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Gyógyszerészettörténeti közlen1ény 
Gyógyszerészei 31. 421-424, 19Sl. 

Dr. Szent~Györgyi Albert erro.Jékére 

DR. 'LÍ.PLANYI ENDRE 

A szerző megemlékezik a közeli múltban elh1myt 

dr. Szent-Györgyi Albert ( 1893-1986) világhíríl 

biokémilcits, első ·1nagyar Nobel-rlíjas egyetenii tanár

ról. Ismerteti kuzdelmes életútját, kiemelkedő mnn

ká8ságát a vitaminkutatás terén, melyet 193·7-ben 

Nobel-díjjal ismerték el. Vihígviszonylatban fa leg

nagyobbfelfedezése a C-vitamin izolálása és nagybani 

előállitrua paprikából volt. Ebben három szegedi 
gyógyszerész: dr. Széki Tibor egyetemi tanár, La

rencz László gyógyszerész-vegyész, dr. G&sy Béla 

gyógyszerész-biológus Í8 közremiiködölt. A szegedi 

egyetem Szerve.s és Gyógyszerészi Vegytani Intézet
ben állitottá/, elő - világviszonylatban legeli!ször -
paprikából a /aistalyos C-u·itamint, mintegy fél 

kilót. 
A szerző továbbiakban ismerteti Szent-Györgyinek 

P-vitamin felfedezését flavonokból; adenozintrifosz

fát (ATP) tartalmú koronáriákat és periferiálart tá

gító gyógyszernek: ATRIPIJOS előállitását izomszö

vetekből, amit még ma is használnak a szívgyógyá

szatban. 
Végül röviden a honnan és rákkutatás terén elért 

eredményeit és halálának körülményeit ismerteti. 

1986. október 22-én távozott el az élők sorából 
dr. Szent-Györgyi Albert világhírü biokémikus 
Nobel-díjas egyeten1i tanár, l\íagyar Tnclo1nányos 
Akadémia tiszteletbeli tagjo,, Szegedi Orvostudo
n1ányi Egyetem és fL Sorbonne Egyetern cliszclok
tom, az USA-beli J\farylm1d állmnbeli Bethesda-i 
Rákl\:utn,tó _t\lapítvány igazgatója, a ne1nzetközi 
tudo111ányos élet kin1agasló egyénisége, a vitainin, 
hormon, rákkutatók kiemelkedő reprezentánsa. 

Szent-Györgyi Albert 18G3. szeptember 16-6n 
született Budapesten 1 ért-0ln1iségi családból szár
n1azott. Anyai J1agyapJa a híres 11nató1nus: Lenhos

sék Józ.sef (1818'-1888) kolozsvári, majd budttpesti 
egyeterni taríár volt. Nagyszüleitől, nagybátyjától 
a szintén híres Lenhossé/c i11'ihálytól (1803-1937) 
a tern1észettudornányok és az orv-osi hiva.tás szere
tetét örökölte [l]. Eiemi, közép és egyetemi tmml-
111ányait szülővárosában végezte. Érettségi után 
1911-ben beiratkozott a Budapesti Királyi l\fagyar 
Tudományegyetem, (ma Semmelweis) Orvos Ka
rára orvostanhallgatónak. J:Iáron1 évig de1nonstrá
torként nagybátyja intézetében dolgozott. 1\ ·világ
h{tborús esen1ények 1niatt ineg kellett szakítania 
ta11uhnányait. illint önkéntes, az orosz-, olasz-fron
ton teljesített katonai szolgáhtot. 1017-ben kapott 
orvosi diplo1nát a budapesti egyeteruen. I\Iint friss 
diplomás került Mmwfeld Géw (1882-1950) far
makológus egyetemi tanár intézetébe tanársegéd-

