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Gyógyszerészet 21 li4-176 197i, 

Gyógyszerészi problémák a Népegészségi Országos Nagygyűlésen 
DR KEMPLER KURT 

Az 1917 évi Népegészségi Országos Nagygyűlé
sen viszonylag keveset foglalkoztak gyógyszeré
szi rrroblémákkal, mert a figyelem főként a 
rosszabbodó általános közegészségügyi helyzet
re irányult A felmerült gyógyszerészeti re
form-javaslatok azonban igen nagyjelentösé
gűek voltak. Szerző ezeket ismerteti, megje
gyezve, hogy egy részüket a Tanácsköztársaság 
valósította meg 

* 

lalkoztak. E reform alatt az államosítást értet
ték; e fogalom azonban akkor sajátos értelme
zésű volt [1] a helyi önkormányzatokkal szem
ben a központi (kormányszintű) irányítást és 
finanszírozást szorgalmazták Maga a téma elő
adója, dr. Katona József megyei tiszti főorvos 
vetette fel a kérdést, megállapítva, hogy „a 
gyógyszertári jogosítványok adományozásának 
mai rendszer e a gyógyszerészetnek egy indoko
latlan kiváltsága, mely a többi tudományos pá
lyával szemben nagy mértékben igazságtalan; 

Hatvan évvel ezelőtt, 1917. okt 25 .. és 28. kö- de igazságtalan magukkal az elöregedett gyógy
zött ülésezett Budapesten a Népegészségi Or- szerés2'segédekkel szemben is, akikről országos 
szágos Nagygyűlés, melyet Korányi Sándornak nyugdíjintézet nem gondoskodik és akik a pro
a Budapesti Királyi Orvosegyesületben tett in- tekció, kapzsiság és üzleti élelmesség elfajulása 
dítványára elsősorban abból a célból hívtak miatt ezen rendszer mellett gyógyszertári jog-· 
össze, hogy ezzel is előmo2'dítsák a hazai köz- hoz jutni sohasem fognak" [2]. Ezzel utalt a 
egészségügyi viszonyok rendezését A fejlesztés már par Lamenti botrányt is ki váltó korrupcióra 
alapvető feltételeként önálló közegészségügyi a jogadományozás terén 
és népjóléti minisztérium felállítását sürgették Előadása során a továbbiakban „a szegény 

A nagygyűlésre az első világháború 4. évében vidékek" Lakosságának. szemszögéből is vizs
került sor. Ekkor már igen erőteljesen fokozód- gálta a kérdést, megállapítva, hogy gyógyszer
tak a háború okozta nehézségek Ilyen körül- tárat jelenleg csak v;agyonos községek kaphat
mények között még élesebben tűntek elő azok nak. Élesen kikelt az ellen, hogy az állam 
a - régtől fogva megoMatlan, de nem a hábo- „minden ellenszolgáltatás nélkül megszámlál
rúval összefüggő - problémák is, amelyek a hatatlan milliókat ajándékozzon el akkor, mi
hazai egészségügy fejlődését hátráltatták. A dőn a közegészségügy alamizsnákon tengődik" 
társadalmi viszonyok polarizálódásának, a tö- Sürgette ennek a „középkori színezetű donációs 
megek életszínvonalának lassú, majd a háború rendszernek" a megszüntetését; helyébe „a jo
okozta rohamos csökkenésének, illetőleg az gok és kötelességek egyensúlyán alapuló" olyan 
uralkodó osztály egyes rétegeinek gyors üternű rendszert kívánt, mely a gyógyszerészetet a be
gaz<lagodásának, a tár·sadalmi feszültségeket fo- tegek érdekeit szolgáló közegészségügyi intéz
kozó hatásának következménye voLt az is, hogy ménnyé változtatja 
a nagygyűlést előkészítő végrehajtó bizottság Megoldásként az összes gyógyszertár,; jogosít
két főtitkám közül az egyik dr. Madzsar József ványt azok megváltásával az állam tulajdonába 
volt - ekkoriban a fővárosi könyvtár aligaz- kívánta venni, úgy azonban, hogy a megváltási 
gatója - akinek haLadó nézetei közismertek összeggel arányos évi bér ellenéb~n a gyógy
voltak szer,tárak az érdekelt gyógyszerészek ke2'elésé

