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" GYOGYSZEREINK 

1 Mit nevezhetünk szovjet gyógyszernek? 
A „szovjet gyógysze1" kifejezés jelentése nem is olyan egy

értehnű, mint amilyennek első látásra tűnik Onnan kell kiindul
nunk, hogy a II világháborút követően 1.-Iagyarotszág a szovjet 
megszállási zónába került Ennek sok egyéb mellett az volt az 
egyik gazdasági következménye, hogy a potsdami „Háromhatal
mi Egyezmény'', a Nemzeti I<o1mány 11. 700/1945 ivI E számú 
rendelete és a Jóvátételi Hivatal határozata értelmében a német 
gyógyszerek szabadalom alapján való gyártása, valamint a német 
gyógyszerek védjegyének tulajdonjoga, mint volt német vagyon, 
Magyarországon a Szovjetunió kormányára szállt át Egyes ma
gyar cégek az ilyen gyógyszerkészítmények gyártása, illetve a vf
dett nevek használata fejében a 1vfagyarországi Szovjet Javakat 
J(ezelő Hivatalnak szerződésben meghatározott licencdíjat fizet
tek [1, 4] 

E cégek kózé tartozott a i\'1agyar Pharma Gyóg}áru Rt. [11 
és a _i\;fedichemia Gyógyszerkészítmények Gyár Rt. (amely a 
VI<USZ Rt., a Szovjet Állami Éleltniszeripar Iviagyarországi 
Vállalatainak J(ózpontja kötelékébe tartozott) [2} 

A korábban más cégek által gyártott gyógyszerek előállítási 
és fürgalomba hozatali jogát csakis úgy írhatta át az új jelöltre 
(kérelmezőre) az Országos I<özegészségügyi Intézet a Népjóléti 
Minisztérium engedélyével, ha azt előzetesen jó-váhag}'ta a j\:fa
gyarországi Szovjet Javakat l(ezelő Hivatal (Budapest, \71 kerü
let, Benczút utca 17, majd szintén VI kerület, Bajza utca 42) [1, 
2, 3, 4, 5] 

Ilyen módon kerültek 1949-ben az addig a iYiagyar Pharma 
(;yógyáru Rt. által képviselt (cg}'ébként a náci rezsimmel szo
rosan együttműködő és kén}'szermunkásokat is dolgoztató) 
I G Farbenindustrie A G. (leverkusen), továbbá a \'{!ack 
I<eresztély Rt (a németországi Knoll gyár addigi kép·viseló
je) készítményeinek előállítási és forgalomba hozatali jogai a 
1Jagyar Pharma Gyógyáru Rt.-hez. 1950-bt:n a Deriphyllin 
gyógyszerkészítmény a Richter Gyóg}'szer- és Vegyészeti G}'ár 
Rt.-től a fvíedichemia Rt -hez került [31, csakúg}~ mint a Vajna 
József Gyógyszerészeti Laboratórium több terméke, köztük a 
ma is létező r\lsol és Posterisan készítmények [2J 

Nem sokkal később azután a helyzet megváltozott, és a Ivia
gyarországi Szovjet Javakat J(ezelc) Hivatal befejezte működését 
Helyét átvette a magyar állam. Így pl A f...Iedichemia Rt. 1952 
október 1-jétől került állami kezelésbe [6] 

Ezt követően a „szovjet g}'ógyszer" kifejezésnek már nem 
volt többé különleges jelentése a más országokból származó 
gyógyszerekhez képest. A továbbiakban „szovjet gyógyszerként" 
csak a Szovjetunióban fejlesztett, gyártott és csomagolt kész
termékekkel foglalkozunk I(özlemény ünk nem tárgyalja sem 
a s?:ovjet előállítású, fv!agyarországra exportált hatóanyagokat, 
sem pedig a Szovjetunióban magyar cégekkel kötött szerződések 
alapján gyártott gyógyszereket, ahol a szovjet partner gyártó volt, 
nem pedig a fürgalomba hozatali engedély jogosultja 

* (/ szerkuztőségfelkérésre Írt Ífllllth11á19 

2 A Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerek száma 
a t'endszerváltozás előtti években, különös tekintettel az im
portra és ezen belül a szovjet termékekre 

;\z 198 7 ft:bruár 2-i állapot szerint fviag} arországon 1003 
gyóg}szer, infllzió és szerobakteriológiai (szérum, vakcina) ké
szítmény rendelkezett fürgalomba hozatali engedéllyel Oásd 1 
táblázat) Fontos megjeg}'ezni, hog) a megadott darabszám ter
méknévre vonatkozik, amely több hatáserősséget és/vagy gyógy
szerf01mát is magában foglalhat [7] l\.zt is hangsúlyozni kell, 
hogy· az alábbi törzskönyvezési adatok semmiképpt:n sem tükrö
zik a forgalmazott volumeneket vagy az t:ladási értékeket 

1\ magyar g}ógysztrpiacon ekkoriban összesen 95 cég volt 
jelen fürgalomba hozatali engedély jogosultjaként, ami 7 hazai, 
8 szocialista országbeli és 80 nyugati (zömében n)'ugat-európai) 
vállalatot jelentett [7] 

t\ szocialista országokat a i\Jedexport (ill kezdetben a 
Sojuzchimexport is; mindkettő Szovjetunió), a Chimimpott 
(Románia), a Pharmachim (Bulgária), a Polfa (Lengyelország), a 
Spofa és a Chemopol (Csehszlovákia), a Germed (Német De
mokratikus I<öztársaság, NDI<), valamint a I<rka Qugoszlávia) 
képviselte [7] 

f táb!tízrtt . ..:4. Afagyaronzágon forga/0111ba hozatalt engedéllyel rendelk.e·zf/ 

gyóDrzerek, uifúziók é.i rzemhakkriokiffim (;·zéno11, vakanr1) kés::;:1tmét!J'ek izá111a 

ti ter.Wék11ePek rifapján az 1987 ()2 02-1 á/fapot rzer/nt /7_? 

