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PE3fOME 

Asrophr HCc.rre;::i;osaJu1 pasno1KeHHe ra6Jre10K l{a.JIMO
IIl>IPHH (KaJI:o;HeBoH COJibH Acrrn:pHHa) B CJI'Yqae pa3JIHq
HbIX reHCHH BOJ(Horo napa H TeJ\IneparYphr. ÜHH Ycra
HOBHJIH, 'ITO CKOpocrh pa3.J'10)KeHHTl ra6.JieIKH „I{an
MOTibipHH" rrpH HCH3!'1leH5IeIIIOiÍ Tei\UieparYpe BMeCTe e 
sospacreHHeM reHCHH BO,IJ;HOro napa YBe.rruqHsaercTI, 
a rrpH HeHsMeHTieMoH reHCHH BO)J;HOrO napa BMec1e e 
sospacretttteM TeMrreparYphr YMeHhUiae·rcTI. 3111 pe3YJih
TarhI OŐ'bHCH5IIOrC.H e 1eM, qro CKOpOCTb pa3JIOIKeHH5I 
orrpe,rr;eJI5IeTC5I B 3Haq111eJibHOH Mepe KOH:UeHTpar.v1eH -
BO)l;HblX MOJieKY.JI, a.ncop611posaHHbIX Ha rrosepXHOCTH 

ZUSA,YLllEXFASSUXG 

Es ';Vurde die Zersetzung von KALMOPYRIN 
(Oalcium-acetyl-salicylat) und ISTOPIRIN (Acetyl
salicylsaure) Tabletten unter verschiedenen Darnpften
sionen und Temperaturen geprüft. 

Es wurde festgestellt, dass sich die Zersetzung
geschV'.>indigkeit von KAL}.:fűPYRIN-Tabletten bei 
gleicher Temperatur mit zunehmender Dampftension 
erhöht, V\„Eihrend sie bei gleichm.assiger Dampftension 
mit Erhöhung der Temperatu.r abnimmt. Diese Ergeb
nisse können damit erkliirt werdon, dass die Zersetzungs·
geschwindigkeit in entscheidendem f..fasse durch die 
Konzentration der an der Oberfliiche absorbierten 
\i\Tassermoleküle bedingt ist 

(ELTE Fízikai-Kémiai és Radiológiai Tanszék,. 
Buda1iest VIII, Puskin u 11-13) 
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cfl fJ-ljlJ-ljlJJ~eY-éJEPJ tii-11-finefi/Jfj{ 
A FINN GYÓGYSZERÉSZETRŐL 

SZIGETHI GYULA 

A finn gyógyszerészet küzdelmes történetéhez 
át kell tekintenünk a finn múlt fontosabb dátn-
1nait. 

A mai Szuómi területére kisebb-nagyobb cso
po1tban ~rkeztek a finnek, a Kalevalában híven 
tükröződő életformában folytatva egyszerű éle
tüket. A kereszténység e területen a XL század 
folyamán jelent meg 1155-ben Jó Erik svéd 
király behatolt Finnországba s megszilárdította 
a kereszténység helyzetét az országban. Három
száz évig a katolikus eg,yl1áz, a roforn1áció óta 
az evangélikus egyház kötelékébe tartoztak. A 
XVI század egyben az erőteljes nemzeti fejlődés 
kmszaka is volt, a következő két évszázadban 
azonban a fejlődés lelassult. Mivel Svédmszág 
háttérbe szmította a finn érdekeket, a XVIII 
század közepétől a különválást sürgető, ún sze
paratista mozgalom megerősödött. Az 1808-09-es 
háború után Svédország átadta Finnországot 
Oroszsországnak. Az ország autonóm nagyherceg
séggé vált, létrejött Finnország és Oroszország 
uniója. A régi alkotmány korlátozta a cár hatal
mát Finnországban: Finnországnak saját ország
gyűlése, kormánya, adminisztrációja, törvény
széke, postaszolgálata, 1904-ig, saját hadserege 
és . .1860-tól saját pénzegysége volt. 1906-ban a 
négy rendből álló országgyűlés helyett felállítot
ták az egységes parlamentet A nőknek minden 
politika\ jogot biztosítottak - elsőnek Emópá
ban. A századfordulón a cári elnyomás azonban 
fokozódott, és ez Finnország autonómiáját fe~· 
nyegette 

1917-ben Finnország függetlenségi nyilatkozata 
alapján köztársaság lett, ma is ebben az állam
formában él 