A nagygyűlés programja a népegészségügy ben maradnának azok haláláig. Új gyógyszer
legkűlönfé1ébb területeit felölelte Ilyen volt pl tárak felállítása esetén az adományozás csak a 
az állam feladatai a közegészségügy terén; a bérleti jogra vonatkozna. A szegény községek 
népesedéspolitika, az anya- csecsemő- és gyógyszertár·ral történő ellátására azt javasolta, 
gyermekvédelem; a közegészségügyi közigazga- hogy „államsegély engedélyezése útján" bizta
tás reformja; a városok és falvak egészségügye; sítsák minden körülmények között a gyógyszer
a népbiztositás; a kórházügy; a népélelmezés; a tár fennállását. Ennek a jóakaratú céloktól ve
lakásügy; a tuberkulózis; a nemibetegségek; az zérelt, de gyakorlatilag éppen a közegészség
alkoholizmus problémái. ügyi költségekre fordítható fedezet hiánya 

A nagygyűlésen több minisztérium, számos miatt megvalósíthatatlan javaslatnak éppen az 
vármegye és város, különböző más állami és volt a legnagyobb hibája, hogy többszáz kör
társadalmi szervek, egyetemek, biztosító inté- orvosi állás volt betöltetlen [3] már a háború 
zeti pénz,tárak stb igen jelentős számban kép- előtt is; tehát elsősorban ezek betöltését kellett 
viseltették magukat volna anyagilag biztosítani, hiszen 1-1 gyógy

A gyógyszerészet problémái ugyan nem ke- szertár ma is, akkor is több orvosi körzet igé
rültek az érdeklődés homlokterébe, de e kér- nyeit képes ellátni. 
déssel a közegészségügyi közigazgatás reform- A gyógyszerészet ügyében elsőként a rákos-· 
jának napirendi tárgyalása során többen is fog- szentmihályi dr .. Erdős János szólt hozzá, aki j 

~.·„„„„„„„„„„ ............................................................................................................ ~d„1 
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szerint ,,a gyógyszertár intézménye lejárta ma·-· 
gát" és „a nyers gyógyszeranyagok feldolgozása 
állami műhelyekben volna eszközlendő, állandó 
és mindenkor készen kapható alakban (granu
lákban, fiolákban, tablettákban stb ). Minden 
gyakorlóorvos jogosítva legyen a sürgős veszély 
esetében alkalmazni szokott gyógyszerek kész
letbentartására, amelyekkel az állam látná el 
őket" [4] 

Ezt, az akkoriban minden realitást nélkülöző 
hozzászólást követte dr.. Darvas Ferenc buda
pesti gyógyszer ész felszólalása [5] aki részlete
sen és konstruktívan foglalkozott a témával A 
gyógyszerészet „mai szomorú helyzetét" figye
lembe véve az előadónak az azonnali államosí
tást kívánó javaslatát éppen azzal az érvvel 
utasította vissza, hogy ez súlyos anyagi terhe
ket róna az államra. Előljáróban megállapította, 
hogy az 1912. évi új kiképzési szabályzat által 
- mely, mint ismeretes, az érettségit írta elő a 
pályáralépés feltételéül [6] - „megadatik az a 
gyakorlati és tudományos képesítés, amellyel a 
közegészségűgy előbbrevitelében" a gyógysze
részet jelentős tényezővé válhat Ez azonban 
nem változtat azon, hogy jelenleg „a gyógysze-· 
részek gazdasági és szociális helyzetét tekintve 
ma a gyógyszerészet oly szomorú viszonyok 
közt tengődik, hogy azt a ráváró magasabb hi
vatást csakis akkor teljesítheti, ha ezen a téren 
is alapos és korszerű reformok váltják fel az 
1876. évi XIV.. te -nek elavult rendelkezéseit" 

A továbbiakban r~szletes javaslatot tett a 
jogadományozási rendszer fejlesztésére, mely 
szerint „táblázatos kimutatás alapján kiválasz
tott legérdemesebb folyamodót illeti" az új jog. 
Ez alatt azt értve, hogy a diploma megszerzésé
nek éve szerinti sorrend döntsön a pályázók 
között J avaslátának lényeges pontj·a az volt, 
hogy egy bizonyos dátumtól - pl. 1920-tól -
az újonnan adományozót\ jogosítványok ne le
gyenek átruházhatók, ilyent semmi körülmé" 
nyek között ne engedélyezzenek, és a tulajdo
nos halála után ú.i pályázatot írjanak ki. Az át
ruházhatóságot még jobban korlátozta az a ja
vaslata, hogy az 1920-at megelőzően adományo
zott jogosítványok csak további 50 évig lenné
nek Mruházhatók, utána nem. E gyógyszertárak 
tulajdonosait az átruházhatatlanságból keletke
zett károsodásért anyagilag kár pótolnák, az öz
vegyek és árvák sorsáról pedig kötelező nyug
díjbiztosítással gondoskodnának 

