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.5. Ili a cp e p: B1J1cmyn,zeHue no paóome noö Ha1eaHueM 
„ 3a.ueqal-!Ufl npan:n1uqecK020 (/Jap.uaqeema K lllec1no.wy H8-
oa111110 Ber12epcKoü <Pap„uanoneu u n.r:1mo„11y u1öaHu10 
r:J>oHo". 

BbICTYn.heHtte B_ neps~,;io oqepe,u;& 3aHHMaercn nonpo
caM11. HOMeHKJI31YpbI~---np~,rvraraer npHBCCTH II3MeHeHHbie 

crapbre tta3nattH51 no-.u;pYrOMY npe,i1;;1araer H3MeHettne 

npennncattHH xpaHeHHTI, 1-::i:a.aee peu:errTYpb1 H/H.nH Textto
.11or11tt HCKOTOpbIX npenapaTOB (Cnpona KaKao, 3M~'JibCHH 
napa<flQJtttta e cpettOJibqJTaJ1eHHO!l'I, Ma3eií, r J"Ia3HhIX r<:anCJib, 
lifIJ;. ),- ,ll,a.nee KpHIHKYer OTMCHY tteI(OTOpbIX Y)Ke He COB
peMCHHbIX HO ern;e 11acro E33Ha11aHHhIX r a.neHOBblX H ,n;pY
J'HX .r'lCKapcIBCHHhIX npenapaTOB. B&1µ;sttrae1 nonpoc xH

M11qecKoro Kottceps11ponaHH5I tteKoTopbIX npenaparos, 
,II.aJ1ee 10, 11ro6br TOproBMe opraHH3au:irtt no JICKapcrseH
HnlM npenaparaM npe.u:uc·rasJ15VIH s pacnop.H)Kettne anreK 
.1errcrBYIOilltte peareHTbI JJY4.rne coorseTC1BYIOlllHe rpe6o
naHIHI!II cpapMaKOTICH e IOlJKH 3peHH5I pa3Mep 3CpeH (roH
l(OCJ'H nopüllIKa) B 33KJ1l01JCHHH OH OÓCY)K,ll;aeT 3Ha'-Iettne 
cospeMCHHOH H !(paCHBOÍÍ: YTI3f(Ol3KH 

B. S eh a f e i : Re1na1 k8 about the paper 011 "A 
p1'act.i8ing pha11nacú;t'8 cont1 ibution to the Vlth H-unga.
rian Phar1nacopoeia and to the Fth F'o1-1nula.e 1Vor-1nale~'' 

The author discusses non1enclature proble1ns and 
snggosts the inclusion of f01me1ly official, omitted names 
as sinonyn1s in the single monographs to fftcilitate tb~ 
u~0 of the new titles by olde1 pha1macists and physi· 
cians Some suggestions are Jnade on storage p1escrip
tions and ne'v fo1'mulations are recommcnded fo1 some 
p1eparations (Socoa sirup, Paraffin emulsion with phe
nolphthalein, ointments, ophthahnic drops) .. The omis
.;:.ion of seve1al antiquated, but still frequently prescribed 
p1eparation f1'0m the Pha.nnacopoeia is being critiCised 

'lhe chen1ical presurvation of so1ne ·galenical pu.para
tions is suggested. The central _production and distiibn_
tion of solide preparations \VIth controlled, adequate 
particle size (po\\ der fineness) fox different purposes is 
requir·ed, and the impo1 tance of moderne, att1active 
paeking is emphasised. 

B. Sehafer: Bcit1a.g zu-1 Di-~kussio·n dc1 A1beü 
13e1ner kungen de~ p1 aktis( h ti:itigen Apothekers zu1n 17 J, 
o·nga1·islhen A1 zn..eibuch undzu den For1nulae N 01 n1ales V 

