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A hazai radioaktív gyógyszereHátás 20 éves fejfödése és a
fontosabb feladatai

közeljövő

DR PÉNTEK LASZLÓNÉ
~4 szerzö, aki a radiofar1nakon-előállítás, -niinősités
és -ellátás hazai n1cqsze1„vczésében annak kezclctétül részt. vesz. iisszefoglalja a gy6gyításban oly jelcnUis szerepet játszó radioaktív gyógyszerek., cliagnosztikurnok (in vivo és vitro) hazai fejlődésének.
kr]rcléseit, 20 éi;es 1núltjcít., a jogi szabályozás, a
hat.ósági ellenőrzés és 1ninűsítés kialaknlúsát;, vala111.int. jelenlegi helyzet.ét.; n1eghat.ározza a k6ze1jé)véJ
legfont(isabb feladatait:.

i\ lVIagyar 1'udornúnyos :\kadé1nia Izotópintézele, az Izotóptechnika cín1ü folyóirata 1970. évi külön szú111ában összefoglaló cikkeket jelentetett n1eg
a 1nesterséges radionktív izotópok últa1ános hazai
alka1n1azásának és előállításának 25 éves évfordulója alkaln1úbóL Ezen cikkekben a szerzők isn1ertették a hazai kísérletek 1D54-ben történt beinditúsúnak körül!nényeiL a sugárzó anyagok ipari, mezögazdasúgi -és egészségügyi célra történő felhasznúlúsának helyzetét.
Dr. Veres iirpád, az izotópintézct igazgatója a;;: cn11ítctt: folyóiratban n1egjelent - bevezet{) cikkének egy része így hangzik: .,~\z Orszúgos i\1:0111~nergia Bizottság 1D5H júniusi határozatával elrendelte az Izotópelosztó Intézet n1egszervezl~sét.
an1elynek feladata tuclnn1únyos kutatús és fejlesztés. alon1tcchnikai inódszerck kiclolgozúsa és bevezclése izolópkészil:n1C~nyekkel történő ellátás céljából. Ugyanebben az évben kezdte n1eg n1üködését
az e1s6 2 i\'1\V-os kut.ató aton1reak:tor a l(özponli
Fizikai IZutatóintézctben" [1].
:?.O l:ve kapta a gyógyszerészeti főosztály néhai
dr. 1li/.nion Gyula n1iniszierhe1yette.s n1egbízásúból azt a nehéz. de n1egtisztelö feladatot, hogy
kezdje 1neg a radioizotóp gyógyszerek hazai ch.iúllításának n1egszervezését és lússa 121 az Egészségügyi lVIiniszlériu111 részéről a radioaktív gyúgyszei·ek elöállításának. n1inósitésének, forga1111azásának.
in1portjúnak stb. felügyeletét, s n1inclazon egyéb
feladatok.:1L a1nelyek e tén1akörbcn a túrca jogés hatáskörébe tartoznak.

:\z ügy előadójaként olyan n1un1-::akört kaptain,
a:11i teljesen új volt, rendkívül sok nehézséggel, ú1landó tanulússa], ké.szüléssel júrl, ugyanakkor biztosi.tolta a gyógyítás, illetőleg a diagnosztika 1egclinan1ikusabban fejlődő ágazatának a lé111akörrel
ö.ssze-függö kérdeseinek i11egisn1eF~sét, fo1ya1natos
figye1en"ln1el kis€:rését 1 s legfőképpen a produkliv
n1unká:t.
Evel;: 111úlva igazolódott: be, hogy a lVIinisztériun1
felső ··lezeiéséne"k n1i1yen bölcs intC::zkeclése volt .a
korai bt?kapcsolódás elrenclelé.se!
Így vált lehetővé az időbení és folyan1atos felkészülés, a fejlődéssel való cgyütthalaclás, az illetékes szervekkel és szakbizoitsúgokkal történli
cgyültn1üködés. :\z együttn1üködés erecl1nényekéni
a szocialista országok közül a 111agyar Egészségügyi
.IVIinisztériu111 volt az első, ainely vezetö szerepei
vitt a radioaktív gyógyszerek elüállítúsa, n1inősi
túse, forgaln1az{lSa stb., irányítúsa és felügyelete
terén. Ezen jogkört n1ás országokban az illetékes
akaclén1iai vagy aton1cnergiai szakbizotL;úg gyakorolta és gyakorol.ia 1nég ina is.
1\nnak jellcrnz&sét«e, hogy n1ilyen gondot fordítottunk
a !\.E:rclésl~on1plexun1 l~E:zben tartús<lra, n1egen1liten1.
hogy rnúr az líJ61. III. hó 10-:;n kelt:, 82.74:1/l!JGl. szútnú, az l7.otópelos7.tó Ini.é7.et - nünt egyedüli gyúrtóintézt:l iR:azgatójúhoz cirnzctt n1egkeresésünkben
felkÉ:rtük: az intézetet, hogy nüvel a parenterúlis célokra szolgúló radioizotóp gyógyszereket 1nagisztrúlis injekciónak n1inősítjük 1 a vonatkozó :J.180-18/HMH. (\TJJI.
l·L) NiVL szún1ú rendelet érteltnében kérje az egészst!gügyi n1lniszter feljogositúsút a gyógy{1szati célra
szolgúló radioaktív izotópok forgalo1nba hozatalún1
(·s bizlnsiisa az intézetben a hivatkozott 1·cnclcle1.b1:n
clüírt feltételeket. f\z ernlílett levelünkben rügzit0ttU!·:
inindazon további alapvető szakn1ai elöírúsokat, n1elyeknek: betartasat kötelezővC leltük a gyógyászati
rendeltetésű, hazai vagy importból szúrn1azú radioaktí-v
izotópok előúllítósúnúl. illeUíleg kiszerelés0n01.
..:\z előállítás szak1nai feltételeinek beturtatúsút
úgy vr2ltük lcgn1cgbízhai:óbban elérni, h~: a fclaclat·nk ellút:úsút gyógyszerész végzettségü szaken1ber

