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A gyógyszer fogalln1áróll
nn.

KEfl\'Ei'SY UYÜf:GY

„4 u,11ógys::er jor1of;11ának s::1tb(l/os 1ncghatáro:xl8a.
vis.:on.11lar1 k('r/s farn1akolór1iai tan-(:.~. s:::akli.·öny1:hr.n
tizlrílluclá nlf'[f. ~4 l.·ii1fölrli gyógys::,erkönycek tUl[/l/
része 8f'111 les:;:, err(il e1nlítést . ..4 s;:er.:1) áttekinti- a
.r.;zakirorlalu1(1t. s e1u1el.~ alapjrfn öss::f'(Je.:i: 1. u fl,IJÓ[!,lfs:~er foualn1ába tartozi!..: a hatóanyag fi8 rt yyágys.:erkés;:;ítnu~ny, 2. a:; anyagot a terápiás cél ( gyágyítás,
rr1cueff;;:r:.~. /-; t/iar111ns::.ti::.á!ás) teszt {f!/Ó{}!fS::.r'1fé 1 .J. re:;

c1nbrr-(Jyógyás::.at Ji1r!!ett az ál/atori:oslásban has:::nált
f!Yá[JJ18Ztrt!.· sen1 hayy!urták figyr/n1en /,:írii/.
Újabf)(Ul a pontosan rlf'jin.irllt
yyóyyszcrcken
L·íi:ii! .fe/entlisf'k a te.<1.fr(pnlószerek, hioko.:1neti!.·un1ok
sth.. runf'lyek gyóyy8;:erf rífesér1eknek n evezhetől~. s
e;~ek !lllÚrtúsánal· és cllenőr::.ésénc!.· 8zabrílyo::ása
fontos er1ész.wJr1li·{f!li (;8 jogi felorlat.
.A tudornány egyik fontos feladata, s egyben
t"élja is. hogy a fogaltnakat, a jelenségeket pontoNtlll definiálja ..;\ szahntos~ világos és egyérteln1íi
ineghatározús 1negkünnyíti az írilsos és f'zúbeli
közlések érthet6ségét és elkcriilhet6 az abhöl
:-;zárnlitzó zavar, hogy egy fngalo1n többféle kifejezéssel jeHHt (kivéve terinészetesen a küzhasználatü
szinonünákat), vagy ellenkez{ien: vala1nely definíei/) e:;etleQ: n1ús-1nás f(1galn1nt tartahnaz.
~.\ defin[~iúk kinlaku!Ksúhan gyakran n1eghatározó tényez(í egy-egy tekintélye.s Nzakernher (i.skola) fogalorn- ill. szóhasználata. ·utalok pl. a
kolloidika 1nagyar nyelvíí irodalrnáhnn 13uzágh
~~\laclár ilyen jellegíí hatásúra. _<\ külföldi szakirodalo1n sok esetben n1ásként határozza n1eg pl. a
kolloidikai fngahuakat. dc a szak1nai viták és n
puhlikáeiós gyakorlat jelent{)s n1értékhen elfísegíti az egy.ségesítést. Hasonlóképpen fontosak
e .szetnpnnt h()l a 111a 1n(u· nngy."izán1ú hazai és
kiilfiildi szakszc'ittí.rak. lexikonok és értelinezíí
:-;zótárak.
Példaként lehet e1nlíteni a gyc'igyszertechnol6gin
11éhánv évtizede kialakult szclhnsz11álatát és ennek
Ltrtnl;n:it [J, 2, :i. 4-8].
Ne1n egx kifejezés tartalina icl{)vel lónyegesen
1nóc1osnlL Tgy pl. a néhúny évtized el6ti „(iycSg~"
szorisrncret" tantürgy és tanli:önyv elnevezése a
gyógyszerészi tu(lonuí.nyágak
differenc:iálódása
f'olytiín .,C~yúgynövény- ·és drogi;;1neret" .n1egjelölésrc vií.ltozot.t. Llgynnekkor n külf'üldi szakirocht-

lo1nhan .,Ph,u·n1acognosy. A.rzneitnittellehrP" ~t.h.
n1egjelülés sokszor n1óg változatlan 1111.i.radt. de ott
is egyérteln1üen a gyógynilYény~ekkel foglnlkoz(J
tudo1nányi.í.gat értenek alatta. I~llJlCil ezért kell
nagyon ügyelni az idegen nyelvli kifejezések
(;;zö\Tegek) értele1nszeríí :.: nen1 szószerinti fordltására.
) •. sokféle ter1ninu:-; technicu.s egvségesítéséhcn
elért erecl1nények isrneretéhcn 111egiepi1nek ttínik a
gyÓ{/ys::.cr foga!n1áhan rnutatkoz6 nézetek eltéré:-;e,
ill. részben a rneghatározó leírás hiánya.
~.\ köznapi szóhasználat gyt'lgyszer alatt tulaj·
(1nnképpen gy<'>gyszerfor1nát ért. (.,Gyógyszert
rendelt az orvos" ... g,vógyszert vet.tein be" pl.
tablettát.) }\. i-;znke1uherek kifejezésn1ódjn IUÚr
korántsen1 ilyen eg_ységes~ n1ert a gyógyszer ne1n·
csak gy6gyszerforn1át (gyúgyszerkészítn1ényt) jelent, hane1n alap- ill. hatóanyagot is. „(fyögyszcrkutatás'' alatt a f-izakernberek zörne 111ég ina is a
hiolögiailag hatékony vegyült~tek el6állítúsát~ ezek
fizikai és ké1niai sajáh·HÍ.gainak n1egis1nerését és
fl1rnHtkológiai hatásuk vizsgálatát érti. 1\'finthogy
a gyögyszerterápüíhan gyc')gyszerké;;zlt1né11y (tabletta, injekció) hasznúlntos, ezeket pedig gyógyf.lzcrtechnológiai n1tive1etekkel állít.júk elfí. tcr·
1nészetes, hogy a „kon1plex gyúgy;-;zerkntatás''nak része a gyógyszertC'ehnolr')gia iK. 11. yyógys;:J'r
tehát a rninde1111npi szakn1ai gyaknrlathnn hatríanya(/Of és köz vet len fe lhnsználásra a lkn l ruas
{f.lfÓ{f.1f8Zerforii1rlt i:; jelent [2-5, B].
A. kérdé;-; lényegére térve - a telje;;ségre törekvés nélkül - rüvid úttekinté:;t nyújtok a gyógy;.;zer fogaltnáról. a1nint azt a inagyar és a kiilfüldi
tan- éH BzakkönyYek, jogszabályok és gyr'igyszerkünyvek definiálják.
A régehhi ;;zakirndnlom (pl. Balogh [a]) hatásLtni vagy ii.:-:.szetétel nlapján csopnrtosítja a gyógyszereket anélkül, hogy a gyógyszer definíeióját
111C'gadná.
~A tühb évtizeden út használt T)"á1noss11-J!1n18fcld Ciyógy;.;zertan tankönyY [1 O] farn1alZnlógiai é.:.:
toxikológiai szernlélet ;:dnpjiin közelítette 1neg a
gyógyszer fogahnát: „.:-\ gyógyszerek és rnérgek
olyan vegyi anyagok. an1elyek sejteket alkot.ú
anyagokkal reakeióbn lépve, a sejtrulíködé;-;t inegváltozLtiják. liH a változás olyan, hogy a szerve-
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zetnek előnyére válik, gyógyszer hatásról beszélünk. Ha azonban a 8zóban lev{) vegyi anyag a
sejt 1nüködésére és ezzel n szervezetr e ártaln1nR,

