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A gyógyszerészek és az állategészségügy
·Dr. Stampf György
A szerző bemutatja a gyógyszerészclc feladatait az ál/ategészségiigyben. A veteriner
gyógyszergyártás szigoní követelményei megegyeznek a humán gyártáséival. A kétféle
medicina felhasználásánál tolálhatók egyezőségek és különbségek.
Az élelmiszertermelő állatok kezelésénél igen fontos az MRL értékeken alapuló várakozási idők betartása. A szerző elemzi a forgalmazással kapcsolatos helyzetet, valamint
felsorolja a legfontosabb törvényeket és miniszteri rendeleteket.

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM) tartozik és ezt a
mindenkori miniszter felilgyeli. Hazánkban húsz megyei
Allategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás mű
ködik; ezek a telillet fontos bázisai az ellenőrzést, az engedélyc-cést és a vizsgálatokat illetően. Az állategészségügyi intézetek a bakteriológiai, virulógiai, kémiai vizsgá~
latok nélkülözhetetlen műhelyei, ahol mindenfajta állatbetegségre fény delill. Az Állatorvostudományi Egyetemen valamint az MTA Kutatóintézetében nemzetközileg
is jelentős kutatások folynak.

Egy ország egészségügyi állapotának integráns része
az állategészségügy, hiszen egyrészt az egészséges táplálkozás nehezen képzelhető el az állati eredetű fehérjéknélkül, másrészt a beteg állatállomány közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti a lakosságot! Ez a megállapítás érvényes a hobby állatok esetében is, hiszen a kedvencek betegségei, élösködöi megbetegíthetnek bennünket is. Ezzel
a kérdéssel foglalkozik a zoonozis tudománya [1].
Állategészségügyünk szervezeti felépítését az !. ábra
szemlélteti. Az állategészségügy a Földművelésügyi és
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Az Állatgyógyászati Oltóanyag- Gyógyszer- és ·rakarrnánycllenörzö Intézet (ÁOGYTI) feladata a készítmények 61)'ártásának engedélyezése, ellenőrzése, beleértve
az import készítn1ényeket is. I·Iazánkban manapság már
kevés szakember tevékenykedhet hatósági állatorvosként,
ezért az állatorvosok között sok a vállalkozó. Magánpraxist az egyetem elvégzését követően egy év múlva folytathatnak, ha egy rendelő vagy állatkórház alkalmazottjaivá válnak vagy önállósítják magukat. Ehhez az Állomás
engedélye, az Állatorvosi I<amarajóváhagyása valamint a
vállalkozói igazolvány kiváltása szükséges.
A magyar állategészségügy működését alapvető törvények és rendeletek szabályozzák. A közelmúltban elfogadott és nyilvánoss<igra hozott fontosabb jogforrásokat al.
táblázatban foglaltan1 össze.
!. táblázat
A 11111gy11r á/111/egészségügy legfo11to.w1bb joM,.fárrásui

1.

Türvl:ny az A.llatcgészségügyröl l 995. évi XCI Lv.
rvlagyar KöZHíny 95.·sz. nóvcmbt:r.4.~ 1_995:
Takarn1ánytörvény 1995. é-vi XCII. tv.
f\1agyar Közlöny 95· sz. öovcn1bcr4".. ·1995.

3.

Füld111üvclésüg}:·i Nli_n_iszler·J,_2!_1996: _(VIT.<?).:_·.·
Fi\4 rendelete az áf_latgyógya~zati- készitlnén)'e_kr_öl
íV1agyar Közlöny 55 .. s7. útn 3451·I996:

-L

1\ füld1nüvc!ésiigyi 1niniszter.21/1996·: (VIL 9.)

Ff\.1rendeleteú1harhálc\;él kíVálfásáiól·és kciélCséröl·
rv1agy:ar Küzlüny 55. száilr 3442 ·! 996.
5.

Állatcgésrségiigyi Szabályzat
4 JiJ 997 (V. 28.) FM r~nd.
!'v1úg}ar KnZl_liny 46. szárn 3266 ·J 997.
3. s:Z. rí1c!lékkt Jouszihiilvok
1. sz: rllclll:klct A!lnti hu!Íadékok
1. sz. n1cllék!ct· Aila(egés;.ségiigyi S7„abá!yzat
l'v1cziigazdasúgi és l~lclrnezésiigyi .l~dc.sitöhcn

(í.

f 998. évi XXVIII. törvény nz állatok védcln1éTÖI Cs kí1nélctérü!
i'v1agyar Küz!iiny 28. szürn 1A07 1998.

