
égyiittes- étt'ekezleiell áltapÍÍj~k -meg ~-_viZsgákkal-kaj)csOratbs·. 
tapasztalataikat, az- esetleges 'hiányosságokat -és. ·azokat 
a módokat, amelyekkel ezek-kijavíthatók volnának. E'.meg7 
állapítások eredményeit . az _ Egészségügyi Minisztériumnak 
és az Egyetem -dékánjátüt:K meg.felelő jelentésben ·hozzák 
tudomására. · · · 
~ Az államvizsgák tapasztatatait az egyeterni okt3.iók 
a kiképzésben ·:hasznosítják,- s az- esetleges- hiányosságak 
kijavítására-· szükséges intézkedéseket megtesZik Igy ---pl. 
a rilúlt éVi államvizsgári- a_·gyógyszerkülönkgességek, a '!Q7ó': 
gyászati ·segédeSzközök, egyes szerobakteriológiai kéSzít~ 
rnények, _ gyógynövények, ,kemikáliák . ismeretében _voltak 
bizonyos hibák, s .ezért a most folyó tanévben· már egyr_e 
nagyobb súlyt helyeznek az oktatók-ezeknek_ kiküszöbölésére. 
Ez folyamatosan érvényesülni fog az új gyógyszerés;1:-nemze~ 
dék kik_épiésében. 

A záró:ünnepségekről, legközelebb még beSz:án1ohmk. 
/ 

A PEST MEGYE'I GY. V. 

lé! év óta először hivta össze a megyei .gyógy~zertárhálózat 
rninden vezetőjét, sőt mivel a Sz_ E. ű._-inozgalom győzte~_éi 
is .jinuár _27 -_én .kapt.ák kézbei a vándorzáSzl~kat és_ a pén~7 
jutalmat, a gyé}ztes k&llektívák több _ munkatársa i~ meg
jelent az értekezleten._ Meg kell állapítanunk, hogy az --ét::t-e
_kezlet rendkívül m_ozgalmasan zajlott_. le._ Alig -volt -oly_cm 
gyógyszerész, aki legalább egyszer fel n~ -szólalt v~lna. A 
központi kérdés. ·az V; Gyógyszerkönyv életbelépése yolt. 
és_· lényegében eköré csoport()sultak,-_ ezt erősítették, ennc:k 
szeHemében vetették-fel a többi ·problémákat is_ Ez megnyi
latkozott a ·Sz. E. Ü.-m~alom fellendítésében, főként 
annak a szempontnak ·kido_mborításával, hogy az új Gyk. 
adjon- -új tartalmat versen-Y,mozgalmunk az eddiginél is 
lelkesebb kialakításának Tagadhatatlan,. hogy· az értekezlet. 
nagy-részéhen azt- mondtákeLa vezetők:; amit- ünnepi·- verse~n)i.-' 
híradójukban megírtak és jgen .sokan ehhez a megjelent 
·anyaghoi. száltak hoZzá __ bíráló, vagy_- helyeslő megjegyz~· 
seikkel. Me_gvitatták_ a yersenyhírad,ót·és új utat keresté~_..a 

-Sz. E. ü.-m:- minél céltudatosabb kibontakozására. __ Ebben 
gyógySzerészek és· Vállalat-i,_ .vezetők szívvel-lélekkeL -_.·egy~ 

- máSsal. vetélkedve, d~- a _köz.ös .-ügy érdekében mégis y~Jl-.
·Vetve,vettek tés_zt.-'-Erre :célzott felszólalásában iz Orvos-Eü~ 
DolgOzók SzaksierV:ez_e.t,ének képviselője js, _ amikor .-eit 
mondt3. :. --:---_ a .»Szocia.lista Egészségügyért«-mozgalombán 
-részvevők _-akár anyagiakban és dicsőségben, akár az egész 
s·zakma- -emelkedésének formájában, de rnindenképpen -el· 
nyerikmunkájúk er:edffiényét Főleg_azonban_azók, akik nen1 
várna-k mindent -terí-tett -asztalon~ hanem öntevékenyen; 
saj;ít efejúkböl-,- oldj-ák·:meg- kérdései-kef;- -es:· eizél-;is ·hozzá-

-- segítik- felettes szerveiket ·.az ·eredmények e]éréséhez. 

'A MI PÉNZTÁROSNőiNK 

a ~ép _gyógySzertárában nem úgy dolgoznak,_ ·mint rége_~. 
Nemcsa_k _a pénzt veszik el, beirnak, szániolnak ·és vissza~
adnak.- A ini pénztárosnőink _:még_ azzal_ sern elégszene_k _meg, 
hogy ők is szálnak egy jó sz6t :a_ betegnek Úgy érzik, hogy 
mást, _többe U$ használhatnáná.k __ a- közö&?égnek, az_önkölt~ 
csökkentésével gyarapíthatnák ,a rté_p_, :vagyonát ... Techni;k-a 
van·, nem _is _egy a p.atjkában, ők ·osztják elo :kapszl!lázzák 
a porokat, kenöcsöket csinálnak_ Kör.ülhéznek;_ keresik , a 
nekik való munK.áf 'és· hamarosan meg is t-atálják ... Egy 
gyógyszerész _a szaksajtóban ·3,'hón-appat ezé16tt szö:vegben 
és __ rajzban ismertette" _-a __ ;kézirí1éfleg- ~sirtórjáriak -_sZaksZe·~ü 
csomózását. Ligeti Ferenché (a mL- fejéTthetetJen __ Ligeti_ 
ferericünk· özvegye) ·nézi,_ olvassa, tanplmányoz~a. megta~ 
nulja és· ott-_.a 61_2-es._gy_ógyszertárban. mindjárt alkalm~z.z& 
is ..• -Hama~osan megtelik ~y· :doboz· zöld _mérlegzsinór0kk-al, 
a kézimérleg-javító -p'énztái-osnö' kellélreiveL A-z_ egyik_ kat_tár~ 

\ -' . . ' .. ·-
eléje tesz egy egyensúlyábói- kibillent mérleget. Li(5etiné. 
nézegeti, hátha meg tudná javítani, talán még nem is kell 
új zsinór rá. De bizony- kellett. A rejtett és nem jó_ ·helyen 
alkalmazott csomóiások itt iS- ott is előbukkantak Az első 
műv€:t még saját maga is ri-iegcsodálja, és a kartársak ~is 
végighordozzák, mutogatják egym-ásnak. Utána- jön.a többi 
mérleg - itt csak valami egyensúlyi hibáról van szó, Ott 
újra k-ell szerkeszteni az egészet. Ligeti Ferencné fárad
hidatlan ezeknek a hibás médegeknek ·a megjavításában. 

~ Att mondja: nem művészet ez, csak szeretet kell hozzá, 
a bet.egek szeretete. Kéri, hogy keressék fel őt, sorjában meg
tanít rá mindenkit, aki _ezzel a külön ~unkájával, ha, köz"' 
vetve is, hozzá akar járulni a jobb gyógyszerkészítéshez. 
úgy érzi, hogy ő maga ezzel kissé talán az ő szellemében ... 
Ujjai között tart egy megjavított 'kézimérleget, amelynek . 
hirt~len megbomlik az egyensúlyi helyzete.- Egy könnycsepp 
beléhullott a mérleg egyik serpenyőjébe ... 

FELHIV As MUNKATARSAINKHOZ 
Ez·a felhívás mindazokhoz szál·, akik .helyeslik azt a cél~ 

kiiűzést, hogy szaklapunk a· továbbképzést szolgáló és ismeret
terjesztő közleményeinek előtérbe helyezésével minél_gazda~ 
gab-b, változatosabb, minél érdekesebb legye_n. A Magyar 
Sajtó, az Újságíró Szövetség lapja is ezt az utat jelöli meg 
rninden szaklap szerkeszté$ére. Nekünk azonban olyan adott
ságokat kell tekintetbe vennünk, mint pl. azt, hogy »A Gyógy
szerész«. havonként egyszer jelenik meg és még akkor is 
csak 46 hasáb terjedelemben~ ha közlés céljáraahárpm borító 
oldalt is igénybe vesszük. Ez egyúttal meghatározza, hogy. 
ne írjunk és ne küldjünk be olyan, akár ismeretterjesztő, 
akár a- továbbképzést Szolgáló cikkeket,- amelyek a 9 gépelt 
o'ldalt meghaladják, ez is 6 hasáb a Iapban gd szedéssei és 
4,5_ hasáb petit betűkkel. Egy, mondjuk, 10 hasábos cikk 
_közlése-azt jelenti, hogy ennek a sokrétű, tudományosjellegű, 
gyakorlati hivatás anyagának kb. 74 rész~t egyetlen tudo
mányág és egyetlen cikk foglalja el ,;_____ az általános szakmai 
érdekesség és érdeklődés rovására. . . A gépelt oldalaknak 
átszámítása betördel t nyomdai· hasábokra csak úgy· törtért
hetik a felső- kulcs szerint, ha -egy -o~dalra (két sorközösen) 
33 sornál többet nem gépelünk, és ·csak a papír egyik oldalára. 
-Ez- egyben kötelező is, mert a nyomda csak az ilyen';rnódon-
-gépelt kéziratokat fogadja el szedésre .. _ Ugyanekkor meg 
kell üzennünk, hogy a legépelt kéziratban csak egyes hetüket 
javíthatunk {tip. tá val gépelési hibákat)~ de kimaradt· vagy 
megváltoztatott szavakat utólagosan- bele- kell 'gépeln_ünk 
a két sor közé a illegfelelő ·helyre. Ez vonatkozik arra is, 
hogy a nyomdai hasáblevonatokon is csak ·a kézirattól eJtérő 

,szedési hibákat javíthatjuk ki, míg :rninden titól<!gos szerzői 
beleírás ·csak a szerző felelősségére és-költségére- történhetik. 

Segítsük tehát a szerkesztő bizottságo t__ abban az- igye
kezetében, hogy minél jobban felépítétt; összefogot-tabb 
dolgozatokkal, minél többféle anyago t- közölhessünk. a szak
sajtóban. Tárnogassuk az egész szakma munkáját ·azzal, 
hogy e szerkesztői kérések te1jesítésével a gyógyszer'~_szek 
szaksajtója az élre kerüljön,_ sZüntelen- harcában a ·~jobb 
gyógyszerkészítésért, az_ igériyesebb gyógyszefellátásérh· a 
béke ,megőrzéséért ... 

:A GYÓGYSZERESZ 
Szerkesztőség'-és --zevé"4!-ím:·· Budapest; III; ·ker., Vörös,;. 
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kell-foglalnunk ÍlllJellett, h~gy mi és ,milyen 
· Orszíí ...... • . · ... _s .. ~zakfelh.~ ~etili ért. ekez.l~~ · a· gyógyszerészet jövője a következő ötéves 

-e-.,;_ e• ben. Nincs okunk szégyenkezni, ha a régi rendszei 
M.j n den egyes értekezlet egy-egy új állomása egészségügyét és ass:z~io:~c.~ia~lliti1s;t:a:k~~a1s~~;;~~~r;~~~~~~~~~ 

a magyar gyógyszerészetnek De ezek az állomások az államosított g: 
nem hasonlítanak egymáshoz. Eddig legalábbis · A következő 5 azonban ez a. fej]őd<\s 
még nem volt két hasonló hangú és tartalfilú erősebben meg fog mutatkozni, ha rálépünk a 
értekezlet. ];:s éppen ez a· bizonysága_· a szak~ gyógyszerészet útjára. .. . .. · 
felügyeleti hálózat szüntelen fejlődésének Ez a . VéghAntal dr. egyelemi tanszékvezetóí~~~~~~··· 
magyarázata. annak is, hogy a . szakfelügyelői f~lszóla!.ásában. -~. 9ktatá~- a teljes 
mjlnka új felodataival együtt alakul ki' 11 magyar áineveles problemmrol bes'!'elt Ezen a 
gyógyszerészet új arculata. Kiss Árpád igazgató belül elsősorban a most folyó to,rátibképzésről,' 
megnyitójában megállapította, hogy az Eü. Min. amelyben rendkívül fontos s~~'~e~~~~h~<~l~" 
Anyagellátási Igazgatóságának . működés,e óta ez · legyen a minden gyógyszertárban 
az első ilyen országosjellegű értekezlet.·Fokozottan felügyelők szervező, irányító, ·nkbi·nfin~i~f:::·!~~·· 
számítanak és· építeni akarnak a szakfelügyelők ... Az embernek - fejezte be 
munkájára, elsősorban :a -gyógyszerkészítés·meg~- csak az -marad meg, amit. m,ásnak 

·javításában. Még elején vagyunk>' mondotta, az tovább adni mindent, ami az emberben 
V. Gyógyszerkönyv áttanulmányozásának, még alkalmas· arra, hogy neveljük, . 
rengeteg a tennivaló. !Vlűködésüket azonban ne szerészeinket a jelen ·megnövekedett 
csak reszort-feladatnak fogják fel, hanem vegyenek a jövő számára. . . · · 
részt .a vállalatvezetés -munkájában •is .. Hisz!!n a FaragóSándor az Igazgaíási Osztály ve2:etéiie: 
sza,kfelügyelők a gyógyszertárak szakm?i hely;,;e- az Eű. M. vándorzászlaját osztotta ki és 
tének legközvetlenebb isrríerői ... (Hunfalvi Géza· 1000 Ft périzjutalmaLCzuczy Péter dr.-nak, a 
az v, -Gyógyszerkönyvről·elmondott szavait a jövő megyei Gy. V .. szakfelügyelőjének, a második 
számunkban közölj ük): . . . . . . . .. ··· . . a harmadik díj_nyertesének járó.jutalmat Te.lkessy 

.. . A déielőttiéi:t~kezM~n.Mw4nyi J;Jéneö, Nfk4tp Gábor dr. és Dávid Ferenc Békés megyei és 
Károly dr., Asztalos Gábor, Küttel Dezső .. dr.; Feren<;Somogy megyei szakfelügyelökriek 
Csoniá!/ Ernő; 'PetőWTibor; Lang Bél'á 'dr; siólalfak . . A jutalmazás - mondotta záró:s~~~1?i~t~··· 
fel. De ez· ·a· néhány· ·tagú.· ;,szakmai· együttes''; nagyjában és egészéhén az 

. kérdés. és javaslat formájában; a. problémák· egéSz · hálózatnak .szál. A gj;~f~~~;~~e~~!~:;;é~~L 
sorát. :vetet teJeLAmint válasZábanHunfafvi Géza désben az egyes ai:1'a~~~;,~Kjki:~;1Jt~'J~: ef;e.a~~~~~~;. j országos szakfelügyelő is kifejtette:. _azitt elhllngé · tívábaii végeztek valóban e1 
zottak.eredményei a felsiíbb szervekjöbb, köriil' munkát ... 1955 április l-től af,\rz~~:,~]t~ 
tekintöbb munkájában is meg fognak nyi]v;í- · ségügyért"-mozgalom új formáját . 
nulni:Ya~y}h'?~YanMittelma;utLászló dr. osztály'\ az új forma új, komoly helytállást, · f~;~d~.k~~!r• 
vezeto megallapltotta: ez! az..ettekezletet a szakma . is jelent. Ennek felleneKtése és sikere 
iránti szeretet· jellemzi. Ezután az ·v.· Gyógyszere. még fokozottabban lesz. szűkségünk a szaKtE~ll!;.ye" 
könyv életbelépésével. foglalkozott. Séhulek•pro., lők segítségére. Az értekezlet tanul~ágos 
fesszo{rriondotfil, líogy ·minden állam gyógy&zeré, felügyelők és vezetők számára: Sok 
szeti.kultúráj-át a,-gyógyszerkönyve határozza még. feladattal megyünk el inneu; miés 
1955. január )-élg .a magyar gyógyszerészetL~ub · is. Oktatni, nevelni, átnevelni 
túr át .a. IV .. Gy.ógyszerköriy.v .utánttélték.meg: Az·. Végh tanár. szakmai jelszavába. · ezt a 
V.Gyk. olyan hatalmas alk-otás, hogy még évekig jól elvégezzük, a magyar gyógyszerészetet 
nem lehetett volna életbe léptetni; ha megvárták irányítjuk a szacialista egészségügy 
volna,. .ehhez.. .feltételt. .100%-osan és céltudatosabb távlatai felé. . . 

· .. ért véget Délután a szakmai problémákat beszél- ·· 
.• ~ék meg ... Jó . erről a 

m· K•tu·· eszrevételeket a 
· K üttel Dezső dr. egy 
. jegyzeteiből.).Ehhez a valóban vázlatos, 
leadott jélentéshez 'is 'várjuk. a 
megjegyzéseit •. A beszámoló 

IÖkű!dtűk tájékoztatónkat előfizetőinknek ái általuk előfizetett lapok lejárati határidejérőL 
Kérjük az ugyanrsak megkűldött befizetesi Iapon a folytatólagos előfizetési díjat 

. haladéktat3nnl átutalni, 
· Étö{iietési · 

,. . . . . . . . . ''JI'' 

A. GYOGY·S.ZERESZ, 
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DOLGOZóKSZAKSZERVEZiiTE GYÓGYSZE!lliSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 
' ' . - - - . 

FeleJóS ·szerkesztő: Je:nö 
Andriska 'József -dr., A~ber. Lásdó--dr., Cs~iit~s -Mátyás dr., Káciá~ Tib~r dr., Ked~e~sY G:Yö.rgy dr.,· 

Király Ilona- dr.:, Kemenes- Jáno_s_né, Kovács Lás.ZI6- dr.,_ Kun -Fei'ene, Ligeti Viktor. 

Ankét a magyar gyógyszerészet jövő s.zerepéről és feladatairól 
i.' 

