
A GYÓGYSZERÉSZET FEJLŐDÉSE SZOLNOK MEGYÉBEN
A FELSZABADULÁS UTÁN

A felszabadulás előtti gyógyszerészet magán viselte a kapitalista kizsákmányolás
jellegzetességeit, a kevesek jóléte mellett a gyógyszerészek széles rétegének nyomorát.
Emlékszünk a sok száz munkanélküli gyógyszerészre, a gyógyszerész segédek szomorú
helyzetére, vagy akár a kis falusi gyógyszertártulajdonosok többségére. A tőkés jellegű
gyógyszerészet aránytalanságait és hiányosságait a háborús pusztítás csak fokozta.
A felszabadulás lerombolt, vagy kifosztott gyógyszertárakat talált, a gyógyszer-után-
pótlás is döcögött, mert a gyógyszertárak készleteit részben nyugatra hurcolták, részben
a háborús események során megsemmisültek. Hasonló volt a helyzet a gyógyszeripar-
ban is.

A romok azonban nemcsak a gyógyszertárakat, azok felszerelését és gyógyszer-
készleteket temették maguk alá, hanem a régi társadalmi rendet is, lehetőséget adva
ezáltal, hogy megindítsuk a harcot a magunk területén is az új gazdasági és társadalmi
viszonyok kialakításáért, a szocialista gyógyszerészet megteremtéséért.

A gyógyszerészet - miként azt Vilrnon Gyula volt miniszterhelyettes, szervezési
tanszékvezető egyik beszédében megállapította - „a felszabadulás óta eltelt időszakban
szervezetében, tartalmában és módszerében mélyreható változáson ment át. De mélyre-
ható változáson ment át maga a gyógyszerész is, aki meg akart felelni a szocialista
társadalom által támasztott feladatoknak."

A felszabadulás után még évekig magántulajdonban voltak a gyógyszertárak,
többségük Szolnokon, de szerte a megyében erősen romos, elhanyagolt állapotban.
A gyógyszertárrulajdonosok arra törekedtek, hogy úgy nagyjából rendbehozzák a
gyógyszertárakat, csak annyira, hogy a tiszti főorvos komolyabb hiányosságokat ne
találjon. A gyógyszerkészletet is minimális szinten tartották, csak úgy, hogy megélhe-
tésüket biztosítsa.

Hazánk új társadalmi rendjének a kialakítása folyamán fokozatosan került sor
az állami gyógyszerellátás megszervezésére. Ennek első lépcsőjeként 1949-ben került
sor a gyógyszeripar, majd a Gyógyáru-nagykereskedelem államosítására, s létrehozták
a Gyógyáruértékesítő Vállalatot, mely azóta is jól látja el a feladatát. Igazán forduló-
pont az 1950-es esztendő. A szocialista egészségügyi ellátás alapjainak a megteremtése
céljából 1950 elején kormányzatunk létrehozta az Egészségügyi Minisztériumot. -
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe került a gyógyszerészet és a gyógyszerellátás
valamennyi kérdése. Az állami egészségügyi szolgálat szervezése során 1950 júliusában
valamennyi gyógyszertár állami kezelésbe került. Ez új lehetőségeket és új feladatokat
teremtett a magyar gyógyszerészet számára.
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Az államosított közforgalmú gyógyszertárak összefogására, működésük biztosítá-
sára és irányítására közigazgatási területenként vállalatokat szerveztek. E megyei vál-
lalatokat az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alatt álló középirányító
SL-erv, az Országos Gyógyszertári Központ fogta össze. E szervezeti formában elsőd-
legesen jelentkező gazdasági kérdések miatt szorult háttérbe az első időszakban - biro-
nyos mértékig - a gyógyszertárak szakmai irányítása.

1951-ben a szakmai színvonal emelésére a Gyógyszertár Vállalatok szakfelügyelő
gyógyszerészeket alkalmaznak.

