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Evforduló k és megem lékezé sek
Megemléke zés 'fhan Károlyról
.'\ küzeltnúlthan ünnepelte a hazai tndo1n{u1yos vi\{tu 'rha11 f(ároly születésének évf()rdulöját. akinek

él~te. rnunkássága tud11111á11_ytörténeti jelentéiségíí.
~rhan l(árolv 18:3-L decernher 20-án született
()hecsén (rna stari J3ee:;ej; .Jugoszlávia). rrhan 1nint

gyógyszerész. kiv,tJ6 kén1ikus. akadé1nikus. az elsií
korszerü 1nagyar ké1niai intézet 1negterveziíje volt.

1ucg:-;zerezle a gyt'igyszerészek últal n1eg;.;zerPZh(•ti'i
„doetor c~hen1iae" képesítést.
Ezután Heidelbergben _Bunsen. :P{trizshan \\1 urtz
lahnratt'iriurná han dolgozott. l8;3H-hen Jlendtenhaeher Br~eshe. intézetébe hí\·ja tanársegédnek .
l8ü0-han az eg,vete1nen a gy('igy.szerészi kéniia és
kén1iai analízis tárgyküréhen 1nagántanárrú hahilitá!ták.

Édesapja 'rhan .János a ti;:.;zc_unel!éki koronauradalo1n gazdatisztje. l~desanyja Shrott ()ttília volt.
Ehben az id(íhen a pest-i egyetl'tnen 1nagyar ol.:'l'anulinánvait Hzahadkán. l\:alcH·~ií.11. Szolnokon és tatási nyelvre tértek c.it.
BeeskerekCn ,~égezte.
~-\ :2:) é\·es ~l'hant 1neghí\·túk a pesti ké1niai tan'l1hant ar. 18.+8-as fi1rradalon1 llH~U: iskolás koní- székre a len1011dott ké1niai professzor helyére ht'han érte. ~-\z lH-!8-as ('í;;.;zt otthonáha;"1 tXiltiitte. a111i- lyettesnek. akit az alapos é:-; ;.;okoldalü tudon1únyos
kor iHlll\"éd(·.sa1H1h1k táhon1zt1dz sziiJtíyÚnlsáhai i. t'elkésziiltsége 111iatt J .'-lti:?-he11 kinevpzték rendes
'_l1hanéknál egy .Büluu \'ilinos nevíí tiizérszúzado:-; tanárnak.
\·olt. beszállásolva. 'I'han I\ároly n1int g~verrnek szí'l'han tnüküdését. a volt or\·osi karnak az Újvilúg
vesen ját.Hzott katoná::;dit: ágy·úkat. öntött öln1nhól. utca ·- Jfat\·ani utca (ina Renunehvei8
utcában)
n1elyet hc is 1nntatntt _Bühn1 századosnak. i'\-Tég lt) sark1.in lc\·tí l\:.éniiai Jntézethen
kezdte ineg. Ő volt
éveH se1n volt:, a111ikor a :-;ziil{ii akarat ellenére~ te- az. aki bár6 Eötvös .Jt')zsef oktatúsi
111iniszternél is
kintettel arra. hngv test\·érei is katonúk \·oltak a :-;iirgette n kérnia tanítására a\ka.hnas
intézet. inegszahadságharelnu~- ·~ közölte sziileiYcl. hogy heúl! építéRét a Inai ·:iirúzeurn körút, akkor
rnég I3otanikus
honvédnek. ~J:han. Bülun :-;ziízados t:árnogatúsával . kert helyére.
be i:; állt tiizérinasnak.
~I.'hnn küzel fél évHz{tzadon keresztül vezet() egyf~
~;\ 11en1 .J(Jzsef vezette erdélvi hadseregben ré;;zt
nisége
volt a 1nagyar ké1nh1i életnek. rranítvány11ii;-; vet.t az lK-t!l-i vízaknai iitizözetben. ';thol 1nerrh<'1! lettek a ké.söhbi profesRzorok (pl.1:..eng:yel I~é!a.
:-;ehe;.;i"dt. é:-> fogságba esett. Bern .Jt'izsef szabadítot'fa
ki. ()tt \"olt a zsibói fegyverlctéte\n él, n1ajd haditür- llosva.'-" Lajos és \Vinkler Lajos) és a rohan1osn11
fejléiclú 1nagyar yegyipar irúnyítúi i:-; (pl. Ilex f.l{u1\·ényszék elé keriilt. de onnan f'inta]:-;ága nliatt hazador, .f(azay Endre stb.).
küldték.
'rhan tervei alapján készült el 1872-hen a inai is
rrha11 gyalogosan elin<ltt!t h<tza. közben l\iírös1nííköcUí
ké1niai intézet, an1ely n n1aga koráhan is
lndúnvha érkezett, ahol a rokon Lengvel c:-;altid élt.
It.i tt;dtn, 111eg, hng:y édesanyja 111cg·1~alt. édesapja világszerte 111intaképi.il szolgúlt. _..\z -éptilet terveel:-:zcgényeclett. T'han elhatáro:r.ta. hogy sajút l<ihárn zése, az épület gondjai i.'j zürnéhen iít terhelték ..•\z
úl!. ezért belépett gyakornoknak a k()riisladúnyi elkészült épület 111óclot. nyitott arra, hogy az cgyeI\.iss :Ferenc gyög:y1-;zerészhez, 1najd ~in1011idesz tenü évek alatt a. kén1iai gyakorlaton egyTe töhh
.•\ntaliH>Z l·iöd111cziívá:-;árhelvre. ali<1\ 18ti:l-han hallgat<í, az e\{íadúsokon pedig cgJ'I'C többen vehpt.lek részt.
gyúgyszerészgy akor1H)ki \ izsiiát tett.
Iflnr{lpáhan ez id{íhen tühh helyen <.t kéntiai iu.Ezutún Ilohrbach A.ntal g_yúgy:-;zertúráhn11 Hzet ézeteket újjúépítették. tnégpeclig a pesti 'l'han ingeden vtUlalt á1iást. aki nagyon 1negkedvelt-e ~l1han
l\árol.Yt. s lehet/ívé tette neki azt. hogy a gi111~1{t tézetben szerzett tapasztalatok alapján. lgy pl.
Bir1nighan1-h;1 n. l_{./11nAban. C~razhan ..Ac·l1enbe11 (;i--:
zi11111 hiá11yzö két. o:-;ztályát p(')th'>lag elvégezze. fgy
Bostonban is.
18;);J-hen a:r. éretl.'-iégit is letette.
l(iváló szcrYezGképes ségét tühhek ki)zütt. a l\-Li.:-\ kétnia iránt igen érde!déídiitt ... "1t rendes nap- gvar 'I'ndo111ányo.s .AkadénÍia
alelnüki, <t r.rer1nészetpali kötelességek'"· teljesítéf'e után tühhnyire éjjel tl1dn111ányi 1 á1:snlat
elnliki szék.éhen is hosi-izú ideig
v6gezte1n kísérletei111et" .. ~ enliékezett visHza (•;.;illogtathatta .
'f'han egyik írúsáhan ----,szinte 11ontosan 112011 sza.:\Iint tudös is vilúghírre tett :-:zert. I... cgfo11L<1sahh
\'<tkkal. 1nint. inús éjjel kísérlcte:z;(í patikus inasok. erénvei: felfedezte a
harká!vi vízben a karhonilakikhéíl nagy ké1nik11s lett. pl. Scheele vagy Liehig. sulfÚlnt, az analitikában
he\:ezette a tnér{íoldatnk
rI'han lehett'íségei az érettségi letétele t1iÚ!l IHC!!- hatöértéké11ek heállítúsúra <L káliun1-hidrog én-kar!l{Íttek. heíratkozott a bé(':-;i '""egyeten11:e az 18;>5/ ho11útoL .J<'ival .:\rrhenius t~liitt jaYasolta. 11ngy az
;Jü-us tanévre oryo:;tanhallg:tt~';nak. de egy ér cle1nzések erec.hnénvót ne vcgvU.letekhen . hane111 a
iuúl\·a f{entenha('her (l8l(J„-~1870) a héc.si egyeten1 ktSsf)hhi ionoknak j1011t:usa11 '"';negfelelii ei:ioportosíkéiniai profCsszorának ü:-;ztiinzésére útruenf; az t.úshan adjük 1neg. (i ja,·a.solta. hogy· a gázok nor(~gyeteiu hiHcsészkanlrn ké1niku:-:r111k. ahol gyógy111úl tértiigatának az c.~gr grnn1111 1nolcknlasúlv11vi
szerészi tannlinúnyoka t is fi1lytatotL 1858-han µ:tíz últal 1 at111. 11yo1n&~"i·o,;-·é:-; u ')(J-on clJ.fJµ:!alt„· t.é:r7
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fogatot nevezzék. 1nelyet {) 2:2.a liternek állapított
111cg.
I\:ét kiitctcs f'ii1uíívc a „l\:ísérleti ehenlia cle~
n1ei". an1ely nut is figyele1nre n1élt<'J. tühh nünt 100
tuclo1nányos értékíí dolgozata jelent 1neg a kiilünhiiz{í szakla1lokhan.
Nagy érde1nei voltak az_[. és II. kiadású 1\Iagyar
(~yt'igyszerkünvv szerkesztésében is. Than J(6r1>ly
tt{nt~inányai. ~tddigi pályafutása alkahnassá tettéi\