felügyeletéhez kötjük. Elöírtuk ezért az Izotópelosztó Intézetnek, hogy ;.: radioaktív gyógyszerek
t.!löúllitása és ntínösítésc gyógyszerész felügyl:Úetc
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és irányítása n1ellett történhet. Gyógyszerész alkalrnazásúra 1961 szepten1berében sor is került.

Sze1·vezö.- és irányító1nunkánk l'öbb terí.Uetei a
kezdeti években a következök voltak:
szakvélen1ényadás külső szervek reszére gyógyszerészeti
ké1·désekben
(gyógyszerkészítés,
gyógyszervizsgálat,

ra

kerülő

-n1inősítés

stb.) a felállítás-

n1unkahelyek szakszerü kíalakítása

(tervezés, építés) ce1jábó1,

a radioaktív gyógyszerek előállitási, vizsgálati,
n1inösítési, forgalon1ba hozatali feltételeinek
n1eghatározása és bevezetése,
az egészségügyi szervekre háruló hatósági feladatok ellát<isához szükséges szen1élyi és tárgyi feltételek rnegteren1tése,
a vonatkozó kérdések jogi rendezése.
kapcsolattartás a hazai illetékes inlézelekkcL
szervekkel, szakbizottsúgokkal és a szocialista
országokkal.
t\ radioaktív gyógyszerek elüúllítúsa céljára tervezett létesitn1ényekkeL valan1int az itthon elc'iúllitott és irnporUllt készitn1t:nyekkel sze111ben tún1asztandú egészségügyi és gyógyszerészeti !dvúnaln1ak, feltételek n1eghatúrozása sok nehézséget
jelentett. :\-z Izotópelosztó Intézetben l0lrehozotl
első 1nunkahelyek tervezése és n1egépítése során
legnehezebb feladat azon szakn1ai követelrnények
elfogadtatása és 111egvalósíttatása volt. n1elyeknek
betartása az inaktiv parenterá.lis gyógy.szerkészitn1ényeknél n1Úr gyakorlattá vült. Össz!1angba kellett ugyanis hozni a sugárvécleln1i szabályokat a
gyógyszerkészítési előírásokkal. A n1egfelelö n1egoldás kialakítása részben az eltérő állúspontok.
n1ásrészt a lapasztalat: hiánya n1iatt okozott gondot. Nehezítette a gyógyszerészeti előírások érvényesülését az akkoriban uralkodott azon téves nézet is, n1ely szerint sterilnek tekintették 111inclazon tern1ékeket, n1elyek sugárzó anyagot tartul111aztak, ezért az aszeptikus g:yógyszerkészitési nióclot vagy a slerilezési előírásokat feleslege.s é.s
túlzó szakn1ai köveleln1ényeknek látták.
1\ szak111ai isn1eretek e1sajátítása és állandó szin_
ten tartása sok energiút kivúnt, n1unka n1ellett.i
tanulússal júrL i\ szükséges iroclalon1 kevés volt.
a I(GST'-tagországok hasonló problé111ákkal küzcli.it.tek, így a .sz.akértői tanác..skozások kie111elt n<::pirendi pontjaiként éveken át a radiofarn1akonok gyúrtástechnológiai, vizsgálati és n1inősítési kérdései
szerepel tele
30 év elt.eltével is úl1íthaton1. hogy ina is ezek
a súlyponti feladatok, különös tekintettel arra, hogy
egyre újabb típusú készítn1ények jelennek n1cg.
t\ 111inőségvédelen1 érdekében az előállító intézetnél 111inőség-ellenőrzö laboralóriun1 létesítését
szorgaln1aztuk. I1alaszt.hatatlannú vúlt a hat.ósúgi
n11noseg1 ellenőrzés n1egszervczése is~ a szüksége::-;
sze111élyi és tárgyi feltételek n1egtere111lése. Ezen
feladatot
az inaktív gyógyszerek analógiújúra
- az Országos ICözegészségügyi Intézet továbbiakban: OI{I) kén1iai osztálya hatáskörébe titalluk.
f\ radioaktív gyógyszerek hatósúgi ellen(Jrzés·~
az Orszúgos Gyógyszerészeti Intézetnek (továbbiakban: OG".i.:"I) az 01\:.I-bt.Jl töri.ént kivúlúsa utún
is az OGYI-ban 111arac1t. lnG5-ben a kén1iai. fizikai, fizikai-kCn1iai vizsgúlatok ellútúsúval két
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években - a sugárzó anyagok fogadására alkal1nas laboratóriun1 hiányában - az izotópintézetben és az Orszúgos „Frécléric ,Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi ICutatóintézelben
végezték.
~A.. cikrobiológiai vizsgúlatok 111egszervezésére és
bevezetésére n1úr 1 évvel korábban, 1964-ben sor
került. 111ive1 ennek feltét.elei az intézetben bizlosil.va voltak.
i\ ,ielenlcg is n1C1köclö. a radioizotóp gyógyszerek
hatósági ké1niai ellenőrzése céljúra létesített. Cszintü izotóplaboratóriun1 1970-ben készült el. A
\TIII. főosztály akkori vezetője, Lázár Jenő ny. fő
osztál~lvezetö érden1e. hogy nagy súlyt helyezett
a laboratóriun1ban szükséges, valutaigényes n1üszerek és felszerc!!Csek biztosíttatúsúra.
:-\ hatósúgi n1unka beindulúsa utún az OGYI
.-:znk0rt.öi bekapcsolódtak és azóta is folyan1atosan
részt. vesznek a tén1airún~'(t gyúg:/szerészeti kutalúsokban. :\z elsii jelent.ös kutatúsi téina a radioaktív gyógyászati preparúlun1ok biológiai ellenőr
zési n1ódszereinek kidolgozása volt. :--\z egészségügyi szet·vek ez irúnyú n1unk;1_ia i.s elö.segitet.le a
szoros inunkakapcsoh\t kialakulúsút a hatósúgi elll'néírzésL vala1nint a hazai kutalúst:. elöállítást
\·égzü szervek. ;.:zakl,'rllii bizott.súgok és szaken1berek között. Ez iclüliil fngva egyre i.öbb szaken1berrel, szélesebb kiirü h(izzúértéssel. jobb szakn1ai
felkészültséggel veheltünk részt- a l(GST- és egyéb
rendezvén;{eken {~S a hazai szaken1bcrek egyre na.l\.Y(Jbb tekintélyi. vívtak ki.

1\z lr!GB-ban ha!úlyba lt·pet.i \.iI. 1\Tagyar Gyógyszerkönyv 4 radioizotóp gyúgyszcrkészitn1ényt vett
fel cikkelyei küz(' [2). nH:.!lyeknek kidolgozúsa fonlns felach1t volt.
Ezch: Injcctio nat.rii racliochro1nicí, ('íCr)

Injcctio ruclioanri (I.lh'_.4u) colloiclalis
Sol11Uo 11atrii rarlio)odaU (f:lfJ)
Bucill1u-; rucl"ioytt.rii ( 10 1;) o:rydaii

