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A Formulae Normales-ekrOl 
IJH. llAllÓCZY GYULA 

.,:l jelcnlcu iH /rrf;ll!fÍH'Jl lecű ,,ca}Hxl11.yvényyyíijten1é
nyil.nk kclctkezé8énck köri!ln1én.ycit és az ezzel kap
csolato8 súlyos harcokat 11utlatja be a szcrzö, cin1clyek 
a (/f!()f/lf·'i:;cruyúrosok és a tára n1cllcll dol(fozó f/!JÓ(/!f~ 
s,:cré.<J;:.ck kö;:ött dúltak. E;:ck után .~'orra t·cszi a 
f?or11111fae ]{or1na{cs crfr!ig !i!C(jjclcnf kiadÚ8aif. 

.'.\ :x·x. ;..:zúzad e\;..:6 felében a Norn1a Pa1111erun1 
j('1l hevált .szahványvényeit- 111ú.r 11e1ncsak a küz
g,YógyHzorol!átús és nz :illa1nkinestár szogényHorHÚ 
hotogoi. ya\a1nii1t <l kiiliinbüz{) hct:cgl:iogélyz{) inté
zetekhez tartoz(i betegek esetében alkahnazták. 
ha110111 hasznúlata eg)'re általánosabbá vált a-
1nagiszlrÚli;.< rcce1it:11r(tha11. Részint ezért. részint 
licdig nti-Yel ellensúly(izni kívó.ntúk a gyógyszer
spccialitások egyre nüvekv{) térhódítását. egy 
áltahí.nos érYényíí n1ngisztrális vé11ygyüjto111ény-
11yo1. a Nor111a. Pa11per111n utn1só kiadását, továhh. 
fejlesztve. kih{)vítve és korszeríísítvc, valan1int 
annak eddig csak a. .szegénysorú betegekre utalö 
11e\·ét is n1euváltoztatva., létrehozták a For111u1ao 
Norn1alcst . .____ 

..'.-\ 1\Iagyarnszági CJ.yögyszorész Egyesület cl6ször 
1020-ben hozott határozatot egy inagisztrális 
vén:ynlint:ákat tartahnazfi füzet 111egjelentetésérh\. 
Ennek tnegszerkesztéséro a küzgyíílés bizottságot 
jelölt ki. arnel:-:rnek elnöke Nagy :Béla. tagjai pedig 
Frit.z (Jnsztáv. 1-Coritsúnszkv Ottó. I"öeherer rra. 
inás. ilfozsonyi Sándor. l\:IÚ1ler \lil111us, Sehulek 
Elc1nér és \1?6hcr Dez.s{) voltak. i-\ bizottstí.g els6 
ízben l\J8ií. június 22-én üléHezett és ckkor'"'tlizte 
ki a. n11111k<ltcrYét is. an1clyet 1D3G. június G-ún 
terjesztett fl· közgyíilés elé, nünt részletes javasla
tot a Norn1a Pauperu111 sz1lhványvényei11ek rneg
változt.atására és kiegészítésére. Ennek alapján a 
31agynrnrszági Gyógyszerész Eg~"cstilet elnöksége 
1 n3R. <Í.prili:=; 15-én headv{u1yt RZC'l'kc~ztett <t belügy
n1i 11iszf-crhcz. aki ezt a. bcaclY{tnvt fc1ülbínílús 
végett átküldte az Or:-;zágos I(~özegészsógiigyi 
~Canáci:iht)Z. aho11na11 kedvez<'.) választ kaptak. 
Ezntán az Or;..;z(tgo~ Közcgészségiigyi Tanúcs 
C~yóg:vszeré:.:zi Rzak,ianáesa a l.1etcrJes~fés aln.pjftn 
ii.c:sze1í.ll ítntta a szahványvónygyíí jten1én yt. a n1el;'r'Ct 
g>.rúgyszertechno1ógini szcn111onth{i\ az Egyetcrni 
(iyó{.(\'"Hzcrészeti Intézet és az Egyeterni C.fy6gy
szerfár vizsQ1ilt 111eg ös azt kü1-et,te a klinikai 
feHi 1 hí rá la L 'í rrv szii l~;tett· r11er2: 1 \l-l0-1)()11 a :Forrnn lno 
Nor1nalcs T. l~i~c1{1::;a. 20 ooo }1é\dúnyhan. ainelynek 
üsszes költségeit a l\Iagvarorszúgi Ctvögvszerész 
Egyesiilct vi,Selte é~ pé.ldúnyait~ ing~··ct1~ kii1dto 
1neg az ország üsszes gyóg:vító intézn1é11yé11ek. 
orvosának és gyúgyszeré:-;zt~uek .. .\z ezzel kapcsola-

tos kiadásokat pedig teljes egészében a •. NOSTRA"1 

címkék árából fedezték [!]. 

