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Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
gyógyszerinformációs szolgálata és a gyógyszerinformáció 

legfontosabb forrásai 
OLTV:Í.NYI NOl~:lff 

.. 4 8ZCr;;:IJ cleni.zi a: i.ntézethez bcérkc;;Ő kérdé8ekei. 
vizsgálja a: érrlekl6dők n1unkahelyi n1cr1oszlásál. 
a kérdésföltevés Inórlját. isn1crtcti a fclha.<;;:~nált forrrí
soka t. .4 t a. /Htszt alatok a! u pjrí n (J,l!Ó(/ ys,;,cr i n f Qr ntrí ciá8 
kézikönyvtrfr ös.s.:ctélelérc les;; jaL'a.8latot. 

A„ gyúgyszerkutatús {;S a gyógyszeripar rnha1nns 
fejliích~se és ennek kiivet:kcznu:•nyck(ppen a gy(i;_ry
szerkincs úl!andt') 1ncgújuliísa f;s kisz{~lescd(~se a 
gyógys:r.errcl foglalknz1') Rzake1nhercket egyre nehe
zebb feladat eh~ állítja. Nchl\z ugyanis az iillandúan 
v{dtozú gyógyszerkincs n1cgfelel<'í úttckint{'.sc. _;\z 
or\·nsoknak. a g_y(1gyszcrészcknek, a gy(igyszeri1Jar 
és a uyélirvszcrkcrcskcdelcrn szake111bcrcínck reális 
igén:,.~C. l~~gy valahol tújékozóclhassanak a gyó.uy
szerckkel kapcsolatos {íkct <~rdek!{) kérdésckrf)J. 
.Az Országos Ctyógyszcr(~szeti Jnt0zct n1egalakulú
sakor vft!laJta ezt a feladatot. S - jeJent{),o.; el{;znH;
nyekre t{unaszko(l\'a - létrehozta <iJlanclú uy/1!_!\"
.s;,erinforn1úci{)s ;;;zoluti.latút. _;\ fc!adatkür cil?ttúS~'t
hoz felhasználja a l~Úlönhiiz{í infon1uíci/)i-; forráso
kat (szakfolyóirato.k. kézikiinyvck sth.) t~s sajiíJ 
111aga is készít tájékoztat<ísi kindvúnyokat (C~yúg_y
szertcnípiús -Dnkun1entftciús Szcn1le, Spcctrtu11 
I)harrnaeeu ticu 111 ). 

.._.\ gy<'1gy.szcrinf'orrnúei('1s sznlgú.latllf- e\s{ísorlian 
telefonon veszik ig(~nyhe. 1~ernv;.szctesen a lnH.lapc:.;„ 
tiok sz{unúra a lcgk<inn,yolih kaJH':.:olatteren1ttí Ot'lZ

köz a telefon. (le ncin jclontt~!.:.t:olon sz{unlian <;lnok 
vele \·idéki int(\z1n611vek is. "<\ leu:ut/11Jhi idúhon 
ehhez kapcso!(ld{i új ](_:het(Ís(_;,U - f{iÍzí.~llt a lút:sz1í]a
U:O.'i hoítrúnvban lov(í vhh_;kiek szánuíra - a telex. 
~Í1nely1H_:k l1asznúlata euyre uyakorihh. 

_q_ tclefo11 (<;s telex) útjún t;rkez(.i kt~rdést>k !llt'!
lott ali.szolút sz{un\Jan keve.sohh az írásos lllO!!kerc
;:.;és. I~zek kiiziitt aznnba11 ]{;11\·ew:e:-;.cn tiibh a na
gyobb irodalntukutatúst igónyi/í kl;nl<'.·s. 

.-\ szenu'.dye;:.;en jelent.kez{i kiilstí t~rdekli'idúk szú
rna az clfíz('ít>khoz \·i;...:zonyítva ek'ny('•sz{í. 

.:\ tovúhhinkban cíltalábau a legnagy(Jhh (·sopor
tot jelent/) tolef'nnhívúsok elen1z{;Sci\·e] f(>L;lalko
zunk. 

.Eleinz(;siink <'l;lja e,u:.rr6.szt gyt'l,!;.\'szertáj{·knzt at1'1 
szo\gú!at11nk t-el jes.ítr11l'111 !·é11ek. túr~a(lal 111 i haszno:-;
súuil.nak a lenH~n!.se, 111Asn'~szt a kl:rdése\dJ{í] !cvnn
lu~t{J kiivetkczteté~ek alapján 1ncg{tl\apítani, ho
uvan ala-knl a uv<'>u:vszcri;..;1nert:C'h:ssel i_:..:. fnulalkoz('ik 
i~;f(H·1n<Í.('i('is t"P·\:t"k·(~;l\"S(,'t!C <"s i\Z inf'or111Ú(·'í't'i;.; f'nrrá-
sok kii re. · . · 

.~\ kii\fiildi (:S 1nagyar µy('i,uyszt.•n.~kkel kapc·solatos 
telefonn1eukeresések {;,._ az azokra adott \·úlaszaink 
nyon1011kÚ.vet-ós6n.' rH"luíny (·~ve kl"rd(iívet szerkesz-
t~ttlink. · 

JTölinérésünk 1 éves id{)szakúban a megkeresések 
sz{una G87 volt. Egy hívás töhb gyógyszerre is 
vonatkozhatott. _'-\. G87 alkainin1nal összesen 887 
kér<lésre adtunk választ. 

~4:.: érrlckl(jrf(Jk ;n.cgoszldsa ;n unkahcly s:::erint 

.""\z 1. trlhlú:::rll adatai alapjún rnegúllapíthatú, 
hngy a legtübli u1egkerest;s (28.5'\,) az intrl::cti 
y,11óyys:;ertríra!.·f1ál érkezett . ..:-\ közfnrgaltnú gyúg.Y
szertúrakkal (~S a gy('1gyszertúri központokkal cg,yt1tt 
a telje.s g_yt')gyszertúri hríl<'izat viszont közel fele 
arányban szerepel a sznlgúltatúsnnkat igúnyhe \-ov(í 
i n tl"znH~nyek kiiziitt 
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I-lendkh·ii\ hetenJ.!!(:!l a 1núsnclik helyen úlló 
(21,;")';;·,) cypr;h l'soport:. ]de snrnltuk pl. a 'i\I'agyar 
V"iiriiskercsztet. a kiirzeti orvosi rendch'íket, a kzov
jet Kultúra 1-!úzút st!J. 