a c:yögy8zerköny,· szerkesztü hizottsúg elnöki
tisztségének ellátására. lfiatalon. de öt éves gyúgy1;zertári gyakorlat, gyógyszerészi doktorátus és 8
éYes tanári. oktatói gyakorlattal kezdett a hizott:;;ág élén e nagy feladatnak. 1871-hen jelent 1ncg az
elsé) l:>Iu1rn1acopoea .Hnngarica 1nagyar és latin
nyelven. a111ely 581. oldalon 510 gyc'igyRzert szahálvozott. 1888-han ll[!Vtlf1('Sflk r.rhan J(ároJv szerl~eszt{) hizott;.;úgi elnö1~sége znellett jelent n1eg a 1ná;-;odik n1agyar PharnHlCOIH)Ca, n10:-;t tnúr 71G oldal
t orjedele1n hen.
A.z új n1agyar ()yógyszcrküny\· tiihh érdeke;.;~é
.f.!Ct és újítást tartahnazutt az eddig hazánkban
hasz11{t\t osztrák (~v('igvt:;zerkü11vvekt{íl: Így tühbek
kiiziitt a IHCgjeJen{i }ft~gyar (:y'{lgyszerkil~;yv hiYataJ<Jt:iNá tette a grarnn1 súl.rrendszert.
l(evesen tudják azt, hogy rrhan .I\.úroly tühb alka!CJ!ll inal júrt a :Baranya n1egyci J3atthyány esalúdnúl i:-. Siklt'.is()n és 1-Iarkányh'tu1 is. V'iz::;gálta a harkúnvi .,hévizet". rneh;nek eredrnénve a karhonil,,ztt!l'ici f'elfeclezése mit l8ü7-hen. ·
rThan felfedezése jelent.fi:-; volt. egyrészt azért.
inert a kén és oxi!::!:én euvenlli kérniai VÜ:ielkedé:-:ét
n1eggy<íziíen bizo1~yítot't~l. 1n{1srészt azért. 1nt~rt
n1egf'elel('i példája Yolt a szintézh;nck.
.~\ szénoxif.;znlfid cltíúllítúsa. akár ;.;zintézü.:. akár
hornlás útjún ~rhan rendkí\·ii!i e!Jnéletének hizonysúgút és felfedezésének jelcnt{íségét tanÚHÍtutta.
:.\ karho11il-szulfid felfedezését a bécsi ~rudonulnvoH
.-\kadén1iút:úl .Jf)O _Ft jntalo111ha11 része;.;ítette. 'J'l;an
P felfedezése indította el 1nagasa11 ívekí p1Uyúj1in.
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T'han e fe!fCdezéséYel hehatúa11 kezck~t t fiiglnlk(JZ11i
iuv a karhoni!-szlllfid ho111lúsúval é:-: az elÜktrolízis
(li~:-1zo('ic'ijcl\·a\. ~rhan az clektroliti!.:u::-; disszo(•iú('i('1
kérdésé\·cl kiize! :~o évvel 111euellizte \\'ildhel111 <1-.:t.
\raldot.
"
~rhan a tanártársai hizal111úhú! 111ár f'intal<i11
18üű/ü7-hen a pesti hülC'Nészcttudon1ányi kar dékánja. innjd 1875/7G-han az Egyete1n rektora \·olt.
l\.üzel fél évBzázadon át oktatta a kéiniát az or\-()8-,
g_v{igyszerész- és hülesészhallgatt'iknak. J~gyetenii
1nííküdésének elis1neréséiil a 1nillennin1n évében az
orvosi kar .. I-lonori:-1 C'ansa doctnr 111eclicinae". a -10
éves professzori jubilen1na alkaln1áhl'1\ pedig „ Honoris (~alis<\ l)onto1• Philosophine" ('ín1111p] tüntették ki.
rrhan tllcl(llllÚnvos és tanári n1íikii(lése n1el!et t
sokat dolgozott. a 1dili'>nféle testilletek. a hat(')súguk
felkérésére. fiile!:! nz ()rszágot-:. 'I{iizeué;.;zséui. \·alainint az ()rszú~os f\iizoktatúsi ~l'~núcs, részl'!'t'.
>;ag~:arúnyú t.c\:Cke11ységet l'ejtett. ki a rrerinészet tudotnúnvi 'l'árs11latnúl. ahol 1RG2-heu a ]'úrsulal
alelniiké\:é. 187~-hcn e\niH~évé választotta. Nzorif<tln1azt:a a népszerli el/íachlsok t:artúsút. lHD;}-hf.>n
lieindíf()tt.a az e\;-;(j tll<l!.!\'<ll' nve\\·íi ké1niai
a c[\'r!llÚszet.tudon1á11\·i '_l'ú~·~ulat · I\é1niai ~-\s\·Ú11\·tar1i
Szakosztúlv ~- ~zakfo\\·('iiratút.. a }fau:var C_'h~·n1iai
Folv('iirat:ut„
.
,_.
];han I\úrolyt a :\]agyar '.I't1do111{u1yos _.-\kadé1uia
1800-han levelez<'í. 1870-hen rendes tagjáYú. 1887hen a 111at:e1t1<ttikai és t\'r1nészett udo!l1Ú11vi (Jsztúh·
elnüke lett. l\H17--l\HJ.S-han rrhan az :\k;~dón1it1 aiel nüke lct t.
]'han kiizel ;:.o évi prufesszori 111úki>dés !ltún
1(JOS-ban kérte 11y11gdijazúsAt. Nélul11y héttel a
11yt1g:díjazúsa utún l (108. júlitts 5-l•n n1eµ:halt Hudape ...;ten.
'l'han l\úrol\· a !,!\'( lUY;-;zerészb/i\ lc·tt 11au\· tudú:-.
a!k(1túsai\·a] ii;·iikr'(,°hl'·-(rta ne\·(·t hazúnk !~t-1\túrtiir
0
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Fórum
A gyógyszerkereskedelem helye és szerepe az életszínvonal-politikáb an'
UH. }JL'~ZBllK:\1; JÜHDO~ KA'L\LI:\
~4 :-;::cr::6 1:ázolja C[Jfis::.séuil(J!fi ellrltásunkat. euyhci:cli a (/JIÓ(f,llszcrfo(!ya.-;ztást és az árrcnrls::ert. képet 'Jll'l!tat a (1.IJÓ(J!fs::.cr-kiitl.-ercskcdclernrfíl. s n1i1ulczck alapján ös8zcfoglalja a gyÓ(!y8zcrkcreskcrlclc1;1 c;.r.; az élcts;:,fnvonal- palit ika kapc8olatrc11rlszcrét. .Jl cuálla pítja. hngy a. s:::or;irllis aonrloskorlás fcjlcs;:lr;8(' ga.:x/asríy
·r:s <;lcts::íni:onal-1iolitikrl11!.: s;:cr1·c.-; rés;:c.

