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A magisztrális receptúra fejlesztési lehetőségei* 
DR. N!KOL!C'S K..\ROLY 

.·1 8::.cr::.ő kifc}li a::.t a rélcn1é11yét, horni a: individuális 
tcrápiribrtn - a fl!!dri kr!.~·::,ífrnénycl.~ térhódítrísrr elle
nére -fonto . .:; 8Zcrcpc ran rt- 'lnayis::.trális fJ.1/Ógyszcr
ké8ZÍté8nck. r· rízo(ja a:okat a tcritletc/:ct, ahol n fj!JÓ(/Y

s::ertá ri fJ!JÓ(J!f8ZCrké8:Ítés11 cl.: jörőjc 1_·a1l, rán1 utal arra, 
lio[!y n1ely id1·gyi ,fcltélclckcl !.:cl! 1nc[Jlcre1nlcni, to

rúbbá a /');xtlnxínyo8 l7ény1nintúl.: s::crepérc <;._„ a tn
rrÍ{Jhi f ejlödést .„;~olr1ríló i nff;::./;edú.-;e/:re. 

.~\ gyógyszerkutatás fcjl6désc elsösorban a. gyári 
készítinények Bzán1ának erőteljes nö\·ekedé~ét hozta 
inagú ya]. b{1r az új ké;.;zít1nények szaporodásúnak 
iiten1e az utóbbi i<l6ben e.sükkent. E1nellet-t a gyári 
készít1nönyek cgyszerlíbb fűlínisi 1nódja. az orvos
képzésben ezek súlyponti ki•rclé~·d..:ént Yaló kezelése 
is hozzájárult ahhoz, hogy az individuális gyógy
[-.;zcrrcndelés keretei erő~en visszaszorultak. 

A smkiroclalomban - kiilfoldön és belföldön 
egyaránt - fcl1nerül id6nként a kérdés: van-e lét
jogosultsága a rnagis:r.tráli;.; rcceptúrának 7 

l\Tár elöljáróban szeretné:k a felvetett k{!tYlésrc 
határozott ·iycnnel y{daszolni, tehát n1cg van a fon
tos szerepe. A terápia. fejl6dése ina. is azt igazolja., 
hogy ha az orvo;.; egyénileg kí\-(1n betegével foglal
kozni, gyakran {~r el jobb eredrn6nyt núigisztráliR 
összetételek kel . 

..t\ problétnakör egyik alapkérdése, hogy a célzott 
terápia érdekéhen egy far1na.konnal lehet-e jobb 
eredn1ényt elérni ·vagy töhb hatóanyag cgyidejü 
alkal1nazúsával? 

J>-;1ncriink olyan felfogást, n1ely az egyet.len ha
tóanyag n1ellet.t tör lúndzf'áL () pilz közlc111{~nye [ i ·1 

hivatkozik a \\T}J() által kiadott, ún. létfontosságú 
gyógyszerekot tartahnazó jegyzékre (eHHcntial 
drugs), 1nelyben csak cJ: ko1nbintlció i-;zeropel. \1éle~ 

111éríve alátárnasztá;.;;ára rá.111utat az interakciók 
nag3~ szán1ára. Ugyanakkor helytelennek tartja, 
hogy pl. az NSZ.I(. töhh 1nint 8000 türz;;;künyvczctt 
készítn1ényénok c,:.;ak 1/ 0 -a tartalnu1z e:-;upún egy 
far1nakont. 

Ezzel ::-:z.e1nbcn a gya.korlat az, hogy az orvo:-; 
zün'J.n1el két vagy töhh ké,:.;zít111ényt rendel egy~ 
~zerre, a;;, egyidejíilcg jelentkez<'i f.ünctck kczelö
Mf'.\re. Ilyenkor pedig a kürültckint:tícn kidolgozott 
ko1nhinációk jéil f;Zolgúlják a terúpiát. 