~"'-készülő Forn1ulae Nor1nales jelenté5ségét azn11· 
ban ne1ncsak az orvos- és a gyógyszerésztársada
\0111 is1nerte fel. h11ne1n a gyógyt5zergy<irosok iH. 
akik 1nég a szabványgylíjte1nény élotheléptetése 
elé"ítt 1negkczdték a harcot, n1egjelenésének 1nog
a kadúlyozúsa érdcköbcn. l'\.üzhclépésükct az ipar· 
ügyi 1niniszter útján tették 1ncg. r--::érclrnczvén a. 
11or1naliter rendelhet() vénvniinták .'-izán1ú111tk a 
Norina Pa.npcruin ntnls<'i ld~tcl{tsához; képest ki)zel 
hárntnszornsára tiirté11é) kihllvítését. 13eadvü11v11ik 
lényego az Yol t.. hogy a n1egjelo11onrh'í Fnrn1.nlae 
2'-Ynr1nales tönkreteszi a virügzásnnk i11dult. 111asrvar 
gyógyszeripart veszélyezteti az ()tt foglalk<;it a
tottak 1negélhotésót, 110111 szolgálja a kiizcgészség
ü{rv érdekeit 1nivel a f!yári ké;.;zítn1é11yck 111inden 
Rz°Bn1ponth6l jobbak t:-~uint a gyóg:rszertárhan 
készültek. a gyógyszerészeket, jogtalan el{inyük
hüz juttatja. stb. Ezekkel a. beadványokkal ugyan 
nétnileg elodázták a Forn1nlae Nor1nales ügyének 
előhbrchnladúsát. de leállítani. mcgaknclálynzni 
azt inúr 11eu1 tudták. 

Erre a, gyógyszerészek t.iltakozá;;t nyújtottak ho 
az ellen, hog~r az érdek fogalrnát bclcYigyék a 
:'zegény.son-;ú betegek gyógyszerellútúsünak kérdé
sébe. a1nely-től edclig az egé;;zségügyi közérdekt61 
cltokint1-e, 1ninden érdek táYol állt. 1/aló igaz 
nzonban. hog_y a For111ulae Norn1a.les rnegszerke';;z. 
tésekor nen1kielégít{)1nértékben voltak tekintettel 
a védett gyögyszcrnevekre és a gy<'igyszergyúrak 
últal fnrgaloinba hozott, védett ö.sszctótelíi gyógy~ 
.'-'zers pccia.li táso kra. 

~.\ harcok Yégsl) erecl111é11ye az lett. hog~v 11en1 
egé;;zen két évvel az I. kiadús n1egjelené;.;e u tún új 
kiadií.s tnegjelentetésére került sor. a111ell:r'cl kap
csolatos rendelkezések rnúr túl nyo1nórészt a gyár
ipar érdekeit szolgált{1k. _...\z ezzel kapl'e:;o\atus 
rnndelkezó.s tiihhPk köziitt inP.g nzt. is ld1no11dta. 
hogy a Forn1nlae Nnr111alcs-he11 szercpllí r;:r<Jgy
~zcrck helyett a gyógyszerész kiszolgáltat.hatja a. 
vele QZ()llOH üsszetételli és az ide vona.tkoz<"J incllél·> 
luthen felsorolt gyári készít111ényekot. \"isznnt- a 
gyári készít1nén~;- rcnclcléso csclón a :Forrunlae 
Norrnales-ben szercplc'í. vele azono;-; üs~zet6telli 
1Hagü-;ztrálü; készít1nénvt 11cn1 lehetct t kif5zo\g1'd-
tat~i [2]. · ' 

1 :\ „:\();-:'['!{:\" n türn 111i•llPi-i d{llgozú gyt'1gy,.;z1·1„'·:-;:.-·,f'k 
1Huzgnli111L \'ti!i. aniP!~-nPk ct.'.dja a gyúri kt'•szíi1n\'•riyi'k 
! ,_:r!1ú' !íüisúnnk (•l!t~nsü lyoziisn, n gyógyszC'rt ürnk l1nu 
kisiizc-nti 11HJd,.;zc·rPkkcl l•\{ilil\íi:otí H1ngisztrtílis k0;.;zít
tl!l~ll\'f'k nlinél szélesebb ki'1rlJen ti_irt'ént'.:i kiicrj(';::z(t.;. 
~i(:~\·c·L 
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l\. For1nulac Norrnales-nek eddig 5 kiad{u:ia. l 
.Addita111entun1a és 5 11ttinnyo111á~a jelent 111eg. 
_.:.\ két 11tolsú kiadás n1ár kiilön gyógyszerészi és 
külön orvosi kötetben látott napvilágot. 1~zeknek 
az orvosi kiadásoknak utá1111yo111ásai ÍN jelentek 
Lneg, aruit az tett s:r.Ukségessé. hogv a tanévek 
végén. a frü.;sen Yégzett orvosokat c'Y kellett látni 
a :Fornntlae Norrnales egy-egy példányával. ezért 
az eredeti kiadá::; harnar clfog,vott. 

I. UJ-10 
l l. 1 fl-11 

I 11. !fl.S4 
.Add. l DiiU 

1 \ .. l HiiS 

Y. J\IOi:l 

l !JO:! (Csak at. ur\·o.c:i 
kiadüs) 

1!17!.. JH/;J .• lfl8·L 
{:\li11dluiror11 i'.Sak nz 
or\·osi 1-:iat!tis) 

,\':::.ubni n ljl'/1111(/.· 
8::;.1Í 1/11; ' 

