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7. SZAM

Szükséges-e a gyógyszerészké pzésben a klinikai ismeretek oktatása?
IJIL JllNh:EH Jé)JJL

.·l uyrJuy:;:ercl.·ct

nieuJclclő

i11dil.·ácir) ah11Jjá11

/l(/.';;~nríl

iul:, n1h;r! is a;; i11dil.·rfr:iíJ r:.~. a 1111lu111s.;:cr öss..:cturlo:Ú
.i'or1{(/r!JJ1j!<Íl'f f.·ipc:;. Íuy ,~'('/)/ (/ uÚ~J(/Ú~~·z(.!I', S('l!/ ptdiu ((
rúrható hrtfásrinu/.· isn1crc!c

i/Cill

/:f;JJZclhctó ('l o;:u/:naf.·

a k(Jr/.:épcknck re; is.n1crclc nr?kiil, 111c/ycl.·bcn a !J!/lÍ(J!J·

hrt8;~1llllju1.· . •·!;: indil:átió n1r'ufclclö 1ni:lysl;yli
i,~1nerctc .~züf,'.iléyc,~ nlÍlld a rárlurtó lcrúpiá.s (fiJÓf!f/8~;cr

8ZCrc1.:cl

hahl8, 111ind a rárhrtf(j nc111 kíránr1los f.·6cetlcc::.n1é1111ck

helye.. ,· ber·.~·h;_.,(;/ic;; .•-! s.:cr.:6 szerint aJ011fo,w1ÍJÍJ f.·ó1:/:r5JICl.·et i...; n1crtct/i l:l i 11 il.·ai e!{iadrlso/,· n1c;1.jcle11ésr' 111i11d
a,-:;, C[!J/Clcn1i, 111ind pcdiy rr po.<:fyrod11á/i.<: l.·é1J:ésf!cn

kíi:rl.;uttos.
.A gyögyszernck 1niu(lenki últn[ elfogadott. cgysl:ges definíciója. nincs, de gyúgy~zer alatt lényegt;_
ben ol.van anyagot:, vagy anyagokat l·rtiink, anH.•ly
vagy arnelyek hetegs('.'.gek 1negel6zés('.·rc. enyhítét:Hire. a s:1.:ervczet norrnális funkcióinak fenntartúsúra ós/vagy viss:r.aállítúsára a[kílln1as, ill. a!ka!n1asak. i-\ gyógyszer tehát attól lesz g~·('igyszpr.
hogy e1nheren vagy úllatnn alkahnazzuk„ :\ gyógyszer alkaln1azúsúnak alapja az indikúciö, az indikúciós terii!et pedig kórkópeknck az. összess.{~gébt)l áll.
.Az indik{tció alapján használja a gyúg.yszert az orvos, s az indikáció alapján ajánlja H gyógy::;zerl a
gyóg:vszeris1nertet{í ..Az indikúció ne111csak egy.szerfien egy vagy több kórkép, hanetn vahunitGI elkülönített kórké·p, 1ncly elkülönítés feltételezi annak a-z isn1eretét i~, a111itül elkülönítjük, és a1nelyben a gyógyszer ugyancsak használhatc'), -.;ag;l ne1n
használható. \'együnk egy JH:ld{tt.
~.\z antiepilept:iku1noka t aszerint vúlas:r.tjuk ineg,
hogy 1nilyen az epilepsziás 1negnyiJ,-únulúsnak n
típusa. C~rancl inal, petit null vagy pszicho1notorn:-epilepszia„ Tudjuk, hogy azok a szerek, an1elyck a
grand n1alba11 használatosak. 11on1 használhatök <l
petit n1alba11, Yag)-' 111cgfordítva ..'-'tudjuk azt, hogy
a grand inainak az els6 íµ:azún hatékony gyógy:-':t.ere, a fenobarbitúl, p~zicho111otoros epilepsziában
ne111hogy nen1 használható. hane111 a k<'irküp súlyossií.gát csak fokozza.