A fentiekből is következtethető., hogy Finnor -
szágban a gyógyszerészmnnka a kolostorokban 
vette kezdetét Az egyik zárdában az apácák pi 

receptgyűjteményt és különféle gyógyszerek le
írását tartalmazó könyvet is összeállítottak 

A kolostorok jelentőségének gyengülésével mind 
a gyógyszerek készítése, mind a betegápolás a 
vándorló kuruzslók kezébe ment át. Különösen 
a németszármazásü bor bélyokban biztak A bor
bélyok gyógyítottak és gyógyszereket is árultak 
A gyógyszerek általában hazai erodetűek voltak 
Külföldi gyógyszereket csak a fűszerek behozata
lával foglalkozó kereskedőknél lehetett kapni 

Párhuzamot voma történelmünkben: ebben az 
időben Magyarországon felvidéki „olajkárok" mű
ködtek, akik a XVIII században gyógynövé
nyeket, illó olajokat, tinktúrákat, kenőcsöket 
vittek szekereikkel Magyarország egész területére 

Északon nagy haladást jelentett, mikor a várak
ban ún várgyógyszerészek jelentek meg, akik 
a királytól nyert kiváltságokat élrnztek Látjuk, 
hogy a finneknek szívós küzdelemmel kellett 
lemaradásukat behozniuk. Pozsonyban már 1312 
óta működik a „Vörös Rákhoz" címzett gyógy
szertár Az első né;szerint ismert magyar gyógy
szerész, Petrus Physicus et apotheca1ias Budensis 
a XIV. század elején műlcödött Nóvszcrint emlí
tett finn01szági gyógyszerészt pedig csak a XVI 
századból ismerünk (.M:attias Erbach), akit János 
herceg hivott meg Turku várába '< XVI század
ban Kakisalmi és Viipuri várában is működtek 
már várgyógyszer észek 

Az első olyan északi gyógyszertárat, amely a 
lakosság egészségvédelmi érdekeit szolgálta, III 
János svéd király alapította 1575-ben Stockholm
ban. A következő száz évben további 5 gyógy
szertár nyilt Stockholmban; 15 a svéd városok
ba.n éH 2 Finnországban 

), finn gyógyszerészet születési időpontjának 
az 1688 évet tekintik Ekkor hozták azt a tör
Yényt, mely szerint az eredetileg magánkezde-
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inén.yezésű collegi·uni 1nedicuzn hiv-at.alos szerv
ként kezdett működni A collegium medicurn fel
adata volt az 01szág egészségügyi ellenőrzése 
Megszabták a gyógyszerészek kötelességeit a 
gyógyszerek terjesztése és a lakosság ellátása terén 
Ezek a kötelezettségek pedig a gyógyszertáiat a 
közönséges üzletek fölé emelték A gyógyszerészt 
szakembernek, a gyógyszertárakat pedig félhiva
talos intézménynek tekintették 

Ez idő tájt l\lagya101szágon a „I.1cx sanitaris 
Ferdinanclina", rnajd kiegészítOje a „Lex sanitaria 
Leopoldinae" volt én énybcn 

Finno1 szágban a klrál:y ezután <:sak azoknak 
adott patikajogot, akik előbb üzsgát tettek 
A kiváltságloYél a gyógyszerészek tulajdonává 
vált, melyet cl is aclhattak, ha megfelelő vevő 
jelentkezcti: \7ásárló joga -azonb~n Rzintén csak 
vizsgázott személynek lehetett Igy születtek az 
ún„ ős-paitikák Finnországban, összesen 35 

A legelső finn gyógyszertárakat 1689-ben ala
pították, az egyiket Viipuriban, a másikat Tur
kuban. A következő gyógyszertárak alapításMg 
30 esztenclő telt el Vaasa 1721-ben kapta az első 
gyógyszertárat, Helsinki két évvel később Az 
1700-as éYekben összesen 19 patikát alapítottak, 
amelyek - a Turkuban li55-ben alapított Aka
démia-patikát nem számíha -- magántulajdon
ban voltak 

Amikor az Akadémia átköltözött Helsinkibe, 
az Akadémia-patika az új fővárosban mint az 
Egyetem gyógyszertára működött. 

