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1. SZAM 

A gyógyszerész és orvos 
tudo1ná11yos és gyakorlati egyiittmií]i;:ödésé11ek perspektívái 

Dit. ZALAl JüÜWLY 

..:l szerző a J{G1S'T or8zár;ok gyó{!yszcrészcfi. túrstuJá
ga-inak fVcin1arban (1\'Dl() 1981. 'liUÍju8 J-ű-án 
rendezett szin1pozionán „Dic Pcr8JJC!.:ticcn dcr 1!'is
senscha/tlichcn unrl pra!.:ri8che.n l{oo1Jcralion. ;:1vi
schcn Pharniazcut u.nrl .rlrztn CÍ}luncl tartott cl6rulá
sában röviden !:itért lt két hivatás clkiilönnlésétől na11-
jainkig végben1ent fejlőrlé8rc, runclyne!.~ kc:~dctén a;~ 
cgyüttJnükörlés /ő /orn1.ája az rolt, hogy az or1:0.s gyógy
szert rendelt-, azt a gyógyszcrés;:, elkészítette és kiszol
gáltatta . . d. nagyüzerni gyógy8zcrgyártás során ala!.:11/t 
ki a. rcnrLszcre8 gyógyszerkutatás éo abban az orvos
gyógyszcré.sz cgyl!ttn1Jlf.;örlés 1nar1ruutbb foka. . .-'t gyrJgy
szerkincs rohan1os fejlődése hozta ;nayúval a. gyóuy
szcrckre. vonatkozó arlatok renr/,s:crcB gyíljté,sf:nck é.s 
'isn1.ertctéséncf.; igényét, és az 01-cos-gyÓ(/!/8Zcr1.__;sz 
cgyntt1n'ílködés újalJb fornuíjrít, an1rly a !.·órluízi
(/lfÓgyszerészcti s::olr;úlatban, a (!!fá[/!JitÓ-n1cuefli;_·1} 
uulnkacBOJJortolc keretében érte cl lrykor8zcrflb1J alak
ját. 

-~ gyógyszerészekkel kapcsolatos 1nindenfajta 
tevékenység hosszú évezredeken keresztül egybe
folyt n gyógyítúst végz(J szernély, késDbhiok!Jen 
orvos innnkájával. ..:-\ lassú fejlődés ered1nényeként 
az orvos 1nunkájától e1kiilöni.iltek a gyógyszerrel 
kapcsolatos egyes tevékenységek, igy elsősorban 
a gyógyszerként fölhasznúlhat6 anyagok hegyíí,i
~ése,, ti~ztí~-ása, föI:~?l.~o~úsa, ~t g~'ógysz;~rl~r1núk 
cs kesz1trnenyek eloalhtasa, v1zsgalata es forgal
znazása. Európa-szerte, így 1\Ingyarorszúgon is 
a X.II-XIII. századra esik az orvosi (~S gyógy
szerészi gyakorlat, hivatás elkülönülésének kez
dete, an1i lényegében csak a XVIII. században 
ie.iezé)dc;tt be. E clifforenciálóclási, fojlliclési folya

kiala.k1lltak a gyógyszerészet intézrné
. elsőnek a bencés kolostorok gyógyszert{trai 1 

a polgári gyógyszertárak; hazúnkban az első 

1310-ben . ..'.-\ kedve:;-;űtlen politikni, túrsadahni i}s 
gazdasúgi helyzet folytán a gyógyszcrtúrak sz{una 
az é'vszúzad alatt csak lassan növekedett. N csak 
a kapitalizinus kialnkulúsa, hozfa n1eg a g,yógy
szerészeti középüzen1ek, llHtjcl gyógyszergyúrak 
1negjelenését. 

J~ több é\'százaclos fejlődési folyan1at együttjúrt, 
a gyógyszerügy, 'a gyúg,yszerfülbaszná!Cts fontos
ságúnak. növekedésével, s c:r: n1aga után vonta. 
a gyógyszerészeti tudo1núnyok elkülönülését, clif
ferenei{tl('1dúsút és ezzel púrln1za1nosan ay, ogyete111i 
g_yógyszerészképzés )Jevezoté.;;..;ét - a1ni ha;;,{u1kban 
1770-ben következett he -1 nutjcl a képzés fol.ra
rnatos fejlesztését. 

J-\ fejliídést bizto.'-:ít:ott:a a rnindenkori úllarn
hatalo111 szervez() i}:-; irúnvítú tevékenvséue is. 
els(ísor1Ja11 a ,!.:'.)'l,l!.!VSZerésze'tre yo1uttkx_);;,é) jÜg~_:zn~ 
bú!yok alkot:ú~;·lv~~i, ét; 11c111 uto1súsorban gyúgy
szerkönyYek kiadú;.;ával t~:-3 hatályba helye;;,ésLivel. 

..:\.. HzÚzadok fol:_yn1nún egyre fokozódott az úllarn 
irúnyítú és ellen(irzti szere11e. ElsDsorlJan <l szocia
lista túr:-ladalini körülrnényck között. a szociúlis 
gondoNkodús fojleszté:sénel~ erednH~ny~ként, 1ncg
va.1ösult az á!huni gyógyszere!lútús. 

