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A GYÓGYSZEKTÁRI ÁHKÉRDÉSRŐL 
DR KEMPLER KURT 

A gyógyszerészet szocialista fejlődésének bá
zisát a közforgalmú gyógyszertárak 1950-ben 
történt államosítása jelentette Ez volt az a kiin
dulópont, amely az elmúlt 12 év alatt szakmánk 
területén létrehozta azokat a körülményeket, ame
lyek a továbbiakban a fejlődést biztosították 
Ködudomású, hány gyógyszertárat, szolgálati la
kást korszcrűsítcttünk, hány újat építettünk és 
ezzel számos gyógyszerésznek, gyógyszertári dol
gozónak élet- és munkakörülményeit javítottuk 
meg Minden tárgyilagos szakember elismeri, 
hogy a magántulajdon rendszerében, tőkés ter
melési viszonyok között a szakmai fejlődés ilyen 
ugrássrnrű emelkedése szinte elképzelhetetlen 
lenne 

Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy most 
már megállunk a fejlődésben, hogy ne keressük
kutassuk, milyen okok, tényezők azok, amelyek 
- ha esetleg a fejli5dés egy korábbi szakaszában 
pozití-ven hatottak is - ma inár nein előre mutat
nak, hanem inkább fékjévé váltak a további 
színvonale1nelkedésnck. J~ 1negoldásra váró p1 ob
lémák egyikével, a gyógyszerek árkérdésével 
kívánok részletesebben foglalkozni. 

Bizonyára furcsána.k tűnik, mjért éppen az 
árak kérdését helyezem rofleldorfénybe, amikor 
köztudomásúan akadnak még más problémák, 
nehézségek is szakmánk területén Azonban e 
problémák egyike-másika már feltárva, nagy
vonalakban vagy egész részletességgel feldolgozva 
a különböző szakmai fórumok előtt fekszik, ilyen 
probléma pl a pálya elnőiesedése, a gyógysze
részi etika kérdése, a gyógyszerészképzés problé
mája stb E kérdésekkel ismétlődően foglalkoz
tunk viták, í1ás1nűvek, előadások alkaln1ával 
Ne1n mondható cl \iszont ugyanez az á1ké1désről, 
amely pedig - amint azt bizonyítani kí,;ánom -
jelentős tényező, rnel:ynek hatása a szakmai mű
ködés minden ágára kiterjed. 

Mielőtt a gyógysze1 ok áralakulásá val részletei
ben foglalkoznék, röviden kitérek arra, hogy mi 
határozza n1eg szocialista. t.ermelési vjszonyok 
között a megtermelt áru értékét Az árunak, 
- mint tudjuk -- két sajátossága >an: haszná
lati értéke és értéke Utóbbi a termékben meg
testesült társadaln1i rnunkát fCjezi ki, s ez nen1 
szükségképpen azonos a használati értékkel Az ér
téktörvén:y szerint az áruk cseréje új1ate1melé8ük
höz szükséges társadalmi munka111ennyiségük 
alapján történik . .l\ szocializmusban nen1 az é1ték
törvény szabályozza a termelést, mert csak korlá
tozott keretek között érvényesül, hatóköre tehát 
lényegesen szűkebb, mint a kapitalizmusban 
Ez mássz.öval azt is jelenti, hogy a szocialista 
állam az árak egyedi meghatározása alkalmá,,al 
nemcsak az áru értékét. veszi figyele1n be, hanem az 
árat ettől tudatosan eltéríti Míg az egész népgaz
daság árrendszer ét az állam az é1 téktörvén:y és 
a szocializmus gazdasági alaptörvén_yeinek Ineg
felelően alakítja ki, az árak megállapításánál 
összességükben az áruk értékét veszi alapul, addig 

