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A szakmai és tudományos élet HÍREI
MAGYAR ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK ÉS SZAKDOLGOZÓK VIII. VILÁGTALÁLKOZÓJA
A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) nemzetközi konferenciáját a Pécsi Tudományegyetem segítségével közösen rendezte 2014. augusztus 13-17. között Pécsett, az
Általános Orvostudományi Kar főépületében. A találkozó
vezérgondolata a „Gyógyítás világrendje” volt.
Páva Hanna helyettes államtitkár üdvözölte a konferencia résztvevőit, a plenáris előadók között pedig Mikola István államtitkár nagy ívű előadást tartott a gyógyítás
globális perspektívájáról.
A Gyógyszerész Tagozat előadásai három szekcióban,
a konferencia második napján kerültek sorra. A meghívott neves előadóknak és az előadások témájának köszönhetően ez a szekciósorozat vonzotta a látogatókat a
legnagyobb számban. Az első szekció előadásai sorrendben a következők:
−− Lipták József egyetemi tanár – csatlakozva a plenáris
előadások témájához – „Földünk és egészségünk” c.
szekciónyitó előadásában, a Bibliában ismert gyógyító
eljárásokról szólt.
−− Hankó Zoltán MGYK elnök „A gyógyszerellátás régi és
új modellje” c. előadásában bemutatta a Magyar
Gyógyszerészi Kamara törekvéseit a régebbi és újabb
gyógyszerellátási modell kidolgozásával kapcsolatos
etikai és szervezeti feladataiban.
−− Csupor Dezső az MGYT Gyógynövény Szakosztályának elnöke előadásában, amelynek címe: „Gyógyszerhamisítások. Mennyire van biztonságban az orvos
és a gyógyszerész” bemutatta, hogy milyen közegész
ségügyi veszélyek fenyegetnek, ha kellően nem ismerjük jól a népszerű étrend-kiegészítő termékek összetételét és hatását.
A második szekcióban is három előadás hangzott el:
−− Botz Lajos egyetemi tanár „A gyógyszerterápia új kihívása: gyógyszernek látszó termékek növekvő népszerűsége és alkalmazása” c. előadásában számos internetes példát mutatott be a gyógyszerként használt termékek alkalmazásáról.

−− Szendrei Kálmán egyetemi tanár előadása „A növekvő
étrend-kiegészítő piac pozitív hatása a gyógynövénykutatásra” címmel a legújabb kutatási eredményeket
mutatta be egy-két anyagcsoportra vonatkozóan.
−− Tóth Anita Ph. D. hallgató előadásában ismertette azokat a technikai részleteket, amelyek elengedhetetlenek az elmélyült gyógynövénykutatásban.
A gyógyszerészeti szekciók harmadik részében a
gyógyszerészek társadalmi szerepvállalását mutatták be
a nemzetközi előadások:
−− Péter H. Mária egyetemi tanár foglalta össze kutatásait
„Magyar nyelvű gyógyszerészképzés Erdélyben a kezdetektől napjainkig”c. előadásában.
−− Várszegi László c. egyetemi docens „Rippl-Rónay, a
gyógyszerész” című előadása nagy érdeklődést váltott
ki a művészetek iránt érdeklődő kollégákban.
−− Nádor Krisztina gyógyszerész előadásában bemutatta
a gyógyszertár ellenőrzés régebbi és modern módszereit, emléket állítva Brantner Antal (1926 – 2006)
egyetemi docens, Baranya megyei gyógyszerésznek,
akinek gyűjteményéből állandó kiállítás tekinthető
meg Szentlőrincen. Az előadás címe: Gyógyszertár ellenőrzések a XIX, és XX. század végén (megemlékezés
Brantner Antalról).
−− Dukai Éva és Glässer Erik gyógyszerész előadásában
„Than emlékház Óbecsén” címmel ismertette azokat
a közös magyar-szerb, ill. MET és SZTE törekvéseket,
amelyek lehetővé tették Than Károly szülőházának
helyreállítását.
−− A szekció a legújabban megjelent könyv bemutatójával zárult, melyek címe: Kóczián Géza (1942 -1987):
A hagyományos parasztgazdálkodás etnobotanikai értékelése. A korán elhunyt szerző életútját Lipták József
ismertette „Kóczián Géza évfolyamtársam” c. előadásában.
prof. Lipták József
a MET Gyógyszerész Tagozat elnöke

XI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem
A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság (MGYTT) hagyományos nyári rendezvényére, az idén 11. évfolyamába lépett Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemre 2014.
július 10-13-án került sor. Vándortalálkozónk házigazdája ezúttal Gyula városa volt. Főhadiszállásunk, a
Harruckern János Közoktatási Intézmény kollégiuma, a
szállás és étkezés mellett a szakmai előadásoknak és az
esti társasági programoknak adott otthont, emellett gya-
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logos sétát és autóbuszos kirándulásokat is tettünk a városban és környékén.
