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Ilyen volt - milyen lesz?
Átalakulóban a(z egészségügyi)
szakképzés rendszere – 1. rész
A gyógyszertári asszisztensképzés
szervezésében és felügyeletében a Kamara
január 1-től új jogkörökkel rendelkezik és új
feladatokat lát el.

A 2019. év elején napvilágot látott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által gondozott „Szakképzés 4.0
stratégia”, amelyet később kormányhatározat is megerősített. Ez indította el az Ipar 4.0 programhoz kapcsolódva
a teljes szakképzési rendszer átalakítását, benne a gyógyszertári asszisztensek képzési rendszerével.
A koncepció ipari fókuszú, és középpontjában a duális képzés és a digitális kompetenciák, mint hívószavak állnak. Az egészségügyi képzésekről a koncepció általánosságban beszél, az alábbiakat rögzítve: „A szakképzésben az
egészségügyi és szociális gondoskodás szegmensek tanulói
létszámának emelése is fontos kihívás, tekintettel a magyar
egészségügy létszámproblémáira. Ugyanakkor látni kell
azt is, hogy a jelenleg nappali rendszerben oktatott egészségügyi és szociális szakmák egy része még idegen a 14-15
éves fiataloktól, így ezeknek a szakmáknak a választása és
tanulása egyre inkább a felnőttkorhoz kötődik.”
A Magyar Gyógyszerészi Kamara régóta szerette volna (bár más okok miatt) a gyógyszertári (szak)asszisztens képzés rendszerének megváltoztatását. A Kamara által megfogalmazott szempontok a gyógyszertári asszisztensekre vonatkozóan, hogy legyenek jól felkészültek, legyenek lojálisak a vezetőikhez és hivatásuk szabályaihoz,
ismerjék kompetenciáik határait, továbbá cél, hogy annyi
asszisztenst képezzünk (regionálisan is), ahányra szükség
van, hogy elkerülhető legyen a munkaerő-hiány.
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a
2020-ban megjelent végrehajtási rendeletei megadják annak elvi lehetőségét, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamara a célkitűzéseivel összhangban határozottabban bekapcsolódhasson a gyógyszertári asszisztens képzőhelyek
nyilvántartásába, ellenőrzésébe, valamint a kimeneti ol-

dalon a vizsgák nyomon követésébe, kamarai delegáltak
részvételével. Mindezen tevékenységek ellátásával egyben
lehetőség nyílik a folyamatok formálására is.
A gyógyszertári asszisztensképzés „felügyelete” eddig a
Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamarához (továbbiakban:
MKIK) tartozott, majd az új szabályozás szerint lehetőség
nyílt arra, hogy az adott szakterületen kompetens egészségügyi szakmai kamara ezt a jogot átvegye. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával folytatott megbeszélésen jeleztük, hogy a lehetőséggel a gyógyszerészkamara élni kíván. Ezt követően az MGYK Országos Elnöksége 62/2020 (IX. 17.) E. számú határozatával megerősítette ezt a kezdeményezést és döntött arról, hogy ezt az
új hatáskört a Kamara felvállalja: „A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége a szakképzésről szóló 2019.
évi LXXX. törvény 100. § (3) bek. b) pont alapján jelzéssel
él az ágazati miniszter részére, hogy az ott nevesített hatáskört és feladatot el kívánja látni – folyamatosan konzultálva az egészségügyben működő társkamarákkal az egységes
ágazati képzési szempontok érvényesíthetősége érdekében.”
Erre tekintettel dr. Boér Gábor egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes-államtitkár 2020. november 4-én érkezett levelében az SZKT. 100. §-ban meghatározott feladatok ellátására a gyógyszertári területet érintő egészségügyi, szakma/szakképesítés esetén a Magyar Gyógyszerészi Kamarát jelölte ki.
A törvény alapján kamaránknak ezt az új feladatot 2021. január 1-vel kell ellátnia. A feladatok és dokumentumok átadás-átvételére vonatkozóan az MKIK és az
MGYK megállapodást kötött, majd az MKIK illetékes területi szervezetei és az MGYK területi szervezeti között
meg is történt a kapcsolatfelvétel, valamint az iratok átadás – átvétele. Ez az alábbi területekre terjed ki:
− a duális képzőhelyek nyilvántartásának vezetése,
− a tanulószerződésekkel és az együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos feladatok átadása-átvétele,
− a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás.
A következő számban az OKJ átalakulásának/megszűnésének gyógyszertári szakmacsoportban tartozó képzésekre vonatkozó változásait mutatjuk be.
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