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! Ilyenkor széles paletta tárul a kí-
váncsi hallgatók elé: a barátságos
kis patika, a klinikai tv-sorozatokban
fel-felt!n" intézeti gyógyszertár, az il-
latos galenusi labor, az izgalmas kuta-
tó- vagy egyetemi eljárást végz" inté-
zet, és a kisebb-nagyobb gyógyszer-
gyárak.
Én tizenöt másodéves évfolyamtár-

sammal együtt egy gyógyszergyárba
(Richter) mentem, mert a záróvizsga
el"tti szakmai gyakorlat kilencszázhat-
van órájában (kilencedik-tízedik félév)
ide már nem lehet ellátogatni.
Miután rövid eligazítás és orvosi

vizsgálat után belép"kártyáinkat meg-
kaptuk, különböz" szervezeti egysé-
gekhez kerültünk. Kisebb-nagyobb gé-
pek, összeszokott team-ek, érdekes
szabályok fogadtak. Egy-egy na-
gyobb gyár majdnem külön várost
alkot, saját víz- és alapanyag ellá-
tással, élelmezéssel, költségvetés-
sel, informatikai rendszerrel, „hiva-
talokkal”, védelemmel. Kicsit még a
nyelvezet is egyedi, például ami az
Egisben kimérés, a Richterben bemé-
rés. Ez a szigorú gyártási (sarzs) lapok
egységessége miatt alakult ki, de a
dolgozók szokásai is (a kötelez" sza-
bályok mellett) hatással vannak az

egyediségre. Szervez"készség,
technológiai szakértelem, gépészeti
hozzáértés, rendkívüli precizitás szük-
séges a gyártásban résztvev" gyógy-
szerészek sikeréhez. Egy gyárban
azonban a gyártást el" kell készíteni
és a legyártott készítményeket el is kell
tudni adni. Itt is szükség van kollégák-
ra, hiszen a legjobb gyógyszerszakér-
t" a gyógyszerész. A gyártás el"készí-
tésének egyik legizgalmasabb része a
hatóanyag és a kész gyógyszerkészít-
mény kifejlesztése. A rendkívül kor-
szer! és drága módszerekkel, gépek-
kel, m!szerekkel (pl.: HPLC, NMR) és
a jó ötletekkel ügyesen bánó szakem-
berekkel ismerkedhettünk meg. Szá-
momra külön érdekességet jelentett az
állatkísérletek bemutatása, néhá-
nyunk majdnem egész végig ott dol-
gozhatott. Ha megvan a hatóanyag,
akkor el"ször a Pilot-üzemben megfe-
lel" gyógyszerformává alakítják (tab-
letta, kapszula, injekció, ken"cs stb.),
kis sarzsméretben sorozatgyártásra
optimalizálják a gyártástechnológiát,
majd ezt követ"en vezetik be nagy-
üzemi gyártásba méretnöveléssel. Az
egész folyamat mögött persze komoly
dokumentációs munka áll. Minden
munkafolyamatot rögzíteni és igazolni

kell, hogy az el"írások betartásával a
megfelel" min"ség# gyógyszer kerül-
jön el"állításra. A teljesség igénye nél-
kül: szabadalmaztatások, kvalifikálá-
sok, validálások, törzskönyvezések.Mi
az egész folyamatot, csak mint megfi-
gyel" kísértük végig, néha kicsit doku-
mentáltunk, és sokat kérdeztünk.
A dolgozók, vezet!k kedvesek

voltak, és leend! kollégaként kezel-
tek minket. Bennünket is megcsapott
a felel"sség szele, és átéreztük a ta-
nulmányaink fontosságát, szépségét
is. A konzultációk, kötetlen beszélge-
tések során személyesebb képet is
kaphattunk az ott dolgozókról. Mivel
többen töltöttük egy helyen a gyakor-
latot, ezért élményeinket ebédszüne-
tek alatt (finom üzemi konyha) egymás
közt is meg tudtuk beszélni, majd ebéd
után néha meghívtuk egymást „saját”
szervezeti egységünkbe is.
A többiek véleményét ismerve,

senki sem bánta meg, hogy a négy
hetet gyárban tölthette. Tapasztalat-
szerzés szempontjából érdemes meg-
ismerni a gyógyszerészi hivatás egyéb
szakterületeit is, ezért legközelebb egy
másik területr"l fogunk beszámolni.

Kocsmárszky József

OKTATÁS

Gyógyszerészhallgatók nyári gyakorlata
A gyógyszerészi diploma megszerzésének feltételei alapján, minden hallgatónak kötelez! szakmai gyakorlaton
kell részt vennie. Ezt általában mindenki tudja. Az viszont már izgalmasabb kérdés, hogy ki hol tölti azt a négy-
négy hetet negyedik és hatodik félév után.

RÖVIDHÍR

GYERMEKEKÉRT!
Akorábbi évekhez hasonlóan az Instruktor Öntevékeny Csoport által évtizedek óta nagy sikerrel szervezett Sem-
melweis Egyetemi Gólyabálon idén is volt Jótékonysági Tombola játék, melyre a vendégek jelképes összegért vá-
sárolhattak szelvényeket.

! A válság ellenére a szervez!k-
nek sok értékes ajándékot sikerült a
támogatóktól szerezniük, többek
között kisorsoltak egy all-inclusive
Wellnes-hétvégét, szlovéniai raf-
ting-túrát, dvd-lejátszót, színházje-
gyeket, könyvutalványokat és még
számos nyereményt.
Aki esetleg idén nem vett részt a

sorsoláson vagy lemaradt volna a dí-
jakról ne búsoljon, hanem inkább vés-
se az emlékezetébe, hogy jöv"re még

több szelvényt vásároljon! Annál is in-
kább mivel mint minden évben úgy
idén is, a befolyt összeget az Inst-
ruktor Öntevékeny Csoport - az
I.számú Gyermekgyógyászati Klini-
ka Trautsch András Olivér Alapítvá-
nyának ajánlotta fel.
Az alapítványt 1988-ban hozta létre

egy gyermeke megmentéséért hálás
szül".
Az alapítvány célja: a leukémiás

és daganatos beteg gyermekek jobb

ellátását szolgáló épületek átalakítása,
közvetlen ápolását célzó tárgyi eszkö-
zök beszerzése, ellátásában résztve-
v" személyzet védelmét szolgáló tár-
gyi eszközök megvásárlása, hosszan-
tartó kórházi ápolását megkönnyít", a
gyermekek lelki helyzetét javító eszkö-
zök vásárlása, és a betegek sajátos
ápolási körülményeikb"l adódóan
szükséges egyedi bútorok és kiegé-
szít" berendezések megvásárlása.

Tóth József
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