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6. SZÁM

Ez évi 3. számunkban megjelent a MOTESZ megalakulásá ról szóló közlemény.
Az á.p1ilis 26-i alakuló közgyűlésen di.. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter tartott
ünnepi megnyitó beszédet, amelyet az alábbiakban közlünk.

A MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI TÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK
SZÖVETSÉGÉNEK MEGALAKULÁSA
Úgy gondolom indokoltan, és nemcsak a köznapi
szóhasznála t fordításával , mondhatjuk : a magyar
orvostudomá11y, 11azánh: egészségügy e életében
nem kis jelentőségű ez a mai nar>. a Magya.r Orvostudományi Tárnaságok és Egyesületek Szövetsége
első közg,yűlésének és vezetősége megválaszt ásának
napja és eseménye. Jelentős ez a i1ap és ez az első
közgyűlés, hiszen orvostudorn ányunk és az orvostudományt képviselő tudományo s társadalmi szervek szervezeti kereteiben, életében és munkájába n
vele nem kis horderejű változás, átrendeződés indul
Ismeretes a közgyűlés előtt, hogy az Orvos-Egész ségügyi Dolgozók Szakszervez ete szakcsopm t jai
tudományos társasággá való átalakulásu kat kérték,
és mind az így megalakult tudományo s társaságok,
mind a Magyar 1~udomán.yos Akadémia orvostudományi tudományo s társaságai javasolták, hogy
az orvostudom ányi társaságok és egyesületek átfogó szervezeti kerete és közetlen irányító szerveként alakíttassék meg a Magvar Orvostudom ányi
Társaságok és Egyesületek Szövetsége
A Szövetség megalakulá sával majd működésével
az orvos- és gyógyszeré sztudomány t képviselő társadalmi jellegű tudományo s társaságok egységes
szervezete, tevékenység ük összefogott, koordinált
irányítása valósul n1eg„ Tudo1nányo s életünknek
a felszabadulá s után bekövetkez ett sajátos alakulása és fejlődése következmé nye az, hogy a Magyar
Orvostudom ányi Társaságok és Egyesületek Szövetségének megalakulá sa most következett be.
, A második világháború a tudományo s élet tárgyi
es társadalmi-s zervezeti kereteit épp úgy szétrombolta, mint ahog,y szétron1bol ta az egészségügy i
~llátás és az egészségügy tárgyi-dolog i, szervezeti,
allamigazga tási feltételeit, kereteit és szervezetét
A felszabadulá s után megszűnt az Orvosegyes ület
Tárgyilagos an és a visszatekintő értékelés bizonyságáva l szögezhetjü k le: a felszabadulá s után
közetlenül megalakult Orvosszaksz ervezet, majd az
Orvos-Egész ségügyi Dolgozók Szakszervez ete koérdeme, hogy ténykedése és munkássága
"---·-"·i'?·''~ első mozzanatak ént létrehozta, tudományo s
·.w•o~'"'"·u" szerveként, az orvos-szakc soportokat.
A szakcsop01t ok, az elmúlt 20 évben, vitathatat-

lan érdemeket szereztek a 1nag,yar 01 ,.,.ostudomány
fojlesztésében. Eredménye sen szolgálták tagságuk
szakmai, tudon1á11yos és világnézeti továbbképzését, aktívan és eredményes en vettek iészt a tudomány eredményei gyakorlattá váltásában Számos javaslatot tettek a betegellátás fejlesztésére ,
és részt vettek ezek gyako1 lati megvalósítá sában js
A szakcsopmt ok megalakítás a óta eltelt két évtized során jelentős változások következtek be
azonban miI1d az egészségügy sze1 vczetében, n1i11d
a tudon1ányo s életet összefogó, frányitó szervezet
és sze1 vek életében„ Létrejött az újjásze1 vezett
Magyar Tudományo s Akadémia és az Akadémiának az egyes tudományá gakat átfügó, sze1 vező
osztályai. Létrejöttek a tudományos életet átfogó
és szervező olyan szervek, mint a Tudományo s
Minősítő Bizottság, Megalakult, az egységes állami
egészségügy és egészségügy i ellátás szervezője és
irányítója, az 1'~gészségügyi l\íinisztériun1, és az
egészségügy i miniszter tudományo s szaktanácsa dó
sze1ve, az J<~gészségügyi 1'udományo s 1'anács, a
maga tudományszervező feladataival .