1\z ú!lategészségügyi törvény az állatgyógyászati készítrnény frlgaln1út az alábbiak szerint definiálja:
"ál/atgvdg,J'ÚS:::ati kCs::ílnu}ny nlinden olyan anyag.
kJs::if!nény, cune~rct az élc) állat élellani és káros állapotának hejá(vásolására. illetdleg vizsgálatára alkabnaznak, a::: állatgyógyszerek, állatgvóg,vás:::ati oltó- és kd1_iel:::(J anyagok, úllatgyógvós:::ali grágyhatású készítnzények.
a:: élettani s::iikségleten}C!liil adott 11e111 nutritív testidegen
1akaru1ány-kicgés:::ifr) anyagok, telcpspecij/kus oltóanyagok. 111agisztrális cí!latgyógyás::ati készí!Jnények, á!l(t/gyágFászati segédanyagok.''
Ebböl vilúgosan kitűnik, ht.igy !.!VÓ!!Vhatású valan11nt
inagisztrúlis készít111ények is felhasználhatóak az <illatok
gyógykezelésében. fvlint érdekességet kívúno111 kien1clni
a hon1eopútiús összetételek alkaln1azúsát [2, 31: ezek néhúny esetben figyc!c1nrc n1éltó credinényTe vezettek. fvlás
a hel.yzet a 111agisztrúlis szerek területén. n1crt s~ünú!atos
111ódon forgalinuk igen jclcntös n1értékbcn \ccsükkent.
t·:nnck részbeni 1nagyarázatúu! szolgál a Szabvúnyos
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Vényn1inták (FoNo Vet.) gyűjteményének elöregedése
141, söt az egyes példányokhoz való hozzáferhetetlenség!
Ezen kivánt változtatni 1998 áprilisában a Földn1üvelésü61)'i Minisztérium az új FoNo Vet szcrkcsztö bizottságának kinevezésével. Ebben a bizottságban állatorvosok
és t,l)'ógyszcrészek együttes tevékenységének eredményeként kell megszületnie a kor követelményeinek mcgfclelö
kézikönyvnek. 'J"ováQbá az állatorvosok részéről bizonyos
mérvű szemléletváltozásra is szükség lenne, nevezetesen
bátrabban kellene alkalmazniuk a magisztráliákat, mint a
kiegészítő terápia hatékony eszközeit. Ezen a téren nagyon
szoros az állatorvos-gyógyszerész együttn1üködés.
Azonban az állatorvoslásban is tagadhatatlan a b1YÓb1)'szer-specialitások vezető szerepe. A fOrgalomban lévö
gyógyszerek, gyógytennékek, nem nutritív prcn1ixek szán1a jelenleg hozzávetölegcsen kétezer, ezek döntö hányada
i111port tern1ék. A készítmények törzskönyvi bejegyzéssel
rendelkeznek, forgalmazásuk engedélyezett, minöségük
garantált valamint az állategészségügyi hatóság által engedélyezett. A 22/1996. (VII. 9.) FM rendelet tartalmazza a
forgalombahozatali engedélykérelem kellékeit. Ebből, a
teljesség igénye nélkül idézve néhány kövcteln1ényt: elüír.ís a pontos receptúra, a rövid gyártástechnológia, a gyártásközi valamint végtcnnék ellenörzö vizsgalatok, továbbá
a toxikológiai és fhrn1akológiai vizsgálatok, úgyn1int az
akut, krónikus, szubakut toxicitás, n1utagenitás, a farmakokinetikai adatok, közegés7_i;;égü!:,ryi vonatkozások, ökológiai
hatás tisztázása és végezetül a kiszerelés feltüntetése.
Az állatgyógyszerek bizonyos tekintetben hasonlítanak a hun1án medicinákhoz, dc számottevüek az eltérések
is (II. táblázat). A gyártással, valan1int a minöséggel kapcsolatban a humún gyób')'SZerckkel minden vonatkozásban azonosak a követelmények. Nagy tévedés lenne azt
hinni, hogy például egy glukóz infüzió „lege artis" tninöség esetén felhasználható a klinikán vagy a kórházban,
bárn1inc1nü kifogús esetén azonban n1ég alkahnazható a
szarvasn1arhák kctózisúban. I<.önnyen belátható, hogy
ezen a fronton is a GMP konfonn gyártás, rnínöségbiztosítás, 1ninöségcllcnörLés fCladatainak ellátás<ira a !cglC!készültcbb szakcn1bcr a gyógyszerész.
//. táblázat
l!unuín és 1·cteri11cr liészif111é11yel; ússzelrason!ítása
L~l!}'e:::ás~;gek

