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AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR LÉTREHOZÁSÁRÓL
DR ZALÁNYI SÁMUEL ES BÖRCSÖK BODOR SAROLTA

J_f!l a~slat önálló 01 szágos Gyógy8zerésztudoniányi.
R.önyvtá1 lét;:ehozása é1dekében B?Ida11e.sten. állanii
t~1?~ogalás8al ts az _é1 dekelt ·i,ntéz1nények ösS~efogása
u(7an

fO}yóirat-okhoz való

hozzáfl"lhetőség

kérdése azonban
pI'obléni.a; az OGYI-nak
ko~yv- es folyonat-kölcsönzés nem is lehet általános
rne1etekben feladata, a mál' kialakult dokuni.entációs
rcndszi:r és té1n~.figyelő szolgálat azonban alapját képezheti a szakkonyYtár 1negsze1-.;;ezésének kiegészí+,-e
fordító, rnásoló, fén~:ni.ásoló stb szolgáltat~sokkal "
v~ltozat~anul

~i;icgol<latlan

Budapesten a n1üszaki tudon1án\ oknak or'i'-os~4- S~n1111el";ei;-o;vüstudon1án:yi Egyeten1nek a
tud.01nány11ak, inezőga,zdaság-tudonl.á11:yok1~ak stb
Szei;e<li, Orvostudományi Egyetemnek, országos
önálló, országos feladatot ellátó kömvtárn és do- ~ntez:11cn:yek11el<:, a gyógyszergyárak kutatóinak és
kun1?11tációs központja van Bár a g};óg:yszerészeti a g_rog} szertári központok érdeklődő gyógyszeiészakiiodalom - ha a gyógvszervegyészetet nem
szem~k nagy_ ,segí~sé~et jelentene, ha, egy helyen
kizárólag, g·vóg~Tszerésztudon~ánynak tekintjük tudnanak ta.iekozodm a fellelhetó irodalomról, és
volumenet tekintve kétségkívül szerénvebb a fel- an11ak nagyobb iészéhez ugvanitt hozzá is tudsorolta.l{:nál, 111égis kívánatos le11ne a;, Országos 11ának jutni
.,
Gyógyszerésztudo111á11yi Könyvtár lét1el1ozása,
Tudomásunk szerint több kolléga foglalkozik
~ogy_ a vend~gjogon az 01sz~f?ban~zei te kallódó régi gyógyszerésztfüténeti kutatással és a doktorálni
es UJ szakkonyvemk, folyouatamk kellő megbe- szánd~kozó gyógyszerészek legtöbbje, legalábbis
csülésbe11 1észesüljenek és szakkönyvtá1· für1nájá- a gyogyszerügyi szervezési tá1gyú disszertációk
ban töltsék be hivatásukat a kutatók, érdeklődők esetében, összegyújtik a kutatandó tárgvkörre voszolgálatában
történeti előz1nények irodaln1i ·~datait ls
-?- kutató1nunka Jlem öncélú; igazi értelmét az 11atkozó
Említeni kell a MOTESZ Gyógyszerészeti TáradJa, ha a gyakodatban megvalósul vagv további saság Gyógyszerésztörténeti Szakosztály tagjainak
elméleti kutatás alapjául szolgál, és így válik az er~dményes kutatómunkáját, melyről a közeleredmény a gazdasági élet és az emberiség egvete- multban az Orvostörténeti Közlemények e. folvómes kultúrájának értékes részévé.
·
irnt hasábjain adtak számot- Úgyszintén emlitést
Az egyes tudósok, kutatócsoportok egymás mun- érden1el dr Zala·i J(áfolynalc, a Semmelweis () 1 kájáról könyvek, közlemények, kiadványok stb
vostudományi Egyetem Gyógyszertára vezetőjéútján értesülnek, közreadják kísérleteik eredmé- 11ek és}n1:1n~a~ársainak kutatása is. Igen nagy vonJ'eit és ~ind~zt, an1it l{utatásaik során tapasztal- lm;nenu, rdmgenyes munkával adóznak a hagyotak, megallaprtottak A rendkívül nagy ismeret11!any,trszteletne.k, a gy'.'gyszerészdokt01-képzés tö1anyagnak csak a hazai, a km társ alkotók közlemé- tenetenek, a d1sszertansok név- a disszertációk