v·agy tudott dolog. hogy abszolút inzulinhiány
az orális antibiotiku1nok használhatatlanok: ebben az esetben csak az inzulin seu:ítheL rru(lott. t:ovúl>hú az i.s. hog,Y a hipertónia te;.úpiújú!Jan
fClhasznúlt anyagok a hipertónia. típusától. annak
súlyossúgi fokától függenek, és a közepesen .súlyos
hípertóniúhan használható szereket, nen1 hasznúlhatjuk súlyos hipertóniában, de ne1n cél::-;zcrü a HÚlyos hipertóniában használható ~zereket n1ár küzt·pc.". fnkú. Yagy enyhe hipertóniában adni.
:\.z indikúció tehát az ok, an1ely rniatt a gyógyszer alkahnazúsra kerül. és ebben az ö::;szcfib:.rués
\úncolatban a gyógy.szcr használata az okozat.·~-~\;;,
indikáció és a gyógyszer értele1nszerííen összetartozó fogalo1npúr; egyik a n1ásik nélkül nern leh~~i
;-;Liges. i\'Iegfelelú ok nélkül nen1 használunk gyógy~zerti 1net.d'clcl6 ok fennforuása esetén, a helyzet
súlynssúg~\t 111érlcgcl\·e gy6gys,._;erl kell ha::~nál
nunk. Indokolt a kórképek isrnerctc chJ6sorban a
jelenlegi ún. oíTícinai feladatkör ellút-úsáhan if".
klllüniJf"cn a-kkor ha 1ncggondoljnk, hogy a V{~:ny
!H;Uziil kiadhat<> szerek közül a beteg igén:vénck.
tctSZl~St~n0k 1nct::f'clel{ícn \"Úio!!athat akknr is, an1ikor scn1nlif'éle:- va!!.y últalKban j!!.en 111l·rciéli:elt
eu;és;;,~éu:iil!yi isn1er~lekkcl rendelk~·zik. Ilyenkor
n'cShány·~ r'.ÖvJd útbaigazító kérdéssel c!dü;1thetlí.
hog.Y pl. fejfájús esetén a fújdalon1csillapítúé rt jelentkcz{í heteu vasculads erec1etü. 1nclll:\\.iire!! eredet.fi, esetleg ·~;tnaciniás, toxikus. ~'agy hipcrl~'nlia
erecletii fejfájásban szenved; s azon túl, hogy igyekszünk pillanatn,yi helyzetén enyhíteni. t''.ppen a kapott infnr1núc·iú alapjún n1egfelckí helyre irúnyítjuk_ az alapcllátú::; rendszerében, ahonnan U1vúbbi
nH~i-·legelés alapján végleges cllútftssnl. Yagy tnvf1hhi
kPzctö;.; renH~ny(Sben tú-vozik.
Lénveuei' a~ indikúcicJs terlilel isinerete az init'rakc.ió 'f.;:énlésébcn való úllúsfoulalús niiatt, 111úr a
gyúgyszer els6 kiadúskor is, his~cn a gyógy~zerés;-;
tH~ha tii\Jl.1l't lát a beteg által benyújtott Y('.>nyekbtíl.
111int anienn\·it a hete12:ek eu:v~ef!v rencleh~s során
annak a kczÜlt5orvosnal~ a tu~ÍŰ111Ű~úra hoznak, akinek 11 rendelésén rnegjelennck.
l'~etl~I1en
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.A.z interakció kérdésében csak az interakció súlyosságának, ki111cuetclének is1ncretéhcn lehet állást foglalni. Ez ne1ncsnk egyszerüen far1na.kolú-