1Bz a fontos v{d t.ozús 1nauú-va.I hoztn, houy inef.::
valósult az euészségüuvi ~Ílátús kiilönbüt?lj szalZ
területcinek i~t:e!Zrú'íús~·;·. 111clvhcn a szer\'CzG n1un
ka. legf{_íbb célki'fíizésc: a b~tegségck n1egeliízése, 
az egészsi:ges élctnuídnt való nevch~s, a kóros fo
lya111atok korai és pont·o." diagnos;;,tizúlúsa, a bete
gek egész:.;égének hcl.rreúllítúsa, a 111i11él hosszabb 
alkotó élet bizt.osítúsa. _.\ fölsorolt ct]ok érdekt;ben 
végzett n1nnkának szinte 1nindcgyikében kie1nel
kcd6 szerepet tölt !Jc a gy6gyszor, a gyógyszor
ellútús. 1~;..; a kürül1ni}nv a t!Yc'i.~.crs;;,ercllútússal 
sze1nbcn tú1nas?;tott túr;-;1~dal111r·1!!lr1;y n1cnnyisögi 
és 1ni11Cségi növekedését vonta 1~-1ag:1 után, u1ne-



Iyet csak fokozott szaktudással rendelkező sza.1.::
en1berekkel, gyógyszerészekkel lChetett teljesíteni. 

..... .\.. gyógyszerészi gondolkodásn1ód középpont
jában századunk közepéig a. gyógyszer, a „n1ate
ria 1neclica" áll .... 4..z új elvárások ezen túltnenőleg 
11e111csak az anyagra, hane1n annak funkciójára, 
a terápiában betöltött szerepére, hatás111echaniz
n1usára és annak ered111énycsségére is kiterjednek. 
Ez szükségessé tette a gyógyszerészi szen1lélet és 
gondolkoclás111ód ehnélyítését biológiai-orvosi vo
natkozásban és az isrneretanyag ilyen irányú fej
lesztését. l\Icgindult egy folya1nat, an1ely az elő
zőekben leírt differeneiálú<lái:;sal 8ze1nben a gyógy
szerészet ·és az orvostuclornány fokozott integrá
lását célozza. l~nnek 1negfClellíe11 fejlődött a gyúgy
szeré:-;zképzés, to-rábbképzés és siakképzés. Ez 
alapot ad ahhoz, hogy a gyúgyszcrész ne c:-;ak 
a !.!yóg:yszer, hancu.1 az azzal kapcsolatos isrneret
an}·ag'""'„szolgú!tatója" is legyen, és részt vegyen 
a gyógyító együttes 111unkájában; tovúbliá a gyógy~ 
szerkutat:ús. a gyógyszcrgyúrtús, a gyógyszcr
ellenc'írzés és a gyógyszeralka!n1azús f(Jlyan1atúban 
a biológiai gyógyszerterúpiú.s (•rdekc•ket is képvi
selje. 

Úgy véle1n, olyan fej!üd{isi folyarnatnak Yagyunk 
részesei, ine]ynl'k crecl1nénycként az önú.ll('1sult 
gyógyszerészL:t jobban bel;I-;ül az orvostudo111úny 
és gyakorlat egészébe, szinte az orvostudornúny 
és gyakorlat egy ,,szakorvosinukn neYezhet(í terü
letévé vúlik. 

E történeti fejllidés és jelen kialakult hel,yzct 
isn1crctébe11 kívúnon1 vizsgálni és röviden áttekin
teni a gyógyszeré.sz t~:-:; t1r\·u;:; együtt1nüköd(·sl'.·11ek 
pcrs11cktí \-{tit. 

1 .... 4 (JifÓ[!.1/8.:crkutalác>. :\z egé.sz:'ir:~gü,uyi ellútús 
egyik legfontosabb alapföltr~t:ele, Cl!lja: hngy 1ninE~l 
tübbft:Je gyógyszer úlljnn rendclkezésünkrl'. _;:\z 
egészségügyi Inunka hat{,knnysúgút invcíb!J fnknz~ 
hatja, ha a jelenleginél f.:fJCcifikusabb. hatéko
nyabb gy()gysiereket tudunk alkalinazni. l~zt hi
vatott inunkúlni a gyógyszerkutatás, a1nelyben 
az or\'Of' é:-: a g}·/Jg_y:-;zerész együtl1ulíköch'.·sc, jó 
szcr\'í.'zt'I f:s veit't<'-;, ill. végrehajtú rnunkája ('\en
gedhc'tt>t !t:ni\l sziiksl·gcs. 1~ területen nagy szúr11-
n1al n1ús szakcrnberek is dole;nznak: vel!;vészck, 
biolúgusok, ntérnük<_ik ;..;t.!J., ciC a;-; irún}:ítilsllan, 
szervezésben. a hel\·es sze1nlé!et kialakításában 
az orvos és gyúgyszc~·t:sz fülll"11ésc nélkülüzhctotlen. 

l\. gyógyszerk<'·nt a!kalrnazhat{J vegyületek kuta,
túsúnak két i111'1dszPre Ü•rnert. „.:-\ lu1uvon11ínyo;-; 
inódszcr ~zerint nz e\(iúllított: ru1gyszú~1;ú veg)'ü
letb/,)l sorozat ,.szkrinelésser~ keressük a 111eg
fele!6 hatúsú veuviilet:et. 1~ 111ódszerrel h{tro11H:zCr 
ve_uylilet küzött i·c.tlún egy liizt:atú tulajdnnf:úgút ta
lúlhatunk. ]\:on-:zeríihh az n n1ódszcr. a111clv SZC'rint 
biokc:niiai is1ncrl'Íf.'k \1irt:nkúhan orvosoké~ !.!VÓirv-,_,, r. 
szeréf:zek 1 egyszúval a far111akolúgusok ineghatúrn
zott vC'gyiiletcs<i11ortok e!tiúllítú::úra f:t':-iznek jav1t'-
laint. _4.z ÍU\" e\(iúllítntt an\'CH.!:Ok szkrinel(:·.~r: 
az eUibbin(:l i~CdY(•z(ílJlJ crccln1{~;1\'~:-e vezethet. 

r:rovúhb nli a uy~iuvszen_::-;z és o;·vo::-; euviitt1nlíkö-. r. "'.'.:.· , e.„ 
clésének fontossú~a. ha a kutatüs kiegészít:() folYt1-
n1atút, az új veÍ.iyUletek g:yógyszerr2;' fejles,,;té~ét, 
bevezetését, rcgi;.,ztrúlúsút és standardizú..lúsút i:-:> 

:lti. évfulynn1 !. sztÍtn 

ide sorolonL _l\ „rnedieal adviser11 Inunkakör 
(orvos-tanácsadó) ;:.;z{uno.s országban rnár valóság; 
ezen a területen a gyógyszerészek kiválóan helyt 
tudnak állni a kipróbálúsi, értékelési folya111atok 
~zervezésében, gyakorlati 1negvalósításában. 

