, a gy&torlatot megel5ző tanévben, az 

oktatás különböző formáiba épitve, és közvetlenül, a 

gyakorlat megkezdése előtt. 

A közvetett tájékoztatás az évközi, gyakorlatot megelő-
' 

ző előadásokon, laboratóriumi foglalkozásokon történik. 

Már itt célszerü a hallgató figyelmét felhivni azokra az 

ismeretekre, amelyeket a szakmai gyakorlaton fog elmé• 

lyiteni vagy begyakorolni, illetve kiegésziteni uj lllUn

kahelyi ismeretekkel. / 19/ 



désekor konzultáció formájában történik, és a követke

z5kre terjed ki: 

.. a gyakorlat oo lj a, tananyaga, tematikája, /37/ 

- a hallgató beszámolási kötelezettsége, 

- a hallgató beosztása, alárendeltséget joga, kö-

telessége /37/ 

- id5beosztásá, váltogatásának üteme a munka egyes 

szakaszaiban, 

- a hallgató munkájával szemben támasztott mennyi

ségi és min6ségi k5vetelmények, 

- a munkahely részletes bemutatása /feladata, helye, 

szerepe a népgazdaságban, egészségügyben stb., fel.;. 

épitése, szervezettsége, profilja/, /13/ /18/ /22/ 

d/ A gyakorlat kivitelezésének ellen6rzése az egye

tem részér5l 

Az egyetem oktatóinak ez az ellen5rz5 feladata a munka

helyeken történ5 látogatásokkal a következ5kre terjed 

ki: l 31/ 41/ 

- az egyetem által kiadott munkaterv és tematika 

alapján való gyakorlatozás ellen5rzés€Vi, - hatnak 

az ellen, hogy a munkahely id&szakoa nehézségei 

ne akadályozzák a hallgató egyetem által megter.;. 

vehett gyakorlatait - /18/ /4o/ 



- a hallgató tevékenységének ellenőrzésére a folya

matosan vezetett munkanapló vagy szemé

lyes beszélgetés alapján, /38/ 

- a munkahely személyi és tárgyi feltételeinek, az 

optimális légkörnek az ellenőrzésére. 

Az ellenőrzés a hibru{ra való rámutatáson tulmenően hasz

nos szakmai és módszertm1i tanácsokkal is szolgáljon, 

mind a munkahelyi foglalkoztatási felelősök, mind a hall

gatók számára. /39/ 

e/ A gyakorlat beszámoltatása 

A gyakorlaton végzett feladatok számonkérésa azért indo

kolt, mert enélki.i~ a passziv részvétel veszélyét rejti 

magában a gyakorlat. A hallgatóktól megkövetelt jegyze

telés, a látottak és elvégzett feladatok irásbeli rög

zítése, megadott szempontok alapjón való beszámolás sziJ.k

séges és hasznos a gyakorlat hatékonysága szempontjából. 

A megfi.gyel t jelenségek szakszerű le irás a egyben hozzá

járul a hallgató szalrnyelvi jártasságának kialak:.i.lásá

hoz is. /41 / 

A szakmai gyakorlat beszámoltatásának módjai: 

- a hallgató a gyakorlat ideje &latt előre megadott 

szempontok sz er int feljegyzéseket végez, 



'' 

s ennek alapján a gyakorlat végezté~ 

vel az egyetem megfelelő tanszékénkö~ 

telező jelleggel beszámol, /6/ /21/ /38/ 

- a hallgató gyakorlatára egyéni teladatot kap, 

melyet az egyetem és wmkahely együtte

sen állit össze. A feladat konkrét, idő

ben teljesitható legyen ugy, hogy a hall~ 

gató munkaidejénak manmálisan 30 r-át 

vegye igénybe, s arrél a hallgató a gya

korlat általános programjának befejezé• 

sekor számoljon be. Ha az e~ni feladat 

kutató jellegű, a tanszékek és a munka• 

hely között hasznos együttmüködés is lét

rejöhet: pl. az egyetemi tanszékek a ter

melési folyamatok tökéletesitésére vonat

kozó javaslataikat a hallgatók által meg

valósi t ják. A gyakorlatnak ez a formája 

az oktatás és tudomány szintézisének egyik 

m6dját jelenti. /14/ /18/ /2o/ /23/ /24/ 

/38/ /39/ 

- a hallgató gyakorlati kollokvium keretében számol 

be szakmai gyakorlatáról' c1],~ ervégg;ett .. 

Jillnkájár61, egyéni tapasztalatainak, ja

vaslatainak összefoglalásával. A gyakor~ 

-~- ·-········------------------------~~~~~~~~--e~z~~a~.~szároonkérési mód~ 



~a az egyetem és a munkahely szakembere-
' 

inek együttes jelenlétében törté.nik./19/ 

/2o/ /21/ /25/ 

- a hallgató nyári szakmai gyakorlatainak szám.onké~ 

rését végezheti az a szaktanszék, m.ely

nek egyetemi elméleti anyaga :folytatója 

a nyári szakmai gyakorlat feladatkörének. 

Igy a hallgató az els($ egyetemi elméleti 

vagy gyakorlati foglalkozás valam.elyikén, 

el5re megadott szempontok szarint beszá· 

mol nyári gyakorlatáról, megfelelő szin

ten kapcsolva a leadott és elkövetkezend6 
' 

év elméleti ismereteihez. 

B/ A sZakmai gyakorlat hatékonyságát befolYá

soló lliUllkahel:li. tényez5k 

a/ A szakmai gyakorlatok foglalkoztatási felelőseinek 

/oktató szakembereinek/ feladata, a velUk szemben 

támasztott követelmények 

A munkahelyek foglalkoztatási felelőseinek tevékenysége 

határozza meg azt, hogy a hallgatók milyen gyakorlati 
' 

képzést kF.pnak. /26/ 

Feladatuk ezért igen felelősségteljes, és döntő a gy~ 
' 



A hallgatók szakmai gyakorlati foglalkoztatása, mint; az 

egyetemi képzés szerves része. szervezettségében, tema

tikájában és szinvonalában nem maradhat el az e~etemi 

foglalkozások szli1vonala mögött. A szakmai gyakorlatok 

szinvonala sajnos az eddigi tapsztalatok szeri~t nem fe

lel meg a követelménynek. A felsőoktatási intézmény nem 

kielégitő előkészitése mellett a "hiányosság fő oka a 

hallgatók mv.nkahelyen való csökkent foglalkoztatásában 

va~" /4-l/ . / Mti.velődésUgyi Iű:i.nisztérium által e kérdés 

felUI.vizsgálására létrehozott Bizottság megállapitása 

1968-ban./ Ez a Bizottság vetette fel a foglalkoztatá

si felelősök eddiginél magasabb honoráriumát is /pl. 5.-7 

hallgató 5-6 heti foglalkoz·tatásá0
G legalább l.5oo,-Ft

ban határozta meg/, továbbá az érintett szal{embereknek 

a szakmai gyakorlat időszakában tör'ténéí 5o-6o %-os te

herm~ltesitését. /13/ 

A rmmkahely olttatási :felel!)sével szemben támasztott kö

vetelmények meghatározásánál szem eléítt kell tarta>li 

feladatuk sajátos jellegét, " az egyetemi ismere-tanyag 

közvetlen kapcsolatbahozását azzal a munkahellyel, ahol 

hivatását végzés után a hallgató gyakorolni fogja"./13/ 

Az oktatói tevékenység. a következéíkre terjedjen ki: 

_ állandó yisszakapcsol8.s az egye·temi tananyagra, 
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- a munka egyes szakaszai k6zött lévő összefüggé

sek megállapitására, 

- a helyes gyakorlati gondolkodás kialakitására, 

- a szakmaj munkatapasztalatok átadására. Délsze-

rü a hallgató bevonása a munkaheJ.yen folyó tudo.;. 

mányos munkába. 

Az oktató szakember ezeknek a feladatoknak csak ugy te

het eleget, ha " biztos szakmai tu.dása kellő pedagógiai 

müveltséggel, és tapasztalattal párosul." /13/ 

Képzési és nevelési feladatához nélkülBzhetetlen az, 

hogy megtudja teremteni azt a megfelelő légkört a gya

korlat hel;)é n, amely biztosit ja a hallgató próbálkozá

sainakt kezdeményezéseinek, kérdéseinek felvetodé sét és 

megoldását. 

A munkahely oktatási felelőse irányitsa a hallgató ma

gatartását az optimális munkahelyi kaposolatok kislakitá

sa felé: közvetlen munkatársructcal, felettes szervekkel, 
' 

más munkahelyeken dolgozó kollegákkal, és a felekkel. 

A hallgatókat pontosságra, rendszeretetre, alaposságra, 

helyes munkamorálra nevelje. A hallgató megismerésével 

segitse elő és irányitsa a hallgató munkahelyválasztási 

és speoializá16dási törekvéseit. 

A mu.nkahely foglalkoztatási felelősének feladata a kö-



- a mu..Dkahely előkés zi tése a hallgató fogadására, 

- a hallga-tó bevezetése munkahelyre, tennivalóinak 

részletes ismertetése, 

- a gyakorlat egész időtartamán folyamatos l~apcso

lat fenntartása a hozzá beosztott 

hallgatókkal, 

- a hallgató beszámolásának előkészitésa és későbbi 

tanRlmányai alatt felmerülő munkahely

lyel kapcsolatos feladatáinak támoga-
, 

-tá sa. 

' b/ A mbnkahely érdekeltsége, felelősségének fokozása 

a gyakorlat kivitelezéséhen 

A szakmai gyakorlatok hatékonyságának emelése a munka

helyi érdekek fokozásával csak akkor itélhető :poziti

van, ha az egyetemi kivánalmak érvényre jutását nem aka

dályozzák, A szakmai gyrutorlatokra vonatkozó irodalomban 

a köve·tkező módszereke·t találtam a munlcahely érdekeltsé

gének fokozására: 

a hallgató gyakorlatát jövendő munkahelyén töl

ti. , ezzel a munkahely bizto si t ja szakemberszlik

ségletét, s igy saját érdekében i.s megfelelő fog

lalkoztatást biztosit a hallgatónak, aminek ered

má1yeké:ppen a hallgató számára sem lesz közömbös 

hatékony 



együttműködést eredményezhet, /9/ /18/ /22/ 

/33/ /39/ 

fizetett nyári szakmai gyakorlatok beállitása; 

a munkahely ebben az esetben a kifize·tett béré

ért megköveteli a megfelelő munkát, aminek ered

ményeképpen hallgató sem lesz gyakorl.atán a 

munkafolyaill\tok szemlélője, hanem effektiv mUl1kát 

végez, /6/ /25/ 

- a gyakorlati munkahely szakembereinek bevonása 

a felsőoktatási intézmény oktatási munkájába; 

ezzel megvalósulna az, hogy az elmélet bizonyos 

részeinek gyakorlati vonatkozását a szrutmai gya

korlat idejéneoktassák: igy pl. a termelés szer

vezésének és gazdaságosságának kérdései, bizton-
' 

sági és munkavédelmi berendezések megismerése. 

Ezzel azorosabb kapcsolat alakulha·t ki az egye

·tem ée munkah,:Jly 1:özött, és fokozódna a munka

hely feleléSssége is. /8/ /18/ /2o/ /26/ 

C/ Az egyetemi oktatási folyamat és a szcltmai gya

korlati képzés összhangját biztositó tényezéSk 

Az egyetem és a munkahely optimális kapcsolata meg kell 

hogy legyen a gyakorlat előkészitésének és kivitelezé

sének mi.nden szakaszában. /13/ 



Ez a kapcsolat döntően a következő három terv~etre ter-

jed ki. 

a/ A gyakorlat muru{atervének összeállitása 

Együttes feladatUk elsősorban az egyes szaktárgyak gya

korlati vonatkozásainak és a munkahely lehetőségeinek 

összevetésében nwilvánUl meg. /41/ 

b/ Az egyetem oktatóinak és a munkahely szakembereinek 

állandó, folyamatos kapcsolata 

Az egyetem oktatóinak és a m.unl{ahely szakembereinek 

együ.ttmüködése döntő jelentőségű a gyakorlat eredményes

sége szempontjából. Az egyetem és a munkahely kapcsola

tát a következőkben foglalom össze: 

- folyamatos tájékoztatás bi.ztositása a munkahely 

és az egyetem szakmai, szervezési és tudományos 

munkájában bekövetkező '\á ltozásokról, 

- az ujonn.an megjelent egyetemi tankönyvek, és 

jegyzetek folyósitása a gyakorlat rnunkahelyei

nek; a munkahelyen. oktatási, képzési oo lzattal 

szakkönyvtár létesitése, 

- a mv.nkahely foglalkoztatási felelőseinek gyakor

latvezetési feladatfra egységes egyetemi oktatási 

és nevelési szempontok szerinti f'elkészitése, 

rendszeres szakmai továbbképzés megszervezése,/4o/ 



- a hallgatók előmeneteléről, szorgalmáról, szak

mai hozzáállásáról, tudományos érdeklődéséről, 

elhelyezkedési terveiről kétoldalu tájékozódás 
' 

biztosi tása. 

c/ A hallgató elméleti oktatása a szakmai &vakorla

tokon 

A szakmai gyakorlat alatti elméleti foglalkozások meg

szervezése azért szükséges, mert az egyetemi oktatásban 

nem szerepl~, uj mururahelyi ismereteket és az elmélet 

- gyakorla·t összefü.ggéseit i·tt kell a hallgatőnair meg

tanitani. 

A gyakorlat alatti elméleti oktatás a következő m6don 

történik: 

- mmtl{ahely szervezésében urunkahelyi oktatási fe

lelősök közremüködésével, lo-15 hallgató össze

fogásával, /21 / /39/ 

- az egyetem szervezésében egyetemi okta·tókk:al, 

tanulócsoportok megalakitásával, /4o/ 

- az elméleti oktatás esti vagy levelező oktatás 

formájában történő megszervezésével• /8/ 

A szakmai gyakorlati lrépzés elc5zőekben i.smertetett leg

fontosabb szempont jainak gyakorlati alkalrnazásánál. szem-



lat számára fontos tud.nivalólc megtanitása, hanem az ok-

tatás feladatának speciális megközelitése: amikor is a 

hallgatót egy adott probléma elé álli t juk és segitségünk

kel maga keresi meg a megoldás mód;ját, majd pedig amikor 

világos elő·tte, hogy mi történik a gyakorlatban, tovább 

keresi annak indokoltsé.gát, a kérdés elméleti hátterét". 

/17/ A szakmai gyakorlat szervezési szempontjainak érvéay

rejutásával biztositható az egyetemi elméleti - gyakorlati 

és a munkahelyi ismeretek megfelelő elsajátitása. 

8. A szakmai gyakorlatok felosztása 

A külső szakmai gyakorlatok munkahelyi lehetőségeik, tar

talmuk és idő tartamuk alapján a felsőoktatás különböző 

szakágaiban változatos formában találhatók, melyeket négy 
' 

csoportba foglalva a következőkben ismertetek. 

A/ Szrucmai gyakorlatok időpont és időtartam 

al~já.n 

A szakmai gyakorlatok az oktatási időben a köve·tkező 

képpen találhatók: 

- tanulmányi idő alatt végzett gyakorlat, 

- tanulmányok megkezdése előtti gyakorlat, 

- tanulmányok befejezése v.tá.ni gyakorlat., 

- diploma-megszerzési előtti gyakorlat. 



A szakmai gyakorlatok időtartam alap ján a következöln 

- nyári szakmai gyakorlat, 

- egy szemes~teres, vagy ennél hosszabb időtar-

·tamu gyakorlat, 

- elaprozott gyakorlat. 

Ezek a eyakorlat- tipusok a felsőok·tatásban mind alkal

mazást nyernel1:, azonban az elaprózott gyakorlat nem vált 

be, mert az egye·temi elméleti oktatás rendszertelen meg

szakitásával törés·t eredményezett az elméleti ismeretek 

elsajáti'tásában. /18/ 

B/ Szakmai gyakorlatok felosztása a gyakorlat 

kivitelezésének helyei alapján 

~erepgyakorlat: a hallgatók a természetben végeznek hely

szini megfie;yeléseket, méréseket, gyüj-

tésbket. 

Kirándulás, üzemlátogatás: a hallgató termelő üzemek

ben, mühelyekben, stb. röv.i. a. időtarta
mu, ir~~itott megfigyeléseket végez. 

üzemi / termelési/ gyakorlat: a hallgató üzemekben, ter

vező intézetekben, stb. meghatározott 

időt tölt el, és ez alatt megfigyelése

_____ _li:et _}T_§~~J_va~;y __ ~e~a_l!(}_sol6dik valamilyen 



konkrét munkába. 

Klinikai, kórházi gyakorlat: a klinika vagy kórház ki

jeli~íl t osztályain hosszabb ide:i.g el töl"tött 

gyakorlat. /13/ 

C/ Szrutmai gyakorlatok felosztása a gyakor

lat "tartalma alapján 

A tartalmában kUlönböz5 szakmai gyakorlatok és ezek egy

máshoz vi.szonyitot·t helyzetének és arányának meghatáro

zása az oktatásban szakáganként különböz5. A tartalmi el

térések a gyakorlat jelölésében is ki.fejezésre jutnak. 

A gyógyszerészképzés szempontjából a következő gyakorlat

tipusokat i.smertetem: 

Tanulmányi gyruwrlat: a szakmai gyakorlato·t megel5ző, 

azt előkészit5 gyakorlat. Célja 

a h~::.lgat6k felkél3zi tése a termelés 

feltételei között megval6sitásra 

keriil5 gyrucorlatra. 

Megismerő gyakorlat: a tanul!llc'Í..'1yi id5 els5 két évében, 

4-6 hét időtartamban kivitelezett 

gyakorlat. Célja az alapvet5 tecl>..no

lógiai mitveletek, munkafogások el

sajátitása és szakmájának nagyvona

lakbml történő megismerése. 



Technfulógiai gyakorlat: oogszervezése a harmadik tanul-

mányi évben, vagy az azt követő 

nyári szünetb~~, 4-6 hetes időtar

tamban történik. Célja a hallgató 

ál'talános szakmai ismere·tei:'lek 

megszilárditása. 

Szakositó gyakorlat: megszervezése a negyedik év befeje-
, 

zésével törMnik. Célja a hallga

tó önálló cselekvésének és munka

végzésének kialakitása. 

Diploma előtti gyakorlat: összhangbru kell hozni a hall

gató elméleti és gyakorlati isme

re·tei t és ismeretanyagot~ kell gyüj

teni a di.plomamunkához~ /18/ 

D/ Különleges tipusu szrutmai gyakorlatok 

Az egyetemi elméleti oktatás és a szakmai gyakorlati 

képzés összekapcsolására,gyakorlat különleges tipusai ke

rültek bevezetésre. Ezek nem általánosan elterjedt, mind9o-

nütt ~egységesen alkalmazott módszerek, hanem egy-egy or

szág val.amel;y-ik szakoktatás ában, vagy egyeteménr · ismer-

tek. Modellként szalgálhatnak azonban a szakmai gyakor-

lati képzés hatékonysásának fokozására. 
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tqnuloányokat folytató l:rall,satók hat héten út munkacso-

portokba 'cömörltlve egyUttesen vegyenek részt egy össze-

tett felads"t mccol<Uisúbal1.' mclycrt haoonJ.ó teamboo lút .. 

nak majd olvéczés után is. Ezzel kUlönbözó szakos, de 

b/ Kouzu.li;áoiós állomások lé·!;esi tése 

ideje al att ho·bcr.d;o ogy alkalommaJ., mind.en hd ten más mu...'"l

lrahelyon összejön és a gyakorlatvezető irányi tásával moc-

tárgyaljá az cc;yes munltaholyekou speciúl:l..oen jelcutkezti 

c/ Elméleti oktatással korribin6.1t_szakr>...n:i. r;:vakorlat 

"' szort=;almi idei szemeszterei közben az eB;yetomek kb. 6 hét 

sZaknai B;yal:orlatot tartanak olyan mu .. >'l.kahelyeken, melyek-
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nek i'el"Gétolei hasonl&: az egyetem feltételekhez. ll 

hallgatók bizonyos dólelőJatöl:ön a mw'11tahelyen a terme

lésben VC::lZnek részt, délután ped.it; az egyc0Gemi e16ad.á

sokon, fe.c"1.ntartva a heti óraszám egya'lsUlyát. Ezzel az 

elméleti ismeretelt és a munkahelyi lct:ivetelmények öseze

l;::apcsolt elsajáti tá sa biztositható./18/ 

d/ "Sand.wich couxscs" 

Ez az elméleti és gyal::orlati képzés inJGegráláoának uj f-or

mája. A hallgató a Mpzés első három évében a tavaszi és 

()szi t:r.imeszter kUzU'at, hat-hat havi szal«'lS:l. gyakorlaton 

vesz részt. A hallgató m1iJ.1k[tjáért fizetést kap., Ez a móa

szer is a mw1kahelyi ismereJGak optim!J,lis elsaját:l. tását 

bistosit:ja. Uega·c1.vut:ta az, hogy a tul hooszu gyalwrJ..ati 

idő ·törést olwz r:L f.oJ..yama-i;os elméleti :i.smere"Gek mcgta

nul~lsában./29/ 

Sz:i.nrv.lációs módsserek alkalmazásúnak az a célja, hogy a 

hallgató a gyalw:t•lat mo[;l:ezélóse előtt mor,ismcr je a n'J .. l.l

kahelycket. Eruwk kivitelezése ugy tUrtün:i.k, hogy a log .. 

lcii~önbözőbb JGecJ:n1ika:i. m6ö.szerekkol még az egyetemen be

lü~, bemu.tatjált a hallaatólo.1ak mi11ctezokat a l~ritikns 

problémákat anelyekkel a mm:ll:ahelyeken pC\lyája l~ezo.etén 



Ebben a fejezetben az :irodalmi aétatol~ alapj{Ul (i::wze .. 

'~>ok meGozervezéaóvel lwpcsolatos olyan általt.í.aos elv:!. 

kalmazom a gyót,;yszerészlcópzés szakrili'li cyakorlaM.11ak 

clenzésénél. 



II. Sli?i!lljf!lf':l Kyako.rlatok .a é}yótltyszerész

kéPzésben 

l • .ll ma&.yarországi cyóé}yszorészképzés 

kialah~ása a szakmai gyakorlatok 

szemszö.;éMl 

A gyógyszerészképzés tört&neti fejlődésében a gyógy

szertári gyakorlati képzés alapvető fontossá[;11 volt és 

minden reformtörekvésben ~lyponti helyet foglalt el. 

A gyógyszertárakban végzett gyakorlatok az 1770-ben meg. 

:l.ndu.lt egyetemi képzéstől kezdve napjainkig, id{)ben ostik

kenel tendenciát mutatnak, tartalmilag azonbm egyre gazda

gabbak és d.iffe>.renoiál ta bbak. A szaktenszékek felállitása 

az egyetemen fokozatosan l!l9ga után vonta olyan tárgyak be

épitéaét az egyetemi oktatáabe; •t amelyeket ltorábben a 

gyógyszertárban oktattak és amelyek a gyaltomoid. idő, vagy 

az approboo'iós vizaga auyagában azerepeltek, pl. reoeptu.. 

ria. és galenusi ismeretek és gyakorlatok, UgyViteli isme .. 
' 

:retek, jogszabtí.lyiamo:t:etek. A gyógys2ert6.ri gyaltorlat ide-

jéből .. a tudomány fejleldésének kBvetkeztében - egyre in

kább kiszorultalt egyes elméleti és gyakorlati iameretek 

is és igy megmaradt, - mint fő felsélat - a munlcaholy'i 

készségek és j!ií.rfwasságok kialakitásának folyamata és egy 

sor egyéb, spec:l.álisan gyógyszertárhoz kötött feladat 

feldolgozása. 



.A gy6gyszert6~i gyakorlat kezdett5l fogva a problémák 

egész sorát vetette fel• amely egyru:-ti.nt érintette az ok

tatókat és a gyrutorlati élet sz~tembereit.1770-től nap. 

jainkig, gyökeresen hét alkalommal változott a gyógysze

részképzése MG,sá.llapitható, hogy min.d a hét esetben a re

formban &J.lyponti helyet kaptak az elméleti és gyakorlati 

képzés összhangját biztositó legfontosabb mlttatók; a gya

ltornoki ic5 éveinek azáma• az approbációs vizsga jelent6-

sége, a tangyógyszertárak tárgyi foltételei, az oktató 

gyógyszerészcit képzése, gyógyszertó~i gyakorlatok temati

M,ja• a gyakorlat legmogfelel5bb beii:ttaM.sa az elméle'lli 

Az egyetemi gyógyszerós~tópzés Magyarországon 1770-bon 

kezd{)dl:itt a Maria Therasia által 1769-ben al~itott 

Hagyszombati Egyetem Orvosi Karón. A t:Yógyszerészek ad

dig összes ismereteii:cct a gyógyszert(~~~ban szeresték 

meg, ritkább osatben klilföldi egyetemeken. Ma;da There ... 

sia reneleletben szabályozta azt is, hogy a gyót:Yszertá,.. 

rak vezetói csak cgyotemet'l. vissgát tett gyúgysze:césmek 

zés 'tn.1.lajdonképpen hét év volt, mnibéll a jelólt hat 

évet töltött gyógyszertárban, mint gyógyszerészjelölt, 

egy évet az egyetemen hallc;ato·t;t. A vée;zett jelölt 
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gyógyszerész !llB!giateri oll:levolet l~apott. .f\ gyógyszer

tári gyakorlat folyta.Ms8lloz szUksé,;:es ismeretanyag 

gyaltorlati rt'iszét, az ehhez sztilméc;es elméleti ism.e:;:e-

teket teljes egészében a gyógyozertárakbru.l kellett el .. 

sajatit~lit a gyógyszerés~szter irányitás6val, annak 

és melyek vizsgaM.rg;-ya:!. a kclvetkez5k volta!t: 'bota..llika, 

ltémia 1 materia medioa, és gyógyszerkés zi tési gyakorlatok. 