· ··Az alábbiakban telj ts· terjedelmében 
közölt előadást á február l 7 -én megtartott 
ankéten Mitteltiwnn Mszló dr . .az Eli. 
Minisztériurn Gyógyszerészeti Osztályának 
vezetője mondotta :el: · · 

möridhatjltk. bátran ' serumilyen döntő lépés. nem 
··tőrtént. előre a gyógyszerészet. Jövő arculatának 
kialakítása Jelé. ·· · . · · · 

• Beképzeltség lerine, ha azt hinnénk, hogy ez . 
· a rövid előadá~, vagy ez a, mai ankét választ tud 

a(ini ezekre a kérdésekre. Semmisem áll távol?bb 
tőlünk, mint az, llógy ilyen nagyképűség látszatát 

· keltsük és világszerte ·fennálló problémák meg
oldására vállalkozzunk. Tékintve azonban,. hogy 
ugyané;<~k a. kérdések nálunk is, talán még éleseb-

. ben, minl másutt, ~ '!-. sajátos inagyauisz0.nyok-.. 
. nal rnegfelelőén ::_jelentkeznek és ririvel a :magyar 
·-gy_ógyszeré$~et·jöv;őjéért mi._.vagyunk._félélősek,.néli.l 
vathatunk arra, hogy problérnáirikaCinás .. oldja 
ineg helyellünk · · · . . . •.. 

·····N gyógyszerügynek a• k-ö.zelmúitbárr•lezajlotf 
átszervezése során; a min.iszfériumban külöri gyí)gyc 
szerészeti elvi osztály,:·valamirit'külön· .. műszaki 

. Jejle~zlési osztály alakult, amelyeknek elsőrendű 
feladata a magy~r gyógyszerészet, szakmai fejlő~ 
désének .előmozditása. a gyakorl,at és a tudomány 
eredményeinek maximális felhasználásával. ·Allhoi. 
azonban, :hogy fejlődni tudjunk, e!sősot1ban- azzal 
kell tisztában .lennünk, hogy mi legyen a· fejlődés 
útja, milegyenazazúi, amelyen hal'adnunkke!l? 
Mindaddig, mníg ennek az ·útnak légalább ir kör' 

· vónalait n_em látjuk, munkánkcsak a.mindennapi 
kétdésekben ·való, s~űk prakticista elmer.ülés; Jobb 
esetben tétova t~pogatózás lehet Azt hiszem, 
bátran hozzátehetem, hogy ugyanez áll az egyetemi 
gyógyszerész-oktatás viszonylatában is. A gyógy
szerészeképzés .és .a .gyakorlati gyógyszeréSze! fel: 
adatai egyJ;Ilástól elválaszthálátlanok .és aiolmt 

. egymástól függetlenül tárgyalni E)s megoldani nem 
leh~t. Hallani vélem máris .az c ellenvetéSt; hogy,. 
először oldjukmegjól és helyes~n a jelenlegi égető, 
napi kérdéseket, teremtsünk a gyógyszerészek szá, 
ttrára ajelenleginél jobb élet- és munkakör;ülmé" 
nyeket, adjunk jó munkaeszközökel, -jayítsunk az 

··.·~~t;:,~~~~t~'~~..,~~:~,.:e•z a téma nem korlátozódik anyagi helyzeten és a Iakásviszanyokon -.ráér~nk 
·.. . . hanern nemzetköziviszon y- ; azután is a jövő p~rspektívájával fogl_alkozni. ?1-fY 

evE:K:<na sokat vitatott, szakfolyóiratok- -, gm_rdolom, tisztelt ertekezl~t, h?gy az rlyen fe!foga~ 
nemzetközi kongresszusokon állandqah_ napi- telJesen hel_Ytelen lenne· !"s kilr?san}'efo!y_asolna 

. .levő kérdés. A vifág legkiválóbb gyógy- azokat az 1gen_ ko~oly es ne~ez e!ofesz.~teseket, 
.··. ·. . .. nyilatkoztak erröl, á Iegkűlönbözőbb. el- ll!.!le)YekAZ ernirtett es általunk IS elsorerydu fontos-
. képzelések láttak napvijágot. Előljátóban azonban s~guna~ ~arto_tt: legfontosabb gyakorlatr feladatok 

kell állapítanunk .azt is, hogy anemzetközi megoldasara 1ranyulnak , · . .•... ·. . . 
. sz:akirodlal.c1m tamilsága. szerint eddig ig~n kevés, Szakmánk felemelkedése, a. gyógyszerészi híva' 
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A GYÓGYSZERI!SZ 

ezék a m~gálla
orvosi. vónlltköc 

és-ne1n. érintik a tiszte
. . ·._ _· képessegű szak

. t~hát jelenlég a helyzel a 
gyógysz~részétt~l kapcso,latós 



minf túdoníányos pályának felvirágzásat vélemé: hova soroljuk? Ogy vélem azonban, hogy ez ré1;zl;,g 
nyünkszerint többek--köz! a gyógyszerészet mer- kérdés, ami-felett most vitázni nem érdemes. 

-kantil jellegének megszüntetésétől.-Jehet várni. Véleményünk szerítú tehát gyógyszerészi mu,nkric 
--- __ Azelsőleladatköf, amint említettem, a gyágye- területnek kell tekinterd a vénykészítést, a 

szerkésiítés, a magisztrális· és Jaborációs mtinka. gyógyszerelőállítást és .a 
Miri.den' szakértő előtt világos, hogy a színvi:malas; lenül attól, hogy az gyógyszer/árban; vagy 
a • modern. tudomány -eredményeiveJ lépést _tartó t~rténik. Olya~~- n;unkatetület _e~:. amelyn~k a gyógyí' -· 
recepturai és laboratóriumi inunka helyes és szak- , las szemponiJ_a~o~ komoly JOVOJ~ vau e.s amelynek 
szerű _ ellátá.sához feltétlenül jól képz!'tt gyógysze- szaksze;u ellái__a~ához t;mgas szmvon_atu 
részre van szükség: Felmerülhet. azoriban ai a - - tudomanyos eloképzettsegre van szukseg 
kérdés, hogy egyáltalári van ce jövője a magisztrális- A következő funkció a gyóg!JSZer<'lle.nőJ'zé.s. 
gyógysz.erl<és~ítésnek _ Véleményünk· szerint van, A beteg ember gyógyítására 
Egyrészt azért; .mert különösen a csecsemő és minőségének ellenőrzése, a 
gyermekgyógyászatban, a bőrgyógyászat ban, icl.eg' la ta napjainkban egyre na-1 (vobb 
gyógyászatban,- szemesze t ben._ a belgyógyászatban,- szert. A funkció ellá.tása 

·de a többi. gyógyítási ágakban-- is szükség lesz á - köt és hozzátehetem, 
természetes anyagokkal való gyógyításra, individú: igénylő munkaterület. 
ális gyógyszérelésre (a -betegeket és betegségeket kell tekintenem, mert · ;;\,:~~~~c~:~ t s'p:~~ftllls 
éppell a pavlovi szemléle t. alapján nem lehet. kapta- szerell~nőrzés tu(lománya 1 

fára húzni), másrészt mindig lesznek olyan gyógy- szerészi tudomány és. nem 
szetek, ·_ amelyek· jellegüknél . fogva ex tempore ·• szeli, sem a biológiai, sem ~~~~:~!.~~~é~ 
kísZilést · kív;ínriak, mert csak a frissim kés~ült sorába. Felhasználja -ezen tudományok, 
gyógyszer biztosítja a 11)egfelelő hatást. . .• ·. nyeit és cé)jainak inegfelelően _alkalmazza a gyógy .• 
... ·. A: ,magisztrális gyógyszerk'észí t és( a gyógysze- szerek .ellenőrzésében. A gyógyszerellenőrzés tudo· 

reszeli .. tudomány eredméi]yeinek, fe!haszrálá~ávái m~nya . tehát alkalmazott tudo.' 
~lyanmagas színvona.Jra kell emelnünk; hogy az ma?Y1 al!'el_Ynek ~1:r~::~~ft~ 
orvos Jegalább. úgy bízzék a . gyógysze~ész ·. ált~l gyogysz~res~~ felad~ t.. 
kéS~ífett . magisztralis , vagy . galenikus gyógyszer ban c;_z .~· gyogyszeresz_t , . 
hatásában, mint a Jegjobb márkájú gyárV készíh ellenorzes_be!l, a h~tr;_s~gi, az __ o~szago~ 
metíyben; . Valameiuiyiünk előtt· ismeretes, eze11 · a sza~felugye)eh mmosegellenorzesben es m!lsKepp 
a terén ·igen sok a tennivaló. A gyógyszeréSzi a •gyogyszertal'ban: .· . 
techtíólógiakqrszerű színvonalra emelése, a modejri A gyógyszerellenőrzés jelentősége 

· ~lapahyagok bevezetése, a gyógyTtási célnak leg· a gyógyszeri . · fejlődéséveL . 
Jobbag megfelelő·. gyógyszerformák kialakítása, a gyógyszert a gyógyszerész álliito·tt 

. terrriészefi;s ariyagokbóJ tőr\énőgyógy,;zefeJőállíf(Ís: nősebb SZÜkség. nem rtHH~•ut 
·technológiai,. fizi)w-kémiai, kolloid-kémiai problé' gyógyszerész · más helyről 
íiüíil)ak tudományos feldolgozása. és az éredmények szerekkel akkor váJ t font<~,ssá, 

gya•korlati alkalmazása képezik a gerincéL-á meg• - ellenőrizze a készí1mények ~:~~~~~i::: 

oldásra váró feladatoknak · Ezzel azorrban . meg, A· Y~~~~~:i'~~~~~~:j~~~~~~~~~~:~~~;;~~~:ie~:E~1:~:~t mondottukazt is; hogy a galenusi gyógy§zerkészí'~ 
·. tést,függetlenül annak méreteitől, gyógyszerészet,' fejlőd tek, hogy ann;Jk 

nek; feltétlen gyógyszerészi szaktudást igényl\í. a gyógyszertár keretei köit már nem 
munkaterületnek .tekintjük. Hógy J?1epnyire bí~1,1nk Kialakult a hatósági, a központi 
~ galenus i gyógy~zerészetjöyőjébeú, azt .mutaJják·· őrzés '\Zervezete, Ebben. a 
az. ~rszágszerte épülő központi gaknusi láborató:. gyobb mértékbén kell 
ri11111~k. is; amelyek tág. teret . fognak nyújtttili ·.··.~ .· magas fokú k!ttdásán1ak; 
gy?gyszeréSzet ezirányú fejlesztéséhez ésa gyógfé• lelének, annak a felf0gásnak; amely 

~·szetés:i.i szaktudás érvényesüléséhez. Ezzé! mégyon., . és mindenek fölött a beteg ,ember 
tük a halárt a gyógyszerészet és a gyógysz<mpáf, 'érdekét tartja szem előtt Ennek 
közt · · · · · ·· ellátására· azér·t vap szükség magas 

szakemberekre_. 

A ''ki i:ip_orlli gy:'Il~t%~~~~~~[~fé; 
és cél j:\ tól '" "" ut:.k,-' ';~:~~~~~~~e~ffr~~s~~~'~::ri\ 

különbözö ~t~t~~~~:~~;!t;:f~kJ~i!~~!~•~!~~~~i~~j 

,. ·: . -.-- ._ ---- - --.: _·- ... 'l 

. van szó, ,Az említett szervezeti felépí tes 
. . tehá t szükség arra, hogy a gy ó gy, 

kerülö gyógyszereket teljes · 
A gyógyszertári ellenőrzés 

a célt szolgálja, hogy a gyógyszerész 
a gyógyszer azonosságáról és arról, 

ártalmas szennyezések a szállítás, 
kezelés során flem fertőzték-e a gyógy-
feiül szükséges az . . ellenőrzés 

során változást · 

.. ,,,.,,' 0:•-. 
_;,". __ :_;:--., .,.-- : ', 

X bvoG:Yszf:R fSi 

hogy esetleg··· életem végéig· gyógysierkülönleges•' 
ségéket árusí tsak? Azt. hiszem, meg kell találnunk 
a kivezető utat ~bből a komplexumból, talán 
azon a módon, hogy ennek a funkciónak -ellátását 
bízzuk az érettségizett, vagy megfelelő színvorialú 
vizsgát tett szakképzett középkáderre, aki ezt 
a feladatát saját felelősségére ugyan, de természe
tesen a gyógyszrtár vezetőjének felügyelete és 
ellenőrzése mellett látná el. Ha ez, a szakértők 
véleménye alapján megvalósítható lenne, ezzel ket_
tős célt tudnánk elérni. Egyrészt megszűnne<a 
gyógyszerészetnek, mint tudományos pályání:tk 
merkantil jellege, másrészt az ilv. módon felszaba. 
duló gyógyszerész-munkaerőt oiyan egészségügyi . 
munkaterületeken --,--- elsősorban az előbb említett'. 
fontos. munkakörökben ~ tudnánk felhasználni, 
amelyeknek ellátásáhpz valóban szükség van egye• 
lemi képzettségű· szakemberre. Ezáltal biztosíti:mi 
lehetne, hogy a gyógyszerész szaktudása az egesz-' 

. ségügyi munkál)an teljes mértékben érvényesüljöp. 
Nem fDrdulhatna előazaz eset, hogy a gyógyszerész 

·•.· g;y,óg~sz~:::;·~~;~\;~g<~;.~~~t amelyet eljllítettem, a az egyetemen szerzett tudást az· évek során elfec' 
···• tápszerek1 . segédeszkö- lejti, sőt lépést kellene tartania állandóan a tudo: 

~ ,!:rii~"':'I ctK>ceK forgalmánák lebonyoli" mány fejlődésével ahhoz, hogy munkakörét·megJ 
J 1 ez. gyógyszerészi munkaterüJet. jtt felelően ell áthassa. · · · · 

azcJntJan úgy vélem, nem-lehet olyan biztosan Mindezek mellett máradna azonban 'ezen il 

!\~~~:~~Z';ii~~ állást foglalni amellett, 'hogy ,et területen is· feladata a gyógyszerésznek. Amin J 
•· feltétlenül akadémikus végzettségű ,;zak- · már. említettem, az orvostudományok sokr~fíí, . 

embert igényel-e. H:,étség(elenül vannak esetek, 'l k"" " ' h f r d' . l k' 
.· amikor szükség vari. a gyógyszerészi tapasztala tra, sze es oru es ro amos eJ o ese ve . az orvm;fi{l 
.. ítélőképességre, száktlldásra; zömében. azoriban .ei , ma már ~gyre kevesebb ideje és lehetősége nyílJ]( 

a tev. éke.l'lyseg·. . inRá.bb teki.ntb. e.tó.', mer .. kan .. t.il.n. ak_·,_ arra, hogy a gyógyítás érdekeinek megfelelöélí" 
lépést tartson a >>materia medica« tudományával· 

mint.tudományos értelembeá vettgyógyszerészeti és állandóan figyelemmel kisérje az e t"ren'állan' 
munkának vagyhívatásnak 'I'aláf! nem .tévedek, dóan jelentkező ú jabb eredményeket. Vonatkoz,ik 
·ha ez.zel együtt azt mondom, hogy á ,gyÓgyszéré,· ez. nem,sak a kémiai, fiZikai, novény.tan i,. biológiai 
szelnek ez a merkantil része ·és Jellege .. az, ami és gyógys<;erészeti kutatásokra, de az experimen: 

egyesek kisebb értékű rnunk~n!lk. t!ltljáJ< tális farmakológia terén elért eredményekre is. 
gyéigy,;zer·ész munkáját, niinta. tölíbL diplm:n.ás . . 

f;~;~~fi~fe,!~il oka annak, hogy az elinult év- Feltétlenül ";zükség vari azonban .az egeszség: 
~:~:r·a~fJ~:~~1~1~r11d~ély":,az egész világon ügy területén olyan szakemberre·, aki ezekben. a 
é: .csökkent nem-. tu_dományágakban kellő jártassággal· rendelkezi]j: 

fórumok és állandóan tájékoztatni tudja az orvost azokról 
·a.,kÍvül. a tudományos eredményekről és megálla'pításokiól, 
pályából ámelyek a gyógyszeres terápia korszerűsítése érde

. kérdésnek . • kébeh fontosak A gyógyszerésznek . tökéletesen 
azt is, tisztában kell lennie a teljes gyógyszerkincs hatás

hogy vajon ennek a . . . ell;ítasa.'során tani csoportjaival, a hatástani csoportokon belü} 
érvényesülh'Ot-e .a .gyógyszeréSz magasfokú.szak· az egyes készitmények farmakplógiaitu)ajct?nságai· 
képzettsége, szellemileg kielégfti-eez a munkilkör val, összetételével, kémiai, fízikai sajátságaival, 
a gyógyszerészL Nihéz lenne· erre a kérdesre hatásmechimizmusával, csak így tud ezen a téren is 
igennel válaszolni. ' · . . teljes értékű segítőtarsává válni 'az orvosnak. 

