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GYÓGYSZERÉSZET

4. évfolyam 7. szám

'U0-1J-áhlJkép_?.éJ
A MAGISZTRÁLIS GYÓGYSZERKÉSZÍTÉSRŐL 1
D1. ÉLLÖ J8Tf..ÍS

Sok szó esik világszerte a. gyóg;ysze1észet helySol{a11 „válságról"' beszéh1ek:, amikor a
g:yógysz01ész klasszikus mrn1kája, a ni.agisztrális
g:yógysz,;rkészítés, a receptura fokozatosan kicsúszik a gyógyszerész 1~:ezéből Erden1es végiggondoh1i ezt a fOl;ya1natot és n1egvizsgáJni, hogy is
áilunk a jelenben, mik a teendők az adott körül1né11:yek rncllett
.:\ te11nészettudon1á11yok egyre gyorsabb üten1ű
f8jlödése, az új 111egis1nerések gyakorla.ti f8lhasz11álása a teel1nika. a kén1ia és az orvostudon1á11volz
teró11 hataln1as ~l61ehaladást ered1nénvczett, /1i.
g~; ógysze1·észet rnnely kornplex jellegé;1él fogva
ezekhez a tudon1á11y ágakhoz nagyo11 közelálló,
ter111észctese11 szinté11 nag:y fejlődésen n1ent át.
.l\_zo11ba11 éppen jellegénél fogva a. gyóg};Bzerészet
fejlődése különös köpet n1utat J\Iíg a gyógyszei:ész
isn1erctei a l(én1iai-a11aJitik;-1 és szint§zis, a farn1akológia, v-alan1ü1t a fizikai-kón1ia területé11 kon1olya11
a1nel:r e1n1ek a,
bővülnel'í:, a gyóg3; szer készítés hivatásnak föltétlenül elsőrendú fo!adccta - föleg
csak az ipaii gyógyszerkészítés területén fejlődött
..:-\. klasszik:us gyógyszeJószi tevékenység, a n1agisztráJis ieo9ptura. és a gale11iku111ok előállítá.~a
megállt, és az egyéb irányú fejlődéshez képest
visszafejlődést 111utat
~!\ gyógyszerészet ily~en irá11,yú a.Ial'í:ulásá11ak okai
eléggé isn1e1tek, és így ezekre nen1 k.ell kité111ünk.
A gyógsszeripar fejléklése ·szükségszc1 űen vezetett
az ún gy óg:y :::;zc1specialitásokhoz ..A„ kut:1táNokba és
bemházásokba fektetett téíke jobb kamatoztatása
érdellében az ipar a gyógyászatilag hatásos vegyületek n1inéJ nagyobb clte1jesztóse, a n1árlla11év
vúde]111e és 11e111 utolsót:1orhan a Í11aga.sabb har-:,zonkr:Jcs elérése éidekéhe11 kiszerelt gyóg:yszo1készít1né11yekct llezdett gyártani . .Az egyre r1agyobb
szá111baJ1 szintetizált veg,J.-ületck és ezek11ek ko111binációi ngrásszeriien rlö·v-elték: a specialitások
szán1ái: .'.-\.z ipar, a e:éJszerűség és a hataln1as verser1géi:>he11 való fCnnn1aradás érdekéber1 a gyógyszerkészítés teohnológiáiát új g:yógysze1für111ák: és
ezek11ek n1ii1é] racionálisabb gyárt<Í.,sa érdekében
inegfeleli)e11 fejlesztett2. Hog,y csc1k a tablettákat,
a1npullázott steril injekciós-oldatokat, zselatintokokat en1lít:;.;ülc ezek 1nü1d ol~ya.n gyóg:ysze1forn1ák, an1el:yel'í: többnyire csak üze111i n1éretben állítha.tók elő racionálisan, és an1elyek11el'í: gyártásához
szükséges felszereléssel és köi ülmény ekkel a gyógysze1tár általábar1 nen1 rer1delkezik
_A. gyógyszerkészítés11el'í: a gyógysze1 tárból az
ipari vo11alra ,,-aló áttoyődésé11ek inásik okát abban
kell k:eres11fu1k, hog:y az iger1 i1agyszámú, alapanyagként legtöbb esetben nem beszerezhető
gyógyszert, azok adagolását és hel:yes kombinációit az átlagos képesítésű orvos r1en1 tudja regisztráh1i) és így egyre inkább a- gyári készítn1ények
zeté1ől
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* .:\. sop1oni szakmai napok keretében 19ü0. május
; ·én elhangzott vitaindító előadás.

