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Kozmetika a gyógyszertárban
Bes~élgetés

di: K11t11 Mi/11ílly11l,

- F1 roj'ess:or Úri S:egeden a
g)·ógys:erés.:tudo111á11yi karon
hús: é1'e oktat ko:111etikai isn1ere1eket t.i:rógi's:erés: lza/lgatóknak.
,.\fost könyt'ben jelentette 111eg a
leglé11yegesehb11ek rartofl t11d11iralóka1, 11yth·á11 a g;:ógyszerés:ek

aktiri:álásának szándékával. Aliért tartja j(J11losnak a gyúgrs.:e-

rés:::.ha!lgaták e: irányú oktatását l>s a g:i·ógys:erés::ek tu\•ábbképzését?
- Szegeden, a SZOTE Gyógyszcresztucion1únyi l(ar
vezetése valóban az 1980/81. tanévben hirdette 1ncg - eb:
Eriis !st1·á11 oktatótársa1n neve alatt - „A gyógys.:eres ke116csúk, bioko::111etikun1ok technológiai és hioJCrn11áciai
kérdi:sei" e. speciúl-kollégiu111ot. .<\z azóta eltelt bö két
évtized alatt ezeken a kurzusokon sok szúz gyógyszerészés vegyészhallgató vett részt. Szún1os diplon1an1unkát is
készítettek, s több előadúst tartottak a Budapesten szervezett !11ter11atio11a/ C'ongress 011 C'osn1etics and 1-Jouseho/d
C'hcnlicals rendezvényeken. l(észült e té1núkból gyógyszerészdoktori értekezés is. Sőt. a 1-fcrbária - éppen a
Gyógyszcrtechnológiai Intézet kutatásai alapján - az
1990-cs évek clcjén „ Galcna" Éjs::::akai :::síros kré111 és
A'appa/i hidratáló kré111 néven hozott tcnnékcket forga!01nba.
! 996-ban a kari tanács döntést..' lehetővé tt...'ttc szún101nra. hogy a tanév tavaszi szen1csztt.!n'.:ben a l\I, évrolyan1os gyógyszerészhallgatók részére „ /·(0::::11u.!tik1011ok
c/6állitása és i'i:sgálata ,. cín1n1el 1nagarn is speciúl-ko!légiun1ot hirdessek. E 1árgy tén1úja szorosan kapcsolódik
intézetünk tevékenységéhez. arnelynek egyik alapkutatúsi területe éppen a gyógyszeres kenőcsök és kozn1ctikai
kré1nek tanul1nányozúsa.
Nagy örö1nü1nre és örörnünkre szolgúl. hogy 1niközbcn a hallgatók egy része eléggé rapszodikusan jár elő
adásokra. addig órúin1on a jelentkezők 70-80(~:;)-a részt
vesz! Ugyanakkor nehézséget okozolt a nagyszún1ú koz1nctikai e\öirat leírúsa (.,!en1ásolúsa„). ezekböl pedig elég
sok volt. En1iatt 1999-bcn - a hallgatók részére, nu1gúnkiaclúsban - jegyzetet jclcntcttc1n 111eg. Ennek 111úsodik. javított és bővített vúltozata 2000-bcn 1núr egyctc1ni jegyzetként került forgalo1nba.
J\z chnondottak is igazoljúk, hogy a hallgatók vala1nilycn - szú11101nra 111egfcjthctctlen oknúl fogva - e tén1a
irúnt kon1olyan érdeklődnek. \ 1alójában ez ncn1 csoda.
111ivcl szún1os. közforgaln1ú gyógyszertúrban n1üködö
kol!égánkról tudjuk. hogy a napi 1nunkúja 1nel!ett - 1nintegy rúaclúsul - koz1nc1iku1nok elöúllításúval ls foglalkozik. söt e tércn igen sikeres! 1\nnak kell n1ondanon1 ökct.
1nivc! \'Onzúskörzetük hatúrain túlra is szá!lítanak (pl.
n1ús n1egyékbc).
;\dolog külön érdekessége. hogy e tevékcnysi!gük va-
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fenti címfí kö11y1·