:Ztíll 
2.10 
l iiS 

fi 
:!Oti l0=:!7t'i 

.'lz 1. kiarlri.~· a 18\J :J-!.i!/lH:Hl. BJI. ~z. n.:nde!et 
alapján 1040. fchruúr 1-!.-éyc\ lépett L;rYényht. 
.:-\ 25H Yényeliííratút a :I?har1nacopoea J-Jttngaric:t 
I\7• kiadásával iisszl1a11f!:ha11 ál!ítc>ttúk üs::-;ze. 1~:r.ek 
küzül 80 szah\-{u1yYé11~~ n1úr n Norn1a Pa1qi~~r11n1 
ntols<J kiadá:;áhan ü; :;zerepelt. tehát 17 \-ényclfí
irat kiYételéYel. teljes egészéhen átYette annak 
Bzabvúnvvénveit. Ehhez a kiadá;.;hoz készült errv 
ko1nn1e1;tár i~. a1ni a :;zahYányvénygyfijte1nényei~1;;: 
esetéhen egészen egyec1üláll6 [3]. Ez a kiadás rnég 
vett fel ell)iratai sorába 12 dh kábítószert tartal
rnaziJ ~zal1vú11yvényt. is. a háborús viszonyokra 
val<'i tekintettel pedig néhány olyan •;ényelliiratot 
is, .t:1nely, I?gol,tal,nli ~-·élt Bzolgúlt. /\z e9y,re szapo
rodo uvar1 kesz1tH1envek ellenHulvozasara 1uurv 
özámú'iahletta (iíO dh) 6s injekci<Í (37 db) ma.giszt1~ft
lil-; ,-ényc!Giratát Ü; tartahnazta. Szahyfinvvényei
nek koi·NzerliBégét igazolja. hogy ennek a kiadás;1ak 
37 (!) jól bevált \-ényel{íirat:át vették át a gyögy
szerkünyveink, hivatalos cikkelyeik soráha (Decqc
tu1n Hapnnaria0. Solutio (Jastcllani. Htb.), s{ít 
1:;zá1nos yényel(íirata vált kés(ihh nagyforgaln1(1 
gyári készít111ények l)áz;i;;;ávú (:\ntinenralgica. I3ar-
hanlic1. C1oclein-;:..;t,ihinn1 sth.). -

A II. /,:iw/á„ " 342 .• lGO/Hl-ll. JDI sz. rnndelet 
alapj{tn iuár 1\141. cle(:etnber 12-én felv6.ltotta az 
cl()z{ít. 1.7énycltíiraL1i nagyjáb/1l nregegyeztek a;;; 
eltízt'l kiadás szahvúuy·\·ényeivel. de itt utár C>-il!pÚll 

2.J.0 szerepelt hcl()lük. 1nivcl - niint ló.thatf:,uk -
a gyögy:.-;zergy{trak kicszközülték néhány szab
Y{tnyvény eltörlését. a111elvekot:. a 1naguk sze1n
ponijáhö.l séreltnesnek tahiltak. ~l_1eldnt'Ct-tel arra. 
hogy ez a kin.dás c~n.kne111 inerrecrvezctt, az elc'-ízíível. 
i•::t~~--·a legtühb helven a szabv&;1~~~-énvek sorsz{ullai
I~t~k átj~·vít:ása és·- a p<'it:ltísoJc vidtozt~atcísok útveze
tése ntán. továhhra is az l. kiafhí.st használtúk 
l9IJ4-ig. a fTT. kiadás élethelépéséig .. ~\z clsii kót 
kiadás kiizüti:- a kiilünl1ség (~suprí.n a11nyi Yolt. 
hogy n g:váriilaroS(lk szc111pontj{th6\ a lcgkritiln1-
f'ahh 10 .szahvií.nyvényt elh;-lgyti'tk. tov{thbi 1:3 
vény1ninttlnak pedig a gyúriparnsok ú!tal sérel~ 
tnezet-t. könn~ven n1egjeg.\:ezhetli. riivid elnevezését 
n1cgy{tltnztnJtúk, sfJt tt'irülték azokott is. an1elyek 11z 

inc_Ukúei('lra nt.al11ak ~ vagy1~ a !eg.-;zere11(·:-::é:.:eh
heket. 

Nen1 sokkal a g;VÚ!!yszertií.rak tíl!atuosítú.-;a e\(itt 
eunek a kiadús1~lk ""',lz érvénvét a 202.llU/l~l-U:L 
N:i\I sz. rendelet-te! toYúbhra fs 1uegeríísítették és 
ennek k<1pesú11 :-;or került a r I. kiadií.:; utiín11yo1n{t
:;á11ak tnegjelentetésére ü; (Szikra. 1 \l-!8) .• .\ ,-élly
el{iiratok terén se111 n rendelet, se1n 11etlig az után-
11yon1ás ~enuni újnt nern t.artaln1azott. · 

.~\ Ill. kiar/f(s 1U:"5·L 1nár<'it1s 1:3-án lépett ér
vénvbe. a 8. 3611-G/lilfi·L EC'M öZ. rendelet. 
ala1;ján. JDz a kiadás az e!(iz<'íekhez képest ineri)hen 
új ih;szeúllítású. nlivel 1nár a -Phannacopoea 
f{ungarica korszerü v-. kiadúsa alapján állították 
c')s:-;ze .. ~\ szah,-únv\-é11\·ek ncn1 hetíiszerinti sor
rendben kiivetik eÚyn1ú~t. ha11eu1 hattí.~tnni csopor
t·osítiíshiln. íuv :1 tH~\· .--zeri11t keresett szahvúnv
,·1:n>'t (\"-<lk ,~--·kiit.ct ('lPjl:n !e\·() túrgyruutall·i alai1-
j1'tn t,:t1~dh.at-j~1k ~neg. :\ l;)S ;.;zab;·{u~yvénye l~iiz~il 
az elozo k1adashnl cs;1k \11-et Yctt at es azok sznrnat 
is csupán G7 új e!i'iírattal gyarnpítotLL 1\livel 
:.:ikertele11 111aradt a Q:\'í,Jf!\'Szertúri 111agisztráli:-; 
C::\'c'iQ'v;:.;zerkészíté:-; kiszc~l~sii6sének érdckJhen ki
·r~jt~lt azon igyekezet. hogy a gy<',gy:-;zertárak 
lahorat<'1riun1aihcu1 kisüzc•111i int'idszerekkel 11coga
leniku1nnk késziiljenek (Lt hletta. injckcirJ) így eZck 
e\r'iiratait-. ehhiíl n kiadásból nuí.r Ell is hagyták. 
-.Ezt a t:iirckvést LH!Vnnis a gyógyszerellátás álla-
1110Bítúsn 11tú11 eg:~;·(~ szapor;)'(ió '-.'.galenusi 1abora
b'irin1_i1ok" végl,-:épp fel;sl~gessé ,tették. 1nive~ e~~k 
a gvnuvszergvarak szan1ara nutr ne1n rentaluh~. 
ki~-· cl~ii.rge-<~l~han el6állítandó neogalenikun1ok 
g~vártását jöl ellátják. .'iz elhng>'oti:- injekci<'1s 
készít1nények helyében 1ncgjelent vfr.;zo11i:- sznh
,~ányvényg!'ÍÍjternénycinkhen elí:íszür az inft1sitl. 
1nint, ú.i gy<'Jgyszcrfonua. Ezek szárna r1 késlíhhi 
kiadásokban egyre e1nelkeclett. 