Hauptsc'iohlich v„·erden N omenk1aturfragen ange
sehnitten, es '"i1d vorgeschlagen in den1 neuen Arznei·· 
buch die alten N amen als Synonyma beizubehalten 
Auch wird en1pfOhlen einige Lagerungsan,veisungen, so
\Vie die Rezeptu1 bz,v. die Teuhnologie n1eh1erer Zube-
1eitungen (Sy1upus cacIDJo·---E1aulsio paraffini cum phe
nolphthaleino Salben, Augenlösungen) abzuandern. Das 
Fortlassen einige1 obsoleten jedoch geb!'auchsüblich6n 
galenischon Zube1eitungen und Arzneistoffe "ird einer 
I-C1itik untei:zogen. Die cheniische Konservi~1 w1g einiger 
Zube1eitlu1gen -vvird ZlU Diskussion gestellt Auch "itd 
angeregt, dass de1 G-rosshandel die ~.\.potheken niit 
\Virkstoffen be1iefern sollte, die auch hinsichtli0h dei 
Teilcheng1-össe der :Fo1de1ungen <les Arzneibuohes ent
sp1echen. Absc.:hliesscnd wird die \Vichtigkeit de1' zeit-
1nassigen und -..vohlgestalteten 'l01packungen angeprie
scn 

(17 a.s niegyei '11anács Gyógysze1 tári Központja, (; / 1-e" 
gyógyszertár Szombathely, Köztársaság té1 3 J ) 

É1kezett: 19 iO. l 30 

TOVÁBBI HOZZÁSZÓLÁS A GYÓGYSZERKÖNYVHÖZ 
DR FORRAY TIBORNÉ 

_J f 1 },[ agyai Gyógy&oei könyv egyes előÍI ásai felett 
1negi.ndult vüa "orán a s·zelzŐ az Or 5zágos Gyógysze-
1 é8zeti Jn,tézet -'>ze1n.szögéb6l üdz,özl-i a gyakorló gyógy
'J~~e1 r!.;;zek kö1 éből ér kezet!, ta1Jasztalataikat tükröző 

/o.;z1 e·cételekel 1Jl a k-ülönböző vazelinféleségek é.s egyes 
nn·iono5 tenzidek in.koni11atibilitá.J<,á1 ól 14-z ex teni
}JOJ e készíl1nények kérniai ta1 tósításának kérdésével 
konl:1 ét igények ec;;efén foglalkoznak A -nórnenklatúra 
tel.:intetében a 11,en12etköz·i- szabad neveket fokozott 
1né1 tékben előnyben ·1 észe~í.t-ik, különös tekintettel a 
nzagyru gyógyszer i]Jai /<i kereskedeleni nenizetközi 
ÁfLpt,~olatai1·a .. 4- 1ná1 neni ko1 szerű, de niég használa
to 'l gyógy„ze1 anyagok és készítrnények elhagyá...:;a a 
(:iyóg1jsze1-J~·önyvből n.e1n. ko1 látozza azok rendelhető

,fgét, de a gyógy8ze1 ki ne.s gym s fejlődé.se mellett 
n.inc'i lehetőség 11iinde1i ;-ég,i készítniény is1nételt .fel
iételé1e az új gyógyszeikönyvekbe 

.Az Országos G:yóg:-ysze1észeti Intézet11ek többek 
között az is feladata, hogv az új szak1nai követel-
1nén~,ek 111eg\ alósítását szo1galn1azza., és a. gyakor
latban felmeiülő hibákat, akadályokat a Gyógy
szerköny\· 111ódosításáYaL 'agy szakn1ai tájékozta
tókkiadásá,:·alkiküszöbölje. Ezért különös örön1n1el 
üdvözlön1 azt a kezden1ényezést, hog~y a, gyakorló 
~} óg~ sze~észck is jelentkezn.ek a lapba11 a napi 
1nunkájuk során f€ln1erülő problén1ákka.l és saját 

tapasztalatailc alapján értékelik a Gyógys;.:e1kö11 \ -
vet 

_:\-funkakö1ön1ből adóclóa11 1nagan1 is évek óta <:L 

Gyógyszerkönyvvel foglalkozon1) igaz, hog:v egy 
kicsit n1ás „szen1szögből'), n1int a tá1a 1ne1Iett 
dolgozó gyógyszerész, de itz is igaz, hogy enne];;: a 
két szen1szög11ek na,gyon közel kell lennie eg.' n1ás
hoz ahhoz, hogy egy gyógyszerkönyv hatál:;·balép
tetését a Yalóságos „életbelépésn kövesse Úgy éi
zen1, hogy~ a 1S-i1non dr. közlen1ényében és a „Hoz
zá8zólá~" -ban tükröződő jó szándékú bírálat, \i ala
n1int a n1egalapozottan feltett kérdések és segítő 
javaslatok közelebb ho:.-;tá]{ eg~· ináshoz ezt a két 
nézőpontot 

