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A Formulae Normales VII. szerkesztésével kapcsolatos irányelvek és újítási törekvések 

Nagy László, d1: Bozsik Erzsébel, ch: Török l/011a, Hajdu Zs1c.1·a111w 

Jelen kö:len1ényii11kbe11 rövid öss:::e_foglaló1 s:eretnénk adni a Fo1Vu VII. s::erkes:tésé
nek 111enetéről, tcfjéko:tatást adunk a ::;::erkes::tés célkitíí:éseiröl. a.felhas:::.nált z(j lzató
és segédcu~\'agokról a gJ'Ó5._!J·s::e1forn1a 1negje/öléséve/, kien1e/i·e néhány kés::ítn1ényt a 
ho::::á kapcsolódó i11/0r111ációval. a kin1aradó ható- il/etre segédanyagokról, a Fu1\lo V
biil a Fo1Vo /-'!!.-be riss:a/ierii/ö k.és:ftJnényekrlJI, a kéi::.e(iöl·/Jbe11 n1egje/en(J Fo1\'u f'I. 
zU \'ényt.d/Jirafuiról. il!e!re n1cJdusításairc_í/. 1·alu111i11t ki1érii11k néhány áltulános. s:er
kcs::.téssel kapcso/a1os 111egfegy::ésre is. 

1\ 111unka évekkel ezelőtt széles körü igényf'cltnéréssel 
indult 111elynek sorún az orvos és gyógyszerész kollégák
nak több fóru1non is jeleztük az új Fa No szerkesztésének 
kezdetét és kértük új receptjavaslataikat, illetve bírálatu
kat az érvényben lévő FoNo-val kapcsolatban. ,i.-.\ beérke
zett leveleket feldolgoztuk, 111ajd 1negfelelően csoporto
sítva a főbb orvosi szakn1ai kollégiu111ok részére e!küld
Hik véle111ényezésre. A visszakapott értékelt anyagot -
a1ncly tartaln1azta a FoNo \'1.-ból átvételre javasolt ké
szítn1ényck listáját is - a Gyógyszerészi Bizottsághoz to
vábbítottuk. ahol az egyeten1ekcn. kórházi és közrorga!-
1nú gyógyszertárakban dolgozó nagy tapasztalattal és gya
korlattal rendelkező gyógyszerészek nézték át több szc111-
pont szerint és tették n1eg javaslataikat a FoNo Vll.-bcn 
szerepeltetni kívánt vénygyüjten1ény összeállítására. 

;\ rövid történeti áttekintés után néhány gondolatban 
összefoglaljuk a szcrkesztBs cé!kitüzéseit: 

-A. FoNo az orvosok szfunára legyen egy kurs::erzl. a 
g;'akorlati gyógyszeres terápiát segitö kézikönyv és az i11-
dirid11úlis g_1·ó,K1·s::erre11delés l'éldutúra. 

- 1\ FoNo-ba felvételre csak o[y·an készitrnényck ke
rüljenek. rne!yek hatékonysága és relath· úrtuln1otlonsú
ga 1neg(elel5, valanlint stabilitási ill. g1·úg,_rs:c1:for111a 
ri::sgálcaokkal is alátá111as::tott. 

- :\ FoNo legyen 3 gyógyszerkészítést végző gyógy
szerész n1unk~lját segítő kiadvúny és a: e,R1·es cikke(i·ek 
lar1aln1a::::ák a::okal a:: iJ1f"nrn1ációka1. n1e~1·ek segítherik a 
gyúgrs::crl;s::t a betegek 111egfele/6 {(?jéko::tatásúban. 

- A FoNo clöiratai az egyadagos és a 1öbhodago5 
gyógyszerkészítést cgyarónt szolgálják. inindkét techno
lógia kerii{ión kipróbálásra. 

