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f talein hashajtó hatásának a felfedezése. Az ezeken szanak a kliniko-fa rmakológi ai hálózat klinikai
és
a kutatóhel yeken gyógysze rkutatássa l foglalkozó k kórházi egységei is. Ezek tevékenys égét az
Orszászáma több százra tehető, akik a legtöbb esetekben gos Gyógysze részeti Intézet koordinál ja.
többé vagy kevésbé szorosan együttműködnek az
Az országos gyógyszer kutatási-fe jlesztési potenipari kutatókka l. Bár fő tevékenys égüket valami- ciáljának jellemző adata, hogy az e területen
foglyen alapkutat ás (új törvényszerűségek feltárására ) lalkoztato ttak összlétszá ma meghalad ja
a 30DO-et
határozza meg, rendszeres en és sokoldalú an közre- és a létszám kb. 1/3-a diplomás.
működnek az egyes vegyülete k gyógyszer réfejleszEzen ismertető kötött terjedelm e miatt - sajtésének a folyamatá ban. A Magyar Tudomán yos nálatosan - még érintőlegesen sem ismerteth
ettem
Akadémia legnagyo bb-a gyógysze rkutatásba n ér- fontos elvi kutatási eredmény einket és
a széles körű
dekelt --intézete i: a Szegedi Biológiai Központ, a nemzetkö zi kutatási kapcsolat ainkat, pedig
ezek
Kísérleti Orvostudo mányi Kutatóint ézet Gyógy- is érdekes fejezetei gyógysze rkutatási
tevékenyszerkutatá si Osztálya (több eredeti gyógyszer ki- ségünknek .
fejlesztője, az utóbbi időkben új antikonvu lziv és
A nagyszerű múlt és jelen realitásai igazolják
antidepres száns izokinolin okat fedeztek fel), a törekvése inket és céljainkat , melyek szerint
a maKözponti Kémiai Kutatóint ézet több részlege. gyar gyógysze rkutatás a jövőben is újabb
és újabb
Végül meg kell említenem , hogy az új gyógysze- jelentős eredmény ekkel járuljon hozzá a világban
rek bevezetés ében megkülön böztetett szerepet ját- még megoldásr a váró egészségügyi problémák
hoz.
(Gyógysze rkutató Intézet, Budapest, Pf. 82. 1325)

A magyar gyógysz erkülke reskede lem
DJt. EHDE r TTBOn

A gyógyszer külkeresk edelmi tevékenys éget Magyarorszá gon a Medimpex Gyógysze rkülkeresk edelmi Közös Vállalat végzi. A mai formában mű
ködő vállalat 1983. január l-én kezdte meg műkö
dését, de elődje 1949-ben alakult meg. A 35 évvel
ezelőtti vállalkozá s megfelelő körültekin téssel, gondos munkával fokozatos an fejlődött nemzetköz ileg
elismert nagyválla lattá. Az alapítólev él meghatározta a feladatok at, de azt a felelősséget és szakmai
szeretetet nem pótolhatta , amit annak a lelkes csoportnak kellett végeznie, mely a vállalat tevékenységét beindított a és továbbfej lesztette. Különböző
statisztika i adatok szerint a magyar gyógyszer ipar
1,5-2%-a l vesz részt a világ gyógyszer ipari termelésében. A gyógyszertermelő országok között világviszonyla tban 11-12. helyen áll, és kedvezőbb a
helyzet, ha az egy főre jutó export értéket tekintjük összehaso nlítási alapnak.
Megalaku lásától kezdve a vállalat és a külkereskedelmi tevékenys ég jelentős fejlődési szakaszon
ment keresztül. Az első időszakban, amikor a
gyógyszer ipar még alig tudta pótolni a II. világháború okozta vesztesége ket, és a termelés alig
érte el az 1938. évi szintet, akkor a külkeresk edelmi
tevékenys ég központos ításával sikerült mindazokat az előnyöket biztosítan i, amelyeke t a pénzü-

