
1979. december GYÓGYSZERÉSZET 459 

.._Szervezési közlemények 
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A vállalati jelleg szerepe a gyógyszerellátásban 

DR SIMON KIS GÁBOR 

Hazánkban a termelő és értékesítő tevékenységet -i;égző 
gazdasági szervezetek általában vállalati formában 
míiködnek. Ez alól a gyógyszerellátás szervezeti egy
ségei (gyógyszergyárak, gyógyszer leül- és -nagyke
ieskedelem, gyógyszeitáii központok) sem kivételek .. 
A vállalati jelleg szerepének tanulmányozása előse
gítheti a gyógys.zerellátás előtt álló.feladatok jobb meg
oldását. 

* 
A vállalat a társadalmi munkamegosztás, a fej

lett árutern1elési viszonyok olyan gazdasági szerve
zeti alapegysége, amely a gazdasági élet más szerep
lőitől (a többi vállalattól, az egyénektől mint fo
gyasztóktól) elkülönülten, hozzájuk a piac közve
títésével kapcsolódva, pénzjövedelem szerzésére és 
növelésére irányuló gazdálkodást folytat. 

A vállalatoknak a népgazdaságban betöltött sze
repét hangsúlyozza az állami vállalatokról szóló 
1977 évi VI. törvény [l], amikor kimondja: 
„Az állami vállalatok mint a szocialista népgazda
ság gazdasági szervezeti egységei kien1elkedően 

fontos szerepet töltenek be az állam gazdálkodási 
foladatainak ellátásában, a társadalom szükségle
teinek sokoldalú kielégítésében, a szocialista állam 
politikájának gyakorlati megvalósításában Az ál
lam elsősorban a társadalmi tulajdon alapján mű
ködő vá1lalataiútjántervszerűenfejleszti a nép
gazdaságot, a termelőerőket, gyarapítja az egósi 
nép vagyonát és így gondoskodik az állampolgárok 
jólétének rendszeres növeléséről.'' 

A gazdaság -irányítása központi irányítás haté
konyságának növelésével egyidejűleg nagymérték
ben épít a vállalati önállóságra, a népgazdaság ér
dekeivel összhangban álló kezdeményezésekre .. 

Az üzen1i den1okrácia intézn1ényrendszerének 
jogi szabályozásával biztosítja a vállalatok dolgo
zóinak: és képviseleti szerveinek részvételét a vál
lalat irányításában 

A vállalat feladata, hogy a társadalom általá
nos érdekeinek szolgálatában, múködési körében 
folytatott tervszerű, hatékony, gazdaságos és jöve
delmező tevékenységével elősegítse a népgazdasági 
tervekben meghatározott feladatok teljesítését és 
ezáltal hozzájáruljon a tái sadalmi szükségletek ki
elégítéséhez [ l]. 

Trethon véleménye szerint: „A gazdasági szerve
zetek működési célját, feltételeit, tevékenységének 
tartahnát, szervezeti határait, típusát és formáját a 
tulajdonos jogán az állam határnzza meg [2] 
Az állam irányítja és ellenőrzi a vállalat gazdálko
dását és más tevékenységét. Erre vonatkozó dön
téseit a gazdaságpolitika és a közgazdasági célsze
rűség, azaz a technikai fejlődés és a szabályozók ál-

tal támasztott követelmények figyelembevételével 
hozza meg, 

Az állami tulajdon jellegéből következő megha
tározottság: az állam alapítja a vállalatokat, meg
szüntetheti, összevonhatja, szétválaszthatja azo
kat, tehát a szervezeti változások tekintetében a 
döntés az államnak - mint tulajdonosnak - a ke
zében van. Konkrétan: Vállalatot miniszter, orszá
gos hatáskörű szer'1r vezetője és a tanács (a toyáb
biakban együtt: alapító szerv) alapíthat [lJ. Ki
nevezi a vállalat igazgatóját, meghatározza az ala
pító határozatban 

a) a vállalat nevét és székhelyét; 
b) a vállalat tevékenységi körét; 
e) az alapító szervet; 
d) jogszabály által előírt egyéb tényeket és kö

rülményeket Az állami tulajdon biztosítéka lehet 
annak, hogy a vállalatok tevékenysége megfolel-e 
a, társadalom elvárás&inak. Az állam a váll&latok 
működésében a társadalmi érdek, valamint a nép
gazdasági tervekben megh&tározott célok érvénye.
sülését elsősorban a gazdasági szabályozó rendszer 
és hatósági előírások útján biztosítja [ll A közgaz
dasági szabályozó eszközök az álla,m által meg
adott rendelkezések, utasítások, ösztönzők, ame
lyek azt a célt szolgálják, hogy a vállalatok ak&rata 
egybe essen a népgazdasági tervben kidolgozott el
képzelésekkel, mint pl. a, vállalati anyagi érdekelt
ségi rendszer, &z egyéni anyagi érdekeltségi rend
szer, a bé1rendszer, az árrendszer~ és a haszonkulcs
rendszer, a hitelpolitika, a, kamatpolitika stb. azok 
a közgazdasági ösztönzők, eszközök, amelyek se
gítségével sz&bályozni lehet a vállalati tevékeny
séget, összhangot lehet biztosíta,ni a népga,zdasági 
terv és a vállalatok tevékenysége között [3]. 