Ezen általános szen1pontokhoz a következö kieg~szi
téseket füzzük: 

- l\ .. korszerüség'' egyes ható- illetve segédanyagok 
esetében sokszor vitatott kérdés. inert nern tekinthetünk 

:\ publikúcili il i\-lag{mgyligyszerl:szek Orszúgtis SZll\'t.:tségt.:. a i\la~ 
gyar Ciyligyszt.:ré~<. Kamara é~ ;1 iVlagyar Gyúgyszert!sze! i T\irsasúg á!!iil 
l 99(). (lk!\lber 6-1 fl-ig rnt.:gn:ndczett (Pngressus Phannaceuticu~ ! lun
garicus .\!. ptiszter ~zekciújúban ldúl!í!litl munka :1lapjún késziil!. 

korszerünek egy készít111ényt csup;:ín 1nagas forga!rna il
letve a nagy kereslet alapján, ainelyct sokszor a gyógy
szerfclirási és szedési szok<ísok határoznak 111eg. Fontos 
tehát. hogy csak a valóban hatásos és relatíve ártalinat!an 
anyagokat használjuk a szerkesztés kapcsán. 

- f\Z individuális rnagisztrális gyógyszerrendelés, 
1nint isn1eretcs. kon1oly veszélyeket is rejthet niagában. 
n1ivel az orvos a S<\iát n1aga <:Utal kialakított vényclöirat
nál sok esetben nen1 rendelkezik inkornpatibilitási. illetve 
lejárati idöre vonatkozó adatokkal. 

~ 1\ FoNo Yll.-be !Clvéte!re szúnt új készitlnények ki
alakításánál fontos szen1pont volt a rnegfelelö stabilitás 
elérése, a1nit a stabilitási vizsgálatok és azok azok részét 
képező gyógyszerfonna vizsgúlatok elvégzésével ellen
öriztünk. 

- lJj törekvés. hogy a gyógyszerészi kiadúsban az 
egyes cikkclyekhcz tartozó részletesebb is111crtetés (111e\
lékhntás. interakciók stb.) gyakorlatilag egyezzen rncg az 
orvosi kiad<isban leírtakkal. (Jgy gondoljuk. hogy a 
gyógy·szcrész szún1úra is fontos 111indcn olyan infonnáció. 
an1i az adott készitn1énnycl kapcsolatos. különös tekintet
ti.:I a ncrnrég bevczctctt új gyógyszer-törvényre, 1nclybcn 
a gyógy'szcrészrc sokkal nagyobb felelősség hárul a be
tegnek szánt részletes. sok inindcnrc kitc1:jcdő felvilágosí
tás vonatkozásában. 

- 1\z egy'adagos rncl!ctt a többadagos e[készíthetöség 
is fontos szeinpont az összetételek kidolgozása során, 1ni
vel sok FoNo-s készít1nényt a gyógyszergyártási enge
déllyel rendelkező gyógyszergyártó egységek gyúrtanak 
nagyobb tnenn:yiségben és el!cnörzö vizsgálatok elvégzé
se után szállítják a 111egrendc!ö gyógyszertárba. ftt jegyez
zük rneg, hogy a Ph. J~fg. VII. egyes anyagainak a Ph. Eur. 
1ninöségrc való felcserélése bizonyos készitinényck ese
tében problé111át jelenthet, 1nelyrc a 1negoldást csak kisér
!etes úton, esetleg az összetétel vagy az elkészítés tcchno
!ógiújának átdolgozásúval lehet 111ajcl 1negkercsni. 

;\ tovúbbiakban szeretnénk bcn1utatni az új készítn1é
nyekct a Cöbb sza!onai kollégiuinokhoz igazodó csoporto
sitúsban, az új ható- és segédanyagok kiernclésévcl és a 
gyógyszerfonna rnegjelö\Csévc!: 
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G)•er111ekg.yógytíszat 
- !(áliun1 pótló oldat 
- Ezüstnitrátus sze111csepp 
- Rehidráló por (WHO - Európai módositás) 
- Papaverines kúp és oldat 
- f:o!es:terines kenőcs (E.ti.közi.) 
- 1-lintöpor hi111lőhólyag kezelésére 
- Teofillin 20 ill. 40 mg kúp (Eü. közi.) 

Fogászat 
- Klórhexidines szájöb!ögctő oldat 
- Lidokainos ecsetelő 
- rvtünyá! 

