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Aranydiplo másajnk lelkes ünneplése azonban nemcsak itt zajlott le, hanom ezt még bensőségE->sebben,
~ mtgbE;csül és még teljEsebb megn:yilvá nulásá·val átvették rrrindazokb an a Gyógyszer tári Központok ban,
·ahova különösen még ma is munkában helytálló gyógyszerészek vitték haza Budapestről g·yéroánt-, illetve
axany-dipl omájukat :\fi a Fővárosi Tanács Gyógyszertá1i Központjá nak ünnepségé n \_oltunk jelen, és
így 0sak erről ·yan n1ódunkba n beszámoln i
1956 dece1nbe1 23--án a G;y K„ Igazgatósá ga vendégül látta mindazoka t az aranydiplo más gyógyszeré szektt, akik a központ gyógyszert áraiban ma is beosztott n1unkakö1 btn dolgoznak. Így a meghívotta k kö„
zött \Olt l~. i zen p rei sz Dezső, Fi 1 e p Béla,
Fekete Ando1, Rad i m e ez k y Antal, Ispán
Jenő, Ló i á n t Dezső, id. II o n d 1 József, l\f aj o s
Pál, Halász.B éla, Balás Pál és \Veiss Béla.
A tanácste1 em dúsan megrakott asztalánál ült az ünnepcl1.ek kö?.ött a Gy. K PártszeI\'ezc::tEJ titká1a, a Fő
vár:osi 'I anács Egészségüg yi Osztályána k vezetője,
annak főgyógyszerész helyettese, a köZpont igazgatója,
főg·yógyszerésze, vezető szakfelügyelője, és ott volt
két államvizsg a előtt álló gyógyszeré sz, akik első díjat
nye1 tek a központ idei pályázatán : K i s s Éva a
104-es és dr. Kövi Józsefné az 513-as gyógyszert árból Igen, ott volt ez a két, azóta diplo1nát szerzett
fiatal gyógyszeré sz, ott ültek velük, közöttük, és
különös figyelemm el hallgatták az elhangzott beszédeket. Itt is összeforrt egy élethivatás . csúcsán a múlt
a.ranydiplo roákkal jutalmazot t, féléYszázad cis teljesít-
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ménye két pályadíjny ertes, jövőbe induló, fiatal gyógyszcJ.'ész első lépéseiv81.
S·yilván erre célzott Barna Ist"\-án igazgató üdvözlő beszédében , amikor aranydiplo m.ásainkat példaképül állította fia.1.al kartársain k elé, és arra kérte őket~
hogy ezután is olyan szakértelem mel, pálya iránti
szeretE.ttel adják át nekik sok évtizedes gyóg:ysze1k észítési tapasztala tukat (De helyesen jegyezte meg egyik
valóban fiatalos aJ anydiplom ásunk, hogy azért még
ők is akarnak ám tanulni a fiataloktól. ) _l\.z igazga:tó
jó ünnepeket , boldog újévet, jó egészséget kívánt a
ünnepeltek nek, és borítékban átnyújtott a n<:;kik a
Gy K karácsonyi ajándékát és a Fotó-kö:r igen jól
sikc1 ült fén·ykép··na gyítása.it minden egyes jelenlevő
ara.n-,ydipl omásról Itt jegyezzük. meg, hogy a két
hónappal ezelőtt elhunyt F o 1 k ro a n n Ferenc aranydiplomáját F e 1 k a i Ferenc, a 709··es gyógyszert ár·
v0zetője vette át, és ő volt jelen az ünnepsége n is. Dr..
'\Tik o 1 János, a Fővárosi T·anács Egészségüg yi Osztályának vezetője a régi és a mai társadalmi r·endszer egészségügyi felépítéséről és m.a.i lehetőségeil'ől beszélt
Soha - mondotta - n.em volt a gyógyszeré sz ol,yan
közel a néphez, soha olyan közvetlenü l nem szolg~l
hat-i:a a nép egészségüg yét, mint ma. Ha. nem gondolunk az évek múlásá1a akko1 ezek az a1anJ··diplo mák
boldogságo t, inegeléged ést kell hogy sugározzan ak,
és annak biztos tudatát, hogy óhajain!{ teljesülésében~
munkánk és pih.cnésünk színvonalá ban c:sak a szocia.lista jövőtől vá1hatunk a közösség éidekét szolgáló
Sz. J
életet és boldog, teremtő békességet .

A GYÓGYS ZERÉSZE T PRO.BLÉJHÁI
A CSONGRÁ D MEGYEI GYÓGYSZ ERÉSZ SZAKCSO PORT VITAULÉ SE

l\. Csong1ád 1negyei Ci-yógyszerész Szakcsopo rt
1957 dece1nbe1 3-án a Szegedi Or,:·ostudomá,nyi
Egyetem Gyógynö> ény- és Drogisme reti Intézetének előadó te1111ében előadó- és vitaülést rendezett ,,-~ gyógysze1 észet p1oblén1á i'' cí1nmel.