nek Pozsonyba. r\ ,~ilágháború utáni békeszerződés 
Pozsonyt Csehszlovákiához csatolta, s az ogyet-ern 
is inegszünt, így került Tscherrn.a!;, egyeten1i taná.r 
élettani intézetébe Prágába, majd Berlinben 
Jlf·ichaelis professzor labora.tórinrnába asszisztens
nek. Ezt követően I-Ian1burgban a Trópusi Egész
ségügyi Intézetben l)aktorinlógiai és kérniai kutri
tásokat végzett. Onnan }follandüíha Leydenbe, 
Dániábn, ICoppenhúgába., inajd n, groningcni 
eg:yeternen végezte kísérleteit. ~!\.z állati és növényi 
szövetek sejtlégzését, oxidáció rnechaniz1nusát 
tanuhn{tnyozta [2]. \1izsgálatai közben jutott el 
<l C~-vitarnin felfedezéséhez. Nagy jelent6ségli felfC
<lozéséro felfigyelt F. G. Ho11kin8 (lSGl-19-17) 
ne\·-es angol fiziolóans és tne.Q"l1ívta 1D28-ban 
Cambridge-ha, ahol 1~cllékYesébiií eliíállítottn a C
vitrunint. Ezt az nnyagot redukáló hatása n1ia.tt 
hex:uronsa vnak neve~te'-" el. Ugyanezt az anyagot 
később sikerült narancsból, citron1ból, káposztából 
is kivo11ni. To·v·ábbi vizsgá.lataihoz .:1. J(rogh 
(1874-lMD) dán fiziológus egyetemi tanár Kop
penhágából repülőgépen küldött nagy n1ennyiségű 
rnellékvesét, nrniből 3 gr kétniailag tiszta hexuron
savat állított elő [3]. Azutf\n Szent-Györgyi USA-

J. dúra. S::ent .. György;'. ~~llbcrt arc/.'.éps 
a::: 1930-a.s évekből 
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ban a Mayo Klinikán végezte kísérleteit, ahol vágóhidakról beszerzett mellékveséből 30 gr hexuronsavat állított elő. Szent-Györgyi feltételezte, hogy a hexuronsav skorbut elleni C-vitamin [ 4]. Feltételezését Tillmans biokémikus tisztázta, bebizonyította, hogy az általa felfedezett hexuronsav azonos az ascorbinsavval. Ezért Szent-Györgyi javaslatára a hexuronsavat elnevezték ascorbinsavnak. Ezután megkezdődött a C-vitamin kémiai szerkezetének a megállapítása. 1933-ban W. N. Hawortli (1883-1949) angol, valamint P. Karrer (1889-) svájci Nobel-díjas kémikusok határozták meg [ 4]. Szent-Györgyi Albert tudományos eredményére a hazai tudományos élet képviselői is felfigyeltek és 1030-ban meghívták a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Orvos Vegytani Intézetére egyetemi tanárnak [5]. Itt tovább tanulmányozta, hogy a szervezet miképpen használja fel az ascorbinsavat. Itt jutott arra a zseniális ötletre, hogy a szegedi paprikából nagyobb mennyiségű ~corbinsavat lehet nyerni, mint a mellékveséből. Ötletét egykori munkatársa: Banya Ilona mesélte el. hogy a professzor egyik nyári vacsorájához a felesége paprikát adott, ösztönösen 111egérezte, hogy a paprika C-vitamint tartalmaz. Szent-Györgyi. professzor nem ette meg, hanem félretette és másnap rnegvizsgáltatta munkatá.rsaival, hogy tartahnaz-e C-vitamint [l, 3]. A feltételezés helyesnek bizonyult és ezzel megkezdődött a szegecli egyetBm a Szerves és Gyógyszerészi Vegytani Intézetben, - melynek akkori vezetője Széki Tibor (187Dlü50) egyetemi tanár volt - a C-vitamin előállítása [6]. 
Bonyolult eljárás során 20 mázsa paprikából mintegy félkiló szép fehér kristályos ascorbinsavat. C-vitamint állítottak elő [l]. A nagy sikerről az Intézetnek volt egyilr 1nunka.tá.rsa: Larencz Lászl1j (1909-1978) gyógyszerész-vegyész, a későbbi bácsbokodi gyógyszertár vezetője egyik naplójegyzetében így számolt be: „Egy alkalommal a SzentGyörgyi professzor által javasolt és kezdeményezett vegyi folyamat elvégzése során sikerült létrehoznunk az akkor annyira keresett mesterséges C-vitamint. Először nem tudtunk róla, hogy mi született a munkánk nyomán'. A kristályos anyagot azonosítva boldogan állapítottuk 1neg, hogy a régen várt készítmény. Alig bírtunk magunkkal, hiszen mi láttuk először a világon a mestBrséges C-vitamint. 1\{ásnap a professzor osztozva örömünkben. értBsítette a világ különböző tájain élő kutatókat" [7]. A kivont kristályos ascorbinsavból a világ minden vitaminlmtató laboratóriumának küldtek Felfedezésével a gyógyász11tnak nagyhatású gyógyszert adott. Iparilag a Chlnoin Gyógyszervegyészet;i Gy{n· állította elő a C-vitamint az 1930-as években. Analitikai kémiában is ismert lett, mint mérőoldat [8]. 

