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ELŐSZŐ 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság alapításána~ 50 .. évfor-, 
dulójára szerény kiadványban jelentette meg alapításának, 
fejlődéséne'k történetét és korabeli helyzetének ismertetését 
az 1974 novemberében Budapesten megrendezett „VI Cong
ressus Pharmaceuticus Hungaricus" jubileumi kongresszu
sig [!] Az időközben eltelt 15 év alatt kiszélesedett és fel
gyorsult a Társaság munkája, ami indokolttá teszi az ese
mények, eredmények és az adatok folytatólagos összefog-· 
lalását, rögzítését. Ez vezette a Társaság elnökségét, amikor 
felkért e munka elvégzésére A. megtisztelő feladatnak 
örömmel teszek eleget 

Az a szempont vezetett, hogy az előző kiadvány szerke
zetét, tartalmi mélységét is figyelembe véve készítsem el a 
Társaság történetét az 1975-ös évektől napjainkig Írásom
ban a jelzett időszaktól csak azokban az esetekben tértem 
el, amikor olyan új tevékenységet, ilL szakterületet foglal
tam össze, melynél szükségesnek találtam az előzmények 
visszamenőleges ismertetését iR. Ezen körülmények a két 
kiadvány szoros egységét is biztosítják„ A beszámoló több
ször a Társaság szűken vett történeténél bővebb területet 
ölel fel, mert az elért eredményekben más szervek, szemé-· 

5 



lyek is közreműködtek, így helytelen lett volna ezen vonat

kozásokat mellőzni 
A Társaság 50 éves történetét magában foglaló ír ásom 

zárómondata: Az elkövetkező évtizedekben feladatunk a 
gyógyszerészeti tudományok és a gyakorlat továbbfejlesz

tésével követni dr, Schulek Elemér akadémikus program

ját és nekünk adott útmutatását: „megvalósítani a gyógy
szerészet szellemi és ezzel együtt anyagi javainak fejlesz-· 

tését", Jelen munkám remélhetőleg segítséget fog nyújtani 

a magyar gyógyszerészet szellemi és anyagi javainak meg.

méretésében 

1 SZERVEZETI ES TARTALMI VALTOZASOK 

A gyógyszerészeti munka szakosodása, a társasági érdek-· 
védelem fokozott előtérbe kerülése, a gyógyszerészettel 
szemben támasztott társadalmi igények növekedé$e szüksé
gessé tették a már meglévő szervezeteken kívül egy tanács-· 
adó testület, továbbá több munkabizottság életre hívását 
Az alapított bizottságok közül később kettő országos szer
vezetté alakult át: „Gyógyszertári Szervezet" és „Ifjú.sági 
Szervezet". Ennek alapján a Társaság szervezeti felépítése 
és szervezeteinek száma ·az alábbi képet mutatja 1974 éS 
1989 adatait figyelembe véve: 

- a szakosztályok száma változatlanul hat; 

- a fővárosi és megyei szervezetek száma változatlanul 
húsz; 

- egyéb területi szervezetek: 
Gyógyszeripari Szervezet 1974-ben egy, 1989-ben egy, 
Kórházi Gyógyszerészi Szervezet 1974-ben egy, 1989-ben 
egy, 
Gyógyszertári Szervezet 1974cben egy, 1989-ben egy, 
Ifjúsági Szervezet 1974-ben egy, 1989-ben egy; 

- bizottságok: 1974"ben négy, 1989-ben kilenc, így: 
Elnöki Tanácsadó Te:-;tület, 
Ifjúsági Bizottság (1988-ig), 
Külügyi Bizottság, 
Közforgalmú Gyógyszertárak 1Bizottsága (1985-ig), 
Etikai Bizottság, 
Szakmapolitikai Bizottság, 
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Tudományos és Oktatási Bizottság, 
Tudományos Bíráló Bizottság, 
Külgazdasági Kapcsolatok Bizottság, 
Sajtóbizottság, 
Egészségnevelési Bizottság. 

Ezzel a fejlesztéssel a szervezetek száma időközben 32-
ről 40-r·e emelkedett, ami egyben 'kifejezi a társasági munka 
további differenciálódását és növekedését 

A Társaság taglétszámának alakulása is hasonló képet 
mutat, állandói;in növekszi'k az idő függvényében: 

1974-ben 2980, 
1978-ban 3467, 
1982-ben 3569, 
1988-ban 3589, 
1989cben 4775. 

A taglétszám emelkedésével az MGYT a MOTESZ ki
e.melkedően legnagyobb taglétszámú szervezete lett 

A vizsgált időszakban -a Társaság új alapszabályát a 
XXXV. közgyűlés 1975-ben fogadta el, amelyet az időköz
ben fellépő igények és a munka kap_csán szerzett tapaszta
latok alapján kétszer is módosított a XXXVII. közg_yűlé~en 
1978-ban és a XLI közgyűlésen 1986-ban (MGYT rrattar). 

2 A TARSASAG VEZETESE 

Az első 50 év gyakorlatának és az alapszabálynak meg
felelően a Tár saság működésének, fejlesztésének, beszámo
lásának meghatározójá és legfontosabb fóruma a közgyű
lés volt. Az egyes közgyűlések között a Társaság munkáját 
az országos vezetőség, ill. ennek elnöksége látta el A köz
gyűlések időpontját és kiemelkedő egyes eseményeit az 1 
táblázat mutatja. 

Az elnökség egyes fontosabb adatait, a tisztségviselőket a 
2. táblázat, a szakosztályok vezetőinek adatait a 3. táblá
zat, a területi szervek adatait a 4. táblázat, a bizottságok, 
testületek adatait pedig az 5. táblázat tartalmazza 

A vizsgált 15 év alatt a Társaság 8 esetben hívott össze 
közgyűlést, ezek közű! 4 esetben (1975, 1978, 1982, 1986) 
tisztújító küldöttközgyűlést (L l táblázat). 

Az így kialakult 4 ciklusban 2 elnök, 3 főtitkár és 8 al
elnök látta el feladatát (!. 2. táblázat). 

Az elnöki és főtitkári tisztségek váltása biztosította a tár
sasági munka folyamatosságát, ami1hez hozzájárult az alel
nöki tisztségek két cikluson át való eltérő áthúzódása is. 
Az elnökök, alelnökök, főtitkárok személyisége, eltérő 
gyógyszerészeti szakterülete, egyéni és kollektív munkája 
rendszerint rányomta bélyegét működésük tartama alatt a 
Társaság életére és eredményeire. Ezért munkámban szük
ségesnek tartottam először bemutatni az elnökök, elnö'ksé
gek programját, elvi állásfoglalásait és beszámolóit, majd 
ezután periódusonként összefoglalni az egyes fontosabb 
szakterületeken végzett munkájukat és eredményeiket 
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1. táblázat 
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1 Tisztújító küldöttközgyűlés 
és oeszámoló 1974. évről. 
Zalai Károly elnökké választása, Gyógyszerészet 
főtitkár Láng Béla. 1975. 201-205. 

Beszámoló az 1975-76. éveKről. 
1 Gyógyszerészet Megemlékezés Kazay Endre 

születéséneK: centenáriuman. 1 1977. 88-89. 

Tisztújító küldöttközgyűlés 
és beszámoló az 1976-78. évekről. 
Zalai Károly ismételt e1nökke Gyógyszerészet 
választása, főtitkár Sten,sz~y Ernő. 1978. 443-465. 

Beszél.meló közgyűlés az 1978-80. 
évekről. Közforga1mú 

1 

Gyógyszertári Bizottság Gyögyszereszet 
megalakulása. 1981. 161-176. 

Tisztújító küldöttközgyűlés Gyógyszerészet 
és beszámoló az 1981-82. évekről. 1983. 103-106. 
Nikolics Károly elnökke választása, 

I főtitkár Stenszley Ernő. 

Beszámoló közgyűlés az 1983-84. Gyógyszerés;zet 
éveKről. 1985. 162-170. 

Tisztújító Küldöttközgyűlés 
és beszéimoló az 1985-86. éveKről. 
Nikolie,s Károly ismételt elnökké Gyógyszerészet 
választása, főtitkár Vincze Zoltán. 187. 82-92. 

1 

1 Beszamoló közgyűlés az 1986-89. Gyógyszerészet 
éveKről. 1990. 
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2. táblázat 
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' 
.1.Láng Béla 1975. Ill. 11. 

1978. IX. 20. 

1982. XI. 23. 

1986. XI. 27. 

A szakosztály 
lnegnevezése 

Gyógyszer-
kutatási 
szakosztály 

Gyógyszer-
tecnnológiai 
szakosztály 

Gyógyszer-
analitikai 
szakosztály 
Gyógynövény 
SZakosztály 

Gyógyszerügyi 
szervezési 
szakosztály 
Gyógyszerész-
történeti 
szakosztály 

-

Zalai Károly Horváth Gyula 
Ráz:só Istvcin 
Stensz/(,y Ernő 

--·-

zatai Károly Láng Tibor StenszKy Ernő 
Minker Emil 
Küttet Dezső 
Váradi József 

-

Nikolics Károly Minker Emil Stenszky Ernő 
társelnök: Burger Kálman 
Zalai l{ároly Láng Tibor 

Váradi Józset 

-----

Nikolics Károly Burger Kálman Vincze Zoltán 
Láng Tibor fótitkar-n. 

1 

Stenszky Ernő 
Lipták Józse_f 

Váradi József 

3. táblázat 
A szakosztályok vezetőinek adatai 

SzaKosztály einökök SzaKosztály titkároH: 

' ' ' Issekutz Livia 1975-1982. Böjthe Gáborné 1975-1978. Szabó László 1982-1986 Sátory Eva 1978-1986. Minker Emil 1986- Tekes Kornélia 1986-

Küttel Dezső 1970-1978. Stampf György 1975-1987. Rácz István 1978- Kovacs Béla 1975-1982. 
Küttet Sándor 1982-
Marton Sylvia 1987-

Laszlovsz/Gy József 1973-1975. TaJGacs Mihály 1975-1977. Görög Sándor 1975-1986. Józan Miklós 1978-1985. Szepesi Gábor 1986- Novák Krisztina 1986-„. ·----Dános Béla 1975-1982. Szaoó László Gy. 1975-1976. Szendrei Kálmán 1983- Incze István 1976-1980. 
Kaposy Pál 1981-1982. 
Máthé Imre 1 1983-1986. 
Kéry Agnes ' 1986~ 

-Kurucz Tibor 1975-1978. Vincze Zoltán 1975-1982. Kempler Kurt 1978-1988. Kubinyi András 1982-Felföldy Sándor 1989-
' Szigetvary Ferenc 1975- / Blázy Arpád 1975-1982. 

1 

Rádóczy Gyula 1982-
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A "ervezet neve 1 

Budapest 

Bács-Kiskun 
megye 

Baranya megye 

Békés megye 

Börsod-Abaűj-
Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Sopron 
megye 

Hajdú-Bihar 
megye 

Heves megye 

Kömárom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

A területi szervek vezet<iinek adatai 

Elnökök TitkároK 

Geszti Károly 1975-1982. Papp Károlyné 
Popp Károlyné 1982- Pethő Gábor 

Mikó Györgyne 

Varga Gyula 1975. VI. Pauli Péter 
Fekete Gáborné 1975-1982. Kraszkó Károly 
Pauli Péter 1982- Kovacs Gábor 

Kenderes Mária 1975- Várszegi László 
Kotsy József 
Takácsy Imrene 

Weltler János 1975-1978. Hartai István 
Tóth Józsefné 1978-1986. Darida Erzsébet 

1 

Szilágyi Erzsébet 1986- Szilágyi Erzsébet 
Molnd.r Dezsőné 

Ecsy Zoltán 1975-1978. Konkoly Adámnd 
Kröel Dulay Istvan 1978-1986. Katócs Géza 
Révész János 1986- Krajnyákne 

Bihall Margit 

Vetró Lajos 1975-1978. Regdon Géza 
Minker Emil 1978--1982. Kőkuti Ildikó 
Rákos Gyula 1982-1986. Regdon Géza 
Mezey Géza 1986- Gaizer Ferencné 

Balogi Mihály 1975-1978. Baráth J őzsefné 
Baráth Józsefné 1982- Bosoné 

Környe Zsuzsa 
-Horváth Dénes 1975-1978. Varró .Mihály 

Nikolics Károly 1978-1986. Némethné 
Mersich Gáborné 1986- Karácsony Olga 

Horváth Zoltán 1975. XI-1g Timár József 
Timár József 1975-1978. Bartal Zoltán 
Muraközy Gáborné 1978-1987. 1 Szaoó Györgyne Pintér Imréné 1988-

Tóth János 1975-1986. Czipczer Ottó 
Czipczer Ottó 1986- Mih.áiyi Margit 

Halm Iván 1975-1982. Pappné 
Marx Bálint 1982- Csordás Éva 

Marx Bálint 
Stibingerne 

Karkus Mária 
Karácsonyi János 1975-1978. Lőrincz Géza 
Nagy Sándorné 1978-1982. Karácsonyi János 
Gombos Pálné 1982- Bán Istvrin 
Kempler Kurt 1975-1986. Dudits Istvcin 
Heneráry László 

11986- Kovdcs M iklósne 

Vágó István Matolcsy István 1975-1984. 
Csutorás Katalin \ 1984-

4. táblázat 

11975-1982. 
1982-1986. 
1986-

1975-1982. 
1982-1986. 
1986-

---··--
1975-1978. 
1978-1984. 
1984-

1975-1976. 
1976-1982. 
1982-1986. 
1987-

1975-1978. 
1978-1982. 

1982-

1975-1978. 
1978-1982. 
1982-1986. 
1986-

1975-1982. 

1982-

1975-1978. 

1978. 

1975-1978. 
1978-1986. 
1986-

1975-1986. 
1986-

--------

1975-1978. 
1978-1982. 

1982-

1975-1978. 
1978-1982. 
1982-

1975-1982. 
1982-

11975- ·--
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A szervezet neve 1 Elnökök 

Szaoolcs-Szatmár Bálint Arpád 
megye Móré Ferencné 

Lénárt Gyula 

Szolnok. megye Szele Béla 
.!:f:ester Lajos ' 

Tolna megye Csuka Ferenc 
Südy György 
Tőricht Eszter 
Blazsó Ernő 

Vas megye Küttel Dezső 
Réffy Mária 
Fülöp Gyula 

Veszprém megye Felföldy Sándor 
. Pávic.s László 

Felföldy Sándor 

Zala megye Lendvay Csabáné 
Katamár István 
Czigány Tibo.r 

Gyógyszer1par1 1 Mezey Barna 
Szervezet 

1 

Láng Tibor 
Hargitai Ferenc 

1 

Kórnaz1 Mohr Tamas 
Gyógyszerészeti 
Szervezet 

1 Pávics László Gyogyszertár1 
Szervezet 

4. táblázat folytatása 

TitkárOH: 

1975-1981. Bőhm György 1975-1978. 
1981-1988. Vanyol Sándor 

Antal Lászlóné 1978-1982. 
1988- Petróczi Ferenc 1982-1986. 

Oláh Tiborné 1986-
--~ 

1975-1986. Molnc'ir Károtyne 1975-1982. 
1986- Zádeczky Sándor 1982-

1975-1978. Südy György 1975-1978, 
1978-1982. Mayer Klára 1978-
1982-1986. 
1986-

-
Pelle Pál 1975-1978. 1975-1988 

1978-1989. Kiss Gézane 1989-
1989-

1975-1982. Pávics László 1975-1982. 
1982-1986. Buftya László 1982-1986. 
1986- Tomor Benedekné 1986-

Pávics László 
társelnök 

1975-1982. Katamár István 1975-1982. 
1982-1984. Dobriban Andor 1982-
1984-

1975-1978. Marsó Miklós 1975-1978. 
1978-1986. Peres Endre 
1986- Sárdy László 

Tóth Tamti.s 1978-1986. 
Sárdy Ltiszló 
Tarjány Sándor 1986-

1975- Fodor Zsuzsa 1 1975-1982. 
Kiss János 1982-1987. 
Kiss Józsefné 1987-

-
1986- Butz Istvánné 1986-1989. 

Harza Ldszlóné 1989-



Jelenlegi bizottságok, testületek adatai 
(Az 1986„ évi választások ,alapján) 

Megnevezés 

Elnöki Tanácsadó 
Testület 

Számvizsgáló Bizottság 

Ifjúsági Bizottság 

Közforgalmú Gyógy
szer tárak Bizottsága 

Etikai Bizottság 

Szakmapolitikai 
Bizottság 

Tudományos és Oktatási 
Bizottság 

Tudományos Bíráló 
Bizottság 

Külgazdasági 
Kapcsolatol~ Bizottsága 

Sajtóbizottság 

Egészségnevelési 
Bizottság 
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Az elnök neve 

Zalai Károly 

Mikola Bálint 

Néder Andrá.sné 

Pávics László 

Kata Mihály 

F elföldy Sándo1· 

Szász György 

Stampf György 

Erdei Tibor 

Kovács László 

Bartus Györgyné 

5. táblázat 

Megjegyzés 

1989-ig 

1986-ig 

3 ELNÖKf-,ELNÖKSÉGI PROGRAMOK, 
ELNÖKI ES FÖTITRARI BESZAMOLÖK, 
ALLASFOGLALASOii (1975-1982) 

3,1 Elnöki állásfoglalás az MGYT 50 éves jubileumi 
kongresszusáról és tudománypolitikájáról 
a XXXV közgyűlésen (1975) 

A Tár saság 1975, évi XXXV. közgyűlésén Clauder Ottó 
elnöki megnyitóbeszédéből idézet „a tudományos élet mű
velése és fejlesztése, valamint a tudományos képviseletek 
fejlesztése" vonatkozásában: „az elmúlt évben nagyon szép 
eredménye;ket értünk el az 50 éves jubileumunk alkalmá
val megtartott Congressus p,harmaceuticus Hungaricus VI 
megrendezésével,. A kongresszus, amely Társaságunk életé
ben a legnagyobb rendezvény volt, általános megbecsülést 
eredményezett itthon és külföldön egyaránt, , , . 265 elő
adást jelentettek be ,, kb 50 előadást hely hiányában 
nem tudtunk elfogadni , , , ,, az előadásokon közel 600 társ
szerző is szerepelt, gyógyszerészek, vegyészek, orvosok, bio
lógusok, botanikusok 

A fenti adatokon kívül ki kell emelni, hogy a két és fél 
év alatti egyéb tudományos rendezvényeinken közel 300 
előadás hangzott eL Így Társaságunk tudománypolitikája 
céltudatos és előremutató volt. 

Tudományos képviseletünkben is elértünk bizonyos ered
ményeket az MTA és a TMB vonatkozásában, de vélemé
nye1n szerint ez nem kielégítő; itt még javítani kell a kö
vetkező elnökségnek.., [2] 
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3 .. 2 Főtitkári értékelés az MGYT 50 éves működése 
hatásáról a gyógyszerészeti tudományokra 
é.s gy'akor latra. 

A Társaság 1974. évi jubileumi kongresszusán Zalai Ká-· 
roly főtitkár plenáris előadásban foglalkozott az MGYT 50 
éves működésének hatásával a gyógyszerészeti tudományok 
és gyakorlat fejlődésére. Fontosabb megállapításaink ösz-· 
szegezése: „A jubileum nemcsak visszatekintést jelent, az 
események összefoglalását, hane1n a végzett munka értéke
iését is. Képet kell alkotnunk arról, hogy a Társaság el
érte-e célját, munkájával miként hatott a gyógyszerészeti 
tudományok és gyakorlat fejlődésére„ 

A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének vizsgálatakor 
abból kell kiindulni, hogy a Társaság megalakulásának az 
éve (1924) mindössze csak fél évszázadnyira van az osztrák 
befolyástól elszakadó, önállósuló magJrar tudományos és 
gyakorlati gyógyszerészet kialakulásának alapvetően fontos 
eseményeitől. Ezek: 1871-ben az L Magyar Gyógyszer'könyv 
kiadása, az 1876„ évi közegészségügyi törvény, és végül 1872-
ben a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület megalapítása, 
amely a gyógyszerészek első országos érdekvédelmi szerve
zete volt 

A Társaság megala'kulásának évtizedében még nem feje-, 
ződött be teljesen a gyógyszerészeti tudományok önállósu
lása és az oktatás, közigazgatás, a gyógyszerellátás szakfel
ügyelete területén .széles körben még orvosok tevékenyked-· 
tek. 

Ilyen körülmények között indult útjára 1924-ben a Tár
saság céltudatos gondozásában a magyar gyógyszerészeti tu
domány, amely a'k.kor még tulajdonképpen mindössze 
gyógyszerészi kémiából, gyógyszerismeretből és gyógyszer
készítéstanból, gyógy.szerészet'ből állt„ Ma önálló gyógysze-· 
részeti szaktudományoknak ismerjük el a gyógyszerkémiát, 
a gyógyszer analitikát, a receptúrai, galenusi és ipari gyógy
szer-technológiát, a biofarmáciát, a gyógyszerészeti far
makokinetikát, a gyógyszerhatástant, a gyógynövény- és 
drogismeretet, a klinikai gyógyszerészetet, a gyógyszerügyi 
szervezéstant, a gyógyszerészet történetét. E fejlődési folya-
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mat eredményeképpen hazánkban megkezdődött és kitelje'
sedésben van a gyógyszerészeti tudományok szakosodásának 
korszaka 

A tudományok művelésével a múltban elsősorban az 
egyetemi "intéz.etek, ill. azok oktatói foglalkoztak. Ma mind·
két egyetemen önálló Gyógyszer·észtudományi Kar irányítja 
összesen 9 kari intézet oktatási és tudományos munkáját 
A képzés a természettudományos-kémiai irány elhanyago
lása nélkül erősen a biológiai-orvosi szemlélet irányában 
haladt 

A gyógyszerészeti tudományok művelése ma már nem
csak az egyetemi intézetek feladata. A II. világháború után 
megindult a kutatóintézetek tervszerű felállítása, hazánk
b.3.n három, kifejezetten gyógyszerrel foglalkozó intézet mű
ködik .. A Társaság alapításakor a magyar gyógyszerellátás
nak központi országos gyógyszer ellenőrző intézete nem volt. 
A hatósági gyógyszerellenőrzést évszázadok óta a megyei 
tisztiorvosok végezték„ Napjainkban az Országos Gyógysze
részeti Intézet széles körű hatósági gyógyszer·ellenőrzést, 
gyógyszerellátást szervező és irányító feladatokat lát el a 
hazai gyógyszerkutatás, -gyártás, -ellenőrzés, -ismertetés és 
-felhasználás rendkívül szerteágazó és felelősségteljes mun
kájában. 

A tudományos fejlődésnek a mindennapi gyakorlatra 
való hatásaként 'kell elkönyvelni fejlett gyógyszeriparun
kat, annak jelentős szán1ú gyógyszerkéc:\zítményét. A ma
gyar gyógyszerek minősége és a termelés mennyisége lehe~ 
tővé teszi, hogy a hazai szükségleten túl mintegy 70 or
szágban, 'közel 100 millió ember gyógyszerellátásában ve
gyünk részt. 

Jelentős változás mutatható ki a gyógyszertári hálózat
ban és munkáját elősegítő megyei galenusi és szakfelügyelői 
laboratóriumokban Fejlődött a fekvőbeteg-intézetek gyógy
szerellátása, a gyógyszerészi munka tartalmában pedig je
lentősen kiszélesedett ·és differenciálódott. 

Legtöbbet fejlődött szakembereinl{ tudása, elméleti és 
gyakorlati felkészültsége és hozzáállása az egyre differen
ciált!>bb feladatok ellátásában, a felmerülő prnblémák meg
oldásában. Ez többek között az oktatás, szakképzés, tovább-· 
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képzés eredményénE'k köszönhető„ Az örvendetf's előreha
ladásnak. a Társaság mint társadalmi intézmény sok eset
ben elindítója, majd folyamatos mozgatója, kovásza volt. 
Végső soron nem a Társaság részéről végzett munka rész
arányának nagyság-a, hanem az elért abszolút eredmények 
a fontosak, mert ez€k vitték előre a gyógyszerészeti tudo
mányt és gyakorlatot" [3] 

3. 3 A Társaság elnökségének program.ja 
az 1975-1978. évekre 

A Társaság 1975 .. évi március 11-i XXXV.. közgyűlésén 
Zalai Károly személyében - aki 11 éven át látta el a fő
titkári teendőket - új elnököt választott a Társaság veze
tésére. Új főtitkár: Láng Béla. Az új elnökségnek általá
nos célja volt Végh Antal, Kedvessy György és Clauder 
Ottó volt elnökök nevével fémjelzett korszak eredményei
nek továbbfejlesztése A távozó Clauder Ottó elnök kérte 
az általa megkezdett munka, a gyógyszerészet perspektí
vája kidolgozásának folytatását és az új elnökség ennek 
eleget kívánt tenni, a tárgykört beépítette prog1amjába. 

Az új elnök, az elnökséggel és az országos vezetőséggel 
egyetértésben, az alábbi tárgykörök művelését irányozta 
elő vizsgálat alá vonni javaslatok tétele és fejlesztés céljá
ból 

A gyógyszerészeti tudomány helyzetének, képviseletének 
és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata„ 
„Alapvető feladat, hogy a gyógyszerészeti tudományok 

szakosodásának korában - tehát napjainkban - megvizs
gáljuk:: és megihatározzu'k korszerű szemlélet alapján a 
gyógyszerészeti tudományok fogalmát, rendszerét és kap
csolatát a határtudományokkal.. !Kiindulási alapul szolgál
hat a gyógyszerészeti tudományok művelésének jelenlegi 
helyzete; a szakgyógyszer·észképzésről kibocsátott egészség-· 
ügyi miniszteri rendelet; az orvostudományi kutatások je
lentési rendszeréről kibocsátott egészségügyi miniszteri uta
sítás .. A vizsgálat eredményeire épülő megállapításokat ér-
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vényesíteni kell -Társaságunk, ill. sza'kosztályaink munkájá
ban Ez utóbbit úgy látszik célszerű fejleszteni, hogy a je
lenleg elfogadottnak tekinthető gyógyszerészeti szaktudo
mányok szakosztályainkban mind képviselve legyenek„ To
vábbi fejlődést jelent azon határtudomány-ter·ületek műve-· 
lése, ahol már ez idő _szerint is dolgoznak gyógyszerészek 
és további bekapcsolódásuk kívánatos. 

A gyógyszerészeti tudományok helyzetének és fejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata módot nyújt Társaságunknak: a 
magyar gyógyszerészet tudománypolitikájának tudatos tá
mogatására„" 

A gyógysze1észC'ti gyakorlat helyzetének és fejlesztési 
lehetőség~inek vizsgálata. 
„A klasszikusnak nevezhető gyógyszertári gyógyszerészi 

gyakorlat először és jelentős mértékben a XIX~XX. szá
zadforduló táján bővült a mai értelemben vett kórházi 
gyógyszerészi és az ipari gyógyszerészi gyakorlat kialaku
lásával Századunkban azután a tudományos és techni'kai 
forradalom még további gyakorlati differenciálódásokat 
eredményezett 

Az elmúlt évtizedekben nagy fejlődésen ment át a kór
házi gyógyszerészi gyakorlat, és a fejlődési tendenciák még 
kedvezőbb jövőt mutatnak„ Programra kívánjuk ezért tűzni 
a kórházi-klinikai gyógyszerészet jelenlegi .helyzetének vizs
gálatát és fejlesztésének előmozdítását. 

A gyógyszeripar területén is jelentős mértékben növeke
dett az utóbbi évtizedekben a gyógyszerészi szaktudást 
igénylő munkahelyek száma. Szükségesnek véljük felmérni 
a gyógyszeripar igényeit, elvárásait a gyógyszerészekkel 
szemben a gyógyszerszintézis, a gyógyszer-technológia, a 
gyógysz€r-analitika, a növényké1nia, a farmakológia és az 
üzemszervezés területén 

A gyógyszerészeti gyakorlat helyzetének és fejlesztési le
hetőségeinek vizsgálata a megjelölt munkaterületeken se
gítséget nyújt ahhoz, .hogy meghatározzuk a gyógyszerészet 

helyét a társadalomban, és ehhez igazítsuk Társaságunk 
szakmapolitikai tevékenységét is„" 
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A gyógyszerész-· és szakgyógyszerészképzés helyzetének 
vizsgálata 
„A gy'ógyszer észeti tudomány és gyakorlat helyzetének 

és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálati eredményei megkí-
vánják a gyógyszerész- és szakgyógyszerészképzés helyze
tének, ez utóbbi és az előbbiek összhangjának vizsgálatát 
is .. Ezt a munkát legszorosabb együttműködésben kívánjuk 
elvégezni a két gyógyszerésztudományi kar dékánjával és 
professzoraival Cél, a Tár saság véleményének kialakítása 
és eljuttatása az illetékes szervek1hez. Célunk továbbá a bu
dapesti és szegedi gyógyszerésztudományi karon folyó re
formok elősegítése társadalmi síkon és a szakgyógyszerész
képzés lehetőségeinek további feltárása„ A Társaság támo
gatja azt a törekvést, hogy a közforgalmú gyógyszertári há
lózatban dolgozó gyógyszerészek továbbképzésére szélesebb 
lehetőség nyíljék; ez alapot adhatna a doktori cím, ill a 
szakgyógyszerészi minősítés megszerzésére. 

A felsorolt témák (tudományok, gyakorlat, oktatás) vizs
gálata és a fejlesztés lehetőségeinek meghatározása alkotja 
Társaságunk tervének gerincét. úgy véljük, hogy a gyógy
szerészet fejlődése elérk·ezett ahhoz az időponthoz, amikor 
lépéseket kell tenni a gyógyszerészeti tudományi gyakorlat 
és oktatás egységének továbbfejlesztéséhez 

További feladataink: 
Tudományos rendezvények szervezése, szaklapok kiadása, 

hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a gyógyszerészi 
etikai szabályok összefoglalása, költségvetés-pénzgazdálko
dás, a Társaság vezetésének módszerbeli fejlesztése. 

Az 1975, évi alapszabály a Társaság vezetését demokra
tikusabbá, parlamentárissá teszi Ez elsősorban abban nyil
vánul meg, hogy a Társaság vezetőségében minden szakosz
tály (összesen 6) és minden területi szervezet (összesen 22) 
képvh:;elve van„ Így lehetőség van arra, hogy a vezetőség 
az egyes kérdések megvitatásában széles alapokra támasz
kodjék és ;határozatait különböző szervezeteink aktív köz
reműködésével hozza meg. Az új alapszabály megköveteli, 
hogy a Társaság vezetésében a kollektív döntések érvénye
süljenek Az országos vezetőség egybehívása kb. féléven-

24 

ként látszik célszerűnek„ A szervezet illetékes fontosabb 
elvi kérdésekben határozni. A vezetőség elé tartozó témá-· 
kat célszerű bizottságokban kidolgoztatni Az Elnöki Ta-· 
nácsadó Testület fontosabb elvi kérdésekben nyilvánítsa 
véleményét." [4] 

3.4 Elnöki tájékoztató a XXXVII közgyűlésen (1978) 

A közgyűlésen Zalai Károly elnöki tájékoztatója az aláb-, 
biakat tartalmazta: 

„Az 1975 .. évi tisztűjító közgyűlés óta eltelt periódust ösz
szességében úgy lehet jellemezni, hogy az a ·kiegyensúlyo
zott, egyenletes munkavégzés időszaka volt. Társasági éle
tünket számos jelentősi említésre méltó pozitív esemény 
jellemezte, amelyek jó alapot szolgálta:thatnak az elkövet-· 
kezendő időszak programjához, munkájához is 

A Tár saság elnöki tanácsadó testületének) országos veze-· 
tőségének jóváhagyása alapján programként három jelszót 
tűztünk ki magunk elé: scientia, praxis, educatio pharma-· 
ceutica. Ezek testesítik meg legfontosabb célkitűzésein·ket; 
nevezetesen azt, hogy az 1972. évi egészségügyi törvény 
szellemének megfelelően, előmozdítsuk a gyógyszerészeti 
tudomány, gyakorlat és oktatás egységét. E program meg-· 
valósítását még Clauder elnök úr kezdeményezte, folytatá
sához pedig katalizátorként hatott a szakgyógyszerészkép-· 
zés 1972. évi bevezetése és a gyógyszerellátás űj r·endszeré-· 
nek 1977. évi megvalósítása. 