rendeléséhez fül3ra111odik. Ezt a fülya111atot a
gyógyszeripar 1e11dsze1es és alapos gyógyszeris111e1tetéssel, propagandával n1ég jobban elősegí~i
_A. l{ép teljességél1ez LYlég az is hozzátartozil{, 11og,y
az egészségügy~i szolgáltatások eg,y1e szélesebb körű
kiterjesztésével az 01,,·osra is több feladat 11á1 ul,
tehát ig:y-ekszil{ a J1e1n kis f6lelősséget és el111élyedést igénylő indiYiduális 111agisztrális gyóg~yszer
rendeJésről a gyor::;a.bb, kisebb fe'lolősséget jelent()
gyógyszerspocia.litás 1er1deléséhez folya111odr1i
lge11 r1a.gy ,,-011ala.kban., a r1yers Yalóságna.k
111egfelelóen, tehát ígJ feste11ek: a n1agisztrális
gyógyszerkészltés visszaf0jlődésé11ek f()bb okai
Ehhez a folyan1athoz azo11ban 0]3ran belső okok
is hozzájárultak, ainelyel'í:et a gyóg:ysze1tá1 han
kell keres11ü11k ~1- 1eceptu1ai g,yógyszerkészítés
stag11álásába11, illetJleg sor,:adásába11 ne111 kis
szerepet ját3zik az a körü]n1ö11y is_ hogy· a. n1agíszt1 ális gyóg,y-~zerl{észítés tecl111ológiájár1ak fejlesztése
órdekébe11 az eln1últ é-vtizedBk során al ár1:ylag
ke\·-és töTtént
,i\_ reeeptnrai technológia fejlesztésének lehet6sége négy tényezőtől függ :
a hatóanyagok fa11nakológiai, Íizikai és l-cé1niai
tulajdo11ságaü1ak. teljes z'.s1ne1ete;
1neyfeleló seu(;d- és v-iDőanyar;ok l{idolgozása és
alkaln1azása ;
a g:yógsszeT l{észitéséhez hasz11ált ei;;zközök /;,orsze1 íis-ítése és végül
az ex1Jedici'óhoz sz'Ukséges anyagok é,-, edéJ1.yzct
1ncgfClelé5 Yolta
Ncn1 szabad azo11ba11 arról sen1 n1egfCledkez1i-lü1k, hogy az i.ndividuális gyógyszerrendelés indiYiduális gyógyRzerkébzítést jgényel, tehát 'i:iszon·ylag n1u11kaigé11ycs. ~~z egészségügy'i sr.olgáltatások
ll<lg,ya1á11yú fejlesztéséne]{ kihatisai te1111észetcsen
a gyögysze1 tirakban is n1eg111utatl'í:oz11ak .A. n1eg11Ch--ckedett igé11yekkeJ szc111ben azo11han a g:y-óg:yszerészi Iétszán1 en1elkedése nem tudott lépést
t1.1t1.ni. (.A g1..-óg~y-szc1tiri technil-cusi gárdá n1inő
ségi és szárnbeJi nöY ekedése ezt a kiesést csak
részben tudja pótolni.) 1Ii11t aI; orvosnál~ a g:yógysze1ész11él is . túlterl1e.lés lzöv-etkeztében az i11dividuális, inagisztrális gyógyszerkészítés a gyári lzészítn1ényekkel szemben tehát egyre inkább a háttérbe
ke1ült _A_ galenik111nok11alz a gyógyszertár laboratóriurnában való előállítása - részben ug,ya11osak
a n1u11kacrőhiá1i-~;r, részbe11 pedig gazdaságossági
okokból -- i1ag,y1észt üze111i \.:"011alra tolódott
(gy·ár, galenusi labóratóriun1) _A_ g,)rógyszertárak
ko1sze1űsítése és fejlesztése te1é11 az utóbbi években szán1otteYŐ lépések történtel{ ug:ran, an1elyek
azo11ba11 inkább a gyors gyógyszerkiszolgáltatás
és a jobb raktározási körü]mén:yel{ vona.lá11 jelentenek fejlődést A gyógyszerkészítés és az expedíció azo11ban lé11yegileg ug,yana.zokkal a. 111ódsze1ekkel és e~zküzül(kel ti.j1té11ik, inint sok-&ok 6--;,„·1-cl
ezelőtt