2 . .:1 gyógys:~crkés::.ités nagyüzerni, középüze111i 
és gyóg_yszertári (eg,yedi) tevékenység for111ájúLan 
valósul 111eg. E tevékenység a gyógy8zerészet leg-
6sibb éH 1né!.! nu1 iH klas::;zikus feladata. 

A gyúg)~~zerkészítn1ények eltíúllításában a 
gyógyszerész a tcrúpiús célok elérése érdekében 
nélkülözhetetlen }Jartncre az or\·osnak. ~:.\ 1neg
felel<'.i gyúgyszerfonna és .segédanyagok 1negvá
lasztású Yal el tudja érni a hatöanyagok legkcd
vczlíhb hatúsüt, ::-:zabúlyozni tudja a gyógyszer
hatás üternét. _:.\ gy('1gyszerkészítn1t:11yekkcl Hze111-
l ien ugyancsak orvnsi el vúrú::.:, hogy pontosan, 
l'!.'.Vszerií<.:n t;:-: !ehet(·;1eg r11elh:ktünctn1ent:ese11 le
h~~sC'11 alkaln1azni, l;:-i a k(;szítn1l·11y külseje tet
szct{is, bizalon1kelt(i leg_yen. 

:\z or\·os g_yógyszert:erápiús ieYékenysége kap
(·sú11 Illl'U a uyúri készítnH~nrek széle.'5 körü alkal-
111azásún'i'tk l.~nr:-:zakúl.n1n is~ elt'.ífordulnak egyéni 
kívúnsúgok, egyedi öz.:;szet:ét.cltí gyógyszerek elké
szíté.-;l·re .. Ezen a területen rendkívül fontos az 
or\·os 6:-; ,uyt'i.u:y:-::zerész együttn1úkötlése: az orvos
nak a gy(·)gy~zl'r(·;-;szel jsrnertet.nie kell, hogy 1nit 
kíyún elérni a sióban forgó egyedi készít:n1ény 
aclagolú:-;ú va!, e::-: a gy(')gy:-:zl'résznek ennek isn1ere
tében kell nH:Uil'r\"eznie és 111egval(1sítania annak 
Ph',íúllíiúsi'lt. {·~- figyelenunel kí~~·rni terúpiás ered
n1Cnyét i.-;. Ez a gyakorlati tevl-kenység az orvos
f..!Y!.ll!y:-:.zen~·sz e!!yiittn1líkiid(·;-; kercít!bcn alkaln1at 
11~\·ú'ji: tudnn1i1n},~ns kut-atúsra is és az cred111é11yck 
eg:•;iit ics kiizlésl>re. 

:J. ~·1 q1.1<)rj1J8:::err1Lcnr:ir:::/.~· elsúsorban uyúu:ysicrészi 
feladat.' ·Il;{:'i;is vannak területei, ah'(;! .~zükségcs, 
;;agy r'•J!t'L'll nélküliizheiet!cn az orvos küzren1íi~ 
ködése. C~ondo!ok itt elsf'isorban a szcrobakt:erio~ 
k1giai készítinényekre, n1elyek 1ninden egyes gyúr
túsi :-:orozata hazánklJan c:-;ak hatlisúui orvosi elle11-
/írzc~s után hnzhatr'1 forgalninba; a'"· tö111egoltásra 
sz:ÍI1t n\t('Janyau;ok 1ninde11 !.'.\"Úrtúsi sorozatúból 
az orvo:-:ok i~n';liaolt:úsokat i.~. vt'-geznek az 01iá::;i 
reakci(Jk n1egfigyclt'.'.sérc. 

:\ µy(·>gyszerellenórzt~~ fogalinúhoz :;oro!juk na11-
jai11kba11~ a gy('igyszcrrnelk;khatús~figyel(i szolgála
tot is. ahol U!.!yanes[1k szoros együtt111fiködé:s 
szükst'·gt':.J az or\':"(;snk és n gyógyHzer;~szek küzüti. 
1~ 111unka sorún tt lll'!Il \·úrt 1nellékhatásnk figyelése 
terén az or\·ns van kcdyezóbb helyzetben, tehút 
els():-:or!Jall az (j észrevót:eleire tún1aszkoclhat az 
egye:.; or:.;zúgok illetl',kes küzpnnti intézete. an1e!J' 
iisszcsíii l~S t:rt:l~kcli. l~S a \V}f()-nnk tovúhbítja 
az t~szlelt adatokat. 

~L .. 4 {!!!Ó(J.(18:~eri8n1crtcté8 az a tl'vékenysf~g, a111ely 
az optirnúli;..; gyógyszere;.; kczel(~S {s ésszeríí gyógy
.:-zu1Te11dc•lf'~s ('é]júliúl az orvnsok l•s gy·úg_)-'Nzerészek 
n~szére a l!\·óuyszerek hatúsrnechanizrnusúról, !dini
k 111núró!. t;·iv(~\J bá a uyt'i!.!vsic·rkt~szletck n1 indenkori 
helyzetér(il ad t:újél\:~;zti.{{ást .... ;\ jó gy·()gyszerisiner
tet:és ki.iveteln1énye a tudn111Ún.J'OS ntegalapozott
ság. l~z rendkívül fonto.:;, rnert lehetővé teszi, 
hogy az egyre uagyobb szúrnban 111egjelenő új 
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gyógyszereket az orvosok és gyógyszerészek 1neg
is1nerjék, és a rnindennapi gyakor1atban n1iel6bb 
alkaln1azzák. 