Rit:;chcl leírásában tehút. lényegc·fl a g;yógyHze1·
fogaltnáha n a hatóanyag é11 a (!!fÓfllf8Zcr fornla

l\Iegcnüíte1H1t'i, hogy az utt')hhi évtizedek ben
n1egjelcnt hazai gyógyszertan~künyvek vagy ne1n
szólnak a gy{Jg_vszcr fogalinárú l. vagy pedig rövid 1
110111 ércle1ni ineghatár ozást írnak. J(noll [11]
szerint gyógyHzer (farn1akon ): 111inden terápiás
célból adott anyag. ~:\z utóbbi definíciób an n1ár

mas) gyúgyszerkészítmé11y (ICl'llccssy [:l, 4]).
J(oua·n [1-1] HZerint a gyúgyHzer for1na <>sszetételc

akkor 1nércghatú ssal {dlnnk szen1hen.~' l\Ii11de11esetre a kiiny·v érde1nL\ h{Jgy :-:z(tzadun k elsl1 fel6bon 1nár fontoHnak tartotta a fogaloin dcfiniáUi.r-;át.

szerepel a kie111t...·lend{í fogalo1n: terápiás cél.
Jfeltétlenü l elvárható lenne tehát. hogy a
,,(;yógyHz erta11'' tanktinyv ei hatlÍ.roznlÍ.k is nu:g
a gyúgyi'iz~r f()galn1út: a gyógybze reket ugyn nis
terjedeln1cse11 és :-;okuldalú nn tárgynljúk ..A kérdés
szabato;.; tisztázása azért Ü.; lénveges. inert azonos
vegyület akúr gyógyszer , akúr ·ltz..__ ipar valninely
területén n lka l 1nnzot t anyag is lehet.
l\Ii a helyzet- a külföldi gy6gyRze rtani tankünyvekben? :RészlPtes isnu'rteté:- ; nélkül inkább <'::i<Lk
néhány_ példát e1nlítek. (l\Iegjegyzern_, hogy szán11>s
jeles szerzőn 1nagyar tnnkiinyví réikhoz hat-.(111lúan
1H.'JU foglitlkozi k n kérdéssel. )
Jlauschi/d [12] terjedelm es könyvébu n a kiivdkez{:)t olvashatj uk: Phar1nuka vagy gyógyszpr
(n1ediea1ncnt;1) az ezid6 Hzerinti szóhnsznú latnak
n1egfeleló'en és n jogszabály ok definíciój a ;.;zerint
nlinden ()lya11 szer, a1nelyet a betegHégtl il védeletnre (prevenció 1(. Ciy.), a betegség n1egsziinteté~
sére, a tünetek envllltésó rc ó:-; a tp;.;.ti kürosndás
ellen használna k. 111 utschler [1 :1] rövidebbe n fogaln1az: Cfy<'Jgyi-;zeren {!_1JlÓcrnek vagy dllatnak ad.olt g.}'Úgy;.;.z{'ranyagok n1eghatár ozott gyógyt>zc1·for111áit értjük. Esz<-'rint a gyrlgyHzcr fogaltna <·snkis a hnt{ianyng ut
tartal1nHz 6 gyógyNze rkészítn1é nyt jelt.·11ti. 1-fasonlc'1a11 cBak n gyógyszerf orn1árr')l ír }\..<>(/tilt [1-i] is.
rrndontáSOlll SZCl'ÍJlt- Íd('íbuli ::iO!TC'lJdbUll a gyt'JgyNZ('!TÍ-íl az Plsfi pontos n1eghatározÚH gyc'Jgy.c;zcrészi
irodalomb an (Kern [1] l\>51) talúlhtttú. A gyúgyszer e1nhernek yngv úllatnnk beh.;() vaav kü]s()
használat ra szúnt ~t-nyag, valantint az e'---1l1heri és
állati betegsége k keze.lésÓre, ezek e11yhítéf-:ére yarzy
a betegségt6 11/écleletn re r;zolgáló nnyag \·agy il:'-'{:ll
anyagok keveréke.
Részletes dofiníciót ktizl>l Ritschcl [1 !i]: ... :J
(!lJÓf/,l/SZerel.: (.:-\rzneistoffi_') ~zintotiknH. i(~J;.;zinh•
tikus, ter1nészel es ,·ag:y biol<'igiai ereclét íi ké1nini
anyagok, a1nelyek az entbcri vag}" úllati :--:zerYt_~
zettol reakcióba vt1gy külcsünha tásha lépnek.
Ezek ;1 k<ilt·sünh atások lehetnek kvanti.tatí Y jPllegüek, ahol a habÍ.N ercdllH.~ll)'C nz enthP1·í \·aµy
úlln ti test u1eg botegedésé t{)I \·édP 11nPt. gyc·')gyu lú~t .
a tünetek l'H(_ikkenését vagy diagnoszt ikus eélt
Hzolgál. Ifulytat:va : Yal1t1noly (f.1JrÍfl.1ls;:.er/or111rt,
gyógyszer készítrné1 1y kész gyógyszer1n·e11:1rúl11111
(I\-iodi(~arnent). an1oly hat6anyag hól (vagy hatóanyagokb ól) é:-i viv()anyag okból (Begéclany agokhól) úll, a1nelyek a gyógyszet fnr1na kíalnkít{u„;{th'>Z
:-<zükHége::.;ek . .:-\ gyc')gyszer for1na 1negfelelt') n1ennyisöghPn é~1 alkn\in11s adngha11 ii.c;szeté\'í! h1c:.;znúlnt1·;t
'·
ké~1z preparútn in."