giai tén,y, hanen1 az ezt, követ{) várható betegséglefolyúst alakító tl:nyező. r\1ncnnyibcn a betegség
lefolyúsáról, kiinenetelénck lehctőségeirDI nincsenek pontos is1nerctck, úgy a következ1nények n1érlegelése is csak az általánossúgokra szorítkozhat,
n1iért is vagy indokolatlanul általúnossúgban túlbecsülik, vagy indokolatlanul alábecsülik. ~rekin
tettel arra, hogy az indokolatlan túlbecsüléshöl kevesebb sze1nélyes felelősség szár1nazhat, inint az
alábecsülésbéJI, ezért az interakciók lehetségeH kö~
vetkez1nényeit inkább cltúloziúk, an1i épp annyira
helytelen a beteg ellátása. szc1npont,lálJó!, rnint
arnenn:.Yire veszélye::; lehet a. várható küvetkeznu:nyek alnlbecsülésc. S;r.iikségcs a klinikai alapisrnerelek1 az indíkúciókat kt!pezG kórképek i:·nnerete. a
n1inclennapos gyógyszer{szi inunkút cllútó gy{igyszcrész szán1ára ahhoz is, hogy 1ncgfelcl{ien inforn1álódni tudjon a Letegtöl, kell() szintü kontaktust.
tudjon tartani a kezcl6orvossal, és siükséges a sajút
etikai 1nauatartÚ.'-qÍ.nak a kialnkításáhnz ..~\ klinikai
isn1eret.ek'" hiánya nehezíti az etikns nutsu1t:trl:ús
rneuvalósítúsát.'JTeltehetii,
hou:y
eu:v
hibúst~;l kiúllíc
·~·'
'--''
tott vény kiaclúsa indokolt inódon n1e!!;tnu:adhatc'i.
s ez a 'nut!!;atartús törvényesen alút~nu~-;zthatú.
i\látá1nasztiíatatlan ·viszont' etikailag akkor, ha az
orvos indokolt vagy indokolatlan n1ulasztúsa úll a
!1ibús vény n1ögütt 1 dc az azonnali kiadás incgtagaclúsa esetleg egy életveszélyben lovéí beteg ellú~
túsút késlelteti. _i\ 1nagatartús törvényes, lchct:-:;éges, hogy etikus is, de a hetcg n1i11dcnféleképpe11
kárát látja.
Újabban az egészst~gügyi ellátús rendszerének fcjI6dése során ltjabb feladatkörük jelentkeznek.
a1nelyek cllútúsára gyógyszerészek specializúlóclnak. ] !ycn a klinikai gyógyszerészet, a hiogyógyszer(:szet, és a klinikai laboratóriun1í diagnosztika.
[{oppant nehéz vala1nit (liagnosztizúlni. anlit ncrn
is1nerünk. J{oppant nehéz Y<tlarninck a racionú\i:terápiájáLa n1int csapattag, klinikai gyógyHzcrészkt~nt helcfolvni, arnit uuvanc;;.;ak no1n isrnerünk.
:\nli a l_)i~1!.!:v1'1f!v;:;zcr~~zetet illeti, többen önálló
íliszeiplin:í.1ud~· f(,~gjúk fel) inúsok inter(liszeiplináris
_u:yú!.!:y;-;zeri'.szctnek tartják. :Búrrni legyen is az e!rngadot.t definíC'i('•. a hiofar111ácia fogahnába bele~
tarhlzik a l1aü'ia11:.-'agiartal1nú gyógyszcrforn1a, l·s a
hat<l:-:a kiizöt.Li kapr:;.;olat ..A. hat{1s non1 öncélú. úl~
tn!úllall 1negfo1Sain1azott biolúgiai hatús, hane1n az
('•]('í or!.,!:a11iz1nu::-:ra u\·akornlt, ct~lzaios, rendszerint
t'"•'·..:·--::-:l:·irhf']\·n:úllít(\" hatú~. A„ fol\·an1at feltételezi
a-~t;t,tk i'~z ~-lÚapot.nak az isu1eretét. "arnclyet 111eg kell
...:zfinU·t11i, a1nelyl\Í" k{11Tigúlni kell. hogy az egt'.·szsí.~g
i'ijra IHdyre(dljon.
:-\1nennvilJe11 \·alt'dHl!l a;;; a helyzet, hnuy a k_linik~:i i ....:nter~'fek nktatúsúra a s;vc'n!~·szcrész,_t~evékenv
:-:1',!.!: k11n;lien rt~ltét!cniil sznk'S~~g ,:an, úgy ezeket \.;1lahol t:;-; \·a!an1iknr oktatni kell.
I-l(J~y hol'( I„cgkézenfekv(íbbnek láL..:;dk az egyete1ni {\·pk alatt bizonyos alapkl~pzést adni, de hang~
:..:úlvnzni kell. hou\· a klinikai isn1eretok oktat<\súrud~: a tuvúb\Jkép~-0;-;lien is szerepelnie kell. }la egyet.e111i t.a11a11yag11ak kívúnjuk a képzési rend;.;zerünkbe fülvenni, akk(lr valan1inck a rovúsúra, vagy a
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képz{:si icló nö\·c\ésével lehet 1ncgvalósítani. :Jicny~
nyit'? 'fern1észetesen alapvonalakra kell go11<lnl11i. hiszen a gy<'Jgyszcrészi i:énykcd{·snck el::;6sor\Jan a gy6gyszerrc kell irúnyulnia. dc n1inclcn a
g_vúgyszcr hasznú la iá \·al kapC'solatos {~rintkezési
felszínt. szíik spcktrn1nhan ugya.J1. dc a!apo;.;an i:-:n1erni koll.
Jiil:)'en forrnúhan lenne szükHt~ges oktatni? l-langsúlyozni kí\·ánoni. hogy nen1 egyszerlicn a kün~dct
LannJI !enne sz('i. }\. gyúgyszer(:szck 111aguk is érzik a
klinikai isn1eretek hiányát, és ezt többnyire úgy foga\inazzúk 1neg. hogy tühb anató1niút, élettant kellene tanulni. ),;r. anat.ún1ia és az élettan tanulása
azokra a k(~rdl~.c:ekre nc111 acl \·tí.\aszt. a1nelyekre a
~yúg_yMzer<~szeknek e:;ctii11kben szükségük. volna.
Itt kifejezetten klinikai is111eretckről van sz{), :.~Illl'
lyekl•t k('in'dettanilag (·élt-<zerlí 1negnlapnzni. ..-\ltalúbnn olyan alapisn1en„\tekre gondolok, niint a \dini ka i 1Jn ipedeut if'a. 1ielgy<'igyúsza t , sel 1t:;-;zet., :..:ziiJt'„
~zct. Jl(•uro\{n.,da, e.-;ef le.!! nt'•húnv úr{dia11 SZl'lll{~;-;zet.
uyern1ekuróŰvúszat. ·
· :\lús i~;;1e'i:~,th(ivítés talúll nen1 lelllll' C(:l:..:zerli.
nuír lll('(rhaladn(L e1znkat az i~tnveJ.:{'t. arnelvekr{í]
itt ~z('.1 ~-an. a1nelyPk11l·k a \;_íeit\g-ít{";-;<:rP :..:;ük:..:t'·g

