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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 szerve
zetük 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 társa
dalmi megmozdulásnak is, amely biztos keretet 
kíván teremteni a gyógyszerészek szakmai érdek
lődésének, továbbképzésének, - így jószándékú 
törekvésüket valóra váltva önök is bekapcsolód
nak abba a meggyorsult fejlődésbe, amely nélkül 
a reánk váró feladatok megoldása el sem kép
zelhető. 

A pártonkívüliek iránt megnyilvánuló bizalom 
viszont, mely nemcsak a XXII. kongresszus téte
leiből csendül ki, de vezetőink, így K á d á r 
János elvtárs beszédeiből is, a pártonkívülieket 
arra kötelezi, hogy a szocialista, kommunista tár
sadalom építésének ne csak egyszerű szemlélői, 
hanem - a párttagokkal vállvetve - munka
társai is legyenek 

Az új társadalom fundamentumának megépítése 
a gazdasági alap megteremtésével kezdődik. Nyil
vánvaló, 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 meg
teremtése. Politikai síkon ma az már tisztázott, 
hogy az egészségügyi munka, noha közvetlenül 
nem is termel, több mint egyszerű közszol
gáltatás; 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 reflektor
fényben Magától értetődő sorrendi kérdés ez, 
ami azonban korántsem jelenti azt, mintha a szo
cializmus építésének mai szakaszában az egész-

ségügy és az oktatásügy elhanyagolt terület lenne 
Éppen ezért a „má" -t nem tekinthetjük végleges
nek, 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 dol
goznunk magunkban a szocialista ember, a szo
cialista 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 szocializ
must, a kommunizmust építők között tartotta 
számon 

A Szakcsoport célja pedig éppen a szakmai 
műveltség elmélyítése, továbbfejlesztése, tovább
képzése, 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 kizá
rólag, 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 ameny
nyit a család pénztárcája megengedett Hány 
család egzisztenciáját ásta alá valamelyjk hozzá
tartozó 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 szükség
letének minél hathatósabb kielégítése a közösség 
költségé11, s1Jo11tán merül fel a prevenció gondo
lata. A betegség megelőzése - nem tagadva le 
a kapitalista társadalümban is szórványosan f81-
lelhető ily irányú kezdeményezéseket, - a szocia
lizmusban kategórikus imperativuszként jelent
kezik. :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 kap
csolatban a két társadalmi rendszer felfogása kö
zött fennáll. A Sallc-szérumr ól és a Sabin-csep
pekről van szó. Mindkettő amerikai felfedezés. 
A Salk-szérum előállítása súlyos anyagi befek
tetést 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{erül
hetett sor alkalmazására, an1íg a Salk-szérun1 
gyártásá1ar f~lépített berendezések: nen1 a111orti
zálódtak Igy fost a prevenció megvalósítása kapi
talista 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 figyel
müket. 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 vo11atko
zásban. 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 el
len, 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-

szerészeinl{nek előadások tartásával is aktív szere
pet kell vállalniuk A szocialista gyógyszerészetnek 
éppen ez az egészen új --vo11ása, ami ·viszont 1nagá
val hozza, hogy a g:yógyszerész kilép a gyógy
szertár i1égy fala közül az igazi, a szocialista 
életbe. ]\fa már nem elég, ha csak akkor talál
kozik 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 gyógyszer
tárba, 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 értel
miségi csoportnak .Megalakuló Szakcsoport-szer
vezetű}{ tűzze ki célul tel1át gyóg:yszerészei ily 
irányú mozgósítását is, és tartsanak ta.gságul{ szá
mára olya11 is1ne1 tető előadásokat, amelyeket az 
egészségügyi „apostolkodás" so1á11 a l{ultúr
otthonokban 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 gyógy
szerész ma i11ár nem a gyógyszer árusításából él, 
nincs közvetlen anyagi hasz11a sem a gyógyszer
készítésből, sem annak eladásából Ezzel sajnos 
legalábbis a rövidlátók szerint, e},;esztette an;yagi 
érdekeltségét a minőségi munkában Hangsúlyo
zon1 : 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 összes
ségének és a rólunk kialakult rossz vélen1ény ·vég
eredményben 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{ö
rüln1én3;t, hogy az még ne1n é1den1, ha ·valaki el
l{észíti a magisztrális receptet vagy nen1 dézs
málja ineg a né}Y\;-agyont, mert bizony n1indket
tő11ek ellc11kezője 111á1 olya11 bűn, a111ely n1ü1ősít
hetetlen rnerén:ylet a tisztességes gyógyszerészek 
reputációja ellen. _;\ szocialista gyógJrszerész fo
galma tehát nem abban merül ki, hogy yalaki 
nem szabotálja a feladatát, vagy hogy meg
bízható kezelője a i1épv agyon reá.bízott részének 

