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A gyógyszerész szerepe új gyógyszerek ismertetésében 

Jeanne, H. C. Th. Dey~-Trijssenaar (Hollandia) a 
gyógyszerbíztonságga,z és .f!Z új gyógyszerek bev"ezc~é
sével ka„pcsolatos temakorben elhangzott eloadasa 
alapján. 

Az eliŐadó a Rajna~-ment:i kis vánJsban - Rhem:m
ben dolgozik. A városkának egy gyógyszertára van és 
G körze:ti orvos lá:tia el az orvosi teendőlkeit Az elő
adó azJt fojtegeti, hogy miélr.t is keH a gyógyszerész
nek részt vennie az új gyógyszerek ismertetésében -
beveZJetésében - és azok al:k1a[mazá1s:áinaik további fi
oyelemmel :kísérésében„ 
M Volit:ai:re mondfá1slá1t idiéz1v„e „Mi>ér1t adna:k az orvosok 
olyan gyógysz,er;eket, aJme'lyelkrő.l O'lY ke;vese,t tud1niaU\:, 
oly betegségek gyógyítására, amelyekről még keve
sc.bbet tudnak, olyan betegeknek, aikikről semmit sem 
tudnak?" Az 01rvos a be,teg1ellá!úá1si teendője kiap
ü'ián receptelket Íir beitég1é1111el~ eZier és ezer gyóg:y
szerféle:s•ég közül.. En1nek kiapcs1á1n n:apornta fo1yama
tosain döntéseket ke]l hozin:ia.. ol)l1an dön1téselk.et, arrne
Jyekrnielk nélil'lüWZíhertetlen f:eltét,ele a gyógysz,erelk 
a1ravető isuneirrete. Egy receíjJitr:e fe:Iírt gyóigy1Sze1r i:s, 
de ~giy összetett gyágyszrer bevéterre a1rnná11 méig ve
sz.élyes:eb!b Mheit minit egy s,efbélSzJi bea1va,tkozás. A 
se1bész a nagy ny1i]vá1noss1á1g előt..t dolg:o:zi1k, mlivel a 
be:a1v1a1tJkozálsina:k sz:áimo:s rés,z;t1vevő.ie v1a!n. A köirz·etd 
01wos v1iiszo1nt az fróasz1ta1l1á1niáil ül, p:arpíron és ce1ruz:á111 
kívü:l osak a a p:anasz10:s bet1eg a tö1r1ténések tainúj1a. 

A gyógysz,er1ip,ar kí1n1áUlúa nla1gy1hat:á1sú szJere/k, ko-
moly és a~1apos felviliáig:oisíitiáis..t küvá1nrniaik azok :al
kalmazásához. Az orvost tudományos képzettsége és 
sz.a1k1ma1i tarpaszrúalraiúa v,eziér:ld. Mi.i:vel az ú i gyógiysze
rnk·et nem ke1'li6en ismeri és még h1i1áinyz:iíl{ a tap1a1sz
Val1at kényrteliern a riendlellkezésre á1l[ó im:forimációs 
fiorr1ásdk1hoz fordlulnL Ez1ek egy1réiszt különböző dís:z:e:s 
kiv1iJtelű gyá·rii prosipelkit.u:so1k, amely;elket sZ1i1rnt1e napon
ta dolbn:alk a 11ev·el1eis1l1ád:áliiálba. mláis.r:é:sz1t azolk a tudo
rnáinyos folyóirnatolk. a1rnellye11\:re befüwt M:egibí:zihJató
aik-1e ezrek a fonr1á1sülk? Há!n:v orvos ismerii a gyóigiy
szeré:szi zs1ar„gionit? Ezért az orrvosnia1k szü:kségie rv1a1n 
segítségre, mielőflt az új gyógyszereket alkalmazni kí
várnnrá!k A gyiaUw:drat az:t je:len1úi:, ho:gv a segítsélglrnelk 
kéznél k1eU lernrnie. 

