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n e JI JI e 9 JI e 1(, A. H n. n e JI JI e : npu.MeueHue 
cop6UH080Ü KUCJlOmbl ŐJlR XOHCepeupoeaf-lUR JlOCapcmeeH
llblX npenapamoe npueomoeAef-lHblX e anmeKax no peqen
maM. 

ABrüpbI Ha OCHOBaHHH nHreparYpHbIX )J;aHHbIX H co6-
CJBeHHbIX 31(CnepHMeHTOB JfCl(aJIH B03M0)f{HOCTH npttMe
HeHfUI cop6HHOBOi-1 KHCJIO'IbI e u;eJibfO o6ecne'-IHBaHH.51 MHK
p06HOJIOrH'-leCKOií YCTOií'-IHEOCTH MHOIHX neKapcrBeHHblX 
npenaparoB npttrorosneHHhIX no peu;enraM. ÜHH Haxo
,IJ;HllH, l!TO OHa Ol(a3a.rracb scfl<fleKfHBHOií B 0, 1 %-Hoi-1 KOH-
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u;ett1pau;ttrr .z:i;n.51 KOHcepsttposaHH.51 H3Y'-leHHhIX npenapa
TOB H Y):(OBJieTBOp.51na rpe6osaHH.51M nocraBJieHHhIM nepe.n; 
l(OttcepBHPYfOW:HMH cpep;crsaMH. Ha OCHOBaHHH pe3Y.nb
raros asTopos cop6ttttosa5I KHCJIOTa Ka)f{eTC.51 nop;xov;
Hll(ei-1 ,I(n5I KOHcepsttponaHH5I npocToro cttpona row:e. Ha
KOtteu; OHH HaMel!aIOf ITYTb npop;onmeHH5I 3l(CnepttMeHrOB 

A. P e 11 e neé E 1 e k and P P e 11 e : Application 
of .sorbic acid as a p1eservative of freshly prepared pharma
ceuticals 

In the so··called magistral cornpounding of medioines 
as deoocts, infusions, the application of some mir::iobio
logical preservative seems sometllnes useful The authors 
demonstrated by expe1ün0nts, that sor bio acid in cca 
0, l per' Cent concentratio.u.l~ suitable for the preserva
tion of certain freshly prepar80rnedic:aments and also 
of simple sucrose syrup 

A„ E 1 e k P e 11 e und P. P e 11 e : Die Ariu1en
dung der Sorbonsdu1'e zur J{onser·1;ie1 ung magist1-ale1 
A 1 zneimittelzubereitungeri 

Die Verfasser haben aufgrund eigener Expe1in1ente 
und Lit.eraturangaben die An•vendungsmöglichkeiten 
dE;r Sorbinsaure zur l{onservierung zahlreieher Jnagis
traler Zub0reitungen herausgestellt. Sie konnten fest
stellen, dass sich Sorbjnsiiul'e ine einer Konzentiation 
von 0,1 % ver\vendet als v.-irksames Konservierungsmit
tel er\vies und auoh <len bezughabenden Anforderungen 
entsprioht. Auch •vurde SorbinsEiure zu1 Konservierung 
-.;;·on Syrupus siinplex als geeignet gefunden Zun1 
Abschluss wird die '\Veitei e Riohtung der vorgesehenen 
\Veiteren Untersuchungen angegeben 

(Vas megyei Tanács Gyógyszeitáii Közpon\ja 
6/18-as gyógyszertái, 

Jánosháza, Berzsenyi D u 42 ) 

Érkezett: 1959 XII lG 

A BUDAPESTI EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR HÚSZÉVES FEJLŐDÉSE 
ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYEL VEP 

DR ZALAI KÁROLY 

A közlemény ismerteti az Egyetemi Gyógyszertár fej
lődését a gyógyszerellátás, oktatás és tudományos 
munka vonalán 1950, a gyógyszerellátás államosítása 
óta. A niai Senimelweis Orvostudoniá1iyi Egyetem 
1951-ben vált ki a Budapesti Tudományegyetem 
kötelékéből, az önálló Gyógyszerésztudmnányi Km 
1955-ben léte8ült Ezek a tények hatásw;l voltak az 
Egyetemi Gyógyszertár feladatainak és jogállásának 
alakulására is. Az Egyetemi Gyógyszertár eredeti
leg az Egyetern központi i1itézniényei sorába talto
zott, nw, a Gyógyszerésztudoniányi Kal „oktatási 
szervezeti egysége". A .szerző ezt a szervezési .fo1niát 
tartja legcélszerűbbnek mind maga a Gyógyszertár, 
niind a Gyógyszerésztudornányi Kal és az Egyete1n 
.szernpon\jából. Így a Gyógyszerésztudornányi Karon 
is niegvalósult - az Orvostudoniáriyi és Fogorvos
tudornányi karokhoz hasonlóan - az oktatás, a gyó
gyító-niegelőző és a t-udomá1iyos niunka hárnias egy
sége Tm-ábbiakban a közlemény áttekinti az Egye-

1A Budapesti G)- ógyszerésznapokon 19 70, november 
12-·én elhangzott előadás alapján készült tanulmány 

te·1ni Gyógyszettár további fejleszté6é1 e vonatkozó el
gondolásokat a gyógyszerellátás, az oktatás és a ku
tatás területén, 

* 
Egyeten1ünk gyógyszerellátását, az Egyeteni.i 

Gyógyszertár n1űködését, ez utóbbi 1907 évi ala-
pításának 60 éves jubileuma alkalmából, összefog
lalóan ismertettem [1]. ~Iégis úgy vélem, hogy >rz 
utolsó 20 év fejlődésének kiemelt bemutatási>, a 
fejlesztés irányelveinek ismertetése két okból ér
deklődésre tarthat számot 