I 
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N en1, semn1iképpen sep_1 l A szocialista g:yógy

szerésznek: éppe11 az a jellemzője, hogy a szak1na 

szeretetétől áthatva és hivatástudattól fűt>e, 

szíi1vonala.s mu11kát akar végezni a maga területén, 

minél jobb gyógyszerellátást iparkodik biztosí

ta11i Ne1n ö11zetlenül teszi ezt, n1e1t jól tudja, 

hogy a közösségért végzett jobb munkájáért őt a 

közösség előbb vagy utóbb, de egyre jobban 

meg fogja becsülni, mind többre fogja értékelni. 

Ez a szocialista gyógyszerész érdekeltsége a maga

sabb színvonalú munkában. Ezért a többletért 

11em kér azon11al készpénzt, jobb inu11káját 

hitelben nyújtja, meit tudja és látja, hogy a jobb 

munka eredményeként többet fog majd ő is a 

néptől kapni Az ilyen felfogású gyógyszerészek 

számára teremtődött a Szakcsoport. Jobb, szín

vonalas n1unkát végezni ugyanis i1em elég csak 

akarni, de érte11i is kell hozzá. A színvonalas 

munkához tehát ·nem elég csak etikailag fölemel

kedni, hane1n szak1na.ilag is fel kell érni 11ozzá 

Ehhez a. szakn1ailag inagasabb szintre jutáshoz 

segítse tagjait a most megalakult Szakcsoport

szervezet. Hog:ya11? Elsősorban továbbképző elő

adásokkal és a továbbképző brosúrák konferenciás 

átta11uh11á11yozásáva.l Fogják csa.k: be munkára 

az arra legalkalmasabb dolgozókat, termeljenek ki 

1nagulz közül előadói, k:o11ferenciavezetői gárdát, 

an1i ter1nészetesen ne1n fog n1:á.ról-holnapra n1enni 

A kezdeti nehézségek az eddigi tapasztalatok 

szerint e tére11 rendkívül nagyok szoktak lenni. 

Ez azonban i1e riassza vissza Önöket De az sern, 

11ogyl1a i11<is nlegyék szakcsoport szervezetei i1en1 

éppen ebben a szellemben működnek Higyjék el 

neken1, hogy azokban a szervezetekbe11 fejlett 

az élet, ahol ezt a helyes utat követik Ezért ez 

az egyéni fejlődésünk legegyszerűbb módja is, 

s e1re a \Tégén, igaz, hog:y néha i1ag~y vargabetűvel, 

mégis rá fog találni mindenki. Miért ne takaríta

nák meg Önök ezt a hiábavaló munkát? Nyilván

való, bármilyen problémájuk merül fol a kérdéssel 

kapcsolatban, a magunk részéről iparkodni fogunk 

szerény képességeinkhez lné1 ten inegfelelő tá1no

gatást nyújtani) hacsak egyszerű jótanács for-

1nájába.n is 
De most hadd térjek vissza az onos-gyógy

szerész kapcsolatra, mert e reláció helyesen értel

mezett tisztázása szak:csoporti feladataink: ineg

oldását is elősegíti A kapitalista társadalomban 

is meg volt az egészségügynek egy furcsa egysége : 