.·l:; r:rrir'klr"Jr/r'il: n1cyo.-;.:f!Ís1f 8::rtk!.·r;11;;rtts!;fl .:;::crinf 

.-\ I 1. trífilrí:;ut n1ut.atja, hogy a k{·nh~;.;ek G~l,.J. ·:.-út. 
U\'ÚU\·szert'>szek tett<~k fel. 1.-.:z az a.rún v (isszefüug 
a~. /. táli/fízitf ~idatai-:al. _.\z nrvo.~ok · I'{;szarán'Va 
18,·S'\., ezek a nie,L".kcres{::..:ek C'ls(isnrhan olyan í11t(::;z
nH:llVPkl•{;] (k('lrhúz. klinika. kiirzcti urvnsi ren
del/i) (h·keznek. ahnl ninc;.;c'n int(~zeti gyiígy.szertúr, 
\·agy az intt'.,zoti g;;úgyszertár 1nint helyi infonná
eit'1S. húz is nen1 t:tHiott 'kie\l;!!íh'i \'Ú!aszt ~tdni. _;\ ve
!!_\"(:szek (:L l ':;.) el~{i:.:orhan ,{· !!!·('J!!,.v.~zeripar n~sz{·r{il 
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1982. fr•hnuir 

jelentkeznek. ~<\.z egyt~b kategóriába (S,7 1;i1) könyv
tárosok, a laikus lakosság és köztük ncn1eg,yszer 
1naguk a betegek sorolhatók. 

A kérrlé8fcllcvés mórlja 

... <\. kérdések Sl,8 1;[1-át vécljegyzett név, 13,5S:i-át 
neinzetközi, ill. kéiniai növ (vagy gyári kóclszá.1n) 
alapján, l,7(J:,-át inclikáció és 2,0(;:1-tÍt pedig egyéb 
módon tették fel. 

.il kérdések lénia. szerinti rnegoszlá.sa 

.4.z igen sokféle kérdés rendszerint a gyógyszer
készít1nényck egy vagy legfeljebb néhány adatára 
vonatkozik . ..:-\.z 1. ábra clernzésc során els6 pillanat
ban talún n1eglep{í, hogy vezet{í helyen az előállító 

~ 

-
' 

' 

1 ' 

l',·, •• ,I ••. „. 1 • ••• •• " .••. ~,---~íl:~.r,~·r·~ ·r· · ·p-. ·-,R·····f·: ..... · R··.··.·r:··~···· :CM ;„; ··e ;·;;/· ,;~~;," "'."-'e ;;.;'0: •,g.:o ''/.;·'" • ~'''" 

:;~ ;n '": "·~ ,;.; 5.• _;, _;: .!'.' ::~ .• 

irúnti <~rdeki<'ídés áll. Ez azt 111utatja. hog.r" a hoz
zánk fnn.luh'ik egy incghatárnzott kéRzít1nény11ek 
a beteg sz{unára való 1ncgszerzéséhoz keresik a leg
fontosabb kiinclulö adatot: 1nolvik orszáuban, rne
Jyik gyár állítja olií a g:_v(')gyRzc;t. 7\Tásoclik helyen 
alig kisebb arányszárnrnal áll a hatóanyagokra vo
natknzr'l kórdé::.;. }Iíg a ha.t:ús, a ja.vallat végül is 
loutiihhsziir a kezel<') orvost érdekli (a u:vóuyszorész 
il}:'en esetben inki'thh infor1náciútovúbi;ftó): a ható
an_yagnkat a gy{igy:.;zerl>sz k(~rdczi, hogy annak it'i
rnerctéhcn a rendelkezésre á!l<'i uvóuv:-:zorkineshtí\ 
e.o.:t.:d:leg alka\1nazhatú 1nús k<!szítn~6n}·~t: ajiínlhassoti. 
~'-\._ uvóu:vszcr(~szek snrrendheli elstíbb:-;éu:ériíl tett 
111cg{dJ~íi'lítúsunkat ez is j<'1! szernlC:ltetL '(larn1adik 
helven az ·lnrlikríciós tcrillctre vonatkozó kérdés 
sze;·cpel. .Az ilyen túrgyú kérdések 1ni.igütt lcgna
g>-'ohhrészt. az rejlik. hog)~ valahol (klinika, 1nús 
fr.~k\-(íbctcg gy6gyint<;zot. kiilf'iild stii.) olyan ktil
füldi gyógyRr.crt javasolnak a. betegnek (pl. zúrt'>
jclcntésllen, ún. egyedi l>ehozatali ig{~nylésben), 
1nelynek hatását a kezeUi orvos, az int1~zeti gyúgy
:o;zerész, az Eu:é;.:;z;.:;l>g-t.iuyi }'finLsztt~riun1 illetékes 
rnunkatárRa n~ln isrnerr· 

Infor1nációs forrrísol: a. fclhasznr'tlás f!!fakorisúgának 
tilkrr:br:.n 

„A. beérkezett kördésck inegvá.laszolásához kózi
künyveket, folyóiratokat (~S katal/1gusainkat hasz~ 
náljuk fel. _:\ kiilünhüz6 töhh-keveRchh gyakori
Húggal felhasznúJt inf"onnúciús f"orrÚsokszÚillllÜf:iSZO
SCIJ.. rneghaladja a hatvanat-. _:\ tíz legtöbbször 
használt forrást feltüntet(í 1 II. táblú;:atból rneg-

61 

1 II. túblá::ar 
A 1 f) h:uyyakrabl1tui has::núlt infor111óci1ís Jnrrás 

Index N'onii1n1111 
NSZE: gy,)gyszcrjcgyzék (Hoto Liste) 
I\:atahígus 
:\rzneiniittel Svnonirue 
::\Iartindale • 
I111porílisla 
Sze1nle 
Angol gyúgyszerjeg:yzék {::'III?IIS) 
~ranc·in gyógys1,erjPgyz6k ("\'"frlal) 
Utrnutatú a gyúgyszerkúszítniények 
rendt.•lé;;én: 

Alkalozn 

177 
UiH 
115 

37 
:Hi 
:J . .t 
2n 
28 
27 

25 

úl\apíthat{>, hogy a leggyakrahban használt k.{~zi
könvv az lndox Non1inn1n l>s a Itote Liste. Szoro
san· 111<'\göttiik ki)Yctkezik az cuves ,!.!VÓ!!vszerek 
legfontosabb a(latait tart:a!n1a;.~,; dnl~-{1n~~;~1túciós 
kata.lc'isi;usunk. Ezek cuvlittcsen az üsszes felhasz
nált ff;·ÍTúsnk .J() 1;,·.-1ít n'f.lják. 

