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hogy 5 ml tinkturát pmcelántálkában vízfürdőn 
bepárolunk ; a maradékot 5 ml desztil!áltvizzel 
en~yhe mozgatással kimossuk és kémcsőbe szűrjük 
A továbbiakban az V.. módszer szerint járunk el, 

A vizsgálat eredményét a II táblázat mutatja. 
A fentiek értelmében a reakció a belladonna 

tinktura azonosítására is felhasználható. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A BeUadonnae foliurn és a Tinctura belladonnae 
azonosítására a bennük kismen11yiségben előfür
duló krizatrnpasav jellemző kék fluoreszcenciája 
felhasználható A kimutatás a levélben és tink
turájában is jelenlévő ballasztanyagok előzetes 
R-ólomacetátos eltávolítása után kön11.ye11 és 
jellemzően elvégezhető 

IRODALOM 
l_„ 1 Steiner : Pharm Acta Helv. 26 107, (1951). -

2 Charles J I{okosk1:, Robert J. Kokoslci ancl Frank, 
J. Sla1ú,a J-. of the A„me:r. Pharm Ass. Se Ed. 47 
715, (1958) - 3 I\T :\iagyaT Gyógyszerkönyv, Bp 
1934. - 4 V. 1iagyar Gyógyszerkönyv, Bp. 1954 -

5. Kedvessy Gy Gyógyszerésztud Ért (~~cta Pharm. 
Rung.) 22. 196 (1948). -- 6. Tschirch Handbuch der 
Pharmakognosie, Verlag von Chr. Herm„ Tauohnitz 
Leipzig, 1923. III/l. kötet - i. G. Klein „ Han<lbuch 
der· pflanzenanalyse, \Terlag von Julius Spiinger, 
\Vien„ 1932. III/2„ kötet. - 8. Van-Rijn--DiE:terle: 
Die Glykoside, Verlag von GebrüdeI Bointraeger 
Berlin, 1931. - 9. E. Schrnidt Pharmazeutischen 
Chemie. Verlag von Friedr VieVireg und Sohn .!\kt 
Ges„ B1:aunsch\veig, 192·3. - 10 Halnia{ I. ){ 
Gy. I Ert 16. 409 (1940) 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Zu1 Identifizierung der Belladonna-Blatter und 
Tink1ur kann die charakterische blaue Fluoreszenz 
der d.arin in kleinem Qu.antum vorkommenden Chrtsa1-
Iüpas::iure ver\.vendet ·werden. Nach Abtirennung der in 
den BlB.ttern und Tinktu1 enthaltenen Ballaststoffe mit 
Bleiacetat Lösung, ist der N:achweis leicht durchführ
bar und sehr chm:akteristisch 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógynövény 
és Drogismereti Intézete Budapest V III, Ullői-ut 
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Érkezett: 1959 III 20. 

SZOCIALISTA GYÓGYSZERELLÁTÁSUNK 10 ÉVE1 

Ji'LÓR ZOLTAN 

A Gazdasági Főtanács 1949 február 25-én kelt 
rendeletében intézkedett a Gyógyámértékesítő 
Nemzeti Vállalat létesítéséről Feladatául tűzte ki 
az állami tulajdonban levő gyógyszervegyészeti 
gyárakban termelt, valamint a külföldről behozott 
gyógyáruk átvételét, és a gyógyám nagykereske
delmi vállalatok, gyógyszertárnk, betegségi bizto
sító intézetek és gyógyintézetek ellátását gyógy
szerekkel és gyógyárnkkal 

Az újonan létesített vállalat magába olvasz
totta a nagybankok államosítása során állami 
tula.jdonba került Tö1ök-Labor és Rex gyógyszer
vegyészeti gyárnt, illetőleg gyúgyárn nagykeres
kedel1ni vállalatot, valan1int a n1á1 azelőtt is 
állami tulajdonban volt Rico Magyar Kötszer
műveket Ez a három vállalat látta el a gyógyszer
tárakat a Gyógyáruértékesítő Nemzeti Vállalat 
megalakulásáig, a Rico Magyar Kötszennűvek 
bizonyos fokú felügyelete alatt 

Az egységes gyógyszernllátó vállalat mái meg
alakulása évében tovább bővült a.z akko1 állan10-
sított Thallmayer és Seitz Rt., Kochmeister 
Frigyes Utódai Rt , ~Iedicina Rt , Schottola Rt 
és még több kisebb gyógyárunagykereskedés, 
valamint egészségügyi és betegápolási cikkek, 
orvosi műszerek értékesítésével foglalkozó n1agán
vállalat beolvasztásával. 