s~er~iíjéi•el

lójában szinte kézenfekvő. inert a hagyo111ányos koz1netikai kré1nek alapanyagai kiváló - gyógyszerkönyvi·- n1inöségben ú\lnak rendelkezésükre. Szakn1ai képzettségük
alapján 1neg képesek - söt 111inden 1nás roglalkozúsnál
jobban képesek - e tennékek c\készitésére.
Több kollégánk kircjczctten kozn1ctikun1ok kutatásá\'al, clöúllításúval. 1.::1:jesztéséve! és forgaln1azús{1val foglalkozik: pl. flangay ~vó1gy, ;Vagy Éva, 1\lagy J11di1. Pál
Zo/1ú11 és feleségc.
Ncin u1olsó sorban -:1nlítc1n. hogy a kozinetikai is1ne~
re1cket - a környczö és tá\·olabbi orszúgok gyógyszerészképző helyeinek többségében {Belgrád. I(rakkó. ivlarosvúsárhely. Párizs. Pozsony stb.)- oktatjúk a ha!lgatóknak.
Ez egyébként színt(' 111agútól értődik. inert a koz1netiku1nok készítésének é\·szúzadukon út a gyógyszertárak voltak a helyszínei. Szún1os hírcssé \'ált koztnctikai készít1nény (Pond's kré1n. Nivea kré1n stb.) épren gyógyszeré~
szek révén indulhatott cl vilúghódítú útjúra.
Végül n1egjegyzc1n, hogy egy kcllc1ncs kré1n kif~j
lesztésc és elkészítése sikcré\inényt jelent. Növelheti a
gyógyszerész in1úzsú1. tckintélyt szerezhet szún1úra 1nind
az orvosok. 111ind a lakossúg körében. i'vlclleslcg ön1naga
is használja. és vele 1núsoknak is örö1nct okozhat.
- J i-y"on j~lrehctik-u a 1·crse11yr a gyúgys:errúrak a
ko:111i.:rikai i·iláy.céy.ekkc/, anzikor e:ek 1Uahbnúl z(iahh
ko:n1etik11111okar á//iranak e/d és a ku::::111e1ikai ke::::eléscke!
is L'g1ru inkúhh u s::::ulo11okha11 1·Jg:i/.:? De nuískl:ppcn is
.(l'Í!ehercn1 a kt;rdt;.•;r. A ku:111etiku111ok u'ihh 111ús rcr1111!kkiirh6: hasu11/1ía11 nuír régchhcn kis::::or11!1ak a parikákhól.
11111-e esl;(r urra, hogy pl. e1111ek a kú11y1·11ek kapcsán a
/llltika 1Uru o ko:n1etik11111ok cl/iúllí1úsú11ak ésj(ngaln1a::::á-

sú11ak

kii:po11~jl1 Íl'g_1·c11?

- ."\ kozinctikai ipar fontossúgút jelzi. hogy a világon
az é\(']111iszcripar utún - a kozn1c1ikun1ok a 111ásodik helyct foglalják cl. .'\ kozn1etikai világcégek korszcrü
kozinctológiai kutatúsi hátterük birtokában napról-napra
fejlesztcnck ki újabb és újabb koz1nctikai készí1tnl:nyekc1. Enékesítl:si csatornúik jól szcrvezcttck. reklá111-tcvékenységük példásan kiváló.
Ezek e!örebocsútúsa utún a kérdésre úrnyaltan kell vá!aszol1101n. ;\ jogszabúlyi Cclhatahnazás ugyan n1cgvan a
kozn1ctiku1nok gyógyszertári forgalinazúsúra [7/1994.
(!\.'°. 20.) Nivl-rendclet], {un ez szú1nos körüln1énytől f'ügg.
\ 1úrosokban \'alószínüleg kisebb (lesz) a jelentősége.
K.üzségckben viszont. ahol nincs drogéria. nagyon is elképzelhctönek tartotn. hogy a gyógyszertúrak \'a\an1ilyen
szintt.'.n e tcvékcnységct elvúllaljúk: a gyógyszcrt•Ír legalúbb annyira alkal111as (..'. !ennékck rorgaln1azúsúra - ha
ncrn jobban-. n1int az l:!eln1iszerkereskcde!eni. n1ivcl illeszkedik a profiljúhoz. ;\ hclvesen 1nceválasztott kozn1etiku111 alarvctően. bízalorn ké;.dés(' is . . . ,
.~\z Európai Unió orszúgaiban erre sz<Ín1os példút talú-
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\unk. r'\z scn1 1nc!\Ckes. hogy a kozn1etiku1nok cxpcdiúlúsát asszisztensek is végezhetik./\. ,.kis pénz is pCnz" c\véböl egyenesen következik. hogy e szolgúltatúsban a
gyógyszerészek anyagilag is érdekeltek lehetnek.
Persze, arról szó sincs. hogy versenyezni kellene vagy
akúrcsak érdcn1es is lenne a koz1netikai világcégekkel!