....:[:; f'(/Y n1cr1kcreséshe;:, fcl!utsznált forrásol,'. s::rln11t 

„:-\ kt~rdt:sck jellege rncghatározza a fclhasznúlt 
f'orní.snk szÚnHÍt <:s típtu:it'tt. -137 esetben, tehát a 
n1cgkcrcs6sck ti-L<.~,'..-ií.lian C'sak egy kéziki.iny;;et kel
lett i!!t;n\·he vennünk. JI:z az infnr1núciós eszközi)\.:: 
rncgf~le\i; is1neret<.~t tnkrüzi. 137 esethen (20.01;:1) 
folya1nodtunk két f'orrúshoz, a legtöbb (17, i!L 
20) :-;zakkünyvot. negatív v[daszn.ink esetében kel
lett úttanul1núnynznu11k. Ilyenkor ugyanis 1nindcn 
elképzelhet() !ohet{íségct kin1erítünk 1nig a ne1n-
1cgcs 1:álaszt ki111nndjuk. (Sok gondot okoz (;S na
!!YOn nehezíti 1nunkánkat, houv a be1nnnclott 
ú}·ú~yszerncvck cll~g sokszor pon'f;·1tlannk.) 

E!t:g jelcnti.ís :-;zú1nú kc'.·rclést (8',::,) segédkünyvek 
nélkül is 111eg tudtunk v{daszolni. 

(}c:szchasonlítúskúppen JH~zzük 1neg a ;:.;r.a.kiroda
lo1nban találhat('J ele1nzé;.;eket. 

_q_ C'onneeticnti .Euvete1n JnfonnúC'ic'is 8znlgúla
túhoz .l!) hónap alatt°(lll72. TX. 1-107,). XII.":ll.) 
7 ;J(J kt~rdés, a Nnrthenstern ]~uveten1 CJ.vóuvszerin
fnrrnúciós Nzoluálaf-tíhoz 1 (~v'·~~lat.f: (In7.~.'·\. :-31-
-1 (!7!1. X. i3 l .)° 5() k()rd(~:-J érkezett húlúzati si:y('1gy
'z01-észektiil [1. 2]. 

.~\ k(;rd(~sek zü1ne az alúbbi f/íbh kate.~{)riúkba 
sorolható ( !l'-. tá!Jlázaf) . .:-\. véus6 .szúzalékn~ adatok 
1negle1iiíe11 hasonlc'Jak. ,__. 

IJá1u!i t!.-; 1nnnkatúr:-:ai R dnnaújvúro;.;i k<'1rhúzi 
f.!:\"Úsi;yszert(1 r telefonon aclott uv(Jgyszerinf'nr1nú
ciös·~· to\·(;kcnysr;g<'>t clc1nczt{!k -~;~ in7t5-l(l7G-o8 

l T-. ttil!lri::.111 
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években [3]. ~~ felinérés adatai szerint a leggyak
rabban a gyógy;:;zerek aclagolás{1ra, n1ellékhatására 
és beszerezhet6ségérc vonatkoztak a n1egkeresé
sek. 

Ha az OCi\'.T-hoz érkez{) kérdések 1ne~oszlását 
összevetjük egyrészt a két a.1nerika.i' cgyet~rn. nuís
részt a dunaújvárosi k6rház adataival, a1apvct6 
kUlönbségcket tapasztalunk. (Eltekinthetünk az 
időbeli eltéréstől, arnely az artlnyokat lén.regescn 
nem befolyúsolja.) 

~A..z a1nerikai adatok els{5 helyén - inéghozzá 
igen ,lolenttis gyakorisággal - a. szinonirnák úll
nak. l~z tel.Jesen érthet(), hiszen az Egyesiilt Alla
n1okban sok ugyanolyan üsszetételü készít1nény 
gyakran töbh néYcn kerül fnrga1n1nba, az ezek kü
zött való eligazodás alapvcttí jelent6ségll. i-\ szino
ni1n ne\·ck utúni érdekllídt.~s nálunk sen1 jclentPk
telcn. dc ne1n e1nelkedik ki enn)'Íre. 

Nálunk a h{trnn1 lcggyakorihb kérdés az clóállító, 
a. ha.tóanyauok <~:-< a javallat. JDzek küziil a .Ja>:allat 
és az cl{íállítú az arncl'ikai sz{unsorokl)an is elöl 
szerepel (a javallat közel azonos gyakorisúggaJ:). 
„:-\ hazai kérch~;:.;ek cuvütijclét kitcyti „öss::ctlitcl" 
adat- is;en eltér a;;, a';1;crikai néhány százttléktól. 
Ennek._ n1agyarúzata, hogy hnzzúnk ~ncn1 clhanya
. u;olhat6 aní.,nyhan fnrclnl a gyó.gyszcripar is, a1ni az 
I~gyc.:.;ült A.!la1nokban cgyúltalán ncn1 jel!e1nz6, 
1n~ísrészt az is eli-ífordul, hou-v az összetétel isrnere
i:t~licn a kórdcz{j a ,u:yc'i_uvs;,C~rt n1as;isztri'llisan sze-
retné elkészíteni. '~~ ~~ ·-

Jfelt{infí, hogy az adagolás és a n1cllc:L-lurtrí.s 111incl 
az arnerikai. n1ind a rltuuu\j\·úrnsi statisztikúban 
11agynlil1 arúnysy,{un1nal szerepel, ulint az oc~ )_"_[ 
i11fnr111úcic'1s sznlgálatúhan. T)unaú.Jv<lroshan ez 
szinte ternH~szctes, hiszen a k<\rhúzi orvosok a U:\"('1-

gyítli rnunka sorún fülinerülii legküz\·etlenclili 'í~·ér
clÓseikrc keresik a n1cgfelel{í vúi'<~szt, az·()(f~i:"T-hoz 
fnrdnlr\k küzött kórh&Zi orvosok szcí.1na kicsiny. 

