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Zalai Károly professzor 70 éves

Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük dr. Zalai
Károly egyetemi tanárt, a magyar gyógyszerészet kiemelkedő személyiségét hetvenedik születésnapja alkalmából.
1921-ben született Budapesten. gyógyszerészi családból. Ez az indíttatás, amelyre mindig büszkén hivatkozik, határozta meg életének csaknem nlindcn n1ozzanatát. Gyógyszerészi tanuln1ünyait a Páz1nüny Péter
Tudományegyctcínen végezte. 1943-ban gyógyszcn5szi
oklevelet, 1947-bcn gyógyszerészdoktori diplo1nüt szerzett.
1948-tól 1952-ig közforgaln1ú gyógyszertürban dolgozik el6ször mint gyógyszerész. rnajd nlint gyógyszcrt{trvczct6. 1952-bcn sz.i.1kfclügyc!6 gyógyszerészi n1unkakörhc
kerül a Pest Megyei Gyógyszertámk Nemzeti Vállalatnál.
nu1jd ugyanezen év júniusában a Főv<írosi Gyógyszcrt!trak
Ncrnzcti Vállalatnál (jogutód: F6városi Tanács Gylígyszcrtári Központja).
A szakfclügycl6 gyógyszcn:~szi hálózat kialakításúban,
n1cgszcrvczésébcn és tnúködési ícltétclci rncgtcrcn1tésébcn
elévülhetetlen érdemeket szcrLctl. Kiváló képességei clisn1créseként aF6városi Gyógyszc1iári Központ vczct6 szakfclügyel6jévé nevezik ki.
Mindig szívesen foglalkozott oktat{Jsi és továbbképzési
f eladatokkaL Már gyógyszertárvczet6 korában. 19 5 l-bcn
üpolón6képz6 tanfolyamon a gyógyszertan előadója volt.
1953-tól 1962-ig pedig rendszeresen clöadta a budapesti

Gyógyszcrésztechnikusképz6 Tanfolyan1on a gyógyszerészeti alapisn1crctck és a gyógyszerészi technológia cín1ú
tárgyal.
„Gyógyszcrtcchnológia „ cún1ncl n1cgúja a gyógyszertári asszisztensek e té1nájú tankönyvét. amciy - a kor tudornányos követelményeinek incgfelclö többszöri átírüs és
kiegészítés után - n1a is alapkönyve a gyögyszertári aszszisztcnseknck.
Sz.akn1ai és szervező n1 unkáj:1 clisn1i.::réscké.nt l 962-bcn
rneghív;:íst kap a Budapesti Orvostudo1nányi Egyetern

Gyógyszerésztudományi Karára a .,Gyógyszerügyi szcrvezéstan" oktatására.
Korábbi gyakorlati és oktatói tapasztalatait felhasználva megírja a gyógyszerügyi szervezésben ma is
alapmúként kezelt „Gyógyszerügyi szervezéstan" e.
jegyzetet majd könyvet, melyet többször átdolgozva bocsájt a gyógyszerészhallgatók és gyögyszerészek rendelkezésére.
1964-ben pályázat alapján a Budapesti Orvostudományi
Egyeten1 Egyeterni Gyógyszcrtárába kerül egyete1ni adjunktusi minőségben. ahol 1966 januárjától kezdve, mint az
intézel vezetője dolgozik. Munkaköri feladata az Egyetem
klinikái és intézetei gyógyszer-vegyszcrcllátásának szervezése és irányítása, az oktatás és tudományos n1unka. A
gyógyszcrtúr rnunktljának rcorganiztlciója kapcsán fiatal
tanársegédi gárdát nevel ki, ak:iket bevon az oktatísba, a
tudon1ányos diákköri rnunkába. a gyógyszertári gyakorlatra
beosztott hallgatók nevelésébe. Tevékenységében komoly
hangsúlyt kap a fiatal gyógyszerész rnunkatársak emberi és
sza.kn1ai nevelése, hivatástudatuk alakítása és elmélyítése.
TehcLségcs. fiatal munkatűrsait nehéz próbáknak kitev6
feladatokkal látja cl. kritikus. dc mcgért6 magatartásával
ahü:ítja azok szen1élyiségét, tárnogatja szakn1ai elórcmcnctclükct.
I-Iatártalan lelkesedéssel és fáradhatatlanul dolgozik
az Egyctcnli Gyógyszertár tevékenységének elismertetéséért, annak hagyotnányaihoz méltó megjelenéséért.
fejlesztéséért. A sokrétű feladatok ellátásának eredményeként és elismeréseként az Egyetem ·vezetése és a
Minisztériurn az intézmény megnevezését és jellegét
„Egyetemi Gyógyszcrtúr - Gyógyszerügyi Szervezési
intézet" -re változtatta.
Oktatöi tevékenysége és tudon1ányos n1unkái közül
külön kiemelést érdemel a gyógyszerügyi szervezési tén1akörbcn készített kandidátusi értekezése, rnclynck
alapjún 1970-ben az orvostudományok kandidátusa fokozatot kapta meg. 1973-han cgyctcrni docensi, 1982-
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bcn egyetemi tanári kinevezési nyert. 1984-1990 közötl
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszcrésztudományi Karának dékánja. Működése alall megvalósult az 5 éves gyógyszerészképzés és az angol nyelvű
oktatás bevezetése. hóvültck a l(ar nemzetközi kapcsolatai.
Okwtó és tudományos munkájának jelentős része a
gyógyszerész doktorjelöliekkel való foglalkozás, disszertációs tevékenységük irányítása. A közel 30 év alatt elkészült
és elfogadott gyógyszerügyi szervezéstani és tudománytörténeti disszertációk száma 94.
1980-ban „Kiváló Gyógyszerész", 1990-ben a „Magyar
Köztfu'saság Csillagrendje" kitüntetésben részesül. Több
külföldi tudományos gyógyszerészeti társaság tagja (csehszlovák, német, szovjet, bolgár. BENELUX, észt).
Hazai és külföldi oklevél és emlékérem kiliinletéscinck
száma mintegy 20-ra tehető.
Egyctcn1i oktató tevékenysége mcllcll aktív és tncghatJrozó szerepet vállal a I\·íagyar Gyógyszerészeti Túrsas:ígban.