Az l85l•1let1 életbelépett tanulmányi rend az elméleti olt .. 

Az 1692. évi 35/985 V.K.M. rendelet a gyógyszerészkép

zést a kélvetkező képpon változta"cta úleg: a gyógyszer

tári gyakorlatot öt én· e reat>.kál ta, mégpedig ugy • hogy 

az egyetelll előtti iéWre két év gyakomoid.. évet rendelt 

el, ma~d ezt kélvette a két éves ec;yetemi oktatás, ós a 

képzést hárolll óves c;yógyszertári c;yakorlat fejezte be. 

Az u~ kiképzósi rendezer stlJ.ythelyezett rá, hogy az a .. 

t'lyae;ismel-etet, manuális és tech11.il:ai kószaéget a két 

éves gyakernold id6 alatt,az eL;yetem1 képzés előtt 



·)!'· 

l 
két év alatt igen sok tm1ulnivaló~uk volt1aminek bizo

ltyi téka a ma is k!:izkézan forgó e;yakol·noki tankön,yvek. 

A szigoru gyaltor.nold. vizsga szükségessé tette a &'fakoz·,.. 

noki tanfolyam felállitását is, ahol a gyakornok az el

méleti tárgyak w..yagt'it alaposaiiban ta..\'lu.lhatta meg, lllint 

a gyógyszertárakban • s ezzel pótol ta azt az ismeretl'>.i

ányt is, ami a klilönböz5 gyógyszertárakban dolgozó gya

kornokok esetébElll igen érezhet& volt. /42/ 

Egy másik szempont, mely a gyalwnlokoskodást i . .11dokolta: 

"a l[;yógysserészet sokl~al inkább mesterség volt, mint tu

dom6.nyos mUJil.ka. Igy azt{a'l. szUksóg vol t valamilyen k5z

bens6 áthidalásra, a kor és szellemi fejlődés tekülte

tében egyarántt mely a kösépiskola negyedilt és hatodik 

oazttU.ya, és az egyetem közt:t szalmdék felett átvezee

sen, o ez a hid volt a gy~omoki intézmény. I~z a :r:end

szer korábsn., a gyógyszerészképzés kialalmlá.sának fo.;. 

lyamatában történelmi feladatot teljesitett. és kitfulö .. 

en bevált, s8t még későbbi időben is jó kényelmi bere~ 

dezés maradt." /43/ 

Az egyetemi oktatást megelőző, a Gi~1áziumi tanulmár.yo

kat kelvet 8 két éves gyakernoki idő negati VUl:lai azonban 

hamar jela"ltkeztek, melsnek első nyomai azt mu.tatták, 

hogy a hallaató két év alatt teljese.u kijött a rendsze .. 

res . "Ganulásbólt a közép:tskolai anyag nagyrészét is el• 



fOle~tette, és sokkal nehezebben tört be az egyetemi ta

nUlásba, mintha azt közvetlenti~ az érettségi után kezd

te volna el. E..'l'ltlek ellenére, ez az oktatási forma évti

zedekig fennállt. Jelentőség&1ek csökkenését először 

Kolozsvárott 1902-be..'?., ma;jd Budapesten 1907-.ben felálli

tott egyetemi gyógyszertárak okozták• melyek létesitésé

vel kezdetét vet'ae a gyógyszerészhallgatók " gyógyszeré

szet" c. tárgyból való, ezakszertl. képzése, amelyik ne.gy 

anyagrészt vont el a gyakornoki tan:Eolyamtól. Az elméle

ti és gyakorlati gyógyszerészet ok·1:atrisának egye·t;em.i 

szinvonalra emelése és e~mel a gyekomoki id5 ;jelentősé

gének csökkenése erre az időre tehető, és tUlajdonképpen 

három szakaszra bontható: " Minde~k szakasz egy-egy 

gyógyszerész nevéhez i'i.i.ződ.ik. Az első szal:asz altkor kez-

dódött, amikor Dr. Hintz Gyórgyött a Kolozsvári Egyetem 

Orvostudomrinyi Kara magá.'ltanárrá habilitál ta, a a "g;yógy .. 

szerészi IUV.tan" előadásával megbizta. li második szaltasz, 

amikor Dr. Issekutz liu.gó egyetemi magántanár, Ititartó fá

radhatatlan munkája nyomán a V .rr. Miniszter az "Egyete

mi Gyégyszertár" felálliM.sával intézmény jelleget biz-
, 

tositott a té.rgynak. A harmadik szakaszban, az e:Lőzók 

nyomán Dr. L~ozsocy:t cil?..no.or professor rr.:!,1den el'l.ergiá~át 

és be:íb lyását latbavetve, a ·~an.szék szükségességét oly 

meggyőzően bizonyitotta, hogy vJ gre is a tárgy tanszé-

ket nyert." /44/ 



Az 1914-ben kiadott 112/7 45-- V .K.M. rendelet az addig 

érvényben lévő rendeletet ugy m6dositotta, hogy az e

gyetemi oktatást követő három éves gyógyszertári gya

korlat után approbációs vizsgát rendel t el. A vizsga 

le~agyobb jelentősége az vol t, hogy a hallga·tó há

rom éves gyakorlati tevékenységét ez a beszámoltatá

si kötelezettség irányitottabbá, rendszerezettebbé, 
' 

hatékonyabbá tette. 

A 32 9ooo V.K.M. rendelet alapján 1940-ben életbe

lépett gyógyszerészképzés, mely felsőoktatási és köz

egészségügyi szempontból is nagyjelentőségü volt, a 

magyarországi képzési rendszert európai szinvonalon, 

az első helyre emelte. "Eazel a gyógyszerészképzés is 

a kUlturális és társadalmi fejlődés irányába került. Ez 

az uj kiképzés:!. rendszer, már merőben uj és más felada

tok elé állitotta mind a gyógyszerészjelőlteke·t, mind a 

gyakernokot nevelő gyógyszerészt, mivel az egyetemi ki~ 

képzés négy évre terjedt" /43/, a gyógyszertári gyakor

lat pedig összesen két év m lt. "Az egyetemen eltöltött 

időt feltétlenül nyolc félévben kellel;t megszabni, egy

részt a nagymenny:l.ségü ismereta~yag miatt, másrészt 

mert a külföldi modern állacrekben ekkor már fejlettebb 

képzés volt. Másik szempont az volt, hogy a gyógyszerész

nek sem szabad félértékü diplomát adni. Ugyanis ezt a 

végzettséget sok esetben nem vették figyelembe, és le-



minősitették.tt /45/ A négy éves kiképzésben is megfe~eló 

terert 11cyertek az egyes alap &s azaktárgyal~. "Az u.;j ki

képzési rendszernek eZel1. ldvtll abban is nagy előnye van, 

hogy a patilta:i. alapmüveloteket az egyes egye'.;emi tanszé~ 

keként sokital avatottabb szakombe:t"ektől tanUlják meg a 

hallgatók? mint a gyógyszertt'i:rakban." /4'3/, tehát ez az 

u.;j oktatási rend megil1ditotta az egységes és alapos 

gyógyszerészeti ismeretelt eJ.sa;iá.tHáslit, és ez se~ tu-

tok va~ódi felsdatát is. 

I~ képzési :t'endszer neeativamaltént azonlJan azt ltel~ ld .. 

emelni, hogy a gyalwrnoki intézményt feru?.tartotta, s 

ezt a négyéves oktatási idő közé helyette, " mely az 

egyetemi tanulmányokra mil1den esetben ká:l.•oa, mert meg .. 

szakittíst, törést jelent a folya~aatos egyetemi studi• 

u.molt elsajúti t:istíban, s egyben a már korúbban megtan.u.l t 

anyag nem csekély rósz6.1ek elfelejtGsét eredményezi. 

Ezen a ponton ·tehát e refo1•m nom k(5vette a több:!. egye

temi ld.l:épzési rEmdszel·eket., eyéizőtJ,; a hagyomán-i/ok őr-

zóse, meJ.yet az a balhiedelem tilinesztott alá, hogy a 

gyógyszerészi mUkfJd.és c.salt patiidban sajt%-titható el." 

/43/ 
u 

Dr. Vitéz István szerint, a hagyományt őrzők nem vet-

ték figyelembe azt, hogy a gyako1·noki ismeretm-qagot 

~e("éb~ILmti.r átvette az eG;'i_ete!ll r:~t•koJ:>~• ~fll:i~tor a 
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recep~~ai ~a galeuusi előadásokat és gyakorlatokat be. 

iktatta a tan.reudjébe::, és ezekMl a tárgyakból sdgor

latot :!.rt elG. Hasonló célból az egyetemi kötelez{) elő

adások és vizsgBk köz5tt voltak a "kereSl;:ed.elmi ismere

tek" és a "jogszabályok" cimü kol16giumok, és m<~g más 

kiegészitő tárgyak :l.s, amelyek a :t'éGi Itiképzési :rend

szerben a gyako:rnok1 'car-folyam és az approbáoiós vizs

ga S.'1\>' aeá1nm. szerepel tek • .ll z uj kiképzésról alkotott 

rendelet (l;Ondosl.~od.ott a begya!torlásról is, amikor is 

él6ir·ta, hor;:y az okleveles gyógyszerésznek egy éven át 

kell gyakorlatot folytatl.'l.ia, hogy teljesjogU r;:yógysze

résszé váljon. li1iórt kell hát ilyen meddő iutézménynek 

i'ennál.lr.da, amikor m:!.udFlZokat az isrneretar.:.ya.:;okat, me

lye!mek megszerzése adta meg korábban. a gyakoroold :!.u ... 

tézmény létjogátt jobba~, részletesebb~l tanitják az 

egyetema~, és a hllgatók vizegáznak is belőle. A gya

koa•nold inMnmérJ.y ilyen módon feleslegessé v§.J.t, az 

egye"Gemi kiképzés f'olytmooságát és folyamatoss6.g8.t 

megsz~it6, akadályozó tényez/3 lett." /4'3/ 

A gyakon1old év akadályozó jellege és fölösleges volta 

a gyógyszerészképzéssel foclallwzó szcl::embeJ.'ek előtt 

nem volt nyilvánvaló, ami ktUönbözó éo r;:yakl•anv'JJ.tozó 

állásfoglaltisailtban ttikr5z5dik. A vélemények eg;>>ik ré

sze a gyakorlatok szilltségességét nem vitatta, 111sz 

~-SIR~ me~határozott ismerot biJ.'"!;_okáb~ vagy emi.ek ~ .. elsa .. 
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hel~ saj6:tosságolzat és követelményeket, a kérdéses 

osak az voH, hogy milyen és meruvi ismeretanyag adja 

meg a legmegfelelőbb bázist a eyekorlati feladatok meg. 

éves ee;yetomi ttmfolyam el végzése u:ttm 'GartottC'l.k helyes-

Mozsonyi professzor véleménye alapján " az egyetemi 

tanévek között van a gyakorlati év helye, mart a spe

citilis szaktárgyalt ta..'litásában állandó hivatkozás tör ... 

téllik a gy6gyszel'tál'ra, tehát célszeru, ha a hallgató 

ezelt előtt l'irlr dolgozott gyógyszertS!.rban. Ktlzvetlenül 

érettségi utáni gyógyszertári gyakorlat azért nem he

lyes, me:L't al'dror minden előzetes szaltismeret nélkül ke

rül a G;,rógyszerM.rba a hallgató, s az ott látot altat sea-

lllihez l'lem JGUdja kötni. Az egy óvet llllír egyetemen oltöl

tatt hallgató foglalkozot-G természettudomf>nyi éa gyógy. 

az aki m6g ilya'l ismeJ.•etel'".kel nem rendelkezik. Leg

helyesebb a bölcsészkaron eltöltött második tanév ut~1, 

-~_:;>_()J:''!(JE!s:~ri tanulmányok megkezdé_f111l_el(:)t'a a gyakorlati 



időt beállitani. I&z azért is lenne célszerű, mert a 

recepturát és a galenusi ismereteket elméletileg és 

gyakorlatilag a harmadik és negyedik évben sajáUtja 

el a hallgató, s ehhez ~eltétlen!il szükséges, hogy az 

elemi a;yakorlati isLGreteket a gyógyszertárból már m .. 

gtlkkal. hozzák." /46/ 

Dr. Saóki Tibor professzor vélemél'l.ye a gyakornoki 
' 

időről a kélvetkezőt " az els5 egyetemi óv utáni gya .. 

kol:'l'!.Okoskodásn.ak inkább Mtrányát lá'Gom, lllint el(jnyét, 

mivel a ta:vasztalat azt mutat;ja, hogy a gyógyszeréss

gyakomokok a gyakorneki év alatt elssoknak a re>.ndsze ... 

res ta.VJ.ulástól. Ugyanez állna elő akkor is, ha a gya. 
' 

Dr. I:'rankó András gyal:orló gyógyszerész azt tartja 

helyeooek, ha "a gyakornok:!. idő a III. 6s IV. óv kél

zött lenne. Ehhez azonban az egye·temi előadásokat ugy 

kell m.ódositoo:t, ho{;Y a hallgatók a III. évben hall

gassák a gyógyszertári gyógyszerészi müködéshez nélkU

lözLetetlen tárgyakat, mint a gyógyszerészi Itémiát, 

lati és elméleti szigorlatot a gyakorlati év eltelte 

után teszi le a hallgató. IDzsel kilt\icmöböl.."J.ető lenne 

a gyógyszerészképzésből az, hogy a gyakornok az egyes 
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~yógyszertárakb~ has:onálatos rossz szokásokat me~a

nulja. Az év végére tervezett szis~rlat Qijlja az, hogy 

egész évben tudatosan képezze magát elméletileg is, 

amit aztán kiegészit még a gyógyszert{~~t változatos 

receptU'!:'á;Jával. 

A IV. év utánra vélemérlYem szerll1t azért nem célszerű 

helyezni a gyakorlati idflt, mert egyrészt uténa beszá

molót kér-.ai az elv(~gzett munktí.ról, b{u•milyen formában 

szll1te 1Ik1r az egyszer letett szigorlatok megismétlése 

lenne. nem tartom helyesnelr ezt azért sem, mert az e

gyetemi tanulm{myait befejezett gyógyszerészhallgat6-

n~t adódhatnak a gyakorlaton olyan nehézségei, amelyek

kel az egyetemi éveltbm'l. nem '.:alálkozott. :sbben az eset

be-ll métr nem számithat eg,yetemi elméleti magyarázatra, s 

igy csak az oktató és felUgyelő gyógyszerész gy~corlati 

és elméleti segi'aségére M.maszkoéihat". /48/ 

Funk Sándor gyakorló gyógyszerész véleménJ~e szerint a 

hallgató a " gyógyszerészi pálya etikáj6.t osak a gyakor

neki évek alatt -tudja elsajáti tru1.i". /49/ Dr. Andriska 

Vil:tor professzor azért pá.rtfogolta a c;yakornoki idő 

sztikségességét, rr.e:1:'a egyik fő felad.atC!llalt a hallgató 

kézügyec;sócénekt pontosságá!Iak, reudszeretetótiek elsa

;játitásf~t tartotta. /50/. nA gyaltornoki idő f'e11ntar

tása eset én rn .s l~ ell keresni a lehetőséc;ek ha'~árát, 

~--~---~--~--·-~·~SJ~~_gg~~-~~~~~~~~-og~-na.~galio a gyakon1oki 
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év alatt elvégeztet. Ez a mu.nio:a egy kisérle',; lehet, mely ... 

Ml aztán ki ltell indulni a gyakorlati ruJ.yag összeállitá.

stfuál, ami magába:• fo[;lalja d15nt5en a gyógyszerészi tech

nológia nagy :;;oészét. SzUkséges mindenképpen a gyakorlati 

tananyag közelebbi meghatározása és megfelelél vezérfo .. 

nal adása a tanfónöknek, és a gyekozv.aoknak egyaránt," 

ir~a Spergaly Béla gyóeyszerész. /42/ 

A vélemóeyelt másik csoportja a gyekornaki iu'oózr:;ény feJ.m

tartásának negativu.mait látta és kifejezetten a képzés 

gátjának tar'~crtta. Az 1948. ,svi Gyógyszerészet statisz

tikai adatai alapjún " a másodéves gyakarnoki évüY~·61 

az egye'cemre visszatért hallgatóit 47 ~·:..a nom részestilt 

r~1dszeres elméleti oktatásbru11 gyakorlati ideje alatt, 

és azokn.ak az átlag eredménye, akik részestiltek, sem ha

ladja meg az elérhete pon·oszám 49 f--át. 

Az egyetemi tanu.llllro~ok első és második év közötti meg

szakitása azért oem helyes, mert a hallgató az első év

beJ.'l. szerrJett :l.smel'ete:lt a [lyógyszert6r:!. [lyakorlaton nem 

tudja hasznos:l.tani, a másodéves egyetemi 'Ga.'lu.lmC!Uyolt 

f'olytatástíhoz viszont a sztiltsét:~es alapol:at elf'elcjti." 

l 51/ 

Dr. Melly Jóasef professzor sem helyeali azt a megol

dást, hogy a képzés első és második éve közé iktatják 

be a gyakorlatot. lu~ egyetemi tanUllllányok megszakadnak 
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és a hellt;at6 a gyógyszertárban egy év alatt nem sze ... 

rez az eltöltött idővel egym1értékU :tsmeret~1yagot• 

A tovnob1 cél az, hogy a gyógyszeréscttépzés ne szakad .. 

3on mee; ilyen módon,. A wstooi, u,.:r.1.,. gyakornok! időt 

helyesebb lesz az egyetetili tanulmányolt befejezése, és 

az oklevél megszo:rzóse utánra halanztani." /52/ 

Mozso1tyi professzor vélemény sze:dnt, " halla;atóiP..k ok .. 

tatásánál nem szablld. Idh~lCsulyoznunk az",; az u.gyneve

zett ~1uális készséget, hogy emiatt a négyéves egye

temi kiltépzést mogszakitrnlk. Az orvos• a mérnBk is 

óriáo:l. gyakorlati t~domm1yos ~1yagot végez el egyetemi 

taxu.a.lrnm'lYai lteretében, v.gy~:.ez nált-wk sem !~:lvi telezhe

tetlen., De ha az egys~ges egye'cemi kiltépzés vonalú."l in

dta.lv.lllt el ~s haladtu'lk; a <légy év v.táni gyaJ:.íxt•nokosko .. 

dást kell meefelel~~k tertru1V~Jt• Erre az egy ávre kell 

ell5készite.."li a hallgat6kat az egyetmen pontosan megha.. 

tározve aillt, hogy mit és hogyan tanUljanalt meg a gyógy

azertárrutban. A gyrutornok:l. év ru1yac;áb6l a hallgató 

Vizegázzon is le, és csak Cllnek megtörténte után kapja 

meg a d.iplomájá4a•" /53/ 

Ez az utolsó gondolat azonb~1 !W"c.il• az uj olr·tatási rClld

szer bevezetésé'a jelzi, amely 1949-bru:t, a v.K.M. 3/171 

rendelete alflpján lépett 0lotbe és alapjaiban jelenleg 

is érvényes. :c ezerint a teljen okta'<>úsi iö.ő négy és 



fél év, ebb6l lllindössze fél év a gyógyszertári gyakor-
, 

lat, és négy év az elméleti oktatás. Ehhez jön még a 

nyári gyógyszertári gyakorlatok id6tartama, melynek idő

pontja és időtartama többször változott, ma:ximálisan há

rom hónapot tett ki. 

Az 1972. szeptemberéba~ életbelépő oktatási reform a 

gyakorlat elhelyezésé·t az oktatási időben és a szakmai 

gyakorlatok munkahelyi lehetőségeit részben módositota. 

Az első év utáni gyógyszertári gyakorlatot áttette a má

sodik év utánra, /a harmad év utáni gyakorlat változat

lanul marad·t/ az államvizsgás gyakorlatot pedig 24 hét

ben állapitotta meg. 

Az államvizsgás gyakorlat 24 hétb51 12 hetet kötelezó

en közforg.alm:ú gyógyszertárban tölt el a hallgató. A 

gyakorlata másik 12 hetét fakultativ teljesiti, a kö

vetkező mururahelyi lehet6ségek valamelyikén: közép[ze

mi galenusi gyógyszer~chnológiai laboratórium, inté

ze-ti, illetve egyetemi gyógyszertár, gyári gyógyszer

technológiai azem, gyári növénykémiai üzem, gyári la

boratórium, szakfelügyeleti laboratórium, kórházi la

boratórium. 

A szakmai gyakorlat mmL~ahelyelllek kibővitésa jelent6s 

fejlődést jelent a képzésben elsősorban azért, mert 

a gyógyszerészeti tudományok és gyakorlat d~erenci-



ál6Msának megfelelőell széleskörü . gyakorlati képzést 

biztosit• A gyakm.•lat ellíkészitése és Id.vitelezésa biz

tositja az eddig:U1él több gyakorlati mv.m:ahelyen is, 

még az egyetemi oktatási :l.Mbm a mi."limt~lis ~tahelyi 

jártasságok és készségek kialakitását. Továbbánagy je. 

lentélsége van az uj munkahelyelc bevonásának a ballga

tó munl:abelykiválaszM.si és special:i.zálód.áai téirekvése ... 

iben is. 

szakmai gyakorlatok szempontjából t5rtónt áttekintésé

Vel megállapitnató, hogy a gyakoo.·lat helye, elóltéazité

sének• kivitelezésének m6djai ltözponti jelcmték~ógliak 

voltak. Az ok·oató gyógyszerészel!; megfelelő képzettsége, 

a hallcató gyakorlat alatti elméleti képzése, a gyakor .. 

lat beszámoltatása stb. k15rtil folyó v:!:Mk és VI§ leméey

cserék azt ll!t!.ttltjált1 hogy a sza.I::l"nei gyakorlat szarvezé

se a ay6gyszer<3os!tópzésbe.n is mag<m visell azoitat a jel

lemz5 nehézségeket • melyek a :feJ.aőoktatús kUlönb(Jző 

szakágaiban jelentkeznek, és alapjaiban az egyetem • a 

hallgató ós a mv.rJ<;ahGly közötti megfelelő kapcsolat 

lé·trehozásában gy5kereznel~. 



2. 81 állam gyóg.yszerészképzése, a szakmai 

gyakorlatok szemszögéből 

81 állam gyógyszerészkéDzésének összefoglaló áttekin

tésével az a célom, hogy átfogó kéDet kapjak a szak

mai gyakorlatok elhelyezéséről, a gyakorlat idö·tarta

máról, és a kivitelezés helyéről, a világ különböző 

államaiban. Ezt az adatgyűjtést a \Tl'IO 1963. évi felmé

rései alaDján 1966-ban kiadott összefoglaló kiadványa 

szerint végeztem, amely országonkénti bontásban, m1gol 

nyelven 81 állam gyógyszerészképzésére vonatkozó ada

tokat ·tartalmazza. 

A kiadvány dolgozatomhoz szükséges részének kigyüjté

sé~ és feldolgozását kétféleképpen végeztem. 

A./ A kiadvány legjellemzlíbb statisztikai adatait orszá

gonkénti bontásban gyajtöttem ki és a következő ro

vatok alap ján tábláza·t'ba foglal tam: lakosság száma, 

gyógyszerészek száma, gyógyszerész "karok" száma, a 

képzés összidőtartama, szakmai gyakorlat időtartama. 

/1. Táblázat/ 

B/ Összegyajtöttem a szakmai gyakorlatoll:ra közölt ada

tokat s ezeltet szintén táblázatban ábrázoltam, a 

következő bontásban: 

a/ Szabályosan, a tanulmányi idő megkezdése előtt, 



a nyári szü.niclőben, vagy az egyetemi oktatás be

fejezése u.tán kivitelezett gyakorlatok, a gyakor

lat időpont;jának, ic'l.őta:rtamá.tlak és helyének f'el

tttntctésével. l 2. Táblázat l 

biSzabályta~tlu.l, az egyetemi elméleti oktatással 

párhu.samosan, vagy azt hosszabb i~l.őre /fél év 

vagy er~él több/ megszakitű g~akorlati képzés, 

a gyaltorlat iuővon'cjának, iél.ótartamá.'-:tak, és he

lyének feltti.\'l.tetésével. / 3. cM.blázat/ 

clilzola1alt az országoltnak a felso:J.'olása, ahol cr;ak 

a ::.makmai gyakorlati képzéP ténye van :feltüntet

ve, idő, iéiőtar-aao és hely közlésá!.lolt elhagyá~:Já

val. l 4. Táblázat l 

A szall:mai gyakorlat ilyen mMon való fe1mé1:'ésél1ök az 

a negativuma, hogy a !dadv6.ny csak 50 ;: .. brul közl:i. 

részletesen az ál·talam vizsg6.lt adatokat, ami meg

nehem.tette az összehasor.ü.itást. 



ktlam neve 

Afganisztún 
AlMnia 
Amerikai 
Egyesta ' 

"~rgentina 

Ausztrália 
Ausztria 
Belc:;ium 
Bolivia 
llrazil:l.a 
Bulgária 
Ceylon 
G hi le 
Coota :t:tica 

Osehszlová-
ki a 

,., , :1. 
üM a 

RB~tftr~~~ó.c 
}Xmador 
lt~g;yesül t 
K" "á ' oz u rzast:J.g 

r;ti6pin 

l' id zs i 
Finnország 
Fr::mciao:rsz. 
Fülöp-

Ghana 
Görögország 
Gua~teuala 

Hollandia 
Honduras 
India 

Lakosság 
aztlma 

millió 

14,9 
1,7 

191_,9 
21,6 

lo,9 
7,1 
9,2 
3 t 5 

76,4 
s,o 

lo,6 
G t 2 
l,) 

13,9 

~',6 

3,) 
4.7 

"'l 9 .:;. ·J 

21,8 
o,t~3 

4o5 
47,8 

5o 1 2 

7,3 
8,4 
4,1 

11,9 
(2 ,o 

An-~ Q 
+0';)$ ;J 
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Gy6gy .. IG':V<5FVSZEl
ozo:eé- lr<'iml:i 
szelt 
sz{una 

23 
132 

117897 
2loo 

999 2 
··~r:;4 é:::t) 

5 75o 
47o 

1o924 
1859 
1153 
21o o 

389 
516 3 

1495 

555 
n.f:. 