az orvos és gyógyszerész egymástól anyagiakban 

kölcsönösen függő v-iszonya. _A kérdésnek azonban 

ezt az oldalát i1em kívá110111 boncolgatni. .A „kéz 

kezet inos" elve gyakran minden szebbre és jobbra 

>aló törekvést meghiúsított. Ma ez már a múlté, 

vag~y ha inégis előfordul, törvén:yszéki tárg:yalásba 

torkollik .. Az orvos- és a gyógyszerész jövedelme 

egymástól függetlenné vált, így az egészségügy e 

két akadémikus végzettségű n1unkása szakmai 

téren szorosabb kapcsolatba kerülhet egymással 

Ez a változás ná.lu11k a szocialista egészségügy 

legsajátosabb jelensége, és egyúttal a gyógysze· 

részet eszn1ci jö,-őjének záloga Csak az anyagi 

érdektelenség útján indulhatott meg az a folyamat, 

amely az orvos és g:yógyszerész k:özti távolság 

áthidalására vezethet, s a lényege az, hogy az 

orvos egyre inkább igényli a szakképzett gyógy

szerész-k:o11ziliárus segítségét. _A modern gyógy

szerek: dzsungeljébe11 való tájékozódás, anlit az e 

kérdésben jártasabb gyógyszerész nyújthat, nagy 

kö1111yebbséget jelent a n1ás i1ány-ba111~yoma.sztóan 

elfüglalt orvos szá1nára, és ez sokban hozzájárul

hat betegellátásunk színvonalának emeléséhez 

.A. specia.litás-áradaton túln1ei1őe11, még a 1nagiszt

rálisnak: maradt gyóg3rszerrendelésben is adódik 

el,rileg olyan új mon1entum) hogy csak a szem

cseppekre s a különböző moder11 ke11őcs-ala1)

anyagokra célozzak, a1niről az orvost tájékoztat11i 

kell és e1re n1égiscsak a gyóg:yszerész az illetékes. 

"A.n1idő11 n1ost egy pHianatra azért térek \.7issza 

a.rra a fGladatra., ami az iskolán kívüli népnevelés 

és a prevencióval l{apcsolatba11 a TIT és a \Törös

l\:ereszt keretébe11 a gyóg3rszerész1e vári ezzel 

ismét csak egy olyan újabb érintkezési területre 

kíyánok rá1nutatni, ahol az orYosnal\: és a gyógy

szerész11el\: a JegszoJosabb egységhe11 k_elle11e és 

kell, is dolgoznia 
Az elmondottakat összefoglalva megállapít

hatjuk, hogy mind az orvos felvilágosítása a leg

újabb gyógyszerekről, mind a legújabb gyógyszer

készítési módokról azt tételezi fel, hogy a gyógy

szerész n1aga is jól ért nlindczekhez l\íelyilr lesz 

az a társadaJn1i szervezet, közösségi keret: amelyen 

belül a gyógyszerészek ez irányban aktivizálhatók? 

Nyilvánvalóan a Szakcsoport. Ezé1ttartjákn1űködő 

szakcsoport-szervezeteink megtisztelő kötelessé

güknek, hogy az állami vonalon indított tovább

képző tanfolyan1ainkhoz a i11ozgósító erőt s az 

adott helyzetben a megkívánt legtöbb segítségeo 

megadják 
A szocialista gyógyszerészetet a kapitalistától 

nen1csak az különbözteti meg, hog:y ne1n csu1)án 

ön1nagáért él és dolgozik, ha11e1n a.z őt körülvevő 

társadalomért is, hanen1 az is jelle111zőjc, hogy 

a mai helyzetén túl a jövő is ér dekli Felelősséget 

érez a jövőért. Ha a kapitalista múlt örökségeként 

itt-ott n1ég találkozunk az „utána1n a vízözö11" 