.:\ gyt·igyszel"kijny\·be fel nen1 veli:. leggyakrabban hasznúlat11s kc':szitrnények n1inöségi elölrúsail
h;1túr(1zal r1:ig:,:iicí.íc. kütclt'Z{i ciikaln1azúsuk l~t·vé
nyesité:.;c czút(in tiirtl~nL
:'\ radioiz(lt(ip .t:;.·(i_~yszc•rck cliíúllítúsúnak (~s forgalo111ba hozat.alúnak jogi szabályozúsúra az adott
lchetöségeL hogy a sugúrzó (radioaktív) anyagokról és készitn1ényekröl szóló. l(J'.$JG4. (\T. 7.) sz.
korn1únyrc~nclelet ~1z egl•szségügyi n1iniszlert jogositot ta fel a rendelet végrehajtásúval. f\ végrehajt.úsi rendelet a kunnúnyrencleletlel egyiclőben 1 'DG-!. ('il. 7.) Eü·. l\'L szún1on - jelent 111eg. Ezen
ir_,:en fontos - renclelkezést-'k hnt.úrozlúk 1neg
('::- f(Jglaltúk ii~:';,:v \'<tl<uncnnyi n1:'pgazclasúgi ág<1zat szún1út·n az egyes feladat-. jog- és haiúski.iri.iki.:L írtúk ch_i a biztonsági és halósúgi szabúlyokai'. a gyúrtús. a szúllitús. a bel- és külkercskeclel1ni [orgal()1n stb. feltl>i:eleil.
J avashnunkra az einlilett vl'.greh<dtúsi rendelei.lJe a gyc·Jg·yszel"ekkl~l kapc;;olat(1.'><ln " követ.kez(i
l'L:l1d(:.>1kE~Zés li:l::rül L:
.. \.ihr. ~L ~ (:::!). :\ R. hat.ú!ya alú tartozó rncliuaktív gy\'1gyszl:~!"l~k forga1n1azásúra és ellenörzésérc
a inagiszlrúlis injekciók forg,tl1náról és ellenórzé-
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gyógyszerészt bíztak n1eg. l\iiunká.iukat a kezdeti
séröl szóló, 3180.1949. (VIIL 14.) NM. sz. rendelel
vonatkozó rendelkezéseit is a1ka1n1azni ke11." [3]
A radioaktív gyógyszerek előállításával. n1inöségi követelrnényeivel és forgalon1ba hozatalával
kapcsolatos, részletes előírásokat n1ár szélesebb körü is1neretek és tapasztalatok birtokában. néhánv
évvel később, a 19/970. (Eü. 1(. 10.) Eü. iVI. szán1(1
utasitússal szabályoztuk (4]. Ezen rendelkezés az
inaktív gyógyszerekre hatályos törzskönyvezési
rendelelhez hasonló, azonban az izntópgyógysze1·ek tekintetében nen1 törzskönyvezési, hanen1 nyilvántartásba vételi eljárást vezetett be. Pontosan
nleghatározza a radioaktív gyógyszer Íogalinát,
rögzíti - a készít1nények egyéni ~;ajátosságai figyelen1bevételével - az előállítás és forgalo1nba
hozatal g~·úgyászat.i kipröbűlás, csnrnagolás stb.)
feltételeit. a n1inli::;Cgi ellenórzés és kifogüsolús
rendjét. az illetékes hai.ósúgi intCzet (OGYI) ez
irúnyú feladatait. a forgalon1ból kivonús esetén kövctenclö eljár{1s!:. Jelenleg is ezen ut.asitús van érvl'nyben. átclolguzúsát:. nloclernizúlúsúl. tervezzük.
;'\z izotópcliagnnsztikai el,iárásnk - különösen a
radioin11111uioassay- k (RI.'\) n1cgjelenésével - hazánkban is rendkivül gynrsan elterjedtek. kedveltít· vállak. Ezen fejlett.. n1egbízhat.ó és egyszcrü
n1ódszerek n1a n1ár nélkülözhetetlenek a gyógyítúsban: tún1ngalásuk n1ind s?:akn1ai. n1incl gazdasúgi \·onat.ko?:úsban indnknlt. 1\z új nukleáris nagy