I. .:!:: r;I rt s.:: ín i:o 11 a! -110{ it ika

f oyalo 1n n1 eyh alá ro:á .'ict

,.()!van tndrrtos és aktív társarfal1ni ·1naqalartá8
111cy11"1/ilrrlnulá.st i:i.::>J(!áló és értékcl{i yazr/a:':i<Í(J/10fitikai alrcnr/.r.;;::er. a1nely a sziiki-.iégletek kiclégíté:-;ére
:-;zolgál6 tevékcny.ségek n1ennyi:-;égét és rnin{i:-;égét
vizsgú!ja. a s;:,ilk.sr!r1lctkielr!gíté.~· n1rJdjr(t az adott túrsadaltni \·h;zonynk kiizütt elen1zi"[l].
i\. 1ncghatározás ter1nészctesen 11en1 tartaln1az.hatja az életszínvonal-politika fogahnúnak nlinclen
összete\·{ijét azok dinan1ikns 1nozgáskörét. kapci--iDlatrendszerét. :\szükségletkielégítés fiigaln1a a né11rsséy
- foglalkoztatására é;.; szakképzettségére.
- jüvedelcrn és szocüL\is viszonyaira.
- fogyasztási lehctííségci és azok Úr\ iszonyaira.
- életkürülinényckre és szociális ellútottsúga.
vizsgálatára. irányuló .szándékot takarja.
~~\z életiizín,·onal fogahnának tartahni i)sszetevlii
egyaránt jelent6sek ......,az eleinek azonos fontosságúak.
Dolgozato1n térnájának az életszÍn\·un<.tl tartnl1ui összetev{íi közül az egészségügy területét. éi:i
ezen belül is a gyógvszerkereskedclen1 hel··yzetét
rr\„ é~·ic1~1~ aktuális térná t ,·tl !aszt~ 1tta111
vizsa. álta1n.(T t:."·
hiszen a társadalornnak a lakosság tartó.s (!.~· raaya.„
8Zinronalú 8;:,ocirílis cllátottsár;át - igen nehéz gaz~
dasúgi környezetben é::; feltételek rnellett - !.·cl!
bizto8ítani. 13ár átrnenetilcg a gazdaságpolitika
11rioritilsa a kiilga;.:;dasági egyensúly Jnegtorc1ntése.
de rninclezt úg,Y inegvalósítva. hogy az életszínvonal elért kereseti, foglaJkozúsi és szoeiális vívn1á11yait inegúrizzük. fejlesszi.ik.
7