Társadalmi szintű elvárás, hogy minden tevékeny
séget a leghatékonyabb társadalmi-gazdasági .formá
cióban kell végezni .. Ezért hazánkban a termelő, vala
mint a termékeket értékesítő forgalmazó tevékenysé
geket általában vállalati .formában végzik Ez a ma
gyarázata és egyben indoka is a gyógyszerellátás szer
vezeti egységei vállalatiformájának 

Hazánkban a vállalati tevékenységet meghatá
rozzák, i!L befolyásolják a: 

- szocialista álla,m gazdaságpolitikája,: amely az 
össznépi érdeket és akaratot tükröző párt célkitű
zéseit és az államhatalmi döntéseket tartalmazza; 

- népgazdasági terv, amely az államhatalmi, 
szakágaz&ti, funkcionális szervek, val";mint az elvi 
irányító hatóságokon keresztül, ill. a szabályozó 
rendszeren át hat; 

- az általános vállalati igazgatás és szakigazga
tás, &mely az áll&m megbízottjaként - az a,ppará
tusra támaszkodva - a szabályozók és irányelvek 
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keretei között meghatározza és irányítja a mikro
gazdasági rendszer viszonylag önálló célkitűzései
nek hatékony és szakszerű megvalósítását; 

- közvetlen munkahelyi gyakorlati vezetés, 
amely operatív módon intézi a végrehajtás konk
:,ét /~!tételeinek biztosítását és folyamatos ellen
orzeset; 

- végrehajtás, amely közvetlenül létre hozza 
azt a produktumot, amely a társadalom létfeltéte
leit és szükségleteit fedezi, illetve fejlődését bizto
sítja 

Ez a sajátos dialektikus egység a szocialista vál
lalati szervezetben folyó termelő- vagy készletező
gazdálkodó tevékenység különös jellegét fejezi ki, 
mégpedig azt, hogy a vállalati szervezet amíg sajá
tos intem céljait (nyereségre törekvést) megvaló
sítja, addig a népgazdasági szükséglet-kielégítés, 
ilL fogyasztók ellátási feladatait mint (társadalmi
lag meghatározott) extem célt is betölti, illetőleg az 
intem cél csak az extem feladatellátás útján érhető 
el és fordítva [ 4] 

A szocialista társadalom mai fojlettségi szintje 
kikerülhetetlen igényként támasztja azt, hogy az 
irányítás nem lineáris összefüggések figyelembevé
telével oldja meg a gazdaságpolitika érvényesítésé
nek akaratát, Ezért az irányítási módszerek tekin
tetében a több csatornás kombinált akaratátvitelű 
megoldások alkalmazása kerül előtér be .. Ezt a fej
lődési irányt és szükségességi feltételt hangoztatják 
olyan szovjet szakírók is, mint Gvisiannyi és Afa
naszjev [5-8] 

Az állami akarat ezért az állami vállalati felada
tok meghatározásában olyan mozgásteret biztosít a 
mikroszervezetek részére, ahol a döntés viszonylag 
nagy szabadságfokú. 

Az igazgató a vállalat ügyeiben a jogszabályok
ban és a vállalati szabályzatokban meghatározott 
keretek között önállóan és egyéni felelősségei dönt; 
felelőssége kiterjed-a vállalat egész működésére és 
a vállalat gazdasági kapcsolataink alakítására [1] 

A vállalatok főbb jellemző vonásait a követke
zők szerint foglalhatjuk össze: 

a) A szocialista vállalat társadalmi tulajdonban 
1 evő eszközök felhasználásával végzi gazdasági fel
adatait, amelynek során ezekkel az eszközökkel 

gazdálkodik, vagyis a jövedelmezőség szem előtt 
tartásával használja fel azokat. 

b) A szocialista vállalat konkrét társadalmi (nép
gazdasági) szükségletet elégít ki. A vállalat terme
lőerői - bizonyos határon belül - meghatározzák 
a tevékenység körét és annak terjedelmét Gazda
ságirányításunk jelenlegi rendszerében ugyanak
kor lehetősége van a vállalatnak arra, hogy alap
tevékenységéhez kapcsolódva más, jövedelmező ki
egészítő tevékenységet folytasson, mellékprofilokat 
alakítson ki 

e) A szocialista vállalat önálló jogi személy, 
amely egyrészt gazdálkodásának önállóságát, más
részt a gazdasági élet hozzáképest ugyancsak ön
álló, más szereplőitől való elkülönültségét jelenti 

d) A vállalat mint önálló elszámolási egység 
inaximális nyereségre törekszik, amely törekvés a 
társadalmi célok elérésének eszközévé válik 

e) A vállalat működésének belső követelménye 
az üzemi demokrácia 

f) A vállalat élén az igazgató áll, aki a vállalat 
működéséért az államnak felelősséggel tartozik 