árpolitikájában más tönényszerűségeket is figye
lembe ,esz Olyan árakat kell ugy;mis megálla
pítani, amel)'ek a leghatékonyabban eíősegítik 
a népgazdaság fejlődését és a társadalom szükség
leteinek az adott lehetőségekhez mért legnagyobb
fokú kielégítését Az áraknak az értéktől 'aló 
eltérítésé,el a fogyasziási cikkek forgalma be
folyásolható. A társadalom érdeke szükségessé 
teszi, hogy bizonJOS cikkek kereslete nö,ekc<ljen, 
másoké ezzel sze1nben csökkenjen _A szocialista 
állam pi a szeszesilalok árát jóval ó1 tékük felett 
állapítja meg, hogy forgalmuk csökkenjen, ugyan
akkor pl a gyermekruházati cikkek értékük alatt 
kaphatók, hogy ezzel a többg)crmekes családok 
életviszonyai ja·vuljanak. Gyakorlati síkon ennek 
meg·ya}ósítása az ún két e satornás akku1nulációs 
rendszerben történik A legutóbbi általános ter 
n1elői á11endezés so1án a nettó ter111elői árak több
nyire a termékek önköltsége alapján kerültek 
n1egállapítás1a, iníg á1ni\ellálása a forgahni ad,ó
'al történik A fori'almi adó az állam központo
sított tiszta jövedelmének legfontosabb része 
„A.z akkumulácjós iends7er IT'ásik csatornája a 
'állalati nyereség, mely lényel'esen kisebb bevé· 
telt biztosít \7 annak oJ:yan te1 n1ékek is, an1elyck 
előállítási ára magasabb mep:állapított áránál, 
ezért a különbözetet az állani árkiegészítéssel, 
dotáciÓYal biztosítja. a t c1 melóknck 

* 
Vizsgáljuk meg, hcp:y az előbb vázollak meny

nyiben érv-ényesü]nek a gyógysze1 ck gy ógysze1-
tá1i ár1n('gáJlapítá:.;ánál 

,1\ gyógyszernek mjnt n-;egier1nelt á1unak az 
értékét az alapan:yag ára, eliiállí1ásának költsége, 
a 1áfo1dítás, a gyá1ió1r.ű D}eteséF'"e és a fCngalmi 
adó összege tenné ki F:J1hez járul még a nag,y
kereskedelmi éR g:y(\f.!y~z('1fú1i á1rés, mintl1ogy 
azonban e két tétel al'.onoR ( ildr( soportok esetében 
általában egyező, a hnábhiakban fip::yelmen khül 
hag0ha.tjuk Ha részlelciben 'izsgáljuk egyes 
[tyéigy szerjpari te1 n1ékc k ái át, tel,ir-Ren indoko
latlan eltéréseket feclolidünk fr 1 Pl. egy doboz 
10 szen1et ta1 tahnazó 2 cg-os Godr:.in tél. áia 4 Ft 
Ha ug}'-anennyi kccl('inhez n1ég tablettánk:ént 
5 ( g Sti!Jiunz 8ulfvrat1J1í7 ai1tantiacvm-ot is tablet
tázunk, akkor ennek az új kéRzítmén:ynek az ára 
e sodálatosképpen nen1 Fmelkcdik, l1anern tekin
télyes mér tókhen olcsóbb lesz 1gy ugyanis csak 
2,60 Ft-ba kmül De ez crnk en példa Folytat
hatná111 a so1t az Antin(vralrica tablettá,,al

1 

n1el} nek ára a ]{ar1:Z-lal ( ssze1-etve hibás
1 

-.;;.·agy 
n1ege11dítheiném a Ra?J.E-CdJtl-E'rrosid összefüggést, 
esrtleg a hipe1tóniás és j7otóniás kon:yhasó in
jekció á1át \agy a Jiiatr 1íitros inj -nála 4%-os 
és 10%-os készítmén0 egyező árát. Utóbbi még 
nem volna helytelen, me1 t hiszen e két alapanyag 
közisrr:ie1ten olcsó, de akko1 mié1t nem egyező 
áron jön forJ?."alornba az atropinos mo1 fin injP:k(-jÓ. 
két különhöző erőssége 1 amikor az an:yagár különb
ség ennéi még sokkal kevesebb ? 