Ezen a területen talán a legszorosabb az együtt
n1líködés a gyógyszerészek és az orvosok között, 
a hatása az or\·osi gyakorlat szen1pontjából külö
nösen jelentiís. }\ n1unkát hazánkban nagyobb
részt gyógyszerészek végzik, de orvosok is végez
hetik (~S néha végzik i_s. Az ehnúlt évtizedekben 
olyan gyúgyszerfr~-n1ertetlí hálózatot alakítottunk 
ki, n1elynek gyóg,vszcrész tagjai folyan1atosan tá
jékoztatják az egészségügyi hálózat orvosait, akik 
az inforn1ációkat átveszik és gyógyító rnunkájuk
han alkahnazzúk. 

}\ gyc'1gyszcrisrnertet{í hál/>zat gyógyszcrészein 
kívül rna 1nár szinte n1indcn, a gyógyszerellátás 
területén dolgozó gyógyszcrészt{í] rncgkívánjuk, 
hogy µy(\q-yszcrszak(~rt{i lc.L!:ycn, aki a gyógyítás 
euyik lcgffil1ll eszkilzét. a uv{i!;vszcrt farn1akotcrá
p,ici;:.; "r;nnatkozáshan is is1~1Cr( · 

;), .:1::: crtl8;;s(~gilgyi ner('f/s és ff:lvilár1osílás célja 
a lakos~<Íg cgt;szs{'>µ-Ogyi kulturáltsúgúnak fcjlcsz
h"sP: enn{'k nH"rt{:kc jPlcnt{í_o.; hat1í._o.;sal van az 
eg{_o.;z_o.;égngyi célkitíiz1~sek 1negvalósítúsára. l\.Iinél 
alapn:-:abhak a lakns;:.;úg f'g'.(;:-:zs(!giigyi i::<111eretei 
és n1in(q :-:zalHílvszoríibh c!!észst"uüu\·i n1auatartúsa, 
ann{d inkább l~ekapcsnlh~·Ító a;," cg}·én é.~~ az egész 
t.ár_o.;adalon1 az egészségért folvtatott kiizclele1nllc. 
]~zek alapjún az- eµésZségilgy.i n1Yvclés és fcl\·ilá
gosítás szerves részét k()pozi az orvos é;.; gyögy
szerc~,::;z rnunki'tjúnak, s ezen a területen is szorosan 
cgyiittn1ííködvc kell tevékcnykedniiik. 

l\Iin(1 az Or\·o::. inind a gy<'1gyszcré;;;z ez irányú 
tevékenységének ki kell terjednie a gyógyíló
n1eu:cltíztí ellútús. az anya-, cscc_o.;crn(í- t"s r..;ver1nck
vt~clCicni. a közcgészségÚgy t~s júrvúnyiigy,'·f~ gyt')µ;y
szerUgy é;;; gyógyszerellátás, az egészséges táplúl
knzás, últali'tban C'!.!észsél.!es életrnöd st.J). rninclen 
teriilotére. FiziikséUef-t. h(;f!'.Y n1indczen területeken 
az illetéke;:; szerv~Íc irán;·ftsák {:S összehangoljúk 
az orvos {s gyógyszerész cgye116rf:l~kü n1nnkúját. 

G .• 4 Ta!.·ossrfg 1.·ö;~1:ctlc11 gyógps:::crcllrUrísa, alap
eflr(trf.s. ~4., lakns;.;ríu ki)z\·ctlen gy<'iuyszerel\át:úsa 
az alapellútúst vós;z(·Í or\·nsnk. kilrzcti orvosok ós 
iizcn1nrvn:-:nk µyógyszerrcndclt~se e!::: a közforgalrnú 
gyi\~yszert-úrak gy{1gyszcrexpcdiúlúsi innnkájúnak 
erednH'>nvek6nt \caiósul n1c~. ill. az esetek ncn1 kis 
sz<Í.zalE:J\:{llian a beteg ,-ag3~-· hozz{ttartozója sz{ihcli 
kérPsc alapján törtö11l) gyógysr,crkia<lással. 

_:\ j<:1 h~tcgell~d:{is szen1pn1.1;j~lli6l _11 gyógy~zer
rendelcs e::; gyogyszerexpecl1alas ket cgynutssal 
szorosan üsszcfügg(í feladat; ezek rnegfo1elö tneg
szcrvezéso és hi<ínvtalan cllútúsa rcndkí\·ül fontos, 
sf)t: l1l'n1csak eué.:..;~s('•giigyi. hanPrn politikai súl;'ú 
túr:-;adal111i k{"rdé.'-' is. Éppen cz(:rt nagyon fontos. 
hogy nz alapellútúshan dolgozó orvos (~.:.; gyógy
szerés;;i; ezt a rnunki'tt olyan összhangban végezze, 
houy 1ninc1en rászornl<i á\la111polgúr a kívánt 
uyóuvszeröt nH'!!;fP1cl() 1ninéís6ghen f.s n1enn;;i
~6gl:1,~n. akkor (}~ ott kapja 1nef!, arnikor és al;ol 
arra sziikséuP vatl. Ennek (~rdckébcn a !.tvúuvszer
készlctc•k kÍ[~Jakítúsa. az abban \·aló \-{tJf~;z(~~·~)król, 
esetle.ucs hiúnyo::súgokr{il a k<irzetf:hcz tartozó 
nr\·nsnk infor1nálása az illeiJ~kes g:r<igyszcn:-sz 

dolga, ezzel szen1ben az orvosnak a gyógyszer
rendeléskor figyolen1be kell vennie a kapott tájé
koztatást, s a g_yógyszerellútás esetleges nehéz
ségeit. Ezen a területen külön fonto::>, hogy a gyógy
szerész és orvos legszorosabban egyiittrnííköcljün, 
etikus 1nagatartást tanúsítson, egyrnús rnunkáját 
segítse, a kölcsönös elgondolásokat, törek.véseket 
figycle1nbc vegye és ha lehetsé'gcs, teljesítse. 