1 A. G:; ógy·:iruéitékesítő \Tállalat fennállásának 10 
éves jubileuma aUcalmából rendezett ünnepi ülésen 
elhangzott igazgatói beszámoló ismertetése 

A Gyógyárnértékesítő Nemzeti Vállalat (továb· 
biakban Gyógyért) helyzete kezdetben nem volt 
könnyű, mert ~ tőkés vállalatoktól csökkent rak 
tárkészletekct, elavult, rosszul felszerelt helyi
ségeket vett át Nehezítette a kezdeti helyzetet 
az is, hogy a Gyógyért ekkor még a Belkereske
delmi ~linisztérium főhatósága alá tartozott, 
jóllehet szakmai sajátosságai n1iatt nen1 volt ész
szerű csupán kereskedeln1i elV-eket alkaln1azni, 
Ezért a vállalat 1951-ben az Egészségügyi J\Iinisz
téiium főhatósága alá került. Ez lehetőYé tette 
az egészségügyi sze1nlélet i1ag:yobbfükú érvén:yesü
lését, és az Egészségügyi Minisztérium segítségével 
sok égető problémát siker ült megoldani 

A Gyóg:yért alapításáról szóló ininiszterta11ácsi 
előterjesztés az új vállala.t fűrgahnát 11avi átla.gba.n 
8 rnillió forintban irán:yozt~ elő Ez a szán1 inü1den
nél YilágosabLa11 111utatja nenrcsal{ a Gyógyért, 
hanem az egész népgazdaság fojlődését is A fejlő
désben része volt annak az intézkedésnek is, r11ely 
a termelő vállalatok kereskedelmi tevékenységét 
megszüntette, és ~zok l{e1eskedeln1i sze1 vezeteit 
feladataikkal és készleteikkel együtt beolvasz
totta a Gyóg:yért szervezetébe. Így az egységes 
állami gyógyszerellátás fokozatosan alakult ki, 
bár kezdetben, és a fejlődés során elég hosszú 
ideig rnind az álla1nosított g:yáripar, mind a 
magánkézben maradt számos kisebb gJógyszer-· 
v·egyészeti labora.tóriuni elég jelentős értékű gyógy
árut szállított a még nem államosított gyógyszer
táraknak 
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A gyógyszertárak államosítása ú,j le11dületet, de 
új irányt is adott a gyógyszerellátás fejlődésének. 
A tőkés nagykereskedelemtől átvett raktárakból 
nen1 lel1etett ellátni az összes gyógyszertárak.at és 
gyógyintézeteket Ezért a budapesti telepek rende
zése és kisebb bővítése mellett vidéki fiókháló
zatot is keílett kiépíteni Debrecenben, Szegeden, 
Pécsett, Győrött és Miskolcon létesültek fiókrak
tárnk, melyek egyenként két vagy hárnm megye 
gyógyszerellátását végezték Budapest és Pest
körn~yék ellátását a. Zrínyi utcai telep végezte, 
111ely jelenl0g a Főv-árosi Tanács Gyógyszertári 
Központjához tartozik A kórházak és gyógyinté
zetek ellátását előbb a Hold utcai (volt Koch-
1neister), később az Egészségügyi l\iinisztérium 
által rendelkezésünkre bocsátott Huba utcai kór
háze?-átó telepről végeztük, és v-égezzük nagyrészt 
Illa IS 

:mnt az előbbiekből tudjuk, kezdetben az orvosi 
n1űszeI"ek, fogászati és betegápolási cikk:ek~. sőt a 
~inoniveg3!szereh: elosztását is a Gyógyért végezte 
Igy a vállalat több tízezer-fele cikkel volt kényte
len foglalkozni. Ehhez a fejlődés folyamán egyre 
kevésbé volt elég a rendelkezésre álló terület, és 
nehéz volt áttekinteni a sokoldalú feladatok egé
szét. Ezért alapították n1eg az ÜrYosi 1viűszel és 
Fogászati Cikk Kereskedelmi Vállalatot, (OMKER) 
majd a Huba utcai telep áhétele után kialakított 
Hold utcai finon1vegysze1 raktár önállósításával 
a Nehézipari Minisztérium felügyelete alatt a 
Gyógyszeralapanyag Készletez6'V állalatot (GYAK) 

Ezek az intézkedések kialakították a Gyógyért 
jelenlegi munkakörét : a gyógyításra és betegség-
111egelőzésére szolgáló gyógyszerkülönlegességek, 
gyóg:yszeralapan·yagok, galenusi készít1né11yek, 
i1övényi és állati drogok, sebészeti kötözőszerek, 
valamint a 11évizi gyóg:yiszap beszerzése, raktá-
1 ozása és a gyógyszertári központok, vala1ni11t a 
gvógyintézetek ilyenekkel való ellátása 

A fejlődés távlatainak áttekintése a,z Egész
ségügyi :VIinisztériumot arra késztette, hogy a 
gyógyszerellátást a tanácsi önállóság elveinek 
figyelembevételével decentralizálja Ennek ineg
felelően alakultak ki a megyei gyógyszertárválla
latok - 1na n1ár a niegyei tanácsok gyógyszertári 
központjai - Jaktárai, az úgyne\:-ezett „decent
rumok". ;\Ia már nem kétséges, hogy ezek nélkül 
a gyógyszertárak ellátása teljesen lehetetlen volna, 
inert a G·:yógyért k:éptelen volna valame11nyi 
gyógyszertárnt és gyógyintézetet központilag el
látni, sőt a tájegységi raktárak rendszerének fenn
tartása sem oldotta volna meg a gyógyszerellátás 
zavartala.n blztosítását. 