A vállalat a rábízott vagyonnal a népgazdasági 
terv teljesítése érdekében önállóan gazdálkodik és 
kötelezettségeié1 t ezzel a vagyonnal felel 

A termelési viszonyok alacsonyabb formái kö
zött a vállalaton belüli egyes feladatok, de különö
sen a folyamatok egymástól való elhatárolása 
többé-kevésbé spontán módon történt. A gazda
sági-társadahni fejlődés mai színvonalán éppen a 
fela.datok és a munkamegosztás megsokszorozódá
sával, a megfelelő szervezettség megteremtéséhez 
és szükség szerinti továbbfejlesztéséhez elengedhe
tetlenül szükséges a feladatok meghatározott is
mérvek szerinti csopo1 tosítása, a feladatokat ösz
szefogó folyamatok megismerése, mélyre ható elem
zése és rendszerezése 

A vállalatnak mint egységes egésznek két - egv
mással szoros kölcsönhatásban álló - oldala van. 
A tartalmi oldal foglalja magába a vállalat alapvető 
tevékenysége által meghatámzott feladatokat, ill. 
a feladatokból álló folvamatokat; a formai oldal 
pedig a szervezetet, amely a feladatokat végr'ehajt·
ja Egy adott vállalat szempontjából a feladatok 
legnagyobb részben mindig adottak; a szervezet 
maga csak (célszerűen vagy célszerűtlenül) meg
osztja azokat Ez azt jelenti, hogy meghatározott 
feladatok sokaságának meghatározott szervezet 
felel meg, s a feladatok jellegének, összetételének 
vagy nagyságrendjének változása a hozzájuk tar
tozó szervezet megfelelő változását kell, hogy maga 
után vonja„ A meg nem felelő Hzervezet. akadályoz
hatja a szükséges feladatok végrehajtását, szükség
telen feladat-végrehajtást eiedményezhet, s kiha
tásaiban eseti vagy tartós zavart idézhet elő a vál
lalat célszerű működésében 

Szükségszerű tehát a vállalaton belül a feladatok 
és a szervezet állandó összhangjának biztosítása. 
A tartalom és a forma egymásra hatásának ismere
tében a vállalat tervezett vagy tényleges tevékeny
sége által meghatározott folyamatok megismerése 
a döntő, amelyek ismeretében· kerülhet azután'"sor a 
folyamatok által meghatározott szervezeti rend
szer kialakítására 

A vállalat feladatainak ellátására legalkalma
sabb szervezetet az igazgató alakítja ki, és megál
lapítja a vállalat szervezeti és működési szabáh
zatát. 

Az igazgató foladatainak ellátásában a vállalati 
társadalmi szervek által képviselt dolgozók közös· 
ségére támaszkodik 

A vállalat igazgatója (ill helyettese) és más ve
zető állású doll'ozói feladata.ik ellátásában a szak
szervezeti és KISZ-jogok, valamint hatáskörök 
figyelembevételé·rnl kötelesek együttműködni a 
szakszenezet és a KISZ vállalati szervével; gon
doskodnak az üzemi demokrácia gyakorlásának, fel
tételeiről és egvüttműködnek más társadalmi sze1 -
vezetekkel is 

A vállalat dolgozói a vállalat irányításában és el
lenőrzésében a jo~szabályok és a vállalat szer,:ezeti 
és működési szabályzata által meghatározott kere
tek között vesznek részt, sőt a vállalat dolgozóinak 
jogszabályokban meghatározott közössége - az ott 
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megjelölt esetekben és módon - döntési jogot is 

gyakor,
0
11
1

1 d 1 '· 'l ' "k '11 1 t t A va a at o gozo1 ve emenyez1 a va a a er-
veit, közreműködnek végrehajtásuk értékelésében 
és ennek kapcsán véleményezik az igazgató (igaz
gatóhelyettesek) éves tevékenységét 

A vállalat igazgatója feladatainak ellátásáról be
számol a vállalati dolgozók közösségének [ 1] 

Megállapítható tehát, hogy ma már a szocialista 
vállalat nemcsak gazdasági föladatokat lát el, ha
nem egyúttal tálSadalmi szervezet is. 

A vállalati önállóság célja a vállalat jövedelmező 
tevékenységének biztosítása, annak elősegítése, 
hogy a vállalati tevékenység tervezésekor, szerve
zésekor, a vállalat működése során a maximális 
nyereség szempontja érvényesüljön. A vállalatnak 
eredményei alapján ugyanis 

a) biztosítania kell termelőeszközeinek fejlesz
tését; 

b) növelnie kell dolgozóinak jövedelmét a nép
gazdasági tervben kialakított életszínvonal-növe
kedési ütemnek megfelelően; 

e) a népgazdaság számára felhalmozási célokra 
terméktöbbletet kell rnalizálnia. 