7. A lal.:osság J.·özvctctt g!fÓ[l!fSZetcllátá8a, sza/;
cllátré.s. _'1, klinikákon, kórházakban és szanatóriu
rnokhan az ott ápolt betegek a gyóg_yszert nen1 
a gy6gyszert~szt61. hanc111 az orvosoktt'il és niívé
rekt{)I kapják. _l\z ellátás szakellátúsnak tekin
tend6, figyelernbe vé\·e a kórluízak egyes osztá
lyainak sZakosítntt 1nunk1íjút. 

Tekintettel ezekre a kiiriihnényckrc. az Or\·ns
L':y{1gyszer6sz kapcsolat szcn1pnnt]áhr'll a gy6gyszcr
e]\;lbls11a.k ezt a forrnáját 1nagas szintlínck kell 
tekintl'niink. küliini'>::en ha fil.!YPlcn1he vessziik 
a k('irhúzi -~!j·('1gyszcré>szet leguir';·hhi i<]{íszakúnak 
fr·jl«íd(~:-:i irúnyait. Ezen a területen n16!:j talán 
fnntosahli - tapasztalataink alapján - az nrvn;;; 
/·:-: u\·i'1uv;-;zer{·sz folvan1atos eu:\·iittn1liköd0sc. a tú
jl;kr;zt:aiús cg_yes .u:r<'Jgyszerek · helyettosíthctiís<.~gé
n'í], C!L\·tittes 1.dkaln1azúsuk lehet{ísös;ér{í\, a nc111 
YÚrt h;lfc'tsnk. a uvúgv::zere.s terápia crcrhn(:nves
:..:c:!Lénck fiuvrlc1nn.1cl idsl·résP .. Az nrvo;;; tchút. rú
;.:z~rnl a g}·;tigyszerész inforrnúei{Jjúra. Rfít célszerli 
l1c•vonnia a g_-y(')_uyítr'i C\!!yiittcs n1unkájúha. „..-\ 
_urú~vszerc'>::zi tcv{;\.:envs{;gnek ezt. a lef..!;knrsz('rúldl 
f(~)n~1;'1ját a nen1zctkü~i il:ndaln1n kli1~fkai gyt'Jgy
szcrészct nö\-en jeliili, s úgy véle1n, ez a legrnaga
. ..:abh ~zint(i tev(;\.:enyst'.-,~. nhnl az orvos (~S uyc'i.uv
;.:zr:r0sz szakt:udc'tsa 'inteurá]{1r1ik a hete.!! '-~"s ,~tz 
eu(··szsr'·.uli uy t;rdekr:ben. 

:\ klinikai uvúuvszen'~szí te\·{;kenvsPg núlunk 
kialakulc'iban l~ .. ~"c'i ·;nodcllj{·t- az al:íbhial~han fng
lalnin ii::-;sze: 1\ klinikai gv('igvszen!;:.;z ki!ép\·c az 
íni ézcti g;·óuyszcrtftrhól, a 'bctr{tos;;tri!pon n1iil.-Dd ii.;: 
{1t tekinti az nsztúlvon a )2'.vóuv;.:z('res n1ec1ikúei{1 
1nin<1cn \·nnatkozúsftt; tan1iC·~oi:'.ad knnkn:t uyc'iuy
.:.::zer. ill. uvóu:vs;-:er-hctcu -;;-isznnvlatnkl•an.'-'sz~l-:
("rt-fí. i-an;!~C.s~··~1{1 <.'~s szcrve~r'i az n:-:;túlynn. a uy6_u.r
szeres ,!!\'\'')gvíi:ís kérdé.:;;cilien. szi_uorú c·g\·Ottrnűkü
d{":o;ben ~lZ o·sztálv orvosaival. J1(:í-,,~érch·cf. a };:{1rbúzi 

, , . '] 1 , r1 , , . ·' 1·,. L:Vogvszcrtarn:d, ln\·a 1 .Hl a 1,,;r;,.·ogyszertcrap1as . )J-

z;1tts~lgual. a 1(Jinikai Farnu{kol;'J_giai llfd6zattal. 
.uy/igyszeriiu.Yi hn t{iságnkka l. a hini°ryt'1!!yszpré:o:zcf'i, 
f'ar1naknh'l!!iai. tnxiJ;:oJ{ll;ifli ViSZOT1Vnk {;S a JahOrtl
f/iriurni cliar_:nnszt ikai lchet6;;;éucl~ hiztns isn1c•rc-
tl~hon. , .. 

