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A Szekszárdi Szakcsoport-szervezet alakuló űlésén
1961„ dece1nber 12-én tartott előadás, mely fenti címen
kivonatosan. megjelent az „E gészségügyi Dolgozó" folyó
évi februári számában

Különösen ünnepélyessé teszi Szakcsoport szervezetük megalakulását ennek időpontja Világszerte és
nálunk is a XXII. kongresszus nagyszerű, lenyű
göző perspektívájában most tárult elénk a jövő
képe, és a világ szocialista táborának vezetője, a
Szovjetunió Kommunista Pártja a szocializmus, a
kommunizmus építésének szinte egyik pillérévé
avatta az emberek egymás iránti kölcsönös bi·
zalmát.
Ma fokozott jelentősége van egy olyan társadalmi megmozdulásnak is, amely biztos keretet
kíván teremteni a gyógyszerészek szakmai érdekígy jószándékú
lődésének, továbbképzésének, törekvésüket valóra váltva önök is bekapcsolódnak abba a meggyorsult fejlődésbe, amely nélkül
a reánk váró feladatok megoldása el sem képzelhető.

A pártonkívüliek iránt megnyilvánuló bizalom
viszont, mely nemcsak a XXII. kongresszus tételeiből csendül ki, de vezetőink, így K á d á r
János elvtárs beszédeiből is, a pártonkívülieket
arra kötelezi, hogy a szocialista, kommunista társadalom építésének ne csak egyszerű szemlélői,
hanem - a párttagokkal vállvetve - munkatársai is legyenek
Az új társadalom fundamentumának megépítése
a gazdasági alap megteremtésével kezdődik. Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi feladat végrehajtásának
oroszlánrésze a_t_ermelő hivatások vállán n_yugszik,
és az is természetes, hogy az elsődleges feladat
a kellő számú és minőségű termelőeszköz megteremtése. Politikai síkon ma az már tisztázott,
hogy az egészségügyi munka, noha közvetlenül
nem is termel, több mint egyszerű közszolgáltatás; mégis sem a kórház, sem a gyógyszertár
nem kimondottan termelő üzem. A népgazdaság
fejlődése során ez ma és a megfelelő termelőesz
közök megteremtéséig még nem lehet reflektorfényben Magától értetődő sorrendi kérdés ez,
ami azonban korántsem jelenti azt, mintha a szocializmus építésének mai szakaszában az egész-