kiilün 111egfogal inazása. \'"alújáhnn az orvos ritka
kivétellel 110111 pusztán hatöanyag nt, hane1n gyógyszcrforiná t rendel. Ezt írtuk le korúhbau n gyúgyHzerf(n·1nn je1leu1zés éhen: lutsznftlat ra kész (alkal-

kiilsií nlakja folytán - arnit g,vóg,ysze rtárban
v:tgy Uzcrnhen végzett 1negfelel{) el<'.iállítási 111üvelettcl nyert - a szervezetb e juttatásna k 1neghatározott 1n(ltlja ,-<ln é.-; ilyen forn1ábnn jut a beteghez.
E gondolat1 neuet 1nú1· c;-;aki:-i n gy6gy1--izerkészít.
1né11yre \·(1nat.kozi k. pt'dig a {!.yúgy::.;zer fngnlrnába
tt<1át n
tlt!llll'Silk a gyóg_V.'-ZU!'forina Ltrtuzik,
YlcV(' -t'
f'igyl'k'11th
ítú~t
<'.'itJ[Hirtus
a
--defíníci<'it
a hnt.r.1<111y;.t,ugal P_~yüi tt'S('ll kt'll 1negadni.
rciszL.t klipet nytí_jl <l gy<ígyszerr/íl Li.~·t Ll l.i]
tnnkünyve . A, gyúgyszer ol.van anyng, a111clynek
alkn1111a:zúsúval az e1nheri vag:v· úllati test hett·g~
::-:éuei. kúrosodú.- .ai. za v<trai. úrtaltna vagv 111ás
1-:iÚünleges (elt:ért'i) állapota µ:yúg,víthn tú. n~t:gszíín
t1.•thetc'í. nteu\dc'izhetti. cnvhíthet- ti vag\· fe!isntPt·'"'
IH_'t<'i (diagn1~ztiz{tlús. JC. l".:y.).

é~

A .'zéles kiirhen ellerjecll Orcosi lc.rifon [1 71

ugyi\Jl(':-iilk 1lH'gndj;1 <I gyc'lg_\'.':'ZC'T' f'ogal111út: ()yúgyszer 1ninden nlvan anvag. a1nelv valitnülve n
1n()don a szervt~z'et.he jultal:\·a ~~ 1H::tt•gs·{~get n~eg~
elr')zi. µ-yógyítja . oki vagy t-ii11eti sze1npo11thól
e 1(j11 :v ii:-;p11 hl' fo ly úsol j <t.
~-\z L1t\'1hhi 1nnnkák iuúr a gy('1gy;-;zcr fugnl!núna k
!ényf·gét írjúk IP. _•\z eddig e1nlített idézetekb( il
ldttínik. hogy vi~zonylag ke\-és 111unka foglnlkoZt1tt a gvt'Jgvszer foaahnúna k :-zahatus leíi•{t.-;Úval,
a kr"iziilÍ 'aá;;tokh(i 1 ~:Íf'Z()Jlt kiderül. hogy:
l ..A. ,uyögysz('r e111bct- és ál!at-gyóg ;vúsznthnn
szolgú l a tPrÚ pia, n prcVl'!\(•it'l t.'.•;.; diagnoszti kun1
l·éljiira.
~. :\ gyógyszer fiJg<1lnt<l lt>galúhlii,c; kt·ttJ-i;-;: így
lii•:-;zl,Ihntünk hatúnnyagr <'il 61.; <IZ Pzt tartnliunzr'i
µy<'1gyszt·1· f{ 1r11Hirt'll.
..-\ kiivetkcz{ ;kben tekint;.;iik út. hog\· a hiYatal(;B
(! IN; (/ !18.~:t' rkii ill_f l'f' f.· l ! H.' ll 11 \' i\ H' ll {~.-; !i (J CT ~.;l ll fi l!:.d !\ lkoz'
'·
·
; l·<t J~ ;l k(~rdé:-.~t·l.
.-\ !-:oní.hl>rin kiad(lti. dt' HZ Új<thh kiilföldi
gyúgy,-;z(· rküny\·ek ziillit' 11t~111 túrgyalj<t az <dapfi1µ,tln1ak i:-nuerteu;_...;f• xor(ui H gyc')gyNzPr clPfiníciújtí.t. I~ tt•]dntf:the n kh_•1nelendt; a i.\Tagyar C~·yógy
,..,.Z('l"kl°Hty\·, ll!!!('lynek r. l»..; \'J. 1-:iac!úsa [l.S. lDi
l{:t1\·(~f!í~lH~!l azon11:;a11. riiYide11 dP szakszerli dt•fj.
!lÍ(·l<'iÍ kiizi)\: .. ( ~vr'1U\'NZf'l"!iC'k tt>kintlink 1nindl'n
ol \·a n n !l\'ll!.!< ,t. il t~ieh'-(•t- n z t:J{í ,'-'ZPl'Y<'Zl't hefolvúsc;lúNúra ·fl.ll~Íf!ilrÍ.';.:ati ·(·//ln/ nlkaln1azu 11k. (iyúg~'Ú
_c;z;d i <·l'l11ak teki11ijiik ~1 l1l'tPi.i;.;c'.,!i !lll'gf'l("izt'•:.;(t is."
. :\ Ci~·úgy.c;z~·rkiinyv .kiililn ]~·ja, !<',a gytÍf;}:i,ZíT ·
lo1·1na fogal111at: „:t f!i/O(!!f""',::1'rkr's.:.d11U'.11yrk a µ:yngy.'-iZf'!'('.:.; terú1iia ('l'·ljúra kiizyi't!P11ti! ft:lhctsz11úlhat{1
Y<t,Q:\·
k(~!llÍ<IÍ. niivó11\·i. ;l\laii é.c; lii()lt'1!!ini \·redt·tíí
.!!a len n:;i ~{\'('lg,\':~zt'l"l' k h1"í 1 ú lt a 11ÚJn 11 sí·gédH 1tyag~~1i.:
nlk1tlinnzú:~úval <! fclha:;znúli 'lsi <·('·l11uk nu·g-f('!el(.)Pn
1UO:i1 .{'llllített
ké:-;ziil11ek.'~ .'.\ U\'t,J!:.!\';OZt'l'f'tJl'!\l;\
dc·f i n it·il'lja ja \·:t~:l;-t l t J!'i{ra kPrii lt a (} y/1gy:-;zPrkl"lny ,. bt• r:~ 1. l~z a \Út;-;z<'1\;l,U kl'.-1 f'éle llll'_~ÍHtt;Í.rozÚ:-; léll_Yl'g(dH~Jl t~gy('.~rtelrníí <~.e; at: <tkk()ri. ~Z<tkir(Jdnlotunak {;;~
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Hzeinlélctnck n1egfcleliícn kie111eU a gyúgynzer
fognhnában a f!!fr5(1yászati célt. \"alújúha11 ez teszi az
anyagot gyóg.vHzerré.
Itt e1nlíte1n ineg a kiadás el{itt állú Cf,yögyszerküuyv \''TI. kiadúsának definícióját, a1nely lényegében az eUíz(í,·el egyez(): ,,C~yógyszernck tekintünk 1nincle11 olyan anvngot, a1nelyet az élií
szervezet hcfolyá~ol1ísúra 'g)~)gyászati "céllal alkal111azunk. (}yógyászati célnak tekintjük a betegség
111egelfízé:-.;ét. vala1ni11t a heteg;.;ég 1negállapítáBára
irán:vuló vizsgálatot is." Pontosabb lenne
111i11dkét leínis, ha az „él{i .szervezet" kifejezést
„e1nhcri é8 állati" ~zavaldull egéi-;zítenék ki, ill.
1Jont.o.:;Íbu1úk.