A készítmények osszes1tett száma (terméknevek szerint). 1003 db 

Magyar cégek 
készítm.ényei Szocialista import 

1,:í_U'.Ci_6'f1_:í%J_.\e6b_i\f< ,,_, 
,,S1.d~(o3,1,3),vo\t " , 
'-~~_()Vj~t.·.~~~ZÍ_t!J!é;{ly' 

Tőkés import 

ao1ci~í-21l%i 

l\mint látható, az 1987 február 2-i állapot szerint a szov
jet készitmén}ek aránya a fviagyarországon törzskönyvezett 
összes gyógyszer, infúzió és szerobakteriológiai készítmény 
(terméknév) között kb 3, 1 íl/o-ot képvisel, de még a szocialis
ta impottg) ógyszerek csoportján belül is csak kb 19,.3o/o-ot 
tesz ki 

Ezzel szemben az is kitűnik, hog}· a nyugati importg}'Ógyszerek 
a hazánkban törzskOn) "\ ezett g) ·óg;;· szerkincsen belü.1 mintegy más
félszer nagyobb arán)ban volt.1.k jelen a S7:ocialista országokból szár
mazó termékekhez képest 

.r..Iin<lazonáltal .0.1ag3 arországon a törzsköny,:·ezett ké
szftmén) szám alapján a hazai cégek domináltak Azt is hoz
zá kell mindehhez tenni, hog: akkoriban a jogrendben az 
eljárásszabadalom, nem pedig a termékszabadalom ·volt hatá
lyos, így a hazai cégek nyugati cégek által felfedezett és gyóg}
szer1é fejlesztett hatóanyagokból másféle S7.intetikus úton elő
állított gyógyszereket is gyártottak 
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Tanülmány 

3„ A Magyaror·szágon engedélyezett szovjet készítmé
nyek tör"Zskönyvi adatai 

Niagyarországon szovjet (illetve a Szovjetunió felbomlását 

követően szo,iet eredetű) gyóg)'szerek 1957-2000 között rendel

ke:ztek forgalomba hozatali engedéllyel Terméknév szerint ösz

szesen 44 szovjet gyógyszer volt törzskönyvezve 61 törzsköny•;ri 

60 évfolyam • 2 szám 

számon (a kiszerelések/hatáserősségek külön törzskönyvi szá

mon voltak nyilvántartva) 

A 44 terméknévből 14 db (31,8%) volt az originális szmiet ké

szítmények száma [8], nem sorolva közéjük az ismert hatóanyagok 

originális kombinációit A &Iagyarországon engedélyezett szovjet 

készítmények adatait az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 

I örzskönyve alapján a 2 táblázat foglalja össze 

2 táblázat 4 j'yfagyarOTJ{ágon engedéfyezett rzotjet készftv1é'!_yek az OG YI IörzJk.Öf!)'Vt alapján. 44 tert11éknév 61 tiirzskön)'IN 1zá1non _A !ennéknév rzerint 14 db 

ofigináfis kéJzjtJJJét!) l'aJ!a,_f!, be!Úvef S{td!!e rzerepef 

Név 

Allochol drazsé 
(koleretikum, kolekinetikum) 

(fokhagyma-csalán-aktív szén) 

Ammifurin 
20 mg tabletta 

(vitiligo, psoriasis, alopecia) 

•.. : .: 1\minóf>e#1;Jrnfusid. -•. -.- ·-· 
·. • (f~ left~rjéliidrolizatiJm)>

Ampicillin 
250 mg injekció 
(antibiotikum) 

... ·.• liZ•~~•in o,02s•91ati1etta ; .•.• ·•• •• •· 
(ki/i~libjneveA'Zllphélitabletta) • ·· · · · • ··-· 

(li!ci@J,sbs ánűde/JresszávsJ ···-

Chloracyzin tabletta 
(vasodílatator, antiaritmikum, fschaemíás szívbeteg

ségben) 

. , • ; cii1ÖrtiÖfö• • ··•··· .•.. , •... 
· 2!!J91abl~ha(dagan;iitell•~"'s); •• • 

Cyclophosphane 
200 mg injekció (daganatellenes) 

Dibiomycin kenőcs 
(antibiotikum) 

Erythromycin 
100 mg (100 OOO NE) tabletta 

(antibiotikum) 

• .-,., • ):f)'trircimycin _.·-··••_·•······ .... _,.<·.·._·· • ..•• 
2Óo rn9 (2blfóM f:J.EJ~§létt_a)(ariliqlonf(um) • ' 

Erythromycin 
250 mg (250 OOO NE) tabletta (antibiotikum) 

elf\iinizoi ... , .. ·. > · ... · < 
.. -. -- · .' .. ::·:;_~-.-::_-, __ :·::-:1;5o/(}_-i_nJekCió :_.:._: _.:- --.''-\ ;_ _.-. : _ _.-. „_,._ ~ ·: 

(gyulladás9sök~eT1_tő 1eu1n~s betegségekke:(e{é~~re) __ .• 

Ethímizol tabletta 
(gyulladáscsökkentő reumás 

betegségek kezelésére) 

. . l'ibiiíl~ry~í~ iöj~kció 
· 20'000E(tromt10Jitikuf))) 

Originális szovjet 
(igen/nem) 

originális. kombináció 

originális kombináció 

nem 

igen 

nem 

nem 

nem 

,,-,_, ''""-«·-.·-· 
··nen1:.:-: ---

nem 

igen 

Törzskönyvezés 
éve 

1976. 

1968. 

1976 

1968. 

Tórzskónyvből való 
torlés éve 

2000. 

1994. 

1987 

adat.nincs bevezetve, de.az 
Eü . .M. OGYl-nak írott levele 

alapján 1986 [76] 
""''T'•" 

1968. 

1964 

1966 

1972. 

1983. 

adat nincs bevezetve 

adat nincs bév'ezetve, de az 
Eü.M. OGYl-nak írott levele 

alapján 1986 (76] 

1994. 

1994. 

1989. 

TOrzskonyvi 
szám 

K-0897 

K-0607 

K-0896 

K-0630 

K-0601 

K-0469 

K-0540 

K-0732 

K-1097 



60 évfolyam 0 2. szám 

Név 

Ftorafur kapszula (daganate)/enes) 

Fúragin tabletta 
(húgyúti fertőzések kezelése) 

~~f~<ITS:Ji:f; 

Oletetrin tabletta (antibiotikum) 

Pyrophos 0,01% olajos oldat (glaukóma ellen) 

Rheopolyglukin infúzió 
(dextrántartafmú pfazmapótló) 

Originális szovjet 
(igen/nem) 

igen· 

igen 

nem 

igen 

nem 

Tórzskönyvezés 
éve 

1979. 

1982. 

1965 

1964. 

1979. 

-

Tórzskönyvböl való 
törlés éve 

nincs törölve 

1996. 

adat nincs bevezetve, de az 
Eü.M. OGYl-nak írott levele 

alapján 1986 [76] 

1994. 