JJifrgyógytíszat 
- Karbopolos alapgél 
- ,Vis:::tatinos kenőcs. ecsetelő 
- Kolcs:::terincs és karhcunidos kenőcs 
- Kaps::aicincs hajszesz 
- Eri1ro1nicines ecsetelő. krén1 
-- Titándiuxidos hidrofób és hidrofil fényvédő kenőcs 
- f)itranolos kenőcs 
- 1\lun1íniu1n kloridos és i::opropifalkoholos antisu-

dorica oldat 
- Alun1íniu1n kloridos és propi!Cnglikolos antisudori

ca gél 
- f\lu1niniu1n-acetJt-tartarát tartaln1ú rovarcsípés elle

ni gél 
- Csukainájolajas há1nositó kenőcs 
-- i\!lentolos hüsítő hintőpor 

F'ii/-orr-gégészet 
- Inhalációs olaj 
- Efedrines Elixiriun1 thyn1i cornpositu111 
- Nátriu1nkloridos orrcsepp (izotóniás. hipertóniás) 

Reu111ato!ógia 
- ;\ntillogisztikus kenőcs (pako!Jshoz) 

.'\'ligyóg)'lÍs:at 
- 1\lis::tatinos és szulfadiinidines hüvelykúp 
- Neoinycines és nis=tatinos hüvelykúp 
- tvlctronidazolos hüvelykúp 
- Neon1ycines, nis=1ati11os és rnetronidazolos hüvely-

kúp 
- Gliccrin-boraxútos globulus 
- Lidokainos katétersikositó gél 

Tii tliigyág)'tÍS-;.at 
- 0,5~-(i-os teofi!lines oldat 

Be/gyúgytís:at 
- Cink-ion-pótló szirup 
- Ergo1a111in. koffein, un1ubarbitúl és µaracetan1ol tar-

talinú 1nigrén ellenes kúp 
-·- Papcn·crin, ko.f}'ein és norcuninq/Cna::on tartalinú 

n1igrén ellenes por 
- Benzokainos végbélkúp 
- Nátriun1-hidrogén-karbonát. 111agnéziun1 és bizn1ut 

tartahnú antacid porkeverék 

-Alun1íniun1, n1agnéziun1 és biz1nut tartaln1ú antacid 
gél (E.ü.közl.) 

- I(odein, koffein Cs nora111inofenazon összetételű 

porkészítn1ény 
- J(ofTein és nora1ninofenazon tartahnú porkészít-

111ény 
- J(odein és paracetan10\ összetételű porkészítn1ény 
- Káliun1 citrát por (E.ü.közl.) 
- t\1agnéziu111 citrJt por (E.ü.közl) 
- t\1lagnéziun1 és kalciun1 tartahnú porkeverék 

(E.ii.közl.) 
- Koffein pilula 100 mg (E.li.közl.) 
- Fenolftalein,szenna porkeverék (E.ü.közl.) 

S;,e111és;,et 
- i\'átri111n-edetátos antidotu111 sze111csepp 
- Etil -1norfinos szc1nkenöcs 
- Szeinészeti alapkenőcs 
- Pred11i::o/011os és neo1nycines sze1nkenőcs 
- Oxitetraciklin szen1csi.::pp 
- f:lora111JC11ikol sze1ncsepp 
- Nátriun1-bikarbonJtos szc1ncsepp 
- ,Vl{/'a:olinos szcn1cscpp 
- (fe111an1icin sze111cscpp 
- R{/Cnnpicin 0, 1 ~'Ó szen1csepp 
- i\!lükönny és kontaktlencsetároló 
- Poli11Iixi11 szerncsepp 
- Eritron1icin szen1csepp 
-· 1-!onunropin 1 ~-'() szen1csepp 
- .Atropin 0.5(:·ti sze1ncsepp 

;\ vázlatos f~lsoroláson túl néhány új készítinénnyel 
kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket tesszük: 

- 1\z e:::iistnitrátos s:en1csepp felvétele a beszerezhe
tőség! prob!étnák 111iatt nehezen elérhető Oculogutta 
neonatorun1 kiváltását szolgálná. 

-- A rchidráfó por abban különbözik a FoNo VI.-ban 
szereplő készít1nénytöl, hogy kisebb a NaCI tartahna. 111i
vcl az ert:deti \Vl·IO ajánlúsú összetétel a nagy Na· vesz
teséggel júró kolera fertőzésben javasolt c!sösorban. 

- J\ khírhexidi11 az utóbbi években igen eltcijedt. kor
szerünek tekinthctö hatóanyag. inely inind baktericid. 
1nind bakteriosztatikus hatassal rendelkezik. 

- r\ karhopo/1 111int optiinJ!is kenőcs ill. gél-alapa
nyagot koz1netikai készít1nényekben. illetve specialitá
sokban gyakran hasznúlják. ezért a karbopo!os alapgél 
felvétele egy új lehetőséget biztosíthat egyes hatóany,agok 
szá1nára a 111egfelelö kenőcs. illetve gél készítéséhez. 