~-\. köZle1nényekben konk1étan inegen1lített tech
nológiai problén1ák zön1e id.őközben n1egoldódott. 
:'.\fire ezek a, sorok n1egielennck, ()GYI-hatá1ozat
tal n1ódosul a \'fo típusú ke11őcsa]a.pa11yagok öss;1;e
tétele) és a Sol consc1 vans előirata. Jogosan ];;:é1 -

dezhetik, n1jért ilyen későn, an1ikor időben jelez
ték és a tá1a 111ellett ez okozta a legtöbb gonclot ( 
~,\_ Sexta, sze1kesztéseko1 111ég nen1 volt is1ne1etes 
hogy a, kenőcsök,. ízn1egtartó képességét erősen be
folyásolják a különböző ei·edetü vazelinek elt(_;rő 

- analitikailag nen1 n1egfogható - szerkezeti tu
lajdonságai Ezért az új előirat-jaYaslatokat Inté
zetünkön k.íYül 2 eg\ ete111i intézet, több galenusi 
Jaho1ató1iun1 és gy ógvszertár is kipróbálta és en11ek 
alap_ján választotta ki a Gyóg.i, szerészeti és G\Óg\ -
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sze1könv-1„ i Bizottság a 1 en1élhetőleg lcg111egf6le
lőbb összetét(;3lt j\Tcken1 iF; az a véle1nén:y-en1 1 hogy 
a galenikon1ok és a .F0No-készítn1én:yek esetében 
tá1naszkodi1i kell a g,\- ako1ló gyógy sicrészek tapasz
talatára; a jövőben fokozottabba11, nllnt eddig 

Nen1 tudok ilven egyé1 teln1ű ·választ adni a 
gyógyszertá1i, különösen a 1·ece1)tu1ai készít1né-
11yek konze1 ,:-álásá1a. 'onatkozó ja\·aslatokra. E11-

nek objekth akadáha, hog\ nincs mik10biológiai 
laboratóriuni_unk és jelenleg fft11nakológiai kísérle
tes 111unkát is csak nagyon szű-k keretek között 
' égezhetünk _._4._ konzer válósze1 és annak k:o11cent-
1ációja ·vü~zont nen1 közö111bös se1n a nlikrobiológiai 
stabilitás, sen1 a konzerv·á]t készítn1é11v hatása 
(ni.ellékhatása) szen1pontjából. Íg:y n1ég 1na - ki
p1'Óbálás nélkül - ne111 tudunk ebben a ké1désben 
állást foglalni Az eg\ es gyóg\ szmck felhaszná
lása során inutatkozó stabilitási problén1ákat te1-
n1észetose11 tovább1a if:; igyekszünk 1negoldani, 
külső szakértők bevonásával, n1int az a Sol bron1-
barbitali stb esetében történt 

Sok megalapozott kérdést és javrLslatot vetettek 
fel a Gyóg-vsze1kön:yv nón1enklatúrájával ka1Jcso
latba11. ~4..z Egészségüg~i \:ilágszer\;ezet által java
solt nen1zetközi szabad 11evek1e •r.aló átté1és J.1á
lunk elkerülhetetlen, ha figyelembe vesszük, hogy 
az alapamagok kb 70%-a import útján kerül 
hozzánk és a tö1zskönyvezett gyóg.J-szerek közel 
azonos arán:;át exportáljuk Itt legfeljebb azon 
lehet vitatkozni, hogy- ez egysze11e történjék-e 
·vagy· fükozatosan ~!'\.. kon111romisszun1os n1egoldás 
J1elyességét igazolják bizonyos f'Okig a szerzők is, 
an1iko1 egy1észt to1.:-ábbi névújításokat szo1galn1az-
11ak, n1ásrészt n1ege111lítik az átszignálással és a 
vény írással kapcsolatos nehézségeket is. Az „ ... 4.ci
dun1 hyd1ochlo1icun1" névnek utánanézte1n: a só
sav a,Ne1nzetközi Gyógyszerkönyvbe11 és az Egye
sült Allamokban 1970-ben kiadott XVI_U Gvógv
szerkönyvbe11 is ezen a néven szerepel Ugy látszik, 
ináshol is ragaszkodnak a n1egszokotthoz, nlég ak
kor is, ha az a hag.von1ányos név \-alóban kissé 
következetlen Az Acid ascm bicum, Bar bitalum 
stb. eh1evezések 1959-ben váltak nen1zetközi sza
bad nÓ\' vé, így- a Ph Hg v· , sőt az Addendu1n szer-
1..::esztésekor sen1 sze1epeltek n1ég a \\rHo által java
solt nevek között Tréfára fordítYa a szót: külön 
elisn1erést él'den1el a ,,Quinta'' sze1kesztősége, hogy 
az Acidum diaethdbar bitmicumból kiindulva 
egyetlen szótagtöbblettel megközelítették az .5 év
\ el később elfogadott Barbitalum nc\·et Az illó
olajokkettőselne\'ezése ha nem is nagy jelentőségű, 
de bosszantó. Egyelőre l..:eressük a rendezés n1ód
ját, mert OGYI-határnzattal nem lehet „ússza
n1enőlegesen nev·et n1ódosítani. 