Amint az az eredeti ja·vaslatból és az érden1i 
hozzászólásból egyaránt kitűnik, mindkét eset
ben a meglevő vagyonnak és jognak a megvál
tásáról lett volna szó; ez a magántulajdon akko
riban értelmezett elvével összhangban állt En
nek ellenér e - éppen a gazdasági nehézségek 
miatt - az érdemi megvalósítás szóba sem ke
rülhetett. A gyógyszertáraknak ugyanis csak 
igen kis része - főként a fővárosban és a na
gyobb vidéki centrumokban települtek - biz
tosított tulajdonosuknak vagyonosodást [7], 
ugyanákkor az ebben az időben működő mint
egy 2000 gyógyszertárnak több, mint háromne
gyede megélhetést, egynegyede csak igen sze-

r ény életviszonyokat nyújtott tulajdonosának 
Ezért is fordult elő, hogy egyes kiírt jogosítvá-· 
nyokért senki sem pályázott, vagy azt· a jog
nyertes visszaadta [8] Figyelemreméltóak 
azonban Darvasnak a jogadományozáson túl
menő, általános gyógyszerészeti javaslatai Ki
fogásolta, hogy a közegészségügy intézésében a 
gyógyszerészi kar· - kiképzéséhez mérten -
kevés szerepet kap Ezért javasolta, hogy az 
egészségügyi közigazgatás új szervezésénél a 
községektől az Országos Közegészségi Tanácsig 
a gyógyszerésznek, mint szakembernek a szak
tudását vegyék igénybe. A gyógyszertárak 
munkakörét oly módon kívánta bövíteni, hogy 
azok a tápszer- és élelmiszoer-vizsgálatra ható
ságilag legyenek kijelölve .. - Javcasolta, hogy a 
felállítandó közegészségügyi minisztériumban 
gyógyszerészeti főosztályt hívjanak életr•e, 
amel,yben szakértő ,,gyógyszerész-tisztvise
lők" intéznék az oda tartozó ügyeket Végül pe
dig testületi és ér dekképviseleti szervként a 
már többször javasolt [9] gyógyszerészi kama
rák életrehívását sürgette Darvas javaslatai 
azonban sem a Habsburg-monarchiában, sem az 
1918-as polgári demokratikus forradalom idején 
nem valósultak meg. Szakmai szempontból ha
ladást jelentő gondolatai csak a tanácsköztársa
ság illetékes népbiztosságának rendeletére lép
tek [10] - átmenetileg - hatályba 
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U-p l{, 1-( e M 11 JI e p: <PapMaqeBmU!JeCKUe npo6AeMbI 
Ha I'oLy0apcm6eHHOJ.1 CoesOe no HapoőHoMy 8őpaeooxpa

ue1-1uHJ 
Ha r OCY.D;apcrseHHOM ChC3,rr:e 110 Hapü.D;HOMY 3.o;paao

oxpatteHHIO B 1917 rogy cpaBHHI€J1bHO MaJIO 33HHMaJIHCb 

q}apM3UCBIHqecKH!'lll1 npo6neMaMH, 'I3K KaK BHJ.1M3Hf'Je 

r11aBHbIM o6pa30M ÓhLIO ttanpaBJI€HO Ha YXY)JJllaro~eeC.Sl 

o6JJJ;ce cocroHHHe 06u~ec1l3ettttoro s,ri;paeooxpatteHH5L Op:
ttaKO npe,ri;CT3BJICHHb!C tfJap.'llaU.CBTHqecKHC petfJOpMHblC 

npe.rr;11o>KeHH51 HMe1111 60JihlllOe sttal{eH11e. Aarop 11snaraer 
3TM npC;1.'10)1\CHHTl, 33MCTHB, lf'IO T.{3CTb HX ŐhIJia OCY~ecr

B.!ICI-la Cosercr.::oH PecnY6JlHKOi1 

Dr. K Kempler: Pharmaceutical problems 
discussed on the National Congres.s of People's Health 
in 1917 