1936-ban a flavonokból felfedeztB a P-vitamint. 
1 Szentgyörgyi Intézetben dolgozott n1ég Göu;y Bélu dr. {1903-1979) gyógys:1:erész Lare11cz László (1909-1978) vegyész~g_yógyszerész unokabátyja, aki a S::::entGyürgyi .::JlbcrUel együtt alapított „Sorvit..u" Gyógyszerészeti L1.iLorutóriurnnuk vezetöje volt. KésöbL Gőz.s!! Ella dr. 11 rnontreúli eg,yete111 ilfikrobiológini és Iíigiénini Intézetnek igazgatója lett. (Szerző) 

(Rutint) amely a hajszálerek áteresztőképességét. biztosította, visszaállította a törékeny és kórosan áteresztő hajszálerek normális állapotát. P-vitamin szerkezetét dr. Bruckner Győző (1900-1980) egyetemi tanárral együtt derítették fel [9]. 0. Ii. JV arburg módszerét allrnlmazva tanulmányozta az izomszövet oxigénfelvételét. Azt tapasztalta, hogy egyes szen-es dicarbons11vak pl. borostyánkősav, furn1á-rsa;i;r, ahnastLV, oxálecet-sav a szövetlégzést katalitikus módon fokozzák. A dikarbon~avak egy körfolyamatban átalakulnak egymásba. Igy fedezte fel Hein.s A. Krebs (1900-) angol kém.ilms az ún. citrátkört, mely Szent-Györgyi-Krebs ciklusként került be a tudománytörténetbe [10], _4-z izo1nösszehúzóclás n1echanizn1usáva.J is fogla.1-kozott. l\fogállapítotüi, hogy az izomösszehúzódásban aclenozintrifoszfút (ATP) tartalmú vegyületeknek -rnn szerepük. ATP tiszta állapotban erő~en tágítja n kornnárhlkat és perifériás artériákat. Igy 

::. úbra. /izcnf-f]yi.Jrgyi _-llbcrt }./obel.díjának 
aranyérn1éje ( 1937) 
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került forgalomba ATP gyógyszere: Atriphos inj. 
Ezt a Richter-gyár állította elő [8]. iVIunkásságának 
elismeréséül 1937-ben megkapta az élettani és 
orvostudományi Nobel-díjat. Erről a Debreceni 
Orvosok és Gyógyszerészek Lapja 1937 novemberi 
száma így számolt be: „Dr. Szent-Györgyi szegedi 
orvosprofesszor f. hó 28-án megkapta az idei 
orvosi Nobel-dJjat. A távirat szövege a következő: 
, ,A Carolina Intézet tanári kara mai ülésén elhatá
rozta, hogy az évi orvos orvostudományi Nobel
c1íját élettani és orvostudományi működéséért 

Onnek ítéli azokért a felfedezésekért, amelyek 
a biológiai égési folyamatokra vonatkoznak, külö
nös tekintettel a C-vitaminra és a fumársav katalí
zisére. Gimar Holmgreen Carolin Intézet igazga
tója ... " Szent-Györgyi annak a Kolozsvárról mene
kült egyetemnek a büszkesége, mely 17 évvel ezelőtt 
lmllgatóin'1k leckekönyvét még így diktálta: Kelt. 
Budapesten 1920. . egyetemünk száműzésének 

második évében. . . Tisztelettel és örömmel üdvö
zöljük Szent-Györgyi Albertet . .. írja a lap és közli 
1938 évf. 1. száma. a Szent-Györgyinek adott arany
ból készült Nobel-érmét is (Lásd a képet) [ll]. 

1938-ban novemberben Szent-Gpörgyit a Sor
bonne-egyetemen díszdoktorrá avatták. Erről is 
a Debreceni Orvosok és Gyógyszerészek Lapja nov
emberi száma számolt be [12]. 

