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Érdekli-e a gyógynövény a gyógyszerészeket? 

(Egy felmérés tanulságai) 

DH. Hl\ZKAGY AJ\Dlüit'.'l 

Az MGYT Gyógyn,övény Szakosztálya l~érdőlazmk 
segítségével tájékozódott arról, hogy milyen fokú a 
gyógyszerészek részéről a gyógynövényekkel kapcsola
tos érdeklődés. A döntő többségben hálózati gyógy
szerészektől beérkezett válaszok alapján - többek kö
zött a továbbképzés igényére, annak tárgyára, fejlesz
tésére és a kiemelkedően fontosnak tartott témakö
rökre vonatkozóan - pozitívan egyértelmű értesülések 
birtokába y'utott. Mindezek igazolják a Szakosztály 
erldig,i irányvonalának helyességét és adna/e bátorítáöt 
o/mi:lk további követésére. 

A világszerte feltűnő mértékben megnövekedett 
gyógynövényfogyasztás, ez mint új jelenség töhb 
kérdést vet fel. A gyógyszerész vélekedése azért 
Horn mellőzhető, mert a gyógynövényfogyasztás 
dönté5 hányadban nélkülöz minden el6zetes orvmü 
vizsgálafot és kimeríti az öngyógyítás ismérveit. 
1\fivel hazánkban a gyógynövények nagyrésze sza
badon beszerezhet(), a rászorulók joggal támaszta
nak igényt olytm beszerzési forrásra, ~1hol a heszer
zét>Hel kapcsolatos kérdéseikre megbízható és kor
Hzerű választ kapnak. Ilyen beszerzési forráHként 
eif.;{faorb~m a gyógyszertárak lennének hjvatottak. 
Rzá1úos jelarramut~1t, hogy gyakorlógyógyszeré:-;zo, 
ink a gyógynövényekkel Jrn1>mmla~to:-; ürnwretcket 
rie1u vagy rnmk fogyatékoHnn birtokolják. A jelen
legi helyzet szerint a gyógyszerész egyrészt ne111 
rendelkezik a gyógyszertárban a i->zii lrnégeH dmg
föle::;égekkel, másré8zt megfolel{) tudá~::mnyagot, 
~mm birtokol. 

A gyógy8zeréHzek jelonW:-; há11yadá1111k véle111é-
11yét tükrözte J1Z az 1H78/79·ben a „Gyógyszeré 
szet"-hen lezajlott sajtóvita, illetve állásfoglaJás, 
nn1ynek vitaindító cikke dr. Szabó László tud. 
rn111unkatárs tolla nyomán látott napvilágot. 
A véleményt kifejez6k Ö88zegezéskéqt a prohléma 
l'ókuHzaiként a következ6ket jelölték ineg: 

a gyógybzertárakhan távolról .sincs degmu/() 
g1;ár;ynövériy (több a hiány-, mint a hrn-izerezheW 
uikk), ~ 

a gyógynövényekkel kapcHolatot-i i.smerelnn,1;uu ki
ányos, az ismeretanyag ápolása elmaradt és most 
a!zút formában jelentkezik az igény, 

a gyógyszertárak igazgatási központjaiban és 
nagyobb területi gyógyszertárakban nincs mcgfele
lö szakember, 

mindezek következtében a f ogyasztólc szakszerű, 
ellátása elégségesnek nem tekinthető. 

A hazai gyógynövényforgalom és felhasználás 
jelen gyakorlatában felmerülő néhány kérdés tisz-
1 ázására - esetleg a jövő teendfünek felderítésére 
- a MGYT Gyógynövény Szakosztálya körkérdés 

formájábrtin igyekezett tájékozódni, els6sorban a 
közforgalmú gyógyszertárak gyógyszerészeinek kö
rében„ 

Mivel tájékozódását kezdetinek, de országos szin
tűnek szánta az adminisztratív lépéseket illetően 
1983. tavaszán a megyei és a fővárosi gyógyszertári 
központokhoz fordult, támogatásukat kérve„ A ké
rést a központok készséggel magukévá tették és a 
kérdéseket továbbították. A továbbítás intenzitá-
8áról, esetleges kommentálásáról a szakosztálynak 
nincs értesülése. A kérdésekre adott válaszok jel
legéből, számából - mint ilyen esetekben megszo
kott - változatos, de sok lényegi vonást tükröző 
kép alakulhatott ki, melyre még visszatérek. 

Nem ismerjük, hogy az ország 1436 gyógyszer
táráb;:111 (1 ~m)-es évkönyv adafa) mlíköd{) kb. 3600 
gyógyszerész közül hánynak kezében fordult 1neg a 
szakosztály kérdőlapja, tény azonban, hogy n sza
kosztályhoz 260 kitöltött kérdfüv tért vissza. 