1952-ben megjelent egészségügyi miniszteri utasítás elrendeli, hogy a Gyógyszer-
tári Központ és a Gyógyszertár Vállalatok szakmai munkáját főgyógyszerész irányítsa,
aki az igazgató első helyettese. A főgyógyszerész irányítása alá rendelt szakfelügyelő-
gyógyszerészek munkába állításával valóra vált az a régi kívánság, hogy a gyógyszer-
tárak működésének irányítását, vizsgálatát gyógyszerészek végzik. A szakfelügyelő-
gyógyszerészek feladatköre - igen sokrétű, szerteágazó - folyamatosan alakult ki.
E feladatok közé tartozik: a gyógyszertárak rendszeres látogatása, melynek során
minden felmerülő szakmai problémát megbeszélnek a gyógyszertárak vezetőivel, a tárolt
és elkészített gyógyszerekből mintavételeznek, s a jól felszerelt megyei gyógyszerellen-
őrzőben vizsgái ják meg. Ez is bizonyítja munkájuk fontosságát és megbízhatóságát.
A S'akfelügyeiő-gyógyszerész feladata a gyógysierellátó hálózatban észlelhető elhe-
lyezési, fclszerelé'i, berendezési problémák felmérése, s a sürgősségi sorrend figye-
lembevételével javaslattétel az intézkedésre.

Az állami gyógyszerellátás kezdetben erősen centralizált irányítási jellege eltért
az egészségügyi ellátás szervezésében kialakult és általánosan alkalmazott szervezési
rendszertől.

A megyei önkormányzat erősítését célzó általános decentralizálási elveknek meg-
felelően 1957-ben a Gyógyszertár Vállalatok felügyelete és irányítása a Megyei Tanácsok
hatáskörébe került, ezzel egyidejűleg elnevezésük is megváltozott, a „Megyei Tanács
Gyógyszertári Központja" nevet kapta. Ezzel ugyan megmaradt a vállalati gazdál-
kodási forma, de a gyógyszerellátás szervezésével egészségügyi intézmény feladatát
tölti be. A közvetlen felügyeletet a tanács vb. szakigazgatási szerve - egészségügyi
osztálya - gyakorolja. E feladatok ellátására az egészségügyi osztályokon főgyógy-
szeresd állá>t szerveztek. A megyei főgyógyszerész a Gyógyszertári Központ felügye-
letén és elvi irányításán kívül a gyógyszerellátás terén ellátja az egészségügyi igazgatás
valamennyi feladatát.

Az a minőségi változás és társadalmi fejlődés, mely a felszabadulás után, de
különösképpen az államosítás után bekövetkezett, rádöbbentette a gyógyszerészeket
arra, hogy van másfajta lehetőség is, mint a kapitalista gazdasági rendszer perspek-
tívája - az a remény ugyanis, hogy egyszer gyógyszertártulajdonos lehet. Ez a válto-
zás teremtette meg az alapját annak, hogy kartársaink is megértették, a szocialista
társadalom célja nem egyes kiválasztott személyek részére nyújtani perspektívát, ha-
nem az egész társadalom s/ámára.

Amikor a magyar gyógyszerészet szocialista fejlődését vizsgáljuk, meg kell nézni,
hogy a gyógyszerész milyen pluszt tud adni saját munkájával a társadalom számára,
hogy azután az a pluszl, amellett, hogy számára az alkotás örömét nyújtja, egyben
anyagi felemelkedését is jelenti, illetve eredményezi.
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A gyógyszerészek a felszabadulás utáni időszakban igyekeztek szakmai ismereteik

birtokában a szocialista egészségiig)- megvalósítása érdekében a maguk területén a

legmesszebbmenőbb segítséget nyújtani. Ennek érdekében a megye gyógyszerészei is

tudásuk, ismereteik továbbfejlesztése érdekében nagy számmal vettek részt a legkü-

lönbözőbb szakmai továbbképzéseken. Különböző tanfolyamot végzett 170 gyógyszerész

(egy gyógyszerész több tanfolyamot is végzett).

Az oktató gyógyszerészi tanfolyamot a gyógyszerészek jelentős része elvégezte.

Szakfelügyelői tanfolyamot végzett 6 gyógyszerész, jelenleg 3 ebben a munka-

körben is dolgozik.