A péntek (július 11.) délelőtti szakmai programot
Dobson Szabolcs, az MGYTT elnöke nyitotta meg, majd
röviden bemutatta a társaság tevékenységét és folyamatosan bővülő honlapját. Ezt követően a hallgatóság hét
előadás segítségével kalandozhatott a gyógyszerészet
múltjában:
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A nyári egyetem résztvevői a dobozi kápolna előtt Dickens Weinckheim grófnővel
−− Kapronczay Károly: Egyházi gyógyszertárak, világi
gyógyszertárak, állami szabályozás
−− Kapronczay Katalin: A magyar gyógyszerészképzés
fejlődése
−− Péter H. Mária: Erdélyi gyógyszerészdinasztiák
−− Ambrus Tünde: Gyógyszerészek a felvidéki városi
polgárság életében a 19. és 20. század fordulóján
−− Dobson Szabolcs: A gyógyszeripar felemelkedése és a
magyar gyógyszerészet
−− Szmodits László - Dobson Szabolcs: A gyógyszerészet
és a zsidótörvények
−− Veress László: A segesvári gyógyszerészi múzeum rövid bemutatása
A délutáni városnéző sétától a szűnni nem akaró eső
sem vette el a társaság kedvét, így Molnár Zsuzsa kitűnő
kalauzolása mellett sok érdekességet láthattunk. A Csigakert, Erzsébet királyné szobra, a román ortodox temlpom,
a belvárosi plébániatemplom és az 1848-as emlékhely
mellett programunkból természetesen nem maradhatott
ki a Százéves Cukrászda, ahol ínycsiklandozó illatok, finom pogácsa és aprósütemény várta csapatunkat. Innen
a Ladics-ház felé folytattuk utunkat, amely ma múzeumként funkcionál, és a jelentős helyi polgárcsalád életét
mutatja be öt generáció használati és dísztárgyai segítségével. A nagyon szépen felújított és jeles zeneszerzőnknek és korának méltó emléket állító Erkel Ferenc-emlékházban különleges meglepetésben és művészi élményben volt részünk: Orosz Ádám gyógyszerész kollégánk –
aki egyébként „civilben“ a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének PhD-hallgatója és
emellett operaénekes is – előadásában néhány Erkeloperából származó áriát hallgathattunk meg.
Szombati napunk szintén borongósan és esővel indult,
délutánra azonban végre kisütött a nap. Délelőtt a rene-
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szánsz kort idéző gyulai várat látogattuk meg, majd megtekintettük a gyulavári kastély gazdag helytörténeti, néprajzi és természetrajzi tárlatát. Ebéd után Dobozra és
Szabadkígyósra tettünk kiruccanást. És egy újabb fantasztikus meglepetésnek lehettünk részesei! Dobozon, az
egykori Wenckheim-uradalom központjában, a Szent
Kereszt-kápolnában maga Jeanne-Marie Dickens Wenck
heim, a kápolnát építtető gróf Wenckheim Dénes unokája várt bennünket. A grófnő bemutatta a kápolnát és a
szomszédságában álló családi kriptát, és irigylésreméltó
lendülettel, nemesi tartással mesélt életéről, családjáról,
megpróbáltatásairól, Magyarországra való visszatéréséről, hol mosolyt, hol könnyeket csalva a résztvevők szemébe. A látogatás és találkozás hatása alatt folytattuk
utunkat a Wenckheim család felújítás alatt álló, romantikus szabadkígyósi kastélyába, ahol az éppen zajló munkálatok ellenére is betekintést nyerhettünk a kastély és
egykori lakóinak történelmébe. A szombat estét vacsora,
a rendezvényünknek otthont adó iskola fiatal néptáncosainak színvonalas műsora és a hagyományos közös
éneklés, beszélgetés zárta.
Vasárnap délelőtt, mielőtt még a résztvevők útnak indultak volna a szélrózsa minden irányába határon innen
és túlra, közösen meglátogattuk a nagyanyáink és dédanyáink világába visszarepítő gyulai Nosztalgia-házat,
ahol friss süteménnyel, teával és kézműves foglalkozással vártak ránk. Ezután kellemes élményekkel, találkozásokkal, beszélgetésekkel és ismeretekkel feltöltődve indultunk útnak, elkezdve a visszaszámlálást, hiszen jövőre Szegeden újra találkozunk! Egyúttal ezen a helyen is
szeretném mindnyájunk nevében megköszönni Molnár
Zsuzsa és Dobson Szabolcs fáradozását és minden résztvevő hozzájárulását a rendezvény kitűnő hangulatához!
Ambrus Tünde
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