.. Az adagnlús (is 1nclll>-khat{ts adatok 1u1uvnbh arú
nva a;;, a1rÍerikai statisztikúkban \-alös;r,í1~íilcu két fr_i 
okra \"Czcthct{) \"issza. ~A.z egyik ((!S ez a sZinoni-
111ákra vonatkozú !!yakori kérdésekkel is üssze
füuu:) az. ltnuv a tin.11i azono;..; üsszetétellí készít~ 
n1?;1·1·~- adaunfíi~1ína.k, 111cllékhatúsúnak. farrnakoki
neti~~ai tl~fajdon~ágaina~.;: eset~cges cllérései, rn~atí 
agga!yosak a gyugyszen:szek es nrvo2ok, 1111tc;reszt 
- és ez elsf:isorhan a nagyobb gyakorisúgr;al kérde
zett rncllékhatúsokra lehet érvényes - a kísér{Jirt~
tok ne1n egysí~ges t~s sok esetben ;1e1n elég kin1erít() 
volta is utúnkc:rdezí:;.;rc kényszerítheti a szakcin
hert. hiszen a füllépó ne1nvúri:, hat:{tsok esetében ott 
1nús a kezelést vl'gztík fclcll.ísségc. 

~:\. fentiekben ele1nzctt: adatainkat összevetve a 
legújabb tapa:.:ztalatainkkal (1nelycket így szúrnsze
rücn ne1n tárgyit-lunk), kiderül. hogy rna jó\·ttl ko•:c
scbb kérdés vonatkozik kézikünvvi adatokra (ha
tóanyagok, el(iállító, ár stb.), ,-isznnt. egyre több 
a honyolultabh üs;;;;r,efüggésck (a. gy{)gyszer anya
tejbe való <.lt1nenctc, teratogén hatús, a ritkúblJ 
kölcsünhatús) ut:úni (~rdeklc'i(lés. 

Ezt azzi:tl 1nau:varúzz1tk, houv a ~vúuvszert~szi 
~zaksajtóban rn7i'i-1Jall rncgjcl~Í~t: [:J,·-51 ~~ s;r,c)ban 
is többször is1nertctei:t szakkiinyvajúnlúsnk 1núr 
11o:dtí•: hatrist crcclnic~nyeztek, azaz a gycígyszeris-

n1ertetéssel foglalkozók n1egkezdték a legalapve
téibb kézikönyvek beszerzését. 

Nen1 lehet eléurré hanrrsúl)'Ozni hou)' n1i\ven 
bb 0 • ' ei. .J 

fontos a.. gyógyszeris1nertctő gyógyszerészek ineg
felel{í szakkönyvellátása . • i\ klinikai gyógyszerész 
inint egy új gyúgyszerészi kategória képvisekíje iR 
csak akkor lehet nélkülözhetetlen terápiás tanúcs
aclc'i a klinikus 111ellctt a gyógyító n1unk1lban, ha 
kelh'í inforrnáltsággal rendelkezik [G, 7]-

:\ gy6gyszeris1ncrtetéssel foglalkozú gyógysze
rt;i"izek kéziküny\·tárának to\·úl>bfejlesztésével kap
csolatos javaslatainkat a következéíkhcn is1nertet
,iük. 

·I~gy intézeti c;s közCnrgahnú gyógyszertár .scn1 
lehet 1neg az alúhbi hazai köny•:ck nélkül: 

l{noll .J ózsc/: (}.vúgyszc:rtan. 1-2 kiitct. ·L rítdnlg. 
kiarlús ·Bp. -:\fcüicina, 107G. 

/);:c!..-crc.-; Lrls::ló: ()rvn:-:i g,yógyszertan. Bp. :\íedi
('ina. 1 ~lRO. 

Isse/,'.1tt.: Béla-]8sel.-ut.: Líritt: Ciy{>gyszerrendclé::;. 
-l. kiad{\'.". ·np. }fcdicina, I n1n. 

f)lflrtky Istrán: l)j u::('iuy:-:;zerek. 13p. i\[edicina, 
1 ~17 -!. 

l.Jrcn.c.;rín .]rí nos: ()r\·osi szóttír. S. kiadás. Bp. 
'_1\\JTa. 107D . 
l~~t1nutaf:i-'1 a gy(01gy;.;zerk{'~;.;zít:11H;nyPk ren<lelé:-:í~l'e. 
:2. kiadús. :Bp .. }Iedicina, 1 \!80. 

(}rríficr Iled-uiy: Ci.yúgyszer-intcrakciúk kelctkcz(;~e 
é::-: klinikai J'clent()::-:égc. Bp., Crl1I(I, 1D77. 

Jfc.:r:y (/é::.o~J!orvay -ló::se/: Cfyógyszerkiilcsün
hatú~nk. Bp., 1l"e(1icina, 1 \J7n. 

."\ J!\·r'l_!!\"SZc:rckre \·nnatko?.(
0

) fenti ki.inyvck n1el
lei:í: l~rrn0szetescn ha:-;znnsak 1nús nrvn.si (anatö-
1niai, élettani. k<'irtani. 1nikrobinlc'1!!iai. biokt~n1iai 
(!:-; ter(1pi<ls) kí~zikünyvek is. 