Gyógyszerismertető tanfolyamot végzett 8 gyógyszerész, e munkát jelenleg három

gyógyszerész látja el.

Toxikológiai tanfolyamot végzett 40 gyógyszerész, jelenleg ezt a munkát végzi 21.

A szakfelügyelő-gyógyszerész a hálózatban dolgozó gyógyszerészek legfontosabb

szakmai tanácsadója, aki állandóan tartva a kapcsolatot, a legtöbb segítséget tudja

nyújtani.

A gyógyszerismertető gyógyszerész összekötő kapocs az orvos és gyógyszerész

között. Szakmai ismeretei révén az orvos-értekezleteken részt vesz, ismerteti a leg-

újabb gyógyszereket, azok összetételét, hatásmechanizmusát, alkalmazási területét.

A mezőgazdaság szocializálása lehetővé tette a mind intenzivebbé váló termelői

munkát, melynek egyik feltétele a kemizáció minél hathatósabb alkalmazása. Hogy

e feladatokat jól és veszélytelenül el tudják látni, szükségessé vált megfelelően képzett

szakemberek beállítása mind a kezelés-felhasználás, mind az ellenőrzés és szakmai

tanácsadás szempontjából. E területen kaptak feladatot a gyógyszerészek, amikor

1965-ben megszervezték a toxikológiai tanfolyamokat. Ennek elvégzése után a toxi-

kológus gyógyszerész a megyei KÖJÁL megbízása alapján meghatározott területen

a mezőgazdasági kemizációs munka patronálója!, ellenőrzője és tanácsadója.

Gyógyszerészeink a maguk működési területén komoly kapcsolatot tartanak fenn

a tanácsokkal és a különféle társadalmi szervekkel (TIT, Vöröskereszt, stb.). Gyógy-

szerészeink között több tanácstag és vöröskeresztes titkár van.

A szocialista egészségügyre jellemző, hogy az állam jelentős anyagi eszközökkel

támogatja a különféle tudományos munkákat, amelyek eredménye a tudományok gyors

fejlődése. Az orvostudományok fejlődésével párhuzamosan a gyógyszerészeti tudo-

mányok is rendkívül nagy fejlődésen mentek keresztül az eltelt időszakban. A tudo-

mányok fejlődésének nemcsak számottevő és igen értékes eredményei vannak, hanem
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azok jelentős gyakorlati intézkedések végrehajtását is lehetővé tették a gyógyszer-
készítés területén. Ilyen gyakorlati intézkedés pl. az V. és VI. Magyar Gyógyszerkönyv
megjelenése, amely nemzetközi viszonylatban is igen jelentői, korszerű munka mind
a gyógy szertári tevékenység, mind a gyógyszeripar fejlesztése szempontjából.

A gyógyszerészi létszám nem tartott lépést a megnövekedett feladatokkal. A fel-
szabadulás előtt a magán gyógyszertárak igyekeztek a forgalmat minél kisebb költség-
gel üzemeltetni, tehát minimális létszámmal dolgoztak. Viszont az egyetemi képzés
sem tartott ezzel lépést, évente átlagosan 200-250 gyógyszerész végez. Igen sok gyógy-
szerész helyezkedett el - jelenleg is - a gyáriparban, honvédségnél és a különböző
kutató laboratóriumokban, egyetemi intézetekben. Fentiekből következik, hogy a háló-
zatba a végzettek egy része kerül csak. Megyénkbe átlagosan 10-12 újonnan végzett
gyógyszerész került. Azonban ezeknek is egy része az idők során családi és egyéb okok
miatt eltávozott. Igen nagy mértékben fluktuál a létszám. Figyelembe kell venni a
gyógyszerészek életkorát is. Megyénkben igen sok idős gyógyszerész dolgozott és dol-
gozik még ma is, mindemellett a gyógyszerészet erősen elfeminizálódott, ez újabb
problémákat vet fel.

E tények ismerete magyarázza), hogy a létszám 1951-hez viszonyítva csak mini-
mális emelkedést mutat, melyet az alábbi táblázat is szemléltet.

