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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TUDOMÁNYSZERVEZÉSI KÉRDÉSEI
DR. ZALAI ILÍROLY
}\.z utóbbi évtizedekbc11 szinte szállóigévé vált az

a megállapítás, hogy korunkban a tudomány tei1nelőercje a n1inderinapi gyakorhtt fejlődésének f()
tényezője lett, a tmmelés pedig egyre inkább a tudon1ánvok alkahnazási területévé válik. Ennek következtében világszerte nő a tuclo1nányok társadalmi jelentősége E megállapítás elfogadása mellett már elöljáróban rá kell mutatni a tudományokban napjainkban végben1enó szinte for1 adalmi változásra, a.1nelynek jelle1nzőjc a tudoinányok fülya.matos differenciálódása és integrálódása 1~z utóbbi
az isn1eretanyag fOkozatos specializációjával .szernben a kutatási problémák közös megoldásában jut
kifejezésre
A. tudományok, a tudo1nányos tf:\éken)-St'.Jg területén
,,·áltozások szárnos tudományszervezési,
igy tudomán_rrendszertani., ismeretelméleti, módszer·
tani stb pt'Obk·mát \etnek fel, melyeknf1k megoldása
:napjaink feladata. Ez a közlemény rövid, általános áttekintést kíván adni a tudományok fejlődéstörténetéről,
n gyógyszen~Hzeti tudomán.) ok kialakuláRáról és jelen··
tősebb aktuális sz1.:·T\'ezési kérdéseiről
\-égbemenő

.4_ tudonirínyokról
A tudo1nánv- a társadahni tudatnak az a fOr -

1nája, a1nelv a"valóságot a legn1agasabb szinten általánosítja., má8 szóval: az ismeretek 111egsze1zésének, folhaln1ozásának, rendszerezésé11ek folvamata
1l_'ágabb értelen1ben a tudo1nán:-- nen1csa.k e~t a szellen1i tevékenységet jelenti, ha110111 az e1nberi tevékenységnek azt a szélesebb körét is, aineJy tárgyi
tartozékaival együtt a tudo111ányos isn1e1etek meg-8zcrzésére, feldolgozására. tárolására és felhasználására iiányul E tágabb értelemben a tudományokhoz ta1tozik a tudományos kísérletek végzése,
credn1ényeik rögzítése, tudo1nányoH értekezések
írása, kömvek, folyóiratok kiadása, könyvtárak
-szervezése, akadé1ni.ák, tudon1ányos társaságok
n1űködése stb is
A tudon1án) tehát nem tisztán benyomások, éizé·
kelések, megfigyelések összessége, gyűjtése, hanem a
lnegisrnf;rés ,haladása a, jek1nsógtől a. lényeg feltárásáig.
1\. tudományok jellemzője, hogy fogalmak, kategóriák,
t.örvények, ehnéletek és Ol.)-kor hipotézisek formájában
tükrözik az objektív \"alóságot A_ tudományos megisrnerés elméleti eredn1énye éppen a logikai formák rend·
szerében összegeződik és ez a _rendszer a maga fa11talmá\-a.l a te1mészeti, társadalmi ös tudati folyamatok lényegénf;k, tö1vénys:;r.c1űsógeinek gondolati reprodukciója
A_ tudomány tehát a társadalmi gyakorlat során tapasztalt objektí\· folyan1atok tükörképét aclja.

A tudon1ány célja azoknak az is1nereteknek a
feltárása, an1elvek - az e1nber t.ársadalmi érdekeinek Jnegfelolő ,1nódon - szükségesek a ter1nészet
erőinek felhasználásához, a természet átalakításához "A tudo1nány így eszköz a ter1nészct, a társadalo1n és önn1agunk fölötti tudatos uralo1n 1neg\-·a1ósításához
~.:i. tudon1án~y fejlődésének ösztönzője a. tág értelemben vett gvakorlat A nagy tudományos felfe-

dezések -- akár a régebbi korokat. akár a jelenkort
i1ézzük -- elsé5sor ban n1indig a gyakorlati élet sziikséglcteiből fakadtak, illetóleg fakadnak

