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GYÓGYSZERESZÉT

ÖTÉVES A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM GYÓGYSZERÉSZI
KARA
DR . 310ZSO.'iYI SÁNDOR
egyetenii tanár, a I<.ar dékánja

1959-ben ünnepelte a Budapesti Onostudománvi Egyetem (BOTE), jogelődjének, a nagyszon;bati Páz111án~y ]>éter Tudon1ányegyetem orvosi fakultása. létesítésének 190„ évfordulóját.
Ezen a karon indult meg 1772-ben és folyt 1883-ig
a gyóg~yszerészhaIJgatók egyete111i képzése is:
a 1nikor n1iniszteri rendelet írta. elé)) hogy az 1„ ta.névbe11 a Tudo111án·yegyeten1 bölcsészeti-ka1ára, a
U-ban pedig az orvosi-fakultásr!' kell beiratkozni
a gyógyszerészhallgatóknak Igy volt ez az
I940"ben életbeléptetett négyéves egyetemi kiképzés idején is, amikor 2-2 évet kellett a két
karon abszolválni A BOTE-nek 1951-ben történt
életrehív'ása óta azon.ban n1ind a 4 ta11é,;·be11 már
ideta.i toznak, de az alább ismertetett egyes tárgyakat az Eötvös 1.oránd Tudományegyetem
(ELTE) Természettudományi-karán (TTK) tanulják továbbra is a hallgatók
A BOTE-en a fojlődés során fontos reformok
születtek, amelyek közül a legkiemelkedőbb ese111én:y szán1un!tra az önálló G:yógyszerészi-fakultásnak - az _A..ltalános Orvosi- és a Fogorvosi-kar
JnelJett - l 95fJ. évben történt létesítése
A Gyógyszerészi-kar helyzetét, fejlődését, föladatait és rnűködését röviden az alábbiakban sze111léltetjük:
A BOTE yezeWje dr G ege s i Ki s s Pál
akadé111ikus, rektor A k.ar élé11 az 1955-ben kinevezett dékán, dr. 1\í o z s o ny i Sándol áll, akinek
teendiíit akadályoztatása esetén a dékánhelyettes
végzi) aki dr. .H: a 1111 a i János sze111él,yében
1959-ben nyert kinevezést A ka.ri-tanács a1nelynek 24 tagja van, a kötelező tantárgyakat
oktató professzorokból és a felkért, illetőleg megbízott előadókból áll - a dékán tanácsadó szerve.
Az oktatási ügyekkel a dr Végh Antal elnökből
és dr. Ha 1 ma, i János, továbbá dr. ej a u de r
Ottó prnfesszmokból álló Oktatási Bizottság foglalkozik és tesz javaRlatot a kari-tanácsna.k, illetőlcg a dékánnak: _.A..z adn1inisztrációt a dékáni
hivatal végzi
..A ~,yóg:v~zoré~z~ -fakl~ ltás_ felállítását nen1~oká1 a
ko\: cto 1 9uü e\ r ok.ohe11 elleufo1radaln11 ese1nények Egyeten1unk) s kózele~fnől fakultásunk
te,Tékcnységét is 111egza1 arták 01 Yendetes azonbmr, hogy a kar oktatói kózul senki sem feledkezett
1neg inagáróI, senki sen1 vett részt a felforgató
cselekményekben s egyetlenegy sem disszidált
Hallgatóink között sem 'oltak - néhány kivételtől eltekintve, olyanok, akiknek tevékenysége súlyosabb elbírálás alá esett volna.
A kar inűködése ha1narosan isrnét a normális
meder be terelődött és további fojlődés vált lehető,é Így 1956 decemberében hatálytalanították
a~ ~gyetemi gyógyszerész-doktori cím adományoz~sat 1negszüntető 1951. évi re11deletet, inajd késobb megjelent a gyógyszerész-doktori szabályzat
Ennek alapján az első doktorrá avatás 1959 februárjában történt, az aspiranturával pedig az
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a.kadén1iai tudon1ánvos fokozat clnyerésé1 e ·van
lehetőség.
