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----------- 1. SZÁM 

KISZÉLESEDETT FELADATOK 
DR KEDVESSY GYÖRGY 

egyetemi tanár, a l\fagya.r G-y6gyszerészeti Tá1saság elnökr 

'\z idő folyamatos, s csak az ember osztotta ré
szekre: ó1ák1a és évekre. Az en1be1 életében1 de va
lamely közösség vagy társaság teYékenységóben is 
szo1 oRan eg·y111ást kö,retik az idő sza.kaszai; inindcn 
évnek ,- an e16zn1ényc és."f'ol) tatása,. l~g,y-egy nltp
tá1i éY kezdetekor az chnúlt évek eHcn1énvoire éR 
1!1pas;1,ta1at.aü a tán1aszkod\; n hala.d_unk 'io,·ábl) 
LTgs gondolon1, l~Pl)On a. n1ú]t bázis.jellegével é1 tel~ 
1nezhctjük azt n„z általános .szokást, hogy· az új Ó\' 
küszöbén vissza1)illantnnk tt 1;1egtett útra, tle előre 
is nézünk, Rzán1ba. \'eRszük fela.datainkai és feln1é1 -
iük lehetőségeinket 

Íg,\ van ez a, T\fagya1 (i.\ úg~·sze1 észeti TY1.1."a1::HLg
han is „\ (1sóg.vszerész Szakcsoport. 1najd ehből 
utóbb a MOTESZ keretében mííkiidií átsze1 vezett 
1'á1saság a kezdet nehézségeit leg\·c'Sz\e igen figye
lcn11e 1néltó ered1nén~·ekct ért cl A fCjlődés 6s elö
tehaladáH áttckintésé1·e jó alkalnuit nyújtottak az 
ehnúlt é\ szepten1bcréhen .lCecsken1étcn n1egta1 -
tott országos \•ezetőség' ála:;;ztó közgvíílésen rl
hangzott beszámolók 

A Társaság 2200-at meglrnladó taglétszáma; 
6 szakosztálya, an1ely11ek 1nindegyikéből a 111űkö
dés és az érdeklődés intenzitása alitpján lényegében 
egy-egy külön tárnaság is kitelne; a 21 területi szer
vezet, s az ezekbe11 fülyó élénk tudorná,nyos élet; 
Társaságunk keretébe11 konferenciák:o11, szin1pózi
umokon vagy előadóüléseken évenként elhangzó 
többszáz publikációs, ill továbbképző előadás; a 
két folyóirat szÍn\Tonala stb. ·- 1nind olyan a.dat. 
amely a Magyar Gyógyszerészeti Tárn~ság előző 
-években kifejtett n1unkásságának ered1nényét do
kun1entálja A Tá1saság ),bázisa" tehát -- an1iie 
a jövőt építjük - biztos és szilárd 

Az év kezdeteko1 úgy látszik, hog,y az újo11nan 
n1egválasztott vezetőség11ek nen1 kell alapvetően 
Uj út1a té1nie, hanen1 köv-ethet-ő az eddigi irán:rvo
nal. A Társaság sze1 yezet-ében és 1níiködésében a 
legutóbbi időben bekövetkezett fejlődésbiíl, a nem
csak n1e1myiségi, ha11en1 nrinőségi ,-áltozásokból 
azonban szükségszerűen kö>etkezik, hogy kiblí\ ült 

és megnöYekedett feladatok állnak előttünk A ve
zetiíség tudatában van felelősségének, és éppen 
ezé1 t átgondolta az 1969 évi teendőit és terveit 

A Társaság folytatólagos munkájának célja és 
feladata.. az a..lapszabá.lyba..11 Je1-ögzített elvekhtíl 
adódik I~szc1 jnt -·-a lchetélségeknck inegfelelő n1ó
don és rnértékben --- fCjlesztc11i kell a gyógysze1-<:
gzeti tudon1ánvokat é:-; az oktatási., tovább kell 
c1nclni a g5:óg:y.~zerell{-dJi.K színvonalát 1 bővíteni JreU 
<-1 tagok tudon1á.n.''OS is1nereteit, s 21 n1at,:rya1 kuta
tási eled.1nénveket n1inél szélesebb körbeú isn1c1-
tetni kell belióldön és külföldön egyaránt 