(1l'v1P ko11fr1n11 gyógyszergyártás:
ivl inöséghiztosítiis, n1inösl:gc 1!cnörZés;
Pontos dozírozás:
tvlcglClclö stabí!itás.
K iihJnbli:/iségek

Speciális gyógyszt:rf'orn1ák (tögyinCúziók, tlyttklii·\'.ck:. Spirf1lok);
l'v!RL érték, vúr3kozásí idö:
.... Frijspt:cifit{1s;
-- Tiibbadagos készít1nC11yck.
1\z úllatgyógyászatban jclcntös szerepet játszanak a
spcciú!is gyögyszerfon11úk. Így pL a rnasztilisz kezelésére szolgúló tögyinfúziók !okúlis hatásra tervezett olqios
oldatok esetleg szuszpenziók. ,\ külünbözö nyakörvek az
é\ösködök clriasztísúra szolgálnak.

;\ honnonokkal átitatott spirálok az ivarzás szinkroni-

zúlúsát biztosítják. Ezen kívül figychnct érdemelnek a különféle fürdctöszcrek, a habzó n1éhtab!ctta, a rnéhszivacs,

a llistülöcsikok valamint a spcciúlis állatgyógyászati terúpiús rendszerek [5, 6,

n

Az

élc!n1iszcrtcrmclő

állatok gyógyszcrc!ésénél egyik

legfontosabb szcn1pont az c!öírt élchnczés-cgész..c.;égügyi
vúrakozúsi idö betartása. A különféle fannakonok kiürülése igen cltérö. sokuknál jelentős kun1ulációval lehet
szún1olni. Így közvetlenül a gyógyszcn::lés után lcölvc az
állatot annak húsa. zsigeri szervei, dc teje, tojása is szúinottcvö gyúgyszcrn1aradékot tarta!Jnazhat, a111i az cn1bcri szervezetben ncn1 kívúnt clváltozúsokat okozhat.

()ptin1úlis lenne a .,zéró tolerancia" elvére hagyatkozni.
dc ez igen nehezen. csak speciúlis tenyésztési, tartúsi körülinények között valósítható 111eg. í\z esetek döntö többségében a szakcn1ben:k inegclégcdnek a 111aradékszint (toleranciaszint) betartásával (M'L'ima\ Rcsidium Levei MRL),
an1elynek értékeit a European tvte<licines Eva!uation
;\gency (E!VtEA) keretében rnüküdö Co1n111ittce fr1r Veterinary i\.1tedicinal Products (CPVP) úl!apí~ja n1cg. Az európai
szabú!yozús rendszerébe nylljt bcpillantús a Ill. táblázat.
Ill. táblázat
[,
!
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A lutfóanyagok szabiilyozása az il!RL alapján
!F11ni11ai s::ahá!ni::ú1· E.\!EA. f.01u/011)

értékük van.
rncgúl\apítntt
pl. r-1aktfü11-antihiotiku1nok,
ivcn11t.:klin. enro!loxacin.
!!. os::hi(i·: szükségtelen az iv1RL érték.
\·ízo!dékony ví1nn1inok,
tcnnészctcs :1nyagok
{hnnnonok, ho111cópűtiás: szerek {)_1 felett).
Ifi. os=túfv: prnYizórikus ivIRL értékük van kgl'cljcbh 2000.
dcccrnbcr ~l-ig.
fi·: os=tá~1·: nincs !VIRL értékük. !egH:i'.:_~,l_~knck ncn~-~~-1~~·

!. os::tá(r.·

;\z Európai Unió rendelkezésének n1egfele\öcn az
é!cln1iszcrtennclú úl!atllknúl az a\úbbi anyagok hasznúlata tilos:
furazolid(Hl.
-- din1etridazol (kivéve a pulykúk black-head betegségét).
klorarnlCnikol.
kolhicin.
klorofrinn,
klórprornazin.
nitrof'ur~in

sz{innazékok.

