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1. SZÁM 

Gyógy.~zcré~zct 31. 1-4. 19!31. 

.DT{. I~El)\t.ESS::r: Ci.YÖ!{(})~ 
ii F<1r11111lne Norrnnles i':izerkec;zt(i Bizoiün\gfinnk t·l11i.'1kr• 

„„:f 8„:erz(i cittel.::intésl nyúji a ha111lu·o,c:xtiL 111eyjeleu(J 
/3zabL'ányo.-,· ft ény 11Ii.'liták f on.tosabb előírásairól. „4:~ 

otvo..;i és a gyÓ[J!f8Z.eré.szi. kötetben /o{!lallak kü:;lll e 
helyen klilönöscn a kö:;forgal111.ú gyóyys;:ertúri n1un~ 
kát érintiJ tételeket, 'lnint új kés::.ítn1ényck és .scgéd
snya{/Ok, gyóyyszerké8:;ítés, -kiadá..;, -túrolá8, -r1yóyy
a.zere8 interakció/,;,, luu·;:ználati 'lllasitások~ non1eukla
t tírn ré.s::letekel- foylalja ös«;;;e, de a;~ orrosi {/!ft){Jys::er
rcndelé8 s2.ernpontjait i.s en1líti. 

. Jelenleg a .l!~nrn1ulae :t-rornudes (a trl\-lihbiakhan 
IToNo) 1Hü7-hen 111egjele11t \..'. kiadása van érvé11:r'
ben .. ;.\ .FoNo újabb, tehát \TI. kiadásának szük1-1ö
gessége tnár korábban felrnerülf:. é;.; az Egészf'égügyi 
Jlinisztériurn utasítására a k.iadYúnvért felel6s Or
s2ágos (fyógyszerészeti Intézet- (a~ továhhiakhan 
0(4"~{1) vezet<5je 1nár 107ü-ban szerke:-:zt/íhizott
s{~got bízott rneg, a1nelynek feladata a korszerü 
küvetelnuínyeknck 111egfelelli receptg,vííjter11ény ki
flolgozása. 

+'1 :FoNo \.i L inegjclentetését. f{íként a kiJvel kezr'i 
szetnpontok tették szüksége::-:sé: 

1. i1. jelenleg é1";,-ényben lé\-() előiratgyüjtcn1ény 
ru.egjelen~se óta eltelt csaknen1 20 év alatt a gyóg~'
. ...;zores terápiában szátnos jelentli;.; vúltozás követ
kezett:. be. Etészben új hatóanyagok kerültek alkal-
1nazásra, egyes korábbiak használata vü;zont az 
új:1bh u1egítélés, szernlélet alapján a. gyakorlatban 
1nár nen1 indokolt. i\. hatóanvnaokou kÍ\'lii szá1110;; 
új segédanyagot lehet tl gy(~g_\;~zertechnológiúban 
<J!ltin1álü; hatású ké~zítn1ényck előállítására alkal
inazni. l\Iindezek alapján a li'oNo \1. - néhány 1nó
flosító OGYI határozat ellenére - Jolcnb').s részben 
ela vultnnk tekinthet{). 

2. }legjclenés e16tt áll a hi \-atalos l\L1gyar Ctyúgy
szerkönyv VII. kiadása (ll tov.ihbitlkban J'h. Hg. 
\71L), arnelyben szá1nos új hatrí- és segédanyag 
kerül felvételre. 

a. Szükségessé vált a J.>h. Ilg. \íJI. és a JToNn 
gyógyszerkÓ:~zít-,1nényeinek n korMzerü irányelvek 

:-;zerinli rendezése. 'l'ühb elóirat 11 Ctyógy.-;zerklin_yv
böl k:in1arad. viszont ezek terápiás jelenV'i:-:6ge 1ni
at t a FoNn VJ.-ha felvétele indokolt. 

·L .f1'ontn;-; ;.;zen1pont, hogy i.t .lToNo ós a ()yúgy
szerkönyv kapesolata a rendelkezések egyeztetésé
vel az eddiginél Hzorosabh legyen, s így a li'oNo úgy 
tekintendD. 111int a J?h. 1-Ig. \7II. inelléklete. 

;), ...-\ l?h. J-I~. \'II. a gyógyszerek és gyógyszer
készítn1ényck ..... nornenkJ~túrájáhan a. 1l81nzetközi 
egycztnényeknek 1negfelel<)en szúrnos v{tltozást ve
zet be. T'ern1észetes, hogy a .F'0No-11ak e tekintet
he11 i::..; küvet11ie kell <t g,\~'g.v.s:zerkün.vvi e]{íírásokat . 

.A. JToNo t)zcrkeszt{í .Bizottsága két alhizottsághöl 
úll. tekintve. hogy az Egészségiigyi i\IiniMztériurn 
1negállnpítása szerint a /)zahvúnyos \7énynünták 
két kötetben. orvo!-Ji és gyógyszerészi kiadúsbfu1 
inegjelentetéNe to\'Ítlihra is indokolt .• :\z orvo;-;i 
nntnkac·:-;oport vczetf)je, dr. Pataki l.stvún, a gyógy~ 
:-;zerészi albizottságé pedig dr. 1'·likolics J(ároly. 