A gyógyszer1ész az a szaiké:ntő, a\k1iine1k ki kielil tud
n:i..a tö[lteini az ú.i gy-óg'.Vlszeir és a foLh:asz1ná1liha1tóság1a 
köz~ii rést.. Az ő fieladla1ta. h01gy rávez,esise az o:rvos:t 
a helyes gyia1lwr:l1a1ilra, m!l,ve1 ismeri a le:gúialbib tudo
má1nyos eredlményell<:et és rendellk1ez1ilk mind:a;zz.iarr a 
tudomálnyos háit1téPrel, aini.e:lv a kreHő elbí..r:árr:á,s1t le
het6vé teszi. A gyár1i prnspelkitusolk arn'.'la iólk, hogy az 
orvost felvilágosítsák egy új gyógyszer megjelenésé
röl azonlban a klinikai hiaisZiná1llha1tósá1g von:a:tlkozá1sá
ban már l\:ev:éslbé aJlk:a1llmas1aik. Gaz1dias1á1gii szempont a 
gyá1r1alk a11aipv:e1tő érdelke, piackutatói és ügynökei ez1e1n 
a f Hozó"ia,i alapon áH!nak 

Szánnos O!rszágban még csak az ipa1r az orvos fő 
tá.iékoZitató for,11ás1a. A gyógyszerészt farmakoláigi:a:i 
t udáisa képessé teszi air,ra. hogy az orvos fő seig1í..tő
tá,1'sa legyen. A hivatársa ösztönö21te szalktudása f01ly
tá111 a gyógyszerész tud.i1a meg1alk1aidáilyozni az:t a gya-
kmlato( ho:gy egy ú.i gyógyszer helytelenü.I kerüljön 
fiel h ais zn1áiliá:sra. 

Hogyan történ.Jen az orvosok tájékoz·tatása? 

Mit szeretne az orvos tudni a gyógyszere[Hől és 
milyen módon sze:rezheti meg ezeket az ismereteket'? 
Az orvos-gyógyszerész összmunl~ára nincs , egysé
ges recept". Az egyik probléma az. hogy mdmdeigyik a 
saját nyelvét beszéli, gyaJkc:rlatát végzi. Az orvos fel
á lÜtja a diagnózist és gondolatban az a meggyő
ződése, hogy annaik wrn igaza. aki gyógyít. A gyógy
szerész racionálisabban gondolkodik és . meggyőződése, 
hogy a' beteg gyógyulása nem mh1den esetben jelenti 
azt. hogy a kapott gyógyszer vulit a megielelő. Ne-

künk a be1t1e1g érdekét a meg1felielő ,,gyó,gyszer a1k1al
maZJá:sált kell srnm .eMtt tartanunik. Ezért az: élsö1 lé
péshen me1g k,e11 tanul1111i a helyes kiif1eiezésmódot, ez 
a:qt jelenti, hagy először haJ11l1g1atni é:s tanuln,i keJL 
Alta[á:b:a1n az orvos rendellkez:i1k egy al1a:p farmakoló
gfai és farmakote11ápiás végzettség,giel de ez a tudás 
idővel rozsdásodik és idejétmúlt koncepciókon aila
pul. Azoiklbam a& or:szá:gokiban ahol az orvosok sziá
máma a dliploma me1giszerz:ése után rnincs előfo1áJsois 
továbblképziés, ott ez a felada;t a gyóg:ysz1er·észre v1áJr. 
Ez a folelőS:ség azit }el.e:nti. hogy nekünk feltétl..eirnül 
lépést ke:lll taritanuinlk a tudomány fejJődéséveJ. E1n
nek feílitéte1e, hogy niéllkülözhetetl:en a 1megfole1ö, aíl\:
tuáliis tudomáln~os ilrodaloim J1ellkuiJa,té1sa. 