Sokkal részletesebb, s egyben egyPc1iilú11() az
újahh külföldi gyógyszerkün:vvck küzött a T7 /.

1S'1:ájci CiyÓffl/S,-::erkönyc definíciója a gy('1gyszer
fogahnúra és a uvúuvszerek csoportnsítftsúra:
Ciyögyszeren érti '--t~ g3,ógyBzerkünyv az (llyan
anyagot. vagy anyagkeYerékct. n111it ernber vagy
úllat betegségének gyógyítása, enyhítése \·ag.v
inegol6zésc céljálH~d alk<iltuaznak. C-i-~vóg.v;.;zcr az
olyan anyag vngy nnyagkover6k i:->. ainely e1nber
vngy állatorvosi clingn('1zis célját Nzolgftlja, ill.
a szervi n1üködés helyreúllítúsára, javitástí.ra vagy
1negváltoztntására alkahnas. Ehhez a gyógyszer~
könyv ko1nn1cntúrja [:21] n1cgjcgyzi. hogy svájci
körühnén}'Ok között a pre.....-cnció és a gyógy.szcrcH
terápia 111ollct:t új szen1lélet a cliagnosztiku111ok
gyógyszernek tekintése (ezt a Ph. Hg. \.r. n1ár
:-;okkal koráhhan lPírta). t.ovúhhú a szervi n1íiküdés
111egvúlt(JZtatús.úra (iii. (l\·ulációgátlás) fiZnlgálú
készít1nénv.
A Ph. Í-Ielwl rt. [:Wj részletesen fölsorolja a
gyógy~zorck és gyógyHzcrkészítn1é11yek C8oport ·
jait. lgy (J,l!Ógyszerclc·: l. alnpnnyng: kénLiailag
1neghatározott f.JZCrvetlen vagy r-;zer\·cs anyag,
2. gyógyszerásvány (i\rz11cin1incralicn): Hzcrvetlen
anyagkeverék, ter1nészctcs prnduktnn1 (pl. fehér·
agyag, talkun1), :1. gv/igy11üvé11vek. - Gyó(J1;szcrk6,;zíln1ények: 1. haf(~a1~\:·agnkh(:i1 n1eghatd1'.oznt t
eljárússnl eliíállított gycJgyszcrek (pl. kivollat,
Uibletta). ~- antigénekkel. baktériumokkal vagy
antitestekkel készített prC'parúturnok (pl. antigé·
nck, itn1nunszéru1nok).
A magyar CV .. \T. VII.) és a svújci gyógyszerkönyvek :-;züvegeinek isn1eretébon tchút a fogalorn
tisztázottnak lát.szik; nevezetesen: a terápiás cél
jelentősége, tov:íhh{i, hogy a hatóanyag, a gyógy·
:;;zcrfnr111a é.'-i a l1iug11osztikai rengensek egyarúnt
gyógyr-;zcrek. lfigyole1nre n1éltó a :-;vájci gyógyr-:zer~
könyv ntalása a fiZervi n1liköclések 111ogv{dtoztatúsára (pl. antikoncipiensek). jóllehet lényegében
ezeknek a szereknek nlkalrnazása n véd6-nltó
anyagnkhnz hai::onlóan a preventh· g.rógyszcrek!if'z is sorolhat{> {teJ:hesség 1negel6zésc).
}lég néhány adat. hogy tniként szabják ineg n
µyógyszel' fogaltuút egyes j0(/8zabályok. _;\. régcl1hi
1n11gyur J'('!Hlolelcket lll'fll c1nlítYC' csnk az ut.óhhit
:\fl'!;jf'gyi,PtHlú, liogy gyóg.\"8Ze!'! i! !'('l](!t'lkt>Zl;éi('k
HZl•l'Ínt. llf'!ll szubad n:klúinozni, vsuk sz1d;:e1nl1erek részt;·
rt~ u sz11ksí',er(i isitll'riett:s a 111egengt:tlell. ,,-\z (•11dítt'lt

kés:dt111t'.•nyPk azonbun a

jogsznliülyok HZkrint

gyúgysz('t'Pl-:, iPliú!- uen1 i·stu'k a liln\ol!l nlü.