1960 július

A gyógyszerész gyógyszerkészítő tevékenységének helyzete eléggé lehangoló képet mutat Felvetődik tehát az a kérdés, hogy szükség van-e
n1ég ii1dividuális g:yógysze1re11delés1e és anll ezzel
eg:.rérteln1ű, magisztrális gyóg~yszerkészítésre A
gyakorlati élet igemiel válaszolt Objektíven, minde11 szakmai sovll1izmustó:l mentesen le kell szögeznünk, hogy kialakult a különböző tényezők helyes
é1teln1ezésével a specialitás és a 1nagisztrális
gyógyszenendelésnek, kizárólag a jobb gyógyítás érdekeit szolgáló arán}Ta
.A. n1a. g,yah:o1latába11 a magisztrális gyóg·yszer1endelés, a 11elyi viszonyoktól függőe11, a véi1yszán11a ''iszo1i-yít-va 10-50% között :il1gadozik
Ez azt mutatja, hogy a gyógyszerfogyasztáshan,
középértékbe11 20-25 ~~ magisztrális gyógyszer
szere11el. Szá111ol\; a azo11ba,n a tovább en1elk:edő
gyógyszerfogyasztással és a gyógyszei tárak létszá1nában n1utatkozó 11ehézségekI(el) fel 1(ell vet11ü11l;;:: a11nak a k:érdését is, 11ogy n1ilye11 111ódo11
biztosítható a. n1agiszt1ális gyóg:yszerelt ie11delésébe11 kialakult a1á11y fenntartása.
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A farmakológiai és klinikai szempont!Jól jól bevált új hatóa11yagok11ak a Gyógysze1kö11y-.;,1 ben
törté116 hivatalossá tételé\' el a kellő tiszta.ságot,
a k.én1iai és fizikai tulaidonságok 111egisn1e1ését
tesszük lehetővé . 4-z
. orvos szá1ná1a kipróbált és
koJ8zerú vé11yeJőiratokat) n1ll1tákat ltell rendelkezési e bocsátai1unk, a1111ak biztosítására, 11ogy ezek
a szerelt ö11111aguk_ban vagy kon1binációkban az
cgy{ni szükséglet fig-y·clcn1be-\ ételével ·variálhatók legyenek
A legcélszerűbb gyógysze1f01111ákba11, az optü11ális ha.tás elérésé11ek szen1 előtt tartásával, a legmegfelelőbb segéd- és >ivőanyagokat kell alkal111az:.11unl{ Olya11 gyóg:ysze1késZitő eszközöket, n1ű
szcrcket és gépeket keU a gyógyszerész kezébe
étd11unk, an1el·~/ekkPl ki-.;,:-{dó n1ü1őségi'.i gyógyszert
1 acionálisa11 tud előállítani. _A.z expedícióhoz szükséges cson1agoló és egyéb a11yagokat olya11 kiv-itol1Jc11 ér:; inü1őségbcn kell biztosítani, hogy azokban a gyógyszer stabili.tása a legmegfelelőbb
leg}'en, és egyúttal a l;é}szer űség11ek, a beteg
ké11.·yeln1é11elc de a g:y·ógyszo1cknél a1u1yira fontos
esztétikai 8'ernpontoknak is megfeleljenek Objektiv, iól alátún1usztott g:yóg:vsze1isn1e1tetés keretéLe11 ro11dszerese11 tájékoztatnunJt kell az orvost, a
rnagisztrális gyógJ-:sze1el{ 1acio11ális rendelésének
elő11yei1ól és lehetőségeiről. \Tégül. de i1en1 utolsósorban a. G:yógyszerészi Karnak teljes hi\;atástudatával és áldozatválla.lásával kell ezt a törehést
tán1ogatnia) és is1ne1etcit inte11zí-v,. tudatos tov-ábbképzéssel kell a fojlődés megkívánta korszerű
nívó11 ta1tar1ia
Az V Gyógyszerkönyv és az Adclendum nagy
lépést tett a gyógyszerészet fojlesztése terén. Nor1nát adott i1e1ncsak a g:yóg:yszerek 111ii1őségé11ek
ello11ő.rzésé1e, de eg};úttal talár1 világ,:iszo11ylatba11 is első helyer1 - elvi szempo11tol{at ad a
hel:yes gyógyszerkészítésre Szán1os új hatóanyagot, korszerű segéd- és vivőa.1Tyagot tett hivatalossá A Gyógyszerkönyv adta lehetőségeket a
gyakorlat szá111ára f6lhasz11ál\'a a I\1 kiadású
Fornzulae J./011nales ugrásszerű fejlődést 11ozott a