. A.z első -vidéki raktár Son1ogy és Szolnok: _megyé
ben létesült, és 1952. végére a G3Tógyé1t szervezési 
osztálya segítségével létrejött \Tala1nennyi gyógy
szertár vállalat raktára.. Ez ige11 nag~y l1aiadást 
jelentett annak ellenére, hogy ezek a raktárak 
kezdetben sen1 feleltek 1neg 111inde11ben a, követel
ményeknek A gyógyszerellátás azóta sokat fejlő
dött Az eredeti helyiségekben egyre nehezebb a 
megnövekedett forgalmat lebonyolítani, és a 
további fejlődést is tekintetbe véve egyre nagyobb 
szükség \·an a.lk:alma.s helJiségE'.k építésére„ .A. me
gyei raktárak fejlődését siettette a kórházellátás 

l95i-ben elrendelt decentralizálása; ezt eddig 16 
n1eg)·ében lehetett végrel1ajtani, nég:y- meg:y-ében 
a raktárhelyiségek szűk volta miatt még nem volt 
végrehajtható .. Ezek ellátását jelenleg is a Huba 
utcai telep Yégzi Időközben azo11ban bebizonyo-· 
sodott, hogy a kórházellátás központilag gazda
ságosabb, és a g:yógyszertári közpo11tok raktárai
nak túlzsúfoltságát is csökkenteni lehetne azzal, 
ha a G:yógyért isn1ét átve11né a k:órházellátást 
~4-z Egészségügyi 1iinisztériu1n el-vben el is ha,tá
rozta a centra.lizálást) de n1egfelelő küzponti rak-· 
tárhclyiségek hiá11yában egyelőre ne1n lehet 
vég1·ehajtani 

_A._ szocialista g:yóg'yszerellátás kezdetét arra az 
időpontra tehetjük, inikor· annak: felügyeietét az 
Egészségügyi Minisztérium át,-ette Ezzel az addig 
jelentős szerepet játszó merkantil szellem - i11ely
nek egyik káros tünete a Belkereskedehni Nlinisz
tériun1 \T egyian:yag-Ke1eskedel1ni Központja és a 
Gyógyszertári Központ, mint az államosított 
gJTÓgyszertárak felügyeleti hatósága között az 
ellátás hián·yosságai n1iatt álla11dósu]t su1lódás 
-volt,- háttér be szorult, i11ert az Egészségügyi 
J\iinisztériu111 a gyógyszerek fo1galon1bahozatalát 
i1en1 kereskedeln1i, ha11e111 egészségügyi-ellátási 
szempontból látta, és biztosította a folyamatos 
ellátáshoz szükséges hitelkereteket. 

A Gyógyszertári Központ megkezdte a terv
sze1lí g3rógysze1ellátás i11egalapozására nélkülöz
hetetlen adatok gyiijtését, és rávezette a hálózat 
vezetőit is a gyóg3!szergazdálkodásra l\._ G:y·ógy
sze1tá1i l(özpont átszervezésével a gyógyszergaz
dálkodás feladatát az azt végző munkatársakkal 
együtt a Gyógyért vette át, és egyidejűleg külön
leges jogkört kapott a gyógyszergazdálkodási ter
vek kialakítására, a készletek országos elosztásá1a 
(„terítésérn"), a gyógyszertáii központok felesleges 
l{észleteinek 11asznosítására. :Ezzel a vállalat bizo
nyos hatósági feladatokat is kapott., A. Gyógy
szergazdálkodá.si Főosztály n1u11kájánal{, és a 
gyógyszertári központok szán1ára előh t utá11pót
lási rendszernek ltöszönhetőJ hog:y fölös készletek 
ott nen1 haln1ozódnak fel, és ezért pénzügyi zava
rok sem keletkeznek 

A Gyógyszergazdálkodási Főosztály az .Áru
fOrgahni Főosztállyal cgv·ütt111i'.íködye lel1etővé 

tette, hogy megszüntessék a gyógyszertári köz
po11tok költséges deuentlalizált ter-vezési n1u11káját, 
és az országos készletek, 1rala1nint szükségletek 
pontos fClrnérésó\·el, a törzskészletekre Yonatkozó 
előírások következetes végrehajtásával sikerült 
elérnünk:, hogy a hián~yzó és csak szfíkösen re11del
l{ezésre álló cjkkek szán1a, jelentősen csökkent . 