nv111
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idézem: (20/1072 [XII. 20.J Eü. i\I. sz. rendelet az
'I~gészségiigyr{)l Hzóló 1 \172. évi II. törvény gyúgy:-;zeriiggyel ka jl(~soln tos cgyeH rendelkPzéHoinek vég-

rehajtásáról. Eii. K. 1973 2. :l5 okl.) ... A Tv a R.
és e rendelet Hzc1npontjából azokat az anyagokat,
ter1nékcket és készítn1é11yeket kell gyógyszernek
tekinteni. a1nelyeket gyógyánzati cél elérése érdekéhen él<') enzbcr Hzervezetébe juttntnnk. Cfyógy:;zcrhez hasonló clhírúláH alú esnek az orvosi
gyakorlatban használatos és az e1nberi .'iZC'rvczetbe
nen1 kerül<') kérnldszerek és festékek, valan1int
;.;chészeti köt:öztíszcrek. i'
Ez

a

n1eghatározús látszólag tnegegyezik a
gyc'igyszerkönyvek loirrh:iá'i/al. de - nézetein ;.;zerint - zavartkolt6 a hunuln gvÓf!Vf'Zercs
terápia kizár6lagnsr-;ágn. ~.\n1íg a g:i--'<'igY~zc~·ldin.vvi
,c;ziivr-ghen az .. éUi szel"\"PZPt n az általános sznkin1rlalo1nnnk 1111,_>gfelel<'ien lehet e1nbt>ri \·agv állati.
addig a 111inisztc~-riunü utasítás teljesen ld.Zárja az
úlliltgyógyáHztdot. :\nnakidejón n kritikni 1ncgjC'g~'zésre kcq1ott válasz arra utalt. hogy az állni·
or\·nslús 110111 az Egé;-;zfiégügvi :\-Iini<.:ztériun1 hntrí.ski\réhe tartozik.
a ~zc1;1lélrt az6rt hcl\'tclcn.
111ert a gyóg:.--szerok fogahna, el6úllítása és ·rorgal111:tzfÍ.fia (gy6gyszergy1irak, g_yógyi-;zcrtár1tk) 110111 H
f,~)ha t óságok szerint alakul.
..\ rendelet pontatlansága az a kitétel i;-;. hogy
a gyóg_yr-;zcrt a szervozothe jut1at.júk. J~zzel n
gyógyszer fogalrnából kiinarad a küls6legcsell al.
kaltnnzott készitrnónyek ne1n kic;-üny csoportja.
l\IeuítéléfieJn fiZerint, a knrszerfi olvánísoknnk
l c•ljes'· mértékhcn megfelel a W. H. 0. ajánlúsa
(Ci'}lP) (:2:2]. anühez a 1nagynr hatósúgnk hozzájárultak és az OC+:t'.I „az ollon6rzött gyógyszcrgyúrf ú;-; irányelvc'i 11 cín1en ;1clott közre. „„\ gyógJ'szt'r olyan anyag vagy keverök. a1nclyet vala1ncly
hct.egHég. rendellenes állapot. 'annak cn1hcron
;;agv állaton n1utatkoz() tüneteinek k('zelésére,
nn~·l1ítésére vagy dingnosztizálására. cn1hcrl1cn
,·nrrv állatban a szervi 1nüködésck hclvrcállítüsára.
j:1~:{tüsií.ra vagy n1ödo:;ítá;.;ára elfúí.liítanak, fnr,cr!1lo1nha hoznak. ill. haf'ználatra nlkal1nasnak
111i11iísí tc11ck.''
Ez a n1erdu1hírozú~ - a 111úr el6hhiek iissz('fn~.rlahb;aként '.:__ helvtálló és szahato::;,
'·
„·\z L c1c1ig clin;)ndottakhól kiderül. h"?Y hizonyo;.:, oli5z6 hiányosságok és eltéré~ek után a
g~vógy::;zcr fngnlina tisztázottnak lútszik ö:::pcdig
111ag~var

Ez

1

alnpvet.{i n fcrápids c/H. valninint az r;nbcr· /s

ál/trt (//frl(//frÍ8;:11il;a 11 alka hnazá~.
„:\ lcírúsok é0 a r-;znldrodnlo1n 11e1n tekinti gy úgy·
szornok a növén,11rédő8zcrckct. IIasnnlóan nc1n
,c;ornl.jnk a :zvóirvszcrek közé a rovnrirt/iszercket.
hae.'iak non~· e~lheri \"tH!V állati f('slPn nyernek
n!ka\Jnazúsi.
,„
.
„;\ gvóavszor fogaluuínak küriiltekint(i n1er.d1atúrozá~"iin t·h·ii.l - 1~g.v látszik - az újahh g,val.:nrlat
nlnpj<ln 1néµ-is n fogn\0111 kiegl„-;zítése i;-; szük;-;égef'.
EUíá!lí!n11ak L~.-- f(H·gnln1nha hoznak 11uvani;-: ;~zú1no.o.:
olva11 ké:-;zítn1énvÍ-.-. a111elvekre ne111 '-Jrvé11ye;-;ek a
i.!,\:t'i.uy~z~-·rkilnyv{ vagy nlús jogHzabályok · renclelk~·z(;sei. de netn is türz.c;künyvezé.o.:i eljáni:-; ntún
kerlllti(,].;: i'!Jrgalu1nba.

I!_Y<:nek pl~

eg)'CS

er(isen rcklú111ozott'~ ós keres-
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ke(lelrni üzleti fnrQido1nhnn léYŐ re11n1a elleni
tapaszok. égési Héri'ilésre alkaln1azh atú. különféle
gyógyhat ást feltételez() r;zájápolú 1-<zerek (hntóanyag-tar tttlnuí fi1gkré1uek és szújYizek) . a lícrbá-

rin \ 7á1lalat sokféle gyógynöv ény (tea-) keverékei,
sl)t készít1nén yPi (kivonato k, cseppek) stb., de
tuyább lépve az e1nbcri használat ra sziínt gyógykozn1etiku1nok (hiokozn1etikun1ok), kré1nek, a1~1e
lyek bizonyos hatást eredrnény czhctnek. Igy
z:síros bőr kezcléHére szolgáló, száraz bdrre hidratáló hatáHÚ kré1nek. fényvédl-íszerek. speciálh.;
haj- vagy lábápoló készítmén yek (izzadás elleni,
fáradt láb esetén pihentet6 . relaxáló hatáHú,
HZáraz láhbőr kezelésére ajánlott krén1ck, többféle lábs{i stb.). Szán1os készít111é1ri{ ter1nésze-tes
növényi ko111pCJ11enseket tartalinnz . Így is hirdetik.
lde sorolhatók a htírregene rálú vagy nuí.H eélt
szolgáló Hzerek, pL .,légzéskü nnyít('ín

hat:_í.~

indiká-

eióval, ill. njánlás;;al.