Év Gyógyszerész Asszisztens

1951. 104 19
1969. 142 208

A táblázatban csak a ténylegesen munkában levő dolgozók szerepelnek, a szülési
szabadságon levők nem. Látható, hogy 20 év alatt 40%-kal emelkedett a gyógyszerészi
létszám, ami átlagosan évi 2%-nak felel meg, szemben a forgalomemelkedéssel, amely
mint a későbbi táblázat is dokumentálja, nyolcszoros.

A gyógyszerész munkájának megsegítésére jelentős mértékben szaporították az
asszisztensi létszámot. A gyógyszertári asszisztensek két éves komoly munka melletti
tanfolyamot végeznek, s így válnak a gyógyszertári munka ismerőivé, ezáltal jelentős
segítséget nyújtanak a munkában.

Ennek ellenére összefoglalásként megállapítható, hogy a gyógyszerészek szakmai
ismereteik birtokában, legjobb tudásuk szerint igyekeztek minőségi munkával a maxi-
mális jó gyógyszerellátást biztosítani, a lakosság körében széleskörű felvilágosító mun-
kával (felvilágosító előadások tartása és munkahelyi felvilágosítás) harcolva az egész-
ségügyi kultúra terén tapasztalható elmaradottság és a kuruzslás ellen.

Gyógyszerellátás, gyógyszergazdálkodás

A gyógyító-megelőző szolgálat széleskörű kiépítése során a mindenki számára
hozzáférhető korszerű gyógyszerellátás biztosítása érdekében arra törekedtünk, hogy
a megfelelő mennyiségű és minőségű gyógyszerféleségeket biztosítani tudjuk. Ennek
eredményeként az egészségügyi ellátás fejlődésével párhuzamosan a gyógyszerforga-
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lom is emelkedett, s ma már megyei szinten meghaladja az 1951. évi fogyasztás nyolc-
szorosát. Erről az alábbi táblázat beszél a legékesebben.

Év

1951.
1952.
1955.
1959.
1960.
1969.

Eladási forgalom
millió forintban

17127
19 974
30 592
50107
60 690
137 433

A növekvő igények biztosítása, de a szocialista rendszer gar'dasági törvényei is
megkövetelték1, hogy a gyógyszerek gyártása, elosztása törvényszerűen történjék. Meg
kellett tehát teremteni a tervszerű gazdálkodást, a folyamatos ellátás egyik legfon-
tosabb alapfeltételét, a kellő forgalmi és tartalékkészletek kialakítását. Minden gyógy-
szertár rendelkezik megfelelő törzskészlettel és forgalmi készlettel, ugyanígy a megyei
gyógyszerraktár is, így a lakosság gyógyszerellátása a legmesszebbmenőkig biztosított.

A szocialista egészségügyi szemlélet és a tervszerű gyógyszergazdálkodás jegyében
meg kellett vizsgálni, hogy a forgalomban levő gyógyszerkészítmények mindenben
megfelelnek-e az egészségügyi követelményeknek. Többezer gyógyszerkészítmény volt
forgalomban, köztük nagy mennyiségben elavult, bizonytalan hatású készítmények.
Szükséges volt ez a felülvizsgálat, mert sok gyógyszerből 5-10-féle is volt forgalom-
ban, teljesen azonos, vagy csak lényegtelenül eltérő összetételben. E felülvizsgálat
eredményeként csak a ténylegesen hatásos, széles hatásspektrumu gyógyszerkészítmé-
nyek maradtak forgalomban, ezek száma mintegy 900. A gyógyszertárak forgalmi kö-
réből kivonták a kozmetikumokat és egyéb, gyógyszernek nem minősíthető készítmé-
nyeket is.

A gyógyszerigények minőségi kielégítése mellett egyik legfontosabb tényező a
gyógyszeripari kutatások minél szélesebbkörű folytatása, hogy ennek révén az orvos,
illetőleg a beteg kezébe olyan gyógyszer kerüljöri, amely a legkorszerűbb és optimális
hatóértékű.

Antibiotikum gyártásuhk középeurópai viszonylatban első helyen áll.