ségügy és az oktatásügy elhanyagolt terület lenne
Éppen ezért a „má" -t nem tekinthetjük véglegesnek, és reálisan számolhatunk biztos jövőnkkel,
amikor a kellő gazdasági feltételek megteremtése
után - az egészségügy és annak dolgozóinak
munkássága is fokozottabban előtér be kerül
De amíg ez bekövetkezik, addig ki kell dolgoznunk magunkban a szocialista ember, a szocialista gyógyszerész típusát. Át kell alakulnunk
közösségi emberré. Olyan emberré, aki nemcsak
azért dolgozik, mert azzal pénzt keres, hanem aki
át van itatva, annak fontosságától, bármilyen kis
csavar is az a társadalom gépezetében.
Munkájának minősége révén pontosan mérhető
majd : élt-e vagy visszaélt azzal a bizalommal,
amit a párt előlegezett neki, midőn a szocializmust, a kommunizmust építők között tartotta
számon
A Szakcsoport célja pedig éppen a szakmai
műveltség elmélyítése, továbbfejlesztése, továbbképzése, egyszóval eszköze a felkészülésnek az
előttünk álló feladatokra.
Engedjék meg, hogy ezek után megkíséreljem
annak körvonalazását, megfogalmazását, hogy mi
is a különbség a kapitalista és a szocialista gyógy··
szerészet között Ennek tudatában világosabban
láthatjuk a Szakcsoport elé tűzött feladatokat is
A kapitalista társadalomban, ha ·'nem is kizárólag, de döntő többségben, az egészségügy egyike
a nem is a legrosszabb kereseti ágaknak, jövedelmi
forrásoknak. A szó legdurvább értelmében a beteg
ember fájdalmának aprópénzre, esetleg nagy
bankára váltása Egészségügyet mondottam,
amelynek a gyógyszerészet csak egy része Ezt
az elmarasztaló megállapításomat nemcsak a
gyógyszerészetre, hanem a kapitalista társadalom
orvostársadalmára is vona.tkoztatom.
20-30 évvel ezelőtt talán nem éreztük ilyen
élesen annak kegyetlen groteszkségét, hogy a
gyerekéért aggódó anya vagy a párját féltő hitves
számára a11nyi segítséget adhattunk, mint amenynyit a család pénztárcája megengedett Hány
család egzisztenciáját ásta alá valamelyjk hozzátartozó hosszas betegsége Nem borzalmas-e az a
gondolat, még akkor is, ha abban a korban legális
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volt ez a jövedelem, és akkor is, ha ez csak most
vált tudatossá bennünk, hogy az orvosra-patikára
áldozott pénz az orvosnak, patikusnak jólétet
hozott, míg a leszegényült család súva kísérte
ki halottját a temetőbe. Ha pedig nem volt pénz
01vosra-patikára, hamarább halt meg a beteg,
hacsak valamelyik betegbiztosító nem nyújtott
neki némi segítséget
Ha abból i11dulunk ki, és szerintem nen1 is
indulhatunk ki másból, hogy az egészségügy a
szocialista társadalomba11 inár nem 11asznothajtó
üzletág, hanem a társadalon1 il;y irányú szükségletének minél hathatósabb kielégítése a közösség
költségé11, s1Jo11tán merül fel a prevenció gondolata. A betegség megelőzése - nem tagadva le
a kapitalista társadalümban is szórványosan f81lelhető ily irányú kezdeményezéseket, - a szocializmusban kategórikus imperativuszként jelentkezik. :Ufinálunk, hazánkban ez talán n1ég nem
annyira szembeötlő, hisz egészségügyi ellátásunk
súlyos káderproblémákkal viaskodik, ezért a
prevenció ellátására ko1á11tsem tud annyi embert
és intézményt beállítani, rnint an1ennyire szükség
volna. Engedj ék meg ezért, hogy a következő
példával élesen jellmezhessem azt az alapvető
különbséget, mely a betegség megelőzésével kapcsolatban a két társadalmi rendszer felfogása között fennáll. A Sallc-szérumr ól és a Sabin-cseppekről van szó. Mindkettő amerikai felfedezés.
A Salk-szérum előállítása súlyos anyagi befektetést kíván, de a széru1nhoz fűzött remények
megközelítőleg sem teljesedtek be Jött később a
Sabin-eljárás, mely teljes védettséget biztosít
legnagyobb kincsünknek, a gyermeknek a
H eyne- JJ![edin betegség ellen A Szovjetunió
báto1 l{ezde1nényezéssel ezt az újabb védőszert
kezdte alkalmazni s utána a népi demokráciákban
is a szülők boldogan állapíthatták meg, hogy
100°/o-os védettséget nyújt. Amerikában azonban,
az eljárás szülőhazájában rninda.ddig nen1 l{erülhetett sor alkalmazására, an1íg a Salk-szérun1