A tudományok kialakulása,

fejlődése

_!\_ tudo1nányt teJ1át a társadalnü g'.ya.korlat és
ezen belűl elsősor han a ter 1nelés szükségletei 11ozták létre A tudományok kialakulásának kezdetén
egyetlen tudomány v~lt csupán: a filozófüt (helyesebben a tudon1án:vos isn1eretek konglon1erátumát
filozófiának nevezték). Erre utal a görög eredetű
szó tartaln1a is: filia= szeretet, >izófia =bölcsesség
A filozófia tehát a ,bölcsesség szeretetét" jelenti
"4._ szó tartahna. tern1észetesen a tudon1ányok f8jlő
dése kapcsán változott, de a filozófia ma is kapcsola.:
tot tart fenn a beliíle kialakult szaktudománvokkal
mivel azoknak elvi világnézeti és n1ódszert~ni alapot ad

Az ókor ha.na filozófiának nf·\ ezeii isn1e_u-Jf-konglon~c
rátumból - 1nelset a legnagyobb görög gondolkodó,
_i\_ T is z t o t elé s z is ilyen jellegűnek ismert., hiszen
foglalkozott. logiká\ aJ, fizikával, kozmológiával, etiká·
Yal {)S esztf.tikával --- csak többé\ RzázadoR fejlődéR uredményeként, a \HlóRág részleteinek feltárása során váltak ki az egye:=; tudomán}-ágak . E folyamat különösen
az újkorban vett na.gy lendületet. Ekkor önállósult a
mechanika, a ma.tematika., fizika, kérnia stb„ A tudományok önállósodásának a folyamata még ma SfJin zá.rult le és minden bizonnyal a jö\"Őbf'n i:=; állandó \·álto·
zásnak lesz alá, ct' e [ l].

A szaktudománvok kiválása a filozófiából szükségessé tette a tud~n1ányok osztályozását. A tudo-n1ányok rendszerezésének kérdése a múltban is, de
napjainkban még inkább rendkívül fontos probJéma a tudo111ánysze1vezés, különösen a tudo1nánvos kutatás szervezése. vala1nint az oktatás sze1npontjából Az osztályozás alapja az egyes tudományok tárgyának a különbözösége. Egy·es szerzők
megkísérelték a felosztást a. tudo1nányos rnódszerek alapján, ill. aszerint, hogy a kérdéses tudománynak mi a fe1adata: a tén~ck n1egá1lapítása
\·agy a törvények keresése Ezek az osztályozások
alapelvükben helytelenek, mert a különböző tudományok általában azonos 111ódszereket (pl in·dukció, dedukció) alkalmaznak, és minden tudo1nánv n1űvelésének célja a valóság inegis1nerése, a
jelenségek ör-;szefliggéseinek törvénvszerűségeinck
feltárása
A tudományok objektí> 1undszc•1-ez.ése a tudomán;:tárgyát képf·ző anyag egyik jellegzetes tulajdonsága, H
mozgás (,-áltozás) alapvető fo1máina.k figyelembevételével töTténhet [2]. A mozgás alapfOrmáinak megfelelően
tudjuk megkülönböztetni cgyrnástól a tudo1nányok
háron1 nagy c.:soportját: a természettudomán~rokat, a
társadalomtudomán)okat E:"s <"L filozófiát

A tudományok fejlődése további osztályozást
tett szükségessé, mert a ter1nészettudo1nányok:on
belül kialakultak pl : a kémiai, biológiai, orvosi,
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csillagászat i stb. tudományok , illetőleg a társadalomtudomá nyon belül a jogtudomán yok, közgazdasági tudományo k, pedagógiai stb tudományo k
A tudományo k fojlődésének jellegzetessé ge az, hqgy
az egyszerűből a bonyolultab b, az általánosbó l a
különlegese bb, az e!vontból a konkrétabb felé haladtak