. .• · . Külön kell itt szólno~ az ifjú gyógys~e~éSz- Ugyanez az elgondolás vezethetne. tudomá· · 
generációróL A gyógyszerészi pályát élethivatásui nyos vonalon ahhoz a következtetéshez is; hogy 
választó fi.atalok az egyetemi· oktatás sor:án>·~zéle~ a fejlődés során a farmakológia tudománya is 

· magas fokú tudományos ismeretekre te5znek · egymással szorosan együttműködve bár, -ele két 
szélesre tárjuk előttük a tudás, a. szellemL részre oszlik. Az _orvosi. tudományok körében 

. felemelkedés· kapuit Azután az ifjú kikerül a..:_ marad a klinikai farmakológia, .a gyógyszerészeti 
életbe, az officina táraász,tála meJ'Ié~ ezzel a kapu' és vegyészeli tudományok korébe megy át az experi· 
becsukódik és a fiatal •gyógyszeréSz sak esetben mentális farmakológia. 

specialitás-forgalom nem nagy. szellemi Ugyanilyen értelemben képzelhető el esetleg 
~·········l<ielégülésf nyújtó; fizikailag viszóril f*rasztó le' a toxikológia tudományának fejlődése .is, mett 

bonyolításával töltL Talán jogosan merül feLbenne a. gyógyszerek minőségének és. tisztaságának vizs·. 
á kérdés : ezért tanul tam-e négy évig az egyetemen, gála ta, az esetleges bomlástermékek ártalmasságá~ 

\ l 

. ' 



kö:tt 
zásával, esetleg új felkutatásávaL 
Szorosan kapcsolódna a népgyógyászatban 
használt gyógynövények szisztematikus feldolgo. 
zása is;. Szép és valóban· magas szakképzettséget 

. igénylő munka ez. · 
· Ha a magyar gyógyszerészet és elsősorban 
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laboratóriu~ában elvégeZ; 

r;r.~:!~i~~~~~~::~is hangsú{yozom, hogy min~, amit 
,.: perspektivikus ~!Mpielés és nem ina, 
i!lf"'"'" holnap végrehajihaló feladat. Egyelőre csak 

a· kérdést kellene eldönteni, hogy; előképzett
szaktudása alapján ezeknek a vizsgálatoknak . 

ei.v·ég:~ésére alkalmas-e a gyógyszerész, vagy sem. 
gyógyszerész évig tanulja az egyetemen 
kémiai; analitikai tudomá-

Viszon t az orvos 
ideig, sokkal kevésbé mélyrehatóan 

gyógyszerésznek tanJilmányai során 
megy át a laboratóriumi munka, asizsgá

. '·•'nv. végzésének technikája, a precizitás és álta~ 
míndazok a . követelmények, · amelyek az 

. ·egéE:zsÉ:giiigyi laboratóriumi munkáfa őt legalább 
jobban predésztinál ják; mirrt az orNost. 

}tzon!Jan már az élet is bebizonyította, hi.szen 
. során a gyógyszerészek kiválóan látták 

helyen a közegészségügyi és orvoslabora' 
.tó1:iumi vizsgálatokat: .Természetesen ezen a terfi: 

orvos és gyógyszerész. még szarosabb 
e~6~1·~~i~l~~~~s~ét~ volna szükség, hiszen a vizsgá' 
JE már orvosi feladat · · 

dis:zkussziió tárgyát .kellene majd képez~ 

•··.E~~~]1~~~~~t~ e vizsgálatok közül milyen .feJté.~ mellett; melyek':rolnának. elvégez-. 
vagy nagyobb gyógyszertárak labo. 

rfi~~.~u:~~~~~;é;~s~e~m~~i;liyen murikaterületen ·érvénye-
s• szaktudását a kórházi, -ren-

•··.··•iitik~i hiszem, hogya gyógy~sz~:e:~r~t:ési:zt!i~·~=~~~iF~~ ···•· szaktudás ezeken a 
a feladatqkaf tudná jól ellátni, 

ell.enőrzés magas színvonall;'~·f::~~:~~trs;1~~~; megfelelő átültetésével sok új 
produkálni. Az v: Magyar 
indult ezen az útóri, amikor a maga 

ban és módszereiveirögzít~tt.t~e1~a:~z;]. ~:~r~.f~:r~~~~~~-~~; vizsgálatokhoz szükséges 
tételét és készítési módját. 
megállt. Nem tudom, nem vollna-e u~·y~o 
.úfon tovább haladni. 

Úgy hiszem, hogy a diagnózis és. prÖfilakis 
munkájába való bekapcsolódás révén még sokkal 
termékenyebbé válna az orvos> és gyógyszerész 
egyiittmííködése .. az .. egészségügy javára; 

Ez volna tehát a gyógyszerésznek egyetemi veg·~ 
zettségíi · szalitadást igénylő·· ötödik'inun'katerülete. 

A profilaxis munkájához szorosan hozzá tarto-·. 
zik természetesen az egészségügyi felvilágosító 
munka . - a. gyógyszerésznek tudásához ·inérten 
fontos kötelessége, hogy a jövőben az eddiginél 
sokkal .fokozottabban vegye ki részé~ ebből ü;, 
A gyógyszerész eizel igen komoly segítséget nyújt, 
hat az orvosnak és a közegészségügyi-járványügyi 
állomásnak a körzetéhez tartozó ter'ülef egészség' 
ügyi helyzetének Jilegjavításában, . Itt.elsőrendű 

feladát a gyógyszerész áltál végzendő egészségügyi 
felvilágosító munka módszereinek kidolgozása. Az 
eü. felvilágosító· m'unka ·az egésiségpgy mihden 

A úYÖGYSZERÉSZ 

· dolgozójának·fontos kötelessége, a gyógyszerészt 
pedig erre a közönséggel való állandó érintkezés 
és az ezirányú előképzettség .különösen alkalmassá 
teszi; 

Ezzel körülbelül fejtegetéseim végéhez is értem. 
Nem volna azonban teljes ez a rövid áttekintés; 
ha néhány, az. elmondottakkal Szorosan összefüggő 
kérdésről ne tennék említést. 

Sokan a külföldi szakemberek közül a gyógy
szerészet fejlődését a gyÓ15yszerészek specializáló
dásában, ill. a specializált gyógyszerész-oktatásban 
látják. Ez úgy értendő, hogy egy általános alap
képzés után analitikus'gyógyszerészeket, biológus
gyógyszerészeket, farmakológus-gyógyszerészeKet, 
mikrobiológus gyógyszerészeket stb. képeznének 
Úgy hiszem, hogy ez téves elképzelés, mert a gyógy · 
szerész, ha ilyen értelemben specializálód\k, akkor 
már valami niás lesz, pl. organikus vegyész, baktec 
riológus, farmakológus és nem gyógyszerész. Lehe
tőség volna ·azonban árra, hogy a gyógyszerész az 
az előbbiekben felsorolt gyógyszerészeti munka
területeken specializálja magát. és . amennyiben 
kedvet éS'tehetséget érez hozzá, az egyetemitanul
mányok befejezése és a· kellő szakmai gyakorlat 
megszerzése után specializálja magát akár a recep
turai, akár a galenusi, .akár a farmakognóziai; 
farmakológiai, gyógyszerellenőrző, higiénes, .vagy 
diagnosztikai· laboratóriumi· munkaterületeken. 

· Mindezeken a területeken komoly fejlődési lehetö
ségek vannak és az ambiciózus fiatal gyógyszerész 
számára szép perspektívái is nyújtanak 

· Es itt térnék ki egészen röviden az egyetemi . · 
gyógyszerészoktatás kérdésére is. Ha sikerül meg
határoznunk, 'hogy a jövőben mik lennének a 

.gyógyszerészet feladatkörei és munkaterületei, ezzel 
körülbelül választ tudnánk .adni arra a kérdésre is: . 
hogy milyen tudományágakat kell gyógyszerészeti 
tudományoknak tekinteriünk A gyógyszerészi tudo-
. mányok általában 'alkalmazott tudományok; a 
gyógyszerellenőrzés tudománya alkalmazott kémiai, 
fizikai, fizikokémiai, biológiai tudomány, ugyanez 
vonatkozik ·a recepturai, galenusi ·stb. tudomá
nyokra is. Ha tehát a gyógyszerészeti munka
területeket meghatároztuk, akkor az egyetemi okta.
tástól azt kellene kérnünk, hogy az alaptudomá~ 
nyokból, valamint az említett alkalmazott gyógy
szerészi tudományokból nyújtson .annyi ismeretet 
a hallgató számára; amennyi az említett munka
körök korszeru, színvonalas ellátásához szükséges. 
Az elmondottak alapján úgy hiszem, nem is volna 
szük~ég a jelenlegi kiképzési rendszer teljes meg
változtatására, de úgy gondolom, hogy helytelen 

'lenne most ennek részletes mégvitatásába bocsát
kozni. Ez igen komoly külön téma, amelynek 
el(löntése elsősorban az egyetem feladata. 

Az emlí tett elgondolások gyakorlati megvaló
sítása következményeiben azonban nemcsak az 
egyetemi oktatás vonalán, hanem az egészségügyi 
szervezés vonalán is jelentkezik Nyilván számos 
komoly jelentőségű szervezeti intézkedésreés vá1-
toitatásra is szükség lesz, amelynek kidolgozása . 
nemcsak gyakorlati, hanem elsősorban komoly 
tudományos feladat. A feladatok megoldásában 
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. Hozzászolás az ankét· anyagához 

Schu/ek Elemér f<oss1lth-díjas .akadémikus az 
első felszálaló : · . .·. .. . .__ _· ·. · . . . 

Az elhangzott beszéd hozzászólójaként örörri, 
· .melés szeretettel üdvözlöm Mittelmaí!n 'dr..t, aki 
u!lgyszerű beszédében világosan és egy.ben össze-. 
foglalóan ismertette a gyógyszerészet. jövő fel
adatait,' problémáit és perspektívájUL Az elhang, 
zott előadás során á magam részéről elsősorllah, 
mint egyetemi oktaló személy szólok .hozzá .a 
problémához. Legfontosabb kétdésnek látom fel-

liS 

' 
· sa bb vele foglalkoznunk. szócialista társadalmunk-·. 

ban; mennyivel nágyobb jelentőségű ez a kérdés. 
Qálunk . · . · · .• . · 

A gyógyszerészek már edEiig is sok olyanterÜ' 
leten nyertek ·alkalmazást (labor), .ahol bebizonyí· 

Loo·~ro,t<,,,<I,iÚ térni azadminisztn\ciós munka · tották rátermettségüket. A kérdés etikailag ,is 
·f<mtoss.ág:3ra is. A helyes adminisztrásióra .szükség indokolt. Meg kell találnia perspektivikusan is 

~"""- .ve.J1Vt>.lr Jel, tévedéi;ek,,.JOJ~clul~aln'!k elő; 
megfelelő ·szak.képzettsége .híján 
A ·gyógyszertár Vl'zttőjé tehát 

gy.óg)TSZ<".é,;z lehet, aki a fenti felild<:ttokat 

ha az nem válik öncélúvá. Ilyeri elv alápján hivatása gyakorlásánakcélj át, túlmenően az anyagi 
.•;k•ell~'ne a gyógyszerészt is ieherrnentesít~ni a fel- igényeken. ·Legyen a gyógyszerésznek öröme rnun-

·.···~~~k~~!:·). -~a~dminisztrációs munka ·nem· kifejezetten kájában. Ha• a ri1agam munkaterületéről szólok, 
.része alóL . .. · · · · · · meg ·keJJ efi1lítenem a gyógyszerész működését 

a technológia oktatásának fontosságá; · a közegészségi,igyi járványügy területén, ahol fel-
iktassanák be megfélel.ő i;zámú adatát magas szintenlátja el. De egy sorba tudom 

);~~~~;~~~:fili:zt~~;á.s'a~r:kellő elméleti és gyakorl;Iti állíiani a gyógyszeréi;zt az orvossal a biokémia :• területén is, a laboratóriumi llJUnka tekintetében .. · 
Magam·. úgy látom, folytatja, hogy a gyógy- · Javasolarn' határoljuk körül a gyógyszerész 

szerésznek 'helye· van a gyáripari:>i!n is. Nem ér.\- feladatkörét. a ·gyógyszertár ban, teremtsük meg · 
hetek azonban égyet az előadó azon kitételével, azokat a feltételeket, hogy a. gyógyszerész kilép

'hogy. a :gyógyszerész el tudja látni pl.. a ,kísérle ti · h essen a· gyógyszertárbóL Itt gondolok a megfelelő 
fáÍ-makológia·· tudomány· .által előírt feladatokat. szakmai képzettségű segéd;munkaerőkre. Van-e .a. 
Hangsúlyozom, hogy véleményem szerint egy gyógyszerésznek ilyen segítsége, van-e a gl:'ógy
embert nem képzettsége, hanem kép~ssége szerint · szerésznek elég ideje hivatása tudományos szmten 
kell megítélnL De nehezen tudok elképzelni _gyógy- · · való művelésére ?-
-szerészt rt. az orvosi diagnosztika területén gyógy~ 
szertári viszonylatban; . . _· Végh Antal dr. : 

Összefoglalva: a gyógyszerészet jövőjét· a Mittelmann osztályvezető kitűnéien kici(Jlg(): · 
gyógyszerész mágas színvonalú szakmai kikép:Zé- zott előadilsához nemannyira konkrét javaslattal, 
sében Játom,.továbhá.abban,. hogya mel!é ])eosz- .·mint a meginduló vita számára egy-két· szem: 
tott intelligens, lehetőleg érettségizett technika ponttal szerelnék hozzájárulni. Nyilvánvaló, hogy 
a _mecha,nikusm~?k~ e&yrészét átv~ll~lja. A ~?zép- a gyógyszerész, mint egészségügyi tényező, 
kadet;'k meg!elelo ke~zese. nagy seg!l~eget.nyujthat, ma már kevesli azt a.jóforhlán egyetlen 'érintkező 
a. ~yogyszeresznek · htvatasa. tudolJ1an)!OS gyakor- , pontot, amelyen a gyógyszer-kiszolgáltatás során, . , 
Jasahoz. mirit utolsó hincszem, a társadalommal érintkezés' · 
Mot.songi SatUÍorprofesszoc ............. ben álL f:rthető .tehát és örvendetes, ha újabb 

Saját mu1,1kateri,ileternmel kápesolafosan, , a kapcsolátokat keresünk s~ámára, ezzel azonban 
gyógyszerészeti. technólógiáról·szerefnék kül?n. né- • óvatosan kell· el járnunk. Ugyelj ünk, nehogy sok
hány szót .szólJ1i. Csatlak<;>Z()m Sch u! e~ akad~111~~~s felé kívánjuk a gyógyszerészt foglalkoztatni, mert 
felszólalásahoz, a technologta oktatas.anak )<erde,se: az orvosi stb. laboratóriumi munkának csak akkor· 
ben. Ezen a téren nagy segítséget kérek az Egész- van értelme, ha azt . szakér.lőként végzi s nem 

· ségúgyi Mini.sz,tériumtól.. ~gyógyszerészeti ~e:hno- egyszerűlaboránsként s főleg ha nem "univerzális" 
lógia oktatasahoz nem allnakrendelke:zestmkre laboránsként A vita sorim,arról sem feledkezzünk 
még 'a legszükségesebb,.· sőt gyakran a ·]egprirni- meg, hogy a ,gyógyszerészlétjogosultságának alá p ja 
tivebb rriunkaeszközök s.ern. J avasol om, hogy a. éppen az, _hogy a gyógyszerellátás utolsó lánc
modernmunkaeszkötök modelfjeit, rnelyeket kül- szemeként az .ő kezéből kapja a b'eteg a gyógy
.lö!dről kellene beszéreznünk; vagy jó tíjításökat, · szert. Ha'fel is bontjuk négy-öt, esetleg több részre 
mélyeket egyelőre nem h1du~k a gyakorlatban a gyógyszerészi funkció!, azt ne azért tegyük, 

111egvaió&ítani, szerezziink be, hogy legalál{h aj~vő 'hogy abból egyiket vagy másikat a gyógyszerés~
. perspektívájába azok bevezetését. betervezn~su!<. től egészen elvéve a technikusoknak adjuk át. 
A .gyógyszerészeti technológia· tansze:!'lélyz~te szív- C€lravezet(íbbnek vélem azt rnegvizsgálni; !J.ogy 
· vel-Jélekkel azon v.an, hogy a korszeru ·klv<;malmak-· .az így felbontott munka\<örök mindegyikéből hány 

nák rriinden tekintetben rnegfel~ljen,· .· ···, .. -••· .. · százalékot lehet technikusra· rábízni a .gyógyszeréi;z 
Az orvos,gyógyszerész komple.xumm;\sik része, személy! felelősségének és szakértelme jelentőségé

a gyógyszerész orvosi vonatkozású kÖzre)nűködése. nek épségben tartása mellett. 
Erről a kérdésről vélim1ényem sZerinLhelyes volmi lfíléz István ·dr.: 
megkérdezni •az orvódársadalqmr~preientánsait ... 
Itt kívánom elmondani még• (lit,.'liogy. Cseh: 
szlovákiában az orvos-kémiai, mikróbiólógiai vizs-
gálarokat kizárólag gyógyszerészek végzik '• 

Y ilmon Gyufa dr. : .. . .. . 
' Ba ez a kérdés az egész világon felseinen van, 

.úgy minden bizonnyal a. kapitalista államokban 
is tárgyama!< róla, Mennyivel ;•ktu*lisabbés fopto-

A mai kiképzési _rendszer is ele,gendő ahhoz, hogy egész; 
ségügyi téren is _hasZnos munkát végezzen a gyógyszer_ész. 
Ennek a munkának főleg: vidéki, falusi viszonylatban van 
igen ·nagy jelentősége. Gondoljuk m~g._ a faluban természet-

. tudományi és ·egyúttal egészségtaní képzettség.ű .:ember.· 
ismét csak az orvos; -állatorvos és a gyógyszerésZ .. A -falu 
lakossága tehát egészségügyi_. irányítást, vezetést, · taiiátsot, 
felvilágosítást csak tőlük kaphat. S ezek -közül kinek _van 
le-gtöbb alkalma foglalkozni az emberekkel? Nyilván az .ory~s 
-ut-án Jl ·gyógyszerész_nek, amikor ? J~etegekkel yagy hozza-
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t3.i-to~óikka_! ·beszélget a- pEitik_.ib~m; _vagy e-g-yszer;m-a_~ -· -
a pa,tika elott. Jtt meg lehet .tanítani 'az en-í bereket az- e" 

5-~r_ 
~ége_s· él~t~nód legelemibb szilbáiYaira _továbbá az· tEgesg~~z~ 
qg;yi_ !'1-!n!sz.tér:ium, egé~s~gügyL proPaianda irafainak z~fet 