Az orvos- és gyógyszeré sztudomány i kutatási
témák, illetve i1 kutatón1un ka maga is az országos
távlati tudománvo s kutatási terv részévé lett
Ugyanezen es;tendőkben rendkívüli mértékben
kiszélesedet t és elmélyült világviszon ylatban az
orvos- és gyógyszeré sztudomány i kutatás, hozott
és hoz nap mint nap újabb és újabb eredmények et
Mind a baráti szocialista országokban , n1ind más
államokban megnöveke dtek az orvos- és gyógyszer észtudomán y nemzetközi kapcsolatai és együtműködése állami és társadalmi szervezetein ek aktivitása Új és új nemzeti és nemzetközi szervek jöttek létre azzal a feladattal, hogy ezeket a kapcsolatokat ápolják, bővítsék, biztosítsák
}~zek a változások a hazai tudornánvo s élet elé
állított követelmén yek, a tudománya~ életet és
munkát keretbe fogó és irányító új fürmák és szer-·
vek kialakulása, az orvos- és gyógysz~résztudo,..
mány fejlődése és a szükséges és célszerű nemzetközi kapcsolatok követelmén~?ci és fi~ltétclci --- űj
szervezeti forma szükségét vetettékfol Olyan, társadalmi jellegű, tudományo s szervezet igénye je-
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lentkezett, an1ely a meglevőnél n1ég hathatósabban
segíti elő hazai orvostudon1án~yunk fejlődését; eredmény·esen biztosítja a tudományos élet egységes
tá1sadalmi kereteit, irányítja a tudományos rendezvények összeha.ngolását; az eddiginél 11atékonyabb és megfelelőbb feltételeket teremt a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódásunkhoz és lehetővé teszi, hogy a külföldi tudományos
társaságokkal n1ég szorosabb és te1n1ékenyebb kapcsolatokat létesítsünk
A megalakult tudományos tárnaságok és a most
megalakuló Szövetség felelősségteljes feladata lesz,
hogy - a hazai orvos- és gyógyszerésztudomá11yi
életünk új tudományos-társadalmi szervezeteként
álljon helyt eredményesen a fejlődésnek -- az
előbhiekben vázolt - ezen új követelményeiben.
A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége és a tagegyesületek feladata és
tevékenysége több irányú.
.
„A_z elkövetkeze11dő hónapokban, esztendőkben
ki kell ahdútania tudományos életünk új - ma
még csak elvekben meglev-ő - szervezeti kereteit,
e szervezet működése mecl1anizmusát, és a szervezet kereteit tartalommal, eredményekkel kell
megtöltenie
·
A közvetlen munka, a feladatok közvetlen megoldása a társaságokban és egyesületekben történik
majd Az mvos- és gyógyszerésztudornány, az
egészségügy és az egészségügyi ellátás további fejlesztése és eredményei érdekében az ő feladatuk
lesz, hogy gyarapítsák tagságuk tudományos ismereteit Ennek érdekében ismerniök és isn1e1tetniök
kell tudományáguk hazai és külföldi eredményeit
Ezen cél érdekében és szolgálatában kell - egyebek között - szerkeszteniök folyóirataikat, amelyeknek hasznos eszközeivé kell vállniok hazai tudományos eredményeink külföldi ismertetésének
is, annak, hog.Y eredményeink az egyetemes orvosés gyógyszerésztudomány elemeivé válhassanak.
A tudományos kutatás nem lehet öncélú tevékenység A Társaságok és Egyesületek feladata
ezért az is, hogy a kutatómunka eredményei mielőbb és hasznosan a gyakorlat tárgyává legyenek,
az egészségügy gyakorlati tevékenységét szolgálhassák mielőbb.
Az újonnan alakult Társaságok és Egyesületek
a szocialista társadalon1 teljes felépítésén és megvalósításán munkálkodó hazánk tudományos társaságai és egyesületei. Tudományos tevékenységük
nek szocialista egészségügyünk fejlesz_tését és to-vábbi eredményeit kell elősegítenie Eppen ezért
eredményes munkásságuk előfeltétele, hogy műkö
désük szocialista társadalmunk világnézeti, ideológiai és politikai bázisaira épüljön, tevékenységüket ezek az elvek hassák át, n1unkájuk a szocialista
egészségügyi ellátás fejlesztése és megvalósítása, a
szociaJista, majd kommunista társadalom orvosa,
gyógyszerésze megformálásának motorja, megvalósítója legyen
"A_ Társaságok és Egyesületek az 01vostudomány,
az egészségügy, az egészségügyi ellátás egy-egy ágazatát, egy-egy részterületét képviselik A Szövetség feladi1ta;-hog~y az -orv·ostudom-án;l, az egészségügyi ellátás egésze érdekében a részterületeket és
részfeladatokat összehangolja és összefogja

A Szövetségnek: a Szövetség vezetőségének éR a
elnökségének kell kialakítania azt az átfogó tervet, amely keretet ad a tagegyesületek mű.
ködésének és egyben összehangolja azt A Szö,·e\ ..