Az 1956. é-vi ellenfor1adalon1, az 195'7 v·égén, 
majd az 1958. é,,- elején; ·vala1nint ez év első i1egye
dében lezajlott infulenza járvány alatt beállott 
rendkí-vül nag:y inértékú g,yógyszer szükségletet a 
Gy1 óg:_yért zökke11és nélkül a g}Tógyszertári köz
pontok és a gyógyintézetek rendelkezésére tudta 
bocsátani„ 1956 után az An.yagellátási Igazga.tó
ság és a VII főosztály összevonásából létrehozott 
Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóság so
kat tett annak érdekében, hogy a gyógyszer
ellátásra szükséges gyógyszereket a gyártás lehe
tőségeü1ek biztosításával, tartalékok mozgósítá-· 
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sával, ha kellett import útján biztosítsa, a kime
Iült készleteket feltöltse 

A g;yógyszeripar szállításainak felfutását azon
ban szá1nos tén;yező, pl. üveg edé1i:yzet, csomagoló
anyagok hiánya stb. erősen fékezte. A Főigazga
tóság a gyógyszei tárak munkáját azzal támogatta, 
11ogy a ga.zdasági -vezetés előtt feltárta i1el1ézsé
geit, és komoly intézkedéseket eszközölt ki. Ezek 
\~ég1ehajtásához azo11ban 111ind a gyógyszeripar
nak, n1ind a cso1nagolóa11,yagokat gyártó válla
toknak több hónapos előkészületekie volt szük
sége, így az eredmények csak 1958. II , de külö
nösen III negyedévében születtek meg. 1958. 
III negyedében a gyógyszeripar rekordmennyiség
ben szállított. Ettől függetlenül is gyakran eszkö
zölt ter ve11 felüli szállításokat, ha az egészségügyi 
Jielyzet - pi rendkívüli influenzajárvány - ezt 
szükségessé tette .. A gyárak vezetői egyre jobban 
törekszenek alkalmazkodni az egészségügyi igé
nyekhez : ez pl. abban is kifejezésre jut, hogy 
szerződésn1ódosításra irá11.yuló kívánságainkat 
egyrc nagyobb megértéssel fogadják 

A Gyógyért analitikai laboratóriuma is sokat 
tett a gyárakkal kialakult kapcsolatok elmélyíté
sére ; az analitikai eljárások egyeztetésével, a 
gyógyszcran:yagok esetleges hibáü1ak feltá1ásáva.I 
jó szolgálatokat tett mind a gyógyszergyáraknak, 
mind a gyógyszertárhálózatnak. 

A Gyógyért fejlődésére jellemző az alábbi 
néhány adat : 

Az 19 rn. évi forgalom az alapítólevélben elő
irányzott forgalmat 50%-kal haladta túl. Azóta 
a forgalom így fejlődött : 1952 évi forgalom az 
1949 é\;i forgalon1nak kb négyszeresére en1elke
dett, míg az 1958. évi forgalom már több mint 
hatszorosa lett 

r\ forgalon1 növekedése n1inde11 bizonnyal ne1n 
azt jelenti, hogy több a beteg, hanem ny:ilvánvaló
valóan azt, hogy sokkal jobb a gyógyszerellátás 
Emellett népgazdaságunk állandó fejlődése, külö
-nösen 19f8 ntán, egyre nagyobb tömegeket vont 
a tern1elésbe, és 11atal1nas mértékben növelte a 
biztosítottak számát Ez tern1észetesen döntő 
-tényező volt a forgalom n.övekedésében, de hasonló 
hatása van annak is, hogy egyre több a gyógyítást 
,ered1nén:yesebben szolgáló nag:yha.tású, korsze
iűbb, de egyben drágább gyógyszer, melyekhez a 
beteg egyre könnyebben jut hozzá Előttünk, akik 
a g:yógyszerellátással fogla.Iközunk, teljesen világos, 
hogy az MSZMP és kormányunk szem előtt tartja 
a szocialista re11dszer egyik alaptörvén,yét, hogy 
_,,legfőbb érték az ember)) 

A forgalom növekedésében azonban káros 
tén~yez{)k is szerepet játszanak Nevezetesen a 
gyógyszerfogyasztás nálunk szinte divattá vált. 
Ennek egyik oka éppen az lehet, hogy dolgozótár
saink igen kedyez1nényes áron hozzájutl1at11ak a 
legdrágább gyógyszerekhez is 

Mint már tudjuk, a folyó év forgalmát egy 
milliárdon felül terveztük. Ez a szám egyáltalán 
r1em túlzott, és realitását feltétlenül biztosítja az, 
hogy falnsi lakosságunk 40%-a a szocialista gaz
dálkodás útjára lépett 

A Gyógyért munkájának fejlődését jellemez
hetjük az 1 före eső értékesítés értékével is. 