gyileg erf)s nagyválla latok élvezhette k. A lassan
meginduló gyógyszer -export tevékenys ég ·az 1950es évektől folymatos an emelkede tt, elsősorban a
korszerű gyógyszer kutatás, a gyógyszer ipar dinamikus fejlesztése, és a Medimpex vállalat piaci
tevékenys ége eredmény eképpen.
Ez a piaci tevékenys ég alapozta meg a későbbi
széles körű kereskede lmi, tudomány os és képviseleti hálózat kiépítését , amely ma a gyógyszer külkereskede lmi tevékenys ég alapját képezi.
A következő jelentős időszak a gyógyszer külkereskede lem életében, hogy 1968. január l-től
közös érdekeltsé gen alapuló társasági szerződés
keretében végezte tevékenys égét. E társasági szerződés keretén belül, mely folyamato san fejlődött,
a gyógyszer gyárak és a külkeresk edelmi vállalat
összehang oltan alakította ki a vállalaton kénti export árudzerke zetet és ugyancsak összehang oltan
bonyolíto tta le a gyógyszer ipar bizonyos import
beszerzése it.
Közösen készültek a rövid-, közép-, és hoszszúlejárat ú tervek a fejlesztés, a termelés és értékesítés vonatkozá sban. Együttese n kialakítot t
elhatározá sok és módszerek alapján valósult meg
a tudomány os-propag anda munka, a szakmai kiállítások és rendezvén yek programja . Bizonyos
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. I. táblázat
Gyó gyszerexportunk f ejlőd6se .19 4.9·-8 2. között
Szocialista