A vállalat nyereségéből elsősorban az állam 
iránti kötelezettségeket kell te.ljesíteni Az adó be
fizetése után fennmaradó nyereség részben a vál
lalat vagyonát gyarapítja, részben a dolgozók jö
vedelmének növelésére, illetve szociális, kulturális 
célokra használható fel. 

A jövedelmezőség kérdése több szempontból is 
relatív„ A vállalati jövedelmezőséget időszakonként 
és területenként számos körülmény különböző 

mértékben befolyásolja Így 
- termelőeszközeinek technikai színvonala, ko1-

szerűsége ; 
- termelőeszközeinek kapacitása és annak ki

használása; 
- a gazdálkodást befolyásoló· közgazdal3ágí sza

bályozó eszközök, és ezek között is elsődlegesen az 
árrendszer és a jövedelemszabá.lyozás stb 

A kérdést komplikáltabbá teszi az a körülmény, 
hogy a népgazdasági szintű gazdaságosság szem
pontját kell elsődlegesnek tekinteni .. Ennek alapján 
alakítandók ki a közgazdasági szabályozó eszkö
zök, és ennek alapján állapítandó meg a vállalat 
nagysága: tehát a társadalmi tulajdonban levő 

termelőerők koncentráltságának mértéke is. A ter
melőerők fejlődésének iránya világviszonylatban 
és az anyagi ter1nelés majd minden ágazatában 
törvényszerűen a koncentráció fölé halad 

A népgazdasági szintű gazdaságosság szempont
jából - első megközelítésre, különösen az új f!yógy
szerár és térítésidíj-rendszer bevezetése óta - a 
Gyógyszeráu-értékesítő Vállalat és a gyógyszertári 
központok emelkedő forgalma és növekedő nye
resége plusz tehernek látszik Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy „ . a la
kosság fizikai, pszichikai egészsége a termelőerők 
űjratermelésének fontos tén:yezője" [91. Látszóla
gos tehát a népgazdasági szintű ráfizetés, hiszen a 
kor színvonalán álló, zavartalan gyógyszerellátás 
a lakosság egészségének megvédésében és/va[Ly 
helyreállításában játszott szerepével - eddig még 
fel nem tárt mértékű - hasznot hajt 

A szocialista és a kapitalista vállalatok között 
fennálló lényegi különbségen túl - konkrétan: a 
szocialista vállalat társadalmi szükségletet elégít 
ki, n1elynek következtében nyereségre tesz szert; 
a kapitalista vállalat esetében a profitszerzés a lé
nyeges és ezen cél elérése érdekében elégít ki tár
sadalmi szükségletet - figyelembe kell venni azt a 
tényt is, hogy „Az egészségügyi vállalatok jelenleg 
alapvetően nen1 n:yereség-01ientáltak, ami azt je
lenti, hogy a vállalatok helyzetének megítélése nem 
nyereséges voltuk alapján, hanem egészségügyi el
látó tevékenységük szempontjából történik" [10] 

Az állami vállalatok felügyeletével és irányításá
val kapcsolatban el kell határolnunk a felügyeleti 
irányítást az úgynevezett ágazati irányítástól. 

Az alapító szerv felügyeleti hatáskörében átfo
góan értékeli a vállalat tevékenységét, ennek alap
ján elbírálja az igazgató és helyetteseinek munká
ját, dönt díjazásuk és jutalmazásuk felől, továbbá 
ellátja a jogszabályokban megállapított felada
tokat. 

A felügyeleti hatáskör be tartozik, hogy az alapí
tó szerv jogosult a vállalatnál ellenőrzést végezni 

Az ágazati irányítás azt jelenti, hogy az egyes 
gazdasági szakminiszterek a népgazdaság egyes 
ágazatainak (például mezőgazdaság, nehézipar, 
könnyűipar, belkereskedelem, külkereskedelem 
stb..) irányítását végzik és azért felelősek. Az ágazati 
irányítás funkcionális jellegű, és az adott tevékeny
séget folytató; minden szervre kiterjed függetlenül 
attól, hogy ez a szerv melyik szektorba tartozik 
vagy más minisztérium felügyeleti jriíny:ítMa alatt 
működik-e 

Az ágazati irányítás népgazdasági szintű tevé
kenység, amely egyrészt a közgazdasági szabályo
zók kialakításában való részvételre, másrészt tár
sadalmi érdekek védelmében (egészségvédelem, ál
lat- és növényvédelem, munkavédelem, fogyasztók 
és vásárlók védelme stb.), általánosan kötelező ren
deletek kiadására terjed ki. 

Az egészségügyről szóló 1972. évi II törvény 
végrehajtásáról kiadott 16/1972 (IV 29) Mt szá
mú rendelet 24 .. §-a kimondja: 

„A gyógyszernzükséglet biztosításáért a belföl
dön előállított gyógyszerek tekintetében az ágazati 
1niniszter és az egészségügyi miniszter, a külföldi 
gyógyszerek tekintetében a kűlkereskedelmi mi-
11iszter és az egészségügyi miniszter együttesen 
felelős". 