.Az olyan gyógyszerés;r,ck szúnuíra (intézeti vagy 
kiizfnrL;a l n1 ú g\·t'1g\·szcrt{1 rhan). akik rendszeresen 
cis kit(;·rje(lt:en Í'nul~1lkoznak gyógy::;zerisrnerl:etéssel 
(:•s gy('1gyszerinfortnúci/1val, az ()(+ \~I kiatlvünyokon 
(C1.vúgyszcrteráI1iús ·ooku incntációs Szen1le c~s S11cet
ru rn .Pharrnaceut.icurn) kívül idcucn nvelvíi infor
rnúci('is források is szükst;_uesck. A-java~olt külföldi 
kiin,·veket igvckszünk foÍ~tos:-;{q_::i ~orrcndben rí_i\·i
dt\n · he1nutt~-t:ni olyan szernpnnf:hól, hogy 1nilyen 
kt~rd(;scsopnrt.han c!s(ísnrLn1n n1clyik nyújthat scgít
s{:geL Legt:ölllljük 1ninin1úlis 11.velvis1ncrcttel is 
hasznúlhatc'i. 
1. lndc;r ]{onlinHn1. 10. 0d. 19HO. Ziirich, Sncitéé 

sní:-<se de phar·nuteie, ] D7\l. 
.:-\ ncn1zetkiJzi név vag.r V(;djeg.rzctt név nlapjún 

k(':rdczet:t. gyógyszer t:crúpiús l.H.'sorolúsúrt~d. szer
kezeti képlotér()l, ké1niai és gyógyszorküu.vvi nevci
rúl, szinoni1núiröl ~.s ezek gyártóc(;geir()l kapunk 
!!Y(ir;-: i11for111<lc:íúL (Jsszetet.t kí!szíh1H'.·11yckkel nc1n 
J·{;glal kozik. -Nyelve francia. · 

:.;. (}erccl.·c, [(.-I?ichtcr, ,/.: .:\rznei1nittcl-Nyno11y-
111e. Berlin. \To]k 111Hl Ciesundheit. l\l7S." · 

I-;:\s{ísorln111 a :-;zncinlista or.:-:zú.r..::ok _l!VtÍí!\-~zcrci
nek szinonírni'til"- t:ahíljnk tneg az clí'i<íÜít1), or.::;zág 
fe!tiintetö.c;é\·e\. .~\ legf(>ntosabh ko1nbinációs ké
;.;z[t1nr:11yoket:. is i,c:nH.:r:feti. Nyelve 1H:~n1ot. 
:L Jíarti-nrlale: T'he l~xt:ra .Pbarnu1co11oeia. 

ed. 1„nndon, 1?har1nacout.ical 1?ress, 1077. 



1982. fubnuí1· 

Sokféle kérdésre ad választ ez a kézikönyv, inert 
az egyes hatóanyagok cikkelyei a. lcgfontosa„bb 
gyári készítrnényckrc (összctcttckrc is) kiti5rnek. 
... .\. 1nonográfiák alábbi n.'.·szeire hívjuk fel elsősorban 
a. figyeln1ct: adagolás, toxicitás, rnellékhatások, 
ezek kezelése, farn1akokinetikai adatok (felszívó
dás rncgoszlás, inetaboliz1nus, kiürülés) és a leg
különböz6bb alkahnazúsi területek és n1ódok. Se
gédanyagokat is is111ertet. 

JnLézeti és kórházi gyógyszerészek szá1nára kü
lönösen fontos, inert részletes eligazítást nyújt a 
l!:yóc:yszer pl. intravénás oldatként való clkészító
~t~h;;, vagy inko1npatibilitási kérdésekben. Nyelve 
angol. 

-1. ltote Liste 1 \JSU. ~~ulendorf, ]~d. ()antor, 1080. 
f\z N8Zl\.-ban forgalon1lJan levéí 8820 gyúgy

szerkl~i-izítnu.~nyt i:-;1Hertet. _q_ gyúg.yszcr kereshct:(_i 
\-t~djegyzet:t neve, inüikúció::; tertilct:e. el(Jállítója 
1.~s ne1nzetküzi ne\·e alu11júu. Els(i;:;orhan az össze
tét:elrlil, a jaya!latról, ai ac1agolús1'{)!, a cson1ago
lúsrúl, az úrról, s a gyártó cí1néri_il kapunk pontos 
ftd világosítúst. Nyelve nó1net. 

;). Jle,11/cr's :-:Jidc effccts of drug:-;. n° 1ed. Ed . .Jl. N. 
(). J)nke:-i ~A1nsterdan1, _I~xcorpta l\Iedica, IDSO . 

...'\. gyógyszerek rnell{~\d1atúsairúl (beleértve a 
teratogén és karcinogén hatúst:) kapunk adatot 
a :::;znkirodalo111ban lcírt 1negállapítúsok összcgc;.;;ésc 
nlapjún. Ez a kiaclús rnúr tt külcsünhatúsokra is ki
tér. Nye\\'C angol. 
0 . ._'!ntibiotika-l?ibcl. -l. }\.ufl. Stuttgart, ~rhicrne, 

l\J/;). 
.-\.z antibiotiknn1nkkal ka1)c::-olatos rnindenfajta 

kt~rdésl.ien (üu·1nakokinctika, n1ellékhatús, külcsön
hatás, ellenjavallat, adagolús, indikáció) ré:szlete
sen tújt'.~knzt:at. i'Tyelvc né1net. 
7. CJoodn1an, i~oui.::; 1':f.-Giln1an, .ill/rcrl: rrhc phar

ruacological ba:;is of therapeutics. :Jthctl. Lo11-
don, :1lac1nillan, 1\175. 

Ehl;en a terjcclclincs a1nerikai tankönj'Yhen a 
tübbi szakküny\·-nél részletesebb fclvilú~osítást ka
punk a g:,v-c'Jg3~;.;zerek ha1:úsrnechaniz1n~1sával, far
tnakokinetikújával, 1nc!Iékhatúsaival és tcn'tpiús 
td kal1naz{tsÚYal kapcsnlalos kí}rdésekr(íl. N vel ve 
angol. - " 
8. fi}cal11aU01u;; of druo interactions. '.2 ecl. \Va:-:hing

ton, A„1neriean J:>hnrrnaceutical _i\.ssociation, 
1 \)/(j _ 

_ ;\z üs;.;zef(1g!alás fejezete a. {/.lJOr.s infonnációnyúj
t{tshoz a!kalnia:;:, rövid áttekintést ac1 ll!.!;Ytlllis a 
legfontosahl1 gyógyszerkölc;.;önhatúsnk klÍÍ~ikai je
lcnt6ségúrőL Uthaiu:azítúst acl a káros !IVÓ~vszer
kölcsürliu1tás csökk~ntés{~re \-agy 1negclc'i;ésÓ;.e (pl. 
lJiznnyos lahnratóriurni órtt;kek fígyelüse, inriclosí
t:ntt-. adagolús, a .gyt'1gy~zcrek pontos l.1e\·(ite!i ideje 
"tb.). 

