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A :1íagyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy~szerügyi
Szervezési Szakosztálya és Heves n1egyei szervez~t~, valamint a Heves 111eg) ei Tanács Gyógyszerta11 Központja Eger ·városában, az új, k:orszerűen
berendezett Technika Házában, 1973 . november
I?-:-17. között rendezte az I. Országos Gyógyszertar1 1íunk:aszervezési Ko11ferenciát, valan1int a
gyógyszertári lrözpontolr hálózatfejlesztési ered-·
Inényeit és terveit, gyógyszertári és laborató1iu1ni
b~1eudezéseket 1 eszközöket, toYábbá diagnosztikai
k~zleteket, 111űszereket és gyógyszereket ben1utató
kiállítást.

1\íár elöljáróban említésre érdemesnek tarton1,
hogy az elhangzott előadások által érintett területek jelentős részben meghaladták a gyógyszertári
munkaszervezés közvetlen területeit, és talán „a
korszerű információelemzés alkalmazása a gyógyszerellátás szervezésében" cím jobban n1egközelítette volna az értékes előadások tartalmát.
A Konferenciát d1 JJJ.ohr Tamás szakosztály
titkár tájékoztató szavai után dr. Váradi József, az
MGYT Gyógyszerügyi Szervezési Szakos~tályának
elnöke nyitotta meg, majd d1 Zsögön Eva egészségügyi 1niniszter-helyettes, Szalai I stvári, az
MSZMP Heves megyei Bizottságának tagja, a Heves megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának általános elnökhelyettese, továbbá d1 Clauder Ottó
egyete1ni tanár, a 1\iagyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke és di Szász György egyetemi docens, a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudo1nányi Karának dékánja köszöntötte a
lronferencia több n1int 300 résztvevőjét, vala1nint
külföldi vendégeit
A tudományos előadások sorát d1 Váradi J ózsej
főgyógyszerész, szakosztály elnök „A hálózatfejlesztés e1ed11iényei és perspektivikus problé11iái
0Ín1ű plená1is előadása nyitotta n1eg„ Az előadó a
gyógyszertári 1nunka ergo1net1iai vonatkozásait
egyrészt a munkaerővel való takarékos gazdálkodás, másrészt a gyógyszertárak tervezése szen1pontjából taglalta, figyelemmel arra, hogy a tervező mindig a holnapnak, sőt a holnaputánnak dolgozik A ma gyógyszertár-tervezőjének legalább a
századforduló évtizedéig kell előre gondolnia
Lapunk „Hírek-Közlemények" rovata nem alkalmas rá, hogy az elhangzott előadások anyagát
akár csak nagyobb vonásokkal ismertessük. Az
egyes nagyobb területeket átfogó, plenáris előadá
sokat azonban „Szervezési kérdések" cünű rovatunkban lényegében teljes terjedelemben közölni
kívánjuk, 1 és egyrészt Társaságunk, ill. a Gyógy1

'