]~z a riivid iisszcfoulaló cl6iH1ús úu;v vélen1, rúvi
lú~ítot:t arra. hogy au~v/iµ:yszcrkut:r{i-{is, .!!VÓ~yszer
C' 1 c'-irí.11 ít <Í s. gv1'.1_u ~'~zer~ Ú en-/i rz1:.:::. u y/iu vs1:C·ri~ 1~1 crt:e-
1 r:s. eu1'·:..:zs(iu.il!;\-'i llC've]('~s és fel\·il{~go.~·;ítús, a lako.-;
:..:(tu kiizvetk~n Js kiizvctett .s:vóu;vs~erell{1tása t:crii
ict'.(!n a rnúltban és jelenben is ;;,oros cgyüttn1ííkö
dr~s ;.:züks(~~cs az nrvos <!s uyóuyszcrész között. 
Figyele1nn1~l kís1:rve a ~yógys-;,cr~~~zet f'ejl/í(lésé11ek 
in-í._n>·i;it. é~ tú:·Iataít:. cnncl~ i;z c~yiitt1nl~köc~é~.nek 
1neu ínknzncln1a kell. Ezf. E!l:nyli az eueszseuuf!:V, 
a u:~·6uyszerhiztonsi'1r.r. :1 bctCu: Jrdekc•. , - ,_ '~" 

~.:\z ·(:!öadott-ak figyele1nbe\~étclével n1egkísúrlcn1 
n :_.:y6gyszcrészct fognJn1ún1~k n1eghr.l:ár0zúsát; 
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a !:.!:yóuyszerl:i-izct al ka.l n1azott tuc101nán v, an1cl v
nei~· tK~gya az egészségügyi ellátáshoz ~szükség~s 
gyógyszer; célja. egyrészt a gyógyszereknek (ere
det, tulajdonságok, összetétel, szerkezet, 1ninőség, 
hatás stb.) és cl6fdlításnknak 1ncgis1ncré::;c, 1nás
részt a gyógyszerellátás (tennelés, elosztás, felhasz
nálús) optitnális 111óc1szcreinek, feltételeinek ineg
hat{trozása. ~'1. gyögyszerészetnek 1nint gyakorla.t
nak, hivatásnak feladata a gyógyszerészeti tudo-
1nányok n1inclcnkori Icgkorszcrlibb is1neretanya
gúnak, kutatási ered1nénycinck az egészségügy 
szolgft}a!:úba,f~l1í,t{~st~: a gyó~ys~~rekl~el kapc7~Iatos 
kutatas1, eloal11tas1, e1lenorzes1, keszletczes1, el
osztúsi, felhasználási, Íi.!:UZ!.!atási stb. feladatoknak 
a végrehajtúsa. '~ .. , 

i\ uröuvszerész 1níiküclési területe 1neuítélése111 
szerir~F l~iicrjecl a gy(:n1:y:-;zerészi gyaknrl~~tnak az 
c[()bliiekben fcL-;nrnlt. 1nindc11 f-eriiletérc, ahnl saj<it 
n1aga vagy az orvos, vagy egyéb dipln1nús szake1n
borck kiizreiníiküdé:-;ével n1int .ur(l.!Ll/:-;zer~zakért(i 
ne1ncsak r{~szt vehet a rnnnkúk. ·-~lv~Uzés(~hen. ha
ne1n annak szer,·ez(;séro ös irúnyítás(~;·a clsősorl1an 
alkalrnas c1nber. 

JJ.-p l(. 3 a :1 a 11: l71:po1,:1un11uu nay 1111020 l/ nptn•
rrz1P1cc1u1eo cornpyrJ1ru'!t'Cf/1ua .11c:::1cr!y Df1l1'1a:.1u ll fiiap:.ta11n;
rna.\!II 

A1rrop H CBOC.\l 1\\11\:Ji!:le 11'1 C!L\l!!O:lll)-'.\lC (j1ap.\lClltCHT!llJC

C!\l!X (H""itHCCTJJ cTpa!!-lL1L'Hnn CEB-a !l r. Ben.i1ap (r.UP) 
4-G-ro .\l<líí 1ilS1 ni;ta no;1 u;1:1Btl!!l!e.>1 ,, Dic Pe;spektiven 
ckr \vissensc!Jrtil!ichen l(oopenttion Z\vischen Phannazcut 
und A;zt" l\j1CITl\(J F<lC;JCTCíl pa3B!lTllH OT pa:i:{C.'ICl!JJH 
y1<a:i:iH111,rx :01yx 11prn!wccnii :i:o H~icTnninero npcc.1c1111, 

ll uatianc 1.::oToporo oc11onnoií (f1opc.1oií crrrpy:1111111ccT!la 
11Bn:1oct> Tn, <rro npaq il<l:lli:iti:L·r ;1e1.::apcT11e11111,1ii npenap;:rr, 
a 1f1ap:uaneffr 11pnrnTOB!L'l 11 HH:tan cro. B xn:te 1.:py111rn
:'la1Jo;tcF01\) nplll!~l!lO;!C"!'ll,'.l .'IC!\<lj)CTBC!!lll>!X !!pcriap<tTOB 
C(f1np.'.l!!poua:11JCh CllCTc:,;aT!llJCC!\Oe l!CC:JC,'lOBé\li!!C :1c
!\<1pCTBCII!!h1X 11pe11apaT01J ll n T1J:11 ti11c:1e 1J1i1c111aH cre-
11eH1i Cffrpy:tHJ!l!CCT!l<l .'.\Ci!C\Y !lj)ll\f0.\1 !! rjiap:il<l!tCHTO.\\, 
G1.1cTpne p;1:JnnT11e :1eFapcTnc1np1ro 1,:na:ta 11p1HL'1e1u1n :ia 
cnGoii nnTpeGJIOCTh COÚl!j1<llll!í1 !! ll:1."JfJ:.!\C!!llH :talllllilX 

ílTiiOCl!TCJ!b!iO .'!Cl\apCTBClllll1l:\ llj1C!lé!paTnB !! l!OilYHI (j1op.;1 y 
crrrpy:U!lll!CCT!la .\H!'i!CIY npa1Hl.\\ !! ri1a1n1a1teilTO.'·l, !(OTOptiH 

;"tOCTHJ'.'Ja ca.-.1oií CO!lj1C.\1C!!l!flii 1j1qp.\lhl n fín.'lb!!l!!!l!Oii <i1an
;,1anenTlll!CCJ\Oii c;1y:.wíc, H pa.\1!(<!X nc11c6110-nporfnL1~11\
Tl!tiec1\!1X pa1í(J1l!!X rpyrn1. 