n~yeit tekintve is ol:ya11 volu1nenével állunk: szen1címjegyzékének összeállításával' és a fellelhetií
ben, amely a l:gjobb s~emélyi és dologi~ll~tottság disszertáció~ ö,ssze!'yűjtésé".el Kéts~gtelen, hogy
gal rendelkezo konyvtarat 1s komoly prnbarn teszi, az ilye;1 - k:et evszazadot, harom orszagot érintő szmte megoldhatatlan feladat elé állitja A tudo- n1unkanak a hazai fázisát re11dkívül 1neg1övidím~n-yok ökonon1ikus nlŰvelése azonban lnegkövetené, ha központosított adattár állna rendelkezésre.
teli, hogy külföldi kollégák hasonló körben végzett
,T,~11nés~et~es~n sok~al szeré11yebb terjedehnű
kutatásairól is megfelelően informálódjunk, ezért buva.rkodas is ok:onon11kusabba11 le11ne elvégezhető
a beszerzendő, nyil-vántartandó és raktározandó egy gyógy szerésztudományi könyvtárban
irodalmi anyag mennyisége tovább növekedik.
..Koru_nk ritn1usa a tudon1ányok ter ületé11 is 1negA felmeiült prnbléma megoldásaképpen alakul- kovetel1, hog:y n1inél több ered1nényre, isn1eretre
tak és alakulnak napjainkban is a különböző (or- tegyünk szert, n1inél kevesebb idő n1{inka és a11vagi
vostudományi, műszaki stb.) szakkönyvtárak és 1áfo1dítással
'
'
dokumentációs irodák Az érdeklődő olvasóközönség részé1·e kön1\yebben hozzáférhető, a könyv1(01ábban a._ l\Iagya1országi Gyóg.)- szerész Egyesülettárosok részére könnyebben nyilvántartható, ke- n;k vol~. egy VlSZOl\ylag nagynak tekinthető, i·égi és éii el~;-.s ko,nyveket inagába foglaló gylíjteménye. Ez a
zelhető, rendszerezhető a koncentráltan rendelkegJ;CUJte.n1f:'ny legnagyobbrészt az Ernyei J\.fúzeum biitozésre álló szakn1ai anyag
kab~, rllct\'C különböző köny \tárak állo1nányába ke1 ült
~Iiután n1á1 több tudon1ányág n1űv-elői er1e a kö.A„ ~1~sza1n~nőleges és ~evéltá1i anyagot az eg)eten-ii, tan>etkeztetésre . jutva létrehozták a maguk szak- sze~1, 01szagos, vá1·os1, ·országos intézn1énvi ayógyszerközponti és rnagáng.)- űjtcményekből iz 'elérendő cél
könyvtárát, felmerül a kérdés, nem lenne-e cél- !árr
J~lcntőségé1e és rnéltánylást érdernl6 '-'·oltá1a tekintettel
s~erű a G;yógy~zerész~udon1á11;:i Szakkönyvtárat is
b1zonyá1a össze lehet gJ·Űjteni
·
letrehozm (Lasd Toth Tama-s · „Gondolatok a
gyógvszertecl111ológiai dokun1entációval kapcso'reki;1t-ettel ar1a, hog}r a gyógyszerészoktatás és
-kutatas Budapestre és Szegedre koncentrálódik
latba11" e. közlen1én·yét is.)
a l{önyvtárat a két --.;:·á1üs valan1el\·ikében volna cél~
J~~~nleg a„fol_y~iia~-témafigyelő szolgálatot és a címszer Ú létrehozni. Szegednek a kö~eljövőben új, tái?rdn:-a~ok kozzetet~let az Q(JYI, illetve az OOKDK
g~s, 111odern kö11~.rv~ára épül, ahol külön osztályt
len~e~~.ben llltgoldJ?' .~ c-:-yógyszerészeti és (}yógyszerkepezhetne a,z e1nhtett sza.kkön:yvtár Budapest_
terap1as Doktunenl ac1os Szenüe által .:\._ könyvekhez,