. hasz!l_alasavai a gyogyszéresz az egyetemen szerzett isffieretei 
alap.1a.f! _fe!_vil_ágosít~a!j~ a~ embereket. a 'fertöző bétegségek 
megelo~ese_ es ~l~_antasa · tekintetében._ .GondoljUnk 'csak· 
aJalus! zs~_Ifolt lakasokban lakókra,__í_nfluenza,_ himlő, ·seárJa_-

-lma, typhus, dy;5enterla, diptheria :stb. betegségékkel 'ká··
c~olatb~n .. Az -el~ülönítéstöl kez~ Ve· a fertőtlenítés, a 'í áto/a: 
t~k e~tlltasa, e~e!.lJ:ekkel, használati eszközökkel, ruhákkal· 
yal_adeko~kal, :urule_~~el való megfelelő bápáSmód, __ -·a légy~ 

_ ~~tas, _a,legy e11~ni kuzd~Ie~, _a. prev~ntív oltások- alkalmiZása 
~ b., n;tnd olyan fontos ~o,zzanat- a ·p!<wenéióban,-ariiélyekkel 
embereletc:t le~e~--megmer:_teni anélkül; hogy a. gyégyszeréSz 
a kuruzslas va~J_~t- v:nne n;~gára, vagy belekontárkcidnék 
?-z,oryos_ n:u~ka]aba es _hataskQrébe .. Az' emberekne!~. 'n en 
n_anyu_ tapttasa,. felvilágosítása_ Végere.dményben-_ .az· e?Jsz~ 
segesepb e~etet ~Iztosítja .anélkül, hogy .bárkinek .külö11ösébb, -
rnunkat. f~radsa~o;, vagy_ befektetést j_eleri.tene. · 
·, . U~a~us f~lvllagosíthatja az ernbereket időszerű egész
segt __kerd~s~~rol, .P]·, t~le~·: a helyes~ és .céf~erű fűtésről, 
sz:llozte~esrol, vilagitasrol, ezek egészségügyi hatásáról 
{karosod~~· hasz;m), a _jó levegőró1, a köpködés, cseppinfekció, 
zsebkendohasznalat Jelentőségéről, a porinfekcióról kís
gye:_e~ek ~aszati~fekciójáról (pa-dlón csúszkálás), ~ csók 
fertozes! kozvet{to szerepéről, a baktériumgazdákról sth 
, Ny,aron_ meg a helyes táplálkozás legelemibb szabályai~

~ol, az elelm!_szere~ t~r_?lásáról, romlásáról (tej; kisgyermekek 
-es csecsen:,ok t!fplala~a, csecsemőhalál-ozás), hőreguláció
zav?ro~, h~_pangasos belhurut, ezek együttesen a csecsemö
~alalpz~s ket _alapp!Ilérét teszik ki nyáron; továbbá a test
at:olasrol, a_ ilsztasag ,..hiánya okozta egészségi károsodások
bo! {kosz; ruh, tetvesseg, gombás betegségek stb.)} az árnyék
s,zekJ tr~gyadomb, szemétkérdéséről és újra a legyekről 
a __ zar~ __ arnyéks~ék, é,s , t;á~yadomb egészségi és gazdasági 
elor~y~r?l:_ a lakas ~ptteserol, egészségi ártalmairól, a:zok el
k~ruleser-ol, _a ;uhazat trgészséglanárói stb., stb. EzeK a 
Jqragadott peldak csak arra jók, hogy láthatóvá vá[ j-ék annak 
~ rengeteg feladat_nak egy töredéke, amely mego1dásra vár 
i~- ame~;;be1_ IJ. ah. gyogy"szereszek. maL kepzet-f.ségüklrel 'is'-.jeieri~ 
osen. re~z: ve etnek. .- -- , -·--- · ----·--:, 

· , - A felvilágosító-,munka hatásá fokozható --ig~n ri~gy ffié~~: 
tekben, _h~-- a gyó~yszerés~- a-_'falu. tanító$ágávaL·ösSZe.fQg_ 
s-__ a_: t~mto _)J].egertL .az- egeszsegtam szempOntokat a. kis~-· 
_gyerme~e~e_ m_ár __ ebben. a korban beleoltja fisztaSá 

. p~ereteiet ~-s az Igenyi-a tiszta,_ rendes életmód-·: )~ 
Ezekkel á kérdésekkel szemben -aZt 

vf7,'P7ef.J.. 

életillód pénzl{ér.dés. 
-ugy~mis _az; hogy 
vízvezeték~ 
Azobban 

K ütt~l Dezső dr. ·: 

.· Mittelma~m dr. beszédélJen olyan. perspektív át 
J?Yilott a gyogy~~~részek jövője előtt; mely régi 
alt;Ju~~· Nagy órommel üdvözöljük ezt a tervet· 
a JOVOr~ vonatkoztatva. De mert a jÖvő már a 
holnap Is,_ a terv. tehát a. holn~p perspektívája. 
... A gyogyszertarak orszagos viszonylatban tör

tenokorsz-:rűsítés~ már évek 'óta folyik. Ahhoz 
h?gY a gyogyszt;r~~ élete az ·officina és a labo; 
kozott .sz:rves esosszehangólt legyen, szükséges 
volna elsoso~pan a laborok korszerűsítése. ·Itt 
gond~lok elsosorban vidéki 'viszonylatban·. a víze 
vez~tek~ber~ndezések, továbbá· .a gáz (vidéken 
butangaz} es a laborhah a vegyifülke kérdéséré 

· . . A munkaeszközök nagyrésze elévült (pL ~ 
merlegek), ezek. ~orszer~sítése elsőrendű f~ladat. · 

· Nem_ eges_zep Viiagos elóttem. a specialifások ki, 
szolgaltatasa~ak kérdése. Véleményem szerint nem 
V?lna helyes ennek a. technikára való teljes áthárí
tasa. l t t gondolok pL a~ egy' és kétkeresztes gyógy
sze~ekre, az ?rganoleptikusúton lehetséges elvál
tozaso~r~, a~. esetleges helyettesítések, javasia tára. 
Ezt koze~ka<;Jerekre nem. lehet bízni. Szerintem 

.. n,'m?en. kiadasra szánt vényt a gyógyszerésznek 
!alma es ellenőriznie kelL · · · . · . 

. Az oktatás kérdésével. kapcsolatban vélemé-
ny~~. az, hogy vigy~k vissza ~az oktatás· ügyét 
a .taraasztalhoz .. A· .taraasztal. es a labor problé

. n;akat nem hoztak be !IZ egyet<:mi oktatás terüle
tere .. Joo0;s~l~n; .a továbbia~ban a gyógys;!erts;eti 
~zaklap ktl;ovtfeset, · pz ~rszago~ viták megíttdításq 

~üJ!?n:. ;erqekeben. a gyakorlo gyogyszereszek körében. Külö
IWsen vidéki viszonylatban· tartom alkaimasnak .. a 

arra, hogy a vitákba bevonják a gyógy: 
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.. ·· Nikolits Károly dr. : 

. 'J~v~s?lja a ,:I<<)r~ázi gyógyszertárak számának 
·SZapontas~t, kulonosen a járási kórházakban 
,A galenus! labo~ok. kftrdésének rendezését. A ga! e> 
nusi labo;ok ke~desevel kapcsolatban megemlíti, 
hogy a gyo.gyszeresz a nagybani preparációs vonalon 
a galenus! laborban .is szaktudásának 

. mu~katerület~ezjutott_J~vasolja tehát: szabjuk 
n;e~ a_g~lem;si labor hatara t, továbbáa gyógyszer
tan keszi tmenyektenileti ·körülhatárolását. Helyes, 

[:~:~~~!~~;i;:i!;~l~;~~~~t:~~]lf;h•n.· ; :ÍIÍÚ elő tartj&, hogy 
k~szítmény . 

. . es>ék. 
"'tlvnr.nti kérdésnek tekinti a gyógy· 

kchmJlóÉ:iai oktatás kérdését: Kevés az 
oktatási idő, ile kevés a meg'elelő 

,zakkönyv is •. ·· ., . Kéti;· az egyetem segítségét, az 
oktatási színvonal,. az elméleti ismeretek megjaví, 

· tása érdekében. Ami a gyógyszerészhallgatók gyógy~ 
szertári gyakorlati idejét illeti; á jelenleg:beállított 
félévet kevésnek' tartja. J avasol ja, hogy a féléves 
gyakorlati időt emeljük feJ egy évre. Ezáltal . a 
hallgatók a magásszínvonalú elméleti oktatás birto
kában megfelelő gyakorlati oktatást is nyernek 
Középkáderek kérdésével kapcsolatban közli, hogy 
szerinte is feltétlenül· szükség van a vények kiszol-
gáltatásánál szakember ellenőrzésére,· tehát ebből. 
a munkából a gyógyszerész nem hagyható ki. 

Salt Oszkár dr. : 
At ·.előttem szó!Ók hozzászólásainak l<iegé' 

· szítéseképpen csak annyit, hogy céllink magas 
színvo!Jalú egészségügyi ellátás biztosítása és közel
vit.ele a dolgozókhoz, főleg falusi viszonylatban. 
Véleményem szerjnt á gyógyszerésznek a gyógy
·Szertárban a helye: .. A . gyógyszerésznek .. meg. kell 
találnia hivatását a gyógyszertáron .belül. A magi
gyógyszerek elkészítését néril merném rábízni a 
technikákra. · ·· · 

Második prÓblémáként felvétern .a prevenlio 
' kérdését. V éleményern . szerint a betegség meg
előzését fő irányvonalnak kell tekiiüenürika, mD
dern gyógyászatban. A·· közelmúltbarr a minisz
tériumban leiajlótt .kórházi iga~gatói érte.kezleten 
is. ezt az irányvonalat. szabtuk ·meg, Ugyanakkor 
azonban. felmerüita kérdés, hogy .kevés 2. vidéki 
(főleg kórházi) gyógyszertár.·. Kérek segítséget a 
vidéki, kórházi .gyógyszertárak felerősítése terén .. 
Javasolom, növeljük a gyógyszenészek$zárn;í:t .. -
Itt kívánom megemlíteni;. hogy ezen• a . vonalon 
a· . perspektíva· .Kérdését · ketté. kell .. választani : 
városi és falusi visíonylatban. Más a. városi és 

. más á vidéki gyógyszerész perspektivája és fel
adata. Összefoglalva, . a gyógyszeré~z !Öfelaélata: 
l. gyógyszerkészítés, 2. prevehtio. 
. - - .. - ,~-. . . 

Szomolányi Gyula dr .. kivMógyógyszerész: 

állíthatják elő, amelyeket a gyanpar nem tud 
a megfelelő mennyjségben, vagy minőségben a 
hálózat rendelkezésére bocsátani. Helyés-e ez? --'
merül fel önkénylelenül a kérdés. A felelet erre 
csak az lehet: mindent ·ott kell előállítani, ahol 
a legjobb. minőségű anyag a legolcsóbban . elő
állítható. . . Az Egészségügyi Minisztériumnak 
tehát a legsürgősebben meg kell állapítani, mely · 
galenikum és neogalenikum termelése a leggazda
ságosabb a gyáriparban,a megyei galenusi labora
tóriumban, vagy gyógyszertárban és előállítását az 
erre legmegfelelőbb szerv profiljába kell utainh 

' . 

Zalai KárolfJ dr .. : 
. A gyógyszerészet · természettudományi isme

reteken alapuló gyakorlati tudomány. Ennekmeg
feleWen a gyógyszerészek oktatása évszázadok óta 
a szükséges természettudományi' alapismeretekmeg
adásával történt. A. nagyüzemi gyógyszer.készítés-. 
ben való részvétel szükségessé teszi a természet-

. tudományi ismeretek elsajátítását is: Szükséges 
mindenek előtt a gyógyszerek gyártása kapcsán 
·előforduló nagyüzemi technológiai folyamatok és 
gépek műszaki ismerete. Fentiek alapján .helyes
nek tartom pályánknak, a'z' egészségügyi szempon
tok megtartása mellett, műszaki irányban való 
fejlesztését. Ez v<"ien'lényem szerint a . gyógysze: 

•része t fejlődésének egyik' biztosí téka. 

··Rom -Pál .dr.: 
l. -A hazai gyÓgynÜv~ny-be~ürűjtés, termesztés, feldol

gozás, -kivitel, illóolajgyártás .stb: a -legtöbb cikkben- már 
. messze túlhaladta az 1938-as szintet. Az elért eredmények 

mind orsZágos,_ mind világviszonylátban nagyon 'jelentőSek. 
Mégis ezen a területen alig látunk gyógyszerészt Ha megkér~ 
dezzük : mi ·ennek: a _jelenségnek _az oka, talán a, kiképzés a 
hibás?-~ a választ :az orvosi vonallal vt;~.ló összehasonlítás
ban· kapjuk meg:- Az orvos az. ~_gyetemet- elvégezve Med. 

.univ., a·-gyógyszerész Pharm: uniV. les:t. 
, 2. A drogvonal ··olyan Szakképesítést igényel" és jelenl:_ 

mint az · orvosnál a szakorvosi {belgyógyász, sebész, ezen 
belül pedig orr, fül, gégész, urológiai sebész 'stb.). A különb.! 
ség-nagy, m~rt gyógyszerésznek jelenleg még a .szakkepesités 
megszerzésére_ nincsen mó.dja. . . Jelen hozzászólásom-ban 
csak a drogvónallal.foglalkoiom. A gyógyszerész az egyetemi 
kiképzés. folyamán _botanikából, gy_ógyszerismeretbó1, álta
lános, inkább artatórriiai. ~iképzést kap. Belföldön 200_ féle 
terme~ztett és .vadonteimő gyógynövén)l kerül begyűjtésre,
kivitelre, feldolgozáSra. A termesztést,. begyűjtést -:-mező
gazdák és kertészek végzik, 3.ldk Cb ből szigorlatot is tesznek, 
a feldolgozást :pedig vegyészek irányítjá~. 'Minden vadort
termő gyógyllövénynek-megvanllak a maga_ sajátos,_ egyéni 
beg_y.Íijtési, .szárítási; tárolási, szállítási stb. szabályai, a ter
mesztés.pedig alapos mezőgazd_asági szakismeretel{et igényeL 
Ezeket a_ tapasztalatöka-t csak gyakorlattal rendelkező 
vezető· mellett lehet_, elsajátítani,_ többéves tanulmányi _'idő. 
a:Iatt, figyelembe véve az ehhez fűződő igen fontos gazdasá_gi 

V éleményern a~, hogy elsősorban arra . kell 
ti)rekedriünk, hogy at. előádásban megjelöltrnun ka~ 
területek közül a galenikumok és neogale11ikumok 
előállításának aJtaiunk elhagyott, vagy~elvesztett 

. területét a gyógyszerészet számára vh;szaszerezzük 
Az új muhkaterületek megszerzésénéL nemcsak 
azért kívánkozik ez az előtérbe, mert itt tulajdo!J- · 
képpen régi, elhagyott, ·vagy elve.sztett terület~k 
visSzaSzerzéséről van. szó, · hanem ·azért, is;- -m_ett 
sajnálattal kell megállapítani, hogy póhtosan ezen· 
a terület.en. a gyógyszertárak általá11o~ á]lá!JlOSítása 
óta igen komoly viS'5zaesés mutatkozik. A gyógy
szertárak államosítása óta ugyanis a gyógyszer
tárak kizárólag··azokat a galenusi készítményeket 

: érdekeket. A ·hasonfatot az aniasi vonallal· folyta-tva, -=az 
anatómiai képZés Után csak többéVes· gyakorlattaJ lehet valak-i_ 
sebész,'· v:agyis holt any-ágból-, ami a -drog---iS,--az élő anyagr.a 
való átmenet csak kellő gyakorlat után lehetséges. 

3. J avasalom ; -Az :egyetemi. oktatás folyamán már meg
látszik, kik érdeklődnek a kérdések iránt, és ami -még _fonto
sabb, kiknek- van erre képességük. Ezeket d kellene a ter
mesztő, feldolgozó, ·kiviteli stb. vállalatokhoz küldCni ·2-3_: 
évi -szak-gyógyszerészi- kiképZéSre. A tanulmányi idő le tel té-· 
vel pontosan kövétve· az:· orvosok szakorvosi Szabályzatának 
elöíiásait, eredményes vizsga letételét iS szükségeSnek ta_rtom. 

4. A gyakorlati kivitel nem lesz egyszerű kérdés. TekmtYe1 

hogy a g-yógynövény és illóolajügy több tárca keretébe 
tartozik; így a Tervhivata-l irányít, :az F. M_., a Szöyosz, · 

l 
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Halniai Jiinos_ dr.: 
' • . ' .- _l.~ c· 

_ __ -··AZ:-_ egys~ges· irányítás . a gyógy(iövény. terüiet€n i-end. 
k1vul- fo~t?~ .e_? szukséges. A· Szavjetunióban régebbi fdö óta 
-~e:vszeru, -ertékes kutat_ó munka folyi-k :ezen a téreh.- Sz;ret
_neok~· ~~-~z .. nálun~_-_is ~-~eg\;aló_s~lna._ .A gyógynöyéi-tY-ügy 
;entrat!z~lasa az_ ~ges~~egugyt ·Mtntsztenum -irány.ítása alatt. 
ugy_ -rnmt, a, Sz-9VJ~tumoban . .. ?gyre több ·és több _a• :~ ~ 
oldasra. var~ __ p~obl~m31. A szaksa]tóna'k_nagyobb terjedelműn:e~ 
k~l~t?:fle·1~mue es :ktva_natos volna a gyakraj)bi ll)egjelen~·. 

d~J~::; jelenjeg 'folyik annak ~yakorlati elő' 

'i', i 

!l)ódon a kérdést rendezni. Oe· nem kevés azoknak 
a,gy:ógyszertári!knak a száma, ahol még sok tenni.· 
való van. Most folynak a második 5 éves .terv 

• .;. hogy a,gyógynöv<'riy.eket minélna~yobb 
.;,,;;J,>if,n alkalmazzák , a, gyógyításban. Gondunk 

hogy ezt , kdlő propagandával támasszu)< .. előkészítő munkálataival kapcsolatos felmérések. 
támogassuk. Ennek érdekében kapcsolatot 

a gyógynövény-gyűjtéssel és termesz: 
jövő perspektívájába ez a kérdés is bele-

A sok komoly, értékeshozzászólást megköszö
és kérem. másutLis mondjákel véle111ényüket, 

:alJín\latot és javáslatot.pedigszépítés nélkül hozzák 
. a minisztérium. ·tudomására. · 

E:redmétayeink · 
Visszatekintve az J954,es esztendőre, szakmai 

· fejlődésünk eredményei köiül az elsőkközölt émlít, 
··. betjük meg a· gyógyszertár-hálózaL fejlesztésére 
kitűzött céljainkat. ·Az alapot erre 'riemcsak:az a 
körülm.ény biztosit ja, hogy tavaly egyes ·vállac . 

