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Gyógyintézetek magisztrális gyógyszerellátása közforgalmú gyógyszertárból*
DR. NIKOLICS KÁROLY

A közlemény bemutatja gyógyintézetek indívidu.ális gyógyszeres terápiájának lehetőségeit, fejiesztését. Rámutat azokra a területekre, melyek az
orvos és gyógyszerész szoros együttműködése révén
korszerű szinten tartják a gyógykezelést.

*

Gyógyintézeteink jelentős részében még nem működnek kórházi gyógyszertárak, hanem ún. kisegítő gyógyszertárak (gyógyszerraktárak). Itt a magisztrális gyógyszerellátást egy helybeli közforgalmú gyógyszertár végzi. Altalában ennek egy gyógyszerésze vezeti a kisegítő gyógyszertárat is.
Ismertetésemben a Soproni Allami Szanatóriummal fennálló, közel három évtizedes kapcsolatunk.cól szeretnék beszámolni. Azokat a lehetőségeket
mutatom be, melyeket az intézet orvosi karával
szorosan együttműködve - az individuális terápiában - kihasználtunk. A felsorolt példák rész,ben ismertek, részben adatokat szolgáltathatnak a
magisztrális receptúra fejlesztéséhez.
A Szanatórium
egy, a háború alatt épült
gyógyüdülő rendbehozatalával,
mint belgyógyászati és neurovegetatív, rekonvaleszcens jellegű intézet kezdte meg működését. Később tovább bő
vült, s profilja kardiológiai rehabilitációs jellegűvé
is fejlődött. Valamint a közeli Balf-fürdő rekonstrukciója és kiépítése mozgásszervi betegek ápolását szolgálja.
Általánosságban megállapítható, hogy az orvos
és gyógyszerész állandó együttműködése, a gyógyszerész információs tevékenysége, sőt kezdeményező készsége teszi lehetővé, hogy egy gyógyintézet
gyógyszerellátása mindig korszerű legyen. Ehhez
természetesen állandó naprakész szakirodalom tanulmányozására van szükség. És nem kevésbé fontos a hivatásszeretet, az aktivitás.
Tapasztalatainkat a következőkben foglalhatjuk
össze:

1. A magisztrális gyógyszerellátás szabványa a
FoNo. Előiratai széles körben szerepelnek az intézeti receptúrában is. A Fo No V. kiadásának mintegy 300 előiratából jelentős rész szerepelni fog a
VI. kiadásban is. Természetesen eddig is lehetőség
volt némi fejlődéstre, pl. osztott porokat, pilulák.at
tablettázva hoztak forgalomba.
Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a
készülő VI. FoNo tervezetében szereplő több elő
iratot az intézetben kipróbálhattunk, ill. együttműködve új előiratokra is tettünk javaslatot. Hasonló lehetőségünk volt a Gyógyszerészeti Kézikönyv (Manuális) előkészítésében is.
Így többek közt a következő előiratokat próbáltuk ki eredménnyel:
Pulv. bismuthi albuminati
Sir. nephroliticus
(Eisenberg oldat)

* Az V. Kórházi Gyógyszerészeti Szimpózionon tartott
előadás

alapján (Eger, 1985. márc. 26.)

Sol. nephrolitica
Sol. hyperemisans
Ung. antiphlogisticum
Mixt. acida pro inf.
Supp. promethazini pro inf.
Sol. antiallergica pro inf.

(Ritex oldat)

A kipróbálás kiterjedt pl. új ízjavítók kiválasztására, új segédanyagok közül az optimálisak meg_
választására is.
2. Különböző gyógyszerformák változatossá tehetik az intézeti gyógyszerellátást - a törzskönyvezett gyári készítmények mellett. Az alkalmazott
gyógyszerek terén is szükség van bizonyos változatosságra. Tapasztalataink szerint olyan betegeknél, akiket már több helyütt kezeltek, egy új öszszetétel gyakran jobb hatást vált ki.
A szanatóriumi kezelés általában 3-4 hét. Ezalatt a naponta rendelt gyógyszermennyiség
koncentráltan - elég sok. Így célszerű összetett
k~zítményeket alkalmazni, melyek több komponenst foglalnak magukba.
A következő néhány példa bemutatja, hogy milyen lehetőségeket alkalmaztunk:
2.1. Osztattan porok