A gyógyszerkönyvek terjedelme és szükséges 
tartahna nlinden országban erőse11 vitatott kérdés. 
Az, hogy az egyre bőYülő gyógyszerkincs és a rög
zítendő adatol{ szaporodása mennyire fBszítik a 
megszokott kereteket, kitűnik a DAB 7 (NDK) 
példájából Ez a Sextával kb.. egvidőben megjelent 
(bővíthető és cserélhető lapos) kiadvány ma már 
a három kötetnyi kommentárral együtt 8 Yaskos 
kötetből áll Más államokban ugyanezen okból 
5 évenként adnak ki új gyógyszerkönyvet. Ugy 
érze1n,' ezek: a megoldások sem ·váltanának ki köz-

n1egelégeclést; az éssze1 ű S7.elekció előnyösebbnek 
látszik _A Sü hypophospl1. con1p., a Sir. kalii gua.
jacolsulf és a Plumb. acet. bas sol. cikkelyek a 
Sexta szerkesztőbizottságába.n köz1en1űködő, ille
tőleg sza.ké1 tőként bcYont tekintélyes szakor Yosok 
javaslatára n1a1adtak ki a Gyógyszerkönyv-ből, de 
a hatálvbaléptető rendelet alapján továbbra .is 
ugyanúgy készletben tarthatók és kiadhatók, n1int 
eddig; 1e11delésükct se1nn1i sen1 ko1látozza 

(;sak néhálTV ké1désko111pleXUl110t 1 agadtanl ki a 
szerzők által felsorakoztatott észrevételek közül, 
hogy - an1ennyiben tudok - válasszal, ·vagr- pozi
tív válasz hiá11vá:b<l;ft--„n_-é-n1i n1agv-arázatta,l reflek
táljak az érdeklődéssel feltett és szakmaszeretetről 
tanúskodó kérdésekre„ A J11ost ne111 érintett tén1ák, 
n1int pl az 1VfSZ-n1inőRégú anyagok l{érdése, vagy 
a gvógyszerek tá1olásával kapcsolatos p1oblé111ák, 
szintén választ érde1nelnek vagy rendezést kíván
nak Mondani\·alón1nak tudatosan választottan1 a 
„'l'ovábbi hozzászólás" cín1et, n1e1t 111ég a látsza
tát is szeretnén1 elkerülni annak, hog:v az itt adott 
válaszok vag):· 111agyarázatok egyben lezárják _a 
vitát. Sőt! T(í\-:-ánatos ,:-olna ezt a közle1nény-so10-
zatot a fel\-0etett elv-i kérdésekre vonatkozóa1; nsil
,--ános vitá,,á fejleszteni„ alnelybe további gyako1 ló 
gyógysze1észel.;:, szakvezetők és a G·yógysze1·könyvi 
Bizottság illetékes tagjai is bekapcsolódnának 
A konkrét kisebb részletproblémákat pedig leszű
kítve, esetleg a iégi „kérdés-fClelet" fó1111ában le
hetne a szaklap segítségé-..:·el tisztáz11] 

Köszönet és elismerés illeti azokat a kollégákat 
akik napi túlfeszített munkájuk mellett időt fordí
tanak arra, hogy javító szándékú bírálatukat és 
szak111ai problé1náikat ilyen Jnódon hozzák 1i-vil\ á
nosságra, nlel t ezzel csal.;: segítik a Gy-6g,.-sze1kön)--,-j 
Bizottság n1unkáját 