Az ülésen jelen v·oltak a Szegedi Onostudo mányi
Egyetem gyógJ szer ész t~1ná1ai, a ~Jegyei Ta.náos
f{)gyóg:yszerésze, a Gyógysze rtári ]{özpont igazgai.Üja, szak1nai vezetői és g~y·ógyszerészei 1 az
cgyc;tcmi ifjúság néhány érdeklődő képúselője.
Az ülés mintegy 50 részyevőjét K eszt h e 1 y i
Béla gyógyszer ész szakfelügyelő, a Szakcsopo rt
titkára üdvözölte az Elnökség nevében. }fegemlékezett G e r 1 e Jenő gyógyszer észről, akinek
aznap kellett volna átvennie aranydipl omáját a
Budapest i Orvostudo mányi Egyeteme n, ha ebben
betegsége meg nem akadályoz ta volna Ezután
\.ég h ~!\.ntal egyetemi tanárt, a
felkt~rte dr.
„Gyógysze i észet" föszer kesztőjét v itaindító elő
adásának m~,gtártására
\'ég h professzor hevczctés ként utalt aua,
hogy szaklapot szerkeszte ni csa.k úgy lehet, ha
ismerjük azt az utat, melyen szakmánk nak haladnia kell. Az elmúlt év folyamán éppen lapunk irányának meghatáro zása során szá1nos vita. 'iolyt
erről a kérdésről .A.' ita során a „Gyógysze1 ~zet"
sze1kcszlűinek kialakult 1;·élen1ényét a g;yógyszerészképzé s szen1pont jáhól kívánja ezúttal is1nertetni ; ez ugyanis az a szen1pont, mel·yből - mint

tanár - legjobban tudja 111eg,:ilágít.ani szakn1ánk
problémái ról kialakult felfogását , és ezzel lapunk
el\;i i1ányvo11alát. r\ kérdést tcrn1észct esen ne1n
lehet lezártnak tekinteni, hiszen a természet tudo111ányok folJftonos és egyre roh.amosa.bb fejlődé
sével minden szakterüle tnek lépést kell tartania.
\T ég h professzor előadását azz~tl zárta, hogy
a gyógyszer észet - n1int tudománJiOS hi,:atás jövője az elmondot tak alapján ítélendő meg A
g}Ó~ysze1 észct problén1á i szaklapun k problémái
is Eppen ezért a szerkeszté s munkájáb an ezek a
!elismerés ek mutatják az utat
(Az eliíadást lapunk 10 oldalán teljes terjedeleméb en közöJ.iük Szer le)
D r N o v á k Ist>án egyetemi tanár (Gyógynövény- és Drogisme reti Intézet), az első felszólaló,
egyetérte tt az előadó>al ahhan, hogy a gyógyszerészet oktatásán ak elméleti elnrélyítés ére szükség van, 'alamint abban is, hogy a gyógyszer ész
számára szellenii te'; ékenysége t kell biztosítani~
különbf:n n1unkája a technikus éval egyenértékűYé
válik Az egyetemi oktatás teherment esítésére
szintén helyesnek tartja a tang3róg;y szertárak rendszerének kiépítését , mert ott a technológ iai alapmű>eleteken kh ül olyan gyakorlat i anyagisme reti e tehetnek szert, amilyet az egyetem nem
nyújthat _A. gyógysz~rtári 1utin-n1un ka azonban
ön1nagába n ne1n igényli a n1agas szín' onalú egyetemi kiképzésb en részesült g;rógy·szer szakértőt..
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Ezt a munkát jólképzett technikusok szakértő
vezetés és felügyelet mellett kifogástalan ul elláthatják A technikuské pzés ideiglenes jellegét
azonban mielőbb meg kellene szüntetni és életre
kellene végre hhni a gyógyszerés zeti technikumo t
A „Gyógyszeré .szel"
X o v á k professzor
vélemén:ye szerint - a to\ ábbképzés, a tudományos ismeretterje sztés célját jól szolgálja, de hírszolgálata hiányos, pedig olvasóit kivétel nélkül
érdeklik a gyógyszerés zet 11azai szervezetel_pek
hírei, dc a g~yógyszerészeti szempontbó l jelentő
sebb külföldi hírek is
Pap y Lajos hódmezővásárhelyi gyógyszertá rvezető egyetértett ugyan azzal, amit az előtte
szólók az oktatás alapjainak elmélyítéséről és
színvonalán ak emeléséről szóltak Megjegyezt e
azonban, hogy mint egyetemi hallgatókat foglalkoztató tangyógysze r tár vezetője kénytelen megállapítani, hogy a hallgatók nagyrészét nem érdekli a gyógyszertá ri munka, nem érdeklik a
gyógyszerés zet problémái. Ez részben onnan eredhet; hogy sokan a fiatalok közül véletlenül kerültek a gyógyszerés zi pályára, más szakokról, átirán:yítás l{ö1;etkcztében, vagy azért, mert n1áshov'á nem vették fel őket Ezenkívül nagy csalódás
éri a fiatalokat, 1nikor erősen kémiai irányú képzésük után gyógyszertá rba kerülve a tanultak
jelentős részének alig veszik gyakorlati hasznát
Éppen ezórt szerinte a gyógyszerés zképzóst nem
az egyetemen, hanem a tangyógysz ertárban kellene kezdeni Az ott eltöltött idő, legalább egy
esztendő, elteltével a jelölt tisztáha jöhet önmagával, hogy megfelel-e hajlamaina k ez a pálya Közben pedig inegszcrezh etné a technológia i és anyagismereti alapokat A gyakorlati idő végén leteendő
technikusi vizsga egyúttal felvételi vizsga lehetne
az egyeten1r e
A „Gyógysze1b lzet" szerkesztésé t bírál\' a úgy
vélte, hogy a közleménye k egy részének olyan