i11entalitással, ezt J1e1n szabad inagunkévá ten-

11ü11k Ez nen1 eg,yszerű i,állagn1egóvás", a111i11ek 

akkor felelünk meg, ha az eddig felsornlt feladato

kat n1ind n1eg is oldottul\:, Nekünl{ a jövQről is 

gondoskodnunk kell, gondolnunk kell fiataljainkra 

is Tudom, hogy ezzel igen kényes és nehéz pont

l1oz érkezte1n l\íeggyőződése1n azo11ban, 11ogy 

egy cseppet sem lesz könnyebb a helyzetünk, ha 

elhallgatjuk, nem veszünk róla tudomást A fiatal

ság kérdése eleven p1oblé111a, és szakcsoport~ 

életünknek lé11yeg_es részét képezze az ő aktivizá

lásuk Készítsük elő fiataljainkat máris a közös

ségi életre, és arra, hogy legyenek készen, n1időn 

a staféta-botot előbb vagy utóbb tőlünk át kell 

ye11niük Teg·yük tudatossá bennük, 11ogy ennek 

a feladatnak csak akkor fognak tudni megfelelni, 

ha a szocialista gyógyszerész ideálját magukévá 

teszik, s a mi elnagyolt, még homályos elképze

lésünket maibb lelkiségükkel tökéletesebb formába 

alal{ítják ki magul\:ban az a11a az időre n1á1 szi11té11 

tökéletesebbé vált társadalomban. Erre a fel

adatra nekik, a fiataloknak is fel kell készüíuiük s 

e felkészítésért nekünk idősebbeknek is felelős

séget kell vállalnunk Tekintsenek körül a már 
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működő szervezeteinkben. Ezek egyike, másika már túljutott e téren a próbálkozáson, de ne kedvetlenítse el Önöket itt sem az esetleges sikertelenség. l\íindig újult erővel, újabb és újabb módszerekkel próbálkozva, ne nyugodjanak addig, míg a fiataljaik is részt nem vesznek szakcsoportszervezetük életében 

Ha inkább rövidebben és tömörebben is kellett volna szólanom, talán mégis sikerült Önök elé felvázolnom a szocialista gyógyszerész profilját. Hiszem, hogyha a Tolna megyei szakcsoport-szervezetünk e nemes ideálra törekvést tűzi ki célul maga elé, nagyon hasznos munkát fog tudni végezni a szocialista gyógyszerészet, a magyar gyógyszerészet és a magyar nép érdekében Ehhez kívánok Önöknek eredményes munkálkodást és sok sikert. 

PE3!0ME 
Ilpe.n;ccp;are.nb BettrepcKoro ct>apMau;eBrr11fecKoro 06 IU.CCTBa BbICTYrran Ha rrepBOM COBelll.aHHH HoseHmero o6CTHoro OTp;eneHHH D6lll.ecrsa B ropoti:e CeKcapJJ: <Da pMau;esrs cou:tta.nnc1HqecKOM 06m.ec1se- cr<a3an oH -pa6oTaer Y>Ke He aa cso:H qacTHbIÜ HHTepec, HO cran paóor ~ HH:F<OM s.n;pasooxpaHeHHH Hapo.n;a. <PapMaqesr K spaqe CB5I33H Y)f{C TOiKC HC e MaTepaa.JihHhIMH HHrepecaMH. l{aK C.JIY)f{3lll.HH 3;:i:panooxpaHeHl15I Hapo.n;a DH .U.OJI)f{CH Y1I3CTBOB3'Ih B pa601e npe;:i;yrrpc:m,1l.eHHJI ÖOJI€3Hb, B pa-60-re OpraHH3au;i1n I{pacttoro I{pecTbR H B npocnem.eHHR Hace.neHHR B 06JiaC'rl1 ecrecrBeHHbIX HaYIC Ero HOBOe Ha3HaqcHHe: Hcnpcpb!BHO YCOBepmeHCTB BOBafb CBOH 3HaHHJI B o6naCTH cpapMaI<OJl.HHaMHKI1 H ;:i:anaib ,n;arb BpaqaM U:eHHYro TIOMOIU,b e rpaMOTHOM BbI7ICH€HHCM 

B 0611ac1H nponhlChTB8HH.H HOB€i1IUHX JieKapcrBeHHb!X nperrapaTOB. ct>apMaU:€BTHtJeCK0€ 06II{€CTBO H ero ]\'l€CTHb!€ oe1geJI€HH5I - IIpI1pO)J;Hbl€ opraH113aI~H5I YCOBep, ill€HCIBOBaHIUi o6pa3oBaHH5I npaKTHKHpYIOIU,HX tjlap,\1a-1~eBTOB H B TO .»<e Bp€M5I OHO CMO.»<er 3anO.JIH.Hib CYUJ,€cTB€HHb!C 3aµ;atJH B np11rorOB.JI€HHH HOBblX MOJIOJJ;bIX Kall;püB Ha CBOID npo!jlecc11ro, ,!J;aBaJI HX B03M0/l(H0C'I'bf0 ca~10-cr0Hru:ero BbICTYITJI€HHJI 