gyártásá1ar f~lépített berendezések: nen1 a111ortizálódtak Igy fost a prevenció megvalósítása kapitalista szemszögből Ott még a gyermek életénél is
fontosabb a profit biztosítása
~i\_ prevencjó azonban_ nen1csak védőoltás. A
prevenciónal{ számos ágazata van, an1elyek: k:özül
egyik legfontosabb : az egészségügyi felvilágosítás.
Szakcsoport-szervezetük megalakulásakor hadd
hívjam fel erre a tényre különös gonddal a figyelmüket. Az egészségügyi propaganda a szocialista
tárnadalom gyógyszerészének sajátos feladatköre
kell, hogy legyen A ma gyógyszerészének már nem
érdeke, hogy minél több gyógyszer fogyjon, éppen
ezért lehet a i1ép igazi barátja higiénés vo11atkozásban. A ma gyógyszerésze bátran odaállhat a
falu, a várJs i1ép1nűvelői l{özéi sőt oda is kell
állnia, és teljes tudásával kell küzdenie a nép
egészségéért, a babonák, a helytelen szokások ellen, sőt a mértéktelen gyógyszerfogyasztás ellen is
11.Ia, a.1niko1 népünk á1la1na egyik főprogra1n
jává tette a nép iskolá11 kívüli nevelését, ebben a
munkában a. g~yóg;yszerészre is igen nagy és szép
feladat vár Legyen ez a TIT vagy a Vöröskereszt
helyi szervezete, vagy esetleg mind a kettő, gyógy-
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szerészeinl{nek előadások tartásával is aktív szerepet kell vállalniuk A szocialista gyógyszerészetnek
éppen ez az egészen új --vo11ása, ami ·viszont 1nagával hozza, hogy a g:yógyszerész kilép a gyógyszertár i1égy fala közül az igazi, a szocialista
életbe. ]\fa már nem elég, ha csak akkor találkozik emberekkel, ha azok, mint betegek jönnek
a gyógyszertárba. Éljen kint köztük és együtt
velük akkor is, ha egészségesek V i 1 m o n Gyula
miniszterhelyettesünk finom analízissel állapította
meg a furcsa ellentétet, hogy a gyógyszerész
minden belső jószándéka ellenére is elszakadt az
élettől, inásrészt viszont önn1agába fo1dul\ra,
meddő sértődöttségggel zárkózik be a gyógyszertárba, s csodálkozik, hogy a társadalom őt nem
értékeli kellőleg. A tények mind ezt igazolják
Ahol a gyógyszerészek bekapcsolódtak a falu, a
·város közösségi életébe, egy-kettőre megbecsült
tagjai és számottevő faktorai lettek a helyi értelmiségi csoportnak .Megalakuló Szakcsoport-szervezetű}{ tűzze ki célul tel1át gyóg:yszerészei ily
irányú mozgósítását is, és tartsanak ta.gságul{ számára olya11 is1ne1 tető előadásokat, amelyeket az
egészségügyi „apostolkodás" so1á11 a l{ultúrotthonokban jól tudnak használni Elég legyen
ennyit szólanom a preventív higiénéről, hogy a
szocialista gyógsszerész fogalmának egyéb új
vonásait is körvo11alazhassam
Ismét vissza kell térnem arra, hogy a gyógyszerész ma i11ár nem a gyógyszer árusításából él,
nincs közvetlen anyagi hasz11a sem a gyógyszerkészítésből, sem annak eladásából Ezzel sajnos
legalábbis a rövidlátók szerint, e},;esztette an;yagi
érdekeltségét a minőségi munkában Hangsúlyozon1 : a rövidlátók, a betokosodottak szerint
Akik a közvetle11 eg,yéni haszno11 túln1enően i1en1
is1ne1ik a ·világot: akil{ rr1ég az elmúlt tíz év alatt
sem tanulták meg, hogy a legbiztosabb egy éni
haszon a I{özösségért Yégzett n1unl{a„ Ezek olyan
,,perce1nbe1kék'', akik sze1i11t ,,úg,y se kapok
nagyobb fizetést~ 11a jól csinálon1", ·vagy inert azt
az alantas elvet vallják, hogy „minek strapáljam
magamat, úgy sem fizetik meg". Mérhetetlen kárt
okoz az ilyen felfogás a gyógyszerészek összességének és a rólunk kialakult rossz vélen1ény ·végeredményben visszaüt az illetőre is, ha így ítélik
meg a gyógyszerészek összességét Ne1n kívánok
szólani azokról, de állítólag vannak ilyenek, akik
a inagisztrális receptet to"\·ább küldik: azzal az
ürüggyel, hogy valamelyik alkotórész hiányzik
_.i_'\zokról a inegté-vedtekről sen1 kívá11ok szólani,
a.kiknek etikai érzéke a.nnyira elsorvadt, hogy 11e111
tudnak inái: különbséget te1111i az „enyén1" és a
„miénk" között
A Szakcsoport tagjai számára viszont ininél