..:\ ::;zerkcszté;„ első időszakában a kor;-;zerü gyó~y
:-;zcreN terápia. szern pontjából fontos elüiratol~ 'g;;íf j
té::;e volt a feladat .. ~ l:)zorkosztö J3izottság uauv 
sztin1ü orvost és avóuyszerészt kért fül, hog};--köz0i. 
jék a ])10 f'T( i-val k;}_H:~<-)latos észrevételeiket~Ó;.; ja vits
!ntni knt. .. \ hcérkczctt javaslatokat a Szcrkesztií 
Bizottság gondosan tannlrnúnyozta és a ;:;zerkusz
tés során figyeletnbe vette. ~\z ()({-)~I vezetésével 
egyeztetve ._.i\:idolgozásra kerültek a szerkeszt.é;-; 
iránvclvei. E tekintetben vezctéseuunel a Bzer
kesz.tr'í Bizottság plénun1a 1(1glalt úllást. 1\-Ieghat:ú
rozt.a az újonnan felvételre kerül() elöiratokat. az 
ezekben szereplő hatóanyagokat, az alkalinazut i 
gyógy::;zerforn1ákat. továbbá összeállította a jelen~ 
fegi kiadásból kihagyandó készítrnén)„Ok jegyzékét. 
rnzck egy része olyan. un1elyek általáno~siigl.nu1 
11en1 terj'Bcltek. el, tn~ások 1negt~lrtá::::át az új t.erÓ:piú~ 
.:-;zctnpont:ok nen1 indokolják. Ezzel szen1ben a kor
;-;zerü terápiának 111egfelel{)e11 Hzán1os új készít1nóny 
került felvételre. \TaJa1uennyi új uyóuv.szür ten'.qiiú:-:. 
ös g:~y-6g:yszorkészitósi >"ZCtnpnnth~·l g~;'ndo:-: ellen{ír
zésre kerLilt. 
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Ezt követően a, két 111unkacso1}ort k.ülön-külön 
<lulgozta ki a, két kötet szövegtervét. Időnként a 
Szerkesztő Bizottság egésze foglalkozult 11 terve
zetek egyeztetésével, hiszen nélkülözhetetlen a két 
kiadványban a készít1nények azonossága, de füntos 
az alapvető rendelkezések [hatáserősség, adagolá,~, 
használati utasítás (szignatúra) /stb.] egyezése is. 

~"iz orvosi kiaclás továbbra ii:; hatástani csoporto
sításban, a gyógyszerészi pe<lig bet.íirentli 8orreu<l
ben közli az előimtokat. 

Joggal vetődik fel a kéi·dés, hogy miért tartott 
ilyen szokatlanul hosszú ideig a FoNo VI. szerkesz
tése. Ennek két oka e1nlíthető: 

l. J'elentősen késleltette ruunkánkat tti Ph. Hg. 
VH. több mint 10 éve tarló öZerkcöztésének elhú
zódása. 8z{~1nos, a lfoNu ::izon1pontjából i::i jelentős 
<lüutés csak a ().yúgy::izerkünyv szorko.::;ztésénok 
11tolsó Hzakába11 \-últ véglegessé ... A ()yógyl"'zerkönyv 
é;:; a li\.JNu egyi<lejli 1negjelenteté:;e vi15zo1it. alapvető 
kü \·etel u1ény. 

2 . .B'őként az Orvo::;i 1nunknesopurtba11 vita ala
kult. ki egyes hatóanyaguk, készítrnények ko1·Bzc1·ü
Bégér6l, a .Foi.\fu-ban elóírható::iágáról, ill. aggályok 
111erültek 1Cl. Ezek jelcntös része 1uegalapozot,t:. volt, 
n1ás része pedig ~ figyelen1 he véve a jelenlegi or
vosi gyakorlatot - kérdé:;;e:-;nek lútszut.t. 1.'7érnely 
f(J11tor; tén1ában az elinéleti és irudu1uü alapon ki
alakított vélen1ények ellentéte a hazai gyakorlattal 
.::;ok és hos;;zú vitára, vezetett (pl. a barbiturátok 
alkaiinazható;;ága). \'égül is nein cgyBzer kellő 
111egfünto1ússa1, a gyakorlati ;:;ze111puntokat is figye
len1be véve ko1npro1nissznn108 n1ego!dást kellett 
<tlkalrnaznunk. 

_,\ következ(jkben rövid áttekintést nyújtok a 
Fntiu \1I. irányelveiről Ú'-' f(intosabb t:élkitüzé::ieiriJl. 

l\Iindenek előtt tisztázni kellett a :FuN'o korszerü 
je\ent{jségét. ls1neretes, hogy a n1agyar gyógy::izer
!.!;Várak készítrnényei 1nollett a küzforrralinú gyóQ:y
~~e1'tárakhan e!6&!lított ~\~ó~yszerek'"' fLyakoris?t[!a 
és rnennyisége jclentö.s é~ ~czCk - ritk~; kivételtől 
eltekintve -- a JToNu előírásai szerint készülnek. 
)„\apvető tehát, hogy a .F101\To a U!JÓfJ!f.'J,-:crrendclés 
pélrlatclra~ így jelent6sen 1ncgkünn3~íti a gyakori<'> 
1Jrvos (elsösorlnu1 az áitLllános, ill. kürzeti orvosok) 
rnunkúját . .t-\. JToNn-ban szerepi{) készít1nények t:e
hút 110111 a kórházi rrvakorlatban, külünleu:e::i 8éllal 
alkaln1azott gyógy~Zerek, hanen1 kizárói~1g olya
nok. arnclvek közforQa!1nú uvórry.:.;zert{n·akban cl
készíthetGic Ezt:rt 1~·~n1 ;.;z~~·Üti~inek a;:, ell'JiraLok 
küzött pl. infúziók és t:ahlettúk. (IDgycs porkészít
tnények rnegyoi ga\enu::;i lahnratóriu111okhan tab
letta alaklmn eliiállíthatök.) 