- ;\z antilnikotikus hat<lsú 11is::tali11 és a pszoriazisban 
használt ditranof a bőrgyógyászatban régóta alkahnazott 
bevált hatóanyagok, 111elyek FoNo-ba történő felvétele 
idöszerüvé vált. 

- 1\z eritru11lici11 nern csak az acne kialakulásában sze
repet játszó propinibactcriu111 acnes ellen hatásos, hanc1n 
direkt gyulladásgútló hatJssal is rendelkezik. ezért döntött 
a börgyógyaszati szak.inai kollégiun1 a felvétele n1cllett. 

- A litándioxidos hidrr~j(Jb, iffet\'C hidr<~fl/ kenőcs kor
szerü fényvéclel!net tud biztositani a napjainkban egyre 
nagyobb problén1Jt okozó UV sugúrzások ellen. 
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- Az izotóniás. illetve hipertóniás nátriu111kloridos 
orrcsepp az „ártaln1atlan" összetétele 111ellett n1egfelelö 
hatást tud biztosítani. Ezt tán1asztja alá az a tény , hogy 
több külföldi FoNo is tartahnazza ezeket a recepteket. 

- ;\z ant(flogis:::.tikus kenőcs sok kon1ponense és ne
hézkes elkészítése ellenére is a szak1nai körök tá1nogatá
sát élvezte. 

- ;\nőgyógyászati szakn1ai kollégiu111 , 111int ahogy az 
összeállításból is látható, az anaerob baktériu1nok DNS
ének szintézisét gátló 111onokon1ponensü 1netro11ick1:::ul 
n1ellett a kevert infekciók kezelésére alkaltnas többkon1-
ponensii ko111binációs készitn1ényeket részesitette e\öny
ben. 

- .:-\ lidukai11os k.atdtercszís:::lató gél jobb viszkozitása 
rniatr \'áltja fel a FoNo \ 11-ban szereplő hasonló összcté
tc!ü készítinényt. 

-- ;\ burbitáluk alkaltnazúsa az utóbbi időben egyre in
kúbb háttérbe szorult az isn1ert okok n1iatt. dc bizonyos 
indikációban n1eg!'ele!ö 1nennyiségben tnégis szüksé
gesek . .'\ FoNo \111.-be a Suppositoriu111 antipyrcticu1n 
pro parvulo FoNo VI. fi.!nubarbitál tartahnú kúp változat
l;:inul átkerül. illetve új készitn1ényként egy a111uharhitál 
tarta!Jnú kúp is szerepelni fog. 

- r\\talánosságban e!inondható, hogy n1ig a ICnacetint 
a l'aracetan10/. addig az atninofenazont többségében a 
11oro111i11r~(i.·11a::.011 váltja !Cl. Ez a trend a nyugat - európai 
orszúgok gyakorlatával is összhangban van. 

- f\ hi::.111ut tartaln1ú készítn1ények a I-lclicobacter py·
lori craclikációjában vesznek részt egy kon1plcx terápia 
egységeként a gyon1orfckély kezelésében. 

-~A 1nész sérülésnél. illetve a 2 és 3 vegyértékü szen1-
bc került fCinck 1negkötésére használt 1Vátrilt1n-edetátos 
011tido1u111 s::.c111csepp és a s:cn1és:eti alapkenó'cs a f(ór
házi Gyt1gyszcrészcti iV1anuális 11. kiadásában 1nár korüb
ban is szerepelt: a javaslatok alapján felvételre kerül a 
FoNo \.1 !!.-be is. 

- ;\z an1ibiotiku111 tartaln1ú sze111észeti készítinényck 
vú!aszték-bövítését az t:gyrc gyakrabban kialakuló rezisz
tencia tt:szi szükségessé. 

- - ;\ R{/á1111Jicin s:c111cscpp t:lkészítése az cclcligick
bcn t:gy rossz g)'akorlat alapján Tubocin kapszulúbó! tör
tént. n1t:ly több szcn1pontból scn1 f'clcl rncg a szen1cscpp 
készítés á!ialános követehnénycinck. 1\ vénygyüjte1nény
be bi.-::kcrülü hatóanyagból forrnulált készíttnény elöiratát 
és stabilitási vizsgálatait az OG'i:'I rnunkatársai végezték 
egy hosszú. részletes vizsgdlat sorozJttal. 