Az egészségüg:yi yezctés szerepe tehát hangsúlyo
zottan jelentkezik a gyógyszerellátás teljes szerve
zeti rendszerében. A gyógyszerellátás többi szer
vezeti eg;ysége esetében ez a szerep még inká.b b do
minál; a gyógyárn-nagykereskedelem esetében 
mint közvetlen felügyeleti szerv teljes mértékben, 
a gyógysze1 tári központok ·vonalán pedig a 1negyej 
egészségügyi szerveken keresztül mint ága.zati fel
ügyelet jelentkezik. 

A gyógyító munka szempontjából egyik legfon
tosabb - a közvélemény által is leginkább figye
lemmel kísért - feladat a gyógyszerellátás. Ez 
szoros ka,pcsolatban van a lakosság egészségügyi 
állapotának javításával, az orvosok és az egészség
ügyi középkáderek napi tevékenységével Bár az e 
területen dolgozók vállalati fo1mában n1líködnek 

•• .->--•. _'.;'----



462 GYÓGYSZERÉSZET 23. évfolyam 12. szám 

sajátos tevékenységük mind az állami irányítás, 
mind pedig a lakosság körében más megítélés alá 
esik, mint a többi vállalatoké. Társadalmunk élén
kebben reagál az itt jelentkező hibákra, ellátási za
varok:ra, hiszen nemegyszer életek megmentése, az 
allampolgárok egészségének gyorsabb helyreállí
tása függ tevékenységüktől. 

Az egészségügyi tárca országos gyógyszerelosztó 
és -készletező szerve a Gyógyámértékesítő Vállalat 
Feladata a megyei gyógyszertári központok, vala
mint a fekvőbeteg-ellátó intézetek gyógyszerigé
nyeinek kielégítése 

A Gyógyáruértékesítő Vállalat forgalmazott ter
mékeinek nagy részét a hazai gyógyszergyáraktDl, 
kisebb mértékben a MEDIMPEX Külkereskedelmi 
Vállalat útján külföldi előállítóktól szemi be .. 

A gyógyszerek szállítása a gyárak részéről álta
lában negyedévenként egy alkalommal történik. 
Viszonylag ritka a folyamatos termelés és az ennek 
megfelelő rövidebb időszakonkénti szállítás Az el
múlt években összességében kielégítően alakult a 
gyógyszerellátás Ebben közrejátszott a jobb part
nerkapcsolat kialakítása a gyógyszeriparral, to
vábbá az, hogy a nagy- és kiskereskedelem kellő 
pénzügyi eszközökkel rendelkezett a nagyobb kész
letek tartásához 

A készletek t[\rtásához azonban megfelelő iak
tárhálózat kialakításá is szükséges annalr ellenére, 
hogy e téren új beruházásokkal jelentősen emelke
dett a raktárkapacitás Különösen és elsősorban a 
raktár fejlesztést a Fővárosi Gyógyszertári Központ 
és o, Gyógyáru-értékesítő Vállalat raktározási gond
jainak enyhítése érdekében kell szorgalmazni. 

A szocialista országok együttműködése az egész
ségügyi ellátás terén is jelentős eredményekhez ve
zetett. Hazai gy6gyszerválasztékunkat egyre na
gyobb mértékben egészítik ki a szocialista import
ból származó gyógyszerek. Ezek száma l 965-ben 
21 vált; jelenleg már 110-föle készítmeilyt impól"' 
tálunk. Az utóbbi öt évben szocialista import se
gítségével 15 gyógyszer tőkés importját lehetett ki
váltani Választék tekintetében a forgalomban levő 
gyógyszerek 67%-a belföldi előállítású, 11 %-a szo
cialista, 22%-a pedig tőkés importból származik. 
Tőkés importkeretünk az utó~bi öt évben közel 
kétszeresére növekedett, az árváltozások azonban 
csökkentették a növekedési ütem hatékonyságát, 
devizakeretünk vásárló érté]{ét. 

Az intenzív betegellát>is előtér be kerülése, a köz
pontilag szervezett leukémiahálózat, az onkológiai 
gondozás kiterjesztése, a légzőszervi megbetegedés 
szakellátásának fejlesztése, az izotóptechnika anya
gi bázisának megteremtése stb. az importgyógy
szerek fokozottabb alkalmazását kívánja meg. E 
téren további feladatot és lehetőséget jelent a szo
cialista országok közötti együttműködés fokozása 

A gyógyszerellátás zavartalanságának biztosí
tása a hazai ellátás, az export-import érdekek és le
hetőségek is további összehangolást igényelnek. 