Úgyszintén elhagyta ez a kiaclá::; a káhit6;:;zerf:. 
tartalrnazr'1 Bzah;,~(1nvvénveket is. <le kin1aradtak 
1J!yan kószétrnénveÍ-: vÓnveliiiratai is. arnelvek 
in~r é;;"ek óta k1i.rre11;.:;ek ·voltak é.~ t:ováhhr.-~ is 
1ulg.\' 1nennyiséghcn rendelt-ék azokat. slít a 
kés6hhi kiaclásokha Ü; visszakeriiltek (i\-fixturn 
sedativa cotnpnsita. Pilnla rohon111s sth.). }fcg
jelent, ri.znnhan .:::znhvány;;~í!nyei \.::iiz(itt néhány 
gy/\gyszer.;;,;peeia litás Y(~n.velf'íir<t tn. a nli rn( i.-;t 1uclr 
az állarno;..;ítutt gy<'>!Iys:r.eriparrtd ne111 11kozott. 
knnfliktn.:::okn.t (}fcnthnnol = Eleosa{'ehrtrurn a11cs
thotien111. :\.garol = 'En111l.o.:i() 11arnffi11i ar<irnat-ica. 
1'Tohaesa = Rn ppn::;i h >rí 11111 lutenH Jrrh1 >i(la le a 11a lgo~ 
ticn111. stb.). 

.Jc1ent ineg- ehhez a kiadáshoz cg>· _.Addita111en
Lu1n is. a1ni a szal1y{u1.\·1-énygylijtc1;~én_;,"eÍnk ese
téhen es.rvediililllr'i. l~z <l 1-P~/lf!:Jfi. El-:-1\í sz. rende
let alap};ín. l O:Jfi. szepte1nhcr 1-én löpet-t- ér\·é11yhe. 
~Iegjclcnteté.:-;c a Jfag,var (-iy{ii:c:'lszcrkilny\· \'. 
kiadá:-;únak az .-\.ddcncl111ná,·al knpcsoi<1to;.; és 
ezzel iisszefli!!vé~hcn nélnínv szah;;-rínv\-(~tl\' eh·;_ 
il·ata is llH;g,;{tltnzot-t. ;,-ala1l1int hPYezt~ttek. () új 
\"()11yelhin1tnf' i::;. 

}find a 1I1. ki,1dú:-;. 1ui11d pc·dig az Phhez kiadott 
:\ddiLut1Pnt11n1 i;-: :1z t•lsieteti~l~!! lút:-;z;tUÍ.t kelti. 
:\-fe11tségii! szo!_uúl (•!Te. h(Jir\· az úllan1usÍLÍHok 
\lt:Ún egósz~1~gi'1gyiink új l;,_ij1'.fÜ1nóuyci új k<i,~ctel-
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111<Snveket tereu1tcttek, ninelyek terinész;etesen 
erc.í8. hatúst ~vakoroltak a Jforinulae Nunna\c;-; 
:;zerke.'izt{í hi~<;tts{tgúnak a düntéHeire is. }li11de11-
csetre az a tény~ hogy a 8ZerkcsztDhizottság 
iisszetételéhen a gy6gyszerészck arúnya alacsony 
Yolt. rúnyo1nta bélyegét erre n kiadásra 
\·ala111i11t. a hozzá kiadott . ..\.d(litan1entu1nra i:-:. 

A IV. kí1„fris 15/lgiís. EÜl\[ HZ. rendelet alaJ>· 
ján 1958. úprilis 1-tfH vált hatályo::; érvönyli\·é. 
.'-\.z el{íz() kiadá8okhoz képest kie1nele11dú \·(dto
zúst jelentett. hogy külön gyögy1:;zerészi- és kLilün 
orYo;.;i kiadáshan látott IHtpvihígot. (~4..z orvosi 
kiadús 1H5U-hen jelent 111eg.) . ..\.z el<'íhhihcu a 
;.;zahvúny\·énvek a neveik szerinti alfahetikn;.; 
sorrendl)en i;:1J,·etik errvnuíst és a gv<'iu:v.-:zerek 
elkészítésével. ttÍ.n 1\áscl ~;\.! és kiadásáv~i k~{ ! H.·:;t 1la
tos tudni,·all'd;: ::;zerepe!nek benne. .Az orvo:-:i 
kiadáshan a szt1hvii.nyvényeket hattÍ.stnni c;-;opor
tosít ásban találhntj11k n1cg és itt a terápiás a!kal-
1uazásnkkal. aclngol{1sukkal k1tpcs()latns tudni
\·alök sz;erepf:'lnck. A.z Ol'\"(Jsi kiatl{t::;nak 1Dü2-hcn 
egJ:· ,·{dtozatlan ut{u1nyo1nása. jelent HH.',!! .. -\ vál
tozá:-: (·snptln annyi. hogy sajt:rlhiba fo\~rtán a 30. 
B7,án1ü :-:zahvány,·é11:' (811 ppositori11n1 ana\get.ica 
f'orte) an. szfÍ.1not: kapott: és íuv ezt a sorsz~ín1ot két. 
~zahván~y\-r!n y ( n 811PI10.::.;i b ~.;! 111 analgetica forte 
és a- ~uppositorinn1 cligithcohrondnurn) is viseli. 