rnüszerek. berendezések n1egfcleli") 111iniiségü és
kiclógítL•se
sugú1·zóan.v~1g-igónyónek
1nennyiségü
azonban egyre' nag~'obb gondol okoz az irányítúsL
az elöállítúst.. forgaln1<\zúsi. vala111int a hatósági
ellenőrzést. végzó szervek r0sz{~re.
l"Ia kutai.úsi l"s gyür·tüsfcjlcsztósi (lldalról vi:~s
gúljuk a hnzai fejUiclést. azl iapaszlaljuk, hogy a
fok!lzotlabb sajút cl1útúsra való törekvés az utóbbi 10 évre c.-;ik. 1\z i;--_otópint.Czet n1ü.-.;zc1ki fejlesztLsi gondjai. a kis volun1enlí. de n1agas n1inöségi
kiiveteln1ények n1iatli gazclnsúg!alan i.ern1elés. a
halósúgi n1inösitést végz(ík fe1ki::szü1óse egy-egy új
típusú Lern1ék vizsgúlat{:ra és 1ninösítésére. a gyc'igyászat.i kipn'1búlús fc1t0tt:.'l~inck kialakula!lansúg.:1
slb .. akadúlynzta a gyorsabb. nagyobb üten1ü ft!jliicl0sL ;\hogyan azonban (:\'l'i'>l ('Vl'C l'lllelkedett
az ig0ny (;s nehezebben tudtuk az in1porifedezctel
biziosil.ani. egyre szükségszcrübbé vált a hazai lern1clésrc valü útállús l'ellét.eleinek 1negleren1l.ése. El\'Úrúsaink tel.iesíthetiiségének reúlisabb lehetiiséget
biz:LosíloU. az i.s. hogy az izolópinlézet n1el1et.t, közel 10 c'.•vc'. az cgészségüg~'i túrca felügyeletéhez
tartozó és racliofarn1nkológi;:ii kutatásokkal is foglalkozó. Országos „Frl:déric J oliol-Curie" Sugúrbiológiai l's Sug;i.rcgészségügyi IZutatóintl~zel is
engccl01yl. kapott egyes jelenti.is - fókl~nt fehlxjc
típusú - .iclzctt vegyületek elöúllíi.úsúra.
Eddig az OGYI közel GO radioaktív vagy jelzés
c1]_iúra szolgáló készíln1én:yt (in uiro é."'i in vitro)
'.·cll" n;:ilvúntari:úsbn. ill. adi'a ki 11 fnrgalnn1bn hozatali cngec101yL
:\z Egészségügyi I(özlöny .lfl70. l~vi 7. szún1úban
kiizzl!Lel.tük az eclcli,-:.; [oq~nlon1ba hozatalra cngcclél]jczet! (·s el.iúrú:-; aliitl. lev('í hazai radioaktív
gy(lgysZt..Tck jegyz0két. [5], n1cl~;..·b<'il jól érzéke1hctö
a fejlődés, a vúlasztékbtJvülés.
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:\ forgalon1ba hozatalra engedélyezett radioaktív gyógyszereket és fontosabb niinöségi paran1étereit - az inaktív gyógyszerektől eltérő forgala forgalon1111azúsi rencljükn? va1ó tekintettel
ba hozatali engedély kiadásával egyidejüleg is1nerletjük az Egészségügyi l(özlönyben. hogy a
felhasználók idéiben tájékoztatást kapjanak az új
készítn1ény engedélyezéséről.
1\z utóbbi években forga1on1ba került. hazai készitinényekkel jelentős devizamegtakarítást értünk
eL tnelyet új típusú készítinények beszerzésére és
színvonalasabb ellútás biztosítására ig,yekszünk fordítani. r'\ tőkés eredetü összes hazai igények (kutatási, ludon1ányos is) elbírálása. behozatalának engedélyezése nagy feladat.: t.ern1észetesen a gyógyítási (diagnosztikai) rendeltetésü gyóg:yszerek. jel'"'
zeti. veg~'Ületck és inaktiv készletek biztositúsút
;.arljuk e1sódlegesnek.
Jiie6beni feladat.ok