ség feladata lesz, hogy a Tá1saságok és }~g}7 esületek
számára tudományos vagy gyakorlati feladatokat
tűzzön kí, biztosítsa a Társaságok közötti együtt.
n1űködést ott és abban, amiben a tudomán\; és
gyakorlat határterületei ezt szükségessé teszik és
megkhánják A Szövetségnek kell az egyes Társaságok törekvései megvalósítását segíteni, ha
ezen törekvések megvalósításának feltételei kívül
esnek már a Tá1saságok lehetőségeinek 11atá1ajn
Az orvos- és gyógyszerésztudomány nap 111int (
nap születő új kutatási és gyakorlati e1edn1én\ei
az egyén számára áttekinthetetlenek J\iind a kuta.
tás új útjai, mind az egészségügy gyakorlata é1de-.
kében elengedhetetlen viszont, hogy az eredmé. ,
nyek és tar>asztalatok összegezése, általánosítáka,
szintézise időnként megtörténjék A Szövetsé(J
nehéz, de hasznos és nagy jelentőségű fela.dat,J
körébe tartozhat ez a feladat is
Nagyon fontos és nagyon felelősségteljes feladata és tevéken;ysége a Szövetségnek, hog)' az
orvos-és g,yógyszerésztudomány és hazánk egészségügye további fejlesztése érdekében kapcsolatoht
tartson, új ka1)csolatokat létesítsen és a megle\·Ő
ket bővítse és elmélyítse a Szovjetunió, a szocialista országok és más országok tudományos sze1veze.teivel, ezen sze1 vezetekbe11, maga vag:y a tagegyesületek ié1;rén, hazánkat, a magyar or\os- és
gy úgyi:;zerésztudon1á.nyt képviselje
A Szövetség sze1vező, koo1dináló, üányít{) n1unkájának a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
célkitűzésivel összhangban, azok11ak 1negfelelően és
azok megvalósítására kell irányulnia
Tevéken~ységéhez hozzátartozik, hogy lényeges,
átfogó, elvi egészségpolitikai vagy egyéb kérdésekben alakítson ki álláspontot, feladatot vagy célt
Ezek hatékonyságának, megvalósításuk lehetősé
gének feltétele, hogy ez az elvi, egészségpolitikai
tevékenység a Magyar Orvostudományi Akadémiá·
val, az On as-Egészségügyi Dolgozók Szakszen ezetével és az Egészségügyi 7\finisztériumn1a1 egvüttesen és egyetértésben tö1 ténjék
Mir1d a 2\.l[agyar O.rvostudo1ná11yi Tán;aságok és
Eg:yesületek Szövetsége, mind a benne tön1ö1ült
Társaságok és }~gyesületek előtt nagy szá1nú, jelentős és felelősségteljes feladat áll tehát, és vár
megoldásra
Biztosak vagym1k abban hogy rnind a Bzö\'etség, mind a Társaságok rövid időn belül áthidalják
az új szervezésből óvhatatlanul adódó nehézségeket
és 11kadályokat, kereteik közt rö·videsen pezsgő,
eleven és eredményes tarta.11ni-tudománvos n1unka:
bontakozik ki, valósul meg Biztosak vagyunk
ebben, hísz mindehhez adottak és biztosítottak a
leglényegesebb feltételek
A Szövetségben és a 'l'á1saságokban, a Szövet·
ség és a Társaságok vezetőségeiben a tudomán;:os
munkában, a tudomán·yos n1uY1ka ~zer-:Tezéséh'='n, a-tudomány és egészségpolitika alakításában tapasz·
talt, járatos, folelősségtudatta.! telt tudósok gyavezetőség
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korlati és elméleti szakembeJek, vezetők és a min- lom és a szocialista egészségügy megvalósításáért
dennapi munka smkatonái dolgoznak és működ dolgozó és munkálkodó orvosra és gyógyszerészre
nek majd
Ti.sztelt Közqyíílés .1
Tevékenységüknek, célkitűzéseik és feladataik
Engedjék meg, hogy az :B~gészségügyi Minisztémeghatározásának keietet és útmutatót biztosít az
rium
és a magam nevében is köszö_nthessem a l\'.laországos távlati tudomán:yos kutatási terv, ennek
gy·ar
Orvostudo111án:yi Társaságok és Egyesületek
orvostudomán·yi fő témái és a III. ötéves népSzövetsége első közgyűlését, a közgyűlés küldötgazdasági terv és ennek egészségügyi célkitűzései
teit és résztvevőit M:ind a közgyűlés felelősségtel
és feladatai