(/yóyy8::erké,,;,:Í t é.)· 
_;,.\n1i11t n .FoNo az orvu.c;ok száinúra a uvóL'.v:::i0r

re11dclés példatára. úgy a g,yógy~zeré~~i --'i~iadás 
a U.IJÓU!J8,;,ertári nrunkában a uyógys,;,crla58,:;ifé8. ralr1-
111int kiadás inínyelveil is tartalnut:::;,a.. 

:'.\ li\)N11 cddig:i uvóuy~zuré:-:zi kiac1vún\'aihn11 nz 
e11yes készít1né1~y~l~ ;.;~iivcrréhen rövjd ](~írás szere
p'ü1t a készíté::i ·n1ódjára, '-külünösen ha ü~szetetl 
kész(tn1énvekhen nz eUí{dlítús tühbfélc u1óc1on le
hetséges. Íly 1núdon a l~oI\ío a gyógy~zertári g.va
korlat szá1núra ecklig is n gyúgyszerkés:r.:íté,s egysé
gesítését f~zolgúlta. 

Általános elv, hogy a. .Fo.No \'l. elűirutainak 
készítése során a l>h. Hg. \i 11. idevágö eikkelyeibeu 
foglaltak a. 111érva<lók. li'igyelc111be véve azonban, 
hogy a VII. (fyógyszerköuyv szerkesztési irány
elvei szerint az I. kötetben az egyes gyógyszer10r
f0r1nákra leírt szöveg az eddiginél lényegesen rövi
debb, szükségeHsé vált a :FoNo \T l. szövegének ldc
gészítése, ill. új fejezet fűl vétele, an1clyben a gyógy
szertá.ri gyógyszerkészítés {dtalúnos szabályai, vnla
rnint az egyes gyógyszerfürn1ákra vonatkozó 
részleleöeLL receptúrni előirntok tnlállrntók. ,\ 
l!'oNo VI. tehát a re<.:eptúrui gyógyszerfor1nák 
tUtaiános 1Cjezetei\'CI, beleértve a gyógyszerkészí
tés irányelveit é:; az iuku1npntibilitús c15etén teen
dőket i::; tartahnazza. ~.\z utóbbi tén1ában figye
leinbe vettük a l.1\1.No ké.szítn1éu_yeihez orvosi ren~ 
de!etre huzzúaduL!. júruléko.-; hat.();u1yagokat ts. 

:\ .FoNo \71. gyúgy~;zeré:-::zi kiadá~a a Vl!nyelfi
iraluk alkotó ré::;zeit alany e;:;etbon, rü,·idité;-; nélkül 
últalúbau nüvekvö 1ne1111)riiségek HOtTendjében adja 
n1e!-!. Ü.-.;ztatlau uvóuy.-.;zerfurtni't.k e.~etében rendsze
rint' kerek n1cn71~yi~égek szerepelnek. E;:;elenkéut. 
fig.~,relerubc vé\·e a ké.::;zít.é::Jt ,,ad'" jelölést a\kal
inaztun!.i:, i!venkor a vi·itöanvau (oldúszer .c;.:f'h.l 
H1e1111yif..légét"' t izcdgra 1unyi pun't oS:-sággal zúró jel bei t 
tüntettük fel. O,:.;ztut.t i!Yúgy.-.;zertórruúknál az 
eluszlandö alkolörészek eg~sz ~111en11yi::;égét adj 11k 
ttlOl; és a vényelúirat után az adauok szúrnút köziil
jük~ Egye::; osztott gy<Jgyszeriór1~ák esetéhen a vi
vő anyag, küU'ianyag Ntb. 1nennyiségét.. Heni nünde11 
esetben írja elő a Ii'o:No. Ilyenkor a készítés leír:i
sában az eu:yus <.uJn.u küze!ít{j tün1euét (pl. véuhé!
kúpukJ vag): az elké~zít.éséhez ;:;züks~ges kütúa~1yag 
kb. 111e1111yiségét (ui. pilulúk) tüntetjük fol. 

.Ei!ye:-; bevételre szúnt-. lzosítctt. uvtJU'{8Zerké
szít1~16ny az orvos eli'.iírúsa szerint, iJ(' a·-\,énycl{í
iratban n \'üln jelöléssel többi'élo szíri1ppal ízesíh:tt 
..-últozatban iN elkészíthet ti. Ezzel lelu„~téí::-:égotkívú11-
t uttk :Ld11i az orvus11<tk„ a hevét.e! 1t1eukün11\'Íié:-:(~ 
cöljábúl a logalkn!rua~ah!J ize.:-;ítctL forn;Z'dian 1.:endt>
lé::ire, rnúsré::izt „\·el" jelülés esetén a gyógyszeró:..:z 
is élhet a ;;úlasztús lehetlJségé\·e]. 