<_,"

I 1. l!)gés::sé(J il uyi. ctlátús
:\z eg<~sz.c;égügyi ellútús intéz1nényrenllszere szer~
ves része a.E; újratern1elési f()lyan1at11ak. }fíiküclése
egyik ele1ne a gazdasági fej16désnek. }fagnsahb
életszínvonalon a lakosság egyre inkább felisrneri
az egészség nagy értékét. ~rársadahni eélkitíizéHeink n1egvalc'1sítúsának elengedhetetlen feltétele a
l :\ ;-::znkdo\[!nzal n :.\farxióda-Lt·ni11i;..;in Esti 'Euy1:i.t'n1
\lolitikni gazdn:-:úgta11 in11szl•k1"n 1-:(·szii!i: konzul1·11s:

Lúng :.\Iik\ú:-:.

.

lakosság kiegyensúlyozott- egéBzségi állapota. ~.\z
egé:..;zségligyi 1ígazat igen fontos elen1e a tán-3ada!t)Ill- és gazdaságll()litikánknak .
.-\z egészség- az Egészségügyi \.-ihígszervezet.. ií.lt:al
kialakított f't)ga!o1n - a teljes testi. szellcn1i és sz1)<'iális júlét 1Ulapota.
.-\z egészségiigy töbh f11nkciút !út el:
- a lc\koBSt~~ egészségi á~l<\p~itúnak i:-;u1ereie. v{dtozasok f1gycletn1nel kiserese.
~a lakosság· egészségi ú\lapotúra hat.ú lú11ycztik
-

111cgis1nerése.
tartalinú egészségügyi kultúra kialakí-

át[()gt)

tüsa~
·--az egészségügyi iutézrnényrendszer fejlesztése.
:\z egészségügy gazdasiígi szféníhoz val<'l kapl·soi('1dásút az 1nutatja. hogy .. tárgya" a gazdasági nii\·ckedés egyik legfi1niJ>f-iahh forrása. a tnunkaen't.
Fontos ele-tne az egészségiigy a túrsadalotnpolit:ikúnak is. ezen belül az életszínvonalnak és az élctrnödnnk . .-\z egészségiig.vi ellútás kiépítetb:;égét{)J és
színvonalútól az életr..;zínYonal is függ ..Az életszínvoualon belül az egészségiirryi ellátás Hzercpe akkor
kezel rninfiségi v~.ltozá~1)~· át1nenni. atnikor egy
(~rszág tühh;.;-ége 1núr ké11e.s kielégít:e1li ala11vetú
anvncri jcl\errlí szükségleteit. J!Jl{ítérhc kerti\ a he-

tei;.;égel~

n1e2:ekízé.sénelz f'onto.ssúga. n n1egro111\ott

egészség gyors, 1ninél teljesebb helyreállítása. Ni>,·ckeclnek a lakossúg igényei az cgészségüg.:vi el!át'1í.ssn! Hzernhon. I·filzii-nkh<ln ez a fCJllídé;;;i szakasz
az l OGO-as évek n11Í:-;oclik felében kezclfídütt.
:\z élctszítl':onal változása. nüvekcclése az életki.irühnények ja vnlú.sa e:-;ükkent i ill. ineg:-;zünteti
azokat az okokat:, an1elyek egyes betegségeket. he·
tegségc:-;01H1rb1kat kiválbittak (lakií::-.:kiiriihnények
javulúsa. higiénia alapvet(i küriiln1ényeinck á\Ltlúnosahh érvényesülése. táplálkozási 'i·iszonyok változása). A. lakosság egészségi állapot.a javul. ugyanakkor a 1ncgbetegcdési struktúra is rnegváltozott.
;\fagasahh életszÍn\·(1nalc1n a koráhba1i jelentéktelen heteg~Cgek nagyohh szerepet kapnak. Ezek a
hett~g:..;égCk ~tz crnhcr kiirnyezetének rornl/J feltételei\·el fiigi,rnek üssze (urlnuiizác'.i<'i. kiirnvezetszeny.
nyez{ídé~Y:
· L!grásszerüe11 111eg1H:ítt a gazdasúgilag fejlett országokban az l H50-es é\·cktGI kczch'frlfíen a r..;zív~ E.;N
étTc;nclszuri. \ ·nla111in t az idegrendszeri hcteg.;.;égek
aránya. ..\z élctszínY<J!Htl növckedé;-;évcl együtt
jár a tudati ,-iszonynk áta\akulá:;;a. ~:\bl)an. hogy a
lakossrlg hogyan ctlkaltnn.zkodik a. niegváltozcJtt
anyagi. tárgyi kürnyezcthez. jelentGs szerepe
va11 ;t-z iskol{tz11f·tsúgnak . .i\z iskoláz(1tt:sági szint
e1nelkedé.sével 11övekednek az egészségügy iránti
ii!énvek. narrvnhh n1értökbe11 vesznek igénybe
(s1.1ort. üdiilésf. .
té11vezúket
~l!és~sécrtú111(7CTatú
.
'~
e
'-'
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1\z egész ségüg y .szuc.:ialista vunÚBai a küvct kez{)
k:

-

iíl!an ii felad at az egész lakos ságra kiterj ed{)
ingyene s egész ségiig yi ellátá s:
az egész ségüg y tú-rsada,Jnü felad at. ezért
;tz
egéí:izségiigyi prohlé111ák n1cgu ldásá ban részt
veszn ek az álla1n i és t~Írt:iadn-lnii szerv ek. válla
latok , valar nint a !akos 8ág 1uaga;

-

-

az egész!:légiigyi tevék enysé g közé ppon tjáha n
a
beteg ségek 1negel6zése. ill. a korai stádiu n1han
való gyóg yítás a áll:

-

<'él a gond ozás fokoz ato8 é.s egéi;z lalHJí:iHÚgra
ki-

terjecl6 fejles ztése :