1. „A közforgaln11i és intézeti yyóu.11·~·::.ertrlritk lchctú
.w!uci 

A 8zabvúnyo:-; \·ény1ninták változatlanul ;-,zélcs 
körben alkalrnazott i_i:-;szetf;telck ·-- 111ind a küzfor-
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galn1ú, n1ind az intézeti gyógyszertárakban. En1cl
lett er6scn az orvoskapcsolat függvénye, hogy f6leg 
n.. következi) úgazatokban n1iként tudjuk ellátni az 
indi\~iduálii-i kezelés korszerü igényeit: 

_,\._ r1yernicl:r1,11ór1ydszal területén a kor, a test~üly 
.'-'zcrinti adacrolás eavóni dozírozást kíván. Az an1bu
lúns kezcléJ~cn n1Ji; különbözö lchet.6sógek 1n11tat.
koznak új ko1nbinációk bevezetésére. ~~\ technoló
gia. feladata, hng.J: biztosítsa. a gyógy:-;zcr alkaln1a.
zási lehct6ségcit. lgy pl. újabb farrnakonokat alkal-
111aznak orrc:;eppckben. nuisoka.t. rektálisan adagol
nak orális hel·rctt:. }Ia indokolt éi'i lehetséges. olda~ 
tokat koli ké:;~ítenünk :;znszpenzió helyet.{ és hizto
Hítanunk kell 1ncgfele16 ízjavítökat. 

rrulajdonképpcn a tcní.pia kor;.;:zerti igényeit. :-:ok
Hzor nen1 tudjuk kich!gítcni gyári ké.szítn1ón_yekkel. 
./\z; orvo:-; gyakran rendeli ezeket pL tabletták osz
tású val stb . .Itt is a ina!„d:;;ztrális S!:VÓt;y;-;zcrkészít(~." 

lehetli::;égcit kell igén3~b~; ,·cnnünl~-·.'pf. ·a töriltt tah
lettúnak zsclatintOkban Yalú kiadásúvaL a rnegbíz
hatö osztú;. céljából. 

1-Iasonlóan eu-yéni kon1binúeiókra van :-zük~-;(~g a 
b6rr1,11ór1.11ris„:·at t~rUlotén. ahol a hatúanyagok (~s 
koncentrációik 1negfele\6 kiválasztúsa rév<~n a jü
viiben i;.; n1eg111arad a 111agi;.:ztrúlis tcv(•kenység. 
Nern kevé~bé- fonto:..; a viv6anvatr Il1CL!:Y1í.la:-:ztá:--:a. 

Itt i::; ki kell elégítenünk az·· ig'ényc'í:.:et n1odern 
far1nakonok alkahnazása irúnt. rrenné:-;zetesen kell<') 
tcrúpiús koncepci{i szükséges a reúlis n1ogo1dásnk
hoz. (~ondolok pl. egyes gy:í.ri k{::-;zít1nónyek ko111hiM 
nálására vagy hígít{u;ára,. Itt clsfísorhan a. fclszív('~

dási viszonvok tanulnutnvozása hinveu:c•:-.. ~\ kort1-
kosztoroic1olckal kapc.sohltban jól ~·n~gvilúgít:ja a 

kérdöst .liác;~ közle1nénye f.~l 

Fc')lcg stabilitási szo111pontok é;.: az egyéni dnzíro
zás teszik szüksé!!essé a s:c11U!8zcti oldatok gvcígy
;.:zertári cll..:(~szíté~-Ót. J~ téren újabb luitóany.agÍik. 
n1(Hlern alnpoldatok bevezetése és további tart-ó;.;í
t.ó~zerek alkalinazú~;a jelent fejl{)clé:-:L 1'cchnol6giai 
problé1nákat vetett fol rnég a kontakt lencsék al
ka-lrnaz{tt"a. is f3]. 

Ne1n kevés.bé lényege;.; a hclrn;r.íyyás::rll széle~ 

spektru1na. Így idős korban. an1ikor az crnbcr rend~ 
;.:zcrcs µyóg.yszer;-:zedó;-;re szorul, fonlo;-:, hngy az or
\"Os idi:ínként változtasson a. 1negszokott terápián. 
I\:..iilönbüzl) n1agi:-::ztrális kon1bin{tciók igazolják. 
hogy pL rohoránsok, étvágyja.vítók, köptetők, has
hajtók vagy akár asr.t1na- elleni szerek terén n1ennyi 
jól bevií..lt, üj el6iratot hozhat tL n1agisztrúlis rccep~ 
túra. 

„A. gy{Jgy;-:zertári gyógyszerkészítésnek kü1önbüz6 
(~gyéb teriilctei l:-; vannak. Pl. egyre inkább jelent
kezik küH5nbözéí iirtn1111ak inegelőzé.sére ipari ·i:édő~ 
!.:c11űc,-;ök készítése. i\ jelenleg s-zabványként elöírt. 



kcn6csök [-tl további kori"zerüsítésc szükséges, az 
újabb tapasztalatok (hidrofób iinyagok, 1nint aszi
likonok, vagy szilíciun1dioxiclos kcn6c~ök) beveze
tése elengedhetetlen. 