:\ Y()u;hélkúpnl·; ti.ihbséu:J1H)l a szi!úrd z:-:ír ;:ii1 

(:\deps ~(jlidu:-J ;JIJ) 0:-; <1 kak.aü\·<tj (.Uutyru1u cacau; 
vagylagos , , vcl n jelülé.ssel ."zerepol. J~zzel ld-..--ánt 11 k 
jelezni. hoU:\' a vivl:íau·yal; n1eu:Yúlasztá:-:a a uv('Ji!\·
szerész feiLt«Jaí.a. :-\znizh~u a~ esetekben. ;l~nil~~J!' 
n. , . vel'' n1egjelülés a. vönyol6ir<t t ÍH:n ne1n .--zere1 i(,!. 
az előírt vivfianyau szi!úrü zsír :i (:\dep:~ :-:oli
dtt.'-' :)) Yagy a~ \'1j üsszet.étclií n1;1.kn1µol-e!el..:.,\. 
(0-1a:-:sa 1iiaeruu:c_ili:) lutsznáihatl) fel. 

_~\ J.)h. J{u:.'" \7J.L IIJ. küt.eiéhíi! ti.ihh ua!etui:.:i 
je!!egü k(~szíÍi111ény kirnarad, ht1sznú.l;1tnk '-vi::.ozc_int 
n1éu sz<Í.ntot't'evíí. l~zck :1 Fo.No \-!. '.!a!eniknn1r1i 
kö;,-iit.t talúlltnt«il~ nie,~. SzúnvJ~ új . ké~iíttt1í..\n.Y 
(alapanyag ó~ 111ú~ seµédanyag) :-:zcrPpel n }'n.No 
ga!oniku111ai küzi.itt. Néltán,v újonnan a!ka\1nazhat:l'1 
:-:eu:édan vau ( en11 t!_s;en!'. rui J.; n 1 hi( d('i~ia i t <l rt (1.c:í t ('1-

.'-'z~r. vi;zk~)zÚúsí ;1üYe!í-í seuédiui\-,~µ :-;(Ii.) L;.; ineu
ta\ál!tat('i n ~FoNo eikkelveihi;ll é.;.; t·i.1hL ilven l-:(•.-..z{l
!iH~rty <l .:Ialeniknlll<Jk kí;ziltt keriil fe!\-(;t~.'!rc. 

Í\-O ni l1 inú r_· ír)/.· 
.'\ l 1'oi.'\o egyik alapelve. h1Jg} crrvsZ(!l'Ü HH,Jd(l!J 

ír!ut:-:.'-'a rc~1 <lZ ur>:o~: a gy('.)gy~zcrt. FT~yplfqn hP VÓ\'e 
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fi: no1n ritkn: individuális gyógyszerrencle1és Hzüksé
rressé()'ét, továbbra is lehetőség nyílik: „elein adcle11 

'kitét~llel továhbi hatóaniftg alkal1nazására. 
A_n1ennyihcn az eredeti ell)irat,l1oz rendelt járulékos 
hnt6anJag erős hrLtású (pl. kodein), úgy a l\:észít-
1nén v k~ereszttel jelzett le~z és csakis orvosi clőirat 
<elrtpJán aclhtttó l;i. 

Is1neretes. hogy szán1os hatóanyag bizonyos 
összetételekben ne111k.ívánatos. sGt veszélyes n1el
lékhatásolmt, interakciókat sth. okozlrnt. Új meg
oldás. hogy erre a.z egyes cikk.elyck szövegében 
„Jiegjegyzés" cÍinszó nlntt nyo111atékosan felhív
juk iL rendel{) orvos figyelrnét. Ugya.niLL la1álhab1

1 

'ut.nlás egyéb nernkívánt jelenségl'e, pl. hogy szop
tatás idején az anya ne szedje a gyógyszert. n1ert, 
annak vnlatnel:Y hat6nn,yaga az anyatejben kiválva 
<l c.:.;ecsen1f) ~zi:rvezetéhe juthat. 

Jll 01n cnl~laíúra 

l\ FoNo készitrnényeink neve az eddigi bevált 
~yakor1at.nak inegfele1ően kétféle. ~4.z egyik típus 
a készítmény lrnt{"ám ntal (pl. Plv. spnsmoclo
\nricns). rt n1ásik n:vórryfizerl1en lév{-í hatóan:varrokat 
ill. az iisszctéte1t''t;;;1teti föl. (Pl. Plv. coclacetini). 
:iiindkét. 1nerroldó.~ segíti az orvos r-:zárnára a. rrvórrv
~r,errende1é:>i: ... Ala.pel~. hogy a név- röYid. s C~yi)Cn 
jól 1no1norizálhntó legyen. Ezért szárnos készítn1ény 
eddigi hossznhh nevét tn6closítottnk .. .\hol nen1 
volt szüksége.s. változatlan n1arudt. az elnevezé~. 
Szükséges ~"olt, viszont - an1int, ernlítettük -
a veeryÚletek új gyógyszerkönyvi nevénél ane1nzet
ki)zi gyakor1at0t é~ errvez1nénveket firrvelen1ho 
vonni:, 'Kétségtelen. hor.!Y. sz{Ln1~s !:tytln:v~icr neve 
elt:ér a.z erlrli'g 1nerrf'zo120t.t61. Pl. ;.1~1icl1~zophen l1j 
novc a1ninoph0nazon. nz ncídnn1 h:vclroch1oricun1 
neve végre helyesen acidn1n chloratun1-ra. változott,, 
(le a. v'á.ltozb~.tásoknt ne1n nlkahnn.ztnk 1nereven 
é.-: „nul.s név" (szinonitna) 111egJ"c1öléssc1 az eddigi 
olnevezé.::;t is lei1'1'.nk. Töhh készítn1ény n1e~szokott 
110véf'. az ösr;zetéte1 kisehh 111órlosít?tsn esetén is 
-.-1í.ltnza,f1lannl n1egt.artottnk. 