Részre·hajló lennék, ·ha a fentieket kizárólag Társaságunk 
törekvésének tüntetném fel; az ezen a téren felmutatható 
eredmények elérésében Ui fontos szerepet játszottak az 
Egészségügyi Minisztérium, az Országos Gyógyszerészeti In
tézet, a budapesti, a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar, 
az Orvostovábbképző Intézet és még számos országos és 
megyei szintű szerv. Mindezen sz.ervek munkája mellett 
mégis fontos szerepet töltött be a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság, mint társadalmi szerv, kezdeményező, vélemé
nyező, aktivizáló, mozgósító tevékenysége. 

A gyógyszerészeti tudományok, gyakorlat és oktatás fej-
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lesztése három önálló szakterület, amelyek tudatos és a tár
sadalmi igényeknek megfelelő kialakítása csak úgy lehet
séges, ha e szakterületek összhangját minél tökéletesebben 
megvalósítjuk. A gyógyszerészeti tudományok fejlesztése 
tagtársaink eredményes kutatómunkájára épül; az elért 
eredmények, 'elhangzott előadások és cikkek publikálásához 
Társaságunk az elmúlt periódusban fokozott mértékben és 
egyre teljesebb-en szakosítva -biztosított lehetőséget. Enged
jék meg, hogy csak egy adatot említsek: a beszámoló idő
szakában 18 konferencián, szimpóziumon, kollokviumon, 
előadóverseny€n összesen 735 tudományos elő.adás hangzott 
él. E·hhez még hozzájárulnak a megyei orvos-gyógyszerész 
napok és különböző előadóülések legalább 450-500-ra te" 
hető előadással, továbbá a tagtársak külföldi előadásai, ame
lyeket legalább 100-ra becsülök Ez összesen mintegy 1300 
előadást jelent 

Kiemelten foglalkoztunk a gyógyszerészeti tudományok 
helyze-:ével - elsősorban a Magyar Tudományos Akadémiá
nál és a Tudományos Minősítő Bizottságnál való képvise
letével 

Társs.ságunk egyik prominens személyének vezetésével 
kiválóan működik az MTA Kémiai Osztályán belül a Szer
ves- és Gyógyszeranalitikai Munkabizottság Hiányoljuk 
viszont - és tárgyalásokat folytatun'k - egy gyógyszer
technológiai-biogyógyszer észeti albizottság felállítása ér de
k ében is 

Vizsgálódásaink alapján figyeltünk fel arra, hogy a Tu
dományos Minősítő Bizottság hosszú időn keresztül senkit 
sem minősített a „~gyógyszerészeti tudományok-<-< szakterü
letéről, holott az 1960-as évektől kezdve évenként egyre 
nagyobb számban szereztek gyógyszerészek .a gyógyszeré··· 
sz.eti tudományok szakterületére eső témakörben készített 
értekezésekkel tudományos fokozatot„ (Ennek oka, hogy a 
benyújtott gyógyszerészeti tárgyú értekezések a kémiai, 
biológiai, orvosi szakbizottságok,hoz kerülnek és elfogadás 
után az eljárást végző szakbizottság tudományterület meg
nevezésével jelölik meg a minősített elért fokozatát.) 
A TMB-vel folytatott többszöri megbeszélés eredményeként 
·az elmúlt 3 évben már több kandidátusi (sőt egy esetben a 
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~„Gyógyszerészeti Tudományok Doktora-<-<) fokozatot is kiad-· 
tak A végső megnyugtató megoldást egy önálló Gyógysze
részeti Bizottság felállításában látjuk. E kérdés rendezése 
azért is biztatónak látszik, mert a T;MB elnöke az elmúlt 
év végén a l\!Iagyar Tudomány c folyóiratban vitát indított 
a tudományos minősítés jelenlegi rendszerével kapcsolat
ban, am-elyhez feltehetően észr-evételeink is 1l1ozzájárultak 
Mi sem kívántuk elmulasztani a lehetőséget és alkalmat, s 
e folyóiratban hozzászólás formájában is kifejtettük véle
ményünket Az eddig megjelent referátumok is indokolják 
a jelenlegi minősítési eljárás bizonyos fokú módosítását, 
ami remélhetől-eg a gyógyszerészet szempontjából a jelen
leginél kedvezőbb lesz. [6, 7] 

A gyógyszerészi gyakorlat !ielyzetének felmérése pozitív 
eredményeket mutat, jóllehet, a gyógyszerellátás új rend
szerének közelmúltban való bevezetése folytán jelenleg még 
nem egy-értelműen ér tékelh-ető !Bár ez utóbbi kapcsán 
Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztályunk már az elmúlt 
évben konferenciát rendezett Veszprémben, az előadáso·k -
s az időközben megjelent közlemény·ek - nem mutatnak 
egységes vél-eményt a másfél év tapasztalatainak megnyug
tató értékeléséhez. A kérdés fontosságát mutatja, hogy ez 
év januárjában minisztertanácsi határozat is elrendelte, mi
szerint meg k-ell vizsgálni a gyógyszerellátást, és megfelelő 
módszert kell kidolgozni a folyamatos és a szü'kségletek.hez 
igazodó választékú gyógyszerellátásra, beleértve a hazai 
gyógyszertermeléssel, -kutatással, -kipróbálással, valamint 
az importtal kapcsolatos szükségleteket, továbbá a gyógy
szergazdálkodást és gyógyszerelosztást is 

A gyógyszerészi gyakorlat fejlődésének, pozitívumának 
tekintem azt, 'hogy az elmúlt években még tovább fokozó
dott a kutatóintézetek, gyógyszergyárak, ellenőrző intéze
tek - te-hát nem a gyógyszertári 'központi gyógyszertári 
munkahelyek - igénye az okleveles gyógyszerészek iránt 
A pályakezdő, tehetséges fiatal gyógyszerészek érdeklődése 
is fokozódott ez irányban„ A kialakuló kép azt mutatja, 
hogy összességében egyre jobban beteljesül az az igény, mi
szerint a gyógyszerészek részvétele a gyógyszerekkel fog-
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lalkozó ezen munkahelyeken is szakmai, gyógyszerbizton
sági stb szempontokból alapvetően fontos. 

Ahhoz, hogy a gyógyszerészeti tudományok kellően fej
lődjenek, emelkedjék a gyógyszerészi gyakorlat színvonala 
és ezen belül megvalósuljon a tudomány és gyakorlat egy
sége, elengedhetetlenül szükséges az oktatás, doktorképzés, 
szakképzés és továbbképzés korszerű szinten tartása„ E fel
adat elvégzése egyértelműen elsősorban az orvostudományi 
egyetemeknek, illetőleg azok gyógyszerésztudományi karai
nak feladata. Az e téren elért eredményekhez néhány >>tég
lakővel« TársB.ságunk is hozzájárulni kíván. Már évekkel 
ezelőtt az illetékes szervekhez eljuttattuk a Társaság egy-· 
séges állásfoglalását az 5 éves gyógyszerészképzés mellett, 
és legutóbbi közgyűlésünk e vonatkozású határozatát. Az 
5 éves képzéssel kapcsolatos kari álláspontokat, a budapesti 
és a szegedi kar dékánjai már publikálták. Eredményes 
megbeszéléseket folytattunk a szakgyógyszerészképzés mó
dosításának tárgyában is 

A háború utáni első évtizedben lassan kezdtek kialakulni 
a nemzetközi kapcsolataink. Az 1960·-as években építettük 
ki a környező baráti országokkal kezdeti együttműködésün
ket, melyek következtében a gyógyszerészi tudomány és 
gyakorlat nemz€tközi fórumain ·- elsősorban a FIP-ben, 
annak különböző szakosztályaiban, bizottságaiban - tag-· 
társaink növekvő számmal vesznek részt 

Nyugodtan merem állítani, hogy a magyar gyógyszeré-· 
szetnek ismét tekintélye van a FIP központjában, Hágában, 
de ugyanígy Moszkvában, Washingtonban, Szófiában vagy 
Helsinkiben is 

A FIP egyik legutóbbi kiadványában a szervezet igazga
tója fejtegetéseit közli a »homo internationalis~~-ról. Ennek 
alapján nem az a nemzetk·özi ember, aki turistabotjával a 
kezében járja a világot, hanem aki saját szakterületén, sa-· 
ját nemzetének eredményeit reálisan értékelve, minden más 
nemzet tudományos, szakmai, kulturális, gazdasági stb„ 
eredményeit nemcsak tervszerűen megismeri, hanem azt ér-· 
tékeli, elismeri és munkájában figyelembe is veszi Ennek 
a gondolatnak a szellemében 'kell Társaságunk 'külügyi 
munkáját a jövőben tovább folytatni és a Társaság tevé-
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kenységét egyre inkább bekapcsolni a gyógyszerészet nem
zetközi vér~eri:;gésébe.: Ú?J7 vél;m, ez a helyes út, amely 
egyben seg1t elobbr e vmm a gyogyszerészeti tudományt és 
gyakorlatot" [5] 

3.5 A Társaság 1975-78 évi működése Főtitkári beszámoló 
a XXXVII. közgyűlésen (1978) 

A közgyűlésen Láng Béla főtitkár az alábbiakban szá
molt be: 

A_ M?TE~z. v.~z~tőségének elvi iránymutatása alapján az 
elnokseg reszerol Javasolt alábbi alapszabály-módosítások
hoz járult hozzá a küldöttközgyűlés: 

- a tisztújító 'küldöttközgyűléseket 3 év helyett 4 évenként 
tartjuk, és a megválasztott vezető szervek megbízatása 
is 4 évre szól, 

- az eddigi 3 alelnök és 3 titkár helyett a jövőben 4 alel
nököt és 4 titkárt választunk 

·- a. j~gyzői tisztség létesítését már a XXXVI.. közgyűlés 
Jovahagyta de az időközben szerzett tapasztalatok alap
ján -célszerű 2 jegyzőt választani, 

- ugyancsak célszerűnek találta az elnökség az alapsza
bályba_ foglalni azt, hogy a gyógyszerésztudományi ka
rok mindenkori dékánjai, valamint a szaklapok főszer
kesztői, az etikai és a számvizsgáló bizottság elnöke is 
hivatalból tagjai legyenek az országos vezetőségnek 

Szervezési, szervezeti kérdések„ 

- Az 1975-1978 .. évi időszakban Tár.saságunk életre hívta 
az ifjú.sági .szervezetet 

Az ifjúsági tagság patronálására Budapesten Soós 
Gyöngyvér klinikai gyógyszerész kapott megbízást.. Szege
den ezt a feladatot Regdon Géza egyetemi docens látja el. 
- A Gyógyszerésztörténeti Szakosztály keretében megala-

kult a „Magyar Gyógyszerészek Pantheonbizottsága". 
Feladata, hogy hivatásunk nagyjaínak emlékeit az utó

kor számára gyűjtse és megörökítse. 
- Az elnökség javaslatára a gyógyszerészeti tudományok 
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Szász Gyfö gy professzor személyében képviselőt kaptak 
az ETT...Jben, aki ezen a fórumon képviseli Társaságun
kat. 

- M.egnyugvással vehetjük tudomásul, hogy tagságunk a 
MOTESZ szervezetében megfelelő helyet tölt be, s en
nek egyik jele, hogy a MOTESZ újonnan választott al·
elnöke Petri Gizella professzoras.szony 

így a MOTESZ elnökségében is képviselete -van Társasá
gunknak. A tisztséget Petri Gizella professzorasszony 1976-· 
1980 között látta el 
- Nemzetközi kapcsolataink állandóan fejlődtek 

Ennek legjelentősebb bizonyítéka, hogy a FIP elnöke dr 
J. H M Winter s 1976 tavaszán Budapesten töltött 3 napot, 
hogy megismerje Társaságunkat. Az 1975. évi dublini, az 
1976„ évi varsói és az 1977. évi :hágai, valamint az ez évi 
canes-j FIP kongresszuson Társaságunkat az átlagosan 10-
15 kiutazó magyar szakemberen kívül az elnök és a főtit
kár képviselte 

Az 1976„ évi varsói kongresszus különös jelentőségű volt 
Táisaságunk szempontjából, egyrészt mert nagyszámú tag
társunk (kb. 70 fő) vehetett részt rajta, másrészt és főként 
mert a FIP közgyűlése Társaságunk elnökét, Zalai Károlyt 
a FIP alelnökévé, Tétényi Pétert, a Gyógynövénykutató In
tézet igazgatóját, Társaságunk vezetőségi tagját a FIP 
Gyógynövényszakosztálya elnökévé választotta. 

Jól működik az NDK és a Csehszlovák Gyógyszerészeti 
Társaságaival folytatott ·együttműködésünk„ Ez év január 
l-jével életbe lépett hasonló együttműködési szerződésünk a 
Szovjet Össz-szövetségi .Gyógysz.eré.szeti Tudományos Tár
sasággal is. Továbbra is törekszünk hasonló vagy más for
mában fenntartani meglévő kapcsolatainkat, egyelőre az 
osztrák, olasz, a bolgár, lengyel, jugoszláv és a román 
gyógyszerészeti társasággal 
- Jelenlegi helyiségeinket 1975-tól a Fővárosi Tanács 

Gyógyszertári Központjától albérletben bírjuk, a XIII. 
k€rületi Tanács engedélyével. 

Ez az engedély azonban ez év végére lejár, és a helyisé
geket a XIIL kerületi Tanács rendelkezésére kell bocsáta
nunk E helyett az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár Hő-
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gyes Endre u. 4. sz alatt megszüntetendő üzemének helyi
ségeiből igényeltük a számunkra szükséges területet. 

- Az 01· .szággyűlé.s Szociális és Egé.szségügyi Allandó Bi
zottsága 1977 októberében ülést tartott, amelyen a 
gyógyszerellátás helyzetét tárgyalták 

Ez alkalomból Kedvessy dékán úr kezdeményezésére be·
advánnyal fordultunk az Országgyűlés Egészségügyi és Szo
ciálpolitikai Bizottságához, és intézkedést kértünk annak 
érdekében, hogy a már az 1972. évi I. egészségügyi tör
vényben is rögzített elvet, amely szerint a gyógyszertár 
egészségügyi intézmény, és nem kereskedelmi vállalat, az 
állami munka- és bérügyi hatóságok, az Országos Tervhi
vatal is vegyék figyelembe„ Az Egészségügyi és Szociálpo
litikai Bizottság jogosnak és indokoltnak ítélte a gyógysze
részek nevében előadott kívánságot és a következő 5 éves 
terv előkészítése során ezt az álláspontot képviselni fogja. 
- A Minisztertanács határozata alapján Társaságunk 

Gyógyszerügyi Szervezési Szako.sztálya tanulmányt ké
szített „A lakosság gyógy.szerellátásának fejlődése" cím
mel 

~ Ugyancsak szakmapolitikai jellegű az a feladat, amely 
az állategészségügy gyógyszerészeti vonatkozásainak te
rületén Társaságunkra hárul 

Az Állatorvostudományi Egyetem Társaságunk elvi köz·
r.eműködését is igényli egy központi állatgyógyszer-·ellátási 
bázis létrehozásához. 

Társaságunk vezetősége úgy határozott, !hogy a Gyógy
szerészet sz·erkesztősége által 22 év alatt összegyűjtött, több 
mint 1600 kötet könyv, 100-as nagyságrendű bekötött és sok 
bekötetlen folyóirat kezelését vegye át Társaságunknak a 
küldöttközgyűlés által megválasztandó könyvtárosa, ezzel 
az a szándék is vezette, hogy újra megalapozzuk a Tár'sa
ság könyvtárát [5] 
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3.6 A gyógyszerészet feladata a gyógyszerellátás továbbfej-
lesztésében.. Országos vezetőségi állásfoglalás (1982) 

A Társaság hosszabb, széles körű és többszintű tanácsko
zásokat szervezett és folytatott a lakosság jobb gyógyszer
ellátása biztdsítása érdekében„ A megyei szervezetektől be
érkezett javaslatokat az országos vezetőség értékelte és ki
alakított állásfoglalását továbbította az illetékes szervekhez. 

„A gyógyszerészet az egészségügy része, és területe a 
gyógyszerellátással kapcsolatos komplex tevékenység Eh
hez 'kapcsolódva végzi a gyógyászati célra alkalmas anya
gok megismerését és gyógyszerként előállítását A gyógy
szerész feladatkörébe tartozik a gyógyszerek ellenőrzése, el
osztása, valamint a legelőnyösebb felhasználása. A gyógy
szer ész a gyógyszerellátás feltételeit biztosítja, és kialakítja 
az alap-· és szakellátás megfelelő módszereit. 

A gyógyszerésztudománnyal kapcsolatos tevékenység kö
rébe tartozó elméleti és gyakorlati ismeretek a természet-, 
az orvos-, a társadalomtudományok ismereteiből, valamint 
műszaki és közgazdasági ismeretekből tevődnek össze. A te
vékenység során az egyes ismeretekre különböző mérték
ben van szükség .. Ebből következik, hogy a gyógyszerészet 
egészének egyes részterületeit a gyógyszerészeken kívül or
vosok, vegyészek, biológusok stb„ is művelik. 

A gyógyszeranyagok felkutatásához és megismeréséhez 
döntően a természettudományi és orvostudományi ismere
tekre; a hatóanyag előállításához természettudományi és 
műszaki; a megfelelő gyógyszerforma előállításához termé
szettudományi, műszaki és gyógyszerésztudományi; a gyógy
szer· vizsgála tá'hoz és minőségének ellenőrzéséhez természet
tudományi és gyógyszer ész- és orvostudományi; az elosztás 
feltételeinek, valamint annak legmegfelelőbb biztosításához 
az orvos-gyógyszerésztudományi ismeretek mellett túlnyo
mórészt társadalomtudományi ismeretekre; a legelőnyösebb 
felhasználás biztosításához pedig társadalom-, orvos-gyógy
szer·észtudományi ismer etekr·e van szükség. 

A gyógyszerészet tehát olyan széles körű, a különböző 
tudományágakat összehangolva alkalmazó tevékenység, 
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melynek művelésében számos, elsősorban természettudomá
nyos képesítéssel rendelkező szakember vesz r:észt. 

A gyógyszerész a felsorolt tudományok köréből szerzett 
ismeretekkel rendelkező diplomás, aki a gyógyszerellátás 
területén a gyógyszerészi eskü szellemében, az orvosi munka 
részeseként tevékenykedik„ 

A szakképzés során szerzett újabb ismeretek birtokában 
a gyógyszerellátás bármely területén vezető, irányító, el
lenőrző feladatokat lát el, és a szakterületet hivatott to
vábbfejleszteni. 

A gyógyszerész tehát képzettsége alapján részt vesz: 

a gyógyszerkutatásban és a gyógyszerek üzemi gyártá-· 
sában, 
a gyógyszerek ellenőrzésében, 
a gyógyszerellátás igazgatásában, irányításában és .fel
ügyeletében, 

- a lakosság közvetlen egészségügyi alap- és sza'kellátásá
ban, 

- egyéb egészségügyi feladatok (egészségre való nevelés, 
információ) ellátásában, 

- a gyógyszerészet tudományos éS műszaki fejlesztésében, 
- a gyógyszer-külkereskedelemben, és a gyógyszerek kész-

letezésében. 

A gyógyszerellátással kapcsolatos tevékenység. 
A lakosság közvetlen egészségügyi alap- és szakellátása 

(közforgalmú és intézeti gyógyszertárak) keretében bizto
sítja a gyógyszerész a lakosság, a járó- és fekvőbetegek leg
megfelelőbb gyógyszerellátását, és végzi a gyógyszertári és 
laboratóriumi, az egyedi gyógyszerkészítést, valamint a ké
szítmények azonosságának és minőségének a fe}használás 
előtti utolsó ellenőrzését, a gyógyszerek rendeltetés szerinti 
biztonságos alkalmazását, felhasználását. 

A közforgalmú és intézeti gyógyszertárak vezetése szak-· 
gyógyszerészi feladat 

A legmegfelelőbb gyógyszerforma és készítmény kialakí-· 
tása és gyártása (ipari gyógyszerészet, a nagy- és közép
üzemű gyógyszergyártás), és az ezzel kapcsolatos kutatási 
és fejlesztési tevékenység, mind hazai, mind nemzetközi 
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szinten, a.gyógyszer-külkereskedelem sz,ervézése, mind nagy 
fontosságú feladat 

Az egészségügyi követelmények érvényesítése e területe-· 
ken gyógyszerészeti szakismereteket igénylő munka. 
A g;V6ITTrsze1-'biztonságot garantáló -egészségügyi érdek meg.~ 
követeli, h_ogy a gyári nagy- és középüzemi gyógyszergyár
tást csak gyógys-zerészeti szemlélettel és szaktudással ren
delkező szakemberek (pl szakgyógyszerészek) felügyeleté
vel, vezetésével végezzenek A gyógyszer-külkereskedelem
ben gyógyszerészeti, közgazdasági és nyelvi ismeretekkel 
rendelkező ·gyógyszerhatástani szakgyógyszerészekre van 
szükség 

A gyógyszervizsgáló laboratóriumok vezetése, a munka 
irányítása, az eredmények értékelése és a gyógyszer minő-· 
sítése ugyancsak szakgyógyszerészi feladat 

A gyógyszerellátás hatósági irányítása és a szakfelügye
let országos és megyei szintű. 

A hatósági, igazgatósági feladatokkal kapcsolatos felügye
leti és irányító tevékenység egészségügyi, gyógyszerügyi 
szervezési és vezetési ismereteket igénylő szakgyógyszerészi 
feladat 

Az egészségügyi eHátással kapcsolatos egyéb tevékenység„ 

A gyógyszerészi, illetve a szakgyógyszerészi diploma szá
mos területen hasznosítható, így az egészségügyi ellátás 
mindazon területén, a:hol az orvosi, biológiai ismeretek bir
tokában az egészségügyi szemlélet mellett magas szintű ké-· 
miai, analitikai szakismeretekre is szükség van {kórházi, 
klinikai, diagnosztikai és közegészségügyi, toxikológiai stb„ 
laboratóriumi) 

Az egyete1ni képzés„ 
A tudományos technik;;ti forradalom során az utóbbi egy

két évtizedben a gyógyszerészet területein is jelentős vál"."' 
tozás ment végbe. Új szakterületek alakultak ki, melyek 
révén a-gyógyszerészeti tevékenység tovább szélesede_tt (bio
farmáci.a, klinikai gyógyszerészet, ipari ,gyógyszeré~zet kü':"' 
fönböző ágazatai) .. A klasszikus gyógyszertári munka mel-
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lett a gyári, üzemi gyógyszerkészítmények előállítása gyógy
szerellátásunk egyik meghatározó tényezőjévé vált Az of
ficinában dolgozó gyógyszerész szaktudása és felelőssége 
egyre nagyobb jelentőséget nyer, éppen a 'betegek egészsé
gének védelmében 

A gyógyszer ellátás jelentősége és színvonala szempontjá
ból a magas szintű kémiai, orvos-biológiai és társadalomtu-· 
dományi .szakismereteken nyugvó egyetemi képzés szüksé
ges. A feladatok megkövetelik az egyetemi gyógyszerész
képzés további korszerűsítését. A fejlődés vllágjelenség, en
nek hatására módosul külföldön is az egyetemi képzés és a 
bővülés kapcsán megvalósult, szinte mindenhol már az 5 
éves egyetemi gyógyszerészképzés .. 

Társaságunk vezetősége annak tudatában, hogy a gyógy
szerészet területén mélyreható változások mennek végbe, 
már korábba1> felkér te a két gyógyszerésztudományi kar 
dékánját, hogy fejtsék ki álláspontjukat a gyógyszerészet 
helyzetéről, és ezzel kapcsolatban vázolják elképzeléseiket 
a gyógyszerészképzésről, a képzés reformjáról 

Az álláspontokból világosan kitűnik, 'hogy az egyetemek
nek olyan széles körű alap- és szakismereteket kell adniuk 
amelynek birtokában a fiatal diplomás bekapcsolódhat ~ 
gyógyszerészet bármely területén az ott folyó ellátási, szer
vezési, irányítási, illetve kutatási és fejlesztési munkák.ha. 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság álláspontja megegyező 
a már korábban kialakított egyetemi állásponttal. A Társa
ság halaszthatatlannak tartja a képzés reformját és azt már 
csak egy ötéves egyetemi képzés keretében tartja megva-· 
lósíthatónak 

A Társaság kéri a gyógyszerügyért felelős állami veze
tést, hogy az ötéves egyetemi képzés minél előbb újra meg
valósulj on„ 

Ugyancsak felmerült az a kérdés, hogy az orvostudomá
nyi egyetemek különböző karain végzettek között időszerű 
lenne az egyetemi doktori cím adományozásánál meglévő 
mégkülőnböztetést megszüntetni Az MGYT tagságának 
többsége azon a véleményen van, hogy a doktori cím ado··· 
mányozásánál ma még meglévő megkülönböztetés hátrá
nyos: helyzetet jelent a gyógyszerészek számára, a velük 
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sz_qros._ munkakapcsolatban dolgozó azonos egyetemen vég-· 
zeít<'>kkel szemben 

A gyógyszerellátás„ 
Népgazdaságunk tervében az egészsegugy, s ezzel a 

gyógyszerügy súlyozottabban szerepel A jobb hazai gyógy
szerellátás mellett szempont az exportkapcsolatok intenzí..; 
vebbé tétele is 

A gyógyszerellátást érintő közvetlen cél a lakosság gyógy-· 
szerellátásának továbbfejlesztése. Az ezzel kapcsolatos fel
adatok több irányúak: 

az iráilyítás és gazdálkodás hatékonyságának, tervsze
rűségének növelésével, a gyógyszeripar fejlesztésével éS 

- egY:üttrhűködéssel egyenletesebbé kell tenni az ellátást, 
cSOkkenteni kell az időszakosan hiányzó készítmények 
számát; 
a gyógyszertári központok galenusi laboratóriumainak 
fejleSztése feltétlenül szükséges_; 
elő kell segíteni az orvosok jobb téjékoztatásával a 
hiányzó gyógyszerek azonos értékűekkel történő helyet
teSítését, továbbá az új készítmények minél előbbi he-· 
lyes alkalmazását; 

- erősödjön a gyógyszerkiadás biztonsága, a gy_ógyszeres 
k"ézelés hatékonyság_a, a kedvező terápiás !hatást célzó 
ir:iformációs tevékenység. A lakosság egészségnevelési 
munkájának fejlesztésével el kell érni, hogy kialakulc 
jon _a gyógysZerek helyes alkalmazása, ezzel csökkenjen 
az· indokolatlan gyógyszerfogyasztás; 
az -egészségQgyi alape_llátás kapcsán kifejezettebben ve
gyünk részt a lakosság egészséges életmódra való neve

: lésében, a betegs·ége'k megelőzésében, ezzel segítsü~ elő 
az eITT'én_ és a közösség egészségének védelmét, a lakos-· 
ság általáD.os és egészség!igyi kultúrájának növelését. 

A fenti feladatok ellátásához szükséges, hogy a gyógy
szertárl:lk egy-egy terület egyik egészségügyi centrumai. l~ 
gyenek A gyógyszer:e!látással kapcsolatos kiszélesedett és 
me·grrovekedett. feladato'kat részletei•ben egyeztetni szüks""' 
gei:az egészségügyi vezetéssel és a tevékenységgel jaró fe" 
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lelősséget pedig rögzíteni kell úgy, hogy abban a gyógysze
részek nagyobb hatáskört kapjanak 

Az egészségügy és ezen belül a gyógyszerellátás fejlesz.
téséhe_z a fentiekben leírt képzési és fejlesztési j"avaslafokat, 
a szervezeti és jogszabályi módosításokat alapvet6e:ri szűk;:, 
ségesnek tartjuk. -Csak ezek alapján valósítható meg a ·'tAr
sadalmi igényeknek megfelelően az intézeti-klinikai gyógy.~ 
szerészet, és a jelenleginél magasabb -szintű egészségügyi .. 
gyógyszerügyi alap- és szakellátás, az egészségnevelésben 
való aktívabb közreműködés .. 

úgy érezzük, hogy a fenti feladatok teljesítésére és an" 
nak folyamatos bizto~ítására a gyógyszerész-társii.dalom ·fel~ 
készült" [8] 

3. 7 A Társaság 1979-1982. évi működése. 
Főtitkári beszámoló a XXXIX közgyű!ésen (1982) 

A közgyűlésen Sten.szky Ernő főtitkár az alábbiakban 
számolt be: 

„A Társaság elmúlt 4 évi eredményei az előző évek, év
tizedek munkájára épülnek és ezek közös munka egyenes 
folytatásai. A jelenlegi vezetőség is a megkezdett úto.n 
igyekezett haladni. Beszámolómban az 1979„. március 7-i--or
szágos vezetőségi üléS anyagából kívánok kiipdu1ni, ah01 
új vezetőségünk programját ismertettük, ame}y az alapsza.
bállyal összhangban a gyógyszerészeti tudorriányok műVe:... 
lését, a gyógyszerészeti gyakorlat fejlesztését, ·e:pne$: kap
csán a tudományos eredmériyek gyakorlati alkalmazását éS 
a gyógyszerészképzés korszerűsítését szolgálja 

A Társaság ezekben a kérdésekben többéves: széles köi·ű 
vita eredményeként végleges álláspontot alakított ki, amely
nek írásos anyagát szaklapunkban közzétettük Ebben meg
határoztuk a gyógyszerésZetet, annak jelen és jövő- felada
tait a gyógysz-erellátás- további fejlesztésében, és :hangsú-· 
lyozzuk, hogy a megnövekedett feladatok ellátásához elen
gedh-etetlenül szükséges az ötéves gyógyszerészképzés Visz .... 
szaállítása, valamint a gyógyszerészdoktori _cím niegadásá~ 
nak egységesítése az orvosdoktori címmel. ~.C' ·.:; 
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Bázisintézmények létesítése, állandóan felszínen mozgó 
probléma„ Az a törekvésünk, hogy a gyógyszertári közpon
tok és egyes intézeti gyógyszertárak a gyógyszerészeti tu
dományok ún. helyi intézményei legyenek, az elmúlt idő
ben közelepb ketült a megvalósításhoz .. Ennek a szükséges
ségét és realitását támasztja alá az az intézkedés, mellyel 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet az Egészségügyi Mi
nisztérium jóváhagyása alapján egyes gyógyszertári köz-· 
pontokat oktató - továbbképző feladattal bízott meg. Az 
198l•ben hivatalosan is megindult folyamat 1982-ben foly„ 
tatódott, amikor -a gyógyszertári központok egyetemi hall
gatók és államvizsgára készülő gyógyszerészjelöltek okta
tására kaptak megbízást 

Előrelépésről szán1olhatunk be a fiatalok szakmai neve
lése, ifjúsági fórumok szervezése terén„ A Rozsnyay Má-· 
tyás ifjúsági tudományos előadó versenyeken túlmenően, 

amelyeknek ma már hagyományai vannak, 1981-ben Har
kányban került megrendezésre a Fiatal Gyógyszerészek I 
Országos Kollokviuma. 