1 A 1nostani szá1nunkban közölt szervezési tárgyű
inunkák mind a.z elhangzott előadások anya.gát tartalmazzák
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szerügJ-'i Szerv-ezési Szakosztály vezetősége ker·esik
a n1egoldást arra, hogy az összes elhangzott előadás
nyon1tatásban n1egjelenhesse11
V ái adi J ózs~f dr előadásának elhangzása után
V'égh -M-ikló_§__,_ ·a. I!eves inegyei Tanács Gyógyszertári Központjának igazgató-főgyóg:ys;;-;erésze 1neghívta a konferencia résztvevőit a Technika Háza
előcsarnokában rendezett kiállításia. Itt a gyógy~zertári k:özpontoknak a gyógyszertár-hálózat fejl6dését és f0jlesztési terveit szen1léltető dokun1entun1ain kívül a hazai gyógyszeripar és a l\fagyarországon tudo111ányos képviselettel rendelkező külföldi gyárak egyes termékei voltak láthatók
A kiállításon részt vett a Ciba-Geigy AG (Basel), az
~T. \T Orga11011 (üss), a Pfizer Co , valan1int a. Sandoz AG (Basel) gyógyszergyái, továbbá a. l\IilesA111es Co. (\.\'"ien) biológiai-labo1ató1iu1ni 111{ísze1eket és készleteket forgalomba hozó vállalat és a
Bolgár NK g-yógyszertár- és labo1atóriun1berendező vállalata Ez utóbbi vállalat igen célszerű
bútorokat és eszközöket, egyebek között a magisztrális rccepturai inunkát 1negkönnyítő auton1ata
bürettarendszert inutatott be. Az an1erikai 1\.filesA111es vállalat bécsi lerakata, valaniint az őket
J\fagyarországon képviselő Reanal Finon1vegyszer-·
gyár korszerű gyorsdiagnosztikai 111űszereket 1 eszközöket és készleteket állított ki
~4. kiállítás n1egnyitása után a konferencia első
n1unka11apjának e1őadásai háro1n szekcióban zajlottak. Az előadások cín1ét - a szerzők nevének és
111unkahelyének niegjelöléSével -- a következőkben
azért közöljük, hogy róluk olvasóink tudomást
szerezzenek, és addig is, ainíg az e1hangzottak
nyomtatásban is megjelenhetnek, konkrét kérdéseikben közyetlenül a szerzőktől (esetleg a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálytól) az előadás
tárgykörében részletesebb tájékoztatást kérhessenek Egyebekben maguk a címek is alkalmasak
arra, hog:f bizcn1yos képet adjanak az olvasónak
a konferencia anyagá1ól és színvonaláról, s 11en1
utolsósorban arra is, hogy gondo]atokat ébresszenek
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"A" szekció
Üléselnök: Tóth Jáno.s és Kiss l'erenc

D1. K"ovács Béla-d1 Szepe'3i Angéla-d1 Gyar1nati
László (Semn1ohveis 0Ivostudo1nányi Egyett-nn, Gyógy:;zerészet.i Intézet: 11 A középüzemű gyógyszerkészítés
jelenlegi helyzete és pe1spektívái"
Felföldi J3áridor (\leszpiéni, n1egyei Tanács Gyógyszertári Központja): „A \Tesz1né1n megyei fürgalon1
elemzése."
D1 Ko1'ács Béláné (I?ővárosi '1'anács GyógyszeJ tári
l{özpontja): „Főváiosi közfoTgaltnú gyógysze1 tárak
n1agiszt1ális vényfo1galrnának elernzése ''
Dr_. Ragettli Jó.nos (Békés n1egyei Tanács G-yógysze1tári l{özpontja, Békésusaba): „SzakosíLott gyógyszertáIak jelentősége a lakosság gyóg3;sze1·0Uátásában.''
Janov'3zky Iván (l\fag;yar _Gyógyszeripari EgJesülés
G-yógyszeripari Ellenőrző Laborathriu1na, Budapest:
„Higiéniai-n1ik1obiológiai szernpont.ok a gyógyszer tá1i
1nunkában és az új 111unkahelyek kialakításában."
Barcsay Ist~án. (Csong1ád tneg}-'ei Tanács G~yógysze1tári Központja, Szeged): „A gyógyszertárak klin1atolÓ··
giá.ja és biofiziológiája."
Ács Kut"ucz Jó.no.s (Fejér n1cgy0i 1-'anács Gyógyszer-

tári Központja, 3/62-es GyógyszeI"tá1, Székesf6hérvái)
„Szakorvosi rendelőintézetet ellátó gyógyszeitá1 szervezési ké1dései."
Koniá1y Kázrnér
(Bács-l{iskun megyei Tanáus
Gyógyszeitári I{özponija, Kecskemét): „Kézigyóg;)'sze1.,
tá.rak szerepe és jelentősége BáüS··Kiskun megye g'\·ógy ..
sze1ellát á.sában".
~
I-f.asza-nitzky István (Fővárosi Tanács Cl-yóg3sze1táii
Központja): „G;yógysze1tá1i iaktározási kérd6sek"
Földesi. Zoltán (Csong1ád megyei Tanács (Jyógyszer„
tári Központja, 13/57-esgyógyszertái, Szeged): „Az offi.
vinai 1nunka rnegszervezése és a ra.kt.ározási gondok
rnegoldása. "

„Il" szekció
--=-~-.