·
1957-ben a kar perspekti,;-ikus fejlesztési ter\·et
dolgozott ki, J 959-ben pedig az egész BOTE tfxlati tervére, s ezen belül a Gyógyszerészi-karnak: a
Hőgyes Endre utcai tön1 b be11 leendő kialakítására
és koncentrálására készült ja\'aslat.
lTgya.ncSak az 1957. é,,bcn indult ineg a k:ülföldi kapcsolatok felvétele Azóta számos Nagygylílésre és tanul1nányútJa n.yertek kiküldetést
az oktatók, továbbá nyári (oktatói és hallgatói)
ö11költséges külföldi csereutazások is lehetővé
válta.k 1\fin<lozck látókör ük és szakisn1e1etejk
kiszélesítésére, vala111int a baráti és tudon1ányos
kapcsolatok létesítésére nyújtanak lehetéíséget
~4- ne1nk.ötelező, fa,kultatÍ\T tá1gya.knak az oktatásba való bevezetése 1956-tól indult meg. Az
1957 /58. tanévben pedig a tudo1nányos-diálzkörök kezdték meg működésüket. Ezekkel, to·vábbá a tanulmányi verse11yeken ·való részvétellel, pályatételek kidolgozásával és mint tanszéki den1011stráto1ok, az a111 biCiózus és tehetséges
hallgatók jelentősen bővíthetjk szakn1ai is1nereteiket, sőt bizonyos szakosítási célokat is szolgálhatnak ezek a lehetőségek
Ugyanebben a tanévben megjelent az új ösztöndíj - és ta11díj --, legújabban pedig a. társadal111jtanuln1ányi ösztöndíj rendelet l\'1.indezekben_ a
diákoka,t érintő intézkedéseltben a IZISZ szer\Tezé) és irányító n1unkája is nag:yn1értékben
érvényesül
19B8 óta az oklevelet nyert fiatal gyógyszerészeket, vala111int az új doktorokat az Egyete111i 1~anács ünnepélyes ülésé11 a rektor avatja fel
Ugyanezeken a fC len1elé) ünnepségeken kerül sor
az 50, 60 és 65 évvel előbb oklevelet nyert gyógyszerészek arany-, gyén1ánt- és vas- diszdip.lo1náinak kiadására is.
A gyóg:yszerészképzéssPl ka.pc.solatos prohlén1ált
n1egoldására az Egészségüg.:yi :0iiiniszté1iun1 Gyóg-yszerészképzési- és to1:ábbképzési bizottságot létesített
Az 1960. ét> az elkU\,eike:;-;Ő é\·ek súlyponti feladata a Felsőoktatási reforn1rna.I kapcsolatos sokrétű, döntő jelentőséglí kérdések inegvita.tása és
megoldása lesz.
A BOTE GJÓg}'Szerészi fakultása 4 tanszékének fontosabb adatai a következők :
1 A legrégibb tanszék az 19Hóta, tehát íG éve
fennálló Gyógy13ze1 is111e1 eti Intézet, a1nel:y l 9.52-be11
a Gyóg-y11ö,:·én.y- és Drogis111e1·eti-l11tézet 11e·yet
kapta
A tanszék előző vezetői : dr v· á n1 o s s ;/
Zoltán, dr. Jak a b 11 á z y Zsign1ond, dr I s s ek u t z Béla és dr L i p t á k Pál professzorok
'oltak Lipták professzor halála után l950be11 ill. Ha 1 mai János n1int ta11szék\ezető
docens, 19.57-ben pedig n1int tanszék:,Tezet6 egye~
te1ni tanár n,yert k:ü1evezést. Régebbe11 a ::Gyóg;y-
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szerhatásta11" professzora tanította ezt a tárgyat,
1 772-ig 1risszan1enőleg
Az Intézet az I és a III. évfülya1n szán1á1a az
alább feltüntetett kollégiumokat oktatja elméleti
és laboratóriun1i gyal(orlati vonalon Az I11tézet
viszo11ylag megfelelő helyiségekkel, bere11dezéssel, és felszereléssel re11delkezik
A tudon1á11:yos kutatón1unkába11 a hazai-gyóg:yszerészet története foglalkozta.tja elsősorba11 a
p10fessz01t - aki tankönyvíráson is dolgozik, de vezetése alatt a gyógynövények és drogok
vizsgálatával is behatóan foglalk:ozna.k a tanszék
tagjai
Az elmúlt 5 évben 34 dolgozat és 8 szakközlemény jelent meg az Intézet oktatóinak tollából
Számos t11don1á113TOS és továb blcépző előadást is
tartottak
Az Intézet dolgozóinak létszáma : 6 oktató és
1) egyéb munkakörben foglalkoztatott személy.
