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Gondolatok az új évezred küszöbén
D1: Nikolics Károly
A s::erzii viss::atekinl a nuílt néhánJ' ese111én~vére, értékeli a jelen kors::akol és összejhg-

la(ia ajöi•if töhh, idéis::eriífeladalát. Kien1eli a gyógyszerészet .1,·::éles rétegeinek összejiJgásál, n1ivel enélkii/ nincs .f~jlődés. T'ovábbá hangszí~voz:::a a hivatás kapcsolatainak
jelent6ségét és társadahni 111egbecsiilését.
!(erek évszán1ok, évfordulók az országút szélén úlló
111érfüldkövekrc cn1\ékcztctnck. Ezeknél n1cg-n1cgúllunk,
visszatekintünk a megtett útra és újult cn'.ivcl, új lcndlilct-

tcl indulunk továbh. Ezzel a helyzettel találkozunk n1osl,
az ezredforduló előtt is.
! la az idös gyógyszerész visszatekint az clrnúlt század
és közelebbről az utóbbi évtizedek történéseire, akkor
több esen1ény, tapasztalat és tanulsúg 111erül fel benne. Így
gondolatait - bizonyos fokig - a 111últ, a jelen és a jövö
korszakára bonthatja. ·1crn1észetcscn ez a hatúr nen1 éles,
niert a fcjllidés, a változások folyan1atosan haladnak clörc. Ennek ellenére az idöszcrű gondolatokat hán_1n1 részre
tagoltan1.

!. J1sszatekintés a 111últ néhány eseuzényére
1.1. !\ szúzad elején és fö!eg a két vilúghúhorú között
fokozatosan kialakultak a gyógyszerészet közösségei: a
tulajdonosok, ill. az a!kaln1azottak egyesületei (OGYE,
ill. OGYOE). valan1int a tudon1ányt 111üvc!ö Nlagyar
Ciyógyszerésztudon1únyi '!'úrsaság (M(]Y'l"I'). 1940-bcn
niegindu!t a 4+ 1 éves egyetc111i képzés, nicgalakult a
gyógyszerész tovúbbképzés intéz111énycs bizottsúga. /\z
()rszúggyülCsbcn képviselettel rendelkeztünk. s~~jút cröhöl létrchoztúk a n:yugdíjrendszcrt a GY0.11\ révén, an1cly
az indulüs után jól 111üküdötl.
1.2. 1\ II. vilúghúború ut<li1i politikai fordulat több
sze1npontból nehéz helyzetet tercn1tctt. Jól isn1ertck az
1950-bcn bekövetkezett úllan1osítús következn1ényei. ill.
1naga a végrch~~itós 111údja. Ezek a körül111ényck üsszeráztúk a kollégúkat. köztük több akkori vezetöt. Fokozatosan
erösüdtek a szakn1ai sze111pontok. Így létrejött a szakfi.:1ügyclct, galcnusi labor<-1tórit;n1ok létesül tele l\..ialakultak a
húlózatll:jlesztés tervei is. !gy az óllan1i gyógyszerészet
keretében is hasznos eredn1ények születtek. ;\ korúbban
111egszüntctctt tudornúnyos egyesület a (iO-as években
ivtagyar Ciyógyszerészcti Túrsasúg nCven ú,ijúa\aku!t. ·1·0vúbbú a n1t!gszüntctett ncn1zctközi kapcsolatokat is sikerült hclyrcóllitani.
1.3. :\z ún. rendszerváltás sok szen1pontbúl új he!yzt'.tct tererntett. 'J'übb oldalról jüv(í kezdeinényczésck fokozatosan elindították a 111agúnositúst. Ennek e\ilnytelcn oldalai is voltak. Így nc111 volt rcprivatizúció. teh<.it az egykori g)-'Ógyszcrész csa!údok lll.'111 jutottak volt gy{1gyszertúruk birtokúha, noha ez tiibh nrszúgban kedvezöen oldódott n1cg. Ehelyett az ünkonnúnyzatok rendelkeztek a
gyógyszertárak IC\ctt és clt~rö n1ego!dúsokka! adták cl -

nagyrészt - az akkori vezetöknek. Ehhez pedig sok he-

lyütt idegen tökét vettek igénybe. Ez tcrn1észctcsen hátrúnyokkal júrt, inert a gyógyszerészi szc1nlélet csak többségi tulajdonban érvényesülhet. Itt cin!i~jük n1eg, hogy ebben a korban n1cga!akult a Magyar Gyógyszerész J(an1ara, 1nint érdckképvisclcti szerv.