A gyógyszeripar fő forrása az új gyógy:szerekre 
vonatkozó know-how és a kapcsolatos irodalom. Spe·
ciáNs k1i:aid1Viányolkia1t iiekm:te1tnelk n11eg, so:k .nye1'ven, 
de hiányzik a kellő kritikus szemlélet minda:;:okkal 
kaipcso1a11Jban amíi1t közöl1rnelk. A 7, 1972 és 1979 köz:ö'tt 
meglielent töb:b. minit 500 dlo:ll~1oz1aitiból csalk 50% ad 
megbízható információt Új gyógyszerekre vonatkozó 
könyveik kevésfbé hasz1rnáíl!ha1tóalk. mert már meg1jelie
nésiüik időpornti:álba1n részben elrvul1taJk. H2isonló a hely
zie1t a Mviaitailos e1g1ész:ség1Ü/gyi szerveik ál1tal készí1t1ett 
k1i1adivéinyolkílmJJ is. A 1'eigúi1abb e1redmények megfüs1me
résére leginkább a hetente megjelenő összefoglaló 
fo1yá:k1atok haszrná1lh121tóalk. az or1voso1k résziére adott 
inf011mád„ólk1n1alk ez ,1,e1het a }P1gme1g'felie1őibb fo1rrriá1S1a. 

Az úi gyógysZJeir1eíl\:lke1 k:i:lpcsolaitos a,lrálbibi ada1tofk1ait 
'keB az: Ot'fV{)1s1s1al köz.örllni: 

l. Far.maJkológ~ai szempontok; fclsúvódlás bíuihasznu
sít1ha1tó1s1á1g, a ha1tás módja. 

2. Farmakoterápiás sz'empontok: ind1ilkádó, ha:sz1nál
iha.tós1á1g1, melil1éiklha tiá:soU\:, e11ern iiavaHa1tolk, dózis. 

3. Gyógyszerészi szempontok: ú'Je1llha:szn:á11haitó:sá1g, ol
dékornys1á1e:. kémi1aii összeltéitrel, aidiargolási fm:ma. a 
fe,lhasz1nálh:a1tós1á1g h:aM1ride}e. íz és megjeleinéSii fU1r
mra. 

4. Köl1ts:é~elk. 
Az írá:s!ban közö,lit a:dia1toilrnn ldivül a gyó1gysze:rész 

szó!beli :'1el1v:Hiá1gosítá1s:sal is szo1~gálji01n. Ez az öss:21erfog
l1ailó vi1iá1g1os. áttek1inithe1tő legy;en. hogy könnyen, a 
miindlenna:p·i gvak01rl1altba1n kez1-::-lhetőPn álljon az or
vos rende:lik1ezéséDe. 

Laikus felvilágosítás. 

A beteg: az új ,gyágyisz1erelkről az irnformádóH a 
hírkö2j}ó sz·e:rve!k:..t61. teTeivíziólból, riáidlióihól. az új1sá
g1olklból nyeirti és 'terimész1eitesein az icSimeirősöik!tő..l és ba
rátaiktól. Az ú.isáig!fo:~ó cs:alk olyia:n cikfke!t köz1ö:l, ami 
újdo1nisiá1g }el1l1eg1ű, bizonyos eseitlbe:n szenziádón1alk sz1á
mí1t.. Ez e1gy:résZit a fagyasztás emel1kedésére. másrés:z1t 
viszo:nlt - a me1r1ék!haitásolk téves el1túlz,ás1a esetén -
a foir1gra~iam csöklkernéséihez vezethet. Az úisá,g1ciiklkeik 
gyakran nem obj~ktírw:ik, megié'J1aipoz1atkvnolk: és nem 
szol:gáljáik a bettegelk helyes folvHá1gosí1tá1sát. ·A gyógy
szerieik vornaJt1kozásá!ba:n az utca emberénrelk: n:agy szülk
sé?Je viain megbíz:haitó .iól érthető folviiliá1g:osításra. A 
beteg ember érzelmi1eg kapcso1lódik a betegség!hez. 
de tefimés:z1etesen ma1gia nem vá'l1asz,t:ha:tja meg a 
megd'elel1ő g.yógy:szereiket, ezen a téren meg kell hogy 
bízzon a z orvosában és a gyógyszerészben A gyógy
szerész miindenekel6tt azzal se:.e:í:thert hogy mai~a vég
zi a naigyközönség száímá,ra a :'el1Válá1gosítá1s1ra kiváló
an alkalmasak, de még a legiobb tv-program sem 
pótolha,tja a sZJemélyes. köz;vetlen fel1vilá1gosítást. 