Ezeket az árakat nem indokolhatja a használati 
értéknél figyelcmbewhető áreltérítés, ezek egy
szerűen olyan 11ibák, a1nikor az értéktörvén_yt 
nem ••ették figyelembe Jelentőségük elég csekély, 
megemlítésükct cs~k azért tartott~m , sz~ksé
gesnek, hogy bizonyrtsam azt, hogy az arkerdesnek 
111ár az alapjainál is ellentmondások vannak 

L·énveacsebb szc1epe v·an már annak, hogy a 
kisebb' é~ nagyobb csomagolások ám a legtöbb 
g:y-ári készít1nén:ynél arán·yos Ezt_ az á11negállapí-· 
tást indokolhatta a gyógyszertári elszámoltatás 
alaPjainak n1egte1cn1té~e, az?n?an k~1os i1á;iyban 
ösztönző szerepe ina n1a1 nyrlvan,·alo . .:\_ g:ya.raka.t 
ugyanis érdekeltté ,te~te ab bar;, hogy szállítás~ik 
minél nagyobb reszet tel1csrtsek un. korhazr 
csornagolásban, inert ezzel a kiszereléshez szük
ség·es időben, anyagban és n1unkaerőben n1egtaka
rítást érhetnek el, ugyanakkor a gyógyszertárak
ban lényegesen rosszabb körülmények között, 
nagvobb munkaerő igénnyel kell ugyanazt a 
ráfÜ~dítást eszközölni Népgazdaságunkban ér
\'ón:yesül6 önálló clszá1noltatási rendszerünk pa
rancsolóan előhja, 11og;: a bon_tl1ató, nagy csomago
lások beszm zési árni megfelelően leszállíttassanak 
olyan mértékre, hogy a gyárakat a szabálya~ 
kiszerelés1·e ösztönozze. Konnyen megoldhato 
p1 oblóma az; 11og:r e; az intéztkedés n,e ,veszél_y~z
tesse a gyogyszertarak elsrnmoltatasanak biz
tonságát Ez egyszerű bmttósítási kérdés 

De ez csak a p1obléma-csoport ogy igen kis 
része. Az eddigi példákkal azt bizonyítottam, hogy 
a gyógyszerek értéke többnyire nem egyezik meg
állapított árukkal. De va1on mr mdokolp ezt? 
Talán aira van szükség, hogy a fmgalmat árpoli
tikai intézkedésekkel befolyásoljuk? Nyilvánvaló, 
hogy a gl'.ógyszer ek esetében, .- , amel.J'.ek álla
munkban arujelleguket eheszrtrk es mkabb koz
szolgáltatás jellegűvé válnak, ez a feltételezés 
nem- állja meg a helyét De ha már elszakadtunk 
az áru értékétől, n1iért ncn1 valósul meg következe
tesen a használati érték fogalmának kiszélesedése? 
Miért ne1n lehet azo11os ára a közel azonos fájda
lomcsillapító tablettáknak? Egyáltalában, miért 
vannak ún drága és olcsó g,yógyszerek? Nem 
volna lényege~en eg:yszerlíbb, ha a g,yóg,yszerek 
árában csak og,yüttcsen, összességükben volna meg 
a társadalmi ráfordítás, de egyenként attól eltéi ve, 
azonos áron kerülnének forgalomba ilfennyile 
egy·sze1űsötlne a fCngalo1nbahozatalt kísérő hata.I
ma.s adminisztráció és mennyivel szoclálisabb 
volna a gyógyszene szoruló beteg szempontjából 
Mi indokolja végül is azt, hogy aki történetesen 
asztmás. az a többszörösét költse gyógyszerre, 
mint az: akinek egy más krónikus betegsége, pl. 
rnacras 1·érnv·omása van? Ennek a ké1désnek a to-o ,) 
vábbi boncolgatása újabb, a szakember előtt is 
érthetetlen problémákat vet föl PI helyes és jó 
dolog, hogy az Insulin és a perorális antidiabeti
kumok térítésmentesek De ilyen alapon miért 
nem térítésmentes a B 12 vitamin anaemia perni
ciosa esetében? Vagy ha a D vitamin készítmé
nyek a cseosemőgyógyász~tban térítésn1entesek, 
illiért nern az a Glutarec? Es vajon olyan különb
ség van a Chlorocid és a Tetran felhasználási ~er.ü: 
lete között, hogy ez indokolja azt a rendkrvülr 