3-4_,szer annyi összeget fordítha.tta.k e•mun-
. kivitelezésére, mint a,n1ege15ző" éVekben, 

is, hogy .. ·a kezdeti, sok esetpen -ssak 
Lépések helyett. egységes, központi 

alapján -folyhatott a · mtmka ezen. a 

is. lejlesztésének mai felaCtátai nem 
annyira. a számszerű, mint inkább .a .szakmai
műszaki fejleszté~ kereJébe tartoznak. Ez termé, 
szelesen nem jelenti- azt, :hogy számszerűen nem 
.s,;apbrltottukhazánk·gyógyszertár-hálózatáLEbbeh 
az évben adtuk át a forgalomnak .~· .többek kijzött 
- az 5/56-os rábapatonai (Gy(ír m.):és a 19/78-as 
sajóba!Jonyi (Borsöd m.) ·gyógyszertárakat. -~ 
A .<;:songrád megye(. Szat.ymaZ, közs<'g )$1kóinak 

. kell többé !0--15 km-re, . Sáhdorfalvára, 

•~ri~:i~~~l~!·~~vagy. Kiskundoroismára utazn.iuk; ha van szüksegük, mert korszerű, új · 

~~~:~;~r~:~~~~~t~~IJt]f~~- K.omió bányác · ,, .. ··e~··. az .új IaJ<,ótelep 
"">''"K: a ·10/53-as komló-

. ·. . . . . .. . része. azonban az elhanyagolt, 
korszerűtlen; a megnövekedett . .forgalom -lebönyo-
1ltására alkalmatlan gyogyi;zerlárak á(é])ítése, kor
s,~:~t~~k;~s~· . vólt. A vidél}i, falusi gyógyszertárak 
·e általában kiterjedt a gyógyszertárral 

·' ·~r~~~~~{rg~ szólgáhiti lakás tatarozására, k()rszerű
_. fürdőszoba, WC kialakítására .és. beren
;:· .de,oes€~re is. A munkac és életkörűhnények :egy, 

együttes megjavítása döntő lépést jelent 
előre, komoly_· segítséget jelent k.itűzött célunk 
eléréseb.en : )l ogy á színvonalas szakma111lunká t 
végző,. megelégedett gyógyszerészek minélc !l agy o bb 
számban dolgoZzanak kifogástalan gyógyszertárak, . 
ban; ·l<órszerű munkaeszköziikkel ; hogy muJikajqk 
utall··J~gas, világos, napos, 'egyszóval egészséges. 
lakás'-'il~rjon r-ájuk. )í . ·"-'· . / .. 

. . Több mínt 100 falusi gyógyszertárat es szolgá" 
lati lakást korszerűsítettünk az·el!l)ú!Fév folya
mán fenti célunk elérésére. Sok esetbe!) ~sa\< köz
ségen belüli áthelyezéssei tlldtllk. megnyugtató 

E 'megállapítás, felmérés folyamán tiszta képd 
kell kapnunk minden eg-yes gyógyszertáiTÓI, min
den hiányosságról, akár épületbeli, helyis<'gbeli, 
aká\· berendezés vagy felszerelésbeli legyen js az. 
Ezen hiányosságak összegezése után lesz lehetőség. 
arra, hogy az elkövetkez~dő 5 évalatt valamennyi 
~ · e tetületen ''mutatkozó - lemaradásunkat 
feJszamoljuk, és a gyógyszertár-hálózat reorgani
zálására vonatkozó terveinket végrehajtsuk 

·A városi ·gyÓgyszertárak tekintetében is még 
J11essie vagyunk a hálózat aránytalanságában 
múlatkozó hiányokfelszámolásától. Köztudomású, 
"hogy mivel a gyógyszertárak felállításánál régen 
a jövedelmezős~g biztosítása volt a főszemponJ, 

· e törekvés eredményeként egy-egy városban sok
szor 3-4, néha több gyógyszertár a legforgalma
sabb központban helyezkedett _ el, ugyanal~kor 
a város jelentős kiterjedésű perifériás terűletei 
gyógyszertárnélkül maradtak. Altalában a gyógy
szertár,hálózat ineális eloszlásának azt tekintjük, 
amikor egy-egy t;agyobb, központi, többnyire 
éjjel-nappalos szolgálalú gyógyszertár van aZillető 
yáros vagy kerület; tehálaz ellátási körzet centru, 
mába!.l, míg körülötte a perifériák felé több kisebb 
gyógyszertár biztosí t ja a távolabbi lakosság. gyógy
szerszükségletének kielégítését. E programunk. ke
retében létesült Székesfehérvár külső kerületében 
a 3/57-es új gyógyszertár, míg a központi gyógy
szertárak kialakításában elért eredményeink.között 
szerepeinek az 1/16-os ceglédi, a 8/25,ös zalaeger-

o szegi, 9f2'es kaposvári, 17/3,as nyíregyházai gyógy-
szertárak. · , 

E fokozott feladatok elvégzésére az elmúlt év 
folyamán az egyes vállalatok kivétel nélkül lehetp
séget kaptak beruházási előadó munkába állítására, 
és ezzel a lehetőséggel a legtöbb vállalat élt is. 
A • beruházási előadó men tesiti a -sz.akvezetőket 
(főgyÓgyszerészt, szakfelügyelőt)·az aprólékos, idpt
rabló kivitelezési feladatok alól, és több lehetö
séget nyú j t számukra _,.a munkálatok szakmailag 
helyes . megterveiésére•· A tervezési· munkálatok 
színvonalának emelésére, valamint a műszaki át
vétel .helyes végrelüjtására több vállalat már 
a múlt év fofyamán, igénybe vette műszaki képe
sHésű káderek {mérnökök> technikusok) segít-· 
ségét. Ebben az esztendőben ezt már minden 
vBllalatnak kötelezően alkalmaznia kell. • · 

Az elmúlt évben is folytattuk a Gyógyszertári 
Központ ban, majd az, Anyagellátási Igazgató
ságon az átalakításra vonatkozó tervek szakmai 
felülbírálását. E tervf,elülbíráló bizottsági üléseken 
a korszerűsítési munkálatol(kal kapcsolatos 'funk
cionális és szakmai "követelményeket figyelembe 
véve igyekeztünk biztosítani a gazdas'ágosság mel
lett a minden szempontból.helyes kivitelezés alap
feltételeit. Korábban csak a helyiségekre terjedtek 
ki a felülbírálat szempontjai; ezt az. elmúlt ev . 

. folyamán. a gyógyszertárak berendezésére, bútor
·. zalára is kiterjesztettük Sok jó megoldás, gy"!kor-
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az.: 
1yozza sók 

. községen , belüli és 
áthelyezeseket 

A. felsorolt, mindenekelŐtt anyagi eszközöket 
igénylő fejlesztesen túl azonban koi11Öly .előt~~ 

· hajadás mutatkozik 'l szakmai munka területén is. 
Egyre többen járnak a gyógyszerész-továbbképző 
konferenciákra, és' alkalmazzák a gyákqrlatban is. 
a konferenCiákon tanultakat. Az elméletnek a 
'gyakorlattal való szerosabb kapcsolata révén mind
i nkább kidomb_orodik pályánk tút:lol11ányos jellege. 

• 

A MAGYAR GYóGYSZERKONYV OTODIK 

segítő 1~a:z~~~f~~~~~~~~~~~r egészséiinek me:ovédéséért 
ban. 

A bolgár gyógyszef>észek·- szetetettel köszöntik 
kartársaikat az új. Gyógyszerkönyv megfelenése 
AZ V. Magyar (Jyógy~zerkönyv, _-a ·magyar 
tudomány. hatalmas. sikere. ,.....- egyúttal 
yiselője -a béké, a demokrácia és ·a haládá szov'j_et 
szellemében erősödő -szocializmus·- táborának.''-

dületenek Ne érezzük- éoss1rn~:e6n~~~~:k"'~~}'j;i';;k itt. mar úgyis mindent. e. 
válóbbjai c,- ugyan ki kívánesi 
szerész véleinény ere? ! M ert mi 
vátjuk 1 ·Az első távlati ankét 

· a sor, hogy gazdagítsuk; közelebb se.~!~~;~~ 
: valósuláshoz ·. az ankét amúgy is 
anyágát · 

A-GYÖCl;YSZERt:SZ · 

ankét sokrétű javaslataiban: milyen mér(ékű pL 
a gyógyszerészet 'világválsága,a Szoyjetunióban? 

Román József dr. egészségügyi miniszter csak 
néhány hete áll a magyar egés20ségügy, a magyar 
gyógyszerészet élén .. Egészen bizonyos, hogy filint 
eddig minden elődje, hamarosan ő is kimegy a 
Szovjetunióba, hogy hazahozza és nálunk is alkal
mazza. mindazt, ami a mi viszonyaink közölt is 
eredményesen megvalósitha tó. Es· talán nem kívá
nunk olyant, ami teljesíthetetlen, amikor .azt 
kérjük: ezen.a tanulmányútján a gyógyszereszek,. 
a gyógyszertári munka itthoni ;;zakértői is vegyenek 
részt kíséretében. Hadd mondjuk el' most; amikor 
hazánk felszabadulásának 10. évfW"dulóját ünnepel
jük. és háliliett szívvel emlékezünk a .legyőzhetetlen 
S;ovjei Hadseregre és a kommunizmust építő szavjet 
népre: .a magyar gyakorló gyógyszerész még nem 
találkozott· a szóvjet gyakorló.· gyógyszerésszel, 
Hadd mondjuk el ma, hogy ni.el)nyi hasztalan 
kísérletezés, mennyi felesleges kiadás utan juthat
tunk '" odáig, hogy csak valamit is megsejtsünk 
abból, amit aszovjet emberek márrégen megvaló
sítottak és állandóan tökéletesítenek Mondjúk el, 
hogy a magyar gyógyszerész is tanulni, fejlődni 
akar, fejlődnie kell, . hogy f~lelősséggel szálhasson 
hozzá jövője megteremtéséhez. Erre kötelez első: .. 
sorbanez a most egybehívott ankét. 

De másért is ·ki kell jutnunk végre, magyar 
gyógyszerészeknek a Szavjetunió ba; Nemcsak azért, 
hogy merítsünk a szovjet gyógyszerészet, a szavjet 
tudomány kincsestárá ból, !).an em . hogy . mi _ls 
tájékoztassuk, jó. tapasztalataink átadásával szav
jet gyógyszerész elvtársainka t,, a· szovjet gyógy
szerészetet Gondoljunk csak Schu/ek Elemér első 
felszólalásáta, M~szárds Ferenc záró ·szavaira, 

· · .!).mennyi felszólalás, annyi magas színvonalú \}ez-. 
deményezés, annyi .példamutató felelősségvállalás 
azért, hogy a mágyar gyógyszerészek.elisni.erésb"n, 
megbecsülésben· az őket megillető' helyre kerül
jenek Meg kellene "ismerkednünk a szovjet gyógy
sierészekkel, hogy hazánk 10 éves .barátságát, 
örök hálánkat ott· az ő hazájukban meleg baráti 
kézfogással is megpecsételjü\c Es talán ott kün!) 
a Szavjetunióban megkérdezhetnők azt is, hogy 
mit" tudnak, milyen embernek, milyen elvtársnak 
ismerték a mi Téri "Tiborunkat Mi csak annyit 
tudunk róla, .hogy velünk harcolt 1919-ben· -és 

De említsük meg azt. is; amiről.azankéton egyike volt azoknak, akit .a Tdruícsköztársaság 
volt: miL tanuitulik eddig: és rni. mil)dent . bukása után "örök időre" [etiltottak a .gyógyszerészi 

;~~~~~t,u· ~:. ni.eg a Szo"vjetunió gyógyszerészetétől? pályáról. 5 évi börtönre ítélték, de rövideoen 
:· szét·.·magunk·körüf,ésclássukmeg, hogy ·az ítélet után cserefogolyként jutott ki a Szavjet

mi mindent kaptunk a felszabadulás,.de különösen únióba. Mi csak :annyit hallottunk róla, hogy 
·. a gyógyszertárak államosítása óta ·a Szo"vjetunió. ·a második· Honvédő Háborúban Téti Tibor mint 

élenjáró gyógyszerészetétőL A szaksajtóban is szavjet katona sz()Vjet .földön elesett. Hadd kerliijön 
megjelentek fordítások, szavjet utasítások, a_file, be Téri Tibor gyógyszerész Than Károly mellé
lyeknek elmélyült figyelembe vételéyelllemcsak . tucL5oaink és hőseink galédájába, Hadd nevelje 
a nagy gyógyszertárak berendez.ését; hánem azo~- · és .e?nlékeztesse a·z ifjúságo! arra-: hogyan élt, 
nak belső ellenőrzését is ni.eg tudtuk valósítani . ,_\ dolgozott. .és harcolt valaki közülünk az utolsó 
Es beszélnünk kell arról is, ba lényegében nem is pillanatáig mostani felszabadult életünkért. és 
ez volt áz ankét feladata,· hogy, mik<ÍÍ'pen kerül- miként nevelődött; a. forradalmi eszméken azzá, 
hetnénk közelebb aSzovjetunióésa·népi·demokrá· amit minden ember szabad hazájá)?an kiontott.· 
ciák . gyógyszerészetéhez:. Hógyan győződhetnénk vérével pecsételt. meg ... l(érflnk, mitzden~it, aki 
meg arról ~ é& ez már benné érlelődik, forrcaz tud róla, legyen segítségü,nkre az adatok felkuta, 
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·A SZERRESZTQ. BIZOTTSÁG úJ·TAGJAI 

· Szerkeszt5 bizottsági .. ~agságár~l :egyéb·. eÚci;lalts~ga 
miatt lemondott Faragó Sárrdor~· Nőirádi Lászlóné éi Végh 
Arit-al d~. LemondáSukat azzal :a kéréssel-vettük tudomásul-, 
aininek 'teljesítésére"'Ig€iretet is kapturik, :hogy ülnácsaikkal 

. ezUtán· js -lámogatni fo'gják a ·szaksajtó egyre. nagyobb, fel
~t:Jatók · előtf. álló . munkáját.. · Szakcs9portunk yeiető§égíi 
Aliber-L~szló -dr.-t; Csantbs Mátyás dr.-t és K-emenes Jánosrrét 
a siaks<i.jtó s~€rkeszfő bizoUságába beyálasztotta. 
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Az eskü szelleniében szerészi edfiflyeken. receptekert át a haladó·ha!~yómámyokc>O> 
1848 emlékeih, az elsO szaklapon1 Rozsnyai, 

'kereSztül .a penicillinig, az V. kiadású Magyar Gyógyszer
könyvig. Érdekes a keselyű szívének, a szarvas-szhr csont
jának, a Stincus marintts-nak, korallokn'ik, a tengeri mcsza
tok hamujának, a "hiiyány bécsi rongynak", a bábsli tő 
mintának, a Ti!Ut. zallae és sok más története. Igen érték-est& 
a mi'llt Századi diplomatervek, gyógyszerészi mestermtlvek, 
1848 gyógyszerészi vonatkozásái az első gyógyszerészi és az 
első kémiai szaklapra, házi' és úti patikákra vonatkozó doku
mentumok, íg)r az 1919-ben megjelent G)iógyszerészi Újság· 
egykori száma. _Ezekhez járulnak a régi patikák ritka és 
dekorációs ahyagai is. 

A köz?psö asztalon és a terem két oldalán felszaba
dulásunk 10 évi munkáját szemléltetik. Versenydíjak, jutal
mak;, dolgozatok, gyógyszerkönyvi vizsgálati statisztikai 
adato~, az oktatás újab b dem_onstrációs eszközei: müvésZies 
táblák, fényképekf vágott, porított drogok, galénusi készít-· 
rnények, specialitások -g'yűjteménye. Kész mikroszkópos 
preparátumokkal, "jó -~lméleti . és gyakorlati jegyzetekkel, 
tér képekkel, tanulókőri munkával, dokumentációs· anyag: 
gyűjteménnyel segítik az oktatást, kutatást és továbbkéj):tést~ 
Grafikonok; táblák Szemléltetik a hallgatóság létszámánák" 
t11dományos .er~dményeine}r alaku,lását, az ·Intézet folvóirat. 