1994 

Tanllll'llány 

Törzskönyvi 
szám 

K-1001 

K-1062 

K-0523 

K'1010 

K-0605 

K'1150 

K-1151 

K-0485 

K'0526 

K-1011 
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Tanulmány 60 évfolyam • 2 szám 

Név Originális szovjet 
(igen/nem) 

Törzskönyvezés 
éve 

TOrzskönYJ1ből való 
törlés éve 

Tórzskonyvi 
szám 

Tryptazin drazsé (neuro/eptikum) igen 1968, adat nincs bevezetve K-0606 

* A forgalomba hozatali engedély jelenlegi jogosultja: Grindex O-.cttország) 
"* t\ forgalomba hozatali engedély jogosultjának neve hdyett csak annyi szE:repel, hogy szovjet'' 
***;\ Shostakovsk} balzsam és a Sarkolysin tabletta forgalomba hozatali engedélyének eredeti jogosultja a Sojuzchimexport, míg a;: öss?.es többi készítmén:~.é (a J\Iorfin 
HCI l 0/o injekció kivéttlével) a J\Icdexport \ült Érdemes 1negjegyczni, hogy 1972-ben az Alkernn tablettát és injekciót (\V'ellcome) mint a Sarkol;.sinnd egyenértékű 
ktszítményeket javasolták importra [50] 

4„ Szovjet gyógyszet'ek klinikai vizsgálata Magyato.tszágon 
~„tfagyarországon a szovjet gyógyszerek túlnyomó részének 

törzskönyvezése idején hatályos volt az 1972 év-i II. törvény az 
egészségügyről E törvény 58 paragrafusának (1) bekezdése az 
alábbiak szerint rendelkezett: 

,,I'vfagya1országon gyógyszerként még nem alkalmazott anyagot 
(készítményt) - forgalomba hozatalának engedélyezése előtt - csak 
akkor szabad emberen kipróbálni, ha az arra illetékes egészségügyi 
szerv a jogszabályban megállapított előzetes vizsgálatok alapján azt 
engedélyezte Az anyagot (készítményt) csak azokban a gyógyinté
zetekben szabad emberen kipróbálni, amelyeket erre az egészség
ügyi szerv kijelölt.'' 

A szo•iet és más (szocialista és tőkés import, illetve hazai) új 
gyógyszerekkel, a fenti rendelkezés betartásával, a fOrgalomba ho
zatal engedélyezése előtt számos esetben hazai klinikai kipróbá
lásokat végeztek Ezek általában kis betegszámmal lebonyolított 
„tapasztalatszerző" vizsgálatok voltak (különböző, az OGYI által 
kijelölt vizsgálóhelyeken egy-egy készi'tmény esetében olykor több 
kipróbálás is), vak elrendezés, randomizálás, placebo és/vagy aktív 

konttollcsoport nélk:ül Statisztikai értékelés sem történt 0eszánútva 
az egyszerű százalékszánútást) 

Érdekesség, hogy a szovjet originális Sygethin termékek 
antiösztrogén hatását éppen ~.tfagyarországon fedezték fel a klinikai 
kipróbálás során [80] 

A kipróbálások során szerzett megfigyeléseket a vizsgálatveze
tő véleményével együtt írásban köteles volt az OGYI-nak jelenteni, 
amely jelentéseket az OGYI a törzskönyvezési dönt~s során figyt:
lembe vett (Ebben az időszakban a fOrgalomba hozatali engedélye
ket az I!gészségügyi lYiinisztérium adta ki) 

Az OGYI irattárában fellelt adatok szerint 40 db szovjet ter
mékkel (esetenként több kiszerelést magában foglaló terméknévvel), 
köztük 1 7 db otiginálissal (nem számítva az originális kombináció
kat és a Solafur-t) végeztek klinikai kipróbálásokat A 1 7 originális, 
itthoni klinikai kipróbáláson átesett termék közül 11 db (64,7°/o) lett 
lviagyarországon törzskönyvezve 

Összességében a 40 termék közül 29 db (72,So/o) lett, illetve volt 
j\tfagyarországon törzskönyvezve f\ részletes adatokat a 3 táblázat 
mutatja 

3 táblázat„ A ivlag;1arországo11 ti01legese11 végrehqjtott klinikai kipróbá!áwn átesett rzoq"et,gyóg;•szerek 40 db termik (esetenként tiibb kiszerelést !71t1gában foglald tef'lnik
név), kOZ,tük 17 db originális (11en1 rzrín1ítz·a t1z originális kombinációkat és a Solaf11r-t) 

Név 

·. <''1l<b~i\\'ZH31~8~~~Zf~:· ..• ; •••.. „ 
· (fok/Ja1Jyifi~iáf8!f:ll!!.~~é11) • · 

Aminopeptid infúzió [43] 
(i' fehéljehidrolizátum) 

· · Aflipitmin 2!ioffig i~~k'cíó[/\J 
.. · ';:..;J~qli/)/qti~~m) .. c.· ...•• 

Anabazin tabletta [14) 
(dohányzásellenes szer) 

,„--; 

nem 

igen 

lmportlistára/importra 
hatóságilag javasolva 

(dátum) 

igen (1968) 

· ige~(1lJl6) 

nem (1988) 

TörzskOnyvi szám 

K-0650 

TOrzskónyvezés 
éve 
\" <-, _...., "; .... /-" ,, " 

~--„" :-<-: 

1969. 



60 évfolyam • 2 szám 

Név 

Erythromycin kenőcs~59], 
Erythromycin 100 mg (100 OOO E) tabletta (69] 

(antibiotikum) 

Etmozin drazsé és injekció [301 
(antiarritmiás szer) 

Ftorafur 4o/o injekció [35] és kayszu!a 
[48, 52] (daganatef/enes 

Galanthamin 0,25% és 0,5% injekció W1J 
(paraszimpatolítikum, bizonyos neurológiai kór épekben) 

'ih"eliéld, 

Nitroglycerin tabletta [78] 
(angina pectoris ellen) 

Olemorphocyclin injekció J60] 
(antibiotikumlanübakteriafis 

kemoterápiás szer kombináció) 

.. ~;;füei~ti1Ríl".~i~~~;l1?Jlti~líipí'~1tantiö16iiliufü}1 
•,\_"--_;_-"'-"·-„-·,_ ,,_ ·/-- ,' ·'" ·,;, ,_, . . X- _ .-C .• _ ,,.,, •,_,._ ••'-•"- ;_,'„, ; 

Psoriasin kenőcs [75] (psori~sis kezelésére) 

' t;",ey@!lo\\áb1eli• (2~, §7)/~i>@'epr~~si~est .· ·· ·•• 

Pyrophos olajos oldat [79] (glaukóma ellen) 

Rubomycin 20 mg injekció [16, 56] 
(daganatellenes antibiotikum) 

- . 