Év

1949
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1982

N eni. szocialista
csoport

100
270
760
2420
3470
5880
6190
8570

100
230
460
930
2080
3680
4180
6260

koordináció volt a szabadalmak értékesítése és vásárlása, gyártási vagy kutatási együttműködés~k
kialakítására, illetve ezek későbbi kereskedelmi
tevékenységének végrehajtására is.
Az elmúlt időszak forgalmának alakulására az
1. táblázat magában foglalja minden gyógyszerkülkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos készítmények (pl. finom vegyszerek) értékesítését is (1. :
az angolnyelvű szöveget).
Az adatokból kitűnik, hogy lassú emelkedés után
inindkét viszonylatban jelentős forgalomemelkedés
mutatkozott. Galenus egyik híres mondását: „Populus remedia cupit" az új idők csak tovább erő
sítették, és az emberiség igénye és vágya a gyógyszerek iránt azóta sem változott. A világ gyógyszergyárait aligha érheti vád e tekintetben, hiszen
egyes adatok szerint több tízezer gyógyszerkülönlegesség van forgalomban és még most is évente
több száz új készítmény lát napvilágot.
Természetesen feltételezve, hogy új, nagyhatású
készítmények váltják föl a kevésbé hatékonyakat,
eleget téve a várt és remélt terápiás követelmé:
nyeknek. Ez a gondolat sok-sok új intézkedést is
magával hoz, és e kérdést tovább fokozta a korábbi években a Talidomid készítménnyel történt
súlyos probléma, mely a gyógyszergyártók és e,llenőrző szervek figyelmét a legszigorúbb intézkedések meghozatalára és betartására kötelezte, és
így a törzskönyvezés a nemzetközi gazdasági ~ap
csolatokban az exportőrök egyik alapvető fefada.
·
tává lépett elő.
Magyarországon is a. törzskönyvezés egyik legfontosabb tevékenysége a· külkereskedelemnek ,
és ez a tevékenység a Mediinpex és a gyógyszergyárak munkájában fontosságának megfelelő helyet kap.
Mikor a gyógyszerkülkeresk edelem eredú1ényes
tevékenységeről beszélünk, lényeges megemlíteni,
hogy Magyarországon a törzskönyvezési rendszer
50 éves múltra tekint vissza. 1933-ban, alig néhány évvel azután, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet megkezdte a hatósági gyógyszerellenőrzést, Magyaror.szágon elsők között valósult
meg a gyógyszerkülöleges ségek (specialitások) kötelező törzskönyvezési rendszere.
A követelmények az évtizedek során változtak,
de az a nagyon fontos elv és gyakorlat tovább él,
hogy az Országos. Közegészségügyi Intézet, majd
1969-től az Országos Gyógyszerészeti Intézet csak
olyan gyógyszereket törzskönyvezett, amely ösz~zetétele és minősége pontosan e19írt 'és ellenőrzött.
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Ez a tevékenység a korábbiakban és ma is a magyar gyógyszerexportna k fontos bázisá~ képezi.
Az orvostudomány és a gyógyszeripar századunkban egyik legeredményesebb korszakát éli.
Számos tudományág fejlődése és a modern terápiás módszerek alkalmazása eredményezte, hogy
a gyógyszeripar és a kutatás, az orvostudomány
együttesen számos fenyegető betegségtől és szenvedéstől óvta meg az emberiséget és további célja,
hogy a mindenki számára elértiető legteljesebb
egészséget, és a leghosszabb élettartamot biztosítsa. A tudományos eredmények, melyek hatékony
gyógyszerkészítmén yek formájában jelennek meg,
a béteg emberhez csak széles alapon nyugvó nemzetközi kapcsolatokon és igen aktív külkereskedelmi tevékenység útján jutnak el.
A magyar gyógyszerkutatás és orvostudomány
igyekezett e nemés törekvésből kivenni részét és a
jelenlegi gyógyszerkülkeresk edelmi eredményeink
nemzetközi téren is csak úgy ítélhetők meg helyesen,
ha visszatekintünk a hagyományokban gazdag
múltra és azokból a külgazdasági kapcsolatunkban
is alkahnázzuk a legjobb módszereket. Ebben a
munkában kimágaslö szerepet kaptak a magyar
kuta;tók, akik között Nóbel-díjas is szerepel és a
magyar gyógyszergyárak alapítói, akik szál11os
gazdasági nehézséggel megküzdve a II. világháborüt. megelé)ző években tUdományos és gazdasági
tevékenységü~kel végül is egészségügyünk és ezen
keresztül gyógyszeriparunk fejlődését és a gyógy~
szerkülkereskedelm i tevékenység kiszélesítését segítették elő.
A gyógyszerkqJkeresk edelem kialakulása és tevékenysége a XIX. sz.' közepéig nyúlik vissza,
ugyanis a gyógyszerkés~ítés akkoriban a gyógyszertárak kizárólagos tevékenysége volt. Különböző alapanyagok és fontos. drogok a világ minden
részéből a tengeri kiköt6kön keresztül már korábban is eljutottak a gyógyszertárakba és a gyógyárú-nagykereskedésekb~, és ez a tevékenység már
értékben is komoly külkereskedelmi forgalon1nak
számított. A fo~·galmnb~m a győgyszeripar fejlődé~
sével igen hamar kialakultak a nemzetközi, a mai
értelemben vett kere~kedelmi kapcsolatok alapjai,
és lehetővé te.tték a legfontosabb gyógyszerek külpiacon való ért~kesítéset.
Napjainkban a külkereskedelem klasszikus for-c
máit a fejlődés jelentős részben túlhaladta és új
együttmüködési formák alakultak ki A különböző
piacokon a verseny .igen kiéleződött, a vevőket ~
mely fogalom alatt a legkülönbözőbb partnereket
értjük ~ és egészségügyi intézményeket nagyon
gondosan, lelkiismeretesen kell „kiszolgálni". Minden korban azonban különleges jellege volt annak,
hogy egy-egy kiváló termék, melyek .alkalmazása
új utat nyitott meg a gyógyításban, megfelelő idő-·
ben és módon jussanak el a felhasználókhoz. Példaként megemlíteném hazai vonatkozásban (amely
egyben gyógyszerésztörtén eti emlékként is szolgál)
a Chinoin kutatói által szintetikusan elsőként elő
állított Papaverint, valamint az Alkaloida gyár
alapítójáNak, Kabay János gyógyszerésznek a mákszalmából előállított morfin termelését. E két készítmény az elmült több .mint 50 év alatt ország-
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II. táblázat
P apmJerin és mor.fin alkaloidok termelés növekedés e
1949--19 82 között
·------Év
Papaveri n
Morfin alkaloido k