Ezen a helyen köszönjük a velünk együttrníik<i
d{), ügyünket támogató gyógyszertári központok 
intézkedését és a kérdfüvekre váh.;zt ti.idó kollégák 
jelentkezéHót. A kérdé8elue v:ilaHzoló 2GO kolléga 
:n Hzemély kivételével a k<izforgalmú gyógyi-;zertá„ 
rak 1mmkata,ri-;;ühól ndódik. 

Teki11tettcI a, kérdéHck jellegöre éi-; a kapott vá 
lnszok érdemi voltára, alább közöljük az,ok lé11ye-
ges részöt a szalrnmi nyilvánrn-11-;ággaJ. 

8zaJcosztátyi ta;;sáy. A 2GO gyógyszer<~HZ küzül 
jele11leg :_rn f{) HZ<lkOS%:tályi tag, rnH kfván taggá Jen~ 
11i (ezek együttes szá1w1 a válasza<Y>k G7%-ái, jeJe11-
ti). 

licnd8zerc.s üijéko;duJú.st fii,oterápia, gyógy11övÖ· 
nyeklrnl krtp<~solatm; hatá::;tani ii-;rnerotek ténmkür· 
hfü 25S-en kivámmk (ami düntJ) folrn1érfíje a vonai,
kozó ismeretek iránti igénynek). Ezek küzül 140-en 
köz.vetlen úton 66-an a központok kiizvetíth.;ével 
kérik rt tájékoztatást. Vagylagos forrn át 11 e11 jelöl
tek meg. 

'Perü.Jeti C8oport meyalaJcUrLwl (eset.log ü:-;szevc>11t 
ruegyei fonnában) 18:3 kolléga igénye (48-an mm1 
nyilatkoztak és a megalakulást csupán 20-en iiem 
tartják szükségesnek). 

Továbbképzést 252 Jmlléga tart szükségei-;nek, 
melynek lebcmyolítására a határozott elképzelések 
a következők: 

gyógyszertárvezeWi, vagy szakosztályi értekez
leteken ( 64 szem.), 

kéthetes, laboratóriumi gyakorlatokkal összekö
tött tanfolyamokon (egyetemi intézet, OTKI) (47 
szem.), 

évenként 1-2 napos konferenciák keretében ( J 8 
szem.), 
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írásos anyag (körlevél, folyóirat, stb) formájában 
(15 szem.) 

növénymeghatározással egybekötött botanikai 
túrák keretében kívánják ismereteiket kiegészíteni 
(5 szem.) , 

A továbbképzés tárgyát illetően 154 részletesen 
nyilatkozó, a kívántismeretekalapján a következők 
szerint osztályozható: 

Növényekkel kapcsolatos farmakológiai ismere
tekről, fitokémiáról 55, 

a gyógynövénykutatáö új eredm~nyeir61 42 kol
léga kíván hallani, 

népi gyógymódok és népi gyógynövények ter-
mészettudományos értékelését kéri 16, 

kozmetikumokról 12, 
termesztésről 8, 
propoliszról 6, 
szintetikumokkal szembeni előnyökr61 6, 
interakciókról 5, 
gombaismeretről 4 fő kíván hallani. 
Kiemelkedően fontosnak minősített témakörökről 

170 nyilatkoz<? véleménye alapján az alábbi cso
portok alakultak ki: 

teakeverékek kémiai összetevőiről, farmakológi-
á járól 44 fő, · 

a fitoterápia időszerűsége 26 fő, 
<1Z orvos megnyerése, a gyógynüvények gyógy-

szertári forgalmának :növelése 16 fő, 
feldolgozás, ellenőrzés 12 fő, 
standardizálás, korszerű kiszerelés 6 fő. 
További J°wvaslatolc: ismertet{) elé5adások tartá:;.;al 

orvosi értekezleteken és lailnrnok szán1án11, járáson
ként szakgyógyszortárnk .létosíi)ésének, a, fa,rmakog
noszta szal<gyógyHzenSszek :-;zárna 11övdÖtiÖllck Hzor
gahriazása, :-;tb.. 

A szakosztály uü11dezek alapján lönyogí L<'íny kö11i; 
vette tudomásul, hogy igény van a gyógyHövény 
tárgyú továbbképzésre és a kérdéskür nem elha1nyi1-
golható számú gyógyszerészt, foglaJkozbLti. 

lVIár a statisztikai értékelés ezen kezdeti fokán is 
meg kell említeni azokat a megyéket Bács-Kis 
kun, Baranya, Békés, Győr-.Sopron, Hajdú---Bi 
har, Heves, Nógrád, Somogy -- ahol a gyógyszer
tárak számához viRz011yítottan 20-40%-os volt 
a válaszadás számszeríl aránya. De ugyanígy vol
tak igen gyenge visszhangot adó megyék is: egyet
len megye nem reflektált kérdéseinkre. A szakosz
tály a jövőben különös figyelmet kíván szentelni a; 
pozitív és negatív értelemben kiemelkedett me
gyéknek. 