T - H :--l ct> o p p a 11: E111e oiJHo e1>1cm}n!leHue no BOnpo
(aAt <t>ap.ua11,011e11 

B ,l:(HCKYCCHH HaLiaroií B CB5I3If e HeKOIOph!Ml-I rrpe_;1:rTH

CaHH5IMH illecroíí Bett1'epcKoi-í ct>apMaKoneH aBrop co cro
pottbr ÍOCY;:J;aperBeHHOTO <f>apMJQCB'l'I-ftICCKOl'O 11HCillI~ I'.3 

IIJJHBCICTBYCT 3aMC'-IaHH5I npaKTHlíCCKHX cpapMaQCBTOB, 

01pa)f{aIOW:HX HX Ha6Jl!O)l_CHH51 Harrp. 0 HCCOB!i'ICCTHMOCTH 

pa3HhIX coproR Ba3CJIIJHa H HCKOTOJJhJX aHHOHHblX TCH3U
,ll;OB. BonpocoM XIIMHLICCKOro KOHCCPBHPOB3HHR CBC)f{C

ITJJHf.OTOBJIHCMblX nperrapaTOB OHH 33HHMaIOTC5I B CB5I3H 
e i{OHKJJCTHbTMH sarrpocaMlí. 4ro KacaeTC5I HOMCHK.rra

fY pbI, npe;:i;noqHJ aerCTI rrpHllICHCHJ-IC ;\\C)f{;:r:i·HapOJJ;HbTX 

cno60,11;r-IhlX ttassattH:H oco6oe BHHIIIaHHC o6paw;a5I Ha Mem
;:J;'!.- Hapoµ;HblC CB5I3H BCHI"CJJCJ(OÍÍ q>apMaUCBTll'--ICCKOi1 npo
MbIIIIJICHHOCTH H TOproBJIH, J1CKJIIO'!CHHC ~·)J{e HC conpe

MCHHblX IIO ew:e npHMCHTICMbIX JICKapCIBCHHblX sem:ecTB 

H rrperrapaTOB H3 rpapMaKOITCH HC orpaHII4HBacr H Ha3Ha-· 
'-ICHHC, Hű npH ŐbICTpOM 06ora111eHHII J(Jia;:i;a .TICKapCTBCH

Hb!X nperrapaIOB HC'I B03MQ)f(H0CTH ;J:JIR ITOBTOpHoro BKJIIO

t!CHH5I ncex crapb!X rrpcnapaIOB B JiOBb!C q1apMal(OITCH 

:!\I1s I. F o i r a y : _,:tdditional 1 eniar k8 about the 
paper on "_4 practisi':ng pha,1 macist'.s e,ont1 ibution to the 
V Ith Hu.ngarian Pha1 macopoeia and to the Vth Fo1 n1ulae 
}..~-ormales'' 

ln the cou1se of the discussion starte<l about some 
p1escriptions ·of the \Tith Hungarian Pharn1acopoeia, 
the author wellcones the practical rema1ks com1nunicat
ing valuable field fxpE,riences of practising pharmacists 
on incompatibilities, on stability problems, on sugges·· 
tions pertaining to the nomenclatu1"e and on the adop
tion and on1ission of1nonog1aphs Questions p1oposed ín 
the previous "Contribution " and "Rf:maI'ks " a1e 
being ans~·ered 
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T iau Di. 'I. F o l 1 a J E··in u.ei:tc1 e1 Disku8sions-
beit1a.g zu1n Thema AizneibulÍl 

Jn~ Laufe Diskussion dic übe1 die einzelnen J\Ionogra
}),hien d·es-V-I„ U_µg. A1zneibuches entstand begrüsst Ver
fasserin seitens ae:s---Landesinstitutes ffu Pharmazie VOl 
allé·1n die auf E1fah1ungen de1 p1aktischen Apotheke1 
beruhenden kiitischen Bemi;:rkungon \\-Íe z. B. über die 
Unvertrfiglic:hkeit \·on verschiedenen \-aselinen mit 
é-inigen anionischen Tensiden Die Frage der chemischen 
Konservie1 ung vor ex te1npo1e Zubereitungen >vird vo1n 
:Fali zu ~"a.11 übe1prüft In de1 Nomenklatur >vmde den.
internationalen Kurzbezeichnungen l,Torzug gegeben um 
<lEn internationalen BeziehungE·n de! ungarischen phar-

