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Szüh:ség van-e n1a IVlagyarországon 111ég n1agisztrális gyógyszerkészítésre
D1: Horvá1/z Dénes
A s:::er::.li a 111agis:trúlis gyógy.c.::erek s:iiksége.,·sc;gi:1 Fi::sgá(ia a kórltú:i és a l11:íf<):ati
g)'Óg1·s:ertárakha11. Példákkal bi:on_i·ítja a: igc~11_1·1. ;'\/(y·d 111egúl/api{ja, hog)' kú/ú116se11
a kárluí:i gyakorlathc111 a 111agis::.rrú/is 1111111ká11ak nagy a jelentásúge. A kú:Jórga/1111í
gyó,gys:ertárakhan a: eddiginél tühh 111agis::trális kés:innény o/csáhh 1·0/túná! .f'og1·a
úgy a he1eg. 1ni11t a társada/0111hi:rositús gyágy.c.::erkú/1.H;gé1 cw'ikkenrenC. Ehhe: a
s:ak111ai n1u11káho:: a:onban a: illetékeseknek /é11.1·egese11jobh ga:::dasúgiJi.:IIé!eleker és
kors::cn'ibb alapanyag \•Ú/as::tékut kell hi=tosítani.

A. tvlagyar Gyógyszerész J(a111ara jelenlegi \"ezetöségének 111eg\"úlasztúsakor az elnöknü progra1njúban a 1nagisztrális gyógyszerek problé1núja is szerepelt. Nagyon
örü\te111 ennek. re1nélve. hogy ez a hosszú idő óta 1nostohún kezelt kCrdés illetékesek kezébe került. E túrgyban
akkor levéllel fordult1.un 1-!áve!nl.• S:::arnuiri l\.ata!in elnök
asszonyhoz, akitől gyors vú\aszt kaptain: le\·elcn1et illetékes bizottsúghoz tovúbbította. Sajnos azóta hosszú idö eltelt előre lépés nélkül.
f\'1ost ugyancsak a Gyógyszerész I(a1narútó! kaptunk
felkérést. hogy javasoljuk bevált készitn1ények vén;'e!öiratait az új tv1anuú\isba és azt. hogy a jelenlegi kézikönyvek n1ely elöiratai kerüljenek törlésre.
tvli az értehne a hálózati gyógyszerész sze1nszögéböl
egy új 111agisztrúlis n1anuálisnak. an1ikor nap 111in1 n;.1p
sorvadni ]útjuk a gyógyszertórl gyógyszerkészítés!'! Több
fontos alapanyag hosszabb ideje 111úr ncn1 kapható \·agy
nehezen szerezhető be.;\ készü!ü új FoNo néhúny e!őira~
ta. n1elyet az 1999-es siófüki konfcrcnciún úgy szerepeltettek. hogy a ,.közeljö\'Öbcn" az Eü. K.özlönybcn n1egje~
lenik. egy é\· utón sen1 lútott nap\"ilúgot. .:\lta!únl1S a
gyógyszerészek véleinényc. hogy ina a 1nagisztnilis
gyógyszerkészítés nein gazdaságos. :\ 1nagisztrális 1nunkadíjak a gyakorló gyógyszerészek többszöri sürgetése
ellenére 1995 óta nen1 változtak.
Egy egészséges túrsadalon1ban tennészetes kövctcl1nény. hogy az egyéneknek is {i\dozatot kell \"Ú!lalniuk.
Így a 111i szakrnúnkban áldozatot \'Úllalnak azok a gyógyszerészek, akik esküjükhöz híven a betegre való tekintet~
te! nein utasítjúk cl a n1agisztrúlis \'ényl..'ket. .:\zonban az
áldozatvúllalásnak is van hatúra!
f(érdé.s, hogy ina itt t"vfagyarorszúgon szükség \'an-e
rnagisztrális gyógyszerkészítésrc. :\ kérdés nH:g\"úlaszolása t!lőtt a gyógyszerellútást érintő két hazai vélen1ény1
idézek:
O!vason1 a sajtóban az egyik vúrosi kórhúz felsorol!
gondjai között: „1\z Orszúgos Egészségbiztosítúsi Pénztúr
fínanszírozúsa kevés. ezért 90 1nil!iós finanszírozúsi hiúnyt prognosztizúltak ... A.z igazgató hangsúl:yozza: a belső tartalékok ki1ncrültck.''
Egy n1úsik városi nagy kórhúz Cögyógyszcr0szénck a
gyógyszerellátússal összefüggő beszú1nolójúban olvasorn: ,„:\ bér utún a gyógyszcrkiadúsok jelentik a lt!gnagyobb tételt. és a gazdasúgi veszé!yhi.:lyzet kiaiakulúsúnak tényét clsösorban a gyógyszer-nagykert'.skl..'dökkel

