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Ezen ünnepi FIP számban, a nemzetközi kapcsolataink ápolása, és magyar gyógy.szerészet jó hírének 

91mélyítése érdekében; az ünnepi közleményeink angol nyelvű fordítását hoztuk. A következőkben 

folyamatosan közöljük ezen közleményeinket magyar nyelven is, de jelen számunkban sajnos csak a 

két~első közleménynek tudtunk„helyet adni. 
Szer kesztőséu 

A FIP és a magyar gyógyszerészet 

DR. ZALAI KÁROLY 

A fejlettebb egészségügyi kultúrával rendelkező 

európai országokban a gyógyszerészi gyakorlat és a 

gyógyszerészeti tudományok művelése a múlt szá

zad közepe táján érkezett el fejlődésének arra a fo

kára, hogy szükségesség merült fel nemzetközi ta

pasztalatcserékre, együttműködésre. A feljegyzések 

szeónt a gyógyszerészek első nemzetközi kongresz

szusukat 1865. szeptember 15-17. között t.artot

ták a németországi Braunschweigben, melyet kö

vetett további 9 kongresszus (Párizs 1867, Bécs 

1869, Szentpétervár 1874, London 1881, Brüsszel 

1885, Chicago 1893, Brüsszel 1897, Párizs 1900, 

Brüsszel 1910). 

A X. Nemzetközi Gyógyszerészeti Kongresszu

son Brüsszelben 1910. szeptember 5-én a holland 

gyógyszerészegylet megbízásából J. J. Hofman és 

R. Schoepp gyógyszerészek javaslat<;>t tettek folya

matosan működő nemzetközi gyógyszerészeti szö

vetség (Fédération Internationale Pharmaceutique 

FIP) alapítására. A részletek megvitatására nem

zetközi előkészítő bizottságot küldtek ki, melyben 

Magyarország részéről Múzsa Gyula jelölése alap

ján Koritsánszky Ottó vett részt. így a magyar 

gyógyszerészet részt vállalhatott a FIP megalapí

tásában és tevékenységének elindításában. Ezt a 

körülményt a korabeli magyar gyógyszerészi szak

lapok mint nagy jelentőségű hírt hozták: a X. 

Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszus, ahol tisz

teletbeli alelnökké többek között a magyar delegá

ció vezetőjét, dr. Deér Endrét, tiszteletbeli taggá a 

magyar Múzsa Gyulát, egyben Koritsánszky Ottót a 

FIP ideiglenes nemzetközi előkészítő bizottság tag

jává választotta [l]. Ez a körülmény arra enged kö

vetkeztetni, hogy a magyar gyógyszerészet ismert 

és megbecsült volt a századforduló utáni korszak

ban is. 
Az Előkészítő Bizottság legfőbb feladata volt a 

nemzetközi szervezet célkitűzéseinek meghatározá

sa és az alapszabály tervezet elkészítése. Ebben a 

munkában Koritsánszky mint bizottsági tag írásban 

nyújtotta be javaslatait és észrevételeit [2]. A Bi

zottság 1911. június 21.-i ülésén örömmel állapítot

ta meg, hogy addig 25 ország egyesülete jelentette 

be együttműködési szándékát; köztük találjuk 

Magyarországot is [3]. 

Ezen előzmények után a FIP 1912-ben hágai 

székhellyel alakult meg, hogy a gyógyszerészeti hi

vatás és tudomány fejlődését nemzetközi szinten 

elősegí~se. Az új szervezet első tudományos kong

resszusát, melyet a szakirodalom XI. Nemzetközi 

Gyógyszerész Kongresszusnak is nevez, 1913. szep

tember l 7-2L között Hágában rendezte meg. 

A kongresszus befejezte után a belgiumi Gentben 

zajlott le a FIP első közgyűlése 1913. szeptember 

23.-án. E rendezvényeken a Magyarországi Gyógy

szerész Egyesület megbízásából Magyarországot 

Prof. Matolcsy Miklós egyetemi magántanár képvi

selte, de személyén kívül 30 tagú magyar delegáció 

utazott a rendezvényre, hogy részvételével és köz

reműködésével támogassa a fiatal szervezet mun

káját. A résztvevők között többek között ott talál

juk Bayer Antalt, a Magyarországi Gyógyszerész 

Egyesület elnökét, Múzsa Gyula országgyűlési kép

viselőt, Andriska Viktor és Sperlágh Aladár egye

temi tanársegédet, Zoltán Béla, Koritsánszky Ottó 

és Szmik Gyula gyógyszerészeket és nem utolsósor

ban Léqrádi Erzsébet gyógyszerésznőt, aki a kong

resszus bankettjén pohárköszöntőjében üdvözölte 

a Kongresszus gyógyszerésznő résztvevőit és állást 

foglalt a nőknek a gyógyszerészi pályán való fog

lalkoztatása mellettJ4, 5]. ő~'maga is az elsők kö-

1. ábra. Magyar résztvevők a FIP 1913. évi kongresszusán 

·Hágában. A középen Prof. van Ita.lie, a FIP elnöke (1). 