A válaszok egyhangÚ<1ll a lényegre tapintottak, 
amikor 99%-ban a tájékoztatás szükségességét 
hangsúlyozva és igényelve, azon belül a gyógynö
vények terápiás alkalmazására vonatkozó háttériR
meretek fontosságát emelték ki. 

A gyógynövények oldaláról nézve és mériegelve 
~ helyzetet: a hazai, nagyrészt, ellen6rizet1en álla
pot normalizálásának alapveW feltétele, hogy a 
gyógyszen;zakértő éH k<Szvetítésével a beteg (fo
gyasztó) termé-;zettndományosan megalapozott is
mereteket birtokoljon, illetve kapjon. A gyógysze
rész ismereteinek olyan tényanyagon kell nyugod
nia, mely biztosítékot jelent a megalapozatlan vá
rakozásokkal szemben, tehát a hitelrontó csalódá-

sok léterjöttének gátlója! Ez nem annyira 0zemé 
lyes, mint inkább össztársadalmi-közegéi'izségiigvi 
érdek. Ennek hangsúlyozása. azért elengedheteUe~1 , 
mert az egészségügy érdekeit párhuzamosan szol
gálja a gyon;an és pregnánsan ható szintetikus, 
illetve é"L hatását vontatottan kifejtő, a kóros álla
pot bevezető szakaszában a szintetikumot felesle
gessé tevő, vagy a szintetikum 'alkalmazása után 
azt felváltó gyógynövény eredetű készítmény . 

. Ezen szemlélet a gyógyszer:növényeket ~~z 
e:r5szségügyi kultúra szerves kiegészítőjévé avatja. 
Ennek fordítottja, a gyógynövények célszerűtlen 
felhasználása~ hatásuk jellegének és mértékének 
eltúlzása, vagy semmibe vétele, az egészségügyi 
kultúra megcsorbításával egyenlő. 

A felmérésből adódó következtetéseket a sza
kosztály vezetősége megtárgya.lja és magára néz
ve az alábbi tennivalókat jelölte meg: 

1. A szakosztályi tagságot igénylőket tagjai so
rába veszi és gondoskodik a vonatkozó nyomtat
ványok szétküldéséről. Ezzel a tagsági felvétel nem 
zárult le, gyógyszerészek és más szakmabeliek to
vábbi jelentkezését tárt kapuk várják. A szakosz
tályhoz csatlakozni szándékozók forduljanak a 
követ)rnző címre: Dr. Máté Imre jr. tudományos fö
munlcatárs, M.T A Botanikai Kutatóintézete, 2W3 
Vácrátót. 

2. Az érdekl6d6ket felveszi információs list;ájá
n1 és gondoskodik arról, hogy értesüljenek a sza
kosztály terveiről. 

3. Lépéseket tesz a továbbképzér; megfolcW for
máinak kialakítására, Jrnzdoményezi ennak n to
viihbköpzési rondHzerhe Uirtö11{í ará11yos heilloszté
Rét. 

4. J\ toriilnii <'SoporLok rnuga.lakítá~;a iránti fr„. 
deldtíd1.~H fi>ko7'<'><lái-;ávaJ a. rllár rnííküdtí [) c:-;op()rL 
(Baranya, Békés, Oyfü·-Nopron, Heves, Nógrád) 
mintájára további területi csoportok létrehozását; 
szorgalnw~zza. l~lslS lépésként a szeptern lmr 28-án 
tartott; vezotfo1égi ülésre meghívta a ldeuielkecW 
megyék képviseWii,. 

!(-p A. X a 3 H a!( b: Hlimepecyem-Jlll le1u1 ri11b1e 
fJUCl77CllU51 gJap.AWlJCGmoe? (Db!BO,[(bl H3 c6opa )J,aJ!HhLX) 