nem 

igen 

igen 

nem 

nem 

originális 
kombináció 

nem 

igen 

ígen 

~~aJ%-0~yrt~~zj[l \$bi~~ii"li+í'14'1Ji11iklás"§ö!<l<ent6~()1nis ·, ~ ··•• ..•. · .. : ig .. en_ • ,< 
•· ••cc•c:.~IC,'1/9Sf'k•n,,iff,pw!in be)eg~egpen} . :· .. •· : •. . 

lmportlistára/ímportra 
hatóságilag javasolva 

(dátum) 

ken:: ige~ (1975) tabi.: 
igen 

nem (1990) 

inj.: igen (197~ 
kapsz.: igen (19 8) 

igen (1971) 

igen (1981) 

nem(1975) 

igen (1968) 

igen (1975) 

. • ilJen'(fll~of • • 

-

Törzskönyvi szám 

ken.: K-0760 
tabi.: K-0540 

inj.:.K-0773 
kapsz.: K-1001 

0,25% inj.: K-0682 0,5% 
inj.: K-0683 

K-1061 

K-06.15 

.15!Jl9,K,Ú5Q 

0,01%: K-0485 0,02%: 
K-0526 

Tanulmány 

Törzskönyvezés 
éve 

ken: 1973. 
tabi: 1966. 

inj.: 1973. 
kapsz.: 1979 

1970. 

1981. 

.. • .' 1.~65." .. 

1968. 

· 1984 
0,01%: 1964. 0,02%: 

1965. 

.1979. 

1976 

1980. 

11 
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TanUlmány 

Név 

Shosjakovsky balzsam [42] 
(per as: GI fekélyek, króníkus gastritis; 

helyileg: sebkezelés, ·hámosító) 
- -

igen 

:!'S:l1c,,_;1:;:;;~;:~ ;;:;;;:crr;,H~'l. 

A törzskönyvezett szovjet készítmények közül az alábbiak
kal (15 db [34%] a 44 db tötzskönyvezett terméknévből) végzett 
klinikai vizsgálatokról az OGYI irattárában nem volt fellelhető 
adat: Ammifudn 2o/o oldat és tabletta (1968), Chloracyzin tablet
ta (1968), Cyclophosphane 200 mg injekció (1968), Fibrinolysin 
injekció 20000 E (1971), Glutaminsav 0,25 g tabletta (1975), 
Griseofulvin Forte 125 mg tabletta (1970), J(anamycin injek
ció (1971), Lincomycin hydrochloricum injekció (1973), Mor
fin HCl 1 % injekció (1957), Mycerin tabletta és injekció (1968), 
Nitrosorbid 0,01 g tabletta (1976), Oleandomycin tabletta 
(1965), Polymyxin M Sulphat 100 OOO NE és 500 OOO NE tab
letta (1965), Tryptazin drazsé (1968), valamint Vicalin tabletta 
(19 72) 

lmportlistára!importra 
hatóságilag javasolva 

(dátum) 

igen 

Törzskönyvi szám 

'K-0452 
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T orzskonyvezés 
éve 

1963. 

inj.: K-0866 tabi.: K-0865 1975. 

Ennek oka lehet az, hogy nem sikerült fellelnünk egyébként meg
lévő információkat az elvégzett vizsgálatokról, vagy az, hogy valami
lyen okból valóban nem végeztek magyarországi kipróbálásokat 

Az mindenesetre feltűnő, hogy a 15 terméknévből, ame
lyek klinikai kipróbálásáról nincs adat 10 db (66,6%) 1972 előtt 
(vagyis az egészségügyről s:zóló 1972. évi II. törvény hatályba 
lépését megelőzően) lett engedélyezve Ezzel szemben a klini
kai kipróbáláson átesett 40 terméknévből csak 6 db (15°/o) volt 
19 72 előtt engedélyezve Olyan szovjet készítmények is voltak 
(6 db), amelyek megkapták ugyan a klinikai vizsgálati engedélyt, 
de az OGYI irattárában nem találtunk adatot arról, hogy va
lóban elvégezték volna a vizsgálatot Ezeket a készítményeket 
ismerteti a 4 táblázat 

4 táblázat" A1agyarországon kEnikai ii'zsgálati engedéjyt kapott, nnn tiirzskii'!)'vezett fZfJlje! gyógyrZf!rek, amefyeknél a klinikai vizsgálat vigrehqjtásdró/ nincs adat (6 db) 

Név 

., •• y ., •.. :•;., .„.,,,.~'iFti" 
H!lll)arijag: ~--(5-t:itro:?'ff!i(uf[den;.)3iá ·· ... 
·' .• ; \. :,: :·:~ég!fw~nxéne~bat 

o-p-DDD (Chloditan) [61] 

Ongmalls szovjet 
(igen/nem) 

nem 

multivitamin· 
kom~ináció 

Khmka1 v1zsgalat1 enge· 
de!y megadasanak eve 

1990. 

1980. 

Hatóanyag: aminog/utetimid. (szteroidhormon-szintézist gátló: nem 1977. 
Cushing-szindróma, 

Végül megjegyezzük, hogy számos, az Egészségügyi Minisz
térium figyelmébe ajánlott (természetesen nem csak szovjet) 
készítmény el sem jutott a hazai klinikai kipróbálásig, mert a 
szakértői vélemények hatástalannak, túlságosan kockázatosnak, 
rosszul dokumentáltnak vagy indokolatlannak tartották alkalma
zásukat A szovjet készítmények közül a teljesség igénye nékül 
ehhez a csoporthoz tartozott az Andecalin tabletta és injekció 

(kallikrein) [9], a Sulfilen tabletta (ultratartós hatású szulfona· 
mid) [15, 19], a Bleomycetin injekció (daganatellenes antibioti· 
kum) [20], az Aminalon drazsé (4-aminovajsav) [25], bizonyos 
szemészeti filmek [27], a Carbidine tabletta és injekció (origi
nális szovjet szkizofréniaellenes gyógyszer) [31], a Hurnisol 
injekció (huminsav) [37], a Levorin tabletta (levorin·nátrium) 
[38], valamint az Oxolin cseppek (amely vazelint tartalmazott, 
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ezért került visszautasításra l81J) és kenőcs (originális szovjet 
antivirális szer) [62J 

5. A szovjet (eredetű) gyógyszerek a r·endszet'változás 
köt'ül és után 

.Az utolsó szovjet készítmény, a Nonachlazin drusé Qásd 1 t.1.b
lázat) magyarországi törzskön:yveLésére 1989-ben került sor Továb
bi sLo\rjet gyógyszerek már elindult törzskönyvezési eljárásait 1990 

