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Megjelent a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv 1. kötete
Kős:egi11é

ch: S:a/ai Hilda

Noha az ehnúlt időszakban az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványaiból már értesülhettek a VIII.
kiadású Magyar Gyógyszerkönyv várható 111egjelenéséröl, sőt talán az 1. kötet n1egjelenésének tényéről is.
1negköszönve a Gyógyszerészet felelős szerkesztője által felajánlott lehetőséget, e lap hasábjain adunk elő
ször rövid tájékoztatást az új gyógyszerkönyv első,
n1ost 111cgjelcnt kötetének tartaln1áról és forn1ájáról.
Rövid is1nertctönkbcn ncn1 kívánunk kitérni az Európai Gyógyszerkönyv e!öírúsaiva\ a lehető legteljesebb összhangra törekvő. új rnagyar gyógyszerkönyv
létrehozásának hazai és nen1zetközi gazdasági. szak.111apolitikai és jogi előz111ényeire. eddig n1egtett és ajövőre tervezett lépéseire. Ezeket, valatnint az új gyógyszerkönyv bevezetésének várható hatúsait a hazai
gyógyszerészet különböző ágaira Paál Tanrás profeszszor úr, a VIII. i\1agyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbi
zottságának Elnöke az 1. kötethez írt előszavában.
inely rernénycink szerint néhány héten belül vala1nennyiük szátnúrn .. eredetiben" olvasható lesz. részletesen ele1nezte.
f\ VIII. lvlagyar Gyógyszerkönyv jelen kötete és az
előkészület alatt álló, várhatóan jövőre n1egjelenö további kötetei túlnyon1órészt az Európai Gyógyszerkönyv (hivatalos rövidítése: Ph. Eur.) általános lc_jezeteinck. últalános cikkelyeinek és egyedi cikkelyeinek
n1agyar fordítását tartaln1azzók. kiegészítve azokat a
hazai gyógyszerészetben használt. dc az Európai
Gyógyszerkönyvben nen1 szereplő gyógyszerkészítn1ényekrc illetve gyógyszeranyagokra vonatkozó elő
írásokkal. valan1int az új gyógyszerkönyvre történö útállás n1egkönnyítését célzó inConnúciókkal.
f\ Ph.I-Ig.\i[lJ. niost n1cgjc!ent 1. kötete a -J.. kiadású Európai Gyógyszerkönyv 2002 dátun1n1a\ kiadott
alapkötctének és első két kiegészítő kötetének (4.1 és
4.2 jelzésü. 2002-ben n1egjclent Supplen1entun1} általúnos fejezeteit és általános cikkelyeit öleli fel. .-\zokban az esetekben. an1ikor a kiegészítő kötet n1ódosította valan1cly, az alapkötctben vagy clőzö kicgészítö kötetben nieg_jclent általános fejezet vagy általúnos cikkely szövegét. csak a legutolsó. érvényes szöveg rordítúsát adtuk közre.
;'" két einlítctt. általúnos és kötelczö érvényü szövegtípuson kívül tartnln1azza a kötet az általúnos fejezetek né1nclyikéhcz kapcsolódó. csupún tájékoztatús
célját szolgúló és ncn1 kötclczöen alkahnazandó szövegek rordítúsát is.
ivlivel az egyes gyógyszeranyagok ill. gyógyszcrkészítn1ényck 111inöségi elöírásainak. az ún. egyedi cikke-