Sajnálatosan kény:-;zerlí területünk a hiánycik
kek pótliisa. Nok esetben csak tnagi:·;ztrális el6ira
tokkal hidalhatók át különbi_iz6 átrnencti hiányok, 
a1nint ezt egyre inkább tapasztaljuk. J~ppen Űzért 
feHil\·izsgálancló a vonatkozó rendelet, a gyógy
szen~sz JHl!!VOhb hatáskörének biztosítására. 

/11/(;;~rfi '(J!;áuyszcrlárakhan a profil részben cltóréi, 
fr5!cu: az infúzi<'is oldatok lu~szíb~~e n~vén. Az itt dol
goz;~· g_y'r'lg,v.:::zeré:--zck éppen az: elektrolit-terápia. a. 
parcntcrúlis gyúgy:-;zeradagolús úllancl6an fejlifrl(í 
:-:ziiks(~gletei 1níatt n1indig új felaclatokat kn.11nak. 

l~111elk•tt itt is ;.;zún1os lchet6sög 111utatkozík ct;\_ 
:-:zcrií kon1lfin1ic·iók kidolu:oz{ts:íra. alkaln1azúsúra. 
I!.:zt tanúsítja :-:ok hasznr)~ ja\·aslat. 1nely int{:zcti 
kollegúkt /il a For1n nlae N or1nak•s ada tgylijtl·se 
S(1rá11 IH.'{_;f'kL•zet t. 
. Sajút tapa:-:ztalataink i::-; ezt 1n11t.atj:lk, a Roproni 

„\l!nn1i Nzanatc'iriurn közel 70t'l úgyas. t:öhh profilú 
osztúlvainak 1nagisztnílii-< t.;Yúgy:-:zcrekkel va]{l el
lútús<; során. _-\z f1rvnsnkki~(i;a-l~') :-:zorn:-; egyiitt1níí
kiid<~s n'•\"t"n kii!tinhüz(í gyr'igyszPrforrnúkat. üj ilsz
;..:zetr~telcket vezet:tiink be•. 

l\Pine.sak a kiizvet:lcn terápia ci~lját r-;znlgúló elc'i
iratnk kidnlµnzúsa jt>lPnt ('.•rdekcs feladatnt. hane1n 
a nc1n köz\·etlcn gyógyítá~sal fog!alknz/J o:-:ztályok 
igi"nyei is g~vakran jelentkeznek. Jgy pl. jó plaszti
citú:-:ú antiflo!!i:-:ztikuR ken<')e:'!öt clnl!.!o;r;tunk ki a 
n1nz.lUÍ.s;-.;zpr\·i -~i;.;zlúlynk fiziknterú]dú~- r{lszleg(~J1PI.:. 
újahh (']ektródakn;n1et az 1~l\:_(i~vizsgúl6 részérP. 
kii!C)nlii:iz{í fogúszati anyagokra i~ sziikst:g \"<ltl. 

f~p11 e _u:yúgyintózct tapasztalatai hizonyítji'tl.;, 
houv az itt lic\·ezett•tl ruaui;-.;ztrúli;-; iJsszetételek 
."oi'Z~zor nH:gfelt.·lííhlick. rninÍ, is1ncrt gyári készít
n1<!nvPk. ha olvan hPteurlíl van szú. akit nHÍ.r tiihb 
helyiitt kezclt~k. · 

:2. l'r-)l<Jd1:s rt f/,l/r)[J,l/:<.:.c1Jor1n1ík h'r(:il 

_;\ knr:-:zerli gyúgyszpres terúpia fontos kl,rdése. 
!Jouv a !T'!ldelkezt;sre fi]h'1 l!YÖ!!VSZerkincs kic\é
,Ldt/í·-C '. }lazai ilyen iní.n.rú \;Í~s0ilat azt n1utatta. 
hng\· t.iirzsk<invvc·zett k6szítnH~nveink ;:.:zá1na ncn1 
hizt'nsíf-. kellfí ,:úlasztékot. . 

