
A GYÖGYSZERllSZ SZAKCSOPORT LAPJA 
Főszerkesztő: DR VÉGH .ANIAI 

Szerke,;ztők: DR I ÁNG BÉLA, DR SZÁSZ GYÖRGY felelős szerkesztő, SZENI1fIKT ÖSI PÁL DR VÁRADI JÓZSEF 

9 évfolyam Technikai szerkesztő: IÁNG 1IIKIŐS 1965. április 

4 .. SZÁM 

FELSZABADULÁ~UNK 20 .. ÉVFORDULÓJÁRA 
R.!ÍZ8Ó J8T VAN 

JJ1elszab(ldulásunk11ak inimár 20 év/01rlulájúi 
ünnepeljük 

Ahogy teltek és telnek az esztendők 1945. áp1ilis 
4-e óta, mindinkább kibontakozik előttünk ezen ünnep 
jelentősége Egyre többen látják világosan, hogy a 
háború befejeztét és a hőn óhajtott békét meghozó nap 
egyben hazánk történelmének fmdu.Zópontja is volt 
Az elért e1edmények bizonyító erejiíek ; népünk 
nagy többsége ma már nagy nemzeti unnepeink so
rába.n elsőként említi a-; áprilisi évfordulót Hálá
V!Ll és tisztelettel fmdu.l a Szovjetunió felé, melynek 
felszabadító harca megteremtette fejlődésünk alap
feltételeit és támogatása nagy mértékben hozzájárnlt 
ahhoz, hogy a fejlődés érdekében az adott lehetősége
ket jól kihasználhattuk. 

Nehez, de eredményekben gazdag volt a 20 év alatt 
megtett út. Méltán lehetünk büszkék rá. Elpusztított 
és kifosztott országunkban fáradt, elgyötört nemze
tünk viharos gyoTYasággal kivirágoztrttta az évszáza
dos álmot, a magyar demok1áciát. Öntudatosodó és 
sorai egységét m,egleremtő 1nunlcár;;osztályunk széles 
népi tömege/e támogatásával - a kommunisták 
vezetésével - a további előrehaladás gátját képező 
társadalmi erők eUen vívott viszonylag tövid, de dles 
küzdelem után a szocialista fejlődés útjára vezette 
hazánkat. Bőven adódtak nehézségek, alcadtalc hibák 
~s volt visszaesés z'.s De semmiféle nehézség, 1nég az 
ellenfmradalom pusztítása sem tudta megtömi a nép 
hitét és a szocializmus építésének előrehaladását. 

Evfordulók alkalmáV!Ll szokás számvetést csinálni, 
de a nagy ünnepről szóló rövid mege1nlékezés erre 
csak sziík lehetőséget ad Sok szép és jó történt 
hazánkban az elmúlt 20 évben Szocialista alapokra 
helyezett mezőgazdaságunk már többet, a nép 
tulajdonát képező ipar pedig sohzorosát tenneli a 
háború el6ttinek. Kulturális téren, a közoldatásban 
és nem utolsósorban az egészségügyi ellátás te1'ületén 
a. fejlődést a régi 1lI agyarai szág mutatószámainak 
hatványozott értékei jelzik Vannak nehézségeink 
iB. Ezek tóbbsége azonban nia már 1ninőségileg más, 
mint a korábbi években volt A gyökeresen meg
változott arányokból és nagyságrendelcből fakadó 
problémák megoldása, a mennyiségi növekedés mellett 
- sok vonatkozásban azt megelőzően - a legtágabban 
értelmezett minőségi fejlődés biztosítása ; ezek nap
iaink megoldá.sra váró fő feladatai Van tennivalónk 
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hővr-n az emberi tudat átfor1nálása terén is Nem 
minden esetben és nem 1nindenkinél van. meg a kellő 
rangja a „1nienk"-nek - az „enyém"-1nel sze·mben. 

111 élyreható változások történtek felszabadulásunk 
óta a magyar gyógyszeiészetben is. Népünk egész- ' 
ség?igyi kultú1ájának gyors fejlődése és a gyakorlati
lag teljes népességre lcilmjedő magas színvonalú 
szocialista egészségügyi ellátás óriá.si feladatokat 
hárított a gyógyszerellátás dolgozóira és szervezetére 
Az elmúlt trúsadalmntól kapott ö1ökség- gondolok itt 
a jó hagyománya/e/cal és bizonyos termelési tapasz
talatokkal rendelkező magyai gyógyszeriparra, a 
számszerűen viszonylag fej lett gyóg)/12ertári hálózatrn 
és a kellő tudományos felkészültséggel bíró és hivatás
szerető gyógyszerészlca11a - gazdagabb volt, mint 
sok más örökségünk, azonban lco1á·ntsem volt elegend/J 
ezeknek a feladatoknak az ellátására. Elengedhetetlen 
volt a gyógyszeripa1 fejlesztése, a gyógyszertárak 
társadalmi tulajdonba vétele, a gyógyszerellátás 
beépítése az egészségügyi ellátás egységes, átfogá 
iendszerébe. Ezeket az alapvető feladatokat jó1észl 
1negoldottulc mál és niagas sz·invonalú gyógysze'l'
elláiást biztosítunk népünk számára Gyógyszer
iparunk háboní előtti termelését megsokszorozta 
A gyógyszerellátó hálózat fejlesztését <zolgáló foná
„'Jok /elhasználása tervszerűen és kizárólagosan az 
egészségügyi ellátás é1 dekeit szem előtt tartva tör -
ténik Gyógyszerészeink és gyógyszmtári dolgozóink 
mind nagyobb mértékben kapták meg a lehetősége/cet 
ana, hogy lépé<t tartsanak a gyógyszerészi tudomá
nyok utóbbi évtizedekben megmutatkozó vihaios 
ütemil fejlődésével. ,1Iind többen és mind nagyobb 
mértékben élnek is ezekkel a lehetőségekkel, és emellett 
- különösen az 11,tóbbi években- örvendetesen m,eg~ 
növekedett a gyógysze1ellátá~ dolgozóinak társadalmi 
aktivitása is 

Nagyjából ez a kép rajzolódik ki a magyai gyógy
szerészek és gyógysze1tá.ri dolgozók előtt akkor, 
amikor a 20. évfordulón visszapillantanak Vala
mennyien bizonyosak vagyunk abban, hogy a még 
megoldásra váió problémáink 1:s megoldást nyer
nek - együtt és ös.szehangoltan a népgazdaság más 
ter-ületein 1nntatkozó problémákkal - a szocializmu8 
építésének további szakaszaiban, és biztositm látjuk 
azt a fejlődést is, amely kmunk és szocialista társa
dalmunk elengedhetetlen követelménye 