nagy an:yagi elt.é1ést, arnoly a beteg szá1nára áruk
ban kifejeződik azzal, hogy az egyikhez térítés
mentesen, a n1ásikhoz az átlagos g,yógyszerárat 
tekintve aránylag magas áron jut? 

Eközben ugyanis bizonyára elfeledkezik a beteg 
arról, hogy még e hazai viszon:ylatban magasnak 
szá1nító ár is 1né1hetetlenül alacsonyabb annál, 
a1nit pl.. egy nyugati or szágba.n hasonló g}' óg·yszer ·· 
ért fizetnie kellene 

Szépirndalmunk területén jeleskedő egyes ÍJ ó
ink naITy szenvedéllyel - bár a dolog t01mészeté-

b 1 t ,-ből kifolyóan kevés szakértele1n1ne - ostoroz ·ak 
a gyógyszerek kétféle árszintjét, ezzel síkraszálltak 
az SZTK vények 15o/o-os térítési hozzájárnlásából 
eredő árszintkülönbség megszüntetése mellett 
Ha ez az intézkedés iószletes kidolgozásra kerül, 
föltétlenül figyelemmel kell lenni '" előbb vázolt 
sze1nbeszökő a1 án:ytalanságok1 a 

* 
_A_ továbbiakban 1észleteznón1, n1iként é1 vén:ye

sül az á1képzés hatása a gyógysze1észet szak1n,ai 
működésére, fejlődésére 

A közforgalmú gyógyszertárak munkateljesít
ményét elsősorban a fo1int fo1galom1na.l mérik, 
eszerint kategorizálják, taitják számon Igaz, 
helyenként külön nyihántartják a forint forgal-
1non belül a magisztrális f(ngaln1at, de ez n1ég édes· 
kevés A folint fmgalom alapján történik a vezetők 
besorolása, az ügyeleti díj mértékének megállapí
tása, a káló % kiszá1nítása, jóllehet, eg,yes extréin 
esetekben azzal ne111 sok összefüggésben van* 
Próbáljuk ezeket a kérdéseket egy fiatal, az egye
te1nről most kike1ült kolléga sze111üvegén át nézni, 
aki négy évig tanulta a legkülönbözőhf, tudomány
ágakat, lényegében kizárólag abból a célból, hogy 
bánnilyen fokon teljes értékű gyógyszert tudjon 
készíteni. Ez idő alatt vajmi keveset hallott áruról 
és pénzről, gazdaságosságról és egysze1iben ott 
találja inagát ~gy gyógysze1 tá1 ban.' ahol 111indezek 
az általa Jegfe!.jehb a magánéletből ismert ténye
zők eg,yszcrre e1é1 hető közelségbe érnek, élő való
sággá változnak \1égpe,dig nmn is olyan mellékes 
dologgá, hiszen 1 eggeltől estig akar ~tlanul is 
erre hívódik fel a figyehne. És c1niatt ne1n hibáz
tathatók az akta tó gyógysze1 ószek se111, rne1 t 
kénytelenek rá Ugyan melyik gyógyszertárban 
nem félnek az alaki kellékek hiánvától, ettől a 
mesterségesen életben tartott hÜrokrácia-torz
szülöttől, amely az államunk pénzén kiképzett 
szakemberek ezreinek napi hasznos n1unkaide,jét 
csökkenti, ehoma őket tulajdonképpeni felada
tuktól l\1éréseim <~8 szá1nításaün szerint a napi 
munkaidőnek kb !Oo/o-át \Onja el teljesen érték 
telen, adminisztrath célra a 'én) ek alaki kellé
keinek tüzetes át\-izsgáláRa Ezzel nem a vén.\ ~k 
szakmai á tné zéc:~, ellen szólok, n1e1 t ennek snr ún 
már sok kisebb-nagyobb hiányosság került id( jé
ben felszínre és kor,rigálásra És a- g:rógyszorész, 
aki állandóan a pénz, c:sekk, hitelv„ény, készpénz
forgalom, forirrtelszámoltatás és hasonló érték
mérő fügahnakkal 1,:-an körül\;é\ e, 111il.yen gonclu-