rjkítóbb színekkel szeretném ecsetelni azt a I{örüln1én3;t, hogy az még ne1n é1den1, ha ·valaki ell{észíti a magisztrális receptet vagy nen1 dézsmálja ineg a né}Y\;-agyont, mert bizony n1indkettő11ek ellc11kezője 111á1 olya11 bűn, a111ely n1ü1ősít
hetetlen rnerén:ylet a tisztességes gyógyszerészek
reputációja ellen. _;\ szocialista gyógJrszerész fogalma tehát nem abban merül ki, hogy yalaki
nem szabotálja a feladatát, vagy hogy megbízható kezelője a i1épv agyon reá.bízott részének
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N en1, semn1i képpen sep_1 l A szocial ista g:yógyszerésznek: éppe11 az a jellemzője, hogy a szak1na
szeretetétől áthatv a és hivatá studat tól fűt>e,
szíi1vonala.s mu11kát akar végezn i a maga terület én,
minél jobb gyógys zerellá tást iparko dik biztosí ta11i Ne1n ö11zetlenül teszi ezt, n1e1t jól tudja,
hogy a közöss égért végzet t jobb munká jáért őt a
közösség előbb vagy utóbb, de egyre jobban
meg fogja becsül ni, mind többre fogja értékel ni.
Ez a szocial ista gyógys zerész érdeke ltsége a magasabb színvo nalú munká ban. Ezért a többle tért
áját
11em kér azon11al készpé nzt, jobb inu11k
hitelbe n nyújtj a, meit tudja és látja, hogy a jobb
munka eredmé nyekén t többet fog majd ő is a
k
néptől kapni Az ilyen felfogá sú gyógys zerésze
számá ra teremtődött a Szakcs oport. Jobb, színvonala s n1unká t végezn i ugyani s i1em elég csak
akarni , de érte11i is kell hozzá. A színvo nalas
munká hoz tehát ·nem elég csak etikail ag fölemelkedni, hane1n szak1na.ilag is fel kell érni 11ozzá
Ehhez a. szakn1ailag inagas abb szintre jutásho z
segítse tagjait a most megala kult Szakcs oportszerve zet. Hog:ya11? Elsősorban továbbképző elő
adások kal és a továbbképző brosúr ák konfer enciás
átta11uh11á11yozásáva.l Fogják csa.k: be munká ra
az arra legalka lmasab b dolgoz ókat, termel jenek ki
1nagulz közül előadói, k:o11ferenciavezetői gárdát ,
an1i ter1nés zetesen ne1n fog n1:á.ról-holnapra n1enni
A kezdet i nehézs égek az eddigi tapasz talatok
szerint e tére11 rendkí vül nagyok szokta k lenni.
Ez azonba n i1e riassza vissza Önöke t De az sern,
11ogyl1a i11<is nlegyé k szakcs oport szervez etei i1en1
éppen ebben a szellem ben működnek Higyjé k el
neken1, hogy azokba n a szervezetekbe11 fejlett
az élet, ahol ezt a helyes utat követi k Ezért ez
az egyéni fejlődésünk legegyszerűbb módja is,
s e1re a \Tégén, igaz, hog:y néha i1ag~y vargabetűvel,
mégis rá fog találni minden ki. Miért ne takarít anák meg Önök ezt a hiábav aló munká t? Nyilvá nvaló, bármil yen problé májuk merül fol a kérdés sel
kapcso latban , a magun k részéről iparko dni fogunk
szerén y képess égeink hez lné1 ten inegfelelő tá1nogatást nyújta ni) hacsak egyszerű jótanác s for1nájába.n is
De most hadd térjek vissza az onos-g yógyszerész kapcso latra, mert e reláció helyese n értelmezett tisztáz ása szak:csoporti feladat aink: inegoldásá t is elősegíti A kapita lista társada lomba n
is meg volt az egészs égügyn ek egy furcsa egység e :
az orvos és gyógys zerész egymá stól anyagi akban
kölcsö nösen függő v-iszonya. _A kérdés nek azonba n
ezt az oldalá t i1em kívá110111 boncol gatni. .A „kéz
kezet inos" elve gyakra n minden szebbr e és jobbra
>aló törekv ést meghiú sított. Ma ez már a múlté,
vag~y ha inégis előfordul, törvén: yszéki tárg:ya lásba
torkoll ik .. Az orvos- és a gyógys zerész jövede lme
egymá stól függet lenné vált, így az egészségügy e
két akadém ikus végzettségű n1unká sa szakma i
téren szoros abb kapcso latba kerülh et egymá ssal
Ez a változá s ná.lu11k a szocial ista egészségügy
legsajá tosabb jelensége, és egyútt al a gyógys ze·
részet eszn1ci jö,-őjének záloga Csak az anyagi
érdekt elensé g útján indulh atott meg az a folyam at,
amely az orvos és g:yógyszerész k:özti távolsá g
áthida lására vezeth et, s a lényeg e az, hogy az
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orvos egyre inkább igényli a szakké pzett gyógyszerész-k:o11ziliárus segítségét. _A moder n gyógyszerek: dzsungeljébe11 való tájékoz ódás, anlit az e
kérdés ben jártasa bb gyógys zerész nyújth at, nagy