Tl r, 1\:.. Z 11 ln i: Outlrwks r1J .,·ci.- lilific anrl prt11•!i1~ 1 1l 
con1icralion fn.·/inccn 1;h11r11u1r~i,~t 1111.rl 7Jhy..,,;1~irrn 

Jn a h:cLnrc. t'~)Hd ar thn oe<·n:-:io11 oí t.be sy1n11n:'iurn 
<1f U1c pl1nnnue;.11ti-icnl ~rie<.'i\'tin:o of i.!ic C(J:\IEC<)N 
c(1tlnlri(•f'l -!-fi I\f1t\", \IJ"I, ln; t!u· 111Tsidf.'11L of t.hc 
Fft1ngndan 1:'hnnn1tc~Pui.i<~nl So~'..it'l.v unrlcr thc tii.le o;l)ie 
r\.'l'S!JC•kLÍvr· der \'t-iS:-iUJ!:-:('hHfiJic!'l\.;l\ tlrld praki.i:o;eJien 

l..:.0011t:r11tion "Z.\visel1un J.l)1an11uzcuL tuul :\rzt'' il10 
rlcvt•lop1nent of both professions "·as hroad!y ouLlinod. 
Tho for1n of cnopcrntion \\"flS initíally thc prescribcing 
qf drngs by thc physician and cntnpounding tind 
dispensing by t.hc phar1nncisL ln t.hc coursc of i.hc 
develop11H'.ni.. of lnrgc~-sculc drog produ(·tion has bcen 
df.'vclnp1_•d a higlH·r <legrcl' nf physieinn-phnr1nnr~isi. co-
11p;~n1tion iu Uie sysh:innlie drug n:scn1·vl1. \Yíth tho 
rapid inL'.reaSL' of tit'-! n111nber of ne\\" tlrugs, thc need
nrr1se for co1npiling of innnysidt~d dntn rclnlcd U! drngs 
to sr·rve as sn11rcv for infonnaiion. nrHl tliese require
rncnt.s h•d io n !\t)\\' forrn of physicinn-phnnnneisL ('fl· 

opt~rai.ion \Vhiclt gnint.'d ils inost: n1oderne fonn in t he 
frnrtH' 1Jf !lH~di('nl ien1ns \\"it.hin i:he clinicnl- nnd hospit.ul
!1har1t11u·e11tienl s1·rvif'P. 

D !', l\:. Z n 1 ni: IJú; Pcn;pckti1:cn 1lcr wisscn8chaft
/ichu1 unrl pn1!.·ti.~·eh•_:n I\.001Jt:rafi1)n ::.icisr-hcn Phurina::.c11t 
11nrf Ar:.:! 

\"1·rfa,.:s1·1· uinLC in :-;('illf'lll \'ot'i.rnu. dun ;~r nnlüs:'\ich 
,j\':-' i !l \ r E~i1111li· ( 1 H) f{ ), Z\\"Ü.:chen dt 1 lt1 4. und fl. }f 11 i 1 DS l . 
:'t·it„11:-; dcr J'!1nn11a1.1·titi:.;1·!1nn nc:"t:lbchaft dr·r [l(~\V 
\"Pl"ll!l;.;tn!iett'!l ~::11qu1,.:i111Jt:.: 11hgPhnl1.1•n liul, kurz nuf 
di·.· [•:n1 \\·ieklu11g ein, di1' :.;it'!i :-;,•it. d(·r :\.b:-;on<lt~rung d1·r 
lwidr·n 111(•dizinÍ:-'('.hf'11 F:(!l'llf(! hi:-; heuü· vollzogen hnt, zu 
(le:-:;.;;~n !it_•ginn 1Jie Hnuptf(fl'ltl der _l\.(1oporntion dic \1·1u·, 
'ln:-:s ( h•i· ~\ 1-zt dn,; :\rzrH~i rni ti 1•l vers~hrif~ben, der _!_lhnrinn
zt·tl!. •ln:.;:'ell11· zulH·n'it.1·t nnr\ a!IS[!Pfol[!t hnL Irn Lnuf,. dcr 
i': 11t1Yi1·kl1111~[ d1·r grus:-'l wt rh·l1! it·l~1·n _.\ r·zuei111i t i.i:lprod u k
Li11n !iaL :-:icl 1 dh· :-;\-s\ (•inat i:'1·hc :\ l'!.n»i1 nit-le!for:-;eliuna und 
inne!"!1nl!1 div:-:1·1·~det• hiil!cr;: Cl rad dur :\rzt-J'hHriní;~eui· 
!\:11ri11f·rati<1n lltl:'J.;t'S!ldit·l. Di1· ntpidu -Ent·\\"i1~klnng dc:-: 
.-\r;·.l!··iiniLt,·l,.:(•!iatzi·s hraehi.1· d1·n .-\nspnich d1•t• syste-
111ati:-i\'.lu_·11 ~1un111!11nLC und B<'knnniunlJt) di~!" :-:ic!i nuf 
Arzn,•ii'nii.i.cl !H'Ziehc·ndcn 'f)1üen SOl\·i'e nnch dií~ nnnen1 
F()nn d<'l' .-\rzt.flhHn1111:.r•tii-l\'.n(1rH·1·ntion niii. :-;il'h, div 
ir11 l\:n1n!.:;·nl1nu:'-:\potli1~k('r-llit~11:.:í, ini f{n!llnun dPr 
!-l1·ilu11µ-:-'-l'rih·1·111io11:-'-C-:ru1JJH'!1 ihn' iiHHit~rnsf(~ Funn 
•.·1·n·ir·ht('. 