műszerállorilányáne.k fejlödését, ·segélyek, jutalmak,- mégtaka
rítások értékét,. tanulmányutak, üdlilések számát és ered-mé
nyeit, tovább~épzés ép-ítő· kriURáját. 

A ha,t'madik asztalon az lntézet jubiláFis dolgozóiról.éS 
a 30 év"· munkájáról kapunk felvilágqsítást.. Tudom~ny:os · 
dolgozatok, tankönyvek, gyűjtemények egy-egy "része'kápott· 
itt helyet, ·bibliográfiai_ ritk?ságok és ~rdekességek nihány 
pél.dánya, egy-két ősi mikrf?szKóp, néhány sor kiváló tudó
soktól, fénykép nemzetközi- l~ongresszusokról, gyűléseikről 
és. világhírű szakférfiakróL Középert a Magyar Gyógyszerész
tudomá·nyi Társaság Ertesítőjének bekötött évfolyamai lát
hatök, melyekkel az Intéz~t és ·a. Társaság oly elismerésre, 
!Uél tó· hírr:t~vet szerzett a hazai gyógyszetésztudományoknak.· 
01_4alt az Ertesítövel csereViszonyban volt külföldi szaklapok 
k~Jnyvtári dobozaL . . . · , 

1 
, . . . 

A ter.em ~zernben levő falán az Intézet yolt igazgatóinak; 
V áinossy1 _Jakabházy, l s;;ekuJz, Lioták p~of~<>szorok · arcképét. 
ésc·eg)~ kitüntetet~ dolgozóra vonatkozó adatokat gyüjtötték 
ÖSSZE;·- Baloldalt a hallgatók tanulóköd térképei, külföldi 
kapcsolatok. Mindezt számos cserepes növény, néhány·dekora-
tív felirat és magyaráza~ teszi ele\·eneQbé. '. . . 

' 

SZAKSZERVEZETÜNK 

március 18-i unnepi nagyaktíva ülésének kimagasló- meg
nyilatkozásai Sárfy Rózsi titkár beszámolója.· ha:zárik fel~ 
szabadításának 10. évfordulója alkalmából az .O. Eü. Szak·· 
szervezet 10 éves mú'ködésér01 és Román József dt. egészség-' 
úgyi miniszter első útmutató nyilvános felszólalása volt . 

. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szakszervezeti munka· 
színy_onalát emeljük a polittkai murtka s~ínvonalára. Merft-
sünk erőt, mortdotta, azoknak az eredményeknek kivívásáb6t 
amelyeknek elétéséhez akkor· sokkal több har~ra, áldoi:at
yállalásra volt ,szükség. I_smerjük. meg és· használjuk· fel 
a szavjet orvostudomány élenjáró tapasztalatait. , 

AndriSka József dr. SZ<,lkcsoportunk főtitkára öSsze
foglaló jelentése sz8kmánk 10 éves eredményeiről-és kíván-

. ságairól számolt be. A nagyaktíva ülésen, kiemelkedő szak~ 
szervezeti munkájuk elismeréséül miniszterünk kiosztotta · 
a kitüntetéseket egészségügyi intézményeink, -a . minisz-

vail. .. térium és -a szakszervezet ·funkcionáriusaina~ . .Ekkof ~apta 
t ~meg az "Egészségügy· kiváló . dolgozója, kitüntetést a mi 
ós~gn'ak. · \ szakmáokból J anovitz Iván a 715-ös gyógyszertár vezetője. 
· . ·A- könyvtártéremben levő kiállítási <iny~g ~- ré;;Úe .. OSzl:.:. 'Jsmerjük és ·ma'gasra értékeljük Janovitz folyamatos szak-
ható. Egyik ·része foglalkozik a féléve kőtelezö ;>Gyógyszeré- Szervezeti működését a felszabadulástól Ihosfanáig. Ott a 
szet .. t~,rtén~~~~·_- ~jn_ű t~~~Y den:or_IStrá~!ós .. ap.y"a~ával:- Szint~ nagyaktíva ülésen úgy éreztük, hogy Janovitz Iván okleve
kaletdoszkopszeruen megeleve-fledik elottunk··"~: "gyógysz~re· lével és érmével jutalmazták mindazoknak eredményes 
sZet, a gyógyászat útja~ az els'ő kin ai· gyógyszerkönyvtől) sz~kszervezeti tevékenységét is, akik jelepleg nem részes.ül-
eg~jptomi .hief.Oglifáktól. liaza·i római ~~~i l.~.Jef~en,. az ·?lké- hette;k miniszteri kitüntetés'hen. 
n'liárt, mágian, ·a 'Sárkányvéren, köZépko~i· és újkori gyóg)i- . (sz.) 
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A. SZ:ERK.~ZTŰ BIZOTTSÁG úJ• TAGJAI 

Sz~~ke~ztŐ- ·.bizonS§_gJ~ Íags~g~ról-- ·egyéb eHogla:lhiága 
miatt le'mond~tt".Pardgó Sárrdö~~- Nófir&!_i ·Lászlóné é~ Végh 
Aiilal--d~. LemoridáSitkat_ aiz3.1..~f kér~ssel ·vettük· t'udoriüísu-1, 
affi_i~ek 'ieljesítésére_}gEiretet ls- kapturik:- 'hogy··lanácsaikk~l 

-ezútá:-n K támogatui fogják a-. szaksajtó .. egyre-, nagyobb, fél
ad-atOk'-;--előtf. áÜó. murikájáL SzakcsoportUnk ·veiető~ége 
A·úber- László--dr.-l; Csófztbs,Má-tyás df.-t -és:KJmenes Jánosriét 

. a. --sza~s3jtó · sz.etkeszfö -b-izOnSágába beyálasztotta. 
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Az eskií szellemében 

is· 
/l.- ielSiftbadulási jubileUmi ki-állítást mindeN __ orvos

egyetemi_ -~linik()_ :~s-_-int~zet _-is_ megte_ndezte._- J gy a·,:Gyó_gy-
- npvény-_ és_ Pr9gismereti- __ (Fa~makognqziai)J"-Intézet-_is, ·:melv 

jubiláris 'kiállításán 40 _eves fennáll-ását.iS 'finhepelté-és· bemtl- · 
tatta- errevonatkqió_-;·dokumenturnait,. elérF ért_ékes _ ·eredmé: 
nyéit. A kiállításn8kszániqs látögRtQJa vóltmemcSak3..-h,3llg<r
tók; a-'gyógysze:ré.szék;_t~e)miktlsok~ hanem_ a•_tbko_n··sza'kmák 
(gyDgynövény, gyógyáru) dolgozóinak kőréből- is. 

Már ·a tO!jos:óti -S~efnühkbe\>mk: I 945_ és-. !955_: />;_-Jal on 
r'égi, kopött1 ideali?:ált ·növényt· t~blákat-- "és_· ábrákat·"látuiik 
a _ __felsz?badulás dőtti.._ id~'kbó1_, -·odébb- )>~~~g.- most-· :készült 
művészi 'fé'nyképféhuételeket; h3zai Siárllazású :·gyógyJ!öVé
Ji,Yekféíl ~·eréd_eu.- ·tetrnöbel'yükön. ·A·: 'kép~k --,-a-.-_-~Kölps~háZ:ZSpáf 
g~n_dos mufikái. Szembcm: az 1945· előtti oktatás -segédeSZ-Kö-zei 
~---f.ökénl-. táblák--_~-,:-- és, melle~te .. aZ-: Nak,.,Jén'y~él';_--.:.Jérk~p,- _ 
folyadéJms- -kéSZífméTiy a gyógyiiövényektöl ___ é~ -_ :;rrlííV~sZi 
ki:Vitelű _ na~w- OK~atá~i ·tábla, ·rajt ri· m_agánák -a -gyogy~ővény~ 
rtek,_. a dr?goknak~ ·. nlikr_oszkQpps· _· }{Ppének, ;_ hatóanvag2ihak-, 
haSzfiálalának,:·galeDusi.- _fs -spedalitá~:_'·-késZífmf:ny~i_hek,-1ét_--
sotoláS;a. _ Végül legfontoSab lJ hritó:aJiya~ának-!kémiai_. ·szei:·ke
·zeti képletét szemlélteti. _ElMS:zíttctésük sok gorido~jifuiikára 
vall-. Ezzel-nagy-segítségét nYújtanak --az:okta_fásban· a-hal-Iga~ 
fóságlúlk ,.. - -_,_._. ' . - ,- --- . . . .,, _' - r 
~ _ . A kÖnyvtárthéfllh_en ie_v·ő ·kiállítási: ~Íiyng~~;--:réSz_re·:._ű~zl{, 
hhtó·. Egyik ·_része -foglalkozik.'? félé:ve kötele~ő -~)Gyógyszeré
szet történ~te'' __ cfimT t'~rgy_. demonstrációS ailyagávaL: Sz_inte
kaléi:tlt)s'zkópszettiíin·: rnegel~ve:nedik -előtt-ün!~>~~: :_g}r,9gyszeré:
szet; ·a: gyógyászat :útja; az. -elsp- kinai,:-gyógySierköhYvtöl) 
egyjplomi·,hie_r.oglifá~tól, -hazai rótn3i_-_l~~ri_1,~Ie'-te~e~,. :az :~lké: 
mián, mági-án, ·a ,sárkányvér-en, középkOri·.és.-újkoi-i_· gyógy~ 

_szerészi_ ed~.nyekefl; receptekert át a- haladO- hagj.románVokon\.·. 
I84S.emlékeih, az __ elsö szaklapon, Rozsnya_i; Kabay ml!Ókáján· 
keresztül .a penicillinig, az V. kiadású Magyar. GyógysZ.er_
könyvig. ÉrdekeS a keselyű szívének, a szarvas-szív csont
jának, a Stincus marinus-nak,_ korallokrúl]{, a tengeri_ mcsza
tok hamujának, a "hitvány bécsi rongynak", a· bábsli tő 
mintának, .a 'Tinct. zonae-és Sok más története. Igen értél{é-Sek 
a miílt századi diplomatervek, gyógyszerészi mesterrníívek~ 
!848 gyógyszerészi vonatkozásili az- első gyógyszerészi és az 
első k~miai szaldapra,_ házi' és úti patikákra vonatkozó doku
mentumok, ígY az 1919-ben megjelerit Gyűgyszerészi Újság 
egykori száma: _Ezekhez járulnak a régi' patikák ritka és 
dekorációs· anyagai is. 

A középső 3.szta1ofi· és ·a terem két oldalán f~Iszaba
dulásuilk (O évi munkáját szemléltetik. Versenydíjak, jutai~ 
mak, dolgozatok, gyógyszerkönyvi vizsgálati: stat-isztikai 
adato~, az oktatás újab b demonstfációs esiközei: müvesZies 
tábl?k, féhyképeki vágott 1 porított drogok, gaiénusi készít-· 
mények, specialitások gyűjtemtnye._ Kész- m:ikroszkó{:ws 
preparátumok-kal, jó . elméleti ·és gyakorlati jegyzetekkel, 
térképekkel, tartulóköri munkával, dokumentációs· anyag.: 
gyüjternénn'yel Segítik az oktatást, ·kutatást és továbbkéPzést; 
Grafikonok; táblák_ Sz-em} éltetik a.- hallgatóság létszámának,-: 
·tydományos .er~dményeiné};:_-: alakqlását, az -lrité:zet folyóirat. 
műszerállbmányánek fejlödését, ·segélyek, jut-almak,- migtaka· 
rítások értékét, tanulmányutak, üdiilések ·számát és eredmé
nyeit, továbbképzés építő· kritikáját. 

· _ A hqrinadik as~t2lon az Intéiét jubHáris dólgozóir6I és' 
a 30 év> munkájá-r:ól' .kapunk felvilág~sítást Tudom~nyos: · 
dolgozatok,_ tankönyvek,- gyűjtemények egy-egy ~része" kápott
itt helyet, bibliográfiai_ r:itkaságok, és- ~rdekességek nihánY
példánya, eg~-kft ősi rnikr~?szkóp, néhány sor kiv-áló tudó
soktól, . fénykép nemzetközi ')t~:m-gresszusokról, gyűlésékiöl 
és_ világhírű szakférfiakróL KözéPert a Magyar Gyógyszerész-
tnd,omá·nyi. Társaság Ertesítőjének .bekötött évfolyam~i lát· 
~atók, melyekkel az Intézet és ·a, Társaság__oly elismei-ésre 
méltó hírnevet szerzett a hazai gyógyszetészt-udományoknák. 
Old,alt az Értesítővel csere"Wszonyban volt külföldi szaklaPok 
kOnyvtári dobozai. , . · · 

A ter.emSzemberi l~"vő falán az_ Intézet voi{ igazgat6inak _:
Váfrtossy, _Jakabház!h l s_seku_tz-, Lipták prqfesszorok ·arckép ét; 
§s·-:egy kitüntetet~, dolgozóra vonatkozó adátokat gyűjt'ött~lc 
ossz~--- Baloldalt a hallgatók· taoulóköri_ térképei,_ külföldl 
kapcsolatok: Mindezt számos cserepes növény, néhány-dekora· 
tív felir-at és magYarázat teszi- el-e\'eneQbé. · 

Lapzá-rtakor 

SZAl\SZERVEzEtüNK 

március IB~i ü.nnepi n~gy3ktív:a· _ülésének _kimagasló. ineg
n.):il_atkozásai _$árfy RóZsi· titkár b~számolója __ , hazárik fel: 
szabadításának 10. évfordulója alkalmából' ·az_.O. Eü.' SZak
szervezet 10- éves JTiűködésér01 éS_Rotflátz JózSef dt. egésiség:.· 
ügyi minisrler elSő útmutató· nyilvános felszólalása· .. volt. 

. A miniszter hangSúlyozta, hogy a szakszervezeH tnu:nka:_ 
szírty_onal-át eriieljük- a ·politikai -murika stínvon~lára. MerfU 
sünk erő-t, mondott-a, azoknak_ az eredménveknek.-kivívásából. 
amelyeknek e}ér~éhez' akkOt· sOkkal- több harcra, -áldoZat: 
yállalásra_ volt ,szükség. I_smerjük __ meg· és használjuk' fel 
a szovjet orvostudomány élenjáró tapas-ztalatait. . 

AndriSka József'· dr. szakcsoportunk -főtitkára öSsze
foglaló jelentéSe· szakmáok 10 éves eredményeiról-és kíVán~ 
ságairól számolt _be. A nagyaktíva ülésen, lderhelkedő_ szak.: 
SzerVezeti munkájuk elismeréséül miniszter-ünk- -kiosztott<i---
a kitüntetéseket _egészségügyi intézményeink,- -a , minisz
térium és .a_ sz-akszervezet {unkcionáriusaina~ .. Ekkor ~apta 
meg az "Egészségügy. kiváló -.dolgozója, kitüntetést a mi 
szakmánkból_· Janovitz ·1vq:n a 715-ös ·gyógyszertár ·vezetője. 
Jsmerjük és ma'gasra -értékeljük Janovitz folyamatos szak~· 
szenrezeti _müködését a felszabaduláStól rtlostanáig, Ott a" · 
nagyaktíva ülésen úgy éreztük, ·hogy Janov_i-tz Iván, okleve
Jév_el _és érmével Jutalmazták mindazoknak eredményes 
:'1Z<,lkszervezeti tevékenységét is, akik_ jelep.leg nem részesül
hettek miniszteri kitüntetésben . 

(st.) 
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A GYAKORLó C{YÓC{YSZERÉSZ 
·. MŰHELYÉBÖL . 

_ , .*, M~j.elent a. »Gjógyszefész 
·SZC!-'!llanak 229. ·oldalán,·. _. · 

MUNKAHELYEINK NOMENKLA TORAJA 
. . " ' . ' ' - " ' . ' ' . ' . - -'' - . . 

• r-y agy érdeklOdéssel olwiSt~m- ~- GyOgySZe;ész legutóbbi 
. ~za_ma~~n ~· "Vénykés~ítő:' )avasolt t:evéne15:~ ·-~ "Récep- . 
J~r1~ -~z?~!l~ m;~zuletese .. t. ~:~dd1g :használt _szavak: 

, __ a__ venykeszitp es foken_t a venyező, magukon hórdták erőJ
tetett szüktésük bélyegét és·. nehezen szoktuk meg azokat 
~p:pen ~z~r~ h_el~~- ·yo~t ~~~lapu~~ szerkesztöj~nek ·meg~· 
!átas': es eb_sn:erest erdel!l_el ezen. UJ: latin -szó' megalkotása 
erdekeben ktfeJte!t munka)a: " · · · 
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való 
név sem teljesen 
különlegesség'' szó 
gyógyszerrOt van 
mények. Pedig a , , 

.A 

HozzAszoLAs A "óYóGYSZERTAiH HlGiloNE'!. ·.·.· 
·CIMŰ .CIKKHEZ 

· ·A gyógyszertár,ak kOiegészségügyi intézménY.je11egének 
-kidomborítására ·egyik _leglényegesebb ké:i--déslleK ·;tatt_oi:h -a 

· Takácsi Nagy G~za által· felvetett problémák . . · 
. _ :Hosszú időn keresztül figyeltem-á-gyógyszerlárak:.m~n-

- -káját eg'és?:Ségügyi kritikai szemmel,. és.azt .kélLmOndano:!fl; 
. sok .olyan tennivaló akad ezen a téren, .amikre Takácsi: Nagy 
-Géza -.is felhívta a-figyelmet. ,Néhány_ szemp-~·ptot .sZeretnék 
~ez ,ii.lkalömmai ·hangsúlyozni. Az első a v:isszahQzott .üvegek 
;kérdése. .Sok c helyes gazdaslÍgi problémát csii!álnak abból, 
hogy· az·. üvegeket .minden ·esetben .·JdffiOSSák~" feitötlepítsek. 
"Pedig'lélelősséggel :csak úgy adhatunkcgyógyszert valami)yen. 
tartálybari, ha:azt·a·gyógyszertárDan ·tisztítötták. Nem tud• · 