magas a színvonala, hogy az a gyakorló gyógyszerészek_ szán1á1a elérhetetlen A gyógyszerés z
ugyanis a gyógyszertá r han legalább 8 órai megfeszített munkál végez Ez a munka pedig éppen
egyhangú 1 olta miatt nagyon kimerítő, különösen
ha hozzáadjuk azt az adminisztrá ciós munkát is,
mel:et a 8 órán kívül kell legtöbb gyógyszerés znek
clyégeznic. .t\ lizika.i fáradság szelle1ni kimerültséggel párosul, és megfosztja a gyógyszerés zt attól
a lehetőségtől, hogy a tartalmasab b, színvonalasabb közleménye k elolvasásáv al tovább képezhesse inagát. I\.ülönösen vonatkozik ez a.z időseb
bekre, akik szeretik pályájukat, és szívesen gyarapítanák ismereteike t. Helyesnek tartaná, ha több
rövidebb tájékoztató szakmai közlemény, és fő
ként hír jelenne meg a laphan A farmakológi ai
vonatkozás ú cikkeket sem találja elegendőnek
Dr
V i n k 1 e r Elemér egyetemi docens
(Gyógyszeré szi Vegytani Intézet) nagyon fonto'nak tartaná, hogy a nagybani gyógyszerké szítés
technológiá jának elméleti alapjait a gyógyszerészek elsajátíthas sák Éppen ezért szükségesne k
tartaná, hogy a szaklap töhb ilyen tárgyú közleményt közöljön Ugyancsak fejlesztendőnek tartja
a gyógyszeris meitetést is. Egyebekben a lap célkitűzéseivel és általános irányvonalá Tal egyetért
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Dr Ház na g v András egyetemi adjunktus
(Gyógynövé ny- és' Drogismerc ti Intézet) megemlítette, hogy gyakran hallani olyan megjegyzéseket, hogy az orvosok lebecsülik a gyógyszerészek munkáját 1\iaga részéről ehhez szükségesnek,
tartja hozzáfűzni, hogy csak akkor, ha a gyógyszerész nem áll feladata magaslatán. A gyógyszerismertetés megszer\ ezése kapcsán tapasztalta
hogy sok or\ os szí1- esen_ veszi a szakértő g}'-ógyszerész tanácsát .:\. jól képzett g:yóg:yszc1észt az
011,osok általában elis1nc1ik eg:ycnrangú i11unkatársuknak, és az ilJenl1ez szív-esen fordulnak útmutatásért ITTrógyszerrendelési kérdéseikbe n J~z
is a11a vall, hogy a mély biológiai és élettani alapokra épített alapos hatástani ismeretek a gyógyszerészt az orYOS értékes tudon1án}-'OS munkatársává, a közegészség ügy nélkülözhet etlen tényező
jévé teszik Attól, hogy ilyen ismeretek birtokában a gyóg; szer ész a ku1 uzslásra hajla1nossá \·álnék, ne1n kell tartani Ez a. \· eszély éppen annál
kisebb, minél jobban ismeri a gyógyszerés z a gyógyszerek hatását és mellékhatás ait
Ami a szaklapokat illeti, úgy látja bizonyos
munkamego sztás alakult ki az „Acta Pharniaceutica Hungarica" és a „Gyógyszeté szet" között
Az „Acta" úgyszól1· án csak analítikai 1 onatkozású cikkeket közöl. Helyesli, hogy a „Gyógysze1'észet" más területekre helyezi a slllyt, de n1ég
határozotta bban kellene szerinte technológiai ,
biológiai, hatástani, és különösen far1nakognó zilti
irányban eltolni a közleménye k súlypontját A
gyógynövén ykutatás 'ilágszcrte újjászületés ének
időszakát éli, szaklapjain khan azonban ennek
Ugyszólv án nincs n) on1a
A fiatalok hhatás!uda tának hiányát különben
ő is azzal n1ag;·ar ázza, hog3r aki g·yógyszc1 ész szeretett volna. lenni, az leszorult a pályáról, és múshonnan odairányíto tt fiatalok töltötték meg a
helyeket
Bal e s a -y István megyei főg:yóg,Jszerész azz>Ll kezdte felszólalását , hogy a „Gyógyszeré szei"
t01 áhbképző jellege, és szerkesztésé nek általános
vonala megfelel elképzelései nek, illetve Yéleményeszerint az ol1;asók nagy1észe igényeinek. v·annak
azonban olyan területek, melyekről sok gyógyszerész szeretne többet olv-asni Ilyenek az egészségügynek a g:yógyszerészettel határos területei;
a közegészség ügy és ezen belül a gyógyszerol láiás,
valamint a közegészségügy· és gyógy·szerellenőrzés
felépítése, és szerveinek munkan1ego sztása Ilírek
a gyógyszertá ri központok, a szakcsoport ok, a
rokon szakn1ák életébé51; találmá11:yok, n1ŰSzaki
újítások az egészségügy területén. „A. szcrkesztóségnek fel kellene kérnie egyes kiváló orvosokat is
élettani, gyógyászati ,, onatkozású közleménye k
megírására A technológia i szemléletet jobban
kellene a lapnak támogatnia ; esetleg külön
technológia i vagy általában müszalü rovatot kellene indítani Az oh asó állandó és időszerű közleményeket Yár újabb gyógyszerekről, gyógyeljárá sokról. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy eredeti cikkeket közöljön a lap, mert más lapokból áhett
rö1--Jd ki\ onatok sok esetben jobban tájékoztatnak) inint az igényesebb e1edeti közlemén:yek.