·~_:-243 

55 
42 

3 523 
2o 75o 

lG 6oo 

355 
2oo o 
165 

lloo 
1T3 

73 000 

l 
l 

76 
r 
b 

6 
7: ,., 
' 'r 

3 
28 
l 
1 
2 
l 
l 

l 

l 

3 

3 
l 

l 

2 
0" c.. :J 

15 

l 
2 
1 

4 
l 

n_ • .f_ 

n.f.= nilles fel tü.ntetve 

1/a. Táblázat. 

J~vente 
végzett 
hallgatók 

száma 

l.o 
41 

4o7 9 
263 

313 
lll 

172 
51 

...(.' , .. 
....... !-

53 
21 
59 
2o 

134 

87 

32 
n.f 

149 
n.f 

l 

217 
l o 72 

.u .• f 

7 
75 

9 
-----------------

n.:f 

3 
n_. :r 

Képzés 
iM tar

tama 
év 

r· j 

4 

5 
6 

3 
3 
5 
4 

4 
4 
l 
5 
5 
5 

5 

5 
6 

5 
4 
:,; 

4 1/2 
5 

5 

4 
4 
3 
G 

G 

"" 11 .• .J.. 

("" n- ... 't .. ,.,.,.:..A 
C)~~ 

gyakor
latok 
időtar-

tama 

l év 
1,5 hó 

' 
n.f. 
kUllinbö-

z li 
n.f. 

0 
'- év 
:j. év 

n.f. 
n.f. 

l o hét 
n.f. 

2 hó 

12oo 6ra 
8 hó 

n.f. 

n.f. 

n.f. 

4oo 6 ra 
G hó 

" n~x~ 

n.f. 
6 116 

5 év 
utC'Jl 
ll.f. 

2oo 

4 h 6 

n.f. 
""" ~"' .. u ....... 



JJ.lam neve 

Indonézia 
Ira!;; 
Ir é.n 
Izlruld 
Izrael 
Jamaica 
Japán 
Jugoszlávia 
Kambodzsa 
Kanada 
Kina;ra.jva.n 

Kolumbia 
Kongó D em. 
Korea 
Kv.ba 
Lengyelor-

sz ág 

Libanon 
I~adagascar 

IJagyaroro 
Malaysia 
Mtílta 
Mexikó 
lJagybl'ita-

nia 
l~·.sz.K. 

nicarngna 
Higéri a 

J:iorvét?.a 

P an ana 
J?arag;uay 

Lsl~oseág 
szt:lJ:na 

millió 

1oo,o 
6,8 

22,1 
2,8 
2f3 
1,6 

95,8 
19,o 
5,9 

18,9 
11,6 
15,o 
15,o 
26,8 
7,2 

3o,G 

2,2 

5,9 
lo,o 
lo,G 
32 1 o 
7<• 4 ;;v p 

53,8 

56,9 
1,5 

5 SJ ,6 

Gy6tlJI- ze-
szeré- J::a-
szelt :t"Ok szPJna 
sz úrn a 

437 7 
65o l 

12o4 3 
lB o o l 

93o l 

375 l 
G4915 32 

354 9 ';: 

"' 12 l 

8)22 8 

l 4oo 4 
1213 4 

Go l 

56 Go 13 
1451 l 

9132 7 

39o 2 

77 l 
3 731 2 
187 l 

185 l 

34· 0 0 5 
2'763o 17 

18868 14 
47o 1 

454 2 

1266 l 

28 5oo 23 

1 
l 

n.:r.~ nincs fel·~üntetve 

J.. ... 
bVellGe 

végzett 
hallgatók 

száma 

94 
36 
68 

27 
14 

n.f' 
3493 
166 

n .• f. 
3o7 

07 
lo3 

n.-f 
1283 

21 

6o4 

24 
4 

199 
19 

n.f 
lo3 
496 

759 
12 
"l ;; 

35 
858 

--------63 

5 
·~5 ;; 

Kénz;;s 
úi75t~1·-
tana 

év 

5 
5 
4 
3 
4 

3t5 
4 
4 
5 

4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 

5 
4 
<:C, 5 
3 
~ 

\.) 

5 
4 

3 
5 
;; 

4,5 
4 
-3 

4 
4 

Szakmai 
gyakor. 
la tok 
itlőtar-
tam 

n "" .... 
30 nap 

n.f 
12 hó 

3 hó. 

n.f 
l év 
n -" .... 
11 .p 

-·~ 
2 hó 

36 hét 
n.f 

8 l;!. ó 

n.f 
2 

2 

2 

15o 
n.f' 
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Lákosság Gyór;ys Képzés Szalt.t'flai 

Ú l am száma részi időt gyalwr-
neve sz ek l'Ok o ma l otok millió szé..na év ic.őte..r-

t ama 

Peru. lo,9 2 350 5 n.f. 5 heti "' ... 
Portucália 99o 2 loB 3 116 5 n.'f 
Románia 18,8 4 741 4 66 5 8 hó 

Salvador 2,7 285 l 8 5 n.:f 
Spanyo lor- :n,o 14'740 4 192 6 n.:e 

szág 
Svájc 5,7 1446 ,. 56 t:; 5 18 hó ;} 

~' 

Svédország 7,6 2 61 5 l 2o7 5 2 év 
azaud-.Ará- 6,6 43 l ll 4 2 hó 

bia 
Szenegál 3 t 3 6o l '7, 5 6 hó -' 

Sziria 5,2 4o4 l 4· 2 5 75o óra 

Szov 224,7 2o8'!2 18 212 o 5 22,5 
szudt'LYJ. 13,1 66 1 5 24 hét 
Thaifl)ld 2q n 1114- 1 1oo h 35o ó:::· a o,o _, 

)o,2 1386 2 159 4 G va ey 
12 hó 

Tunézia 4,4 l 6o l - l n.:f 
Uj .. Zéland 2,5 1889 2 n,f. 4 n.:f 

Uruguay 2,6 752 l 29 5 n,f' 
.Venezuela 8,1 1o7B 4 59 5 n.f' 

15,3 4:)4 l 44 5 l h6 

Haiti 4,4 1 r:r::: -v""" l 9 3 2oo ó 



f.J.lam neve 

ld.' e; ani sztó.n 

Chile 

O sehs z l o vdk:l. a 

:Ethiopia 

Fr8i:1ciaorszúc; 

GtteögorGzác 

Irak 

Ir6.t1 

Izrael 

Jamaica 

A szal:ma:l. 

l hó 

r.év 
ut&n 

24o 6 

l hó 
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2 hé 

1 

3h6 

-;; 
-' 

l l hó 

2 2 hó 

2 

2 

35o 

5o 

:; 

2 J·; 

(2/a. Táblázat. 

egyetemi 
t& 

l év gy6g::lszerraktr3.r 
bakteriológiai o 
tá lY 

" bi6kémiai osztály 

1, gyógyszertár 
gyógy s zergyá.r 

l év gyógyszertár 

2 

gyócyozertá:e 
gyór;:}szert~tr 
gyógyszorellenőr · 
laborató:ri.um 

2 h6 közforgalmu, vagy 
kórházi gyakorlat 
gyógyszeripar 

G hó 

l~özforca:!.ov gy6c;;}'
szertúl .. 
intézeti cyóws 
túr 

köz:t'orc;alDu 
:tntése·ti [('J·ó;·.·vr3Z<'ll'l.. 

tár 

lehetőlee egy 
ezertár 

ltözforgal~u vngy 
kórházi 
tár 

gyócyszertár 

g-yóeyszertár 

6 hé It6rhá!3i 
trh• 

i ,5 hónap kórházi 
gyócyozertúr 
1,5 hónap !1igénés 
labor gy6c;;yszert 

l 
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Állarn neve 

J_, ibanon 

Lengyelország 

1116 
2 

2 óv 

Románia l 

Szenegál l 1 

Sz:lria 25o 25o 

Szudém 6 6 

;)zovjotu:cdó 

l hó 

l 

l hl, 
" 

25o 

6 

l o 

i\ gyako:dat helye 

l h6 kórházi vagy köz
fo:t.,ealwu r::;yógytJ 
tár 

G 

3 

2 

eY ógyszort(~ 
Usemi eyógysze:r
M.:t• , galonusi la
bo:rató:r:l.um 

It ö zforgalmu ,",~,,""L 
ezertár 

sy6t;yozort61~ 
cy6c;yosortó.r., 
gyógyszerellnő:r 
laborat6riu.m, J.!)'H\'" 

:t'\i U~3em 

gy6r;yszert{tr 

l:özforc;slo.u 
gr6gyszer·t3r, 
us em 

''Y o''""' N z~•'t .;;." ü ·(:;).) k.:) ....... ~-. 

t anilms kert , 
l ami 
nyorsal:J.yag 
cozáo 
gyócyc:zortár 
c;yóeyszertár 
gyógyozc:re;lJL~ló:~+ 
ző laboratórium 
Gyógyszertár 



Állam neve 

Ausztria 

Ausztrália 

Anglia 

Ar gentina 

Costa Rika 

Fidzsi 

Guatemala 

Haiti 

Hollandia 

Jv..goszlávia 

Kanada 
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Sf;akmfli gyakorlat időpontja 
és iclőtso;tgme 

végzés után két év /csak az 
nak, akik végzés utá.'l gyógy
szertúrban fognak dolgozlli7 

időt nem ld.:izöl 

S:Cáblázat 

gyakorlat: helye 

kö ~~for &Bl.rlu 
szertár, gyó{;"Y'
Gzerészeti ln 'to
ratórium• ipari 
üzem 

6 .mmtól 2 hónapig terjedő közforgalmu, 
időszak, választható munkahel~lhúzi gyóeyszer

t(tr, ipari ti.sem 

összesa"l 1~:oo óra, nyá1~i ozü
netben, vagy 6:<vközben 

második és harmadik óv folya
mún 

3 éven }'eresztíU 15oo óra, 
napi o órában 

ötödik és hatodik óv ta."lulmá
nyi ideje alatt 

első és folyamúl 2oo óra 

időpontot nem k:t:izöl 1 időtal"'
tam 4 hónap 

az első két év fol~am{~ 3o 
/csal:: Ljubjanában/ 

Baszesen 12 hátlap, 
teljesithető 

ötödik e11t ID14.Lak 
meszterre való bm:,tú.s [wal 

e;yógyszertár 

közforgalllit1 in
tézeti 
tár, 

kórházi, közfor
galmu gyógyszer
tár 

közforgalmu és 
intézeti gyógy
szerészeti labo
ratórium, 
gyógyszertár 

kórházi 
tár 

gyógyszertár 

3 hónap közfor
galllil1 gyóc;yozer
tár, 1 h6nap in
tézeti gyó~vsze:~~ 
tár 

gyógyszertár 

oktató 



Állam neve 

Mal ta 

Ni€jéria 

Norvégia 

Olai;zország 

Panama 

Peru 

Svájc 

Thaiföld 

Törökország 

Vietnam 
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Szakmai gyakorlat időpontja 
és időtartama 

tanulmányi idő alatt 2 éves 
gyakorneki idő 

nyári szünidő alatt /ajánlott 

a tanulmányi idő negyeo.ik, ö 
dik, hatodik szemeszterében, 
szemeszterenként 6o óra 

J/b. TéPlázat. 

gyakorlat helye 

ta'lulmányi idő harmadik és ne gyógyszer·tár 
gyedik évében, összesen hat 
hónap 

tanulmányi idő alatt összes~~ 
15o óra 

minden egyetemi évben, heten
'ce 3 óra 

első három szemeszter után 18 
hónap 

tanulmm1yi idő alatt összesen 
35o óra 

hat vagy 12 hónap a képzés 
összidőtartaméban 

első évben hat hónap, ötödik 
évben kétszer négy hónap 

kereskedelmi 
gyógysze1•észeti 
intézmény 

i.pari gyógysze
részeti labora
t~rium 

közforgalmv. 
gyógyszertár 

közforgalmu és 
Kórházi gyógy
szerészeti la
boratórium 

közforgalmu és 
intézeti gyógy
szertár 

gyógyszertár, 
analitikai la
boratórium,· 
gyógyszergyár 
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4. Táblázat 

Szakmai gyakorlat van a képzésben, de nincs feltüntetve 

a helye, időtartama, és időpontja: 

Balivia 

Ceylon 

Dánia 

Dominikai Köztársaság 

Ecuador 

El Salvador 

Japán 

Kuba 

Kambodzsa 

Mexikó 

Paraguay 

Portugália 

Spanyolország 

Tunézia 

:Venezuela 

Szakmai gyakorlat a képzési időben nincs feltüntetve: 

Fi.nnors zág 

Ghana 

Irország 

Koreai Köztársaság 

Ur-:1.zguay 

Malájföld 

Nicaragua 

Pakisztán 

Uj zéland 

USA 

Szakmai gyakorlat helyett tanulmányi látogatást közöl 

a kiadvány: 

Brazilia Kolurubia 

/A kiadvány nyomdahibája m:~ióltt nem értékelhető:/ 

Honduras India 

Izland Indonézia 



) 

nllk 6\lidJzi, vagy r:.y0I'i cm!:m:l<io;li gyll!~orlcrl.lo!::!::sl, s 

"'-lll"'"' "'."1\J)"'' '·o'-"'"'''"l- " -''"""".cm~c'"'"'{';""h\\n"'A"' A"'""E~·<''" ;;.,. ,.,.vu t.a'IO.AkV4<$. ö ·vo~.;~ ~ .. ~ ~"'~ ~..- ..... \;)- .. t..J~~·~vuv~ VwJ' ;,.~ ·"'-'"";. ~<.;< 



szakr.aai gyakorlatok kivitelezésének nnmkahelyi lehe

tőségei. Összeooégében tekir•tve m~1den munkahely, 

ahol. gyógyozerészi d:tp1om6.val el lehet helyez.ltedl:1it 

he·tő államok 5~:. J[-ben több, kt:l.lt5nböző tipv..st<. rnunl:a

hely vesz rés st a gya.ko:;.•latolt kivi telezéséb"''1 és 

kis hC~nyada, 34 :;0 az, ahol gyakorlatozás csak köz ... 

forgalmu gyóayozer·t;árben :1.ebntséges. l; ayakorlati 

helyek 45 ;:j".álJa.n találhatiJ ltórhrizi, 1.ntézeti Q6gy-

ozerelle.'léírz(í laboratóriv..m, Ótl viszonylag kis ;:ész.,. 

m.•ú,n.yban 12 ;:. élelr.:ttszerellenő:rzőt növé!'l.Ykémia la

boratórium, higönt~s labora'cór:l.um, biokémiai és bak .. 

teriológiai osztály• 

A kiadvány adatkUzl6 jellege m:tatt, lwvós helyen 

foglalkozik a aBakmai gyakorlatok kivitelezóoórlek 

l~örülményeivel. Azok az utalelsok azonban, melyek 

a szakmai gyako:!.'latok !dvitelezését Ól'intik, annak 

leglényegesebb muta"Gómak szemelő'Gtartására h:lvje:i.k 

fel a figyelmet: 

a/ Ha a hallgató ugyanazon a tipusu munk.ahelyen "Gül

ti mmdegyik ayakol'l.atát, akkor lehet!ile,c; egy mtm

l~ahelyre legyaiJ. beosztva. /Frar·1c:l.ao:rszág/ 

b/ Egy mw.1kahelye.n. való gyako:rlo:'Go::ás esetén egy ok-
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gyakorlatát./Szaud- Arábia, Guatemala/ 

c/ Ml oktató eyógysze:rész legalább öt éves sza!cmai 

gyakorlattal rendelkezzen /.Belgium, Fülöp-szi

getek, Kanada/ 

d/ A !Jallgat0k szakmai gyakodat alatt visszajá:t'ja.

nak az egyetemre, s i t t történjen ellll'~leti !tép

zé sült /Belgium/ 

e/ A gyako:~.•lat alatt a hal.lgat6 réozletcs utmuta .. 

tót 1wp, s ennek alapján benzooolót készit. 

/JNilöp .. szigetek, Jamaica / 

f/ Az egyetem intenziv ellenőrzése. ;kongó, Cseh

szlovákia, Uorvéeia/ 

A WHO kiad.Vth'J.Y sz-ai gya!Wl'lati részének statisz

tiltus feld.olgozásé,val célom az vol t, hogy átfogó 

képet kapjak a sza!tmai gyelcorla·t;olt ló".;érőlt helyé .. 

ről, időtartamáról és id.5po."ltjár6l a világ gyógy .. 

szorészképzésébeu. A kiadvá:y em:>-n a térm1 való hi .. 

ányoo adatközlésével ooak részben értem e~ oélom. 

Hasonlóan neo J:;aptam elo.:;endó adatot a gyakorlatok 

kivitelezésére vonatkozóan. sem. Enne}~ ellenr5re :fel

mérés eredményes volt a mtmk:ú.mhos azért• mert e::mel 

kellő át·,:ek:l.nMst kaptam a l~ülönbtiző gyógysze:~.·é:m-

képzések szakmai gyakorlatain.ak helyér<'Sl, idejéről 



3. Saakmai gyakorlatok :feladatai jelenlegi 

A/ A g,yór;;,yszerészkó;pzés oo l ja 

A gyógyszerészképzés célját 9 az Lgésss6gügyi Irli-

nicstérium a következőkben határozta neg: 

nA le.endő gyóg;yszerés~nck ac egyetemi képzés so-

rm1 el kell saját i tania; 

o:rvostudoBó.nyolc llli<1dazon elméloti kérélései t, 

összefü.gcésoinel: megértéoéhcz, az ismeretanyag 

sr;intésisóhcz oZti.kségeacl:, illo'tvo amelyokl.~e a 

bizton épithetg 

kezelő gyóg~loze:réas gyalrorlatóJ.H:Ul jelentkeznek, 

illetve melyol:ct elsősegélyként as orvo si elUl-

_,_, .... 1"" vaSll mege osuon elvébezhe~G; 



- vagy alkalmazható anyagok / materia meaioa/ 

rolt hatása, ezek kölcsönhatásai :lsmeretét; 

dalmi gyalwrlatot ,amely alkalmassá teszi a leendő 

gyógyszerészt arra, hogy a társadalomban elfoe

laH hol~nek, szerepének, a hiva"~áaá:t gyalw:t•ló 

gyógyszerésszel azembo..'l t6.m.asztott Mrsadalmi 

igényeknek jól mecfelél;ien• 

A gy6gyszerészképzós szal:ma:t c;yakorlatainak / kútszer 

eey hónap és egyszer hat l16nap / a ltópzés cólld. tilr;óse 

1 
• , neÁ moc~soerose, 

- az egyetemi elméleti és a gyakorlati mm1kaholyi 

ismore·tek elsajtiti M.stinak (isszel:apcsolooa, 



B/ Az államviisgás c:ryór;yszeréaz ;lel.61tek ayófti.-

A gyógyszertÓTi gyakorl8tok közvetlen feladata az 

n mindazoJ:kal a cyógyezerkészi tése~, gy6gyszerollea-

és laboJ.'ató:eL:maibnn." /34/ 

tondő mtJ.u.l:al:Urölr. cllút0.sdho~: sztTI:oóces cgyctor.1i kép-

a/ G;ióGyszcrl:ószi i;éo tcrUlctó!"l: 
n __ Q.U.vo.l_o~v_égrésekbon, 
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munkahelyiiooeret közlése a gyógysze:t'készités 

s;:e:rvezéséhez, 

.. készség bizto si •.:ása a gyógyszerlcészi tés szervezó

séhez és ir6,n,ri tásához .. 
~ . 

- szal;-nai szerolólet és h•itikai érzélt kialakitása, 

b/ Gyúgyszerellanőrzés terU.letén: 

- ffilWkahelyi iameretanyag közlóse a mt.Ullwszervezésó-

.. czervezési ós ir{:.n;yitáoi kéozség l>.ialakitása, 

- szakmai szemlélet kialakitása, 

o/ Gyó[l;yszerismor"Getés terUletén: 

séhaz, 

- szaltoai szcmléle·t kialah:itása, 

- ozaltmai szeolélet ós kri tikai érzék I:ialaki"vása, 

- gya.l:orlati jár·baoság az egyes uti.veletvégzésekben, 

- mu:nlé:ahelyi :i.str~rc"Gel: k1:lzlóse az össztewi:enység 

fo ly·t atásáho z, 

az ösostevól:en.yeóg véczésé .. 

hez. 

mi kf.5ve·tcloén~yeh: összetettek, sol-:l"'étttck és m03asak, 



foladatába:2 az ogysze:eU mU.velotelsajúti M.soktól J~ezd

ve a bonyolul t készségek k:l.alc~{i t~1sáig s sáL.lta~arl, és 

ltlJ.lönfóle kivállalom szerepel. l':zért a gyógyszerész

képzés egyik legjelentösebb, megl1at6~roz6 l'észének te

kinthető, malynek hatél·:onyoága dtintő a hallgató vcSt;;zés 

utúni mm1kájó.bru"l, s meghatározó ~1 szerepe a cyógyozeré-

sz:l. diploma órtékénelt megi télósében. 



Gyógyszerészi 
dé o különbözó SZ'i alt··ll 

tcrtO.etei 

I. 

intézeti 8YÓf!;YSZer-
tár 

galenus:!. labo:rat6-
ric'Uil 

gyárak technológiai 
tize me:!. 

II. 

közforgalrnu gyógy-
oze:rtár 

intézet:!. gyógyszer-
tár 

gyógyszerellenőrző 

U zem 

III.G~ó~~ozerismci-
eJGés 

közforgalou 

intézeti 

IV. 

intézeti gyógyszer-
tár 
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Gyógyozerészt oklevól alapj{m botöl.'ocndó 
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E= egy o foro6.bm1 gyakorlati 
Sn-..,_ szakcai gyakorlaton 



T Á R G Y A L Á S I R É S Z 

A gógyszertári gyakorlatokkal szembeni kiv2ínalmak bonyo

lult és összetett feladatot állitanak az egyetem elé, 

mind a gyakorlat előkészi.tésében, mind kivitelezése és 

számonkérése tekintetében. 

A gyógyszertári gyakorlatok előkészítésének és kivitele

zésének jelenlegi. megismerésére és hatékonyságának fokozá

sára végzett ki.sérle·tes és elemző munkámmal hozzá kivánok 

;járulni a Gyógyszerésztudományi Karon folyó ilyen irányu 

t e vé kenysé g ek he z. 

A kisérletes munkám három különböző részével a következő 

c é lom vol t: 

I. A szakfelügyelőknek, oktató - gyógyszerészek.YJ.ek, és 

az államvizsgás hallgatóknak kikUldött kérdői vekkel 

a jelenlegi helyzetről alkotott véleményeiket, elvá

rásaikat, nehézsét;eiket mértem fe1 1 azért, hogy eze

ket megismerve elemezzek és tegyem meg javaslataimat. 

II.Az N.D.K Greifswaldi Gyógyszerésztudományi Karon 

folyó gyógyszerészképzés szakmai gyakorlatának meg

ismerésével egy basonló körülmények között folyó, de 



gyakorlatát ki vántam ös szehasonlí t ani a mi képzé

sünk gyakorla·taival. 

III.Az államvizsgás gyakorlatok kivitelezésének meg

könnyi'tésére készí tett Gyógyszertári munkaszervezé

si gyakorlatok c. jegyzetetki.sérletként alkalmaztam 

annak megi.smerésére, hogy alkalmazhat6-e ez a m6d

szer a hallgatók gyakorlatainak hatékonyság fokozá

sára. 

I. Gyógyszertári gyakorlatok kivitelezését befolyá

soló tényezők kérdőívvel történ5 feldolgozása 

A gyógyszertári gyakorlatok k:i.vi telezésének kérdő i ves 

feldolgozásával célom az vol t, hogy a gyakorlatok lebo

nyolításával közvetlenül kapcsolatban álló szempontokat, 

körülményeket és elvárásokat megismerjem,és összehason

litsam az irodalmi részben feldolgozott követelményekkel 

s er.u1ek alapján javaslatokat tegyek a gyakorlat kivitele-

zésére. 

A gyakorlatole munkahelyi szervezését irá.D.yi tó szakfelü

gyelő gy6gyszerészeJr..nek, a gyakorlat lebonyoli tását vég

ző oktató- gy6gyszerészelmek, és a közvetlen államvizsga 

előtt álló hallgatóknak kiküldött három kUlönböző tipusu, 
J_---------------------···----····· 

de azonos szempontok alapján szerkesztett kérdőívekre 



adott válaszokból mi'ldh{aom vizsgált csoport nézőpont-

ját megismerhettem. A kérdések kisebbik része számsze

rU adatok bekérésére i.rá.11yult, nagyobbik része a gyógy

szertári gyakorlatokról alkotott vélemények megismeré

sét célozta, a gyakorlat valamely részét vagy egészét 

érintve. 

