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Megalakult a Neuropszichofarmakológia Történetével 
Foglalkozó Nemzetközi Hálózat  
(International Network for the History of Neuropsychopharmacology 
– INHN)

2013 májusában kezdte meg munkáját az INHN, és már az alig több mint 1,5 éves működése során  
impozáns mennyiségű fontos adatot tett közzé. A honlap címe: inhn.org; E-mail: inhn@inhn.org.

Az INHN kezdeményezője és szellemi vezére Thomas A. Ban, a magyar származású, évtizedekig  
az USA-ban, ma Kanadában élő nemzetközi hírű, neuropszichofarmakológiával foglalkozó klinikus 
professzor. 

Az INHN kitűzött célja, hogy neuropszichofarmakológiai alappilléreket rögzítsen és különböző 
generációkhoz tartozó és különböző szakmai háttérrel rendelkező neuropszichofarmakológusok 
között teremtsen kapcsolatot, valamint az interdiszciplináris tudományág történetéhez tartozó olyan 
anyagokat tegyen közzé, melyek a terület tovább fejlődését segítik. Az INHN operatív bizottságának 
tagjai: Thomas A. Ban (a hálózat koordinátora), Berry Blackwell, Samuel Gershon, Peter R. Martin 
és Gregers Wegner. 

Az eddigi honlapon megjelent INHN témák a következők: 

1. Historical Dictionary of Neuropsychopharmacology – fontos szakkifejezések születésének tör-
ténetével foglalkozik, megadva a terminus teremtőjének nevét, az első publikációt, a fogalom 
definícióját és a bizonyító erejű idézeteket.

2. Historical Drug Inventory of Psychotropic drugs – a pszichotróp vegyületek történetéből rögzít 
maradandó értékű eseményeket.

3. Photo History of Neuropsychopharmacology – a neuropszichofarmakológia elmúlt 50 éves tör-
ténete legfontosabb eseményeinek fotóit teszi közzé.

4. Profiles of Distinguished Neuropsychopharmacologists – a neuropszichofarmakológia történe-
tében fontos szerepet játszó, már elhunyt alkotók munkásságának lényegét írja meg az INHN 
valamely felkért tagja.

5. Controversies in the History of Neuropszichopharmacology – a pszichofarmakológia fejlődésének 
történetében ma aktuális, leglényegesebb ellentmondások megvitatását katalizálja. 

6. Textbook on the History of the Neuropsychopharmacology – a históriára vonatkozó maradandó 
értékű kézikönyveket mutatja be.

7. Discoveries That Have Not Been Followed Up & Experiments That Could Not Be Duplicated – 
számot ad olyan figyelemre méltó felfedezésekről, amelyeknek nem lett folytatása, valamint olyan 
kísérletekről, amelyeket nem ismételtek meg.

8. Information on Books in Neuropsychopharmacology – a neuropszichofarmakológia történeti 
érdekességű klasszikus és jelenlegi könyveinek ismertetése. Az élő szerző ad információt a tar-
talomról és nyilatkozik a könyvben foglaltak hátteréről. A tagok véleményt írhatnak a könyvről 
és a szerző köteles válaszolni. 

9. Biographies, Autobiographies and Selected Writings of Neuropsychopharmacologists – jelentős 
neuropszichofarmakológusok biográfiai adatainak, illetve válogatott írásaiknak ismertetése.

10. Historical Perspectives: Information From and Comments on Current Publications in 
Neuropsychopharmacology – a neuropszichofarmakológiai publikációk értékelése históriai 
perspektívából.
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11. Electronic Archives in Neuropsychopharmacology – nem közölt, de releváns írások és előadások 
archiválása, és vitalehetőségének biztosítása.   

12. Educational E-books – neuropszichofarmakológia tanításával foglalkozó könyvek.

Az eddig felsoroltakból kitűnik, hogy az INHN rendkívül fontos küldetést teljesít, mert a neuro-
pszichofarmakológia történeti értékű eredményeinek ismertetése, analízise, szintézise inspirálhatja  
a tudományág kutatóit. Az első évi gazdag termés alapján érdemes lesz minden neuropszicho-
farmakológia iránt érdeklő számára a publikációkat az interneten követni.

Miklya Ildikó 