2. Gondolatok a jelen korszakról
/\z e\öbb ehnondottak tu!ajdonkCppen 1nár út111enctet
jelentenek és napjainkra is jclletnzök. Pozitívun1ként c111lítcndö, hogy !Cjlödik a tudon1ányos élet, a fclsöoktatús, a
tovúbbképzés, a szaksqjtó. Eredn1énynek tekintendő,
hogy hivatúsunkat érintö törvények születtek.
2.1. 1\ változások sorún általúban különböző ötletek,
tervek n1erülnck fel. Ezek részben hasznosak. Így külföldi példúk n1cgl'clclö alkahnazása gyakran fcjlödést jelent.
PL a FlP által elindított ,jó g:yógyszerészi gyakorlat", a
„gyógyszerészi gondoskodás" és hasonló kezden1én:'czések hazai 111egvalósítúsa megindult. Vannak n1ás törekvések is, an1clyck az ct,1yüttn1iiködést scgílhctik. rvtár régebben javasol tani. hogy a nénu;t 1\BDA csúcsszerv rnintújúra hazúnkban is \Ctesüljün hasonló hatCkony szervezel.
Eddig ez nen1 sikerült.
2.2. Egyes külföldi példák 111cgvalósitása kúros is lehet. (Jlyan törekvésekkel is talúlkozunk, an1clyek pl. új
gyógyszertárak korlútlan !Ctesítését vagy postai gyógyszcrküldö szolgú\at bevezetését .szorgalinazzúk. Eddig
L:Zek szerencsén:: nern valósultak n1cg.
2.3. ;\Jtalános prohlén1a a centralizúlús és dccentralizúlús. ilL n központi és vidCki szervezetek kapcslllata.
f\tlúr korúhban is kialakultak vidéki központok. ahol akollégák könn;'chhen talúlkozhatnak pl. tovúbbképz{i clö--

adósra. szak111apolitikai esz111ecserékre. Ennek a rendszernek a fCnntartúsa és tovúbbi l'cjlcsztCse fontos.

3. Gondolatok a jöviij'eladatairól
Régi tapasztalat. hogy az iisszefogús viheti t:il'ire közösségek és ezen keresztül a hivatús tCj!fic!Csét. Ezért az
összt:s szerv. szer\·czet hatékony együttn1ükiidCsc létérdek. !vlindl'n kérdésben n1t'.g lehet talúlni a kon1pron1iszszun1ot. arnc-ly L'li.írc- viszi a hi\'atúst.
J. I. /\z élet fontos tényezö.ie az optirnó!is en1beri kapcsolatok kia!akitúsa. ;\ 111i esetünkben a következö szernpontok a döntilk:
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- a gyógyszerész és a beteg bizaln1i légköre,
- a gyógyszerész és az orvos cgyüttn1liködésc.
- a gyógyszerészek egyn1ás közötti kapcsolata,

- a hivatús túrsadn!111i 111cgbccsülése.
Lússuk ezeket küzclcbbröl:
;\ gyógy'szcn:sz 111cgnycrhcti a beteg bizahn::ít. Ehhez
a IC!söoktatás c!n1élcti alapot ad. Az oktató nn1nkahelyck
helyes nevelési tevékenysége jó kicgészitést nyújt. ;\jó
bctcgkapcsolat jó cn1berisn1crctct. közvetlen tárgyalókészséget is igényel.
;\ betcgkapcsolattal szorosan összefligg az orvossal való úllandó cgyüttrnüködés. ;\ íClsöoktatús ez irúnyban is so-

kat tesz. l\Z cln1élcti isn1cretck 111egJClclö alkaln1azúsa alapjún hiztosíll1atú a jó partneri \'iszony. Ide tartozik az egyre
lL'i:icdli öngyógyitússal kapcsolatos egylittn1üködés is.
/\. gyógyszcrészi..:k egy111ús közötti kapcsolata akkor lehet i..:redn1énycs. ha lútókürlik széles, ha kapcsolatuk etikus. ha szcn1 elött tartjúk a köz Crdckcit. Ez tcnnészctcsen
nc111 z{uja ki az egyéni szeinpontok érvényesítését. a hasznos kezdcn1ényezésckct.
Fontos szcinpont a fiatalok soraiból ú.i vezctök kivúJaszt-Jsa. Ennek érdi..:kében szá1nukra kcllö tán1ogatást kell
adni.
3.2. 1\1. i..:gészségligyön belül fi.:1ntos a gyógyszerész
szerepe. t:nnek több közérdekü vonatkozúsa van. Csupún
nd1úny gondolatot kiYúnok kicn1clni:
1\z i..:gyik a gyógyszerész szakérteln1ének biztosítúsa a
g_yógyszi..:r hosszú útjún: a kutatústó! egészen a betegig. Ez
a gondolat n1jr a FIP 1t)S4. évi budapesti dc!darúciójában
szerepelt.
;\ n1úsik gondolat az individuúlis gyógyszeres terápiút
érinti. i\z egyéni (egyedi) gyógy·szerrcnde!és és adagolús
lchetiiségeit pl. a gycrn1ck-, ill. b(irgyógyúszathan tudjuk
biztosítani . .'.\ 1nagisztrú!is gyúgyszerrcnde\és, ill. -készítés tú111ogatásúra a 1:nNo újabb kiaclúsúnak kidolgozúsa
id(ísz.:rlí.