Az ülő sorban Szmik Gyula (2 ), Prof. Matolcsy Miklós 

(3), Bayer Antal, az M. Gy. E. elnöke ( 4), Múzsa Gyula 

országgyűlési képviselő ( 5 ), dr. Légrády Erzsébet (6 ), 
Koritsánszky Ottó (7) 
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2. ábra. Koritsánszky Ottó igazgató, a F IP alelnöke 1930-1939 között 

zött volt, akik a Budapesti Egyetemen gyógyszerészi (1905) és gyógyszerészdoktori (1906) okle9elet szereztek. ]1..,e]szólaJását így zárta: „Vfazontlátásra egyszer, talán neni js o]y sokára, Magyarországon, Budapesten" [6]. Ezen óhaja és jóslata 71 év múltán valósul meg. 
A közgyűlésen úgy határoztak, hogy a következő, XII. Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszust Svájcban fogják megtartani, és egyjdjűleg programba vették a későbbjekben Magyarországon is kongresszus rendezését [7]. Századunkban lezajlott politikai és háborús események vezethettek csak ahhoz, hogy erre csak most, 1984-ben kerülhet sor. 

A fiatal nernzetkö:ó szervezet és a magyar gyógyszerészet fejlődésének lehetőségeit megtörte 1914 őszén az első világháború kitörése. Ennek következtében a szervezetből már 1914-ben kiléptek a németek és az osztrákok. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület szolidaritást vá11aJava az osztrák gyógyszerészekkel, bejelentette, hogy 1915-tő] kilép a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség kötelékéből, mert a nemzetközi világháborús viszonyok valószínűtlenné tették, hogy a Szövetség belátható időn belül eredményeket elérni képes legyen. E körülmény eredményeként_;_ sajnálatos külső tényezők folytán - a magyar gyógyszerészet kapcsolata átmenetileg megszűnt a FIP-el, amely szervezet megalakulásáért, fejlődéséért már-addjg oly sokat tett[8]. 

A FIP a világháború utáni közgyűlését 9 évi megszakítással 1922. április 29-én Brüsszelben tartotta meg francia, angol, svéd, holland, luxemburgj és belga képviselők :jelenlétében. Jelen volt még további néhány érdeklődő ország megfigyelője is [9]. 

A trianoni békeszerződést követő1eg Koritsánszky minden lehetőséget felhasznált arra, hogy a nemzetközi gyógyszerészetj kapcsolatokat újra felve-

gye, fenntartsa és megerősítse. Mint az Egyesüle igazgatója, több külföldi tanulmányutat tett Rá gába (1922), Londonba (1923), Lausanne-ba, Béc~ be, Varsóba, Rigába, Helsinkjbe (1925), hogy magyar gyógyszerészet nemzetközi kapcsolatai felújítsa és növelje. [10]. Hasonló elgondolás ve zette, amikor 1924-ben az Egyesület elnökéve együtt amerikai gyógyszerészeket hívott Budapest re [11]. 

·· Koritsánszky Ottó vetette fel az eszmét, hog) nem lehetne-e ismét felvenni a volt antanthata]. mak gyógyszerészeivel a kari együttműködést. Ezen indítványt a nemzetközi gyógyszerész szövetség 1925 évi laussanne-i ülésén tárgyalták, s ennek eredményét a szövetség titkára szíves hangú levélben közölte Koritsánszky-val, s megállapította, hogy semmi sem ]évén útjában a magyarok, osztrákok, németek belépésének, leghelyesebb lenne, ha Koritsánszky Ottó vállalkoznék a felvétel közvetítésére. Koritsánszky közbenjárása e vonatkozásban is eredményre vezetett, s így mindhárom ország egyesülete 1926-ban belépésre jelentkezett. Az 1927. évj hágai FIP közgyűlésen a magyar Koritsánszky Ottó és a német Tlwms professzor nemcsak saját hazájukat, hanem egyben Ausztriát is képviselték [12]. 