), Jfagva1 Gyógyszc1 észeti rrársaság célsze1 üe11 
kiépített szervezete lehetővé teszi és biztosítja 
hog.~ -hatókör éhe gy!ijtse a g_vóg) -sze1 észeti tudon1ú
ll\ okat inűvelö különféle területen 1nííködő kuta
t(~kat, ehnélcti és gyako1]ati sz~1k.e1nbereke1 ~<\z 
eg,yeton1i és n1áf-:> <Hszágos szintü intézetekben és in
tézn1é11\,ckben, a gyógyszc1gyárakba11 és gJógv
szertári központok k_c1 etében v-c~gzett k1itatási ered
rnériyeket i1ag\ i·észt a. Társaságunk á1ta1 szerveze11 
konferenciákon, illetrn előadóüléseken publikálják 
E fórun1ok kellő tudo111án~os szintjét és é1 ték0t 
többek között a külföldi szakegvesiiletek és koll(·
gák é1deklődése is bizonyítja 

Az utó_bbi országos konfe1 enoiáinko11 jelentŐ8 
számú külföldi érdeklődő is i észt vett Éppen e ta
pasztalat alapján tm vezzük, hogy az eddiginél szé
lesebb körű és nagyobb számú külföldi szakernbe1 
részvételé\·el ez év októberében több szekciós kou
ferenciát sze1 \ eziin k Ruda.pestcn az ::vtT.A tá111oga
tásával lTg3;anil~ en n1eggo11dolá-s alapján törek
szünk t11ra., hog~ 1973-1 a n1egszerezzülr a Jf'TP tudn
inányos ''-ilágkongresszusának szervezési jogát 

"A nagy ie11dez,\én:veken kívül---· adottságaü1k
nak: 111egf8lelőe11 - szándékunkban áll n1iné1 töl)h 
külfö1dielőa,dót is n1eghívni }~lgondolásunk sze1in1 
ilyen előadó üléseket a. nc111 egyete1ni 'á.1osokban 
n1űködő területi szervezetekben is kívána.toH 1en
dezni. Fontos feladat, hog,v elősegítsük n1ag,\„a1 
gvógyszerészkutatók rész\·ételét külföldi kongresz-



GYÓGYSZERBSZET 13. évfolyam 1. szánt 

szusokon Tudatában vagyunk annak, hogy a ku
tatási eredmények külföldi intei pretálása, valamint 
a sze1nélyes n1egisn1erés lehetősége fokozottan biz
tosíthatja a mi területünkön is a magyar tudo
mány megbecsülését 

Nem feledkezünk meg a jövő kutatóiról, akik 
most indulnak el a tudományos pályán Országos 
és helyí rendezvényeken egyaránt helyet kell biz·· 
tosítani az ifjúságnak Igen örvendetesen fejlődött, 
és a·· jövőbe11 is tán1ogatni fogjuk a „Rozsnyai 
Mátyás" előadói versenyt, ahol éppen fiatal kollé
gáink első önálló szereplésére van lehetőség Fontos 
eredményként értékeljük több gyógyszertári köz
pont területén mutatkozó egyre intenzívebb tudo
mányos tevékenységet. 

A tudományos kutató munkát segíti elő - Tár
saságunk keretében - az Acta Pharmaceutica 
Hungarica és a Gyógyszerészet működése is 
' Jól ismert tény, hogy korunkban számos tudo
mányág rendkívüli mértékben fejlődik A műszakí, 
természet- és orvostudományi terület mellett a 
gyógyszerészeti tudományok is jelentős eredmé
nyeket mutatnak fel A fejlődés következménye, 
hogy bővült a gyógyszerkincs, újabb gyógyszerké
szítmények, technológiai eljárások, gyógyszei:ellen
őrző módszerek: kerülnek a n1indennapos gyakor
latba A felgyorsult kutatómunka eredménye tehát 
nagyon szotosan és közelről élinti a gyógy8zetész·i 
gyakorlatot Ezzel összefüggő tény, hogy a tudomá
nyos ismeretek egy része egyre gyorsuló ütemben 
elavul; az új kiszo1ítja a régit Az egyeten1en szer
zett tudás tehát ina 111ár i1en1 évtizedekre szóló 
szelle1ni tőke; rendszeres tov{tbbk:épzés nélkül 
csökken 