* A kálószámit,ást egy azóta. kiadott minisztériumi 
utasítás rendezte. Szerk 
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latok mellett fog elkészíteni hosszadalmas mun
ká1·al és tanuln1án; ai jórészének felhasználásával 
egy steül oldatot, amel.' töiténctcscn 2 Ft-ot é1, 
an1ikcn n1ellette eg·y aSszisztens ugyanennyi i<ló 
alatt e f(ngalon1 öt-ven- 'agy százszorosát hon.ro
lítja le, össze nem hasonlítható előképzettségi 
igénnyel Krnábban a munkadíjak benzetését 
ta1totta1n inegfl::.lelő eszköznek, ina azonban n1á1 
ez is túlhaladott álláspont, minthogy a Fo:\o 'é
n_yek nag_y 111enn:yiséiű előkészítése reális képet 
nem biztosítana ~Ii tehát a megoldás? 

Gazdasági rendszerünk állandó és-hel,:rcs i:ö1ek
vPst\ hogy a n1cnn} iségileg és 111inőségileg többet 
és jobban nyújtó clolgozó an.iagilag is többet 
kapjon Szakn1ánk területén e hel3 es törek': és 
csak minünális n1é1tékben é11 en3;esül nleg kell 
tehát találnunk a munka n1ennyiségének és minő
ségének inc.g1Ty ugtató 1nérési for1náját, hog:y ennek 
bü tokában lnód leg:yen a többlctraunka auto1nati
kus clotálásá1 a ·Ennek alapja t.e1111észet.e5en nem 
lehet a jcleni0gi á1l'endsze1 Csak új ár- és ezt 
követő bérrendszerrel Jen1élhetjük elérni a szocia
lista bérezés 111eg\1tlósítását a g3·óg~ysze1észet 
te1ületén Ennek -a fo11nának összhangban kell 
lennie az egészségµg:yi jelleggel_ ezért egészségüg~;-j 
mér őmódszcrnket kell alkalmaznia (pl lélekszám, 
betegszám stb ) Ennek megfelelő kidolgozása 
egyil~o legsü1 gősebb tcondőinknek 

ÖSSZEFOGL".LÁS 

.'\ sze1ző a szoc:ialista á11endsze1 általános 
isn1c1te1-ése után a g3Tógy8zATPk inf',gAlhipí_tott 
árainak a1án3 talanságait iárg3··alja Ennek so1án 
rámutat a11a, hogs- a g:yóg_ysze1ek á1képzése 
hazánkban eltér azoktól az alapvető eh ektől, 
a1nely --·- politikai gazdaságtani alapokon - az 
általános á1kópzés alapja UgJ--anakko1 azonban 
az il:y 111ódon - né111ileg önkén:yesen - kialakított 
árak 11e1n felelnek n1eg az egyéb szak1nai szen1-
pont.oknak se1n, nen1 szolgálják, hane111 fékezik a 