kö1111yebbséget jelent a n1ás i1ány-ba111~yoma.sztóan
elfügla lt orvos szá1nára, és ez sokban hozzáj árulhat betege llátásu nk színvo nalána k emelés éhez
.A. specia. litás-ár adaton túln1ei1őe11, még a 1nagisztrálisnak: marad t gyóg3rszerrendelésben is adódik
el,rileg olyan új mon1e ntum) hogy csak a szemcseppe kre s a különböző moder11 ke11őcs-ala1)
anyago kra célozzak, a1niről az orvost tájékoztat11i
kell és e1re n1égiscsak a gyóg:yszerész az illetékes.
7
"A.n1idő11 n1ost egy pHiana tra azért térek \. issza
elés
népnev
kívüli
iskolán
az
ami
ra.,
fGladat
a
a.rra
és a preven cióval l{apcsolatba11 a TIT és a \Törösl\:ereszt keretébe11 a gyóg3rszerész1e vári ezzel
ismét csak egy olyan újabb érintke zési terület re
kíyáno k rá1nut atni, ahol az orYosnal\: és a gyógyszerész11el\: a JegszoJosabb egységhe11 k_elle11e és
kell, is dolgoz nia
Az elmon dottak at összefo glalva megáll apíthatjuk , hogy mind az orvos felvilág osítása a legújabb gyógyszerekről, mind a legújab b gyógys zerkészíté si módok ról azt tételez i fel, hogy a gyógyszerész n1aga is jól ért nlindcz ekhez l\íelyilr lesz
az a társadaJn1i szervez et, közösségi keret: amelye n
belül a gyógys zerésze k ez irányb an aktiviz álhatók ?
Nyilvá nvalóa n a Szakcs oport. Ezé1ttartjákn1űködő
szakcs oport-s zervez eteink megtisztelő köteles ségüknek , hogy az állami vonalo n indíto tt tovább az
képző tanfoly an1ain khoz a i11ozgósító erőt s
geo
segítsé
b
legtöb
vánt
adott helyze tben a megkí
megad ják
A szocial ista gyógys zerésze tet a kapita listátó l
nen1csak az különb özteti meg, hog:y ne1n csu1)án
ön1nag áért él és dolgozik, ha11e1n a.z őt körülvevő
társada lomért is, hanen1 az is jelle111zőjc, hogy
a mai helyze tén túl a jövő is ér dekli Felelősséget
érez a jövőért. Ha a kapita lista múlt öröksé geként
itt-ott n1ég találko zunk az „utána 1n a vízözö11"
i11entalitással, ezt J1e1n szabad inagun kévá ten11ü11k Ez nen1 eg,yszerű i,állagn1egóvás", a111i11ek
akkor felelün k meg, ha az eddig felsorn lt feladat okat n1ind n1eg is oldottul\:, Nekünl{ a jövQről is
gondos kodnun k kell, gondol nunk kell fiatalja inkra
is Tudom , hogy ezzel igen kényes és nehéz pontl1oz érkezte1n l\íeggyőződése1n azo11ban, 11ogy
egy cseppe t sem lesz könnye bb a helyze tünk, ha
elhallg atjuk, nem veszün k róla tudom ást A fiatalság kérdés e eleven p1oblé111a, és szakcsoport~
életün knek lé11yeg_es részét képezz e az ő aktiviz álásuk Készít sük elő fiatalja inkat máris a közösségi életre, és arra, hogy legyen ek készen, n1időn
a staféta -botot előbb vagy utóbb tőlünk át kell
ye11niük Teg·yük tudato ssá bennük , 11ogy ennek
a felada tnak csak akkor fognak tudni megfelelni,
ha a szocial ista gyógys zerész ideáljá t maguk évá
teszik, s a mi elnagy olt, még homály os elképz elésünk et maibb lelkisé gükkel tökélet esebb formáb a
alal{ítj ák ki magul\:ban az a11a az időre n1á1 szi11té11
tökélet esebbé vált társada lomban . Erre a feladatra nekik, a fiatalo knak is fel kell készüí uiük s
e felkész ítésért nekün k idősebbeknek is felelős
séget kell vállaln unk Tekint senek körül a már
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működő szer vez etei nkb en.
Eze k egy
már túlj uto tt e tére n a prób álko ike, más ika
záso n, de ne
ked vetl enít se el Önö ket itt sem az
esetleges sike rtelenség. l\íin dig úju lt erővel,
újab b és újab b
mód szer ekk el pró bálk ozv a, ne nyu
god jana k add ig,
míg a fiat alja ik is rész t nem vesz
nek szak csop ortszer vez etük élet ébe n
Ha ink ább röv ideb ben és töm öreb
ben is kell ett
voln a szól ano m, talá n még is sike
rült Önö k elé
felv ázo lnom a szoc ialis ta gyó gys
zeré sz prof ilját .
His zem , hog yha a Tol na meg yei
szak csop ort- szer vez etün k e nem es ideá lra töre kvé
st
mag a elé, nag yon hasz nos mun tűzi ki célul
kát fog tud ni
vég ezn i a szoc ialis ta gyó gys zeré
szet , a mag yar
gyó gys zeré szet és a mag yar nép érde
kéb en Ehh ez
kívá nok Önö kne k ered mén yes mun
kálk odá st és
sok sike rt.