Azt se1n gondolorn. hogy - últa!úban - a 1nagyar patikúk
valaha is a koz1nctiku1nok

előállításának

és forgahnazásá-

nak ccntnunai lehetnének. Efdlött 1nár eljárt az

idő ..A.zt

azonban el tudon1 képzelni. hogy az igényes. szépülni vágyó lakosság - a gyógyszerCvel együtt - vásárolja 1neg a

koz1netikurnait.
- .·1 „l\0:111erika u gy(íg;ys:::.crrúrha11 "e. ká11y1· egyik.fi.:~
je:::.Clt.!

iSJl/Cr{eff a {CS{- Í!S / 1 /Jrápolás S:::.a/JÚ~\'(lff, bCll//l/(lfjÓ

l/('1uí11y ko:::.n1clikai ke:::.el/í c(iúrásr, ro1·úhbú a ko:::.111erikai
Js a káros h/irc/1·úl10:::.rorásokar. E:::.ck a:::. is111ercrek 11yil1·á111·a!ticu1 s:::.iikségesek, ha a porika ku:::.111eliku111okat állit
e!iJ i:sj(1rgal111a:. De lcgalúhb e1111yirejó11tosak. lehetnek a
bárg1·ágyús:::.okka! Js (/ ko:::.111e!ik11sokka! 1·aló kapcsolatrarrásho:::.. / í~io11 part11c1\,' lehet-e 11 gyág1·s:::.erés:::. ll búr,'l{y(}g_i·ús:::.oknak és u ko:::.n1etik11soknak? ;\ffZ\'cn egyi"iH11dik/idc;sr rarra11a kii·á11otos1u1k e:::.ckke/ o s:::.ake111berckkcl?