]~lsősorban azért, n1e1t az egészségügyi feh~őok
tatás átszervezése során az akkori Budapesti Tudo
mányegyetem kötelékéből 1951-ben külömált és 
önállósult a n1ai Seninielu:e,i.s Ort'osl-udon1ány·i Egye
te1n Az, hogy ennek folyományaként 1955-ben 
1negvalósult az önálló Gyógyszerésztudo1nányi Ka1 
ne1ncsak az orvos- és gyógyszerészképzésre, ha.
nem az Egyetemi Gyógvszeitár jogállásának, fela
datainak alakulására is hatott; a fejlődés mozgató 
r ugójává "Vált. 
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Másodsorban ne1n kisebb jelentőségű az állami 
gyógyszerellátás 1950. évi megvalósításának, majd 
a szocialista egészségügy alapelveinek megfelelő 
fejlesztésé11ek_ visszahatása az alapítás ót'á állami 
keretek közöiCműködő Egyetemi Gyógyszertár 
inunkájára, feladatainak alakulására. Ez természe
tes következmé11ye annak, hogy az állami egészség
ügy, azon belül a gyógyszerellátás széles körű ki.
építése új feladatok elé állította Egyetemünkön is 
a gyógyító-megelőző Inunkát, a gyógyszeres terá-
piát, a gyógyszerellátást ' 

A fentiek tükrében kívánom bemutatni a 20 év 
legfontosabb eredményeit, továbbá megjelölni a 
jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseilnet, n1e
lJ·ek Inegvalósításához természetesen a Gyógysze
résztudon1ányi Karnak _és az Egyetem vezetőségé
nek egyetértése és jóváhagyása szükséges 

Történeti visszapillantás 
ls1ne1etcs, hogy az Egyetemi Gyógyszertárat 

rnoi-ben alapítbtták azzal a céllal, hogy az egye
temi klinikákat és orvoskari intézeteket gyógysze
rekkel, vegyszerekkel és sebészetikötszerekkellássa 
cl, és részt vegyen a gyógyszerészhallgatók eg:ye
temi oktatásában Az 1935-ben „Egyetemi Gyógy
szerészeti Intézet és Egyete1ni Gyógyszertár"-nak 
elnevezett és jelentős mértékben továbbfejlesztett 
intézmény 10 évvel később, 1945-ben kettévált 
Az oktatói és a tudo1nányos 1nunka túlnyom6an a 
Gyógyszerészeti Intézet feladatává vált. Az Egye
temi Gyógyszertár elsódleges munkaköréül a kli
nikák és intézetek gyógyszerellátását jelölték meg 
Ettől az időtől kezdve az Egyetemi Gyógyszertár 
igazgatója, Csipke professzor a „Gyógyszerészeti 
technológia I ", a „Receptura" elméleti oktatását 
látta el, továbbá heti két órás kollégiumot hírde
tett és tartott orvostanhallgatók részére „Vényké
szítési Gyakorlatok" cÍlnn1el 

A gyógyszerellátás f~jlődése 

Az oktatási tevékenység csökkenésével szen1ben 
a klinikai betegellátás fejlődése következtében a 
Gyógyszertár gyógyszerellátó munkája mennyisé
gében és spektru1nában is jelentős n1értékben meg
növekedett. Az 1950-es évek jellemzésére Csipke 
professzor 1955-ben kelt feljegyzéseiből idézek: 
„A gyógyszerellátás fejlődése gyógyszertechno
lógiai, gyógyszerellátási és ad1ninisztratív vonalon 
szembetűnő Fejlődést jelentett a steril injekciók 
házi elóállítása, az 1954-ben létesített analitikai 
és gyógysze1vizsgáló laboratóriu1n, ahol a beérkező 
gyógyszerek ellenőrzését végezzük el, továbbá be
vezetésre került a Gyógyszertárban előállított ké
szítmények MEO vizsgálata is Anyagellátási vo
nalon fejlődést jelentett a ten gazdálkodás beve
zetése inind a beszerzés, mind az ellátás vonalán, 
a gyógyszerek felhasználásának nyilvántartása, a 
klinikai gyógyszer felelősi hálózat kiépítése, és még 
sok más ol,y an újítás és intézkedés, amely az Egye
ten1i Gyóg:y szertár 1nunkáját a szocia.lista népgaz
daság gépezetébe építette be [2]". 

Az 1960-as években hasonló további fejlődést 
jelentett két új laboratóriumi osztály létesítése: 
1966-ban állítottuk fel az infúziós és 1969-ben a 

' galenusi laboratóriumot Lényegében e két új osz-
tálv felállításával az Egyetemi Gyógyszertár alkal
massá vált mindazon gyógyszerkészítési feladatok
nak az ellátására, an1elyeket- a korszerű klinikai 
betegellátás igényel 

A gyógyszerellátási munka alakulására néhány 
adatot kívánok bemutatni, feltüntetve az 1951. és 
az 1970 .. évi adatokat ( I táblázat) 

J. tábláza-t 
Az Egyetemi GyógyBze1tá1' fejlödé>iének m.uta-tószá·mai 

A mutat? megne~-'- -]
951 

zese 1 

Klinikák száma 

Intézetek száma 

01szágos intézetek 
száma 

Ágyszán1 

Ápolási napok szá1na 

A1nbuláns rendelések 
száma 

Gyógyszerfelhaszná
lás Ft-é1t 

Dolgozók száma 
összesen 

ebből: 
oktató 
gyögyszerész 
gyógyszertári 

asszisztens 
vegyésztechnikus 
asszisztensjelölt 
adminisztrátor 
betanított munkás 
segédn1unkás 

17 

18 

2 

2 415 

680 221 

3 762 OOO 

2:1 

1 \ 
10 , 11 

3 
4 
5 

19 iO 

25 

22 

7 

3 364 

972 OOO 

233 900 

2tl 500 OOO 

44 

8 í 12 
4 f 

8 
2 
6 
4 
ü 
6 

1 Bázis-
index-
szá1n 
(%) 

147 

122 

:350 

139 

143 

704 

191 

A laboratóriumi munka l 9i0 évi helyzetét a 
II táblázat mutatja be. Az adatok a január l-től 
szeptember 30-ig terjedő időszak munkája alapján 
extrapolált éves adatokat tükrözik. 