Ez a kiadií:-; 2(jü szahy{1nvvénvt és ezeken kívül 
1nég 10 úgynevezot·t .. Fo_:._No' g<tlenik111nn el{í
iratát tnrtalinazzn. l~z nt<'ihbiak kiizött :--zerepel 
hc.lro111 olyan ízja,·íi<') :--zir111J e\fíirata Íf'. a111cly a 
:\Iagyar Civt'1gv~zerki)11vY1H~k eRak a koráhhi kiadá
saÜ)t.ui (kin1·í;us 1nenthae). il!et.,·e l':-:ak az ezek1:l 
111cue\(íz{i (}sztrúk (iv/1g\-,-:zerk(·)nvv kiiHinhiizfí !da· 
dás~1ihan (8ir111)11s ei<:l{~;rei. 8ir11j-lnB f(1enh_~uliJ \"(Jlt 
utoljára hivatalos. Nyih·áni·alc'i nyorndai hiba 
folvtán a Rolntin J11goli <':-:ak az or\·o:-;i kiadúshan 
.-;zŰrepel. a gyt'ig~n..;ze~:(~szi ldarlúshan neni. .A gyúgy
szprkiinvvekhen és a avt'lgvszerftrszahásokhan IlHÍr 
rég/Jta ~tlkalinaz()tt i'z~~rt~S~t. jelzések itt jelentek 
111C.g: els(í ízben a ;.:.zahYúnyYény~yüjten1é11yeink
hcn. Ez a kiadií.s a koní.l)hi gvakorlatt<'d eltér(íen. a 
felhasz:nálilsnk 1n{l<lja sze~··fnt a ,c.;olut:iok !dizii! 
elkiililnít 'néhúny g:.·<'1gyszercsojH1rtot. an1el.vck 
ettfíl kez(l,·c új elnevezéseket ·knptak (inhala;.;ol. 
.~11 tbt. nns1Jgn Lbt. o('u logu tta. otngu t ta). 

.!\.. cryúg-y11övénvek nlÍn(linkúhll h{tttérhe sz;fJrtt l<) 
hasz1~laF?tt --- Haln1ai .János professzor i11dítvú-
11;·ára -- 01, a kiaclá::; azzal pn'i1níJta cllen;.;úl.vozni. 
hogy dr. \~ülgyesi ·rerenv akkoriban di\·atos g~'('igy
tea ret'eptjei alapján. a sz:abván:"vények Norú.ha. 
;.;zá1110H ;.;peeies el()iratát.- rel\·ctte r.~~i. Ezek alkotú
ré;.;zei gyakran t>1vn11 gy<'li!Vllövé11yek Y<Jlt:ük. ;tn1e
lvek n.~' akkor hi~-ata~;,_, IVi:agvar c~v(l[!V8Zerki.1n\·\·
l~e11 (\7

• kiadás) nen1 szer~j.ieltek·. ~~~ak \·a-~.,·. a 
k<H'áhhi kiachísokhan ( i\'f elissae fn!i1un. -P,qn1 \·eris 
rhoeados f']o;.;) Yagv esak az ezeket 1ne.!.!cViz('; 
Üf'ztrúk ( ~vfit.o:v;.:,zeri~hn v Yek Yahune1vikéhc·11 {Far
f rlrHL' f(1]iu;n.'"·:Juglnndi~ foli111n. }faj;JI':tll<IP h'.•rh;t. 
Pnlrnnnariae her11a. \7 iolae odoratne flu:-::). c . ....:Ptleg 
c\':'ilk a ·x_\7 fTT. száz;u1i _Prc>vinciális (i,·('iu"'·"z.er~ 
ktin y\·t~k hen u t ni jrí. ra ( .'\si:riinoniac: ltPrha. (:ni( :,1 t ri p
pac f!o;:.;. Pru11us ;.;pino:..;ae rnu·tns). f)e !IUJ11(':-.'.1tk 

ezeket a lassan rnúr fcleclé.'-.ihG 1nent. <l g~-\'.igy:~zer-

künyvoinkhen 111úr régen 110111 hi\·atalo::; 11üYényi 
eredetii drogokat-. cJe,·enítette fel i;-;nH~t ó:-: kísérelte 
rncg a re(·epturáha i'ijh(i] he\·ezetni ez a kiadás. 
hanc1n eddig csupún a népgyúg.vászathau hasznú~ 
latos gyc'1gy11övényeket i:-; (C.~rat:aegi fnH·tns. :Jiay~ 
dis stigina. ·Phaseoli legn1ne11. kideritis herba. 
SbH·he:{clos flt>s. \„üilae 11(l~irat<le radix) beillesztett
" ;-;peeies i:izah,·ány,·én:i--ek alkott'irészci11ek sorába. 
~ajnos azonban ezt a prc'ihálkozást ne111 koronázta 
...;ikel'. 111h-el a gy(',gynöYények alkal1nazásn a 
gy<'igyszeres terápiáhan továhbra is 1nindinkáhh 
<·sükken. s{ít a foru:nlinazá::;uk iS a !.!\·t'igvszertárak
hö! egyre inkúhh 'lt gyúgynüYén.v ~~al~Úz:letek felé 
toll'idik. 