Készletben tartás 

:---\ uVÖQ:vszorkészít1nénvek felha~;ználhaf/1sÚ)i11k 

i(l(-íf:.al;La.1~1:~ r-:ze1npontjáh61 h{t.ro1n csopnrt,lni.. ~o-rol
hat6k: a) rendeléskor készítenrlD. b) 1 hónapig 
ké:.::zlet,l)Oll tarthatfi és e) a 110111 jelölt ké:~zítrnén>-"Ck 
folhasználhat/isá.~i idfH·artn.1na fcgfoljohh (i hónap. 

A.;-; expediri6 nu.~gg;vorsít6súrn olííro elké~zílctt 
!...'.:5·óf:!ysz0rkészít1nény rncnnyisége a v{trhat(i sziik
sé.~:dctct ne haln.rlJn.. n1o:r. Ezek e1tartás~í.rn a inegje
\ii1t. icl6pnntig a C~yóayszerkünyvl1en, ill. a. FoNo 
\TT.~l1en ol6írh1k az irányadók. 

.!\. ké:::.zít1nérrvck készletben t-att.hatósásrflt~ naQv
:"z<l.rntí gvakor1ftti e11enfírz{) Yiz.o.:uálat sz8.rint állfi
pít:.otf:.n, ·.íTieg a. Szerkeszt() Tiizot{S{tµ gyó_ayszerészi 
rn 1111kacsoportjn.. 

A. sze1ncscppr.k fe1hrr~zni.ílhat/l;:;ági Í(lt'ítarta111a 
kor1{1tozott. Ezt a körii11nénvt a gvórrvszcrl-:észít-
1ní~nv tarbá.lván „a felbontási.ól s7.U:n1ft'ott. 1 hétirr 
ha~z.n{tll1rrtó1 ' szignatúrával jelezni kell. 

C.J.yóyys::erk i arldi:! 
/\_ Fnl\fo l~6szit.1nónyok er::y rés.ze --- az cddi1.d 

olf:íírlÍsoknal: 1nogfclclfio11 ___ ,„;)rvn;.;i rendelés nélkÍil 

is kiadható. Nagyobb részl1en a készít1nénvck 
csakis orYosi ren~ielésre es:pecliálhntók .. i\z eiyes 
cikkelyekben az e16írft.s lehet{ívé teszi az nrvns 
ntasít{tsa szerint er;y vnp:y logfeljehh két. a.lkn.lo1n
n1a1 n.z isn1étlést. 

A„ gyógyszer kiadásakor a szóhcli felvilágosításon 
kív·iil betartandó a r;zirrnat,{1ra szöverrének feltün
tetése. arni az orvosi kÍáclás szövcrrév'el errvez6. 

új s~e1:1ponJ'· h0gy a ha~znála.t1 1~~óc\iár~ ~ gyó7::
;:..;zeresz1 lnnclvany az orvosi hoz hasnnloan az edd11:n
nél részletesehb infor1náeíót közöl a. „A'lep:jegyzésn 
l'nvat·.han a. i.ryógyRzer használatrtnak korlátozott
:-:á_gára. fifryCirnOZtetést iná:-: .rr;vúgyszor e?:yidejú 
alkflln1azás{Lva.1 járó 11e1nkiv1l.rlt~ rnollékhatá.sokra. 
intera.kciökrn. sth. Ezek a. lefr(tsok a. gv<)gvszerész 
,:;z(unára .-.zol,Q'á16 tudnivnlók .. <.: h0lát{L'4~;u1k. ill. 
n gya kor1at-nak 1nogfelel6en közli a hete,ggel. 

.L\ teft.k és ten l:cvcrékoknél a :.;zignatúrán kíviil 
n heten: sz{unára Pz6he1i l;:fizlé,::;rc sZintén n „1\'Ieg-
• , e 'l ' ' ] l ] , ' ' ' ' [' } ' Je.rryze.s· c11nszo alatt ac nn.;: ;:csz1tes1 es cl iaszna~ 
\á;si ntnsít.ftsf. Ez a. leírás a (\::;n1nnr:rol6 anvaurri 
n.~„on1t~;.t.Yn \"<lt.ey kii]t)n 1npnn n1cll~kcl•tc i~ l-:ri
zo\het:o. 

:\ Fol\fo '?I. 110111 kilz\i n térítési clijnt- azzal a 
inegf!onr10]á:.;~al. hnuv 0z ir1finkf>n1' 1:<Íl!r·o-;hnf-.. an1i 

pcriiÚ zavart. nknzhn{· .. 