.-\. rokon gyúgyHzcrek fejezete az interakci(Jban 
rJotenciú!isan szún1hajöhei:(), szerkezetileg és far
inakulúgiailag husonlú vegyületeket sorolja. fel. 

f\z ajánlús("Jk fejezetet azért en1cljlik ki külön, 
inert ajánlúst tali'dunk benne n1ús gyúgj-'Szer vá
lasztúsúra vagy a u:vóuyszerkülcsönhatús okozta 
toxikus úrb.tk;~;l kez~iésÓre. 

.:-\ klinikai adatok értékelé:..:c f(:jezcte egycclülú\l(j 
üsszefoglalús az ilyen tí1Jusú edclig n1cgjelent küny-

{j :J 

vek között. Ennek használatát a részletesebb infor-
1núció adásához ajúnljuk. Nyelve angol. 
D. ~Vlu:i·er, P. G.-Leh-tnann, JJ.: .Prak.tischc J?har-

1nakothen11)ie für ;~rzte, Zahnürztc und-~pothe
ker. 1;3. _4.ufl. Ba::;el, bch\vabe, 1\177. E kézi
könyv korábbi kiadúsait l3ernonllí szerkesz
tette. 

.~z lssekulz-féie kézikönyvhöz hasonló 111-ü a. 
8vájcban forgalon1ban levő gyógyszerek terápiás 
alkalrnazús(tról, adagolásáról, gyúrtócégéről és ki
szerelésén'.íl ad tájékoztatást. Nyelve nén1et. 

10. Jlas!.:01..:s;:kij, J1I.D. :Lokarszti,-cnnüe :-:zredsztva 
3Ioszkvn, l\leclicina, l\J77. 

:\z l.ssekalz-féle kézikönyvünk orosz 1negfclel6jc. 
A. Szn\·jetuniúlJan forgalo1nban !c\·(i gyógyszerek
rDl karntnk ré:::zletcs faru1akoterúpiús úttekint(~sL 
NyelYe orosz. 

.:.\ hazúnkbnn fela(lat:szerúen gvúu:yszcris1nerte
t(!;.;scl fogJaJkoz{i gy{)gyszcrészek- vkü'í-61Jen Yégzctt 
kf!nUJí\·es fcln1ért:;:-i (tdataib('>l l_SJ 1negúllapíthafJ'.J 
( V. túh/rl;~af ), hogy 107K·han tülihen \·oltak nuir 
i' els{isorba11 a kineYezct t t;.'-i 1neu:rci gr('Jgy;:-lzcri;;
r111ertetcjk {~..;; kórházi gy('igy:::zerés~~k) aidk-·rondcl
kcztek a felsorolt ki)!l\'Yek küzül tübb~ke\·eseb~ 
liel. · 

l\Iind a kt~rdlííves adatgyiijtés, 1nind a snjút: tájé
koztató inunkúnk fclinén~sc óta eltelt id(Jbcn az 
ajúnlott kézikön.yvek sorában - az egybevúgú 
hazai {·s kiilföldi tapasztalatok alal}jún - nl·h:í11y 
vúltoztahíst tartunk indokoltnak. Tgy a kon'dJ1-Hlll 
ajún!ot.t, dc az t~\·ek sorún a ha::::z111U1llL11u1 húttör!.1u 
s;i;nrul('1 LYcr11ccr (·s lppcn hely(~t fokozatosan az 
rndex No111inu1n foglalja e!. 'i\líg az e!liz(íldJC!l n1a. 
111úr a !e~úja!;ll 1'.•s így a legkeresettebb gy<'Jgyszerck 

1 ·. !ii!J!ti::u! 
.-1 jn;·u.'.·''.i!! /() s.~ul:T.·i.inp1' 

;~ ;;~;;~;: ;{~„ 7 ;.-;,z;:,;·;(
1

/:: ;:~: ~ ;:;:;;; :.;~ ;·: '.: '. 7; :·: ;'.; ~,1„1„11(1 i „ 

lu!1":-: .\q111i111nn 
C:1'l"\•d,„ -~[:i.·lilt<l" 
;\f 1•.rl illd .„.i..~ 
J:u11' Li,;t<· 
?lk'Y•'r'"' :-::id,~ „ffp{·t...; 
.·\Ut il1iutikn.- Fi!J,.j 
( :nod111an-( :ili11~u1 
Evulu11t ion,; of drug 
Íntl.•!'<C\·\ io!l:< 

Korúblmu Bt·rnotilli 
\f a;;t~r-Lelu11~\!l 
.>r af-lko\·,,zkij 

----- ·---···--
(;yú!!:y-

,;z><- 1. 'u1·-
ri;- _·\.dka Xij . ..; < ;:d!o do1ii .-.:nuw 

,,·;;·k [D]" {l!!j [lll !-; ni [l:.!j 
:'ZÚ· f !J 
f! l I ~ 

,, ,, 
!! 
1:2. 
1.i:l 

' ! ,, 
!! ;í 

,, 

'' :\ fdt{:\[„uül hc\'iZ(·l":-> ud\i ];J:zikiiuyv; l.· ~':,'.Ú!".'hl1 li,;túj1ill 
túl lO\"Úbhi inÜV\'k>}t. i:-; ,<cjú11la11ak :t t 1"1l;lltZHt irn11 ~'ZÚ11111ml 
j,.Ji'.!t n1\i\·„k nz t~bD esoporthau, H ·· -h·l j1:liilH'!·: :e ki•.'(.;1··,;zÍU• 
jq;yzddn}!l SZ\'ri.-pc·lndt. A ;.;zúni(lk H <'S(•t(:lll:t! 
1r,1:1,d''\·\·, p,':l1l(t!l}'o'Zht11<1t, :l ki\!í'ijJtli 
it ftJIU.ossúgi ::;orr1:1Hl1;í. j1;Wlik. 
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nezn szerepelnek, az: évenként átdolgozott, hűvített 
Index Nominum jobb tájékoztatást nyújt. 