\-"izsuúljuk 1neg tnost azt a szernpontot.. hogy 
kt;11c:.:-t' a 1na.u;i:--ztrúli::-; receptúra P hirinynk r("szheni 
kikii:-:ziibil\(:st:ilen ."cgít."l;!!et nyújtani. s 1nik a sziik
:-:i}gt'S t.eendlík ~ 

EJ{ísz()r is h:nyl'!!CS a s::11l1s:;tr111<'iri/: ú!land('l bc'i\-í
tésc. a \-úJa;:.:ztéi.;: iZorszeríí:.:ítésc. i-\ inodcrn farrna~ 
konok 1nc·-~felelií alkal1nazúscíra sziiksé!.! van az in
di\'iduú!i:', t.erúpiá!1an i:-:. Hajnps e tl·rci.1 kic::;i a fcj
\(ídús, pedig kell(í ekík(:szítés:-;c! ti)hlJ céli5zcríí n1a
giszt.ráli:-: el{íirat'nt lehetne kidolgoz.ni. .Az elnH?leti 
;zc1npontnk teriné;.;zctesen itt is ér\·énycsiiljcnck. 
inert- c:.:ak ezek i:-:n1erctt~ben lt•het ~vóu:yszerkon1-
binúeh·1kat kidolgozni. .. ,„ 

.~\ 111agiszt:rúlis l'l't't.'ptúrú11ak a gyógy:-:zcrtt~ch11n
l1\u;ia- :-- ezen hclfll a yy<íy,11s::c1forn1rff.· fcjliíc\{~sé\·el i . ..; 
ll:{1l~:-'t kt'l [cnc tartania. 

\-<u1nak ha.s:;; nos kezclernénye;;;é:..;ek. }l unkatúr~ 
f"aink l·tnz~nyay \·cr:-:enycken !H:hány ilyen irr'111yú 

~G. 

ercchnényr(}] szti.n1oltak be. Pl. z:;elatintoknk ellí-
11yüsen ;~!kalrnazhatók os;;,tntt gyúgy:--;zcrfor111ák 
esetében; porok, pilulák helyett vagy gyer1nek
aclagolás eé\j{tra osztott tabletták esetében [51. 
c:ntl1ulátu1nnk, s6t efferveszcens granulátun1ok ki
dnlgozá.sá val osztatlan porok jobb adagolhatóságát 
lehetett biztosítani. 1~gyes li'oNo porkcvcrékekct 
;.;ikcriilt granulátu1n forn1ájúban kidolgozni [ül 

Hazánkban a rereptúra elhanyagolt területe a 
./"i!otcrrÍJJia. Pedig szún1os külföldi orsz:ágban n1a is 
a gyógy::;;r.crtúra.k profiljút kPpezi a teakeverékek, 
nc·ivénvi kivonatok forualina .. .\ hete!.! vl·u:ered
JlH'>nyl;cll biza.lon11nal \-'itn a µyc'lgy:-:ze1;Ósz ;..;Zakör
tcline irúnt s n1eghízhatú 1ninlíségíí drogokat kap. 
Isrnerctes. a gyög_vnüvr!ny-kcre.'ikt'del111ct Bzaliúly<)
zú rendel kczl·~:-;ek liet.artá:-:a. pl. .!!Yt'i.uyja val latok 
hirdett;sc terén nenl últalúnos. 

I\:i:t küzlcnH:nv i:-: fou;!alknznt.t- nen1rt'·g a standari
zú.lt fitofannako.nokkt~l, \'ala1ni11t a ld\·onatok hio
far111Ú('iaí \·izsgálatftvtd [7, si. 

.-\ 1nagi:.:ztrúlis clc'íiratnk tov:llilii fej]{·íd(~St;nek 
P!!\·ik zúln!.!a t'Zf'k sfrrhilitási ri:surí{11f((. :-'ilind a 
sz;tln·;í.nv. 1nind f'!!\·f'.\i (rvakran fnw:vc'1 elt'iiratok 
í~st'tt~hcr{ fontn:-:. !H;_Üy i:-:1~~~rjiik ezek -·i'c!hasznúlha
tc'isúgi idc>j{"t. 