A továbbiakban Koritsánszky egyre jobban bekapcsolódott a gyógyszerészet nemzetközj életébe: 1928-ban Párjzsban, 1930-ban Stockholmban képviselte a magyar gyógyszerészetet [10]. 
Ez utóbbi különösen jelentős a magyar gyógyszerészet szempontjából, mert Koritsánszky Ottót tjtkos szavazással itt a Szövetség egyik alelnökének választották meg, , ,a gyógyszerészet fejlesztése és a pálya nemzetközi érdekeinek emelése körül kifejtett munkásságáért" [13]. Hogy e tényt értékelni tudjuk, meg kell említeni a FIP akkor megválasztott elnökségének összetételét: elnök: J. J. · H ofman (Hága); alelnök: Koritsánszky Ottó (Budapest), H. Thoms (Berlin), G. Barthet (Párizs), E. BavillePeeh (Cambridge) és E. Höst-Madsen (Koppenhága); főtitkár: T. PotjeŐijd (Leiden); titkár: 0. von Schoor (Ansver) [13]. 

Koritsánszky Ottó a FIP alelnöke tisztségét 9 éven át, 1930-39-ig töltötte be, amely idő alatt, de azt követőleg is, számtalanszor képviselte külföldön a magyar gyógyszerészetet. Nemzetközi tisztségének és kapcsolatainak volt köszönhető, hogy a FIP 1931-ben elnökségi ülését Budapesten tartotta. Ennek keretében a Társaság e1őadóülésén H. Thoms professzor, akit a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 1929-ben tiszteletbeli taggá fogadott, előadást tartott."Ez jelentős esemény volt a fiatal Társaság életében [13]. 
A magyar.gyógyszerészet tekintélyét csak növelte, hogy az 1935. évi Nemzetközi Gyógyszerészeti Kongresszuson Brüsszelben Magyarországot Koritsánszky Ottó mellett a külföldön ismert gyógyszeranalitikus Schulek Elemér egyetemi magántanár képviselteTI4]. 
A FIPfennállásának 25. évfordulóján, 1937-ben, a tagállamok~gyógyszerészetüket ismertető_ cikkek-
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kel ünnepelték. A magyar gyógyszerészet helyze

tét Koritsánszky ismertette [15]. 

A magyar gyógyszerészet fejlődésében jelentős 

esemény volt 1940-ben az ötéves (4+ 1) gyógysze

részképzés bevezetése. Külföldről is többen igé

nve]ték KorUsánszky FIP alenöktől az új képzési 

r~ndszer megismerését, így a kéréseknek eleget té

ve Koritsánszky német és francia nyelvű tanulmány 

ban ismertette a tagállamokkal az új kiképzést 

[16]. 

A második világháború 1939. évi kitörése ugyan

csak nem kedvezett a nemzetközi együttműködés 

fenntartásának, sőt az addig eredményes kapcsola

tok gyakorlatilag megszakadtak. A háború befeje- · 

zése után a súlyos gazdasági helyzetben a nemzet

közi kapcsolatok nehezen indultak meg. Koritsán
szky a hazai és nemzetközi közéleti szerepléstől tel

jesen vjsszavonult. Így a, háború utánj első magyar 

kapcsolatot a FIP-el Schulek Elemér professzor, az 

MGYT alelnöke utazása jelentette, aki 1947-ben 

részt vett a FIP zürichi kongresszusán. Tudomá

nyos és gyógyszerészeti szervező munkásságának 

elismerését jelentette, hogy 1948-ban a FIP Nem

zetközi Gyógyszerészeti Lapjának szerkesztőbizott

ságá ba beválasztották [13]. 

Az 1960-as években egyre inkább érz6dött an

nak hiánya, hogy a háborús események és az azt 

követő gazdasági nehézségek miatt az FIP·-vel 

megszakadt az együttműködés. Az MGYT akkori 

vezetői, élükön Végh Antal professzorral, a Társa

ság elnökével, mindent elkövettek, hogy a FIP 

munkájába bekapcsolódjanak. Az 1962. évi 50 

éves jubileumi FIP kongresszuson Bécsben a ma

gyar gyógyszerészek jelentős számban jelentek 

meg, de a FIP tagság újbóli megvalósítására még 

nem kerülhetett sor. 

