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GYÓGYSZ ERÉSZET

4. évfolyam ·4„ szám

A FORMU LAE NORMALES ED. lV . BŐRGYÓGYÁSZATI VONAT KOZÁS AI
" BÓRGYóG YASZ SZAKCSO PóRr ÉS AZ ORSZÁGO S BÓR-NE> iIKÓRr \."I IXTÉZEI
EGYÜTTE S ÜLÉSSZA KA

1959 nqvember 29-én került sor a Bőrgyógyász
Nagygyűlés keretében a Formulae Normales egyes
kérdésein ek megvitatá sára. Az ülésszak meg11yító
el5ed ·,sá' dr. F r i t z Gusztáv, a FoNo IV. szerke<ztó L zottságán ak elnöke tartotta
Ismertette azokat az alapelvek et, amelyeke t a
szerkesztő bizottság szem előtt tartott, valamint a
FoNo IV jelentőségét.
i-,.. be•rezető előadás utá11 dr É 11 ő Istvá11 a
szerkesztő bizottság titkára foglalta össze a FoNo
IV.. dermetoló giai vonatkozá sait.. Bevezetőben a
gyógyszer ek vivőanyagainak a gyógyszer hatását
befolyásol ó szerepéről emlékezet t meg Ez a hatás
a bőrön alkalmazo tt gyógyszer eknél a legszembe tűnőbb, éppen ezért a dermatoló giai szereknél fokozott mértékbe n fennáll annak a szükséges sége, hogy
a hatóanyag ok kémiai és fizikai tulajdons ágainak
figyelemb evételével , a terápiás célkitűzések első
rendű szem előtt tartásával , a legmegfelelőbb
gyógyszer alakot és ezzel egyidejűleg az optimális
vivőanyagot alkalmazz ák Ezeket a szempont okat
a FoNo IV szerkesztő bizottsága az előiratok összeállításá11ál messzemenően igyekezet t betartani.
A 266 FoNo előirat kb 40%-a dermatoló gikum.
A készítmén yek fele kenőcs, fele pedig az egyéb
gyógyszer formák között oszlik meg. AFoNo IV-ben
a kenőcsalapanyagok vonalán következe tt be a
legnagyob b változás. Ezért is szükséges kellően
ismertetn i az új alapanyag okat. Az V. Gyógysze rkönyv megjelené se után indult meg a munka a
modern, minden dermatoló giai igényt kielégítő
kenőcsalapanyag sornzat kidolgozá sára. E munkában nagy segítséget jelentett a .Bőr és Nemikórt ani
Intézet vezetőségének tanácsadá sa A fizikai-kén 1iai
stabilítási , de elsősorban klínikai szempont oknak
leginkább megfelelő kenőcsalapanyagok kerültek
be Gyógysze rköuyvün k Addendum ába. Az Addendumba felvett kenőcsalapanyagokat alkalmazz a a
FoNo IV
A kenőcsalapan,yagok területén minden átn1enet
nélkül történt fejlődés némi zavart okozott a rendelőorvosok körében. Nehézsége k mutatkoz tak
azon a téren, hogy milyen esetben, milyen gyógyszerekkel, milyen típusú alapanyag ot rendeljene k
Az orvosok munkáján ak megkönny ítésére és egyúttal tájékozta tás céljából is a FoNo IV . dermatoló giai fejezete elé (az orvosi kiadványb an) egy bevezetőt szerkeszte ttek. Ez a bevezető hat típusba
sorolva iövide11 mag,yaráz atot adakenőcsalapanya
gok helyes megválasz tására Tájékozta t az egyes
alapanyag ok összetételéről, megadja az alapanyagok előn3Teit, hátrányos tulajdo11s ágait, összeférhe tetlensége iket, hog~y ezek ismeretéb en az orvosok a
alapanyag ot Yá!asztha ssák ki.
legmegfelelőbb
mértékbe n didaktika i szembizonyos
Ugyanakk or
pontokat is figyelemb e vettek, hiszen a FoNo-ban
felvett készítmén yek például szolgálha tnak a helyes alapanyag megválasz tás tekintetéb en.
Az új kenőcsalapanyagok túlnyomó többsége
emulziós típusú~ vagy emulziót képző alapanJrag,
1