Uléselnök: dr Zaza---;;-J{á1oly és d1 Juhá8z Lu.jotnie
D1. ](a.1l-Helnint L,üdde (Lö\ven-Apotheke, V\Tciina 1
DIJlt): „l1Ioble1ne deT F1aucna1beit in dcr Apothek 8 •i
(A nói rnunka problérr1ái a gyógyszertá1ban). 1
Dr Ti"á1adi Józsefne (Ül'vostovábbképző Intézet
Budapest): „Li\.. szakgyógyszer·ész-képzés h0lyze1·e és p1·ob~
lén1ái "
D1. J:..'"énwth JJ1iklós (Ba1anya 1negyei Tanács Gyógyszer tári Kö7-pontja, l)écs): „Gondolat.ok a szakgyógyszciészeknek a hálózati gyógyszerelltttásban betöltött
szerepével kaposolatban"
Fodor Zsuz.sanna (Se1runel1vE::is Or vostudon1án) i Bgyetern Gyógyszo1tá1a, Budapest: „A gyógyszertári gyakoilatok sze1 vezésének és kivitelezésén!:!k legfon1.osabb
szcn1pontjai a közforga.linú és inté?-eti gyógyszc1 tá1 ban "
Jakucs Sándorné-'1 1 óth János (Heves rr1tigyei Tanács
Gyógyszertári Központja, 18/9-es gyógyszertá1, Eger):
„Li\.. kiképzés és továbbképzés gyakorlati n1egszr-n \. ezéso
közfo1galrnú gyógyszertárban "
Egerváriné dr r..;·agy JJ1 á1 ia (\Tesz prém rnegyei Tanács
Egészségügyi Osztálya, Veszp1é1n): „A gyógysze1t.ál'i
rnunka és a társadalmi tevékenység összhangja."
Dr. Antall József (Sem1nelweis Orvostörténeti l\Jü„
zeum, l{önyvtáI és Levéltá1, Budapest: „Régi gyógyszeIJ-ári berendezések védelmtJ, a ti::ht.éneti-111úvészeti
szernpontok összeegyeztetése a korszerűség követehnényeivol.''
Józsa A Zajos (Győr-Sopron n1egyci Tanács Gyógys7.el"··
tári Központja, GyőI): „Tapasztalataink a soproni és
győ1i inúzeun1paiiká1ól "
.CT1osonyi Edú (F ővá1 asi Tanács Gyógyszc1 tári Köz·
pontja, Budapest: „Az egészségügyi felvilágosíLó 1nm1ka
szervezése."
Begedü'3 Endre (Szolnok rnegyoi Tanács Gyógysze1t.ári Központja, 15/28-as gyógysze1 tá1, l'(isújszállás:
„A gyógyszerész helyE:: és szerepe a falu és kisváros
egészségüg; i életében."
l?azeka8 J{atalin (Heves n1egyei Tanáes Gyógyszer·
tá1i 1{.özpontja, 18/4-es gyógysze1tá1, Bélapátfalva:
„Az egészségnevelés lehetőségei falun "