A gyógyszerügyi szervezés oktatásának f~ilódése 

A gyógyszerellátási munka 20 é.v alatt nemcsak 
mennyiségében növekedett, minőségében fejlődött, 
hane1n spektru1nában is szélesedett. A szocialista 
egészségügy követelményeinek megfolelő fejlődés 
következtében szükségessé vált, hogy munkánkat 
szervezettebben végezzük Ez 1negkívánta, hogy 
a gyógyszerellátási, gyógyszertári n1unkaszervezés 
elméletével és gyakorlatával is foglalkozzunk 

Hasonló, de jelentősen nagyobb erővel ható igény 
jelentkezett az államosított közforgalmú gyógy
szertárak, az azokat i;)sszefügó, újonnan felállított 
megyei gyógyszertári központok esetében is. Az el
térő gazdasági működési formától eltekintve a 
gyógyszertári központok gyógyszerellátási feladata 
ui sok tekintetben hasonló az egyeteméhez: fela
datuk az állami gyógyszerellátás n1egszervezése, 
szakmai irányítása, a gyógyszergazdá.lkodás, a ga-
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II táblázat 

~4z Egyetemi Gyógy8ze1 tár laboratóriumi tevékenysége 

Recepturai-
készítmények 

Galenusi ké
szítmények 

Infúziós ké
szít.mények 

Solutio ..... 
Oculo-, oto-, nasogutta 
Pulvis . 
Unguentum 
InfusUD1,decoctum 
Emulsio, suspensio 
Suppositorium ...... . 

Összesen 

Solutio 
Unguentum 
Suspensio 
Extractum 
Egyéb 

Összesen 
Supp0Sitoriu1n 

9 520 
3 700 
2 120 
2 040 

780 
240 
180 

. 18 580 
tétel és egység 

i OOO kg 
3 800 kg 

120 kg 
45 kg 

695 kg 

11 960 kg 
246 300 db 

Összesen • . . 7 50 előállítási tétel 

Összesen 68 100 liter, 88 100 egység 
(palack}, összesen 11B4 előállítá.si tét,el 

l(émszcr- és 1 

diagnosztikai 
készít1nények 1 Összesen 2520 liter, 38BO egység (pa
_______ _J__l::::a::::c::::k::::),,_o.,.·s::::s::::z::::es.,.c::::m:_560 előállítási tétel 

Gyógysze1-
vizsgálatok Beé1k8zŐ gyógyszerek tájékoztat.ó 

gyo1svizsgálata , 26 70 
Saját készítmények fizikai és ké-
miai 111inőségvizsgálata . . 1220 

Saját infúziós készítményeink 
sterilitási vizsgálata . . . . . . . . . . 256 

Összesen . 4146 
vizsgálat 

lenusi és gyógyszerellenőrző laboratóriun1 üze111el
tetése, átlagosan 50-100 gyógyszertár gyógyszer
ellátása a központi raktárból. Az Egyetemi gyógy
szertár (egyes osztályai: recepturai-, galenusi 
infúziós-, gyógyszer-ellenőrző, gyógyszeralapanyag 
gyógyszer-különlegességi osztály) a fentiekben vá
zolt fejlődés után hasonló feladatokat lát el, de 
ellátási területe nem a közforgalmú gyógyszertá
rak, hanem 25 klinika, 22 elméleti intézet és 1: az 
Egyetem költségvetésében működő orsz. intézet. 

A gyógyszerellátás szervezésével egyre több he
lyen foglalkoztunk elméletben és gyakorlatban 
egyaránt Ez szükségszerű, hiszen mind a k:özfór
galmú, inind az intézeti gyógyszertárak szaJ~n1ai és 
gazdasági munkájának szervezése, irányítása és el
lenőrzése sokkal szerteágazóbb ismeretanyagot és 
feladatot jelent, mint 20-30 évvel ezelőtt, mert 
az állami gyógyszerellátás ma fokozott követel
ményeket támaszt a területén dolgozókkal szem
ben. Ha111arosan az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 
gyógyszertári inunkaszeivezés, a gyógyszerügyi 
szervezés ismereteit a gyóg3rszer észhallgatóknak is 
el kell sajátítaniuk, hogy alkahnasak legyenek a 
gyakorlati gyógyszerellátási feladatok elvégzésére 
Ez tette szükségessé a ,,Gyógyszertári üzemszer·" 

vezés", majd a „Gyógyszerügyi s·zervezéstan" tár
gyak bevezetését 

A tárgyak oktatását először külső megbízott 
előadók látták el, majd 1962-től az Egyetemi 
Gyógyszertár adjunktusa Ez a körülmény ered-
1né11yezte azt a f6lisn1crést, hogy a gyógyszertári 
munkaszervezés egészé11ek és részleteinek egye
tenú oktatása - n1ivel azzal egyik i11tézet sein füg
lalkozott -legcéhavezetőbben az Egyetemi Gyógy
szertárban valósítható 111eg, ahol a fentiekbe11 már 
vázolt, szerteágazó gyógyszerellátási tevéke11ység 
folyik A gyógyszerellátó munka folöleli és gyakor
latban alkalmazza nrindazou ismereteket, melyeket 
a hallgatók 4 éves tanulmányaik alatt a külön
böző tanszékeken mint a gyógyszerészet ö11álló 
tudományágait tanulják, elsajátítják Az Egye
temi Gyógyszertár munkájában lényegében a leg
fontosabb gyógyszerészeti tudományszakok gya
korlati alkahnazásának a lehetősége adva van, s 
ezt a hallgatók oktatásában fel lehet használni 