Az adatokat a kérdőivekre adott válaszok egy részénél 

az irodalmi részben meghatározo·tt ,- szakmai. gyakorla

tok kivitelezését befolyásoló mutatók alapján csoporto

sitottam - és százalékban kifejezve ábrázoltam. A vél.e

mények százalékos megoszlását a megkérdezetteknel{ meg

felelő hármas bontásban, és a válaszok véleményem sze

rinti pozitiv vagy negativ jellegének feltü~tetésével 

végeztem, majd elemeztem azokat. A kérdőiv másik részé

nek értékelését a válaszok összefoglaló ismertetésével 

készitettem el. Illindkét esetben a kiértékelésnél a vé

leményekblil ld emel tem az általános érvényű és a k:övet

kez.S évek gyógyszertári gykorlatainál hasznosnak bi.zo

nyri.ló tapasztalatokat. N em tértem ki az egyes hallga

tói és oktatói véleménycsoportok külön-kü.lön való elem

zésére, bár ezek a válaszok a hallgatók és oktatók egyé-

niségének megismerésére szakmai hozzáállásuk elemzésére 

érdekes lehe·töséget jelentenek. 
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l.A gyógyszer·hó..ri gyakorlfJtok ki --r1i telez8sét meghatr1roz6 tényesők 
jellemzése a jelenlec; alkalciazott móclr.H:.-:erek vélowényezésével 

és az elvt'írf5.sol: felm6:c,.Seével 

t, sbakmai gyakorlat kivitelezésének irodalmi 
részében mecna·t{xozott szempontjai alapj[ln. 

"'~ . ' . "l ' ' .!:'OZl1Jlll vo eDeny 1 a c;ya-
korlGt szinvonalemelését 
cól2ó vé.laszok ;,~ban ki

fejezve/ 

Helyesnek tarta- Szakfoltig;yelők: 
ná-e a gyru{orlat 
kivitelezéséhez az Oktatók l 
eddiginél részlete-
sebb lllUnkatorv ki- Hallgatók : 
adó.sát? 

A/ G;rakorlati fffil.nkaterv 
szamoltatas 

HegErt~iv vélemén~~ 
/a GYa1:::orlat s::i.tl 
vona16:t meu;fele1ű 
r"J.ek tartó vúla_ 
szal: i~-Dm1 kife-

:irazve l 

F "' '·· l 1• 0 ~•Ow xlo yes J., 
15 ;fo 

lo ;; 

48 '/ p 

Hészle-tes mu.nt:aterv kiadáséit elsősorban a t;yakorlat l;:ivitelo
zését végz/i ozakembm:ek igénylik' mcrt ez::el m1.n1tájuk mcc;köny
nyi·t6sé~~ 1 egységessé t; ételét, ira.ny:l.totMCst'tgát Iti v{rn;júl~ bizto
sitani. Osszeállitá.sát mil:'l.c1enkóppen bovonásUl:kal, és r.lindltét 
egyetem viszonylabtí.ba..Yl képzclik. A hallgatók ett/51 várják azt, 
hoGy ne legyenek kiszolcáltatva az oktatók egyéni e:U::úpzelése
in.ek, a mW'ikahely nohézséc;oinek. Különösen szt!l:zsécea'lel:: tart
j ék ezt az államvizsgáo wrakorl atolwn. 

A mun!raterv kiadását nom helyesl/5 vélemények szorir:.t a QiSl:or
lr.rtnak a munkahelyi követelmények net;rativ vsgy pozitiv irr5.nyu. 
ingadozásához kell alkalmazkodni• a haJ.lgatónak be kell kapcso
lófurl. a "mindennap forgatac;;~ba", és minden esetbon az f:Jc'lo t t, 
rájutó feladatot kell elvégezni. il hallgatók nacJ' oz[[lc;alóku ne
e;ativ v:í.lasza a hallga·t6kna};: azt a véleményét fejezi ki, hogy a 
wruwrlat kivitelezé se c[,;yeclül a jó oktat6{.;Y6cysze:rt~s::,i tevé
kenységt5l fttgg, tehú.t ha az tudja feladatát t altkor a c;yakorlat 
hatékony • :!~bből, és az ol:ta"'Gók válaszából is érzél{elhetó, hoc;y 
elsősorban az ő tevókonységiilr ic;ú21yel irányitáat. Az oktatók vá
laszr)~ba..'rl lóV{j 25 ;-~ ilyen mu!il!:atcrvnol-:::: vGli az állar.:tvizsgt1o haJ.J.
gat6k nzó.mú.ra lt:J .. adotJú n G-yógyszertári nm:.~-:aszervozési cyakol.'\la
tok"c. jegyzetot, s ezt pozitivan érté!{eli. 
Részletea ounl:a:terv kiad6.sét a cyógyszertr~-ri gyal-:orlatok lcivi te
lezóaéhez a kZ5yctkoz5ld:o1 indoklom a/ a ~4wszert6.ri gyakorlat 
az gy6gyszerl{é}?Zé3 szarves része s iay tartn1mó.11al~ és móds~3cr
tanában ic az egyetem kell, ho ey ir8:.;yi tsa b/ a gyal;:orl:;d;i L1U!l-

___ H-k~~~j"":ftoT:::na~" i~ 8'7: og;rr:>t__e_r:li______elwóleti __ i __ soo_r_et~_el:}16J.~ hason1Öm1 
egy meghatú.rozott formúbo11 l~:ell rL},czőful:l. t hogy ebbe a b:l.ztos 
váz ba majd n kósöbbi elté:r6oek beéJ)i tbctők leey0l·:..e1::, c/ birrt;o
sitsa a gyógyszerttxi gJal:orlat oz elm6lcti és mn..rJ,:aholyi l:öve
tolmén:yelt tisszcfon6clúsát és a n.egfclelő á:tkapcsolást az OLQ/O
temi isoGreteir ki5zött. 
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l.A gyógyszer·~ési gyal'::orlHtok ki vi telez6s6t ceghat(iroz6 tónyezt5k 
jellenzésa a jelenlec; alb:!l.:::asott r:tóG.sGerck vélor:tényezésével 

és az clvGrr.lsok i:elo6:cés8vel 

/1 ,ssaksai gyakorlat ldvitelezésének irodalni 
res~:8ben t2echa·t2J.rozott szempont_jai alapjún 

l1D 

Szükségconek tart
ja-e a gyakorlat l~i
vitelezéséhez a hall
gató egyetemi előlté-
"i""' ~-'· ·~'jLk t t' 64.1 vO SC; v, vU. u OZ a a-

sát? 

Helyesli Hem helyesli 
Szakfel.tigyel.ök: 55 5··~ 455:: 

Hallca-t ók: 9o 7Ó l o í: 

B/ A hallgatók t6.;jólwzt::;tása a g,yakorlat llleLkezdése ell5tt 
az ecyotem r~sz6rö~ 

A z egyt:.rtem t;yógyszorM.ri gyakorlatok elő"t ti tújékor/Gn"'GÚSÓ.• 
nak szül:wégeosó[lét elsősorban a hallgatók igénylik. Vála
szaikból az is kit;Lí.nik, hogy ezt l:l segits éget és ilyen jel
legli irányítást eloősorbal.1 az egyetemtől várják. A gyór;y
szerM.ri köspontok gyako:dat megkezdése előtti t6.jékozta
tása sem tartalmrlbun. sem az ór:tnJGett problémákat nézve nem 
eeységes. A végső elic;az:ttús az_ olttotó gy6g;yszeróozro vár, 
aki jele:'l helyzetben semmilyen közelobbi kapcsolatban nem 
áll az egyeJGemmel. 

Az egyetem egységos tájólwztattioa a gyakorlat megl:ezdóse 
előtt indokolt. a/ az ocJetem igy a hallgató ir6.nyi.tó.m'it 6o 
motiválásá..t Itö:.."VetlcnUl végezheti, s ezzel a hallgató ér
deklődését job bm> fellwlti a gyakorlat hd;,? es el vógzé se 
iráVlyában, b/ a gyakorlat a"'lyag{lnak ismeritetése az egyete
mi tá:rgyalri:al valü kapcsolatba hozása az egyes ré;JZelr lrü
lön kieme16se előscr:i ti a gyakorlati ism.cl.,etcl;: cls8jr5.t:1. tú
sr.ít o/ a mu.nl:ahelyi l.ógkür, {Ss a .:.:;ynkorlati mu.nL:av6cz6s 
feltétoleinek ismerte-tésével r::oc;Jd5ru:yi ti n hallgat& kezde-
ti nellózaéeeit, boilleszlwdését a napi munka fel'tétolei közé. 



l.fi gyógyszertB..ri gyakorlatok ki vi telezóséi; neghatározó té!l...yezők 
~ellenzése a jelenleg all:aluasott móúor::erek véleményezésével 

és az ol v.:lrr,isok felm6:t:"~ée8vel 

Helyes..'lek tart-
ja-e a gyakorlat 
sz2.monké:r:ését, egy!;
ni feladat roeeoldá
Sável végeBlli? 

S zakfelti.gyelők: 

Oktatók: 
Hallgatók: 

lielyesli Nem helyesli 

Co r' 
l" 

35 r:;1 ,,, 65"' ,., 
40 l' GqJ; 

C/ A gyakorlat besz!imoltatúsa egyéni feladat adásával 

Az egyéni feladat ad[~s:).t helyeslő mlaozok coak az egyetemi 
tananyag aktiv felhas:mó.lás!it kiván~.~k elérni, s jav:wolnak 
az államvizsgás gyakorlatra minden hallgatónak olyan feladat 
adását, melyről az államvizsc;án beszrimol. A hallgatók az e• 
gyéni feladat adásúval a gyakorlatot és a folldszUlést Bog
terheltebbnek tartják; de ezzel államvi2seás cyakorlatuk és 
diplomájv.k értékét olyan egyetemokéhez hasonlónak vélik, allol 
a végzéahez önálló, egyéni nm .. nl:át kell felmutatni. Vélemé
nyük ezerint ez megfolelő oktató gy6c;yrJserészi irányitásGel 
elérhető lenne, s igy ezeket kellene beildatni 8 sokat iomé·t
lód.ő, unalmas uj ismereteke·t nem nyu~tó~ asszisztensi vagy 
segédmunl:risi jellegli ·ccvékenyséeok helyett. 
Egyéni feladat adását nem helyeslő v .. I laszak szarint, a ball
gatónak a gyaltorlat alat·t neg kell ozokni a fizil:ai n:e eter
heló ot, az effokJGiv munk2t, s helytelen a hallga·tót elméleti 
:feladatold'=al terhelni. továbbá 8 hallgat6 gyakorlati ismereté•, 
nek, kellő áttekintő képeosécének hi::íuyában, s a c;yakorlati 
idő rövidsége miatt nem lenne l:ópes ilyen felm1atok elvégzé
sére. 
Egyéni, önálló feladat adtisa elsősorban az államv.i ssgás gya
korlatraindokol t: a/ az éinálló coudolkodás, Cl.öntés, i téletal
kotás la mw.1l:ahelyi körUJ.mények kiJzött/ része az államvizsea 
köve·woll!lénye;nelt, b/ a hallc;ató c;yakorlati idejércolt haté
kon.yabb l:ihaszn.álását e:cedményezi, c/ kellően Botiválhat~uk 

___ n haJ] ga+;r)l""at arra, hog;r n e_y6gyQ7.el'lt__ár __ 1te.re_t.et. l:_özCitt is 
wegvan a lehetöséc az tinó.ll6 elképr~elések f'oldolcoz~is{:J}a• 
tud.omál?.yos rrru.nta véczéné:t"e-• 



1.4. gyógyszertó..ri t?,Yak.O;(llatolt ki Vi telez6sé,);; meghat6.Z.'OZÓ tétl:fezük 
;jellemzése a jolenlee all:alcasott móclaGorek véloményezés6vel 

éo sz elv6.r(~sok f'elmór638Vel 

RD 

" ·n. é ' . . vzt;u..s gean<:Ht öar't-
e a gyalcorlat ide
je alatt az eddigi
nél nagyobl.l elMle
ti oktatást a gya
lcorlat lc:l..vi telezé
séhez? 

/í s~;akl2ai gyakorlat kivitelezésének irodalni 
részében mecht:"It{ll."'ozott szempontjai alayj{ut 

Helyesli 

Szakfeltigyelők: 2o ?t 

Oktatók: 7o ·' /O 
Hallgatók: 65 ' 7·~. 

líegativ vélemény 
/a gyalwrlat s"i11 
vonalát negfeleJ.ü 
z1e1: tartó vála .. 
szok ; -ba.'l kii'e-

·l<>.z..r<> l 

nem helyesli 

Go ~ 

3o t::-: 
i" 

35 r./. 
f" 

D/ A hallPató zalrosi P al·orlat alat'Gi elmé· .ti ol:tatd.o8 m1: 
megszervoz•se 

A véleménye!\: c1öntő többségben az államvizsc;ó.o gyako:rltrtolcra 
vonatlcozna1;;, melyben kifejezésre ju:b as, hoc;y a sr,alr:foltigye
lől!: elegendőnek ts:rtjálc a GYógyszertári ld.izpontok által szer
vezett havonkén ti l:onzul táci ól~at t mind sz :imában, rn:ltid tartal
mában. A hallgatók véleménye ezzel szeJútlen összesséeébon azt 
~~tatpa, hogy nagyon kevés gyógyszertári központ adoa meg a 
megfelelő elméloti see;:l tsóe;et. A válaszok kisebb része szá
mol t be szinvonalas, tartalmas konzul 'Gációkról, a nagyobb 
rész S.:JL'll1li plussot nem n;yujtónak értékaHo az elméleti isme
retele és a gya1:orlat összekapcsolé,sa 'tekintetében. llz okta
tók a szervcze·t;t elméloti ol.ttatást azért tartonák helyosnel:, 
mert igy a gyóe;yszcrtárban a halla;ató iMtőltése hassnosabb · 
mu.nkára f'o:rdi tódna. / A azorvezett elméloU oktatás ilyen cé J.. 
lal való beiktatása Emenban nem megfelelő, mcrt az esetcm
Itént adódó elméleti összcfUe;cések l:icmelését neD kti.szöW 1-
1· eti ki./ 
A gyógyszert6.:r:l.. e;yakor1atr.1J: l:ivi telozóse közbeni elméleti ok-· 
t et+\!;S •n-;nri a lv~"'Ol!l ·!:JJ,_...,,_~pu (-:-·--.:.-:-.".,..0"'"'1'1~ 1--1-,•it.,lc·~c~~,r~.,--,~1 -ly>;r1o1rolt ~u~ t ~ -~ ... v. u - .• <.,..\..l. I.'.J..J)...IV~f.,) ou ~4• .l., '--• '-' .w.- ,_,- ;;..~ ,.... ~,~ .. (;) __ .,.~..t. "'"' f 

a/ az elméleti ismGreteket alkaloassá tehetjük a mrakorlatban 
való tudatoo fclhasmú.l6.ora,_ ami a gy:j[;yszcrtári gyaltorlatban 
igen nagy jelcntőo6,::;U, b/ a gyakorla'G l~özben téibbször beikta
tott, szc:rvezott megbes:·óléseken az el'ltégze"~t idő /Dl. 1 hét/ 
gyakorlati tap2sztalatait 15sszt;ltal;csoljt1.k az elméloti isr:Jerc
tef"J.:elt S CG:ybcn ~ÍGS13efoglalj9..k HZ Olkövcti::cZŐ idöszak gyakor-

····1-- . - . ·- . . '' ' ....... " ... . ' + ~ i a""Gu!1oz sztu.rse[;es e~uuJ..e ;.J .i. v U:i.u vL::..v~:.H..:.a..::~v.:: .. a.-·J•~;t..:_z--- r;yci{f;(JSZer .;f·~r 
gyakol''lot dinam:U-:u.s és hat6kor_:.y l:iVi"I;el.czését jelentené~ 
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J; s~~ak:~ai ~yaSorlat kivit('lezésének i:-coél .. aloi 
rés:;ében lJ.ec;hat:::Srozott szempontjai alapj{~1 

RD Fo zi t:Jy v 6 leoény / a r.;ya
korlst Dzinvonalcmelését 
célzó v61aszok ;:-ban ki-

fejezve/ 

----------- ---------------

Szlikségesnek tart
e a gyakorlat ki
vHelezésénél ed.di
gillél nagyobb egye
temi ellenőrzést? 

Oktatók: 

E/ Az er;yetem ellenőrző feladata. 

Helyesli 
45 )t 

H em heJ.,y e sli 
55 ,, 

5o 7~ 

Az ellenőrzéssel kaposolatos kórdésosoportoi:ra adott vála-
szok tartalmá i:!.em órtél'~elhetök. Lecnpsyobb része a helyesl() 
vaey tagadó \Ú laszon tuJ.menően a hallestolt beszámol ta tá si 
módjaira te';;t jt1Vaslatot, fieyelmcn ldvt:ll hagyva azt, hogy 
itt elsősorban a kivitelezés l:clré:.lményein.ekt tehát a szalt
fclüc;yelől~ és oktatók munkájr!n.ak, a gyógyszertár r:wgfelolé$ 
légkörének, a hallc;ató helyes foglalkoztatottságúnal: és a 
gyakorlattal l:apcoolatos ssemél;y·os l'Jl'OblrJmáinak egye~c:em ál-
tal -'Görté:nő f'o1Ulvizo.cá16~sa történik. A nzázalókos viszo-
nyi tás vcíleményom oocr:int az cr:;yóni i tólőkt)pessóg és el vá-
rás tU.kröztsjo, o nem nz objeLtiv helyzet mecitélóse~ 
Véleményem azorint n Gyúc;yGzertári r;yal~cc·l_atok folwzott el
lenőrzése indo1:olt: mert a/ hibétk és akt:.:di.Ilyok felt~í.rúsán kj_viJl 
felhivjú a fic;;elmet a helyes r;yalwrlat;vf?czés módjál•a, ja
vaslatokat aél. a spoci<Slisan. jelontlr.ező problémák moc;oldáoá ... 
ra, b/ biztositja az ocyc,tomi elvek szerint való gya!:o:rla
tozt~st, c/ biztoait ja a hallgat0l: joga·il:ak meGvéc16nét a 
DUl.'lkahellyel ssemben. 



l.A g;yógyszertál.--i gyakorlatok kivitelezését meghatározó t6J:1yesük 
jellemzése a jelenlee all:alr.Jazott m&lsrx~rck vélenényezétH~vel 

éo mz clv:5.rr.lsols: felm():,·éeóvel 

Szükséa;eanek tart-
e oktat4-gyógysze
részi feladat ellá
tásához folyamatos 
l:::apcsolatot az egye
temi oktatással? 

li szakmai gyako:t:lat kivitelezésének iroél.almi 
részében raeshat{~ozott szempontjai alanj(tn 

'' ~l "" l'' l"'r• ~JZo.t:c..ce ugye o.t:..• 

Oktat4k: 
Hallgat 61c: 

Helyesli 
9o ;; 
92 'jé 

6o í;; 

!~egat:i.v vélemény 
/a waltorlat sdn 
vonalát meiJ:felcJ.ü 
r'1ek tar.~(;ó vála_ 
szol~ -;--.-ban kii'e-

.4.oa~:J>-"""- l 

lrem helyesli 
lo% 

F/ Az oktató-H:y6g;yszerGszek folyaraa·bos tá;jGkozJ~?-tása az 
e&yetemi tananyag ós annak változásair6l, 

Az egyatomi ké:]!Zns ÓVl'ől-évre fokoz6d6 szinvonalemeléeóre 
és ezzel szmliben az ol:taM.s gynkorlati rószével :~oglalkozó 
gyógyszerészek elméleti hió.nyoosác;aira hivatlwzik az okta
tók és r~zakfelüg;yelők döntő része. Válaezailcban az oktatás 
megváltozott ozempontja:nal::: megist:lerését, a tananya.s,-válto
zásolu•ól való tájól:o::.tatást, az ujonnan eegjelent tru'lk1lny
vek óe jegszetek beszerz,]séne}: lehetősógót, uz államvizs
gák !dértókelée6nel: tapaoztalatezerzés vóc;ett való megisme
rését, az og;y•c·bcmi ltivór~alnal: szemelőtt tart6.sát 1~iv[lnj{t.k 
mv.nkájul;::hoz biztoaitani. A hallc;ató is igényli és elvárja 
olrtat6;jától az ilyen jellec;ü iomm•etcl:et, mert visszatassi
tónak ÓS kellemc"'>ler> .. Ue};; ~GaJ;:'JGja, ha Oktatója a [;y akorlat e1-
méle·1;i oldalain al~: folmori.llósekor tudatlansác;ot trumsi t • ós 
a hallgatóval magyaráztatja el az elm(leti ismeretet. Rossz 
fényt vet az oktatóra az is, lla régi, aVUlt ismerotekkel 
macyarúz. 
li tájékoEtatáf:rú nen icónylő vD~aszok nogfelelónclr. tu~:,tjó.k 
azt a helyzetet, hogy aoit " a J.1allgató elmélotben tua.. azt 
az oktató c;yakorlati isme:retekl:el ldecósziti", s igy opti
mális leapesola t alakul ki ld5z1l ttti.k • 
1\z cgyc"cemi oktató.srr::1l illl:J.3l~ vél tonú.oairöl, és az egyetemi 
elv6.s6.nokr6l való tájékactatás 1'\cnds~~ez·es mcgsr;ervczése indo-

+-~~~~~·····~~~·······. ~~~···· _Jro:Lli:-.at_BL~ro éc;e s er: é.llnPtlak az okt_ at QJ; ____ g_~gy~~Q~~g-~--- y c ze té-
séhez, b/nem lem:e ldsebbség:i. érzetUk a hallgatókkal szem
ben isno:retsr.;)raz; teld.ntc"cébcn, c/ az egyeteDi oktatók köz
vetlen tájól:::octat:isa megi'Blelő not i vú.ló tónyez5 l en.11e a wa
korlatvezet6s nagyobb 6rdeltlődósse1 és lelkesedéssol való 
végzéséhez. 
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J.A l> ~"'i l' "~.J..Í <'11'• '.!....t A•' n1 e:yogyozt:tr~·a:r gya.'ko:r a ""G ok kl. v:t ue_ezc:se""C me{~,da v~.JXOZo vmzyezo..r 
jellemzése a jelenlee allwlrc;asott móétszerek véleoé.nyezésével 

~ '''k''"''ll 

K ·[,; R D -[;, s ;,..! 

----~ -------- ----

C:élszerUnek tart ... 
ja-e a három ltU115n
boz5 gyógyszertári 
gyakorlatot ugyan
abban a gyógyszer
tárban tcibb ballga
tó 1wnccntrálásával 
végezni? 