1984. szeptemb er

A szocialis ta viszonyl atról meg kell említenü nk,
hogy népgazd asági szempon tból is jelentős gyógyszerspec ialitások exportja teszi ki a gyógyszerex.„
port közel 90%-át.
Ezért ez a ~evékenység a külkereskedelemtől
1949
100
100
különleg
es figyelme t kíván, a gyógysz eripartól
1955
470
130
1960
pedig a leghaték onyabb, modern készítmé nyek
600
200
1965
1370
240
elegendő mennyis égben való gyártásá t teszi szük1970
900
180
ségessé,
lépést tartva a partner országok egészsé1975
1750
150
gügyi
intézmén
yeinek igényével. Ahhoz, hogy ké1980
1380
170
1982
szítmény einket a helyi követelm ényekne k megfe670
l5q
lelően az illetékes ekkel megisme rtessük és az ér··
deklődést folyama tosan fenntarts uk, biztosíta ni
határain kon túl is megfelelő figyelme t kapott és
kellett a tudomán yos irodák működtetését, majd
jelentős gazdaság i érdekek fűződtek az exportjá ki
kellett fejleszteni a szocialis ta országok ba irához.
nyuló külkeres kedelmi célokat szolgáló gyógyszerA ma exportál t modern és hatékon y készítmé- ismertet
ést.
nyek is sikerekre számíth atnak gazdaság i és teráNéhány fontosab b szakasz a külkeres kedelmi
piás szempon tból egyaránt , de gazdaság os termetevékeny ség erre irányuló tevékenységeiről:
lése egy keresett termékn ek napjaink ban is talán
Az első részt előkészítő munkán ak tekintjük ,
az egyik legfonto sabb feladat. A II. táblázat a pamert
mielőtt az új készítmé nnyel a piacop jelentpaverin és a morfin 1949. és 1982. közötti fogalmá t
mutatja, de mindkettő már az 1930-as évektől sze- kezünk, rendkívü l alapos, sok szempon tra kiterjedő munkát keJl végezni. Az előkészítő munka egyrepelt a .két gyár exportjá ban.
A külkeres kedelmi forgalom vizsgála tánál meg- részt belföldi, másrészt külföldi tevékeny ségre
állapítha tó, hogy az 1960-as .évektől új piacok je- bontható . A belföldi rész mind olyan dokumen táció
lennek meg, elsősorban az Európán kívüli kapcso- összeállí tását tartalma zza, amely megfelelő rendlat.ok jelentősek, mint Nigéria, Japán, Algéria, szerezés és kiváloga tás után elegendő a külföldi
Brazília, India, ahol korábba n alig volt gyógyszer- bevezeté s céljából.
Külföldö n az előkészítés ideje alatt tájékozt ató
külkeres kedelmi tevékeny ség. A nem szocialis ta
viszonyl atú exportba n különböző formák ismere- jellegű tárgyalá sok folynak, hogy a készítmé nyektesek, amelyekből a szokásos keresked elmi tevé- nek milyen esélyei lesznek, tehát informác ió (pl.
kenység mellett talán a kooperác iókat szükségsze- már bevezete tt konkure ns készítményekről) és
hogy várható- e érdeklődés a készítmé ny iránt?
rű megemlí teni. Kooperá ció alatt a gyakorla tban
az együttműködés igen sok fokozata értendő, a ki~
A következő szakasz a bevezetés. Amenny iben
szerelési szerződésektől kezdve egy-egy készítmé ny az új készítmé ny ajánlása a külföldi hivatalo s
közös kifejlesztéséig, összehan golt forgalmazásáig. egé~zségügyi szerveknél kedvez() fogadtat ásra taA további fejlődés különöse n az elmúlt l 0 évben lál, megkezdődik a készítmé ny bevezetése. A beve.arra ösztönöz te a magyar gyógysz eripar és külke- zetési idő általába n 6 hónaptó l 2 évig tarthat, de
reskedel em vezetőit, hogy külföldi érdekelts égek vannak hosszabb átfutási időre is példák. A bevefelállítás ával biztosíts ák a gyógysz erexport nö- zetési időszakban az alábbi szempon tokra kell
vekedésé t. Ennek eredmén yeképpe n a fejlett gyógy- messzemenően ügyelni:
szeripar ral rendelkező országok ban, a fejlődő országokb an és a szocialis ta országok ban egyarán t a) A külföldi fél álial a bevezetéshez támaszt ott
igények teljes kielégítése,
rendelke zik a Medimp ex Gy6gyszerkülkereskedelb)
Szakemb
erek kiutazás ával biztosíta ni a bevemi Közös Vállalat kereskedelmi illetve termelő érzetés eredmén yességét és tudomán yos rendezdekeltség ekkel, vagy tudomán yos irodákka l. Az
vények szervezése, például kerekasz tal konfealapvető gond~lat a vállalkoz ásnál az volt, hogy
rencia
formájáb an, klinikuso k bevonás ával,