A i'udornányok dijfe1 enciálódá8n és

inlegrác1:~ja

A modern tudományfejlődés lényeges jellemzője,
továbbá a tudo1nányo k szétválasztá sának és szükségszerű összekapcso lásának irányzata, az ún
származtat ott tudományo k, határtudom ányok,
komplex tudományo k létrehozásá nak tendenciája .
Ez a differenciáló dási és integrálódás i tendencia a
tudományo k egy-ináshoz való viszonyába n beállott
változásokr a utal A fejlődési tendencia részben a
tudományo k rendszerén belül, részben egy-egy tudo1nány szerkezetén belül jelentkezik, ainely végül
is a tudo1nányo k rendszeréne k strukturális változásához vezet
A clifferenciál ódás a tudományo k felosztódásá nak folya1natát, az integráció a különböző tudományok, tudományá gak kapcsolatát , egységes tudománnyá történő összeszövődését fejezi ki. A tudományok differenciál ódása túlnyomóré szt a XIX.
században és a XX század elején következett be
és a legújabb idők jellemzője a tudományo k integrációja
A legújabbkm i tudományfejlődést tehát azzal
jellemezhet jük, hogy a tudományo k integrációjá nak fűlya.n1ata do1nináns tényező, de a tudományo k
fejlődésében a clifforenciál ódási folyamat is megvan. A fejlődés az utóbbi évtizedekbe n olyan gyors
mérvű, hogy az egyes tudon1ányo k határai szinte
elmosódnak , az egyes disciplinák között együttműködés, a kutatások között kooperádó kezdőclik
és így a különböző szakterülete k összekapcso lódása
a hagyomány os szakterületi határok átlépéséhez,
azaz integrácjóho z vezet
A. kutató, htt csak a szorosan határolt speciális tudományága területén végzi kutatásait, nem tud előbbre
jutni a, határos és távolabbi szi:-tkterületek eredményei
nélkül. Így a inodern kutatások nagy része természet~zerűen interdi~w;ciplináris, ami annyit jelent, hog.)
igénybe v-esz segédtudomá nyokat, a határtudomá nyok
kutatási eredményeit, amelyek munkájának eredményességéhez szükségesek. Ezt a szemléletet korunk
egyik legnagyobb gyógyszerky. tatója, Fleming a
következőképpen fejezte ki: „Uj jelenséget a magányos
kutató fedez fel, de minél összetettebb lesz a világ, annál
kevésbé tudunk eljutni mások együttműködése nélkül a
sikeres befejezésig."

A tudományo k fejlődése folytán jöttek létre az
ún. határtudom ányok, amelyek két vagy több diszciplína szövedékéből állnak, egymással összefonódnak, íg~y- a tudó1nányo k sajátos szintézisét hozták
létre A keletkező határ tudományo k struktúráik at
tekintve igen különbözők lehetnek. Így pl. a biológia és a, kén1ia ötvözetéből szá11nazik a bioké1nia, a fizika és ké1nia. hatá1 tudon1ánya a :fizikaikén1ia és az aton1fizika, az 01 vostudon1án v és a tá1~a,daluu1tudománvok határterüle te a táisadalon1egészségtan é8 :~z ogészségüg·yi Sze1\··ezés tudon1án,·-a.

12. évfolyam '1 szan1

A gyógyszerészeti tudományok kialakulása és
dés e

f~j[ő.

A g:yógyszerés zeti tudon1ányo k kialakulásá t, változását is általában az edcligiekben ismertetett ál ..
talános tudományfejlődési folyamat jellemzi A
gyógyszerés zet mint gyakorlati te> ékenység a gyógyítás gyakorlata kapcsán, annak szerves részeként alakult ki A mai értelemben vett gyógyszerellátási tevékenység így hosszú évszázadok on keresztül egybeforrt a gyógyító orvos inunkájával , és
csak mintegy 300 évvel ezelőtt, a XVII. század végén különült el véglegesen és fejlődött önálló tevékenységgé, foglalkozáss á [3].. A gyógyszerés zet ön··
állósodását n1egelőző időkből is ismerünk a n1ai éitelemben gyógyszerés zeti vonatkozású tudo1nányos tevékenység et, szakkönyve ket, receptgyűjte1nényeket, a gyóg,yszerek kémiájával, 1negítélésé-·
vel, felhasználás ával, a gyógyszerek tárolásával, a
gyógynövén yek feldolgozásá val, a gyógyszerek elő
állításával, 11 gyógyszertá ri munka végzésével fűg.
lalkozó tudon1ányo s közle1nénye ket
A magyarorszá gi gyógyszerész eti tudományos ÁR
szakirodalom összegyűjtésével, rendszerezésé vel _i\.i a.
t o 1 e s y foglalkozott, s „Könyv- és irodaln1i gyííjte·
mény"-ét, amely 1578-tóI 1909-ig tartalmazza a magyarországi gyógyszerészE-~ti szaJórodalma t, köny\' alakjában
jelentette meg [4]., A munka tanulmányoz ása nemcsa,k a
gazdag gyógyszerész eti irodalmat bizonyítja, han~Jm
azt is, hog:y a tudományos tevékenysége t kifejti) gyógyszerészek az általános természettud ományos kutatás,
fejlődés részesei, sőt nem eg,y esetben zászlóYÍ\ ői \ oltak