sze1nben fclhaln1ozóc\('1 adóssúgok jelzik. Ebben a tekint\..'tbcn jc!entós l..'!!ensúlyozó sz\..'repe \"i.1!1 egyes nagyobb
kórhúzi gyógyszcrtúrakhan folyó gyógyszl..'r-l..'!Öúllítúsi
szakte\·ékcnységnt'.k: a sajút elöállítús (infúziók) 15 1nilli(1t hozott a kórh~1znak. <:unit nö\"cl a 1nagisztrúlis ki'.:szitn1ényckke! 1negtakarito!t 5 ini!líó fori111.''
Tehát a kórházakban lényeges a 1nagisztrúlis gyógyszl..'rkcsz1t\..'s.
Nézzük ugyanezt a J.;özforga\111ú gyligyszertúrakban.
.e\ túrsaclalon1biz1osítús é\TŐl~évre 1úllépi a költségvetésben elöirúnyzott gyógyszerkeretet. Eddig az ()EP a
gyógyszer~hozzújúrulús 111énékét igyckezl..'tt a lehetőség
hatúrai közt 1nérsékelní.
,;\ sorozatos hiúny kiküszöbölése érdekében Paúl pro~
fesszor Úr ir<.ÍnyÍtÚSÚ\'<.l! a gyógyszerÚr-tÚlllOgatÚsró\ készült egy tanulinúny. n1elyben a 1nag!sztrúlis gyógyszerkészítés e!ü1nozclítüsúnak ct:!szerlisége is szerepelt.
:\ bL'tegbiztositó a ji.i\·öben vúrhatólag az azonos hatóanyagot tanaln1azó gyógyszerek közül <.IZ olcsóbbat kivúnja t~111ogatni. Ennek h<.llÚs~1 ina 1n~g ne111 isniert.
Ugyan<1kkur a \'L·ny nélkül hL'szerezhl..'tli gyógyszerek
szú111a nagylln 1ncge1nelkede1t. 1'.t:rdCs. JH1g~y nen1 ennek
\'an-e szerl..'pe abban. hogy a gyógyszerúnalu111 1niatt a
kórhúzakb;:in kezeltek szú1na i\.'lagy~1n1rszúgon is en1elkedik'.)
:\túra 1ncllelli 1nunkúnkba11 tapasztaljuk. hogy a bl..'tcgek egy része 1nily nehezen tudja kífizl..'tni a sz{nnúra rcndelt gyógyszert. -röbh esl..'lben elöfordult. hogy a beteg a
felírt gyógyszer órúnak hallatúra összetépte vényeit és
gyógyszl.!r nélkül t<:i\"ozott.
:\ 111agisztrú!is gyógyszl..'r a gyúri készit111t:n~yl..'khl..'z \'isz~H1yítva n<.!n1csak a kt'.1rhúzakban, hane1n a közrorgal!nú
gyógyszertárakban is lényegesen olcsóbb. Itt f(ílcg szakorvosok rnagiszrrúlis \'t:nycivcl. orr-li.il-gegészck orr- 0s
flilcseppjc[\·e]. blirgyógy{1szok kenöcseivcl talólkozunk.
Ez utóbbiak korszerü hatóanyagot 1artahnaz6 gyóri kt:szit1nényekct kon1bínúlnak a beteg bőrének n1cgfelclö
1nagisztrúlís kenöcsökkel. Ez utóbbiakat olcsóbbó tehetnénk. ha a leggyakoribb gyári kcnlicsök hatóanyagai
szubsztanci~·1ban beszerezhetéik !ennének. Tovúbbi igény
!l'.nnc 1nagisztrú!is gyóg)''szerre a reu1natológusok reszérlí!
IS.