az érdekelts égeken keresztü l tartósan bjztosíts uk
akik kellő hazai tapaszta latqkkal rendelke znek,
magyar gyógyszerek export lehetőségét: az eddigieknél sokkal rugalma sabban és gyorsabb an jussa- e) Kapcsol attartás a hivatalo s törzskön yvezési
szervekk el és az importál ó külkeres kedelmi válnak el hozzánk a piaci és az egészségügyre vonatlalattal,
melynek keretébe n az államköz i tárkozó információk. A hazai és külföldi vállalato k
gyalások alapján megköti k a magán jogi szerközötti kölcsönös műszaki-tudományos együttmű-.
ződéseket az éves szállítás okra vonatkoz óan.
ködés 1.ehetőségét jobban kihaszná ljuk, több esetben az érintett helyi fejlődő országok ilyen irányú
A szocialis ta országok ban működő tudomán yos
fejlődését is segítve. Az említett feladato k megfeirodák fontos feladata még a fenntart ó tudomálelő szakértők és szakemb erek utánpótl ását tették
nyos-pro paganda munka folytatás a, mely alatt
szükségessé
azt értiük, ho-'i{y a bevezete tt illetve már törzsA külföldö n működő magyar érdekeltségű válla- könyvez ett készítmé ny forgalmá t a szükségl etnek
latok szakmai irányítá sát a műszaki gyógyszeré- megfelelően növelhessük és lehetőleg minél
hoszszeti és külkeres kedelmi témában jártas, idegen szabb ideig állandóa n szinten tartsuk.
nyelveke t jól beszélő szakemb erek látják el. Ma már
.E tevékeny ségnek is jól ismert formái vannak,
a gyógyszerkülkereskedelmi forgalom döntően e
amelyből kiemeljü k a készítmé ny időszakos ismerhálózati rendszer en keresztü l bonyolódik.
tetését, tudomán yos közlemé nyek publikál ását és
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a kiállításokat. A szocialista országokban működő
irodák munkája egyben azt is jelenti, hogy szoros
kapcsolat alakul ki az illető országokban működő
tudományos és egészségügyi intézményekkel.
A gyógyszerkülkereskedelem kapcsán említést
kell tennünk a tudományos- és propagandamunkáról is . Ez egyrészt az orvosok, másrészt a forgalmazó kereskedelmi vállalatok, a közvetlen
gyártók és a gyógyszerellenőrző szerveknek szól.
Ebből következik, hogy egy része tudomá:nyos
ismertetés és ismeret átadás, másrészt propaganda
tevékenység is. A tudományos-propaganda tevékenység kapcsán a magyar gyógyszerkülkereskedelem mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy kiadványaiban bemutassa az orvostudománynak
és gyógyszerészetnek, különböző művészetekben
tiöbb évezreden át megvalósult ábrázolását.
Tudományos könyvek és filmek összeállításával
igyekezett bemutatni az ősi kultúrától napjainkig
az orvostudomány, gyógyszerészet és művészet
kapcsolatát, vagy olyan művészt, illetve műveit
bemutatni, akiknek köze volt az orvostudományhoz vagy a gyógyszerészethez.
A jövő lehetőségeinek megítélése szernpontjából
a gyógyszerkülkereskedelemnek is ki kell emelni
azokat a területeket, amelyeknek fejlődése a jövő-
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ben a leggyorsabbnak és a leghatékonyabbnak' ígérkezik.
A termékszerkezet és export kínálat kialakításakor figyelem be kell venni az egyes gyógyszercsoportok jelentőségét, illetve növekedési ütemét a
világforgalmon belül 1 ha a forgalmat gazdaságosan
és tartósan nagy volumenű termékekkel kívájunk
elérni.
A korszerű tudomány célba vette a még nehezen
befolyásolható, vagy éppen a mai eszközejnkkel
leküzdhetetlen betegségek okainak, megelőzésének,
gyógyításának kutatását. Ez a munka nem könnyű
és a gyógyszerkutatás, az orvostudományra, a biológiára
támaszkodva a legkorszerübb módrekkel és eszközökkel sem számíthat gyors sikerre.
Az emberiség szerte a világon joggal remél és vár
sokat' a fenyegető, ma még gyógyíthatatlannak
vélt betegségek leküzdésében is, az orvostudomány
és a gyógyszerkutatás sikeres együttműködésétől,
a gyógyszeripar és a gyógyszerkülkereskedelem
hatékony és eredményes tevékenységétől.
Ezért is kapott a következő évekre a gyógyszeripar fejlesztése különleges figyelmet, hogy - egyrészt elért sikerei, másrészt a remélt eredményei
alapján- segítse elő gazdasági fejlődésünk kibontakozását.