Az orvostudom ánytól független gyógyszerés zeti
tudomány kialakulásár ól lényegében csak az önálló gyógyszerés zet n1egv'alósul ása utáni időben beszélhetünk A magyar gyógyszerés zeti tudományo k
kialakulásáh oz legfontosab b alapot a nagyszombati egyetemen 1769-ben alapított onoskaron a
gyógyszerés zképzés bevezetése adta meg. Abba11 az
időben ugyanis a tudományo k majdnem kizáróla·
gos inűvelői az egyetemi intézetek, illetőleg azok
oktatói voltak
A gyógyszerész eti tudományok kialakulásába n, fejtovábbi fontos tényezőként kell megemlíteni
a gyógyszerkö nyvek szerkesztését és szerepét liazánkban a XIX. század második feléig oszt:rák gyógyszerkönyvek voltak hatályosak, és csak 1871-ben jelent ineg
a..: I. ?tlagyar Gyógyszerkö nyv. Az első gyógyszerkön yveink szerkesztéséb en túlnyomórés zt az orvos- és gyógy··
sze1·észkép7,és legkiválóbb professzorai vettek részt, így
a gyógyszerkö nyveken keresztül is az egyetem t.udomá·
nyos irányító tevékenysége jutott érvényre.
lődésében

A gyógyszerés zeti tudományok , a gyógyszerészeti tudományo s tevékenység kialakulásár a, fejlő
désére, clifferenciál ódására talán legnagyobb hatással volt elsősorban a ter1nészettu dományok, köztük különösen a fizika., kémia, botanika nagymérvű
fejlődése, másodsorba n az orvostudo1n ány reneszánsza (különösen a kórtan, a miluobiológ ia, a biokémia, a farmakológ ia fejlődése, a fönkcionális
szemlélet kialakulása) és harmadsorb an a műszaki
tudományo k kialakulása, a technika fejliídése,
an1ely lehetővé tette az üze1ni méretű gyógyszerelőállítást, a gyóg)'~szerellenőrzés fejlődését és a
gyógyszerk utatás egyre szélesebb alapokra való
helvezését
_,\ te11nészettu do1nányos és n1űszaki fejlődés n1el·
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lett külön ki kell emelni a gazdasági és társadalmi
rendszer változását, ainely ininden korba11, de különösen napjainkban jelentősen befolyásolja a
gyógyszerészeti tudományok fejlődését is Az állan1i gyóg,yszerellátás, az ipari gyógyszertermelés,
a felállított kutatóintézetek minél hatékonyabb
tervszerű munkája nen1 nélkülözheti a tudományosan n1egalapozott szervezői és irányítói munkát
sem, így új gyógyszerészeti szaktudományként kialakul a gyógysze1ügyi szervezés [5]
_!\. fentiekben rö-viden vázolt tényer.ők hatásaként
alakult ki és fejlődött napjainkig a gyógyszerészet mint
tudomány, amely magában foglalja a gyógyszerekkel
kapcsolatos ismeretek és tudományos tevékenységek
összességét. A gyógysze1·észeti tudományok kialakulása,
fejlődése, struktúrája és ta1talma azt a képet mutatja.
hogy a gyógyszerészet is alkalmazott tudomány, határtudomány, amely a kémiai tudományok és a biológiai01vosi tudományok között foglal helyet, de emellett jelentős kapcsolatai vannak a műszaki és a társadalomtudományokkal is Célját tekintve legszorosabb kapcsolatban az or'\ostudományokkal áll, a gyógyszerészeti
tudomán) ok célja ugyanis: az egészségügyi ellátáshoz
szükséges olyan anyagok (gyógyszerek, kötszerek stb.)
megis1nerése és biztosítása, amE?lyek lehetővé teszik az
ember egészségének megőrzését, testi-szellemi állapotának, erőinek fejlesztését, a betegségek felismerését és
gyógyítását, a minél hosszabb alkotó életet.