Az expediálás alka\inával fontos erre a 11101nentumra
felhívni az állattartó figyelmét.
A veteriner készítn1ényeknél a fhjspecifit<is a fCj!esztö
kutatásnál va!an1int a törzskönyvezésnél egyaránt alapvctö kérdés. A gyógyszcrkészítn1ényckct terápiás szen1pontból a javasolt állatfajokra külön-külön ki kell próbálni,
söt tisztázandók a biofarn1áciai, farn1akokinetikai tulajdonságok is. Az egyes állatfajok cgy111ástó! eltérő gyógyszerérzékenységét néhány példán az /J~ túhltízatban n1utatjuk be. Érdekesség, hogy egyes kutyafajták érzékenysége is eltérhet egyn1ástó!, dc J mJcskáknál a paracetamol,
a nyulaknál a línkomicin kifejezetten veszélyes, 111érgczö!
ti-: ttiblti;;at
f{(f1..'.ic;.ctt g_1·ágJ·s;.crér;.1..íke11.i·ség egyes dl/11{/l1iok11úl

Altat raj
Tnjú j0rcék
IC:UTYAK
kuvaszok
co!Jic-k. bobtail-k
LOVAK
Pt)NIK
iv1!\CSK:\K

szopós 1nalacnk
NYULAK
PULYKÁK

·1ckintctte! az új készítn1ényckre, valanlint a korúbban
rnég nern alkalrnazott összctéte!ckrc, a rncllékhatúsok ligyelcn11ncl kísérése az úllatcgészségügybcn is nagy szolgúlatot tehet a terápiás biztonsúg érdekéhen.
l lazúnkban is 1negkülönböztethetö a frirn1akonok azon
csoportja, a111e!yct hun1ún és vctcrincr készít111ényekben
t:gyaránt használnak (L' táblázat) Cs rncgtalálhatók a kizúrólag az állatgyógyúszatban hasznosított an)''agok is (JiJ,
táblázat).
!!u11uí11 és

~·eteriner

~/: táblázat
készitlnényekben CJ.:J'aránt ulkal11u1zott
h af(Ía11_}'11gok

- - - - - - - - - - - - ----·-·-·"'-"""
Nev
fndikúció
Ciydgyszcrfórrn<i

------~---

l. A1noxicillin Klavulúnsav
J\1npicillin
.1. Dcxa1ndazon
4. Epinefrin-f fC!

pu!vis, tabktla
kapszula. p'aszw
injekció, híhktta
injekció

5.

tabletta
infúzió', pulvis
gél. kenöcs,
tabletta
tabletta

0

r..
7.

ronidazo!.

111ctronidazol ( ! 998. n1úrcius óta).
;\ helyes diagnózis f'clúllítúsúhoz vala1nint a szakszerü tcrúpia rncghatúrozúsúhoz, alkaln1azúsúhoz feltétlenül
szükséges az úllatok élettani. tul~~idonsúgainak, kúrtanú11ak tanuln1únyozúsa, valainint a rendelkezésre úlló
gyógyszerkincs isrnen.:tc [8. 9. 1Ol ;\jó állatorvosi gyakurlat (C:i\/P) egyik fontos clerne az élchnczés-cgészségligyi vúrakozási id(i ligyclcn1hi.: vétele r 11 ].
Lzcn a térL·n a gyógy.'izcn:.szck i.'i igL'll .sokat tehetnek a
s1.akn1ai clóír:isok bctartúsúnak érdi.:kébcn. i\ gyógyszereknél a föbh adat 111ellctt n1indig fcltüntetcndö a vúrakozúsi idö
lélrla11101. an1L·ly néhúny órútól akár 40-50 napra is teijcdhet!

szaponinok
nikarbazin
strepto[l1iéin irn
tc'trá.mizo!
ívenncktín
nurnequin, tc'triln1izol
!Cnilbutazon
paracétnn1ol !! !
prokain (pl. pcnicíllinncl)
1írikonliéin! ! !, _gc'ntánlic!i1
salínorni'cin

X.
9.
10.
!L

12.
! 3.
jcJ.

15.
ló.