A finn gyógyszertárak tehát kezdetben a 
Stockholmban működő collegiu.m medicu.m-nak 
voltak alárendelve, amely szükség esetén ellenőrt 
küldhetett Finnországba, hogy felülvizsgálja a 
gyógyszertárakat e\ rossz közlekedési viszonyok 
miatt az ellenőrző látogatások ritkák voltak 

1811-ben Finnország részére Turkuban saját 
collegium medicum létesült, mely 1828-ban az 
egyetemmel együtt Helsinkibe települt át 

Úgy látszik, az érdekvédelem a XIX. száL;;;d 
elején kezdett fontossá vállni, mert Magyar
országon 1809-ben alakul meg a Buda-Pesti 
Gyógyszcrésztestület és Finnországban is az 1800-
as évek elején figyeltek fol rá, hogy egyre több 
kiváltságlevél kezd idegenek kezére jutni.. Ezért 
1837-ben ugy rendelkeztek, hogy a patika-jogot 
hatálytalanítani is lehet, ha meghal a gyógy
szerész, >agy föladja a gyógyszertárat A ren
clelkezós csak 1883-ban lépett életbe 

A gyógyszerészet méltó helyének kivívása Ma
gyarországon és Finnországban egyaránt a nen1zet 
függetlenségéért és folemelkedéséért vivott harc 
része volt Magyarországon az 1818-as felelős 
rninisztériun1 n1ár célul tűzte ki az Országos 
Gyógyszerész Egyesület létesítését és magyar 
gyógyszerkönyv kiadását A XIX században a 
finn gyógyszerészet fejlődése is párhuzamosan 
halad a ne1nzoti inozgalon1111al 

Érdekes az egészségügyi törekvések időpont
jának egyezése is. Magyarországon 1868-ban állít
ják föl az Országos Közegészségügyi Tanácsot .. 
Finnországban 1878-ban indul meg a közegész
ségügy újjászervezése Ettől kezdye két egészség
üg:yi tanácsos és egy aszess~o1 ellenőrzi a g~yógy~ 
szertá1akat . . .\z asz~sszor vizsgázott gyógyszerész 
volt, akinek azonban saját gyógyszertára, vagy 
gyógyszertár vezetői állása nem lehetett 

A finneknél 1897 óta folyik a gyógyszerészek 
oktatása a Gyógyszerészeti Intézetben 

A gyógyszerészet fejlettségének fokmérője egy 
országon belül az illető ország gyógyszerkönyve. 
A gyógyszerkönyvek megjelenése nem egyszer 
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szoros összefüggésben van politikai és gazdasági 
tényezőkkel 

A finn gyógyszerészeknek meg kellett küzdeni 
az önálló finn gyógyszerkönyvért is éppúgy, mint 
a magyar gyógyszerészeknek Ennek a küzdelem
nek önálló története van 

Ausztria kötelezte a magyar gyógyszerészeket 
arra, hogy a gyógyszerek elkészítésében az 1836-
ban kiadott ausztriai gyógyszerkészítési iendeletet 
tartsák be Az első magyar Gyógyszerkönyv 
csak 1872 március 15-én lépett életbe 

A svéd uralom idején Finnmszágnak sem volt 
saját Gyógyszeikönyve. Viszont Svédország a 
XVIL század végén e téren már utolérte a fejlett 
európai államokat. Svédországban 1686-ban jelent 
meg a 173 oldalas Pkarmacopoea Holmiensis, 
mely Finnornzágban is kötelező énényű volt 
1775-ben új gyógyszer könyv lépett életbe, a 
Pha1·macopoea Suecica Ennek a g:y~ógyszerkönyv
nek az elkészítésében a hhes botanikus, Carl 
yon Linné is lelkesen részt vett 
Mielőtt Finnországnak saját gyógyszerkönyve 

lett, a Pharm,acopoea S11ecica nég;y kiadást ért 
meg Az utolsó ezek közül Finnországban 1819-ig 
volt érv-én:yben, lnidőn :E'innország saját gyógy
szerkönyvet kapott. A jelenlegi finn Gyógyszer
könyv a hetedik megújított kiadás A negyedik 
kiadás még teljesen latin nyelvű volt 

Jelenleg készülőben van az északi országok 
gyógyszerkönyye, mely négy részben jelenik meg 
Pharnzacopoea Nordica néven. N-em a g,yógyszer
tára.k, hanen1 a g,yógszeripar és a laLorató1iurnok 
fogják ha.sználni A negyedik rész, mely gyógy
szerek biológiai standardizálási eljárásait foglalja 
1nagában, 1nár rnegjolent. 