_Ll;nyege . .; ezen 1.•liiiratok hiufor111ril'ilfi ri::.\·urí!rtta 
Í:-:. .-\ töJ·zski)n V\·ezett i!YÓ!!\'SZerk(.szÍ t1nt'~11 ye\.;: hcz 
ha:.:nnlóan Bzük~(ues a n;J:~gi'."~t:ní.lis elt'íiratol~ fe!szí
\«'idúsúra. npti1núli:--; hat.ú:.:úra nt.a!('1 Yizsgúlatnl:; el
\"!;f!zt"sP. 

fs1nerü11k o[\·an kí:-:(!rlet.ekct n1auunk is fo!.!-
la!knztunk a 1~:111ú\·a] 1ne!\·ek 111a!,!Í:-:ztrú\is p]/í
iratnk ln \"Ítro \·izsurílatúval i;z n!dt'ldCtsnt. fr,J:-:;;;ív1'i
dúsra utal{f adatnk~1t kívúnnak szoluúltatni. I~u:vcs 
fannakonok. \·ala111int a \Jclc·;1ok kl~ . .;-;,(i\t .!.!yúgy~;cr
fnrniúk n!dtidtisi schpss(;!!ének üsszehasnnlító ,-izs
gi'tlata haszn<1s adatokat'·~zn!gúltatott Lnl 

Ennek a szctnpontnak az (~r\-1;11ye;.;Ít(~Sl' a jüvlí~ 
lien /{;11Yt.\!.!t's. ~zahYúnyelr'íiratok. p[s/i.-.:orban 11 

Fo~n kidnlp!ozcísa sorún a terúpiús n1Pµ)_;ondol{tsnk 
alátúrnaszt:ú:--út híztosítja .. "\ rcC'eptúra kor:-:z('r(i 
:-:zintc•n tartása enf;lklil nc111 lesz 111egnlclhatr~1. 

:-; . ..1 I rí r;; !! i f cl tél f'/ e/.· IJ i.:t 08 ít ri -~·rt 
:\ rec·eptt'Jra rejlesztt"Kt!nek i.0\'1.LJJ\Ji bizt.t'1síft."ka 

újahh kisy1~pck he\·ezch'.~se. Egyik lehct(í:-;f:g a ne1n
zct.kfizi t:qla.c..;ztalatesere. üzleti kap('solatok \.:i(;11í
t t\~e. A kúr szncin lista, a kúr tJiké:-- orszÚ!!oldlöl ti'ihl l 
olyan rcc·eptúrai használatra all;:aln1a~ késziilc:ket 
!ehetne behozatni. 111clvek alkaln1azúsa nálunk 111úr 
nélkiilüzhetct]L'l1. 'l~gy'anakkor 1-;ajút k1~szülékDink 
irúnt is n111tat--kozik f:rdekUídf~S ldilf'i'ddi knllé.u:úk 
n:;-.;zl:rtil. 

En1c•!IPtl ltazai. ilyen irúnyú újíbí.-.:ok gyúrti'Lsa i:-: 
f'ejltidt;:..;t jelentene. 'f'ovúbhú i;-.;inert ki)zép- (:S nagy
iizenli késziih:kck n1etd'elc•!{í alkalinazúsúra is :.:zlik
i"t;g lenne, ternH~;.;zcte~~·n kellfí adaptúlús r(\·é1L 

l\: ürii 1 tck i ntr'í eUíkészíté:-:t ki \-ún az új f"a rn1r1 !:011ol:
na k ulrt/Hlll.lffl[!kt~nt. Yak') forgaln1az;'t~a. An('.Jkii;. 
hogy in inden új hat('ianyagot korlútlan u 1 szu lisztan
(·iaként fortra]on1lia hoznánk. 111eg ke!l tabí.lni azt a 
re<'dis~altq1~~L. 111Ply l)izlosítja a 11.iegfe[pJ<'f a!kaliua
zú:-;t. l'gy ki !ehPttl(' kC'riilni. hou:y a tC'rftpia :--zún1úra 
f'ontns i;yúri kt:;.;zít111ényPk hel.res k()n1liinú!cí..:.:a t'~l'-
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tén ne kelljen table'tt{dtat porítani vagy keni:ícsöket 