A gyógyszerügyi szervezés eredn1ényes oktatása 
érdekébe11 szükségessé vált az ehnéleti tana11yag 
új kialakítása, amely először 1963-ban, majd má
sod Ízben 1965-ben történt meg. Az oktatás alatt 
szerzett tapasztalatok azt bizonyították, hogy nem 
elegendő a tananyag elméleti oktatása; a hallgatók 
felkészítését a gyakorlati életre n1egkönnyíte11é a 
tárgy egyes, praktikus részeinek gyakorlatok fm -
1nájában való ünnertctése. E11e 1969-ben került 
először sor, a111ikor az időközben kinevezett ta11ár
segédek segítségével megvalósítható volt a gya
korlati foglalkozás a hallgatókkal tanulókörönként, 
tehát 20-22-es csoportokban 

Az Egyeten1i Gyógyszertár oktatási 1nunkájá
nak kiszélesítése érdekébe11 - a111ennyire a helyi 
adottságok megengedték - igyekeztünk növelni 
azoknak a gyógyszerészhallgatókna.k a szán1át, 
akik kötelező gyógyszertári gyako1 latukat a,z 
Egyeten1i G·yógyszertár ban végezhetik. Az álla111-
vizsga előtt álló gyógyszerészjelöltek jobb felké
szítésére, gyógyszertári g~yako1 latuk fejlesztésére 
az elmúlt évben új jegyzetet dolgoztunk ki „Gyógy
szertári munkaszervezés" c:Ílnn1el A _jegyzet kisé1-
leti jellegű, és célja, hogy a félé,es, államvizsgát 
megelőző gyakorlati időszak alatt rávezesse a hall
gatókat a gyógyszertári inunk_aszervezés legiü11to
sabb részfülyamatainak gyakorlati elvégzésé1 e és 
az azzal kapcsolatos megfigyelések, jelenségek fel
jegyzésére. A jegyzet mintegy 20 tárgykörben fog
lalj a össze a gyógyszer tári 111 unka legfontosabb rész
elen1eit 

A tudományos munka f~jlődése 
Az oktatói munka fejlődéséhez csatlakozik &z 

Egyetemi G-yógyszertár tudo111ányos inunkája is 
Itt elsősorban ki keH en1elni még az 1H50-es é·vek
ből Csipke professzor tevéken-y-ségét, aki elsósor
ban a recepturai technológiával fóglalkozott. En-
11ek e1edrnényeképpen „ __ ,\ C~- ógyszerész" cÍJnű 

szaklapban foly·amatosan 1negjelentek közle1né
nyei, amelyek n hallgatókkal való tára melletti 
foglalkozáshoz adtak nagy segítséget. A kutatást 
a recepturai gyógyszertechnológiai tén1ák körében 
az utóbbi években is folytattuk, föleg a kliníkai 
gyakorlatban előforduló készítmém ek előállításá-
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val és stabilizálásának kidolgozásával kapcsolat
ban. Az infúziós terápia fejlődése szükségessé tette 
több infúziós készítn1ény technológiájának, sta
bilizálásának kidolgozását is Ezek mellett az 
utóbbi években egyre több gyógyszerügyi szerv~
zési és g,yógyszertári inunkaszervezési tén1ával füg
lalkoztunk, amelyeket a szaklapokban, kongresz
szusokon publikáltunk is 

.A. tudo1ná11yos n1u11kához kell sorolni elsősorban 
az utóbbi 5-6 évben a gyógyszerügyi szervezési 
témakörben készült gyógyszerés,zdoktmi érteke
zéseket, an1elyeknek szán1a 13 Evente átlagosan -
2-3 gyógyszerészdoktori értekezés készült el, ill 
ennyit fügadott el a Gyógyszerésztudo1nányi Kar. 
Nem kisebb jelentőségű a tudományos diákköri 
111unkák előkészítés~, ill vezetése, amit egy-egy 
tanársegéd végez„ Evente átlag 2-3 gyógyszer
ügyi szervezési tárgvú diákköri n1unka készül el; 
közülük több 1nár rektori dicséretben, elis1nerésben 
is részesült 

"Az l?gyetenii Gyógysze1tár ,jogállása 
Az eddig elmondottakon kívül kí kell térnem a 

három karral rendelkező Orvostudományi Egye
temen az Egyetemi Gyógyszertár jogállásának foj
lődésére is. 1964 elejéig az Egyetemi Gyógyszertár 
az egyete1n központi intézményei sorába· tarto
zott Az 1964 április 29-én ta1 tott egyetemi tanács
ülés tá1gyalta először az Egyeten1i Gyógyszertár 
jogállásának és ügyrendjének kérdését Dr Törő 
J rnr e rektor 1964 május 8-én kelt leiratában kö
zölte a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjával, 
hogy az 1'~gyete1ni Gyógyszertárat szervezetileg a 
Gyógyszerésztudo1nányi Kar dékánjához csatol
ja. Ké1 te a dékánt, hogy az ügyrendi tervezetet 
az új szervezeti változtatás figyelen1bevételével 
kéRzíttesse el, a kari tanácsülésen tárgyalja meg és 
tc1jesszc az J~gyeten1i 'l1anács elé 

