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Mennyire hasznosítható a gyakodatban a „mam:ialis" 

Ezt próbá!tnn1 8Ztt.kuui,i lapu-sztaln.to111 és a 
gyógyszertári igények tükrében vizsgálni a.z oly ré
gen beharangozott - és várt - "Gyógyszerészi 
kézikönyv" megjelenése után. 

A sokoldn.lú n1Hnkát {i,ttanuln1{tnyozva. iueg
[cl!a-pítható. hogy - különösen kez<lő kollegák ré
szére - sok értékes inforn1ációt tartahnaz, bővíti 
sza.k1nai világképüket. ~~ kézikönyv méltatásárn. 
azonban !10111 érze111 elég felkészültnek magamat, 
1!yilvá.n 1ncgleszik ezt iuí.lrun hozzúért:{)bb kollégák. 
J~n inkább néhány észrevételt szeretnék tenni a, 
fent ernlített 1negfiondolások a.ht.pján. 

El6ször is it hclycttesíté8cl..:r6l kell ;;;zóh10111. inely 
szá1non1rn, igen sok incgv<Un.szolfLtlii.n kérdést ve
tett fel. 

E ténutkörben n, legfontosa.hbnaJ;. l11rto1n, hogy 
ne1n látorn a.z ala,pkoncepciót. 1nely szcrint e fejezet 
készült. Ugynnis n kézikönyv va.gy tartja, ina.gát az 
érvényben lévéí rendelethez (lü/l\JS~/Eli. K. 1'1/Eli. 
1\I. sz. uta.sítás) va.gy n1ogpróbál ennek 8zelle1né
ben egv s:t.:a.badn.bbau ttlkc1In11i.zhat<i listát közölni 
(én e~'utóbbit vártam). E helyett - következet
lcniil - hol e rendeletre hivtttkozik, hol ttzt figye
Icn1be 110111 véve ttdj<L 111eg tt helyet.tesítéseket 
(pl.: l\Iel'istin thl. - kúp). Nem világos előttem ttz 
sern, hogy n, + -f~ szereket 1uiért lehet csaJ,.;: ,,egy
irányhttn" helyettesíteni. hiszen egy .feln/Jtt egy
szerre 5 db _<\pn.rki.tzínt. vagy 215 szen1 Erythro1ny
cin 0.1-t stb. is hevehot. · 

,.:\.gyári készítrnényok n1<1gisztrális elkészítésénél 
is ellentmond t1 szöveges résznek (XXXVI. A/cl) 
a gyn,kor]/l,ti tanács. Szá.mon1rn. igen rneglepő 1 hogy 
10 clb Klion hüvelykúpot v>Lgy 20 gr Preclnisolon 
ung.-t 20 db! thl. összetörésével, vt1gy 30 gr Fenistil 
gélt 12 dh tb!.+ Ung. hyclrophyl. non ion.-1 j>Lva
soljn„ helyettesíteni. )íeglepő az is hogy, a közeljö
vőben törzskönyvből törlésre kerülő gyógyszerek. 
111int helyettesítők is szerepelnek, sőt vn.n olyan is, 
111ely kh. egy éve rnár nine-s forgalo111ban (Pipe
rn,srn1t tbL). 

Sokku,l célszerübb lett volna ha a, T. T. készít
ményeket külön ttí.hláz'1tba gyűjtve (ahol kiegészí
téseknek i., lmgyimk helyet) tüntették volna fel 
esetleges helvi:ttesítésüket, bár ha az E. T. T. e 
r.rvóa-VSzerek~t knrszerütlennek taláJtn., nikkor nizt 
Yíisz~·,n 11okiink gyóg_yszerésze1~nek se111 szükséges 
.,életben tartásuk". l::;n1ereteÍln szerint (bár lehet, 
hogy ehtvultn,k) a clmzsírozást lrntástani (hio
fa.r1n{icüti) n1oggonclolúsok I.s- indoko]j{Lk. 

}\ I(ézikönvvhen HZÚrnos helyen e f.!VÓzvszet·
for1ntt porit{ts 'utáni hí.gításáv[tl jtl\'"a.solj{tl~ a,,_l~isehh 
hatéia.n>":t.!:!t.a.rh1.Jn1{1 k(~szít"rnén~v <.'l6állítá:::iit. 