ill. inás vonatkozá sban va11 összefüggésbe11 a kolloid szerkezett el ~4..z előadó nagy ·vonalakb an is1neitette az emulgense kkel és az emulziókk al kapcsolatos alapvető tudnivaló kat, majd áttért az új hi, atalos ke11őcsalapanyagok ismertetés ére .Az eg\es
alapa11yag ok részletes ismertetés e után kité1t, az
új kenőcstégelyek, ill. a tubusok:b an történő kiszolgáltat ás kérdésére is, hiszen ez is hozzátarto zik a ko1sze1 ű de11natológiai g,yógysze1eléshez
Kívá11atos volna, hogy elsőso1 bari a niagas ·vízta.rtahnú hidrofil és hidrogél alapanyag ú kenőcsöket
tubusokb a töltve adja ki a gyógyszer tár
Befejezésü l reményét fejezte ki az előadó, hog;y
a gyógyszer észet és a bőrgyógyászok közös erófeszítése az eddigihez haso11ló szép e1edmé11yeket
fog felmutatn i az egyetemes magyar közegésZöégügyi felvi1ágoz tatás te1é11.
Az ismerteté st követően N e b e n f ü h r e r
László A Forniulae Nmrnales a dermatoló giai g_yakorlatban címmel szá1nolt be a szakorvos szen1pontjából a FoNo bőrgyógyászokat érintő részeiről Az előadás részletese bb ismertetés ét alább
közöljük
Felkért hozzászól ásában S k u t t a ,'Í.rpád professzor (Debrecen ) megállapí totta, hogy a FoNo
IV -ben leírt és forgalomb a került modem külső
leges g,yógyszerkészítmé11yek az ország minden
receptíró orvosát az elé a kérdés elé állítottik,
hogyan használja ó'ket~ A klasszik11s ía,11nakol6gia.,
ill. a ta11ult derniatothe1 a.pia externa ne1n tarta.Imazza a célszerű f0111asználásuk:hoz szükséges
is1neretek et. Mivel a szóbanfor gó anyagok n1ár
a gyógysze rtárakban vannak, idősze1 űvó ·vált
racionális hasz11álatuk:nak a n1egvitatá sa Tekintettel arra, hogy a külsőleges gyógyszer eknek a
dermatoló gia a patronáló szakmája, e feladat a
bőrgyógyászokra hárul
.A bőr helyi kezelésén ek nincs adaeq·uat k:órtana.
i"sgyógyta na. Benne a 'latio 1nellett n1ég nag,y szükség va11 az intuitió1a is. A klasszikus liórkórtan
-az an1elyet tanultak - meg volt eléged, e ~1z 0g\'korú ala.p- és hatóanyrxgokkal, amelyekn ek a L1dományos bázisát Unna közel 100 év eliílt rakta
le és még n1a is erre tán1aszko dnak _Az úi ~ülsó
leges g,yógyszer ekhez ez a tudásanya g ke\ és. üt·, cn
év óta lényegébe n változatla n a bőr helyikezelésr'nek a tana, an1iben főrésze \·an annak hog_v f-;:zázadunkban a. dermatoló giai sze1nlélet klinikai Bfkon
a. belgyógyá szat, mor_fológiailag pedig a hisztológia
irányába tolódott el Egyik i1án:yzat sen1 alka.linas
az új külsőleges gyógyszeJ ek 11atás111ódjánal: l;S
alkalma.zásá11ak is1nertetés érc Ezért ko1no]\· c1 ő
feszítésre va11 szükség, ha a fo1g;ya]o1nba 'i{E'J ül~
szerek alkahnazá sához tudo1nánv osan if„ l1elvt::illo
útmutatá st kívánnak közhaszn álatra bocsátani
Gyökeres kezde1né11yezés szükséges a l>éh helJ ikezelésé11ek korszerű átépítéséh ez és ela\ ult oktr.t:isának a inegjavítá sához. \lelejár· az ellátandó bi~i-·
elváltozás oknak (pl. különböző ekcéma-ál la potokl
a külső ingerek okozta keratin-fu1 1keió' áltozások--

1
•.

,'

'

'
'.

111960. április

GYÓGYSZERÉSZET

nak l1aladottabb kórtani átfügahnazásával,. a.zaz a
de1 nzatopathologia, n1ode1nizálásával js„ Ez a nel1ezebb része a problémának A feladat sokkal nagyobb
és sokkal sfügetőbb, mint amiiyennek jelen pilla,natban látszik Legalább egy év szükséges ahhoz,
hogy az új külsőleges gyógyszerek értékéről a gyakorlat szán1á1a elegendő adat álljon_ rendelk:ezésre
Kívánatos, hog:y 1nennél többen fűglalkozzanak
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e kérdésekkel, és ezért jaYasolta, hogy a Bőrgyó
gyász Szakcsoport jövő év-i nagygyűlésén az egész
1\:érdést ''-itassák rneg
.:\z elhangzott előadásokhoz szán1osan szóltak
hozzá és sok: gyakorlati vonatkozású l{érdést tettek
feL :\z egyes kérdésekre az előadók válaszoltak .
K ovác:s László
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A FORMULAE NORMALES A DERMATOLÓGIAI GYAKORLATBAN
DR NEBENF'ÜHRER LÁSZLÓ