leli el.
:\_ hcte!!;l1en1utatúsnknak f'eltt'·tleniil ;-;zere11elniiik
kel! ezeklJell az egycle111i (·;-;/vagy t.ovúbhké1izií el\íarlúsokhan, hii:;r.en a gy{'ig,yszert:sz jelenleg ne1nhogy
a liet.e!-!sf'..r..:c•ld~el ne111 i:-:111erkedik 1neg, de tu\ajdon-kt'·ppc;--; ~zakszerüe1~ de111unstrált ~beteganyagot
~en1niikor sen1 \út. Igy aztán ellJfordulnak olyan
:..:ajn{tlatos {ln!gnk. h{Jgy a gyóg}'SZC!'észi küzll-:..:·
n•ndszcrl ll'tl. \cu\·en akúr :.;zc'i. \·aµy írás arnikor a
r..:\·úuvszer basz,11~\.lat{l\'al kapesoh{to:-: klinikai k(;r~l.C:sc~:l~re kerti! sor, lcuven ez küvctkez1nény. vagy
(.'l(ízllll:lly. a n1egfeleÚfképzetb-:t'>g hiúnyúhan ti'dJli11yirt' c·sak ú!ialt'1nossúgokra szorítkoznak.
~e\ szakszt.'rÍÍ lietegbe1nutatás éhnényi:;zerü. 1neg·
hatúroz('1 je!le.!..jÍÍ lehet. 1~r.eknck az ala.pisntcrctel~
!lCI~ az f'lsajút.íti'1sa utún teljesen sziik:-;(:gtele1; at tol
tartani. bn(rv a u\·úuvszerész túrsada\orn ncta11 kun1z;-;!{i tc·v1fi~en\:~~u:~:t fiilvtatna. rnint fe!tételeztl~k
azt e!!V l~izflll\.;-i:-: í~-j{íhen.'s eze>n fcltl:telezés alapjún
a _U:\~r·;UVS/:en :·szeket t el je:-;en elzú rt ú k 1ninden f'éle
1fÍo·l;')gi;_{J. farrnakolúgi<;i is1neret. 111egszerzését()J.
Ezen-a \H111t.011 nuir aZ l.~l-lU-e;-; {~:vck refnrrnja is tlillt"pet t. s n1ost 1negórett az jd(í arra. rniYel újahh
kihí\·úsok jelentkeznek a gyúgyszcrészi szak111úva!
:-:ze111fieu, hogy a pil!a11atnyilag jelentkezó g:ítakon
i;..; túlll;pjiink-.
~~l-p
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Tecuu cH>'l~lal!H)'IO ,;1e;.1c1y coliuii nap y 11011HTllií. TaE :n1a-