A járó betegek gyógyszerellátása a megyei (fő
' árosi) tanácsok felügyelete alatt működő gyógy
szertári központok, illetve azok: gyógyszertárai út
ján történik 

A gyógyszertárak száma 1403; ebből a főváros
ban 194 működik 1970. január L óta a gyógyszer-

tárak száma Budapesten 32-vel, Hajdú-Bihar, 
Csongrád, Békés, Vas n1egyékben összesen 12-vel 
csökkent, az .ország egyéb területein pedig 37-tel 
növekedett. Osszességében országosan jelenleg 7 
gyógyszertárral kevesebb működik, mint 8 évvel 
ezelőtt. A gyógyszertárak mintegy 50%-a korsze
rűtlen Az egy gyógyszertána. jutó lakosság száma 
(Budapesten 10 773, vidéken 7098) nemzetközi 
összehasonlításban is kedvező 

A gyógyszertári központok hálózatában foglal
koztatott gyógyszerészek száma 3323; 1970-hez vi
szonyítva 121 fővel csökkent Különösen jelentős a 
létszámcsökkenés Budapesten: több mint 15%-os 

A gyógyszerkereskedelemben 1977-ben végre
hajtott általános bérrendezés 15 677 föt érintett, 
éves szinten mintegy 60 millió forintos kihatással 
A bérrendezés ellenére bekövetkezett létszámcsök
kenés arra utal, hogy a dolgozók elfogadható mun
kakörülményei az említett korszerűtlen gyógyszer
tárakban nem biztosíthatók, ami egyúttal a jövő
beni feladatokra utal [10]. 

IRODALOM 

1. 1977„ évi 'll. tö1vény az á.lla1ni vállalatokról. 
j\lagyar Közlöny 98/1977. - 2. Trethon F ·A központi 
irányítás és a válla.lati sze1vek kapcsolata. Ipa1gazda
sági Sze1nlc 1-2, 2G5-2'73 (19 73)„ - 3 Solymár K.; 
A belkereskedehni vállalatok tervezési 1endsze1e az 
új gazdasági mechani:lmusbaa. Kandidátusi é1tckezés. 
Budapest (1973) - 4 Seregi F A szocialista álla1ni 
nagyválla]a.t.ok iránJÍtásának, sze1vezésének és igazga
tásának kölcsönhatásai. I-Candidátusi é1 tekezés. Buda
pest (1974) - 5 Gvisianyi D .M .. Szervezés és irányí
Lá:::i Kossuth l(önyvkiadó - IZözgazdasági és Jogi 
I\:önyvkiadó, Budapest (I 9 72) - 6. Gvisianyi D. ]I. 
A társadfllnii termelés irányítása és fejlesztésének p1ob
Iémái Gazdaság VII 2, 120-128 (1973}. - 7. Ajanasz
jev A tá1sadalorn tudornányos irányítása. Kossuth 
I\:önyvkiadó, Budapest (l 969). - 8. Afanaszjev TT G, · 
Irá.nyítás, képzés·, tudomán;:;:os technikai forradalom 
I\:ossuth I\:önyvkiadó -----;-- I-Cözgazdasági és Jogi Könyv
kia<ló, Budapest (1973)„ - 9. Jzutkin A. 11:[., Az egész
ség mint társadalmi é1ték Szovjetszkoje Zdravoohra
nycnyija 9, 9-15 (1973). - 10. Ju8zt L„ Tájékoztató 
az Eül\.f felügyelete alá tartozó vá.liala.tok rnűködéséről 
és helyzetéről. Az Ors;i;ággyűlés Szociális és Egészség
ügyi Bizottságának 1977 novembe1 28-i ülése. 

,IJ;-p [. lli H M 0 H l{ H JJI: POAb npeőnpuR.mllfl KQK 
rjjopMbl opzaHU-:Jaquu e 06c11yJ1fUBaHuu 11eKapcmeeHHbl.MU 
npenapamaMu 

B Be1-up11H 3KOHOMHY:CCKHe opraH113aUHH BLlrIO.ílHHIO

Il{He npOH3B0,IJ;CTBeHHYIO H TOproBy10 )lCHfCJibHOCI'b K3K 

npaBHJTO tjJyHI(UHOHHPYFOT B 41opMe npe,1JJIPH51THii:. 113 

3Toro He HBJI51HJTC51 HCKJifOqCHHCM H opraHH33UHOHHb!C 

CJ{HHMULI 06c.11y)f(tt8aHH5l: JICKapCTBCHllblMH npenapara\U'I 

(cpapM.anesrnqecKHC 33BOJlbI, BHLllIHHTl H BHyrpeHHHH 
ropr OBJIH JICKapCTBCHHbIMH npenapa1 a~H1, arrretl:Hb!C 
uett1:pbr). J13yqett11e püJib npennpw;:rr11H KaK opraH113a

llHOHHOtí: 4JopMbI MO)KCT crrocoGcrsonarb 60;1ce ycrrern

HOMY pernett1110 3anaq no o6cny)l<HBaHrrIO .neKapcTBCH· 
Hb!MH npenaparaMH 

Dr G S i n1 o n I-C i s : 'l~he public co-m,pany 
characteriatics in the dJU(f supply syate·m. 

