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Mellékhatás-figyelő rovat

Budapesten született 1927-ben. Édesapja orvos, dédapja, nagyapja, nagybátyja, nevelőapja gyógyszerészek vol-
tak. Valamennyien Szeghalmon a Szentháromság gyógyszertár tulajdonosai.

Középiskoláját a szeghalmi Péter András Gimnáziumban végezte, gyógyszerész diplomáját 1950-ben a Szegedi 
Tudományegyetem Orvos Karán szerezte meg. „Summa cum laude” minősítésű doktori disszertációját 1979-ben 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerügyi Szervezési Intézetében készítette. Gyógyszerellátás és 
gyógyszerügyi szervezési, gyógyszerismertetői és toxikológiai szakvizsgákkal rendelkezik.

Pályáját 1950-ben Gyöngyösön közforgalmú gyógyszertárban kezdte. Hat heti munka után rábízták az egyik 
legnagyobb forgalmú gyógyszertár vezetését, ahol 13 évig dolgozott. 

1963-ban a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főgyógyszerészévé nevezték ki. Feladatul kapta új és korszerű intéze-
ti gyógyszertár tervezését és kialakítását és a gyógyszerellátás megszervezését. 

Szakmai érdeklődése középpontjában a „szervezés” állt, s elért eredményeiről, sikereiről előadások, és közlemények sora számol be. Előadá-
saiban az intézeti gyógyszerismertetést, az intézeti és közforgalmú gyógyszertárak kapcsolatrendszerét és a gyógyszerészek gyógyszertáron kívü-
li tevékenységét elemzi. Ez utóbbiaknak nemcsak megalkotója, hanem céltudatos formálója is volt. Nagy hangsúlyt fektetett a toxikológiai szolgá-
latra és a gyógyszerészek epidemiológiai munkában való részvételére. Az intézetben dolgozó orvosok gyógyszerismertetésén túl megszervezte az 
alapellátás orvosainak rendszeres továbbképzését is.

Jól megválasztott, kiváló munkatársaival együtt magas szintű gyógyszerészi betegellátó tevékenységet folytatott. Mindenkor gondot fordított a 
maga és munkatársai tudásának nemcsak szinten tartására, hanem elméleti és gyakorlati tudásuk állandó bővítésére és továbbképzésükre

Széleskörű szakmai és társadalmi tevékenységet folytatott, mely nem volt öncélú. Ezekbe mindig bevonta munkatársait is. 35 éven át, a kez-
detektől volt gyógyszerismertető gyógyszerésze az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek. A kórházon belül aktív tagja volt az Epidemiológiai és 
titkára a Gyógyszerterápiás és Tudományos Bizottságnak. A Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak vezetőségi tagja, s hat éven át titkára volt. Az 
MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének egyik alapítója, közel húsz évig alelnöke és meghatározó egyénisége volt. Több éven át volt veze-
tőségi tagja az OGYI Szakmai Kollégiuma Kórházi Bizottságának, valamint a Kórházszövetség Kórházi Tagozatának. Kiemelkedő munkájának 
köszönhetően neve fogalommá vált a gyógyszerészek körében.

Munkája elismeréséül számos kitüntetést kapott, melyek közül a legkedvesebbek az „Érdemes” és a „Kiváló Gyógyszerész” kitüntetés, a 
„Societas Pharmaceutica Hungarica”, a „Mozsonyi Sándor”, a „Dávid Lajos”, s kórházától a „Vezekényi István” emlékérmek. 2001-ben Gyön-
gyös város képviselőtestülete „Pro civitate”díjjal tüntette ki.

Több mint 41 évi szolgálat után 1991 végén nyugdíjazását kérte. Meggyőződése, hogy hosszú és sikeres pályafutásának eredményei, elismert-
sége kiváló munkatársainak köszönhető, a segítségük, tudásuk, akarásuk nélkül mindazt nem érhette volna el. Örömmel tölti el, hogy szeretett 
gyógyszertárában az elvetett mag tovább nemesedett s újabb gazdagabb hajtásokkal lepi meg Őt, ha oda betér. Nyugdíjba menetele után más te-
rületen tovább dolgozott, mint a Hoechst Marion Roussel orvoslátogatója. Lánya gyógyszerészi pályafutásával a Kiss gyógyszerész dinasztia nem 
hal ki, és  két unokája is gyógyszerésznek tanul.

A kórházi gyógyszerészeti szervezet tagsága mély megrendüléssel fogadta a gyászhírt. Mindennapjainkban még sokáig 
hiányozni fog, mert munkásságával múlhatatlant alkotott a kórházi gyógyszerészetben. életútját mindvégig szívből jövő 
őszinteséggel és szeretettel átszőtt emberi kapcsolatok kísérték, s most valamennyijük nevében nagy tisztelettel búcsú-
zunk! Dr. Szél Mária

főgyógyszerész
Dr. Higyisán Ilona

MGYT-KGYSZ elnöke
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IN MEMORIAM
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