A dékán dr. Pandula Egon prnfesszor elnökleté
vel a tervezet előkészítésére bizottságot jelölt ki 
Az elókészített tervezetet 1964 október 17-én elő
ször a Kari 'l~anács, niajd november 18-án az Egye
temi Tanács is megtárgyalta és elfogadta Ennek 
alapján dr. Sós J ózs~f rektor 1964 november 20-án 
kelt leiratában megküldte a Karnak a jóváhagyott 
ügyrcn(let, a1ncly szerint az J1jgyetemi Gyógyszer
tár a gyógyszerellátás szakmai, oktatási, tudomá
nyos feladatai elvégzése tekintetében közvetlenül 
a Gyógyszerésztudo111ányi Kar dékánjának van 
alárendelve, gazdasági és ügyviteli von.atkozásban 
pedig a gazdasági rektorhelyettesnek [3, 4] 

„Az Orvoskar alapításának 200 éves jubileun1át 
1969-ben ünnepeltük, amikor Egyetemünk fel
vette a Scn11nel\veis Orvostudon1ányi J<~gyete1n ne
vet. Ez szükségessé tette az Egyetcin szervezeti és 
működési szabályzatának új kidolgozását A kidol
gozott új szervezeti és n1űködési szabályzatot az 
egészségügyi n1inisztcr első helyettese jóváhagyta 
és az 1970. szeptember ]-,el életbelépett A sza
bályzatban az Egyetemi Gyógyszertár jogállása 
egyezik a már 1964-ben lefektetett alapelvekkel 
Ennek n1egfelclően az Egyeten1i G3. ógyszer tár a 
Gyógyszerésztudo1nányi Kar intézmén\· e, a sza-· 
bál,:·zatban a klinikák és intézetek vonatkozásában 
is be,:·ezetAtt új nón1enklatú1ának inegfelelően: 

„oktatási szervezeti egység." Az ·Egyetemi Gyógy
szertár szakmai, oktatási, tudon1ányos feladatai
nak ellátása tekintetében közvetlenül a Gyógysze
résztudományi Kar dékánjának, klinikai gyógy
szerellátási kérdésekben a klinikai rektorhelyettes
nek, gazdasági és ügyviteli vonatkozásban pedig 
a g<i,zdasági rektmhelyettesnek van alárendelve [5]. 
· U gy vélen1, ez a leghelyesebb szervezeti fo11na, 
mind az Egyetemi Gyógyszertár, mind a Gyógy
szerésztudon1ányi Kar, n1ind az Egyetem számára 
Az Egyetem hármas feladata az oktatás, a gyógyí
tás és a tudon1ányos n1unka Addig, an1íg az 
Általános Orvostudom4n:Y"i-és Fogö1vostudo1nányi 
Karokon a hármas feladatok egysége a klinikák 
egyes karokhoz való tartozásával eleve adva volt, 
addig a Gyóg,yszerésztudo1nányi Karon ez csa.k 
azóta ,-alósult n1eg, a1nióta az Egyeten1i Tanács, 
ill. az új szabályzat az Egyetemi Gyógyszertárat a 
Gyógyszerésztudon1ányiKarhoz csatolta Ezt 1ncg
előzőleg a Gyógysze1észtudo1nányi K.ar intézmé
nyei az Egyeten1 hár1nas feladatai közül_ csak az 
oktatási és a tudomámos feladatokat látták el 
Az Egyetemi Gyógysz.;'rtárnak a karhoz történt 
csatolásával, az Egyetc111i Gyógyszertár gyógyszer
ellátási munkájával teljessé vált Karunkon belül 
is az Egyete1n há1n1as feladatainak teljesítése Ez 
a szervezeti változtatás a Kar számára is előnyös 
és szükségszerű volt, mert ezzel az Egyete1n teljes 
feladatkörének megfelelő funkciót tud ellátni, a 
inásik két Kar hoz hasonlóan 

Az elmondottaknak megfelelően az Egyetemi 
Gyógyszertár jelenleg az Egyetem szervezetében 
has9nló ,jogállású intéz1nény a Gyógysze1észtudo-
1nányi Karon, niint a két orvostudo1nányi karo11 a 
klinikák. Feladata az orvos gyógyító-megelőző 
inunkájának gyógyszerészi vonatkozásban n1eg
felelő gyógyszerellátás, továbbá a gyógyszerész
hallgatók oktatása és a tudományos munka. 

l/ejlesztés·i elgondolások 
Az Egyetemi Gyógyszertár jogállásának rende

zése meghatározólag hat az intézet jövőbeni fej
lesztésre is. A továbbiakba11 a fejlesztésre vonat
kozó elképzelésein1et kívánom röviden összefog
lalni. 

A klinikai gyógyszerellátásnak a g} ógyszeres 
terápia alakulásának megfelelően kell fejlődni 
A gyógyszerellátást szolgáló labmatóriumi osztá
lyok, így a recepturai osztály, a galenusi osztály, 
infüziós osztály n1unkáját 1nind 1ninőségében, 
mind inennyiségében az igényeknek n1egfelclően 
tovább kell fejleszteni Hasonló fejlesztési feladat 
vá1 a kén1iai osztály munkájára is. A ké1niai osz
tály eddig nagyobbrészt analitikai célokra szolgáló 
reagenseket, mértékoldatokat, mérőoldatokat, és 
kisebb 1nennyiségben orvoslabo1ató1iun1i diag11osz
tikai célokra szolgáló reagensoldatokat, összeha
sonlító oldatokat állitott elő. A fejlesztés útját 
elsősorban abban látom, hogy az Egyetemünkön 
nagy szá1nban n1űködő rutindiagnosztik_ai labo1a
tó1iun1ok 1nunkájához szükséges összes reagens
oldatot és elsősorban az összehasonlító, ún stan
dard oldatokat előállítsuk Ez;wl elő tudjuk segíteni 
a klinikák laboratóriumi diagnosztikai munkájá
nak pontosságát és flíleg egyező voltát 
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Az Egyetemi Gyógyszertár gyógyszer-ellenőr
zési munkája eddig legnagyobbrészt fizikai, fizi
kai-kémiai és kémiai vizsgálatokra terjedt ki, és 
csak kisebb mértékben alkalmaztunk rnikrobioló
giai, sterilitási vizsgálatokat A fejlesztés útja: a 
mikrnbiológiai és ártalmatlansági vizsgálatoknak az 
eddiginél sokkal nagyobb mértékben való kiter
jesztése 