- Egy vúrosrész. főként pedig egy község gyógyszerésze - t:gyüttn1üklidvc a húziorvossal (dcnnatológussa\).
az úllatorvossa\ és a koz1nctikussa! - sokat lendíthet a lakosság t:gészségügyi kultur(1!1súgúnak fejlesztése érdekében. Ezek az interperszonúlis kapcsolatok nagyon ís szciné!yektö! függök. ú1n kialakulúsukat a közös érdekek
nat::yban clösegithe1ik. az ()EP egyes rendelkezései (n1eg~
szorító intézkedések) pl. egyar{1111 érintik 1nind a gyúgyszcrészi.:ket. nlind az orvosokat. Ennélfogva az or\"OS
inindinkúbh tennészetcs szü\·ctségesre talúl a gyógyszerészhen.
.'\ gyóg:yszcrészi.:k fiziológiai és patoriziológiai ls1ncretci t:gyencsen pn:dcszlin<lljúk ökct arra. hogy az ellíbbiek
ko1npetcns pannt:rci !egyenek. Ha 1né!1ó és adekvát partner
akar lenni. akkor tennészclescn chben is cl kell inélyedni
és a naprakész tudúst folya111atosan fejleszteni kel!.
f"o111us jo2_!.i t".1· elikai kl;nlé:;. hogy a koz1nctikus az
egészséges bör. fog stb. ~1po!úsúra vú!\a!kozik. n1íg a be~
!cg szervek kezelése f(iként börgyógy~1szok és fogorvosok
ha1úskörébc tartozik ..'\ helyzet ebben az esetben is sokkal
üsszctetlebh. nii\·e] az or\·os gyakran koz1ni.::1íkai clökés?ítés ut;ln \·eszi keZL'll·sbc a púcicnsL inús rCszrö! a
gyógyult beteg \-cndégként kcrülhcl utókezelésre a kozn1etikushoz. ivlagisztrúlis k~szíttnényi.::k elöóllitúsúva! épj)l'l1 ehhez kapcsolódhat a gyógyszerész.
:\ hobbi-úllattartús f'cllendü\ése Cs az ú!latok részére
szi.::rvczctt szépségversenyek egyenesen provokú\ha1júk a
köztiszteletnek örvendő gyógyszerészt. hogy úllatkoz1netikaí kérdésekben tanúcsaival segítse a tulajdonosokat.
Ehhez Yiszont jól felfogott érdekünk cg:yütt111üködni az
állator\·ossal.
Bcszélgetésckb(i] tudoin. hugy hcly·i.::nkénl jlik. söt
példásan jók e kapcsolatok. (lgy Yé!ctn azonban. hogy
ezck a\akítúsúban inég nagy !ehctöségek rejlenek.
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- Ti:::.enkilenc csoportbo sorolva luíro111s=á:11eg_yre11
öss:::.etéte!t ad nu:g, a kz'ilönbö=6 kré111ektiil a /i{~jápoló és
boroti·álko:::.á s=ereken keres:::.ti"il egés:::.en o depilátorokig.
A: el/Jiratokho:::. a: alapa11yagokjelle111:6it és a technológio /e{rását is csato(ia. só't ahol indokol!. a ko:::.111e1ikun1
has:nálatá! is n1ellékeli.•·1:::. eléiiratok 1ú/11yo111ó többsége
a gyógys:::.ertárakban gond nélki"i/ elkés:ítlzető, \'iszont
kö:::.:é leli u~1·a11 recepteker is, a111elyek előá/lításálro:::. a:::.
alapanyagok egr rés:::.e - t11dton1111al - a g:vógys:::.er-nagykereskedelen1be11 ne111 s:ere:::.herő he és a patikai j'elhas:nálása se111 lehetséges. Aliért tarlo!lo jóntosnak,
e:::.ek a:::. összetételek is s:::.erepe(ienek a köny1·be11?

- .~\ könyv receptjeinek csak.ne1n l /J-a csupán pé\dúul
szolgúL 11en1 gondolo1n ugyanis. hogy bárkinek kedve tán1adna fogkré111ck vagy fürdösók készí1ésére vállalkozni.
:\ koz111e1íkai krétnek. to\·ább~·1 az ajak- és hajápolási szerek egy része, összesen az clöiratok 2/3-ának gyógyszer1úri elkészítése \ehctseges.
Ezekhez 111integy 50 olyan anyag isn1crtctését is 1ncgado111. a1nelyck itthon nincsenek gyógyszertári rorga\0111ban. Ezck egy kisebb részét a hazai gyógyszeripar is alkal!nazza (Carbopol-ok. Creinophor-ok. Luviskol és
TeginacidJ. f\z F-\·ita111in olajos oldata Erdélyben forga\0111ban \·an. ;\ tübbiek be1nutatúsával egyrészt tudúsanyagot szúndékozta1n nyújtani a készítn1ényckhez, 1n<lsrészt segítséget kiván1a1n adni. hogy· kísérlctczö kedvü
kollégúink l~1ntúziújút 111cg1nozgassa1n.
,\z avokúdó-olaj. büzacsíra-(ilaj, izopropi!-n1irisztút.
jujoba-olaj. karnaubaviasz. körö1nvirág-olaj. kukoricacsíra-olaj, 111andula-olaj és purcc\lin-olaj értékes koz1netikai
alapanyagok. s n1int ilyenek. a koz1netikai alapanyagok
nagy·kcreskedöitöl beszerezhctök.
- Ti..,ch110/ág11skr..;;lf 11yili·ú11 s:::.0111orúa11 lá{ia, hogy a
11111gis:trúlis g1·(íg1·s:::.crkt~s:::.ifl;.,,; a patikákban \'iss:as:::.orul1ihun 1·a11. an1i11ek s:ak111ai c~s ga:::.dasági okai is i·annak.
E::. ti kr'i11y1· e::.! o .fi1ZH1111aro1 talán 111cgálli!l1a(ia. de chhe::.
o §!.u::.dasúgi _(l'/lt;fl,lek 1·á/10::.1urúso is s:::.iikséges. E'/ flu(!"a
kL;p:::.elni. hogy a ko:n1etik11n1ok c.1·cfl;be11_(elolda11ák a: árs::.ahúf1·(!::.úsr. his:::.c11 1·t'.·y;,ii/ is 11c1n gyógys:erckrál 1·a11 s:::.á?