In Hungary, the organizations pE;rforming producting 
and cornn1crcia.l activities opera.te mostly in the funn of 
public con1panies. Even the drug supply orga.nizations 
arc no exceptions in that It-:spect Phar1naccntical facto-
1ies, internal and foieign trade con1panies for pha.rma
(f:utical prodncts and the county pha1mac:y inanage-
1nents beiong to snch organizations. A. study is presented 
on the role of public con1pan~y characteristics in the im„ 
pr'Ovement of the drug supply of the population 
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Dr G K. S i in o n : Rolle des Unternehnien·· 
char akter s in der Ar zneimittelver sor gung 

Die produzie1ende und ver\vertende Tatigkeit- ve1-
sehenden >virtschaftlichen Organe betatigen sich im 
unseren Land ím a.llgemeinen in einer Unternehmens
form„ Das ist, gültig auch auf die Organe der Arznei
mittelversorgung (Arzneimitt-elfabriken, Aussenhandel 
und Grosshandel für pharn1azeutische Produkte, Phar
rnazeutische Zentralen). Die bessere Auflösung der vor 
der Arzneiinittelversorgung stehenden Aufgabe"n können 
durch die Untcrsuchung der Rolle des Unternehmen
charakters begünstigt werden 

* D-ro G Simon Ki s : Rolo de la entTeprena 

karaktero en la medikamento-provizado 

En nia lando la p1oduktantan kaj vendantan agadon 

farantaj ekonomiaj organizoj funkcias generale kiel 

entreprenoj Ankaű la organizaj unuoj de la 1nedika-

1nento-p1.ovizado (la medikamentfabrikoj, la ekster- _kaj 

grandko1nerco de la 1nedikamentoj kaj la apotekaj 

centroj) ne estas esceptoj La siudado de rolo de la 

entreprena karaktero povas helpi la pli bonan .solvon 

de la taskoj starantaj antaű la medikarnento-provizado 

(Egészségügyi Minisztérium Tervgazdasági Főosztálya Budapest, 1361Postafiók1) 

Érkezett: 1977 xn 28 

GY AKRlli" NEM ISMERIK FEL 
A TRÓPUSI BETEGSÉGEKET 

dgk · ÖAZ, ~8 (12), 232 (19 79) 

A turisták kedvenc úticéljául szolgáló országok egy1e 
javuló higiéniai viszonyainak köszönhetően jelentéke
nyen csökkenőben van a trópusokról behurcolt beteg
ségek szá1na Európában. Ezáltal azonban növekszik a 
veszély, hogy valamilyen betegség kitörésénél az orvos 
ne1n igen gondol trópusi fertőzésre. Fontos ezért a ke
zelő orvos szán1ára egy „geográfiai anatnnézis" felvé
tele. Ennek figyelen1 be nen1 vétele nagyqn súlyos követ
k\=lztnényekkel járhat a betegre nézve. Igy pl. inegfog
ható szervi tünetek nélkül fellépő láz esetén trópusokon 
járt turistánál azonnal a 1naláriára kell gondolnia az 
orvosnak. Célirányos kikérdezés által időtrabló és sok
szor ered1nénytel8n diagnosztikai eljárás takarítható 
ineg. Amennyiben lnegerősödnék a gyanú, hogy n1alaria 
tropica esetével állunk szen1ben, úgy a kezelést azonnal 
1neg kell kezdeni, nem várva be a kórokozó diagnosztikai 
kimutatását. Legcélszerűbb a beteget azonnal kórházba 
utalni. I-Iasonló a helyzet a bilharziózis esetében. 
A \VI-íO becslése szerint ebben a leggyakoribb trór.:µsi 
betegségben mintegy 200 millió en1ber szenved„ A turis
ták által szívesen látogatott országokban, mint pl 
Tunisz, Marokkó vagy Algéria is nagyon gyakori ez a 
vé1·él6sdik által okozott súlyos betegség. Meg kell en1Ii
teni ezzel kapcsolatban a fertőző bélhu1utokat, élükön 
a S:z:alnióhelltt-eilteritisszet; anTely-- az NSZTC egészség 
ügyi statisztikája szerint 1977-ben mintegy 30 000 sza
badságos álla1npolgárt érintett. Ide sorolható a fertőző 
rnájgyulladás is, noha az ne1n kifejezett tr·ópusi beteg
ség (110) 

R. B 

TELJESEN .>Í.RTALMATLAN 
AZ NSZK-BAN GYÁRTOTT SACCHARIN 

'~f. ÖAZ, ~8 (13), 232 (1979) 

A„zokkal a jelcntÓSf!kkel kapcsolatban, hogy az USi\_ 
Tudományos _4._kadé1niája által kiadott tanuhnány sze
rint a sacobarin carcinogén hatású, az NSZlC illetékt:;S 
körei rámutatnak, hogy az országukban gyártott 1nes
te1séges édesítőszer más eljárással készül, n1int az 
USA.-beli .. A nén1et gyártmányok a legszigorúbb tiszta
sági követehnényeknek non1csak megfelelnek, de azon 
túhnenően a törvény által 1ncgköveteltnél 1nagasabb 
tisztasági fokot érnek el Ennélfogva a n1a ott forga.Io1n-· 
ban levő saccharin tisztaságban sokszoro,<\an felüln1úlja 
a. két világháború idején a lakosság által fogyasztott 
és se1nmiféle károsodást nen1 okozott édesítőszert 