~·L:: r·. kiar/á.-; hatúlva a -t:~/l\lON. 'j!J(_';Jf sz. rt'nde
let- alapján 1\lGK. júlii1s lfí-f:c')! tart. }I'egje!eHé:-;ét a 
-Pltanna<'( Jj 1( )e;t 1-[u ngari<·;t \. f. kiadú:-::{trt<l k l lü\"OZC

t:é:-;0 tett(• ~zl'1k;.;ége;-;sú. <tzonhan az e!iizííkhiiz 
képe;.;t ez a. kiadüs újat neniige11 hr1zot.t: ki)\·eti 
1nincl f'elfogáshan. n1incl pedig kiYitelez(~sheu az 
ctiiz/ít. Szintén kii\i)n !!VÚf!v:-;zerészi <~:-:: kiilün (J\'Yo:-;i 
kiadil.'-'han jelent n1e~ ·é:-:--]os szah\·(u1y,.t;11yt tnr
ta\111az. 

:\ bevezetfíhell e111lítottek niiat t az (Jr\·(1:-:i kiadás
nak :3 ut.tí.nnyon1ú:-:n jelent 111e_u .. -\z 1\l71. é·1·i e}:-;() 
utún11vonuí.s YÚ]t:ozatla11. :\z -1 \17fi. é\·i uuí.sodik 
utúnn\·01núsha11 n1ár néhánv ,·úlh1z1í.;.;t é:-:zlelhc
tii11k ;tz eredeti kindás;.;al sz'e111l>e11. 'J\e,·ezcto::;en: 
a vúnvel(iiratok rnpllet.t- nuír nincs ott a részletezett 
Ltxa. · hanen1 annrrk t'f'ak a Yéa:eredu1énve. a eik
kely végén. :\ „1,ájékoztatt'i 'i'negjegyzésn-ekhen 
<lZ i<l<'ikdzhe11 111eg1:;zlíut gy{1g.vszerspecialitÚ.'iok 
neYei n1ár 11e111 szerepelnek. az újonnan bevozet:et
tekkel \·iszo11t hfíviilt a fe1sorolií;.:; .. -\ szenH·:-;eppek 
(h'izisa 10 g f5 g-ra. csökkent. A. 110. sz. f'zabvánv
Yényt (Rj)~~·so1in111 antiparaHitic11111) DDT tarhlh;1a 
ndatt törölték. h{u· 1nincl a hetíirendcs. 1uinc1 pedig 
a hatástani tarta.101njegyzékl1en tnvá.hl1ra is szere~ 
pel a neve. de a vé11ycl{íiratil. helyén ii rei-ion viu1 

!iagvva a 1negfelclií oldal. c~ak a sznhYánvYénv 
ne~:~ szerepel ~·zzal ri, n1c.gjegyzósscl. hogy „ töriHvo';. 
.. A„z infúziókkal kapcsf1Jat:ns általános tuclniva
l{>kn-han a. -!.l'l3. oldalon a. „li'ig-vehneztetös~ 1 ldbli
vült a felhasznúJhatóság idejJ;,~el. .;\ ~~nö. nldalou 
pedig a. táhltízat. 1nár incgkíiliin11iJztct (nu{·osu1n-ot 
é::: Glnc·osu1n anhvclricntn-ot. (Korúhhan csak 
(ilueosnn1 szerepelt. dc n kést"íhhi C;\11(•0.'-'11111 

nnhyc1ri(•nn1 értékeivel.) 

:\z 1 OS-L évi hartll<ldik 11tánnyoauí.s az (:lúhhi 
változások n1ollett. rnég a küvŰtkez6kot tartal-
111azza: a ö. olda.lon n1e.gi11dokolja az ut:;lnnyoinás 
.'-'7.iikségessúgét:. é;; felsorolja a Yégrehajtnt.t y{tJt.oz1l
sokrrt. ~:\régi h1xa ár vég-iisszcaci hel\·ctt. 1no:-:t 1n{tr 
(' . .:.:nk nz t'Jj(~nna11 he,·ez~tett t'.érítéH{ díjakat közli. 
.~\ 101-162. oldalon a kíavön1ére!! elleni s;;;ér1unot 
tartani köteles patikák' f'elsorohtsa kih(i,·ii\t. né
hány újahh gyógyszo1tárral. .~\ 3ü7. oldnlnn n 
h<tc1natn1ogiai alapfogaltnakhan. ehhen az utú11-
11von1ásh;111 1nií.r az RI rendszer sz8,111értékai szere
pGlnck. /\ 172. sz. szahviínyv-én?t (Pilnln la:::ans) 
tiirii!t(~J.: <lZ ]~.Yf!';l('tnn1 alnes h1rf'nln1n ndnt"t. 
ÚQ:vszintén n 228 sz szah\·:'!.nvYénvt (.Pnlvis 
c('J'~l0i11i <-:111u stihiu) is a Stihinrn snifnraiu1n anran-
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tiacuu1 tarta.hnn. u1iatt. bár a nevük ininclkét 
tartalo1njegyzékben továbbra is szerepel. 