Atalakult az Ifjúsági Bizottság új és konkrét munkaprog
rammal, amelyet Mersich Gáborné ifjúsági felelős és Né
der Andrásné budapesti összekötő dolgozott ki összhangban 
a MOTESZ ifjúsági programjával 

Komoly előrelépésnek tartjuk az 1980-ban létrejött Köz-· 
forgalmú Gyógyszertári Bizottságot, Nikolics Károly elnök
letével, amely hivatott az officinai gyógyszerészet problé
máival foglalkozni Ezen belül alakult meg legújabban az 
Allatgyógyász-ati és .az Egészségnevelési Munkacsoport, va
lamint javaslatot tettek Szakmapolitikai Munkacsoport 
megalakulására is .. Az Allatgyógyászati Munkacsoport élére 
Gonda István került 

Szeivezeti és szervezési kérdések. 
1980 májusában Társaságunk titkársága átköltözött a Vi„. 

segrádi utcai helyiségből, amely 4 éven át otthont adott a 
Társaság titkárságának, könyvtárának és a Gyógyszerészet 
szerkesztőségének, az EGYT Hőgyes Endre u 4 .. telepén 
lévő irodahelyiségünkbe, ahol a könyvtár és a szerkesztő
ség is elhelyezést nyert 
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Az MGYT történetében először fordult elő, hogy Buda
pest, IX Hőgyes Endre u. 4 .. sz. alatti EGIS telepen a Tár
saság önálló, háromszobás irodahelyiséggel rendelkezik. 
A helyiségekben Szőke Endréné és Andrásfalvy Andrásné 
megfelelő és otthonos berendezési tárgyak beszerzésével jó 
munkafeltételeket és légkört teremtettek. Elhelyezésre ke
rült itt a Társaság néhány történeti jelentőségű fényképdo
kumentuma, és vitrinbe kerültek a Társaság által alapított 
emlékérmek egy-egy példánya és az ajándékként kapott 
tárgyak. 

Személyi változások: Láng Béla volt főtitkár, a Gyógy
szerészet felelős szerkesztője, 1979-ben lemondott Társasá
gunk titkárságának vezetéséről, és 1981-ben a szaklap fele
lős szerkesztői tisztéről A titkárság vezetésével András
falvy Andrásné Vicenty Mária gyógyszerészt bíztuk meg. 
A Gyógyszerészet felelős szerkesztője pedig 1982 január 1-
jétől Brantner Antal egyetemi adjunktus lett. 

Társaságunk szervezeti és működési irányvonalát to
vábbra is a 'MOTESZ mint felettes szerv határozza meg 
l\iint a legnagyobb taglétszámú társaságnak, igen lényeges, 
hogy a MOTESZ-ben kellő súllyal legyen képviseletünk. 
Az 1980-as MOTESZ küldöttközgyűlésen Társaságunk el
nöke Zalai Károly, MOTESZ főtitkárhelyettes lett, mely 
tisztséget négy esztendőn át látott el, továbbá Kedvessy 
György professzor és Petri Gizella prof.esszorasszony a 
MOTESZ vezetőségi tagjai lettek. Társaságunk minden év
ben mindenr·e kiterjedő, részletes jelentést ad egész évi 
munkájáról a MOTESZ-nek. 

Nemzetközi kapcsolataink 
N·emzetközi kapcsolatainkat a fejlődés jellemzi., A baráti 

országok gyógyszerészeti társaságainak kapcsolatát repre
zentálja a kétévenkénti elnök-főtitkári találkozó, amit 
1979-ben Budapesten a Congressus Pharmaceuticus Hunga
ricus VII.. alkalmával rendeztünk meg„ 1981-ben Weimar
ban, az NDK-ban került megrendezésre. 1982 októberében 
a szófiai koordinációs értekezleten hazánkat ZqJai Károly 
képviselte a MOTESZ főtitkárhelyettesi minőségében. 
Együttműködési szerződésünk van még Csehszlovákia és 



a Szovjetunió Gyógyszerészeti Társaságával.. Ezek fő célja, 
hogy a szerződő felek egymás szakerilberei számára meg
könnyítsék rendezvényeik látogatását 1981-től azt az új 
gyakorlatot követjük, hogy az MGYT minden évben 2 te
rületi sz.ervez.etének jó társasági munkát végző szakembe
rét is részesíti a szakosztályok vezetősége képviselete mel
lett külföldi útban azzal, hogy egyidejűleg az illető területi 
szervezet is delegáljon valakit saját költségére 

E kapcsolataink közül legnagyobb jelentőségű, hogy Tár
saságunk tagja a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségnek 
(FIP). Az utóbbi években a magyar befolyás nőtt a FIP
ben felmerülő nemzetközi problémák megoldása terén, Vi
lágviszonylatban nőt': az érdeklődés gyógyszerellátó szerve
zetünk megfsmerése iránt A FIP rendezvényein magyar 
előadások szerepelnek Az 1981-es év eseménye volt a FIP 
Officinaf szekciójának elnökségi ülése 1Budapesten, és az 
IGGP elnökének, prof. Schneidernek látogatása hazánkban 
-a nemzetközi 'kongresszus rendezése kapcsán 

Az év legjelentősebb rendezvénye volt a Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti Kongresszus 250 regisztrált külföldi 
résztvevővel, ahol Társaságunk társrendezőként szerepelt 
Társaságunk elnökét, Zalai Károlyt megválasztották az 
IGGP elnökének. Az eseménynek nemzetközi .szempontból 
is kiemelkedő jelentősége van 

FIP Kongresszus 1932"ben Koppenhágában volt, 20 ma
gyar résztvevővel, ahol örömmel fogadták az M·GYT veze
tőségén·ek azt a szándékát, miszerint valamely FIP kong·
resszust Budapesten szeretné megrendezni. A FIP_ elnök
sége két ízben ülésezett Koppenhágában. Az üléseken részt 
vevő Zalai Károly FIP alelnöknek a második alkalommal 
sikerült az 1984. évi Nemzetközi Tudományos Kongresszus 
rendezési jogát az MGYT-nek Budapestre megszerezni. 

T-udományos rendezvényeink kivétel nélkül nyereséggel 
zárultak, ami a rendező szervek és szaku::;z:t.ályok gondos 
szervezőmunkájára utal. A Nemzetközi Gyógyszerésztörté
neti Kongresszus maradványából is jelentős volt Társasá··· 
gunk részesedése 
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Nívódíjak, elismerések, megemlékezések. 
1979-ben kezdeményeztük, hogy a Gyógyszerészetben 

megjelenő legjobb továbbképzést szolgáló közleményeket 
Társaságunk nívódíjban részesítse. Ezt 1980-ban az >->Acta 
Pharmaceutica Hungarica-«-ra is kiterjesztettük. 

Szakosztályaink rendszeresen írnak ki pályázatokat, így 
legutóbbi években az Analitikai, a Gyógynövény- és a 
Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály több ízben is hirde~· 
tett pályázatot Ennek támogatására Társaságunk elnöksége 
elhatározta, hogy 1932-től kezdődően 2 évenként és szak-, 
osztályonként 5000 Ft-tal járul hozzá a pályázatok díjazá
sához azzal a kikötéssel, ihogy a szakosztályok ugyanennyit 
ajánlanak meg e célra 

Az MGYT minden év decemberében baráti összejövetelt 
rendezett az elmúlt 4 évben az Elnö'ki Tanácsadó Testület 
tagjai részére. Ezek közül kiemelem az 1980„ év végén ren
dezett emlékülést, amelyet Széki professzor, Társaságunk 
volt elnöke emlékének szenteltünk, centenáriuma alkalmá-· 
ból. Az ülés előtt a MGYT küldöttsége koszorút helyezett 
el Széki professzor sírjára 

Több kiemelkedő gyógyszerésznagyság emlékére szobrot 
lepleztünk le, ill. emléktáblát avattunk fel a MGYT kez .. 
deményezésére: Rozsnyay..,.szobor _Szabadszálláson 1981, Mo
zsonyi emléktábla Kadarkúton 1982, Koritsánszky emlék
tábla Kölesden 1933 Az 1914--18-ban hősi halált halt 
gyógy.szerészek emléktáblájának áthelyezése a Szófia utcai 
Egyesületi székháztól a Semmelweis Orvostudományi Egye
tem Gyógyszerésztudományi Karának főépületébe 1982-ben 
valósult meg Ezzel a tábla méltó helyére került Haladó 
hagyományaink ápolása ·hasznosan járul hozzá a fiatal 
gyógyszer ész-nemzedék szemléletének alakításához. 

A Semmelweis Múzeum keretében működő és ~981 őszén 
megnyílt Ernyei Gyógyszerész-történeti Könyvtár, a Mátyás 
téri műemlékpati'.kában kapott helyet. Ide került át a Tár
saság régi könyveinek egy része, és kiváló kutatóbázist je~· 
lent a könyvtár a 1Gyógyszerésztörténeti Szakosztály tagjai 
számára.." [9, 10] 
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4 ELNÖKI-ELNÖKSÉGI PROGRAMOK, 
ELNÖKI-FŐTITKÁRI BESZAMOLÓK, 
A.LLASFOGLALASOK (1983-1939) 

4 L A Társaság elnökségének programja az 1983.-1986 
évekre 

A Tárnaság 1982 .. november 23-i XXXIX közgyűlésén 
megválasztott elnökség élén Nikolics Károly elnökkel, első 
-ülésén kialakította programjának főbb vonásait: 

,,Munkánk során folytatni kívánjuk az előző vezetőségek 
haladó törekvéseit, realizálni szeretnénk az országos veze
tőség 1982 májusi állásfoglalását. Területűnknek tekintjük 
a gyógyszerészet egészét, a kutatástól a betegek gyógys_zer
ellátás8ig. Foglalkozni kívánunk a tagság széles rétegeinek 
problémáival. Állandó kapcsolatot kívánunk fenntartani 
különböző intézményekkel, szervezetekkel 

Tudományos kérdések. 
Tovább erősítendő szakterületünk képviselete a Magyar 

-Tudományos Akadémián. A tudományos minősítéssel ren
delkező kollégák számát növelni kell. Több kisebb rendez
vénnyel lehetőség.et ·kell biztosítani fiatal előadók számára. 
Decentralizált tudományos központok fejlesztése érdekében 
sokrétű teendőre van szükség. 

Oktatási kérdé::ek„ 
Javasoljuk az 1940-ben bevezetett képzés visszaállítását: 

4 egyetemi évvel és 1 év gyakorlattal A gya~orlatnak köz
forgalmú intézeti gyógyszertárban és a gyogyszer1parban 
való elvé,gzése jó szemlélet kialakítását teszi lehetővé. Ki_-:
emelt feladat a nyelvtanulás szorgalmazása. 
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Továbbképzés. 
Az élő szó és a szakirodalom biztosítsa a mintegy másfél 

ezer munka-helyen dolgozó gyógyszerész továbbképzését„ 
A megyék segítségével szeretnénk mindenütt biztosítani -
negyedévenként -- a félnapos konferenciákat 

lnfotmációs tevékenység. 
Foglalkozni 'kívánunk a gyógyszertárak, mint informá

ciós központok, szakirodalom-ellátottságának !helyzetével 
Foglalkozunk az állatgyógyászati gyógyszerismertetés meg
valósításának lehetőségével is. 

Szakmapolitikai kérdések 
A tudományos kérdésektől nem választhatók el a szak

mapolitikai, érdekvédelmi problémák. Az elnökség a Szer
vezési Szakosztályon belű! Szakmapolitikai Bizottságot ho
zott létre 

Nemzetközi kapcsolatok„ 
Vitelére az elnökség Kűlügyi Bizottságot hívott létre. To

vábbá szélesebb kör·ű kongresszusi rendezőbizottságot ho
zunk létre, m·ely az 1984-ben Budapesten megrendezésre 
kerülő FIP kongresszus előkészítésével foglalkozik 

Társaságunk szívesen lát minden javaslatot, kezdeménye
zést, mely a gyógyszerészet tudományos fejlődését, a gya-· 
korlati és érdekvédelmi kérdései megoldását célozzák" [11] 

4 2 Társasági felter,jeszté.s az Or szággyűlé.s Sz(jciális 
é,s Egé.sz.ségügyi Bizott.sága elé (1986) 

Kezdeményezésünkre szakterületünk problémáit a Parla
m·ent Szociális és Egészségügyi Bizottsága elé terjesztettük. 
Az írásos anyag _itt megvitatásra került az l\lltGY'l' képvise
lői részvételével 

Az MGYT által benyújtött tájékoztató az alábbi szempon
tokat, a legfontosabb kérdéseket, területeket foglalta össze, 
melyek a gyógyszerészek munkáját érintik és jellemzik: 

„A, gyógyszerészet sokrétű feladatai 'közül a legnagyobb 



terület -- ahol a gyógyszerészeknek 75-80%-a dolgozik -
a járó- és fekvőbeteg-ellátás .. Az itt működő gyógyszertá
rakban mintegy 4000 gyógyszerész dolgozik. 

Számításaink alapján tudjuk, hogy a gyógyszertárakat a 
lakosságnak mintegy 5%-a keresi fel naponta a legkülön" 
böz&bb gyógyszerészi szolgáltatásokat kérve .. Ez 500-550 
ezer lakost jelent naponta, akik kb. 1 millió adag gyógy
szert kapnak. Hozzávetőleges számítások alapján Magyar
országon 3-3,5 millióan szednek naponta gyógyszert. Ezek 
az adatok a gyógyító munka jelentőségét igazolják különö
sen akkor, ha figyelembe vesszük a· gyógyszerek hasznos 
és káros hatásainak variációit„ 

Az egészség m-egtartásának és helyr·eállításának bázisa az 
alapellátás szintje. Ezt hirdette meg az EVSZ Alma-Ata-i 
deklarációja 1978-ban Ez a deklaráció megerősítette azt a 
már évszázados gyakorlatot, amelynek értelmében a gyógy
szerellátás az egészségügyi szolgálat szerves része. 

Ezeket a megállapításokat tartalmazza az a >~Budapesti 

deklaráció«, melyet a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 
(FIP) adott ki az 1984-es Budapesten tartott kongresszusán 
és közgyűlésén„ A határozat felszólítja a világ kormányzati 
és nem kormányzati szerveinek figyelmét a nem helyesen 
használt gyógyszer (vagy éppen gyógyszernek vélt anyagok) 
veszély·eire, megfogalmazva a betegellátásban dolgozó 
gyógyszerészek szerepét és jelentőségét. 

Régi törekvésünk volt az, hogy az Országgyűlésben lege 
alább egy gyógyszer ész is helyet foglalhasson. Ugyancsak 
régi kívánságunk és javaslatunk, hogy a Magyar Tudomá
nyos Akadémián is a gyógyszerészeti tudományok megfe
lelő helyet és képviseletet kapjanak 

E feladathoz a gyógyításban partnerre, orvosnak és 
gyógyszerésznek egyforma szintű végzettségre, egyeztetett 
szemléletre, etikára és gyakorlatra van szükség„ Kell, hogy 
a városokban és községekben működő gyógyszertárak olyan 
egészségügyi központok legyenek, ahol a gyógyszerészek 
munkájára, szakértelmére mindig mindenki számíthat 

M·egf-elelő számú és képzettségű gyógyszerészre van tehát 
szükség .. Ugyanakkor a gyógyszerészek száma jóval alatta 
van a szakma igényének Az elmúlt évtizedek alatt a gyógy-· 
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szerészlétszám növeik-edése messze alatta maradt aZ egyéb 
egészségügyi dolgozók - elsősorban az orVosOk - riöVeke
dési arányának 

Köztudomású, hogy hazánkban két orvostudományi egye
temen, a budapestin és a szegedin folyik gyógyszerészkép
zés„ Az elmúlt években az első évfolyamra felvettek száina 
országosan 200 volt.. Ez a felvételi szám a gyakorlatban saj
nálatos módon kevésnek bizonyult, hiszen ma már· ott tar
tunk, hogy elsősor·ban a fővárosban, de már több vidéki 
gyógyszertári központnál is patikákat kell bezárni gyógy
szerészhiány miatt.. Egy tájékoztató adat: míg 1960-ban 1011 
gyógyszerész dolgozott a főváros gyógyszertáraiban, 1985„ 
december 31-én csak 699 volt a számuk. 

Úgy gondoljuk, hogy a gyógyszerészet az egészségügyön 
belül is hiányszakma, megoldására központi intézkedés 
szüksé_ges„ Másik megoldásra váró kérdés--az egyeteini ok
tatás időtartamának a megfelelő éS kívánt szintre-való erile
lése. Évtizedek óta kérjük és Javasoljuk az OrvOsi egyete
mek egyéb fakultásaihoz hasonló (pl. fogorvosi kar) kép
zési idő bevezetését 

A másik komoly kérdés a gyógyszertári központok gaz·
dasági-anyagi helyzete Ez egyaránt vonatkozik a gyógy
szerellátási munka minden területére, v:alamint a gyógyszer
ellátásban dolgozók jövedelmére A jövedelem kérdésének 
megoldása azért is égető, mert az átlagkeresetek ezen a te
rületen messze alatta maradnak az országos átlagnak." 

úgy gondoljuk, hogy az Országgyűlés Szociális és Egész
ségügyi Bizottsága előtt elhangzott beszámoló, valamint az 
ott elhangzott kér·dések, válaszok és javaslatok módot és 
lehetőséget adtak az ország ügyeit intéző képviselőknek a 
gyógyszerész·e'.k munkájának, az egészségügyi szolgálatban 
betöltött szerepén·ek jobb megismerésére, a gyógyszerészek
nek pedig további impulzust és lelkesítést nyújtottak a fel
adatuk betöltéséhez .. [12] 
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4 3 Elnöki tájékoztató az 1983-.1986. évi munkáról 
és feladatokról. XLL közgyűlés (1986) 

A közgyűlésen a Társaság tisztségviselői beszámoltak az 
1982-1986 évi munkájukról Először Nikolics Károly elnök 
foglalta össze ·a végzett munkát 
Bevezetőben rámutatott arra, hogy a Társaság sokrétű 

feladatkörét áttekintve, megemlékezés történi.k mind a meg
valósult tervekről, eredményekről, mind azokról a próbál
kozásokról, melyek eddig még nem vezettek eredményre. 

Tudomá;iyos munka„ 
„A tudományos 'konferenciák, szimpóziumok, előadóülé

sek száma változatlanul nagy„ Az országos és nemzetközi 
részvételű rendezv·ényeken kívül örvendetesen fejlődnek a 
területi szervezetek és egyes szakosztályok előadóülései 

Igyekeztünk fórumot adni főleg fiatal kollégák számára.. 
A rendezvények mellett az írásos anyag szolgálja a tu·

domány újabb eredményeinek k6zlését. Örvendetes, hogJ.T 
sikerült engedélyt szereznünk >>A gyógyszerészeti tudomány 
aktuális kérdései-« című 'kiadványra 

Itt említendők a szakosztályok, területi szer·vezetek, egyes 
bizottságok által kiírt pályázatok, melyek ugyancsak számos 
értékes munkát eredményeztek. 

Fejlődés mutatkozik a könyvtárhelyzet terén A SOTE 
Gyógyszerésztudományi Kar segítségével lehetőségünk van 
űjabb könyvtárhelyiség létesítéséhez.. Továbbá a kőszegi 

könyvtár számára is bizományba adtunk kettős példánya
inkból 

Társaságunk is szorgalmazta akadémiai képviseletünket. 
Az MTA keretében megalakult a Gyógyszerésztudományi 
Bizottság, mely az Orvosi és Kémiai Osztály, valamint a 
SZ·E1M közös bizottsága. 

Kapcsolatok hazai szervezetekkel. 
A személyes látogatásoknak lendületet adott az 1984 .. évi 

FIP Kongresszus deklarációja, melyet különböző szervekkel 
ismertettünk. így többek között megismerték az Elnöki Ta
nács elnökhelyettese, az Országgyűlés Szociális és Egész-
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ségügyi Bizottsága, a Magyar Tud~ományos Akadémia el
nöke, az egészségügyi miniszterhelyettes,-az_ ipari miniszter·~ 
az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete főtitkára, a MO
TESZ elnöke 

Emellett rendszeres- a kapcsolat a k-Dvetkező szervezetek
kel és intézményekkel: az Egészségügyi Minisztérium 
Gyógyszerészeti Főosztálya, Országos Gyógyszerészeti Inté
zet, MOTESZ, Országos Egészségnevelési Intézet, a Gyógy
szertári Központok, Orvosmozgalom a Nukleáris Háború 
M·egelőzéséért. 

A szélesebb rétegek, a társadalom tájékoztatását szolgál
ták a sajtókonferenciák. 1984-ben a FIP Kongresszus előtt, 
1985-ben a pályaorientáció érdekében tartottunk az Egész
ségügyi Minisztériumban sajtótájékoztatót. A tv és rádió 
nyilvánosságán túl a napilapokban jelent meg országosan 
számos hasznos cikk a gyógyszerészi hivatás bemutatása 
érdekében. · 

Nemzetközi kapcsolatok. 
A folyamat9san fejlődő nemzetközi kapcsolatok egyre 

szélesebb mértékben érintik a tagságot A FIP-pel való 
kapcsolat csűcspontját az 1984. évi budapesti kongresszus 
jelentette Változatlanul tartjuk kapcsolatainkat a FIP egyes 
szervezeteivel, személyesen, főleg a Gyakorló iGyógyszerészi 
Szekcióval Bővültek csereegyezményeink több ország 
gyógyszerészeti társaságaival, így Ausztria ·Gyógyszerészi 
Kamarájával együttműködési szerződést kötöttünk. Tárgya
lásokat folytatunk a finn, jugoszláv és bolgár társasággal. 

Ifjúsági munka. 
Kiemelkedőnek tartjuk a már hárnm ízben megtartott 

Ifjű Gyógyszerészek Kollokviumát, melyeken részben szak
mapolitikai vitafórumokat rendeztek„ 

Megoldandó feladatok. 
Te~·veztük, hogy a »Gyógyszerészet<~ nagyo-bb számban 

közöl továbbképző cikkeket. Bízunk benne, hogy e téren 
javulás mutatkozik 

Tagságunk nagyobb része vidéken dolgozik A közel más-
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fél <>zer munkahelven működő kollégák tudományos, szak

mai- fejiődését, inf~rmáltságát csak úgy tudjuk megoldani, 

ha az MGYT egyes szervezetei szorosan együttműködnek 

az állami vezetés, így a gyógyszertári központok szakveze

téséveL Az elszigetelten dolgozó gyógyszer ész látókörét csak 

űgy tudjuk Szélesíteni, ha rendszer·esen tájékoztatjuk az idő

sZerű -kérdésekről, leh·etőséget nyújtunk személyes és írá

sos kapcsolattartásra. 
A tudományos fejlődés nem választható el az anyagi és 

erkölcsi megbecsüléstől, a pálya ismertté tételétől, általá

ban szakmaPolitikai kérdésektől Hivatásunk vonzerejének 

megszerzése érdekében együtt 'kell műk·ödnünk minden 

szervezettel, mely ez irányban előrelépésünket segítheti. 

Figyelemmel k·ell kísérnünk a fejlődés tendenciáit, és 

reálisan alkalmazkodnunk kell az adott lehetőségekhez .. 

Társaságurrk lehet az a fórum, mely egységes szemléletet 

tud kialakítani a jövő számára" [13] 

4 .. 4 Főtitkári beszámoló és soron következő feladatok. 

Vezetőségi ü!ési anyag (1987) 

Vincze Zoltán főtitkár beszámolója és feladatmegjelölé-· 

sei: „Változatlan elvekkel és célokkal kívánjuk folytatni 

elődeink munkáját, legyen az kif.ejezője köszönetünknek és 

hálánknak mindazoknak, akik ezt a munkát elkezdték, 

folytatták és nekűnk, a jelenlegi vezetőségnek példát szol-· 

gáltattak, utat mutattak és lehetővé tették, hogy a már 

megkezdett munkájuk nyomán mi is hozzájárulhassunk a 

magyar egészségügy, a magyar gyógyszerészet fejlődéséhez, 

Célkitűzéseink tehát gyakorlatilag változatlanok A meg-· 

adott keretet a kor szellemének, a hivatásunk és a társada

lom elvárásainak megfelelően kell újabb és újabb tarta

lommal megtölteni 
Társaságunknak elsődlegesen nem is lehet fontosabb 

célja, mint a tudományok ápolása, fejlesztése Mindezeken 

túlmenően fontos feladatunknak tekintjük a gyógyszerészi 

társadalom érdekvédelmét, amely tényt az elmúlt év no

vemberében rendezett XLI. tisztújító küldöttközgyűlés ál-
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tal elfogadott módosított alapszabály a következőképpen 

rögzíti: n•Elős·egíti a gyógyszerész-társadalom érdekvédelmét 

erkölcsi és anyagi megbecsülésének előmozdítását. Hozzá~ 

járul a gyógyszerésztudomány, a gyakorlat, és képzés össz
hangjának fejlesztéséhez és más tudománypolitikai célok 
megvalósításához«" [14] 

Szervezeti és szervezési kérdések 

Felajánlottuk segítségünket az egészségvédelmi kormány

program végrehajtásában, amelyet Csehák Judit, a Minisz

tertanács elnök·helyettese levélben köszönt meg azzal, hogy 

a konkrét feladatok megbeszélésére a közeljövőben vissza
térünk. 

Az elnökség kérte, hogy a gyógyszerészeket is vonják be 

az Egészségnevelési Programba„ Hutás Imre egészségügyi 

minisztériumi államtitkár válaszában arról tájékoztatta a 

Társaságot, 'hogy a kérdést még a Minisztertanács ez évben 
tárgyalja .. 

Megkeresés ér'kezett a Magyar Rádiótól, amely aktuális 

témákra és a javasolt témákban járatos szakemberek sze

mélyére kértek javaslatot, amit megkilldtünk 

Látogatások felettes szerveknél,, 

Társaságunk elnöksége fontos feladatának tekinti, hogy 

időszakonként tájékozódjon, ill. tájékoztatást adjon hivatá-· 

sunkat érintő fontos kérdésekről. Ezért 1987~ben az Egész

ségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztálya és az Or

szágos Gyógyszerészeti Intézet vezetőivel folytattunk meg

beszélést, melyen szó esett a gyógyszertárak profiljár'ál, a 

profilbővítés lehetőségeiről, a gyógyszerészi létszám alaku-· 

lásáról, valamint a gyógyszertárak információs irodalom

mal való ellátásáról és a továbbképző brosúrák kiadásáról .. 

A későbbiek folyamán megbeszéléseinket folytattuk az 

Egészségügyi Minisztérium Kutatásirányítási és Felsőokta·

tási Főosztály és Gyógyszerészeti Főosztály, valamint az 

Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetőivel. 

Megbeszélt témák: Az ötéves gyógyszerészképzés mielőbbi 

megvalósítása, az egyre növekvő gyógyszer'észhiány és en-
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nek következményei Az Orvostovábbképző Egyetem Gyógy
szerészeti Tanszékének Karrá fejlesztésének fontossága. 

Társaságunk bizottságainak plakuló tUései 
Az elmúlt időszakban in:egtar:tották üléseiket szakosztá-

lyaink~ sz.ervezeteink és a bizottsága]{: 

Elnöki Testület.: elsősorban javaslattevő és kapcsolattartó 
az elnöki döntések meg.könnyítése céljából A gyógysze
részképzés reformjának egyes 'kérdéseit tárgyalta. 
Tudományos és Oktatási Bizottság: kijelölt személyek út
ján kapésolatot tart fenn a szakosztályokkal és szerve
zetekkel koordináló és összekötő funkció jelleggel. Prog-. 
ramjába vette a hazai graduális és posztgraduális gyógy
szerészképzés helyzetének áttekintését 
Ifjú.sági Bizottság szorgalmazza a fiatal kollégák részvé
telét a Társaság munkájá1ban. Tapasztalatcserék előse

gítésével, nyelvtanulás szorgalmazásával Kétévenként 
megrendezi az Ifjú Gyógyszerészek I-Collokviumát. 
Eflészségnevelé.si Bizottság a gyógyszertárakban terjesz
tendő egészségnevelési kiadványok tervével foglalkozik. 
Az 1986 .. évi pályázatra érkezett legjobb munkák alap
ján módszertani ajánlást állít össze a gyógyszertárakban 
d_olgoz.ó gyógyszerészek részére a do·hányzás elleni egész
ségn·evelési mun'kához. 
Etikai Bizottság hivatásunk etikai vonatkozásával fog
lalkozik, kiemelve a magyar gyógyszerészek eredmé-· 
nye~nek megismertetését a gyógyszerészek társadalmi és 
önmegbecsülésének növ·elésére. Fontos feladatának te
kinti a hazafias n·evelést„ Célul tűzte ki etikai tárgyú 
dolgozatok közlését. 
A volt Közforgalmú Gyógyszerészek Bizottsága mint 
Gyógyszerészi szervezet, szélesebb alapokon folytatja 
munkáját 

Nemzetközi kapcsolalaink. 
Változatlanul kiemelkedően jó kapcsolataink vannak a 

Fi:P vezetőségéVel és szek-cióival igy a »VIIi Congressus 
PharmaceutiCl1s Hungaricus~~-t a FIP _védnökséggel kíván
juk szervezni 1988-ban. 
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Az NDK Gyógyszerészeti Társasága kezdeményezésére-· 
Rozsnyay Emlékversenyünk példájára - nemzetközi elő

adóversenyt kívánunk rendezni a baráti országok gyógy
szerészeti társaságai fiatal gyógyszerészei r~szvételével. 