!J-r11 !(. Z a ln i: Pu··J!!:l:liro.i 1!1; {11 sr:irncrt l:uj 
f'r1 rl:!i/:rt ku11fafH1/"(J 1f•} /11 l·11r111'i.,'/r1 l·11f {11 frtrin<wiisto 

LH nütun• du111 ]1L :-:i111p(1:;.i() de fnt'lllHcinj n:-:{wioj d1~ la 
!-\ f ~E f ! -lnn• 11,j (qq;anizit.n de la -[-11 ;'.;is ln !i-n dt~ 1nnjo 
l!!sJ. 1·B \\.(·ir11n1-. nDH) pn•le~i;.; :-:uh t-it.nlr1 „T)ie Pers-
1wkti\'\•n d!~l' \1·i;.;~(;t\:'l('!i11f(\ji'!H•n ltl\<J {'ll'itkd;;;ehen J(n
(lf't'ndion Z\1-i:-:clten :f.l!u1rrn11zcui und :\r:r.t". }!.;n sin 
jll""h'gfJ li rnalltJng() t11enciis ln e\·u\nnn ekdc ln disi.L!n 
de '11 du profl!Sioj frü; ninj 1u111nj ütqoj, .l\".01nenec 0ufn 
f(Jrnio di· ln kunlnboru c:-:iis, tio, kl1 hi kurncislo prü· 
:.:kril•is nH:dikn1nunton, kinn ln fnrnuu.'.iisto pretigis knj 
p], lrini:-'. En la r.;rnnduzin11 rnedikHi11c•11t..fa hrikndo el
f( 1!'!11iti.-; ln :-'i:-'H:1111t 1n('dikn11H·nte:.:p!ort1 knj en fri !11 pli 
n!ra _'..;l'1tdn d;· \11 k11racist11-Í!t1'11uu·iisi.lt knnlnliorn. Ln 
rn11i(lf'J!H (·\"nluo dr· ln JllPdik11ttH~nU.1·ezoro k11nportis li1 
[H"\·ivndun d(~ ;.;isu·rna k(1lc•k1nr10 knj konigo de lu indikoj 
pri la !!H!dika11H'!lt(lj. knj jH)r' tio nnknú la 110\-1111 forrnon 
(l(· ln k11r1u·i:-:in-f1tt'r111H·iistn k11nla\Joro. ki11 1tdn[!is sinn 
1dvj r11(1di'rnnn fonnon en ln bnspiialn-fHt'lllllCiisln :.-w1·\·o 
kaj "Hk1u!rP <le l1t kurncnj-pn,filnktikaj lnliorgrupoj. 

(1Srcn1111el1cci.s Ori:osturlon1/r..nyi Egyctcrn, l3urfl"(.pcst, 1-Jéigpcs B1ndrc u. D. - J0,92) 

Érkezett.: 1081. \'. 15. 

YJ.TAM L:-111 LAXY \'LfüETc\H L\XUSOL(XAL 

01.: Ö:\Z :-!:í (7). 1:1:l (lHSl ). 

H-os;;:.ú id(ín úi. fol\"i.nt.01 t ti:-:zL:Í.n HÖ",;\'.!l\"i vn.,d1·t.\i 
nnyngokknl t.ii!'t{~n(i üí,p!i\\koz:ís -- prnü'ill (.~~ H 1 ~ vitn-
1niu !ii!inya rnint:t:. - proh!1'n1ntik11s .. .\ ,.:zcr\-i . .'Z!'l fuhl·rj~_„ 
~znkségleiét csnk tH:lu·Zt~n lr:hct. niiv\'·nyi fcli1'~!'j(:•vcl (1,1!. 
szójuliszt.i.i:l) kich\~íteni. '1> 1 ~ viinn1in pedig (':-;ak az 1illat-i 
íeliérjékhcn t.nlóllu:üö. :\z 1.~111LH:ri :;;.L·r\'ezcL 1nnr:tival ho-1· 
zot·.t. 'k\~sz!t:il'il czckb()l ixz nnytigokhöl soluíig~ !llE!gőrr.i 

111.!ynn, du t\i'.Pk 10 Vl\i!.'; ~()év nlutt. kirnerülnck. \~l'gl•t.n
ri1inus, 111ind1~n 1illnt.i i~!'t'dt.díi ü'tpl1i\(:któl i.nrtózkodú 
1tn\·1ik i':-'l.'l'~uniiiint'·l \'itn11iin!iiün\TH utnló tHneüd~o.;t 6:-;z
k!\,Pk. 1-~ 1 ~ vit11rllin !diín;<n H Vi.:;zr·~ v6r::;:.e;;/·ny:'éµ: ko\'· 
kiizn11l\·nl jár. \"i:;znnt a \"l•uetarii\tiusok küzi"itt ritka u 
:'Zi,·infitr·ktu;.;. Ennt.'l·: IH:H1 H nü\·t!nyi kuszt. !lZ cls6dlegt•s 
ukn. !H!lH:in inkálil1 az, !to~-,- 111\luk kl'\"Ci-iclib 1t kfll.·kiiznti 
it'·n~·,;z„"i!~ sz1i1nn (C'Hd1:01 i~-íii..i:. inngn:.; \-,~rnynini\.,;, 111ngn~ 
kul(·:.:zit·rin :-;zini) Ulii). · 

!?. B. 