Ha a gyógyszef'ész Gdsebb csoportoknak ismertető 
előadiást tart, aJkikor az nagyon ió alllm.lom arra is, 
hogy a feltett kérdések alapián táiiékozódion, hogy 
a haJLgatósáig mire is kíváncsi. Ezzel az:t is felimiér
heti, hogy a nagyközönsé::! átlaig1ban a gyógyszieirek 
vcmwtkozásáiban mire kíváncsi. Holla1ndiiá.iban !:!'elvi
lá1g:osító. előadásolkait szervezne[{ iskol:á!khan és kü-
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lönböző no1 szerveZ!e:teikföein. Az e16adfüsoikr:a sziívese1n 
fogadjáik a különböző sza1k:területe1k képviselőit. A 
másik lehetőség még az, hogy hete1rnte ta'f!tanaJk a 
gyógyszentáir:ban ko1nz;ulltádós órálk1a;t. A helyi laipban 
is lehet hetente egy cilkiket megjelentetni. A gyógy
szerész á1ltal nyúitott felvilágosíitáJsnalk szinkro:nba.111 
kell lern111ie a helyi egészségügyi szeirv.eikéveL minde
nekelőtt egyeZ1tetni keU a szervezet fel;vilá:go.sító te
vékenyséig1ét. Az előadó személyes :véleménye_ hogy 
a nagyiközönséggel folytatott konzultációk hatásos 
módja a tá!riá:náil fol)T!taitott szóbeli tanáJcsadás és 
ezeket a folvHláig.osi:tálsclkiart ki kell e:g1é:szíte1rni nyom
tatott tájékozta1tóki1ml is. Az ú.i · gyógysz,ereik1re vonat
kozó. tárgyilagos, nyomt:art,ott tájéikozrtatólk: nem min
den es€ithen á111naik rendelikezésr1e; ezért ezeket a 
gyógyszerészeknek kell elikészíternL Alk:í ezt egyszer 
meg:prób:áHa, az megg1yőzőc :het arról, hqgy ez nem 
könnyű fe1adat. 

AZOIIl:ban a mottó ez 11egyen: Ami;t: mond:analk. élZ;t 

á>ltalában nem hafü1gaiti1álk me2'., amit vászont meglhal
laníalk, azt nem d.iel1tétlen ériiik, aJmit me1.e.;értenelk. az 
nem m1indi1g győzi rne:g őkeit, ha csa['\: mi nem vesz
szü1k a fáradság1ot és a biz1a1lom taliaj:án meg .n1em 
győzzil!k őkelt. Össze:fQg1J1a1l1va az utca e:mlberét a kö
ve1úkiez,ő módoíkon táié!k0Zit1aitiuik: klubnapokon, helyi 
sajtóban. konzultációs órákon, röpiratokkial, sz·emé
lyes felvilágosítással. 

Egiéiszség1ügyi ható:sá1gi0ik és fogyasz;táii sziöive1tkez·e-
tek sz:aháilyos időköz1ökiben adnaik 'k:ii röv:id isrneirteté
seke:t az új gyógyszerelkrőL Ez,elk azoiniban késve .ie-
lennelk: rn1e:g. . 