,;\ biztonsúgos radioizotópgyógysze r-ellútás t:rde·:;:eben a jiivöben is legfnntosabb feladatnak tarLon1
az ágazati irányitú. elleni"irz6 e~ felügyeleti jogkör szilúrd kézben tartúsúl.
a fejlödéssel való eg;vülthaladúsL
az új feladatok ellúlúsára törlén(J idöbeni felkészülést.
az il1et.Ckcs szervekkel (bizottságokkal. felhasználó és kulatóintézetckkel stb.) szoros niunkakapcsolai-1 arl.úsL
Fe\ha;.;znált'1 intézn1ényeink pénzügyi lehetőségeit.
szl.'n1élyi ellálollsúgáL n1üszereze!.lségét sze1n elöt t
inrtva. oda kell halnunk. hngy olyan tern1ékekkel
btivül.iiin a h<·1zai vúlaszték. an1elyekkel - a fejliigazdaságos
ck:~;i tendenciák n1egrigyelése alapján es színvonalas E'llútús biztosítható.
Rendkívüli nlódon segítené a hazai e11átús fejh~sztési leheUíségeit:. az ilnportkerett.e1 való gazdúlkndúsL ha a felhasználó intézinényeink egységes
vizs,c;<i.lat.i n1ódszerekct alkahnaznúnak - kivúlaszt\.'a a legn1L\t,;"bí1.hnlóbbat és 1eggazdaságnsabbat ;1 küliinbilz(í szintü laborat.óriun1ok tevékenysége
iisszchangollabb lenne. a pl"ogresszív bet.egellút.ás
ver!ikúlis szintjeihez jobban igazodna. :'\z egészsl\!..!;Ügyi úgazatban fol;/an1alban lcvt; szervezési intézkedések ezen szakterület fejlődését is kedvezően
lJc[olyúsoljúk.
~·\z új típusú készítn1ények engedélyezési eljú!"úsának lerövidítése érdekében, az illetékes hatósági szt:rveknek előre fel kell ·készülni ezen Lern1ékek halúsúgi n1inöségi vizsgálatúra és n1inósítésére: a feladat. a n1eglevö laboratóriun1ok folyan1atos fC'jlesztésót teszi szükségessé.
El kell érni. hogy 1egalúbb a központi Cs regionális feladatokat ellátó izotóplaboratöriun1o kban a
gyógyszerészi tevékenységnek n1inösülö n1unkúkat
gy·ögy·szerész végezze. 'fevékenységük szakn1ai e1öirúsait (jDg- és hatáskör is) 111eg kellene határozni. r-:::nd.szere.s továbbképzésüket előírni, <.l fog1a1knztatásuknak n1cgfelelö szakképesítés 111egszerzéséi: lchetöv0 kellene tenni. Szak1núnk e t crületen
d<1lgozó lelkes képviselőinek fokozntiabb szakn1ai
Cs E;rkölcsi !'ún1ogatüsra és irányit:úsrn ·van szüksö-