Ez 1950-ben átlag 2 > 921 Ft, 1958-ban ennek 
hatszorosa, 14, i OOO Ft \olt Az egy före eső telje
sítrnén:y ilyen nagyfükú e1nelésébe11 ugy:a11 annak 
is szerepe van, hogy 1950-ben a G·yóg:yért 111ég 
g:yógyszertáraknak és kiske1eskedéseknek is szál
lított, és az ilyen kicsiny tételekkel kapcsolatos 
tevékenység sokkal munkaigényesebb Emellett 
az újabb gyógyszerek egységárai is nagyobbak a 
régiek átlagánál. 1légsem lett volna az ismertetett 
fejlődés elképzelhető a Gyógyért minden dolgozó
jának: erőfeszítése, a raktári 1nunka ésszerű 
megszervezése és ol:ya.n szellem kialakulása nélkül, 
mel:y az előírt időpontba11 -végrel1ajtott terv-szerű 
(,,üten1es") szállítást szi11te -vállalati törvénnyé 
ayatja Ugyancsak múlhatatlan feltétele a fejlő
désnek a szakszerű raktározás feltételeinek fülva-
n1atos biztosítása ' 

A tervszerű gyógyszerellátás, gyógyszergazdál· 
kotlás ter111észetesen jelentős tartalékok1a tán1asz
kodik A tartalékok kialakítása, raktározása, 
á]Ja.ndó frissítése azonba11 sok mu11ká·yal jár és 
sok helyet igényel A Gyógyért csupán a Főváros
ban 32 helyen rendelkezik raktá11al, a 'idéki rak
tárairól nen1 is szólva. Ez rendkívül n1egnehezíti 
a gazdálkodást, és dolgozóinktól állandó, komoly 
e.r6feszítést igényel a g:yógyszerellátás biztosítása 
ilyen körülmények között. 

Emellett a gyógyszerellátás iránti köYetelmé-
1i:yek állandóa11 i1öveksze11ek, és a laborató1iun1i, 
"'-ala1nint, 111ás szakközegek ellenőrző niunkája és 
az osztályvezetők helyes szigorúsága tette lehe
tiivé, hogy 10 esztendő alatt hanyagságból vagy 
felületességből árun1eg101nlás ne1n fordult elő. 

1:\._ raktározás okozta nehézségek 111a rnár ol.yan 
méreteket öltöttek, hogy sürgős segítségre Yan 
szükség .. Az Egészségügyi :ll.fin~sztériu111 követl{ező 
5 éves tervében szerepel is a Gyógyért 1al{tá1-
kérdései11ek n1egoldása Ezt a 11atáridőt azo11ban 
jó v-oh1a lényegesen i11egrövidíteni, különös teldn
tettel elavult központi rnktánmkra, melynek 
épülete 11en1 felel meg a biztonsági k:ö-vetehnér1.yek-
11ek sen1. 

Vállalatunk dolgozói 1950 óta közel 800 millió 
fCninttal járulta.k hozzá népgazdaságunk a.kkun1u
lációjához J\fikor ennek ürö1111nel adunk kife:jezést 
é1de1nes megcmlftenünl{ az eI,-égzett jó tnu11ka 
ellentételeit is. Míg ugyanis 1950-ben az egy főre 
eső átlagbér 647 - Ft volt, addig ez 1958-ban 
már 134 7 Ft-ot tett ki Ezen kívül további 2 millió 
Ft értékű szociálís juttatást is ide kell számolnunk, 
és i1em szabad megfeledkez11ünk a zan1á1di üdü
lőről, a könyvtárak és kultmtermek, a Római 
parti-telep és más sportlétesítmények fonntartá
sáról. Csupán a Gyógyért 10 érns fennállása alkal
mából kifizetet jutalmak összege kb. 300 OOO Ft-ot 
tett ki, és ez alkalo1nmal 33 n1u1ikatársunk része
sült a „Kiváló dolgozó" kitüntetésben 

A_ prémium-rendszer bevezetése a1nellett: 11ogy 
a dolgozók jövedelmét jelentősen növelte, kedve
zően }1atott a munka menn:yiségi és minőségi szin
vonalára is 

A vállalat vezetősége a szakszerv-ezeti bizott
sággal szo1o~an egyijttn1ükö<lik ne1ncsa.k r,. j1-1tal
ma.zási és szociális keretek felhasználásában, ha11e111 
minden olyan kérdésben, melyben a sza.kszervezeti 
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bizottság is hathatós segítséget nyújt a vállalat 
vezetőségének. 