H11e Eah: .r1eFapcn1e1n1oro npcnap;rra, Ta!\ 11 cro 011.:unae·
.;1oro no:u1eiícTB!!51 TPYJH!O ripe;1crau11Th úc:i ~-n1auu11 Te~
:ia(io:1ena111H!X. H l~OTOJ1blX llj111.\\C!l51CTC71 TOT IUI!I !1110!1
:1e1.:apCTl.lCl!llbllí npenap.:rr. (OOTIH:TCTBYJOHtCC 1:.11yóoizoe
:l!!tllil!l' If(l!\tt:lt!l!llli lll'U!Í:\(li\J!.\\{) ;p1H npaEll!IlbliO!i OttCH!\('

n;1<n;ttH.'.>H1rq :11.:'1eli1H1ro ~1f!Hi1e1cra :1ei.:apcrncHHOro llpen'.~·
paTa. Tai<: ll o;;,:n;iae.\lb!X !!Cii\t.~.i!i:rre:ihll!i!X noc:1e;tcTB!!I!.
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1980. július

Ur, E. -:\1 i n k t: r: ] ..., -it nccc.,·sary, to ft:r1Ch dinic(/f
knowfodyc in thc ph!.tr11111cis/R' ed11c11/ion?

1)rugs nn: npplicd on t hc bnsc of <'Ot'l'cspunding indil'<t·
tion, thu::< t.hl' rll'ug nnd thc indication of its applicaiion
forrna pair of inicnlt~pendent conccpts. Conseq11t•11t:ly, it
is diffivnlt lo (ind possible thc krHn\'ledge of the drug ancl
its cxpccf·ri,blc cffcct \\·ithont thc kncnvledge of thosp
.sLyndrorncs in \Yhich the clrup-s nro ad1ninistercd. ll'or thc
correct esl-in1ation of tbe t ht•rapcntic cffccts nnrl thP
1un\·a1Hlted rcnetions, t.h(> kno\\·lpdgc of thf' indication is
absolnh~ly neccssnry. :\ceording to thc an!:hor's opinion,
the incorpon1t.ion of clinicnl lcctnrcs offcring kno\vlcrlgcof ihP 1non• in1pnrtnnt "YtHlrnrncs is (leskrable both in
the univPrRity cnrril'lllu1n nnrl in thc post_c:rnrlnnte infor1nnt ion of phar1n1tc·ist.s.
Dr. E. :\fin k P r: Ob rlic kli11i.•1chen f\"ennlni8sc in drr
.-lpntlwkcrfrilr!11nr1 nntu·enrlirJ si11d?
Dh• .-\.rznt·ien ;;ind iluf Grund ndi·q111dr· Indikatinn
\"1'!'\Y<'!ld('i. d1,·n1Pnt.:;pn·cht'11d ;!CSinlten dit· Inrlikation
11nd dh· Arznci cin n1•µ:1·iffpnnr. s(l\\"Oh\ dit• Arz1H·i nls
1uH·h di(• Kr>1iritni:-' ihrv1· ,·orn11;;~i(·htlichP11 '\"irkun~
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können ohnc diu

.I(i~nntnis

\"Ol'gr•stellt \\·crden. I)ie

dl'r l(rnnkhPit.sbilder nieht

1~ntspreehendc

T\:onntnis clcr In-

di!i:ntion ist, uot,rondig zur Schiitzung dl'r vornussichtlicl1en thcrnpeutischen 'Virknng tuHl Xoben\rirkung.
Xn(·h deni \Tcrfnsser ist die Einfiihrung dcr die \Vicht:igcrPn f(rnnkheitsbiltlf'r bekiinnt1nnchenden \rorlesunc:cn
~
in (lcr T~ildnng nnd \V{'iterhíld11ng Cl'\Yiinsehf..