- -

~n ~,-.z eJv,·-rH;J~o?' ;·e.U::J.e>l ... e8·'Ve -w ~ - w ~~ · - ·• -~ 

!1 st;akmai gyakorlat kivitc•lezésének iroclalni 
•t .. , résn8ben mechat{trosott szanpontjai a_ ap Jan 

Po zi t :lY v ó loDény / a r.;ya- Hegativ vélemény 
/a gyakorlat s::in korlat szinvonalemelését 

eólzó , .· b ki- vonalát megfelel() vu.laszok ;,- m1. 
:fejezve/ nek tarJ~ió v:.:tla_ 

szoir: ;: . ..:ban ki :fe-
:le zve l -

Helyesli Hem helyesli 

Szakfelü.gyelők: 6o ' 15 ~"' l"' 

Ol~"'vatók: 55 c·-" 4o ""~ 
;O l~' 

Hall~atók: l o 7:, 9o .J l,) 

G/ Az optimális eyalwrl~mcmkahely ~Gy &.asztása 

A hru:o!Íl kti.lönböz5 gyógyszertári gyakorlat ogy gyóeyszer t;árban 
való véc;Zélilét az oktatók és szald'elUgyelők l1elyeo11k. Az azo
nos oktatói ir{myiMs, továbbá az állundó környezet, bizto. 
sabb &'1\' ac-röczitést ós gyakorlati isme:·etszerzóst biztoGi·t. 
Az ol:ta-tó-gyócyszerécz is coeismeri a hallgatót, és i,;;y tudja 
hoey mit követeljen és várjon tőle a gyal:orlat sorón. A hall
gatók kis száou helyeslő vJ las za ::.•ra utal, hogy a gyalrarlat 
alatt a hallgató mindig bonyolultabb r:lunkú.t végez, o igy nom 
kell m1,K1ig ismcn'lwdnie a l::ö:rtllmónyokkel, az okta1Jóva1, hanem 
teljes mlcreiájrit az ismeretek elsajátitó.súra foréi.itja. Há
rom nóg~r hallgató gyakorlatGil..ak ogy cy6gyozcrtárban való vég
zésót gyakorlati szempontból, ldviteleshotetlcnrlek tartják, 
elvilog a kórdc zet ek c1tintő többsége helyesli• 
A hallgatók Gtc5r;.tö többs6gével az oktató st~enóly<~nek éa a nag
választott gyógyszert& .. szemólyi és tárgyi foltételei!lek nem 
minden ese·tben kiolégitü volta, továbbá több gyóe;Jszert:.h.' 
megismerhetéísór;ónok szlilcségosségc :lndokolja a lr'.'.lön helyen va-
14 gyakorlatozáot •. 
A gyakorlatok egy gy6gyszertárban. val6 véczése / ha csak a 
hallgató gyógyszort{U':l. GJ'al<:arlatáról van sz ó/, indokolt: a/ 
egy helyc-sen megismert IJV.r!L:allclyi fol'"'cé_tel és s-semlélet mel
lett cajáti t j a el a .:.;yóc;yszortCU'i c:;yakorlati ismeroteket t s 
ebbe a helyoo vá.zba épitse az eltéróseJ.:et,. b/ az oktat6 és 

-~ lÁallc.airó h. V L~~} L \.J r:.l.a-:tKL~:.u.J..u O}) v.!.Tirtllu Vlszorll~Jr~a-r-·-----amey-altörlaton 
kinlaj.:.ulhat az ttogyhallgató öo er.;y oktató l;:apcsolat; mely vo
zi ti v a I:allcató o 2'Blr:mai fc jlödóoe nzemvont j:.fból.., c í több 
ha~lgat6 e[Jy gyó[;yszcrtó..:::-ban való !{0::1ocn:t;r6.16.sával,- s igy 
oktritó .. gyó[Jyszertárak létrehozásával szcrvezettebb körLUoé
nyek létesUll1ek a gyal:orlatozásra •. 
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l.A gy6gyszer~tári gyalco:t~latok ki vi:telez6s6t; meghat(J.rozó t{:.nyezük 
jellemzése a jelenlee all:alufHJott m6c1nzorck vólenényezésével 

és az elvó.rrisok felLJéré:Jével 

KÉRDÍ:S 

Szükségesnek tart
ja-e a gyakorlat vo
zetéséhez az olttat6 
gyógyszerészek rend
ozeres tová bbltópzé
sét? 

f1 sga1mai gyakorlat kivit;c:lezésének i:eodalni 
részélJen m.echatf!.rozott szempontjai ala1:;jCu-1 

Szakfelti.cyelőlr.: 

Ok";;at61u 
Ilallgat61t 

Helyesli 
<~5 ~-: 

95 7~ 
Go % 

:Negativ vélemény 
/a e;ya'lco:dat sdn 
vm1alát mccfelelő 
rre1c tartó vála_ 
szo!r i-ban kife-

jezve l 

Nem helyeali 
?i~ ;/ 
,;..~ l" 

5 7; 
·.o c-:' V- /" 

Az ol:tató- gyógyszel'észt~k gyógyszerészeti "IAJ.domfJ,1yol;:bsn való 
rendszeres tovább-képzése mindh(U?om meckó:rc,czett csoport ré
széről sztl.kséges az oktató tevéKenység végzéséhez. Els5oor
ban igé...l'l.yként meriil ez fel a m<:ll'llc:lt ltö:~vetlenül végző ol:tató 
gyógyszc:rúszell:nél, akik az évröl-évre b3vobb tudással kika
rm.t hallgatókkal l:c:rUJ.nclt össze, vagy egyáHalában nem si
kerül, vagy iGen naw erélfes zi Mst igényel szinvonalas fog
lallwztatásttk. Dzt1keéd;:ént morUl fel annak igÓ!l)' e, mind a 
szakfelüc;yelök 1 mind az oktatök részéről, hogy az oktatói 
alaptonfolyam elvé.:;zése utLm / ennek jelenlegi aránya orszá
gosant kb. lo ?:-a a mültüdé$ ol:tnt6lmalt nem végezte el / az 
oktatók két óvenl:ént l:cndszeres tov:l.b"oképzéseken weyenek 
részt. 

Az oktutó-sy6gyszerószek :-::nnd.szcros továbbltépzíJse, és lé
póotartása a gy6gyozeréL~:"'ó1.\do:1lál'lYOk fc jlőélósével indokol t: 
n/ csalt megfelelő uj isr:1o:.;:~crtck:: b:1.r.tGol::LLb8n tud meg;felelő 
kapcsola tot fc::.:: t:-~rtr.tJ.i :12 cc:}c< .. emi ol::tr:;tó.s8al., 
b/ csak igy tud a hal1gBtónak moc;:~elelő segi tsócet adni~ 
c/ osak ilyen móüon tud aktiv, kczCcc6n:;ező réczese len.n.i 
a gyógyszertúri c;;,:akorlotok ldvitol©EI~S0Uek. 



l.A gyógyszertári eyall:o:rlatok kivitelezc5sét meghatározó tón.yesük 
jellemzése a jelenlee alb.<Lmsott n&:1cGel'ck vél.enényezésével 

éo az olvárr.isok felm6:réGével 

Sztütségesx:tell: tal't-
e rm.:mkaidőcsökken
tést az oktató gyógy
szerészi feladat el
láM.sához? 

J, s~:aki2oi gyako:í.'lat kivitelezésének irodalm 
résnélJen r;Jet;hatftrozott szempontjai alapj{ID 

}'ozit:ilr vt'ilemény / a eya
korlflt nzinvonalerr.eléeét 
célzó vdlaszok >;-'bm1 ki-

fejezve/ 

Helyesli 
Szak.f'oltig;yelőlt: lo ;:~ 

" __ , ~ % ;J j Oktatók: 
Hallgatók: 8!) <.:~ 

' 

l~egativ vélemény 
/a gya".:orlat s::in 
vonalát megfelelő 
nel-c ta:r"'Gó vála
szol~ ~-.::-ban kife-

jezve l 

Hem helyesli 
9 ~1 o í'" 

65 7~ 
15 ?; 

I/ Az olttat6-r-prór;;yozerészek mu.nl:nidc jének mccvál toztatása 

A szaltfolUgyelők válaszaikban cEintő 0Göbbségben elvetik a 
munlmidő csökkentés elvi czillwégességét, ami mngött a-vá
laszok nagy rószében ennel~ ld.vl. telelzősi nehézsége áll. Vé
leményem ozerint mind az oktató.gyógyszorészelr, mind a szalr
feltlgyelők vóJ..aszai azt mntatják, hogy egyik csoport sincs 
tisztúban az oktató-,syógyszerészi tevél:cnység tertalmi és 
irányitó-szervoző feladataival, ezért tartja elegendőnek a 
napi ·celjes ntu.1kája elvé.:;zéoe mellett fmmmm'adó időt a hall
gatóval való foglalkozásra. 1&1sltóp jelentl:ezik azonbnn ez a 
kérdés a hallgatók válaszaibnn, aldk gyalwrlatuk kis haté
konyságú.<1.ak egyilr. ol:aként az oktn"aó egyéb mv.nkáv2l való le
kötöttségét, tulterheltségót hoztál: fel indokv.l. 11 hallgatók 
válaszaiból világosan kitli11t az, hogy a eyekorlat oredmécyes
ségét elsősorban a ;jó okt~at6gy6cyszor6szi tev§ l:enysél!;tól. vr1x
;ják:, amit jól runtat ez a két ool:szor ismétlődő hallgatói vá
lasz is: "gyakorlatom jó volt, me:rt o1:tatóm sokat foelalko-
zott velemtt; uszabalsó.gok: mi.att lfo\é s a mv.nl~aerő, ezért az 

oktatásra jóformán semmi idő nem jutott, ha ltérdeztem vala
mit, ar:c"a azért feleltek." 
;,\z ok·tató-gy6gyszcróssek és a hallg::rt;ók vúlaszai tehá·t otJ;J
értelinU.en mutatj~ur a e;yóg;,rszo::tári gyalwrlatok kivitele zé .. 
srjnél olyan sokszor jelentl:eső noc;ativ l~épot, azt, hogy a 
legtöbb alapvető lehetüséc nincs meg l:ettőjtJ.k kapcsolatárlali: 
Oj)timális kialaltulására. bzért tartom indokol tnal: az okta
tás időtartam.tíra az oktató-gy6cynzorészek napi mVJ'lk~:~j{u1ak 

__ j~elentő.~ cs~kkel1t6sét._A~ __ o~t;a..l(jtíoi i~ő~ tul1}1en,ően . .szükoé~es 
lehet6seg 1Jl.Z"COSl. táEfS--8. 1dlJJ)li1iTJZő --~oir3.01J1f0})~Z0Sé1{éii~·~val0 ~ 

:részvételre is. 
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l.A gy6gyozer~tári e;yalt:o:t:lHtok kivitelezDsót meghatározé t0~1Jezók 
jellemzése a jelen1ec; all:alua::ott mó(iGGe:t'ok vélenényezésével 

és az cl Vt.'irr.1solk ielm6:césével 

/1 sgaksai gyakorlat kivitnlezéaé:aek irodalmi 
részGhen í:le~hatii:t~Ozott; szempontjai ala~oj(m 

K ]~; H D 
, s Po zi tiv v6lem(3cy / a c_:ya. .. ti 'l , (J t•ega v WJ emeny "'-' 

lwrlBt rJzinVOJlalemelését /a gyal:!:orlat s::in 
célzó , k - Iti- vonallit me (;felelé\ velaszo r ~:-bml 

.p • l nek tartó v:J.la. .l..0JOZVO 
sz ok f-ban 

~1ezve 'i fe-

Nem helyesli 
Hogy~ln é:rtét:eli a 
"Gy6gyszertttri DJu.n
ka- szervezési gya
korlatok" c feje
zetet? 

Helyosli 
S ~;akf'eli.i.gyolők~ 8o ;: 
Oktatók~ 

Hallgatók: 

... 2o$':-
5 ?; 15;', 

15 ~· 

A ;jegyzet gyékorlat1:wn való alkallnazúsának szD.kségeliHJét;e 
az oktatók 5 ;cJ-.. naJ::, ós a llallc;atók 15 ;S-na]{; vé leméuyét ];:i
veve egyértelmtien Íl1ÜOkOlto "~ SZaJtfelÜ(_;Jielők Válazzának 
2o >::-a 1 és a2 oktat6k v~.llas::ó.nak 5 ;-.·;-a a jegyzet nem is
lllel"éee matt nem é:~:téi:elhető •. A jecyzeJw előnyeit méltat6 
válaszok a kUvetkG:zők: Hir:lnJ,.'i"toJ~tú, és :ret1c1ozexczetté te
szi az államvizsgán u;yal::orlato·~,"; r>:rocramot ad a gyakor
l<rt idejére, annalc ogé oz vázát L1ogadva"; a jegyzert pontos 
ltit15ltésével minctcmeválaszt lehet kapni, amire egy gya
korló gyógyszeréc:s;;iEJl.c szill:ségc va.n"; "előP.ye a témaköri:Sk 
megfelelő csoportooi t:isa, .:is a mindenn.api t:JW1.l-:á.val elő 
nem kerülő gyakorlati tudnivalók ";;{trg; alása"; a moéiern 
gyóeysse::.:\~szl~éiH;:écbon az elwóleti óe a gyógy::u:ert(a-i gya
kol"lati ké:D:o~éo eloő öoozeltapcsol:5_r;a" ; " előnyei t azonban 
csak a jegyze·t foly&'JJJ ·tos és rendszeres használata és ki
ttil'tése ;jelenti" • 
Jelentöségé11el<t felsorolása rr'ván a nintten. po2:iti.van érté
kelő váls.oz mclle t t lóv{5, 1:.i6 .. n;yosut1goka"b Gs tict;a'tiVtlt~Okfr'G 
ki eLlelő válaszokat is ismertetem "ra ol: bm1:.:e a gyakorlat
t 61 ·távoleső, feleolegos kérdés, o ezr:el elveszi a mtu'lka 
ör1lmét"; solt bE?.nne az irtisbeli foladst" J !'118FllmaJabbá kel
lene tenni a ki ·t öl tüoét~; J 

A válaszol,;. tov6.bbi rósz6bm1 konl:rét j~:~vaslat.ok is voltak 
a "eQT"fY"' toválJ'>·Pcile<•"'t-;no l~"'clel;/1Jron ('ZOk l~Ö''·;U 1··ef:+öt 

_. "'~.--, t .. :U !J ,n '"Í ..., .• ::,:. ... (.>.<&."'>.;J;_" ~-U.- ~.;l. • "': -: ..• '""':""_! ... _..__~----~;;;~-;,;·:'..:~A·:r--::':.H.-:"'~ 
-------..a.t€"..__0_.. -Ct~l'-"~"'"'"'""'.n~~ vv • öAkt:: u.U..U é: ..l.GbU.tJ30D JOl..ohl.::!atJ(~,.!..yOk 00-

épitéSÓVGl11; az államv:t::sgís lcon.:.:-~tl·táció1r:On a kit':öltött ré
::Jz-eke"'G ellenőrizni 1:ellenen • 
A jet;J.rzetre val 6 :r·eaeálús, illind kérdő i VGn, mind ~pedig le-
ve'l -."'orr:"~~)~i~~hon. D'"?v.t·Pte1n',ÜG";1 •::1: .! .. ~--:>-,.r.Zf.l.t DO'T1tiv }latf~_~6~t és .. ~'---v'-~u•:.~.t... ~bv u_ ··--~ "'" ~~ ,_' -...J\f ._" .... ._.._ '-'"'"'"' 

további sztlksécesséGét táü::~sstjál: alá: 
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2. A gyógyszertári gyakorlatok célja, feladata 

és hatákenyaágának fokozásá~ befolyásoló té

nyezők a kérdőiv válaszai alapján 

il gyakorlatok céljáról, feladatairól és hatékonyságá

nak be:folyásolásáról alkotott szakfelv.gyelői, oktató 

gyógyszerészi és hallgatói véleménye]{ klilönbözőek, 

melyek feltételezhetően a gyakorlatok kivitelezésekor 

is jele..'1tkeznek, s igy klilönböző hatékonyságu gyakorla

tokat eredményeznek .. Ebben a fejezetben ezeket a véle-

ményeket egymással összehasouli tva eler1zem. A gyakorlat 

céljátaz oktatók véleményei alapján adom meg, mert az 

oktatói elltépzelésben és tevékenységben fejeződi.k ez ki 

legjobban! A gyakorlat feladatát a gyakorlat alatt tel-

jesitett feladatok hallgatók ál tal megadott 'l!'álaszat 

alapján, a gyalwrlat hatékonyságát emelő tényezőket pe

dig a szakfelligyelőlc véleménye alapján jellemzem. 

A lclilönböző jellegli kérdésekre IMi az egyes gyakorlatok 

re lja? - Milyen feladatokat végzett az egyes gyakorla

tokon? - Hogyan emelhető a gyakorlat hatékonysága ? l 
klilönböző személyektől l oktató gyógyszerész, hallgató, 

szakfelt.l..gyelő l kért válaszok együ.ttes kiértékelésével, 

azok tartalmának összehasonli tás a vol.t a cé lom .. 

Az első év, a harmadik év és az államvizsgás gyakorlat 

célját, a végzett feladatokat és a gyakorlat hatékony-

ságát emelő tényezőket az oktató gyógyszerészek, 
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hallc;atók és szalr.felUg;yelők v:Uaszai alapján a G. táb

lázat mutatja. / llind a 11á!'om gyakorlat esetében a vizs

gált kérdésre négy kUlönbözél tipuau, és legtöbbször elő ... 

forduló választismertetek./ 

A vélemények tábló .. zato s foldogozásával me&állap:l tottam 

azt, hogy a gyalwr1at có1;jé.ró1 alkotott kUlönb15ző okta

tó- cy6gyszerészi elképzelések különböző módon kivite

lezett gyakorlatokat eTeclmén;yeznek, mint ahogy ezt a 

hallgatói vó.laszok !lllltatjó.k. 

i; szakfe1Ll.E:;yel5k javaslatai , melyek a gyakorlat kivi

telezésénol> llatcíkonyságfol:ozását érin ·bik, összefüggnek 

az oktatói és hallgatói válaszole tartalmrí.val és a gya

korlatok. eeyoégos kivitelezésót ldvónjálc biztositani. 

Felnertil ezzel az a kérdés, hogy vajon a gy6c;yszertá.ri 

gyakorlatokról kil,erLll t hallgatók rnermyillen l:nreak egy

séges gyakorlati l~:épzést• és mUyen gyakol'lati fellcész!.ilt

séccel kertilnek az elkövotkezenél.li év ec;yctcmi elméleti 

és gyakorlati foGlalkos~ise.ir~?t., tovúbbfi a követl:ező szak

mai gyakorlatokra, sz flllar:rvLsga u.té!l.l pe(lig a válasz

tott mv.11kahelyre. 

li z oktatóls: véleménye a gyakorlat cél jó.ról és a hallga

tók által elvégzett feladntok hasonlósága nagy lehető

u sége:t.u.Jeloni; a 7 1 c1eplifl oJd;at6-haJ.lca~"-6i_.ka:Dcsolat 
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ki alaki tásában. Ezzel szemben az egyes gyógyszertári 

gyakorlatok konkrét céljaiban és az azon elvégzett egyen

kénti feladatokban lévő ktUönbségek a gyakorlat kivi te

lezésének és ezzel hatékonyságának egységesitését igény

lik. 

3. A gyógyszertári gyakorlaton elvégzett 

feladatok százalékos me[;oszlása 

.Az elvégzett felaő.etok gyakorlatonkénti összefoe;lalá

sával célom az volt, hogy összefüggéS képet kapjak a 

hallgatók gyakorlaton való tevékenyséGéről.. A tribláza-t 

adataiból megállapitható, hogy a hallgatók gyógyszer

tári gyakorlatok több mint 5o %-át töltik g;sógyszer

készitéssel /ami az első év után alapmUveletek elsa

játi tásában és kiszerelések elvégzésében jelentkezik/. 

/7. Táblázat/ 

Ez természetesen szU.kséges és igényelt, de nem mehet a 

gyógyszertár 'többi részmunkafolyamatában való tevékeny

ség, továbbá a hallgató önálló feladatmegoldó, ta'1ul

mányozó jellegU elfoglal·tságrí.nak rovására. Elsősorban 

indokol t ez az államvizsgás gyakorlaton,hél az államvizs

ga magas !~övet elményeit figyelembe vesziJ.k. /34/ A hall

gató tevékenységéJG egyS!.'"llő arányban a gyógyszertár töb

bi munkájára is ki kell terjeszteni, mert csak igy biz-



ellenőrzési., gyógyszerismertetési és gyógyszerellá

tási "tudásnak, szemléle"tnek, szervező és irá...'1yit6 kész

ségnek" az elsajátítása, mely közforgalmu gyógyszertár

ban való tevékenységéhez szükséges., 



A gyakorlat 
elnevezése 

I. óv utáni 
gyakorlat 

III. év uM
ni gya
korlat 

Mi a gyakorlat 
c6l;ja? 

Oktatók vála
sza 

- a '''llXll:ahely kör
vonalakban való 
megiamerőset 

- &Jyagismoret, 
munkae szkö z ölt 
megisueróoe 

- "tcl;jeo asszisz
tensi munl:akör 
vée;:zése, adr~;. 
nisztrúci6val 
egytit t, 

.. manuális és ki
szorelósi mtlve
letek elvégzése, 

6. Táblázat 

1Jilyen feladotokat 
végzett a gyalwr
laton? 
Hallgatók válasza 

Hogyan emelhető a 
gyakorlat, haté
konysága? 
G zakfeltigyel(lk 

""iál.asza 

_receptc~ázást ki- -olyan tematikút 
véve, lllind en mun- axlni, me ly az 
kal;:ö:rben dolgozoti: ismeretek l'end

-kiszerolés, gyó~J- szerézett meg-
szerlrésd tésnél szerzését bizto-
való se.:;éd.kezés, sitja, 

-teljes assziszten. - első év folya-
~1 nmlkakÖl", mán g~lógyszertár 

- po:eok sz i tdlása, látogatás beikta
csomagolás, ldGse- tása, s igy a 
relés gyógyszertár egy

séges iamertct8se, 
.. a hallgatók gya
korlat alatt nap
lót vezessenek, 
vagy més m6c\on,dé 
rögzitnók a látot
taltat 
- mog~cleló okta
t4i tevólwnvség 

- ösozemül:ödósében -receptv..rrt~zcts és 
mer:;ismerni a e~rpediálás szi.
gy6gyszertúrat, a goru foltl..gyolet 
gyógyszerellátást mcllott, 

- mag:ls~;tJ:iális, ma- -segédtczés a re
:rmális nRtnka meg- copturai gyógy-

-e,vóc;y oz ertCn-i 
illLL"J}:aszeJ:vezósi 
isr;iorc'tok gyakor
lat előtti vagy 
alatti h.t>zlóso, 
hogy " hallgató 

ismeréoo, szorkószitósnél, 
- körül teld ... "ltő re- de csak aaozis::;

cep·turrlzás, tech- ten si munkák el
no16giai és hat&s- végzése, 
tani vonatkozások -receptv.l:ll, imple
megfigyelésóvel, álús, laboráláGi 

- minden téJ.'on boltap- úruátvételt 
csol~dni a gyógy- !-GXJ)odi&lás• mel't 
szerés si munkú.ba ott vol t embur

h-1 !hl<T. 

a recepturázáson 
kiviil oáat is vé
gezsex1• 
a t6bbi javaslat 
hasonl~ az előz() 
,syal:orls>o jclvasla. 
taihor:. 

/ulamvizsgás -
gyakorlat 

-helycJsnet tar
to·tták ós ic;óny
lik a "Gyógy
szertári mt1nl~a
szervez6si jegy
zet" kiadát:Hit • 

.......•......•..... 



7. Táblázat 

A hallgató tevékenysége 
a [3Yóeyszertár lll'<ll.'l.ka
i'olyama'oaibau, ~:-bon ki-

·fe:iezve -
A l'.allgató gyakorlati feladata:!. I.év III.év llU.lamv.i.zs-

. . r:áa 
gyakorlat 

l\eoepturai és ealenu.si c;yógy-
' sze:rkészités l o% 65 ~$ 5 ü ~·~ 

Gyógysze:t'ké sz i tmény ek, alap-
C'r ~~ ~t an.yagok ldsze:roléso 60 /) 15 7 

G-yógy szere:q;>ediálrla t ta.xálás l o ,·' 
/'-' l o ~'""' 8 t( 

i' 

Gyógyazeralapm1yagok b ovi zs-
gálása 5 ,' - - /.) 

Készletfol vétel, gyóeyszerkész-
% ~,f J 

let rendelése l o 2 í·{) 4 ~\) 

Gyógyszertár havi ltészpénz és 
hitelforgalmának elszáuol:lsa, 
és az ezzel kapcsolatos havi 

(! .. 9~ ' munlcák 2 l" l 3 í.-· 

Önálló feladatmecoldtJ.s cyócy-
szerkész:!. tés ,- gozdálkodás stb. 
területén ' l o r:~' - - i<J 

A felsorolt ram'll;:af'olyamatok vég 
zett tanulmá:cyozó jellegli el-
foglal tsác, nem aktiv, hasz-
nos munkavéc;zés 8 yf 7 ~G 5 'j J 

l 
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4. Kérdőivvel végzett kisérle·tes rmmkám 

ért ékel é se • javaala t aim 

.A gyógyszerészképzés gyógyszertári gyakorlati részé-

nek megismerésére statisztikai felmérést végeztem, 

kérdőivek alkalmazásával. Ezzel célom a gyakorlat ki

v:l.telezésének jelenlegi helyzete, és a kivánalmak meg-

ismerése volt, ezért a megszerkesztett kérdőiveket a 

gyakorlat kivitelezését végz{) szakfelügyelőknek és ok-

tat ó- gyógyszerészeknek 1 továbbá a gyakorlatokon ·tul ju

tott államvizsga előtt álló hallgatóknak küldtem. A 

visszajuttatott kérdőivek elegendő adatot, véleményt és 

elképzelést ad tale ahhoz, hogy azokat értékelni tudjam. 

A kérdőiveken tulmenően, levél és beszélgetés 

ba11 is számtalan véleményt kaptam az érintett és felve

tett kérdésekre. L{Jy része együttmüködést és segitséget 

ajánlott fel, másik része pedig a téma felvetődését tar

to·tta poz i tivnak, és iC!.őszerünek .• 

.A kérdéscsoportokra adott válaszok és a személyes kap

csolatokkal szerzett vélemények együttes kiértékelésé

vel megállapitottam, hogy mind az oktatók, mind a hall

gatók a szakmai gyakorlatok hatékonyabbá tételének szük

ségességét egy.?ni tapasztalataik alapján felismert ék, s 

ennek megvalósitását a gyakorlat szakembereinek bevoná-

sával az egyntemi oktatóktól és szaktanszékektől várják. 



A különböző kérdéstipusokra adott kiilönböző válaszok

ból megállapi that 6 az, hogy korántsem egységes szemlé

let uralkodik az érdekeltek körében a szakmai gyakorlat 

célja, ki.vitelezése, jelentősége tekintetében, a gyakor

lati. végrehajtás részletkérdéseiben és, hogy ezek a kli

lönböz(l nézetek a kivitelezéskor i.s jelentkeznek. 

Javaalataimmal, melyeket a gyakorlat kivitelezésének 

egységesebbé tételére, hatékonyságának fokozására te

szek az a célom, hogy összefoglaljam azokat a módsze

reket, melyelc jelenleg, az ad.ott körülmé:nyek közö·tt, 

és a gyakorlat mv..n._lmhelyi lehetőségeinek kiszélesi té

se esetén egyaránt alkalmazhatók. 

Elemző munkám alapján javaslataim a következők: 

A/ A három klilönböző tipusu /II. év utáni, III. év 

utáni és államvizsgás / gyógyszertári gyakorlatra 

javaslok részletes munlcaterv készítését és kiadé.sát. 

