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V ilág8zerte lezajló ünnepségeken , 111cgcm lékezc\1-;eke11 a ;i: cm hcrt·k 1111lliói kö
Hzönt ik azt a v ilág tört6neti é vforcluléit. , 11mcly biztosít ja, nz cm bcriH<;gnl'l< a. m0-
dern kor társadalmi, gnzrlasági. t crmés;i:ett.udomií nyi, lC'chnikni <:H kult nr{d i~ 

fejlettségének megfelelő utat és ezzel a li<'kf>t . 
Amikor most az októberi i;zocialista forradalom .'iO. évfordulójiít ii1111c 

peljük, úgy érzem, a legtermészete1;ebh és Jcgkhcnfckvőhh, ha ezen ;t helyen 
elsősorban azokról az a lap vető változásokról emlékezünk mel!, mélyek ~l form 
da.lom nyormín ~t mi gyógyszerészi h iYatnsunkhan is hckiivetkC'zl<'k : előbh a 
Szovjet uniólxin. majd felszabctdulásunk utá.n a mi orsz{tgunkbau is. Meg kell 
{dla pítanunk , hogy a Szovjet unió az egészségügy szoPializá.lásftval ;ibhan nz 
időpontban sztibadította ki a gy6gyszcr6i.;zt•t cl n ker<'HkC'dclmi vállalkozás ka 
tegóriájából, amikor az <l gyól!yszcrtári g,vógyi.;zerkészítés <'saknem teljes cl
i;orvadá.sával csaknem a kiadásra teljesen kész éfi csomagolt l!YIÍ1·i kéHzítményC'k 
kis kereskedelmi elosztóhelyévé degradálódott. 

A Nag,\' Októberi Hzoria,l ista l•'orradalom igen C'sökc\'únyci.; gyógyszcrtán 
hálózatot kapott örökségbe a cári Oroi-;zországt ól , amely ará nyt alanul <'sekély 
volt .Európa cgyób országaihoz ké pcHt . Az Októberi Szocialista, Forradalom éH 
annak eredményei ezen ti t crülek n ifl oly mérrtű és iramú fejlődést biztosí
Lottak , hogy annak keretében szívós itkarnttaJ, nagy hozzáértéssel, gondosa11 
mérlegelt ter vek alapján épít.ették ki és fejlesztenek ma is egy új típusú gy6g~·
Hzerészetet , amelyre éppen az 1l jc llr mz<.í, hogy az igazi gyógyszeréHzct jPllC'mvo
násai t hordják nrngukon. 

Olyan t ípusát alkott á k meg u, gyógyszertá rnak , a gyúgys;i:erészi m11 11kúnak , 
hogy az egyértelműen elkülönült az egyszerű áru-kiszol~ált afo fcladiiitól. A 
szigorú következete1;séggel ki6píktt belső ellenőrzés, éppen úgy, mint a gyógy
szerészi munka rnciomdizá láHa , a:1. á rucllá t ií.s, árumozgat íts kfrdéseinek igé
nyes kielemzése csak példák arra, hog,v m i mindenben ny újt a SzovjC't unió 
gyógyszerészete p éldaképet a szocialisttt gyógyszerészet szúrnám. 

Gyógyszerészképzésük, a biológ iai jellegű stúdiumok egyre erősbödő hang
súlyozásával, a gyógyszerkészítés technológia i oktatásának a gyári eUíállításm 
va,16 kiterjeszté ·évol rendkívül széles pcrApekth-át ny itot t hivnt nsunk fC'j lé:í
uésének . 
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.';r,éles körű és maga1> 1>zÍnY011alo11 eg,vrc erősbödő tndományoH kutató mun
kájuk pedig a, legékesebb bizony íték , rne nny itc terméken:vítőleg hatott a Nagy 
l~orrada,lom a g,vóg,vszcl'észet t udo rmín,várn is. S:r.ov jet g_vógyi;zcrészok ezzC'I 
pPldá.t mutatrwk . els6sorh1111 a szocia lista országok , dc a világ gyógyszerész<'i 
~zámiíra, hogy mi iH a teljc1'. az igazi gyógyszerészet, iunely a társa.dalom éi; a 
tudomi.in.'· szükséglcteinc>k megfe lelően a g_vóg,v1>zernllát1í.s szín vonaláimk mq!
hízhtüó biztosítúsárnl h~n.n·w'H t'H n01k iilö:r.helctlen alkotójáv{1 vií,l t a:r. or voHi 

g.vógyító m1111luínak . 
Jól tudom . hog.'· a gyógy:;zcrészel lel'ületén ,·églJement változások megerrr

líh~sén•I még nu•_gközPJítíí k6pct S<'m adhattam a :Szovjetunió gyó~yi;zc·r6szeü: 

m'k a forrndalo111 óta e lt elt aránylag röv id időszakban elért hatalmas eredm{·
nyc•iről , H n.vilní.nntl<'i az iH. hog_v <'Z n fejlődés ii; cHiLk eg_v kis 1'6i;zlet<' a nnak a 
nagy s ikernek, amelyet a .'lzovjet tudom[Ln.v éi:; t echnika v ilúgrai;zóló eredményei 
dokumentálnak . Bizto:< rngyok abban. hogy ez a fojWcléH töretlenül halad 
előre i; az eddigi ki,·á ló eredményeket még szebbek fogják kö,·et ni. 

()i:;zintc s:r.crl'lettPI köH:r.önt jük a :::lzov jctuniö gyógyszerészcit nagy ünnepü
kön c'H kívánjuk. hogy amint erősödik a szovjet <18 magyar n6p btLrátsága, úgy 
erősödjenek (·H szélei:;cdj<>rwk a magyar és szovjet gyógyszerészek baráti és tu-
dom~Í.n \ •os kancoi;nlntai . Dr. Vrgh Antal 
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