Ne1n egy készít1nén y (hiokoz111et.iku1n) elíítillít{ijn gyógyszer g5'ár ugyan. de ezeknek a g_vártá:::Hl. és forgalornb a-hozatala . valanünt e11cn6rzé:.;e
0e111 azono;; a gyógyszer ekre el{íírtakka l.
l:-;n1eretesck olvan készítn1én vok, a1uelvok c.sf..'tleg szakorvos i \:t1gy gyógyintd zeti véleinényezés
alapján kerülnek forgalo1uh a. de ez a bizonylat
inkább reklán1 ;..;zcrnpontJából fi:1ntos és a kipróbú.lás ne1n azonos jellegli a klinikai farrnakoló giai

kontrollal ,
l\íegjcgyzern, hogy a inagyar gyógyszer könyv
régebbi kiadásába n hivatalos volt fogpor és száj-

víz, s tübb külföldi on-izág gyógyszer túrai rcnd.szeM
rl'se11 f<1rgalrnaznak kJizn1etiku ni<ikat.
~-\..z e111lítctt te.stópoló, ill. koz1netikc d készítrné~
nyekre terrnészcte ,'ien ;-;zükHég van, de ezek a
jövőben se111 tekinthctó k gyógyszer eknek. _-\.z

illetékes ;.;zakhizottság a (/yógy.szer-fé/e.r;ég fogal1nának hevezetés ét éfl körvonala zását ajánlotta
az Egé~zségügyi l\Tinisztériun1nak. Feltétlenü l
szülu.;égesnek látszik ezek gyártásán ak és n1intí;.;égének egészségügyi é~ j<>gi sza bályozát;n .
I !UI [),,\LOM
l. l\cnr. 11·. · Ang1·w1u1d tf· Phnrninzit"', ·yvis.'l. Yt•rlug.s.
:!. llitschcl, TF. A.·
C:i:s. :\IDH. t'tuttgiu·t, lfliíl. -

1.t (I\l70L - :i. f\-cdi:c8sy r;,11.: Ci.vóg~'
(10:)7) éB a (iyúgyszeré s:;, ~znkt:sopor!·
Tovübld_;;{•pzti eltíadá.'lai. Budapest. :\ k~1.dén1iai N yo111\ln,
lfl58. l:!:\, old. ) ·L l\-cdi:cssy Uy.: 1~y{1gyHz0részoL .'1,
ii. J\crf1:cs8!f U11. · C:yúgyszf'r ieehnüló:.!85 (l95D). gia, l\lt:di<."illn, 1Judaprst., 1HH5. l. kiadó.s tis 1981. \·,
kiadiis. - G. I\cdi·c.~·s:1. Ojf.: Phnrl!Htzie 21, 10fi (1D66).
- i. :'/olica. JT.. S'pci"st:r, [,).: I'hnnn. :\eta Heh-. .f.f,

(,i...-·ógytizi.•rkih1y\· ·y, kiadtÜJ, .Egéflzsl•gü gyi
lfl. ?i!ag...-·ar (i-_yligyszerki.1H_\"\" \.I. kiudtii;,
::\Jedit:ina J\:ön,v\·\.:in. dú, JtodtqJt>Rt. lflOi. - :lO . .Pliar11111Hel\·eih·n 1·.1. J-:idge1ioss. ])r1wksuclie ri tlllll
co1>0PH
~!. l<\.01111ne11lar zur
::\I11Leritdze11Lrale. Bern, 1D71. "Phnrrnnc~opoeit H0lv. 1':d. V'L, Bern, t::ie!listxt>rlu g des
2~. \\'HO C:ood
:-:;t:Inreiz. :\pot!i. \°Prei1rn, l!J/;J. l'r1.H~tiees in lhe :\la1111Ílu~t11n~ nnrl (~ualiL.\· Cuntrol of
Ellen<'írzüt.t . gyóg:;;;zprg...-·iirltÜ; OG"\~!
.l.)rugs, l!lün. 13udu1H·Hl·, lll7fl. kéziruL
31ngyur

!(int.ló, lHi)•L -
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'l'ht' exal~t r.\efinition r.1f dr11g l'.a11 be found in rolnti\·p]y
ff.'\Y profe01siona l textbooks. :;\ioHL of lbo for<>ign pha1·uu1c•opuPnP don·t. llH!t1tion il 0ii.her.
On tllf• b1niis of n .'l\11'\"PY of thr 11rofelósioua l literníur(•
on i.he suhject. atühor gi\·eH tt suniniury ns follo"·H:
L T!ie cnnerpl of drug is nppli0d to ihf' 11etivP ingn•dielli
and tl10 I'l'C'pnr1tl.0.
2. 'T'hf' crilf'l'ion of (ln1g is ihf'. tl1c•rn11011iit·al 111ll"]Hl!-it>
(liealing, p!'f:\'f'ni.ion or tliugnosi11)
;J, ln ndditioH to tlie hur11nn thernpy. ill\' dru~H ust'd in

aninud thernp_"'· 1111111t be tnkf'H intu l'(JllHillel'ation tou.

:\o\V1.Hla;vs in addition to tlt(• drti,(;!H in tlie iiropt~r
fH:lJS0 i.he „drngJikf' j'll'f'j"lllrtdf's'' ror phyHicl\J c11\i.111'C' Hild
1
hiocosinctic H rdl'.. nrr nf 11 ~rf·nt sigrdfieniv.:r · 1tt1d í.hr
regulation of their tinHluvtion anrl ('onlrol is nn iinpor-

tallt. hy(..;i,„nie un(l orga11isntí(11u1l insk.