gük.
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1. Izotóptechnik a, 22. évfolya1n. 5-6. szá1n (líl79). ·1

\iI. l\'Iagyar Gyógyszerkön y\·-, III. 12;)7., 125:t, 1:111 ..
11-!l. o. - :J. Egészségügyi I<.özlöny, :X.:I\T. évfolyan1. 11.
száni. - 4. Egészségügyi I<.özlöny, XX. évfolyan1. 1(1.
szün1.
5. EgCszségügyi I<.özlönr. XXIX. évfolyan1.

7. szún1.

Jl-p Jl - 11
n1uT1!1C

e

:-i 11
11
Clf(({ÍJfCC//IU1

Te 1.: .- P.

13 a fi e.'!: 20-„1erruu:e ru1J-

par)(lOl/KTllllfJH /Jl.llll

npenapt1!11(L\l /l

Be11i!f/ll1t u aa.11cf!eúutlle Jafiut1u B fi„u1J1cat1111ee tiyDyu1ee

r;

AnTop, l\TO e ca.,1oro 11a 11<u1a np11115111 y11acruc u opra-

H!l3a11uu

no;1~n1c111u1,

onpe11c11c1111~

1H82. április
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111151 pazu101Jlaps1aK0Hai1111 n Bcurp1111, HO!!hlTOi1011.1acT nonpoChl pa3Bl!Tllfl pa;u1oaJ(TllBH h!X JJCKapcTBCHllb !X npcnapaTOO, JUlélf'HOCl'l!lJCCl\llX (ín vivo 11 in vitro) cpCJlCTU
n Bc11rp11JI, urpam11111x cTOJJb nailn1y10 po;ii, B ;1ctieu1111,
l!X 20-J!CTllCC npouu1oe, C(f1op71111pn!lél!!!!C !OJ111Hll'!CCf(0J'O
ypcry1111pnnat i!!51, rocy;u1pcTnc111 H1!'0 !(OHTpn;iri 11 onpe·
JlCJJC!lllil ](<J<!CCTB<l, !!<ICTOJlll\CC !HUlO~l\l'l!llC :-lT!!X ll0flf1C1·
con: nnpe:1c:n1cT na:;1\11ciin111e :ia;ta'!!! (í.:11D!\<liíu1ern tíy.'lY·

iqern.

R ..T' t; ni e k n t'~j 13 ü be!: /Jcrcl1J]!lilcnl nj tii e .'iU]i)J{y
oj rarliortclin: 1lr11;1s 11rc1· :?fi yl'r1n1 11111! tire frt-''l;s oj uia}in·
Ú;ir1rfr11u:1_: jrn· /lic f11l11re i11 l-!1111;1arf1
The nut!io!'. H~ pnriiciriant of th1~ orgarüzatinn ol·
tlH.' ]lrod11ction. <111nlificntion 11n1l di~t-ril1ui:inn nf rndi<Hl('·
ti\·e drug:-; in J:lnn!!íu·y, prcsf•nt~ 11 s11rvay on U1is
i'pr,•r:inl gro11p nf phnn1Htr'f•t1t-i<'ab plnying iinporlnni
rok• abo HS dia_L;no::-:iiei' (u:->l~d fl:-: in vitro , as i11 \·ivo.)
The 20 yt.'Hl'S of t.he dt'\·c·lop111nnt. of t-ho legal t•egulations,

offit~ial controi
fH't~~PtlL state nf the

irnportant

Ur.

and qtut!ificntion, as \n.dl as the
ierrnin i:> diseussed, thPn t!ie inasi

tasks of t IH:

nt'Hl'

futurc

at·e

outlincd.

:n.