Antibakteriális
Antlbaktcri:ilis
Szteroid
Syn1patl1on1in1ctico1n
NSA!D
Feni!hutazon
Szénhidrát
Glukóz
J\ntíbakü:riú!ís
K!órhcxidin
antírnikotikus
[ .cvan1ízn!
Endoparazitikun1
ivlehcndazol
Endnparazilikun1
i'vlcti ! prcdn izolon-ncetút Szteroid
Antibakteriális
Ncnn1icin szulfiít
EndnparazíNiklozmnid
tikun1
Antibaktcriú!is
()xítctraciklin ! IC!
?'-lnra111inn-phcnazon natr. Antípirctikun1
rncsylii:.:un1
Anacsthcticuin
Prokain 1tC!
Vita1ni!i
Rcti11nl-pa!111inút

g0l, paszta.

tabletta
injekció
t<iblctta

gyógyc_úkörka
tabictü1

injekció
injckciö
pulvis
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VI. táblázat
n·iaírálag a i'eteriucr kJszít111Jnyekbc11 alkt1l11u1zott
far11url<o11oli

Jndikúciú
1. :\lhi:ndazol
Endn-parazitiku1n
2. A111i1rúz
Ei..:10-parazitiku1n
.1. Dii..:lazurll
Ct1Ct.:idiosis prevenció
„J.. Fnrollnxacin Antibaktcri~llis
5. Fcnbcnd<.vol EnJo-parazitikun1
ü. Flubendazu!
Endo-rarazitiku1n
7. Flurncquin
Antibaktcriúlis
X. lvcnncktin
Endo-parar.itikurn
!)_ KloxaLil!in
tvbslitis ellen
! O. 1,u!i.:nuron
Fcto-par:vitikurn
! 1. i\'loncnrin nútr. Cnccidiosis prevenció
12. (Jxihcndazti! Endo-purazitikurn
! .1. l\irazikYantl'l l'.ndo-parazitikurn
!-!. Pcrn1ctri11
l'.cio-parazitikurn
15. Pir:1nt1.:I
l~ndo-p:1razitiku111
1 (1. S;di110111ici11-NaCoccidioszt:1tikurn
17. S1.ul!l1klúrCuccidiosrtatikurn
pira1.i11-'.'Ja
li\. TL'!ran1i/\1I
!'. nd<1-p:1ra1i ! iku1n
!9 ·rian1u1 i n-l"u- i\ n! i h:1kt1.:ri ó! is
Ti!ozin~t:ir-

( iyógysz<.:rronna
pL!lvis, szuszp. gran.
.,nyakörv··
prcrnix
oldat. szuszp„ t<.1blc!la
tahlctt;;i.
paszta
injekció
inj .. Pour-tin, prc1ni:x
tög:yinllizió
t:ih!cua, szuszpcnl'ió
prcniix
gyúgycuknrka
tabktta
spray
tabletta
granu!útun1
pulvis

.'\11tibaktcriJI is

pul\·is:. granu!úturn
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(rdckcs a hatóanyagok tcrúpiús tulajdonságait és értékt:it alaposan tanu!nuinyozni, hiszen ezek külünbözö l"an1ú1.ia névL'!l. többféle vú!tozathan is forga\0111ban vannak.
_;\ !!:ntickbcn 111úr cn1litésrc került a gyógyszerészek
szerepe az úl!atgyógyszcrck e!öúllítúsúval kapcsolatban.
iV!osl utalni szeretnék az anorganikus 1nérgezésekjclentöségére, ainely kialakulhat t:gy hibós gyúrtús (_pl. a kellö
ho111ogenizú!ús elinulaszt~ísa) vagy a gyógyszcrcserc kapcsún is (!ósd J1/. tábldzat). :\ st:rtések rnt:gfClelö szelén
e!!útnttsúgci az credn1ényes tenyésztés l{H1tns kritériun1a,
rnerl a g!utationpcroxidúz cnzin1 111üködéséhcz létContossúgú az E-\·itan1in és a szelén !' 1 ~l. Ez utúhbi túlaclagolúsa akúr ?.0 ~'Í1-os rnortalitússal járó n1érgczéshez vezethet
1

