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Gondolatok a ma:,,ry:ir l,,')'Ógyszerészet nemzetközi kapcsolatairól 

D1: Nikolics Károly 

Szán1os közle1nény foglalkozik a cín1bcn szereplő 

tárgykörrel. Ehhez kapcsolódva szcretnén1 felhívni a fi
gyeltnet a tén1a idöszerü voltára. Valarncly közösség, 
szervezet vezető egyéniségei révén tud szélesebb körű 
nernzetközi kapcsolatokat tcrenltcni. ;\. 1nagyar gyógysze
részek ez irányú tevékenysége elsősorban tudon1ányos té
ren valósul n1eg. 

A ni agyar gyógyszerészet első nen1zctközi kapcsolatai 
rnég az első vilc:ígháború előtti időkre nyúlnak vissza. /\ 
neinzctközi kapcsolatok legfőbb összekötő szerve a FIP 
(Nen1zetközi Gyógyszerész Szövetség). 

Ennek a közösségnek tagja volt a i'vlagyar Gyóg:yszc
részeti Társaság 1912 óta f:...·ori1sáns:::/~\· ()ttá révén. Ö vett 
részt a FIP n1cgalapít;:ísában és tovúbbi n1L111kt\júban. i\ 
F!P-nck alelnöke is volt. K.ésöbb 1nég néhúny aktív kollé
ga is bekapcsolódott a FIP inunkújába. 

J 9°i5 után az !'v!G\,-r elvesztette FIP tagsúgút. 111ivcl az 
akkori rendszer rncgszüntcttc a nen1zetközi kapcsolato
kat. 

1\z !964. évi An1sztcrda1nban rendezett FIP kongrcsz
szuson részt vehetett eb: Bc~rcr István, 111int hivatalos kül
dött és a közle1nény szcrzöjc. aki egy holland gyógysze
rész 1ncghivásúra utazhatott ki. f\ kongresszuson sikerült 
a FIP elnökével, S'ir f-!ouf/1 Linc/.~·cod-del. aki az angol par
lan1cnt képvisc!öje is volt. szen1élyes kapcsolatot felven
ni. A. túrgyalús cred111ényességét clösegítctte a tárgyalók 
jó nyelvtudása. Különösen. an1ikor az elnök 111egkérdeztc. 
hogy rnilycn társasúguk van jelenleg a nu1gyar gyógysze
részeknek és az hova tartozik. f\ vúlasz: a szakszervezet
hez. Ez úgy rncglepte az elnököt. hogy rögtön azt kérdez
te: 111] köze van a szakszervezetnek a tudo111únyhoz? Erre 
inég inagyarul is nehéz volt válaszolni. hát 1nég angolul~ 

De az elnök, akinek nagyon tetszett. hogy a két fiatal n1a
gyar 1nilyen jól beszéli az ö nyelvét - akkoriban ez 111ég 
ritkaság volt-, 111cgértettc ökct és 1negérezte, hogy segí
tenie kell nekik. Meg is találta a lehetőséget, hogy a n1a
gyarok a régi FlP tagságuk után pát-belépési díj fizetésé
vel újra tagok lehetnek. Ez apót-belépési dij olyan n1éltá
nyos volt, hogy n1indketten a saját napidíjukból ki 1udták 
fizetni. 

Ilyen módon került vissza az MGYT a FIP-be. Sern
rniféle hazai tán1ogatás vagy tárgyalás nern előzte rneg az 
ö közbenjárásukat. Csak a bátorságuk és a 1nagyar gyógy
szerészet iránti szeretetük vezette őket. 

/\.FI P-nek ezután n1egbccsült tagja lett az tvlGYcr. K.é
söbb sok n1agyar gyógyszerész tudott részt venni FIP 
kongresszusokon. A 1negbccsülést bizonyította az is, hogy 
1984-ben Budapest kapta 111cg a rendezés jogát az én el
nöksége1n idején. 1\ budapesti kongresszus nagyszerüen 
sikerült. Ezen a kongresszuson hozták a „Budapesti Dek
laráció''-t. Ez 1neghatározza a gyógyszerész szerepét a 
gyógyszer készítésétől a gyógyszer kiadásáig. 

A budapesti kongresszust 111ég évekig 1nintaként en1le
gctték. A szak1nai és a társasági prograrnok ís en1lékczc
tesek n1aradtak. A rendezőknek az időjárás is segítségük
re volt. /\z egész idö alatt ragyogó napsütés szépítette a 
vürost. Esténként 1neg a ki világítós volt gyönyörü. arnivel 
a résztvevök alig tudtak betelni. 

;\ nc1nzetközi kapcsolatok a FI P révén vóltozat!nnul 
rontosnk és rendkívül hasznosak. 

K Ni k o 1 i e s: Thougltts 011 the i11ter11ation11/ rc/atio11ship of 
the !lu11gari1111 phar11wce11tic11! profcssio1111/ orga11i.l"atio11.1· . 
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