A FIP 1964. évi amszterdami kongresszusán 

részt vevő Lázár Jenő minisztériumi főosztályveze

tő, Bayer István igazgató és'Nikolics Károly gyógy

szerész már tárgyalásokat folytattak a Szövetség 

elnökével az újbóli tagfelvétel lehetőségeiről. Erre 

a madrjdi XXI. Közgqylílésen került sor, ahol 

Társaságunkat Végh Antal elnök és Bayer István 

képviselte. Ezzel kívánságunk megvalósult: Tár

saságunkat a FIP 1966. évi madriddi közgyűlésen 

felvette rendes tagjai közé [13]. 

Az időközben eltelt közel két évtized alatt az 

MGYT, a magyar gyógyszerészek nem várt mér

tékben bekapcsolódtak a FIP tevékenységébe és 

így hozzájárultak a FIP munkájának elmélyítésé

hez és egyben kiszélesítéséhez is, az alábbiak sze

rint: 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1968-ban 

tiszteletbeli tagsággal tüntette ki Zora Blagojevic 
professzorasszonyt, a FIP alelnökét (Belgrád), 

Georg Petrust, az Osztrák Gyógyszerészi Kamara 

elnökét (Bécs), és László Zathureczkyt, a Csehszlo

vák Gyógyszerészeti Társaság elnökét (Pozsony). 

Ugyanebben az évben az MGYT FIP tagságának 

rendezését követőleg Társaságunk képviseletében 

Zalai Károly főtitkár első ízben vett részt a szerve-

zet tanácsülésén és közgyűlésén a hamburgi FIP 

kongresszus alkahúából [13]. 

Az 1971-es év jelentős eseményt hozott a FIP 

életében is, megalakult és a Washingtoni kongresz·

szuson megkezdte működését a Gyakorló Gyógy

szerészi Szekció (Officinai Szekció), amely hamaro

san a FIP legnágyo bb taglétszámú szakosztálya 

lett. A szekció megalakulásában magyar részről 

Zalai Károly tevékenykedett, akit munkája elis

meréseként a szekció elnökségébe is beválasztottak, 

így annak Bécsben, Lissabonban (1972), Brüsszel

ben és Stockholmban (1973) tartott elnökségi ülé

sén résztvett. Az ő meghívására 1974-ben a szek

ció elnöksége Budapesten ülésezett, amelynek ke

retében mód nyílt arra, hogy a vendégek a főváros 

korszerű közforgalmú gyógyszertárait és egyéb in -

tézményeit is megtekintsék. A Msőbbiek folyamán 

a szekció elnöksége még egyszer, 1981-ben ülése

zett Budapesten. 

Az 1970-es évek eleje óta a FIP Hatósági Gyógy

szerellenőrzési Bizottságában a magyar hatósági 

gyógyszerellenőrzést Kerényi István és Laszloszky 

József kéviselték. 

Az 1974. évi Congressus Pharmaceuticus Hun

garicus V., amelyen az MGYT 50 éves alapítását 

ünnepeltük,. jó alkalmat nyújtott Társaságunk el

nökségének, hogy fejlődő kapcsolataink megerősí

tésére a FIP néhány vezető személyét tiszteletbeli 

tagsággal tüntesse ki: Arnold Beckett professzort, 

a FIP tudományos tanácsa elnökét (London), Pe
ter Speiser professzort, a tudományos tanács tag

ját (Zürich), és Helmuth Binder gyógyszerészt, az 

officinai szekció elnökségének tagját (Bécs). 

Az MGYT Gyógynövény Szakosztálya ugyan

csak egyre jobban bekapcsolódott a FJP analog 

szekciójának tevékenységébe, aminek eredménye

ként 1972-ben Tétényi Péter igazgatót a Szekció al

elnökévé, 1976-ban elnökévé választották. .Ennek 

egyik következménye volt, hogy a FIP Gyógynö

vény Szekciója az 1974. évi római:~FIP kongresz

szust követőleg Magyarországon 10 napos gyógy

növény kirándulást rendezett 30 résztvevővel a 

magyar gyógynövény termesztés, nemésítés, fel

dolgozás és felhasználás gyakorlatának megisme

rése céljából. A Szakosztály 1980-ban megválasz

tott elnökét, EJ. Shellard professzort, az MGYT 

tudományos együttműködése elismeréseként tisz

teleti tagjává fogadta. 