„C 1' szekció
t~léselnök: dr Zalányi Sá1nuel és dJ. Kurucz·Tibor

D·1 Katona Kál1nánné-dr Tóth Bar·na (Egészségügyi
1\1iniszté1iun1) „Előtanulmány a szánlltógép gyógyszer··
ellátá.sban való alkaln1azhatóságáról. ''
.
Dr. Vüicze Zoltán (Se1n1nelweis Orvostudon1ány1
Egyetem Gyógyszertára, Budapest): „Elekt:ronikuskész·
letnyil\. ánt.a1 tás a gyógyszel'észetben "
.
Balogh Zoltán-(Heves megyei Tanács Gyógyszertáll
Központja, „Richte1" gyógyszertár, Gyöngyös): „A;
gyógyszergazdálkodás és -elosztás számítógépE-'sítés1
koneepciója."
Hartai I stván-Ke1 srriayer Ibolya (Békés rneg:yei T,a··
nács G;y-ógysze1tári Központja, 14/19--es gyógyszertar,
Orosháza: ,,Készletfelvételt hel)·ettesítő kartonrendszer
a.lkahnazása gyógyszertárban''
.
Téle'3sy István (Pest rnegyei Tanács Gyógyszertári
lCbzpontja, gyóg)SZ!:!Itár, Dabas): „ICözforgahnú gyógy1
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J iJr. Kőhegyi In1.rene (Ba1anya 1negye1 Tanaos Gyogyertáii Központja, Pécs): „Szakmai t_anáoskozások
-szerei::ie a gyógyszeI"tári inunkasze1vezés színvonalának
sz
"
emelésében.
Dr. Tornyos Z0Uán-Lő1incz Rozália.-dr Vi-ncze
Zoltán (Se1n1nehveis Orvostudományi Egyetern Gyógyszertára, Budapest): „Hálódiagran~ok jelentősége a klinikai gyógyszerellátás szervezésében.''
Kovác~ Sándor (\Tas inegyei Tanács Gyógysze1tári
Központja, 6/24-es gyógyszertár, Nádasd: „~!\_ hálódiagramos 1nodsze1 gyakorlati jelentősége közforgalmú
gyógyszer tárak tevékenységében "
JJ:fa.rton J(ri':>ztina.- Vajda. Róbertné (Fővárosi Tanács
,-Gyógvszertá1i l{özpontja, 608-as és 512-es gyógyszertár,
Buda.Pest): „Hálódiagramos te1 vezés nagyforgahnú
o-yógvsze1·t á1 n1unkafolya1nataiban.''
"" '-J1Sth Jánoco-Benú_;zky Jl,fiklós (Heves megyei Tanács
Gyóaysze1 tá1i Központja, 18/9-es gyógyszertár, Eger):
GyÓgysze1gaz;dálkodás és ügyvitel a rugaln1as gaz;dálkodás figyele1nbovételóvel "

A_ konferencia 1násodik inunlianapja
;:..rove1nber 16
A tudornányos előadások 1násodik napját dr J}foh1
Taniás intézeti főgyógyszerész, szakosztály titkár
,A sze1 vezé<:1elmélet gyógyszertá1 'i adaptációja." című plená~·is előadása vezette be„ A 1nind s:1;enlléletében, n1ind
111ódsze1eiben nagy távlatokat sejtető előadás a szerve-zést.udon1ánynak olyan tfnületére vezette el a hallgatót,
an1elynek megis111erése döntő jelentőségű lehf;t a gyógyszertá1i 1nunka szervezettségi színvonalának alakulása
szeinpontjából. (Arnint inár e111lítettcn1, 1nindkét plená·
ds előadást, így Moh1 d?. előadását is, 1eljcs tc1jedclrnében k<'izölni kívánjuk lapunk sze1 vezési 1·ovatában )