A forgalo1nban levő S-acoharin a tudo1nány legszigorúbb 
inéroéje szerint is alkahnas e1nberi fogyasztásra, ke
vésbé ártalrna.s még a cukornál is Az A1nerikai Tudo
n1á.nyos Akadén1ia ianulinán~yával f_:llentétben, a \VHO 
védnöksége alatt lügutóbb Genfben cukorpótlókról ta.1-
tott kongresszus, amelyen a világ szán1os állarnából 
4~ táplálkozástudomán,yi és _toxikológiai szake1nbor 
vett részt, közöttük LS_--\.„beliok is, egyértehnúen ;ncg
állapította, hogy a saccharin nem idéz elő rákot All ez 
mind az NSZK-beli, n1ind az USA„-ban el6állított készít-

inényekre. Az 5% saccharint tartalmazó állati eleség út
ján kiváltott tüneteket n1ás toxikus tényezők okozhat
ták (lll) 

R B 

ÚJ ÉDESÍTŐSZER A GRAPEFRUIT HÉJÁBÓL 

B S Ö "Z, ll (13), 254 (19 79) 

A1nerikai tudósok a nálunk inkább grape fruit név 
alatt is1nert cit1ancs (Citrus decurnana L.) héjának ke
serű anyagából új, kalóriában szegény édesítőszert fej
lesztettek ki. Az USA földművelésügyi minisztériuma 
szerint ezzel a saccharint és n1ás szintetikus vegyi éde
sítőszereket helyettesíteni lehet 1najd. A kutatók az új 
alapanyagnak a Neo-DHC elnevezést adták ICalória
tartalina ne1n nagyobb a saccharinénál, viszont édesítő 
ereje annak há1on1szo1osa. I--Iogy a Neo-DHC 1nikor 
kerülhet kereskedehni forgalomba az még bizonytalan, 
niivcl a Food and Drug Administration (FDA_) csak 
széles körű állatkísérletek sikeres befejezése után fog az 
engedélyezéshez hozzájárulni.. J\:1!Í1is két nagy ainerikai 
gyógyszergyártó cég vár erre az engedélyre, hogy a 
Neo-DHC gyártását megkezdhesse A gyártáshoz 8Zük
séges nyersan;rag, mint hulladék, kellő tnennyíségben 
rendelkezésükre áll (112) 

R B 

RÁKOT GÁTLÓ ANYAG PlSZTRÁNGOKBAN 

i~f ÖAZ, 33 (li), 21G (19'79) 

Egy g1azi sebészorvos professzornak sok évi kutató-
1nunka után sikerült a rák elleni küzdele1nben talán 
döntő jellegű előrelépést tenni: felfedezett egy anyagot, 
amelyet az emberi szervezet nlinden fajta rákbetegség 
kezdeti stádiumában saját 1naga teunel Ez az anyag 
a tu1norok sejtosztódását 25-30o/0 -1a képes csökken
teni Jelenleg további kísérleteket folytatnak abban az 
irányban, n1i n1ódon volna az újonnan felfedezet"L anyag 
a gyakorlatban alkalma.zható Ez a rákra jellegzetes 
védőanyag megtalálhat'ó rákos betegek nyirokcsoinóiban 
és - itt jön a kutató szán1ára a nagy 1neglepetés -
felfedezte azt a stájerországi hegyi patakok pisztráng
já.ban is A._z anyag egy alacsony n1olekulájú glikopeptid 
111oae1 prof. egy interjú során a folfedf;zéssel kapcsolat
ban így nyilatkozott: „a rák teiá-piá.ját illetően n1ég 
se1n1ni bizonyosat ne111 n1ondhatok. Nen1 szabad ineg
ala.pozatlan re1nényeket kelteni. Ugyanez vonatkozik 
arra a kérdésrfJ, hogy az általam f8lfedezett anyag 
védőoltásként alka.lrnazható lesz-e'! Egy bizonyos: az 
anyag révén köv0tkeztetni lehet arra, vajon a szervezet 
ri::-a.kcióképes„c 1 á.kkal szernb8n. Ezáltal következtet· 
hetünk a beteg túl4Iési esélyeire." 2000 rák1nűtéten át· 
EJSett betegből kiválasztott 190 t.agú csoport vizsgálatá·· 
nál a prof azt találta, hogy az új anyag a beteg bőrébe 
fecskendezve allergiás tünetet vált ki De csak abban az 
esetben, ha a rá-k kf:zdeti állapotú és áttételek 1nég 
ne1n képződtek Egy statisztikai flJrnérés so1án kitűnt. 
hog)· az injekcióra allergiával 1cagáló páciensek túlélési 
idejt1 meghaladta a nem ri:~agáló betegekét. A.. kíst'.·1letek 
során pisztrángokból n:yert k·gnagyobb tisztasc1gú an~ a„ 
got alkaltnaztak (111). 

R B 