Irodalmi munkássága alapján a Corvin-koszorút 
is megkapta. l940-ben a Szegedi Egyetem rekto
rává választják. j\fogalapítója Szegedi Egyetemi 
Ifjús'1g elnevezésű diákszervezetnek, a Szegedi 
Egyeterni Színjátszó Társaságnak, Egyetemi ve
gyészhallgatók részére szaklapot is létesített „Phlo
giston11 néven, nlely a szerző első cikkét is leközölte 
[13]. A Szegedi Egyetemi SzínjátBzó Társaság 
elnöke volt. A Társulat első előadása Shakespeare 
Hamlet-je volt, amellyel országos sikert arattak 
a szegedi egyetemi színjátszó csoport tagjai [14]. 

A német megszállás alatt antifasiszta tevékeny
sége ruüitt a felszabadulásig illegalitásban élt, 
a svécl követségen rejtőzködött. Felszabadulás 
után újra aktívan bekapcsolódott a tudományos 
életbe. 1945-1947 -ig a budapesti Orvostudományi 
Egyetem Biokémfoj Intézetének igazgatója, a l\fa
gyar Tudo1nányos .l~kaclérnia másod elnöke és szá
mos társadalmi szervezet - köztük a iVIagyar
Szovjet Baráti Társaság elődje - a l\íagyar
Szov·jet 1\'.Ilívelőclési Társaság vezetésében is részt 
vett. 19,!8-ban telepedett le az Egyesült Államok
ban, ahol 1955-ben állampolgárságot kapott [14]. 
A Massachusett<is államban vVoocls Holeban J\fa
rine Biológiai Laboratóriumának Izomkutató In
tézet igazgatója lett. 1975-ben lett a l\farylancl 
államban levő Bethesd'1i Rákkutató Alapítvány 
tudományos igazgatója [15]. 

Tíz könyvet és 200-nál több tudományos cikket 
írt. Első hazalátogatása alkalm{wal 1973, szeptem
ber 16-án a 80. születésnapján - a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem díszdoktorrá avatta 
[15]. 1978 januárjában tagja volt n. magyar koronát 
hazahozú arnerikai küklöttségnek. 1983 szepten1-
Lerébe11 - 90. születésnapj<t allmlmából '1Z 

Elnök:i rranács a I\Iagyar Népköztársaság rubinok
kal ékesített Zászlórendjévcl tünt-0tte ki. 

lVIindvégig magyarnak tartotta 1nagát. Ezt 1973. 
október 16-án televíziósbeszélgetése során is 1.tifeje
zésre juttatta: 

„Én innen nagyon messze élek és sok ország
határ választ el bennünket, de a szellemi életben 
ilyen határok nincsenek. Én egy másik: országnak, 
Amerikának igyekszem hasznos állampolgára len
ni, de n1ég egy nagyobb egységnek is: az en1beriség
nek, a nagy közös emberi célokat szolgálva. l\findez 
azonban nem változtat azon, hogy éppúgy magyar 
e111ber vagyok, n1int régen voltan1 és a hazám 
l\Iagyarország, 111int ahogy gyerrnek.koron1ban is a.z 
volt. _l\bból a nagy szeretetből a111iYel itt körülvet
tek és a sze1nélyemet kísérő figyele1n és ragaszko
dás 1negnyilatkozásaiból láto111, hogy az ország 
se111 tagadott 111eg engern n1int fiát.' 1 

••• [14]. 
F:Jzent-Györgyi Albert 03 éves korában veseelég

telensérr következtében halt 1nerr. Szűk csalricli és 
baráti ~körben temették el l9S6. október 25-én 
a Ilfassechusettes állambeli Woods Hole-Lan. 

l\Ii szegedi egykori tanítványai on1lékét kegye
lettel megőrizzük és példaképpen állítjuk széles 
körű tudását, hurnanistu 111an:11ta.rtását, {t.ldozatra 
kész haza.fisáQ:át, békeszeret6 egvéniségét a jövő 
generációna1L'""' v -... 
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Cuun-,il.epDu 