:'\ 1nagisztrális gyógyszcrkészí1és ~ sajn;:'datornra ~
valliban útalakulliban. pontusahban visszaszorulóban \"an.
cikadnak helyek. ahol 111úr csupún kenöcsöket és g;'cnnekgyógyszcrckct rendelnek. Gyakorisúguk n~húny r),..;, körül
íng:adozik. anlinck valóban. szakrnai és gazdasúgi okai
vannak. \lúrosok egyes gyógyszcrtúraiban elkészítik e
gyügyszcrekt:t. 1núsho! clhárítjúk. a1ni jogszerütlcn és
anctikus!
Egy-egy oldat elkészítési díja 20 Ft. ha úrúnként ötöt
elkészítünk. ez l 00 Ft. alig egy buszjegy óra. lJgyanakkor
a vízvezctékszerc!ö ór;1díja !cgalúbb 2500 Ft~ j\:lúsrészrö\
a törzsk(inyvezt:tl szerek úrrésc az EU-ban sehol sen1
íl:ycn alacsony. és hazúnkban egyetlen kcrcskedelini <iga~
zatban scn1 kisebb 25(; l1-núl.
Ebböl kitünik. hogy 111i az ~i!lúspontoin. :\zonban ez is
összclett kérdés. i\·'llndcn hónapban van 1-"2 ilyen-olyan
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egészségügyi nap, an1elyeken az orvosok a szakn1áról be-

szélnek.

I-Iálapénzről

soha! Ezzel szc1nben n1i, gyógyszerészek - 111ost 1nár évek óta - egyébről sen1 tudunk nyilatkozni, n1int az árrésröl! fVIintha a szak1na csak ebből
állna ...
A politika és az egészségügyi konnányzat ú!láspontja

eddig olyan volt, a111ilyen. A lakosság szin1pátiája is csökkenőben van (hol az az idő, a1nikor 8- l 0 évvel ezelőtt a
lakosság szolidáris volt a gyógyszerészekkel?) Rossz rágondolni, nü lesz, ha ez így folytatódik ...
Az, hogy n1indez kedvezőre változzék, rajtunk is 1núlik, főként azokon, akik nyilatkoz(hat)nak. ·renni viszont
lehet és kell is: a napisc~jróban a pr(~f'ess:io11ális kJrdések11ek kell előtérbe keriilniiik, niikö:ben érl'ényesÍtí!ni kell a
gyógyszerészet gazdasági érdekeit (és sokkal kevesebbet
írni ró!a a sajtóban). ;\bban lehet bízni, hogy - 111ég néhúny év és - az Unióban úgyis ,,111indcn a helyére kerül".
i\ddig valószínüleg nen1 oldják fel a kozn1ctiku1nokra vonatkozó úrszabályozúst.