..-/ lio r1Ji t-u rrltnk jelent fís(qr· u g !IO[l,1/S.-:r n:s 
fcrrípiálHt.11 

/\ lapa~zta.Jnt. é~ Htatisztikn.i f'elrnéré.::;ek alapján 
tl~!lv. hnav a harhit.nrátnk. 1,:ii\iinhsen ~i_ fcnnhnr
hitftl (80~-(~nal) hnszná.latn az ut6hhi övcdzhcn jelen
t6sen inegnövcli:edett. Ennek < il.;:a ré,o.:zhen a7, élot
kiiriil rnények 1negvá.1tozása (strr~."'.';z). tov-ál1l1ft hogy· 
egyes hn..rl1itnrá.t-készít1nónyek ec1(1i~>: f!Y(\(.::-yszer
hí.rakban nrvo:::i l'P-Il(lelés nélkül i:: hr:..:zcro7,hctfík 
vnlta.k. de nrvl):..;i rPnde-l(}siik sen1 ntiitdi.~r indokolt-. 
_:\ ncn1zetJ::i)zi szflkirodn lon1 :0:1 iL ad;l(:.t n l n látún1as;;;t
\'il a harhitllT«Íf'ok túlzott rnértók(i használati-1.t kú
r1J,::;nnk tn.l(t.lin- (enziininclnkci6. r1opendencia kiala
kuhísa. rnanHCsztf6 tehet latenl'i porphyriát:. non1-
kí\·áni ltipnt/ini~í.i. lé_uzésclepre:-;;;zh'it okn;i;hnJ). 

:\Tinr1ezf.'k rl1apján o.Q'>~cs kü1fölrli o.Q'é:-iségiigyi re11-
ílclk0?;~::.:.Pk tflt.júk ;1. hnrhif·nrú.f'nk !·erú.pi{L;.; nlknhna
;;:í-:-:ií.t. 

/\ szerkeszté.c: snrán fohnorii\1. a készíf-n1énvokhfí! 
a hnrhit.nrátnl: (ftíként. a. f8nnbrirhit.!tl) 01hn:g:i;rása. 
\'n1t- olvan vé1e1nóny is. hogv összetett (analn:ctikns 
,-a __ rr.v ~pazn101itik1t~) ká:.:.zf{·.1nén,vckben küiönüsen 
\-e~zélves a. harhitnriíJ. tarta1on1. tehát. kihaQ:vnnd6 
lc:nnc.· TVIordogyzcnd6 azonhrrn. hogy nz, Űdcli!!i 
fnr1nal1:n1{1.giai t.nnkönyy·ok az 01111ítet.t. (lsszotéte
lPkliPn H fennhnrl1ibí.\f adjnvúnsnak t-ilntetik fC'l 
6,::; f'nk eset.lH.~n n hazn,i .::!)""al;:rn·lnJ is ennek tekinti. 

/\_ kérdé:-: tisztázlÍ.;::;ára a7. l'D2:Ó.'·w;séEtiU'{i ':\-Iiniszté
ri 111n 6:..: nz O(~'{í vrzetfijc. Uihl~ ;7,·akl)izottsú_:.: 
?:-: nz ET'T' plénnrn:ínak véle111ényét is kikérte. 
L\ kialakult nézet szerint n harl)it.11r1í.tnk 'G1'.'!yn._:.;z
(._úsn [e1tétlenlll o~ökk~ntonc1f'í. c1e je1("nlo:! 1nJg' ne1n 

n?!ki~löz~1ot:(!. ez n ~1n~:6nnya<:f n rz,:,:'lgysze.res tcrá
p1al1ol. ..'.-\ e.'>ol:kont:es ute1ne c~~tl;:1:-; r.nkozarns lehet. 
rl0 fc1 l:e11 hfvn-í nz or,-n~nk fi::.:yPln11q: a 1)ri.rhir.nnitnk 
ve.::.:zélyoire. 



4 GYÓG y,-;z EH lt~z ET IH87. 

.A. JfoNo r-;zerkesztésérc végül is a következ{j 
t:eend6 hárult: töröltük azokat a készít1nénvekct, 
arnelyek terápiás indikációja ne111 feltótlenü( indo
kolt, továbbá kihagytuk a fenoharhitált töhb ösz
szetett. fé1ként analgetikus és spazrnolitikus hattl:-:ú 
készít1nényh{)J. ~linthogy a jelenlegi terápiá~ gya
korlat Hzerint e hatóanyag inell6zése 110111 znindig 
kívánatos. ill. czidő Hzerint ne1n nélkülözl1cti_í, 
ffH~ént. azért. inert helyette 1nás r-:zeclativ hat:á;.;ú 
hatt'ianyag ne111 {tll re1idelkezésre. kon1protnÜ:iszu
n1os 1negoldáskónt a következ(i 1negoldást alkal-
1naztnk: Több összetett kószít1nényhől elhagytuk 
LU!van a fenoharbitált. vÜ;zont a;; orvos 8ZrÍn1dra 
tcl1.ctf5vé cálik ,.rfein adrle" ic{;~és.scl a f)(trOituráto!.: 
JilC[!határozott arlar;ú rcnr/cld.sc. J\ n1cgjegyzé.s ro
\·atban rá.rnutattunk a barbiturátok· gvaknri é:-; 
huzan1os alkal1nazásúhc'1l szárinaz(') hái~·á11vokra. 
~4.. rendeUí orvos íuv kell{l felvil:igo.-;ítái-i után. dönt
het a készít1né1~J:hez harhiturftt hozzándásá.rú!. 