Az évi költségvetési hitelösszeg nagyrészt kielégíti az Intézet igényeit, különösen az ETT célhitel-támogatás figyelembevételével
A tudományos kutatást és a korszerű oktatást
szolgáló műszerek és eszközök tekintetében jelentős fejlődésre mutat rá az Intézet.
2. A Gyógyszeré.szeli Intézetet 25 évvel ezelőtt,
1935-ben létesítették, jogelődje az 1907-ben alapított és dr. M a t o 1 c s y Miklós egyetemi magántanár, k:ésőbb 1e11dkívüli tanár által vezetett
Egyetemi Gyógyszertár volt 1933-ban, Mat o le s y p1of8sszor nyugalo1nba vo11ulása után a
gyógyszertárt dr. Csip k e Zoltán egyetemi magántanár vezette 1934-ig, dr. l\í o zs o ny i Sándor egyetenli inagánta.nár kinevezéséig„ 1935-ben
az Intézet Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és
Egyetemi Gyógyszertár elnevezést nyert. 1946-ban
a k:ét intézmény külö11vált, s azóta az Intézetet az
1910-benegyetemitanánákinevezettM o zs o ny i
Sándor, a Gyógyszertárt pedig Csipke Zoltán
professzor vezeti
A Gyógyszerészeti Intézetben a IIL és IV . évfolyam elméleti és laboratóriumi gyakorlati oktatása folyik a gyógyszerészi technológiából, melynek smán az utóbbi évek fejlődésének megfelelően
a fizikai-ké1niai és lcolloidik:ai \ronatkozásokat, az
addig is _intenzíven n1űvelt farn1alcológiai és orvosi
szemlélet oktatása mellett, egyre inkább beépítik
a tananyagba. A gyakorlati tanítás 4 különböző
tárgykörrel foglalkozó laborató1iu1nba11 történik.
A Gyógyszerészi kar létesítése óta két szakkönyv - melyek közül a dr P a n d u 1 a Egon
által írt munka különösen kiemelkedő, - valamint
4 továbbképző brosúra és 49 dolgozat jelent meg
az Intézetből, közöttük számos ETT által támogatott téma. A IIL Gyógyszerész-Nagygyűlésen
7 előadás hangzott eL
A tanszéken 17 oktató, 11 középkáder és 2
adminisztratív személy dolgozik
Az államvizsgák szak1nai részé11ek lebo11~yolítása,
valamint a nyári .gyógyszertári gyakorlatok ellenőrzése szinté11 az I11tézet feladata.
A laboratóriumi gyakorlati oktatással kapcsolrttba11 te1melőmu11kát is végez az I11tézet, amely
évenként mintegy 400 OOO Ft megtakarítással jár
a klinikák gyógyszerellátása javára .