* Hcs1uno cn Espvranlo:

D-ro E. l\I i n k e r: Öu csta.s 11cccsc ú1slru-i la l:linikafn kon()jn dum la Jarmaciisla crlukado?
Oni uzn0> lu 1ncdíkn1ncntojn snrbnzc dc konvena indiko, kuj t.inl la indiko kaj ln 1necliknrnento fonnas kunnpnrtcnnn konceptopnron. 'l'ininnni(~re apennü cst:ns in1ngPbla la knno dl• Itt 1netlikn1ne11to knj snrni:01npn ln kono
de {!in nt.enclcbln cfiko sen la kono de tinj n1orboj, en
kinj ln n1rdikn1ne11toj t!Sbts uzntnj, Ln knnvcnc profundn
kono dP ln fr1diko estns t1C('Csi111l la gusti1 tnksndo knj dc•
ln ntcndehln t.crnpin 1nc(lika1nPnt.cfiko kaj d1; la ntP!l·
d1·hlnj !H.•d(~zirnt.aj kons1•k\-l'll('Oj. Lnú ln. uütnro ln

aI1r·1·r_o (lf' pn•legoj konntiganiaj ln pli grn\·ajn rnorbojn
r·stns d1)zirindn knj t~ll ln nnivt•rsitatn, kaj t'll ln pt'.d't·k1 i1..:a inst ruadn.

(.'.'::cyrrli ()rro8!11rlo1ná11.11i h'r;_11ctc1n (}yóuy8:::crha!ástuni

!11/é;:clc. S'::.cucd.

J~f. 1:21. -fí/01)

Érkezett.: lfl7U ..\lf. 11.

A l'OLJVINJLl'IFllWL JIJON BEFOLYAoA
.·\ NOVOKAJ:\. J~o A Jlll(AJN.Kl~RZÍTC\ll~NYEJ.;:
ELHfrZÖDÖ HA'L\oAr:A
FA!DlAC'I.TA (S/.l') '3. (:l'I :l.J (JD7D).
:\ íogiisznthnn lf•g1í!tnltinnsahhnn !iusz111iU ht>lyi (:rzt'.;-;.
1r~lt~nit ők lud iis!Ít- elhúz('1dt'i\·1í teszik 6::; liihb 0c.:vél.i szcn1pnntl1ö\ ís kedvcz6ek n kb. TH'-!!Y'-"t'11-hnt \'HJ1(•-;,n::-; 1nol(•kulnsúlyú. \"Íznldt;~;;nny SZf'l'\"f'S · VPgy-ük1 i(~k. pl. a pnli\.·inil11irrnli( lon, (.:-\.ltnl<innsn n ha:::r.nülni os ri)\-i( 1it !.·,„,,
p\rP.)
:\ késlt~lif't('\t hniüsú ht·lvi <''17.l·sl(']l•níi.iík l1ch1dulnnk
a kolloid-diszpet'Z 1·endszf'I:(•\dH• t'.::< onnnB lassnn sz(\-!'1dnak Ít·l. A fr-lszívt'idást clsó;;orlinn a félic: útt·n'szt(.)
hiirt~·tikni'il (;rvr'·nyP::<i"t!ő tiir\·t'·nyszPríis6g(·k '11atií.rozzfik
fi J('!!.