Chlorocid gyártásunk világviszonylatban is nagy volumenű. A széles spektrumú
antibiotikumok terén az Oxitetraciklin kísérletekben érték el kutatóink a legnagyobb
eredményeket. Egyéb biokémiai preparátumok közül a magyar kutatók az elsők között
oldották meg a Bn vitamin nagyüzemi fermentációját. Jelentős a Penicillin gyártásunk,
s jelentős helyet foglal el világviszonylatban is a Tiszavasváriban működő „Alkaloida"
gyár, mely a mák szalmájából az alkaloidák egész sorát állítja elő.

Hazánkban a gyógyszerárak igen alacsonyak, nem úgy, mint a kapitalista orszá-
gokban. A beteg minimális (15%) térítés ellenében megkapja a számára szükséges,
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legmegfelelőbb gyógyszert. Társadalmi rendszerünkben ismeretlenné vált a múltnak
azon gyakorlata, mely szerint különböző biztosító intézetek betegei megkülönböztetett
egészségügyi ellátásban részesültek. Ezen túlmenően egyes kiemelt fontos gyógyszere-
ket térítésmentesen kapnak meg a betegek.

A lakosság 98%-a biztosított, tehát gyakorlatilag népbiztosítástól beszélhetünk.

A társadalombiztosítás terhére Vények átlagértékének
kiszolgáltatott gyógyszerek forgalma

Év

1951.
1955.
1960.
1969.

Összforgalomban
elfoglalt részaránya (%)

49,5
65,1
57,3
79,8

alakulása

Forintban

7,92
10,40
13,48
19,19

Fentiekből látható, hogy a társadalombiztosítás terhére rendelt gyógyszerek össz-
értéke és a vények átlagértéke megsokszorozódott. Mind értékesebb gyógyszereket
állítunk a gyógyítás-megelőzés szolgálatába. így valósul meg nálunk a szocialista
egészségügyi ellátás alapvető követelménye: a mindenki számára könnyen hozzáférhető
gyógyszerellátás. Az örvendetes szociális és közegészségügyi haladás mellett bizonyos
egészségtelen tényezők is hozzájárultak a gyógyszerfogyasztás emelkedéséhez, amely
ellen feltétlenül harcolni kell. Ilyen pl. az önkuruzslás, a különböző „divatos" gyógy-
szerek mértéktelen fogyasztása, továbbá az a körülmény1, hogy sok esetben a beteg
erőszakosan követeli az orvostól - számára nem minden esetben indokolt - különféle
gyógyszerek felírását.

y%5 szerellátó hálózat

A jó gyógyszerellátást segíti elő a fejlett, korszerű gyógyszertár hálózat. A múlt
örökségeként átvett gyógyszertári hálózat magán viselte a háborús pusztulás nyomait.
Az államosítás pillanatában a gyógyszertárak túlnyomó többsége igen elhanyagolt álla-
potban, romos, életveszélyes épületekben, hiányos bútorzattal és felszereléssel, mini-
mális gyógyszerkészlettel működött. Az államosítás utáni kezdeti szakaszban igen nagy
nehézségekkel kellett a Központnak megküzdenie. Azt a rengeteg hiányosságot, mely
fennállt, csak mérhetetlen sok pénzzel lehetett volna megszüntetni. Ez nem ment egyik
napról a másikra. Legelső teendő volt a hiányosságok felmérése és egy bizonyos sor-
rendiség kialakítása.

Az államosításkor a megyében 85 közforgalmú gyógyszertár működött. Tekintettel
arra, hogy a múltban a gyógyszertárak koncessziós jelleggel birtak, vagyis egy-egy
helységben indokolatlanul több gyógyszertár működött, mint arra feltétlenül szükség
lett volna, így megszüntetésre került 12 gyógyszertár. Pl. Szolnokon 8 gyógyszertár üze-
melt, ebből megszűnt 3, de ugyanakkor létesítettek egy gyógyszertárat a tüdőkórház
szomszédságában. így már arányosabbá vált a városon belüli eloszlás. A jelenleg
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működő 6 gyógyszertár mellé épül 1970-ben egy új gyógyszertár, valamint az egyik
működd gyógyszertár áthelyezésre kerül új épületbe, korszerű körülmények közé -
a jobb területi elrendezés céljából.