·valószínűleg

5. évfolyam· 1. szám

.!\..z Intézet a felszerelésében és berendezésében
ért ugyan el az utóbbi időben,
azonba11 a szaktudon1ányok és a technika rohamos fejlődésével kapcsolatban fellépő és az oktatásban is nélkülözhetetlen gép- és műszer
igén~yek távolról sen1 n)rertek n1ég kielégítést
_,e\._ helyiségek tekintetében is nag~y hiány va11
3. A Gyógyszei észi Kémiaí Intézetet 1949-ben,
tehát 11 évvel ezelőtt létesítették a BOTE-en
dr V é g h Antal tanszékvezető docens vezetése
alatt, akit 1956 febrnárjában neveztek ki tanszékvezető eg:,yete1ni tanárnak
A" Intézet tulajdonképpen jogutódja az elő
zetese11 a Tudon1án;yegyeten1en inűltödött ta11széknek, a1nel.ynek i1e111 kjsebb professzorok voltak a
vezetői) n1int d1. Than I{ároly, dr Le11gyel
Béla, dr vY i n k 1 e r Lajos és dr. s z ó k i Tibor,
sőt a Gyógyszerészi kémia oktatása tulajdonképpen visszan~yú1ik a nagyszon1bati egycter111e, ahol
1772 óta ta.nították ezt a tárg:,yat a gyógyszerészhallgatóknak A" Intézetben a III. és IV. évfolyam
11allgatói nyernek ehnéleti és laboratóriumi gyakmlati kiképzést a gyógyszerészi kémiából Az
[ntézet az ELTE JJuskin 11tcai é1}ületében n;yert
1956-ban elhelyezést, ahol korszerűen felszerelt
és berendezett, hallgatói és oktatói laboratóriurnokban folyik a tanítás és a tudon1ányos 1nunka,
amelyet jelenleg 15 oktató és 11 fizikai, illetőleg
adminisztratív dolgozó lát el. A laboratóriumi
gyako1latokon a 11a.Ilgatók a klasszikus n1ódszereken lcí,;-ül a n1ode111 n1űszeres és eg:yél1 vizsgálati
módszereket is elsajátíthatják
Az Intézet kutató munkája fejlődését és kibontakozását n1á1is gátolja a hel:yszlíke. Ezért és
széleskör (í oktatási feladatai 111iatt is bővítésre
szorul
A tudo111ányos kutatón1unkáról az Intézetből
az 1955-60 évben 1negjelent közle111ényelc és
clőadásolc. továbbá a :n'1ag1rar Tudornányos A1radén1ia az Egészségüg·yi Tudon1<-Ínyos Tanács
(ETT) és a BOTE ált1l támogatott témák adnak
képet. Az e tárgyú beszán1oló közlemények szán1a
26 volt, szán1os közlésre kész úllapotban oll{_(_~szült
dolgozat ine]]ett A_ plof0sszo1 tanköny\;Jráson is
dolgozik.
A szakcsopo1tha11 elhangzott p11blikációs köz]en1ények szán1a 5 volt, a JII
G;yógyszerészNagygyíílésen 1 előadást, a gyógyszervizsgálati
szünpózionon 2 publikációs előadást tartottak az
oktatók A bejelentett kutatási témák száma
1960-ban : 19.
i Az Intézet gazdasági ellátása az új elhelyezés
és berendezés kapcsán jele11tős összeget. igén~yelt,
s é'i költségvetési kerete is emelkedett, de a
szükségletek is évről évre i1öveked11elr e tére1i.
Az Intézet mi\szerekkel való ellátottsága folrnzatosan javul s az utolsó 5 évben közel egyharmadával növekedett. A könyvállomány értéke ez idő
alatt megnégyszereződött A folyóiratok vonalán
mutatkozó hiányosságot más intézmények könyvtáraiba11 végzett dolcu1ne11tációs munkával hidalják át. Az Intézet oktatói és kutatói profilja
a, G:yóg;yszerkönyvi-módsze1elc ·köré c:soportosul,
a meglevő n1ódszerek tudon1án;yos kritikai 1eviziójával és újabb analitikai, kémiai és fizikaijelentős előhaladást
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kén1iai eljárások alkaJ1na zásával, gyógysze rvizsA BOTE-e n a szeiveské miát dr.. e 1 a u d e r
gálati célokra
Ottó prnfosszo r, a biológiát a Szövettani-fejlődéstani
4 A BOTE Sze1 vesvegytani Intézete A font Intézet docense, dr. Ki
sz e J y Gyöigy, a funkelősorolt tanszéke k között ez az 1957-ben létesült
cionális anatómiá t pedig az Elettani Intézet doIntézet a legfiatal abb, melynek vezetője ugyan- cense, dr. H ár s i 11 g László
adja elő, végül a.