Az MGYT Kórházi Szervezete 1975-ben Duna

újvárosban konferenciát rendezett, mely alkalom

ból vendégként hazánkba látogatott és előadást 

tartott Peter Sorgdrager professzor (Leyden), a 

FIP Kórházi Gyógyszerészeti Szekciójának elnöke. 
1976 tavaszán nagy megtiszteltetés érte Társa

ságunkat, amikor a FIP elnöke, H. J. M. Winters 

Magyarországra látogatott. A több, mint 50 éves 

nemzetközi szervezet életében ez volt a második 

alkalom, hogy annak elnöke hazánkban járt. Jö

vetelédek célja többirányú volt: a FIP elnökRégi 

ülésének határozata alapján közölte Zalai Károly
lyal, az :M:GYT elnökével, FIP alelnöki tisztségre 

való jelölésének tervét, (e vonatkozásban kikérte 
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Zalai és az MGYT elnökségének vélem.ényét), to
vábbá információkat kért és kapott a magyar 
gyógyszerészet eredményeirül, megtekintett néhány 
gyógyszertárat, egyetemi intézetet. 

Winters elnök budapesti látogatásának eredmé
nyeképpen a FIP 1976. évi varsói kongresszusa al
kalmából az elnökségi ülésen ill. közgyűlésen Zalai 
.Károlyt a FIP egyik alelnökévé választották. 
A magyar gyógyszerészet történetében így másod
ízben fordul elő, hogy FIP alelnöki tisztséget ma
gyar személy tölt be. Személyének megválasztása 
után 1976-ban a FIP elnökségének összetétele az 
alábbi volt: elnök: H. J. M. Winters (Delft); alel
nökök: A. Bedat (Genf), M. Ishidate (Tokio ), J. 
Donny (Brüsszel), W. Apple (Washington), P. 
Peckre (Lille), Zalai Károly (Budapest); Főtitkár: 
J. M. H. A. Martens (Hága) [17]. 
. Zalai Károly professzor, mint a FIP alelnöke, 

megválasztása óta eltelt időszakban a FIP elnök
ségi ülésein, kongresszusain szolgálja a nemzetközi 

gyógyszerészetet és egyben képviseli a magyar 
gyógysze~szetet is. A FIP évente megtartott tudo
mányos és szakmai rendezvényein személyén kí
vül jelentős magyar küldöttség vesz részt, amely
nek tagjai egyre jobban bekapcsolódtak a Fip 
egyes szakosztályainak munkájába és ezzel szol
gálják a magyar gyógyszerészet és hazánk ne111• zetközi megbecsülését . 
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A gyógyszerészet helye és feladatai a magyar egészségügyben 
DR. HARANGI GYÖRGY 

l 984-ben nem könnyű választ adni a magyar 
gyógyszerészet jelenére, jövőjére vonatkozó kérdé
sekre annak, akj a reaJitásokkat ismeri, szereti hi
vatását, s hisz azokban a lehetőségekben, amelyek 
még részben feltáratlanul, potenciálfaan rendelke
zésre áll~ak a lakosság egészségi áJlapotának javí
tására. Evtizedünk első felére jellemző világmé
retű gazdasági problémák hazánkat sem kerülték 
el, s jóllehet az egészségügy gazdasági életünkben 
prioritást élvez, ez az adott körülmények között, 
nyilvánvalóan relatív. Lényeges viszont, hogy az 
említett gazdasági problémák - számos országtól 
eltérően - nem vonták maguk után a gyógyszer
ártámogatás korlátozását, a gyógyszerek iránti ke
reslet csökkenését, a gyógyszertárak miuiköerőhi
ánnyal küzdenek, tehát.a gyógyszerellátással szem
ben támasztott társadalmi követelmények növe-

kedése mellett, mérsékelt fojJesztési lehetőségek kö
zött kell ez időszakban is eleget tennünk feladata
inknak. Tény továbbá, hogy gyógyszerellátó háló
zatunk jóJ kiépült, a városi és falusi lakosság szá
mára egyaránt könnyen elérhető hétköznapokon 
és ünnepnapokon, reggel és éjjel egyaránt. Más 
kérdés, hogy ez a hálózat szakmai, szociális, stb. 
szempontból mennyire korszerű, s ezen a téren 
ténylegesen szembe kell nézni gazdasági lehetősé
geinkkel. 

Elképzeléseink, terveink azonban nem szűkíthe
tők csupán a gazdasági szférára. Szakmai színvona
lunk emelésében még bőségesen találhatók - a gaz
dasági helyzettől független - szervezési feladatok, 
s a gyógyszerészek betegcentrikus szemléletének 
kiteljesítése szintén független a gazdasági tényezők
től. 