AnTOp ncn0.~1!!H<lCT HC:'l<lBHO y,11epu1ero. ilCC?.1!ipliO H:J

Hecrnoro ú110XHMH1;:;1 ;~~pa As1uúc1Yra CenT-.QcpJlli (1895-
1086), nepnoro ncHrepci-:oro nporjieccopa y;xocToeunoro 
í-Ioúencnci(Ofi npC.\\llH. On11c1,1no.cT ero 11c„TJcr1olií /i\113HCH~ 

llblÍÍ nyTb, n1,1:ta101ny1oc51 ltC51TCSlhHOCTh B oG.11aCTll l!CC.!lC~ 

Jl0!1<'.\IBH1 fll!Ta:.\.H!!OB, J.:OTopy10 n 1937 rnay np1!3H<l.Hll 

I-Ioóc.1cnc1\oii npC,\l!!CÍí. B BCC.\1Hpl!O:\l OTlJOlllCHHll TalOl\C 

C<!Mh!:ll OLJJta!011Ul.'>lllC51 OT!\11bJT!!C.'il ílUJLl'!CTC51 !!30Jl!!pODa~ 

iil!C 11 i\PVH!l03<l!JOI(C!(OC no:1yt!Cllllt BllT<l:',Ulli<l e !13 nan~ 
pll1\ll. B 3°TO.\\ )ilt.:JCTBOna..rH! H TpH ccre;tcioix rjlap,\1anen1a: 
H-P T11Gop Ceini npo(j1eccop, J1acJio Jlapc1nt11 (}Jap:HanenT
XUM!!i\, H-p I33Jia fCC!i (!1ap:,1a1.tCDT-ŐllOJJOi". B lliHCTliTYTC 

OrpalHiGCC!\Oii 11 (j)apMartCDT!il!CCl\oií J:JIM!lll ccrcncKoro 
ynunepc1rreTa ÜhlJl nnepBiilC f10„'iY 1!CH !\pi!CTJJIJiIFH:CKHH 

B!J"!"(l;\1llH e, n !\O.Jll!l{CCTílC llpll6..n. l /2 i(f. 
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ABTOp B A<lJ1bl!CiÍ1Ue;,1 3élHll~laeTC5I OT!(pb!TflCM CCHT,Uepn;u DllT<lMHHa p 113 rjiJlaOOllOB, nony11CHIUI JICI\<lpCTBCHHOro npenapara pac1unpn1ou1ero Kopouo1p11n 11 nep1uj1ep11t1ec1\l!C cocyllhf, COJ{Cp/I(all{Cro <l;lCH03HHTplujJOC(jJaTa (ATct>) H3 MbtUICtzHLJX Tf\aHeH: ATPJ.'I<f>OC, 1co1opoc u B uac10.snuee BpC:\UI npll.\tCHRCTC.fl D Kap.ti:HOJIOI'Hll. Iiai.:oucu KpaTHO H3.<Iaramrcn pc3ynb1a11,1 nonyttcHHL!C D OÖJJaCTH HCCJ1C.!10D<l!lll5I rop,\lOHOD II pal\a lI OÚCTOfITCJICTDa ero CMCpTH. 

E. T ií. p 1 á ny i: To thc 1nc1nory of .Albert S:cntGyörgyi 

The "'Orld-\vide kno,vn bioche1nist, university professor und tho first I{unguriun Nobel prize ,,·inner .A.Jbert Szentg,vörgyi (1893-198G) died recently. A snrve,Y is given 011 his lnborious conrse of life, his outstanding nctivity in tho rcsearch of vitnmins, rccognisod by the Nobel-prize in 1937. !Tis greatest discovery •rns the isnlation nnd lnrgc scnlc prodoction of vita1nine e frorn red pepper (C.npsicurn). ln this "·ork threo phar1nacists of Szeged took pnrt: Tibor Széki, universit.v professor, László Lúrcncz phannucist-chornist and Déla G6zsy p h nrrnn e is t-b io 1 ngh; t .. 
.:\bout hnJf 11 ki!OJZl'Utn crvsta!lizocl vitunÜl\O C \\'US isolnted frorn Cnpsict7rn in thwo Instituto of Organic un<l I'hunn1tcc11ticnl Choinistry of tho Univcrsity of Szeged i.tt the first tirnc in t.ho Yrorld. 
lfurthcrtnore author dcscribes the further disco,;críes of Szont-C~.Yf1rgyi as thnt of vitaininc-P of flavones, the isolation of 1 '.:\'J'I"{l.PI-108" fn drog, ividening coronury 11rtcrics and periphcries nf adcnozintdphosphnto (.ATP) content] fro1n 11H1sculnr tissuo, ti \\·cll-knü'\Vn drug in hcar!:·-therap_y. 
..:\.t !ast unthor dcnls ivith his uchiovcments in tiho ficld of hor111one- und onenlogicnl investigations. Circun1stnncos of his dcnth nro l'.lso dcscribed. 