A 1ná'3odik 1nunkanop

szekcióelűadá8(Ú

„A" szekció
i.Jlésclnök: l?áz8Ó 1 stván é':I dJ

J{a-tona- ]{áluiánné

D1. Zalány·i SáJJiucl (Szegt;di ()1 vostudo1nányi Egye·
tein Egészségügyi Sze1 vezési Intézete, Szeged): „A gyógyszertá1i 1nunkasze1 vezés rnódsze1 t.a.ná1 ól.''
lJI'. 'l'óth Bruna.~d1. Si1non J-(is Oábo1 (Egészségügyi
l\Iinisztóriu111: ,,Rendszei'ehnélehí tevékenység, sze1 vuzet;, ÜJlelősség, inatrix sze1 vezési n1ódsze1 alkahnazhatósá.ga a gyógyRzertá1i központokban."
Ba1·tu8 .József (I-Ieves inegyei Tanács G-yógysze1tá1i
l{özpontja, „l~ichte1" gyógysze1 tár, C±yöngyös): „A
gyógysze1tá1 a rendsze1eb11élÜt tük10ben„"
!Jr. 1-...'izon1.olányi Gyula-dr Zalányi Sáuiuelné (Szegedi 01 vost udományi BgyettJD1 Egészségügyi Sze1 vezési
lntézeto és Csongrád megyei Tanáus Gyógysze1 tá1 i
1Cö:.::pontja, Szeged): „Inforn1ációs 1endsze1 a közforgaln1ú gyógysze1 tá1i lnunka sze1 vezéséhez "
Cz,ipczer Ottó-Tóth János (Hevt;s rnegyt;i Tanács
Gyógyszertári Központja, ] 8/9-es gyógyszertá1, Egei):
„Az info1mác:ió jelentősége a gyógyításban."
'1'011nu .41pádné~Tóth E1zsébet (01 vostováhbképző
Intézet Központi Gyógyszertá1a, Budapest): „Az inf01rnáe::ióá1a111lás biztosítása a vezetés egyik fontos funkciója."

Dr

Bö1c'3ök Bodo1

Sa-rolta-dr

Zalányi

Bcnúzlcy J.f1.l.1ú~·-Tóth lrí..nur:; (H~\·es 1neg)'ui Taná.cs
l{özpontja, 18/9--es gyógyszerf.ár, _Egei·).
,,Szakosított e:;sopoI'tveztJt6 asszisztensek rnw1katerületi
feladatkörénfJk ügy1endjtJ és értékelése nagyforgalmú
g)„óg:yszc1 tárban.''
Ráez Mihály (Szolnok 1negyisi Tanács (i-yógysze1táii
l{ijzpontja, 15/66-os gyógysze1Lá1, Törökszentmiklós:
„Uzen1i den1okratiz1nus ftJjlesztéSE; a gyógysze1 tá1akban ''
Szeder I{lára (Csong1ád megyei Tanács Gyógysze1 tá1i
Központja, 13/16-os gyógyszertá1, Szentes): „Folya111atos és változa1os 1nunkaszervezés nagyobb fűrgahnú
g:vógyszertá1akban ''
G-yóg~yszertáti