-

nagy hang súly helye zf}dik az egé8z séggc l kapcsola tos orvos tudo1 nány i éH egyéb kutat ásokr
a.
.-\z igény jogo8 ltitsá g kiterj eszté sével az egész
ségügyi ellátá s teljes ít6ké pessé ge azon han nc111
növekede tt n szüks éges 1nért ékben ..~\z egészségiig
_yi húl('izat teljes ítfíké pesi:i égého n 1neghatilroz{1 az
egész r;Ógiig.Yi dolgoz('ik létszá n1a { !. áhra) [~·]
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111. (/y1íy,l/8,-.:crf f1fj!fas.:tás. á rrc 11t/s;:,cr
;\ g;'t '>gyszor1( )gya.szt.ás kr1n11dzba11 nag.v n1ért ék-

ben einc! kcdik . ..:\ niivokcdé.st:- az indok olja.
hogy
fej li'ídik az urvu.:-;tudo111ány és nüveks:r.ik az idősk
o
rúak arúny n . .:-\z utúbb j évek ben forga loznb n
keriil t
g,yúgyRzerek jelcntékcn~' réBze a sziv és érren
dszeri beteg ségek n1ege l6zésé re és gyógy ítilsú r;t
szolgál. A. lakoR súg gyúg yNze rfogy asztá sáhan
netnkíván atos jelens égek is va1111ttlc f(iug nJan
n1aga~
érték et kép·(; isclne k az :dtntö k. nyugtatc'1k
(lOOU
lakos ra lD.Sl- hen 2~81 doboz . J}nda .pcstc
n 100(1

l 0 OOO lnkosrit j \! t.(·,
:;.\"0,!f_\'i"Zf'l'i'~'Z

;\;'qne t :-:ziivet-~6gi

<Jrv11:-:cl 1át.ott:-;águ nk 11e111zctközi i:,sszchas( 11tlit.Asba11 jú11ak 1nond lutiú ..-\ gyógy .szeré szck sz{un
a
·~·!-00. Bzá.zezor lakos ra .1.1 g,v('1gyszcré
sz jut. .-\ nüvekv ó gy<'igy;.;zortúri forga lotu azon ban a jelenl
eginél iiihb gy('ig yszer észt igény elne ( 1„ !/, triblá
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lakos ra :JN()7 doho?.). Sok 1tuí.sfajta gy<°igyszer
e. . etében i~ ind( 1kola tlan a.z /')ngyúgyHzerezés. t ú ladagoliíB (pl. antih ioLik uinok ) .• \z évrúl ÓYre 11üYck
1·1·i
fi>gy asztás inaga uUin vnnja a költsé gYetú si
tán10 ·
gatús nöYe kedés ót. .~\ gy/1g.v.szerek térítö si dijn
]pg--

tühh esetb en tiired éke a gy<'1µ:yszer tennc lúi
árúnal;;
Ös a l(irgrdon1ba. hozat ali ki~ltségeknek. :\ gyárt(
'd.;
teru10IDi~

ára n szaba dáras katcgr'1riúba titrlrlr:i).;.

udg a. ( }yóg yért és a gyc'1gyszertú.r rügzítct.t.
úrur1
hozza. f(irga lornh a a gyári és a 1nagii-;ztnUis
készi truény ckct. „Az üj ké.szí t1nén yckné l a gyára k
inagn sa.hh jüved elinez {íség i szint tel kalku lálha tnak.
_.\hhoz, hogy a gyúg yszer ek a n1egú llapít ott
t.éríté;.:i
díjon kerüJ .icnck furga!o111hn. a kiilt:ség1·ct
6snek
fedez uie kell a. tenne !fíi ú.r és téríté si díj küzö
tti ktllönhü zetet és biztns ita11i kell a f}y{Jgyá.n1úrt.éke
sit{i \ 1 ó.lla!at éB n gyr'1gy.':lzcrtári küz'i>1.;;·;tok
nu'ikiichi-
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feltételeit (kb. 7 milliárd forint éYente). li:.is szám-

(iyógyszer-külkereskedehni tevékenységet :Jia-

han léteznek olyan gyógyszerké.szítn1ények is. a1ne~
lyeknek térítési díja fedezetet nyújt a tennclúi ár
egészére. L..\..z álhuni költségvetés nagyobb ö:-;szeghez
jut, ha a gyógyszeripar nagyobb nyere:;éget re<tlizál, ugyanakkor nagyobb költségvetési t{unogatftst
kénytelen biztosít<1ni a 1negnövekedett terrnel{ii

gyarorszúgon a )lecli1npex (;.yúgyHzerkülkereske·
de\1ni \Tállalat végez. A. 1nagyar gyógyszeripar

árak ellensúlyozására [ 3J.
Kétféle feszültség jelentkezik:
- az alacsony térítési díjak az érték n1eg 110111 hecsiilését vonják n1aguk után,
- a n1agas térítési díjak többletterheket rónak
azukra. 11kik krónikus betegségben Hzeuvednek.
idős korúakra. kedveziitlen szoeiúlis körühnények között él{)kre. E szoc·üí\is fesziilL.;ég 1H8-L
július -i-tiíl oldódott.
Igen nehéz (J!yan gy('igyszer-{11Te1Hl:-;zert kialakítani. nn1ely

hiztositja az úllan1polgt'trok e!lütását.
nein nü\·eli a ;;ziikHéges anyagi ráfordítúst.
·-- lehetc'ivé teszi a gyögy:-;zeripar n1lí;;zaki fejlődé
sét. a jelenleginél jobb feltételeket teremt a
gyógy:;zertúrhálózat szak1nai-ellútási .szi11tjének
ernelé:-iére. a lét8Z<Ín1gond(Jk rnegoklcísára.