- - - -

Tanulmány 

januárjában és márciusában a I<érelmező ?víe<lexport (tehát nem 
az OGYI) nagy számban szüntette meg Qásd 5 t.1.blázat) Ennek 
hátterében fdtt:hetően a Szo\0jetunió rohamosan súlyosbodó belső 
gX'.'.dasági-társadalmi problémái állhattak ~viagy arors7:ágon - amint 
fentebb a 2 táblázatban látható - a rendsze,r, ·áltozást kó.,,-etóen 
két nagyobb hullámban, 1994-ben és 2000-ben törölték az egy
kori szovjet kés:zítmén1eket a tötzskön) \ ből 

5 táblázal' 5zmjet kész!tmét!J'ek.k.e! k.apcsolclfos, a kérelmező (i\Iedexpor!) kérésén 111egszjintetett tiir?_.skfli!J'rezést e/járások a rendszen'tÍ/tás idó's{_ak.ábcm (13 db ter1JJéknév) 

Ong1nalis szoviet 
(igen/nem) 

T orzskonyvezes1 eliaras 
megszuntetesenek datuma 

Fopurín injekció [34, 65) 
(daganatellenes) igen 1990. 01. 23. 

Urolesan cseppek [29, 66) 
(epekövesség, vesekövesség, pye/onephritis, 

cho/ecystitis) 
igen (növényi eredetű kombináció) 1990 03.20 

Fuzidin gél [66] 
(helyi bakteriális fertözések) 

Fenazepam tabletta [66] 
(benzodiazepin antiepi/eptikum, a/koho/efvonási 

tünetek, insomnia) 

6. Zárszó 
t\ magya1 gyógyszetpaletta a szocialista időszakban a jelen

legihez képest nagyon belterjes \:olt, <le mindemellett orientá
ciója alapján egyértelműen ny ugatiasnak mondható A szovjet 
kés:zítmények aránya mindvégig nagyon csekély volt 

Összességében .i\.fagyarországon a szovjet g}'óg)'szerek 
ugyanol}'an elbírálás alá estek, mint a bármely eg}'éb ország
ból származó készítmények Nem egy esetben nem jutottak el 
a tényleges klinikai kipróbálásig l--Ia eljutottak, akkor kevesebb, 
mint a ;;,4 részük került engedélyezésre E.z mai szemmel nézve 
rendkíviil jó arány~ de nem szabad elfelejteni, hogy az akkori 
klinikai kipróbálások tudományosan kritizálható voltán túl (a 
korabeli nyugati klinikai -vizsgálatok már lényegesen magasabb 
színvonalúak -voltak) e gyógyszerek 1-Iagy arországon való meg
jelenésük előtt több országban, de legalább a Szo-vjetunióban 
fürgalomban \·oltak, így nem s:zámítottak igazán újnak 

nem 1990 03 20 

igen 1990. 03. 20. 

i\Tára az egykori szoyjet gyógyszerek kö:zül fv[ag) arországon 
„hírmondóként" egyed-Ul a Ftorafur kapszula (l.t:ttország) ma

radt törzsköny\'·ezve Ez a készítmény egyébként az egyetlen ná
lunk törzskönyvezett gyóg1sze1, amelynek ne\·e oros7: szóra (ftor 
= fluot) vezethető vissza 

S z a b o l e s D o b s o n a n <l _.\ n n a D o b s o n \T: 

H11ngan'a11 HistOI)·' qf L\leduutes 4. 5ovzet i.\.fedúintJ Út H11J1ga1) 
A.fter the end of \\/orld \"far II Hungary belonged to the 

So\-iet occupation zone L"ntil the beginning of the 1950s the 
term "so>::iet medicinc" had a special meaning, since in Hungar} 
the O\\ne1ship of patents and tradematks of Ge1man mcdicines 
had been transfE::rred to the SoYiet go1;·ernment Ihe O\\nership 
of J\íarketing _i-\.utho1isations and manuf3.cruring rights of such 
medicines >:vas allo\ved to be transfer1e<l from one Hungarian 
company to another onl} after rhe special permission of thc 

1 
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Office of Soviet P1ope1ties in Hungar1 later this S}Stem 

changed and the first real So-viet finished pharmaceutical 

product (1-Iorphine HCl 1°/o injection) \vas registeted in Hun

gary in 1957 Until 1989 as many as 44 Soviet brand names 

(including 61 finished dosage forms and 14 Sov-iet original 

monocomponent products) have been authorised Ho\vever, 

the number of Snviet medicincs \Vas ahva)'S small compared 

to the total oumber of medicines, infusioos and sera appro\0-ed 

in Hungary In 198 7 the proportion of So-viet medicines in 

Hungary \Vas about 3 1 o/o of the total number of all registered 

medicines Clinical ttials in I-Iungary have been cönducted 

with 40 Soviet brands including 17 original preparations Of 

Hivatkozások 

1 OI Dsz: 00012760 lkt ":.-: · 1948-1951 Dok sz: 1948-1951-1/006 
2 01 Dsz : 00000423. lkt oz : 1948-1953 Dok sz: 1948-1953-1/038 

3 01 Ds:.-: : 00000423 Jkt sz ; 1948-1953 Dok sz: 1948-1953-1/037 

4 01 Dsz : 00012760 lkt sz: !948-1951 Dok sz: 1948-1951-1/004 

5 01 Dsz: 00000423 1kt sz : 1948-1953 Dok sz: 1948-1953-1/024 

6 OI Dsz: 00000423 Ikt sz : 1948-1953 Dok sz: 1948-19.53-1/003 

7 U tmutató a gyógyszerkészítmények rendelésére 3 átdolgozott kiadás 

Az Orozágos Gyóg;.szertszeti lnté7.et Kiadványa i\.Ieclicina Budapest 1988 

8. i\.Iashkovsky .1\1 D: Ltkarst\'O XX \'eka ISBN 5-7864-00/2-1 

Novaja ·volna, :\fosco\V, 1998 

9 OI Dsz: 00011977 Jkt sz: 16798/41/07 Dok. sz: 16798/41/07-4/004 

10 01 Dsz: 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/004 

11 01 Dsz:00011977 Ikt sz: !6798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/004 

12 OI Dsz: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok S7.: 16798/41/07-4/004 

13 ül Dsz: 00011337 lkt sz: 1201-400/40 Dok s;-: 120l-400/40-1/045 

14 01 Dsz : 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok >:t.: 16798/41/07-4/003 

15 01 Dsz :00011977 Jkt S:t.: 16798/4l/07 Dok sz: 16798/41/07-4/030 
16 01 Ds7: 000l1977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok s;:: 16798/41/07-4/030 
17 OI Dsz: 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/030 

18 01 Dsz :00011977 lkt S7.: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/030 