RllNDKÍVULI TANÁCSÜLÉS 
'- SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETll~lEX 

_\_ Szegedi Orvostudományi Egyetemen 19 íl 
február 4-én ünnepélyes rendk-ivüli tanác8ülésért 
került sor egy jelölt gvóg:yszerészdoktoná és 68 
most államvizsgát tett fiatal gyógyszerésszé ava
tásá1a, a1nelyen az Egyete1n, a G1róg,yszerésztudo
mányi Kar ·vezetőin, oktatóin és hallgatóin kívül 
nagyszá1nban vettek részt az avatottak hozzátar
tozói és az érdeklődők 

. A. Hi111nusz elhangzár::;a után a tanácsülést dr 
Ortnos Jenő egyeten1i ta11á1, oktatási i·ektorheiy~et
tes i1,yitotta n1egi és üdvözölte a n1egjelenteket 

~lső napirendi pontként Kotsy József Baranya me·· 
g:ye1 vezető szakfelügyelő gyógysze1észdoktor-jelölt ter
jesztette· elő avatása iránti kérelmét, ami után d1 
Kedvessy Gyö1 gy egyete111i taná1, a Gyógysz8résztudo-
1nányi l-Ca1 dékánja isme1 tette a jelölt disszertációját 
és doktori szigorlatának e1edményét._ A gyógyszer·ész
doktori eskü letétele után az Egyeten1i Tanács tagjai 
- hagyományaink sze1 int - kézfogással gyógyszerész
doktorrá fogadták a jelöltet. Befejezésül d1·. ]{otsy József 
köszönetet inondott és ígéretet tett, hogy tudását a köz 
ja.Yára fo1dítja. 

Kotsy József g:)ógysze1ész, vezető szakffllüg;yelő dok·· 
to1i értekezésének cín1e: „}l éhány 1 eceptu1'ai oldat >;ta· 
bi'.litása", Dokto1i szigorlatának eredménye: sun~rna cum 
laude. Disszertációs térnáját a Gyógyszer technológiai 
Intézet igazgatójának irányításával dolgozta ki. 

Az ünnepélyes tanácsülésen ezután az elmúlt napok
ban államvizsgát tett fiatal gyógysze1·észjelöltek fel
avatása következett. A„ jelöltek ké1·ését Tüske :31a1 gif, 
terjesztette az Egyete1ni Tanács elé, majd d7. Kedves8y 
Gyö1 gy dékán is1nertette a ü8 jelölt névsorát és - az 
ünnepélyes eskütétel után - fela\·atta a fiatalokat 
.Az Egyeten1i Tanács tagjai ezután kézfogással gyógy
szerészekké fügadták a jelölteket, n1ajd a dékán mon
dott avatóbeszédet 

„Ünnepi ese1nény az egyeten1en a végző diákok fflla
\' atása Ez az aktus né1nileg hasonlít az aratáshoz, mert 
a gondos és lelkiismeretes munka eredményét, s egyben 
befejezését jelenti a diploma.átadás, annak megállapí· 
tása, hogy a hallgató befejezte egyetemi tanulmányait, 
és felkészült életpályájára. F'oko~_ottabb mértékben ér
vényes az avatással járó emóció Onök1e, akik inost tet
tek fogadahnat, s átveszik gyógysze1·észi oklEJ-.;-elüket 
Teljesen érthető fiatal diplon1ásaink ünnepi hangulata, 
inert ez az óra életük jelentős eseményei közé tartozik, 
s le.zárja annak egy sok évig tartó szakaszát: befejezik 
.rendszeres tanulmányaikat„ Nagy- hiba lenne azonban, 
ha tudásukat önképzéssel, a szakirodalon1 tanulmányo· 
.zásával nem fejlesztenék 