Plutrni. Tnd . .'i:],

szerészf!L 1,

I~i

8, J\ed(•essy, 0.: Scienlia l'l!iu·rn. :1r1.
lifi (Jfl{)G). 2\18 (lfl71). - n. Rolr1glt I\.: (+."'·ógyRzrr tnn. Bndar1esí.,
to. r1í111<J8S}/ Í'J.-1lfr1n,~ídd U.: l)."''Ó)Zynzf•rtan,
l87fJ. Budapest.. J \J·!·L Ant.iqua Nyonidni éR .lrodalrui It. T.,
'IX. kiadús. - l !. f{uoll .7.: (;\·{1gvszf·r tnn, \". kiad1.ís,
12. rla1181'hilrl, F.: Pl1Hr·
l\[eclicinn, l:htdappsL [flf.\:l. ninkologin und fin1ndlngr•n dc•1· Toxikologi\~. YEB G.
T!1ir·1ne, Lripzig. lfl5íi. -~ J:L Jf11fsc!dri-, J:,'. · .·\rzneiinit.1f'hvirkung en. \\.isN. Yel'lugsg0s„ :\fHll. Stuttg1u·i., 1rr;:L
- ].L f\ogan. r; . .f.: 'l'evhnnh1g ia Jek1tt•st.wiPnl\yCh foc·111.
..!.:
lG. !?il8<.'1tel,
:VIedgiz .. L0ningrnd. !\1;i:.!. Ange\vandt. t! T\io11han1HtziP, \\.is.'l. \'t.•rlngsgf'~i. ::\íHH.
!fi. Lis/, 11. !!.: Arzneifor H1enlehn'.
;-;tutt~art, l\Ji:L li. (lr\·(1!-'i
\Yiss.~ Yr·l'lag::;ge!:I. nil ..J·L :·~iutig111·1 .. UJSO. lexikun ..Akftd. kiadó, !!16\l. !!.. kiití~t ;"ill. old. - 18.
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~; y: /iiwr rfr11 IJer;riff ,.JJedi:

'

J)i0 f!xnldc Bc::iliinrnu ng d0'; Begriffs „}icdikarnnn\.'~
kann in \ f•1hüllni::.1oi>Hig \vr-nigeú LPhr- und Fnclt:
hih.>h01·n \·oraef11nd0 n \Venlcn und unlcr dcn uuslii11(lisclH•n Arzn('ihii«h P1'n gilJt. r-s \"'hf'nfal!;:; nur einigc, die
sÍ<~h tnit, rlf'r }'r11JZ(' hf'faBSf'!l. Aufµr11nd d0r Fneltliff'rlll ·ur
Jip(,) Ri('h fol~c·ndt'H fesistf'llf·n: J. "ln dt•n 1\lediknr11en i.l1Pgriff g0hi"~t;cn rler \\cirksloff und dni> .-\rzneipriíp nrni·:
:!. difi ~uhi::;tnnz \\·inl i111r!~h dns t.lierHpPutis <·lie Zi0l
( H Pihnq:.;, Propli."'·\11xe 1111rl f)ingnost iziern:ng) Zllln
:\Iediknn1P nk :-L nebst dcr H111nunn1f'dizin niiissen
aneh diP ín <lPl' \'rdr·riniirrn ediziri ~f'l•rii11vlili«ht>11
J.lr:dikntllf' lltf' in netrat'.ht. ;;czogf'n \\'(•J'df'll.
:\11í.\('1' dr1 n gut di::fini0rtr•n :\IPdik1u11P tli\'tl Ninrl nt·tH'-'<·
ien nnr-h die J(iiq101·pfle gPn1itt.Pl, di0 Bioko;:;1net ikn.
1
u.<-nv. ,.1H1 ]1('dt·11i.1n1!!· Dir- Er·p:0lung dr-r 1 rodnktiou
!.[(•nnntitf•n
rd1•u
:\rzn(·iYt1rin
dit'!'Pr
1\.nnirullr·
ulld dt•r
l 1rii11nndP ist C'illf• ,,·icld.ig1' urgnuisni(.wi:-:(·hC. :\nfgnbe
(lé,,;

Ue::;11t1dl1eiiH\\"l:Se1w.
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*l:cs111110 en b'speranto:

D-ro G- y.
1riedika111cnto

J\: e d

\"e

s s y:

f>ri l(/

/;1Jt1ccpto de la

Lu ekznktn dctenniuo de ln 111ediknn10nto troviQ-ns cn
relath·e 11111linultnj fnr11u1ciaj ler110- knj fnklibroj.
A.nknü la grundn parto de !a eksíerlnnd1ij fiu·1na{'iHj
Jibroj ne 1nenc:ias pri tio. La nútoro trnrignrdns la
fnkliterntnron, knj snrbnze de tio rcsu11u1s, ke: 1. al
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la ko1H·opto 1le 11iedikiiti1c11to a11arteruu; la efiktiHtt.erio
kaj la JLlCdikluncntprepnra.io, 2. ln 11nüerio11 la l-crtlpia
c:clo (kurneado, ln'ofi!nktiko, díugnozistiko) fnn1s n1rdika1neut.o, :1. kro1n la ho11i-k11r1u::n.do unknú ln rnC'dikn11H:>ntojn uzatnjn C>n ln brstkurnc:ndo oni ne rajta~
1111tlate11ti.
Nnni:e1npe kroru la bonc difinlinj n1cdiknn1C'ntoj f'stn>:
:;irrnifaj ankaú ln korpof\egiloj, \Jiokns111ctika.inj, kt..p„
ld~1jn oui povas no1ni 111cdi!.·r111ie11tfor11u~j, knj ln regulndo
dc fnbrikndo kaj konlrolnclo de tiuj eslns gl'n\·p saníiarn
kaj orgnni:za i:nsko.

( &:c(/crli Orvostudo111ányi ]IJ(/yctem Oyógyszcrtcchnolóyiai Intézete, Szcucd, IEött'Ös
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I\:ÜZÖNY i\Z EGYt\D.!\GOS GYóGYSZER-

ELOSZTAS JDEALJAVAL SZEMBEN
Sun1111erjielcl, AJ. H.: •.\111er. J, hosp. Pharn1. 41. (10).