A versenyen, amelyre első ízben Csehszlovákiában, Ostra
vában kerül sor 1988 októberében, országonként 6-ö fiatal 
gyógyszerész indulhat 

A Nemzetközi Gyógyszerészhallgatók Szövetségének ·(In-· 
ternational Pharmaceutical Student Federation, IPSF) 4 ma
gyar tagja van, akik részére a tagdíjakat a MOTESZ át
utalta Az évek óta húzódó »tagdíjgond« megoldottnak lát
szik a további évekre is Az IPSF és a Társaságunk közötti 
kapcsolat szorosabbá és főként élőbbé tétele, Ifjúsági Bi
zottságunkra hárul" [14] 

4.5 Az MGYT tevékenysége Vezetőségi ülési anyagok 
(1987, 1988, 1989) 

j\.z 19_86„ -évi tisztújítás után a Társaság elnöke az orszá
gos vezetőséget félévenként hívta össze„ Ezen ülések anya
gából fontosabb események: 
- Szélesíteni kívánjuk kapcsolatainkat, amelynek egyik 

példája a MAOTE (Magyar Altalános Orvosok Tudomá
nyos Egyesülete)-vel kötött együttműködési szerződé

sünk: Magyar Tudományos Akadémia vidéki bizottsá
gaiban erősíteni kívánjuk pozícióinkat.. Megalakult a pé
csi Akadémiai Bizottság gyógyszerészi munkabizottsága. 
Hasonló várható a közeljövőben a szegedi és veszprémi 
akadémiai bizottságoknál is. Szorosabbra kívánjuk fűzni 
kapcsolatainkat az Országos Egészségnevelési Intézettel 
és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal Mindez 
azt célozza, ·hogy a gyógyszerészi hivatást széles körben 
is1nertté tegyük, és ker·es'sük. a partnereket a különböző 
területeken. 
'I ár saságunk elnöke N ikolics professzor és alelnöke, 
Stenszky Ernő 1987 októberében látogatást tett a Mi
nisztertanács elnökhelyettesénél Csehák Juditnál, aki
nek tájékoztatást adtak Társaságunk és hivatásunk idő-
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szerű kérdé.seirőI, továbbá kérték segítségét néhány vi
tatott kérdés számunkra kedvező megoldásához. 
Társaságunk több. mint 4000 fős tagságot képvisel. Fon
tos feladatunknak tekintjük a gyógyszerész-társadalom 
érdekképviseletét, erkölcsi és anyagi megbecsülésének 
előmozdítását. Ezért fontos feladatunknak tekintettük, 
hogy felkeressük Füzi Istvánt, az Egészségügyi Dolgo
zók Szakszervezetének főtitkárát és tájékoztassuk hiva
tásunkat érintő fontos kérdésekről 
Már az 1989-es év folyamán ismertté vált az elnökség 
előtt, hogy az 1990-es év elején lényeges változások lép-· 
nek életibe a gyógyszerellátás, a gyógyszerész-tovább-, 
képzés és -szakképzés területén és az egyészségügy kü
lönböző szintjein. Napirenden van a gyógyszertárak sze-· 
mélyi használatba vételének, valamint a Gyógyszerészi 
Kamara megalakitásánack kérdése. Sokat foglalkoznak 
önálló gyógyszerészi szakszervezet megalakításával is„ 
A felsorolt kérdések egy részének megoldása nem a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság feladata, de a Társaság, 
mint a gyógysz.erészek összességének testülete, nem 
von·hatja ki magát e kérdések megválaszolása alól 
Azönálló gyógyszerészi .szakszervezet megalakításával 
kapcsolatban elnökségünk véleménye az, hogy „minden 
olyan kezdeményezést támogat, amely kollégáink hely
zeténe'k javulását eredményezi. Megfontolandó azonban, 
hogy az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetén belül 
maradva, ott erőteljesebb gyógyszerészi képviseletet biz
tosítva, nem jelent-e kedvezőbb lehetőséget egy önálló 
szakszervezetnél". 
AGyógyszerészi Kamara felállításával Társaságunk el
nöksége egyetért. A felállítandó kamara céljának és fel-· 
adatának meghatározására szervezőbizottság alakult, 
amely bizottság még ez évben elkészíti javaslatát.. E ja
vaslatot megvitatás után felterjesztjük a Szociális és 
Egészségügyi Minisztériumba [15, 16, il 7] 

4 6 A Társaság 1987-1989. évi munkája. 
Főtitkári beszámoló a XLII közgyűlésen (1989) 

Vincze Zoltán főtitkár beszámolója: „A Társaság munká
jára jellemző, hogy lényegesen megnövekedtek a szakmai 
érdekképviselettel kapcsolatos feladataink.. úgy véljük, 
hogy igen mozgalmas időszak számos eredményt hozó tevé-, 
kenységéről számolhatunk be. Lehetőség adódott, amivel 
Társaságunk élt és felkarolta, hogy a magyar gyógyszeré
szek is megalakíthassák kamarájukat, amely kamara- a 
gyógyszerészek és a gyógyszerészet szakmai érde'.k'képvise
leteként kíván működni A jövőben tehát az MGYT eredeti 
céljának megfelelően kíván tevékenykedni.. Nevezetesen 
>:.-elősegíteni a gyógJrszerészeti tudományok, a gyógyszeré
szeti oktatás, a továbbképzés, a gyógyszerellátás és a gyógy
szeripar fejlesztését, a tagok tudományos ismereteinek bő
vítését és gyógyszerészetikai nevelését<<„" 

A szerv·ezeti kérdések élére ik:íván'kozi'k, hogy az 1986-ban 
megválasztott elnökség munkájában a szakosztályok és szer
vezetek mellett jobban kívánt támaszkodni az általa spe
ciális feladatok végrehajtására létrehívott bizottságokra is. 

Társaságunk elnöksége fontos feladatának tekintette, 
hogy időszakonként tájékoztatást adjon, illetve tájékozód
jon hivatásunkat érintő fontos kérdésekről. Találkozókat 
kezdeményeztünk az Egészségügyi Minisztérium vezetőivel, 
annak Gyógyszerészeti, valamint Kutatásirányítási és Fel
sőoktatási Főosztálya vezetőivel, az Országos Gyógyszeré
szeti Intézet, a Gyógyszerésztudományi Karok vezetőivel 
Együttműködési megállapodást irtunk alá a Magyar Alta
lános Orvosok Tudományos Egyesületével, az Országos 
Egészségnevelési Intézettel és a Tudományos Ismeretter
jesztő Társulattal. 

A különböző megbeszéléseken szó ·esett ·a gyógyszertárak 
profiljáról, a profilbővítés lehetőségéről, a gyógyszeréf?ZÍ 
létszám alakulásáról, a gyógyszertárak információs iroda
lommal való ellátásáról és továbbképző brosúrák kiadásáról 

Az elnökség foglalkozott az állatgyógyászati gyógyszere 
ismertetés megvalósításával. Több alkalommal folytattunk 
megbeszéléseket az Allatorvostudományi Egyeterµ és, ,a 



Gyógyszeripari Egyesülés vezetőivel. E tárgyalások ered
ményeként, ez évben először 40 fő részvételével az első ál
latgyógyászati-gyógyszerterápiás továbbképzés lezajlott. 

A Társaság vezetői meghívást kaptak az Országgyűlés 
Szociális és Egészségügyi Bizottságának és Kereskedelmi 
Bizottságának arr,a az együttes 1989. tavaszi ülésére, ame
lYen a gyógyszerforgalmazás és gyógyszertámogatás új 
rendszere bevezetésén.ek kezdeti tapasztalatait tárgyalták„ 
Társaságunk kifejtette véleményét, ugyanakkor felajánlotta 
segítségét egy új koncepció :kidolgozására. A Bizottság ez
zel egyetértett és új ·koncepció kidolgozására kérték fel a 
Társaságot. AZ Or sZággyűlés Szociális és Egészségügyi Bi·
zottsága 1989. őszi ülésén tárgyalta és elfogadta a javasla-· 
tot, amelynek kidolgozásában Társaságunk mellett számos 
intézmény és szerv vett részt, és amely javaslat kollégáink 
sZéles körének véleményére támaszkodott 

Társaságunk közreműködött a magángyógyszertárak és a 
gyógyszerészi magántevékeny.ségre vonatkozó jogszabályok 
kidolgozásában is„ Több alkalommal is módunk volt a ren
delettervezetekről kialakított véleményünk kifejtésére a 
Szociális és Egészségügyi Minisztérium vezetőinél. Látoga
tásaink során változtatásokat javasoltunk a szakgyógysze
részképzés és -képesítés rendszerében is. 

Az elnökség kiemelkedő jelentőségű feladata volt a VIII 
Cong1es.sus Pha1maceuticus Hunga1icus megrendezése, 
FIP védnökséggel Az előkészítés időszakában sajtótájékoz
tatót tartottunk, amely minden bizonnyal hozzájárult ah
hoz, hogy napilapjainkban, a rádióban és televízióban ren
d-ezvényünknek komoly vi.ssz.hangja volt Hasonlóképpen a 
nemzetközi szaksajtó is beszámolt kongresszusunkról, ahol 
21 országból 240 külföldi résztvevő volt. 

A kongresszus alkalmával 7 külföldi személyt választot
tunk Társaságunk tiszteletbeli tagjává, további 13 külföldi 
kolléga részére adtunk át éremelismerést 

Az elhangzott több mint 300 előadás tudományos szín-· 
vonala kie!légítette a várakozásokat. Külön ki kell emelni á 
plenáris előadások magas színvonalát A kongresszus méltó 
folytatása volt a korábban megrendezett Gyógyszerésztudo
·máriyi Kongresszusdknak, 
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Nemzetközi kapcsolatok 

- ANemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) elődeink ál
tal megalapozott jó kapcsolatainkat Sik,erült fenntartani, 
sőt bizonyos értelemben azt tovább javítani. A FIP taná
csában különböző szekcióiban és bizottságaiban több kol
légánk tölt be jelentős tisztséget, akik a konkrét feladatai
kon túlmenően hatékonyan tevékenykednek a FIP és a 
magyar gyógyszerészet között kialakult hagyományos, .jó 
együttműködés erősítésében 
- 1988-ban Budapesten tartottak egész napos tanácskozást 
a baráti országok gyógyszerészeti társaságai elnökei és fő
titkárai A tanácskozáson »A számítógépek a gyógyszeré
szetben<< volt a főtéma„ 1989-ben az elnök-főtitkári tanács-· 
kozás Wroclawban volt, ahol >>Az oktatás és továbbképzés
ről<-<, valamint a soron következő rendezvényekről adtak tá~ 
jékoztatást a résztvevők 
- Az ez évben Münchenben rendezett FIP kongresszuson 
Társaságunk elnöke és főtitkára tárgyalást folytatott az 
NSZK Gyógyszerészeti Társasága elnökével a kapcsolatok 
kiszélesítése érdekében. A Német GyógyszeÍéSzeti Társaság 
1990 októbetében ünnepli megalakulásának· 100 éves évfor
dulóját. Ez alkalommal - az európai ország6k bekapC$()lá-· 
sával - kívánják létrehozni az »Európai Gyógyszeré_sz-Tár
saságok Szövetségét<< is Az egyeztető tárgyalásokra 1990 
tavaszán kerül sor 

1987-ben új kiadvánnyal léptünk olvasóink elé„ A- >>Gyógy.:. 
szerészeti tudomány aktuális kérdései•-< című kiadványunk 
évente két alkalomn1al jelenik meg és felkért i1eves szer-· 
zők munkáit tartalmazza Főszerkesztője Bu1ger Kálmán, 
felelős szerkesztője Vincze Zoltán." [18] 

4. 7 Tá1.sadalmi 1efor,mok é.s a gyógyszerészet 

Az 1988-89-es évek eseményei és véleménynyilvánításai 
az egész magyar társadalomban, annak tudományos, poli
tikai, gazdasági és különböző szakterületein alapv~tő. vál
tozásokat sejtettek A különböző kritikák és egyre súlyoc 
sabb bírálatok nem kerülték el az egészségügyi e)l;\tá,{ s 
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ezen belül a gyógyszerellátás szakterületét sem„ Egyre szük
ségesebbé vált a gyógyszerészet helyz.etének és az esetleges 
változt.atási lehetőségnek, reformjának mérlegelés·e, javas
latok megtétele. Az államigazgatási szervek, így az Egész
ségügyi Minisztérium is szükségesnek látta a feladatok 
egyes szakterületeire reformtervezetek elkészítését és is
mertetését„ 

A Társaság, amely eddig is foglalkozott a gyógyszerészeti 
hivatás fejlesztésével, védelmével, fontos feladatának te.-. 
kintette bekapcsolódását a reformprogramok kialakításába 
A Társaság vezetése, elnöke, egyi'k alelnöke és főtitkára 

felmérték a gyógyszerészet, a gyógyszerellátás helyzetét: 
„Szükségesnek véljük, hogy az egészségügyi ellátás elvi és 
a gyakorlatban megvalósítható feladatai összhangba kerül
jenek a társadalmi igényekkel és a gazdasági feltételekkel 
Kialakítandó a gyógyszerellátás szakmai és gazdasági fel
tételrendszere„ A témával Társaságunk, amely elsősorban 
tudományos szervezet, foglalkozott, feltétlenül szükséges 
azonban a »Gyógyszerészeti Kamara~< létrehozása. Ennek 
szervezőbizottsága megalakult. 

A legszélesebb rétegek a közforgalmú gyógyszertárakban 
dolgoznak. A jó alapellátás érdekében vonzóvá kell tenni a 
pályát.. Régi törekvésünk a pálya ismertté tétele, problé
máinak, szépségeinek bemutatása A gyógyszerészi hivatás 
az egészségügy szerves része Szükséges, hogy a gyógysze
rész továbbra is tudományosan jól képzett, elismert szak
ember e legyen az egészségügynek. E szempont különösen 
most döntő, amikor a személyi használatba adandó gyógy
szer tárak terve kidolgozásra kerül. 

Felm·erült egy gyógyszerészeti és gyógyszerügyi törvény 
szükségessége„ Szükséges, hogy minél több gyógyszerész 
jusson a választásokon a tanácsokba és a gyógyszerekkel 
foglalkozó helyekre, ahol a gyógyszerészet ügyeiben dönte
nek. :r~ontos, hogy végre a Parlamentbe is kerüljön be 
gyógyszerész 'képviselőként.. Alapvető elvárásnak tartjuk, 
hogy a tisztességgel és hittel végzett munka minden terü·
leten és vonatkozásban kapja meg az érte járó megbecsü
lést" [19] 

A megfogalmazott elvek alapján részben a napi sajtó hi-
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vatásunkat nem ismerő cikke alapján adta közzé a Társa-· 
ság „Elnökségi álláspontját" [20], részben közzétette az „El-· 
nökség álláspontját" a gyógyszerészi magántevékenységgel 
kapcsolatban [21], továbbá az elnökség javaslatát „a gyógy
szerforgalmazási rendszer módosítására". [22] 

A sokirányú szakmapolitikai, gyógyszerészeti érdekvé-· 
delmi és jogszabálytervezet-véleményezői munkában örö
met és újabb erőt jelentett a további munkához két alábbi 
területen végzett évtizedes harc és munka .eredményessége. 

A gyógyszerészképzés tantervi irányelveit a SOTE és a 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kara által felterjesztett 
javaslatok alapján az egészségügyi miniszter 20 539/1987, 
számon hagyta jóvá„ A tantervi irányelvek alapján a karok 
által kidolgozott, nagy vonalaiban egyező tanrendeket, vizs
gakötelezettségeket a karok kidolgozták, a kari tanácsokkal 
megvitatták, melyet mindkét egyetem egyetemi tanácsa el·· 
fogadott 1988 .. májusi, illetve 1988. júniusi ülésén. Mindkét 
karon 1988 szeptemberében, az oktatás felmenő rendszer·-, 
ben az új ötéves képzés tanrendje alapján indult meg. [23] 

A magyar gyógyszerész-társadalom több mint fél évszá·· 
zados kívánsága valósult meg: a Magyar Gyógyszerészi Ka-· 
mara 1989. július 15-én Budapesten megalakult. A jelentős 
eseményen 448 gyógyszerész vett részt. Az alakuló közgyű
lés élénk vita keretében és változtatás után elfogadta az 
alapszabályt és választotta meg a tisztségviselőket A Ka-· 
mara elnökének ·a Közgyűlés Vincze Zoltán egyetemi do
censt, az MGYT főtitkárát választotta meg Az előkészítő 
munkálatokban a kiküldött 22 tagú bizottságban az elvi és 
irányítási feladatokat Nikolics I\:ároly elnök, a szervezői és 
végrehajtási feladatokat Vincze Zoltán főtitkár látta el [24] 

A Gyógyszerész Kamara nyilvántartásba vétele megtör-· 
ténte után az Előkészítő Bizottság üzenetet kapott Csehák 
Judit miniszterasszonytól: „Kívánom, .hogy a 'Kamara si
kerrel mozgósítsa 'kitűzött céljainak eléréséhez a tagságban 
rejlő alkotó energiákat, a tagok hivatástudatát. ;Számítok a 
Kamara nlegfontolt, a tagság kollektív bölcsességén alapuló 
állásfoglalásaikra .. " [25] 

A megalakulást követőleg az MGYT elnöksége máris ál
lást foglalt a feladatok megosztásában: „A jövőben az ér·· 
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dekképviseleti teendőket a Kamara látja el, a tudományos 
kérdések a Társaság feladatkörében maradnak, Termész.e
tesen a két testület szoros együttmű.ködése biztosíthatja 
csupán a magyar gyógyszerészet további fejlődését." [26] 

A társadalmi eseménye'k felgyorsulása szinte naponta új 
szempontokat, feladatokat jelöl meg az élet legkülönbözőbb 
területein„ Ez a körülmény késztette feltehetően Társasá
gunk elnökségét, hogy ne csak a most asztalon lévő prob
lén1ákkal foglalkozzon) hanem nézzünk a jövőbe is. Ezt 
tükrözi a „Kitekintés Európára" című írás publikálása: 

„Hazánkbán az utóbbi időben gyakran felmerül az Euró
pához való felzárkózás gondolata Magyarország képvisele
tet kapott az Európa Parlamentbe, és bizonyos megállapo
dásokat kötött az Európai Gazdasági Közösséggel (Közös 
Piac) F.zen szempontok, valamint a hazai privatizálási ten
denciák indokolják, 3ogy megismerjük a Közös Piac orszá
gai egészségügyének és különösképpen gyógyszer·észetének 
helyzetét 

A közösség államaiban 1977 október· l-je óta 'kölcsönösen 
elismerik a gyógyszerészi oklevelet„ Ez bizonyos közeledést 
jelent ::t ·képzés terén. Ugyanezen időpontban elfogadták a 
gyógys·:erészi irányelveket, amely a képzés koordinálása 
mellett többek között a letelepedési jogra, a gyógyszerészi 
tevéke tységre is kiterjed" [27] 

A tanulmány áttekintést ad az Európai Gazdasági Kö
zösség 12 államának gyógyszerészetéről, a gyógyszertárak 
és gyógyszerészek számáról, a lakossághoz viszonyítva. 

Ezen adatoknak a magyarországi adatokkal való össze
hasonlítása időszerű. [28, 29] 
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5 AZ EGYES SZAKTERÜLETEK EREDMÉNYEINEK 
ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATASA 

5„1 Tudományos és továbbképző tevékenység 

A Társaság működésének legfőbb célja mindig a gyógy
szerészeti tudományok művelése és a továbbképzés volt. 
E célok eléréséhez a feladatok meghatározását sok tényező 
befolyásolja, közülük néhány: a tudományos ismeretanyag 
hatványozottan növekedett, növekedett a tudományos mun
kát végző személyek, a kutatók száma, megnövekedtek a 
nagyobb hatásfokkal alkalmazható kutatási módszerek és 
eljárások, de ezek bevezetésének és a kutatások gyakor1ati, 
mindennapi realizálásának sok ·esetben gazdasági akadályai 
vannak. 

A kutatási témák szakosodása, differenciálódása maga 
után vonta Társaságunk tagságánál is a tudományos munka 
polarizálódását. Egyre csökkent az elnökség által szervezett 
tudományos előadóülések, központi rendezvények száma, a 
tudományos munka ·- a szakosodás következményeként -
a sZakosztályokihoz, egyes területi szervezetekhez tevődött 
át A kutató- és tudományos információs munkát legered
ményesebben a szakosztályok végzik, sok esetben együtt
működve .egy-egy megyei területi szervezet szakembereivel 
A fővárosi és megyei szervezetek is vállalnak helyi fontos
ságú témá'kat, továbbá szívesen részt vesznek szakosztályi 
konferenciák közös rendezésében éi:; kiegés;.:;ítik. az állami 
gyógyszerész-továbbképzés (OTE) munkáját a megyei ke
retek között szervezett továbbképző előadásokkal.. 

A leírt változás azt is eredményezte, hogy az MGYT el
nöksége és vezetősége elsősoPban a tudománypolitika kidol
gozásával és élveinek a továbbadásával foglalkozik. E fon-
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tos tevékenység mellett az elnökség feladata maradt 4-5 
évenként nemz.eti vagy nemzetközi kongresszusok szerve
zése, amely alkalmas a hazai kutatási eredmények átfogó 
bemutatására és a kutatók személyes találkozására, eszme
cserékre és új kapcsolatok felvételére. A kongresszusok a 
Társaság részére tudományos értéket, erkölcsi sikert és el
ismerést jelenthetnek. 

I-!azai ma.gyar és ne1nzetközi kongresszusok. 
A Társaság a vizsgált 15 év alatt 4 kongresszust szerve

zett, közülük 2 nemzetközi részvételű Magyar Gyógyszeré
szeti Kongresszus Budapesten 1979., illetve 1988. években, 
továbbá két esetben m·egszer-ezte két nemzetközi gyógysze
részeti társaság (IGGP, ill FIP) nemzetközi kongresszusa 
rendezési jogát Budapestre 1981. és 1984. évekre. A kong
resszusok fontosabb adatait a VI.. sz„ táblázat tartalmazza 
- A VII Congressus Pharmaceuticus Hungaricus (1979) 

1979-ben Zalai Károly elnökletével került megrendezésre, 
főtémája a gyógyszeres terápia hatékonysága és biztonsága 
volt. A plenáris előadások mellett összesen 287 előadás 
hangzott el a gyógyszer-technológiai, gyógyszerkutatási, 
gyógyszer-ellenőrzési, drogismereti-növénykéndai, gyógysze
részet-történeti és a gyógyszerügyi szervezési szekciókban. 
A kongresszust üdvözölte Schultheisz Emil egészségügyi 
miniszter és .Jan Marten.s, a FIP főtitkára (Hollandia), aki 
első ízben jött hazánkba. A kongresszuson részt vevő kere
ken ezer szakember, akik 33 országot képviseltek, megálla
pították, miszerint a rendezvény a magyar gyógyszerészet 
elismert rangjának megfelelően teljesítette feladatát.. A FIP 
jelen lévő főtitkára, Jan Marten.s is a legnagyobb elismeré~· 
sét f.ejezte ki, hasonlóan számolt be a hazai és külföldi 
szaksajtó A Tár·saság elnöke a kongresszuson hazai és kül
földi kutatóknak levelező tagsági diplomát és ·emlékérem 
kitüntetéseket adott át [30] 
- A VIII.. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus (1988) 

Nikolics Károly elnökletével került megrendezésre a 
„Természetes anyagok alkalmazása a gyógyászatban" főté
makörrel. A kongresszuson részt vett és a megnyitón üd
vözölte a hallgatóságot Csehák .Judit egészségügyi minisz-
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terasszony és Cav .. Helmuth Binder (Ausztria), a FIP alel
nöke, prof. Halász Béla, az MTA Orvostudományok Osztálya 
elnöke és Iványi Pál Budapest főpolgármestere„ A Társaság 
elnöke prominens külföldi vendégeknek tiszteletbeli tagsági 
diplomát, ill.. éremkitüntetéseket adott át. A kongresszus 
összesen 290 előadása gazdag képet adott az utóbbi évek 
újabb kutatási eredményeiről [31, 32] 
- Nemzetközi Gyógyszerészet-történeti Társaság (IGGP) 

Nemzetközi Kongresszusa Budapesten (1981) 
A Nemzetközi Gyógyszerészet-történeti Társaság .(Inter

nationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 
[IGGP], 1977. évi vezetőségi ülésén Innsbruckban, a jelen 
lévő Antall József múzeológus-történész főigazgató és Zalai 
Károly MGYT elnök elérték, hogy az 1981.. évi nemzetközi 
kongresszus rendezési jogát Budapestnek adják„ A Szervező 
Bizottság elnöki tisztét Zalai, titkári tisztét Antall vállal
ták magukra, a munkába a MGYT meliett belefolyt a Ma
gyar Orvostörténelmi Társaság, a MOTESZ Kongresszusi 
Szervező Iroda, s nem utolsósorban a Semmelweis Múzeum 
Könyvtár és Levéltár is. A kongresszus lebonyolításához a~ 
MTA a dísztermét és 3 előadótermét engedte át.. Az épület 
történelmi és tudományos légköre méltó volt a kongresz-· 
szus szekciói tudományos témáihoz: A gyógyszerészeti tu
dományok fejlődése, kapcsolata az orvostudományokkaL -
A gyógyszerészi gyakorlat történelmi szemszögből. 
A gyógyszerészet ·és a medicina története„ - A művészetek 
és az orvos-gyógyszerésztörténelem„ - Népi orvoslás és 
összefüggése a gyógyszerészettel. E témakörökben összesen 
114 előadás hangzott el. A vendégek 14 országból érkeztek 
összesen 350 fő. ' 

A megnyitóülésen Zalai Károly elnökölt, üdvözölte a 
zsúfolásig megtelt díszterem vendégeit, Juszt László mi
niszter'helyettest (Eü .. M.), Törő Imre professzor akadémi
ku,t (MTA), Wolfgang Schneider professzort, a Nemzetközi 
Gyógyszerészet-történeti Társaság elnökét. A kongresszust 
üdvözlő Schneider professzor a Társaság „Schelenz Plaket"
tel tüntette ki W .. Roeske krakkói professzort A magas tu
dományos színvonalú kongresszus társadalmi programjai és 
szakmai kirándulásai is kiemelkedőek voltak. 
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A nemzetközi re:r..dezvény magyar szempontból jelentős 
eseménye volt, hogy a Nemzetközi Társaság itt megtartott 
közgyűlése, a vezetőség egyhangú jelölése alapján a Társa
ság elnökévé választotta Zalai Károlyt, az MGYT elnökét, 
honorálva túdományos munkásságát, nemzetközi közéleti 
tevékenységét, a FIP fórumain is, [33] Zalai professzor az 
elnöki funkciót tovább háromszori újraválasztással össze-· 
sen 8 évre vállalta el, s ezalatt a budapestihez hasonló négy 
további nemzetközi gyógyszerésztörténeti kongresszuson 
látta el az elnöki teendőket és tartott előadásokat: 1983-
ban Washington D. C-ben {USA), 1985cben Granada (Spa
nyolország), 1987-ben Oslo (Norvégia) és 1989-ben Athén 
(Görögország). Ugyanezen év végével adta át az elnöki tiszt-· 
séget a közgyűlés által megválasztott p10f. Yngve Torud 
addigi alelnöknek (Norvégia). [34] 
- A Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) 44. Nem

zetközi Kongresszusa Budapesten (1984) 
A FIP és a magyar gyógyszerészet kapcsolatai hagyomá

nyosak„ Kezdete Korit.sán.szky Ottó nevéhez fűződik, aki 
1912-ben részt vett a szervezet alapításának előkészítésé·
ben, és 1930-1939 között a szervezet alelnöke volt Ennek 
köszönhető, hogy az elnökség 1931-ben Budapesten tartotta 
ülését [35] A kapcsolatok újbóli elmélyülését jelentette 
1976-tól Zalai Károly FIP alelnöksége, ami lehetővé tette 
számára a FIP elnökségének meghívását a FIP-1982 kop
penhágai kongresszusán Budapestre nemzetközi FIP kong
resszus rendezésére. A 'kongresszus rendezését 1984-re kapta 
meg a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság. A megtisztelő fel
adat végrehajtására közel 2 évi kemény munkára volt szü~
ség, amelynek során az elnökség együt tműk~dött a ~IP re-· 
széről J. M. H. A. Martens főtitkárral és Dieter Steinbach 
kongresszusi koordinátorral.. A Magyar ·Gyógyszerész·eti Tár.., 
saság elnöke, Nikolics Károly professzor 22 tagú rendező~ 
bizottságot alakított ki, továbbá a MOTESZ Kongresszusi 
Szervező Iroda, az IBUSZ és az !NTERPRESS iroda végezte 
a szervezőmunkát 

A kongresszust megelőző napokon a FIP az Atrium Hyatt 
Szálló konferenciatermében tartotta 'különböző szintű ülé„ 
seit„ 
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A föga:dó Ország társasága részéről az elnökségi ülésen 
Nikolics Károly professzor, az MGYT elnöke, a tanácsülé
sen Zalai Károly professzor, a fogadóbizottság elnöke a 
FIP alelnöke üdvözölte a tanácsülés résztvevőit. ' 

A megtárgyalt napirendi pontok jórészt a FIP jelentései továbbmenőleg a FIP előtt álló külön1böző feladatok ismer·~ 
tetése, megvitatása és elfogadása volt. Az alelnökök közül 
a francia P. Peckre és Zalai Károly professzor·nak járt le a 
1násodik 4 éves periódusa. Mivel egy alelnöki hely üres is 
volt, a szavazás eredményeként a 6 jelölt közül alelnökké 
választották J.. A. Oddis (Amerikai Egyesűlt Allamok), prof, 
Leszek K10wczynski (Lengyelország) és Gino Parisella 
(Olaszország) jelölteket 

A N·emzetkrözi Gyógyszerész Szövetség az :Építők Házá
ban szeptember 3-7. között tartotta 44. Nemzetközi Tudo-' 
roányos Kongresszusát. A kongresszusi épületet ünnepi han
gulat töltötte be Az öt világrész 53 országából érkező 2200 
vendéget a magyar fogadóbizottság tagjai köszöntötték 

A nagyterem minden helye foglalt volt, amikor az első 
sorban helyet foglalt a kongresszusi elnökség. Az emelvé-· 
nyen a Magyar Rádió 40 tagú gyermekkórusa Csányi László 
karmester vezetésével a magyar dalok előadásával csodá
latos élményben részesítette a külföldiek·et és a magyarokat 
egyaránt A gyermekkórus hatalmas sikert aratott. Az egy
begyűlteket Nikolics Károly professzor, a Magyar Gyógy
szerészeti Társaság elnöke köszöntötte: 

„A MGYT elnöksége nevében tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm a FIP 44. Nemzetközi Kongresszusát. Külön kö
szöntöm Trautmann Rezsőt, az Elnöki Tanács elnökét, 
Schultheisz Emil egészségügyi minisztert, Kapolyi László 
ipari minisztert, Szó1ády Tibor ezredest, a HM képviselő
jét, Szentágothay Jáno.s professzort, az MTA elnökét, Szép-· 
völgyi Zoltánt, a Fővárosi Tanács V, B. elnökét, ia FIP kép
viselőit: André Bédat elnök urat, Jan Martens főtitkár 
urat, Peter Speiser professzor urat, a Tudományos Testület 
elnökét, Göran Schill professzor urat, a mai ülés kitünte
tettjét." 

Trautmann Rezső, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
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nácsa elnökhelyettese lépett az emelvényre és köszöntötte 
a kongresszus résztvevőit: 

„A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács-a nevében és 
rJiiniszter tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm a kongr esz
szus résztvevőit, vendégeinket. Magyarország a jó ügyek 
iránti elkötelezettségéhez híven, sok más országhoz hason
lóan, mindenkor szívesen ad otthont azoknak a nemzetközi 
találkozóknak, melyek a népek, az egész emberiség javát 
szolgálják, hozzájárulnak a tudomány műveléséhez, a tu
dományos ismeretek, gyakorlati tapasztalatok cseréjéhez, 
tudósok, szakemberek közötti személy·es kapcsolatok elmé
lyítéséhez. Ezért is örülünk anna·k és tekintjük m·egtisztel
tetésnek, hogy az Önök nagy múltú és nagy tekintélyű 
Szövetsége soron lévő kongresszusának színhelyéül ez al-· 
kalommal először, fővárosunkat, Budapestet választotta. 
Abban a reményben, hogy hasznos, kellemes és maradandó 
emlékekben gazdag napokat töltenek el vendégszerető ha
zánkban, kívánok a kongresszus mun'kájáihoz sok sikert!" 