Gyakoriak az antacidumok kombinációi (pl. Jávor-féle U-por). A FoNo idevágó készítményei közül kidolgoztuk granulátum formájában a Pulv.
neutracidus előiratát, melyet még pezsgő granulá·tummá is fejlesztettünk. A granulátum adagolási
előnyei ismertek; ezek az előiratok
kedveltekké
váltak.
2.2. Osztott porok
A szabványelőiratok mellett házi előiratként alkalmaztunk különböző osztott porokat, többek közt
a következő indikációs területeken: nyugtatók, altatók, asztma elleni porkeverékek.
Az osztott porok körében bővítettük a zselatin
kapszulában való expediálást, hisz ez a jövő orális
gyógyszerformája. Így egyes osztályokon igény mutatkozott geriátrikumok, vitaminkombinációk iránt.
tr,n~
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2.3 ;Pilulák, tabletták
Ma is mutatkozik még igény egyes pirulák iránt.
A nagybani előállítást az Engler-féle kúpgéphez
készíttetett buzsi betétekkel oldottuk meg. Ez
nagyban megkönnyítette a készítést.
Különböző osztott készítményeket a megyei galenusi laboratórium segítségével tudtunk tabletta
formájában expediálni.
Így többek közt a következő előiratok készültek:
különböző

fájdalomcsillapítók,
tabletta,
natrium fluorid tabletta,
placebo tabletták.

torokfertőtlenítő
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2.4. Végbélkú pok

A rektális adagolás ismert előnyei gyógyint ézetekben is kellő alkalmaz ási területet jelenthet nek.
A FoNo előiratain kívül pl. a következő hatóanya got tartalmaz ó kúpok használa tosak:
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jekciókb ól és infúziós oldatokb ól. Napjaink ban ez
csökkent . T. i. a Chinoin magisztr ális injekciós üze_
meiből, másrészt a Vas megyei infúziós laboratóriumból több készítmé ny szerezhető be. Az indivi_
duális kezelés igényeit gyógysze rtárunk injekciós
laborató riuma továbbra is kielégíti. Itt készítjük a
szemésze ti oldatoka t is.
Végül megemlí tjük azt a tényt, hogy a kiszállítás az igényekn ek megfelelően történik. Egyadagos pl. a szemcsep p, nagyobb mennyis égben készülnek pl. oldatok, kenőcsök, ezeket az osztályok
osztják ki a betegekn ek.
A magisztr ális gyógysze rrendelés lehetőségeiről.
perspekt ívájáról időnként olvashat unk a szakiro~
dalomba n. Magam is foglalkoz tam e témával [l].
Egyes közlemén yek szerint a terápiába n csak monokomponensű gyógysze rek alkalmaz ása indokolt.
Találunk azonban olyan cikkeket is, melyek reálisan ítélik meg az egyszerű, ill. összetett készítmények helyét a terápiába n [2].
Tapaszta lataink is azt tanúsítjá k, hogy a gyógyintézeti gyógykez elés sem nélkülöz heti az individuális rendelés lehetőségeit biztosító magisztrá lis
gyógysze reket. A beteg bizalma nem egyszer erő
sebb a számára egyedileg rendelt és elkészíte tt
gyógysze rrel szemben, ahogy a mondás tartja:
gyógysze rbe vet~tt hit fél gyógyulá s. Ennek
kében pedig az orvos és gyógysze rész
dése döntő jelentőségű.

N ovamida zophen
Pheny1bu tazon
Naprosy n
Salicylam id
Prolixan
Voltaren
Itt említem meg a szakma széles rétegeine k kívánságát , miszerin t a magisztr ális receptúr ában
használa tos készítmé nyek hatóanya gai szubszta nciában is kaphatók legyenek . Tapaszta lataink szerint - ha a készítmé ny nem licenc alapján készül
- a gyárak nem zárkózna k el alapanya g szállítása
elöl. Termész etesen megfelelő válogatá s szüksége s
ezen szubsztan ciák biztosítá sa során.
2.5 Különböző külsőleges szerek is használa tosak az intézetbe n, házi előiratok szerint pl.:
ún. 4-es tinktúra (adstring es kombinác ió),
3-as kenőcs (kombiná lt bedörzsölő), izomrela xáns
gombáso dás eUeni ecsetelő, hintőpor (a Manuális
szerint).
3. A természe tes eredetű anyagok nak a terápiában való előretörése hazánkb an kevésbé érezhető,
mint külföldön . Ezért az intézetbe n igyekezt ünk
ennek az irányzatn ak érvényt szerezni. Kórháza kIRODALO M
ban a teafőzés nem jelent problém át és rendszere s.
részet 25, 301 (1981).
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