„B'' szekció
Üléselnök: D1

lvlá·1irJ,

---·-~--

Bertalan Pál és Egenxiri.né d1

D1, Zalai f{ároly (Sen11nehveis ( 01 vcmt udon1ányi
Egyetem Gyógysze1 tá1a., Budapest): „A kc'.nházi gyóg) szer ellátás néhány szervezési ké1 dése "
Dr Juhász Lajosné (Heves n1egyei Tanács Egészségügyi Osztálya, Eger): „Az intézeti gyógyszerész sze1·epe a
fekvőbeteg-gyógyintézet. magas s:.::ínvonalú gyógyít.óIl1fJgel6zö feladatainak ellátásában "
Pozcoony·i L1njo8-dt JJIOhr 'l'a1nás (01 vost:ovábbképző
Tnt-ézet, Budapest): „A gyógysztffgazdálkodás jelentő
sége az egészségügyi inf.é7.etek költsógvetésébtn."
Bartn& (lyörgyné (Fövá1 osi Tanács Gyógysze1 trii i
Központja, Budapest): „Pszichológiai tényezők a?. inf..é7.eti gyógyszertá1 ak vezetési 1nódsze1·ébfJll. ''
Sági Erzsébet (1Vfagya1 ]\Téphadseleg Egészségügyi
Szolgálat.a, Budapest): „Gyógyszerismertetés kórházban."
f{·iss Ferenc-· dJ. Mátyus László (Bugát Pál ICó1 ház,
Gyöngyös): „Az int.ézt1ti gyógysze1- és kötszergazdálko·
<lás néhány aktuális ké1 dése."
Dr Gyar1nati László-di Starn,pf Gyö1gy-dr. 08ontos
Andrá8 (Se1n1ne1''ireis Orvostudományi Egyetem Gyógysze1·észeti lnt.ézete, Budapest): „.4.. kórházi, int.ézeti aerosol-ellátás néhány gyógysze1 teuhnológiai és sze1 vezési
kérdése.''
Dr 8i1nor1_, Kis Gábo1-dr„ Tóth Ba.1na. (Egészségügyi
l\{iniszt éi iun1, Budapest): ,, Intézeti gyógyszertári asszisztensek gyógyszerellátó te\.ékenysége kó1házi os.-;tályokon.''
J{is':I Já·nos-1.Seres Ká1olyné (l\.fagya1 Népha(lse1cg
Egészségügyi Szolgálata, Budapbst): „A gyógyszc1- c~s
rníísztJrellátrís t.et vezésének és S'.Lervrni:ésének tapaszí-alatai nagy_ágylétszámú kó1 ház gyógysze1tá1ában. ''
D1 Oc8a(J luiiérié '1'0111u1.- Erzsébet (Fővárosi Tanáus
V B Egészségügyi Intézet l{özponti Ga7.rlasági Igazgatósága, Budapest): „T1ányelvtJk a kó1házi gyógysze1fclh~s~nálá,~ elekt1onikus s;-;árnítógépen tö1'ténéí feldolgozasahoz
D1 JJI ozolai László-né (FtJjér 1\iegyHi Tanács J~.ó1 háztiuak gyógysze1 tá1a, Szekszárd): „Gc~pi adatfeldolgozáR
az int.ézl!ti gyógys7.erga7.dálkodásban "
D1, l?adna.i Istvánné-di Mohr Ta·má':I (01vost,ovábhképzó Intézet Központ,i Gyógysze1t.H.1a, Bu<lapes1): ,,A.%
01 vosto\rábbkép7.Ő Inléze1 új _Központi G,yógyszertára"
f{i8s 8ándorné-J{iss ~S'ándo1 (Vá1osi Kórház gyógyszet ic"Íl a, -Hatvan) : „A_z intézeti gyógyszc1 t á1 elszige1 el ( sége, veszélyes inunkakö1 iihnényc-_,i."

„C" szekció

1-...'iáninel

(Szegedi Orvostudományi Egyete111 _Egészségügyi Sze1 ··
vezési Intézete, Szeged): „Gyógysze1t-á1i n1unkasz81 ve„
zési ké1dések."
D1 h~za.kolyi András (Fővá1osi I ke1 ületi Tanács
V B. Szakorvosi Rendelóintézet+J, Budapest): „Adat.ok
az 01 vas-gyógyszerész kapcsolat rnégítéléséhez
D1 Vágó Józsefné-Hegedü8 Ibolya-Tóth Lászlóné
i1farton Erz~ébet (Heves n1egyei Tanács Gyógyszertá1i
Központja, 18/16-os gyógysze1tár, Gyöngyös): „Egyes
technológiai feladatok ellátásának koJ:szerűsítése."
Késői István (Ba1anya inegyei 'ranács Gyógyszertá1i
Központja, 10/i-es gyógyszertá1, Pécs): „Csoportvezető
gyógysze1·észek és asszisztenst~k n1unkaköre nagyfo1 galn1ú gyógyszertárakban.''
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Végh j_l1_1klós-,,_')perlágh József (Heves rnegyei Tanács
C+yógyszer tári l{özpontja, Eger): „Gyógyszertár-ellen61zés a vezetés szolgálatában."
D1 Korbély Ild·ikó (01 vostovábbképző lnt.ézet ICözponti GyógyRze1tá1a, Budapest): „l{o1nplex t;llenf'i1zés
sze1 vczése intézeti g} ógyszer tárban "
D1, Varró 111diály (Győr-Sopron megyei Tanács
Gyógyszerf-ári ICözpontja, G)-ŐI): „G).-<'lgyszertá1i belső
e1lenő1zés szervezési kérdései."
Go1nbkötő Judit-Ko1~ja Gizella (Heves megyei Tanács
Gyógyszertári ICözpontja, 18/D-es gyógyszertá1, Eger):