Ezután André Bédat, a FIP elnöke lépett az emelvényre 
és üdvözölte a kongresszust 

„Nagy öröm számomra, 1hogy szóhoz juthatok itt, a FIP 
44 .. Nemzetközi Kongresszusának ezen ünnepi megnyitóján. 
1\1indenek·előtt szívélyesen üdvözlöm Önöket itt, Budapes
ten, a magyar fővárosban, ahová mindig szívesen látogat el 
a külföldi, hogy m·egismerje vagy viszontlássa ezt a nagy
szerű várost 

Budapest az, ahol gyakorlatilag minden közép-eur·ópai út 
keresztezi egymást, Budapest, amely mint sok európai fő
város, szintén ismert a rómaiak óta, váltakozva élt át di-· 
csőséges és tragikus korszakokat. Budapesten a Duna, ez a 
hatalmas, közel 3000 km hosszúságú folyam olyan nagy vá
rosokat, illetve fővár-osokat köt össze, mint Linz, Bécs, Bu-· 
dap·est, Pozsony, Belgrád stb„ A Duna vízgyűjtőrendsz.ere a 
kontinens, Közép-Európa nagy hegységeinek, és mi most 
néhány napra itt gyűltünk össze e különleges folyó part-· 
ján .. Számomra a Duna egyfajta szimbólum. Felső folyását 
a fiatalság szeszélyessége és vadsága jellemzi .. Ez olyan kü
lönleges adottság, amely népeket és országokat mos egybe, 
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mintha csak igazolni próbálná, hogy egyesíteni képes min
dent, ami különböző„ Hosszú >>élete<~ folyamán mind nyu-· 
godtabbá, végül valósággal derűssé válik, nyugalommal ké-· 
szülődik a F·ekete-tengerbe. A Duna engem a FIP-re emlé
keztet A FIP is hosszú életre tekinthet vissza: 1912--hen 
született és - legalábbis remélem - még sokáig él. A FIP 
is megpróbál össze·kötni különböző er·edetű embereket, aki
ket azonban egyazon szakmai ideál lelkesít. J\íeggyőző

désem, hogy rövid budapesti tartózkodásunk itt a Duna 
mentén n1aradandó emlékű lesz" 

Régi szokás szerint a FIP elnöke delfti patikaedénnyel 
köszöni n1·eg a kongresszus előkészítésével, lebonyolításával 
kapcsolatban a fogadóbizottság elnökének_ a fáradozását. 
Ebben az évben könnyű dolgunk volt, mivel ezt a tisztséget 
.a nyolc éve velünk együtt munkálkodó Zalai Károly pro
fesszor látta el A jó együttműködés elismerése legyen ez a 
„FIP~'84 Budapest" feliratú gyógyszertári állványedény„ 

A gyógyszertári állványedény ünnepélyes átadása után 
a gyermekkórus népdalok több::iyelvű előadásával szórakoz
tatta a hallgatóságot. 

Ezután Peter Speiser professzor, a FIP tudományos kol
légiumának elnöke mondta el 1negnyitóbeszédét: 

))Szeretném tiszteletemet, őszinte örömömet kifejezni ezen 
megnyitó ünnepi szónokainak, Nikolics Károly professzor-· 
nak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa helyettes 
elnükének, Trautmann Rezsőnek, a FIP elnökének, André 
Bédat-·nak. Végül hadd mondja:< itt hálás köszönetet a nem
zeti és a helyi szervező- és V·endéglátó bizottságoknak, to
vábbá a .gyermekkórusnak. Ez a nemzetközi kongresszus 
nemcsak egy társas összejövetel! Ellenkezőleg, amint azt 
Önök a kongresszus programjában láthatják, a 8 szekció
ban elhangzó tudományos előadások, szimpóziumok során, 
a harmadik világot érintő közgyűlés előtt, a cselekvés szé
les lehetőségei állnak előttünk 

Meg kell jegyeznem, hogy az egészségügyi ellátás kereté
ben a gyógyszerellátásna.k egyre növekvő szerepe van vi-· 
lágszerte. Ezért itt a kongresszus ünnepélyes megnyitóján 
szeretném bejelenteni Önilknek, hogy a FIP nyilvánosságra 
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fogja hozni a >~deklarációját<<, anúben tisztázni szándéka~ 
zik álláspontját a gyógyszerekkel, a gyógyszerellátással 
kapcsolatosan, nemzetközi .szinten 

A FIP 44. kongresszusát megnyitottnak nyilvánítom! 
Hölgyeim és Uraim! Most annak a megtisztelő feladatnak 

tehetek eleget, hogy átnyújthatom választott jelöltünknek; 
Göran Schill (Svédország) professzornak a I-Iost-1\/iadseli 
Érmet.." 

A bevezető ünnepi események.et követően Szentágothai 
János prof~sszor, az MTA elnöke lépett az emelvényre, és 
„Az agyi peptidek" címmel tartotta meg ünnepi előadását. 

A kongresszuson, annak ünn·epi tudományos ülésszakán, 
a „Gyógyszerészeti tudományok Magyarországon" című elő~· 
adóülésen és a nyolc szekcióülésen összesen 210 előadás 

hangzott eL 
A kongresszus programjában kiemelkedő és nagy érdek

lődést kiváltó esemény volt a „Gyógyszerész Nagygyűlés", 
mely előterjesztette a FIP elnöksége által jóváhagyott „dek
larációt" amely a FIP és a világ gyógyszerészetének tör-· 
ténetébe mint a „Budapesti Deklaráció" vonult be [36, 
37, 38] 

Az 1984 .. szeptember első hetében Budapesten a FIP Ta
nácsa és a Gyógyszerészek Közgyűlése az alábbi nyilatko
zatot fogadta el: 
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„A gyógyszerek mind nagyobb je1entőséget nyernek az 
országok egészségpolitikájában világszerte; 
Sok olyan .személyt alkalmaznak a gyógyászati termé
kek elosztása terén ·- csupán haszonszerzés okából -, 
akik csak felületes ismeretekkel rendelkeznek a gyógy
szereket és gyógyászati termékeket illetően; 
Mindenütt növekvő számban jelennek meg nyilatkoza-· 
tok, vélemények, téves megállapításo'k a gyógyszerek
ről és gyógyászati termékekről.. A Nemzetközi Gyógy
szerészeti Szövetség (FIP) ezért újra le.szögezi és hangsú
lyozni kívánja hogy: 

1. A gyógyszereket és gyógyászati termékeket ne tekint
sék ~közönséges kereskedelmi árunak; azok ennél sok-

kal komplexebbek, az egészségügy fontos részét képe-· 
zik 

2 Csak a szakemberek rendelkeznek a gyógyszerekre és 
gyógyászati termékekre, 1azok összetételére, elkészíté
sére, kezelésére, elosztására, .hatására, mellékhatásaiI'a, 
a gyógyszer-gyógyszer és gyógyszer-étel kölcsönha
tásokra stb. vonatkozó ismeretek'kel. Kizárólag ilyen 
szakemberek alkalmasak arra, hogy megfelelő infor
mációt és tanácsot adjanak a betegnek, aki a gyógy
szereket receptre megkapja, vagy saját elképzelése sze-· 
rint szerzi be 

3. A gyógyszerészek azok a szakemberek, akik a szülIBé
ges ismeretek birtokában vann"k a gyógyszereket és 
gyógyászati termékeket illetően, tudásukat állandóan 
növelik szakmai gyakorlatukkal és ismereteik napra
készen tartásával. 

Következésképpen a FIP emlékeztetni kívánja a kor-· 
mányzati és nem kormányzati, nemzeti és nemzetközi szer-· 
vezeteket, hogy saját érdekük és társadalmi érdek volna 
egyaránt, hogy - amennyiben felkérést kapnak gyógysze
reket és gyógyászati termékeket érintő kérdések megoldá
sára - vonják be a gyógyszerészeket, valamint szakmai 
szervezeteiket és konzultáljanak velük. Budapest, 1984„ 
szeptember 7 .. " [36] 

Szakosztályok tevékenysége, konferenciák, egyéb 
1endezvények, 
A Társaságok országos kongresszusai mellett egyre in

kább növekedett a szakosztályok szervezésében a tudomá
nyos konferenciák, szimpozionok, kollokviumok, előadóülé
sek jelentősége és száma. A sza,kosztályi rBndezvények tu
dományos igénye nem marad el a kongresszusok szintjétől. 
A kisebb létszámú rendezvények iránti érdeklődés megnö
vekedett. 

A szakosztályi konferenciák és egyéb rendezvények .ada
tait - a szakosztályok számának megfelelően -· az alfeje
zet és a 6 táblázat mutatja be .. 
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A kongresszusok adatai 
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. A Kongresszus neve 
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HeTyc, ideie 1 A '""tvevök 
száma 

Az clőadáSOK 1 
száma Irodalom 

11979. IX. 24-29. 

. 

VII. Congressus Gyógyszerészet 
-Pharmaceuticus Budapest 1000 287 1979. 321-360 
1-Iungaricus Gyógyszerészet 
(Fő téma a gyógyszeres 1080. 81-80. 
terápia r.atékonysága 
és biztonsaga) 

·------------ --·--- -------- ·--------------~--

VIII. Congress:.is 1988. x. 16-20. 
1 

Gyógyszereszet 
Pharmaceuticus Budape.st 1000 290 1988. 451-508 
I-Iungar1cus Gyógys:terészet 

1988. 563 
Gyógyszereszet 
1989. 51-56. 

·-----·---·-----·--·--- -------------·-·- - ------·-- ----·---·- --
történeti Társaság (IGGP) 1981. IX. 29-X. 2. Gyógyszerészet 
Nemzetközi Gyógyszerész- Budapest 350 114 1982. 26-29. 
Nemzetközi Gyógyszerész-
történeti Kongresszusa 

1 ---·--

11984. IX. 3-7. 

-----· ·------ ----
Nemzetközi Gyogyszereszeti Cryógyszerészet 
Szövetseg (FIP) 2200 210 1985. 1-11. 
44. Nemzetközi Kongresszusa 

1 

Budapest 

7. táblázat 
A Gyógyszerkutatási SzaAulsztály konferenciái, rendezvenyei 

____________ n_e_v_e ______ A __ ,_e __ nd e 'v] ·~-~c~y .. e ___ L-~~- id~-·ie-----1 El~;f;,~oK 

IV. Gyógyszerkutatási Konferencia 

V. Gyógyszerkutatási Konferencia 
Debrecen 

Debrecen 
VI. Gyógyszer!{utatás1 Konferencia Debrecen 

Előadóülés (SOTE Szerves Vegytani Budapest 
Intézettel közösen) 

Előadóülés (Prof. H. Wagner, München) Budapest 

Előadóülés (Prof. E.· Shellard Lonaon, Budapest 
0. Isaac, Degussa Homourg/Ma1n, 
H. Hirt. Homburg, Wien) 

1976. Vlll. 23-25. 85 

1982. VIII. 23-25. 62 

1986. VIII. 21-23. 82 

1975. v. 27. 3 

1975. x. 18. 
1 

i 
1976. II. 25. 



Gyógyszer kutatási szakosztály. 
Tagsága szakmai profiljának és a gyógyszerként alkal

mazott anyagok sokféle eredetének megfelelően foglalko
zik a gyógyszerkutatás különböző területeivel Munkájának 
eredmény-essége érdekében rendezvényein szívesen lát társ
rendezőként más társaságokat, egyesületeket, ezeknek szak
osztályait„ A Gyógyszerkutatási Konferenciák színhelyéül 
- szinte már hagyományosan - Debrecen szolgált, amiben 
szerepet játszott a Biogal és Alkoloida gyógysz,ergyárak és 
a Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ aktív közre
működése A konferenciákat átlag 5 évente rendezik (15 év 
alatt 3 esetben), mindig jelentős számú előadással, s a posz
ter előadások is meghonosodtak. 

A Gyógyszerkutatási Szakosztály 1981~ben részt vett a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Biokémiai Szakosztálya 
nMátrafüredi Kollo'kvium"-án is és esetenként előadóülése
ket rendezett Budapesten 2~3 kutató eredményeinek is
mertetésével A rendezvények adatait a 7.. táblázat tartal
mazza 
Gyógyszer-technológiai Szakosztály 

Országos vezetőségét úgy alakította ki, hogy abban a 
gyógyszer-technológiával foglalkozók minél szélesebb köre 
képviselve legyen A szakosztály 3 szekcióban tevékenyke
dett: művelettani, galenusi-méréstechnikai és stabilitási és 
biogyógyszerészeti szekcióban„ A szekciók és a szakosztály 
munkájában gyógyszerészi, vegyészmérnöki, orvosi stb. ké
pesítésű szakemberek vesznek részt.. A szakosztály kialakí
tott munkatervének megfelelően dolgozik és készített el ja
vaslatokat: a galenusi laboratóriumok, illetve az infúziós 
laboratóriumok gép- és műszernormájára, a gyógyszerészeti 
manuális kiadására, korszerű technológiák alkalmazására, 
biogyógyszerészeti szakkifejezések egységesítésére .stb. 

A szakosztály a 15 év alatt 5 konferenciát és 2 kollok
viumot rendezett, ami jelentős kutató- és publikációs mun
kát jelent. Az előadások számát növelik az ·előadóülések 
publikációi 

A rendezvények adatait a 8. táblázat tartalmazza 
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9. táblázat 
A Gyógyszer-analitikai Szakosztály konferenciái, rendezvényei 

A rendezvény 

neve 

VII. Gyogyszer-analitika1 KolloH:vium 

VIII. Gyógyszer-analitikai Kollokvium 

IX. Gyógyszer-analitikai Kollokvium 

X. Gyógyszer-analitikai KolloH:vium 

XI. Gyögyszer-analitikai Kollokvium 

XII. Gyógyszer-analitikai l(ollot:viu.m 

XIII. Gyógyszer-analitikai Kollokvium 

XIV. Gyógyszer-analitikai KolloH:vium 

XV. Gyógyszer-analitikai Továbbképző 
Kollokvium 

XVI. Gyógyszer-analitikai Továbbképző 
Kollolrv1um 

XVII. Gyögyszer-analitika1 Kollokvium 

XVIII. Gyógyszer-analitikai Továbbk€pző 
Kollokvium 

XIX. Gyógyszer-analitikai Továbbképző 
Kollokvium 

he1ye 

Miskolc 

Siófok 

Tata 

Szolnok 

Győr 

Kecskemét 

Zalaegerszeg 

Gyula 

Székesfehérvá1

1 Budapest , 

Szeged 

Szekszard 

Sárospatak 

A rendezve ny 

neve 

XX. Gyógyszer-analitikai Továbbképző 
Jubileumi Kollokvium 

XXL Gyógyszer-analitikai Továbbképző 
Kollokv1u1n 

Előadóülés 

Előadóülés 

Előadóülés 

Előadóülés 

Előadóülés 

helye 

Sopron 

Pécs 

Budapest 

Pécs 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

ideje 

1975. IV. 16-18. 

1976. v. 5-7. 

1977. v. 4-6. 

1978. IV. 26-28. 

1979. IV. 25-27. 

1980. IV. 23-25. 

1981. IV. 22-24. 

1982. IV. 28-30. 

1983. IV. 20-22. 

1984. II. 16-17. 

1985. IV. 24-26. 

1986. IV. 3. 

1987. IV. 13-17. 

Előadáso.iC 
száma 

28 

34 

18 

16 

22 

18 

28 

21 

20 

17 

17 

19 

38 

9. táblázat folytatása 

ide_ie 

1983. IV. 17-19. 

1989. IV. 23-25. 

1930. VI. 4. 

1980. x. 8. 

1981. IV. 1. 

1981. v. 25. 

1986. !. 27. 

-,-~ad::-
szama 

19 

23 

2 

7 

7 

1 

5 
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A Gyógynövény Szakosztály konferenciái, rendezvényei 

A renaczy(::r.y 

neve 

V. Országos Gyógynöveny Konferencia 

Kertészeti Társasággal közösen Fűszer 
.és Gyógy;növény Szimpozion 

VI. Gyógynövény Konferencia 

Továbbképző előadások (gomba-tanfolyam) 

,,Dunavölgyi Etnomedic1na" 
MOT Népies Gyógyászati Szo. 
rendezvényevel közösen 

1. Magyar Fitoterapiás Konferencia 

Vitaülés a gyógynövények kereskedelméről 
és ipari hasznosításáról 
„Gyógynövények és a gyógynövény alapu 
H:észítmények időszerű kérdései" e. 
továbbképző tanfolyam 

VII. Magyar Gyógynövény I(onferencia és 
II. Magyar Fitoterápiás Konferencia 

Előadóülés. Augustin professzor tiszteletére 
emlékülés 

Előadóülés 

Közös előadóülés a Pécsi Szakosztállyal 
Baranyai Aurél tiszteletére előadóülés 
MBT Botanikai Szakosztályával közös 
előadóülés 
Előadóülés, közösen a Magyar Biológiai 
Társas<:ig Botanikai Szakosztályéival 
Előadóülés, közösen az MTA Botanikai 
E:utató Intézetével és SOTE-val 
Előadóülés: Kemotaxonomia es fitokemia 
a gyógyszerkutatásban. 
JCözösen az MTA-val es SOTE-val 

hc1ye 

Szombathely 

Budapest 

Salgótarján 

Budapest 

Szentendre 

Eger 

BuctaB:alász 

Pécs 

Sopron 

Buctapest 

Pécs 
Pécs 
Budapest 
Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

A tanu11nányuta11: 

neve 

Gyógynövény tanu1manyűt 

Gyógynövény tanulmányút a Kiskunsági 
Nemzeti Parkban (lVIAE Gyógynöveny
termesztési Szakosztállyal) 
Tanulmányút a Bükki Nemzeti Parkban 

ne1ye 

SárospataK, 
Sátoraljaú.iheiy 

Kiskunsag 

Bükk 
Tanulmányút a Hortobágyi Nemzeti Parkban 1 Hortobágy 
Tanulmanyút a Szárhalmi erdőben 
Mátrai Gyogynöveny Tűra és a Mátraalja1 
AG Mátrad.rog üzeme látogatása közösen 
a MAE !{ertészeti Társasaggal 

Szcirhalom 
Mátraalja 

ideje 

1977. IV. 18-20. 

1979. VII. 16-22. 

1981. v. 21-24. 

1982. Xl. 16. 

1983. V. 20-21. 

1983. IX. 29. 

1985. II. 13. 

1985. IX. 2-6. 

1986. VI. 24-27. 

1977. XII. 16. 

1980. Xl. 12. 
1982. x. 22. 
1983. !. 27. 
1985. IV. 29. 

1987. Xl. 23. 

1989. v. 12. 

1989. VI. 7. 

1 

1 

ideje --1 
1975. VI. 

1983. IX. 2. 

1983. IX. 30. 
1984. v. 25. 
1986. VI. 26. 
1987. IX. 17-18. 

10. táblázat 

ElóadásoK 
sz ama 

46 

20 

51 

15 

8 

6 

10 

25 

130 

2 

8 
4 
2 
5 

6 

2 

6 

ElöadáSOK 
szarna 



Gyógysze1-analitikai Szakosztály 
Tevékenységi köre elsősorban a hagyományosan vett 

gyógys.zer-analitiká1a terj~d ki: gyógyszerkészítmények és 
·-alapanyagok, valan1int gyártási intermedierek minőségi és 
mennyiségi elemzése és az ezekkel kapcsolatos metodikai és 
szervezési 'kérdések Időről időre azonban a rendezvénye-· 
ken teret kapnak a n1ikrobiológiai, toxikológiai, labordiag
nosztikai problémák analitikai vonatkozásai is. 

A szakosztály rendezvényei, az évente szervezett gyógy-. 
szer-analitikai kollokviumok a szakterület legnívósabb pub
likációs fórUmai, ahol azonban törekednek továbbképzést 
szolgáló előadások beiktatására is, meg.hívott előadókkal 
A 15 év alatt rendezték meg a VII-től XXI-ig jelzett kol
lokviur:1okat A szakosztály folyamatosan ír ki jelentős si
kerrel záruló pályázatokat is 

A rendezvény adatait a 9. táblázat tartalmazza 
Gyógynövény Szakosztály 

Tuiunkáját több intézménnyel és más egyesületek társ
szakosztályaival együttesen látja el (Gyógynövénykutató 
Intézet, Magyar Agrártudományi Egyesület Mikológiai Tár
sasága stb„). Az együttműködés nemcsak a tudományos té
mák megbeszélésében, hanem közös 'konferenciák, tovább
képzések rendezésében is fennáll Különleges szerepet töl
tenek be a gyógyn8vénytúrák, botanikai tanulmányutak 
A szakosztály a vizsgált időszakban rendezte az V„ VI. és 
VII. Országos Gyógynövény-konferenciáját, s ezen kívül 
sok szűkebb körű előadóülést. Jelentős nemzetközi kapcso
lattal rendelkeznek 

A rendezvények .adatait a 10 táblázat tartalmazza 
Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály 

A viszonylag kis múltra visszatekintő tudományter·ület 
és gyógyszerészi gyakorlat kérdéseivel, helyzetével és fej
lesztésével foglalkozik Szélesebb körű vezetőséget válasz
tott, hogy a különböző területek (minisztérium, megyék, 
kórházak, gyárak, gyógyszertárak stb.) képviselői részt ve
hessenek a munka irányításában. A tervszerűen végzett 
munkájuk eredményei után az állami vezetés részéről is 
érdeklődés mutatkozott Munkájuk során jó együttműködés 
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alakult ki .a Társaság más szervezeteivel, így a Gyógyszer
technológiai Szakosztállyal, l{órházi Gyógyszerészeti Szer
vezettel, területi megyei szervezetekkel. Utóbbiak közül ki-· 
emelést érdemelnek Baranya, \Teszprém, Hajdú-Bihar, Fe
jér és Béké.s inegye területi szervezetei 

A szakosztály .sokirányú tevékenysége közül néhány, a 
szélesebb körben is érdeklődésre talált téma: a gyógyszer
tári hálózat fejlesztése, szakszerűsítése; a gyógyszerészeti 
jog.szabályalkotás fejlesztése, tervezetek véleményezése; 
gyógyszertári szakasszisztensképzés tematikájának megha
tározása; gyógyszerutilizációs tanulmányok megállapításai
nak hasznosítása stb. A szakosztály él pályázatok kiírásá-· 
nak és elfogadásának jogával.. Pályázatot írt ki 1981-ben 
„A gyógyszertári munka szervezése" címmel, s a pályázók 
közül 5 munkát díjazott 

A szakosztály konferenciái látogatottak, s értékes publi
kációkat mutatnak be. A vizsgált időszakban 6 országos 
gyógyszerügyi szervezési konferenciát, 4 kollokviumot és 
számos előadóülést szerveztek és tartottak. 

A rendezyények adatait a 11. táblázat tartalmazza. 
Gyógy.sze1 észet-tört én.e ti Szakosztály 

.A.. Tár.saság legkisebb tagságú szakosztálya, de munkás-· 
ságával, eredményeivel nem marad el a szakosztálYok kö
zött. Ehhez talán az is hozzájárul, hogy a hasonló helyzetű 
orvostörténé.szeknek is szüksége van a gyógyszerész-törté
nészekkel való együttműködésre. Ezért az MGYT és a MOT 
(Magyar Orvostörténelmi Társaság) megállapodtak szaktör-· 
téneti szakosztályai'k mellérendeltségében, közös témák ku
tatásában, közös tudományos ülések stb. rendezésében„ Az 
együttműködés az eltelt 15 év alatt zavartalanul folyt. 

A szakosztály aktivitásának eredménye, hogy 1973-tól 
1976 januárjáig időszaki lapként „Gyógyszerésztörténeti 
Diarium"-ot jelentetett meg„ A szerkesztőbizottság elnöke 
Végh Antal egyetemi tanár, a lap felelős szerkesztője és a 
munka motorja Hegedüs Lajos gyógyszerész volt. A lap ren
deletileg ·előírt megszüntetése óta a szakosztály publikációs 
lehetősége szűkös„ 

A szakosztály tagjai sokirányú gyógyszerészet-történeti 
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kutatómunka mellett kiem€lten foglalkoznak a gyógyszeré
szeti tudomány és gyakorlat nagyjai adatai, emlékei felku
tatásával, emlékük fenntartásával E feladatok ellátásával 
1978-tól a szakosztály „Pantheon Bizottsága" foglalkozott 
Hegedüs Lajo.s, illetve Zboray Bertalan vezetésével 

A szakosztály Soprorrban, az első hazai patikamúzeum 
megnyitása alkalmából 1968-ban alakult meg. A szakosz
tály hamarosan bekapcsolódott a Semmelweis Múzeum ku
tatóinak irányításával a további hasonló jellegű patikamú
zeumok szervezésébe, felállításába. Ezek: a Győri (1972), a 
Budavári (1974), a Székesfehérvári {1975), a Kőszegi (1980), 
a Kecskeméti (1985) és az Egri (1937) Patikamúzeum. 

A szakosztály a periódusban 5 .gyógyszerésztörténeti kon
ferenciát tartott, és közösen a MOT szakosztályával negyed
évenként rendszeresen publikációs ülést rendezett eseten-· 
ként 2-3 előadással, melyek alkalmanként jubileumi em
lékülések Az adatokat a 12 táblázat tartalmazza. 

Területi .szervezetek rendezvényei 
A periódus indulásakor az l\IIGYT-nek 22 területi (20 fő

városi-megyei, 1 gyógyszeripari, 1 kórházi gyógyszerészeti) 
szervezete működött, amely szám a Közforgalmú Gyógy
szertári Bizottság „Szervezetté" történt átformálásával 23-ra 
növekedett.. 

A területi szervek munkája az alábbiakra terj€dt ki: 
szervezeti élet -fejlesztése, 

fiatal gyógyszerészek, egyéb diplomások munkájának 
segítése, 
konferenciák, előadóülések szervezése, 
a gyógyszerészi tudományok művelése és fejlesztése, 
kapcsolat tartása szakmai irányító szervekk·el, egyete
mekkel, társadalmi szervekkel, 
gyógyszerészeti hagyományok ápolása 

A fővárosi é.s megyei szervezetek munkája a vizsgált pe-· 
riódusban folyamatos és közelítőleg azonos szintű társasági 
tevékenységet mutat„ Ez lehetővé teszi, hogy az időszak kö

zepéről 1982-1985-ig Écsy Zoltán által készített összefog
laló anyagot ismertessem. 

A Tár.saság fővárosi és megyei szervezeteinek munkájá-
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co 12. táblázat 
0 

A Gyógyszerészet-történeti Szakosztály konferenciái, rendezvényei 

A rendezveny 

1 
E16adásoK 

1 
ne1ye 1 ideJe 

száma 
neve 

II. Gyógyszerésztörténeti Konferencia 
a „Fekete Sas" Pa tikamuzeum 

1 Székesfehervár 1 1975. v. 22. 1 megnyitása alkalmából 5 

III. Magyar Gyögyszeresztörténeti 
Konferencia 1 Sopron 1976. VIII. 12-14. 1 52 

Előadóülés a soproni Patikamúzeum 
és a Szakosztály 10. éves 
jubileuma alkalmából 1 Sopron 11978. VI. 15. 

1 

4 

IV. Gyögyszeresztörténeti Konferencia Kőszeg 1980. x. 27-28. 12 

V. Gyógyszerésztörténeti Konferencia 
(Rippl-Rónai műemlék gyógyszertár 
megnyitása) 1 Kaposvár 1 1985. III. 19-20. 1 21 

VI. Országos Gyógyszerésztörténeti 
Konferencia Kecskemét 1 1987. IV. 19-20. 1 22 

Előadóülés a soproni Patikamuzeum 
és a Szakosztály 20 éves Jubileuma 
alkalmából Sopron 1 1988. VI. 1. 8 

Ernyey József emlékülés Budapest 1975. IX. 26. 9 

Kátai Gábor emlékülés Mezőtúr 1978. IX. 7-8. 4 

Konferencia Kőszeg 1979. Xl. 29-30. 8 

._, 

Széki Tibor emlékülés ] Budapest 

Móra F~renc Múzeum gyógyszerészeti 
11980. XII. 4. \ 2 

rész1egenek megnyitása alkalmából 
tudományos ülés Szeged 1982. x. 29. 5 
Koritsánszky Ottó emlékülés ,Sopron 1982. XI. 25. 3 
Bayer Antal emlékülés Budapest 1985. v. 17. 3 
Orvos-Gyógyszeresztörténeti Múzeum 
megnyitása Kecskemét 1985. VI. 14. 
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Ernyey József emlékülés Budapest 1985. XII. 13. 2 
Than Károly emlékülés Budapest 1988. XII. 2. 4 
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ban folyamatosan érvényesültek a Társaság alapszabályá-

1

1
1,,',,i 

ban megjelölt célk'..tűzések„ A szervezetek egyre inkább ak.;. 
tívabb tevékenysége az előrelépést tanúsítja, amihez hoz
zájárult, hogy a tagság nagyobb mértékben vett részt a kö
zös munkában. A tudományos érdeklődéshez széles körű 
lehetőséget biztosítottak a szervezetek színvonalas konfe.~ 
renciái, előadóülései és egyéb szakmai összejövetelei 

Egyre inkább gyakoribbá váltak az orvosi, biológiai, ké
miai és egyéb tern1észettudományokat művelőkkel közösen 
rendezett szimpóziumok, előadóülések., melyek az i::anere
tek bővítésén túlmenően eredményes hírvivői a gyógysze
részi tevékenységnek. 

A továbbképzés ügyét szolgálják a több megyében meg
valósított saját szervezésű (hatástani, analitikai, szervezési, 
közgazdasági) tovabbképző tanfolyamok. 

A szakképesítés megszerzésének sikere érdekében bent
lakásos, szakvizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése 
egyes megyei szervezetekben újra lendületet adott a kollé
gák ilyen irányú ambíciójának. 

A doktorátus megszerzésében is hasonló fellendülés ta-· 
pasztalható .a sokrétű támogatás következményeként 

A beszámolási időszakban a tagok publikációs előadásai
nak száma többszörösér·e nőtt, hasonlóan a tudományos 
közlemények száma 

örvendetes, hogy az eddig elhanyagolt-területek is az ér·-· 
deklődés középpontjába kerültek. Megnőtt a gyógynövé
nvekr-e vonatkozó ismeretek iránti igény, amit a megyei új 
s;akosztályok, kerekasztal-megbeszélések jeleznek A gyógy
szerészi-állatorvosi konfer-encia évenkénti rendezéséről 
egyre több megye referál, és szinte vetélkedés tapaszta1-
ható újabb konferencia szervezési jogának -elnyerésére. 

Nem hagyható figyelmen kívül az a tör·ekvé.s sem, amit 
orvos .elődeink tiszteletére és megbecsülésére egyre több 
szervezet emlékülés keretén belül valósított meg„ Hasonló
képpen az intézmények jubileumi évfordulóit, sőt egyes 
gyógyszertárak avatását is tudományos üléssel kötötték 
össze 

Számos példa utal arra, hogy a szomszédos országok 
gyógyszerész társaságaival csereegyezmény keretén belül a 
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nemzetközi kapcsolatok terén is sikeres előrelépés történt, 
amihez jó bázist teremtett. a még ma is -elismeréssel emle
getett budapesti FIP-1984 Kongresszus .. 

Hangsúlyozottan kell megemlíteni a szervezetek ifjúságot 
támogató politikáját Az elmúlt 4 évben megerősödtek az 
ifjúsági csoportok, aktív működésük egy-egy megye tevé
kenységét fémjelzi A Rozsnyay Emlékversenyeken, klub
előadásokon, Egészségügyi Ifjúsági Napokon és más tudo
mányos rendezvényeken való szereplésük színvonalas és 
ígéretes. 