ebben az időben dr e 1 a n de r Ottó egyetem i gyógyszerészi prnpedeu tikát a
Gyógysz erészeti
ta11ár lett„ .Az Intézet rövid fenállása óta is értékes Intézet adjunktu sa dr F a r kas
Andr·ás oktatja.
oktató-nevelő és tudon1á11yos kutató inunkát
Mindkét évfolyam on kötelező tárgy a politikai
végzett, bár g,yak:ran nel1ézségek árá11 és mostol1a
gazdaságtan és az ornsz nyelv. Az előbbit a Marxizkörülmé nyek között
mus-le11 inizmus ta11szék, n1eJy11el{ vezetője
}._z I11tézet oktatói létszán1a 11 f6, az admü1isz tM é sz László docens, az utóbbit a T a k á e s
ratív-, laboráns - és egyéb fizil{ai dolgozók szán1a János vezetése alatt álló
Idegenn yelvi lektorátu s
pedig: 5
oktatói tanítják, a latin nyelv-ve l együtt, ezt
A tanszél{ tudon1án yos n1unkáss ága a.z elmúlt a.zoknak, akik a középisk olába.n
1atü1t nen1 tanul3 év alatt 14 be!-, il1 külföldi előadás mellett tak Az első két tanévbe n
kötelező tárgy végül a
g publikál t tudon1á1ryos dolgozat és 5 szabada.In1i '1 1estnevelés is; amelyet a ha.sonló
nevű és F a r k a s
eljárás.
Pál vezetése alatt álló tanszéke n oktatnak
~A_z Intézet költség-v etése lneglehetősen szerény.
A III évfolyamon valamen nyi előadás és gyakmla t
Az új tanszék inegindu lásával kapcsola tos fel- a BOTE-e n folyik, ui. a gyógyszeiészi kémiái,
szerelési és belendez ési szükségl etek jelentős ösz- dr. Végh Antal, a gyógynöv ény és drogismeret
szeget emészte ttek el Az Intézet jelenlegi nél cín1ű tárgyat dr. H a l 111 a i J"ános prof8ssz orok,
ked'i:-ezőbb elhelyezé se sürgős inegoldá sla vár
a Gyógyszeiészi technológia első (receptu iai)
ri. -~légül de nen1 ut0Jsóso 1ban meg kell emlí- iészét, a Gyógysz e1észeti Intézetb en dr. Csipk e
tenünk azt, 11ogy a gyógysz erészhal lgatók egyik Zoltán egyetem i docens, az Egyete1n i Gyógysz erlegfonto sabb, 1914. év óta kötelező tárgyána k a tár vezetője, végül a niilcrobiológiát, az azo11os
nGyógys zerhatást annak" oktatásá t a fenti idő elnevezé sü Orvoska ri Intézet docense di. F aóta dr ]~ r i t z Gusztáv egyetem i e. rk. tanár z e kas László oktatja . Az elsősegélynyújtásban az
végezte, aki 1959-ben n1int az EgészSégtigyi Mi- Országos Mentőszolgálat főigazgatója dr 0 r oniszté1iun1 osztályvezetője nyert egyeten1 i tanári v e ez Béla, ad kiképzés t hallgató inknak
kinevezé st
A IV évfolyam on a gyógysze1ek és gyógyszeiE tá1gy oktatása a dr.. J s s e k u t z Béla aka- készít1né nyek ellenőrzése című tárgyat szinté11
dén1ikus-professzor vezetése alatt álló, és az dr. S eh u 1 e k, a gyógyszer ész·i ké1nir~t ebben az
. .~ltaJános Orvosi karhoz tartozó Gyógysz ertani évben is dr. \,T ég h professz or, a lcözegészségtanJ
Intézetb en történik E 111u11ka eredn1én yessége, pedig di. M e 11 y József, az Egyetem i Közegés zvalan1int a tud(nnán_yos kutatás érdekébe11, e ségtani Intézet ta11székvezetője, a gyógysze rtant
táigyból is mielőbbi önálló Gyógysz erész-ka ri dr„ F r i t z Gusztáv JJ1ofesszor, a gyógysze 1észi
tanszék létesítés ére 'i'olna szül{ség
technológia II (galenus i) részét dr. Mozso nyi
1\iindo11 ren1én_yünk n1egva11 ar1a, hogy a követ- Sándor, a gyógyszerügyi szervezést pedig Hunf a I v i Géza az Egészség ügyi 111iniszté1iu1n főelő
kező 5 Ó'i-'-es terv során, an1ikor a G_yógyszerészi
kart, nagyrész ben a. Iliigyes Ii:nclre utcai telepen adója tanítja
helyezik el, az utóbb említett két Intézet is kedvező
Mind a TII., mind a lV. évfolyam on a filozófia
elhelyezé st fog n:yerni.