1901Dsz: 00011977 Ikt sz : 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/030 
20 01 Ds7 : 00011977 Ikt s:.-:: 16798/41/07 Dok sz: !6798/41/07-4/006 

21 OI Dsz :00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok S7: 16798/41/07-4/030 

22 01 Dsz :00011977 Ikt sz: 16798/4!/07 Dok sz: 16798/41/07-4/029 

23 01 Dsz: OOOl 1977 Tkt sz : 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/002 
24 01 Dsz: 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/002 
25 01. Dsz : 00011977 lkt sz : 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/002 

26 01 Dsz : 00011977 lkt sz : 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/025 

27 01 Dsz : 00011977 lkt s;-: 16798/41/07. Dok sz: 16798/ ll/07-4/032 
28 OI Ds;: : 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/032 
29 OI Dsz: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok s;:: 16798/41/07-4/032 

.'30 OI Dsz: 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/012 

31 01 Dsz: 00011977 Ikt sz : 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/008 

32 01 Dsz : 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/019 
33 OI Dsz : 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/011 

34 OI Dsz : 00011977 Ikt sz : 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/015 

35 01 Dsz: 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/016 

36 01 Dsz: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/020 
37 01 Dsz: 00011977 lkt. sz.: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-i/020 

38 ()1. Dsz.: 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/020 

39 01 Dsz :00011977 lkt s;:: 16798/41/07 Dok sz: 16798/ 41/07-4/020 

40 01 Dsz : 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41 /07-l/027 
41 OI Ds;:: 000067 40. Dok sz : -18/016 
42 OI Dsz: 00006740 Dok sz: -22/022 
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the 40 brands 29 medicines obtaint:d Niatketing J\uthorisation 

ln the 1\rchi'i.-es of the National lnstitute of Pharmac) no 

infűrmation \Vas av-ailable on clinical trials \Vith 15 Soviet 

medicines ln Februat y and Niarch, 1990 altogether 13 fviarke

ting A.uthorisation procedures of Soviet mt:dicines have been 

\Vithdta\vn by the Soviet Applicant (11edexport) Until 2000 all 

but one Niarketing i\uthorisations of medicines of the fürmer 

So-viet LTnion (o\vned by v-arious companies of the ne\.v post

Soviet States) havc been cancelled in Hunga1y The one and 

only exception is Ftorafur capsule (latvia) 

A szerzők a kézirat áttekintéséért köszönetet mondanak 

:i\tíolnár Viktornénak 

43 OI Ds7: 00006740 Dok oz: -28/051 

44 01 Dsz: 00006740 Dok sz: -23/029 

45 OI Dsz: 00006708 Dok S7: -5/007 

46 OI Dsz: 00006708 Dok sz: -8/024 

47 01 Dsz: 00006708 Dok sz: -8/022 

48 01 Dsz: 00006708 Dok sz: -8/007 

49 OI Dsz: 00011977 lkt s;:: 16798/41/07 Dok sz: 16798/4l/07-4/033 

.50 OI Dsz: 00011977 Ikt s;-: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/051 

51 ()1 Dsz; 00011977 1kt sz: 16798/41/07 Dok S7: 16798/41/07-4/028 

52 OI Dsz: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/017 

53 OI Dsz: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/014 

54 01 Dsz: 00011977 lkt s:>:: 16798/41/07 Dok s,;: 16798/41/07-4/005 

55 01 Dsz: 00008182 Ikt sz: 3396/40/90 Dok sz: 3396/40/90-1/029 

56 01 Ds;:: 00012118 Ikt oz: 1501-1900. Dok sz: 1501-1900-1/016 

57 OI Ds:.-: 00011977 lkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/010 

58 ()J Dsz: 00011977 Ikt S7: 16798/4l/07 Dok sz: 16798/41/07-4/010 

59 C)I Ds,;: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok s;:: 16798/41/07-4/010 

60 0( Dsz:00011977 lkt sz: 16798/4l/07 Dok sz: 16798/41/07-4/024 

6! OI Dsz: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/024 

62 01 Dsz: 00011977 Tkt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/024 

63 01 Dsz: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/024 

64 01 Ds;:: 00011977 Ikt sz: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/023 

65 01 Dsz:000113351kt sz:201-400/40 Dok sz:201-400/40-1/073 

66 ()J Dsz: 00011374 Ikt s;:: 1401-800/5B Dok sz: 1401-800/SB-2/016 

67 ()1 Dsz: 00014740 Tkt sz: 1406-/61 Dok S7:: 1406-/61-1/063 

68 OI Dsz: 00014817 lkt sz· 400-700/61 Dok sz: 400-700/61-1/064 

69 OT Dsz: 00006837 Ikt sz: 3599/40/91 Dok sz: 3599/40/91-4/002 

70 OI Dsz: 00011214 lkt s:>:: 10!2/41/92 Dok sz: 1012/41/92-1/012 

71 01 Dsz: 00011977 Ikt >:.-:: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/002 

72 OI Ds;::000!47.53 Ikt sz: 1-200/61 Dok sz: 1-200/61-2/021 

73 QT Tkt sz: 00006740 Dok sz: -24/007 

74 C)I Dsz: 00011971 lkt s,;: 16798/41/07 Dok sz: 16798/41/07-4/018 

75 ()1 Dsz:00006740 Dok sz:-19/021 

76 01 Ds7.: 00014655 Ikt sz: 500-850/2 Dok sz: 500-850/2-1/041 

77 OI Ds:.-::00014327 lkt sz:200-500/61 Dok sz:200-500/61-1/012 

78 OI Dsz: 00014307 lkt sz: 1000-200/.56 Dok sz: 1000-200/56-1/001 

79 l(oreczk, K: Fxperience with Pjrophos (a ntw Soviet miotic) 

Szlmészet 98, 18--21 (1961) 

80 Kiss, Cs.; Bogdán}, S„; Benet, I:: Ireatment of dimacteric clisorders \\;th S ige tin 

(in Russian) Alllsh Gintkol (10), 61--62 (1975) 

81 :\Iolnár Yiktorné személ;.es közlés 

OI.::: OGYI Irattár 

Dsz, ::: Dobozszám 

I<özlésre érkezett: 2010 március 16 

Lewlezési cím: Dobson Snbolcs dr, 1372 Budapest, Pf 450 
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Érdeklődéssel olvastam kollégáim kéziratát Nliután - mint egy, 
a régmúlt időkből itt maradt dinoszauruszként - az ehnúlt 30 év 
OGYI-t érintő tö1ténehnéről személyes emlékeim vannak, néhán) 
gondolattal szeretnék ahhoz hozzájárulrli 

J\ múlt század '80-as éveinek végéig a hazai gyógyszerkincs nem 
tekinthető azonosnak a tö1zskönyve7:ett készítményekkel Ezé1t, ha 
„gyógyszerpaletta" alatt a?:t a gyógy szt:rválasztékot értjük, amit az 
01vosok betegeiknek rendelht:ttek, akkor- noha a törzskönyvi ada
tok alapján valóban úgy tűnik - vitatnom kell azt az állítást, hogy a 
magyar gyógyszerpalett.1. ebben az időben nyugati orientációjú lett 
volna! 