Töbl>ck közötl az ő munkálkodásának eredménye, hogy
a Társaság jól szcrvczctt,crcdményc s tevékenységet folytat
és nemzetközi tekintélye megerősödik. A Társaságban, an-

nak tevékenységében mindig jclcntós szerepet vüllal.

MOTESZ-bcn 1966-tól VCZC(őségi, majd elnökségi tag,
munkája elismeréseként 1989-bcn MOTESZ díjjal tüntették ki.
Hosszú évek ól1 tagja az 'VITA Gyógyszcrészludomá nyi Bizottságának, továbbá az MTA Orvostörténeti Bizottságának. Az Akadémia kiadásában készül6 Magyar
Nagylexikon szerkesztőbizottságában, mint a gyógyszcrészclludományi szakterület felcl6s szerkesztője vesz
részt.
Nemzetközi tudományos tfu'sasági tagságai: Fédération Intemationale Pharmaccutique (Hága) 1976-i984 közöli alelnöke, Société Intcrnational d' Histoire dc la
Medicin (Párizs) tagja, Intemationaler Gesellschaft für
Gcschichlc dcr Pharmazie (Brcmen) tagja, 1982-1989
közöli elnöke. 1977-ben a Nemzetközi Gyógyszerésztörténcti Akadémia tagjává, 1991-bcn elnökévé választotl{Üc.
Számos külföldi konferencián, tanácskozáson vett részt,
ahol mintegy 50 előadást tartott. Megjelent dolgozatai száma 230, közülük 70 idegen nyelven, nagyrészt gyógyszcrésztönéncti tárgykörből íródott.
A jubileum alkalmából erőt, jó egészséget kíván a Ivíagyar Gyógyszerészeti Társasdg elnöksége, vala1nint tags~í
ga nevében

1964-tól 1975-ig főtitkára, 1975-től 1982-ig elnöke.
1982-1986-ig társelnöke vall a Magyar Gyógyszerészeti
Dr. Nikolics Károly
elnök

Túrsaságnak. 1968-tól tisztségviselő tagja a Magyar Orvostörténcli Társaságnak. jelenleg tiszteletbeli alelnöke. A

Dr. Vinc=e Zoltán
fólilkfu'

Orvosi, orvosbiológiai laboratóriumoh:nak iníúzió, izolált szervek perfúziója, vérmintát< szá!litása,
analízis. perctérfogat-meghatározás. kis mennyiségű folyadékok nagy pontossagú adagolása.
szállítása. szivattyúzása cél1ára ajánlja l<észülékét

a
lviagyar Tudományos Akadémia
Kivitelező Vállalata
1141 Budapest XIV. l<omócsy u. 29-31.

Kutatási Eszközöket

RI
Egy hullámmozgást végzö lan1ellasor nyomást gyakorol
a pumpaiejbe helyezett szilikoncsöre. végigpréselve,
és igy továbbitva a benne levő folyadékot. A l<észüléY.
két lamellasart tartalmaz, ezek egyidejú használatával
pulzálásmentes folyadékszállitás valósít!1ató meg.
Egy lamellasorba több azonos 8tméröjü csö fektetheiö
Alkalmazható csövek 1-7 mn1 belsö átmérővel.
1 mm íalvastagsággal.
/\z idóegység alatt szállitott íolyadé!-:n1ennyiség függ
az alkalmazott cső belsö átméröjétól és a lamellason
mozgató motor fordulatszémé.tól. A szükséges adatok
diagramról olvashatók le.
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