Az ellátási munkák kapcsán külön területnek 
tekinthető az egyetemi klinikák vérellátása. Ez je
lenleg nem központosított; az egyes klinikák köz
vetlenül szerzik be a 1nűködésükhöz szükséges vér
készítményeket Fejlesztesi terveinkben szerepel a 
vér ellátásnak az Egyetemi Gyógyszer tár munká
jába való bekapcsolása, és ezzel a vérellátás biz-
tonságosabbá, egységesebbé tétele. . 

Tekintettel arra, hogy Egyetemünk néhány kli
nikája már dolgozik izotópanyagokkal, és a VI 
Magyar Gyógyszerkönyv is hivatalossá tette az 
izotópgyógyszereket, felmerül és szükségessé válik 
az Egyetemen belül az izotópgyógyszerekkel való 
ellátás rendezése Az egészségügyi miniszter vo
natkozó utasítása alapján tervbe vettük gyógysze
rész felügyelete mellett végezhető gyógyszertech
nológiai műveletek elvégzését az Egyetemi Gyógy
szertár e11e a célra felállítandó osztályán. A n1unka 
egy ,,B szintű'' izotóplaboratórium felállítását teszi 
szükségessé. 

Utolsónak említem, b_ár jelentőségében előke, 
lőbb helyet érdemel, az Egyetem egész gyógyszer
ellátási tevékenységének gépi adatfeldolgozását. 
Ennek megvalósítása lehetővé tenné, hogy az Egye
temünk összes klinikájának és az egyes klinikáknak 
a gyógyszeres terápiáját, gyógyszerfelhasználását 
értékeljük és abból következtetéseket vonjunk le 
A gépi adatfeldolgozás bevezetésének elsősorban a 
gyógyszeres terápia szempontjából van tehát nagy 
jelentősége. Rá kell azonban mutatnom a gépi 
adatfeldolgozásnak gyógyszergazdálkodási, pénz
ügyi, gazdasági, elszámolási vonatkozásban mutat
kozó nagy jelentőségére is. Gépi adatfeldolgozás 
esetén a központi készletek kialakítása, azok nagy
ságának Változása, az utánpótlás biztosítása és az 
összes folyan1at könyvelése, gazdasági elszámolása, 
pénzügyi nyilvántartása a jelenleginél sokkal egy
szerűbbé, bármikor értékelhetővé és gy01sabbá vá
lik 

Az oktatási munka továbbfejlesztésében szeret
nék a n1ár évek óta n1egkezdett úton előrehaladni 
A gyógyszerügyi szervezés oktatásának célja a 
hallgatók közt kialakítani azt a szemléletet és 
tudást, amely lehetővé teszi, hogy a gyógyszerellá
tás különböző szakterületein működésük sorá11 
szabályszerűen járjanak el, képesek legyenek szer
vezési fela.datok ellátására, gyóg:yszerügyi szerve
zési tudo1nányok művelésére. E cél elérése érdeké
ben az 19G8 decemberében jóváhagyott gyógysze-
1észtudon1ányi kari oktatási progra1n alapján már 
megtettük az első lépéseket a gyógyszer ügyi 
szervezés oktatásának módosítására. A módosítás 
lén:yege arra a megállapításra vezethető vissza, 
hogy a gyógyszer tári n1unkaszervezés oktatásához 
és az anyag elsajátításához feltétlenül szükséges 
hosszabb ideig tartó gyógyszertári gyakorlat, 
an1ire az állan1vizsgás időszakban van lehetőség 

Az elkövetkezendő évek feladata a gyógyszertári 
n1unkaszervezés, a gyakorlati munka oktatásának 
1ninél eredményesebb n1egvalósítása„ Egyeten1ünk 
másik két karán folyó oktatás n1ódszertanát és 
nómenklatúráját ana!Ogiaként figyelembe véve, 
célur1k a gyógyszerészi „kliniku1n)), a gyógyszer -
tári, gyógyszerellátási gyakmlat minél eredménye
sebb oktatásának megvalósítása. 

Az Egyetemi Gyógyszertár oktatási munkájá
hoz tar-tozik a jövőbe11 is a továbbképzés E mun
kát szeretnénk még továbbfejleszteni, elsősmban 
a kórházi gyógyszerészek, de a közforgalmú gyógy
szertárak és a galenUSíra15örató1iumok g~Tógyszeré
szeinek vonatkozásában is E tekintetben n1indig 
szívesen és készséggel állunk az Orvostovábbképző 
Intézet rendelkezésére 

A gyógyszerellátási és oktatási munka mellett 
fontos szerepet tölt be a tudományos munka to
vábbfejlesztése. Az intézet gyakorlati és oktatási 
feladataiból adódnak a tudományos témakörök, 
amelyek kutatásra, feldolgozásra várnak Első
sorban einlíten1 1neg a gyógyszerellátás kapcsán 
felmerülő recepturai és gale11usi technológiai, gyó
szerstabilitási, gyógyszcrvizsgálati problémák tu
dományos n1egoldását, n1ásodso1ban a gyógyszer
ügyi szervezés területén fehnerülő témák vizsgá
latát, tervszerű földolgozását A gyógyszerügyi 
szervezés területén a jövőben feltétlenül nagyobb 
súlyt szeretnék fordítani a gyógyszerellátás múlt
jának, a gyógyszerészet történetének sziszte1na
tikus, feldolgozására. A múlt adatai gyakran 
hozzásegítenek bennünket a jövő n1egf8lelő ÓJlÍ
téséhez Külön témát jelent a gyógyszertári 
munkaszervezés, a gyógyszertári 1nu1ika tárgyi, 
szen1élyi feltételeinek tervszerű kutatása és kiala
kítása A fentiekben felsorolt kutatási területek 
csak kiragadottak és közel sem ölelik fel azt a sok 
lehetőséget, aJnit a gyógyszer ügyi szervezés és 
gyógyszerellátás területén· megoldásra váró fela
datként jelölhetnék meg 