During the 1917 National Conference of People's 

Health, the main topics had been the worsening state 
of public health due to the burdens of the first world 
v..rar, and relatively few attention was directed to 
pharmaceutical problems. However the reform sug
gestions presented for discussion have been of major 
importance an_d are discussed by the author in more 
details. It is noted that some suggested recommenda
tions v..rere realised during the rule of the Hungarian 
Soviet Republic 
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Dr. K. K e mp 1 e r : Probleme der Pharmazisten 
am Lande.s-Kongre.f;S der Volkshygiene 

Am Landes-Kongress der Volkshygiene im Jahre 
1917 wurde relativ wenig Aufrrierksamkeit den Proble
men der Pharmazisten gewidmet, da sich die Auf
merksamkeit in erster Linie der sich verschlechtern-

den Situation des allgemeinen Gesundheitswesens zu
wandte Doch \varen die damals erhobenen pharma
zeutischen Reformvorschl.age von besonderer Bedeu
tung Verfasser erörtert diE-se Vorschlage, wobei be
merkt wird, dass ein Teil dieser von der Rfiterrepublik 
realisiert wurde 

(Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 1441 Budapest, Postafiók 72) 
Érkezett: 1976. IX. 16. 

GYAKORIBB LETr A HÓLYAGRAK AZ USA-BAN 

Ref .. : Öst. Ap -Ztg lO, 495 (1976) 
Két évvel a ciklamát elleni hadjárat után coie, ame

rikai táplálkozáskutató - 1971-ben - a kávét vette 
gyanúba, mint a hólyagrák keletkezésében szerepet 
játszó élvezeti cikket. Ennek ellentmond az a tény, 
hogy míg az utóbbi években 20°/ó..:kal csökkent a kávé
fogyasztás az USA-ban, addig a hólyag rákos meg
l;letegedéseinek száma tovább növekszik. Ha a Food 
and Drug Administration feltevése helytálló lett volna, 
úgy a cikilamáttilalom után nem 15.Z'aporodhattaik. volna 
a hólyagr ákos esetek. Számos országban széles körű 
a1apon, nagy ciklamátadagolclral végzett álla1Jkísérletek' 
egyértelműen igozlták. ennek az édesítós:rernek az ár
talmatlanságát. Közvetett módon ezt igazolja az a tény 
is, hogy a hólyagrák ott is gyakoribbá. vált, ahol a cik-· 
lamáttilalom életben van. 

Ha a fogyasztót' 1969-ben bizonyos édesítőszerekkel, 
1971-ben a kávéfogyasztással ·kapcsolatban tették bi
zonytalanná, most egy nyugati Lap tudományos mun
katársa kereken kijelenti: „A kávéval szemben felme
rült minden gyanúsítást magcáfolnak a korszerű epi
demiológiai és farmakológiai viZisgálatok eredményei. 
Ezek szerint a kávénak se:mrrll szerepe nincs a cukor-, 
szív- és vérkeringési betegségek, vagy éppen a kösz
vény és a rák különböző fajtáinak keletkezésében. A 
kávé a legkevésbé ártalmas élvezeti cikke az emberi
ségnek" (221) 

R. B 

úJ SEJTBURJANZAS'r GATLÓ GYÓGYSZER -
A HELENALIN 

B. s.: Öst. Ap -Ztg. 30, 495 (197~) 
Pompás aranysárga,, :nagy ernyősvirágzata miatt Ame

rikában közkedvelt kerti virág a Helenium autumnale 
!., var montanum, annak ellenére, hogy polle'nszem..,. 
cséi az orT és a szem nyálkahártyáit izgatják. Ameri
kában most a növény vir·ágzatából _, nem tévesztendő 
össze a nálunk is honos Inula helenium-mal (örvény.
fű) - egy laktont állítottak elő, melyet helenalin-nak 
neveztek el. Az ezzel végzett kísérletek. során kitűnt, 
hogy a helenalin gátolja a tumorsejtek növekedését 
Állatkísérletek során adagolásával a leukémiás patká
nyok életét tetemesen sikerült meghosszabbítani. A lak
tont a Helenium autumna.le L. szárított virágzatából 
extrahálják. A hatóanyag-tartalom 1 és 2°/0 között vál
takozik (222) 

R B 

A fluoridok hatásossága és ártalmatlansága a kár'iesz 
megelőzését célzó adagokban minden kétséget kizáróan 
n1egállapítást nyert. Ez az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) ismételt állásfoglalásaiból is kitú:nilk De iga
zolja ezt az álláspontot az a tény is, hogy emberek 
milliói hosszú nemzedékeken át fogyasztanak nagy 
természetes fluoridtartalmú ivóvizet minden káros kö
vetkezmény nélkül. Ez a tény hatálytalanítja a fent 
említett támadó cikkek azon érvelését is, hogy a fluo
ridokkal szerzett tapasztalatok még túl rövid idő!'€ 
szorítkoznak, és hogy ennélfogva későbbi károsodások 
bekövetkezése nem kizárt (223) 

R B, 

KAB!TÓSZER HELYETT ALKOHOL? 