magiszt1 ális r eceptur a területén "A.z or -.;,:.-os számá1 a
a.dagolási, alkalmazási szempontokat_ a gyógyszerész részére pedig teclmológiai útmutatásokat adott
az előira tok legmegfole!őb h folhasználására és
elkészítésmódjára
_'.\. gyógyszerkészítéshez szükséges eszközök: inű
szerek és gépek, a Jegkorszerlíbb kö,:eteln1é11;yeknek megfelelő kidolgozása és szalYványosítása megkezdődött

_'.\. g:yógyszertári inunltaeszközök 111ode111izálása
eg371észt (1IIa irányui, 11ogy ala.kiuk: és a11y:·aguk
legjobba.11 szolgálja a célszerlíséget. IZüls6 inegiele11ésük inlíszer jelleglí, precíz konstrukciójú legyen
Eze11felül kísérlete}( foly11ak egy, a n1ode1n ko11yl1agépek:hez haso11lóan n1űJrödő urliverzális g}r6gyszertá1i gép 8zerkesztésére, a1ueljr külö11böző inunkafolyamatok ehégzésére nlkalmas.
_-::\. kezdő lépések n1á1 n1egtö1té11tek ar, expedícióhoz szükséges odényz(:t, papfrá1u stb. korszerűsítése ó1dekében __-\.z új esa-.;,:artctlifl g;yógyszeres
ü\·egek he\·ozetése ineginclult A.„ bajon_ctz8_1as tége1.yek n1á1 rövid 11aszná.10~t utrln is h:özked' eltekké
váltak ;'\ iecepturába.n 11&szná.lható tubustö]tő
a n1aglsztrálisa11 rendelt ke11őcsök tubusba11 tö1té11d expodí;iójá~ teszi lel1e~ó,"-é so:z .~e;n,d(} va~n
<tzonban n1eg hatra a pa.p1ra1n ~n1tnosege11ek es
kiYitelé11ek incgjavítása terén ..A_tfogó és alapos
szervezést kívá11 a cso1nagolóa11;yagolc központi
beszerzése és fül.yan1atos, zava1i:ala11 ellátása
:J!Ieg kell találnunk a módját, hogy az új gyógyszei:fo1n1ákat a n1agisztrális gyógyszerkészító:;;
szán1ára is hozzáléi:hetóvé tegy-Uk. Célzunk itt p1
a belsőleges osztott g:'vógyszerforrnák rész\Yjll
ken1é11y zseJatin-toJzokban törté11ó expedíciójára
n1ik1ol;;;::liz1nák,. a.croszólok k:észítésé1e stb _.'.\. :,:; i11tézeti gyóg,-ysze1tárakba11 ja\·Ít:ini J;;;::cll a. ste1fl ü1fuziós-oldatok előállítási technológiáját, a steril
hcl-y iségek fels;,e1 eléRét }\ szen1észeti ke11ócsök
a szeptikus készítését a G-yóg·ysze1 kön.:yy Rteril alapa1rvagol;;::hól hja elő Feltehető, hog:? az aszer)tikns
gyögysze1készítés egyéb g;yóg:y szcrforn1ák1a is kiterjed n1ajd, s így a gyógyszertáral{ban a ste1 il
gyógyszer készítés lohct6ségc1t és feltételeit szélesebb alapoko11 l{cll 111egolda11unk. J\.'Iinden g:yóg) szertárbar1 biztosíta11i kell a hő- és gőz-sterilezést,
stelil. pi1ogénn1e11tes YÍz előállítását
Ehh{)l a vázlatos 111unl{ap1og1an1ból i:-; látl1ató,
hogy i11ilyen 11agy és sokoldalú inegoldásra, \'á.1ó
feladat,kon1plexun1n1al áll1u1l;: í:zcn1he11 a1ne.l:y.nek
sürgős 111egvalósítása nen1 tűr halasztást !-Ia a.
n1ulasztásokat be akg,1jul{ hozni, és a gyóg-yszcrtári n1ur1kát arra a szintre akarjuk: en1elni, a111elyet a b~teg és a g)ógsszerellátáB érdeke joggal
elvár
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