;\z összeállításon1 végére hagytan1 a forgaln1azás kérdéseit. ·ragadhatatlan tény, hogy jelentős vú!tozásoknak
vagyunk részesei. A rendszervúltozás előtt az !illatok
gyógykezelésére szolgáló n1cdicinúkat az állatorvosok
szinte kizárólag a patikákból szerezték be, viszont n1anapság a legtöbb úl latorvos a gyógyszerek, gyógytennékek söt konfekcionált állateledelek forgalrnazásúval is
foglalkozik. Teheti ezt az FM 22/J 996 rendelete alapjún,
an1cly kin1ondja, hogy a „törzskönyvezett állatgyógyászati készítn1ényck forgaln1azására jogosító kiskcrcskcdcln1i
t:ngcdélyt a területileg illetékes A.Hon1ás szakvélernénye
alapjún a 1ninisztcr adja ki". Ez a lényege az úllatpatikák
létesítésének, an1elyct rnüködtcthet ú\latorvos dc gyógy·szcrész is.
i\Z úllatgyógyszcrek forgal1nazús{tnak jclentös része
ezekhez kötödik. '!Cnnészctcsen a küzf'orgaln1ú g_yógy.szertáraink is tarthatnak úl\atgyógyszcrt, söt 111agisztráli.s
kizárólag itt készülhet. Szórvún:yosan 1nég hun1án készítn1ényckct is IClhasznúlnak az állatok gyógyítúsúra. Ez f"öleg igt:n kifi.:jezett az inl'úziós készítn1én)'Ckn01. hiszen
f'vlagyarorszúgon kizc.írólag \"CtL'rincr tl:\használúsn.1 infúziót nern gyúrtanak. ;\ J/fff. illetve/)(. táblázatban igyt:keztc1n bi.:111utatni a két!C!c forgalinazús elönycit va\an1int
korlátait. Sok ú\latpatika az úllatrcndclövel vagy az úllatkórhúzza[ közösen létesült, így a diagnózis, valan1int a tcrúpia egy helyen valósítható n1cg.
Vili. táblázat
.·Ílf11tp11tikúkh1111 tih·h'111i'forg11!1111tzús ef(inyci t;.~. /;orhítai
i\!lallJr\"OS a tul:ijdonns:1. \"Cí'.t:tö.ie
Kúrh<iz. rcnddii, ú!!atpatika ·~ diagnúzis. li..:r<ipia. gyógyszerelés egy helyen
Kii!linfl:le nutrití\· k0szítn1t.'.nyck
Kiegés:t'.itö J..:cllékl..'k a hr1hby ú!latok szúrnüra
- Szakiroda!or11
Lu:-;uscikkek
!\.nr/átuk
A gyúgyszcrt~íri Ogyclc! hi;ínya
A hun1ún kt.'.szitrnényck fi1rgaln1azúsünak !ila!rn:i
A 1nagisz!r:"dis gyógys1_crkés1.it0s hi{inya

1131.
VII. táblú:at
/,\". rá/Jlúzat
. J gyágy.,·:.rrtúrali/nr11 tiiríl;llií.fiirgal11ur:.Ú.\ e!ií11yci l;.\ liorlútai

0.1 n1g/kg kiegészítés
0.5 n1g/kg a k0sz tak.-han
l .2 nigd.:g idü!i 1110n_.!czés: sertésben
Cu

Sl..'nésprc111i\
.luhprl·1ni:-..

·:500 ... 12 500 n1g/kg
500 -2.500 rng:kg

11
Juh
S1an·<1:>n1ar!1;1

~

!OO n1g./n;1p
:i(l----200() 111gi11:1p

.'\ túblúzat jól 111Ul<Jtja a sert0sck és a juhok egyn1ústól
igen t:ltér(i rézigényét. /\ scrtésprcrnix etetése juhokkal
súlyos clvúltuzúsokat, clhullúst okozhat/ 141. Igen rontos
a h1"1r sr.crepe is a u.iplú!éklc.íncban r 15"].

Fl/in.1·/ik

Foly:u11atos rorgcdrnarhatúsúg. ügyeleti rendszer
Elklilünítctt túro!ús
- (i~·ógyszcrcllcnörzCs. n1i11ősí.':g.bizto:;itús
". iviagisztn:ílis gyögyszcrkészítés. individuú!is gyúgS-szcrc!és

Riigzitcu úrak
l\.1Jr/átok
Diagn{lzis. tcrúpiús bc::\\·::nkoz(1s ncn1 lehetséges
-- '\'utritív készil!nényck fiwga!n1:1;1:ús:'!nak ti!a!rna
! .u.\uscikkck kí1.úrú~;,1