és egy nyuga.ti nyelv tanulása is kötelező.
re. A jelenlegi tanten et, illetőleg az egyes tan.A 11yári szünetekbe11 a II é-vfülyan1ot végzettel {
tárgyaka t, továbbá azok elő11dóit az alábbiak :ban hárnmhe tes, a III évfolyam
ot 'égzette k pedig
isn1ertetjük.
4 hetes kötelező g:yúgyszertá1i gyakorla ton vesz1. évfolya1n Az általános és szetvetlen kén1iát, 11ek részt Termész etesen Yala111enn-yi évfülyamo11
vala1nint a kvalitatív kéniiai ana1íz,ist az ELTE az egyes tárgyakb ól félévenk ént kollohiu m,
Tei mészettu domány i Karán dr. S eh u 1 e k E!e- illetőleg szigodat letétele kötelező. A IV. évfolyan1ér akadén1i kus, egyeten1 i tanár vezetése alatt mot a.bszolvá ltak 6 11ónapi gyógysz ertári gyakorla t,
álló Szervetl en és analitika i k:én1iai I11tézetben, teljesítés e után tehetnek államviz sgát politikai
a növénytant pedig ug:yaneze11 a ka.ron az Alkal- gazdaságta11ból, v-alamin t a szal{1nai eln1életi és
n1_azott i1övén.rt ani és szöv-etfejlődéstani I11té- gyakorla ti tá1gyakb ól.
zetben - melynek 'ezetője dr S á i k á ny Sándor
Az oktatók igen sokrétű elfoglalt ságát 'ázlap10fessz01 - tanulják a hallgató k A Gyógysze1 é- tosan az alábbiak ban ismertet jük:
szet tö1téneté nek olctatásá t dr Ha 1111 a i János
Valamen nyinek legfonto sabb feladata az oktatóprofesszor vállalta A matemat ikát és fizikát a nevelő munka. :ne hasonló súl~yú kötelessé gük a
Bü'fE
Orvosi-f izikai Intézeté1 1ek
docense i: tudonián yos-k·uta tó tevéken;y ség is. Ezenkív ül száNagy János és Tamás Gyula adják elő .
111os tár sadal11ii és ad1niniszt1 atív teendőjül{ is ·van.
f A II. évfolyam on a kvantitat ív kémiai analízis
A kötelező és fakultatí v tá1gyak elméleti és
chnű tárgyat szinté11 S ch u le k professzo1 s a
gyakorla ti oktatásában kellő felkészü ltséggel éivénövPnytant ezen az é,-fol:yamo11 is S á 1 k á 11 :y 11~y-esíteniük kell a szaktu<lo1ná11yok
és a, tecl111ika
professzor tanítja, a fizikai-ké rniával pedig, az legújabb megállap ításait
A gyakorla tokon a
ugyancsa k az ELTE-h ez ta1tozó Fizikai-k émiai manuáli s ruti11mu nka megtaní tása
is fontos. Az
Intézet docense d1 K i s s László foglalko zik
adjunktu sok és idősebb tanárseg édek a profosz-
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szarok mellett a fiatal oktatók tanításhal és a
doctorandu.s-olr._ irányításá'i:-al is foglalltozna.k a
den1onst1áto1okon és tudo1nányos diáklcörök hallgatóin kívül.