Szcrzcík ii!lati r:rcdetíi J!H'tnhnínokknl \·l·s::ezit>k kí,,;1."r!Pi(!kt't. Eg~·{:rt.dniii l'.s jf·ll!~n1z6 (i:-;szcfiiq:g\'.•sÍ.;kct lalült11k
az q..;\·es kt'!szít..111r'~nvck, az nlkalrnazni·t ,,;pgi',danvagok
·
(:S 11 r"ctard hntiís kiizlitL
:\ P\T P a diffúziúsi•h(•ssr'.u: (~c;ökk(•ni és(• n'.!VÚ!I kh. k\''t bürotnszorosiírn nö\·eltf' n i'i-ovnknin i:s n diknin h1dlistinnk idtitnrtnnuiL 11H_·\v1H•k int'·rt6ln'·L döniőcn hefnh·á·
,,;olja a f('l!iaszrHilt. pofin1f'r 1nol,·k11lnsúl:;,'n,
A vizsr::;élntok 1•g.vlH·n 1nodelllds{~rlet.cknt'k i>• t.pkint.
hci iik 1'.s f'l"C'(lrn6nv(•ik - 1~rtf']Pn1'ozE'l'Ü n1órlosí1 i!snkknl ~-~
iíi\·ihf'trik rnri" hntönn;;nl!okni tnrt1ilnv1zó kl-.szíln1(nyPkrP is (2;ill).

tiio:n. Annak f'll1·iu~n„ ho!.!;.· (~7.c!d1cn az ('l°il~tt~kbcn
a kon1p!(•x kezp\c··s (a kfiros kiirnyczcii ludti:-;ok t'Sükkcniése ~tl1.} nt•r11 n lH~iegs<~g, hnnf'in a h(:i.i:g gyóg:~·íi.ása
a fnnin,,;, rnt:g-i:-: nt"·lklili"1zhf~t('tlt.'nek, 11g~·nnakknr rcndkh·iil biztalc"iak nz 1'1j pszichnfnnnnkonokkn l eléri· er0dt11('.>!l\"('k.

lig\.lltl('S!lk fontns1tk l·s retnénvt k1·\i<'it·k a riíkbeteµ:S!.!;!t'k. ellr.1 ni .i:rYÚf!\"SZct'ck kntat"dsn ter(·n Pit"rl cred-· · ·
rn0nvt·k is.
~·{ein sznbad t'l!uu1yngolni n 1n1Ír isincrt ~~-ógyszerPk
(\':;PiPnkl:nt nf•rnzr)tkf\zi) kiizkinc('s1" it„i(•lt:i r'•s ríltnltinn:::
11lkr1!1111tZIÍ~l)H vt.',teltikt•t SU!ll.
A jii\·(j útja n gyógysz(:rk11t11tlishan nz üj, biológini\nQ:
al\t.Í\" vugyíilctck sziszteinatikns k11t.at<isúbnn és a jPle:1leg hnsznó.lat.ns szerek ('Sf'k(~]\.-plJh 1nPlh\khai1lsú.
ill. 1íltalií.nos hinfnrnHiciai SZPn1pnnihól kPdvPzöbh sziir1naz()kainnk r•löiíllítlisiihnn jPlülhoi{j 1neg. J,'.jzállal is
l'('Jnf'.\hciti, hog~v a uii1 n11,iµ kellő er1•d1n1"nyt•sséggcl Ilf!tll
:.:;>·óg;.·íi hat ('1 hntr:i.;s1igf'k n jöv(Jh1'n lckiizdhetJik leszrwk (201 ).
( rúrnrf i)

