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Több mint 40 éves orvosi szolgálat után - an1e
lyet válogatás nélkül ott töltött, ahová a hivatás 
kötelességteljesítő parancsa állította - dr. Dole
schall .Frigyes elvtárs, szeretett, nagyrabecsült 
ininiszterünk szíve n1egszűnt dobogni 

Tudtuk, hogy az idő vasfoga kikezdte szerveze
tét, de nem hihettük, hogy a 
parancsoló vég ilyen váratla
nul szólítja el irányító helyé
ről az odaillő, munkáját pél 
dan1utatóan, csak a szocia
lista egészségügy építését 
szem előtt tartó, önfeláldozó, 
hivatásának élő ernbert 

Az emlékezés fátyolán át 
a szerény, a végtelenü] 
puritán, halkszavú, de ha
tározott, n1indenben irányt 
mutató ininiszterre úgy gon
dolunk: ember a szó leg
nemesebb értebnében Tö
rékeny alakja már az idők 
távlatába tűnt, de könnyes 
szemünk elé ez_ek a fogalmak 
rajzolódnak: bölcsesség, hig
gadtság, szakértelem és rniu
denek felett embernég 

Doleschall Frigyes ember
sége és hivatásszeretete te-
1e1ntette meg a gyógyszeré
szek számár a is az egészségüg:y 
területén az egyenlő fejlődés 
lehetőségét. Tisztában volt 
vele és meg tudta értetni, 
hogy az egészségügy oszthatatlanul egy, s a beteg 
ember gyógyulásához, a betegség megelőzéséhez 
az szükséges, hogy az orvos, gyógysze1ész a maga 
11elyé11 tudása n1aximumát adja. Nen1 tett _és nem 
engedett különbséget tenni, kiváltságot adni az 
egyes reszortok között 

Az új szervezeti f(uinák, új módszerek valójában 
az Ő minisztersége alatt fejlődtek olyan mérték
ben, mint ahogy azt a szocialista gyógyszerészet 
követelményei meghatározzák 

Vallotta és lehetővé tette a gyógyszerészi és 
orvosi munka kapcsolatának elmélyítését, vallotta 
az orvos és gyóg,yszerész viszo11yának szoros szak
mai egységét 

__ Így érezhettük magunkat mi gyógyszerészek az 
0 irányítása alatt egyem angú egészségügyi dolgo
zónak, így indulhattunk meg szakmai,\ politikai 
fejlődésünk útján · 

Doleschall Frigyes komolyan értékeite a gyógy
szerészek szakmai munkáját, politikai fejlődését 

Mélyen hitt a szakmai tudás. 
fontosságában mint olyan 
fegyveí ben, amely az em
bert elnyomorító betegségek 
ellen e1ed1nényes küzdőesz
köz. Ezért szervezte meg 
az Orvostovábbképző Intéze
tet, s n1int az egészségügy 
egységének törhetetlen har- , 
cosa, a gyógyszerészi tudon1á
nyok őszinte tisztelője, itt je
lölte n1eg a gyógyszerészek 
szakmai továbbl{épzésénel{ 
helyét is így akarta elmélyí
teni '" egészségügy e két, 
egyetemet végzett csopmtja 
között a nélkülözhetetlen jó 
kapcsolatot 

Az idő amely jótékony felej
tést ígér a legnagyobb faj dal 
makr a, soha nen1 engodl1eti 
111eg: clfBleclni azt az en1be1t, 
aki megnyitotta számunkra 
a sza.kn1ai egyenlőség, a fel
emelkedés útját. A gyógy
szerészet éS ini gyóg:yszerészek 
sokat vesztettünk Doleschall 
Frigyes elhalálozásával: szak

mai irányítónkat, aty-ai jóbarátunkat, emberséges 
vezetőnket 

Emlékezésünk 1rirágcsokrát llli is letesszük 
sÍJ hantjára, hirdetve, hogy nem dolgozott hiába, 
nen1 élt hiába lYiegőrizzük irányítását mindenkori 
cselekedetünkben és továbbfejlesztjük azt szakmai 
szeretetünkkel, szakmai és ideológiai továbbkép-· 
zésünkkel, a gyógyszerész-orvos kapcsolat elmélyí
tésével végső célként népünk legkorszerűbb egész
ségvédelmének megvalósításáért 

Doleschall Frigyes elvtáis, szeretett miniszterünk, 
célkit-űzéseid, emher séged a m·i minde-nnapos mun
kánk vezér fonala marad, nem felejtünk el 
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