Az oktatási feladatkörhöz tartozik: a vizsgáztatás fáradságos és nagy körültekintést és türelmet
igénylő mu11lcája is, a vizsgákat 1negelőz{) konzultációk tartását is beleért'i;e
A gyógyszertári hálózatban, az Intézeti gyógyszertárakban, sőt gyógyszergyárakba.11 dolgozó
gyógyszerészek stb tosábbképzésében ugyancsak
jelentős szerepük van az eg:yete111i oktatóknak,
a1nit az egyes intézetek:be11 tartott ta.nfol;yan1oko11
és a Szakcsoport által rendezett előadásokon, továbbá tudon1ányos szalrrnai közle1nényelc, brosúrák írásával stb teljesítenek:
A hallgatók nevelése bonyolult és nehéz feladat,
amelyet elsősor ba11 példa1nutatással, sze111élyes
ráhatással) továbbá a bel- és külpolitikai, valan1ii1t
a gazdasági és kulturális eseményeknek az oktatásba való beépítésével lehet legmegfelelőbben
teljesíteni
,A.z oktatóknak különöse11 a laboratóriurni gyakmlaton kínálkozik bőséges lehetőség az ilyen
értelmű közvetlen ráhatásra, külö11ösen a1nióta a
fiatal oktatók között egyre több a KISZ tag.
A hallgatók rendezvényein, összejöyetelein •laló
részvétel, a diák-kollégiumokban és - otthonok1-1 kollektha patronálása is jó alkalom
ban a nevelő1nunkára
Tudományos inunka Minden oktató kötelessége a
tudo1nány0s kutató tevékenység és az e téren elé1t
eredmények publikálása. Ez a feladat állandó önképzést, a szakirodalon1 folytonos figyele1nn1el
kísérését, megfelelő 11~yelvjsmeretet, solt jdőt és
fáradozást követel meg. Ide kell sorolni az egyeten1e11 és a bel- és külföldi kongresszusokon tartott tudon1ányos és továbbképző, vala1nint a
szalcmai is1ne1tető előadásokat is. A Szabványügyi
Hivatal is gyalo:an igénybe veszi közrernűködé
süket
A profosszorok és az idősebb oktatók a fiatalok tudon1ányos-) lcutatón1unkájának l1á1)-yítását,
e!lenfözését is el kell hogy lássák, ideértve a. doktori disszertációk bírálatát, sőt egyes esetek:ben a,
lrandidátusi opponensi 111unk_át is. Aszakfol~yóiratok
számára beküldött közlemények lektorálása, tankönyvek, jegyzetek írása is elmélyedést és sok
időt igényel.

A I\.IÓRPROMAZIX )!ELLÉKHAT~.Í.SA
A klórpromazin és annak oldata a bő1Tel érintkezy·e
allergiás böneakciót és g}uJladást ,.ált ki _,,_1\z így
keletkezett dc1nnditú1 a krónikus ekcémá.ho?: basonló
lefol• ású„ ~~ készíiménn\ el ''aló ismételt érintkezés a
gJuliadást súlyosbítja, l{ülönösen fény ,-agy •iz hatására. :űfegfigJ eltek olyan eseteket is, an1el:yel{ben az
ilyen ártalo1n a készítménn)el való köz\-t.tlen élintkczés
nélkül is felléphet abban a hel;yis0gben dolgozó személyekE-;n„ A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bÖIgyu11adás csökken vagy teljesen megszűnik a készítménnyel .-aló foglalkozás m<'·gszüntével. A bőig3u11a
dást be1söleg antihisztaminokkal és'hcl;>ileg dermatolos,
anesztezines st b„ kenőcsökkel kezelik. _A,_ készítménv
diszpeTgálását, mérését elkülönített hel3 iségben Yag}
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.A.. professzorok az ETT Gyóg:yszerészeti és
G-yógsszerkönyvi Bizottságna,k tagjai, és így az