A tudományos 1nunka kereteink között háron1 
formában valósulhat meg: az itt dolgozók kuta
tási eredményei; általunk irányított tudományos 
diákköri munka; gyógyszerészdoktori értekezések, 
melyek ugyancsak irányításunkkal készülnek el 

A fentiekben röviden összefoglalni kívánta1n az 
elmúlt 20 év ercdn1ényeit és azokat a fejlesztési 
elképzeléseket, amelyek eddig foglalkoztattak, és 
amelyek_ irányába11 szeretném az Egyetemi Gyógs-
szertár munkáját a jövőben fejleszteni. Te1n1észe
tesen a tervekhez tárgyi, személyi feltételek, gaz
dasági források, pénzügyi lehetőségek szükségesek 
Szeretném itt mindössze azt megen11íteni, .hogy az 
Egyetem fejlesztése kapcsán 19 75-re van tervezve 
a Hőgyes Endre utcai tömbben jelenleg működő 
orvoskari intézetek áthelyezése, an1ikor az :Egye
temi Gyógyszertár a felszabaduló helyiségekből 
bővítési lehetőséget kap. Ezenkívül 1980-ra vár
ható egy új elméleti tömb felépítése, amelyben a 
tervek szerint a Gyógyszerésztudon1ányi Ka1 i11-
tézetei is elhelyezést nyrernek, köztük az Egyete1ni 
Gyógyszertár is. I\findezek 1negvalósítása ne111csak 
az Egyete1ni Gyógysze1 tár, hane111 a gyógyszeré
szet, a 1nagya1 egészségügy, v-égső fükon a dolgozó 
magyar nép érdeke 
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,I{-p l{, 3 a JI a H: aeaiJqam11,1emHee JJü36Umlle l1 ŐU
peKmllBbl őaAHeiíUJezo pa:teumua ByőaneUJmCT-coz/ .YHueep
cumemacoa AnmeKu. 

Coo6rn;ettrre onHChIBaer pa3sHrHe YttnsepcttreTCKoH 
ArrreKrr s oGJiacrH ctta6>KCHH5I .rreKapcrBeHHbIMH rrpena
paTaMH, 06Y'.J:CHHH H HaYqHOti: paÓ01bl e 1950 ro.n;a, e 

BpCMCHH H3llJ10HaJIH3HpOB3Hll5I CH3fi)f{CHH5I H3CCJICHH5I 

neKapcTBCHHhIMH nperraparaMH 1-IhIHCJll;HHií Me,n;HU,HH

CKHti: YHHBepcttTer HM CeMMCJibBCHCa OT,ll,CJI5IJ1C.5I OT ÖY

.n;arreIIIlCKOrO YHHBepcHrera B 1951 rOJJ;Y, caMOCT0.5IlCJih'

HbIÜ Q:laKYJIICT <t>apMaU,CBJttqeCKHX HaYK Ób!Jl C03J.(3H B 

1955 f'O)J.Y 3111 cpaKibI HMCJIH BJIH.sIHHe H Ha cpopMHpOBa

HHC 3a,n:a~1 H IOptt,n:HqecKoro IlOJ10)f{CHH5I YHHBCPCHTCTCKOH 

An1eKH Oprrr11ttanhHO Ytt110epcttTe1cKa.si AnTeKa npn

Ha.!J)Tewana K p.sIJJ;Y l(CHrpaJibHbIX yqpe>KJ.(CHHH YHHBep

CHTCTa, cero.n;H5I OHa ~BJUICTC5I „opr aHH33U,HOHHOl1 CJJJJHH

u;e1i o6YqeHtt.5I" <l>apMau;esrttqecKoro <!>aKYJibTera. Asrop 

C'-Ittracr Hatt6onee u;enecoo6pa3Hoi1 ,n;aHHYIO cpopMY opra

HH3au;rrtt KaK e TOql(l{ 3peHH5I caMotí anTCKH, KaK H <t>apMa

u,esrH4CCKOf0 <t>a1<YJTb1c1a H Yttttsepctt1e·ra. TaK - atta

nortt4HO Me;::i;ttu;IIHCKHM II 3Y6oBpaqe6HhIM <l>aKYJihreraM 

- Ha <l>apMau,eBTIIqecKOM <l>aKYJibTere raKwe OCYH-ICCTBH

JIOCb rpotittoe C)J;HHCTBO 06YLJCHH.5I, JIClJCÓHo-npoQJHJiaK1H

llCCKOÜ H H3Y4HOÍÍ pa60fbl.. B ,!J;a,ITbHCliJIICM B COOÓll\CHHH 

npHBO)lJflCH OÓ30p ITJ13HOB Ol'HOCHTCJibHO ).(3Jlbtte1iu1ero 

pa3BHrHH Ytt11Bepc111eTcKoH AnreKH B ofinacTtt cHafiwe

HH.51 JICKapcrBCHHbIMH npenaparaMH, o6YlJCHH5I II HCCJICAO

B3HH5I 

Dr Z Z a l a i : The dtvelop1nent of the Pha1 niacy of 
the Budapest Univei 8ity du1 ing 20 years a.nd t1ie p1 inciple8 
of its furthe1 develop1nent 