jes vezetőségválasztó munkájához, mind az elkö\Tilágnézeti, ideológiai, általános és egészség- vetkezendő időszak tevékenységéhez a Szövetségpolitikai tevékenységükhöz csalhatatlan irán!t~ és 11ek és a Tageg:yesületeknek is őszinte szí'; vel kívá· egyben biztos fundamentum a Magyar Szocialista nok sok sikert. Igérhete1n, hogy mindent n1egteMunkáspárt és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor- teszünk a Szövetség és a Tagegyesületek er edmémány világos és egyértelmű belpolitikája és külpo- n:yes és sikeres munkássága biztosítása érdekébe11
litikai ténykedése
Annak érdekében, hogv a Szövetség és a TagegyeVégül, de nem utolsósorban a Szövetség és a Tár- sületek a maguk munkájával és tevékenységével is
saságok, a Szövetség és a Társaságok vezető testü- hatékonyan és méltó eredményekkel segíthessék a
letei munkájukban, célkitűzéseik és feladataik 11agy közös céltJ a magyal orvos- és gyógyszerészmegvalósításában biztosan építhetnek sokezer fel- tudomány további fCjlesztését és eredn1ényeit, a
készült, lelkes, az orvos- és gyógyszerésztudom á- szocialista egészségügy és a szociaEsta egészségügyi
nyért, annak "í9jlesztéséért, a szocialista társada- ellátás fejlesztését és mielőbbi megvalósítását

MÜANYAG-TARTÁLYOKBA TÖLTÖTT Il\FÚZIÓS OLDATOK
8PERGELY BÉLA ÉS TAKÁCSI XAGY GÉZA
~4.z infúziós készít111ények11ek 11agy mennyiségtechnológiájának ismertetését, me1 t en11ek a kiben való előállítása, szállítása, valamint az üvegek szerelési fórmának ipari megszervezése a korszerű
és ampullák gyakran kifogásolható minősége fel- sítés egyik stiJgős és fontos föladata
vetette a gyógyszeriparban azt a kívánságot, 11ogy
A műanyag-tartályok lényegesebb fizikai tulajaz infúziós oldatok forgalombahozatalá nak meg- donságai közül említjük meg:
könnyítésére, a készítmé11yeket a törékeny üvegek
a tartályok 50%-kal könnyebbek, mint az üveg,
és ampullák helyett, törhetetlen és kémiai tekinhajléko11:yak,
tetben is kifogástalan minőségű műanyag-ta.rtá
teljesen átlátszók,
lyokba töltsék le.
rugalmasságuk miatt törhetetlenek,
Az iparnak ez az igénye ma n1ár n1egvalósítható,
a hűtést és melegítést változás nélkül bírják,
mert az erre a célra készített műanyag-tartályok
jól sterilezhetők (230°C hőmérsékletig)
kémiai és fizikai tulajonságai olyan mértékben jakén1iailag teljesen közö1nbösek;
vultak, hogy alkalmassá váltak a legkényesebb inhevítés alatt az an)' ag oldódása vagyr bo1nlása
fúziós oldatok letöltésére és stabilis tárolására.
nem következik be,
A műanyag-tartályokb,a töltött infúziós oldaioncse1 e a ta1 tályok anyaga és tartalma között
toknak nagy jelentősége van különösen a kórházi
nem
lép fol [1, 2, 3]
tömegellátásban és a hábmús gyógyszerellátás teFontos
előnyük, hogy olcsóbbak az üvegnél, torén, ahol a vér- és vérkészítménveken kívül a
vábbá
a
tartályok
lezárása fonasztással történik
pla.zn1apótszerek, a meste1séges ;zérum- és az
elektrolit-oldatok a legfontosabb életmentő gyógy- és így zá1ósze1kezetre Yagy dugózás1a r1incs szükszerek közé tartoznak. Ezek11ek a készítményeknek ség.
Áttekintve a mliany~agokat, az infúziós tartályok
biztonságos csomagolása és szállítása re11dkívül
megkönnyíti a mozgó segélyhelyek és műtők gyors részére alkalmas hőre lágyuló termékek közül háellátását infúziós oldatokkal A plasztikus tartályok rom csoportot keil küiönösen kiemelnünk:
<G
további előnye, hogy az infúzió folvamán bármi1 polietiléneket,
2 plasztikussá tett PVC-termékeket és a
!
lyen injekciót a tartály tartalmához lehet focsken;dezni ü1jekciós fecskendő segítségével baktériumos
3 polipropiléneket
:,.'-,=~~-"'~~z;_ennyeződés \reszélye nélkül.
l\iindhá1on1 c~oportnak több előEyös t':!la]dcn
. , A„ tón:yek felisn1erése szükségszerűen köteles- sága van, a1nelyeket a Ph. Helv. \í előüásaival
seggé teszi a műanvag-tar tályok és azok töltési párhuzamban az 1 táblázatban ismertetünk