Érden1es znegvizsgálni, hog}'· a n{dunk használt 
infor1nációs források hogyan szerepelnek az aján
lott kézikönyvek külföldi jegyzékeiben ( V. táblá
zat). 

...<\.. Né111et I~órházi Ctyógyszerészek ~Iunkaközös
sége (~4.DI(._~) [H] szakbizottsága a kórhüzi gyógy
szertárak sz{unára készített ajánló könyv- és folyó
irat-jegyzéket. A belgti P. Nij.s [10] á!tltlábtm a 
gyógyszertárak szá1nára. sorolta fel a. nélkülözhetet
lennek ininősített legfontosabb kézikönyveket. 
A l?hilaclelphia C101Iege of Pharn1acy ancl Seience 
[12], r1 ])rug ]nfnrrnation (~enter ·univcn;ity of 
Minnesota Hnspitals (:Hinneitpnlis) [11] és a Drug 
and Poison lnforn1atinn ~cr\·ices LTnivcr.:.;ity of 
Connecticut (Farrnington) lIJ \'isznnt a sajút in
for111úcit'is tevékenységük e!c1nzésc, illetve s:;;éles
köríí aclatgyüjtéf-:l keretében .<:;orolta fel a gyakorla
tukban leg:fontosabbnak bizonyult infor1núc:iús for-
rúsokat. ..... · 

Ezekb()l a külfüldi adatokból ki<lcriil (s ezt a. táb
lázat is n1egprúhálja tiikrüzni), ,hogy az általunk 
javasolt) a saját n1unkúnkban használt és a gyógy
szerisn1ertetií gy<Jgyszerészck rendel kezL;sére úll<'l 
kézikünyvek legnagyobb réi:ize 1negtalúlható az 
~sszehasonlításha bevont külföldi jegyzékekl>en. 
Ervénycs ez els{)sorban az; Index No111inu1n, a ;\far
tindale és a (1oocln1an-CHl111an esetében. 1,er1né
szetes, hogy a gyógyszerkincs orszúgonkénti elté
rése, a könyvbeszerzési lchet<:íségek. a nyelvis1!1e
ret stb. elkerülhetetlenné teszi az cltérl:seket. luy 
rnin<len orszúuban kézcnfek\·() a hazai fnrrúsnk tSi
síil;ya és ez i1,;dnko!ja, hogy a 1ní listú11kl_H'1l 11c1n 
hiányozhat a saját igényeinknek inegfcleU.) C~erec
kc-Itichter t;s I\laskovszkíj könyv. 

Szeretnénk azonban az elfiz(·jek -„1cllelt (és 11en1 
helyett) a fig.vcl111et felhh·ní 1nóg néhány tnvúbbi 
infnrnuí.ciós forrásra. l:-;1nerete:-;. hog.Y a lcgtübb 
ori:izúg gyógyszerkészítn1Cnyein'.íl tübbnyire évente 

111egjelenik egy a 111i Útn1utatónk funkciójának 
n1egfelelö, üsszcsít() jegyzék, 1nelyek közül néhá
nyat külön is rnege1nlítünk: 

... ~nglia: Data Shect C~o1npencliun1 
Franciaország: :Dictionnaire \Tidal 
ICanada: C'o1npcncliu1n of Phar1naceuticals ancl 
Specialties 
Svájc: Cornpcncliu111 der Sch1reiz 
1'ovúbbi értékes kézikönyvként einlítjük 1neg 

n1ég az alábbiakat: 
The }!erek Index, !I. ecl. Hahway, :\!erek et Co, 
Hl7G. 
~;.\.?\l~L\.. ])rug I~valuations. 4. ed. Chicago, ~A.l\l~A., 
HISO. 
J?hy~úcians ])esk .H.ef'ercnee 1 \l7ü. Oradell, ~ledi
eal J~conn1nicf:l C'nrnpan.y, l\17;). 

!Jraun. 1r.-IJö11hardi .. A.: \'ergif't11ng~register. 
Stuttgart:, ]'hien1e, 1 \17:). 

_.\z l:rdekl<.ich'l a \•ilúg \·ala1ncnnyi gyúgy:-;zerjegy
z{d-::<ir{)l (a rnegrendcléshcz szükst;ges adatokkal 
együtt) teljes felsorolúst találhat az ()sterreiehische 
.-\potheker-Zcitunghan [18]. 

\~t.'.>gll! az is111ert.etctt ("s ajún]ott klizikiinyvek 
hasznúlatúhoz egy túl>lúzattal kívánunk HH;g segít
séget nyújtani. .Itt arra adunk úthaigazítúst. hogy 
1nil\·e11 kénl{~:-; esetl;t1 rnilven ktizikö11vvhöz ércle
n1e.~ fordulni. ~~\ kietnelke~H> fnntossúint jellel, 
a hasznúlhatúsúgot ''' jellel adtuk incg. 

:\ k\'111\·vek lH·:oz(·!'z(··:.;t"·re \·1i1iatli:uzóttn n küvvtkt~z(j út
tnut.nHi.::;I adhatjuk: 

n 11lf/l/i/1tr nvt·ly(i kil11\·\·1·k n kl.":'Zl('t 16\ fi"t.L!J!(Íun a 
kii 11 \. \.( ·:.;·!;oltok l ;H n 1111 '!!\·il~ú ro 1 hn t 1 "J k, 

a> ;du;u; nv(·h·li kiad\·Ünyok a J\_i"1nv\·t'.rt l\:iin\·\·ttir· 
ell:Í!l

0

J o:-:~.1tily 
0

i1nportt·:.;op()!"<i1in1il ( l(l;).i Bp. Hon\·\'•d u. 
•).) n·nd1·lh•·i\Jk iiH·g. H/. olt k1tpl11Ltú fi 11(··\diinyo;.; \ir!11-
po n. 

llU>IJ:\L(J:\I 

1. C11nluui. A.~f 1 1t/111u', lf.·~-(:rl!ru·, lt. · .J. :\11wr. 

f'l11u·rii. :\:-:,,:u~~. _\.i•:i'l/. tl·"ll,~·-0~-l (lfl77). '.:'.. ó'ch11Li
u:~.~iss, _Fn.0: Urug fnfonn. ,J. J.f. (1)-7-D (lf!~O). -