De a nagyobb városokban is ugyanilyen okok miatt került megszüntetésre néhány
gyógyszertár. Olyan helységekben, ahol eddig nem működött gyógyszertár (Alattyán,
Martfű, Nagyiván) új gyógyszertár felállítására került sor.így a megszüntetett és újon-
nan felállított gyógyszertárak egyenlegeként a megyében 71 gyógyszertár működik.

Az eltelt időszakban az épület tarthatatlan állaga miatt teljesen új gyógyszertár
építésére került sor - mely minden tekintetben megfelel a korszerű követelmé-
nyeknek - Besenyszögön, Zagyvarékason és Szolnokon. Olyan helységekben, ahol kör-
zeti orvos működik, de gyógyszertár nincsen, a betegek jobb és gyorsabb ellátása
érdekében kézigyógyszertárak létesültek az orvos kezelésében, ezek száma 34.

Mint fentiekben vázoltam, a kezdeti nehézségek igen nagyok voltak. A szűkös
anyagi keretből csak a legszükségesebb munkákat lehetett elvégezni. Ez eleinte több-
nyire csak állagmegóvásból, festésből állt. Csak fokozatosan lehetett - a felmérés
után - megkezdeni a tervszerű rekonstrukciót. Az alábbi összehasonlító adatokból
lehet lemérni azt a hatalmas fejlődést, amelyet a gyógyszertárak rekonstrukciója során
elértünk.

Korszerűsítésre került 60 gyógyszertár, ebből 45 olyan, ahol 15-20 évig komolyabb
invesztálás nem szükséges.

Az államosításkor folyóvíz 8-10 gyógyszertárban volt csak - még Szolnokon sem
volt mindenütt -, jelenleg 58 gyógyszertárban teljesen kiépített vízvezetéki rendszer
van1, 8 gyógyszertárban az udvarig van bevezetve és csak 5 gyógyszertárban nincs, ezek
olyan helyen vannak, ahol új gyógyszertár építésére kerül sor a közeljövőben. Hűtő-
szekrény 3 gyógyszertár kivételével mindenütt van. Infralámpa minden gyógyszertárban
van. Desztilláló készülék 29 gyógyszertárban van, ez a szám az elkövetkező időben
szaporodni fog, ezáltal a munkahelyeken a friss desztilált víz biztosítva lesz.

A gyógyszertárak felszereltségi foka nagyobb részben megfelelőnek mondható.
A ráfordítás évről évre növekedett. Az alábbi összehasonlító kimutatás a kezdeti
és az 1969. évi állapotot mutatja:

tatarozás,
beruházás

felújítás

1951.
mill. Ft-ban

0,027

1969.
mill. Ft-ban

1147
1200

Nem lenne teljes a dolgozat anélkül, hogy a gyógyintézetek gyógyszerellátásáról
is röviden meg ne emlékeznék.

Jelenleg a megyei kórházon kívül a karcagi új kórház, valamint a szolnoki MÁV
kórház, mint új létesítmények, a gyógyszerellátást a kórházakban működő intézeti
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gyógyszertárak által biztosítják. A megyei tüdőkórházban, az újszászi tbc. gyógyinté-
zetben, a jászberényi és a mezőtúri városi kórházakban gyógyszertárak vannak gyógy-
szerészek kezelésében. Így biztosított a gyógyintézetek magasszintű gyógyszerellátás
megyénkben.

Összefoglalva, megyénk gyógyszerészeié, gyógyszerellátása, valamint gyógyszer-
táraink helyzete az államosítás óta hatalmas fejlődésen ment át, és ha ez a sok-sok
nehézség ellenére eredményesen sikerült, akkor a továbbiakban sokkal könnyebb kö-
rülmények között ez a fejlődés gyorsabb és még eredményesebb lesz, s megvalósul
teljes mértékben az, amit államunk és népünk a szocialista gyógyszerészettől elvár.
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