A magyar gyógyszerészeti tudományok fejlődés
történetét vizsgálva, azt a következő, egymástól
pontosan el nem választható, de mégis önálló fejlődési szakaszokra bonthatjuk:
1 Az nr1)ns1: gyáqyító é8 tudo1nárlyos tevékenységgel egységet képező tudomány koiszaka
Művelői: az ú11. orvösgyógyszerésze k. Tá1gya:
a gyógyszerek összetételére, elkészítésére és felhasználására vonatkozó ismeretek. Jellegzetessége: legnagyobbrészt ernpí1iára épül, ter1nészettudo1nányos megalapozottságot sokszor nélkülöz E korszak kb a
század végéig tart

xvn

2 Az önálló gyógyszerészeti tudomány kialakulásának kor szaka
A korszak a XVIIL században kezdődik és határozott alapot kap a gyógyszerészképzés egyetemi
megvalósításával. E korszakra esik az első magya1
gyógysze1könyvek megjelentetése és 1924-ben a
gyógyszerészek első tudományos társaságának
(Magyar Gyógyszerésztudom ányi Társaság) megalapítása is [ 6].
3. A gyógyszerészeti tudományok szakosodásának
a korszaka

E korszak gyökerei mélyen visszanyúlnak, de
lényegében a szakosodás csak a XX.. században valósul meg Az egyetemi gyógysze1észképzés a fejlődésnek megfelelően az eddígi általános természettudo1nányi, _bölcsészkari és orvostudomá11yi ii1tézetek mellett már önálló gyógyszerészeti intézetek (Egyetemi Gyógyszmtár, Gyógyszeiismernti
Intézet, Gyógyszerészeti Intézet, Gyógyszerészi
Kémiai Intézet stb.) oktató munkájára is épül, sőt
u1ár nem is nélkülözheti ezek n1unkáját. A technika
fejlőd_ése, az általános iparosodás lnegvalósítja az
egyedi gyógvszerkészítés mellett a gyógyszerek
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tömeges előállítását Fejlődík a kutatás, a magánosan dolgozó tudósok munkáját felváltják a kutatócsoportok, megindul a kutatóintézetek felállítása
és munkája A gyógysze1észeti tudományok fejlő
dése, szakosodása így szükségessé tette az egészségügyi felsőoktatás kerntein belül 1955-ben az önálló
Gyógyszerésztudom ányi Kar felállítását is [7].
A gyógysze1 észet t11domáriyszervezési 111obléniái, feladatai

A gyors fejlődés a gyógyszerészet területén is
szá1nos tudo1nányszervezés i kérdést ·vetett fel. A
tudományszervezés általános problémáival hazánkban az utóbbi időben több sze1ző foglalkozott Így
Rózsa Gy [8], aki munkássága kapcsán általános é1vényű megállapításokat tett.
A magyar gyógyszerészet legfontosabb tudo1nán-yszervezési problémáit, feladatait az alábbiakban foglalhatjuk össze:
1 Tudománytörténet, tudományelmélet, tudományrendszer ez és

;vregoldásrn vá1ó foladat a gyógyszerészeti tudományok történetének, elméletének feldolgozása,
a gyógyszerészeti tudomá11yok rendszerezése A
gyógyszerészeti tudományok fejlődése kapcsán eddig kialakult önálló szaktudományok: gyógyszet ··
technológia, gyógyszerkémia, gyógyszeranalitika
(ellenőrzés), gyógynövény- és drogismeret, farmakológia (gyógys~erhalástan) és toxikológia, gyógyszerügyi Bzervezés
2 Tu.dmnánypoWika