mazeutisohen Indust1ie und <les „A_ussenhandels ge1echt 
zu werden Das V\Teglassen bereits nicht zeitgemüsRcr, 
jedoch geb1auchsüblichen Arzneistoffe und Zubereitun
gen bedeutet keines-\\ egs eine EinschrEinkung der ,„ er
schi:eibbarkeit diese1 Arzneien. Die rapide Ent>vicklung 
des Arzneischatzes e1laubt ES de1 nicht, dass sffmtlit:he 
alte Zubereitungen ih1en Platz auch im neuen AJ znei· 
buch be-.:.viih1 en 
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Korunkban a tudo1ná.nJOk, s E·zzel összefüggésbEn 
az is1ne1etek I'Obbanásszerűen bővülnek Az egyet8ini 
oktatás se1nmi eset1·e sem törekedhet ar1a, hogy az cgyE:
temről távozó fiatal szakernber egész pályájára elegendő 
szakism8retet vigJ·en 111agával. Ez a valamikori elv: ma 
már lehetetlenné vált. Azt inondhatjuk, hogy az Önök 
szakn1ai működését legközvetlenebbül érintő materia 
medica felezési ideje átlagosan i.íz óv, ami azt jelenti, 
hogy a n~a használt gyógyszerek mintegy fele ez idő 
alatt elavul. Az ela>'ulás természetesen ne1n idői endi 
sorrendben ki:i"vetkezik be. Eddigi tapasztalataink szc·· 
rint számos, hatvan-hetv-en évvel ezelőtt bevezetett 
gyógyszer n1a is jelentős, s nyilván a jövőben sen1 lesz 
nélkülözhető .. l\iások helyett viszont hatásosabb új v--e . 
gyülctet, illetőleg gyógysze1fCnmát dolgoztak ki 

A_!).agy gonddal összeállítot.t te1uatikájú tanüíig,Yak
ban Onök sok-sok is1neretet szereztek, ezek között szá
mos olyan akad, amely a mai gyakorlatban még nem 
nye1t alkahnazást, s hasznát. a jö-...őben látják. A mai 
korszerű oktatás llányelve az, hogy kellő tárgyi isme
retet nyújtson a hallgatóknak, de'. emellett elengedhe
tetlenül szükséges a szakmai szemlélet kialakítása, en
nek folytán olyan szakn1ai inűveltség és készség i_neg
szc1zése, a1nivel fiatal diplomásaink tudásuk és isn1e·· 
retcik hasznosítá.sá\.al a l"é'ájuk vá.1ó feladatokat ineg 
tudják oldani. 

Az egyete1n1ől n~agukkal vitt alap el'edruényes fel
használásához nélkülözhetetlen a n1egfelelő gyakorlati 
tapasztalat n~egsze1zése, valamint is1nereteik fol) arna
tos bővítése. 

Az előző évtizedek tudo1uányos n1unka111ódszerére 
az egy-egy területen való elmélyülés volt jellemző. Való
ban, a kutatásban eredményt elé1ni, nagyot alkotni 
csakis ily módon lehetséges: egy kitűzött témára kon
centrálni a tevékenységet .. A kutatás és ennek eredmé
nyeképpen az ismeretek specializálódása a ma n1egkü
lönböztetett, n1integy háromezer tudo1nányág kiala· 
kulásához v ezetett„ Ezek közül egy-egy szak még to
vábbi speciális részek1e tagozódik 

.A„ tudomány fejlődését figyelő gondolkodók eg;y re 
határ'Ozottabban mutatnak rá a túlzott specializálódás 
veszélyére. Bölcsen fogalmazta meg ezt a tételt Paul 
Va.Zery; »\Tan, ami becsesebb az oredetiségnél: az egye· 
temesség Emez felöleli amazt, és szükség szerint fel
használja.« A tudomány mai szintjén nem elegendő egy 
szűk területen alapos ismeretekre szert tenni, hanen1 
ismerni kell a témával kapcsolatos összefüggéseket, a 
társtudo1nányok vonatkozó ismeretanyagát ís. Szelle
mesen lnondotta Selye János kiváló fiziológus professzor 
Egyetemünkön tartott előadásá.ban: 1>Nagy hiba lenne, 
ha a kutató csakis az elekt1·onmikroszkóppal látható 
néhány angströmnyi területre figyelne a természet nagy 
egészéből.<( 

A korsze1 ü sze1nléletben az utóbbi időben előtér be ke
rült a tudomány integritása, amely az egyes tudomány
ágaknak a kutatási témára vonatkozó társtudományok
kal való összefüggését, szerves egységét jelenti 