Arról van szó, hogy - mint a kézirat is említi - a:z OGYI által 
törzskönyve?:ett gyógyszerekre 1991-ig az Egészségügyi i\Tinisz
tétium (EüfvI) adta - vagy nem adta! - ki a forgalomba hozatali 
engt:délyt Nagyiából 1985-ig a törzskönyvtzésbt: is beleszólt: ha 
egy „nem rubel elszámolású" készítmény drága volt, arra utasította 
az 0Gl:1-t, hogy azt ne törzskönyvezze, utasítsa el azon az alapon, 
hogy „nincs rá szükség" (Ennek 1987-ig, az új törzskön;.rve:zési 
rendelet megjelenéséig jogszabályi alapja is volt!) Csak 1985-ben 
jártam ki - mint az OGYI akkori fOigazgatója, a lvfinisztérium az
óta elhunyt Gyógys:zerüg}i fi5os7.tályve7.etőjénél-, hogy az OGYI 
törzskönyvezhessen szakmai alapon, beleszólás nélkül, hiszen az 
EüM (úgyse) adta ki a forgalomba hozatali engedél) t, ha (nem) 
akarta! (Emlékszem: azzal érveltem, hogy nevetségessé válunk, ha 
a legmodernebb gyógys:>:crck1ől azt írjuk le, hogy J\1agyarországon 
nincs rájuk s7:ükség!) 

Ez az egyik oka annak, hogy arányában lehetett ugyan több 
„nyugati" kés?:ítmény a törzskönyvben, mint ahány „rubel els:>:ámo
lású'', de a forgalomra, felhasználásra ez nem igaz! 

i\ másik okot a?:zal vezethetjük be, hog}' a külföldi gyógyszerekre 
akkotiban kiadott törzskönyvi szám, a „I(-s7:ám" a „kontingentált" 
kifejezésből eredt Ez azt jelentette, hogy a forgalomba hozatali en
gedéllyel bíró !(-számos készítmény·ek é'-1--es behozatali merui:j-iségét 
(„kontingensét'') is az EüJ\.I határozta meg- elkép7.clhető, hogy mi
lyen (financiális) alapon! 

i\.Iindez az akkori jogszabály [1] nyelvén: az importgy ógy sze
rek „csak abban az esetben rendelhetők, ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalomba hozatalra engedélyezett gyüg: szerrel eredmé
nyesen nem biztosítható I<özi.ilük egyeseket „a fővárosi, illetőleg 
meg}ei tanács ,-égrehajtó bizottsága egészségüg)i feladatot ellátó 
szakigazgatási szer,-ének 1.-ezetője (a to\·ábbiakban: egészség
ügyi s7:akigazgatási szerv) által kijelölt közforgahnú gyóg-yszer
tárak" adhattak ki iviás (a drága, „kemény\·alutás" P1) g)ógy
szerek csak „az Egészségügyi l\linisztérium által meghatározott 

Hozzászólás 

havi mennyiség keretei között, az egészségügyi szakigazgatási 
szer,- vezetője által kijelölt s:zakrendelés, illetőleg gondozó által 
nyilvántartott betegek körül, azok rés7.ére rendelhetők, akiknél 
azt a szakmailag illetékes fE:lüg}'elő szakfőorvos előzetesen jó
váhagyta" 

Azaz: az idősebbek még talán emlékt:znek gyógyszerek ese
tében a (ma is használt) „hiánycikk" mellett az akkori „szűk 
cikk" fogalmára: drága nyugati gyóg)szerek alkalma7ása esetén 
a szakorvosoknak meg kt:llett keresni-Uk azt a néhány száz „leg
betegebb" páciensüket, akiket il)ennel ke:zelhettek Ezért még 
kevésbé iga7., hogy a hazai „gyógys:>:erpaletta" akkoriban nyu
gati irányultságú lett volna! 

;\mi a S7:ovjet és a7. egyéb „szocialista" gyóg) szerek szeré
nyebb körét, számát, részarán)át illeti, figyelembe kell még ven
ni egy további igen fóntos tényezőt is! Ne,·ezett:sen: a J(GSI-n 
belül „nem7:etkö7.i munkamegosztás" fülyt, azaz-kemén), noha 
időnként irán} ított - tárgyalásokon I<GST-s7.intcn döntötték el, 
hogy melyik g}ógyszert mel)ik I(GST-tagállam gyárthatja és 
szállíthatja az egéíz KC5 [ réfzéttl 

Ez természetesen elsósorban a „profilírozás" után beveze
tett gyógyszerekre vonatko:zott, a korábban tórzskónyve:zettek 
mindenütt forgalo1nban 1na1adhattak 1\zonban az akkori „s:zo
cialista munkamegosztás" eh-ét, miszerint „mindenből elegendő 
egyféle", nagyon komolyan vették, amint azt a következó példa 
is 1nutatja t\ '80-as é\,ck elején a bolgár ampicillin injekció több 
tételét az OGYI kivonta a forgalomból, 1ne1t nagy menn1iségű 
bomlásterméket tartalmazott. Ebből ke,·és híján diplomáciai 
bonyodalom származott, mert a Pharmachim úg)' érvelt, hog}' 
semmi baj nincs az injekciókkal! Arról van S7:Ó, hogy a Chinoin 
gyártott - nyugati exportcélra - ampicillint, a mag}a1ok tehát 
„ki aka1nak bújni" a I<GS 1-profilírozás alól és (horribile dictu!) 
saját ampicillinjüket kívánják odaha7:a is használni! (Nem, nincs 
fé.lreértés, jól értették, akkor ilyen YOlt a világ!) Csak miután az 
C)GYI képviselői Bulgáriában lát>.-ányosan „megnyerték" a kü
zös vizsgálatot, csitult el a \ ád! 

