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I·Iazni gyógyszerCszcti körökben is !s111ert és tisztelt
Za1/i11rec!~v László gyógyszerész professzor 2000. július
9-én. 87 éves korában Pozsonyban súlyos betegségben elhunyt. ·re111etése július 14-én volt a \iúrosi tcn1ctöbcn.
Zathurecky Lúszló 1913-ban született Bazinban (rna
Pi.::zinok. Szlovákia), ahol apja gyógyszerész \'ült. lskolúit szülőfalujúban. 1najcl a pozsonyi gi111ncíziun1ban \·égi.::zte. Egycterni 1anultnúnyait a prágai tuclo1n{1nyi.::gycten1c11
v~gczte és szerezte 1neg gyógyszerészi n1agiszteri diplornúját.
K.ezdő kutatói 1nunkújút az alábbiakban foglalhatjuk
össze. Sokirúnyú érdeklődése a gyógyszcrhatüstan. n1rn1akológia felé fordult. dc foglalkozott biofannúciúval is.
tvlunkájünak. eredtnényeit hazai inajd külföldi l(Jnunok
előtt is isrnertettc. ;\ n1úsodik vi!úghúború utún 1negis111erkedett a szotnszédos orszúgok gyógyszerCszeti szakc1nbcrciveL elsösorban az egyctetni oktatókkal. profeszszorokkal ..~\ iV!agyar Gyógyszerészeti Túrsaság l 96f.:-ban
Kcd\·es.\~\' Gy61gy prorcsszor elnöksége alatt clsü alka!on11nal adott át öt külföldi gyógy·szcrésznek tiszteletbeli
1agsúgról szóló kitüntetö oklevelet. küztük Zat/J11rcc/~1·
!.(is::/1í dllcL'ns úrnak.

t\ t\la\.!V<ll Gyógyszerészeti Társasúg \ 1 1. Gyógyszert!sztudon1ányi J(ongresszusúra 1974. szeptcn1berben Budapesten került sor. 1nclyrc Zathurecky L<iszló a pozsonyi
Sz!ovúk Tudoinúnyos ;\kadé1nia !(ísérlcti Fannakológiai
Intézete
1nunk.atúrsaival
előadást
jelentett
hc
.. Lokúlanesztetikun1ok biofann{1cíaí l~1ktoroktól fi.iggö biológiai re!hasznú!hatÓS•Íga kenőcskészitinényekné\" CÍil1n1el. t'vlegúl\apítottúk, hogy a f'clhasznúlhatósúgot clösegíti. ha a ino!ckulát könnyebben oldhatóvú teszik (só vagy
észterképzödés). avagy 111egfelel6bb kcnöcsalapanyagot
vúlaszlanak. Ezzel a két lehetőséggel sikerü!t az érzéstelenitö hatús! a hannincszorosúr a fokozni trin1ekain,
tetrakaiii. prokain esetében.
Zathurccky Lúszló 1núr konín bekapcsolódott a Ne1nzetközi Gyógyszerész Szövetség (fIP) életébe is, rendszeresen rCszt vett a \'ilúgszervczct évenkénti kongresszusún és közgylilésein. Ennek köszönhető. hogy J 965-ben
Prúgúban rendezték 1neg a kardioglikozídokka! foglalkozó ne1nzctk{izi knngrcs.szusl. to\·úbb{1 az ! 98~!. évi budapesti (Jyógyszerésztudoinúnyi 1'.ongresszust. ainely <JZ új
gyógyszerek bc\·cze1ési probll-inúival foglalkozott Cs elfugadut az elnökség últal kidolgozott „FlP ! 9K4 dcklarúciójú"'-t.
Kü\fl)!di és ncn1zc.tközi kitüntc.tl:.sci közül !cgbi:1szkéhb \'olt a .J\-fadridi Spanyol Intézet I\.irúlyi Ciyóg: szerészeti :\kadén1ia'' levelezö akadén1ikus kitüntetésére.
an1elyet l 99 ! . noven1bcr 12-én az 1.\kadt-1ni<Ín 111egtarto1t
c!('1adúsúnak c!fogadúsa utún kapott rneg. 1\1nikor 1999
1ncijusúban pozsonyi otthonúban felkcrestc111 l>t és beszl.'lgellünk több é\"tizt:d alatt küzöst:n út0!t ein!ékeinkröL
st:ckr0ny0b(}J e!Ö\'ctlc a „Rca!acack1nia dc Fannacia"' fclir~!IÚ cinail(lZO!t ~s !úncra felertísít...:tt cstH.!úlatos szCp kitüntctli énnét. büszke tekintete azt sugúrozta: nc111 hiúba
dulgDZOlt egy élctl.'11 út a gyógyszerészctén.
;\ 1nagyar gyógyszerészek nagyrabccsüléssl.'L küszönt:ttcl és szeretettel búcsúznak a ncinzctki.izih::g cli.:;incrt
ki\·{dl1 einbcrtö!. Zathurecky Lúsz!ótól.
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