ZUSAMMENF ASSUNG 
Der Prasident der U ngarischen Pharmazeutischen Fachgruppe eröffhete die erste öffentliche Sitzung der neulich begründeten Organisation vo1n Konütat Tolna mit einer "\T orlesung 
Der Apothek:er in der soziaiistischen Gesellschaft - erklarte er unter anderen - ist nicht inehr von Profitbegier getrieben, sondern wird als ein im Interesse der Gesellschaft arbeitender Berufstatiger belohnt. Die Beziehungen zwischen Pharn1azeut und Arzt, der·en vorher das gegenseitige 1virtschaftliche Interesse zugrunde lag, sind völlig umgewandelt. Die Tatigkeit fűr die Gemeinschaft erteilt dem Pharmazeut neuartige Aufgaben. Er niinn1t an der Prevention, sowie der naturwissenschaftlichen Aufklarung der Bevölkerung teil. 

Die Beziehungen init den1 Arzt wurdon vertieft und bekon1men einen neuen Inha.Jt Auf Grund der laufenden VVeiterentwicklung seiner pharmakodynan1ischen Kcnntnisse ist der Pharmazeut fiihig ge>vorden die Arzte über die Fragen der Aizneiverordnung, SO>\'ie der pharmazeutischen Neuentwicklungen zu beraten Die Fachgruppe ist die entsprechende Organisation, welche den Apothekern die 1\.:1öglichkeit der ]'ortbildung in dieser Rich tung gewiihrleistet, gleichzeitig besteht ihre Aufgabe durch gebotene l\íöglichkeiten für selbstandige Vorlesungen in der Erziehung der jungen Kollegen 

'Vooáh-h-kép,ziJ 
PSZICHOTRÓP VEGYÜLETEK KÉMIÁJA' 

DR FALLER KÁROLY 

A pszichotróp anyagok a legmagasabban szervezett anyag, az emberi agy funkcióját, a pszichét befolyásolják 
A pszichotróp gyógyszerek megjelenése előtt a magasabbrendű idegműködés „lelki" -nek nevezett jelenségeit gyógyszeresen minőségileg befolyásolni nem tudtuk. l\ía viszont mind az elmebeteget (akinek kóros észrevételei varrnak és ezeknek kórosságát felismerni nem tudja), mind a neurotikusok jelentős csoportját, akik az alapvető idegfolyamatok, izgalmi, vagy gátlási ingerületek átmeneti eg.ye11súl3Tzavarában sze11vednek, gyakran" eredményesen tudjuk gyógyítani Az alábbiakban igyekszem a ma már nagyszámú pszichotróp gyógyszereket rendszer be foglalni és elérni azt, hogy ha ezek valamelyike szóba kerül, az ne csak hatástanilag legyen isn1ert, hane1n kémiailag is a megfelelő helyre, a sok más ismertebb vegyület közé tudjuk helyezni A pszichotróp anyagokat egyrészt a készítmények, másrészt indikációs területük nagy vál-

1 .á_ "\Teszprén1 inegyei „Gyógyszerész N-apok" alkalmával Balatonfüreden, 1961. június 24-én megtartott előadás, 

tozatossága miatt egységes, könnyen áttekinthető rendszer be nem foglalhatjuk. Általában az ideg- és elmebetegeket megnyugtató szereket értjük alattuk, de tágabb értelemben az elmezavart okozó vegyületek is ide tartoznak Először ez utóbbiakról néhány szót 
Az agy normális működése jelentős mértékben függ annak szerotonin (hidroxi-triptamin) koncentrációjától 

HOŰTCH2-CH2-NH, 
NH 

.szeiotonin, 4-hidroxi-t1 iptamin 

Nagyobb mennyiségben elsősorban az agynak, a vegetatív inűködéseket szabá.J.yozó részében, pl a hypothalrunW3-ban található A szerotonin egyes pszichotróp anyagok hatására a sejtben jelentős mennyiségben szabadul fel, a szabad szerotonint v"iszont az aminooxidáz enzim gyorsan oxidálja; a keletkezett oxidációs termék mennyiségét a hidroxi-indolilecetsavat a vizeletben pontosan meg lehet határozni. 