CYOOY~rn~

"'

„Szempohtok a belső nllenő1zés kiszélesíLéscíhn:t: közfcngalrnú gyógyszertárakban."
Dr. I{eszthelyi Béla (Csongrád inegyei '.ranács Gyógy-

szertári Központja, Szeged): „A toxikológus gyógyszerészek munkaszervezési problémái."
Tóth Liiszlóné_- Végh lJiiklósné (Heves megyei Tanács
Gyógyszertári Központja, 18/19-es gyógyszertá.r, Eger):

„A várakozási idöt csökkentő tényezők elen1ző vizsgálat a a gyógyszerellátásban."
Dr. Oseftei István-dr„ Stenszky

Ernő-Major

Lá.szló

(Hajdú-Bihar megyei Tanács Gyógysze1tári Központja,
Debrecen): „.Tárási-városifőgyógyszerészek rnunkájával
kapcsolatos tapasztalatok Hajdú-Bihar megyében."
Gala1nbos Kálrnán (Komárom megyei Tanács V. B
Egészségügyi Oszt-álya, Tatabánya): „Ste1il készítn1ények gyógJ-szertári előállítása''
V·itkóc~y J enóné (Fővárosi Tanács Gyógyszertári
Központi a, Budapest); „A gyógyszertári expedíció fehér
területei."
D1

J7á.gó Józsefné Hegedüs Ibolya-Radnai István

(Heves rnegyei Tanács Gyógyszertári lCözpontja,
18/1.6-os gyógyszertár' Gyöngyös): „A gyógyszertár
üze111vitelében a.lkalnrazha.tó rnódosítások."
Merke~ Ottó (13aranya n1egyei Tanács Gyógyszertári
Központ Ja, 10/7-t:s gyógys:lert,ár, Pécs): „Gyógyszertári
gépek sze1·epe a 1nunkasze1 vezésben és munkaerő-gaz..
dálkodásban„"
D 1 • Cseh Istvánné (Szolnok megyei Tanács Gyógyszertári l{.özpontja, 15/4 7-es gyógyszertár, Szolnok):
„Nagyfo1galmú gyógyszertár n1.unkasze1vezése."
Pósfai Ferencné Lenner Stefánia (Nógrád megyei
Tanács Gyógysze1 tári Központja, \:Vinkler Lajos gyógyszertár, I3alassagyar'mat): ,,A balassagyarmati \:Vinkler
Lajos gyógyszertó..r vezeí ésí és szervezési p1oblémái"

*
A konferencia két napian összesen 72 előadás
hangzott el a gyógyszerellátás szervezetének 111inden területéről_, l\:ivéve a gyógyszeripart és a
gyógyáru-kereskedelmet. A legtöbb előadás - a
konfere11cia eredeti célkitűzésének n1egfelelően a gyógyszertá1i 1nu11ka szervezési kérdéseivel füglalkozott· ugyan, de az e1ht1ngzottak jelentősége
mégis sokkal tágabb te1ületre érvönyes következtetésekie adtak alapot. Ana ti., hogy a korszer~
információeln1élet és a \Tele l\:apcsolatos elen1ző
1nódszerek a jövő gyógyszerellátásnak, egész területének nélkülözhetetlen tényezői közé lépnek elő.
Nagyon értékes volt a konferencia azért is, Inert
módot nyújtott arra, hogy a gyógyszertári központok, a gyógyszertárak vezetői, dolgozói tájékoztatást kapjanak egyrészt a szervezés eln1életének és gyakorlatának általános fejlődéséről, más1észt egy1nás szervezési, fejlesztési elgondolásairól.