- - 1\ szc111észcti szak1nai ko!!égiuin javaslatúra a ldo
ra11~/(:11iku/ szcrncscpp kissé <ítdo!gozva újból hivatalos 
!esz. 

- i\·lükönnyként és kontaktlencse tárolóként egy 
polivinilalkoholos üsszctélcl - a nagy igény 111iatt - 1nég 
FoNo \'!. 1nódositúsként fog a küzeljövöbcn n1cgjelenni 
az Egészségügyi l(özlönyben. 

i\ publikúció kö\"ctkezö rész~ben a kiinaracló ható- és 
segédanyagok. illctvt: a FoNo\l. vénygy·üjtcinényből újra 
visszaki.:rülö készit1nényck !istúja 111cl\ett kitérünk az 

Egészségügyi I<~özlönyben 111egjelcnö FoNo \ 1 !. 111ódosí
tásaira, n1ajd felsorolunk néhány szen1pontot. 111elyeket a 
szerkesztés. illetve kiadás során 1nég figyelen1be kívá
nunk venni. 

Fo1\10 VJ.-bó! Fo1Vo VJJ.-be át 11e1111'ettj"IJbb llató-
és segédanyagok 

- Nátriun1bro1nid 
- Izoprenalinklorid 
- J(áliu1nbron1id 
- Fcnazon 
- Barbitál 
- Nikctan1icl 
- Hexobarbitál 
- 1\rzéntrioxicl 
- Fcnacctin 
·-· Sztrichninnitrút 
- Szulfaccta111id 
- K.lorofonn 
- Fizosztigrnin 
- Rézszu 1 fát 
- Sárga higanyo:-:id 
- Nátriun1cliszultit 
- 1-Iigany-kloricl 
·- Epinefrin 
- Higany-klorid-nn1id 
- Ólomoxid 

Fo,i\'o J'-b(i/ Fol\'o J"/1.-be vissza/ierii/l/ kés:ít111é11yek 
- En1ulsio olci jecoris con1positun1 (a bcnni.: szcrcplö 

Einuls. ol. jcc. FoNo V 1. szerint) 
Infl1sun1 ipecacuanhae pro inf1111tc 

- Pulvis ka!ii citrici 
-- Solutio ka\ii pennanganici 
- Ungucntutn anacstheticun1 
- Lingucntu111 antirheu1naticu1n 
- Llnguentu1n nasalc con1positu1n 

ivlindkét összcú!lit<ís az orvosi és gyógyszerészi bi
zottságok döntéseit n1utatja be. n1t:ly igyekszik a korszc
rüség irúnyába chnozdulni úgy. hogy közben néh<li1y ha
g)'ü!lHínyos, bevált terúpiát scrn Yet cl. 

Itt e1n\ítjük nH.:g. hogy a FoNo V-bö!. illetve FoNo 
Vl.-ból az új vénygyüjte111énybe útvctt készítJnényck or
vosi. illetve gyögyszi.:részi cikkelyeit is az új rcccpll.:k 
szerinti szen1\élcttel fogjuk útdolgozni és korszt:rüsiteni 
hatústani. llletve technológiai szen1pontok tigyelcn1bcvé
telévcl. 

Az Egés:.ségiigyi /(ii:liiny /1.iizeljii1'c'lbe11 111egje/e11d 
F'o1Vo i:"f. új i·énye/ó'iratai: 

- Suppositoriun1 theophyllini pro parvulo 20 ing 
- Suppositoriun1 thcophyllini pro parvu!o -10 111g 
- Pilula cofTeini 100 rng 
- Ocu!ogutta alcoholo polyvinylicu 
- Pulvis rnagncsii citrici 500 111g 
~ Pulvis trikalii citrici 
- Pulvis phcno!phthalcini con1positus 

-, 
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- Pulvis 1nagncsii et calcii 
-· Suspcnsio bis111ogi::I 
- Unguentu1n cholcstcrinatun1 pro infantc 
~ Oculogulla rif'an1picini 

A;, l:."'gés:.ségiigyi llö:.löuy liözeljöviibe11 111egjele11(i 
1:0JV0 J·J. 111ádo.\'ÍllÍsai: 