:\z úllatpatikúkban az úllattartót igen színes kínúlat !{1gaclja. inert ott 111egtalúlhatja a különféle kiegészitö kellé-
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kckct, luxuscikkeket, és az egyre gyarapodó szak1nai, söt
isn1crcttcrjcsztö kiac.\\'.ányokat is.
A közforgaln1ú gyógyszcrtúraink ban történő forga!111azúsnó.l kicn1clnén1 a raktározás, a gyógyszcrcllcnör zés,
1ninöségbiztosítá s biztosította clönyökct, dc ncn1 utolsó
sorban a készitn1ényck rögzített úrait.
Vé!cn1ényc1n szerint az állatgyógyszerek forgaln1azásában osztoznunk kell úllatorvos ko!ICgúinkkal, söt ezen a
piacon egy egészséges egyensúly kezd kialakulni. A „lege
artis" üzcn1cltctctt és az Á!loinúsok által ellenőrzött állatpatikókban a vctcrincrck förgaln1azúsa n1cgfclclö színvonalon bonyolódik. Sajnálatos tény, hogy erre a bevételre
az úllatorvosok crösen rúszorulnak, hiszen a köztisztvisclöi és a közalkaln1azotti úl!úsok szún1a 111cg\chetösen csekély, haszonúllataink szúrna drasztikusan lecsökkent, így
vcszél:yhc került sok úllatorvos cgzisztenciúja! Becsült
adatok alapjún a közel kétezer úllatg:yógyúszati készítrnény évl.'s !iJrgal!ni értékl.' hét 111illiárd förint körüli Ü5szegrc tehctö. an1i a hu1nún oldalról nézve n1eglchetösen
szerény összeg. Az é!cliniszcrlern1elö úllatok esetéhen a
legtöbb ú\latgyóg)'Úszati készít111ény vényköteles, ezeknél
szinte isrnerctlen az()'!'(: frlgallna!
ivlegitélésern szerint a gyógyszerész túrsadalo1nnak a
inagyar {1!lategészségügy !Clépitéséve!, !Cladataival tisztúban kell lennie. hiszen a forgaln1az{1si kérdCseken túl, a
helyes gyógyszerelés (pl. vúrakozúsi idö bctartúsa) az <.í!latbet1.:gségck n1cgclözésc. vakcinúzúsi progran1ok hiztosítúsa, valan1int a gyúrtás. 111inöségbiztosítús, 111inüsége\lcnörzés, söt a törzskönyvezés területén lehet, süt van is
feladata a gyógyszerésznek . Erre n1úr a fiatalabb gener{1ció az cgye1e111en felkészül. inert a szegedi gyógyszcrésztudo111{1nyi karon kötclczü, a budapesti karon szabadon
vúlasztott túrgy keretében sajútíthatja cl a hallgatóság az
~illategészst:gügyi u!apisn1eretcket, valan1int az úllatgyógyúszati készítn1ényckkcl kapcsolatos tudnivalókat.
1-'c!készülésüket egycten1i _jegyzetek segítik r 1(). 17\.

Azon kollégák részCre, akik még ilyen képzésben nen1
részesültek, a két kar szaken1bcrei továbbképzö tan!Olya1not szerveztek és hirdettek n1eg.
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e; y. S t a 111 p r: Phar11un·ists aud i·etcritut1)' public healtlr.
The author sho\VS tht.'. phannaeists' tasks in thc ani111al hca!th
protcction. i\·ledicinc production Ji:ir anin1als has the san1c strict
rcquircn1cnts as ror htunan bcings. ln using !hc [\\'() groups or
n1cdicincs thcre arc siinibritics and ditli.:rences as \Vcll.
ln case of treatn1cnt or aniinals be found in rood industry \\'aiting pcriod bascd on tvlRL \'UlllL'S has a grL'at Í!nportanci.:.
Thc author analyscs !hc situation rdatcd ln thc sali.: and also
1nakcs a !ist about thc rnost iinporlant hnvs ;lnd thc dcpgcartn1enta! orders signed by a 1ninistcr.

A déli országhatárhoz közeli gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze
gyógyszeré sz munkatársat keres.
Szolgálati lakás és bérezés megegyezés szerint.
Kölcsönös megegyezés esetén a későbbiekben tulajdonhányad megvásárlásának
és a személyi jog átengedésének a lehetösége adott.
Kérem, hogy az

érdeklödők

Patrona jeligére a Gyógyszerészet
küldjék el jelentkezésül<et.
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