( P 11 AlLM ATRADE K'ülkereskedelmi Vállalat, Budapest, 1307)

Lakossági gyógyszerellátás szervezete és

működése

Magyarországon

·DH. VÁRADI JÓZt-IEF

J\fagyaron;zágon -- az 1244-Wl 1421-ig vezetett, egészségügy intézése állami föladat; hogy a gyógyBudai Polgári Törvénykönyv tanúsága szerint szertárak közegészségügyi intézmények, amelyek
Budán már a XIV. században működött polgári, állami felügyelet alatt állnak.
tehát nyílt forgalmú gyógyszertár. Az első polgári
.Ez a kerettörvény - valamint az ezen alapuló
gyógyszertárakat a szabad királyi városok állítot- kiegészítő rendelkezések - egészen a második viták fel; 1720-ban 16 ilyen gyógyszertár működött lágháború végéig meghatározták a gyógyszerelláa magyar városokban. Ebből az időből fennmaradt tás alakulását. A gyógyszertárak elhelyezésére, begyógyszertáraink ma múzeumként működnek, rendezésére, felszerelésére, helyiségeire azonban
ilyen pl. a soproni „Angyal" patika (1640) vagy a csak 1934-ben jelent meg tételes jogszabály. Ez
pécsi „Szerecsen" patika (1697). A közforgalmú már csak csekély mértékben befolyásolhatta azt a
gyógyszertárak száma - a magántulajdonú gyógy- kialakult gyakorlatot, melynek folytán a reprezenszertárak rn.egnyitása révén kezdett növekednj. A tatív officinák mellett a~ egyéb helyiségek kialakíXVIII. század végén·-Magyarország mai terüle- tása háttérbe szorult. Igy szakmai szempontból
tén - mintegy 80, a XIX. század végén 840 gyógy- színvonalas gyógyszertár - csak a szakmaszeretet
szertár működött. Említésre méltó esemény, hogy és egyéni hivatástudat jegyében létesült ott, ahol
Richter Gedeon 1902-ben megalapította az első ezekhez az erényekhez az anyagi feltételek is megmagyar gyógyszergyárat „Aranysas" nevű gyógy- voltak.
szertára laboratóriumából.
A második világháború alatt elpusztult a különFontos állomás mind az egészségügy, mind pedig ben is-elégtelen egészségügyi intézményhálózat jea gyógyszerellátás történetében az 1876. évi ún. lentős része. Eré5sen megsérült a fővárosi gyógyKözegészségügyi Törvény, amely Európában az szertárak 67 %-a, több mint száz vidéki gyógyszerelsők között foglalta egységbe az egészségügy kü- tár nem mlíködött.
lönböző ágait. Kimondja e törvény, hogy a közAz 1945-ben létrejött Népjóléti Minisztérium el-