A'ZJ utol1só 10-20 évhen nagyon solk iholi1and gy.ó1gy
s:aeriész sz1erz1ett taipaszt1a1l1a1to1t az eiglés·z.sté2:iürgyd, fel1V'i
lágosítás terén. Rendszeres konzultációkat taritanak az 
011vosolk1lml. de a bete1gielkikeil i1s. A gyógysze.részelk 
70%-a sz1aJbáilyos 'k.a1pesol1a1tot taa:"t fenn, amely túl
megy az e'igysz1erű kérdések megiváilia:szo[1áls.án. A koin
z1ul1táieii-álk1naJk közel ·a, fe1lie (3:50/o) srnbályos időkö
zönként általában negyedévenként határo
zott programmal - rendezik. Ezeknek az összeiö
\7ieteI1eikineJk a sz1envez:ő.i1e á1ltiall1álbrain a .e;vógysz,eirész 
(450/o) vagy a gyógyszerész és orvos együtt (70/q). de 
á~itailiálban nem az orvosaik a kezdeményezők Ezeken 
az összejöveteleken általában 1-2 gyógyszerész és 5 
va:gy töiblb orvos vesz részt. N élha meig!hfv1niak e1gy 
előadót pl. szakr!' őorv ost, a gy1á1r'irpar rneglb í zott i.á t vagy 
a körzeti niőivért. A gyógyszJerész végz1i az el8l{iészí11iő 
munlká1t és elrkészíiti a iaiviasl1ato1t a bevezetésre ]{Jerülő 
új gyóg1ysz1erne vona1tllmzól1a:g. Az: or,vosiokn1aik és 
gyógyszerészeknek is ismernie kell, hogv mi lesz a 
vóg'lierge.s á11láis:po1nrt az ú.i gyógyszeirirel kaincsola:tbrnn. A 
cé'l az, hogy rneigbí;;:1ha11ó h1itel1es f1el'v1ilá1g1osíit1ást mrú i1i.
sanaíl{ az úi Ry6gysz1erre voiniaiJkozó1an, me1iündokolv1a, 
hogy jav.asoil iáik-e az új gyógysz,e1r bevezetését 
rnilven felvi1l1á1sio,sítá.s1t kieil1 bet1c1gniek adrni vaigy 
t'SeU1C1µ: helyoseb!b az. bcvezc~tésé:vcl vár„ 
ni add:i1g. a1mí,g· kellő rc1111del1kezinek 

Ki.s közösség,ell<Jben. 5-10 kö1rzet.i orrvos 
vesz részit nagyon .i ó a'lak u.lihat ki. 
Nagyolbb tm;ül,eLelkon 0Jy1an konforienci.álk.;.i1t. 
dezni, a.1n11ely:nkien ;3 nü1gy 
rész és 90 orvos képvisel kb. 
Ebben az esetbe1n a kórház;i gyóg:ysz1erész a szerrvező, 
aki megMvia a gyógyszeiripair kiépvisel 1őiét, hogy, is
mertesse az új gyógyszert az orvosokból és gyoe.v
szerészekből úlló hallgatóságnak. A s'zükséges irodal-

mait má1r előzőleg- kcö211-0ézme adj.álk. A konifierrenrián 
együttesen meglbeszéHrk, hogy mil.Yen áJLlásponitort al<:i-~ 
kítanak ki az ú.i gyógyszerrel kapcsolatbiain. ezt írás~ 
ban rögzítik, és a körzet valamel1111yi s:zialk.01rvoisainaik 
megJküldiik. Ezen a meg:beszélésen a gyógyst'.íe!ri:p:ar 
képviselője i:.s részt vesz. Milyen s21emporntoíkra van. 
nak tekiin1tet:tel eiKY új gyóigys21er erték1elésénJél? 