l\:Ia, 1nár a. :Forrnulae Norrnales használata álta
lános a recepturában. és egyre inkább a gyógyszer
könyv kiegészítő részének tekintik. Szabvány
vényci jól tükrözik a gyakorlatot: a jól bevált 
gyógyszerek, gyógyszerfor1nák nagyobb i:;zárnban 
jelentkeznek a. szabványv~.nyek között, az elavul
tnk pedig ehnaradnak. Orvendetes tény i hogy 
néhány rnár feledésbe 1nent. de a recepturai 
gyakorlatban 1nég 111a is jól alkahnnzható gyógy
szerforn1át (eleosaccharuni. gelatina. kJisn1a) Íl:i

rnét visszavezetett a gyakorlatba. Napjainkban 
tanúi lehetünk egy folya1natnak, a111elynek erecl-
1nényeként a galenikurnok: lassan átkerülnek a 
gyógyszerköny\·ekből a szabványgylijte111ényekhe 
és mim! egyre inkúhb ez utóbhiakban taltilhatjuk 
111cg azokat a szabálvokat arnelyek az adott 
icl()j'1onthan a gyögysze;·ek elkészítéSével kapcBola
tosan érvényben Yannak. igy a recepturai n1nnka. 
szahvánvkönyveinek ininclinkithh a szahYánv-
gyííjleniónych:ct tekinthetjük. · 

llWIHL(l}I 

l. Diichcrcr 7'.: :\ Fon11uiiH' 'N<1n1ia!f's iigyP az 
igazsüg tlikn'.•hr~n. (c.iyógyszcrt!E>zi J(i"1zlf1n~· Ul-12/5. sz.) 
- 2 . . A t.cljcHség igény<' nélkül, csupiín két gyógyszcrés;~ 
szr1klup ezzel kcqicso!utos cikk{'i: L11kdcs !' il nios: 
( londolntok a }\Jr11nduo l\orn1nks propngnndiljtihoz. 
(Gy/1gysz('részi .I\Ozk\11.\" 1 !J40/14. sz.); _;\ Fon1111!11P 
:::; oni lnh:s e!{izt 1H;11yPi. (Gyógyszerészi .I\\izHin.'· ! fl-!0/1 {). 
sz.); f,iichercr '/'r11111is: Hiinliakkf'l'f'Sl~S. ((;y("1gyszpr{•szi 
1\iizlöny l!l4:2/I. sz.); Cs1írlrrí1lp .frínos: 'l'allóziis n hiín· 
link kPl'('S<\<: kiirill. (C: y!'1gysz(•rúszi E:öz!öny l H4 :o!/:l. sz.); 
lör:lu:res 71

a1111Í8: ~\ For1-1ntlnc l\onna!c•s iig~·c az ignzsúg 
t li krél1cn. (G yögy::;zerl•st:J I\.Dzliiny l D42/0-I :.!. sz. 
folylni~ísokhan); Jlc1111cr ( Jr{ij11: :\ liadiülhq1otoi. l1f'1\l!ott· 
1111k tPkinilietjük. (Gyóg-_\.::iZ('I'L•szi .l\.\izliiny lfl-!:2/JO. ::;z.); 
P11lno!..·u fst1·1in: l\:o!lf'l(th· propngnndn t'.•s fl FonnulnP 
Xorn1nles. (C~yúg>·;.;zprt,:szi f-;zeinle líl40/l--1. sz.); ,<.,':::ris:: 
7'il1 1u11/r: \"itéz ·( 'sia ~ií11rlor di·. tll(·grli"lb]1('!1Ífi „biza!· 
inas" k("1rk·\·e!t• a Fon1nil1u· :\or1n1llf's ~s n 111al:!'~·ac· 
gyógy.'::izer(·szní. nif'gt oq •r•r lóz1.is<ira, ((; yi'1gyszcrészi C)zc!ll· 

le l D-10/l G. sz.); ::..':::á8;:; 'J'-ilH1111ir: ·u t nztis a 1''ori nu laP 
Korn1u!es körül. (C)yúg~·szerészi Szc11ile 10·!1/51. sz.); 
,)':::á8.: :l'I!1a111Jr: l\Ii iiz igazstÍg a l''oNo i.igy·bcn't (C:-yóg~·
szerészi Szcn1le 1D4:2/:2. sz,). - a. Csipke Z.,. 
Z..lé111erl11 [.: :\ \"Únykészít.é;-; kézikönv\·e. (13p. JD,10.) 
- 4. °J.Jr. l"öluyc,•u: ~]<'.: 1\!~!uíny RZÓt.1gyógyoii\·únyPk 
ur\"osi ft>ll111sz11óli:ísi:íról, a phytothen:ipióról :íltn!1í!1rui. 
(C~yóg.\"SZ:l~rcink ::i:l. sz. l D5S. rnürcius). 