A hannadik gondolat a !!VÓ!!VSZertúrak foroa!n1i köréhez (profiljúho;) kapcsoiódik.~Ű!yan törckvé~ek, an1e!yck különböző kcrcskcdcln1i egységekbe vittek át
gyógyászati tcnnékekct, kúrosak, inert a gyógyszerbiztonsúgot veszélyeztetik.
Végül 111eg kell találni annak n1cgoldúsát, hogy a
gyógyszertárak többségi tulajdonban, gyógyszerészi kézben !egyenek.

Záró gondolatok
Nap 111int nap sokl'Cle vúltozússal találkozunk. Ezek
közül több szen1pont a gyógyszerészetet is érinti. i\'1indig
n1cg kell talúlni azt a kiutat, an1ely összhangot terenn a
szC!csehb közérdek. a hi\·atús últalúnos szcn1pontjaL vala111int az egyéni érdekek között. Enni..:k Crdckébcn széles
rétegek együttn1üködésc szükséges. Csupún néhúny idöszcrü gondolatot érintcttern. Dc a 1nérHHdkö továbbiakat
is fel fög vetni. Bizunk benne. hogy a hivatús jövö vezctöi - a n1últ tapasztalatainak is1ncretében -· önzetlenül.
széles lútókürrc! fögjúk a íCj!ödés helyes útjút keresni. Ez
pedig a harinadik évezredben Lüabb crcdn1Cnyekct hozhat
a n1agyar gyógyszer~szet szún1ún.1.

K. Ni k o ! i e s: Tholl[.tltts af the tltreshold t~(tlte ucw n1i!!e1111iun1.
;\ rctrospcction is givcn to son1c C\"cnts of!hc pasi. an cva!uation or thc pn:scnt tiincs arnJ a surnrnary is giv;;n on sc\";;ra!.

up 10 dí.1tc tasks of thc futurc. Author cinphasizcs thc coopcration an1ong thc \\"ide ranges or 1hc pharrnaccutica! pro!i::ssion.
this is thc p!cdgc of dcvcloprncnt. Furthcnnorc. hc strcsscs th,.;
signi!icancc ofhun1<Hl contacts ofthc profcssiona!s ;.1s \\·dl as of
thcir socia! rcspcct.

S;cr::6 ciinc: So11ro11. /\.is .lci11us u. 1.
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Gyógyszerészek nyon1ába11 ...
DR. EKKERT LÁSZLÓ
(1861-1942)
Adonyban ~:r.ii!ctclt 1861. szqitcruhcr 9-én, tdcsapja gyúgys:r.ert:ínihan volt gya!.:oruol>. Gyógyszerészi okle\'c!Ct 1881-ben Budapcslcn szerezte. Ezt \iii\·etiicn Th:Í11 proressznr intézetében dolgozoll. és 1899-hen szerzett gyúgyszerészdnlitor i címet. ,\z 1893-1897
J;.üzütti idiihen a S'/.l'llt CellCrt Gyúgyszeriúr tul:ijdonosa Yo!t. 1902·ben egyetemi tanúrsegéd, 1908-tiíl adjunktus a Than professzor.
majd \Vinkler prufcss1.or yezcttc kémiai intézetben. Evlizcdel>cn :ít a gyógyszc1·Cszhallga túk labon1tóriumi gyakorlalninak volt a
Yezetiije. l ()JJ.!Jan l:Lhora!úriumi igazgatú, késiíhh egyetemi tanár lelt. i\lunk:íssúga küzéppnntj:íban az alkaloidok színreakdúinak
kidolgoz;í\a úllL 19-C!. m:\n:iu~ 6-ún B11d:1pestc11 halt meg.
/ G_i ·rig1 ·s:::en!s:::c!l6rh;lll'IÍ naptár
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