1972 május

n1ellett szúl azo11ban az
iu1g:yo b b szán1a
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Az esetben, ha a.z Egészség~yügyi 1finiszté1ium meghelyiséget tp_dna TE;ndelkezés1e bocsátani a fő
"\áros "\alan1elyik jól-1negközelíthető pontján, indokolt
)Bnne Budapesten megszel'\_-ezni a kön)· vtá1at. Szegeden,
ha a ka1i épület tatarozása befejeződik, cgyesít.et.t ka1i
könyvtá1 lét1·ehozása Játszik kedvező n1cgoldásnak,
an1ely hasonló f(n tnában lnost is létezik, de állománya
\ iszonylag szE·1ény. _4._z egyes tanszékek a n1indennap
használatos tnanná.lisokon kívül nagyobb könyvállo-·
n1ánnya.l 1endelkeznek, holott egy épületen b~-'lül ne1n
kö1üln1ényes egy· központi könyvtárból beszerf1zni a
szükséges ilodahnat. \Tiszon) la.g sok időt igén} el néha
~-gy pl. _tíz é\· \·cl ko1 á.bbi kiadvány· 1negsze1zésc, an1it
icndszcrint csak szen1élyesen a kutató tud k~;resgélni
BgyetE.,n1i intézE.tekben a könyvtáios is t.öbbn~yire oktató, akinek egyéb munkáját félbeszakítja, zava1ja a
gyaluan isn16tlődő köny,·kölcsönzés , fiiggetlenített
könyvt-á1os alkahnazása pedig tanszékenként nem i-entábilis és ne111 1nEgvaiósítható. TE-,kintettel arra, hogy az
építendő új, eg:yesítctt egyetemi és vá1osi könyvt.á1 a
Gyógysze1észtu doinányi Ka1 épületével szen1ben füg
állni, még előnyösebb megoldásnak tűnik, ha ott külön
elhelyezést lehetne biztosítani a Kari Könyvtáinak,
annál is inkább, n1e1t a könyvtá1 a ka1i épület felújítása
után is helyszűkében lesz
felelő

Azt, hogy a szegediek ne kerüljenek hátrányos
helyzetbe a fővárosiakkal szen1ben, a kapcsolat i1agyobb inte1izív fenntartásával lehetne biztosítani.
A fővárosival azonos katalógust Szegeden is vezetni
kellene, az állor,1ány gyaiapodásáró l állandóan értesítést kérve. Igy a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján rövidebb idő alatt hozzájuttatha tna
minden olvasót a kívánt irodalomhoz, egyedi vagy
nehezen beszerezhető anyag esetében iR, n1intha a
kollégák előbb valamennyi szegedi, majd több budapesti könyvtárat sorra járnának és több-kevesebb sikerrel végiglapoznák 7-8 könyvtár katalógusának a tá1gyra vonatkozó részeit Más, nagyobb vidéki vá1osok könyvtárai is, amelvekben
érdeklődés mutatkozik gyógyszerésze ti tárgyú
szakkönyvek iránt, a szegedihez hasonlóa11, párhuzamosan vezetett katalógus és könyvtárközi kölcsönzés útján elégíthetné ki a felmerült igényeket,
Anyagi szempontból előnyös lenne a javasolt
megoldás, mert csak a legkurrensebb folyóiratokat
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kellene két 'agy több példányban járatni; így
adott összegből többféle folyóiratot, könyvet rendelhetne a köny' tár.
Bizony-ára meg lehetne oldani, hogy állan1i támogatáson kívül az egyes kutató- (stb) intézetek,
n1elv-ek 111unkatá1saik részé1e it könv-v-tár használatát igénylik, könyvtáifonnt aitás és -fejlesztés céljára biztosított anyagi kereteik Ílagyobb részét a
közös kön:yvtár rendelkezésére bocsássák a.nnak_
fenntmtásá>al , hogy'" átutalt összeg eiejéig diszponálhassanak a köny'i;tár beszerzései felett, Dehogy a koopeiáció_il!g iaj a korábbinál eléínytelenebb helyzetbe ke1üljenek-Reménykedün k abban, hogy a ja\aslatot az
Egészségügyi Minisztérium, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság, gyógysze1észtu don1ányi karaink
és más gyógyszerésze ttel kapcsolatos ügyekben illetékes szei'Vek és személyek felka,10lják. A támo·
gatásukkal létiejövő könyvtá1 nagy segítséget jelentene a kutatóknak, és az elméleti munka eredn1ényei röv-id időn belül, a gyakorlatbali is éreztetnék ked,ező hatásukat
.[(-p
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Di. S. Z a 1 á ny i and S B ö I e s ö k Bod o i:
P1'0po8al to establish a }latiQrial Libr·ary of Pha1niaceutical Se-iences
The possibility of the est-ablishing of a centtal lib1a1)
by the united efforts of offieial a.nd social bodies is
disct1ssed, and the rt:alization 'vith gou\·e1nn1ent support is advocated.
.. D1 S Zalányi und S„ Bö1'csök Bod 01:
Uber die St-iftung eineJ' pha1111azeu.tisch-'wiS'senscha-ftZ1:chen
Bihliothek
Ein Vorschlag ist tu1te1b1eitet für die Stiftung einer
slebsstandigen Landes Bibliothek dex phar1nazeutis·
chen Wissenschaften, die in Budapest fungieren sollte,
Ve1fasser rufen alle int1essiexten 01ganisationen und
Instituten auf um die Gründung der Bibliothek alle
n1öglic:he Beihilfe zu leisten