-

[ f'. (f y<Jyys.:Pr-k iilkere;;kerle/e 111
_.\ gyógyszer-külkereskedelen1 kialakulúsa é:-; te\'ÓkenyHége a X.IX. :-;zázad közepéig nyúlik vissza .
..\gyógyszeripar fejl6désével kialaknltak a 11en1zetközi kape;.iolatok, lehet6vé vált a fontosabb gyógy;;zerek kiilpiac·on való értékesltése. N<tpjainkban
igen kiélezett a \·ersen_y ...\. n1a exportált készít111ényeknél a terápiás HZen1pontok igen fontosak,
de a gy6gyszer gazdasúgos ter1nelése az e~,vik
legii:Jntosabh teladat .•.\. 111agyar gyógyszeripar t;s
kü!kereskedeleru vezetiiit a lo\·ábhi fejlődés arra
iisztünüzte. hogy külföldi érdekeltségek felúllítú:-:úval biztosíü:iák a gyógyszerexport 1lii\·ekedését (terinelGi érdekeltségek. tudornányos irodák) ..<\ tu<lo1núnyos irodák feladata. hogy készítrnényeinket
n1egis1nerteH;,ék. .~ törzskö11yvezeti készí t1nények
forgalrnát 1negfelelc'íen növelhessiik, ininél ho;.:szahh
ideig állandó Bzinten tartsuk. ez a fc'í <'él. f~zt :-;cgíti
a t11do1núnyos propaganda. nu1nk11 [·r].

1,5-~ (>~-kal

vesz részt a világ gyógyszeripari ter-

tnelésében. a, g,yógyszerter1nel6 országok között
világviszonylatban a 11.-12. helyen áll. Ciyógyszerexportunk területen lassú e1nelkedés után

rnindkét vÜ:lzonylathan jelentős forgaloinnövekedés muüttkozott (Ill. tríólázat).
A jövőt illetően. a gyógyszer-külkereskedele111nek is ki kell eznelni azokat a területeket, a1nelvnek
fejliidése a leggyorSttbbnak és a leghatékonyabbnak Inutatkozik. 11'igyele1nbe kell venni egyes
gyógyszercsoportok jelentőségét, ill. növekedési
üten1ét a világforgaliuon belül. .'-\ következ6 években a gyógyszeripar fejlesztése különleges figyelinet
kapott. hogy az elért sikerek és re1nélt ercdn1ények
abq~já_il. segítse e\{) gazdasúgi fejlc')désünk kibo11takoza;,at.

1·. Ö8soefoylalri 111eyríllapit<Í8ok a
{/.1.f<Í[!y8:::.er/,·ereskerlelf' 111 és a:: r'letszí Jl 1:01uJ..l ~ pnlit ika
ka pc;;o[at re 11r/.-.;::err;r/il
..\ szol'iális gondoskodás fejlesztése gazclasúg és
életszínvonal-politikánk szerve:-; réHzét képezi. A.
fejlett. :-:;zocialista tár;.;adalorn n lako,:.;ság életki)riiln1ényei11ek szüntelen javítá!-:iát tartja igen lényeges
\-ívtnánynak. :\. lakosság jö\·edele1n viHzonyaiban
a pénzbeni bérek 1nellett egyre jelentlísehh a külön~
hiizt'.í társac.lahni juttatások szerepe ...\ gyógyszerkereHkedele1n a 1naga sajútus eszküzeivel jclent6sen
hozzájárul a lakcJ.'-lsúg szociális hiztonsá~lthoz az
'
ug(~szségiigyi ellátús f~ijll~sztést~hez.
l lttll>.\LO)I
[:: l t'·t_:-:1. i n vo tt1t l 1'·:ö f oglnl koz t a t ü~.
E!e1 :-:1.Í!l \"011nl-J'iizet ek. ;Í. sz.
.i
( 1~J~:I).
(!\!S:.!.).~ :1. !Jr. l\1.·1111;fu· !\11rt: _,\ gyt')gyszerek hazai
·L
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1980. 1111i ju:-:
1~. l\I 11 sz I; e k B 1i r do s:
of trade of dr11ys iri socia l politi cs

'l'ht' plaec r111rl role

..,,-\. surve y is given on tbe heult h care
in .H ungnr ,\·, un
c:onst ltnpLi ou of drugs in relnti on to
the prico systc ni
as \\·ell as 011 fot·eig n t.rndc of drngs . ()n
tlie husis of nll
tllese t.f1e intcrn ut.ion bei\vc cn trnde
of drugs nnd
soein l politi us is su111 n1nriz cd . .Antli or
pointi ; out., thai
thc dcvelo p111e ot of socin l carc is nn
i11t('gl'1d pnrt <if'
our euo1101nic11l nnd soci11l pollti cs.
Dr. 1\:11talin B

Rollc dcs

lÍ

r d o s -

l\f

l!

.·lr::.ncihandcls in dcr

sz IJ e k: F'osit-ion 11nrl

l~cficn:n1i1.•cau-IJolitik

A.ufg rund dcr Suhil derun g clcr Gcsu
udhcü sfürs orge,
der ({ege nüber stcllu ng cles .:-\rzn eiverb
rauch s und dcs
.Preis syste1 ns scnvie der D11rs tellun
g dcs :\rzne i·:\uf, J.
eulian dels \\'Ü'(l das Bezie hungs systc1
11 lles :\.rzn ci-

ha ndels 11 nd dcr Lel icnsn h·ciui - Poli
tik zu:->itlt 111 ii>11gi·faf.lt. :\us !lllde in crgiliL Hicd1. dn/J diP
!•:111 wil·kl ung dt·r
sozia len \"crso rgnng cin 01·giu1isc·IH!!' Teil
t111serPr \rii·i .
>Jehu f!s· und 1~che11sni\·e1tt1-! 1 olitik is!.

*

/;'r,'s1111111 c11 f~'s1ierrt11/1;:

fJ-ro .:\fHs zl11' k11t' . E. H1ír dns:
rolo 1/i; !11 11n~rliklfmeit!ko111r~rc·r; e11 /r1

/,f/ lol•11

/;11j

1·i1·r1ir1,'Ío-1111!iti/; 1,

L1l ttl!tor ino skizin ; nian 1nedic~inn11
pro\·iz ad<Hl ,
kc1r11parns Ja 111c(!ika111e11!.ktir1.s1111Hulon
k1tj lit r11·r··
zosü-;te111011, 11rez entns ln 11ierliknn1en
tko11terc·1111 ];:111 1
c•kstc rlnnd o, kaj sur!Ja ze dc t·io t·i
t'f'Sll!l lllS !a irt!l'!'rilat.o ·siste rnon dc ln n1edikn111Pnt korne
n~o k11j viv1d \·elupolit.i ko .•~i koust .ittns. ke !11 f'\·olu igo
dc• la :-;01·in )!!'i·
znrgit do estit.s nc11u dhaxe li!11 p111'!(1
de nia d~o110111in
k1tj \'iv11ive!1i·r>olitikci.