A gyógyszertárak működésével szoros kapcso
latban áll a gyógyszerkereskedelem is Finnország
lJan régen nehéz problémát jelentett a gyógyszerek 
behozatala. Egészen a múlt századig a gyógy
szer észnek önmagának kellett gondoskodnia a 
külföldi gyógyszei behozataláról Ebből követ
kezett, hogy minden patikában legalább egy fél 
évre elegendő gyógyszert kellett tárolni, s bár a 
kis p>ttikák gyakran kölcsönöztek árut a nagyob
baktól, n1égis n1egtörté11t - különöse11 télvíz 
idején -, hogy életfontosságú gyógyszerek telje
sen kifogytak az egész 01 sz ágban 

A külföldi spec<ialitásokat és alapanyagokat a 
111últ század végéig szinte kizárólag né1net cégek
től vásárolták, melyek nyáron és ősszel képvselői
ket Finnmszágba küldték, hogy a gyógyszeré
szektöl fehegyék á rendelést 

A gyógyszerek 'álasztékának növekedésével, a 
gyógyszertárak szaporodásával évről évre több 
nagykereskedést alapítottak 

Finnország gyógyszerkereskedelmi hálózata ma 
oly sikeresen működik hogy ha a gyógyszerész 
reggel telefonon leadja a rendelést, a gyógyszer 
a legtávolibb gyógyszertárba is még aznap meg
érkezik. 

Legrégibb, de csak korlátozott területen mű
ködő gyógyszergy"ár a Koponen gyógyszcrlabora
tórium részvénytársaság, mely föleg a hazai galand
féreg-gyökér bői (finnül: ahe-juuri) előállított gi
lisztahajtó szerek készítésére specializálta magát 

Szélesebb területen működik a Medica Rt 
Laboratóriumaiban már több évtizede készítenek 
kisebb mértékben olyan gyógyszeranyagokat, mint 
az altatóként használt bar biturálok, inzulin, kü
lönböző vitaminok, sztrofantin stb A felhasznált 
anyagok. 35%-a a gyár saját szintetikus készít
ménye Er dckes kísérletként megemlithetjük még 
a Leims gyógyszer készítmény gyárral együtt' 
alapított szintetikus gyógyszergyárat 

Az Oiion gyógyszergyár Rt. már 1917-ben 
megkezdte működését, de fejlődő korszaka csak 
1929-ben kezdődött Ma az ország legnagyobb 
gyógyszmgyára, több mint tíz részleggel 

A Gyógyszer Rt főleg állatgyógyászati gyógy
szereket gyárt, 1947 óta működik. Az Av-Drog 
a gyógyszerészek saját előiratú készítményeit 
gyárilag állítja elő 

A finn gyógysze1 gyártás nagymértékben alap
anyag importra. szorul 

Végezetül a finn gyógyszerészet történelmi 
fejlődését az alábbi adatok is bizonyítják: 
_____ ! __ _ 

Év 
Lélekszám 
ez1ekben 

Gyógy
szertárak 

száma 

-------1 

] 750 421 6 
1 1800 832 22 

1961 4480 53(i 1 
1 

' 

Az egy 
gyógyszer~ 
tárra eső 
lélekszám 

70 OOO 
37 800 

8 400 

Munkám célja az >olt, hogy vázlatos kópet 
adjon a finn gyógyszerészet múltjáról és segítse 
a föm és magyar gyógyszerészet közelebbi kap
csolatainak kiépítését 
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PE310ME 
)],OK.'la,IJ, i'l,ae1 0G3op o paSBHTHH tjJ11HCKoro an1e'-!H01 o 

ge.1a (4Jap111aunn), cpaBHHBaeT HC10pHIO cfH1HCKOi1 ipap
MaUJIH e HCKOTüpbii\111 nepHO,C(al\IH pa3BH'l'H}I BeHrepCKOi1 
qlap\1anHH, TI03HalCOI'llJUICT qHTaTeJUI e HaC'I05IIIJJ1M CTOJIO
)l(CHMCM <lll1HCKüh q:iap?ll3IJJ1H, q:iapI11aueBT11qecKor 0 npo
I13UOJJ;CTBa, cpap.'\IaI\CBTHLJCCKOi-1 TOprOBJIH H o6pa30BaHH5I 
cpapMaUCB'lOB 

ZUSA~1i\1ENFASSUNG 

DeI Beitiag gibt einen Übe1 blick übeI die Pl11nrnazie 
und das Apothekenv.'escn in Finnland. Die Geschichte 
der Pba1mazie in Finnland ,,·ird mit den cntsprechen
den Entv.,icklungsstufen der ungariscben Pharmazie in 
'lergleich gezogon. Besprochen '\\.erden auch die Arz
neiproduktion, die Arzneiverso1gung und der heutige 
Stand der pharmazeutischen Ausbildung. Das Ziel der 
Arbeit isi, die finnisch-ungarischen Beziehungen irn 
phaimnzeutischen Sekto1 zu veitiefen 

( KornáJ"orn megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 
2/2-e.s Gyógyszertár Bajna, Komárom megye) 
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