APM: Öst Ap .. -Ztg 30, 529 (1976) 
Hivatalos becslés szerint Ausztriában 160 OOO iszákos 

van, de ez a szám a valóságban inkább negyedmillió 
körül mozog, Ezek a számok elrettentőek, hiszen az 
alkohol nemcsak beteggé tesz1 hanem súlyos társadalmi 
problémákat is okoz. SzenVed miatta a család és a 
környezet. Ha bizonyos megelégedettséggel állapítható 
meg a narkománia csökkenő irányzata, kitűnik, hogy 
a kábítószer utáni vágy megmaradt, csak tárgyat vál
toztatott. Főként asszonyok, fiatalkorúak, sőt gyerme
kek válnak az alkohol rabjaivá. Feltűnő az alkoholiz
mus káros szociális behatásának felfelé í-Velése Leg
újabb vizsgálatok szerint az alkoholisták többsége to
vábbra is az alsóbb néposztályok soraiból kerül ki, de 
egyre nő az önálló foglalkozású és alkalmazott érte!-· 
miségi dolgozók számaránya. Viszonylag gyorsabban 
szaporodik a nők aránya. Súlyosbítja a helyzet~ hogy 
a nők esetében meggyorsul a folyamat, mert rendsze
rint a tömény i1;alokat részesítik ·előnyben„ Egyedüllét, 
megromlott házasság, családi és hivatalbeli stressz ve
zetik a nőket az alkoholhoz. Közöttük öt év alatt megy 
\.:égbe az a rontó folyamat, amely férfialk esetében 
rendszerint kétszer annyi ideig tart. Egyetlen esély 
az alkohol rabságából való meg.szabadulásra a teljes 
absztinencia. A részleges tartózkodás mit sem él'. Ta
pasztalat szerint a csökikentett italfogyasztás után rö
\'idesen jön a visszaesés (224) 

R B. 

GOMBA AZ rszAKoSSAG ELLEN 

SIP: Öst. Ap -Ztg lO, 529 (19'76) i 
A svédországi Lund és Göteborg egyetemének ku- j 

SZAKORVOSOK A VfZ FLUOROZAsARóL tatócsoportja új„ mellékhatásoktól mentes alkoholel- ; 
vonó készítményre hívja fel a figyelmet. A vegyüle- ~ Ref„: öst. Ap -Ztg. 30, 511 (1976) tet, melyet egy ehető gombafajból izoláltak, coprin- , 

Az NSZK, Svájc és Ausztria fogorvosainak szakmai nak nevezték el. Már korábban ismeretes volt, hogy ! képviseletei közös nyilatkozatban foglalnalk: állást a ennek a gombának a fogyasztása, ha utána alkoholt ! ~·~i>:·- napi sajtóban még egyre fel-felbukkanó olyan tudósí~· isznak, rosszulléttel jár \ 
'·2:· ·- tásokkal szemben, melyek a laikus olvasó előtt a fluo- Allatokon végzett kísérletekből kitűnt, hogy a cop- j 
} .•. '.!' ~~~~~!J'l\J!;~~"1:!~!',ti~:~~~t~~~~"!di~;: ~~t ~~~~ ~;;::!~~ ~~~t~:Ű~~a~~~.z~~~ 1 , is, tekintve, hogy a fogafk: szuvasodása népbetegség, a diszulfur:arn velejárói . - szívpanaszok, depresszió, " :;'\~: amelY szinte senkit sem kímél meg, és amelynek le- impotencia - a coprin szedésekor elmaradnak. A két 1· t;:. küzdése milliárdokat emészt feL A sokszor kínzó fáj- svéd gyógy.szerg:yártó vállalat - az Astra és a Kabi , ---- - dalmat okozó káriesz sűlyosabb egészségügyi károso- -· köWsen foglalkozik az érdekes felfedezés gyakorlati ~f: dást is jelenthet a rágószervekre és azokon keresztül értékesítésével (225) · j' 
~„„„„„.a•z•e•g•és„z•s•z•e•rv•e•z•e•tr•e„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„~„„„„.R •. „B„„~.·· 