PE3 !0M E
Ilpe.n;ccp;are.nb Bett repc Koro ct>ap
Mau;eBrr11fecKoro 06
IU.CCTBa BbIC TYrra n Ha

rrepB OM COBe lll.aH HH Hose
Hme ro
o6CTHoro
OTp; eneH HH D6lll.ecrsa
B ropoti:e CeKcapJJ:
<Da pMau;esrs cou:tta.nnc1HqecKO
M 06m .ec1 se- cr<a3an oH pa6oTaer Y>Ke He aa cso:H qacT HbIÜ
HHTepec, HO cran paóor ~
HH:F<OM s.n;pasooxpaHeHHH Hapo
.n;a. <PapMaqesr K spaq e
CB5I 33H Y)f{C TOiK C

HC e MaTe paa.J ihHh IMH
HHre peca MH.
l{aK C.JIY )f{3lll .HH 3;:i:panoo
xpaHeHl15I Hapo .n;a DH .U.OJI
)f{CH
Y1I3C TBOB 3'Ih B pa60 1e npe;:
i;yrrp c:m,1 l.eHH JI ÖOJI €3Hb ,
B pa60-re Opra HH3 au;i1 n I{pa
ctto ro I{pec TbR H B npoc
nem. eHH R
Hace .neH HR B 06Jia C'rl1
ecre crBe HHb IX HaYI C Ero
HOBOe
Ha3H aqcH He:
Hcnp cpb!B HO
YCO Bepm eHCT B
BOB afb
CBOH 3HaH HJI B o6na CTH
cpapM aI<OJ l.HHa MHKI 1 H ;:i:an
aib
,n;arb Bpaq aM U:eH HYro TIOM
OIU,b e rpaM OTH OM BbI7I CH€H
HCM