A DDfET!LSZVLFOX !D
G.ÜKfW}f ATOOHAFTAS :ll!CC:l!ATAnozAs„1
Fnnnn('i.ia (RZl') ti. (2S), :1:i.-:i.t (ID7D).
.\ (lirn1'iilsz11lfoxi<1 hnszn{tlntrinnk 1í.lialti.noss1i vúlü"1t
tet t:e inegft•lc•l6, szr:1né\~-i hibáktól rnnntes
i'•,.: gvors 11H_•ghntiiroz1isi rn!'1dszer !drlolc;oziislÍJ·, rni\-c!
n hn~zruílntns (hac;von11in\.·os k('~rnini) eljtí.nísok linsszadal1n11snk (~s tH~húzi-:c:-Pk. ·
Elvi TtH~gfoninlfisnk nlnpjiin n grlzkrn1nat.ognífin liít;:;zo!.i 111eu:fr~]p\i) rn(Hlszernck. '.\Torli.•llkis(·rletekcl· Vlignzitk ki"iliiBhiiz{i tiln11)n~'S(•_g(í 1nint"nol(lntokkal. (1i111Üt.ilsz11\f(lxid 11(•\s(i standru·<ldnl I-Tl{():\f-:l típusú. SZO\'j!'t
-~YfÍ d nlll nyú, lri ngion i·uíei(i:-; df'Í Pid orú ;:c/1zkrnnud O(.!n.1 f •
fal. „\ knlnnnn. 240 ~<O,:~ c1n-ns vniL hclrnt'.•rs('.:klf'h•
1 sn °C. az clpá.rologt1ttót'.· pedig 2:io~c. :\ nitroc:ón
'"-!vtiu;iíz 1í1·n1nilt·. :-10 1nl/pp1·e, n hirlrngörH~t. :~ii 111!/pnre,
11 lf~\.·Pgó1.:i pcc1ig ;)(10 rnl/pcrv inlenzibisnál tnl1ílilik rnegff'lf'lt1nt•k, Ti'ilt r>t ként l fi ~:, CnrhO\\·ax-20l\T-nt hnsznált-n k n, :2-0,2il rn1n n16rt tíí "N"-.~\ "\V-,..-\J-fCS típnr.:ú
hnn l<11/1n.
:\. n1{1dszt'.l' jt'Jl be\·últ n g;.·nkorlnthnn; g:yors, Cf.!'.7.llkt
elj:·ínís a dinit'iilszttlfo:;:i(l oldfttok knn\'eut.ri'i.ciójr'innk
1nr•Ld1aiúr·o;·.1isiírn: rehdh- liilnija (':1t!plin :i:2,~fl%. (2fi:l)

,.:z\lkst~·g(•Ss(··

,\ c:y(lc:ys1.1::lli'l'TA TAc; NAf'.T,\INE,

1>]>; J::GY!1E1' ..\ .J{l\'(í !ll(ÍRZEllŰ i.;:1::mJt~E IS

C!H•ini.o:C"iH' H.und.'-'<'h1111 (8viíj(•) .ff (:l2). lii (ID7fl).
P;!\" ziiri('hi
IJr. ;\. !']t_'tsc!H'r, az isrnf•rt· fn!'1nnknló;r11~
0
;;ajiókonfl'n'n(·i1in iíttr·kintf'Íff' a f!yt 1f!ys~prkuÍnii\;-; jelt·nll'f.::i IH·lyD·it'·!. \"!ÍZt•ltH jiivl1j(·( 1'·;:.: h11nu;súlynzí.n fontnsf'!Í!!Úl.
l\:Úlön i~' ki1't11P!te azt a nH_•g1í!1npí11\s1. hn::!'~- 11111 rni„p:
l1t'ltit.ltatntlnn, niin· kt~pt·s t':s \;~sz kf'..pf';.; a ,e:yógyiilis

a halulinn~

(it r·rn1H'!1

ft>jlöd(i l!,\·ógy:.:zt'ripnr t'l'!'d1n6ny(•i-

11ek hnsznosíttísn 8('!.;Í1st;t.;6vel. p,··ldnkt'·ni i>n1lítt't.ic n 11'küzdött fr•rtrizű het.(·'._1::;!-H.;f!td~Pt.. 1t inbcrknlózist, n tífuszt.
\·nln1nini. n t.iir\(Íf!Vlllla(l'á~:; nknzin hnlr\loztís 1nini1nnrnrn
esi)kkent{•;.;i'•L )fiÍHlr•z az (•lrnúlt i,"vtiz~·df'k uv(1:zyszet·kut nt ií.siinnk, 11 ::<znl ronn Tl iidoknn k. ltll t iliiot í'k'urÍ1,~knnk
,
küsziinhnt(1,
](·gft.Hlifi:onbh fr:ladn.i nnpjnink „nép1.\fn i"alrin
l1cd1,~gst\génck'". 11 pszi(·hl•:' rnr:gl•ví:.',ued;',:,;;··lnH:k ii r::~--ór::yí-
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