A vállalat tevékenységé11ek szerves része az 
ügyvitel, mely az elmúlt 10 év .során szintén nagy 
fejlődésen ment át, különösen a társadalmi tulaj
don védelme szempontjából fontos árukészlet
nyilvántartás szempontjából A forintelszámolás 
után bevezettük az árukönyvelést, eleinte csak 
kézi erővel ; ez a rendszer több lépésben módosult, 
míg 1958. január 1-vel teljesen gépesített könyve
lésre tértünk rá. Minthogy ez nem teljesen vált be, 
így ez év elejétől részben visszatértünk a kézi 
könyvelésre Bár ebben a kombinált rendszerben 
is vannak még hibák, mégis biztosítja az esetleges 
reudellenességek feltárását, és a társadalmi tulaj
don megnyugtató védelmét .. 

Megjeg,yzésre érdemes az is, hogy míg az áru
forgalom 1950 óta mintegy hatszorosára növe
kedett, addig az ügyviteli dolgozók száma nemcsak 
nem növekedett, hanem még csökkent is 

Az 1956-os események is megmutatták, hogy 
a Gyógyért dolgozóinak többségében él a hivatás
tudat. Különösen a régebbi, a vállalat jogelődei
től átvett dolgozók álltak helyt úgyszólván éjjel
nappal, sokszor a legnehezebb körülmények kö
zött, munkahelyükön Ennek volt betudható, 
hogy a vállalat leltára 1956 végén egyetlen fillér 
hiány nélkül zárult. 1956 következményeként 
a vállalatnál népgazdasági kár nem keletkezett 

Mégis az ellenforradalom alatt és annak követ
kezményeként lezajlott események arra kény
szerítették a vállalat vezetőségét, hogy a törvényes 
rendelkezések értelmében eltávolítson néhány sze
mélyt, akik magatartásukkal zavarták a rend 
helyreállítását. Többen önként távoztak, be sem 
vána a vállalat vezetőségének esetleges határo
zatát. A jellemző azonban vállalatunk dolgozóinak 
magatartására ne111 ez, ha11em a helytállás volt. 

1956 novemberében a vállalat pártszervezeté
nek megalakulása, majd felvilágosító tevékeny
sége meggy01 sította a rend és fegyelem helyre
állítását. 

A vállalat dolgozóinak 33%-a az idősebb kor
osztályhoz tartozó kipróbált szakember Ők al
kotják a vállalat gelincét Amint azt az ellenfor
rada101n a.latt tanusított n1agatartásuk is bizo
nyította, lényüket a szakma szeretete és hivatás
tudat hatja át Sajnos a fiatalabb korosztály szak
tudás szen1pontjából inessze eln1arad n1ögöttük, 
és ezért feltétle11ül szükség van arra, hogy .a 
sr.akmai továbbképzés fejlesr.tésére fokozott gon
dot fordítsunk 

Sajnos a szak1nai utánpótlás biztosításához 
késő11 fogtunk hozzá Több év-i 1negszakltás .utá11 
a Belkereskedelmi l\iil1isztérium ipari tanuló-· 
képző iskolájában kapott helyet a drogista-képzés, 
de két éve az is n1egszűnt Az utóbbi két évbe11 a 
vállalat szerver.ett tanfolyamokat érettségizett 
drogista tanulói számára. A magasabb előképzett
ség kétségtelenül előnyös, de az 1 éves kiképzési 
idő nem bizonyult elegendőnek, ezért azt a bel
kereskedelmi tanulóképzés keretében 2 évre fel 
kell emelni A Gyógyért az elmúlt 10 év alatt 
57 drogista szakmunkást képezett ki A tovább
képzés érdekében is tettünk lépéseket, de a szak-

képzés egész területe ma is sürgiísen megoldandó 
feladatot jelent vállalatunk számára 

Az Egészségügyi )iinisztérium és az Orvos
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete válla
latunkat 1958-ban „Kiváló Vállalat" címmel tün
tette ki. Ez a kitüntetés nyilvánvalóan az eddig 
igen nehéz körülmények között végzett munkánk 
elismerése, ami bennünket arra ösztönöz, hog,y 
jelenlegi még súlyosabb körülményeink között is 
helytálljunk Varmak azonban kérdések, melyeket 
a vállalat saját erejéből nem tud megoldani. 
Ilyen a raktárkérdés, melynek az Egészségügyi 
M:i11isztérium tervében szereplő végleges meg
oldásakor feltétlenül tekintettel kell lenni a mező
gazdaság szocialista átszervezésével kapcsola.t
ban várható forgalom-11övekedésre ; ez l1gyanis. 
nagyobb készletekkel való foglalkozást tesz szük
ségessé A végleges megoldás időpontjáig is segít
ségre van azonban szükségünk legégetőbb raktá1-
kérdéseink megoldására 