·13 á be 1
P (· u te k: lJin :?O-JiUu·ucl
dcr cinlici111i8chc11 rarl/1pi/.;/icc11 · Ar::11ciccr8<1l'r/1tny 1111~! 1richt.iucren A·11farrbc11 der 11r1/11:11 Z11k1tn/tY"el'fnsse1·it1, die in dt'!' On.;nnisní ion. ch~r H.l•n;t (dlung,
(,ltinlifikntion u111l \'er:::H1gu1l-g 11iit. J{1uli(1.1il1111·111aka owit
Beginu tcilni111rnL, fa~si die li'rag;en df•r 1'3nt\vic•klung
dí'r in dt•t' J·I(_ ilung so!('h \\'icht:ige ]lollu t!i11nehn1ende u
f~'11lu:ickl1111q

1

1'11(lionktive11 Arzno1nittol. J)iugnost·ikn (in '\-ivo und in
vit.ro), (l!)t' 20-jiíhrigen \re1·gn'i1genhP it, tlPt' n't·lit.it:hleo
l~PgP!11ng, dl)!' .'\usge::;i.ali.u ni (lcr lH•l1önlli1)hc11 l\.ontrolln
und Qunlifizir'run g HO\\'i(' der gpgen\\·iiri„ii.;en Sit11ation
zusn11i111en und hr>sti111111t die nl!t'n\·i1·htigst1:11 :\ufgahet1
dl't nahen 7'nk1111ft,
,
-,\:: l.'1:s111111J c11 [',',,1w1·111i/'J:

ll-ro \'t'·nt\•k L1i:<z!(·111t· ·.!{. ];1i!1t!!::!O-, inro
r·1·0!1111 dt' {rt 1/([('i•l r111/i,H1l•/.ic·r/ 111uli/,:rt/llf'1!ljll ''1'·Í_:t/lf() k11J
{11 ]!fi '.fl'r/l't!j {1/,,,l·nj ,fr fit ptrJ/:.si1n11 iullll'''

r„a

aútorinu, kin (•kdt• fria ko11u~1n·o pa1·tupn•11Í:< ('[\
pai rn\n11da oi·gnnizndo 1!(• prodnkt ado, kva!ifiko
knj pni\·izudu dt> la nuliofn1·n1aku noj, n.·,-ntnHlS la df•·
111nnrlojn dr• l1t nnein e\·t1l11n dl' !'Hdinaktivnj !l!t•rlika11H'!ll()j kuj diiq.:nnst.ikaj ilrij (r•n \'i\·o knj en viti·o) l11dnninj
tivl í.!l'H\"H!l rolon t~n la k111·1H·1ulo, 8i koni!!a:-1 ilian :20·
jarai'i pasini.uc·o11. ln r•lfo!'t11i_f!o11 dc la jl/ra regilu!!o,
t11agi:-itrnia kr)ntrolat!n knj k\·nlifiko. 0ian 1111nan >;itti·
n~·iun, knj fino ~i difir111:-; la [il<'j gra\·ajn ÍHi'kojn d(• l1L
pr·nk,.:i11111 ns!'<Hlio.
ln

(E'géi;zséuiiuui l\Iinis::t.éri.1u11. B11clapcst. 1r., .:1ra11y
János ll. G-R. sz. - 1051)
Erkczett.: lHBI. ll\. :2:2.

EGYilE TÖBD .A NŐ i\Z EGE:. EGYETE1VIEIN
ref. Ph. Zt.g. 126, (:_l;}), 177{) (lDBl).

:\z Európai Gazdasúgi l(özössCg lO orszúgúban J!J70-

bcn 1 lOB OOO nöi eg,reten1i és fói.skolai hallgató iralk(1zotí. be. lDBO-ra ez a szún1 1 f\01 OOO-re nött. Ug\·anezen ich'i alatt az NSZIZ-ban ti\bb n1int k{~tszerCSt>re.
2:io 000-n'Jl ·Hifi OOO-re szaporodoll a n(ii hallgatók szú-

1na. l\'finthog>· ki\zben a laknssúg szún1a is nii\·ekcdelL nz abszolút szán1nk ncn1 adnak t.iszta kénct
Hl/0-bcn u tíz tagúllan1ban útlag :}7.B 0 '0 n(ii hal!Catö
íratknzntt be, lDfiÜ-ban pedig 42.2°'n. Ugyanezen" icl(:
alatt nz NSZJ\:-ban :~4.2°.'0 -röl ·!O.nn'(J-ra e1nclked0tt
a n6k arünya. l\:ülün<5sen sok nei tanul iovúbb Düniúban és .Franciaorsz{ igban. nhol arónyuk lf/80-ban
47.;1°'0 \·olt. Belgiumban 4:1.on./n. 1rorszúgban 41.2. O!as:.orsz;igbnn 41.D és Nag>'-Britan niában kerek 4on10 vnlt
a nök arónya az egyeten1eken és föisknlük0n. I-Iollancliúban. Luxen1burgb an és Görögors;::úg bnn volt a legalacsonyabb a to\·úbbtanuló nők arónya (lD!J).
H. B.