Tennészetesl..'n szó sincs arról. hogy· n1inden betegség
1nagisztnílis gyógyszerrel g_yógyitható. :\zonban n1indenkCppen csökkenne úgy az egyén, 1nint a tb. gyógyszerki-
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adása. ha bizonyos n1ért~kig visszatérnénk a 1nagisztrúlls
rendelésre. f\ feltétel azonban ncrncsak az. hogy az illetékeseknek gazdasúgossú kell tenni ezt a szakn1ai 1nunkút.
hane111 korszcrü hatóanyagokkal j.::lcntöscn bővíteni kell
alapanyag vúlasztékunkat.
Ellenérvként sokszor halljuk, hogy nyugaton sincs
1nár a gyógyszertárakban 1nagisztrú!is gyógyszerkészítés.
\'ajon a beteg ott is sokszor csak nehezt::n tudja kiváltani
a gyógyszerét?
\'éic111énycn1 szerint addig. an1íg gazdasúgilag anyugati szintet ne1n érjük cl. a közforgaln1ú gyógyszenúrak-

ban is szükség lesz a

1nagisztr~ilis

gyógyszerekre. az eh-

hez szükséges gazdasúgi f'eltélelck biztosítúsúval.
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Ezért kl'.1jük érch:kvédcln1i szervezetünket a Gyógyszerész f(an1arót. annak vezctöit és a gyógyúru-nagykcrcskcdökct. hogy a fentiek érdekében crcdinényesen tevékenykedjenek.

Dén e s H orv ~i t h: Do wc 11cetl pliar11llt(r-111ade 111ctiid11es i11 IJ1111ga1J' totlay?

,\ccording 10 thc author's opiniu11 thcrc is a rn:cd for pharmacy-madc
mcdicincs in both thc pub!ic and hospita! pharmatics bccausc thcy arc
chc:1pcr 10 tbc paticms and thc hcal!h in~urancc. Hnwcn:r, morc
fa\·ourablc cconumic cnvironmcnt and rnod1..T11 ~larting matcrial sclcc!!on slwu!d be o!fcrcd.

Ho1neopátia az in1nn11nrendszerért
/\ visszatérő hurutos-gyulladásos betegségek, allergiúk és autoin1n1un-bctegségck szaporodúsúva! az
igény egyre nő az in1111unrcndszert crösitö, 1nüködését hannonizáló készit111ények iránt.
A ho1neopátiás gyógyszerek 3\k3[111azása 111inc\ig edzés az i1nn1unrcndszcr szú1núra, dc néhány készít111ény célzottan az in1111unrcndszer erősítését szolgálja.
A Echinacea-D3-D6
golyócskák az in1111unrcnclszcr últalános crösitésére használhatók.
Napi kétszer adva egy hét szedés. egy hét szünet vúltogatúsával.
akúr az egész ,.szezonban'· is.
homcopátiús tablettúban talú\lrntó növényi hatóanyag, a VinceAz Engystol
toxicu111 a szervezet virusokkal szembeni ellenálló képességét fokozza. a potenciált úsvúnyi eredctü St1lf1.1r pedig a szervezet salaktu!anodúsút segíti. E hatás aktuális virusrertözés esetén gyorsítja a
gyógyulúst. csökkenti a szövöd111ények fellépésének valószínüségét.
könnyíti a lúbadozúst. Fertözés111cnles idöszakban növeli az e!lenúl!ó képességet. tchút segít egy következő betegség tnegclőzésében.
,;\nyirok-utak erőteljes és célzott tisztitúsa is t{unogatja n szervezet
hatékony áthangolását. ;-\ gyulladásos gócok felszú111olúsa
nu:gszüntcti a fülytonos helyi visszall.'.rtűzüd6st, és 111cgclüzi a
111ásodlagos betegségek kialakulását. /\ salaktalanítós-n1Cregtc\cnítés serkenti az ú!talúnos- és nc111-spccifikus védekező rcgulóciót. lényegében az in1111unrcndszer 111üködéséL
A nyirokutak tisztításának. ezzel az in1111unrcndszcr erősítésének
hatékony eszköze
homcopcitiás csepp.
1)1: Afo/11ár ;\/aria11n
gyc nne korvos-ho n1copa ta

