
PTE Gyógyszerésztudományi Kar Szakgyógyszerész képzés 

Gyógyszerellátási gyógyszerészet szakirány „Farmakológia, farmakoterápia” 

szakképesítésének tematikája 

Felelős oktató: Prof. Dr. Pethő Gábor 

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján a Farmakológia, farmakoterápia szakképesítés képzési ideje 

48 hónap, mely 24 hónap törzsképzési programból és 24 hónap szakgyakorlati képzésből áll. Mivel a 

relatíve hosszú képzési idejű (4 év) képzésre kis számban jelentkeznek gyógyszerészek és a jogszabály 

által meghatározott 2 éves törzsképzési program nagymértékben átfed a Gyógyszerészi gondozás 

képzési programjával. Ebből adódóan a gazdaságos és fenntartható képzés érdekében célszerűnek 

tartjuk, hogy a Farmakológia, farmakoterápia képzésben résztvevő szakgyógyszerész Jelöltek a 

Gyógyszerészi gondozás szakképesítést választó jelöltekkel végezzék a képzési idejük első 24 hónapját, 

koordinálásukat a PTE GyTK Szak és Továbbképzési grémium végezze. A fennmaradó 24 hónap 

szakgyakorlati idő alatt a jelöltekkel való kapcsolattartást, a képzés szervezését és a számonkérések 

lebonyolítását a szakképesítésért felelős PTE GyTK Gyógyszerhatástani Tanszék végzi. 

 

Törzsképzés első éve (1-12 hó) 

A PTE GyTK honlapján a „Szakgyógyszerész képzés tematikája” felületen meghirdetettek szerint a 
Gyógyszerészi gondozás szakképesítés törzsképzési tematikájával összhangban. 
Helyszín, időpont, előadó és téma lásd: 
http://gytk.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=367&nyelv=hun 

 

Első év végi beadandó írásbeli számonkérés témakiírását és értékelését a felelős intézet oktatói 

végzik. 

Törzsképzés második éve (13-24 hó =másod év)  

A PTE GyTK honlapján a „Szakgyógyszerész képzés tematikája” felületen meghirdetettek szerint a 
Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyakorlati képzésének első éves tematikájával 
összhangban. 
Helyszín, időpont, előadó és téma lásd: 
http://gytk.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=367&nyelv=hun 

 

  



Szakgyakorlati idő első éve (25-36 hó = harmad év) 

Helyszín: PTE GyTK Gyógyszerhatástani Tanszék (7624 Pécs, Szigeti út 12.) 

A laborgyakorlatok és konzultációk írásos anyaga, előadás diái és kísérleti leiratai online elérhető 

teendőek a PTE GyTK Szakgyógyszerész képzésének honlapján. 

Dátum időpont/óraszám Oktatott anyag/téma Oktató, felelős oktató 
neve 

Szeptember 
első péntek 

9:00-16:00 
8x45 perc 

Kinetikai interakciók toxikológiai 
értékelése 
Farmakokinetikai vizsgálatok 
alapjai, protein-ligandum 
interakciók 
Laborgyakorlat 

Dr Poór Miklós 

Október  Egyéni felkészülés kiadott 
irodalmak alapján* 

Dr Poór Miklós 

November 
első péntek 

9:00-16:00 
8x45 perc 

Farmakodinámia alapjai, 
gyógyszerek 
hatásmechanizmusa 
Laborgyakorlat 

Dr Poór Miklós 

December  Egyéni felkészülés kiadott 
irodalmak alapján* 

Dr Poór Miklós 

Január 
utolsó péntek 

9:00-16:00 
8x45 perc 

Gyógyszer-gyógyszer és 
gyógyszer-étel interakciók 
értékelése 

Dr Poór Miklós 

Február  Egyéni felkészülés kiadott 
irodalmak alapján* 

Dr Poór Miklós 

Március 
első péntek 

9:00-16:00 
8x45 perc 

Állatkísérletek módszertana és 
szerepe a farmakológiában 
Laborgyakorlat 

Dr. Kriszta Gábor 

Április  Egyéni felkészülés kiadott 
irodalmak alapján* 

Dr Poór Miklós 

Május 
első péntek 

9:00-16:00 
8x45 perc 

Receptor-gyógyszer 
kölcsönhatás szoftveres 
modellezése 
Laborgyakorlat 

Dr. Bálint Mónika 
 

Június  Kiadott esettanulmányok 
feldolgozása 
3 saját esettanulmány 
elkészítése a gyakorlati munka 
során előforduló esetek alapján 

Dr Poór Miklós 

*Egyéni felkészülések a farmakológia multidiszciplináris megközelítését kívánják a Jelöltek részéről a 

következő témákban: belgyógyászat, geriátria, csecsemő-gyermekgyógyászat, reumatológia, 

neurológia-pszichiátria, urológia, bőrgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, 

hematológia-onkológia, infektológia-immunológia területén. 

  



Szakgyakorlati idő második éve (37-48 hó = negyedév) 

Dátum Oktatási/ 
konzultációs nap 
és időpont 

Képzési nap émája Oktató, felelős oktató 
neve 

November 1 nap 
egyeztetés 
alapján 

Szakdolgozat témájának 
megválasztása és konzultáció 

Dr. Pethő Gábor 

Március 1 nap 
egyeztetés 
alapján 

Személyes szakgyógyszerészi 
szakdolgozati konzultáció 

Dr. Pethő Gábor 

Június 1 nap 
egyeztetés 
alapján 

Szakdolgozat konzultáció Dr. Pethő Gábor 

Szeptember  Szakdolgozat leadásának 
határideje. Dolgozat opponálása 

Dr. Pethő Gábor 

 

Ajánlott irodalmak: 

 Fürst Zsuzsanna, Gyires Klára: A farmakológia alapjai 

 Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics 

 

Ajánlott szakdolgozati témacímek 10 db: 

 Gyógyszerek felszívódását befolyásoló kölcsönhatások 

 Albumin-ligandum kölcsönhatások jelentősége a gyógyszeres terápiában 

 Gyógyszerek biotranszformációját befolyásoló tényezők 

 Gyógyszerek exkréciója és annak jelentősége 

 Antidótumok jelentősége a mérgezett betegek ellátása kapcsán 

 Új trendek az asztma és az allergiás rhinoconjunctivitis kezelésében 

 A diabetes mellitus kezelésének újabb aspektusai 

 A hepatitisek gyógyszeres kezelésének alapelvei 

 A psoriasis gyógyszeres kezelésének lehetőségei 

 A HIV ellenes szerek farmakológiájának újabb aspektusai 

Tételsor 

Aktualizálásáról rendszeresen gondoskodunk, a tételsor a PTE GyTK honlap Szakgyógyszerész képzés 

felületére feltöltésre kerül. 