BUéTÉI\lUIVIMEXTES I1 Ó\ÍZ 

A„ bal.,;:tó1üunok ólő .:;cjtjci_ \ agJ spórái ügy 1.-iselked
nek„ inint az clckt101nos Lö1LéssL:l 1cndclkező iészccskék 
és 1negfekJő ion0sc1 élő i endsz:c11el be lE::het fogni őket 
G i 11 e s s e n és n111nkatá1sai (XSzl{) inegállapítoiták, 
hogy az }.~1:;chc1ichu1 to!-i Laklé1iu1not \izcs s1>:uszpen
zióból tE:ljE·s8n el lehet tá1-·olítani, ha a folyadékot 
lassan á.táran1oltatják eg~-- anioncserélő oszlopon. T(a.t
ioncserélő gyantt:íval >:iszont se1nrniféle t·rc~d1nén) t ne1n 
értek el. Hasonló cred1nény1e jutottak élesztőgo1nbák
kal, vala1nint 1nás baktériu1nfajtékkal és spó1á.kkal 
:Thlfindegyiket esak az anioncserélő o;:;zlop tudta 1nogkötnj 
Az oszlop hatásosságát erősen csökkentette ha külön
böző sókat oldottak a 'ízben Il"\·en 1nódon n1inden 
eddiginél tisztább i-, ó,--izet lfhet eÍőállítani 

Ne,,.- 8cientist 19ü:-J t20 ])1 (ionda. J <!l rán 

1'TEHNA'HONAL PHARUACEUTICAT, 
ABSTRACTS 

l<'enti círrnnel új icfe1áló fal) óiratot indított 1964 
januártól kc:ld-.. e az _,\.u1e1ikai ICó1hé:t.i Gyóg) Hze1észek 
Tá1&asá.ga- ( A11k1n 1J." Suc,Li11 uf llu~ptiuZ I'hüin;ut;8l5i), 
az _4-merikai Gyóg5 ·szt:rész Szö1 ·etség ( .-'ln1e1 ica.n ]-)ha.1-
ma.ceuti~ca.l A_ssooialion) fiók-egyesülete _\. referáló lap 
kiadásának tervH n1á1 193S-ban kialakult, do n1c,g-

jobb g)-"-ógyszerellátás elé1·ésé1e i1án:yuló tö1ek1-é
seket. Ezeket a megállapításokat konkiét példák
kal tán1asztja alá \'égül le1·onja a kö-vetkeztetést: 
ininéJ előbb rrreg kell- indítani azokat a n1unká
latokat, amelyek a gyógyszeitári árnk megfelelőbb 
1endsze1ének kialakítását erecl1nén:yezik 

PE3!0ME 

IJoc,1e ofilll;ecrnettttoro on1-1caHIIB cou:i-1a.!IHCTHqectCoü 
u:eHHOi-1 CHCTC:'l1bf, asrop TpaKIYeT pa3Jil1'-lHbTe Henporrop

UHOHa:rhHOCTH YCiaHOBJleHHbIX U:CH JieKapCTB. B CB5r3H 
e 31r:L\1 orr rroKa3aeT 1-1a ro, LJTO B ttarneíí: poµ;r1ue otj:lop:--1.Tle· 

HHC ueH ;\lC)JJ!Ka:'llCIIIOI3 OIKJiaH5reT OT OCHOBHblX npHHUH"' 

rrax, KOrOpLIC - Ha 110.ílH'f3KOHO!\U1qecf(MX OCHOBax -

5IB:UJ:JOTCTI OCHOB(P.-Uf OŐll\CCIBeHI-IOTO ocpop11neHHíl ueH. 

B IO )-KC 13pC!\U!, IJ;CHbI, o4Jüpi'IL1CHHbIC TaKITM o5pa301\1 -·-· B 
HCKO!'Opoi-1 CTeneI-Ht ca:'liOYnpaBHO - HC COOTBCTCTBYIOT 

H e J:pYrHX rrpo4JecCHOHaj1bHbIX TOLJeK 3pCHI15l, HC CJ!~
/K3IOT, HO C,JCp!KHB3ID'l c1pe:'l1neHH5l, HanpaBJICHHbie Ha 
)J.OC1!1IHCHHe JlY·'-HJJero CHa6;+.::eHH5l ttace;TCHI17!11H J!CKac1sa 

31n Y·C'ranon.nellli_5I OH .'10KJ·l1eHTHpYer KOHKpeI'HLli\1H rrpH
,\íCpa\H1. HaKotteu OH C):íe,11aeT BbIB0)1: TpeőYCI'C5I H3'-III