*
Az I Gyógyszertáii Munkaszervezési Konferenciához noven1be1 l 7-é11, szon1baton „kerekasztalkonferencia" csatlakozo~t, ahol a g,yógyszerészet
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gyogyszeresz, a Szer vezes1 Szakosztal:v elnöke Iátt
el, és a vitát dr. Bölcs Béla, az Egészségüg\· i ~fj~
nisztériu1n főosztályvezetője vezette _<\_z érdek.la"-. 1.··
d' ,
· k'
'
'*
es es a vita eszseg rendkívül nagv volt; 8 óra .:i
30 perckor, az ülés kezdetén n1á1 csakJ1en1 teljesen .~
1negtelt a Technika Házának Jegnag:yobb előadó- ,,
tern1c, és az eszn1ecsere a déli órákig elhúzódott 'jl
S 'b k ··1
,
k f'
·
· ·J,l!,'
zo a eru t szanios, a on erencia anyagában ·Jt
érintett kérdés: a gyógys'zerészet szakosí'tásával
kapc~olatos ~e~etőség~k, az assziszte11~i~ szerepe ~
a gyogyszertár1-n1unkaban, .. az egyete1111 es szakis- .·1
k l · l 'k, '
k '
1
~
o a1 u epzes, a sza gyogyszerész \:épzés, inunka- ~
köri és bérezési kérdések, a lnunkaidő J.Ö\,jdítésé- ·.'J~
i1ek feltételei stb
-,.-:
A niagas színvonalú, tudon1ányos előadásokhoz
vita üléshez csatlal\:OZÓ kitűno"en megseel\'ezett'
r,
"'
társasági progran1 keretében a konferencia 1észt- :Í
vevői megisn1erkedhettek Eger dicsőséges tö1 té- -\1
neln1i 1núltJ"á.nak en1lékeivel, é\rszáza.·dos kulturális m.
~
intézményeivel, an1elyek ina is a köz1nüvelődés ~
fontos bástyái Az egri érseki könyvtárban egyebek között XV századbeli, kézzel Írott receptköny- 11
vet láthattunk, de kincses bányája ez a könyvtár ~
'bk,
·
,
·~
egyet "ttenl~tlS alz oMrvos-gyogy~zerlé~~ történelc1nnek, ,··.·;
.·•. ~.·
1ner 1 e esü t agyarorszag e so egyete1ni szintű _
orvosképző intézménye; an1ikor ez a nag:yszo111bati
egyetem Budára, majd Pestre helyezésekm oda
átköltözött, a gazdag természettudományos könyvtár itt tovább működött és nyilvános közkönyvtá1ként működik mind a mai napig A 100 évnél
újabb anyag bárki számára elérhető, de a szaktö1- -~
ténele111 bú vá1 ai részére a számos ér tél\:e s er cdeti
kódexet, ős11yo1ntatványt őrző zárt }{ün:_yvtá1 is
rendelkezésre áll helyszíni tanuln1ánvozás1a
Nem kevésbé sikerültek azol\: a rendezvények ís, ' . ~·
an1elyeken a konferencia iésztvevői fehér aHztal. ··!
körül, kötöttség nélkül cserélhették ki v óleményü- t
ket és örülhettek ritkán látott kollégái]\: \riszontJá- ~
tásának„ Ilven alkalo1n volt az is1ne11\:edési est a
Park Szálló éttern1eibe11 és a közös vacso1a az,?
Agria Tavernában, a1nelynek vendéglátói a Cibaw
Geigy, az NV Orga11on, a Pfizer és a Sandoz
gyógyszeTg.yár hazai tudo1nányos képviseletei voltak
A külföldi gyárnk hazai képviseletei a konfoiencia n1ásodik i1apján érdekes és tanulságos tudomá11yos - élettani, hatástani - , vala1ni11t a korszerü gyógyszergyártás egyes fó1yan1atait szen1léltető n1űszaki filn1ek ben1utatásával is hozzá,já1 ultak a ko11ferencia ered111ényes munkájához
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Di. f;áng Réla