OT1~c11 JicYe6HbIX PacTeHHH BeHreprn:oro 0611~ecTBa 
Q)apMaIJ,CBTOB npII llOMOlllH onpüCHblX KapT04C}{ co611pa11 
rrnqrnpMaU,HIO 0 TOMJ lJTO co CTüpOHbl 11)apMaU,eBTOR IG!l<'.OÍÍ 
HHTepec nponBJI5J:CT01 B CB7l3H e .ne11e6HbIMlf pacre1rn.H
MH. Ha OCHOBC OTBCTOB JIOJiy4eHHbIX B !IO,QJB.JJ7IIOlljt!M 
60JibllIHHCTBC OT (jJapMau,eBTOB aI!'re 1!HOií cen1, !IO.r!Y!JJIJ!ll 
110.JIO)KHTC.JlbHO OJJ,H03HalJHbie H as fí)PIIf("I HblC um11op·· 
MaIJ,HH OTHOCHTC.JibHO I10Tpe6HOC r11 B ycuBep l!JCC rnoBa~ 
HHH, npe,n:MeTa, pa3BHTII51 Jl()CJTe)lHero H no l\1He!IIIIO 
tjlapMa~eBTOB oc.o6eirnO Ba)KHbIX rel\L 

nr. A. fi ~í '/, n 11 g ,\ : l re 17fi1rn11r1cí.~ls 1:11t.co'.,frrl i.n 
111cdiud 7J{!fnts? (E\ ídell<'<' of a \n>Ígliing) 

The Medical Vlant ] )epart1nent of the li ttngarian 
:Plrnn1wceutical Socit•tv colleeted inforrnations IJ\ thc 
aid of qne8tiollarieR Ú) gain informations on tlte 'iteiu: 
ín\\ hich measureare plwrmacists interested in questio118 
related to meclical plants? Positive and unarnbiguous 
informations have been collected frorn the answeres 
received rnainly from general practice pharrnacists, indi
cating claün to s1wcial postrgaduate inforrnation; 
also suggestions were presented on the subject area 
which have been regarded as most important. 
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Dr. A. H á z n a, g y : 1 ntress íeren clfo l1 cil pflun::c11 
die Apotheker? 

J)ie A iitcilmig lieilpflanzen d~'r Ungarischen Pharrna
z,ó11Lischen Gesellschaft i:;ainmelte mit der Hilfe von 
Fraaebogen lnformationen über den Grad des Ir1teresses 
der 

0
Apotheker zum :Fragen die rnit der Heilpflanzen 

verbunden sind. Die nieisten Antworten sind von 
Offiziirnpotheker eingelaufen. Die Antworten offen
barten massgebenden Anspruch auf spezialisierte Fort
hild nng, au f W eiterentwicklung von Themen die 
bcsouden; wicbtig betraclitet werdell sollten. 

* Hesumo en Esperanto: 

D-ro A. Háznagy: éu lá kuracplanto intere&as 
lo farmaciistojn? (imstruajoj de unu studo) 

La Kuracplauto-Fako de la Hungara Farmacia 
Rocieto orienti{ás helpe de dernandilo j, ke kiagrada 
estas la interesigo de la farmaciistoj koncerne la kurac
plantojn. Surbaze de la respondoj alvenintaj decide 
grandparte de la farmaciistoj laborantaj en la reto, 
la Societo akiris ko111petentaj11 informojn inter aliaj 
pri preteudo al pluperfektigo, pri ties ohjekto kaj 
Pvoluigo, kaj pri la temaroj konsiderataj elstare gravaj. 

(SZOT E Gyógynövény~ és ~rogi8mereti Intézet, Szeged, Eötvös u. 6. - 6720) 
Erkezett: 1983. XI. 4. 

GLAXOMED 
A GLAXO Group Nagy-Britannia legnagyobb g yógyszcripari cége. Nemzetközi hírnevét a cepha

losporin antibiotikumok, hcl~1i szteroidok kifejte sztésévcl és új - az asthma, a magas vérnyo

más és a gyomorfekély elleni - gyógyszerek fel fedezésével alapozta meg. A cég új budapesti iro

dájába keresünk 

MAGYARORSZAGI KERESiiEDELMI IGAZGATÓT 

A sikeres pályázat feltétele a gyógyszerész végzettség, a harmincas életkor és az a képesség, hogy 

a jelölt a legmagasabb szinten tudjon kapcsolatot tartani az orvosi szakmával, az iparágakkal és 

a hatóságokkal. A pályázónak széles körű tapasztalatokkal kell rendelkeznie az cgészséggondozó 

hálózat területén, a gyógyszeriparban, illetve annak marketing témájában. 1Szükséges az angol 

nyelv felsőfokú, tárgyalásszintű ismerete. 

Felveszünk továbbá angolul beszélő 

'fITKARN Ö'I1, 

aki az új igazgatót napi munkájában segíti. 

Jelentkezés önéletrajz és fénykép csatolásával, a borítékon a „GLAXO" szó feltüntetésével, az 

alábbi címen: 

P. Ii. Személyzeti Osztály, Decsi Sándor 

1731 Budapest, Pf. 136. 

IX., Szamuely u. 38. 