Célszer-Ű 1 olna, ha a szerkesztőség ismertetné az
1
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Országos Közegészségügyi Intézet és az Egészségügyi J\'linisztériu1n G3rógyszerészeti és i\íűszer
iigyi Főigazgatósága ~1űszaki Fejlesztési Osztálya
referáló ülésein elhangzott előadásokat. Töhbet
kellene foglalkozni receptúrai problémákkal, in1~01npafibilitások gyakorlati inegoldásának is1nertetésé,el stb
Egyáltalán nem foglalkozik a lap a technikusok
tmábbképzéséHl Ene a célra legjobb yo)na mellékleteket szerkeszteni, amint azt külföldi lapokban is láthatjuk
Dr Di r ne r Zoltán egyetemi tanár (Gyógyszertani Intézet) csatlakozik az előbbi felszólalók
ama 'éleményéhez, hogy a jól képzett gyógyszeré8zeknek nincs okuk kisebbTendűségi érzésekre, de
is1nereteit nem szaba.<l_ véka alá rejtenie A gyógyszerész sok olyat tud n1ondani az orvosnak, amiből az tanulhat, és a inai gyakorló 011.:-os sem sokkal nag)'·obh a1ány·ban használja fel az cgyete1ne11
elsajátítotl hatalmas isrneieUörneget, mint gyógyszerész kollégája _1\ g:yógyszerésznek - sze1inte,
aki n1int. orvos is,. talán kissé más látúszöghől is
clen1zi ezt a ké1 dést - elsősorban az 01 ·yostuclo:.
1nán~yok te1ületé1 e szakosított \:·egy észnek kell
lennie ~rehát a g:yóg:ys:l.erész tudományának nen1csak a gyóg:yszerkutatásb an, 11ane1n az cgészségüg:r minden te1 ületén ki kell egészítenie a:r, orvos
tudo1nányát a ké111ia és a határtudon1á1Tyok ismc1etóvel _:\1ni a lap szÍIT\ ona1át illeti, ter111észetes
h_ogy lesznek eg:ycs kaTtársak, akik egyik
yag~y n1ásik. cikk jelentőségét 110111 értik. incg, nem
olvassák el Ez azonban ncn1 lehet ok arra, hogy a
szín·vona.]at csökkentsük, hiszen például az „Orvosi
Hetilap''; 1ninden cikkét sen1 n1éitá11.·yolja nündc11
gyakorló orTos, és tá1·olról sern olv-as el ininc_h~n cikket. „A. didaktikai szc111pontot azonb~111 ntc:m szabad a lapnak sze111 elől téYcsztenie, és 1nag·ya1ázó
jcgyzctekk0.I kell ko1n1nentálnia 111indcn olyan
műszót 'agy kifejezést, melyről feltehető, hogy
az átlagos ol,;asó 8zán1á1a a közlen1én·y megértését
nehezíti
T a k á t s István Rzcgedi gyóg,ysze1 ész .D i 111 e r p1ofesszor didaktikai szc1npon"Lról inondott
megjegyzéséhez osatlakozrn a gyak01 lati problémák il3en eélű feldolgozását tartja a lap eg~ik
legfontosabb feladatának Ezenkh ül kívánatGsn;k tar laná, hogy a lap ne csak továbbképzéssel
foglalko7.zék, hane1n a szakma igazi újságja is
leg~yen Szí\--esen látna egy, a gyako1ló gyógyszerész
problémáüal ioglalkozó rmatot Ezen kívül több
hírt közöljön a lap elsősorban belföldről, de külföldről is A gyógyszerészek körében ismételten
felmerülő kisebbrendűségi komplexumról megjegyzi; -hogy annak gyakÍan az orvosokból kiinduló
alapjai is \annak, ezt azonban a gyógyszerész a
inaga sza.kisme1eteinek biztos alapján kétségtelenül ellensúlyozni tudja :Ken1 tud rá esetet, hog3:
oryos eg:yetlen gyóg1· szerészt is lenézett volna,
akit mint embert és mint szakembert közelebbről
n1Pgis1nert
~10 I ' a r József egyetemi adjunktus (Gyógysierészi \T egytani Intézet) elisme1ő szaya.lzka.l
111éltatta a lap szerkesztőinek háromnr-gye<lóYi
nehéz rnunkáját, és incgjegyezte, 11ogy az a inunka
,-élc1nény·e szerint n1egérden1clne egy függetlení-