(lak ás: Buda pedl, Ugro n Grí/Jor u. öi!. -11
18.)
.Érkf;·zct.t.: 1085 . \". 2.

,\ FEN fLBU 'L\ZO N KENÜ C'li KL!N J [(,\!
f·L\T .·ÍSO SS,\G ,\T JlEFO LY„Í liOLÓ TJ~N

YEZÖI\

fl. lúoutu ·: 1Ji0 .Pliarr111Lzic 8.1/ (9). H!O--.J7 (IH8·! ).

"\ fe11i!!Jt1t.nzc111t. gyt1lludúsl·sükkt.·11tcJ, lúzt:s
ükkcn tü l:S
fújda! o1neB il!apí tó hut.i:ísi1 1ninlt_ a iitozg
üs:-;ze rvi niegbeteg edése knél a!knl1 11nzz úk. I\:lini knilag
111cgfig~·eli
t 11c!lé lduttú sok; J1úny ús, g.1fc)r
11orp11nusznk, 111új gyulla düs
111intt. 111eg fontnl andó n pir11z olidnn lart.nl
111ú készít111(~.
nyck renclf 'lésc. Céls:z er(í olyan snjüt ns
g,..,_.ógyszerfonnu
kialn! dtiísa , rnely bizto sítja a lintü::; helyé
n n nH:gf elclú
feui!b ulitzo n koncc ntrúvi t'it„ és eg.yid ejüleg
az egész szi~r
\·ezet terhe lését csükk eut.i. Leggyi:tkntlil
.>1t11 ti% fenilbuluz ontur tul1n ú kenüc söt. (U ngu, :\!koh
ol, J,anu e) !'t'll·
dclne k .•A beteg ek \·i:-;szttjcl:zése 11lapjü11
a kenüc s hatiis a
kíilön bözö; ezért. egy ,-izsg ú!ati nitírls
zert t!olgc izluk ki a
li11tü sossúg clle11 6rzésé re. :\ \·izsg iiluto k
szeri nt fJ'.'.{,·oo; ft·!li!liut.azo11 szuszp e11zió s kf'ti{ws!1~·íl cs11k
l l ','.', szh·ó dik
fel.
;\ rL•szoqJC.:ió jnvítú sn énl«k é!ien 1t feni!!
[út. fnrrnü jüba11 oldot. iúk. ;\ 1Pszt. vizsgü Jnt.az ont Ctl(llui· t•red11ié11yf:~t
tliblü znt.liu n foglal ti:ik össze . ,\z errd111t'.•ny
ck az t•l111él(~ti
el\·ór iísnkn ak feleln ek Hit·g. Hidru fíl
keu(i csnln pauya gú
5');1 fPuilb ut.azo ntartt tl1nú
készíi 11lt~1tyek
rr•sor1 wiósk\·ótü ja hriror1 1szor nagyo bb, r11int liJinfi
! al1qJanyagl1n11
(214) .
11is::.triú11 s.:/;,11 ru ·

AZ NJJK GYÖ ClY.' ZEIU \(JNY \'l::N El\
(..\ B-UJ Jl-l"- S:l) l\JEGf:~ZÍTÖ Ki)TE Tf·:
A. J-,'ic/ih1Jr11

(198.!).

t::-; 111/,~ui:

I.>ie Pl11u·r11a:r,ít· :iD, (8), ii:.!•i-- ;J;lo

:\z :\H-JJ .l>.h- ·-S:J. !1n1t rnn l!IUl!O L':l'Ufi
ü1. \'ezet tí'k IH';
2:.l rnonn gr<Í fiút, X.I ·túl X \'_f 1I · ig Cn~np
endiuni i\Iedi(~ll·
rncul uroin -!Jól \·,;;tt.ek {it. :\z újonn au
felve tt IHOHngrüfiükn t rü\·id en isrnert.et.i.t:k a ~zr:rz(Jk. Siund
urd el<'iinti.ok
liizt.o sítjúk tt g.vógyszr_•rúszi n111uku iuinÜB
ligtjL :\z .:\1) IJL>H.~8:! lievez etésó\ ·c·l púrlt11:
r.1:.t11Hlfütll a lJlJll g,yúgyszcrkü n)'\·et .. is útdo! guztú k . .:\ kt.:inini a11ya
gnk l1H:gne\'t'·
zésérc•, a Sor!Jit.fJÍ kivét eléve l az J U.P:\C
nú1!l( 'llkl1t tünljü i
al!;;n linazt tik. :\ niérg ek és di11g noszti ku1no
k 1nr:g!11lt1.irozúsiír n új vizsg álati 111{HlszL·rckr•t ki.izül
t.ek. :\z elt.art tisokrn vonat kozó clöírli~oknúl figye!
e1n!Je ,.r.•t.l(d{ a
tll'lliz ctküz i sznbv ü11\·n knt.. llidt'! ! l1elve1
1 :!-If i 0 ( ' . nagyon hideg helye n ~2-8 °C-on,'~ ha ;t11i.:-;
jí)\ölt!s ;iillr>~
25 °C·Oll kel! 11 gyóg yszer t C!i.Hr ialli.
:\ konee nt.r{te \ó
1negjc liilésé 1·e a nr:iuz etkDz i ~ I n1ért.t
ikrc11dszeri- n!kn!·
innzt. ük. :\ 1nertic:-:r1.közök, pipet litk
f l'l1u1sznriltíBÚnt (::-,;