tubushúl kinyon1ni. 
l~dclig is l~asznosnak bizonyult az a. tendencia, 

hogy különbüzö, 1núsutt 1nár bevált seyédanyagoka.t 

alkal1nazz11nk. C~ondoljunk csak a. koz1netikai ipar 

egyes ;.;egédanynga.inak átvételére. ~~ készít1nények 

hnrnogenitttsa, jobb adagolhatósága, stabilitása 

egyaránt n1egkívúnja 1nodern segédanyagok alkal-

1nazásút. 
.A. gyógyszergytirtá;, korszeríi sze1npontj11i között 

egyre inkább érvényesül a (/Jl F', ill. C-lLP alapelcek 

a!kahnazása. 
~;\ külföldi szakirodalornban helyenként titlálko

zunk ezen irányzat receptúrai vonatkozúsaiva1, így 

a ,,la1ninar fknv" gyógyszertári alkalinazástival 

llü]. Ncn1 vitáR, hogy az itlevúgú higiéniai szc111-

pnntok, az aszeptikus n1unka blívítér.;e h~n.regcs. 

I~hhe;i; ~zorosan kapcsolódik a kor;:;zcrü edény::.ct, 
csouulyolóunyay kérdé:-;e. 1~ téren sajnos er6sen 

!e111aradtunk 1H:n1cstdt a gyüri készítrnényekét61, 

hanen1 a receptúra nc1nzetküzi színvonalától is . 

.Szólnunk kell a rcccptúrai tevékenység ya;~dasáyi 

hrítterr:rúl is. /\ gyógyi-;zcrelltltás :-:;zervczete jelenleg 

!lf'fll te.-;zi t~rdckeltté a v{dialati rendszerben n1ü~ 

kii<llí küz1icn1tokat, hog)' tún1ogassák a. inagisztrúlis 

gy('1gyszerkészítést. Hajnos helyenként gazdaságos

:::úgi ~ze1npontokra való hivatkozással, ráfizotéscs

nck tekintik és szinte ellenpropagandát fejtenek ki. 

.Lehet, hogy néhány filléres el6irat viszonylatában 

annak tünik, do összos~égében ncn1 tekinthet{) an-

11ak. _El kell érni tovt'tbbú azt is, hou:v az cdénvzet, 

c·son1agolóanyag ne legyen rúfizeté~C~. ~ 

.J. _,j V l. Jr1orn1.1tlae iVor11111lcs néhány új s::.cJllfHlnfja 

„A Szabványn:-; \'l~nvininták V-L kiadúsúnak szer

kesztése befe]ezt~s eldtt áll. Így röviden besz{unol

hatunk néhány olyan sze1npontr(il, inclyck. az cll>

zlíeklJen leírtakhoz kapesolúdnak. 

:\Iintegy -10 ech.ligi előirnt kirnarad. Jlelyettiik 

újak kerülnek be az új kiaclúsba, J{;zck HZ{unút egy

részt-, kUlünbüzc'.í el111élcti szc1npontok, tllÚRrt::::..zt 

hos,:.;zabb tcrápicí.s tapasztalat f:izabta 111eg. 1Tigye

!e11unel kellett. lenni n1ind az új ható-, 1nind a ;.;c

gt~danyag()\.;: tcrl;n a beszerzési lehetőségekre is. 

~"\ FnNo \'·r. :-:zorosan t'l!\'iittn1üküdvo a \''lJ. :\-Ia

gyar (iyógyszcrkü!l.YV sz~·~·kcszté:;ével, a rect~ptúra 
szabványa lesz .. :\tveszi a C_i-yógyszerkünyvbfil a 

rcecptúrai <iltalúnos eikkelyeket, vala.niint olyan 

~alcniku111okat, inelvek utóbbiban 110111 lc:::znck hi

\,atalosa.k . .Í!!V is111Jt lesznek ún. }'oNo [!aleniku-

1nok. JI:zck e!;ycs vt'invforn1nlúk alkatrés;i;~i. 
i\lint Hzab~:Any. cg)~Hégcsíti az országban külün

büzl) ar{u1yokban rendelt. új előiratok 1ncnnyiségi 

;1datait.. 
. ~\ technoh~igia fejl«Jdését ;..;zolgúlja a tablcttúzlu.tH 

t.ósúg h()\·ítésc, a zselatintokok a.lkahnazúsa. ]3eve

zeté;rC' keriilnek kor:-;;.:;erü kenéícsök. kré111ck, egyes 

gy('1gyknz1nctiku1nnk .. :-\ prnfilb6vítést és a fitoterá~ 

pia t.úrnogat:úsút szolgálja több üj teakeverl:i-::. 