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tetl szerkesztőségi munkatársat Érdeklődött,
hogy mint alakultak az előfizetések az elmúlt ÓY
folyamán, Yan-e adat ana, hogy hány példány
fogy el belföldön és hány jut el külföldre. \égül
többek 'éleményét tolmácsolva közölte, hogy a
„Gyógyszerészet" ohasói helyeselnék évköny,
kiadását
„!\.z egyes hozzászólások általános gyóg,ysze1 észi
1--ouatkozásaira a főszerkesztő azok elhangzása
után egyenként \:álaszolt, a lap szc1kcsztését
érintő kérdésekre pedig a feleléSs szerkesztő összefoglaló 'álaszt adott
-~\. főszerkesztő No\. á k és Di 1 ne r p10·
fesszoroknak 1negköszönte a g)·óg}'·szcrészképzés
ehnéleti alapjainak eln1élyítésére ·y·onatkozó ja·vaslataikat, 'alamint általában a felszólalók hozzájárulását a fohotctt kérdések kifejtéséhez. Hangsúlyozta, hogy a felvetett. ké1dések inü1él szélesehbkörű meg,ilatását halaszthatatlannak tartja
Elsősorban az egyetemi oktatók, de a gyógyszertá1i küzpontok és gyógyszertárak dolgozói, a tudon1úny·os intézetek, gyárak és ellenőrz.ő labo1ató1iumok ininde11 gyógysze1észének segítsége közelebb \ihet a cél, a korszerű gyógyszerellátás kö' etelmé11y·einek n1egfelelően képzett gyógy-szo1szakérté) általános gyógyszerész és szakgyógyszcrészek
képzésének megv-alósításához _A. mély eln1életi
alapis1ncreteken_ nyugi, ó a,lapos szakképzés azonban önn1agában nen1 elegendő ahhoz, 11ogy a
gyógyszerészi kar, n1int kollcktí ,, a, elé1je azt az
elisn1e1ést, n1clyet inegkíYán _'.\1nint ne1n létezik
é:s nen1 létezhet kollektí,,- Yizsga ~ ezz<'·l a n1egjegyzéssel \Tó g 11 p1ofcsszor különösen a jelenle1;ő
egyeten1i hallg;.1tókhoz fordult-, ugyanúgy· 110111
létezhet kollektív- inegbecsülés sc1n :fi1inden gJ ógyszerésznek külön-külön kell elérnie a saját egy éni
inegbecsülését szakértő munkájával, mert nünél
tölih gyógyszc1ész sze1cz elis1nerést a n1aga szaktudásának, a rnaga jó egószségüg,yi szolgálatának,
annál több 1negbccsülésben lesz része az egész
gyógyszerészi ka1nak is
Dr Láng Béla a „G;yógyszei észet' íelelős
szerkesztője Y"iilaszában hangsúlyozta, hog:y ne111
elegendő általános gyógyszerésznek inély el111életi
alapokon nyugvó alapos szakisn10rctckkel rendelkeznie, legalább ilyen fontos az is, hog.~ a gy-óg;.-szerész alapos tudását \. alóban 11asználhassa is a
népegészségügy ja,ára MásszÓ\al föltétlenül biztosítani kell a gyógyszerész rnnnkáj<inak 'lég h professzbr által e1nlített szellenli tar tahuát Ugyanis
nen1 'lnaga a tudás, neni is az egyetenii képesítés az,
an1i gyakorlati értl)ket jelent, tehát az erkölcsi és
anyagi n1egbeosülés alapja, hane1n a célszeríien
felhasznált szakérteleni l1a a kit-ünő szakképesítésű
egveternel 'égzett dolgozó csupán yagy túln} omór6Szt egyszc1-ú, technikus által is el\:égezhet.ő
munkát 1--égez, nc111 csodálatos, 11og,J.- ne1n sokkal
több megbecsülés jut osztályrészéüi, mint annak
a technikusnak, aki lé1i,:yegesen kevesebb el111életi
tudással ugyan, de lényegében ugya.nazt a 111unkát
'égzi Ahhoz tehát, hogy a g3ógyszerész 'alóban
gyógysze1szakértő,-é fejlődhessen, is1nereteit állanrl.óan kor:-:zerű szinten tartha.ssa fel kell őt
szabadítani a n1anuális 1 utin1nunka zörne alól
Ezt a munkát át kell adnia jól képzelt technikus
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1nunkatársán ak.