·- Dctcrgcns sulfuratun1 (.Xantan hozzáadása) 
- Adeps solidus con1positus (felületaktív anyag csök

kentése) 

Ezen készítinényckct - 1111.:l>'eket a szak.inai kollégiu-
1nok is !'elvételre javasoltak a FoNo \TJf.-be - egyes 
gyógyszcrgyúrtó egységek tnúr gyártanak egyedi OGYI 
cnged0\yd.,: alapjún. i\,livcl az új szabályozás kizúrólag 
tlirzskün) \·czctt vagy Ph.Hg \lJJ.-bcn illetve a hivatalos 
FoNu-ban 111cgtalálható készitn10nyck gyúrtúsát teszi ic
hLtüvl:. ezért ezeket a vény'clöiratokat az Eü. közlönyben 
rnint FoND \lJ. kiegészítést ill. 1nódosítást jt:!entetünk 
n1cg. 

i\ n1ócll1sítús1.1k közül a J)etcrgcns sulfuratu111 esetében 
a .\antan h<Jzzúadúsa 1negrelelö hotnogenitást biztosít a 
h.:járati idö végéig. inig az/\dcps solidus con1positus kúp
alapan:'ag túlzottan 111agas relületaktiv anyag 1ncnnyisé
génck csökkentésével az irritatív hatást tudjuk rnérsCkc\-
111. 

i\ küvctkezökbcn néhúny pontban összefoglaljuk azo
kat a szernpontokat. 111L'lyckct lig:yclcn1bc kívánunk 111eg 
\"Clllli a szcrkcsz1és sorón: 

0 1\ltcrna1ív gyógyszcrfonnúk: 
;\ FoNo \!JI. kiadástíban a tablcnázható poroknúl. il

letve pilu!úkntíl 111cgad<lsra kerülnek a relhasználható sc
g~danyagok. illetve azok 1nin.-n1ax. értékei. hatúrai. 
n1c!ynck t:élja a különböző helyen gyártott ugyanolyan 
néven forga\Jnazott n1agisztrú!is gyógyszerek standardi
z~í lúsa. 

Bizonyos porok esetében kcrnényzsclatin kapszulú
ba való töltés is lehetséges. 

Néhány oldatnál a légputnpús aeroszolos adagolús 
111int altcrnati\' kiszerelési fonna fog 1ncgjelcnni. 

0 Szeinészeti készít111énycknél a higanyos tartósitószc
rck ki\'áltúsa a cél-· az inkotnpatibilitús ligyelt::1nbt..: vétt..:
léveL 

0 Egyes FoNo \'II. készítinénycknél szükségesnek tar
tunk kiséröiratot 111cllékelni, va\a1nint a 1negfelelö azono
síthatóság érdekében a készítinények csotnagolásán sze
repeltetni a vényelöiratok elnevezését is. 

• .A. gyógynövény tarta!n1ú készítn1Cnyek iránti növek
vő igény 1niatt a FoNo Vll. kiadása több hatástani cso
portra kite1jcdö fitoterápiás vényelöiratokat is fog tartal-
1nazn 1. 

R.e1né!jük. hogy összeállitásunk 111egfelelö betekintést 
adott a szerkesztés n1enetébe, illetve célkitüzéseibc. vala
n1int kellően bcinutatta. hogyan kívún cikkc!yeivc! a kor 
kövcteln1énycinck n1cgfele\ni a ren1ényeink szerint haina
rosan 1negjelcnö FoNo \'II. 

lsn1crvL' az clözö FoNo-s kiadványok sorsát. bizonyú
ra ez u kiadás sc111 kerüli e! a 111ódositúsokat. ezért a to
vábbfejlesztésben nagy st.':gítségct ll)'Újthat a FoNo-t nap 
111in1 nap hasznú ló kollégúk tapasztalata. így a jövőben is 
n1inde11 111egjcgyzést örön11nel fogadunk. 

Ezúton is köszönetet rnondunk a Gyógyszerészeti Bi
zottsúg résztvevöinck. a !'elkért orvosi szak1nai kollégiu-
111oknak. a SOTE Gyógyszerészeti Intézetének. a SZOTE 
Gyúgyszcrtcchno!ógiai Intézetének, a Gyógynövénykuta
tó Intézetnek. a \·izsgá\;.nokban résztvevő gyógyszergyúr
tó egységeknek scgitö 111unkájukért. 
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