\ 1 . G;yógyszerkön)'v, a.z _._~ddendun1 és a készülő
ben levő \7'I. Gyóg~ysze1kön;yv'i'·eJ kapcsolatos inunkálatokban, továbbá az Acta Pharnz.aceidica Hungarz'.ca, illetve a Gyógys-ze1 észet sze1kesztő bizottságában is feladatot yállalnak
A S e h u le k akadémikus által o }\fagyar
Tudornányos ~ii_kadé1nia kén1iai osztál.yánalr._ lreretében létesített G:vóg:yszerészi Bizottság rnunkájában való részvétel rnegtisztelő feladat számukra
Az ideológiai ö11- és továli Lképzés szinté11 komoly feladatot jelent
A. tá1'8adalnii 1n1trika vonalán a Szakszervezet··
be11 és Sza.lrcsoportban, valan1int a \lörösker,esztés a TIT-Szervezetben ·való közre111űködést, az
egyeten1i felvételeket és a ·v-égzőlc elosztását, továbbá nlás lcülönböző egyeten1i és eg~'éb bizottságokban, nen1lrülönben a szán1tala11 értekezleten
való részvételt és ezekkel kapcsolatban f8ln1erülő
sok teen_dőt en1lítjük n1eg
Az ad1rn:niszt1'atív tevékenység, a felsőbbség rendeleteinek, uta.sításainak: végrehajtásáJa, szervezési, e1lenőrzósi f6ladat-ok1a szorítkozik, az intézeti egyéb teendők mellett, amelyek közül a tűz
rendészeti,. biztonsági, tisztasági, leltári, szakszervezeti, sajtó, újítási stb. felelősi tisztségeket so··
roljuk fel
1.findezek a. teendők az összes olI.tatók: füképpen
a professzorok idejét a legnagyobb mértékben
igén:y be veszik
A C-iyógyszerészi fakultás létesítése a g;yógyszcrészot rnegbecsülésénelr jele is, a.1niért pártunkat,
ko11ná1i:\;-nnkat, és nen1 utolsóso1ba11 egyete1nünk
rektorát j!leti a köszönet
Ezt a megbecsülést oktatóink a fent elősorolt
területelren odaadó, lelkes n1unká-val ki-vánják
viszonozni, és ha. néha ezek a teend{H:;: nehézségekkel is járnak, a hiányosságokat áldozat,állalással
igyekeznek pótolni
1-\ szocializn1us építésében n1inden vonalon n1u~
tatkozó egyre fokozódó cliíiehaladás és fejlődés
a gyógyszerészet terén is jelentős ered111é11yeket
mutat fel
A.z elköYctkezií esztendők perspekthája 0sodálatosan szép jöYŐt tá1 fel, ali1elyért küzdeni, dolgoz;ni és áldozatot vállalni, Jninden becsitletes
en1ber11ek szent lrötelessége, pál:yája: hi\ratása,
dolgozó népünk és I-Iazá11k érdekében

„jól húzó" füll;:ében, 'édő1 uhában, kcszt-.; űh(:-;n stb.
kell 'égezni. FeltétclE-zhctő, bog:; a hc]3.i hatást nem
maga a kószíimén~ , haneni annak a fény, a leYegő
széndioxidja és a hőmérséklet hatásá1a keletkező
bornlásle1n1ékei okozzák. A klr'n p101nazin felclolgozását
cL<>ötétíictt hclJ- iségben, 'örös lámpafény mellf'_tt és
\ iszon3 lag alacsony hőmérsékleten (15-16°) célsze1ű
\ége?:ni. _A_ készítmény ezen tulajdonságai miatt a
Szo,jet Egészségügyi l\Iinisztériun1 'Iudomán)'OS r_ra.nácsának határozata szerint a kló1p101nazin és annak két
S?:á.rn1azéka (Ditrazin és A"'tizin) gyóg3szcrtá1ak és
k1~1házu.,k rés:::é::?::E csgk guáTi 1.:P:-:zitmén-,-,· for~ájál:::>Rn
·
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keiü1het íürgalomba.„
AplcGsnoje G:yelo 1960 1. szám 93. olcl
J{1)n

F·erenc

'l

1

1

l

j

l1
.1

J
~