_A_ g·yóg-yszertárak állan1osítás a
.A. gyako1lati kérdések 111eghcszélésé1 e „J{éidéugyanis íeloldotta az egyéni anyagi érdek köte- sek és Feleletek" cín11nel indít.ott a szerkesztőség
lékét, és a gyóg:y szertárhálóz at dolgozója. azóta ro\·atot, n1e1t a Szerkesztő bizottság ezt a forn1át
ne1n a inagánérdek et, hane1n \:alóban a. közegész~ tartotta legalkalrnas ablmak a gyógyszerés zek konségüg-y et s...:olgálja \ 1an azonban egy n1ásik kötött- krét problén1áin ak, közöttük technológia i inkon1ség is _ A. szerkesztő ,-élen1ónyc szerint az általános patibilitási kérdéseknek , felyetésérc és rneg,·álagyógyszerész-gyógyszerszakértőnek nem lehet felszolására
adata a sablonos gyógyszerké szítés és kiszolgál.Az el1nűlt 3/í éY során igen kevés kór dés érkezett
tatás rnanuális \;égrehajtás a, hanem a. g:yógyszc1- a szerkesztőséghez. ,\Játszat tehát az, mintha techtá1 n1unkájána k irányítása, a g:yógyszertá r ellá- nológiai problén1ák, inkompatib ilitások 111a 1THÜ
tásához tartozó te1 ület OI\· osainak tájékoztatás a, ne1n lennének ::\Ieg kell n1ondanunk , hogy a többi
és ennek érdekében ön1naga és munkatársa i ál- kérdések a feleletekkel együtt a Szerkesztő bizottlandó továbbképz ése Ez ,o]na az a szellemi tar- ság ,aJarnelytag jáneJ, gyakorlatáb ól merített adatalom, amely betöltené az általános gyógyszerés z lékok, n1c]_}eket azért közölt a szr:nkesztőség, n1ert
inunkáját, és ha ezt a n1unkát ,jól \;égcznó, inéltó, tanulságosn ak ,--élte azokat, és remélte, hog_y az
és \·itathatatla nul egyenra.ngű társává válna a olvasót ilyen rnódon is arra lehet bírni, hogy p1 obgyakorló on osnak, és biztos lehetne abban, hogy lén1áit közölje. Szí,·csen fogad cl közlés1e a Sze1munkája ercd1nénye, és a mostaninál nagyobb keszt,ő bizotts~ág olyan kérdéseket is, n1el:yek iná1
megbecsülé se nem maradna el .A szakg:yóg:yszerész felelettel együtt érkeznek be Egyellen feltétel az,
pedig mint a kutató onos, a higiénikus, a klinikus hogy a kérdés tanulságos, a felelet helyes legyen
legszŰrosabb tudo1nányo s 111unkatársa, inint a
Másik többek által említett, dc legjobban clr
gyógyszerk utatás, a gyógyszer-t echnológia, az Ház na g} adjunktus által kiemelt hiányosság
élelmiszer- és gyógyszerellenőrzós hivatott szak- az, hog:y drogis1neret i, nöyénykérn iai tárgyú közértiíje igen nagy szolgálatot tehetne gyógyszer- lemények a lapban nem láthatók, holott ez az
ellátásunkn ak és egész népegészség ügyünknek
iránr 1ilágszerie újjászületés ét éli Ene nag.i jáA szaklap a íejlődésnek ezt az irányát csak akkor ban ugyanaz -vonatkozik, n1int a hírckr e ós a
szolgálhatja eredményes en, ha elolvassák és meg- technológia i problémákr a Ilyen közlemény egyetértik Ezért a szerkesztők inindig törekedtek arra., lenegy érkezett be, konkrét kérdés pedig egyá11ahogy az ismereteket olyan színvonalon közöljék, lán nen1 merült fel ezen a területen Az ilyen irán) ü
mely az ohasók alapismeret eit figyelembe veszi
intézetel{ tudon1ányo s n1unkatá1sa i igen könn:yen
Szán1olni kell azonban azzal, hogy a szerkesztők segíthetnek azzal lapunk e hiányosságá n, hogy
általában nem nagy Yálasztékka l rendelkezne k, több drngismeret i tárgyú közleményt bocsátanak
és gyakran kénytelenek olyan közlemény elfoga- a Szerkesztő bizottság rendelkezés ére
dását javasolni a Szerkesztő bizottságna k, mely\rra a kívánságra, hogy a lap az OI(I és J\lünek tartalma megfelel ugyan a kitűzött céloknak szaki Fejlesztési Osztály tudományo s üléseiről heés értékes szakmai ismereteket közöl, de például szán1olót adjon, a felelős szerkesztő közölte, l1og-y
terjedelme miatt számolni kell azzal, hogy az ol- az ezeken elhangzott g:yógy~sze1észi yonatkozás ú
vasók egy része nem fogja méltányoln i A „Gyógy- előadásokat vagy az „Acta" 'ag:y a „Gyógysze1 észerészet" -hez hasonló típusú lapok cikkeit álta- szet'f inindig közli
lában felkérésre írják Ha a szerkesztőség egy-egy
!\. technikus-to v ábhképzést szolgáló melléklet
künagasló szake1nbe1 t megn:ycr bizon:yos tárgy üg,Yébon
a Szerkesztő bizottság már októberi ülékifejtésére, nagyon nehéz például a terjedelem túl- sén határozatot