·- valúban űj-e 
- 1mellrélkih1aitiáisdk 
- in ter1aíkcióik 
- hatás és ár a1rá:nya 

Ezek1re a rienrdezI\7'ényekire hetente kerül sor. Ezf:> 
ken az időt raibló összejövietelelkien a gyakorló orvo
sok már rneim ve.sz1rneik részit (idő hiiruny.áiban), ha~ 
nem valkon meglbíznaJk :az;plkiba:n a me:g:állapítá1soikban, 
ame:I.y;e!ket pas:tám kiaJp,rnaik meg. 

Kfü:ive:tlen összefüg1gés á1L~apírtható meg az i111for-
ma1mo hatá1sossá-ga és a1likalmaz1áJsána/k gyaikori-sáJgia 
közt Mi111Jél .iü1b:b a:z; irnfoinmádó, airnn:á.il gyakrabban 
használják a gyógyszerrt. ,Azokon a helyeken, ahol szer
vezetten :foiyinaJk a konzuHiáioiólk. 01tt a giyáigysze1rtész az 
orv0is fő tanácsadója. Az áilta1lla nyúj1tott fehilágosí~ 
tá1sniaJk súlY1a van és sokszor ezit el1őibbrevalónaJk tart
ják, mint más kollégák véleményét. A gyógyszeripar 
á:ltal köZJvetlenül küLdiötrt ismerte1tések · e1g:w..:e veszí
ten e!k je1l1e:111töségiilik:!böl. 

Ho1lla111diában, különböző felmérések ailapj:án, li,gen 
kedvez;ői képet mutat a gyógysz1eriészet szejrepe a gyógy
szerek, főleg új gyógy1szerek tsmertetése terén. Az 
egészségügyi hatóságok, az Eü. Min. kérte, hogy a 
körzetekben fokozzák a gyógyszerészek és orvosok 
konzultációs találkozásait~ hogy csökikentsék az egész
ségügy egyre növekvő költségeit. Ez azonban soha 
nem lehet a gyógyszerész fő feladata. mert az ő célja 
mindig az kell hogy legyen, hogy mindenekelőtt meg
felelően tájékoztass.a a gyógyiszerekről azokat. akik a 
betegséget diagnosztizálják. 

A gyógyszerész ezenl feladatániatk teljesí,téséhez mi 
s.zükségel tetik? 

1. Fel keU kutatni az; új gyógysz1ernk1re vonatkoz.ó 
megbízható iinifo1r1mációs fo1r1rás1t. 

2 .. Az orvosok és betegeik tájékozfatása legyen vilá
gos, értih etö. 

8. A felvi1lágosítás legyen· nyomtatotit. és szóbeli. 
4. A gyógyszerésznek az orvosok nyelvérn keill be

szélnie. 
5.. Az mvos-gyógyszierész talá1l1kozók legyenek jól 

sz,e1rvez1ettek és sz:a1bá1lyos idő1k!özökhetni. 
6. A gyógys:ae1rész: ezt a t.e\l'ékenyslégét csak úgy iud

j,a pár1t.atll:anul klif.ejteni, ha jövedeilrne füg:g!etlen a 
gyógysze1rá1r:aktól. 

Összefogfla,lás 

/\ gyár.ipar ogy:rc orösehb haitét'SÚ 1~zerekkel IM. el 
bennünket, :ameilyeke.t alka1l1mazásuk előtt ismel"totni 
keül. A1lkalmazásuk kisebb rdz:ikóv:al já1r, ha a gyógy
sze1rész tölti be az: új gyógysz1er és fel:úrój'a közti „hé-
1,a1got". Ezért az, 01rvo1sok1niak n1egbí:.-:ható f1elvi:lágnsítás1. 
IH'll az új gyógy;szerekről nyújitaniuk Ha e:d a gyógy, 
SL.eren keilló felkészültséggel meg,győzö módon tudJuk 
végezni, akkor ezzel nagymérté1Jd1cn javíthatjuh a 
betegel!látást ! 

DP. Kotsi József 