_A. magyar gyógyszeripar már akkor is igen erős volt, e?:ért a 
tárgyalásokon sok készítmény· gyá1tásának jogát szerezte meg 
Ilyen esetben viszont nemcsak azonos (hatóan) ag és gyógy
szerfűrma) gyógyszer más tagállamba \'aló exportja volt tilos, 
hanem sok hasonló készítményét is lt-<'tllitották A klinikai ki
próbáláson átesett, de Yégül nem fürgahnazott gyógyszerek egy 
része il~ en „alkuk" áldozatául is eshetett 

I'o'>··ábbi adalék, hogy - legalábbis a '80-as évek elejétől -
a:>: OG'(l egyre inkább számon kérte a gy ógyszernllnóséget, a 
J(GSI-n belül is! _,\z OGJ:'I \-olt a KGST 11 „gyógyszerYizsgá-
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Hozzászólás 

lati-értékelési" komplex programjának a ·vezető intézmény e (itt, 

a7 OGYI-ban székelt ennek Titkársága is), s e:z is lehetóséget 
adott „kínos kérdések:" fE:ltételére A szo\·jet g}áttók pedig köz
mondásosan nehezen, nehézkesen tudtak il;.-enekre választ adni 

(Emlékszem, az OGYI tötzskönrvezés előtt megkérdezte, hogy 
miért tét el a l•uragin tabletta hatóanyagának és - S7.Íntén szov
jet eredetű- hatóan} ag-standardjának az infravórös spektruma? 

Fél é·vig nem jött Yálasz, majd a kcr ületi pártbizottságról jött a 
hír, hog} a s:zo\:·jet fél hivatalosan panaszt tett „I(ádár elvtárs" 

titkárságán a kérdé\ feltevéíe miatt Egyébként végül maga az 
OGYI .,,-álaszolta n1eg a kérdést: rájöttünk, hogy a standard az 
átkristál)ositásból eredöen más kristál}módosulatú volt, ezért a 

törzskón}' ezésnek nem \·olt aka<lál} a Iizt azonban a g}'ártónak 
kellett \:olna tudnia ts jeleznie! l\'Iindez jó példa arra, hog} a 
l\Jedexpott - joggal! - tartott a „kukacoskodó" mag}'aroktól!) 

f\mi a klinikai \ izsgálatokat illeti: megemlíthető lett volna, 
hogy akkoriban - a hazai gyógyszeripar pénzén - működött a 
I<linikai Farmakológiai Hálózat. J\ pénz az ()GYI-ba fólyt be, a 

hálózat tagjai -klinikákra, kórházakhoz „kihel}erve" - fizetésü
ket így az C)GYI-tól kapták Az é5 ft:ladatuk volt szinte minden 
,,új" g} Üg) S7.Ct klinikai \·izsgálata (ilyenben részv-fttl), általában 

n> ilt elrendezésben mintegy 50 betegen (Sokat élcelődtünk 
ezen akkotiban: „íme a bizonyíték, hogy az a gyógyszer, aminek 
más országban hatása van, nálunk is hat!") A hazai gyóg} szer

ipar azért volt érdekelt a háló7.at fCnntartásában, mert megaka
dályozhatta esetleges valóban hatástalan szerek bekerülését 

l\ 2 táblázatban a .i'V'tll'og/;1a:rú1 tablettáról az szerepel, hot,11' tÖrL'.s
kön) vczésének fvt· 1981, törlésének \alós7.ínű éve 1986 Fnnek 
a tablettának története van! Csak látSL'.Ólag mond ellent a fE:ntebb 

ismertetett I(GST-s7.abályo7.ásnak, hogy a törzskön)'vezett magyar 
Nitrornint tabletta n1ellett megjelent!!\ '80-as é\·ck elején- mint ezt 
1985-bcn megjelent kó<".len1énrünkben [21 leírtuk - robbanás volt 

a fűL":fói g)fuban, c?:étt a magyar tabletta hu<".amosan hiánycikk lett 
r\ S7.0Yjet tabletta „hiYat<Jos helyettesítőként" került be, azonban 
(rórzskönyvezés nélkül) itnportált az Eüi\I más szublingvális nitro
glicerin-tablettákat is Ennek oka az volt, hog}' a szovjet tablettára 

sok panasz frktzett (Cikkünkben 1ncgállapitottuk, hog}' a hazaitól 
eltérő kioldódási profil miatt!) 

1'.gyébként g) ak1an előfordult, hog}' a szoYjet fel nem fór
gahnazta l\Jag)'arországon törzskön) ve?:ett gyóg) szereit l\z 

_/l111JJ1efi11i11 készítmények, a GalanthrtJJ!f!! injekciók, a F)ropho1· ol
datok például a '80-as é\ ekben és a '90-es éYek elején Dobsont:k 

ráblázata szerint törzsköny \-e?.ettek Yoltak, de sem az 1988-as 
OGYI-kiad\-ányban [3], sem eg) 1992-es összesítésben [4] 
nem szerepelnek a forgalomban lévő g;. óg;. szerek között (A 

Galantharninra konktétan emlékszem: a mag;.ar orvosok állan
dóan keresték, de a gyártó nem szállította) Hasonlóképpen „el
rlinr" a forgalomból 1988 és 1991 kózött (de nem a törzskön;.>

ből) a i'<!b1tphú1 szemcsepp és a T'1J'j>!azu1 draL":sé 

60. évfolyam • 2 szám 

Dobsonék munkájának 5 alfejezetében szó esik törlésekről 
Ennek is története van! A '90-es évek elején még nagyon kevés 
törzskön}'VÍ törlés volt, de ez a szám 1993-1994-ben kiugróan 

nagy lett Oásd alább a táblázatot [S]) 

A tiirzskO~yvből tO'rOlt gyó._g_yJzerek száma 

----·~++;;1;,y 
. 1990 ' ' . 25 . . . 12 . 37 

1992 21 

1994 102 34 136 

Hazai gyártók ugyanis addig csak akkor töröltethették 
készítményüket a törzskönyvből, ha ehhez az EüM hozzájárnlt 
(általában nem tette!) Így a régi, gyáraink szempontjából 
profitot alig termelő (az árat sem volt szabad emelni!), a 
szakma szempontjából idejétmúlt, alig hatásos - de az EüM 
szempon~jából: olcsó! - gyógyszerek a törzskönyvben és fcn
galomban maradtak. 1993-ban a Világbank delegációja itt tár
gyalt államkölcsön felvételéről, de ennek egyik feltételéül sz
abták, hogy a központi ipar irányítás lazításának egyik jeleként 
a hazai gyógyszergyáraknak engedjék meg a szinte ráfizetéses 
termékeik törlését Ez indított meg egy olyan „törlési hullá
mot", ami a külföldi gyártók egyes alig használt, de „a magyar 
piacon felejtett" gyógyszereit is érintette 

Néha érdemes és érdekes visszatekinteni a múltba 
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