hozott _'-\_ szerkesztők ennek érteln1é1etezett Yolta miatt visszautasít ani a közlést n1ében el
is já1tak a kiadónál, az .l~gészségügyi
vagy annak átdolgozásá t kérni
Tudon1án:yos rranácsnál a papírosszük séglet bizA felszólalók legnagyobb részé a lap hírszolgá- tosítása 61 dek
ében Jelenleg az ügy· a }finiszi:c1latát bírálta _'; bírálat az ohasó szempontjáb ól tanács
Titkárságán ak Sajtóosztál pi el6tt 'Attn. Ha
kétségtelen ül indokolt A szerkesztők azonban a StLjtóosztály
a papírostöbb let felhasználá sát enmindent megtettek, ami módjukban 101t, a lap gedélyezi, akkor
a technikusok nielléklete inég az
híran:yag-sz olgáltatúsán a.k biztosításár a Így· jóval 1958 év
folyamán megjelenhe t
az első szá1n inegjelenósc előtt sze1nélyes levélben
_A.z eg·yes közlen1énye k túlságosan n1aga.s eln1é-·
kérték fel a gyógyszertá rhálózat \:·alamennyi ,--ezeleti
színvonalár a vonatkozó bírálatra rná1 részben
tőit és a gyógyszerés z szakcsopo1t ok elnökeit (ez
több mint 100 1ezetőt jelent !), hogy az általuk Di 1 ne r _professzor -\ álaszolt, n1iko1 az 01 vasi
irányított vagy áttekintett területen gondoskod- Hetilap-ia utcclt Ehhez hozzátehetj ük, hogy a
janak a közérdekű híranyag Leküldéséről Az az- szakory·osok szakterületi tájékoztatá sát több n1int
óta eltelt jó 3/i éY alatt azonban mindössze három két tucat szükebl;i tcrtiletet átfogó különleges
hír érkezett be, a többiekhez -többnyi1c véletlenül, szaklap (pl , Gyennekgyó gyászat", „.Magyar Belpéldául egy-egy Tidékcn járt ininiszté1iun 1i kar- orvosi Archivnm", ,.Onkologia ' stb) lúlja el, a
társsal folytatott beszélgetés sm~án jutottak hozzá „Gyógysze1 észet" &zon ban non1csak a g~ óg-y szera szerkesztők. Ilyen kö1 ülmények között termé- tárban dolgozó ,,leen-dő gyógysze1'sza1cértő"2 szakszetes, hogv' nem elégítheti ki a lap hírszolgálat a a 111af tájékoztatá sát szolgálja hane1n a gyá1akban,
laboratóriu1 nokban, intézete-khe n, lnunkát ,-égző
legszc~1 ényebb tájékozódás i igény·eket sen1. 1
g·y-óg)'szr-i-észeké-t is. Ez tcrn1é2,zctcscn :::J(~rn -,-{dtoz-

1 Ez a szá1n a bi7.0nJ-ítéka annak, hog) ha olvasóink
együi.tmükö dnek lapunk sze1hes7.töi,.·e l, a.kko1 a híran:yag szegénységér e nen1 lehet panasz
Szeik
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tat azon a tényen, hogy a Szerkesztő bizottság
elsősorban a gyógyszerés zi kar túlnyomó többségét
jelentő gyógyszertá ri dolgozók igényeit igyekszik
szen1 előtt tar tani, ha arányosan figyelmet is szentel a lap többi ohasóira.
.~z ol_\ a.sók megoszlását sze1nlélteti az a tén·y,
l10gy lapunk utolsó, októberi és novembeii, számai egyenként 2600 példányban jelentek meg
Ebből feltehetően 1400-1500 példány jut el a
gyógyszertá rhálózatba, 30,0-350 példány külfoldre, a megmaradó 800-900 példány pedig
egyéb belföldi igények kielégítésér e marad. Egyébként a belföldi egyéni előfizetők száma nem sokkal
haladja meg a külföldieké t (sőt az éY elején el sem
,érte azt) .. A.. „Gyógyszerészet·- évköny\-Óre , Yala111int a függetleníte tt munkatársr a vonatkozók ra
'álaszoha a felelős szerkesztő közölte, hogy a
Szerkesztő bizottság ezzel a kérdéssel is foglalkozott már, és lehet, hogy a Gyógyszeré szeti föakosztallyal együttműködve, melynek vezetősége
gyógyszerés z szakné-ysor összeállítás án dolgozik,
sikerül az é,.könyvet - v-agy legalább a szaknévsort - az 1958 é1 közepetáján kiadni Ami a függetlenített sze1kesztőségi 111unkatárs at illeti, arra
"'.ralóban na.gy szükség volna .A. szerkesztés érdemi
munkájána k nehézségeiről az elhangzott vita
kellő képet festett, de a szerkesztés adminisztra tí1· és technikai részének munkaigény e sen1 hanyagolható el. Az elmúlt 3/4 év alatt az iktatott levelek száma - a már említett kb 120 db-on kívül-106-ot tett ki A beérkezett kéziratok száma 154
-,olt; ezekhez több mint 300 lektori véleményt
kellett bekér.ni és feldolgozni ,i\..z adn1inisztrá ciós
n1unka látszólag te1n1éketlen ug~yan, de lnégis nélkülözhetetle n, mert a lap folyamatos szerkesztésé t