TÖRÖKORSZ AGI EGESZSI~GÜGYIEK
KNfONAI SZOLGALAT A
ref.: Ph. Ztg. 12/i. (;Hi), Ul:IO (lDBl).

:\z orszóg Jejlfíclésben cln1arnclt területei lakossár.;:únak egészségügyi ell<ltúsa érdekében a katonaí korrnúny rendeletet hozol t or\'osoknak négyévi szolgü1a1.áról. i\ törvén>· az or\·osokon ki\'ül gyógyszerész ekre.
úllator\·nsokr a. fogor\·nsokra . biolcigu.snkra é.s pszichnlógusol~ra is \'onntknzik. Nezn érinli a rcnc1e1ke7.és a
n1úr Jetclspeclett egészségügyi eket de kötelező valanl'.:!nnyi. az c~.,·ctcn1ct clh::i_g,n·> diplnn1(isrn . .i\z t>t(észs(•f.Üi~..:.vi
ininis;;,lúriu111 szerint Ti'1riíkor.szúg !-:t:le!í ("s
dl:li rl:szének kisvürnsaiban {•s falvaiban n1intcgy '.14 OOO
orvos hión~·zik. Ennyire Yolna szüksép; ahhoz. hogy
a n1úr n1űködó ~7 OOO ocvossal cgyüt.t biztosítsúk a 45

inilliús oLSZúg kil.'légit{í cg0szségügyi c!l<.'tiúsút. .'\ katonai J.:orn1únyzat cgyiclejüle_t.( n1cgtilinttn az or\-(1sokna!;; és n1ús egészsl'gligyi clolgoz(i!-:nak HZ orszú.t.; elhn_i..;_\·;_·isúi ('..!01).

n.

B.

SEGiTSJ,;G A SP,\NYOLOR SZAGI
MlfüGEZE'l'T OLA,! ALDOZATA INAK

n•f.· Ph. Ztg.

[:!6. ('.lfi). ui:10 flfJH!l.

cu,·. nz _NSZI\:-ban kifeill'sztett. a vérplazn1a pótii1súr~1· n1a n1ég ritkón alk<ilrnazoti. vegyi an~·ag. a polyt:inyl-pyr rolidon segítséget. fog
jelenteni a fertőzött étnla.i spanyolorszúg i úlclnzatainak. Ezt a ren1ényükei fejezték ki annak a n1adricli
gyi..:rn1ekl·:órhúznak az or\'nsal. an1el.\'ben fclisn1erlék.
bog.'· a:. időközben lO:J ernbel' hnlúlút nkot.ó bcieg;;éget olyan étkezési olaj f(lg:yaszüisa oknztn. an1elyhez n1érgezö anyagokat kc\'erlck. 1\ n1egbeíegede tt
_r.;~·ern1ekel~ szüleinek hozz(ijürulúsú val ti'1bbcknck infúziókat adtak a -..:egyszerból. an1el>'t6! azt ren1élik.
hngy a vérben (•s a szi'1vetekben lcvö n1érgci n1egkiiti
és kivülaszija. Eddig sen1n1iféle ellenszer nern -..:olt
nz(jkJ.:al n n1(!rgezt:scl·:kel szen1ben. an1clycket az ipari repceolajjal szennyezett étnlaj okozott és an1elyel-:
eclclig hi'\'8.tak1s adatok szerint 13 OOO úldozatot követeltek. IVIinthngy Spanyolorszú gban csak csekél>' n1enynyiségü polyvinyl-p,vr rolic10n úll rendelkezésre . tiin1eges kezelés esetén azt az NSZT\:-ból kell beh0zni. F:c'rcsik azt a veg>'észt is. aki kén1iai anyagokkal n1cgprólni.lta a denrüurúlt ipari repceolajat. rnCrcgtelenítcni. n nagyon n1érgezii anilintól n1egsznbac1íta ni. úgy
tlinik. hnc;y· ez a Jdsé>rlcl 1-:<~rC'ken 100 00() !(Inna repceolainúl. i":.t!(tlis n1\irlon. nz cl!enke;-'.li hn!úsl \'{11tottu
Id. ;;mennyiben a:r. (1rvo.';luclor11;inyban v](~cldig ne111
isn1ert n1~rgezési tlln<::tvkct oknzoH (:20:0.
R. B.
I\:llútús \'<ln rú, hnr.;\·