A rnunkaterv tartalw.azza a gyógyszertári gyakorlat 

anyagát, a gyakorlat tema-tikáját, a gyakorlat köte

lező beszámoltatási módját, és a gyakorlat nevelési 

célját. Ezért feladatomnak tekintem a kiadandó munka

terv összeállítására munkámban javaslatot tenn:!. .• 

B/ l\1indhárom gyógyszertári gyakorlat megkezdése el(l"ct 

-+-······--··-·-··-· · .. - - cnttszerunek tartom----al;a.Llg<t tók egyseges-·egy-e--t·eilli 
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tájékoztatásának bevezetését. Tartalmának meghatározá.,. 

sánál és megszervezésénél javaslom az irodalmi részben 
, 

meghatározott szempontok figyelembe vételét. ;29.oldal/ 

C/A szaktanszékekkel, az egyetemi oktatókkal és az oktató

gyógyszerészekkel egytttt célszerttnek tartom egyéni, ön

állóan elvégzendő feladatok összeállitását és kiafl.ását 

a szakmai gyakorlatok idejére. 

Javaslom a gyógyszertári. központok államvizsgás konzul-

tációi t is önálló feladatmegold8.soklcal ki e gé szi teni. 

A hallgatók önálló feladatainak összeálli tásánál ld kell 

hB.gyni azokat, emlyek az egyetemi gyakorlati foglalkozá

sokon is megoldhatók. A feladatok a gyógyszertár lénye

ges mu.nkafolyamtai.ra irányuljanak, s megoldásáJ.'l.ak, el

végzésének fel tétele a gyógyszertárban biztosHott le-

gye.n. 

D/ A gyakorlat hatékony kivitelezé se szempontjából jelen-

tésnek tartom az oktató gyóc;yszerészek és szakfeltigye-

lők folyamatos egyetemi tájékoztatásána~ megszervezését. 

Ez a tájékoztatás tartalmazza a gyakorlat kivitelezésé-

vel l,;apcsolatos egyetemi kivó.nalmakat és a tan;;myag vál-

tozásokat. Az oktatók és szakfelügyelők értesLlljenek 

folyamatosan az ujonnan megjelent jegyzetekről és tan ... , 

könyvekről. En.~ek a tájékoztatásnak a megszervezése 
' ' ~-- --- ----~-- ------------ ----- ---··-···-----·---



évenltént, a e;Jah:orlatok m.eQ~ezd6se el{)tt történjen: 

rós~ben az aktivan mt.lkZ-5tlő okta·t6k, egyetemen való 

öoszehivúsávaJ.., vagy az cgye~em oktatóinek megyén-

kénti kiszállúsával, a mog;ye oktat6-gy6gyezerészei-

nak a gyógyszertúri ld:lzpon"Gokban tart&'1dó eléíadású-

Iul oletat61c hatélwny részvétele az egyetem tájékozta-

tús(m meeldvánja azt, hogy az oktatók lépéot-tart .. 

sanuk a gyógyszerésztudományok fejlődésével, s rc;:Jd-

szaresen résztvegyenek a különbözl.l témad:irŰ gyógy-

szeréo::l"Govábbképzéseken. Ezzel fokozatosan ki lehet 

alakitani egy jó felltészültségü, az egyetomr::wl int en-

ziv ka:vcso1atot tart(;.minden évben aktivun hallga-

tók!cal foglalkozó oktató- gyógyezorész csoportot, 

amely biztoo támasza és megfelelő kiogészitője le-

hetne az ec;yetcmi ok'tatóln.'lal: és az ecyetemi oktatás-

oktatási ic1ejére nap:!. mm:Jlt6ja alól részbon felmcm.-

Mst kap* továbbá lehetősége van az előzőekben is-

mertcte-=:t tájélto;:tntókon és továbblrépzéseken l~észt-

!lz eddig ismertetett feltételek megvalósHúsa nlin-

denképpen az oktató- gyógyszerészi lótszám osöld::en-
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tainak összevonását i.gényli, / egy gyógyszertár

ban, egy jólképzett oktató irányitása alatt 3-4 

hallgató gyakorlatozik/. Igy kialakul az oktatási 

követelményeknek személyi és tárgyi szc~pontból 

egyaránt megfelelő oktató-gyógyszertári hálózat. 

B/ .A hallgató második, harmadik év utáni egy hónapos 

és államvizsgáa közforgalmu gyógyszertári gyakorla

tait javaslom egy gyógyszertárban, ugyanannak az 

oktatónak az i.rányi.tása alatt végezni. 

II • .A greifswaldi gyógyszerészképzés szakmai 

gyakorlatának feldolgozása 

.Az l'f.D.K. Greifswaldi Gyógyszerésztudományi Karán 1972-

ben tett tru1ulmányutamon személyes tapasztalatszerzés

sal és kérdőivek kiadásával felmértem a gyógyszerészkép

zés szakmai gyakorlati részét • .A szakmai gyakorlatok jel

lemző mutatóinak megi.smerésével célom, egy másik gyógy

szerészképzés hasonló feladatainak elemzése s ezzel a mi

gyalwrlati képzésUnk kivitelezésénél is alkalmazható méd

szerek tanulmányozása volt. 

l • .A szakmai gyakorlat helye a gyógy

szerészképzésban 

.... ~~~~_gyógyszerészképzés négy éves_idő_t.ar.t.amában a hallgatók 
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két alkalollilllal vesznek részt szakmai gyakorlaton: az 

első év befejeztét 4 hetes, a .hármad.ik évet pedig nyolc 

hetes szakmai gyakorlat követ. 

Az első év utáni szakmai gyakorlatra a hallgató termé

szettudományos alapképzéssel kerül, igy egyetemi tanul

má.'1yaiban közforgalmu. és intézeti gyógyszertári gyakor

latához semmilyen ismeretetnem szerez. A gyakorlat egye

tem által meghatározott programja ezzel szemben kifeje

zetten a gyógyszertárra, osszfeladatára és a résztevé

kenységek megismerésére irán;yul. Az elméleti egyetemi 

oktatás és a gyakorlati képzés közötti különbség meg

szün:tetésére a hallgatók "Bevezetés a szakmai gyakorla.;. 

ti képzésbe" c. 16 órás előadás és gyakorlat együttes 

alkalmazásával tartott előkészitőn vesznek részt. 

A harmadik év utáni szakmai gyakorlatra a hallgatók a 

gyógyszerészi szaktárgyak /gyógyszertecltnológia, gyógy

szerhatásta~, gyógyszerell~lőrzés, és gyógyszerügyi 

szervezés / ismeretében kerülnelc, igy helyesen épül 

ezelc:re az ismeretekre a gyógyszerkészités és gyógyszer

ellátás mil1den területén eltölthető, nyolc hetes gyakor

lat. 

Eze!s:re a gyakorlatolc;ra a hallc;atók az ee;yetemtól sem

milyen konlc:rét felkészi té~:/G nem kapnak, elvgézend6 fel

adatultat a munkahelyen ismerik meg. A hallgatónak ez a 

gyakorlata jelentős mu.nlcahelyválasztásában és elind.it-
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hatja a halleatót valanilyen cyó.::;yrHZC!'Óazi szak~oertilet 

opeciális .n/ivelósóre :l.s. 

2. Az egyeten felaébta a, szakmai rzyakorlat 

megezervezósében 

A/ A gyakorlat munkatervének össz~álli t áSta 

a/ Az első év ut&~i szakmai gyakorlat munkaterve 

a következő: 

- a gyrucorlat oólja: a gyógyszerellátás tertile

ti felépiMs6nek, a gyógy

szertár felaö.atának, szarke

zetének és az egyes mru1l:afo

lyamatoknalc necismerése, 

- a gyakorlat anyaga: gyógyszerészeti nomenklatura 

elsajátitása; gyógyszertech

nológiai ismeretek mecszerve

zése, /különbt>zéi gyógyszerfor

mák el<Sállitása, esr:kösök mee

ismo:cése/; gyó[;yezerrenclelés, 

L~ógyszertároláa, expediálás, 

gazdasáci-lie~~iteli munkája 

truLUlOányosána GS VÓ~zéne; 

gy6cyszertári szervezési isme-

retek clsajáti tása /r:zl',wszer-
--- -----------
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tár müködésének személyi és tú:rgyi 

~eltételei, mUllkaozervezósi felada

tok, a kolle!~tiv szerzódés és mun. 

katörvécykönyv, munkavédelmi kér

déseit, jogszabályok/; a gyógyszer

tár kapcsolatainalt tanulmányozása 

a gyógyszerelosztó és felhasználó 

egységekkel; murucaszervezési kérdé-

sek megismerése a mogye terllletén 

folyó gyógyszerellátó tevékenység 

fokozására, 

- a gyakorlat tematikája: a szalanai gyakorlat 

.. t +t ·-'· k l . 't·· ... ' "'l o ss ze e" anyag"'-'la e sa;J a ~ •asa 1oz 

megadott, az ec;yes mun.kaköré5kben el-

tartva az oktató-gyógyszerész a gy6gy-

ezertár mindeiL~api mvnkáját figyelem

be véve os:::tja be a halle;atókat,, 

- a gyakorlat beszámoltatásíJ: a hallgató gyakorla

tának számonkérésa az egyetem részé-

ról, irásban történik, 

- a gyakol'lat nevelési célja; a hallgató g;::;ügyszer

ellátás:!. szemléletének ki alaki tás a, 

szakmapolitil:ai ismeretének fcjJ.eszté-

se, optimális viszony és megfelelő 

!illln.katársaki:al, az egészségUgy más te-

ri.l.letén dol[;ozó szakenberekkel és be-

tegekkeJ.. 



b/ A harmadü~ év utm~i gyakorlat kivitelezéséhez 

gyakorlati munkatervet nem ad ki az egyetem. A 

gyakorlat munkahelyei az egyetem által jóváha,.. 

gyott rö"ti.d feladatokat adnak a hallgatóknak,me

l.yaket a gyakorlat oktatási felelőseinek irMy:i

tásával megoldanak vagy elvégeznek. 

B/ A gyakorlat inu.nkahelyének megválasztása 

Az első év utMi gyógyszertári gyalwrlatokat a hall

gatók koncentrált811 / 2-6 l-:;allgató egy oktató- gyógy

szerész irMyi tása alatt/ lcözforgalmu. vagy intézeti 

gyógyszertárban végzik. 

A szakmai gyalwrlatok ki"ti.telezésénél felhasználják 

az egyetem keretén belül egy egységben müködő inté

zeti- közforgalmu gyógyszertárat, ahol a hallgató 

egymás mellett, összefüggéseiben megismerheti a gyógy

szerellátás két legfontosabb teriUetét • 

.A harmadik év utMi gyakorlatokon a hallgatók szin-

tén összevontan, egy oktató irányitása alatt végzik 

feladatukat. 

C/ A bal ];zató eg~retemi 

Jcezdése előtt 

Az első év utru1i gyal;:orlat előkészi tése "Bevezetés a 

szakoai gyakorlati képzésbe" eimmel megtarto·tt 



előadások és gyakorlatok keretében folyik. Az év vé

gén 16 óra időtartamban a hallgatók a következő is

mereteket sajátitják el: az elméleti órákon ismerte

tik a gyógyszertár feladatát, helyiségeit, müködésé;.. 

nek személyi és tárgyi feltételeit, fontosabb jogsza-

bályokat és a gyógyszertárban alkalmazott nomenkla-

tur át; a gyakorlati órákon a hallgatók megismerik a 

gyógyszerformák előállitásának manuális részét • 

Mindezek elsajáti.tását a hallgatóknak olyan szinten 

kell megtenni, ami értlee t övé, irányitottá teszi első 

tevékenységti.ket egy éves természettudományos alapkép

zés után a gyógyszertárban. 

A harmad:i.k év utáni szakmai. gyakorlatra a hallgatók 

közvetlen előkés zi tést nem kapnak. A gyógyszerUgyi 

szervezés harmadik évben való oktatásával kellő be-

tekintést és i.smeretet kapnak a gyógyszerellátás 

egészéről, a többi szaktárgy megtanulása pedig a 

különböző speci.ális szakteri.neteken való müködést 

biztos"_ t ja. Feladatukat a gyakorlat szinhelyén tud

ják meg, s itt kapják meg a szükséges tájékoztatást 

i.s. · 

IJ/ A gyairarla"tok ellenőrzése 

A hallgatók ellenőrzésének három módját allcalmazzák: 

- a gyakorlat végeztével a hallgatók az egyetem ál

tal meghatározott kérdések alapján jelentést 



l 

l 

készitenek. A kiadott kérdések a következők: 

Milyen technológi.ai, analitikai vagy szervezési 

mu:n;mfolyamatokban tevékanykedett? Iliilyen isme

reketet alkalmazott, használt fel a gyakorlatig 

megtanult elméleti tananyagból? lVIilyen ismere

tek hi.ányoztak döntően a rábizott feladataik 

ellátásánál ? Iliilyen feladatokat oldott meg ön

állóan? 

- a szakmai gyakorlatok előkészitését és kivitele-

zését irányi tó szervezési tanszék és a gyakorlat 

jellegének megfelelő "canszék oktatói a helyszinen 

ellenőrzik a gyakorl.atozást, 

- a gyakorlat végeztével a mun::ahely foglalkozta

tási felelőse az egye·tem ál tal kiadott nyomtat-

ványon, az előre megadott kérdésekre adott vála-

szekkal jel.lem~}i a hallgató n:u.m.kE'ihoz való hozzá-

állását, munkájának minőségét • 

.. szakmai gyakorla·tok k:i.vi.telezésének, ellenőrzésének 

elvi irá:."lyitását a szervezési tanszék végzi. a gyakor-

lat ok spec:i.ális feladatainak összeálli tásánál, s ezek 

végrehajtfisánál és ellenőrzésénél minden esetben részt-

vesznek a Kar többi tanszékei is. 

3. A greifswaldi gyógyszerészképzés szakmai 

gyakorlatának ~~zs~álatával szer~ett ered-

ményei. 

A é ..j.. , • , , l' ' " i 1 l t. 11 me .. orszag~ gyog;yszereszl:epzes szalcma gyaKor a a~-
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nak tw:talmi kiUönbséee elsősorbal az, hogy nem bizto

si t ja egyetlen rrr<Jrlkafolyamatban sem a jó~tasság és kész

ség elsajátitását• B.rmel~ oka az, hocy a hallgatók elmé. 

leti ismeretm1yaga nem eleeendő sem a cyógysz0rtárban 

/első év ut~~ gyakorlat/ sem pedig a gyógyszerellátás 

és kószi t és r:~ás nw..nl-;:ahelyein / harmadik óv utá..l'J.i gyakor

lat l önálló, gyakorlati tevélwnyoog végzéséhez. Igy a 

gyakorlatok megfic;yel<5, tájólwzódó jellogUek maradna!;:. 

Az államvizsgás gyakorlat hiánya miatt ennek a két gya

korlatnak a feladats lesz azol: .. nak az ismoretcl'".nek az ol

sajátitása is, mclyek mind ismereta1yag, mind a végzés 

uté.n.i alvásárok miatt egy k6sőbbi .::.;yaltol'lat feladatai 

lennének, Ezért ezek n gyakorltrtok 0Gnr·ta1mukat tokintve 

tulterhel tek. 

A két gyakorlati képzés kivitelezése köz1Ycti ltB.lönbeé(;ek 

ellené1•o a gyakorlat szervezésóre alkál.mazott egyetemi 

m6dsze:;.'ck közLll a követl:ezők alkalma:zl:atólt hazai gyakor

lataink kivitelezésére: 

il/ A két nyári egyhónnpos gyalcorlat egyetemi előkószi

tésébc néht~ny órás előadás beiktatásút javaslok, mely

bon a hallgatók szal:.nai gyakorlati el()késsit6se törté-

nik. 

B/ CélszerUnek ta:;;tom a c;yal:orlat kivitele zéoének 
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körülményei t an ismertetett példa szerint /l.ll.oldal/ 

folyamatosan. összegytijteni a hallgatók ellenörzésó

vel, vagy 1>esmí.molta:t6.sávt~l egybekötve .. Ezzel egy -

részt képet kapurur az egyes hallgatók felkészültsé

gé:ról, a gyakorlati mtullr.cihoz való hozzáállá.sról, az 

elmélot és cyal~orlat éisszekapcsolús8nak b~szségéről •• 

Másrészt ennek folyamatos végzése olya11. adatokhoz és 

'i>apHsztalatokhoz juttat, melyek fclhasznúlbatók a 

gyal~:orlat előltószi tésénél és ki vi telez6Déné:l:. 

C/Jí ,sreifswaldi gy6gyszeréspképzés r1zakL1ai L;yakorlatai

nak tanulm6.11you~sC1D.úl is megállapitottan azt, hogy a 

hallc;atók gyakorlatára részletoo riiunl:aterv és egyéni 

feladat ad:1sa, további 2-G hallgató csoportos g;yrakor

lato~oása, a gyalwrlat ki.vi telezésót haMkennyá teszi. 

III • "Qyó&?rszortári rm.:ml;;aszervozési gyal;;orla

.tol:" c. jegyzet alkalm_p.zás&val vét::zetj_ 

kisérlet 

nak célja 

Az államvizsgás t;yakorlatok Deglcö:nnyi tésé:t·e 1970-ben 

"Gyógyszertári ll1UUl:asze:;:·vez6si gyakorla-t;ok" c-l mnel jegy

zetet bocsátottm1l: a l11llt;atók :ronél.ell::ezéoére, melynek 

célja a gyakorlatok egységcsebbé tétole és hatékorwsá

csak 



közforgalmu gyógyszertá.rra vonatkozott, a második kia .. 

dás, mel.y 1972-be."l. jelent meg, az uj reformtervezetnek 

megfelelően az intézeti gyógyszertárban végzendő szak

mai gya~orlatra is kiterjedt. 

A jegyzet a közforgalmu és intézeti gyógyszertárakban 

végzendő mu.nkafolyama·tok alapján 20 fejezeti•e tagozó

dllt, melyből 12 közforgalmu, 8 pedig intézeti gyóg~szer

tárra 'IX:lnatkozik. Az egyes fejezetek feladatokból áll

nak, malyelalek szabályszerű elvégzésén vagy megoldásán 

tulmenően azok rögzitése is kötelező az egyes fejeze

tek után, erre a célra kihagyott üres oldalakon. Ezzel 

egyrészt bi.ztositott az, hogy a hallgató tevékenysége 

során minden mun~afázist a maga megfelelő összefüggésé

ben, folyamatában elvégezzen, s a rögzités kötelezett

sége mi.att utánanézzen és felderitsen nem értett ré

szeket, s a leirással mégegyszer összefoglalja azt. 

Az egyes feladatokkal lehetőséget kerestü.nk arra, hogy 

ezzel a hallgató a gyógyszertár összmüködését megis-. 

merje és jártasságat szerezzen az önálló feladatmegol

dásban is, mely mindket-i:;ő elengedhetetlen részét ké

pezi az államvizsgás gyakorla·tnak. 
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2. A " Gyógyszertári mu.nl::aszervezési gyakorlatok" 

jegyzet ismertetése 
I, 

Gyógyszergazdálkodás, Törzskészleti, fogyókészloti 

adatok megpatározása 

1,/ Irja le a gyógys<;ertári extraháló l~önyvek vezetésé .. 

nek jelentósée;ét és annak gyalwrlatát, A gyógyszer

tár e{~havi statim gyógyszerbeszerzésének adatait 

vezesse be az extraháló könyvbe. 

2,/ Tanulmányozza a gyógyszertár extraháló könyveit, A 

könyv adatai ós az ér-v5nyes normák alap ján állapi tsa 

meg 10 IS.-es gyógyszerkUlönlegesség 

10 K2-es gyógyszerkülönlegesség 

10 magisztrális anyag 

10 kötszerféleség átlagos havi fogyását, torzs

készle'Gót, fogyókészletét és maximális készletét, Az 

ee;yes gyógyszerféleségekre megállapitott ad<itokat 

táblázatosan tüntesse fel. 

3./ A gyógyszertár törzmtészleti és fogyókészloti forint

értékének met;határozása, Számitsa ki az elmult év 

forgalmi adatai és a vonatkozó szorzószámok alapján 

a gyógyszertári tol'Zskészleti :forintértéket,, továbbá 

a fogyókészlet forintórtékét. Az adatokat tüntesse 

fel, 

··························-· -------------------- .--·-·----- ·- -
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II. 

Gyóg;vszergazd.rukodás, Gyóg:;szerkészletek u.t{mpótlé.sa 

1./ A havi gyógyszerra~delés t~~~yozása, 

a/ Végezzen készletfelvételt, és kb. 2o-3o cikk ada-

tait irja le, 

b/ ,A készletadatok és a t<irzslcészleti, fogyólcészleti 

adatok ismeretében kész:i.tsen el egy havi rende

lést, A megrendelt m.ennyiségre VGnatkozó adatokat 

jegyezze fel. Vegye figyelerribe a legközelebbi Ute

mes gyógyszerszállitás időpontját. 

2./ Tanulmányozza a k8.b:l.tószermegrencl.el5 könyvet, a ká-

bitószarmegrendelés lebonyolitásrinak módját, és a 

gyógyszertár ltábitószer nyilvántartását. 

3./ )2anulmányozza a pútmegrendeléseket és a statim meg-, 

re!.'l.deléseket 1 azok szi;lksegességének okát. 

4./ Tanulmtmyoz3a a gyógyszert{~r defelct<'"S könyvének ve

zetését, jegyezzen fel néhány gyógyszert., amelyeket 

a könyvbe bevezetett,. 

III, 

Gyó&yszergazdálkodáa, Gyóg_yszerkészletek változásá.nak 

vizsgálata. 

1./ A gy6gyszerttír gyógyszerkészlet változásának ta~ 
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szarepét és vezetésének módját. Ismerkedjék meg a 

készletváltozási iven szereplő terhelési és mento

sitési tényezőlrkel. Az adott gyógyszertúrra vonat

kozólag 2 hónapra terjedőleg gyüjtes ld és jegyezze 

fel, hogy mely tér~ezók befOlyásolták a gyógyszer

beszerzésen és gyógyszerkiadáson kivül a gyógyszer

leészlet alakulását. 

2./ Jegyez~~e fel, mi a teend() a lcövetkezlí eszkUzválto

zások esetén: 

Belső mozgatá:.i 

Gele;!tezés 

Káreset 

Árváltozás 

Visszavásárlás 

Visszáruzás 

11intavételezé s 

Reta:;,;a 

Laborácios értókváJ.tozás Lelt:í.rel térés 

Gaját felhasználás. 

3./ A gyógyszerkész let alalrul2is(mak ábrázolása vonal

diagramoal. Készitsen diagramot a gyógyszertár 2 

h~1apos készletalakulásáról. A diacramon tü~tesse 

fel a gyógyszertúr törzskészleti, fogyókészloti fo

rintértékénclt adatait is. A készletértéitek és az el

készitett diagram alapjé~ állapitsa meg és adja meg 

az alákészletezés vagy tulkészletezés százalókos ér

tékét. 



IV. 

Orvosi yények átvétele, tanulmál}yOZL~a. taxálás 

1./ Az orvosi vények fajtáinak és kellékei..>Wk tanu.J.má

r.yoz4sa. A hallgató válogasson ki a gyógyszertár 

vényei köztil kUlBnböz5 tipusu táxsadalombiztositási 

és magénvényeltet. Jegye:;H:e fel a különböző vény:f'aj

tékat, llirálja feltil szaltmai és alaki szempontból a 

gyógyszertár egy heti vényanyaeát, MHgállapitásait, 

az esetleges hUmyokat rUgzitse irásban, 

2,/ Tanu.lmányozza és irja le a vények ismé'oelhetőséeére 

vonatkozó rendelkezéseitet /hatá.serősség szer:l11ti 

csoportok és egyéb gyógy-szercsoportok alapján/, 

3./ Soroljon fel a ;_;yógyszorM.r gyakorlatában előforduló 

ol;yan gy6gyaze1eket, , melyek m.:iJJ.denkor Mr:i.Msmente. 

san adand61c ki! 

4./ Soroljon fel gyakorlata alapjén olyan gyóayszeraket, 

rrelyek e::pediál6,sa minüen.kor másolathoz kötött, két

példányos vényre adha'vó ki ! 

5./ Az orvosi vér>..yek taxálása. A hi.ülgató ismerje raeg a 

11 Taxa Medicamentorum"-ot és a "Törzakönyvezett ké-

szi tm.ények VI. Hivatalos Jegyzékétu, ta.rrul!Yk1nyozza 

a könyvek adataiban az iclőközben beálló változások 

;javi tását, vezcté&.5t /u.;j anyagolt, időközben jövő ké-
--"-'-......L...--k > r~ .,_,._, .' Á ,, -1. '.< Tr.(. • ~ .!. 
b:.::J.J. t.JhJ,.{;jJ.;.;:,tt: i.löVt;;.,;.st,; V\..~-~~0~---;&;:\.~- a.rva-..--u-G·Ztt.S·J·.---·.!:..ib ;JG,;!.Z!::!S. 



6./ Ismerje meg a taxálás szabályait és folyamatosan 

taxáljon magisztráli.s vényt és speciali tás vényt. 

Másoljon le néhány összetett magisztráli.s vényt a 
' 

taxatételek feltlintetésével. 

7./ Tanulmányozza és sorolja fel azokat a gyógyszercso

portokat, amelyek nem minden, hanem csak kijelölt 

gyógyszertárakban tartandók készletben. Irjon le az 

egyes gyógyszercsoportokhoz tartozó néhány készit -

ményt. 

v. 
Gyógyszerexpediálás 

1./ A gyógyszerexpediálás tanUlmányozása. 

A hallgató vegyen részt a kézieladási és recepturai 

gyógyszerexpediál6,sban. Tanulmányo z za és alkalmazza 

a gyógyszerexpediálás szabályait: birálja el a gyógy

szertárban szóbeli kérés és recept benyujtása alapján 

felmerülő gyógyszerigényeket és döntsön a gyógyszer

kiadhatóság tekintetében. Jegyezzen fel néhány ese

tet, ahol az igény nem volt kislégi thető a hatályos 

jogszabáJ.yok értelmében. 