és színvonalát csak így lehet biztosítani. A kéziratok nag:yrósze ne1n szabyányosa.n (dupla sorköz,
nagy margó, egyik oldalra ír 1a) van kiállítva, 1ern1inológiáju k és helyesírásuk ne1n követi a
„Quinta" alapeh eit, illehe az Akadémia legújabb

helyesírási szabályait; soknak a stílusa is kívánni-

valókat hagy maga után
.A. szerkesztés technikai része ehhez képest nem
is tűnik nagy dolognak Sokra menő, de egyenként
apróbb részletmunk ák mellett csupán azt említsük
meg, hogy a szerkesztőknek legalább három ízben
kell minden közleményt átolvasniuk és átjavítaniuk, és csak maga a „tördelés" (a lap összeállítása )
egy teljes munkanapo t 'esz igénybe 24 oldalas
zsárnonként
Befejezésül a felelős szerkesztő megköszönt e
mind a Csongrád megyei Gyógyszer ész Szakcsoportnak, mind a Gyógyszer tári Központnak , hogy
a v-itaülést n1cgrendezt ék, valamint a felszólalóknak az alapos bírálatot, mely a vitaülést sikeressé
tette, és ainel,yet a szerkesztők ig~yckeznek n1unká-jukban figyelembe venni. A szerkesztők munkája
azonban esak akkor járhat eredrnénnye l, ha az
ohasók, elsősorban az egyetemi és egyéb intézetek
tudományos képzettségű dolgozói önzetlen munkával támogatják a szerkesztőket a megfolelő tartalmú és kidolgozású anyag összegyűjtésében A
g,~y-ógyszerészi kar egyesített erőfeszítése biztosíthatja csupán azt, hogy lapunk komoly tényezője
legyen a fejlődő szocialista egészségügy ünket
egyre jobban szolgáló gyógyszerés zet korszerű
színvonalra en1elésének
Az ülés K eszt h e 1 y i Béla titkár zárószarni.,
\i al ért véget
Dr

Kovács László

*

A vitaülés anyagát azért közöljük ilyen részletesen,
hogy olvas6ink az elhangzottak at saját észrevétdeik lcel kiegészithess ék Kérjük ezért mindazokat, akiknek lapunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése,
javaslata, 1negj'egyzése van, közöljélc szerkesztőségünk
lcel Elősegítené lapunk közkívánatn ak rnegfeklő fejlődéEét, ha a sza/ccsopmto/c iil&!ei/cen foglalkoznán ak
a kbdéEsel és a lcialalcult közvéleményről tájélcoztatSzerk
nának

'."§:rr.;;::.Az INTÉZETI VEZETŐ-GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS KONFEltENCIÁJA
szá1nunkba n inár beszámoltu nk arról,
yi l\.finiszté1iu1n Gyógyszeré Egészségüg:
az
l1ogy
szeti és l\iűszerügyi Főigazgatósága 1957 nov-e1nber 12-én az intézeti yezető-gyógyszerészek tájékoztatására országos értekezletet tartott.
c\z értekezletet Lázár Jenő főosztályvezető
nyitotta meg Üdvözlő szavaiban hangsúlyoz ta
annak fonto.sságát, hog,y a ininisztériu mi vezetés
és az intézeti gyógyszertá rak kapcsolatán ak sokkal
közvetleneb b, állandó jellegűn~k kell lennie Eddig
az intézeti gyógyszertá rak nem kaptak kellő
szak1nai segítséget ; a jö1„őben ezen a fővá1osi,
illetőleg megyei fögyógyszer észek felügyelete is segíteni fog :llegemlítel te, hogy a Minisztériu m értékeli
a gyógyszertá raknak a nehéz időkben tanúsított
önfeláldozó példás helytállását .
A megn} itó után :'II a r s ó :\Iiklós főelőadó
L'cl1nc1 tei le az intézeti g)' 6g) szertárak legfontosab b
problémáit Be-, ezctőben hangsúlyoz ta, hogy a
főgJ óg) szerészek egyik fontos feladata az intézeti
J:Jőz.ő

gyógyszer tárak hathatós támogatása mind a
megyei tanácsoknál , mind pedig ellenőrzéseik alkahnáYal a.z intézetel{ igazgatóiná l. Az intézeti
gyógyszer tárak legfontosab b feladata a betegek
za1artalan gyógyszerel látása Ezt akadályozz a az
intézeti g;rógyszerész másirányú igénybe1·étele.
Helytelen, ha a betegellátás hoz szükséges, de nem
gyógyszerjellegű anyagok beszerzését, raktározását yagy bármi más ezzel kapcsolatos ténykedést
is a g~yógyszerész Yégzi A korszerű és az intézeti
gyógyszertá raktól elvárható gyógyszerel látást akkor biztosíthatj ák a legjobban, ha a galenikumo kat, steril-oldato kat stb maguk készítik Feladatuk
lehet a gyári készít1nén3r ként nem használt összetételű gyógyszerek elkészítése pl. tabletta, injekció
formájában .
Az i10 en fejlett, korszerű gyógyszerel látás meg,-c:i.lósítás~hoz fontos a r~1egfelE>lő léi:szárn 11iztosltása 1\éhol a létszám túlzott, más heheken
viszont a gyóg; szertárakat terhelő szá1no'S fel-