(~yÓ[J,1f8:~crn~n.d1Jé8 a 1''01\To olrr71}á11 

.A. :E'oNo or\-osi kiadásáhnn hat:á.stani csoporto
:-;Ításhan leírt gyógy:-izerké:::zít111ényck egy-egy feje-
7-cte el tit t - 111intcu\- hevczettíként - hnsszn.hh-rö
,-idebh lcírús talá!l~~bJ. }~hhen a többféle (!1:ógvszer
forn1a és hat/Janyag figyele111 he ;;étclÓ1:el '- ~lz 1>r
\'OB r;zánulra aj<ínlá;;cil.;:, gyakorlati tanúcsok sze
repelnek. ·pi. a derinatológia.i készít1nényck ese
téheu a felvett készítinények köziil 1nelyik viv6-
~1nyaggal (pl. kcnfícs alapanyaggal) érhetrí cl felü
leti \·agy éppen penetrációs hatás. 

Egy-egy hatústani csoporthan a ré:-:zlotesen leírt 
1 1~0No készítn1ényekeu kíviil incgt.alálhatt':i az ide
h1rtozó törzsköny\-ezott (gyári) készítrnények név
jegyzéke is. 

~q_z orvosi YÓnyen torrnészetesen nern kell kiírni 
n készítn1ény teljes nevét. hancn1 elég a röviclíté.-; 
i;-;. \ 7iszont a gyógyszer neve alatt fcltiint:ct:ett rii
vidít:és betartandó. s annál rö\-idehh fe1írás a téve
dések elkerülése cé\jáh6\ 110111 alkahnazhat<í. 

A. készít1nónvek aclau:nlt 1nennyisége (dózisa) 
-·-a beérkezett ;-élc1nén;i.~ek é;.: java~lat:nl;: figyelern
hevételévol - ti-ihh esetben ('é!,<;zeríien 1116dn:-:ul. 
1-[a az or\·os 11en1 c(rv adagot kíván rendelni. 1nód
j{than áll .. clnsi111 :c:-~;-nis Vf~·gy dose;..; duas" cl6írá;;a. 

.:.\ Fo'No s;i;üvegc ré;..;zletei:-: használati nta;..;ítást 
tartnhnaz. 'I.fa n '-rendel{í nr\-o,:..; n7. adott eEelhc11 
egyetért a ;.;zignatúrrt szöYogÓ'lCL {1gy a vényen ezt 
nctn kell feltüntetnie. 1I:l1enkcz{í e:~othen a nuis ada
~olá:ú inód kiír<l11dö. Er(j~ l1atá:-;ú ~yóa:yszorek ren
~lolésokor - a külsőleges ;-;zcrck 'i~ivÓiolóvcl - a 
szignatúra ::;zövoµét kö~öl11i kell. 

.:\. kizárólag µ:yori11ckg,vc'1g,\--ászaf ra ;.;z(tnt készí1-
tnénye1c uín1kéjén n „g~·ennekQy('1µ-y;-;zcr'' ,c;z{i 111i11-
clig feltüntcté:;rc kerii 1. 

~.\jelenleg ÓrYÓ!l_YhU!l ]ÓVÓ \'. kiadÚsÚ }\Jl\o Út~ 
d1dgoz!Jtf új kütetei\"f'l <l ;;,;z\~l'kPszh'í Biz(1{.í:-;Úg e.e; il 

kiadó (f)(+\'.-.f) c:élja azt volt. hogy a gyakorló or~ 
vusok és gyógyszerészek Hzá1núra kor.:;zeríi. könv
nyen kez~ihe1l; \·ényg_v-iíjtcn1ényt bocsásson re;1-
clelkezé.sre, an1elyben jó néhúny új hatóanya;I 
111egfelel6 gyógyszcrfornuíban elősegíti a gyú,?Y· 
;-.;zercs terápia lchetfl:-;égét. 

il-p J.l. !{e ;t Be ui 1u 11: J1a1;c111pc11y 111u,·u.11y 11.1011!111111 
Forr11u!;1c Nonna!cs 

Airrop h'.al\ 11pe;tcc11<1Tc;1i, Pc1iah:1tno11J1oii l{u.,111cc1Hr 
Fon11ul;1c Norn1<ilcs ;1acT o63op o na;1.:11ciiUJl!X npe;u111r~;\
l!JHlX n 0:111;i,:niiu1ec npc.,1n ony61111!\ycMbTX CTaH;1apTn:~n
pnnal!H1>lX Oőpa:iit(IB Peaerrron. B ,,1c:u11u111c!\o.'1 n 1J1ap
·'1<11tc11T11'1ec1.:o.\1 TO,\lC )"110.\ll!Jl;]!(ITCfl !!C!\OTOpb!C B<!il\JJeii
l!!!IC 1.:aca1ou111ccn 11pc11cte nceru pati11Ti.1 arrre1.: otirnen1 
oii(lpoTa !!pC.'UlllC<tl!JIH: !Hl:!)"lt:l!JIC, !lbl:tatia, >;pa!!CllllC 
:1e1.:apcTBl'l!!iblX npcnap<rn)B, 11!1Bi.1e :1eFapcrncH111i1c 1rpe
napaT1>1, n:1a1D10;teiíCTB!Hl .>H:;i\:ty ;Jel\ajlCTiH:ll!!hL',\11 !!Jh.'
nap<rr<L\\H, ll!ICTPY!\1!1111 h: !ip!DICl!Clll!lrJ. J/(\.\\C!l!C!aTyp;1, !! 
T<!J.01\C y11n.\l!!ll<l!OTCH ;tCJ!l'Kn.r !!i!Jl!<ll!C!J!!ll :ie1;:apcT1H.:l!
!!hlX npc11apaTon. 