- f>r(~j'ess=ur Úr.' Ön s:eri11111Jf(re11 jii1·6je 1·a11 a parikai gJ·ógi·szerkés=ítésnek?
- Eddigi fejtegetésein1böl kitünhet, hogy a 111agisztrúlis gyógyszerkészítés 1ncllctt vagyok. Az a vélen1ényen1,
hogy a gyógyszcrkészítéshez és a gyógyszerek cxpcdiálásához kizárólag a gyógyszerészek éncnek és ennek folytatására csak nekik van felhatahnazúsuk. A világ jobbik
részén ez n1inclenhol így van, ahol pedig nen1, ott botrúny
botrúnyt követ Ezzel púrhuzatnosan „1nind többen látnak
rantúziát" a gyógyszerészetben. Így nenl csoda. hogy a
gyógyszerészet egyes területein :.llul vagyunk reprezentálva.
\ 1annak előnyei a n1agisztrúlis gyógyszcrrcncle\ésnck:
egyéni kezelés lehetősége. frissen készített jó 1ninöségü
gyógyszer - különösen a szcn1cscppek. <lcrrnatológiai
szerek. gyennekgyógyszerek - biztosítása, kcdvczöbb
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(olcsóbb) úrfekvés és hasonlók. Ez adja a kérdés aktualitúsút is. \fa!akiknek e téren is kezden1énycznilik kellene.
S vannak feltételei is: ilyen valóban az alapanyagok
beszerzése és biztosítása. a jövedehnezöség kérdése. az
orvosok vényírúsi képessége stb. Restellen1 leírni, hogy
ez egyébként a gyógyszerész etikus kötelessége is (inert
ki ért a niagisztrúlis gyógyszerkészítéshez, ha nen1 a
gyógyszerész). t'vtö.s részről senkit sen1 lehet szún1úra gazdaságtalan tevékenységre kötelezni. Tehát valakiknek itt
is volnúnak feladataik.
Be kel! látnunk. hogy a n1agisztrális gyógyszerkészítés a vilúgon 111indenho\ csökken. s hosszabb távon a globúlis tcnclenciúkat biztosan n1i sen1 vagyunk képesek bcfolyúsolni. Éneln1etlen is lenne. :\ddig azonban a fenti
elönyök inég valanh:ddig érvényesek. kihasznú!hatók és a
szakn1ai tisztesség is ezt kívúnja.
:\111i a 1nagisztr[dis gy·ógyszerek niinöségbiztosítúsút
illeti. a gyógyszerészei 760 é\·cs történetében 1nindig is
kötelező clöírús volt a jó 111inöségü gyógyszer. és pedíg
egy-egy orszúgban cgy·séges •iron és 1nindcnki szá1nára.
,;\ kifejezés n1a divat is. Búr tuc\0111. a 1ninöségbiztosítás
ncn1 csupún a n1inöség hagyon1únyos biztosítúsút jelenti.
{un ha 750 éven út t:zzel nen1 volt gond. nen1 hinnérn.
hogy éppen 111ost okozna problén1út
Összegezve úgy vélc1n. hogy a „n1indennapos hajtúsban" a 111agisztrúlis gyógyszt:rck n1ellt:tt a kozn1etiku1nok
készítése is közel áll a gyógyszerészekhez és szakn1ai kihívúst. szak1nai kalandot jelenthet. forgalinazúsukra !ehetöség van. an1i egyúttal gazclasúgi elönyökke! is júr.
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Cosmcto/ogy i11 rhc ph111·111a(r. Co111·crsario11 H'ith
!iata, aut/wr r~f'a boof; with rhc 1d101·e rirfr
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MGYT TOVÁBBKÉPZÉS - 2001 li> Klasszikus gyógyszerészi ismeretek
Sopron
Budapest I.
Debrecen
Szeged.
Pécs
Lillallired*

szcpten1ber 29-30. (szo111bat-vasúrnap)

október 10-11. (szerda-csütörtök)
noven1ber 10-11. (szon1bat-vasárnap)
nove1nber 17-l S. (szo1nbat-vasún1ap)
noven1ber 17-l 8. (szornbat-vasárnap)
noven1bcr 24-25-26. (szon1bat-vasiu11ap-hétfö)
Budapest II. c\ece111ber 1-2. (szornbat-vasárnap)
~:\

Pnlota Szúl!ó~~~·· 2 úgyas szobúiban türtCnö clhclyczCsnd szombai
dé!utúntól hCtfö dClutúnig a tdjcs cllút:is (reggeli, cbCd. vacsora, kávé
szünetek) dija: 25 800 Ft, az cgyúgyas szoba folúra: 7600 Ft.

A 15 órús akkreditált tanfolyamokon a részvételi díj:
12 500 Ft. az MGYT tagjai részére: 9500 Ft.

r\ tovúbbképzésekcn sikeres teszttel

30 pont

szerezhető.

r\ tavaly jclcntkczcttckct nyilvúntartjuk. az új jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapokat kitöltve és az MGYT cimére elküldve fogadjuk cl.