liiJ,a! iat.úr 11wgj('l/'ilt:·cH'f' is tnlü!u11k
u11d1i:
l JfJJt.- .S:J.J1 nn az fH :-:pr·k trnnu· it·i1is t•ljrini -;!. :\z .-\ Hs1 i;:; \,e\·ez \·t!t'·k. :\ i;y<'1gysz<'rkii11y\· r11e!h'ddr'it' 1·~.v
:-:pt>ktn1r11 at!n:<z.
:\ JIL fcjt•z1~i f!'.·riyaliszuqwiö:-;, 19 1tagyn
yu111ú:-;ú kl'ur11atogrúf iú:;, l-l gúzkn 111Ht lngr1i fitis rJ1<'gl1nt1ircJZ
Ú.'l=-llll j,/i\·iil .
:\z e!\·úl aszlli si és ki6rtú ke!t:s j lel1t•tt'
i:st;!! tlli'f!;rlii\'t•l;;,;1.í!;
'J'izvn hat 11H1n11;.rr1ífi1inül írtuk t'!ií l'iintg
('/ll;l'; ·tfiku" \·i;:„.
gú!nt i rnr'ids zt·rt ·::\\·í z t·lti1i!lí1 i'1si'tra n1r·gt.·
11g;'d!•f t ni'. 1·ll1·11c1z11l

t')zisns t•lj1inis

(~l;i).

u y(jc:y szi.:H r<< JltM." \ 1( FE.f L(j 1) 1::s1·:
,\i: 1. Nf:}m T GYÖ GYS Zléfl K(JN Y\'Ti
il.
;\ LJfJJ{ -„.i. U't't)c ;1·:-1 zEHr ..::ON 'f\'(:1
u
II. U. !-fei81 ' és .fu!111n1111 l/cis1• · 1Ji1· Pltnrr1
1azii' ;J!i. (7J.
.J.f;')_„.(j l ( Jf)S.t).

:\ gyóg yszer kines bü\·ité :;e úrd1,J.;:élJ('11
a .'\.IX . sz1iz1uf.
linn nwgi udult idt u kutnt ú:iuk új, gyúgy
1íszat
anyag ok eltiül lílásü ra ..Ezek nz új, anyag ilng ]11Jl1í:-;(,:-:
()k optiri11ili:-1
gyúgy szcrf(l l'111á bn11 fHjtik ki gyógy
1iszat i J1atúst1J.;:at.
:\ tud1n nü11y os isnH.'n~tck IJ(i\·ítö:ie és
tt !f'ehn olúgit ii i~'IH·
i (ísége k fejiiítlt:He 1t gyógy szcrfn niní
k 11 lf'g\·!i li (';zi a! 1ís1i t
it'Lt.e !t~hc•t.Ó\'Ö. „\ n0r11et gyógy Hzt'rk <'iny\
·1·kl•t 'll az \lf(l]:-;,'1
1:\·szú zadl1n n ;;ok gytígy HZPJ' forn1a sze!'l'
[Wli, HH·lyeJ:; u
jelenl eg linszn rllat.n s ti'ibl• gyúgy szPrf!
JJ'l11a ckí~l.it·k1'.11l
tt'kin t!iciJ ik, pl. 11as:r.till1ík, 11tt:!yek a
\uble1 1ük e!údj "i.
:\ jt:!en! egi !JA H 7-hen a liqnn r, lotio. 1nixtt
'1ra. r11ucilit_l!!•
a solut. io ff'jezeü'·IH·fl ii:-;szt.•\·011tan sz('n'
pL~lnck. Eg,\-t':'
gyt'igyszt.~rfor111ük csuk rüvid
i1 lcig \'tilt ak jel t•nt {is(·!·:.
azu t.ón kin11tl'H! 1t.ak, pl. fcízc•lek. 1)ok gyt'igy
sz1•rf• 1r111a \·an,
11t1d\·l'k 11z év! izr:de k folva niún az e!i"Jú!
lit.iisuk t;.'-' a!k11!r111<iúsuk tl'ki11!.f•tűbPn 1n~"gv<i!tn1.tnk,
pl. tar111:-;/.1Jk. :\ J.;:r1z.
lcrnú ny ·!i:'J gy{Jg ysz1·r fnrn1n fejJ(íd1:s1:i.
kiizli. ,\ l(irt('•11t·ti
1.íttek int.l:s cn kívíll a gyrígy z,;zer fonna
1Ht'glinttirozá:::1ir1t.
Pl6úllít.ü::;<irn, ulka!i11az!11tt.Óf-Higár11 t:H 1·!
t Hl'! 1ísii ra "' Jt11t t.
kozü! ag li:11pl1att1nk últ.nlú nos fel\·il ügosi
tüst 1t ll;\B f .•
i/il a IJ:\B 7.-.-IJ IYI{- ig, i!let\· e 2 :\H~J
>LlH-ig. :\ ki:i:r.rdr
gyógy:-;zerf(>!'r11:ík küz<itt. szen·1wl11Pk
az t•r·<'((;k, 1!t·sztillúlt "víz. arnri11ís \·izr'J.;:, k1q1;;1.ulti!;:, ('f~rt:í
tok. gyiigy::;t.Pn·~'
111.il\·ikiíJ.;, gyúgy szl'!'(' ::' i.nk(1k, f(izetv!i:,
g,\·(ir1101csízl·k.
<'lcr1sl'.H('JJ 11rózu n1ol,, C'lixín :k,
t.·ri 1p!ns ztru 111<lk. r•r1111Jziú!;,
extrnk i.1H11 ok, ge!at inok, szc11wsé.k, gnu1u
!1ík, injekt·i1')I;
(•s infúz iók, !dizn iük. lini11Jt'nt11n1ok,
li<Jlln rok. !oiir'd.::.
rnéze k, 111ixtúrl.Ík, 11111ci!iig:r'1[;:, gyóg,\'ff/.l'l'i'
!-l olajo k, pit::-:ztúk, pnszt ilhlk, pílulú k, ke\·er t porol.::, rot.uli
ík. gy('1gy·
SF.app ano!;: , :;zntu rútiók . szinq 1uk. S()[\lt
iók, t.t·nkt•\·t:n'·k('k, g_róg y:-;zes zck, küpuk , udnil ük,
111h! ettlik. tirddt ·irúk, iriturú tió!.;: , iroe!i istik (f1Hsz tilliík
t·li'ídjei} k1·n{i!·:-oi'i!.;,
gy(Jg',\'!'i'.l.!'!'(.'8 )J<l!'Ok (~J{j),

JJis:::t r i1i 11s,:l-.1/11 •·