.:t-p Jl- Pa no~ 11: 0 Fon11ulac Nonn~dcs 

.-\DTOJ1 npcacran;!}lCT OÜCTO}lTCJlhCTDa noaHHl(J!(Jí!l'
J[J15T 111\\ClOUll'ii CllJIY l! Il HaCT051lllCC npcMn l(OJfJJCJ(UHll 
cTaHitapTHblX pcucnTOD 11 CB513a!IHYIO e HCii TYDl\C.;lYIO 
úopLÚY, MC)l\JlY <jlaÚpll!\aJrraMH 11J101!3IlOJtHUVI:\lll JIC
J(apCTBCHllh!C 11pcnapaT1,1 ![ (!Jap;\lal\CDTa,\UI paúuTa!O· 
UtJJMII Il 3TITC!\C. fioc_r1e :-rroro <l.AT()P :1aHIL\l<le"J"c51 nn Cl!X 
11op 011YÚ.:"!H!(11na11HbDl!I n:J;taHHH.\U! Fonnulae Nor-
111alcs. 

e. !~ 1! (1 (.) (' z ,\·:.·!hol lhr; }'or11111!1u- ~\'r1J"i//((/t:s 

!ttfun11ati(ln i~ i!i\"(•/l al1oui- t!u~ (•in:unista!l\'PS of 
nrigin of ilH· ('Olh,ctio11 of stnn<lan! 11rnc.-;tripiions 
( Fonnulae .'.'\orn1nlc·s) \·alid aí. [ll'('.e.;ent, HS \\"(•!! ns al1ot1t 
U1p sPrious fights 1'<'{\\"l'Pll t!ie 0.xp(Tls ()f t!ie 1il1art11n· 
C'l"'utivn! itH!uSiry niHl i!H~ offi('inc 11l1nnH11cists t:ont·Pr· 
ning- ihut. 111ní te!'. 

:\. sur,·e.\· is gi\·pn n!Jolli Fon11llhu· :\(1rn1HIP~i !ui\·inJ.! 
ht•e11 ··ditcd so fai'. 

1) !'. e; Y· I~ ii d (') t' z y: ("bcr rf (,; Fur1111tlllc .\~fJ)"l/lif{l:H 

! )nrger-:t1·1lL \\"Pl'dr-n dlr· l"n1stiin<lP r!f"'r ntU"li gvg<'ti· 
wilríig i11 l\:ntft· stelH•nd«n :-:1.andanbn111111ltu1g unrl dit> 
danlit \·crl1undt·tH'tl i-itreitigkeitf'n Z\\·is1.·hcn den :\l'Z!l('i· 

fnhrikantf'll unrl don in ;\potheken Ui.tigt'n Jlhar111a· 
Z!.'llt(•tt. _.\l1sc·lilir·f.)f•1Hl \\"Pl'<lPn 1li(• bishnr crtH:liiPn1•1n'11 
:\uf!ugcn d1~r Fonnubu~ :\orHlalcs r(('l' .lleilie l!Hcli aJJgc· 
fülirL 

1 l-1·0 (_; y. !~ <i ,[ i'1 ez y: l'r! lo F'!1'111uloc .\'r,1r111(i1':8 

LH nútoro i•n·zr·ni.!!;1 lü cirkonstaHcuj11 di' l'::>ii_0:o dn la 
- e11 Hungario nnkuú ll\IB ,-rdidn - nun11n r('cC'pt.o
kolPld.ajo. knj !i pn:zr•nlns nnk11.t1 ln g1'1l\·ajn hutn!ojn 
intf'rri!ntnjn kun .0:i, ki11j fui·inzis ini.!•r !a tneclikan1c11l· 
fnJ,rikisioj knj fnr11111l'iit-doj lnhurnntaj !'il ln n11ot('koj. 
[<'int· !i d«nond•rns ln fris nun ni•(•rintajn t:ldonojn df' la 
.. Fonuu[ap :\"or·nialí•s''. 

(i)c11u11l'/1rcis ()rcn-'!IÖrf(:ilr'fi Jf/Í:;c1!111, B111fa.11cst. ~·l1Jrórl 11. l-··'.J. ~- /()/.')) 

.Érkezett: 108·.!. :\ !. ~;. 

i\ KórrnAZI GYÓGYSZERTARI 
:\SSZISZTE1'TSEI< !(ÉPZÉSE 

I?.ay, i\'l. D.: :\n1cr. J. hosp. Pharn1. 41, (12), 2595-25!Hi. 
(lD!J.!). 

f\ szerző az 1\SfIP (az ainerikai kórhúzi gyógysze
rl•s%ek szövt.:lsége) irányelvei alapján e tekintetben 
<!.lapvctö fontossú;:;ú tCnyekrc n1utal rá. lgy: szükséges. 
hogy a kórh{1zi gyógyszertúri asszisztensek felaclat
l•s rnunknkörc n1eghatúrozúsra kerüljön. Ennek is
n1ereté>hen szükség van arra. hogy incgfclclö képz(,si 
pnJgran1ot ú!litsanaJ.: lissze szún1ukra. 111a.icl a képzl•::; 
t.f,nyérlíl n1egfc!el6 iga;:olósban részesülhessenek, an1i 
a tovilbbiakban at: anyagi elisn1crést is n1ag:a ulén 

vonja, isn1erteti az 1\SI·IP erre \"ontatkozóan kiadott 
dnku111entun1alt. i'Tyolc fóle képzési progran1 került 
kiclolgozúsra. !-:eti6 ezek közül jelen szaklapban is 
n1egjeleni. :'\111ellctt érvel. hogy nen1zeti, általános és 
egységes progran1 kidolgozása illetőleg alkaln1azúsa 
\"inné előbbre a kérdést. 1\zt is vizsgálja. hogy hol. 
rnilyen forn1úk között történhetne n1eg a legcélsze
riibbcn az asszisztensek kénzése .. r\n1ellelt. foglal úl
lúst. hngy az erre alkaln1as· intózn1enyekben n1ind az 
ch11éleii. n1incl a gyakorlati képzt.!si. szükséges bizlo
sílaní. Beiejezésül rún1utat: senkinek sincs nagyobb 
szüksége jól képzelt nsszisztensre. 111int a klinikai 
gyógyszerószne!:. (201) 

Dr. r~e11tp/c;· I\.urt 