lyeknek a fordítúsa csak a további kötetekben. és az elkötethez képest időben elcsúszva fog 1negjelenni, az
1. kötetben, tájékoztatás céljából közzétettük a
Ph.Eur.-ban hivatalos egyedi cikkelyek listáját. Ezt a
listát. rnely a cikkelyeket latin cín1ük szerint sorolja fel,
a Ph. Eur. 4. kiadásának 2002-es alapkötete és 4.1, 4.2
vala1nint 4.3 kiegészítő kötete alapján állítottuk össze.
;'" fentiekből is kitünik. hogy az Európai Gyógyszerkönyv nen1 hosszabb időszakonként 1negjelenő.
hancn1 folya1natos változásban levö kiadvány. 2002-cs
alapkötctének 111egjelenése óta n1ár öt kiegészítő kötettel bővült. f\ kiegész.ítő kötetek az egyedi cikkelyeket
és az általános fejezeteket egyaránt niódosítják. ;\ vúltozásokat a 1nagyar gyógyszerkönyvnek is követnie
kell. ezért a VIII. ivlagyar Gyógyszerkönyv további köteteiben az egyedi eikkelyeken túlrnenően az általános
előírások változásait is közre kell adnunk. Az is nyilvánvaló. hogy a fordítás és a nyo1ndai átfutús időigé
nye 1niatl. hasonlóan n1ás, európai, ne111zeti nyelven is
n1egjclentetett gyógyszerkünyvekhez, n Ph.Hg.Vlll.
esetében is szún1olni kell bizonyos 111értékü késéssel az
ső
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Európai Gyógyszcrkönyvhöz képest. r\z ebből fakadó
szakrnai és jogi kérdéseket azonban 1negfelclö tájékoztatási rendszerrel és jogi szabályozással n1eg lehel oldani. .A nehézségekért viszont n1inden bizonnyal kárpótol bennünket 7iz a tény, hogy az európai elöírúsrendszcr átvétele nen1 jelenti egyben azt. hogy fel kell adnunk. vagy nincs tnódunkban továbbfejleszteni a inintcgy 1násfél évszúzadon át. hét gyógyszerkönyv kiadásával kifejlődött és csiszolódott gyógyszerészi szaknyclvünkct. Bár valószínülcg az 1986-ban kiadott, és a
111aga korában nagyon korszerü szcn1lélctü Ph.~Ig.VIL
szak1nai. fonnai és nyelvi lctisztultsúgút az Európai
Gyógyszerkönyv szt:rkt::sztési sajútsúgai és az c\öbb
c111litctt „ n1t::gjelt:ntctési vcrscnyfutús" n1iatt ncn1 tudjuk elérni. nag). . Oll sok új isn1crettcl gazdagodhatunk az
új gyógyszerkönyv fórgatúsa küzbcn. C'sak néhúny példa n sok közül: az r!JNS technológiúval előú\lított tcr111ékck 111inöségi kérdései. az allergén készítinényck
ininöségének szabúlyozúsa. a -rsE kórokozóinak kockúzatúval érintet! tcnnCkck. oldószcnnaradvún~/ok

vizsgálata és biztonságos határértékeinek 111egúllapítúsa. a bakteriális endotoxinok vizsgúlatának lehetősé
gei, hon1eopátiás készít111ényck 111inöségi kérdései. a
kapilláris elektroforézis. az izoelcktro111os fökuszúlás.
az NivIR spektron1etria. a tö1negspcktro1netria. a közeli infravörös spektroszkópia. a különböző krornatográliús vizsgálatok elve és technikája. a vakcinák clöál\ítúsúnak rendszere. oltócsíra-rendszer. a gyógyszerfornuík új típusú rendszerezése. a ren<lszeralkaln1assági
vizsgúlatok beépülése a vizsgálati niódszerekbe.
.L\ kiadvány. tnelynek kiadója az Országos Gyógyszerészeti Intézet 750 oldal tc1:icdclc111bcn jelent 111cg.
For111ájúban és szerkesztési sajútsúgaiban küvcti az Európai Ciyógyszcrkönyvct. a nagy hagyoinúnyokkal rendc!kczö iVledicina l(iatll'i kh/:rcn1Líküdésénck köszünhetöcn azonban talún 111ég az eredetinél is igényesebb
fonnüt ültütt.
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A \/Ifi. 1\'\agyar GycJgyszerkönyv ·1. kölete az (Jrsz<lgos C~yögyszert~szeti l11t(~zet
künyvi Osztólyón Cl 372 Buclapest, Pf. .:.\50, telefon: Oh-1<·l1714BH/227 vagy ·1 HBJ rendc lhet<.J
i\ szcí!!ít;js történhet ut;)nvt•ttel vagy egyéb 111ódon {pl. ,itut,iltis uttíni posttli sz~illlt;l~Sill vagy '7<-•m•''1

lyes Mvétellell.
i\ kötet ~íra ;\F;\-vai: 17.>lhO Ft+postakültség.
l<érjlik, J n1egre11clelése11 J postzicín1et, zi sz<1111l<1cín1et l:s a szt.í!lít,ís kívcín! nH'Jclj~lt is szívt~skt•clje
nek n1egadni.

Budapest X. kerületi akkrcditúlt gyógyszertár púlyakezdü g)'Ógyszerészck jclentkczésL·t \·ú1:ja.
I~rdcklödni a gyógyszcnúr \\:zctöné! !ehet.
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