2./ Tanulmá.'lyozza a vagylagos és kö·telező gyógyszerhe

lyettesités szabályait, jegyezze fel, hogy milyen 

helyettesitéseket allcalmaztak. 
·-·. ·-· - ---·- ----

3./ Jegyezze fel a vény nélkül kiaCLható erőshatásu gyógy-



szereket és azok mennyiségét. 

4~/ Jegyezze fel a kézieládásban ki nem adható nem erős

hatásu gyógyszereket, az expediálás körülményeinek 

feltüntetésével. 

5./ Tanulmányozza a gyógyászati segédeszközök és kötsze~ 

rek kiadására vonatkozó rendelkezéseket. 

6./ Tanulmru1yozza és irja le a szerobakteriológiai ké

szitmények kiadásával kapcsolatos rendelkezéseket. 

7./ Tanulmru1yozza és irja le a gyógytápszerek expediálá-
, 

sával kapcsolatos rendelkezé seket. 

8./ Jegyezze fel, hogy mi.lyen kábitószerexpediálásban 

vett részt. A kiadott kábi tészerre vonatkozó adato

kat jegyezze fel az alábbi kábitóezer nyilvántartó

lap formulára. 

9./ Jegyezze fel, hogy milyen állatgyógyászati készit

mény expediálásában vett részt. Irja le azok expedi

álási szabályaiban való eltérést a humán anyagok ex

pediálásától. 

lo./ Tanulmányozza és irja le a vizsgálati tartályok /Ty, 

D, F ,M/ és közegészségügyi nyomtatványok kiadí. sával 

és elszámolásával lcapcsolatos re.>ldelkezéseket. 

11./ Egészségügyi felvilágositás. A gyógyszerexpediálási 

munka kapcsán törekedjék arra, hogy minél több személy 

részére nyujtson egészségügyi felvilágosi tást. 



Jegyezze fel az általa nyujtott felvilágositási ese

teket és azok témakörét. 

vr. 

Recepturai és laborácios gyógyszerkészités szervezése 

1./ Irja le a gyakorlatban előforduló különlegesebb 

összetét elv. egyedi, recepturai készitmények előira

tá t. 

2./ Sorolja fel a leggyakrabban előforduló gy6gyszerfor

mákat, adja meg egy havi statisztikai felmérés alap

ján azok százalékos megoszlását a magisztr1Uis ké -

szi.tményeken beltil 

3./ Irja le néhány fontos gyógyszerkészitésére vonatko

zó szervezési szabályokat. 

4./ Tanulmányozza és irja le a gyógyszertári aszeptikus 

gyógyszerkészités szervezésének alapelveit és gyakor

latát. 

5./ Tanulmányozza és ir ja le a recepturai készitmények 

egységes kiszerelésének, expedi.cióájának sza lá ly ai t. 

6./ Adja meg gyógyszerformák ezerinti osopor·tosi tásban 

- gyógyszertári gyakorlatában leggyakrabban előfor

duló galenikumokat. 

-+---- --- ············ --~-,J·:t.uja--meg azon galenU-llli!Olta"t, amelyek-et á-féléves 
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gyógyszertári gyrucorlat ideje alatt elóállitott. 

8./ TanuJ.márl.yozza a laborációs értékváltozásokat és ir

je le azok okát néhá...'ly példa :feltU.ntetésével. 

9./ _fldja meg ar;on FoNo és FoNo Vet. készitményeket, 

amelyey~~ek a betegellátás gyors elvégzése érdekében 

t~bbdozisnyi mennyiségben való elókészitésében részt 
' 

vett. 

lo ./ A 3,./és 4 .• / polttra vonatko.zó adatokat vezesse be az 

alábbi laboratóriumi napló for~ába. 

VII,. 

Gyóa.yszertáron belül:!. szakmai elle.nől'Zés 

l./ Ismerje meg és tanu.J.m~ zza a gyógyszertár belső 

szrucmai ellenőrzési rendsze::.·ét.. Ir ja le, hogy az el

lenőrzés mely m1.mka:folyamatoltra terjed ki. Az ellen

őrzési :feladatokat ellátó gyócyszerészs~3el egyfitt ve-

gyen részt a szakmai ellenőrző munkában .• 

2./ Irja le az ellenőrzés tapasztalatait legalább az 

alábbi munka:fb lyamatokra: 

Gyógyszorkészités / az asszisztensek által készitett 

porok, pilulák1 végbélkupoll;, kenőcsök..t stb .• gyógyszer.-
, 

formáj{mak ellenőrzése/. 



Gyógyszerk:i.szerelés /edényzet, szignálás, stb. megfele

lősége/. 

Készletezés /a készletek nagysága, szortirozottsága,stb./. 

Impleálás /Gyógyszerkönyvi szalályok figyelembevé·tele, 

biztonsága, stb./ 

Forgalomból való kivonás, stb. /OGYI, OÉTI határozatai/ 

Gyógyszerraktározása /lejárati :idők, gyártási szám, mi

nőségi kifogás, stb./ 

3./ Tanulmányozza a gyógyszertár szakmai ellenőrzési napló-

ját. 

VIII • 

.A g_yóg_yszertári gyógyszerforgalom elszámolása. 

1./ Készpénz forgalom. 

Ismerje meg a gyógyszertár napi készpénzbevételének 
' 

és kiadásának kezelését, ny:i.lván·tartását. 

Ennek érdekében: 

a/ Egy hónap anyaga ala:Pján visszamenőleg gyüjtse 

ki és irásban jegyezze fel a készpénzbevételek 

és kiadások fajtáit. 

b/ Tanulmányozza a pénzkezelés szabályait és a 
' 

pénztárkönyv vezetését. 



sen el egyhónapi költségelszámolást. 

2./ Hitelforgalom. 

Ismerje meg a hitelforgalom fajtáit. 

a/ Jegyezze fel, hogy milyen társadalombiztó.si

tási szarveknek nyujtott a gyógyszertár hitelt. 

b/ Tanulmányozza a társadalombiztositási vények 

számláztisát. 

c/ Tanulmányozza az el.számolási utalvány l.'en.dsze

rét. Jegyezzen fel néhány köz!Uetelmek nyujtott 

hitelt. 

3./ Megoszl;isi viszo.nyszáml."lal fejezze ki a gyógyszertár 

egyhavi osszforgalmának megoszlását és a forgalmi el

számolási iv részletadatai alapján. Ennek érdekében 

tanulmá~yozza és vezesse egy hónapon át a forgalmi el

számolási ivet. 

IX. 

Gyógyszertári gyógysserkészleyek el

számolása 

1./ A hallgató tanulmm1yozsa a gyógyszertár legutolsó 

lel tárelszámolását. Ismerje meg a lel tár lebo~~;r.oli

tásó.hoz felhasználásra kerül5 leltár-kartonoka'!i, lel-

tárkönyveket. 
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2,/ Tanulmányozza a gyógyszertár legtJ.tolsó leltárelszá-
' 

molását, s ruL~ak fontosabb adatait irja le. /Teljes 

gyógyszerforgalom, magisztrális forgalom, ezek meg-
' 

engedett káléja, elismert hiány, tényleges ltáló / • 

3./ Amennyiben a gyakorlat ideje alatt a gyógyszertár

ban lel tározás van, abban vegyen részt és a tanul.-
, 

takat jegyezze fel. 

x. 
Gyógyszertári egészségvédelem, balesetelhári tás, 

első se g ólynyujtás 

1./ Soroljon fel vegyiártalmat okozó gyógyszertári 
' 

anyagokat, Irja le az ártalom elleni védekezés mód

ját, 

2,/ Soroljon fel tüzveszélyes anyagokat és azok kezelé-
, 

sét. 

3./ Irja le a gyógyszertári munka'.é delem legfontosabb 

ál t alános h:i..giéné s szabályai t. 

4./ Foglalja össze az üzemi baleset esetén végzendő 

teendőket, 

5,/ Vegyen részt a gyógyszertári elsósegélyn~rujtási 
' 

muJ:1kában és irjon le néhány esetet. 



XI. 

A gyógyszertári rész!llllkarolyamatok összefllggése1 
azok össhgjának biztositása, gyóa.vszerM.rveze. 

tés, -
Irja le az eddig tml~~·ozott gyógyszertári rész

munkafolyamatok összef~~ését és azok összhangja a. 

lapján kialalmlt folyamatos, zavar"Galan gyógyszer -

ellátást, Ismerje meg ezek összefüggéseiben a g;yógy-

szartárvezetői munkát, 

XII, 

A G,yóByszertá,r statisztil~a:l. ;jellemzése 

Egy hónapon át tartó folyamatos havi adatfelvétel

lel, a legmegfelel5bbnek vi§lt statisztikai kifeje ... 

zési mót'l.szerekkel /statis~-;tikai sorok, tábUüt:, vi ... 

szonyszárook, diagraG1ok, stb,/ jellemezze a gyógyszer

tár ruriködésót az alábbi szempontok szerint: 

1,/ Társadalombiztositási wnyek száma 

a/ magisztrttl.is vé!'..yek, 

speciali t6.s 'ré11yek, 

egyéb /Kötszer, gyógyszer, stb./ 
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b/ téritéses vén.yek, 

téritésoentea vér~ek. 

2./ I\ézieladáai tételek száma. 

3./ Szaldrépzett dolgozók:ra eső wnyforgalom: 

a/ egy gyógyszerészre eső összes wcyforgalom, 

b/ egy szaltltépzett dolgozora esl) !1sszea wey
forgalom, 

c/ egy asszisztensre eső magisztrális vép~for-
' 

ga lom. 

4./ A gyógyszertár forgaloának ért6l:elr5se forint 

Bsszegben: 

a/ magisztrális vények asszes értéke, 

b/ specialitás vényeit Cisszértéke, 

c/ egyéb vények összértéke, 

/ugyanez vénycsoportok átlagértéke/,. 

5./ A gyógyszertár laboráci6s tevékenységének jellem

zése s Laborámós nnml'akönyv alap ján. 

6,./ A gyógyczertár gyógysze:r.vissg-1lati tevékenyscígé-
' 

nek jellemzése a V:l.zsc;álat:t napló alapján,. 

XIII. 

zésével kapcsolatos tevákm1Ysér:ek, 

Tanulmál."iyozza az intézeti G,yógysze:rtár gyógyszer., kötszer, 

stb. készleténel~ biztosittisával kapcsolatos tewkeuységet. 
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l./ Ismerje meg a gyógyszeranyagok beszerzésével kap

csolatos követ}~ezó rész::tetf'oly~tokatt 

a/ megrendelések összeállitása - nyomtatv~Úlyok meg

ismerése, 

b/ rendelés visszaigazolások ellenőrzése, 

o/ szállitási scerződések me@tötése, szakség esetán 

m<:>dosi tása, 

d/ a sze:t'Ződések haMr:ldől'e törtónéí teljesitésének 

bi:otositása, 

e/ a megrendelés nyilvántartása, 

f/ a soronltivlili gyógyszerszvkségletek beszerzése, 

g/ a me&Tendelések pénzügyi elt3:1.x•dllyzatának bizto-
' 

2./ Adja meg az alábbi gyógyszerféleaégclt beszerzési 

helyeit, lehetliségeit;. 

a/ gyógyaz\,rl~Ulönl0g\:ísségek; 
b/ gyógjszeral.apanyagok, 

c/ szérv.m.ok, 

d/ l:ötszerek, 

e/ galenikrtmok, 

f/ :l.nfuz:l.6k, 

g/ vér, 

h/ táptalajok, 

i/ tápszerek, 
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l/ alkohol, 

m/ gyógybe.i>zin. 

3./ Ismertesse import utján forgalomne kerülő gyógysze

relt és vegyszerek beszerzési lehetőségát és m6dját. 

/Im-port lista tanu.J.mányozása, egyéni imrJOrt igények 

kielégitése./ 

XIV. 

JI &vóg.yszeranyagok átvételével és raktározásával 

kapcsolatos tevékenységek tan~yozása 

l./ lrja le a gyógyszer, vegyszer, stb. litvételével kap

oeolatos teend()ket a következő szempontok aJ.apján: 

e/ az átvett anyagak mennyiségi ellenőrzése /szálli

tólevél vagy sz(J.illla alapján/. Vee,yen részt a 

b/ az alapanya;::;ok llliné}ségi ellenőrzése / azonosoági 

o/ lejárati idő pontos vizsgálata, 

d/ göngyöleg és mó.s felszúmitott csomagoló anyagok 
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utján szer~ott gyógyazerek vesetésére szolgáló nyil

vántar·cáei }:artonokat. 

3./ T.anulm{w~ozza a tételes nyilvántartáara kötelezett 

gy6gys:&.eranyagokról ve~letett " Gyógyszernyilvántartó 
. 

la.v"-ot. !rjon :vélüákat, hogs milyen gy6gyszeranyagok-, 

nál kötelező a lapok vezetése. 

4./ Irja össze a legfontosabb gyógyszerraltté.rozási klive

telményeket: 

a/ gy6gyszerklUt1nlogességek / speci ali tás/ ral~:Mrozása, 

o/ égvényes és J.'Obbanásveszélyes anyagok tárolása, 

d/ kötszerek tárolása, 

e/ g:wok ~.:á:rolú sa, 

f/ savak, lugolt tú.rolisa, 

x.v. 
A g.y6gysz~készlet és tzy6g;yszerfelhasználás kön.yve!Gse 

és elszámolása 
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TmxvJ.mát;,yozza a "Gyógyszertári anya.$!1apló" veze.;. 

tésének sza !:á ly ai t • s ezt követően a jegyzet:fi}..

zetben fol t Unt eia~tt gyógyszertári anyagnaplóba 

irja be a gyógyezert(~ba egy hónap alatt beérke

zett gyógyszerek értékét :f6könyvi számla azorinti 

bo.n:tásban. 

b./ A gyógyszer:felhasz.nc1J.ás l klinika, in:f;ézet 1 osz

tályok/ nyilvántartttsa .. A haJ.lgató 'aan~ zza: 

.. a rendelések, extraktus lapok taxélását 1 

- a heti UtcLC~es kiadások értékének meGállapitását 

a ltliiJ.ikai extralttus J.,.qpoko.n. 

2./ Tru1ulmányozza a selejtezési eljárást• 

3./ Ismerje meg a gyógyszerkészlet és göugyi:iled-J:észlet 

elszámoláGCmak aJ.apelvétt a megengedett káló értélte

it l százalékban/.- J~zen feladat; megértéséhez nézze át 

a gyógyszertár előző évi leltáradata:tt. 

XVI. 

Az intézet g;yóeyszerfelhaaználásának atat:tsztika:t mu:ta

tói 

Tan.nJ má.."l.yozza és statisr;ti1.oousan dolgoz::a fel az intdzeti 

gyógyszertár statiozt:tkai mutató:l:t, a fekvőbetegelláM.s

ben aJ.kalmazott normativá.kat~ 

1.1 Az intézet, és osztályainak ágylétszá.me,.. 
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3./ ils ápolási napok száma. 

4./ .Az ápol:is:!. napra eső gyógyaze:rsztikségl.et terv és tény-

gyógysze:rl~öltsóg teld.11tctében legigényesebb szaká,ga .. 

zatol:at. 

5./ AB előzd év aCJ.ntainak tanV.lffiÁ''lJOzása alapján értékel

je a kl:l.niM.k l osztályok/ gyógyszerfelhasználását és 

gyógyzze:t'tár gyógyszerttlrzs készleti- és fogyóltószleti 

adatai t'ia.&lormában és forint értékben. 

1./ Tanulmányozza a kli<."liká.k / osztályok/ rendeléseinek 

igényl<llaD"-okut. azok kitöltesének szabályait. 

2./ Vegyen részt a kl:inik~~ l oszté.lyok/ rószére történS 
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ezen munlra föi.;b fázisait • 

. .... 
J2út az egyes 

a/ Ir ja le a betegosztúl;,o kon a gyógyazerek tárolásá-

caolatos nyilVÚ.'D.tartási munldl;:at. 

4./ Inme:ctcsse a ltlinika /osztá~ k/ gyógyszerkészleté

nek olle.'lőrzcísóvol kaposolatos gyógyszerészi teend5-

'·"t .Í.\.V f 

- Mteles eyó,z.;yszerekkel kapcsolatos tennivalók, 

- lejt':;rato:S készitmények ellenr;rzéoe, sele~tezése, 

.. ralttározúsi, tárolási kövctelm<1hzyelt betartása, 

- a készlet nagysát.:t'lt.talt, helyességérek ellenőrzése. 

:xvn::r. 

szerkészitó tevékenységének ec;yes részfelada~~ait, és ösz-

szességéb~l1 csen mv.nJ:a szervezéoót. 

r:m.nkafolyamatát. Iiolgozza fel felhossnálónelyek a;; eri.n

ti hon:Msban az egy hét alatt elkész:i.tett infuziók 
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ezertárban nincs, :lrja la az adott kl:ir<il!lléxwek közott 

a kórM.z :i.nfv.zióezülJ:ségJ.etének biztositáei mód.;jait, 

s szácdtoa ki az egy betegágyra oa$ heti il~~azió 

aztu~ségletet. 

elóállitás6nak ozervezését. GyUjtsa cissze azokat a 

meghatározókat t mlyek befolyásolj6k egy kés;:~ i tmé.ny 

recepturai • vagy galenusi móretbcm t1:irtén5 elMlli

tását., :2ruJ.ulmá.l1;yOzza az individu6lis gyógyszertherá

pia jelentőségót a l:lin:l.kai, kórházi gyógyszerellá

tásbai'lt és figyelje meg az ezakl;:el kapooolatban fel

merlilő tech.'1ológiai p.roblémákat. 2\dja rneg a vények 

előiratát • 

3./ Ismerje meg és irje. 15ssze az intézeti gyógyszertár-

ban előálli to t t labo:rdiaguosz~dkai kés:;i tmécy eket. 

irjn le, hogy milyE>.n előiratok a-

lapján történik ezek előálliM.sa. Ha ilyen előáll:l.t~ 

tevékenys<ig nincs, il•ja le ezen 1{észitmények beszer

zési lehe~Gőségei t. 

XIX. 

liz intézeti ptó;r.;yszerell~í.tús statisztikai :Jellemzése 
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3. l\ n Gy6~cYS_Zertá.ri w.nl:aszervezéoi gyaltorla-

12.flOZtalatai 

1\ jegyzet három év:J.'olyaonál való alkalmazásának eil.digi 

tapasztalatait, amelyeket a továbbf'ejlesztés érdekében 

részben kérdőivvel, :;.•ószbon ozemélyes megkérdezés alap-

jtin összegyüjtlittem, . .éa a li:övetkezö!:ben isrnortetem: 

A/ A vélemények pozitiv része jelentős segit&Sget ad a 

jegyzert tov:S.Jbfe ;jlesstósébom 

a/ Könnyebbé kell tenni a joeyzot l:i ttiltósét az 

irásbeli fclad:otok cstikl=ontó::H)vcl. 

b/ Fejleszterd. tell ·tartalm2.t a vonatkozó jogsza-

búlyok és a folhGsznúlan.dó tarwnyag és i.roclalmi 

rószek f<1l tUntetósévol. 

ol~taM- BJ>'Ógyszeréozel:l:el és szakfeliJ.Q~elők!éel, 

hogy ezzel oegitsóaet kailianak a ;jegyzet alapján 

val.ó cyako:rlatozú.a irC1.2Jyitiisúhoz. I~z megoldh.at6 

hs:Mrozott :róozének Jd·ttil tését kUtelező jellee

eel ellenőrizni kell, s a nem 1ír"oett részeket 
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nem huzów1a a eyalwrlat utolsó szakaszára, 

s igy alkalmazása jobban eléri a ldvánt célt. 

B/ A jegyzet negativcunait felvető vélemények egyik ré-

sze a jegyzet leglényegesebb torokvéseit támadja, 

azt, hogy a & akorlati rrrv~lniba sztl..koéetelenta sok 

elméletet visz, és hogy önó.lló feladntokat oldat meg. 

Kifoeás alá esnek azol:: a feladotok is, melyoknel>: el.-

végzése közvetlenü.l nem célozza az államvizsgát, pl. 

a statisztil:ai folmérések. 

4 .. A "Gyógyszertrl:t'i munlcaszervez,ési c;rakor

latolc" o • je;:;yze'G a:UcalmazásC!.l:lak je1ontő

sép,e és továbbfejlesztésére ~gzó ja

vaslataim 

A jegyzet edd:!.gi alkalmasásél.l'ól ösGzegyUjtött tapasz

talatolt megel'6sitettélc létjogosultságát és gyal::orlati 

jclentőségét. A ldttlltött jegyzetok átnézésével meg .. 

gy6ződtem. arról, hogy nagy sec;itséget lYyujtott a ha.ll-

gatólroalt egyrészt a gy<Jgyszertá:r összmt:1.kUdés6nek össze-

teclmolóc;iai, gyóc;ysze:rellenőrzési., gyógysze:rha"Gáatan.i, 

6Y6gyszerc;azc1{ükodáoit stb. ismereteirnek a gyógyszer-

tár ezintjére vnl6 lebontásban, és az ott való a:utal-

mazásban .• 
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Biztosit ja a jegyzet tow. liM azt, hogy az államv:tzsgás 

gyakorlat első két szakmai gyakorlattól eltérően, ren. 

d.ezetten, a folyamatok egymás után történő mogismeróoo-

vel men;jen végbe, mert csak igy biztositott a teljes ér

tékü szakmai tevékenysóg elsajáU tá;a.. 

A jegyzet fejlesztését min.de>nek előtt az irásos felada-

JGok csökkentésével; és a eyakorlati c;ondolkodást és szem-

léletet kislaki tó feladatok bővi tésév.el terve zem. mely-, 

1yel a cyakorlati l;:épzés tar'töalrn(mak cneléoe a aS lom. 

JavusJ..om, hogy a közforc;alr:!U ÓG i:tY'iJér;eti Gyógyszertári 

mur.J:aszel"Vezési fclacl</Golwn kivtn gy6eyszcrtochno16c;iai, 

c;yóeyozcrisoertetósi, gyóg;yszerellenőrzéoi feladatokat 

:to adjv . .nk a hallgat6kl.1ak, melyeket a speci::'ilis tanszé-

l k 'll.·" ' ~' .. ce a . J. "a•H..U1m{ o ss ze • 

Kiegészitem továbbá az eg;yos fejezeteltet a vonatkozó jot~,-· 

szabmyokkal ás az irodalmi hivatlromlaoldw.l. 

1\z egyes fejeze'celt öoszeállHé.súnúl az oddc;in.él ;jobban 

szem előtt kell tartm1i azt, hoey a Gyalcorlati anyag 

egyes részei ogymással köles<iuhatásba."l legyenek. A kol-

csönhat:isok jell.ecét pm1tomm. mog !~ell h.atározni, s bo-

lőle olyan tevékenysécsert allwtni, mely eey alapvető 

:tormában begyakorolható, éo ebbe az erős v6zba a későb-
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A véazond6 foladatok összcállitásáuál azt is szem előtt 

·kell tartanunk, hogy az egyik lcéssség kialakulc1sa egy 

másik ·tové1~:enyoég kidolgozását megkönn;;,sitso, vagyis az 

egyes funkciók begyakorlása a másikokat ne aJ.:ad6.1yozza. 

Az államvizsgás m;altorlaton LtogozcrL"eEhető készség és 

jártaosúg a közforgslmv. és ~"tézeti gyógyszertárrutb~~ 

a tenr:r,yo.g ilyen jellcgt'i k<ilcs13®atását igényli, s ezt 

kell a "Gyógyszertári muni:aszervozés:i. gyruterlatok" c. 

jegyzetnek biztoo:i. ta."l:i.;! 
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!. A gyógyszertár:!. fa,vakorlatok feladat.ának meg ... 

határozása eddigi elemzéseim ala~ján 

l~z 6.11amvissgás gyóc:;yszerészhallgatríll:l:al szemben tá-

r:1asztott kövc:!'l:;elméuyek magasak, mert a hallgatóktól 

tUdást, szeml.életct, szervezél és iráu.yi Mldszséget 

v{u:nak a ey6gyszorltészi tós, gyógyszer-ellGl1ó:rzós, 

c;yógyszerismerctetés és gyógyszerellátás szervezóse 

és kivitelezé se terlUetún, ezért a gyógyszertári gya

korlatolt lebonyolitás!l jelentős feladat. 

A gyógyszertári gyako:J.•latok az államvizsga sikeres 

letételén tu.1menőe1.:., ha,télwny tényez()k leheiM'lek az 

élethivotásl'a való fellészitéoben is, ic;y elen:;.etdhetct-

lcnEl folailatot kell vállalniuk " az akciól~épcs szak-

oa:!. mliveltség, o helyeo éo gyoro iMletalltotás, "' jobb 

mec;olMsol>: tudatoo igénylése és a ozcrvozé si és veze-

menően jelentős a gyógyszertári gyakorlatolt szerepe a 

' man.uális jártansúgok és készoé&ek 1rialalcl tásáb8!1.., es 

a mu.nkahelyi ismeretek oloajcí.titásában is. I.lind a 

rom gyógyszertúri gyakorlat ez6rt felaclatáb~Jll a kö-

ta:rtnlmazza. 
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l. A hallaat6 gyakorlati mun.l:ája kapc so lódjon a c;yakor-

latot meeelűző évek ecyetemi elméleti és t;yakorla'oi 

ismereteihez, az e1L1Óleti isi:rl1:e'aelt munkahelyi w .. 

natkosásainak, alltalmazás{u1ak feltúJ.•ásával. 