"A.z orvosi r11u11kát n1egkönnyítő szakn1ai segédkönyvek történetében szokatlan eset, hogy a szerkesztés, bírálat, megjelenés és többszöri kiadás
után a szakkö11.yvet nyilvánosan isme1tetik Jelen
esetbe11 a Forniu1ae ..J._-ri.lo1'1nales cín1ií kön~yv az
értekezés tárgya s a jele11 inegbeszélés azért szokatlan, n1e1t a jól nlegszerkesztett mű 1nii1de11kinek birtokában ·van~. a kön.yvet is1ne1jük, utasításait részben felhasználjuk A könyvet ismerjük,
de nem használjuk eléggé, az újabb alapanyagokat
örömn1el fqgadjuk, de i1em is1ne1jük: részleteiben
alkalmazásuk területét és tulajdonságaikat. Bőr
gyógyászati szempontból a FoNo IV-et fel kell
fedeznünk, szakmai megvitatás fényében kell megfOrmálnunk s n1indez nem ellenk:ezik a bevezető
ben elmondottakkal, mert belátható időn belül a
gyógyszertan rohamos fejlődését tekii1tve, a kön:yv
újabb kiadásban fog megjelenni.
Ha ma kellően megindokoljuk szükségességét,
újabb adatokkal gazdagítjuk tartalmát, rájövünk
rendkívül jól alkalmazhatóságára, a FoNo IV
nélkülözhetetlen kézikönyvünkké fog válni. Ez már
nem a Szabványos vényniintálc cí1net, az értékes
tartalmát eléggé ki nem domborító felírást fogja
viselni, hanen1 ez a könyv lesz a forn1ulák alapulvételével gyógyszerrendelési útmutatónk Emellett még mindig használhatók a magisztrális és
oflicinális rendelések Ebben a könyvben találjuk
meg bőrgyógyászok részére a legfontosabb és jó
minőségben eddig legjobban nélkülözött remedium constitt.iens-t, az alapa1\yagot, a zsírok,
paszták, vizes és olajos alapanvagok legújabb összetételét és az új 11ienstruum-ok bevezetését, az alapanyagok fiziko-kolloidális összetételét, a re1nediu11i
cai dinale-val, a fögyógyszerrel való elegyíthetősé
gét.
E bevezetésből már kitűnik, hogy a FoNo-t
a bőrgyógyász egész _különleges módon szemlélheti s használhatóságának továbbfejlesztésében,
az eddigi ta1tal1nána.k értékelésében, szakcsoportunk rendkívül hálás feladatot vállalt.. Az időpon
tot is jól választotta meg, mert a három előadó
1nunkáját lén·yegeseú n1egkönnyítették a bőr
fiziológiájának előadói és referensei. ~4. FoNo
használatára csak közvetett adataink van11ak :
Öt gyógyszertár vény-forgalmának birtokában a
receptek következi) n1egoszlását látjuk :
L Kisforgalmú gyógysze1tá1 október havi teljesít1nénye : 1766 v-ényből 280 inagisztrális \:-én~y :
15,8%; értékben 2.:1, 307,~- Ft 1486,- Ft-tal
szen1ben : 6°;~
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II Gyógyszeitái 18 666 vényből 2911 magiszt1ális vény: 15% ; értékben 266 500,- Ft 2.:1, 500Ft-tal szemben: 9,1 %
III Középfmga.linú gyógyszertá1 2i 500 vényből 45'75 volt a n1agisztrális vén~y: 18%; értékbe11
395 300,- Ft 45 OOO,- Ft-tal szemben : 11 %
IV Gyógyszertár 38 614 vényből 5800 magisztrális
vény : 15% ; értékben 628 300,-- Ft .56 700,- Fttal szemben : 9%.
V Nagyfmgalmú gyógyszertár 5i 212 vényből
10 338 n1agisztrális
vé11;y: 18~~ ; értékbe11
1 460 500- Ft 102 000,-Ft-tal szemben; 6,3%
A rnagisztrális vén~yek tehát kb a vén-yforgalom 15-18%-át teszik ki, ezeknek becslés
szerint a fCle FoNo előirat, an1i az összes vén:yelcre viszonyítva 7-9%-nak felel meg
ggészen különleges képet nyújt az a statisztika,
a1nelyet az 1959„ november 9-i egész r1api vé1Tyforgalomról kaptunk öt nemibeteggondozó intézettől :
.
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A FoNo négy fontos fejezettel van a bőrgyógy'á
szok segítségére : 1. a bőrgyógyászati vények,
2. a más szakágak előírásai között fellelhető bőr gyógyászati gyógyszerek, 3 a tájékoztató rnegjeg:yzések a Fo:No gyógyszerekkel kapcsolatos,
törzskönyvezett gyógyszerekről, i azoknak a
gyógyszereknek a jegyzéke, amelyek rendelése
esetén a hivatalos készítn1ény adandó ki
_A Lőrg:·y-ógyászati -vén-yek az orvosi kiadásban a
'/ 5 so1szá111tól a 14:3-ig terjed11ek. E 68 vé1i-yn1inta
közül több gyógyszeralapanyagként is szerepel,
ilyenek pl a fcn111a.Idehid, káliun1hipe1n1anganát,
bórsa';, lenn1ag liszt stb }1~zek11él a készítn1ényeknél a gyak_orlati alkaln1azás magyarázata a fo11tos Sok gyógyszert 111egszokáshól ír magisztrálisan az orYos, pl. az [Tng diachylon salicylatup1-ot
Néhánvat a Fo?\ o eJóiratai közül 11en1 szívese11
írnak . ·~11e1t a százalékos arányosítást a. beteg érzé-
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