20H9-2090, (1Dfl4).

iVIintegy 20 év ók'1 szán1os .kutatócsoport elen1ezte
a kórházi gyógyszere!os'.!..tó tevékenységét >és ezen belül az egyadagos (unit dose) rendszert.. Ez utóbbinak
ihdoka a biztonságosabb gyógyszerellátásra való törekvés \"Olt, n1iveJ kin1ulattoik. hogy ezzel
a rendszerrel a
tévedések száma és gyakorisűg.a
csökkenthető. IVIindez ugyanakkor növelte a sryógyszerész felelősségét mind a gyóg:rszeralkaln1azás, mind
a gyógyszerellenörzés tekintetében. l\ szerző sorra veszi az egy'adagos g_yógyszerelosztás - n1a 1ná1· köztudott előnyeit:. i\'Iegállapítja azonban azt is, hogy e
rendszerneJ"L: a hatvanas évek közepén történt. bevezetése óta -történtek bizonyos változás-ok. Így pl. áltnlánossá vúlt. hogy a gyógyszertár a nap 24 óriljúban r·enclelkezésre áll. A1ne.llet:t egyes gyógyszerfor1náknál (e1sösorlnm a perorális folyadékoknál és az
injekcióknál) ne1n alkaltnas az eg'yadag:os csoniagoliLs, itt. éiltalában szük..:;...ég
__
van a kórteren1hez közeli
raktúrozúsra. Éppen ezekre a körüln1én;;ekre tekintettel 111ive1 az egyfajta közün1bös 1nagat.artást
erecl1nényezett. a gyógyszeré-.szek ré.széröl az egyadagos rendszerrel kapcsolatban szükségesnek tar~t
ja, hogy követket:·:;:tesebben kerüljön vég:rehajtúsra az
egyadagos
gyógyszereloszt.ás.
Hiszen
nyilvé.invaló.
hogy ha a gyógyszeren sz.erepel a beteg JH::ve. akinek az,(. szánták. a:kkor valószínútlenebb. hog_v azt
- tévesen
egy n1ásik betegnek adják be. E1ne.llett
ki l~ell 1nut.atni azt a tényleges megtakarítást. a111el.r
a n6vérek n1unkújában az egyadagDs gyógyszerelosztús következtében jelentkezik. Ezzel niindj{n·t n1ús
per·spektívát kap ennek a kérdésnek a kiiltség!h.aszon aránya (líl6).
elsődleges

Dr. I\.en1pler I\.urt

A KÓRHAZI GYÓGYSZERTARAE:
DIVERZIFIKALASI STRATÉGIAJA
S1nith, .l. E. és 1ntsai: Amer ..T. hosp. Pharn1. "11. (9),
17ílíl-1791, (19íl,!),

l\. philadelphiai Thon1as Jefferson egyeten1i kórhúz
több különleges útja-1nódja kerül a dolgozatban isn1ertetésre, ainelyek
1nind
jövedele1n-en1elkeclést
eredn1ényeznek azáltál, hogy a hagyon1ányos és klinikai gyógyszerészet tevékenységét 111ás irányban kiterjesztve, a tevékenységet diverzifikáljúk. Az intéz-

n1ény ti87 ágyas, ilgykihasznúlúsi százaléka fffi .. I\'Iind
a hagyon1ányos, 111ind a klinikai gyógyszerészi t.ev~
kenységet 7 decentralizált gyógyszertár végzi; ezek
a kórhúz ki.ilönböző osztályain n1űködnek. ·van egy
közoonti gyógyszertúri egység, an1ely a fiókgyógyszcrtárcik n1üköcléséhez szükséges előn1unkálatokat hajtja végre (cson1agolás, gyógyszerinforn1áció stb.).
1\
gyógyszer elosztása az ún. Friesen-koncepció szerint
történik. ennek részletezése nincs leírva (csak irodaln1i ut.alás van).
A közlcn1ény a pénzügyi kérdések: a bevételek növelésének nroblematiká ja köré csoportosul, Az egyik
gyógyszerg},úr (Sn1ith ·K:line
French Labor.) évi
U-10 progran1ot. végeztet. iVlás
névszerint is megen1litett gyógyszergyúrakkal is kötnek hasonló
szerzödéseket. az 1DU:3/B4-es pénzügyi évben 22 ilyen
progran1ot sz'erveztek . .l\. gyárak általában rövid 1-2
napos rendezvényeket is szükségesnek tartanak abból a célból, hogy valan1i!yen új té1nü.t népszerűsít
senek. új ered1nénveket isn1ertessenek. Erre vonatkozóaÍ1 az ilve"n rendezvények napirendjéröl a
s2erzök a közle111Jny függelúkében egy progran1-tervzet n1inlájüt is közlik. 1\'lege1nlitik, 1nely gyárak kötöttek ilyen szcrzóclést UHJ'.~-H,!-bcn. Ezekbúl a jelzetl pénzügyi időszakban
lti2 ezer dollár bevételre
t.ett szert. a körhúz. I\'Iivel erre a célra az orvosok
és a nővérek szün1úra fi7 ezer clollúrt, egyéb költségre 20 ezer dollárt kifizettek. így a nettó bevétel,· azaz a nyereség iJ;) ezer clollúr vo1l. Foglalkoznak gyógysze1·ész-technikus oktatússal is. ne111csak saját szüks(:gletükre, hane1n a kürnyezö vidéken :.11üködő int~z
n1ények szún1ára is (az ide sorolt területeket a B. je!íí fÍiggelPk t;:irtaln1a7.'.l.a). lCellö kiválasztás után fl-10
fü jul egy osztályba. 1\ képzés színvonalát elsörangúna\i:. n1in6sítik. Ennek objektív n1utatöja az.
hogy
2B végzett: növendékbö1 2G kapott ál1ást (ebből
28
n1ús kórházban). E n1unka nyereségtartaln1a azonban
it1en alacson'/. Vé<">'eznek azonban n1ús oktaiúsi felncÍ:-itokat is. 'vér:;:zil~ lovúbbá an1buláns betegek házi
ellenőr?.esét is. Ennek a tevékenységnek a fejlesztésével a kü1;etkczö évben 1G:5 ezer dollúr nettó nyereséget terveznek elérni. ~\ szerzők a ~ováb~)iakban
e<n;éb. n1éo csak tervezett progran1okrol szan1olnak
b~·: ezek a "'klinikai 1;:ulai.úst (a klinikai farn1akológiút)
szolgúlnúk. E ieinte1ben ncn1csak új .. ~.yógy~ze:·e!~r?I
\·an szó. hanen1 új gy"ógyüszati cszko7.nk k1probalaról io;. fl'Iindezeket egyenként.
tételesen felsorolja.
Ug\·ancsak tervezik a· jövőben húzi intra,·énás terúpiol bevezetéset. l\liindent összesz?n1olv8:, nz 1083/8-!c.s pénzügyi évben 250 c:;:cr clollar nctto nyercsegre
szún1ítanak. (19G)
Dr. I\..c111plcr I-C11rt