A gyógyszerészeti tudományok fej16dési tenden ·
ciáinak és tervszerű fejlesztésének szak1napolitikai
meghatározása A tudománypolitika a tudományelmélettel és tudon1á.nyrendszere zéssel együtt a tudományos szeivezet működésének elvi ellífoltételeit, alapját adja meg
3 Nemzetközi tudományos kapc80latok
Nemzetközi tudományos munkamegosztás, i1en1zetközi együttn1űködés, ne1nzetközi tudon1ányos
szervezetek inunkájában való részvétel, nemzetközi rendezvények, kongresszusok, konferenciák,
A magyar gyógyszerészet nemzetközi tudományos
kapcsolatai nem kielégítőek. E területen jelentős feladatot képez a közös kutatások, 1anulmányuta.k szer„
vezése, cikk·„ és kiadványcsere biztosítása, részvétel a
nemzetközi tudományos szervezetek munkájában„ A
nemzetközi kapcsolatok elősegítik a tudomáuyszerve··
zés minden vonatkozásában a legkorszerűbb eljárást és
megoldást.

4. A t1tdományos rnunka ter11ezése, szervezése, q;gazgatása
Feladata a gyógyszerészeti kutatások progran1jána,k meghatározása a kutatás különböző szintjein
(alapkutatások és alkalmazott kutatások), a kutatáss•Ll foglalkozó intézetek munkájának koordi11álása és a helyi kutató111unka legn1eg±elelőbb n1egszerv0zése, a kutatás tárgyi fcltéte]einek biztosítása.
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A te1 "\ szt:rűség biztosítása n tudományos munkában
te1mészetesen mást jelent, mint pl. a termelőmunkában
Ez utóbbi esetben jól kialakított no1mák alapján meg
lch8t és meg kell szabni, hogy az adott termelési körülmények között meghatá1üzott idő alatt milyen nagyságú
lf-_.gyen a tern1elós volumenu és annak gazqaságossága.
),. tudományos munkában a tervszerűség ilyen fokáról
nem 10het S7.h Itt legfeljebb meg lehet jelölni a megoldandó feladatokat és a féladatnak megfelelően tervszc1 űen biztosítani a munkához szükséges személyi és
tá1gyi feltételeket

.5 A tudo1nányos 1n nnka yazdasági kérdé8ei
lt~ela.dat a. tudon1ányos n1unka költségvetésének
elkészítése, ezen belül a gazdaságosság, hatékony8ág mérése és biztosítása: kutatási üzen1gazdaságtan, an1ely pontos statisztikái a és szán1vitelre épül

6„ Tudományos 8ze1nélyzet ké11zése és ·munkae1 ő
gazdálkodás
A kuto,tón1unkához szükséges di1üomás és szakvizsgázott személyek képzése, tudósképzés (tudományok kandidátusa és doktora). Fontos feladat
a tudományos munkaerők legmegfolelőbb elosztása
éR azok anyagi érdekeltségének biztosítása
A g_yógyszorészet tudománysze1vezési kérdései SJ;'.O··
rosan összefüggnek a gyógys7.erészképzésse l, melynek
reformja 1nost van fülyamatban, továbbá a szakgyógyszerész-képzéssel A tudósképzés vonatkozásában ez
jdő szerint a 11agyar Tudományos Akademia 'fudomállJ Os l\finősítő Bizottságának kémiai és O[vosi szakbizottsága fogla..lkozik n gyógyszerészeti kandidátu..<:ii diszsze1 tációk értékelésl'--vcl 11tegoldásra váró ft'1adat a szakgyógyszerész.-képzés bE;vezetése és az f:Jgyetemi gyógy.s'./.Effészkari doktorátusok kiszélesítése.

Tudo1nányos tájékoztatás
Ezt szolgálják a tudományos publikációk, a bibliográfiák, a tudományos dokumentáció és a tudo1nányos könyvtárügy
A gy·ógyszerészeti tudományos inunkák legnagyobb részét szaklapjaink publikálják (Acta Phar1naceuticaHungarica, Gyógyszerészet, Gyógyszereink,
Gyógyszeré.<Jzeti é8 Gyógysze-rlherapiás Doku1nentációs Szemle) A szaksajtón kívül különösen a kutatóintézetek, gyógyszergyárak, egyete1ni intézetek
foglalkoznak a tudományos publikációk dokumentálásáv-al és elemzésével
Kívánatos lenne a gyógyszerészeti bibliográfiák
n1egvalósult kiadása mellett a tudo1nányos kön:yvtá1igé11y kielégítésére köz1Jonti gyógyszerészeti
szakkönvvtárt felállitani
8.