Ugyanakkor a megyei szervezetek vezetőir.e is hárul fel
adat, hogy az egyetemen kapott jó alapképzés továbbfej
lesztése iránti igényt felkeltsék az ifjú kollégákban, és tu
dásukat a gyakorlatban megalapozva és továbbfejlesztve 
sokoldalú jó szakemberekké váljanak.. Így valósulhat meg, 
hogy vágyaikkal arányban álló elégedett diplomások áll
nak a táraasztalok mellett, akik nemcsak a magas követel
ményeknek megfelelően végzik munkájukat, de ugyanak
kor idegennyelv-tudással is rendelkező, művelt értelmisé
giek 

Az eddig végzett er-edményes munka színvonalának meg-· 
t2.rt:1s6.t és a további eredmények elérését csak akkor re
mélhetjük, ha a lakosság velünk szemben támasztott köve
telményének és a magunk szabta feladatnak maradéktala
nul meg tudunk felelnL Ennek pedig csak a jól képzett, a 
hivatás minden kérdésében járatos szakértőjeként tehetünk 
eleget„ A következő évek célkitűzése: a jelenleginél még 
jobban képzett szakemberek legyenek a gyógyszertárakban, 
A megyei szervezeteknek te·hát arra kell törekedni, hogy 
az illetékesekkel együttműködve biztosítani tudják a to
vábbképzés anyagi és tárgyi feltételeit, s az erő'k összpon-· 
tosításával tartsák feladatuknak a jól képzett utánpótlás 
kialakítását. 

Az MGYT tagjainak és az -egyes szervezetek vezetőségé
nek céltudatos munkáját dicséri az elért sok eredmény. 
Mindnyájukat együttesen illeti az elismerés, amit a Társa
ság célkitűzéseinek megvalósítása által, hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt szereztek. 

A rendezvények adatait a 13 táblázat tartalmazza. 
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Gyógyszeripari Szervezet 
Célja az 1986„ évi alapítástól kezdve. hogy a gyógyszer

gyártásban, -kutatásban, -kereskedelemben dolgozó kollé
gáink számára olyan társadalmi keretként .szolgáljon, amely 
lehetőséget nyújthat a rendszeres információcserére, to
vábbképzésre, tudományos eredmények, beszámolók publi
kálására Az ipari gyógyszerészet multilaterális tevékeny
ség, amelyet a gyógyszerészek vegyészekkel, biokémikus-· 
orvosokkal, közgazdászokkal, külkeresk·edőkkel együtt mű
velnek. Ezzel a szervezeti taglétszám kétszeresére, közel 
400-ra emelkedett 

A klubdélutánok programsorozata felöleli a gyógyszer
ipari tevékenység széles körét: gyártás- és gyártmányfej
lesztés, technológiai minőségfejlesztés, gyóg-Jr.szerminőség
ellenőrzés, személyi higiénés, bakteriológiai kritériumok stb. 
A külkereskedelmi kollokviumok tematikája: gyógyszer
külker·eskedelmi áruismer·et, jogi, gyógyszerbevezetési, piac-· 
kutatás-, közgazdasági ismeretek. 

A szervezet 1979 óta négy szakcsoportban látja el publi
kációs-továbbképző feladatát: gyógysz·erkutatási; minőség
ellenőrzési; ·gyártás- és gyártmányfejlesztési; kereskedelmi 
szakcsoport A felsoroltakon :kívül a szervezet rendezett 
.aktuális témákkal foglalkozó előadóüléseket, szimpóziumo
kat is 

A rendezvények adatait a 14 táblázat tartalmazza 

Kórházi Gyógyszertári Szervezet. 
Munkája az 1974„ évi alapítástól kezdve, hogy tudomá

nyos, előadói, társadalmi fórumot biztosítson a kórházi 
gyógyszerészek ·számára, segítse a területi munka .szerve-· 
zettségét, biztosítsa a szakmai érdekképviseletet, támogassa 
a fiatal gyógyszerészek tudományos ambícióit, segítse az 
orvos kollégákkal való optimális kapcsolat megvalósítását, 
létesítsen nemze-~közi kapcsolatokat 

E célok elérése érdekében a szakosztály nagy ambícióval 
és munkával rendezett a 15 év alatt 7 kórházi gyógyszeré
szeti szimpóziumot, továbbá tudományos üléseket, gyógy
szerismertető és klinikai rendezvényeket 

A szervezet munkája rendkívül termékeny a szakterüle
tükre eső kiadványok elkészítésében, gyógyszerismertető 
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A Gyógyszeripari Szervezet rendezvényei 

Egynapos előadóüléseK 

neve ne1ye ideje 

EUDRAGIT Szimpozion 1 Budapest 1 1975. XII. 2. 

1977-től havonta rendszeresen oevezette 
a Szakosztály az aktuális témákban 
a klubnapoKat: Budapest 1 I977. XI. 4. 

Előadóülés a modern gyógyszergyártásról Budapest ' 1979. x. 10. 

Előadások a gyógyszergyártás, 
gyogyszerkutatási témákban Budapest ! 1980. II. 25. 

Előadóülés belsőleges szuszpenziók, oldatok 
gyártása témákban Budapest 1 1980. Ill. 12. 

Előadások· a gyulladásgátló 
prostaglandinok témában Budapest 1 1982. Ill. 27. 

Közös előadóülés a Gyógyszeripari 
Egyesüléssel Budapest 11982. IX. 29. 

Előadóülés a ctrazséfestés gépi bemutatásaról Budapest 1982. x. 5. 

Előadóülés az ioncserélt vízhálózat 
mikrobiológ1a1 problémáiról ·Budapest 1 1983. !. 12. 

Közös előadóülés az OGYI és EGYT 
1 Budapest témaköreiben (tabletta minőségét 

1 1983. XII. 4. 
befolyasoló tényezők) 

Konferencia a „Hazai kozmetikai ipar 
jelene és jövője" témában 

1 Budapest 11985. !. 9. Előadóülés a preklinikai vizsgálatok. 
témakörben Budapest ' 1986. v. 19-20. 
Gyógyszertechnológ1a1 találmányok: 
iparjogvédelmi vonatkoz<isa1 
(közös az EGIS-sel) 1 Buctapest 

1 1989. III. 8. 

14. táblázat 

ElőadásoK 
szarna 

--
3 

2 

4 

3 

1 

2 

2 

i 

1 

1 2 

1 4 

4 
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kiállítások rendezésében is. Ennek érdekében jó kapcsola
tokat alakítottak ki külföldi gyógyszer-képviseleti irodák
kal és különböző 01vostársaságok~kal 

A szervezet rendezvényeinek adatait a 1.5„ táblázat tar-· 
talmazza · 

Közforgalmú Gyógyszertári Szervezet, amely az azonos 
nevű bizottságból fejlődött ki 1986-ban, feladatának tekinti 
a közforgalmú gyógysze1tárak időszerű problémáinak fi
gyelemmel kísérését és megoldását„ Összekötő szerv a te
rületi szerv·ezetek és .a szakosztályok között, együttműkö
dik a Kór.házi Gyógyszerészeti Szervezettel és az Ifjúsági 
Bizottsággal, illetve Szervezettel. Ez utóbbi szervezésében, 
rendezésében megtartott „Ifjú Gyógyszerészek Kollokviu-· 
ma"-i adatait a 16„ táblázat tartalmazza 

5„2 Szaklapok, könyvek, brosúrák kiadása 

A szaksajtói tevékenység 1975-től napjainkig jelentős fej
lődésen m·ent át, szolgálta a Társaság célkitűzéseit, felada-· 
taina'.k m·egvalósítását.. 
„Gyógyszerészet" 

A Társaság szaklapjai közül a gyakorló gyógysz·erészek 
részéről legker·esettebb a „Gyógyszerészet" című, havonta 
megjelenő szaklap, amely a vizsgált időszakban megjelené-· 
sének 25 .. évfordulóját ünnepelte. [39] 

Szaklapunk első évfolyamának első száma 1957 májusá
ban hagyta el a sajtót„ A felkért háromtag·ú szerkesztőség 
élén Végh Antal egyetemi tanár állt, munkatársai Láng 
Béia felelős szerkesztő és Kovács László szerkesztőségi tit
károk voltak. A műszaki-gazdasági, adminisztratív felada-· 
tok megoldásá!ban Láng Miklós volt segítségükre. A jubi
leumkor még mindannyiukat tagtársaink között üdvözöl
hettük. 

A jubileum alkalmából elvégeztük a s~aklap munkájának 
elemzését, iho.gy következtetést vonhassunk le arról, hogy 
célkitűzését szaklapunk mennyiben teljesítette„ 

A „Gyógyszerészet" elsődleges feladatának tekintette, 
hogy a „gyógyszerésztudományok terén hazánkban és vi-
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l lágszerte elért eredményekről állandó tájékoztatást nyújt
son'' További célja, hogy a gyógyszertárakban, a gyógy
szertári központokban, gyárakban, laboratóriumokban és 
intézetekben dolgozó gyógyszerészek között állandó eleven 
kapcsolatot biztosítson,, Örömmel kell megállapítani, hogy 
a célkitűzéseknek megfelelően a közlemények között 61 ~lo
ban szerepelnek a továbbképző jellegűek és 390/o-ban a kí
sérletesek 

Érdekes és értékes adat az összes közleményeknek a kü
lönböző tudományterületek szerinti megoszlása: első helyet 
foglal el a gyógyszer-technológia, (27,9°/0), második helyen 
állnak a kémiai tárgyak (20,00/o), s ezt követi a gyógyszer-' 
ügyi szervezés (14,4°/o), gyógyszerészeti történelem {11,60/

0
) 

közleményeinek m·eglepően nagy száma„ A gyógyszerészet
ben nemcsak egyre nőtt e szaktudományok gyakorlati je
lentősége, hanem egyre többen vesznek tollat a kezükbe, 
hogy szervezési kutatásaik, megfigyeléseik eredményeit ·köz
kinccsé tegyék E közlemények száma növekedésének má
sik oka, hogy egyre jobban kezdjük feltárni és bemutatni 
a inagyar gyógyszerészet múltját, amely a jövő építésének 
sok esetben modellje lehet. Nagy a könyvismertetések és 
referátumok száma is. A „vitafórum", végül a „Hírek", ill 
a „Krónika" rovat sok érték·es információt tartalmaz. 

Összességében n1egállapítható, hogy az adott lehetősége
ink között lapunk lépést tartott a gyógyszerésztudományok 
és -gyakorlat fejlődésével, s szolgálja ezek előbbrevitelét 
Lapunk fejlődésének egyik legnagyobb eredménye, hogy a 
közlemények szerzőinek száma megsokszorozódott, ami igen 
nagy ér té'ket, szellemi tőkét jelent 

A Társaság vezetői az 1960-as és 1970-es években sokat 
fáradoztak azon, hogy a Gyógyszerészet című lapot hetente 
jelentessék meg Ez mindeddig nem valósult meg, viszont 
1988 januárjától sikerült a havonta megjelenő számok ter
jedelmét egy ívvel növelni. A bővítés sokat könnyített a 
Szerkesztő Bizottság munkáján és rövidítette a közlemé
nyek átfutási idejét 

A Társaság elnöksége 1979-'ben bevez·ette, hogy a legjobb 
továbbképzést szolgáló közleményeket évente nívódíjban 
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részesíti.. A méltó keretek között átadott nívódíjakat és a 
tudományos elismerést a szerzők örömmel fogadják. 

A ,;Gyógyszerészet" felelős szerkesztője 1957-től, az indí-
tástól kezdve 1981-ig bezáróan, tehát 25 éven át Láng Béla 
volt, akinek nagy érdemei vannak a lap fejlesztésében, ní
vójának emelésében. Betegségében is figyelemmel kísérte 
a lap sorsát 1984 őszén bekövetkezett haláláig. A lap fele
lős szerkesztői tisztét 1982 januárjától Brantner Antal egye
temi docens látja el 
,,Acta Pha1maceutica Hungarica" 

A Társaság magas szintű tudományos lapjai 1925. évi ala
pitással. A nagy múltú lap felelős szerkesztője 1975-1986 
között Petri Gizella egyetemi tanár, 1986-tól Görög Sándor 
címzetes egyetemi tanár, akadémikus. A lap szerkesztőbi
zottsága előszeretettel fogadja a gyógyszer-analitikai, 
gyógyszerkémiai, gyógyszer.-technológiai, fitokémiai, gyógy
szerhatástani kísérletes munkákat, de helyt ad gyógyszeré·
szet-történeti és szervezéstudományi közleményeknek is 
A lap tudományos színvonala és nemzetközi elismertsége 
növekedett. Ez mag.a után vonta, hogy a magyar nyelvű 
közlemények mellett a lap publikál angol nyelvű cikkeket 
is A lap tudományos közleményei közül a legértékesebbe
ket a szerkesztőbizottság javaslata alapján a Társaság el
nöksége 1980-tól ugyancsak nívódíjban részesíti. 
„A gyógyszerészeti tudományok aktuális ké1·dései.." 

1987-ben a Társaság új, évente két alkalommal megje
lenő kiadványsorozatot indított el. Az ,eddig megjelent öt 
füzet tudományos igénnyel megírt monográfiákat, aktuális 
továbbképzési anyagot tartalmaz. A kiadvány első felelős 
szerkesztője Burger Kálmán egyetemi tanár. A Társaság el
nöke, 1'.Tikolics Károly az új kiadvány első számát az alábbi 
gondolatokkal indította útjára: 

.,A }./Iagyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége nevében 
'köszöntjük új sorozatunk olvasóit Társaságunk elhatározta, 
hogy A gyógyszerészeti tudományok aktuális kérdései cím
mel elindítja ezt a sorozatot. Célunk az olyan új eredmé-· 
nyek be1nutatása, melyek nemcsak hivatásunkban dolgo
zók ismereteit bővítik, :hanem mindazokét, akik a gyógy
szerkutatás, ·-gyártás, -ellenőrzés, a gyógyszeres terápia 
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"' 18. táblázat "" Szakkönyvek, brosűrák kiadásának adatai 

' 
1 

Kiadás 

1 

Szerzők neve A kiadvány elme 1 Mcgjegyzes éve 

1974. 1 Zalai Károly 1 A Magyar Gyógyszereszeti 1 MGYT kiadványa 
Társaság 50 eve (1924-1974) 

1974. 1 Kedvessy Gy. (elnök) Gyógyszereszeti ÉvKönyv 1 MGYT kiadvanya 
Kempler K. (fel. szerk.) 1974. 

1979. 1 Kectvessy Gy. (elnök) Gyógyszerészeti ÉVl{Önyv 1 MGYT kiadványa 
Kempler K. (fel. szerk.) 1979. 

1984. 1 Kedvessy Gy. (elnök) 1 Gyógyszerészeti Évkönyv 1 MGYT kiadványa 
Kempler K. (fel. szerk.) 1984. 

1987. 1 Nikolics K. (elnök) Gyógyszerészeti Bvkönyv 1 MGYT kiadványa 
Kempler K. (fel. szerk.) 1987. 

1982. [ Zalai K. (elnök) Gyógyszereszeti Kódex. I-II. I MGYT kiadványa 
Kempler K. (szerk.) 

1986. 1 Ragettli J. (elnök) Gyógyszereszet1 Kez1konyv MGYT kiadványa 
I. kiadás 
(Manuale pnarmaceuticum) 

1988. [ Ragettli J. (elnök) 1 Gyógyszerészeti Kézikönyv 1 MGYT kiadványa 
II. kiadás 
(Manuale pharmaceuticum) 

1987. 1 Mezey Géza, 1 Kórházi gyógyszerészeti 1 MGYT Kórházi 
MatzKóne Hollenbach K. manuális I. kiadás Szervezet 

~ 

1988. 1 Mezey Géza, 1 Kórnaz1 gyogyszereszeti MGYT Kórházi 
Matzkóne Hollenbacn K. manuális II. kiadás Szervezet 

1987. 1 Lasz1ovszky József 1 A VII. Magyar MGYT kiadványa 
Gyógyszerkönyv 
új szempontjai 

1987. 1 Frank K., Monr T. 1 KórKépeK, tüneteK, terap1a 1 MGYT kiadványa 
I. kiadás 

1988. 1 Frank K., Mohr T. [ KórKépek, tünetek, terápia 1 MGYT kiadványa 
1 II. kiadás 

1989. 1 Monr T„ Vimláti L. lnfúziókészí tés - infúziós 1 MGYT Kórnaz1 
terap1a Szervezet 

1988. 1 Kata M. J Állatorvosi gyógyszertan MGYT kiadványa 
és álla tegeszségügy1 
ismeretek. GyógyszerészeK 
szamár a. 
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vagy valamely társtudomány művelése kapcsán ezek iránt 
érdeklődnek. Ezzel sorozatunkat oktatási segédanyagnak is 
szánjuk. 

E gondolatok jegyében indítjuk útnak sorozatunkat 
A biológi, kémia, orvostudomány hasonló kiadványaiban 
rendszeresen számot ad tudományos fejlődésér öl l\1i is ha
sonlóképpen kívánjuk ismertetni a gyógyszerészeti tudo
mányágak fejlődését tükröző új eredmény·eket. 

Évente 2 kötet megjelentetését tervezzük, egyenként 'kb„ 
10 ív terjedelemben Egy-egy kötet 2-4 kis monográfia igé
nyű dolgozátot tartalmaz. Szerzőinket a szakterület legjobb 
képviselői közül kívánjuk kiválasztani. A folyóiratot a 
gyógyszerészeti tudományok elismert művelőiből álló szer
kesztőbizottság irányítja" [40] 

A szaklapok szerkesztésének adatait a 17. táblázat tar
talmazza. 
A szakkönyvek, brosúrák kiadása. 

Ebben a vonatkozásban is jelentős eredményeket ért el 
a Tár saság. Az először· 1969-ben kiadott Gyógy.szerészeti 
Evkönyv 20 éves jubileumára öt kiadást ért meg: 1969, 1974, 
1979, 1984, 1987, s szerkesztés alatt áll az 1990-es kiadás .. 
A kiadvány funkcióját a szerkesztők már korábban meg
határozták: „megfelelő adattárával a gyógyszerészet pilla-· 
natnyi helyzetét rögzítve, széles körű információs forrás
ként álljon a hazai és külföldi érdeklődők rendelk·ezésére„" 
[41] Célját a szakkönyv elérte, amit igazol az igények foko
zódása, s az a tény, miszerint az sok helyen folyamatosan 
használt munkaeszköz. 

A „Gyógy.sze1észi Kódex" kiadása jelentős és ·hézagpótló 
kiadványa a Társaságnak. A kézikönyv céljára készített ha
talmas munka folyamatos javítása, kiegészítése sajnos nem 
tud lépést tartani az egyre nagyobb számban megjelenő 
jogszabályokkal. Ez a könyv mindennapos használatát meg-· 
nehezíti. 

A különböző továbbképző céllal kiadott brosúrák közül 
kiemelkedők: Gyógyszerészi Kézikönyv (Manuális); Allat
gyógyászati ismeretek; I{ór képek-tünetek-te1ápia (klinikai 
gyógyszerészet); a VII Magyar Gyógyszerkönyv új szem-· 
pontjai. 
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1 A szakkönyvek, brosúrák kiadását azért kell különösen 

értékelni, mert nagy hiányt pótolnak és kiegészítik az ál..., 
lamilag szervezett gyói5y-szerész-továbbképzés anyagát. 
A kiadott könyvekre, brosúrákra vonatkozó ·adatokat a 18 
táblázat tartalmazza. 

5 3 Rozsnyay Mátyás E!őadóverseny 

A neves aradi gyógyszer ész, Rozsnyay Mátyás nevével 
fémjebett ifjúsági előadói verseny 1965-ben indult el Békés 
megyéből, Gyuláról, ahová a 10. emlékverseny országos 
mozgalommá nőve 1974-ben visszatért„ A mozgalom siker·e 
indította akkor a rendezőbizottságot arra, hogy a hivatalos 
programba felvegyék Rozsnyay Mátyás aradi sírjának meg
koszorúzását„ /\ 'konferencia népes résztvevői, gyógyszeré
szei tisztelegtek az 1895-ben elhunyt Rozsnyay Mátyás sír
jánál és volt gyógyszertárában szelleme és emléke előtt 

Az előadói verseny 1975-1989 között minden évben meg
rendezésre 'k·erült, csak a Budapesti FIP Kongresszus miatt 
maradt el 1984-ben. [42] így ebben az évbon, 1990-ben ün
nepelheti a Tár.saság a 25. Rozsnyay Mátyás előadói verse
nyét. Időközben a versenyzők köre bővült, a Kórházi 
.Gyógyszerészeti Szervezet kérte a versenyhez való csatla
kozási lehetőségét Ez meg is történt, ami alapszabály-mó
dosítást is vont maga után„ A fiatal gyógyszerészek érdek
lődése a versenyen való részvétel iránt fokozódott, sok fia
tal e fórum részére készítette első kísérletes tudományos 
előadását, ami egyben előtanulmány lehetett a doktori fo
kozat megszerzéséhez„ Kiszélesedett az elkészített munkák 
tudományterülete .. Az 1989 évi előadói verseny tudomány
területenkénti megoszlása: gyógyszer-technológia 55%, 
gyógynövénytan ll %, gyógyszff-analitika 7%, gyógyszer
hatástan 4°/u, gyógyszerügyi sz·ervezés 4°/0, gyógyszerészeti 
történelem 19% [43] A pályázatok díjazásban részesültek, 
az első helyezett kitüntetésként vette át a Rozsnyay Má-· 
tyás Emlékérmet A részletes adatokat a 19 táblázat tar
talmazza 
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A Rozsnyay Mátyás előadói verseny adatai 

sor- IA ver-1 1 Elő- 1 szám se ny A verseny ne1ye adásoK: Első he1yezettelt neve 
eve száma 

11. 1 1975 1 Balassagyarmat 1 30 1 Blum Ferencné 

12. 1 1976 1 Szeged 1 29 1 Ponir.sán Imréné 
Vajdáné Maros Vilma 

13. 1 1977 1 Sopron 1 27 1 Petróczki Mihály 

14. 1 1978 1 Balatonföldvar 1 35 1 Dr. Borsányi Gáborné 

15. ] 1979 1 Székesfehérvár 36 1 Szarvashcizi Judit 

16. 1 1980 1 Eger 1 32 Bojtor Klára - Gáspcír Mária 

17. 1 1981 1 Szolnok 1 33 1 Törőcsik Mária 

18 1 1982 1 Budapest 1 30 1 Krenács Tibor _ 
Mórocz Lászlóne 

19. 1 1983 1 Hajdúszoooszló 1 31 1 Szerencsés Tibor 

20. 1 1985 1 Gyula 1 34 1 Dénes Margit 

21. 1 1986 1 Csopak 1 34 
1 Lengyelné Horváth Gy6ngyi 

22. 1 1987 1 Héviz 1 28 1 Dr. Salamonné Toldi Erzsébet 

23. 1 1988 i Nyíregynáza 1 34 
1 Sákovits J 6zsef 

24. 1 1989 1 Szomoathely 1 27 1 Uzsonyi Imre 

19. táblázat 

1 Irodalom 

Gyógyszerészet 
1978. 449. 

Gyógyszerészet 
1978. 449. 

Gyógyszerészet 
1978. 67-70. 

Gyógyszerészet 
1979. 189. 

Gyógyszerészet 
1979. 380~382. 

Gyógyszerészet 
1980. 391-392. 

Gyógyszerészet 
1981. 433-435. 

Gyógyszerészet 
1982. 307-308. 

Gyógyszerészet 
1983. 339-344. 

Gyógysz~részet 
1985. 388-390. 

··--1 
\ Gyogyszerészet 

1986. 386-387. 

Gyógyszerészet 
1987 .. 386. 

Gyógyszerészet 
1988. 603. 

Gyógyszerészet 
1989. 670. 



5.4 Tiszteletbeli tagok, levelező tagok választása 

Az elmúlt 15 év alatt a Társaság vezetősége és tagsága 
nen1z-etközi kapcsolatai kiszélesedtek, elmélyültek, amihez 
elsősorban a tudományos és ér dekképvIBeleti együttműkö
dés járult hozzá E fejlődés köv·etkezménye, hogy az előző 
időszak·hoz viszonyítva megnövekedett a külföldi tisztelet-· 
beli és levelező tagok száma A vonatkozó adatokat a 20. 
táblázat tartalmazza. 

5„5 Emlékérmek és jutalomérmek alapítása 
és adományozása 

Pl. társasági tudományos és társadalmi munka elismeré
sét, kiemelkedő kutatók, tudósok, szakemberek emlékének 
inegőrzését az emlék- és jutalomérmek szolgálják. A Tár·
saság első 50 éve alatt 12 érmet alapított.. Az első két évti-· 
zedre esik a Lengyel Béla Emlékérem {1930), Deér Endre 
Emlékplakett (1932) és a Jakabházy Zsigmond Emlékérem 
(1937) alapítása és adományozása Ezek az érmek a későb
biekben adományozásra nem kerültek [1] 

A második világháború után Végh Antal elnökségére 
esik a Rozsnyay Mátyás Emlékérem (1968), melyet az elő
adóverseny első 3 évi nyerteseinek az elnökség utólag adott 
át; a Kazay Endre Emlékérem (1968), alapitás·a E két utóbbi 
egyben a Társaság legjelentősebb jutalomérme. Alkalmi 
érem a Than Károly Emlékérem {1971), a Richter Gedeon 
Emlékérem (1972), továbbá a Társaság 50 éves jubileumi 
Emlékérme 3 különböző változatban. Az eddig felsorolt tár
sasági érmek mellett szakosztályi szinten is kezdetét vette 
a jutalomérmek alapítása és adományozása: a Schulek Ele
mér Emlékérnm (1973) a Gyógyszer-analitikai Szakosztály 
jutalomérme és az Ernyey József Emlékérem (1974) a 
Gyógyszerészet-történeti Szakosztály jutalomérme 

A Társaság elnöksége az 1970-es években szorgalmazta a 
szakosztályok egyenlőségének elve alapján a további szak
osztályok, majd egyéb szervek éremalapitásátf.s az-érintett 
tudományterületek kutatóinak emlékérmekkel való juta!-· 
mazását. 
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21. táblázat 
Kazay Endre Emlékérem adományozása 

(kiemelkedő tudományos vagy társadalmi munkáért) 
Készítő: Mladonyiczky Béla (1968) 

Az ado-1 rnányozás 
éve 

1976 

1976 

1978 

1979 

1980 

1982 

1982 

1984 

1986 

1989 

Az adományozott neve 

Pillich Lajos 

Sárkány Sándor 

Clauder Ottó 

Nikolics Károly 

Kedvessy György 

Láng Béla 

Zalai Károly 

Küttel Dezső 

Minker Emil 
Stenszky Ernő 
Burger Kálmán 
Váradi József 

Irodalom 

Gyógyszerészet 
1976 .. 248. 

Gyógyszerészet 
1977.. 90 .. 

Gyógyszerészet 
1978 443. 

Gyógyszerészet 
1980. 85 

Gyógyszerészet 
1981, 161. 

Gyógyszerészet 
1983 .. 41. 

Gyógyszerészet 
1983 43. 

Gyógyszerészet 
1985. 161 

Gyógyszerészet 
1987 .. 67. 

MGYT irattár 

Időrendi sorrendben az alábbi -emlék- és egyben jutalom
érmeket alapította a Társaság: 

Kabay János Emlékérem (1976) Gyógyszerkutatási Szak
osztály jutalomérme; Augustin Béla Emlékérem (1977) 
Gyógynövény Szakosztály jutalomérme; Mozsonyi Sándor 

Emlékérem (1981) Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály ju
talomérme; Hintz György Emlékérem '(1982) Gyógyszer
technológiai Szakosztály jutalomérme; Dávid Lajos Emlék

érem (1932) Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet jutalom
érme; Spergely Béla Emlékérem (1982) Gyógyszeripari 
.szervezet jutaloITl.érm~. 
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22„ táblázat 

Schulek Elemér Emlékérem adományozása 
(a Gyógyszer-analitikai Siakosztály jutalomérme) 

Készítő: Sós József (1973) 

1 

Az ado- 1 
Az adományozott neve Irodalom mányozás 1 

éve I 

1976 Gyenes István Gyógyszerészet 
1976. 248. 

1976 Pungor Ernő Gyógyszerészet 
1976. 430. 

1977 Burger Kálmán Gyógyszerészet 
1977. 388. 

1977 Bayer I,stván Gyógyszerészet 
1978. 229. 

1978 Flóderer István Gyógyszerészet 
1978. 141. 

1978 Nikolic.s Károly Gyógyszerészet 
1979. 150. 

1979 Winkler Elemér Gyógyszerészet 
1979. 309. 

1980 Szász György Gyógyszerészet 
1980. 390 .. 

1981 Laszlovszky József Gyógyszerészet 
1981. 347. 

1982 Nyiredy Szabolcs Gyógyszerészet 
1982. 426 .. 

1983 Görög Sándor Gyógyszerészet 
1983. 345. 

1984 Kolos Ede Gyógyszerészet 
1984. 396. 

1984 Posgayné !{ovács Edft Gyógyszerészet 
1985. 161 

1985 Mázor László Gyógyszerészet 
1987. 86. 

1986 Küttel Dezső Gyógyszerészet 
1987. 86. 

1987 Inczédy .János MGYT irattár 
1988 Barcza La.jos Gyógyszerészet 

1988. 629. 
1989 Simonyi István Gyógyszerészet 

1989. 443. 
1989 Mo·tvay József (posthumus) MGYT irattár 
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23. táblázat 

Ernyey .József Emlékérem adományozása 
(a Gyógyszerész-történeti Szakosztály jutalomérme) 

Készítő: Reményi József (1974) 

Az ado- 1 mányozás Az adományozott neve Irodalom 
éve 

1976 Zboray Bertalan Gyógyszer·észet 
1977. 30 

1979 Szigetváry Ferenc MGYT irattár 

1981 Antall József MGYT irattár 

1983 Lóránd Nándor Gyógyszerészet 
1984. 101. 

1988 Kempler Kurt Gyógyszerészet 
1988. 629 

1988 Vida Mária Gyógyszerészet 
1988. 629. 

24. táblázat 

Kabay János Emlékérem ,adományozása 
(a Gyógyszerkutatási Szakosztály jutalomérme) 

Készítő: Asszonyi Tamás (1976) 

Az ado-1 mányozás 
éve 

1976 

1982 

1988 

Az adományozott neve 

Claude1 Ottó 

Bognár Rezső 

Minker Eniil 

Mészáro.s Zoltán 

Kabay Jáno.s és Ilona 
(Sydney, Ausztrália) 

Irodalom 

Gyógyszerészet 
1977 194 

Gyógyszerészet 
1983 48 

Gyógyszerészet 
1989 161. 
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, Az ado- 1

1 

mányozás 
éve 

1977 

1981 

2.5 táblázat 

Augusztin Béla Emlékérem adományozása 
(a Gyógynövény Szakosztály jutalo~nérme) 

Készí:tő: Osváth Mária (1977) 

Az adományozott neve 

Szatmáry Géza 

Baranyai Aurél 

Szollár György 

Tétényi Péter 

Irodalom 

Gyógyszerészet 
1978 228 .. 