2. A hallgató gyakorlati towkenyséce torjedjen ki mind-

azokra a speoiális lllUl'lltahelyi feladtltokra, ismeretek-

1'0 1 nelyek a .:;yakorlat idejúig az egyetemi ta."lai.Jyag-

ban non szeropeltek, l esetleg késéíbb sem szerepol-

nek/ de a gyógyszcrJcárban val6 munkavóe;zéshéz n61-

3. A gyakorlat máneélik és harmadi!;: év után közöljön uj 

ismeroteket az olltövotkezenétő egyetemi év számára is• 

a cm1t"l11yag egyes cyakorlat:l. vonatkoBáoainak elöreve;.. 

titésével. 

4. Min<leu gyakorlat tartalmaszan olyan oanud.lis tevé-

l{enységet, crvnkahelyi gyakorlati ml'lVelotcket és fo-

lyamatokat, gm::dolkodási feladstokat, nelyel':ben a 

hallc;atóknak jártasságot., vagy kécssége·t kell szerez-

nit va;_;yis be kell gyakorolnia. 

nócy eleme a halle;atók tevélwn~·ségóben irányitot::t:m 

kifejezéore jusoon1 mert cnak igy tudja a gyakorla-

~uokat tudatosan bcé:pitoni az ok"'catás folyamatábq. 
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munkájál1oz is, mert csak iey tudj ál~ il•á.uyi tani a 

gyakorlatol~:at • 

A gyógyszertári gyrutorlat négy eleme a három külön

bözo gyógyszertári gyakorlaton, nem egyforma arány

ba'rl jelentkezi.k. Az első gyógyszertári gyakol'laton 

/második év után/ előtérbe kerülnek a speciális m-ü.l:l .. 

kahelyi felada tok, isrre rc"Gek megszerzése.,/I/2.. pont/ 

továbbá manv.ális, clunkahelyi gyakorlati müvoletek vég

zése /I/4. pont/ és a harmadik év gyógyezertecl'l.nol'

giai :tsme:retcinek előrcvetitóse. / I/5. pont/ 

A második gyógyszertári gyakorlaton / harmadilt év 

után/ előtérbe kerlll az előző év egye·temi elméleti 

és gyakorlati ismereteinek alkalaazása / I/l .• pont/, 

továbbá a követi:ező év egyetem elméleti ismeretei

nek /I/3. pont / előrevEtttése ., p:L. a gyógyszertári 

szervezési ismerotek elsajátitásó.hoz .• Az államvir~s-

gáo gyakorlatokon elsősorban clőtél'be kerül a mt1 .. nka

helyi gyakorlati mUveletek és folyamatok, goo.él.olko

dá.si feladatok elsajá.titása /I/4. pont/, tová.blá az 

előző egyeterni 6v gyógyszertár:!. vona.~Gkozásainak be

.:.;yakorlá.sa /I/1. pont/. 

A kiemolt elemeken J:ivUl minden gyakorla·!;onbizonyos 

m6:rtókig meg kell lenni a többi elemnek is, mert 
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hagyjUk a gyógyszertári t;yakorlatokból. A gyógyszertári 

gyógyszerészek jelenlegi helyezetébe.."l, amikor a "rv.tin" 

munka végzése sok esErtben. teljesen kiszoritja a gondol-

kodási folyamatoleatt s ilyen formában megszv.nteti a 

gyógyszerészi és gy6gyszex~tári asszisztensi n:u.ull!:akörök 

mindennap:l. meg1zyilvfmv.lúsa kt.izött:l. különbségeket, /va-

gyis a miná.ennapi D11.L.'1lca nem áll arányban a lcépzések kö

zötti kt1.l.önbsége1::l;:el/ nem ha'l[;BUlyon'. at;Juk ki a gyakor

lat m:l.nden.napi munkába val6 besegi ta:, azt ld e gé sd tő,. 

jellogét, Ezzel összofUgg az io .. , hogy a gyógyszertári 

gyakorlatok négyes felaclstó.:tlak m:l.ndennapi vdgz.ésekor a 

hallgatóirat neo azabad tu.Herhelni és a mennyiségi lt15-

ve·teloényeket előMrbe helyezni mu.ni:ája értékeléeénél, 

mert alrttor hatástalarulá <..rálnak; feltiletessée;re nevelnek. 

A szakr:1ai gyalterlatok" a gyógyszertári gyakorlaton ki

\Ul m,~s munkahelyekkel Hgyütt/gyégysze:rgyár, galenu.si 

laboratórium/, feladn""aikban és a kiv:l telezés k15rülmé-

nyeiben Bsszetettek. !•z egyes gyakorlatokra va16 konkrét 

tározása minc1en esetbm1 a g;;a1:o:r1at jellegének megfele-

l " . + é" 1 .. . . ' A • ' l < •• • , • t ·!'. o SZ8J:::: vffi10Z l:: e :t O[;j'U."C"'GeS ElU..."L,:a.JaVa VO:r?1Jű!ll1e ~:. ·.L .. ppen 

ezért neo célom az ec.;es gyakorlatok G,Yóg.yezertehcnol6-

giai, gy6gyszcrhatástani• gy6gyszerella'1őrzési :felada-

.. Ga:l.nak meeható.rozáoa, kisérletes nurill:úmban is kifejezet-
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szerellé:~ási vonBtkozásai. t elemo ztcm. E!triek llle[;feleléen 

mu."1k.áim "oovúbbi l'Ószébeu is a eyógyszortá:r:L gyakorlatok 

gy ó ey-

A kövotl:cezőkbcn. ~lavaslatot teszek mindht).rom tiptlsU r;sógy-

szartári gyakorlatnált / a s;peoiális :feladato!~ .ld töltésé

nok elvégzésével/ alka.J.mazható, 11lta.J.tmoo l'll'.li."1.katerv Usz-

szeálli tására, '.;ovübbit ldsérletképpen az úllau"l\.>izsgás 

gyalwrlat 12 he·tos ktlzfol't;;almu gy6gyozertá:ri részének 

kivitelezésére, 

zóoéuok munkaterve 

lapj(m ~javaslatot teszek n~1dhú.ron "Gipttstt gy6gycnc:rti:.rÍ 

gyakorlato.n alkalmazható, általfu1os mm1I:aterv össze. 

állitás~tra. 

tok s:~~emelőtt tortása célszeJ~U: 



- 145-

- !3sszeálli tásaltor J:igyelembe l:ell velltd a hi va-

Mstudat, a hivatt)lás bctiiltésére alkalmas kész-

séc;ck l:ialald tását Bl5seg:i.tő tananyag fel véte-

- a feladstok JGecyék lehetövé azt, hogy aaját 

tapasztalatul, alavj{tn mecc;y5ződ.;jt>.nek a hallea

tölc: az o1rn(neti isnorotel: allralmazhatósú;:;;áról, 

- olyan felad.atoL éisszeállitása cólszeriJ., amely

nek mec;oldtísa során a hallcató a korábban szel.'-

felelős~ggel, önt'illóan all;almazza; a foladotok 

közéitt leii. enek olyanok iD, rnolyol: gyors itélet-

szervezö 1 és vezetési kós::;oég 1:iala-

ki tr1s(u .. a tt és ae ombe:c•el:kel való bé.násmód olsa-

hely jelle:.;óvd. 
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B/ A Gyógyszertc>.ri gyakorla-ti oktatás anyagának öaoze-

állitása: 

l" 1\ Gyakorlatot mec;előző egyetemi elméleti és gya-

korlati iGOE;:r·etel:hez osat1al:oz6 gyako:<.'1ati ·tevé-

szerzós kri tóriu.m6nai~, vagy ha e:::re nincs lehe

tőség, a gyakorlat rövidsége, vagy a mv.nl:ahely 

tárgyi foltételei miatt osak a megismerés SZll1t-

jénele meejelölésével, Dl. a harmadik év utáni 

gyógyszertári gyakorlat osotébe.t"l a k\lvctkező: 

- kés:Jség szerz6s: x·ecept;;~rai mtlvoletvé;Gzúsel:bon, 

a Gy@gyszerkönyv 

alapján elvégzendő táj~koz-

tató gyors vizsgálatoko 

rós r:einel;;: szalrmai gyakorlati / gyót:;;ys zertr5.ri/ 

vonatkor:ó.oai t elörevet:t teni, megismertetni, s 

ez::.: cl a későbbi olsaji.:t-b:ltú.st célzottabbá tenni, 

:pl. a ha:roail.ik óv utáni gyógyszerúri gyakorla-

ton ez é:riu~ti a t;olern.toi gyúcyszerl:ószi tési, 

' 1"" N .. • ". .. ·~ i ... L ~ gyc~gyszere_J..enorzosl. os gyogyszeru.gy s.uervezt:JSJ. 
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a gazdasáGi- Ugyviteli mv.rili:ó.k nyomtatvál.'ly:inak, 

stb. bemutatását. 

3,. 11 gyaltorlati 'cevókenység folytaMsához szLlkséges 

madik év utúni gyóg;yszertár:!. gyakorlaton az ok-

tató-gy6cyszorész uj iomerotanyag~'ihoz hasonló 

részlo·tof.-:áézgol és pontossággal mutasna bo a hall-

gatónak a 6/:JÓgyozere::~pcdió.lú.s sogédeszközeit, 

expod:tó.lás ozabó.lyai·~, mert onc:ol: hité.nyában a 

lmllgat6 

a ,, 
~ 

zr1sa, mely tartalmazza a gyako:dat ideje alatti fol-

adotok elvóe;zésének egymásv.Mnjú.t, a javasolt oorreu -

det, me ly az ismeretek hatékonyabb rög zi tését !ti vó.uja 

bizto si t ani. h tcma·tilw me.;;hatm·ozás(J.nál a zemelőtt 

1. 1; hallgcd;ó tevékenysége a lliD.n.l:a min-

dmma:pi, rm-::.dszc:ees menetóbe illeosked jen, fi. eye-

lombo vóvo a hallgató előztlekben ccc;határozo'tt fel. 

ac.latn:l.t. 

óo folyauatok p3G8Ziv ozen1.élő;jeként lássa el. 



~:-

5. A gyakorlat feladaM.nak meefelelően tm•talmazza 

a tematika a hallgató, !itemszerü váltogat6..s61.ak 

programjá:~ a gyógyszertári mtw .. ka egyes szalm szai-

ba."l. 

ev 
D/ A gyakorlat legfontosabb nnreléai feladatinak megha-

tározása; a mcsfelelő szakmai szemlélet, pontos mun-

kavégzés, a ;jó munkahelyi kapcsolatok khlat:i·bása. 

E/ l1 gyakorlatok sr~ámonl~érósének meghatározásat 

- eólszertl. az államvissgás gyakorlatot egyóni felaa.ot-

megoldásokkal kiesésziteni, 

- a gyakorlat ide;je alatti olmóle'öi foc;lalkozrisokat a 

halleatók beszámoltatásával kiec;óssiten:t, 

- a nyári gy6gyszerM.ri eyakol'latok számonkérésót 

az elkövetlr:ez5 tanév meefelel() szaktárgyi munkájá

hoz lwpcsolni, 

- a nyári gy6gyszertdri gyakorlatolton folyaraatcs mm.lim-

napló vezetését alltalmac;ni., 



gyóhyszertdri rószőnek kivitelezése 

Az áUanrvizsgás hallgatók 12 hetes közf.orgalmu. cyógyszer-

tevékenység sort állitottam össze. 

olyan gyakorlatozásra, 

mely bistositja a gyócyszorMr mUköd.ésének összefiigc;ések-

ben vaJ.ó moc;ismerését. Ilyen ki vi telel2lés elsőElorba.n az 

ségos és i~1dokolt, me:rt 

megismerésévol tol;.] esi the tök.• 

javasolt so~:rendjében adom meg. s igy célom az, hogy armak 

lépésről- lépósre való ".;eljosi tésével egységes kt~p alal:uJ.-

t:reghat[i:cozom azt, hogy mivel oélszel:'U kezdeni, vaGY foly-

tatni a gyakorlatot, hogy mogfe elő sorrendben rögzőc1jenek 



- 150 -

lce~lő i télőképeoa(!ggel, kri~Gikai kósZGÓ e;c;el közeli t sen 

A tematil;:a gyalo:orlat:l.. kivitelezésénél a követl:ező szem-

- a hallgatók a kiilönböző !illl.l.lltaltörökben végzett c,ya-

adntba, 

- uj !:!V.ul;::'i.jtil'.: elkezdésénél ac ol5ző Dtll.'lkakörökben 

rész ismertesse az elvégzendő feladatot, 

- nagy:f.'orgalmu. gy6gyszertárnkbnn, ahol. a gy6t;yszer-

adata 4 kUlönböző részre osr;lik / taxú.lás, speciali-

e;crt6 oe;yenl5 időt t öl toön el minden m1mltaltörben, 

.. a ha1leat6 has~:::nos, aktiv tevékonyséeét mec;folelő 

secitoéggel v6c;ezze, hogy energiájc .·. ne a Qen..rl.yio6-

Gi tel je si tményre t hane o a c,yakorlat:l. ismere"vok el-
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- a megadott időtartamokat az oktató- gyógyszerész 

a gyógyszer·tá:r rm:mkamenetéhez igazitsa, 

- a ballgatók a gyógyszertár részfeladatait a 

11 Gyógyszertári mu.nkaszervezési gyakorlatok" o. 

jegyzet alapján sajáti tsák el. 

A tevékenységsort a következ()kben mu.tatom be: 

Orvosi vén;yek 4 tanu.lmáuyozása 

Expediálás J lo 

Készletfelvétel 7
1 

G-yógyszerrendelé si 

nap 

nap 

nap 

A hallgató ezt a feladatát 
a vényeit retaml;isával v3 gez ze. 
Igy behatóan. megismeri azoktirll 
alaki és szakmai szempontból 
még az expediálás:!. és gyógy
szerkósz:!. té si mu...'llta meglwzdése 
előtt. Ezzel tanu.lmc'myozza a 
vényeit tartalmát, hoc;y megfe
lelő beteki . .11.tést szerezsen az 
orvosi vé nyelelrel való te\6 keny
séghez •. /l.z igy átnézett magiszt
rális és gyógyszerkülöl'llegesség 
vényekből vonjon le ltöVe°Clcezte
téseket a g;yógvszertár e:-:pediá
lás:!. és gyógyazerkészitési m~ 
kájáról· 

J!'olyama"cosa\1 végezzell rsyógyszer 
eX]?ediálást és annak lllinclen l'é
szét i.qmer je lll':! g. Az expediálás 
folyamán kisér je firsyelemmel a 
tt;yóc;yszerldszlet váUozását t hogy 
az itt szerzett ismereteit össze
vetve a retaxálás során szer~~tt 
tapasztalataival készletfelvételt 
és gyógyszer-rendelést tudjon ké
sziteni. 

Előző tapasztalatai t figyelembe 
véve végezzen szabál;yo s készl.et
felvételt, minden gyógyszerféle
ség területén. Ezt követően elle~ 
őrisze a törzskészleti- fogyókész
le ~i l:,e-:t;y-csaégét-,--majd kapcsolód
jon be a eyógyszer re..'1delési mt:tn
kába. 



Expediálás / 

Gy6gyszerek 
átvétele 

j 
Gy6e;yszorek 
me:nnyiség:f. 
átvé·tele 

t 
Gy6gyszerek 
elralct{trozrísa 

J 

Gyógyszerké-
szités 
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6 nap 

2 nap 

2 nap 

3 l'l.ap 

32 l'l.ap 

l• rendelt gyógyszerme:nnyiség 
beérkezéséig folytassa a ~ 
megkezdett e~vediálási mtwJcát. 
Ellen6rizze gyógyszer-rendelé
sének helyességét, kisérje :fi .. 
gyalemmel eddigi tapasztalatai 
alapján a gyógyszertár készlet
alalntlását, és ltövesse ész .. 
szer!ien a gy >gyszerek forgal
mát, terápia:b allmlmazását. 
Végezse az exped.iálé.st magiszt
rális vények és gy6gyszer-kö~ön
legessécek területén is. 

Véc;ezse el a beérkezett gyógy
szerelt men.r1:,;"1sóe;i ó..tvételót, 
vezesse be a sz{unlé.lt végössze
c;ót "Készletváltozás:!. :l.vre". 
J~rtékelje oktat6-gyógyszerész
szel a glóeyszer-rendclés he
lyossé.:;é"• 

Végezze cl az alapSly agok gyór;,y
szerk.önyvi vizs[;úlatai t 1 ós ve
zesse be az adatoltat a nvizseá
lati naplótl.ba. 

A gyóc;yszerkü.lönlcgesséc;el' és 
ala.panyagok. clrakt{u."'zása sort'm 
isoételten ellen5rizze c;y6~-
szer-rendelésének helyességet. 

ll hallc;ató ezen id6szak teljes 
nr..:u;.kaideje alatt a gyógyf!lzerké-
szi t és ben tevékenyked jen •. Egy 
héten kel'eszttil az oeyes vények 
elkészitésónél minden munkát 
egyesül végezzen~ Kisérje fi
gyelemmel az orvosi vények tar 
talmát o ezt öoszevetve az előző 
hetel~ macisztrális vónyismel'etó
vel vonjon le következtetéseket 
a a;yóGJszertár gyógyszerk6szit6 
tevékenységével., Mérje fel a eyóGJ
szerkészit6s személy1 és t{~gy1 
feltételeit é<J ennek alapj{m 
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Gyógyszertári 6 nap 
gyógyszerforgalo 
elszámolása 

tegyen javaolatot a :yógsszer
készités szervezéaé~e. A hátra
lévlS 2o napon végezzen folyama
tos gyógyszerkészitést, egyre 
inkább csökkentve a kiszerelési 
és egyéb, semmi ujat nemnyujtó 
mttveleteket. Célszerű a hallga .. 
tókat bevolmi az inkompatiii li
tési feladatok megoldásába és 
egyébb észszerüsit6 munkába. 
Végezzen ebbcl:l a mun.ka:kéirbon bel
ső ellen{Srzést• gy!ijtse 15ssze a 
hiányosságokat• és teeyel?. javas
latot azok kikUszélbtilésére. 

A hó:ne;p utolsó 6 napján kaposo
lódjon be a gyógyszerforgalom 
elszámolási feladatába. Vegyen 
részt m1uden ezzel összefUGglS 
tevékenységben. A lllunka befejez
tével végezze el a c;yóeyezer·tár 
statisztikai jellemzését. 
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tári gyakorlatolmak a ld vitele zcísét befolyé.soló • azt ha-

i tékanyabbá tev 5 tényezők elemzése, s enn.ek alapj6..n a gya-

- A szalernai gyaltorlat kivi telezésénel: vizsgálatát az ind.o-

Itolta, hogy a szal:ma:i. gyakorlatokl1alt a m:D.nkahely uegisme

résével, a mv.nka.Y.lelyi jártasságol: és ltószsécek kialal-,itá-

·t:J.tásában" • s ezzel a hallgató vég!:lós v.tCw..i tevékenysésé-

ben•\ Továbl:nnenőleg azért is szültséges az elemzés, mert a 

szal:mai gyakorlatok befolyásolása Bsszetettebb, mint a 

többi okteJt ás:! formó.é •. l; gyakorlat kiv:! telezésó1.t51 ugyanis 

az egyc~em és a hallgató kapcsolat(Íba belép egy harmadik 

téínyez5 a rrmnkahelyi körülmél'J.y is. l>zelmelJ: az összefUggé. 

sel::.!1ek a mec;ismerését és bemutatását kivántam c:lór.ni iro-

dalilli rész első felében, a készség és jáxtasaág fogelm:L 

és tm.'talmi olemzéaévelt a azal::mai gy~lkorlat kivitolezé-

pedagóGiai és filozófiai nézetP-l:ben fellelhető gyakorlat 

ismerés folyamatában. 
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Jelentős helyet foglal el a szakmai gyakorlat a gy6gy. 

munltahelyek széles skálája tekintetében. l; világ gyógy

szerészk6pzésének. döntel többségében, minól több lllUlllm-

hely bewnásával. a képzéseknek lényeeos k.ie[;úszi tője a 

gyakorlat. Iilagyarorszt'ig:i, gyógyszerészképzés történelmi 

hagyományai is a szakmai gyakorlatra ópUlnek, bár az 

egyetem az elméleti és gyako:J.•lati ismeretele oktatásrit 

folyamatosun átvette a munl:ahelyektől, ogy sor spoci6.1is 

képzési, novo:cési feladatban azonban a mu .. nl:ahely megta:r

totta dörrtö ozerep6t~1: l}zekn.e}: az összefUe;c;éseJ!";..llek a meg-

ismerésót k:l .. v<f~.l'cam €<lérni az il•odalmi rósz nr).sodik felé-

kulásá.nak 6.ttel:intóoévol, a WHO l:iadvány alapj{ul a ozal:

nai gyakorlatnak más oro::~:tgok gy6gyszerészképzéoben be-

.A szakmai t;yakorlat döntő :sze:::·opének .·· a [;yógyozcrGsz-
' •i 

kér1zésbe.u való r.w<,;is~~~~~o.tán, dolgo;_atom l:isérletes 

szakcai c;yako:rlatainak ld-

vi telezési helyei köziJl e.;;yet, a eyógysze:rU:rat 1dv6.laozt-

va_ v~gcztem el clemzése!n~ Kérdőivck all:almaz6,s6:val a 

. t' . .. l . ' .... l ' ' . "'l l ' ' l gyogyszer o.r:~. gyaKor a·co"~ lC.L V:l í:: e ez•c:seneK ;,;e en e.:;.;. .ae y-
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és a kivitelezésben résztvevő mtmkahelyi !'makenberek 

volt a célom. 

s 
kelése, hogy ez a mó<1sZel' alkalmas-e a gyakorlat kivi-

A gyógyszertúri g.)nlkOl'lat ilyen m6dou való elomzésével, 

összességében az vol t a célom, hogy net:;i::lme:r' jem a c;;yal:or-

kat a fel tételei·t, melyek a l~:ópzós:l. rendszorben biztosit-

l 
" 

alkalma-

zás3.val, 



kozás e~örevetitósével. 

2. il .§>";Ya.lwrlaton a hallGató rendszerezett mu.n.kahelyi 

matok ogymással és az elnéleti mw aggal való állan.cló 

lehe'flővé a gyógyszertúri munka össze:fiiggóse:l.ben való 

elsajáti támit. 

3. k'unkahelyi tevékenységének minden lépésében keresse 

a gyakorlati folé>datol: elméle·ti hó:tteré".;, hogy már az 

egyetemi évek alatt ldalal::ul jon benne az elméloti is-

4. 1\z egyetemi t;~man;yac;na1: mec;fele~ő mv.nkahelyi ma.nlliílis 

és gondolkodá ai jár"Gasságok ós Icészsécel' fe jllldjenek 

ki, a hallgató ilyen iró.nyba.n való tudatos te:v5keny-

sége folyand.n. 

5 • Biztesi tsa a llallc;ató kritilms hozniállását a munka

helyi fe~allatokhoz, önálló itélc"Gall:otó és döntő kész-

6. Egységes szemléle :-tel, ós [;yakorlati isoerettel kerül-

jenek a hallgatók a mun!whelyről viossa az egyetemre 

/vagy a választott mu.nkakörbe/. 

Disszertációs mm'lkám eredrnényel:éppcn a kövo'akezö javnsla-
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sára: 

nindhé,rom tipusu szali;sai e;yakorlat:raaz 

egyetem által összeállitott részletos mmlkaterv kia-

beoz(tnoltatási Ie::Dtelczettségónek és a nevelési célki-

tUzósei: f'elt(;lr;.tetésével 1 a hallgatóknak és az oktató-

dissE;ertációmban kisérletet tetten, s er.nek alkalma-

l 

3. ;.>zflksógos jól képzet·t, az egyetemi olrtatttssal intenziv 

kapcsolatot tartó, megfelel{! !!lu.nlraiM kedvezményben ré-

szesElő ol:tató .... gy-6gyszerénzi h(tlózat l6t:cehozúsa, to-

lózatot létrehozni. 
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tílló fclaclnt adása, az állam.visngás gyaltorlaton.E-::u:e k 

végzett kisé:detes munlcrun tapasztala".; ai t tartom. Ez-

tovó.bb:i a kisérlotkóppen boópi·t;ett feladatokkal Öl'l.-

' 

va16 alkalsazásr'lra .• 

7. 

rr::ssázJ.ek hat8kony lr:ivi telezéSém ..~c:evéltonység:;?ört 6.111-

..!. .b.' •• 
liO ut; am os sze t s javaslom l::isérletkóppen az ennek 



l 

l 

l 

- J..GQ • 

hallgatónak választ kelljen adni gyakorlatának :f5bb 

zottab'b beka:poDolása a hallga"~6k sr:akma:i. gyakorla

' L:i l:8p:JóG6b~, amin t azt az E .I; .K-ban ·capasztaltam, 

·t:ov(~""''hA; !1, 'L.-.i'il-eo·q /{4 n('tvr.d-:c- r,-)\""7-··hn~ 'ha~o-r"-1 o"~~ . eoy-lr"-~t 
"" ~.,..t.f.Jt.Jc;... ,." "'"''-"-· "'~ -""'"'..:... -.-t.;;;.u'--'"' -;.:.~ .. :..---v .... ~~ v . .-4>-"""'"'~. t.;. ...... c 

k{)z:forgalmu c:Ióf!;}/DZortár belr.:apcsolása a G-yógyozo:t"ész-

te1:et, melyel: alapján a gyakorlati gyósyszerósZkép-

s melynek scgitsé-



, 
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