.ható, _hogy megelö'zőleg-~lyen esetleg~s m~eg vagy·fertöző 

anyag lebeteti az :edéll~en, amiért felelö~s~g~:>.!artozunk, 
. ha abba gyógyszert :expediál un~. Tehát a 'he~ yes ~gyógysze

részi szemtélet azt parancsolj 8., hogy visszahozo t~· ~dényben 
csak megfelelő tisztítás után expediáljunk gyógyszert ·8kkor 
is; ha a beteg az üveg tisztaságát garantálja. Nagy gondot 
kell fordítanunk a gyógyszertári ivópoharak tisztítására js: 
A poharakat rendszerint bet\(g -emberek has~nálják, tehát 

·.fertőzési lehetőség éppen az ivópoharak révén a· legnagyobb .. 
A budapesti vállalat, benyújtott javaslat alapján, a~ ivópoha-· 
rak Jertőtlenítését elrendelte. Az első lépést Pedig sok hasonló 
intézkedést valósíthatnánk meg -a Takácsi Nagy G_éza által 
felvetett problémákbóL Ide tartozik . a fertőtlenítőszerrel 
törtéTiö k~zmosás, különösen étkezés előtt járványi~öben. 
Ennek munkavédelmi jelentősége miatt, gondolom, -ilyen 
formában indokolt lenne a ne'omagnol vagy klórmész alkal
m~zása. 

További probléma még a címkék nedvesítése. Japasz
talataim · szerint előfordult, hogy még a z-áró cimszalagot 
sem erre a célra szo~gáló alkalmatossággal nedveSitették meg. 
Pedig a folyékony'gyógyszerek adagólásakor elkerülhetetlen 
az üveg peremén a nyálfertözés '! · 

A gyógysz~rtári higiéne elsősoiban rnozg~lmi . feladat, 
. -és a gyógyszertár közegészs~gügyi ~intézmény jellegének 

kialakítása,- megköveteli annak helyes m~teretTitését. 

SELEJT· KIÁLLIT ÁS 

Dá:oid Agoston 
szakfelügyelő 

.A· ~udape$ti Gsógyár~értékesífő ~A a napi ·-~unk~~kban 
febnerülő hibák és hiányosságak megszüntetésé-qek ·meg~ 
könnyítésére; Vállalafaink életében előforduló esetekből 
Selejt-kiá11ítást rendezett.- . 

Nézzünk végig a kiállítás figyelemre méltó és okuÍásra 
érdemes anyagán. · · , · 

H ibaforrások: <-

· L Szigriatúracsere _a.Glvbus nyomda gondatla!lul,össze. 
állított szignatú~a kötegéből, gépiesen· felragasztott, idegen 
anyag nevét- viselö vignetta. 2. Gondatlan csomagolás:·· túl

. zásba Vitt· göngy_anyag-megtakarítás miatt ·eltört tartályok, 
mi.nt fiolák, ·üvegek, baUollvk. 3. A láda besZögezésekor 
a szeg a gyógyszert tároló edénybe fut, az abban levő folya
dék átnedveSíti, használhatatlanná teszi több gyógyszer 
'dobozát és. burkolatát. Az átcsamagolás és" p j ra adjusztálás 
.csomagolóanyag-- és .idö.veszteséget jelent. 4. Az .elsietett 
csomagolásnál egy kötegbe 10 db helyett 9 vagy !l.'db 
.egység jut. (Láttunk kötegbe csomagolt teljesen üres ~karil
,dobozokat.) 5. A lejárati idő hiánya, a gyártási szám,hiáriya, 
a fenti két szám elcserélése. 6. Gondatlan kicsomagolás:miatt 
a ládában maradt a faforgács alatt az értékes .gyógyszer. 
-Márpedig erre a gyógyszerre sütgös szükség van, . . NOsza, 
gyorsan táviratozzunk: miért nem küldték Távirat oda 
- távirat Vi?sza, a rendel_és, az .expediálás eUenörzé~. ·meg
annyi kartárs kihallgatása, csupa érthetetlenség - . míg 
végre is visszaérkezik az ,,üres"-láda, s abban hiánytalanul 
o.tt volt a kicsomagolatlanul visszaküldött, észre nem vett 
-gyógyszer . .(És még hozzá nem is holmi apróságról 'Vólt szó, 
hariern jé! nagy üvegekröl.). " 

· -Ez a-Kiállítás arra tanít és egYben 'kÖtelez is bennünket, 
·hogy még több .gonddal ...., munkálszeretettel végezzük oe} 
feladatainkat. Mert azzal, hOgy a rengeteg. értékű selej·tet 
gyártjuk, nemzetgazd;:t.ságunkat károsítjuk. 

A tanulságot levont.uk. De kérjük a Gyógyáruértékesítő 
Vállalatot: l~gközelebb' tovább ~tartsák. nyitva az ilyen 
kiállítást és hívják m~g arra a vidéki kartátsakat, a megyei 
'raktárak dolgo'zóit 'is." Kitűnő kezdeményezésük ezZel még 
több követőre fOg találni, s országos viszoqylatban is fel
számolhatjuk a selejtes mun~a selejt eredményét: az önkölt
ség növelését időben és JJnyagban. 

.MJszáros Me/ani dr . 
Bud~pest, 30!?·os gyógyszertár 
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· · .•A:,,SP!RlTUS ANTlRHEUMATICUS~'-. 
Fo. No: RECÉPT:URA! ELKesznEsE 

S K'Mt\1 Hl 

·· :Rp. Th;molí · ' , .· .. · . · ' .·.· üzENET KOREABóL 
- -.. c_entigrammata quindecim (0,15) . 

Camphorae. . _ ,~l\-Ükor fél évvel -,ezelőtt. megérkeztünk Korea földjére', · 
_ grammata tria (3,0). lelki szemeink előtt lejátszódott, hogy. Korea· népe mit 

-Acldi acetid diluti 20% . szenvedhetett a 4 éves háború alatt.. Csak- romhalmazokat 
. :, · ·grammata ·viginti' qu'üzqtl!! (25 P) . láttunk. Nem volt egy ép ház sem. 

~pit:ius :dilut~ ·\ -_ . ·. · - : . De . a koreai nép nemcsak _ltősi~n harcolt;. de rnost: • 
. ___ . ·_· grammq.t_a Sf!Pfawlbtta duo (72.0) hogy felszabadult, pótolni akarJa és fogja is az elmaradott.~ 

M. f. solutio · · ságát. A -kqreai ember nagyon_ jó ember, roppant tanul-éko-
_·. 'Avi!nyélkészítéséreCsifike'éSNémedf! 1940-benmegjelent- nyak, végtelen sz:orgalmasak és most, hogy hazájuk úJjá_.. 
.~Vénjrkészítési kézikönyV" -ében·a követkeZő előírást-talál juk. - építésérQl van szó, végtelenül fáradhátatlartok. Mindenki 
. · Készítés: -L. "A timolt és kámfort össiedörzs?léssel, tanulni akar, a könyvesboltok állandóan ·zsúfoltak. 

vagy az üvegben rá.zoga1ással elfolyósi:tjuk, ma~d hozz_aadjuk .A gyógyszertárban tíz·koreai elvtárs dolgo;z.ik -és ma már 
a.hígított .~zeszt, é~ v~gül a hígított ecetsavat.' · · elmondhatj uk,_ hogy· a munka e_urópai nívójú. Az elvtársak-
, . ~.·Az .. íti-.'. Fo.': No. a véJ:lY· el_k~~ítPsére a követke_zö nak hetenkint kétszer továQbképző előadást tartok;_bámulatoS 
~tasítást adja: " . . ·. · : . ; ·.. · . - , gyorsan tanulnak és lelkesedéssel dolgoznak. Munka van 

72;0 g hígított szes-zben (spiritus dilutus) sok, rnivel az egész tartományból járnak ide betegek .. 
O, 15 g timolt (thymolum) 'és · . munkaidőnk addig tart, ameddig betég van. 

: __ 3,0, g kámfol-t {camphora) pldunk,- végül .. ~- A koréa~ elvtársak nagyon szeretnek, ,és _ha egyszer 
_25,0,g hígított~C~tsavat (aciduttlacetic~rn.dili~tum20%~. ·hazajövök, nem fogják elfelejteni~ amit tölem tanultak. 

·. ~legyítünk hQzzá. ·. ' · - .-: · , . úgy ér_zem, ez lesz a mur~kám legnagyobb jutalma ..• 
Ha a kétféle készítési möPot gyógyszeré::;zeti"technológjai' . ·Felkai László 

·siempoplbél ·vizsgáljuk, a. következöket észleljük : ·a· Rákosi-kórház 
':_ -ad:L.Csipke és- Némedy előírása szerint a vényt va~~ . gyóg.yszertárve.zetőJ"e'.' 
úgy készitjÜk el, hogy: · c • • • ' .• ·• . :ofC 

a) a timolt Ps kámfort pateodulában eldörzsöljük és 
':azc' flfolyósodott é1egyet 'öldjuk ·fel . hígított .sieszbeil, ez 

a rtrOdszer· áztmb8n. hössz3da1mas és anyagveszteséggel c jár: 
· ' b) felh-<,tsználjttk a tirnoi.:és kámfOr··azé-n ismert tulajdo"n
ságát, hogy a. két anyag már összerázá~kor .is- ·elfolyó~odó 
eut~kti~um~ot a q .. Ha a. pro r~ceptura: elp9r-ított ,·timolt ·és 
ká~lfort közvetlen ül az üvegbe mérjük, öSS.zer-á~áskor. a, k~m~ 
fornak csak egy része folyósodik _el, n8gyobDi~ _.r~ze vál.to
.z~tlan marad. A vény előírása szerint ugyanis-a 'tinfol" és a 
.kámfGt -~rán)ra 0,15..;:3,0:.hoz: ·vagyis··a titTiot- niennyisége· 
:a· k&Íil:férhoz viSzon)títvi CS<\k '-5%. :A-· hipaSztalat s;,;e:s;iht 
az, elfolyóso·dás akkoi··következik be g:Yot:san (1___.;__2 -perc. 
.alaU); .ha a lim'ol és· kári-lfor ar"ánya legalább 0,60 : 3,0-hoz; 
vagyis·, q timól ménnyi:Sége a.ii:ámfothoz viszonyítVa legalább 
20%' . . . • . .. . . '. . . . 
· ~ & elfOtyoiodoÍt -ányag, ~ "higíiott szész hoz:iáad~sakór · 

gyorsan f-eloldó_dik, a többi- az el nem' fólyóso'dott kártifor: 
·- fe~o!~3~a gya~ori_:rázogatás · m~llett is· cs'cik kb. 10 ·_perc -alatt 

féJezodtk lie.· . · · . • · · ·• 
- . "\ad 2: Ha a vényf a·--Fo. No. előírása szerini' készítjük el,. 
. a iilnól es ·kámfor a hígitott szeszben csak kb. lű'perc alatt 
oldódik fel. ' · · · · 
· ,_ A" G-yk. szerint a kámfor a legtöményebb szesZberi 
sokkal _jobban ·oldódik, ·mint hígított szeszben: Emiri:tt · 
:írja elő ·a,Gyk . .- i spiritlis cam]liUit-atus készítését oly módo1,1~ _ 
ijogy_._-az ·előírt kámfort legtö~ényebb 'SzeSzben oldjuk- fel-és: 

'csak·a kámfor teljes~oldódása után hígítsuk fel az oldatot.. 
ann)ri -VíZzel, ·hogy a· készítmény szesztartaltria kb.' ?Q%-os .. 
·~egyen. . · ·, . · 

E1;t a levelet kaptuk Koreából, a phcinjáni Riikosl 
Mátyás-~órház g'yógyszeffárából. · A szaksajtó szerkesz:iő 
bizottsága az egész ·szakma nevében forró elvtársi .üdvöz
letét "küldi a koreai .gyógyszerész elvtársaknak és sok síkeit 
kívánunk nekik hazájuk újjá~pítéséhez:· Szakszervezetünk 
mátcius. 18-~ Nagyaktíva ülése. határozati javaslatot fogadott 
el, hogy táviratilag üdvözli a koreai Rákosi-kórház··-egészség,.. 
úgyi dolg0zóit,, a hazáj:uKtól messze ketült elvtársainkat 
Ei az elismerő üdvözlet Felkai Lászlónak is szól: 

A HAJDU-BIHAR MEGYEI · SZAKCSOPORT 
ELÖADASARÓL . . · . 

. Gyógyszerkönyvün\{ . magas követelményei, vizsgála U 
módszerei" elmélyülést követel:pek a kémfa, fiziko-kéínia 
es 'a modern: analitikai márlszérek táÓ.ulmányÍJzása elsajá
tításában; gyógys7.krvegyészeink és gyOgyszerészelnk részéről 
egyaránt. A gyáripar és g)iógyszerészeti .technológia új útjait, 
esetleges hibáit meg k~ll hogy .ismerje mind a gyógyszerész, 
mind a Vegyész, mert csak így lehetnek fejlesztői. a gyógy-· 
szerkészítésnek; illetve a gyárfásnak. · 

A-közös út-és cél gondolatából indult/kf Hajdu-Bihar. 
megyei szakcsoportunk; amikor felkérte a Debreceni Gyógy
szergyár vegyészét, hogy ismertesse ·és/ffiutassa be a QUinta 
ojJtikai · -inér-őeszközeit. a gyakorlatban. · 

A . Zeiss~féle fűthető refraktornélert ·istnertük _meg~ 
annak alkalmazási területét, mérés- és_ hib_ahatárail Megtud
tuk,. hogy a készüléken ·a Quinta. XIII. "táblázatánál- lOO 
leolvasott skálát kell· keresnünk.. Láttuk, hogy pl. a hígított 
sósav, ammonia sol. ·10%,. triklórecetsaV olda,t, Na Br, Ga 

cU'nn!w·.'•··· Br8; ZnCl2 oldatok széria~ellenőrzésériél boszorkáriyos gyorsá-
sággal határozhatunk meg KöTicentrációt. . ·. - · ·· 

ha. a győgy-
a vény lényeges 

. el. . . . 
· a_Gyk.-ben hivatalos készítmény. 

Törzsoldatként alk~lm~:?á$.3 a recepturában megkönnyíti 
H gy3korló gyógysz~rész munkáiát. , · 

Tanay I siván tJr. 
' .·' 5Jl9. gyógyszertár, Sopron 

A Zeiss-féle· kötpolariméter k-ezelésében is .gya,korlatot 
szereztünk, megismertük .. mérési: pontosságát, -alkalmazási 
területét . · · . ·, . · c ., - • _-: : 

A Pulfrich fotométer 10 S sorozatú. szűröjét 'tahulrriá-
. nyoztuk, amely adSzorpció! mér a látható fény spektrumában .. 

Felmerült ·annak a lehetősége is, hogy--különfajta gyógy
szeres üvegek ibolyasugarakat átengedő képességét ·mérjilk- . 
-és ezzel nonpát állítsunk fel az üveggyárak részére. _- · 

.Kiss Imre dr .. valóban jól előkészített, alapos .előadása 
gazdagította- ismereteinket. Gondolatok születtek az 'elő
adása nyomán. Milyen nagymértékben könnyítené· a szak- · 
felügyeló'k és galenusi laboratódumok·munkáját, ha rendel
keznénk Zeiss r~fraktométerrel, amelynek az ára L1 és· L 2 
prizmával nem több mini 5000 -Ft. Mennyi-idö- szabaduina 
fel és milyen termékenyen hilietne azt felhaSznáilli a gyógy~ 
szerkészítés .pontosságának fokozására, ·a galen115i l-aborató
riumok munkáján keresztül. Felmeiül a gondolat, hogy .nem 
lett volna-e helyesebb a galen~kumok központi készí~ésének 

is, 
hogy a ki-
30 csomag~ 

A kérdésekre az e1öad9 tészletesen válaszo}t. A hozz3szólá
sokból kitűnt, hogy a· Csongrád megyei gyógyszerészék 
nagy hivatástudattal végzi\( felelősségteljes munkájukat és 
élméleti tudásukat is igyekeznek fejleszteni. : 

EGY SZAKCSOPORT MEGALAKULASA 

, Életünk minden esztendőben újabb állomá~hoz é~kezik. 
Ilyellkor visszapillantunk a már megtett útra, számot vetünk 
eredményeinkkel, hibáinkkal, hogy a múlt hibáit kiküszö
bölve jobb, szebb életet tudjunk biztosítani. Ez az élet-

, kiaJakítás? különböző irányú, jellegű és célú emberek foglal
kozási ágak, társadalmi csoportok összességéből mozaik
szetűen tevődik ösSze. :rermészetes!'!n mi gyógySzerésZek iS 
része vagyunk ennek .a mozaik-sornak.. Felmerül a kérdés: 
vajon ·bel~illeszkedtünk-e munkánkkal a nemzet életébe? 
__ - :Igen·! Igen, merL ... De tal~n. jpb_b, ,ha -el~oqdom. 

_1954 .. d~ember 30-a volt. A. Fejér rnegyei Gyógyszertár· 