Gyógyszerészet 
1983 48 

1986 Sárkány Sándor 

Máthé Imre Gyógyszerészet 
1987 .. 69 

26 táblázat 

Mozsonyi Sándor Emlékérem adományozása 
(a Gyógyszerügyi Sze1vezéi::i Szakosztály jutalomé1me) 

Az ado-1 
mányozás 

éve 

1981 

1981 

1987 

1989 
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Készítő: Madaras;1y Walter (1981) 

Az adományozott neve 

Zalai Károly 

Mozsonyi Sándorné és 
családja 

Harangi György 

Kempler Kurt (posthumus) 

Itodalom 

Gyógyszerészet 
1981. 474. 

MGYT irattár 

Gyógyszerészet 
1987. 86 

Gyógyszerészet 
1989. 619 

27 táblázat 
!fintz György Emlékérem adományozása 

(a Gyogyszer-technológiai Szakosztály jutalomérme) 
Készítő: Kiss László (1982) 

Az ado-1 mányozás 
éve 

1982 

1985 

1985 

1986 

Aa ado-1 mányozás 
éve 

1985 

1985 

1986 

1980 

1988 

Az adományozott neve 

Kedve.ssy György 

Dávid Ago.ston 

Hintz György (családtag) 

Rácz István 

Irodalom 

Gyógyszerészet 
1983 48 

Gyógyszerészet 
1986. 71. 

MGYT irattár 

Gyógyszerészet 
1987. 141 

28. táblázat 
Spergely Béla Emlékér·em adományozása 
(a Gyógyszeripari Szervezet ,jutalomérme) 

Készítő: Kiss László (1984) 

Az adományozott neve Irodalom 

Nepper Sándor 
Gyógyszerészet 

Takács Géza 1986 71 

Láng Béla {posthumus) 
Gyógyszerészet 

Tóth Zoltán (posthumus) 1987 86 

Láng Tibor Gyógyszerészet 
1987. 141. 

-~--

PUlich Laju,s Gyógyszerészet 
1987. 86. 

Spergely Béla (posthumus) 
Gyógyszerészet 

Bánó Tibor 1988. 519 
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29 táblázat 

Dávid Lajos Emlékérem adományozása 
(a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet jutalomérme) 

Készítő: Osváth Mária (1982) 

, Az ado- 1 

mányozás 1 
éve 

1982 

1982 

1985 

1986 

1989 

Az adományozott neve 

Zalai Károly 

Mohr Tamás 

Bertalan Pál 

Mogens Nedergaard (Dánia) 

Werner Für·tig (NDK) 

Fodor Z.suzsanna 

Kis.s Ferenc 

Mezey Géza 

M Lehk{J (Csehszlovákia) 

Ki.ss .Iáno.s 

J Baumgartel (NDK) 

Irodalom 

Gyógyszerészet 
1982. 441 

Gyógyszerészet 
1983 .. 48. 

Gyógyszerészet 
1985 .. 470. 

Gyógyszerészet 
1987. 86 .. 
----

MGYT irattár 

A társasági munka szélesebb körű elismerésére az elnök
ség 1978-ban „Societas Pharmaceutica Hungarica" ·feliratú, 
az Egyiptomi Ibis-madarat ábrázoló jutalomérmet alapított, 
melyet Bánkuti Gábor fiatal bronzművész 'készített és me-· 
lyet az elnökség 1979 és 1984 között adományozott Az azo-· 
nos feliratú, patikai törőmozsarat ábrázoló érmet készí
tett 1984-ben Kiss László éremművész, melyet az elnökség 
1985-től adományozott a társasági munka elismeréseként. 

A gyógyszerészet néhány kiemelkedő nagyságának, pro
fesszorának, közéleti személyiségének emléke megőrzésére 
tanítványai és tisztelői emlékérmet készített~k kis példány-
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30 táblázat 

Rozsnyay Mátyás Emlékérem adományozása 
(A versenyen résztvevőkkel való foglalkozásért) 

·------~Készítő: Mladonyicky Béla (1968) 

~zn~~~ás 1 Az adományozott neve 1 éve Irodalom 

1977 Horváth Déne.s 
1 

Gyógyszerészet 
1978. 67. 

1985 Nikolics Ká1·oly 1 

1 
Küttel Dezső 1 

Konkoly Adámné 

1 

Gyógyszerészet 
Tóth János 1985 .. 434. 

' . 

1 

1986 Halm Iván 

Kotsy József 
Gyógyszerészet 
1986 .. 386 

Megjegyzés.! A Rozsnyay Mátyás Emlékérem és évenkénti nyertesei ne
vét az 5 3 fejezet tartalmazza 

számban Így Cholnoky László, Széki Tibor és Végh Antal 
egyetemi tanárok és Koritsánszky Ottó gyógyszerész, egye
sületi igazgató, FIP alelnök emlékérmének megjelenését 
örömmel üdvözölte a szaksajtó„ A felsorolt érmeket a Tár~· 
saság csupán az érintett személynek. vagy családjának ado
mányozta„ A fenti ér·mek adatai: a Cholnoky-érem készítője 
Kiss László 1980; a Széki-érem készítője Renner Kálmán 
1980; a Végh-érem készítője Kiss László 1988; a Korit
sánszky-érem készítője Kiss László 1982„ 

A gyógyszerészeti érmek, plakettek számának növekedése 
arra indította a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
Könyvtár ~s Levéltár vezetőségét, hogy a művészileg ki~ 
emelkedő érmekből gyógyszerészeti éremkiállítást r ende
zett {Gyógyszerészet 27, 185, 1983). 

Az emlék- és jutalomérmek alapítására és adományozá-· 
sára vonatkozó adatokat a 21-'2. táblázatok tartalmazzák. 
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... ..... ..... 

Az ado-1 mányozás 
eve 

1979 

1979 

1982 

1984 

Az acto-1 
máf!YOZáS 

eve 

1985 

1985 
1 

1986 

1986 

1 

• 

Societas Pharmaceutica Hungarica Jutaiomérem adomáÓyozása 
(„Ibis" madarat ábrázol) 

Készítő: Bánkuti Gábor (1978) 

AZ adományozott neve 

Vastagh Gábor 
Zboray Bertalan 

Görög Sándor Kenderes Mária 
Issekutz Livia Nagy Sándorné 
Kempler Kurt Mohr Tamas 
Balogt Mihály Láng Béla 
Fekete Gáborné Dános Béla 
Geszti Károly Tóth János 
Horváth Dénes 

Küttel Dezső Dános Béla 
Görög Sándor Issekutz Lívia 
Écsy Zoltán Rácz Istvan 
Ragettli János Mohr Tamás 
Egervariné Nagy Mária Láng Tibor 
Váradiné Kiss Tóth Erzsébet Böjthe Gáborné 

Petri Gizella Kovcics Lá,szló 
Kedvessy György Baráth Józsefné 
Oltványi Noémi Muraközi Gáborné 
Brantner Antal Tóth János 

31. táblázat 

Irodruom 

GyógyszerészP.t 
1980. 112. 

Gyógyszerészet 
1980. 86. 

Gyógyszerészet 
1983. 42. 

Gyógyszerészet 
1985. 161. 

-·~ 

31. táblázat folytatása 
Societas Pharmaceutica Hungar1ca jutalomérem adományozása 

(Patikai törőmozsarat ábrázol) 
Készítő: Kiss László (1984) 

AZ adományozott neve Iroda1om 

·~ >;,._,~,"'*~ Zalányi Sámuel Gyogyszereszet 
Palovits Gyula 1986. 178. 

Somogyiné Szélpál Gizella Gyógyszerészet 
1987. 86. 

Háznagy András Gyógyszerészet Kedvessy György 1987. 86. 

Elmer János Popp Károlyné 
Erdei Tibor Regdon Géza 
Fekete Gáborné Réffy Mária 
Józsa Alajos Ruoy Ernő 
Karácsonyi Olga Szabó László 
Kempler Kurt Szabo Sándor 
Kósa László Szőke Endréné 
K6hegyiné Arató Ágnes Tóth Józsefné 
Láng Miklós Váradi Jóisef 
Losonczy Béla 
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32. táblázat 

„Pro Meritis in Arte Pharmaceutica-Adeptis" 
ezüst jutalomérem adományozás& 

(Az 1974„ évi jubileumi kongr·esszus megrendezéséért) 
Készítő: Csucs Viktória (1974) 

Az adományozás 
éve 

1974 

Az adományozott neve lt'odalom 

Benyhe Kálmán 

Rázsó István 

Szabó Lászió 

Zalai Károly 
Gyógyszerészet 
1975. 202 

5.6 Javaslatok a gyógyszerészképzés é.s .szakképzés 
.fe,jleszté.sére 

A hazai gyógyszerészképzés fejlesztésében a Társaság 
Mozsonyi Sándor alelnök személyén 'keresztül már 1930-as, 
1940-es években jelentős szerepet töltött be a tervek meg
vitatásával és megvalósításának támogatásával. A Társaság 
ezeket a feladatokat a második Világháború után is folya
matosan ellátta, támogatta a tananyag tematikai, tartalmi 
változtatását, a képzési idő fél évvel való felemelését 
A Társaság és az egész magyar gyógyszerész-társadalom 
mintegy két évtizede szorgalmazta az ötéves gyógyszerész
képzés bev·ezetését, ami végül is 1987. évi egészségügyi mi
niszteri határozat alapján 1988 szeptemberétől felmenő 
rendsZierben indult a budapesti és szegedi gyógyszerésztu
dományi karokon. [44] 

Változást jelent továbbá az űj rendszerű ·egyetemi dok
tori képzés (doctor universitatis) 1984„ évi bevezetése is, 
amely a fokozott követelmények ellenér·e, nem csökkentette 
a doktori fokozat megsz·erzésére jelentkezők és az előírt 
feladatot teljesítők számát A két gyógyszerésztudományi 
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kar évente átlagosan 30 doktoii értekezést fogad el, illetve 1 
diplomát ad ki [45] . 

A gyógyszerészképzés fejlesztése mellett Társaságunk tá
mogatta a gyógyszerész-továbbképzés -és -szakképzés fej
lesztését is, ami 1978-ban részben megvalósult a szakága
zatok számának növelésével Az Orvostovábbképző Egyete .. 
men 1970 óta működő Gyógyszerészeti Tanszék sokrétű fel
adatát csak sok nehézség árán tudja ellátni, így Társasá
gunk további tanszékek felállítását szorgalmazta, minded
dig eredmény nélkül. [46] 

5. 7 Hazai tudománya.s kapcsolatok, .szakembereink hazai 
elisme1é.se 

Az első ötven év hagyományainak megfelelően az elmúlt 
időszakban Társaságunk egyes tagjai bekapcsolódtak a Ma
gyar Tudományos Akadémia munkájába. Elismeréseképpen 
a vizsgált időszakban „Akadémiai díjat" kaptak: 

Nász István egyetemi tanár 1974"ben .. 1979 óta levelező 
tag. 

Magyar Kálmán egyetemi tanár 1980-ban. 1987 óta leve
lező tag. 

Bernáth Gábor egyetemi tanár 1989-ben. Tanácskozó tag .. 
Nikolics Károly egyetemi tanár 1975-ben az „MTA Szé

ch·enyi emlékérmét" kapta. 

A Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte és értékelte 
a TMB által tudományosan minősített, gyógyszerészi alap
képzettséggel rendelk·ező személyek minősítésének és szá
mának alakulását. A 33. táblázat bemutatja két periódusra 
bontva a kandidátusok és doktorok számának szakterüle
tenkénti alakulását. Megállapítható, hogy a TMB jelenlegi 
struktúrájában szakember·eink - gyógyszerészeti szakbi
zottság hiányában - nagyobbrészt a kémiai, biológiai és 
orvosi .szakbizottsághoz kerülnek, s ezzel elhomályosul, 
esetleg teljesen elvész minősítésük „gyógyszerésztudomá
nyi" jellege. Ez a körülmény hátrányosan befolyásolja a 
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33 táblázat 

Kandidátusok, doktorok szakte1ületenkénti megoszlása 

1 1 

Szakterületek . 1 a 1 e 
1 

0 
§ 

1 
~·~ ~ .0 0 

Időszak 1 F'okozat " 0 

1 

~ 00 

8 j "' 
0 

1 

,,,.gi ~ N 
1 0" ~ "' 

1 

00 

1 "' ~ 0 "' 00 

" 
0 

Kandidátus 11952-1974. 1 
1 

1 

15 35 10 2 4 66 

1975-·1989 28 20 14 8 4 74 
------------

43 55 24 10 8 140 
- ----------· 
Doktor 1952-1974. 1 4 1 1 - 7 

1975-1989 4 7 2 1 1 15 
-------·------

5 11 3 2 1 22 

gyógyszerészeti tudományok tudománypolitikai és társa
dalmi megbecsülését. Örömmel állapítottuk meg, hogy az 
1975-1989. évek periódusában jelentősen megnőtt a minó
sí tettek száma„ 

Tudományos, oktató- és továbbképző munka vonatkozá-· 
sában a Társaság szoros kapcsolatokat tart fenn a Sem
melweis OTE és a Szent-Györgyi Albert OTE Gyógysze
r észtudományi Karával, az OTE-vel, a Tudomány€gyete
mek Természettudományi 1Karaival, a Műszaki Egy·etemmel 
és nem utolsósorban az Allatorvostudományi Egyetemmel 
A kapcsolat szinte folyamatos, de intenzitása mindig .függ-· 
vénye az esetenkénti tudományos vagy képzési-továbbkép-· 
zési probléma fontosságának. 

Az egyetemi posztgraduális továbbképzés egyre fejlődő 
formája az egyetemi doktorképzés, amelynek gyógyszerészi 
vonatkozásban közel két évszázados hagyományai vannak. 
A Társaság mindig segítette és támogatta a fiatal gyógysze
részek doktorképzését A 34 táblázat bemutatja a buda
pesti és szegedi Orvostudományi Egyetemen a gyógysze-
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34 táblázat 

E?etemi posztgraduális doktorképzés adatai 1955·től 

1 ' - ~ ~;Q 1 
Q.' r G.J ·g ;l;o " ~ ro rn ro:O " ro" ~rn!I ~ ~ g.~~ ·~ ro 

Egyetem megnevezése "~' 0 •• 
0 EL„ 1 o~ «:! ::i~ o·iil..., N ·-~"~ ro ~;; 

Q §.~ 1 
0 sa~~ 

1 

g ~~ ro 

1 

!) 
A 

1 

1588 18 ___ , _____ , __ _ 
I~~ 

Semmelweis OTE 494 37 I
! 

57 

15 Szent-Györgyi Albert OTE 339 1 

Ö s s z e s e n: -83_3 __ , __ 3_8 __ , __ 7_2_ i~-;-

részdoktor~képzés számszerű adatait az önálló gyógysze
résztudományi karok 1955 évi megalakulásától napjainkig, 

A táblázatból megállapítható, hogy a két karon az évente 
átlagosan végző 200 gyógyszerészhez viszonyítva, a doktori 
fokozatot abszolváló okleveles gyógyszerészek átlagos száma 
a teljesítményük alapján szép, de gyógyszerész-társadalom 
szempontjából nem kielégítő eredmény„ 

A tudományos munka és az együttműködés elismerését 
jelenti az egyetemek által adott kitüntetések. A Semmel
Vi.reis Orvostudományi Egyetem Gyógysz-erésztudományi 
Kara kitüntetései adományozási adatait a 3.5. táblázat, a 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógysze„ 
résztudományi Karáét a 36 táblázat tartalmazza. 

A tudományos-oktatási kapcsolatokon túlmenően a hiva
táspolitikai-érdekvédelmi kapcsolat is kialakult és elmélyült 
az alábbi intézményekkel: Szociális és Egészségügyi Mi-· 
nisztérium, Országos Gyógyszerész-eti Intézet, Országos Tár-· 
sadalon1biztosítási Főigazgatóság, az Otszágggyűlés Szociá-· 
lis "és Egészségügyi Bizottsága, Egészségügyi Dolgozók Szak-· 
szervezete, Magyar Orvostudományi Társaságok és Egye-· 
sületek Szövetsége, Magyar Altalános Orvosok Tudományos 
Egyesülete, Magyar Orv-ostör ténelmi Társaság, Magyar Ké
miku86k Egyesülete, Tudomanyo.s Ismeretterjesztő Társa
ság, Egészségnevelési Szövetség. 
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A Társaság fontosnak tartja a fenti intézn1ényekkel és 
szervezetekkel való együttműködést, a kölcsönös tájékozta
tást, a gyógyszerészi hivatás eredményeinek és problémái-· 
nak a társadalom minél szélesebb kDreiben való megismer
tetését. 

5.8 Nemzetközi tudománya.s kapcsolatok, szakembereink 
külföldi elismerése 

A Társaság működésének első 50 évében is már jelentős 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, s feltehetően en
nek köszönhető, hogy az 1975-1989, években a külföldi 
együttn1űködésben .széles ·és nagyfokú fejlődés következett 
be Így a magyar gyógyszerészek is részesei lehettek több 
vonatkozásban a nemzetközi gyógyszerészet irányításának, 
a tudománypolitika és hivatáspolitika meghatározásának, 
és nemzetközi deklarációk elkészítésének A magyar kollé
gák részvétele a nemzetközi gyógyszerés~etben sok külföldi 
vendéget hozott kongresszusainkr a, egyre ism·ertebbé és 
megbecsültebbé vált a magyar gyógyszerészet 

A nemzetközi kapcsolatok fejlődésében fontos szerepet 
adott az ia tekintély, ami Bayer István, Nikolic.s Károly és 
Lázár Jenő 1964 évi amsterdami tárgyalásai er·edinénye
ként a FIP-be való madridi 1966. évi felvételünk és tagsá
gunk jelentett.. A hamburgi 1968 .. évi kongresszustól kezdve 
a FIP tanácsában Társaságunkat Zalai Károly főtitkár kép
viselte 8 éven keresztül és több kollégánk bekapcsolódott a 
szakosztályok életébe, így jelentősen növekedett befolyá
sunk a Szövetség nemzetközi életében. Nagy elismerés érte 
Társaságunkat, hogy 1976 tavaszán M. J. H Winter.s, a 
FIP elnök·e néhány napra Budapestre látogatott és ugyanez 
év őszén, a varsói FIP kongresszuson a FIP közgyűlése Za
lai Ká1 oly pi of.esszort, Társaságunk akkori elnökét a FIP 
egyik alelnökévé választotta. 

Ezzel egy időben a FIP Gyógynövény Szakosztálya az ed
digi alelnökét, Tétényi Péter '.kutatóintézeti igazgatót elnö
kévé választotta. E választásokat követő 4 éven keresztül a 
Gyógyszerészek Világparlamentjében három magyar szol-
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gálta a nemzetközi gyógyszerészetet és egyben képviselte 
Társaságunkat: Zalai Károly FIP alelnök, Tétényi Péter 
FIP szakosztályelnök és Láng Béla főtitkár, mint a Társa
ság képviselője Láng főtitkárt 1979-től Stenszky Ernő, 1987-
től Vincze Zoltán főtitkárok követték a FIP tanácsában. 
Zalai alelnököt az 1980-as madridi közgyűlés további 4 évre 
újból megválasztotta 

Ezekben az években a 3 FIP tisztségviselő és a kongresz-· 
szusokon egyre nagyobb számban részt vevő magyar gyógy
szerész, köztük elsősorban Écsy Zoltán titkár több szakosz
tályrendezvényt hívott meg és szervezett üléseket J\[agyar
országon 

Ezek adatait a .37. táblázat mutatja be .. 
A FIP és az MGYT közötti kapcsolat talán soha eddig 

még nem volt ilyen széles alapokon nyugvó, őszinte és ba
ráti, mint ezekben az években„ Úgy érzem, hogy ennek kö-· 
szönhető, 11ogy a koppenhágai 1982„ évi kongresszus elnök
ségi ülésén az MGYT meghívása eredményre vezetett, meg
kaptuk Budapestnek az 1984 évi nemzetközi kongresszus 
rendezési jogát. Magyar elődeink és kollégáink vágya 71 
év után megvalósult, nevezetesen elsőnek 1913-ban Légrády 
Erzsébet gyógyszerésznő hívta meg kongresszus tartására a 
FIP elnökségét és tagságát Magyarországra. 

Zalai Károly 8 éven át tartó FIP alelnöksége alatt, több
kevesebb magyar kollégája kíséretében, az alábbi kong
resszusokon látta el funkcióját, egyben magára vállalva elő
adások tartását is. [38] 

1976 IX. 6-11 v,a1só alelnökké választás 4 évre 
1977 IX 5-9 Hága a FIP alapításának helye 

és székhelye 
1978 IX 4-9 Dublin főtéma: Gyógyszer.ellenőrzés 

1979. IX 3-7 Cannes főtéma: Gyógyszer készítmé-· 
nyek formulálása 

1980 IX 1-5 Madrid újraválasztás alelnökké 4 
év1e 

1981. IX 7-11 Bécs jelentős magyar delegáció 
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1982 IX 6-10 Koppenhága meghívás az MGYT részéről 
FIP kongresszus r endezé
.sére; jóváhagyás 1984-re 

1983. IX 5-9. Montreux előkészület, propaganda a 
budapesti FIP--r e 

1984 IX. 3-7 Budapest a FIP 44 kongresszusa, 
Budapesti Deklaráció 

Zalai alelnök tisztségviselési ideje alatt 10 esetben képvi
selte a FIP elnökségét különböző tagországok nemzeti ren
dezvényein, ·továbbá 7 esetben vett részt a FIP székhelyén, 
Hágában elnökségi üléseken 

A FIP mellett a Társaságnak régi kapcsolatai vannak a 
Nemzetközi Gyógyszerészet-történeti Társasággal, az Inter
nationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie: 
IGGP-vel Az 1924-ben alapított társaságban az első ma
gyar kapcsolatot Baradlay János gyógyszerész szakíró vette 
fel mint .a szervezet vezetőségének tagja 1939-ben javasla
tot t€tt a n€mzetközi jelleg fokozottabb kifejezésére. Helyé
ben 1959-től Halmai János, majd 1977-től Zalai Károly lé
pett 1\ nemzetközi szervezet kétévenként megrendezett 
kongresszusain elsősorban ők képviselték a n1agyar gyógy
szerés~~etet, s ennek keretében előadások tartásával szolgál
ták a gyógyszerészeti történelem tudományterületének mű
velését a magyar kutatási ·eredmények publikálását. 

Az 1977„ évi innsbrucki kongresszuson Antall Józ.sef mú
zeumigazgató és Zalai Károly MGYT elnök meghívták a 
szervezetet Budapestr·e, nemzetközi kongresszus tartására. 
Ez 1981-·ben valósult meg, amikor is első ízben találkoztak 
hazánkban a világ neves gyógyszerész történészei. A ma
gyar gyógyszerészet elismerését, megbecsülését jelentette; 
hogy a szervezet vezetősége az elnö~ség ja~aslatá:a,,. Z~lai 
Károlyt ·elnöknek választotta meg 2 evre, maJd a kesobb1ek 
folyamán további háromszor 2-2 évre. Az új elnök - a 
szervezet szabályai szerint - 1982. január l-jén foglalta el 
hivatalát, melyet 1989. december 31-ig töltött be .. Ezen idő 
alatt az alábbi kongresszusok szervezésének irányítója és 
elnöke volt [48] 
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1981 Budapest 

1983 Washington D. e. 

1985 Granada 
1987 Oslo 

elnökké választás 

a szervezet ·első kongre_sszusa 
az amerikai kontinensen 

Granadai Deklaráció kiadása 
a szervezet első alkalommal 

Norvégiában 
1989 Athén új €lnök: Ingve Torud 

megválasztása 
. A tudománytörténeti kutatás művelése és oktatása világ

viszonylatban_ fellendülőben van. A Szervezet kongresszu
sai is igazolták, hogy e területen hazánk az élenjáró orszá
gok közé tartozik. A magyar· gyógyszerészet elismerését j e~· 
lenti, hogy a gyógyszerészeti tudománytörténet egyetemi 
oktatásának jelentőségét és sz·erepét a granadai kongresz-· 
szuson megfogalmazott deklaráció tette ismertté a világ 
egyetemei és szakemberei előtt. 

A két nemzetközi szervezettel való kapcsolatok mellett 
különös jelentőségű a külföldi vagy nemzetközi akadémiá
kon átadott tagság, ami nagy elismerést j.elent az -egyén és 
a magyar gyógyszerészet számára is„ Az adatokat a 38, és 
39. táblázat tartalmazza 

Hasonló jelentőségűek külföldi egyetemek által adott 
éremkitűntetések (40. táblázat), és a külföldi társaságok, 
egyésületek részéről adott éreinkitüntetések, melyeket a 
41. táblázat tartalmaz .. (E helyen kívánom megjegyezni, 
hogy a szóban forgó vagy ehhez hasonló táblázatokba csak 
az irodalomban dokumentált vagy szóban velem közölt ada
tokat állt módomban felv€nni. Így e helyen elnézést kérek 
egyes fontos adatok elmaradásáért 

5.9 Nagyjaink emlékhelyei· szobrok, emléktáblák állítása 
és megemlékezések 

Katona Z.sigmond kecskeméti gyógyszer észre emlékeztek 
Kecskeméten 1969 .. október 10-én. Ez alkalomból emléktáb
lát lepleztek le a Lestár téren, mely Katona Zsigmond egy
kori patikájának helyét jelöli Ünnepi beszédet mondott 
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Külföldi gyógyszerészeti akadémiai tagságok 38. táblázat 

Akadémia neve 1-~~~~~erés 1 
éve 

1 

Kitüntetett Irodalom-

Párizsi Nemzeti 
1 Bayer István 1 tiszteletbeU tag Gyógyszerészeti Akadémia 1975 Szóbeli közlés 

1 ·-
-------·-

Barcelonai Királyi 
Tudományos Akadémia, 
\'.]-yógyszereszeti Osztály 1978 Tétényi Péter levelező tag 1 Gyógyszerészet 

1979. 154. 
-----------

Párizsi Nemzeti 
Gyógyszereszeti Akadémia 1980 Tétényi Péter levelező tag Szóbeli közlés 

New YorK-i Tudományos 
Szóbeli közlés Akadémia 1985 Nász István levelező tag -·-

Madridi Királyi 
Tudomanyos Akadémia. 1986 Zalai Károly levelező tag Gyógyszerészet 
Gyógyszerészeti Osztály 1986. 472. 

1989 Lukáts Béla levelező tag Gyógyszereszet 
1989. 556 . 

.. -·---~·-·--~--

Nemzetközi 1977 Zalai Károly rendes tag Szóbeli közlés 
Gyógyszereszet-történeti Gyógyszereszet 
Akadémia 1981 Antall József rendes tag 1982. 26-29. 

1989 Vida Mária rendes tag 1 Gyógyszerészet 
1989. 551. 

1 1989 Rácz Gábor rendes tag / Gyógyszerészet 
(MGYT tb. tag) 1989. 612. 

.i:~ 

39. táblázat 

Tiszteletbeli tagság külföldi társaságoknál, szerveknél 

Külföldi társaság neve 

1 

Kitünteté~1 
éve Kitüntetett neve Irodalom 

' 
Központi Kábítószer Iroda 1 
Bang1rnk (Thaiföld) 1968 1 Bayer István _ Szóbeli közlés 
NDK Gyógyszerészeti Társaság 1970 Végn, Antal Gyógyszerészet 

1 Zalai Károly 
1970. 349. 

1978 Gyógyszerészet 
1983 Bayer Istvcin 1979. 31. 

1989 Nikolics Károly Szóbeli közlés 

-
J. E. PurKyné Csehszlovák Orvosi 1962 Kedvessy György Szövetség 1976 Zalai Károly Gyógyszerészet 

1987 Mohr Tam6s 
1976_ 311. 

L' 
11989 Petri Gizella 

1 
engyel Gyogyszerészeti Társaság 1970 Kedvessy GyÖ'rgy i Gyógyszerészet 

1971. 31. 
1989 Nikolics Károly Gyógyszerészet 

------·--- 1990. 98. 
. 



~"""'*'~~"''~·~"'~~""''"''""'"'"' ··=~!4t""'' .. „.. "''''''7''1T L ·:v .,,> :z ~w:;1hMI 

~ 

N> 

"' 
Külföldi társaság neve 

NSZK Gyógyszerészeti Társaság 

~zovjet Ossz-Szövetségi 
Gyógyszerészeti Társaság 

Olasz Min15ztér1umi 
Kábítószer-felügyeleti Bizottság 

Bolgár Gyógyszerészeti Társaság 

1

1 

Ki~ünt:t~~ 1 
éve Kitüntetett neve 

Kedvessy György 
1960 1eve1ezó tag 

1974 Kedvessy György 

1981 Zalai Károly 

1988 Bayer István 
elismerő emléklap 

1989 Zalai Károly 

~--~------·'-·-···-----· ---·~ --·------ ~------„ ----- ·-------

Külföldi egyetemi elismeresek 

Az egyetem megnevezese 

Halle-Wittenbergi Martin Luther 
Egyetem Termeszettudományi Kara 

Genti Allami Egyetem (Belgium) 
Gyógyszerészeti Kara 

Koppenhágai Egyetem (Dánia) 

Brüsszeli Szabadegyetem (Belgium) 

Pozsonyi Comenius Egyetem 
(Csenszlovákia) 

Granadai Egyetem (Spanyolorszag) 

Gainesville-.i Egyetem (USA) 
Gyógyszerésztuctományi Kar 

Iiavannai Egyetem (Kuba) 
i 

1 

Elismerés 1 
éve 

1977 

1976 

1976 

1976 

1982 

1985 

1988 

Kitüntetett neve 
és a kitüntetés 

Kedvessy Györgynek 
„Doctor nonor1s causa" 
fokozat 

Zalai Károlynak 
az Egyetem ezüstérme 
adása 

Petri Gizella 
professzornak 
Orested emlékérem 

Nász Istvánnak: 
az Egyetem emlékerme 

Sárkány Sándornak 
Komensky emlékérem 

Zalai Károlynak 
az Egyetem 
juta1omérme 

Láng Tíbor:naK 
honor1s causa 

Zalai Károlynak 

39. táblázat folytatása 

Irodalom 

Szóbeli közlés 
---··-

Gyógyszerészet 
1975. 26. 

Gyógyszerészet 
1981. 154. 

Szóbeli közlés 
-

Gyógyszerészet 
1989. 219. 

40. táblázat 

Irodalom 

Gyogyszereszet 
' 1978. 105-106. 

. -~---- ---~ 

-

Szóbeli közlés 

·-~ 

Szóbeli közlés 

Szóbeli közlés 

-

Szóbeli közlés 

.... 
"' "" 

11989 

tudományos tanácsadó 1 

az Egyetem emlékérme -
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41. táblázat 
Külföldi társaságoktól, szervezetektől érem kitüntetések 

Külföldi társaság megnevezése 

Lengyel Gyógyszerészeti Intézet 
Varsó 

NDK Gyógyszerészeti Társaság 

Arab Gyógyszerésztörténeti 
Társaság 

NDK Gyogyszeresztörténeti Társaság 

-· . 