Dr. E. 'l' ti p 1 á ny i: ln 11ienioricun Dr. „"ilbcrt S::.ent-Gy6r']yi 

Die 1\rboit ist clcrn Nachrnf des nnliingst verstorhcnon \voltborüluntcn Biocheiniker, Professor J)r .. Albert S::.ent.Györayi (1893-1886), dcru orsten ungnrischen Nobelpreistritger go\vi<lrnct. Der I .... cser ge\yinnt cinen Einblick in s0i11cn 1niihseligon LcbcnS\\·cg, in scino her\·orragendo 1'itti~kcit 11nf dern Gchict der 'Fiturninforschuru.r, clic 183i nút ~dern Nohelpreis <tncrknnnt \'i·11rdc. Soiné auch in '\Vcltnusrnaf3 grö!3te I~ntdcckung \Vllr die Isoliernng nnd dic Horstellung von -„7 il:u111in-C ini g-rofJcn nus J?uprikn. 

J\n clieser i\rbeit beteiligten sich nnch drei in Szeged tü.tigen Phn.r1nuzeuten: J)r. 11ibor S::.éki Universitütsprofcssor, Lds::.ló Larcnc::. Phnrn1uzeut-Che1niker und Dr. Béla Gö::sy Phnnnazeut-Biologe. In1 Institut fiir Organisehe und l)hannnzeutische Chernie der UniversiUit Szeged v.-urde clns erste1nnl nuf der \\Telt aus Paprika kristulliges \Titarnin-0 - et\\'H cin halbes I{ilogra1nn1 - hergeste!lt. 
ln der Folgo \verden über die \Yeiteren 'i\'ichtigen Ergebnisse von Szent-G:y-örgyi bericlitet, nan1entlich über die Entdeckung von '\iitnn1in-IJ nus Flavonen und iiber die Iícrstellung des .Adenosintriphosphat (1\TP) enthultenden, die I\:oronurien und dio peripheren Gefiif3e er\veiternden l\Iedikn1nents 1\TRIPHOS aus J\fuskelge\vebe, \Velchcs in dor Knrdiologio nuch heuto noch einc ..:\n,vendung finLloL 
Ahschlief3end steht noch cin kurzor Bericht über dio nuf dein Gehiot der IIorrnon- und Krebsforschung orreichten Eraebnisso des Professors und tibcr die (irnsUindc seinc:S 'Todes. 

* J(c8Un10 en JJ;spcranto: 
D-ro E. 1' ú plán _v i: .1.lic111ore (rl D-ro .Albo·t /)::.cnt-Györgyi 

I~n rrütoro rnc1norns pd D-ro .·tlbert S::.ent-Gyüruyi (188a-198G) 1nondfa111n bioko1niisto, la unua Nobclpreniiitu hnngnrn nniversitnta profcsoro, rnortintu en la proksirnn pusintoco. La uütoro konigus lian luktoplenun "·ivovnjon haj olsturun vorkadon sur tcreno de ln vitarnillcsploro, kiun oní rekonis en 19il7 per Noliel-preniio. Lia plej grandu rnnlkovTo est.is nnkaü inon<lrilate ln izolndo de ,·ita1nino 11 C" kaj _friu progranda procluktndo el knpsiko. En tiu Ci nfero kunluboris ankaú tri fnrrnnciistoj cl urbo Szeged: D-ro Tibor Széki nnivcrsituta profesoro, Lá8::.ló L·arenc::. farn1aciisto-kerniisto, D-ro Béla Gó::8y farn1nciisto-biologo. En ln Orgunika haj Farnuiciistn I{ernin Instituto dc ln universitnto en Szeged ili pretigis nntaü Cinj en !a tutn 1nond0 ln kristalun vitarninon „C" cl kupsiko, proksirnurno dnonkilogru1non. L11 nlitoro kron1e konigas ln n1alkovron do Ju vitun1Íno „P" el falvonoj, farc c10 /Y::.cnt-C.Jyör(Jyi kuj la prctigon do .:'\.'ERIPI-IOS e! rnnskolnj histoj, ldu cstus rnecliknmcnto dilatnnta ln koronuriojn knj periferiajn angiojn, knj kinn anknü nnn!:ernpefoni uzus en la knrdiologio. lfine ln aiítoro 1nnl!onge honige.s liajn rezultojn ntingitnjn sur tcreno dc la horn1ono- kaj kanceresploro, kuj la <.!Íl'honstnncnjn de liu rnori.o. 