(Szegedi Orvostitdományi EgyetemEgészs égügyiSzervezé stani Intézete, Szeged, Dóm tó ZO.)
Érkezett: 1971 VIII. 13
JiOGA}lZIÍ.SGÁ rLÖK ÉS GOMBÁSODIÍ.S
IBP · Öst. Ap -Ztg Z5 (38), i04 (1971)
~.\.z „antibébi-table tták" néven közismert föga1nzásgátló sze1ek használata néha kellemetlen mellékhatásokkal já1 Amint azt most rnegállapították , ezeknek a tablettáknak egy1·e s:,o;élesebb körű elterjedésével egyidejű
leg rnegszapo1odott a go1nbás, f()ként a sarjadzó gombás
fertőzések szán1a, A bécsi II. sz bőrgyógyászati klinika
docense, Josefine Thu1·ne1 d? megá.Ilapítása szerint a
jelenség azzal n1agya1ázható, l;togy a tablett-ák egy, az
állandó te1hességhez hasonló állapotot hoznak létre a
női szervezetben. A megváltozott ho1n1onműködés folyt.án iészben elpusztulnak olyan bakté1iumtenyé szetek,
niel;)- ek no1·n1ális kö1 üln1ények .H;özött a sa.1jadzó gombák
szapo1odását n1eggátolni hivatottak. ~.\. gon1ba (Candida
a.lbi0ans) za"arta.lanul 1ne-gtelepszik kedvelt helyein, a
nyálkahá1tyáko n és ott elszaporodva gyulladásos tüneteket okozhat. Többn:rire a nói hüvely falát lepik el a
gon~hák, de a szájilieg és a béhendszer is kedvenc tar-

tózkodási hel:> ük. Thiu ner docens j0lentéso szc1int azonban néha az ilyen fertőzésekből e1edő súlyosabb 1neg~e
tegedésekkel is szembe kell nézniük az orvosoknak Igy
pl. gennyedés keletkezhet a tüdőben vagy 111á.s szervekben Az esetben, ha a fi31 tőzés az agyra is kite1 jed,
úgy ott bénulást és ezt követően halált is okozhat_
Sok felnőtt ho1-doz n1agában lappangó go1nbacsírákat, melyek azonban csak.művi beavatkozás esetén szaporodnak el és okoznak károsodást, a.z illető sze1 vezetében. Tapasztalatok sze1int a felnőttek 1nintegy 10°foának szájü1egében és 5%-ának a bélt1aktusában n1cgtalá.lható a Candida albicans. Sokszor egy nátha.láz vagy
más súlyos betegség lezajlása után jelentkezik a gombásodás. Az ok ugyanaz, mint a fogan1zásgátló tabletta
használata eset.ében. _l\.z e1ős antibiotikumok is elpusztítják a hasznos baktériumflóra egy részét. Ilyenkor
fehér lepedék látható a nyálkahá1 tyákon (pi a nyelven),
de bekövetke:i;het has1nenés, ,,·alamint a körön1ágy és.
a hüvely elgon1básodása 'is (020)
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