Haib CKOpo rro B03i\10)!{I-IQCIH pa60ThI, f(OJOphie H:\·\eIO'I 

pe3Y:IhT3IO~i C03}1;3HHC 50;1cc COO'IBClCii3YlüIUéfi CHCT'eMbI 
anTeKapCKHX ueH 

ZUSA.J\fI\IENF _A.SfrCTN G-

::\' acheincr a.llge1neinen Besp1echungdes sozialistischen 
Prcissystcrns ·wird auf das J\-1issve1hültnis dcr Prcise der 
einzclnen .A..rzneünittel \erwiesen. Die Preisbilduner auf 
diesen1 Gebiet \\-·eicht in inanchen B:insichten von <len 
allge1neint:n Prinzipien d0r sozialist.ischen Preisbildung 
ab ~4-ndere1seits entsprechen die féstgelegten Preise 
auch <len fachlichcn G-osichtspunktcn nicht und \VÍlken 
sioh eher bro1nsoncl als nnregend auf die fachlichei,1 
Zielsetzungen zur \-7erbesse1ung de1 A.1znein1ittelver. 
sorgung ans Diese :Feststellnngen des \Terfasse1s >'>BI

dcn clurc:h konkrete Beispie]e unte1·stüzt 
Zun1 Abschluss \\Ücl dic D1inglichkcit do1 Ausbil

dung eines ncucn PrcissJ ste1ns betont 

(Pest niegyei 'l1nnács Gyógy8ze1 t(n i l{özpontja, 
Budqpest XIV, Uzsoki u J6/a) 

],;1kezd(: l9G3 l 31 

"\ alósitásá1a csa.l;: rno::;t k01 üli i:>or, .,\_ iolj- óü a.t ha\ onta 
kétsz:cr jelenik ineg, és csak szigo1úan vett gyóg;y;szeré
szeti vonatkozású .közle1nények ki-,,onatait kózli Ezek 
között közli gyög;yszerelőiitl.tok kidolgozására, iee;c:p
tn1a.i ké1désekre, gyógysze1ck stabilitására. és ia,ktá10-
zásá1 a. \ izsg<ílati 111ódszoreil E·, a gyóg;. sz:e;1észeii tech
nológiái a, a gJ óg:_. szo1 észct tö1 ténctérc, etikai és tú.1 sn
dahni kérdéseiie, a gyógyszerkönyvekre, és a gyógy
nö,.-énvis1'neretre "\-onatkozó közle1nénvek kivonatait 
n1indt;i1 általa elérhető, tudo1ná1i;·y os jell8gü gyógyszeré" 
szeti folyóiratból _A rendsze1csen fCldolgozandó folyó
ira.tok szá1na _kb. 310 Egyebek között a (Jyógy8ze1é<Jzel 
és az A_ctu Pha1n1aLeutica l--Iu.nga1ica cikkeinek reforá
lá.sát is tE1 "\be vették .A. lap előfizetési úi:a gyógyszt:ré
SZf_J;:, intézeti gyógysze1tá-Tak és oktató intézinényck 
rés,,;ére éi--i 1,3,- lTS $, ipari köny Yttüak és intézn1é
nyek részére 1-5 S 

A ha.-, ont.a kétszer inegjclcnő szá1nokba11 az angol 
11\. el1 ü e:frnen kÍ\ ül köz:lik az 01edeti cÍlnet is, és havonta 
sZándékoznak tá1gy1nutatót adni Ezen kí-, ül félé-,.-en
ként gyűjtő-indexet is készítenek ; évente legalább 
6000 cikket isn1E·rtetnek 

A.z Inir 111ational Pha1 n1ac2utica.Z A_btJtl ath kiadása. 
foüto.:; lds{1lct, cú1a, hogy a világszc:;_<:-c cgy10 11a.gyGbb 
szá.rnhan incgjclcnő sziikdolgozatok között az eligazo
dást 1nE,gkönnyítse 

L-án-o Béla 