]\fa már a termőföld 40%-án állami vagy szö
vetkezeti gazdálkodás folyik A mezőgazdaság 

fejlődése kétség~elenül nagy ipari felfutást is fog 
eredményezni. Igy mind a mezőgazdasági, mind 
az ipari dolgozók, a városi és falusi lakosság foka„ 
zott igényeivel kell számolnunk Ez is megnehe
zíti a tervezés eddig sem kön11;yű n1unl{áját, és 
csak fokozza a nehézségeket az az örvendetes tény} 
hogy gyógyszergyáraink egyre gyorsabb ütemben 
hoznak forgalomba újabb, hatásosabb gyógysze
reket ; ezek fogyasztásának alakulását igen gon
dos figyelemmel kell kísérni, hogy az ellátás 
hiánytalan legyen, de elfekvő készletek miatt nép
gazdaságunkat egyetlen forint veszteség se é1je 

A vállalat szállítóképességét, rugalmas, terv
szerű működését inü1den eszl{özzel biztosíta.ni 
kell, sőt ha lehet tovább kell gyorsítani. Árufo1-
galmi és ügyviteli közegeinknek egyre fokozot
tabb igényeket kell kielégíteniük. Ehhez állandóan, 
tervszerűen fejleszteni, eg:y~szerűsíteni lcell az 
ügyv-itelt, biztosítani kell az ad1ninisztráció napra 
készségét Nagy és fele!iísségteljes feladat az 
egészségügyi n1iniszter elvtárs által bejelentett 
központi raktár építéséhez szükséges a.datszolgál
tatás, n1ely11ek alap_iá.11 az építési és berendezési 
terveknek el kell majd készülniük 

;\findaz a sokoldalú te>ékenység, melyet a 
G·yóg·yért bár nen1 hiá11yosságok nélkül, de általá
!Ja11 n1égis eredn1én:yesen folytatott és folytat és 
melv11ek elis1neréséül a v·állalat ehTverte a „J(i,váló 

Tl áÚalat': cín1et és a bizalo1n sol{ ivnás lcifejezésé-t, 
dolgozóink igyekezeté11 kívül a :Jíinisztériu111, 
valan1int a G_yógyszerészeti és nfűszerügyi Fő

igazgatóság sokrétű segítségé11ek is köszönhető. 

Ez a segítség }{ülönösen 1U5ö utá11 jutott er<'.íteljes 
kif8jezésre. Szánios eredn1ényü11k eléréséhez a 
Főigazgatóságtól kapott elvi és gyakorlati segít
ségért itt is lcöszönetet inondu11k és ezt a tán1oga
tást az ország lakosságának gyógyszerellátása 
érdekében ezentúl is igényeljük. 

Re1nélj ük, hogy egészségügyü11k legfelső v-ezetői 
továhhrn is hathatós segítséget fognak mújtani 
a Gyógyért yezetőségének, hogy a Yállalat vala
n1e11113-ri dolgozójának szervezett és odaadó együtt-
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működésével mindent megtehessen a gyógyszer
ellátás területén reá bízott feladatok elvégzésére 
annak tudatában, hogy munkájával dolgozó né
pünk egészségügyét szolgálja 

SU1íl\IARY 

The decennial anniversary of the foundation of the 
central Drug Supply Undertaking („Gyógyért") \vas 
celebrated on the 28--th ?tíaroh 1959. On this ocoasion 
the director of the undertaking revie\ved the develop
ment and deoennial function of the socialistic drug 
supply organization. 

ln its first years of funotion the central undertaking 
supplied not only Qiugs, but also medjcal and optioal 
inst1 wnents and analytical reagents. Four territorial 
stores supported the work of the central establish
ment. The undertaking had to handle some ten thou
send items, and held direct contact with many custo
mers, including priva.te 01,·ned pharmacies, hospitals 
and other health institutes as 1vell as a great number of 

scientific institutes and laboratories working an otber 
fields. After the establishm.ent af the state-o•vned 
pahramaceutical reg:iem.e the tasks of tbe central supply 
undertaking became praotically unfuliillable, and so 
special undertakings v.·ere organized far the supply of 
medical and optical instruments, and far the supply of 
analytical reagents. The drug supply itself 1vas decen
tralized by the fóundation of 20 territorial stores at the 
county Pbarmaoeutical Centers, Vi'hich are working 
under the direction of the Realth Departmenis of the 
County Councils. The central undertaking contacts no1v 
only 1vit·h these stores, and 1vith some larger clinics and 
hospitals, the greater part of the traffic being in flo1v 
through the territorial stores The turnover could be so 
advanced from an initially planed 8 million F'orints to 
some one billion (thousand million) forints This rnakes 
some one and a half billion forints in. customers prices 
Tho rise iS due not to thc rising of the prices - in fact 
there "as some reduction of the prices durin.? the 
decade in question -, but to the improvement of the 
drug supply and to the extension of sooial health insur· 
rance 

SZTEROIDSZÁRMAZÉK MINT SEBÉSZETI ÉRZÉSTELENÍTŐSZER 
SZENTMIKLÓSI PÁL 

A korszerű gyógyiszerkutatás és az orvosi mű
szerek tökéletesítése az orvostudomány egyik áig.ár:.:i 
sem hatDtt oly termékenyítően, mint a sebészeti 
erzéstelenítés technikájára. 