6. évfo lyam 5. száin

B 0611 ac1H npon hlChT B8HH
.H HOB€ i1IUH X JieKa pcrB
eHH b!X
nper rapa TOB . ct>ap MaU: €BTH
tJeCK 0€ 06II{ €CTB O H ero
]\'l€CTHb!€ oe1g eJI€H H5I IIpI1p O)J;H bl€ opraH113aI~H5I
YCOBep,
ill€H CIBO BaHI Ui o6pa 3oBa
HH5I npaK THKH pYIO IU,H X
tjlap,\ 1a1~eBTOB H B TO .»<e
Bp€M 5I OHO CMO.»<er 3anO
.JIH.H ib CYUJ,€cTB€HH b!C 3aµ;a tJH B np11 rorOB
.JI€H HH HOB blX MOJIOJJ;bIX
Kall;püB Ha CBOID npo!j lecc1 1ro,
,!J;aBaJI HX B03M 0/l(H 0C'I'b
f0 ca~10cr0H ru:er o BbICT YITJI €HHJ I

ZUS AM MEN FASS UNG
Der Pras iden t der U ngar isch
Fach grup pe eröf fhet e die erste en Pha rma zeut isch en
neul ich begr ünd eten Org anis atioöffe ntlic he Sitz ung der
n vo1n Kon ütat Toln a
mit eine r "\T orle sung
Der Apo thek :er in der sozi aiist
isch en Gese llsch aft
- erkl arte er unte r ande ren
Prof itbe gier getr iebe n, sond ern - ist nich t ineh r von
wird als ein im Inte ress e
der Ges ellsc haft arbe iten der Beru
fsta tige r belo hnt.
Die Bez iehu ngen zwis chen Phar
der·en vorh er das gege nsei tige 1vir n1az eut und Arzt ,
tsch aftli che Inte ress e
zugr und e lag, sind völl ig umg
ewa ndel t. Die Tati gkei t
fűr die Gem eins chaf t erte
ilt dem
Auf gabe n. Er niin n1t an der Pha rma zeut neua rtige
natu rwis sens chaf tlich en Auf klarPrev enti on, sow ie der
ung der Bev ölke rung
teil.
Die Bez iehu ngen init den1 Arz t
beko n1m en eine n neue n Inha .Jt Auf wur don vert ieft und
Gru nd der lauf ende n
VVe itere ntwi cklu ng
sein er
Kcn ntni sse ist der Pha rma zeutphar mak odyn an1i sche n
Arz te über die Frag en der Aiznfiihi g ge>v orde n die
der phar maz euti sche n Neu entw eive rord nun g, SO>\' ie
ickl
Die Fac hgru ppe ist die ents prec ung en zu bera ten
hend e Org anis atio n,
welc he den Apo thek ern die 1\.:1ö
glich
in dies er Rich tung gew iihrl eiste keit der ]'ort bild ung
ihre Auf gabe durc h gebo tene t, gleic hzei tig best eht
stan dige Vor lesu ngen in der l\íög lichk eiten für selbErzi ehu ng der jung en
Koll egen

'Vooáh-h-kép,ziJ
PSZICHOTRÓP VEGYÜLETEK KÉ
MIÁJA'
DR FAL LER KÁR OLY

A pszi cho tróp any ago k a legm aga
vez ett any ag, az emb eri agy fun kció sab ban szerját, a pszi ché t
befo lyás oljá k
A pszi cho tróp gyó gys zere k meg
jele nése előtt
a magasabbrendű idegműködés „lel
ki"
zett jele nség eit gyó gys zere sen minő -nek nev eségileg befolyás olni nem tud tuk . l\ía visz ont
min d az elmebete get (aki nek kóro s észr evé
tele
eze kne k kór ossá gát felis mer ni nem i varr nak és
tud ja), min d
a neu roti kus ok jelentős cso por tját
, akik az alap vető ideg foly ama tok, izga
lmi, vag y
rüle tek átm ene ti eg.ye11súl3Tzava gátl ási inge rában sze11vednek , gyakran" ered mén yese n tud
juk gyó gyít ani
Az aláb biak ban igye ksze m a ma már
nag ysz ámú
pszi cho tróp gyó gys zere ket rend szer
be
fogl alni és
elér ni azt, hog y ha ezek vala mel
yike szób a kerü l,
az ne csak hatá stan ilag legy en
isn1ert, hane1n
kém iaila g is a megfelelő hely re, a
sok más ism ertebb veg yüle t köz é tud juk hely ezn
i
A pszi cho tróp any ago kat egy rész
t a kész ítmén yek , más rész t indi kác iós terü
letü k nag y vál1
.á_ "\Teszprén1 ineg yei „Gy
ógys zeré sz N-ap ok" alka lmáv al Bala tonf üred en, 1961.
júni us 24-é n meg tarto tt
előadás,

toza toss ága mia tt egységes, kön
nye n átte

kin thető rend szer be nem fog lalh
atju k. Álta lába n az

ideg - és elm ebe tege ket meg nyu
gtat
értj ük alat tuk , de tága bb érte lem ó szer eke t
ben az elmezav art okozó veg yüle tek is ide tart
ozn ak Először
ez utób biak ról néh ány szó t
Az agy norm ális működése jelentős
mér tékb en
füg g ann ak szer oton in (hid roxi
-trip tam in) kon cen trác iójá tól

HOŰTCH2-CH2-NH,
NH

.szei oton in, 4-hidroxi-t1 ipta min

Nag yob b men nyis égb en elsősorb
an
a veg etat ív inűködéseket szabá.J.y az agy nak ,
pl a hypothalrunW3-ban talá lhat ozó rész ébe n,
ó A szer oton in
egy es pszi cho tróp any ago k hatá
sára a sejt ben
jelentős men nyis égb en
szab adu l fel, a szab ad
szer oton int v"iszont az ami noo xidá
z enz im gyo rsan
oxid álja ; a kele tkez ett oxid áció s
term ék men nyiség ét a hidr oxi- indo lilec etsa vat a
vize letb en pon tosa n meg lehe t hatá rozn i.