Vállalat kúltúrterme előtt álldOgál tam; egy rneghíVófszormi
gatiam a kezemben. Elég korán érkeztem. Volt időin gondol

·kozni: miért is va·gyok itt.? M~ghívtak engem a vidéki gyógy. 
szerészt a ~zakcsoportunk .megalakítására. Mát tudtam :mi 
a célja ,egy ilyen szakmai-csoportosulásnak. Eppen -ezért

"n<lgy·. várakózással néztep1 az elkövetkező . éseinények elé. 
·Ismerv{.! a minket oly h űen jellemző--kicsinyes vonasainka t, 
-aprólékos. ügyeink· iránti érdeklődésünket, amelyek.: nem 
egyszer a~ra val<?k csp.pán, hogy_ a léJ].yegr{H t_<?bbé-kevésbé 
eltereljék a figyelmet, talán. érthető volt az aggódisom is_ 

GYóGYSZERÉSZ SZAKÜLÉS SZEGEDÉN Féltem, hogy egyéni bajaink szakcsoportcproblémákkfnöne!i, 
. -. . - · - · · - · ~ és rnint eddig többször -tapasztalható vólt,- égy ·helyben 

· ACsoll'grád.111-egyei g~óg)rszerészék szakcSoportja márciu;s topogásunk miatt semmi eredményt nem tudunk elérni. 
_8-áa tart_otta ezid~i· h~rmadik ülését. Az -ijléséll · KedVessg De .~em így történt, és enne!$: ~végtelen ül örült minden jelen-· 
György_, dJ,'"., a. gyógys.zerés~eti tudományok kandidátusa levo. . · "·· 
·tartot_t elöadá~t ~ gyógy~zerés_zeti ·technológia "fejlődéséről: Az első meglepetést a- nágylétszámú értekezlet jelen~ 

Hangaif ·Levente dr. -·főtitkár b~zámolf a: helyi szakcsa- tette. Nem volt kötelező, nem ~ap(unk útiköltséget, kiszállási · 
:port munkájáról. A helyi szakcsoport elnökévé Dávid Lajos_ díjat. És mégis sokan volhu'tk, a meghívottak csaknem 
.-professzort választották. Havonkint- :tudományOS. előadást teljes létszámban. Akik nem jöttek el, kimentették magukat, 
·tartanak:- Ismertette Juszt. ·Frigyes javaslatát arra 'vonaf- ·-tie' tanácsaikat azok is elküldték Nem jöhettek, mert t:nunki\
kozólag, hogy That;. Winkler-és Kahay reli~feket helyezienek JUk nem engedte őket, de messziröl segítették, olyahná 
el a S~egedL Pantheonban." Ez,ek ünnepélyes I.eleplezése ezé V ernelt_ék az ért_e){ez1etet, hogy nyugodtan állíthatom ·: a Jét-
őszén Szegeden· megtartandó országos nagygyű1~s.keretében szám teljes volt. · : ' _-- · . - -· · ~·1·_.· 
-lenne. 'A: jelenlevők a javaslatot elfogadták r Valaki üdvözölte a megjelenteket, valaki ismertette 

K.edv_essy dr. · . .a bevezetőben áttekintést ·.nyújtott küi- · a szakcsoport .- célkitűz-éseit, szóvál a rriegszokott módon 
földi voiwtkozásban is- a gyógyszefformák · átalakulásáróL kezdödött, ~ problémák egysZerű felvázolásávaL. I?~ hima:i-o

:A reg· 'i típusú készitmények- helyét!, il.létöleg· ezek mellett san szólásra jelentkezett-valaki, rnás_qJ{ iS.hozzászó1taK1 egye
sek 4~ly€:$Cltek; mások ellentmondtak és máris benneyoltunk 

a különféle tab1et~ák (alkáliszolyens... in}JlantáCiös, -1ingvetták, a vita kellős közepében .. VitatkOitünk l De nerri 'feihlösó 
lnjekéiós 'célra szolgálók), injekciós. és inf117.iós-oldatök, aeroi- rongyról, Qern tÚosatáSi díJakról, hanem :Szal<:mai~próblérii-ák
.szólok, &azsirozoli granulátuniok, rázókeverékek,~,küfö_bfél~ ról. Az v. Gyógyszerkönyvről, a :l~gsürgősebb tenniY<)lókról~ 
típusú .erimiziók, szólok,és.gélek( az újabb fontos gyógyszer:~ ~a gyógyszerészetr~l és főleg .annak- tudóm~nyos· YOOálátQr. . 
formák. A végbélkúpok helye~t újabban ·rek1ális'· tampoilbkat Valósággal ujjongtam,- de velem· együtt a többiek- .is., Hát 
'alkalmaznak. Újabban a b.őr.·is· foQtos; mint; a :gyógysz~t t 
.. felsZíVódási. helye .. Megfelelő kenöcsök, .tranSzkutáQ.: o:Idatok -ez is elértük! Hogy falusi, kisvárosi" patikusok ek~ora 
• f tuqományos érd~klődéssel vegyeqek ré.szt egy magas .. Szín
es az . .ion to orézis adnak erre:. lehetőséget. Az ·előadó.- aZ .V,. színvonalú s~akm,ai vitában 1. . . .- : ·. · 

. GyógyszerkOnyv néhány cikkelyének t#rgyálásáVal ._világ{-
totta meg·, miként fejlödö.tt ·a_:_ gyógyszer~si_eti .. t-echn91ógh,L Órák-ig'tartott a· vita; áz idő szaladt és ·mi ·herh·vettíik 
·ös~zehasonUtólag~ ismertette a í vonatkozó ·külföldi ··s±akiró.~ ésZre. N ein akart s~llki elmeniü, ~ne·m hivatkOZott-seriki: az 
;dálhüd. Igen figyelemreméltó,a Quintábarí a -receptura -_egy"_ libédidejél-e: · EgyszeÍ"űen~ mafadt-urik,-,. ·mert~· besZélni\raiónk. 
ségesítésére. vonatkozó--törekvés, továbbá~ a: mérés;-j}oiltos~ - volt.· .. ·~egint magamra maradtam és leS~űrtem a tapa~z .. 

·;ságára, az inkompatibilis gyógyszerek elkeSzítésére, a gyóg)•~ talatoka t., Pár éve, hogy él_etreh~vták a szakfelügyl}leti ·há
sterek-konzerVálá~ára;-metó1eg a hátóartyag kémüfí stabili~ lózatot. l>át: ·éve, ·hOgy-szakemberek végzik az ellenőrzést 
tására vonatkozó előiratok Részletesen· fOglalkOzott 'Ked-· a gyógyszertárakban és ·e pár év alá.tt .magaSabbrá emelke:d.e::tt 
vesSy 4r: á~.., iRj~.k<;i,ó_s-)~ésí!:J,tmények}<-et- s, ennek· keretében a lpagyar gyógyszerészet, mint az .ezt megelőző hosszú 
a pirogén~~rdéssel-:·J.A,._Gryögyszer'kö'nyv>t€lőiiata bi~tosítja évtizedek alaU. - - -- . · .. . :. . 
~~ ~ldat~X. cpir~gén~mente{'>Jté's~t.. Érd.eke~ségk~nt -:e:r,nlí_tette, ~ eladataink a mozaik-sorban .a be'tegek helyes gy-égy
h~gy hír ~zeri9t po~i_gli,~olból -~ü~földöh · áffiPJJ11~rxé·szi(en:k, ·szerelésében;_ szakszeríí gyógysz~rk~szítésütikben_ domborod
amely _alkalmas~~~. mtnt az uyeg~any3;g. _A .:?tenlezé.s tekm~ !lak ki. Ehhez pedig az egyedüli lehetőséget szakmánk al(!poS · 

.. tetében .. a· ~iztos·-stedlifá~. ·d~ini~l~§? a· Gyógy_§~.~tköij'y\rb~n - Jsmerete adja meg. Kérdés tehát :-elJutotttfnk~e idáig.? Jgen! 
- igen~ foiltos. ·i-smertette .. 1!-z".eiöadó -végül· -;,l-"-kenöcs~kéSzites Ha' -vannak. is ttíég hibák, ·az nem -j~lent sem-mjt, · mert ·á 

irányelveit, különöseri-·a disíPérzitáS· kérdésével kapcsolatban. m~gtett út azt bizonyítja, hogy mind _inkább~ alKalmasakká 
A yízz.el .l~mosható kenöcsök sok hatóanyag esetében jobb valunk nagyobb feladatok megoldására is. _újból. hinni 
gyógysierhntásj ·biztOslfaiiak, ·mirif a isífrté!Pií 'ál3P,ány?ggal ·lehet· a gyógyszerészetben 1 M:eginf elértünk valamit) ami 

·készítettek. Számos-üj típusú'lrenőcs8Iápanyagot is tárgyalt .ügyün"ket. a ·megbecsülé_s útján elő~bre,:vit_te._ Hiszem, hogy 
az előadó. Az előadásbQL a gyakorló gyógyszerészek sok és"· niunkánk elismerése s~m marad .el. ·Nem maradhat el, mert 
értékes. útmutatáSt kapJákproblémáik ·rnegoldMára.- . áldozatkész mun~ánk, amelyet egyes-járványos megbetege:. 
.:,_·1 -!Vpp__ák_·_ ~tv_án .pr_(i}f~sszot ·bozzás_~Qtásában_::ki-fejtette'__,_a dés~k alkalmával is .végeztünk, ·szakmai szer~tetün~: fejlő
gyakorló- gyógy~zer.ész~k~zerepét-a--gyógyszerészeti technoló-, dést törekvéseink-- ma már közismerték Láthaló · etedmé
gi~ fejlesztésében. ·Hozzászólf~k ·még, metöleg kérdést tettek n)rein~K .Pedig. azért is -~eg."ketl nyilVártiuniuk, 'níert ez ·telel 
fel: Papi J-.ajos·,-;: H ázniigy ~ Aiú:If!s·. ·dr:·,:·' Faluhelyi ··János, _meg szocialist~ állarnunk -célldtűzéseinek .. - , , 

·Gergely .i\Uk_iós ,_és ,Szcnlolányi- Gyula "Ur. ~~-főgyógyszerész.' iejér megy"ei Szakc;ÓPf?J:t 



ROM PAL ~ AUGUSTIN. B~LÁRÓL rek.. alkalmazásának elhárítására! ~!jen 
· · · · · ·· · · · békés együttélése é~ benne a. tu.domány·. ntíű,reléíille 

· Február 27 -én este -7_ órakor· ·tartotta- Szakcsdp'ódi.ínk - · 
szokásos havi előadó. estjéta~ Egyetemi Gyógyszerész~ti egymást és' az :emberiség; jövőjét segíÍő· mtml,ás:i 
Intézet tantermében. Ez alkalommal Ro~Jt Pál dr._·_k_ait~rsuak, -:'sága -l 
az OMMI osztályvezető fŐ01érnök~ . tartott é~Iékelöa~ást B udap~$ti Gy ogysze ri ár 

.. Szakszervezeti Bizottsága Augústin -Béla ~dr. professzOrrói,·_a neni.régeh elhúnyt-' kiyáló 
·gyógyszerészröl, a: ID?gyar g_yógyllöyény~ügy egyi~ legnag)robii 
egyéniségéről. Megjelentek Au~uStin·. Béla: _'·közveth!n_ -h_ozzá~ 
tartozói, J ávofka Sándor·-· akadémikus, Boross ·Adá fi_ pro_· 
fesszor;_ a_ Gyógynövénykísétléti_Int&et igaziatója;,:Scfin;eidü 
Józse'fi a Botanikus Kert főfelligy~lője_~_ az pí-Siáios _Gy§gy. 
növényforgalmi ,Vállalat képViselői és sokan· a t(}nítván~ok, 
tisztefők Sorából.· .. -. Az- életr~jzi -adatok rOvid_istnettet~ 
után Augusti n protesúor· munkásságáról __ s~áinolt. he-_az::_'t:I?· 
adó~ mint ~yik legköZvetlenebb munkat~fs'a. A hazai _gyOgy; 

- növény_-~gy fellendítése, európai-·&; ~ilághírén'ek megal~p·p~~ 
zása-~ elismertetése, szánios _ gyóg')lnöVériy meghonoSÚ:ili~,' 
begyűjtésériekt _iPari fe1doliozásá_ilak rriegsietve;zéie,.·- :ITk
Károl_y,._Kuntz J árioS, _Kabay- J ánoS-sZárnyrati?CS~táSa,. mind
rnind. Augustin _Béla nevéhez_ fűződik.,Tilllító;_:nevelő;- sza:k-
értő .és tudomá~yos munkáSságának isme_rt~té~'-·után_-be_t:np~. 
tatta a _melegszívű, minclenkor ·s~gí~ni a'kiiró;_.-szakin_áj.~er_t_ 

:rajongó;· h~zájá~- szeretö emPér~. · · . 

,. ' '- -; 

A budapesti gyógyszertári dolgozók ·szaks~~F 
vezeti bizottsága qevében kartársi üdvöz!ébünké( 

· küldjük felétek azon a napon, amikor s:>;erte \1 
vHil.gon a népek. összefognák, ·hogy'tiltakoztapal( 
a német militárizmusfelélesztése ellen; az,imperi:i' 
lista háborús ·uszítók galácl terveinek megakádá.llfo" 
zá. sára.- · , . __ · - ./~<r 

-- " . \ 

Ezt- a megrendítő hangú· és €rej ü·_ felhívás~ 
-sZakszer:rezet~_,bizotts~gunk·a.szdr útj áh _eljUtta-tta a franCia : 
éS· Dlasz- gyógyszertári. dol~Ozól{.hoio · 

KűLFOLÍJR R •Küt.nií"ET 
. . _ magyar o~vosi ·szaklapokat 

rokoriána\- _- ismerősének~-- b~rátainak 
FOR1Nl' BEFIZETBs MELLETT 

· 'alanti. előfizetési; árakbari ·-a 43.-1-90.057 -c_s_$kksiámlára. 
(KULTúRA Kíllkeres!iedelini Vállahit)o •A magán'
k()zlerné:ny., P?Yatban-:: :-fel. , ke_ll: tüntefn~ ·:_..-a · cim:z;ett 
q~V_éJ;: _:p_(nl~o~ ~dffi~t. és. _a· lB;P ~egnev;~?éSet. .,- · , . 

Eiőfi~~iési --ár 
. (küjföl~r~) 

Evr' 

Mffij~lenés 
. ideje · 

Fl. 72:"" 'Kéthavi>nliént 

Ft • 44: ;c_.. 
Ft 76 • .". 
Ft Jl6:~· 

·Ft. 4R-,-· 

Fb 60.-,.· 
Ft 72 .. ~ 
Ft ..72.'--

Ft .l 40.~. 
Ft. .76;'
Fb.l04.,-: 

Kétha.vonként 
ij~y(mként 
f!avói\kent 
Havonként . -.-- ,_' 

J(éÍhavö!ikéhh: ·: ' 
:Kéthávönkénf· 
Kéthavbnként 

Kéthav:nként ... 
Negyedévénként 
Kéthavonként 

· · Ft . 72, :c_ Negyedévenként• 
· Ft 136.~· . Hetenliérit · 
• FJ.' .72 ~ · Negyedévenként" · 
Ft.'48;"" . Havonként 

Meg vagyunk győzöcive arról; ,hogy; az egesi< 
ségügyi dolgqzók nagy családja minden örs:tií:&ba;i 
egy. vélem;éhy<;n '-;án abban, p ogy a jmsztHó •feg:,Y: 
verek. alkalmazását be kell tUtani és a techntkl! 
fejlődését.'az emberikultúra felém~léséné]{.szplg?~ 
latába kell állitimi. · ·· 

A mal_ö>argyógyszertári dolgo;ók büszkék •A ·G~ÓGY'S.Z•EJtES~ • 
~·'"'' · ............ 1\··;zalima felsiá~adt!I:ís .. utáni 10 éves fej!Őde~~ne~; szerkésztiiiéÖ ~"i. ·zevé<JCIWB\lail~t;ji:I;. ~.;···:Vöril$} 

. nagy eredményeire' és kü!Önösen arra; ·hogy 10/év vártLút 150. Telefon: 162-81LS:iet'kes>tőséf;lli órák !ted~ 
a.Ja· .t•t ·a·m· a·gy.a·. ·r .• ·· ... eg·· e'sz· .. s~ailgy. · m·1·1y'.e·. ·n •n··a··•gy· .·· •.Je'.".e's .. ·e•k .. k .. ··e·· .. J d<!n-~·.CSlitöptők9h <;t. u;~bl~ ót>ÜZ .a ··B'udapesti Gy., 

· ,."~ · >' . v: siaíkszerv,ezeti-BizottSá!láJnak J).e.JY,íségétieíi•.(V::, StOl~ 
haladt. előre. · · · · · ·. · . !,Ir Bél;l !l. ~/li .. ) · · · · ·· · · · · · 

A békeszeretŐ el11herek nem:ietkazfszoiid.ad• Kii,4óhivata1: BudaPeSt;, :V1I., ~ Jii)i,it 5, 
tása,gondolatárrak: .Jegyében üdvözoljük ~ .ohlsz · .. Telefeh: ~2-3!!--'-17: 
gyógys?ertári dolgozókat. . . ... .. · · Egy~: .M. i.. s: !fl.:B'18.263,--4B.: 

.· .. , •.. f>ljen a jószfu)d~k\i; békeszeretŐ emfi.i;rek p agy Felelős kiadó: á .. Mú\'elt Nép«Tudo~y<>s ei;· ·-lel'E•t~ 
nemzetközi: s.zolid··· a. r.i.tása ! ... • \lg. és .. zse.'g. ü.gy.·.r .. dDI.gow. · .k.. . . terlesitő Ktiidó 'igazg".1:0jl1 ' • 
t t k 

···a t.-.. ~ -·ke. ·t- - - · :_Me.:$Jel~lk;2000 :pét~yl:Jiui.-
. 
egy. e e meg mm en .. a nepe · p~sztító fegyve' · · _ _ 2-551077 Athenaeum,•(F-. v. ·Sopt.out·:I~é-lal 

· nz ORVOHGlSZSEGUGYI OOLGOZOK SZAKSZERVEifTE G!frGYSZERESZ.SZnKCSOPOR!JfiHfiK HIVfilfitOS LfiPJA 

Stak~ szálnlieti!$ az MDP Központi Vezetőségének már

cius! haiMi>l:at<t .'Után 

---~itü.nte~S:--':4.:::~-:~ --:;_:_- _-
-ljá4•!~!)sZkY {8~# \iri Komplexometriáa eljárás a .fluorid ion 

'· .:j i:!uflt}lawiil:táa~ ~ - - - - - - -
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