\7égül, de ne1n ulolsósorba,n szeretnék hivatki>zni 
'' „manualis" XXXVI. A. e. pontjám melyben 
leírt elvek teljesen logikusak. De az méginlnihb 
logikus Jenne, ha n. helyettesítési list{tt inár eleve 
úgy szerkesztették ,·olna, hogy csa.k a.z egy1nássn.l 
valóban he1yettesítheté5 készít1nények legyenek egy 
címszó a.Jatt. (Szerintern ugyanis ne1n teljesen Cf!Y
értelműek n.z egyes ,.nagy" círnszók (kereszt) 
helyettesítésci (pl.: A 200, J 300, K 200) de legke
vésbé érthető a T 200 csoporthn,n n. ken6csök között 
megjelenő Phlogosol olcL 

\ 7n]n,hogy !Így tünik a .. , \Tttde1ne<..:u1n 11 yertikfl,liz-: 
!1;1tástani csoportosítását. alttkított.ák át kissé hori
zontálisfl,hbá, - kieaészítve - a. több helven \'"ita,t
hn,tó 1nagisztrális e11~észítési for1nával. · 

Bár kevesebb problémát vet fel 11z eltarthatóság 
kérdése, de szú1no1nra j6 néhány kérdöjel igy is 
:clrncL Eliírehocs{LtYct, hogy olrnstrnn nz „Alapel
vekl) -et továhhrlt sen1 érte111, hogy lehet. valamit 
1 hótrnpig {325, 329, 356, sz. előirntok) sőt G hóMp
ig (322, 330. sz. előirrttok) készletben trtrtmli. ha rtz 
cuvébként .,Rendeléskor készítendő 11 

-? 

,_ :4.n1ennyihen ez egyezik - nz általa111 1nég 11en1 
is1nert új FoNo elveivel, akkor gyökeresen át kell 
11u1.jd értékelnünk n tároIAsI'lt vonatkozó eddif! 
szigorúan helénksúlykolt - isn1ereteinket. 

C-fyakorló gyógyszerészként azt sen1 órtc111, hogy 
lehet egyes gn,Jennsi készítményeknek 1 hónrtpi le
járati időt t1dni, (Sir. '11thea.e, fücsis ophtalmictt. 
}fel caea0) amikor ezek a készítmények opti
máUs körülmények között is 2 hét alatt jntnak el 
n, hálózatba. _;:\, vényelőiratok egyébként tarta.ln1az
nak olyan lLlapanyagokat, rnelyek eddig közforga1-
1nú gyógyszertárbn,n nen1 voltak beszerezhet6k 
{pl.: clrot-niverin, pentetrazo1) vagy forgalrnazása 
rö,·iclesen meg foz szűnni (pl.: joclchloroxychinolin) 
ill. felhasználásuk ttz ajánlott előirat szerint tiltott 
(pl.: phenylhyclrargyrum boricum). 

M:inclig érdeklődéssel olvasom - és " gyakorfat
ban is ha-sznosít-0111 - Regclon dr. továbbképző 
cikkeit. a, küp és globulns vivőanyago1(ról. E kézi
köny,- előirataiban viszont ne1n találo1n ezen új
i-:izeríí 1negállapítások következetes alkal1nazását 
(De11111lgon kúp, glohulusok). 

l\Iint a, beyezetőben írtan1 a kiadvány n1éltatását 
He111 te kin tettein fe1adaton111ak. Így a, ~nega.tív pél
dák felvetése olv'1n látszatot is kelthet. mintha 
vn:1a1nilyen szub]ektív okon1 lennP a. .. 1nnnn1tlü.:.'~ 
(vélt) hiháin'1k fclnn,,r!yítására. 

Ezzel szen1bcn íráson1at, valóha.n esak <\.. 1nind
ny·{1,,jnnk ~zá1nára Je;:;zllrhctő tannlsáuok kedvéért 
,·ptrtten1 rnpírrn. . ... .;.;ine ira. ct st11Ain". 

f)r .• ~::ás:: !\.árol:'.1 -,-c;;;{·t () '.!.'_\'(·1~~y;-;zpn;;-;:;, 

~170 Asz/id .. 12:.v('lu_\·;-;zt:~rhír 