( ;, r..::· (' d \' v;.;" ,\: .\"c11· n{/!/1_111 '(Í Í'·1,r11111fl/c .\"1,r11/lfl1s 
111 j!l'Cjlrlr11t.inn 

.-\:-; t!H~ f•fC'...;idi~iit (1f tltc, (•rlitr1!'it1! l1(1Hl'd nf i!u· For-
1n11IHe .Nonnnles n1tihnr giv('~: a sur\·cy nn tl11: 1110;.;t 
i1n1H1rtnnt 1ircsr·riptÍ'lflS of t!u~ !lf'\\' cdilion l!t·in:.:: i11 !HT· 
1inn1tinn. 

:\n1ong !ht· t\1pic~' Pf t!1v llwili1.:n! nnd 1il1Hn1wcenti•·al 
\·rJ\11n1e he i~1 dcaling esr1c('.Íall.Y \rilh i!in.'l(', ll:'\Cd i11 t!1!· 
officine 11harn11H~_r. ns: 1!0\\. 1ncdicnl!1ents. in·e11aratiori-. 
cx11cditinn·, st.•1cking·. inlcnu:tion- of rncdiciuncHL'.:, new 
ingredicnt.s, rlir('c•tir111 fnr 11sc, nnn1CrH.:lat11n•. 'f!H:n• nn· 
s11!.11c refcn.'nce:-: ids(J tn tlit~ rul(~c: of 111-c,.;1·ripli<in tc1 l•\· 
()!1scr\·cd hy tlic 1il1,\·~;ieinr1. 

J) r. U y. I\: e d \' e s~.; \.: I 'or rl i1: 1>,;11c A ujfu;;1: dcr 
l'orlll11f11c .\"orn1r1/cs · 

Ucr \·nrsiand dc:_; Ecda!-:ti1111:okoinitees 1ler l'orr111dnc· 
2\ui·uudí..'S l>ir:>t.ct, in rler .•\rhcit t'inen l.Tbed1!iek ülH.'r clie 
wiehtigeren Vor:-;chrifle11 (!cr ];aill crschcitll'lldcn Sinll· 
danl l-tcz1.•pi1nu:::ter11. l·nter dcn in dcn rnr,1dizinischc11 
und phnnunzcut.i:-1(:1icn Biindern \·cröffcnt!ie!lictt .Datcn 
\\'\•rden i11 er;-;lcr Linie dif' die Tiii.igheii- dcr i·1ffcnlichcri 
: \ pn t li 0 ken \i(•l'ii hrf' !H IC' n Th escn ___:: n ('\!f' : \ 1?.11 Pi pri.i pn · 
nlie. Arzncilierstc!lung, -uusgn\1('•, -lugcn1n;::, p!1nnna
;:,0uí.isel it• .1 n t t!n1k t.innr~n. UC'Ut' 11 il f E'l1nii. tf•I, C::ebrniich~
i! 11wc1 i~11 n;;en, .::\ r111ll'tl k!ntur ··- l1csprn('lH'!l: n1isv!1!i,~f3pr111 
\\"i'l"len ah(~l' nuc!i din C;PsichL;p11nki(' d0r iirzi.licllí.'li 
. \ !'Z!H'i \"('J'OJ'(! íl1\! lf! ('!'\VÜ] 1 l l Í, 

>l- /,'cs11111r1 t.·11 J::s1vr,11;/11: 

e; \·. I\:" d \.;_,~s s y: J 1<trn1 lu 1u11·,11, rf,fuu1;u df' /,1 
•· }''(lr,11111[,1 1: .Ynrnui!es'" 

La 11ú!.11n1 ki(~\ Itt prezidantu dc la El.:dnkiu l\:n1ui1aíu 
d1· la ··Fnnuulnc ?\nnnn\cf-1" donns f'\\f)f'rrig1tnlon J'ri ln 
]di _!!l'n\·aj pre:-;kril1oj d(' la l•;ddnú iq•('roninj :\onn:1j 
[~('\'f'!•Lr11nd«loj. Li ko11atign:--; (·i-tir· f'! inLt:r la 11wdi(•i11nj 
knj fnr·r11acinj \·olutndatoj prPfere tiujn t0znj11 kiuj ril[ltns 
ln !;:or11tn111uuui npntckan lnl1onni. t. e>. ln nn\·nj !l1C'rlik11-
1nentuj, [11 !'repnrn, ln t 1 ldnnn kaj la rezervo de la l!Jcili
!:inajoj, Itt i1iterakci11j de la l.;:uraciloj, !n nuvnj hPlp-
1nateria!oj. la uz-insirnkci\1j Laj ln !l(IJHP!lklui.11n1. 0ed !i 
0101H:in>-: nnkaú ln \·idpunktnjn de la kurnei;.;taj ,.:11nil-
r•1T.-tk1·i!1oj. . 

( • .-./ :-;:;er;:á r·in1e: ,'{_-:,eye1{. /~'iittö.:-· "· h'. - 6720) 

(!~rkezett: l !JSG. \r[J. :3 l. 