:w :i 

;\ segédanyagok szú.ina Ü:i bővül. .:-\ tervezetben 

a. g:rógy,:.;zer stabilitását. jobb adagolhatú:-;ágát biz

tosító n(Juiny Hegéclanyag r-:zerepel. pl. szorbinsa\', 

hidroxietilcelluloze .. Btiviilni fog az ízjavítók szá-

111n is. 

Újból rendezi a _Fo.No \' 1. a lejúrat kérdé~ét. l(ö
;i;clebb kívún jutni a napi élet realitásaihoz. !gy töb· 

\Jek közt a rendeléskor készítendők szú1nára - ahol 

gyakran fogynak - lehetőség lesz hiznnyof' cU)ké~ 

szítésrc, rövidebb készletben tartásra. 

~'1.hhoz, hogy a 11~0No vúltozatlanul elfoglalja 

rnéltó helyét a receptúra ,<:;zab\-ttnyaként, :-;ziik:-;éges 

a folya1natos szcrke:;ztés, új szabY{u1y el(íirat:nk 

g.va.korilJ}J k ii.H.lá:-;a. 

J!Jnnek az állandó :-;zcrkes;i;t(í \Jizott:-:úu:11ak lehetne 

a feladata új farn1akonoknak sznbszta1~~:iakt;nt \·ai('l 

fllrga!nu.tzú:-:út cldlintcni. 

..:-\ _Fo.No inellctt kívúnalos a :\Iagyar (;y/igy.-;zc·n'·

·"zeti ~l'{1rsa:-:úg tervének n1egva!ósítúsa. 1nc•ly egy 

k()rszcrü n1anuúlis kiadú:-.:át vette progran1júba. 

:\ ki~tiZL'llli gyógyszerké:-:zíh~s akkor telje;-:íti 
;-:zerepét a gyúgy:-:zc·i·c::-; tcrúpiún beliil. ha kii\·et:kt>z(í 

kétirún.YÚ prugnu11 111eg\·alt'J:'t1l. 
. l~gyn_:;-:zt !-dzonyos :-:zcrvez(.:si intözk~·c'.t;~t>l~ ,c.:zük

segc\-;ek a vnzolt. szcnq1ont.Pk 1neg\·a\os1ta:-:ara: az 

l)(} Y 1, a;1, L'!!Veten1ek. !..!:Yakorlú L':VÚU:vszeré.-;zek l~:-; 

al kalina:-. 01:~--o:-; partne;.~k cgyiit1:;n li!~ödé.-;e bizto

síthat ja, hogy úllandóan lépóst tart.hassunk a ter(1-

11ia clltalúncis fej!Ddé:-:ével. 

}Iásfclúl fonto:-:. hogy az orvoskapcsolat rt;Vt;n. 

a ruagisztró.lis receptúra lt.>hct(í:·.;égeit 111agunk i.:-: C:·h
ren tartsuk. Nekiink u.:vakorló L':VÓU.:vszerl~:--zeknek 

pozitívan kell hnzzúúli'{1'í1nk a ki~í··~l1~~,l~ez. E:.l~uyeltni 
··szc1npontok ne sor\·a:-:szúk el a l'l~<'l'.pt.t'irai tcv<;kcny

séget ! 
1~n1eret.es, hogy a betegnek a gyc'igy.-;zer irúnti 

lJizahna, fél gyc'igyuli'ts .. Ehhez pedig segít~t~get kell 

nyújtannnk az indivídut'dis i:ení.pia. lehct6:·H;gci\·eL 

.A_ gyúgyszertechnoh'igia feladata --·· rnind nagy

(~:-; küzépiizerni, 111ind kisí_lze1ni ;.;zint.t'll --- hogy a 

farrnakont az,optinuí.lis hat<Í;->t hiztn::íbí fonnúban 

dnlun;;;z.a fel. Juv Yúlik a veu:vi anvau uYúgv.-;z(•rré. 

.-\ 1~-~agis;.;t rú l i:-;'-'gyúgy~zerké~;.ít és t.1e1,t1 ,l ;{t!yCtn k ii n

('él ú türekvése, hane.nt a gyógyszeres terúpia pc'ilo!

ha la tlan teriilete. .Fej le:-:zt l':'l' (;n.Iekéhen l 1edig 

igt"nylil' kell venni 1nindl'n i.íJ elnH:\et:i tlll'!!i.--n1ert::-:t 

l:.:..; iizen1i t.aJHl:-:ztalahit: l'gyar:l11t. 
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