(Fővárosi Tanács Gyógy8zertári J{özpontjának 822. sz. gyógy.s::ertára, Budnpest, „4:uróra ?L 22-28. - 1084) 
l~rkezott: Ia86. XII. 19. 

'l.':\ P :\SZ'l'.·\L.'\_'I'<) f\: 
~\ (t \•(J(;YSZJ~ftNl:-II, í.7 :\N'r :\ P~'f(j F(J%.E'rE E.: 

A y, f\:A LMAz,ís,í N..ÍL 
!Jaucr, II.: Phnrrn. Prax. dl, (G), 27Ei-277, (lDSíi). 

1882 dcco1nberóhcn n Gera kcrUletéhoz ttirtnzó Zeulenrodn körzetólJen került kipróbúhisrc1 (n kü7.lernénybon úhruként is beinut:ntot;t) gyögyszcrnyilvúnLn.rtó füzet. .:\. követkc;:(i adntoknt tartalHH1zz11: n„ beteg ncv6t, sziiletési évét, lakcirnét, a gJ·óg;rszor nevét, ndagolásút, 
11 kinclott 1nennyiségct és ti. dúturnot,. ~\ cél 11 jobb infor* 1uáció, u nc1nkívünt rnollókhnbisok clkerUléso, interak* ciók ki?-<irásr. \·olt és az, hogy n hetognok ínisLeli husznúl11ti utnsítás!í adjnnnk iiL :\ rnódszor be\·ti.lt, ezért 1984 júniusábnn G·ora keriiletén(')k D körzetében, 4JO ezer 111kosru kit.orjedcíen 120 ezer példún:vbun készült, nyorntutvánn,yal kiterjesztették llz eljárást.. J:Iét; hónapos próhn.id6 utr.in 1085 januúr végén kijrzotenként ao0-500 nyilvrint<irtó füzet átvizsgúlúsúvul értékelték nz orodnJényeket, összesen 2G62 flizctot. Ebbe a gyógy· szerterúpüis Lizottsúgokat is bovontúk, A.z adatokból 

ldc111elt.·rn16!~ u kövüt;kczók: az cgyidejíileg rendel; gyógyszorcknól kot.t6t; 16%-han, luínnnt 22%-bnn, négyet, 22%-lnni, öUit 1-1%-bnn, !1ntot 8%-han, hetet 10%bnn írtak fel, do volt 11 cgyiitf; rendelt:· gyógyszer is. Jiasonló rnódon kigyfijt.f)ttók nz egyidejűleg rendelt gy·ógyszcrnu,yngoknt; ós gyógyszorforrnúknl; is. \'izsgálti:'ik, liog,v a felirL 111cnnyi.ség elég, kevés vngy túl sok \·olt. I\:iiliin LóJili.iznt fogin!jn iisszc a gyógys;-;erkülcsönhnt.úsnk11t, arnolyekot így felfedeztek. ·utul arra, hogy n valóságos kép ennél rosszabb, inert ol6fordolhnt, hog.Y n bejegyzés nern türtónik nicg. a beteg elfelejti n fi.izetet 1nng1.ivnl viuni .sLb. :t fohnért adat.ok n1egfelelnek nz irodnlo1nbnn leírt .. két:. nor\·(ig szigeten végzett vizsgúlnli hasonló adfttaivuL NyilvitnYn!ó, hogy u felíró orvos részérdl nngynlih fig,yclo1nr·c -,.·rni szükség. I\:üzli, hogy a betegeknek kérdéseket tettek fel u nyilvánturtó fii;-;ettcl kapcso!utban; úrdek!ódi:ok vólon1ónyiikrc'3l, arról hos:;y hn.szno.=nu.tk t:urtjúk-c, kívúnják-o vozeLésót a to\"Úbbiakbnn, tehernek órzik-o .. A válaszok g,1%-u„ pozitív hozzál!ó,sfi tükrözött (20). 
Kenipler 