Észt Gyógyszerészeti Társaság 
Tartu 

J!:szt GY-ógyszereszeti Társaság 
Tartu 

A Purkyne Csensziovák 
Orvosszövetségi Társaság 

Olasz Gyógyszeresz Szövetség 
(UT!Far) 

·---

\

Kitüntetés 1 
éve 

1980 

1984 

1984 

1987 

11989 

1 

1989 

1989 

1988 
éS 
1989 

1 

Kitüntetett neve 
és a kitüntetés 

Bayer Istvánnak 
intézeti emlékérem 

Nikolics Károlynak 
Valentin emlékérem 

Zalai Károlynak 
a társasé.g1 emlékérem 
adományozása 

Zatai Károlynak 
a társasagi emlékérem 
adomcinyozása 
Erfurtban 

Stenszi<;y Ernőnek, 
Kéry Ágnesnek 
a társasag1 Niko1as 
Veierpass érem adása 

Zatai Károtynak 
a társasag1 
Dragenctorff 
emlékérem 
adományozása 

Petri Gizell,ánaK, 
Tétényi Péternek 
a Szövetség 
emlékérmének 
adományozása 

1 

1 

Irodalom 

- ···-

Szóbeli közlés 

-·---

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

Gyógyszerészet 
1989. 608. 

Gyógyszerészet 
1989. 608. 

-------1--~-------··-·--; 

Váradi Józsefnel~, 
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Halmai János egyetemi tanár Zalai Károly, az MGYT fó
titkára koszorút helyezett el az emléktáblához [50] 

Katona Zsigmond születésének 150, évfordulója alkalmá., 
ból 197Scban Kecskeméten felavatták és megkoszorúzták a 
Jókai u. 12-ben a volt családi háza falán felállított emlék
táblát Emlékbeszédet mondott Zboray Bertalan, az MGYT 
Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának tiszteletbeli elnöke, 
[51] 

Az 1848-as Szabadságharcban részt vett gyógyszerészek 
emlékére a vári „Arany Sas Patikamúzeum„ épületének 
udvari falán emléktáblát helyeztek el és avattak fel 1975-
ben A megemlékező beszédet Zalai Károly, a Magyar Or'., 
vostörténeti Társaság alelnöke, az MGYT főtitkára mondta„ 
[52] 

Az emléktábla az alábbi gyógyszerészeknek állít emléket: 
Apostol János Jeney Lajos Than Károly 
Bertsinszky Károly Kovács Albert Várady Lajos 
Fáczányi Armin Pillich Ferenc Vere.s.s Mihály 
Fényhalmi Antal Szerényi Vince Zeller István 
Gerzsó Jáno.s Szigeti Kálmán Zólyomi Wágner 
Handtell Károly Tamássy Károly Dániel 
Győri István analitikus gyógyszerész professzor mellszob

rát 1977. március 9-én leplezte le Zalai Károly, az MGYT 
elnöke Debrecenben, a Tanács u. 11. alatti „Győri István 
Gyógyszertár" megnyitása alkalmából A bronzszobor Le
senyei Márta Munkácsy-díjas szobrászművész ~lkotá~a J~3] 

Than Károly emlékére emléktáblát avattak es emlekulest 
tartottak Gyöngyösön 1978. szeptember 28-án az MGY~ 
Heves Megyei Szervezetének rendezésében. A táblát Zalai 
Károly elnök avatta fel, Than Károly életét méltatta Zbo-
ray Bertalan gyógyszerész történész [54] . 

Rozsnyay Mátyás gyógyszerész születésének 150, evfoI'
dulója alkalmából 1981. május 14-én szoboravatás volt.Sza
badszálláson Az MGYT által felállított bronz mellszobrot, 
mely a gyógyszertár előtti parkban áll Zalai Károly elnök 
avatta fel és mondott emlékbeszédet A szobor Páli Lajos 
szobrászművész alkotása [55] 

l3.0 

Mozsonyi Sándor egyeten1i tanár, dékán szülőfalujában 
Kadarkúton emléktá!blát helyeztek el a gyógyszertár falán 
1982 május 20-án, melyet Zalai Károly, az MGYT elnöke 
avatott fel, és tartotta az ünnepi beszédet A kor társak ne
vében Zboray Bertalan gyógyszerész történész emlékezett 
meg Mozsonyi Sándorról [56] 
Győri István gyógyszerésznek emléktáblát állított fel bu

dapesti Lakóházán (XI. Bocskal út 27,) a Kertészeti Egye
tem Tanácsa és az MGYT Hajdú-Bihar Megyei Szervezeté
nek vezetősége 1982. február· 26-án A felavatáson Pais Ist
ván, a Kémiai Tans.Zék vezető tanár a mondott beszédet, az 
MGYT-t Muraközi Gáborné, a Hajdú-Bihar Megyei Szer
vezet elnöke 'képviselte„ A megyei szervezet ez alkalomból 
Győri István emlékérmet készíttetett Ligeti Erika éremmű
vésszel. [57] 

„A Magyar Gyógyszerészek P10 Patria 1914--::---1918'' em·
léktáblájának áthelyezése a volt Gyógyszeregyesületi Szék
házból (Vl Szófia u, 8.), a SOTE Gyógyszerésztudományi 
Kar épületébe (IX Hőgyes Endre u. 9..) megvalósult Fel-, 
avatására 1982. december 2-án az Egyetemi Gyógyszertár 
75„ éves jubileumán került sor a Kar és az MGYT vezetői
nek jelenlétében. Koszorút helyeztek el: . a Kar nevében 
Györgyi Sándor dékánhelyettes, az MGYT nevében Zalai 
Károly egyetemi tanár, társelnök. [58] 

Koritsánszky Ottó gyógyszerész, az MGYE igazgatója, a 
FIP alelnöke (1930-39 között) emléktáblájának leleplezése 
a család volt kölesdi gyógyszertárában 1983, február 15-én 
volt A gyógyszertár officinájában elhelyezett emléktáblát 
Zalai Károly elnök avatta fel, aki utódja a FIP tisztségé
ben Koritsánszky Ottónak [59] 

Schulek Elemér és Szebellédy László emléktábláinak fel-, 
avatása 1983 szeptember 15-én volt A táblákat az ELTE, 
a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék és a Szerves Ké
miai 1'anszék előterében a nagy előadóterem falán helyez
ték eL Az MGYT nevében Nikolics Károly c. professzor 
helyezett el koszorút [60] 

Mozsonyi Sándor egyetemi tanár halálának 10„ évÍordu~ 
lója alkalmából a SOTE és az MGYT az Egyetem Gyógy
szerészeti Intézetében emléktáblát avatott és emlékülést' 
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rendezett 1986 .. november 26-án. A Madarassy Walter szob

rászművész által készített faragott márványtáblát Zalai Ká

roly dékán avatta fel [61] 
Kabay .János gyógyszerész-kutató és feltaláló halálának 

50. évfordulóján leánya és fia jelenlétében köztéri emlék

művet avattak az ausztráliai Tanzániában„ Az avatáson ha

zánkat Ipper Pál követ képviselte [62] 
Kabay János gyógyszerész-kutató és feltaláló születésé

nek 90, halálának 50. évfordulója alkalmából emléktábla

avatás volt a nevét viselő tiszavasvári Gyógyszertárban 

1986 december 28-án. A márvány emléktáblát Lénárt Gyula 

igazgató főgyógyszerész avatta fel [63] 
Farkas Sándor gyógyszerész és régész születésének 125. 

évfordulója alkalmából emléktáblát lepleztek le Szentesen 

1987. november 9-én, a volt „M·egváltó" Gyógyszertár fa

lán. Itt dolgozott közel 30 éven át. Az emlékbeszédet Bar

csay István főgyógyszerész tartotta [64] 

Megemlékezések, 

1975 E1nyey József gyógyszerész, ny. múzeumi főigazgató, 

történész és néprajzkutató halálának 30. évfordulója alkal

mából 1975. szeptember· 26-án megemlékezést tartott az 

MGYT és a Magyar Orvostörténelmi Társaság. Erre a ju-· 

bileumra az M·GYT és a Semmelweis Orvostörténeti Mű

zeum felújította Ernyey József sírját a Mező Imre úti te

metőben Itt Zalai Károly az MGYT elnöke mondott beszé

det és koszorút helyezett el a síron. Az emlékülésre, mely 

a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban volt, _Antall Jó

zsef mb. főigazgató megnyitóbeszéde után Hegedüs Lajos 

ny történész ismertette Ernyey József életére és mun}<.ás

ságára vonatkozó kutatásainak újabb eredményeit [65] 

1976 Richter Gedeon Gyár 75 éves. A Kőbányai Gyógy

szerárugyár at Richter Gedeon gyógyszerész 1901-ben alapí-: 

tolta. Az eltelt 75 év fejlődéséről a gyár kollektívája készí

tett ismertetőt ,az emlékülésre ünnepi beszédet mondott az 

MGYT elnöke, Zalai Károly, melyben gratulált a 75 év gaz-· 

dag eredményeihez Egyúttal Kazay Endre Emlékérmet 

adott át Pillich Lajos Kossuth-díjas műszaki igazgatónak, 

132. 

Schulek Elemér Emlékérmet Gyenes Istvánnak az MGYT 

jubileumi Emlékérmét Szász Kálmánnak és N'epper Sán
dornak [66] 

197'1 Cholnoky László gyógyszerész, egyetemi tanár mun

kásságát méltatták halálának 10. évfordulóján a Pécsi or„. 

vostudományi Egyetem 1977. június 12-én tartott tudomá-· 

nyos emlékülésén. A megnyitóbeszédet Tigyi József a 

POTE rektora tartotta, majd Szabó Dezső professzcir is~er
t~tt; Cholnoky László életr,ajzát és tudományos tevékeny~. 
seget. [67] 

1978 Doby Géza professzor, jeles gyógysz·etész emlékére 

1~78 áJ:>ril~s 20-án az MGYT Gyógynövény- és Gyógysze-· 

:.~~zet-tortenet1 Szakosztálya együttes tudományos emlék~· 

u,est tartott a Kossuth Klubban Az ülést Zboray Bertalan 

a: MGY! Gyógyszerészet-történeti Szakosztályának tb. el~. 
noke nyitotta meg. Hegedüs Lajos tudományos kutató tar

tott. D?by ~za .életútjáról és annak gyógyszerészi vonat

ko_zasa1rol eloadast. ~"'.fajd Petri ·Giz.ella, a biológiai tudo-· 

manyok doktora meltatta Doby Géza növénybiok_émiai 
munkásságát [68] 

1978 Kátai Gábor jeles gyógyszerész, orvos és természet

tudós h~lálának 100 évfordulója alkalmából tudományos 

emlek.ulest tar !ott a Magyar. Orvostörténelmi Társaság 1978. 

februar 24-en a .Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban 

fa.:ita!l ,~ ózsef, a Társaság főtitkár a méltatta beszédében. 

Katai Gabor tevékenységét és a magyar társadalomban el

foglalt h1~!yé~. ·Gyógys_zerészi munkásságáról Hegedüs Lajos 

tartott e~oadast, termeszettudományi tevl•kenységéről pedig 
Zboray Bertalan szólt [69] 

1_?81 .1:-azay Endréről emlékeztek meg Vértesacsán, a szü

lo~al~Jaban _az „Egészségnevelési Napok" keretében, 1981. 
marc1us 15-en A gyógyszerészi munkásságát méltató em

lékbeszédet Lárencz László pécsi gyógyszerész tartotta. [70] 

1932 , I~oritsánszky Ottó születésének 100. évfordU:lója al~· 
kalmabol 1982. november 25-én Sopronban az MGYT 

Gyóg~szeré~zet-történ·eti Szakosztálya előadóülést tartott; 

A Patikamuzeumban ez alkalommal megrendezett k;állítást 
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Zalai Kár oly, a FIP alelnöke, a Nemzetközi Gyógyszerészet.. 
"történeti Társaság elnöke nyitotta meg„ A megemlékezó 
előadási Zboray Bertalan gyógyszerész történész tartotta„ 
[71] 

1984 Felletár Emil születésének 150. évfordulója alkalmá
.val 1934. júilius 3-án. Rédiger Béla szervezésében az MGYT 
Veszprém Megyei Szervezete, a Tapolcai Városi Tanács és 
a Ha;~afias Népfront megkoszorúzta a tudós gyógyszerész 
még 1972-ben felavatott emléktábláját Hálával emlékeztek 
meg fáradhatatlan tudományos munkásságáról és kiváló 
szaklúdásáróL [72] 
1985 Ernyey József emlékülést tartott az MGYT és a MOT 
Gyóg:rszerésztörténeti Szakosztálya 1985, december 13-án a 
Semntel\veis Orvostörténeti Könyvtárban. Ernyey József 
életét és pályafutását Hegedüs Lajos ismertette Tudomá~ 
nyos munkásságát, különösen pedig gyógyszerész- és orvos„ 
történeti írásait méltatta Zboray Bertalan. [73] 

1986 Kabay János emlékülést rendezett a Sz"bolcs-Szat
már Megyei Tanács Gyógyszertári Központja és ,az MGYT 
Megyei Szervezete Nyíregyházán a jeles gyógyszerész szü-

letésének 90. és halálának 50 évfordulója alkalmából Az 
előadók méltatták a „magyar morfingyártás megteremtő
jét" [74] 

1988 Richter Gedeon emléktáblát avattak 1988. szeptem
ber 15-én Gyöngyösön, a Szabadság tér 1 sz .. alatti „Richter 
Gedeon Gyógyszertár" bejárata melletti falon Bartus Jó
zsef gyógyszertárvezető kezdeményezése alapján, a Kőbá
nyai Gyógyszerárugyár· elvi és anyagi támogatásáv·al Rich
ter· Gedeon természetes nagyságú bronz dombormű portréja 
Baka.s Ildikó alkotása Avatóbeszédet Szolnoki József, a 
Kőbányai Gyógyszerárugyár vezérigazgatója tartott. [75] 

1989 Mozsonyi Sándor születésének 100. évfordulója alkal-· 
mával az MGYT és a SOTE Gyógyszerésztudományi Kara 

1989 március 8-án :"fikolics Károly elnökletével Budapes-· 
ten jubileumi emlékülést rendezett Az ülésen Zalai Károly, 
Kedvessy György é.s Rácz István egyetemi tanárok, vala-
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Az évforduló 
megjelölése 

90 évesek 

80 évesek 

Nyugdíjasok 

ünnepelt személyek 

Is.sekutz Béla 

Spergely Béla 

Réthy Béla 

Zboray Bertalan 

Fritz Gusztáv 

Vitéz I.stván 

Hegedüs Lajos 

Baranyay Aurél 

Örvényi Béla 

Végh Antal 

Dirner· Zoltán 

Sárkány Sándor 

Horváth Adolf 

Floderer István 

Vinkler Elemér 

Csejtey István 

42. tábiázat 

Irodalom 

Gyógyszerészet 
1978 450 

Gyógyszerészet 
1978. 450 

Gyógyszerészet 
1983 467 

Gyógyszerészet 
1989 .. 491, 557 

Gyógyszerészet 
1976 29 

Gyógyszerészet 
1980. 348. 

Gyógyszerészet 
1981 306 

Gyógyszerészet 
1982. 476. 

Gyógyszerészet 
1983 189 

Gyógyszerészet 
1983. 67 

Gyógyszerészet 
1983. 467 

Gyógyszerészet 
1985 349 

Gyógyszerészet 
1987. 116 

Gyógyszerészet 
1987. 353. 

Gyógyszerészet 
1990 95. 

Gyógyszerészet 
1989. 277 .. 
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mint Stampf György egyetemi docens tartottak előadást, 
megemlékezve Mozsonyi Sándo'r közéleti és tudományos pá
lyafutásáról. [76] 

1989 Dávid Lajos egyetemi tanár születésének 100. évfor
dulója alkalmából ünnepi tudományos ülést tartottak a 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem dísztermé~ 
ben Nikolics Károly elnökletével 1989. X 14-én. A megem
lékezést Selmeczi Béla, Kedvessy :György és Mezey Géza 
tartották. Az ünnepségen részt vett a professzor 10 gyer
meke is, ami emelte az egyébként is bensőséges, családias 
légkört Az emlékülés után a résztvevők nagy többsége fel-

42, táblázat folytatása 

Az évforduló 
megjelölése ünnepelt személyek I1odalom 

7,5 évesek Kedve.ssy György Gyógyszerészet 
1989, 553 

Dudás Kálmán Gyógyszerészet 
70 évesek 1982 .. 436, 

Horváth Déne.s Gyógyszerészet 
1983. 145, 

Láng Béla Gyógyszerészet 
1983, 435, 

Ragettli János Gyógyszerészet 
1985, 187 

Lóránd Nándor Gyógyszerészet 
1985. 238 

Küttel Dezső Gyógyszerészet 
1987, 397 

Nikolics Károly Gyógyszerészet 
1988. 395 

Issekutz Lívia Gyógyszerészet 
1989, 38 

Láng Miklós Gyógyszerészet 
1989, 606 
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kereste a prnfesszorhak a szegedi várnsi temet&ben lévö 
sírját, ahol Selmeczi dékán és Mezey tlocens koszorút he
lyezett el. (77] 

Nyugdíjasok köszöntése. 

'rársaságunk elnöksége tisztelettel és szeretettel emléke
zett meg volt tisztségviselőiről, aktív tagjairól, jelentősebb 
évfordulóikon. A „Gyógyszerészet" e., szaklapunkban köz
zétett köszöntéseket, megemlékezéseket a 42. táblázat tar
talmazza„ 
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HISTORY OF THE HUNGARIAN PHARMACEUTICAL 
SOCIETY (1975-1989) 

(Summary) 

At the 50 .. anniversmy (1974) of the Hungarian Pharma
ceufical Society a survey on its history of foundation, de
velopment and actual state has been published. The in
creasing scientific activity of the Society is the reason far 
giving a summary on the last 15 year's work too 

During those 15 years eight general assemblies took place, 
ánd in four periods two presidents as well as three gene
ral s.ecretaries were elected successively playing a decisive 
role in the iife of the Society together with the Presidium 
and th€National Board of the Society . 
. The summary of scientific records of the Hungarian 

Pharmaceutical Society on different professional fields are 
presented in sepavate chapters. 

Beyond the professional po!icy the Presidium of the So
ciety dealt with the organisation of national and interna
tional congresses in 4-5·-year periods to give a compre-· 
hensive representation of the scientific activities: 

1979 Congressus Pharmaceuticus Hungaricus VII. and 
1988 Congressus Pharmaceuticus Hungaricus VIII 

The International Congr ess for the History of Pharmacy 
(IGGP) in 1981 in Budapest, as we!l as the 44 Congress of 
the Federation Intemationale Pharmaceutique (F .. I. P . .) in 
1984 in Budapest, both of them brought about great inter
national response .. At the latter opportunity the important 
„Budapest Dec1aration" of the F .. L P was published .. 

The most important publications of the Hungarian Phar
maceutical Society are the following: 
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~ „Pharmacy" monthly journal of pharmaceutical p_raxis 
and postgraduat education„ . 

_ Acta Pharmaceutica Hungarica'' is a forum of sc1en-
" tific publications .. 

·- „Up to date problems of the pharmaceutical sciences", 
published at füst in 1987, and 

_ „Pharmaceutical Yearbook" published in every 4-5-
year period 

The so called „Mátyás Rozsnyay lecturer-com~etition" 
far young pharmaclsts was initiated in 1965, and s1nce that 
time it has been organised in each year, to back up the 
scientific activity of young pr ofessionals„ 

The Hungarian Pharmaceutical Society has fo':"ded a?~ut 
ten plaquettes in order to honom the 01.~tstand1':g activ1ty 
in ·different scientific fields as well as m the llfe of the 
Society.. . 

Beyond all those activities the Hungarian Pharmaceut1-
cal Society contributed to the realization of the 5 year 
pharmaceutical education, which started at both Pharma-
ceutical Faculties of Hungary in 1988.. . . 

The development of national and intemat10nal rel~tions 
contributed to the appreciation of Hungar1an profess1onals 
in the European countries too„ 

Prof. Dr Károly Zalai 
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A PFIZER CORPORATION Magyarországon forgalomban 
lévő gyógyszerkészítményeL 

lmportlistán szereplő gyógyszerek: 

GEOPEN* oral tabletta antibiotikum 
POL YMYXIN B szulf„ porampulla antibiotikum 
VIBRAMYCIN* porampulla antlbiotikum 

infúzió készítés 
céljára 

VIBRAMYCIN* szirup antibiotikum 

••••• 

A BIOGAL Gyógyszergyárral kötött együttműködési 
szerződés alapján forgalmazott 9yógyszerek: 

MINIPRESS* ta.bletta 1 mg, 2 mg 
CEFOBID* inj. 1 g, 2 g 

Információ: 
.PF1ZER TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
Budapest V. , 
Alpári Gy .. u .. 2. 
1051 

Telefon: 1172-388 

vérnyomáscsökkentő 
antibiotikum 

• Pfizer lnc,, New York védjegyzett neve. 0Pfizer Jntemallonal Jnc. 1987. 



SANDONORM® 
Sandonorm adásával az életminőség 

jelentős javulása érhető el • 

Hatásosan és ártalom nélkül adható 

• A Sandonorm-kezelés nagy előnye a hipertóniás betegek tartós, akár 

évekig tartó' jó közérzete 

• Már napi 1 mg Sandonorm adásával optimális hatás érhető el: ez a hatás 

több, mint 24 órán át tart, anélkül, hogy kumuláció veszélye fenyegetne. 

SANDONORM tabletta 

béta·-blokkoló 

Hal6anyag: 
1 mg bopindololium tablettfl.nként 

hidrogénmalonát só formájában 

Javallatok: 
Esszenciális hipertónia és effert angina 

pectoris 

Ellenjava!latok: 
Oigitálisz-refrakter szívelégtelenség, cor 

pu!monale, jelentős brad!kardia, másod- és 

harmadfokú AV-blokk, asthma bronchiala 

Terhesség, szoptatás 

Adago\és: 
A kezdő napi adag 1 mg (1 tabletta) reggel 

Ha a terápiás válasz nem kielégltó, a reggeli 

dózist1,5-2 mg-ra (11/2 tabletta)lehet 

növelnl, vagy más gyógyszerterápiás . 

csoportba tartozó szerrel lehet a kezelést 

kiegészíteni,. 
Ha a beteg vesemúkódése súly()san 

károsodott, a kezdő adag 0,5 mg {1/2 tabletta) 

legyen (lásd a teljes alkalmazási utasítást is) 

Mellékhatások: 
Szédülés, fejfájás és fáradékonyság, ritkán 

bőrreakció (lásd a teljes alkalmazási utasllást 

is) 

Gyógyszerkölcsönhatások: 

A kalciumantagonisták egyidejű intravénás 

alkalmazását kerülni kell (lásd a teljes 

alkalmazási utasítást is) 

Figyelmeztetés: 
Kezdődő vagy manifesrt szívelégtelenségben a 

kezelés előtt a beteget digitalizálni kell. 

Altatással történő érzéstelenítés esetén fontos 

a kardiovaszkuláris rendszer monitorozása. Ha 

az altatáshoz a béta·blokád feifüggesztése 

sziikséges, a dózist fokozatosan kell 

csökkenteni. 
Phaeochromocytomában béta-blokkolót 

sosem szabad alfareceptor-b!okkoló nélkül 

alkalmazni. óvatosság szl!kséges a korábban 

már fennálló perifériás érbetegségek, 

veseelégtelenség, valamint egyidejű 

antidiabetikus terapia esetén. Mivel a 
béta-blokkolókkal történő kezelés kezdetekOr 

szédúlés, Illetve fáradékonyság l~het fel, a 

szert járművezetők, illetve gépen dolgozók 

csak fokozott elővigyázatossággal, az egyéni 

tűrőképesség megállapitása után szedjék (lásd 

a teljes alkalmazási utasítást is) 

Csomagolás: 
28 tabletta 

Sand111 Ptlsrma AG.Base! \lcencia al~Ján gyát1ja h forgalomba houa az EGIS Gy6gyszergyár. 

A KésZffrflé~y-a1kalmai'ás\'utasftásat lasd·az útmutató t1 gyógyszeL'.készítményekfendel8sére e 

kiadvány OGYl 35 96/40/90.06.ZS. alatt Jóváhagyott pótlapján. 

· Tov&bbi információs anyag beszerezhető: Sandoz PHARMA AG K~PVlSELET CsalogAny utca 

·----~-1p .. 19W ~-l!~!ee.!it Jel.: _115:3~1~ ~G!~-G~~~~~á~-~~~~-úr! ~t 3U-38, 11_® ~u_d~pes~ 

S.BRAUN 

NUTRBCOMP® f 
TE,LJESÉRTÉKÚ TÁPOLDAT 

IVOKURA ÉS SZONDATAPLALAS CÉLJÁRA 

Standardizált, magas energiatartalmú fehérjében 

9.'.32dag, balliiSzt··anyag- és koleszerin-mentes 

konnyen ~mészthetó és leJszívódó tápanyag. 

Al_kalmazas~nak célja legyengült, vagy nagy arókl

feJtés~e.k ~itett szervezet energia-egyensúlyának 

:~~os1tasa az emésztőrendszer megterhelése nél-

Javallatok 

- b_etegsé~gel, műtétekkel ldós korral, stb. össz 

fuggő sulyveszteség e-

- gyomo'.-bélrendszeri felszivódási zavarok izom

sor~a\las (orvosi utasítás alapján) 

- mssterséges táplálás céljára 

- sporiolók teljesítőképességének fokozására 

Elle11javallatok 

- eszméletlen beteg 

- béJelzár6dás 

- tartós hányás 

·- cu.korbe:egségben számítiisba kell venni a készit

meny szenhidrát-tartalmát! 

Adagolás 

~-gyéni, a beteg kalóriaigényétől függ. Gélszerű a 

tapoldatot 100-200 ml-es adagokban -
többször fogyasztani ' naponta 

Csomagoh!s 

NUTRlGOMP F karamell 

NUTRIGOMP f csokoládé 

NUTRIGOMP F banán 

600mJ 

200 ml 

200mt 

Tápanpg 
ÖSSZETÉT!:L 

~ 

Fehérje 
Zsír, Cbbd'I 
- essz zsírsavak 
Szénhidrát ebb6! 
- {jlukóz ,,, 
Energia 

Elek!rOJJtok 

Nyomelemek 
Niitrium 
Kálium 
Kálcium 
Magnézium 
Foszfor 
Klorid 
v„ 
Cink 

"" Jód 
Króm 
Fluorid 
Mangán 
Molibdén 

VilamlnBk 

~-vitamin 

S-vitamin 
E-vitamin 
K-vitamin 
Bi-vi!amin 
Brvltamin 
Bi;-vltamin 
B,~-vitamin 

C-vitamin 
Niko:i"nsavamJct 
Folsav 
Pantotensav 
Biotin 

-· 
100ml 

5,4 g 
3,3 g 

-1 7 g 
18,_6 g 

- 0,4 g 
79,Sml 

635 kJ 
125- kcal 

100ml 

101,2 mg 
187 mg 
75 mg 
17 mg 

"' mg 
93' mg 
1 mg 
1 mg 
0, 19mg 

12 µg 
6 µg 
0,12 mg 
02 mg 

10 •• 
100ml 

0 06 mg 
0,63 mg 
0 75 µg 
4 ., 
0.07 mg 
0, 12 mg 
O 11 mg 
0,31 µg 
5 mg 
11- mg 
0 01 mg 
0,76 mg 
1 µg 

Hazai képriS!let 
'MERCATOR Kft. 

1145 Budapest, Thököly út 156 S.Braun Austria Gn.m.b. H Z-~ 

tel.: 251-2288. 251 _2718 
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Szintetikus lazac kalcitonin 
A kalcitonin, a pajzsmirigy sejtjeiből nyert hormon, amely gátolja az oszteo

klasz!ok tevé~ azon sejtel<é~ a'11eiyek a csont leépl\éséért felel6sek, 

MIACALCIC" 
Szintetikus lazac kalcitonin 

Hatóanyag: 50 NE ill. 100 NE szinte

tikus lazac calcitoninum (1 ml) am·· 
pullánként 

Javallatok: Hiperkalcémia és h!per

kalcémiás krízis, oszteolizissel ösz

szefüggó csontfájdalom, Paget kór, 

posztmenopauzás oszteoporozis, 

neurodisztróftás zavarok (Sudeck 

betegség), akut pankreatitisz {I. a 

teljes alkalmazási utsítást) 

Ellenjavallatok: Kalcitoninnal szem

beni túlérzékenység Terhesség, 

szoptatás 

Adagolás: Javallattól függó (1 a tel
jes alkalmazási utasítást) 

Mellékhatások: Hányinger, hányás, 

melagérzéssel járó arckipírulás, po

lyuria, hidegérzés Túlérzékenységi 

reakciók, beleértve lokalizált v~gy 
generalizált bőrreakciókat Izolált túl

érzékenységi reakciók, tachycardiá

val, alacsony vérnyomással és kol

lapszussal (l. a teljes alkalmazási 
utasítást) 

Gyógyszerkölcsönhatások: Ezide
ig nem ismeretesek. 

Figyelmeztetés: Gyermekek csak 

rövid ideig kaphatják. (1. a telJes al·· 
kalmazási utasítást). 

Csomagolás: 
50 ampulla ( 1 ml) so NE 
50 ampulla (1ml)100 NE 

• Az oszteoklasztokra kifejtett direkt hatással gátolja a fokozott csont le· 

építést. 
• Centrális analgetikus hatása révén csökkenti az oszteoporozisos fáj

dalmat. 

További info~má.ciós _anyag _bes;r;ere_zhetQ; 

SANOOZ KEPVISELET, Csalogány utca 6-10. 1015 Budapest Tel.: 1153·416 
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ISOPRINOSINE® 
IMMUNO
STIMULANT 

(INOSIPLEX) 
ANTIVIRAL 

MODE OF ACTION: 

INDICATIONS: 

PRESENTATIONS: 

~estor~tion of the depressed cellular mediated 
1mmunity 

HERPES SIMPLEX 1 and 11 

HERPES ZOSTER 

SYSTEMIC VIRAL INFECTIONS: 
encephafitis 

subacute sc!erosing panencephalitis 
influenza 
measles 
bronchitis 
chicken pox 
mumps 
infectious hepatitis 

Packs of 50 tablets, 500 mg. 

ISOPRINOSINE is registered and 
availa ble in Hungary 

®f'>O<IL>Ctdond"""""""1by 

BIOGAL Pharmaceutlcal Worb 
Debrecen (Hunlilary) 

unaer llcense ot 

9 LECLERC & CO 
8200 ScliaffhauseO 
SWl12ERLAND 

NEWPORT PHARMACEVTICALS INT INC. USA 
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Clauder Ottó, az MGYT elnöke 
(1972-1975) 

Zalai Károly, az MGYT elnöke 
(1975-1982) 

Nikolics Károly, az MGYT el-· 
nöke (1982-) 

Az országos elnökség tagjai 1984-ben 

Ülő sor: Stenszk:y Ernő főtitkár, Nikolics Károly elnök, Zalai Károly 
társelnök 

Alló SOT; Minker Emil, Láng Tibor, Váradi József, Burger Kálmán 
alelnökök 

Kabay János Emlékérem 
A Gyógyszerkutatási Szakosz

tály jutalomérme 

Hintz György Emlékérem 
A Gyógyszer-technológiai 
Szakosztály jutalomérme 



Dávid Lajos Emlékérem 

A Kórházi Gyógyszerészi Szer
vezet jutalomérme 

A Nemzetközi Gyógyszerész 
Szövetség (FIP) 1984. évi bu
dapesti kongresszusának em-· 

lékérme 

Mozsonyi Sándor Emléktábla a 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészeti Inté-

zete folyosóján 
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