ÖSSZEFOGLALÁS

A közlemény általános áttekintést ad a tudo1nányok fejlődéstörténetéről, a gyógyszerészeti tudon1ányok 1nagyaro1szági kialakulásáról. differenciálódásáróL A magyar gyógyszerészeti tudo1nányok fejlődését történeti szempontból három szakaszra bo11tja. A gyógyszerészet tudományszervezési problémáit, feladatait az alábbiak szerint csoportosítva ismerteti: tudon1ánytörténet, tu(lün1ányelmélet, tudo1nányrendszere zés; tudo1ná11ypolitika; nemzetközi tudományos ka11csolatok; a
tudo1nányos munka te1 vezése, szervezése, igazgatása; a tudo1nányos n1unka gazdasági kérdései; tudo1nányos személyzet képzése és munkaerő-gazdál
kodás; tudománvos szervezetek létesítése. n1u11kája; tudoinány;s tájékoztatás

f Tudoniányos szervezetek létesítése, niunkája.

Feladat a tudós társaságok, akadémiák nrnnkájában való részvétel, a kutatóintézetek munkájába.
való fokozott bekapcsolódás
A Magyar Tudományos Akadémián a gyógyszet'észeti tudorná11vok inűvelése ez id6 szerint két
>Übizottság között oszlik meg Az egyik az MTA
Ké1niai ()sztál~yának Szervetlen és Analitikai
Ké1niaiSzakbizotts ága, ezen belül GyógyszeranalitikaiMunkabizottsá g A másik az MTA Orvosi Osztályának Gyógyszerkutatási és Antibiotikum Bizottsága, ezen belülGyógyszerésze tiAlbizottság. Az
Egészségügyi Tudo1nán.yos Tanács plénumában a
gyógyszerészeti tudon1án~yokat egy sze1nél ~yképvi
scli. Szakbizottságai közül meg kell emliteni a
Gyógyszerkutatási Bizottságot Ugyancsak képviselve vannak a gyóg·yszerészeti tudon1ányok a
MOTESZ elnökségében, illetőleg az Országos Vezetőségében is. A :IIOTESZ gyógyszerészeti tudományos egyesülete a Magyar Gyógyszerészeti Társaság.
A. KÉ\lET GYÖGYSZERÉSZE' l'I INTÉZET
" l\íUNKÁJÁRÓL
Dic PhaJmazie, Beilage 22, (3) 49 (196 7).
/Juthut, H
A népgaz<lasági te1vév végén a GyógJszerészeti Intézet is mérleget készített; beszámolt munkájáról, számba
vette feladatait l\{nnkája középpontjában áll a körzeti
iaeionalizálás, to\.·ábbá együttműködés a gyógyszertáw
rakkal, a :'.\fémet Gyóg~yszerésztársasággal A..7: eü minisz1örium is több feladattal bízta meg. ~4._ fejlődé.'3 érdekébE.·n gyógyszertá1 \ f!zetői tanfülyam
indult a k<:rületekbf;n, amelynekfeladataala posszakmai
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tá1sadalomtudomány i is1nerEJtekkcl rendelkezö

kaerők ki-, illetve tO'\·ábbképzése

n1un-

'l'ovábhi feladat új gyógyszertaxa készítése, amely a
jelenlegi gazdasági feltételeknek megfelelően eg.~sze1ű és
könn'\ en kezelhető lesz
A ;okonstrukciós int.ézkedések terén elmaradást kell
pótolni. A gyógyszertárakban a teljesítménynorma is
kidolgozandó. A G:yóg:) szerészeti Intézet 1966-ban 1e:gy
tuélománvo:-1 VF·zet-ő intÁ7m6nv ala.niRit .t akta. Je
Az int"Ózet tudománJOS m~nká~c~l, javaslatokkal a
gy6g.)'szerészet szer'\-ezctét nemzetközi színYonaha
Gerendd1· Ilona
akarja eniE'1ni