A gyógyszerész-továbbképzés eddigi eredményei le
hetővé teszik, hogy az alapozó és szintező tevé
kenység után a valóban új és n1agasabb szintű is
meretközlés érvényesüljön. A továbbképzés szer
vezésével fő foladatként foglakozó OTKI tevékeny
sége mellett Társaságunkra is jelentős munka há
rul. Elsős01ban a területi szervezetekben megtar
tandó továbbképző előadások, valamint a Gyógy
szerészetben megjelenő közlemények jó lehetősé
get nyújtanak a korszerű ismeretek közlésére. 
A 1nagas színvo11alú isn1eretanyag a nen1zetközi 
szinten érvényesülő sze1nlélet szerint is nélkülöz
hetetlen a gyógyszerellátásban működő szakember, 
a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész részére 
Éppen ezért a jövőben fokozottabban kell érvényesí
teni a tudomány és a gyakorlat, az elmélet és a min
dennapi munka egységének megvalósítását e terüle
ten is A magyar gyógyszertárhálózat és gyógy
szerellátás nemzetközi összehasonlításban is kellő 
színvonalú. Fontos foladat a kornzerű követelmé
nyek és szükségesség gyors növekedéséből adódó 
további fejlődés biztosítása 

Pályánkon évek óta egységesen és nagy erővel 
megnyilatkozó kívánság a szakosítás, ill. a szak
gyógyszerészi képesítés n1egszerzésének lehetősége 
Ez irányban a vezetőség már: évekkel ezelőtt ki-

dolgozta részletes javaslatait. Az; előterjesztett tei
vek elfogadását és bevezetését újabban is ismétel
ten kértük főhatóságunktól. Reméljük, hogy a ten 
han1arosan 1negvalósul 

Örömmel állapítjuk meg, hogy a területi szerve
zetek jelentős része igen aktívan működik Vonatko
zik ez a 1negálla11ítás a helyi előadóülések színvona
lára és a 1negtartott előadások szán1ára, vala1nint 
111ás 1neg11yilatkozásra is. Néhány inegyében az , 
e1edn1én:yek sze1é11yebbek. A 1negyei sze1vezetek i 

jelentős mértékű önállóságának tiszteletben tartása · 
n1ellctt a. vezetőség fo11tosnak tartja az egész orszá
got behálózó területLszeryezetek munkájának fo
~ozottabb elvi irányítását és gyakorlati segítését 
Eppen ezért Társaságunk egyik alelnöke fö feladat
ként foglalkozik a területi szervezetek munkájának 
koordinálásával. A vezetőség ezenkívül közvetlen 
kap.csolatot is óhajt létesíteni a megyei szerveze
tekkel. E célból időnként meghívjuk küldötteiket 
a vezetőségi ülésre. Ily módon lehetőség nyílik az 
aktuális kérdéseket kölcsönösen n1egisn1e1ni és 
megtárgyalni 

K.01sze1 íi szükségesség volt a Gyógyszeripari szer
vezet létrehozása Eddigi működése további jó re
n1énysógek1e jogosít A szervezet és a vezetőség kö
zötti eddigi k'1pcsolatot még szmosabbá kívánjuk 
tenni azzal, hogy a gyógyszeripar egyik vezetője 
Tárnaságnnkban alelnöki funkciót tölt be 

.A 8zakosztályok több éves eredn1ényes n1űködése 
szükségessé teszi az önálló tevékenység bizonyos 
fokú kiterjesztését, vala1nint n1esszc111enő erkölcsi 
és anyagi támog'1tásukat 

A már említett tervek mellett igyekszünk több 
külföldi szakegyesülettel fennálló kapcsolatainkat el
mélyiteni és újakkal bővíteni. E téren jelentős lépés 
volt a közelmúltban az együttműködésben kiemel
kedő néhány külföldi személyiségnek Társaságunk 
tiszteletbeli tagjává választása és részükre ü11ne
pélyes keretek között díszoklevél átadása Az alap· 
szabályban biztosított eme lehetőséggel folytatólag 
a jövőben is élni fogunk 

~~gyes 11azai tudo1nányos társaságokkal js szán
dékozunk kooperációt létesíteni 

Fontos törekvésünk, hogy lehetőségünk keretén 
belül támogassuk az Egészségügyi Minisztérium és 
az országos szervek, m intézmények tevékenységét 
az egészségügy és a gyógyszerellátás fejlesztése 
te1én. 

Alapvető foladatnak tekintjük, hogy Társasá
gnnk a fejlődés során elért helyzetének, valamint a 
szükségességnek megfelelően az egész magya.r gyógy
szerészetet felölelő egységes szeivezet legyen. 

A vázlatosan elmondott célkitűzések és folada
tok megvalósításához kérjük az illetékes tényezők 
és valan1enn.yi tagtársunk 1negértő és segítő támo·· 
gatását. 

Ezeknek a gondnlatoknak jegyében kívánok 
Tárnaságunk valamennyi tagjának eredményekben 
gazdag új esztendőt és jó egészséget. 
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