The function of the Uni\ e1sity Pha1rriacy on the filed 
of drug supply of t.he University Clinies, as well as on 
the filed of t.oaching and scientific \vork is i·eviewed 
since 1950, the year of the socialization of the drug 

supply system in Hungary„ The present Sernn1el\.veis Uni· 
versity of l\iedical Sciences has been separated from the 
Budapest University of Soienoes in 1951. The independ
ent Faculty of Pharmaoy ha.s been organized in 1955 
The University Pha1macy belonged initially to th~ 
central institutions of the University; at present it is 
one of the „teaching organizatory units" of the Faculty 
of Pharrnacy This forn1 of organization is belived to be 
the most advant,ageous írom the vie\v points both of thc 
Pharn1acy and the Faculty of l.Jharmacy, and of the 
University itself The triple unity of teaching, healing 
and scienti:fic \vork has been thus realized at the Faculty 
of Pharmacy, similarly to thc conditions of the Fac~ltJ 
of Gene1al lVIedicine and Faculty of Dent.al Medic1ne. 
As a conclusion, the plans for fur ther development of 
the activity of theU'Uivmsity Pharmacy on all three 
terrains a1e broadly outlined 

Dr K 7, a i a i: Die zzvanzigjahr ige Entwicklung 
und Entuick:lungrn ichllinien de1 Univer sitiit~apotheke 
Budapest 

Überbliukt wiid die Entwicklung der Universitiits
apotheke auf dein Gebiet der A1zneive1sorgung, des 
Unte'1richts und der wissenschaftiichen Tü:Ligkeit seit 
1950 dcr Verstaatlichung <les Apotheken\vesens Die 
heutige „Sernn~ehveis" J\iedizinische Universitat schied 
1951 von de1 Universitiit det V\Tissenschaften Budapest 
aus, die selbststiindige Pha11na":9utische F'akultiit '\vn1.de 
19.55 ins Loben gerufen Diesc Anderungen \Virkt.en s1ch 
auch auf die Aufgaben und Rechtsstellung der Unive1-
sitiitsapotheke aus. U1sp1 ünglich gehört.e die lTnive1si
tütsapotheke zu <len zent1'alen Einriehtungen de1 Uni
versitiit, heute gilt sie als 01ganisatorische Unterrich
tungseinheit der Pha11nazeutisch0n Fakultiit. Auch d01 
Ve1fasse1 betrachtet dicse 01ganisationsfor1n sowohl 
aus der Sicht der Apotheke, '\vie auch der Fakulta.t arn 
best.en geeignet Somit hat sich auch an de1 _l"">harrna
zeutischen Fakultat die Einhcit von Unte1richt, The1a
pi<-J und \visscnsohaftliche1 Tatigkeit du1chgesetzt I)es
\veiter en u:e1dt:Jn G8danken 7lll' \\T ni1-er ent\vicklung dt-n 
{Jniversiti:itsapothckc in der Lehrtff.tigkeit, AJzneünii
telverso1gung und Forsohung zu1n Ausd1uck gebrach1 

(Senirnelweis Orvostudoniány-i .Egyete1n, Egyete1ni 
Gyógyszertár Budapest IX, Hőgyes Endie u. 7) 
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dVtF-ek - :Xö~I enÚntJek 
DH. RÓZSA PÁL 70 ÉVES 

Di Rózsa Pál gyógyszerészt, a gyógyszerészeti tu
don1ányok doktorát, az Országos Közegészségügyi 
Intézet nyugdíjas tudományos főn1unkatársát sze
retettel köszöntjük 70. születésnapja alkalmából 
és - alkotó életének fontosabb adatait, eredmé
nyeit alábbiakban példaképpen kartárnaink elé 
állítva -· továbbra is erőt, egészséget kívánunk 
neki 

Róz&·a ]Jál, tisztviselő család gye11nekeként, 1901 már
cius l-én született Komáromban; ott végezte középis
koláit is 1919-ben lépett a gyógyszerészi pályái a és 
1921-ben tett-e le a gyakornoki vizsgát Egyetemi tanul
mányait Budapesten végezte, s itt szerezte meg 1923-
ban gyógyszerész1neste1i, inajd 1927--ben - mái mint az 
J:gyete1ni Gyógyszerészeti Intézet tanársegéde -
„summa cu1n laude" 1ninősítéssel a gyógysze1észdo'kto1i 
oklevelet. Közben 192fi- ban lfltEJ1 te a gy6gyszcrtá1 \e
zetiíi (app1obációs) vizsgát 

A Pázmány Péter Tudományegyetem Egyetemi 
Gyógyszertárában - később Gyógyszerészeti In
tézetében - 1923-tól 1936-ig mint egyetemi gya
kornok, majd mint ta,nársegéd tevékenykedett 
amikor Schulek professzor hívására az 01szágos 
Közegészségügyi Intézet kötelékébe lépett J}J o
zsonyi professzor az ebből az alkalomból kiadott 
„Szolgálati bizonyítványn-ban egyebek között a 
következő értékelést adta Rózsa d-r. egyeten1i n1ű
ködésé1ől: „. n1ind ehnéleti, n1ind gyakorlati 
téren elsőre11dűen képzett, kiváló gyógyszerésznek 
is1nerte1n n1eg, aki kitűnő képességeivel, nagy tu
dásá,Tal, szorgaln1ával, ambíciójával a legteljesebb 
n1egelégedésen1et érden1elte ki, s őt bármilyen 
gyóg,yszerészi képesítést igén:ylő positio betöltésé1 e 
kiválóan alkahnasnak és 111egfelelő11ek tartom " 

Az Országos Közegészségügvi Intézet kötelékébe 