L ia bor 1i t [1] felismerte, hogy egyes antihisz.ita
·minok, különösen a fenotiazin-1szá:rni.azékok a klasz
szikus érzé:stelenítőszerek hatását fokozzák. Egy
idejü alkal1nazásuk a narkótikumok adagjairnak 
csökkentését teszi lehetővé„ a narkózist mélyítik, a 
műtéti .schock veszélyét csökkentik. Az utóbbi 
években a kombinációs érzéstelenítés igen elter
jedtté vált Az inhalációs, illetve intubációs érzés
telenítők hatását kiegészítő, parenter áhsan alkaJ
rr1oo:ott gyrógyszerek megfelelő arányú keverék-eit 
az ir odalo.m „cocktail lytique" néven nevezi. E kom
binációk e_gJres alkotórészei különböző hatástani 
csoportokba tartozó gyógyszerek (pl: fenotiazin 
s;'.ármazékok [antihiszta,minok], morfinoidok, pro
kain-származékok, ganglion bénítók, kurare-szerű
en ható vegyületek stb.) 

Az ún alapnarkótikum alkalirniazásának célja 
a kombinációs érzéstelenítésben a vegetatív köz
pontok inger,elhetőségének csökkentése, a narkózist 
m,egelőző izgalmi állapot tompítáisa, s az elalvási 
jdő megrövidítése 

Erre a célra leggyakra:bban intravénásan ada
go1ható, röviden ható barbiturátokat (Intranarcon, 
1-..T e'mbutal stb.) vesznek igénybe 

Alkahnazásuk, megfelelő technikai feltételek 
mellett, gyakorlatilag veszélytelennek mondható. A 
barbiturátok műtéti felhasználásáinak olyan esetek 
s2a:bnak. határt, amidőn a légző-, illetve érmozgató 
központ legkisebb veszélyeztetése sem kívánatos 
!gy mindenekelőtt csec&emő- és gyer ni.ekgyógyá
szati alkalmazásuk kockázatos, .mert a gyermekek 
1égközpontja fejletlen és túlérzékeny 

A legutóbbi évek kutatásainak eredményeképpen 
olyarn anyag felhasználását kísérelték m,eg a műtéti 
él'zéstelenítéLSben, amely - testazonos anyagokhoz 
való nagyfokú kémiai hasonlósága folytán - nag~-, 

érdeklődést és várakozást keltett a szakemberek 
körébein 

Az utolsó egy-két évtized széleskörű szteroid
kutatásai az e csoportba tartozó anyagok úja,b,b és 
úiabb (élettani és. gyógyszertani) tulajdonságait is
mertették Lt'neg. IVIa már közi,s:mert, hogy a szteroi
dok é:s származ.é:k:aik, élettani hatá1s1uk tekintetében, 
rendkívül sokoldalú anyagok s hogy a szerkezetük
ben bekövetkező legkisebb változás is tulajdonsá
gaikat igen érzékenyen befolyásolja. Ezért e téren 
a kutatás és fejlődés távlatai szinte korlátlanok 

A természete.s szteroid hormonok és szárn1az'ék.aik 
narkótiJkus tu1ajdonságai,nak vizsgálata S el y e [2, 
3, 4, 5J kutatásaival indult meg. Az akkor ismert 
szteroidhor.monok élettani tulajdonságaiinak rend
szeres átv;izBgálása során azt tapasztalta, hogy több 
hormon (dezoxikortikoszteron [D.0.C.] progeszteron 
stb ) gyenge narkózist váltott ki a kísérleti állat
ban, amidőn adagolásuk mértéke a f,izíológiás nagy
ságrendet jóval meghaladta Ebben a na.gyságrend
ben a hormon élettani h'8:tást nem fejtett ki. S e 1 y e 
a legkifejezetebb narkótiku.s hatást azoknál a 
szteroidoknáI észlelte, amelyek szteránvázán oldal
lánc nLncsen (vagy legfeljebb két C-atom van) s 
amelyeken a két szélső helyzetű e atom (rendsze
rint C3 és C11 ) oxidálva van 

Ezek az első közlések inkább elrn.életi érdekes
ségűek voltak. Az évek során azonban egyre gyűl
tek azok a klinikai tapasztalatok, arrnelyek a szte
roidok és a központi idegrendszer működésének 
kapcsolatára utaltak 