1 · i. tril!/ri;;a/ 

JI ilyen f:,5rd/,· ,:.'itfrbu1 1ni!pen .·::.a!:/;ij11:11"11ii.: n.1níljun!: / 

Ü>'.-;~:pt\':t· 1 (kl·111in) 
Hat ú"11H'!:lia11izrriu;; 
!1Hiikú1·k• 
)!1·1!•-"·klwtÚ:-; t':" ·;agy «lh-njH\·ullnt 

T()XiPit:\~ 

_.\r!t\g'(JJ:·,„ 
luk01ll!lHlilJili1 Ú.:; 

:-'zii1onirr1tt 
[<;j(i!\llit<• 

1. ludt·x 2\011iin1un 
·1 :\rztt('Ín1it.u•\ ~ynonyn1<.' 
:L :'lliu·tiudak 
·L !~011· Li:;tt· 
ti . .:\lvyll·r' . ..; ~i\k t:fft.Tt,; 

ii. Ant ibiot ika· Fibel 
7. Guodnian-Gi!nntn 
S. i'.:\·ultHttious of dru:.; illt\'ri\l:tions 
\). \Vnst'r-Lehrnitn11 .. 

10. 3IaskoYszkij 
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:L f3<Ínrli lJ0111okru1-0s,1Jtoi J!iklrís„-Zalrínyi ó'rínnH:l: 
Cfyú!l"yszt·i·c··:'zr·i 27, (fi). :):);J-:i:Hi (Jfl77). - 4. __ l\.rj8a 
[,,;.,·::!rí-Fallcr f\dr11!,11: Gyúu::>·;.;7.t·r<:sz«t :!O, (fi). 3-1~-:->52 
(!Hifi). - ii. ( JG-\' J l\.iiz\('llH··nyl·k :l.Oi"i Egyr:h i lijc:koz
t ntiis 2. sz. ]Hifi IX. h(.) - 0. ,'-,'o,;1:1 f!t16ngynJr-'J'or11.1108 
Zoltrin: (iyú_u:,·,.;zt~rt"szl't :!.(!. (7). :2(i:l--:2H5 (lfJifi). - 7. 
/\'tis11 Lú.<.·;l/1_:._zr1(1ti l\-rÍrol;1: Ciy('1gy,.;zl~n.'·:::zt•( :!O, (10), 
:is.t-:lS7 (IH7!i). - s, 1,·(Ís({ f.iis::frí: Ci:-·ógy:.:z('rl·:izPt :!fi, 
;')/-.''ifi (lflS:!). f). l\:r11nkl·11ha11,.;-,Apoth. :!S. (·I), 
:l:l-:l:l (lfl7S). 10. ~\-iJs. /-'.: Ft·nn. T. 11Plg. :)S, (1), 
1--:\ (!HSI). II. (/,tffn. f/11r,11 /,',: 1l(l:rd6ivP. flnig 
lrifun11n1inn C'1·11t1·r l'ni\·t·!':.:ity of :\lir11H·:.:uin lfo:-:pi111ls, 
:\linn1'11poll:4. 1:2. ,'-,'/u111·. bunni1 ~\nH·r .. J. plin.!·ni. 
Edtw . . J:i. (2). 1:io-1:i:i (1!17!1). - 1:1. t"llrir'h Tr.: 0.-;t. 
.-\11otl1.-Ztg :!!. (·12). f17;i~~Gi~ (l!JH7). 

H. O .'r T !la 11 l!: !11u1101u111111Io111u1.'1 c.-n•.11cría roc\'
oapcrrwc1111oeo Jl11crn1unyrni1 (/Jap.1ta1r11u 11 oc11Óan1J1c 11c111rÍi1-
J1111<11 unrf1op.1tt1tflll! o ,1e1.·apcr11oe:11111>1x rzperzparnax 

:\UT!ip <t!!<t.'!11:1l!J1ft:T Ho11pr1cb1 IHJcryna1nno1c H llHCT!!
TyT, l!Cc;ic:tyeT paciipt:;(l':le!!l!I..' !!l!Tl'j)l'C)'!U!!Ul:\CH 1111 
\11..'CT<l\1 paÓOTJ,I, CílOCfHÍb! ::a:tall!l !\!Hlj1flCOH, !l~l:1araeT llC-
1!():!!>'.lO!l(lJ!l!blC 11cT0<11111K11. Ha oc11ona11111r nafi:110;1e11uii 
;1c:rz1l..'T 11pe:1:1u;1.:e1111e 11a c11cTau:1e1111e G11G:1110Te1>:11 P}-'l\lt· 
no;icTB !!!1 l!ll1!1(1p.\1<llll!l! o :1ei.:;1pcT!ll..'!!l!lilX npcnapaTax. 

(111 f}u Íi!Ífli'llilf/i1n; ,,„„;.;,." 
]!/1 1r111111·y ·a11r/ //u: 1111,1,,·{ i111· 

11nrt1111t 8r,11n·;,"° of i11fur11111/ion 

! l r _\· () l t \' ii 11 \' i: 
til !lr• .\-11/i(Jli'I{ f ns/ilul; o/ 

ThP inquieries n1T1\·1ng to the lnstit.ut.r.,. aro annlyscd. 
"J'he clislrihnlion of lhe inquicring colengues. thc tnode 
of r1d~inir the quest..ions nnd the uscd sources for HnS\\·er
ing lhc1n nre diseu„sod. Bnsed on t.hP gnincd c::·qH•ril'11ces, 
fl propn,;nJ is for\vnrdcd for the con1posit.ion of n hnnd:-· 
refPrcnl'e lihr11ry. 

·;.:: o {~ ri1 i 0 1 t. v tÍ ny i: .·Ir:nf:Í1nittcl-I11formntion8-
di1:n8/ r/('8 F'/u1r11ur::,c1llischcr1 La1irlcsir1stit11t!'S 1111rf 1lic 
all crw i r.· h 1 i :J8lf~ll Q ucl len rll' r :l r::n e i 111itleli11f or 11111! ion 

\·t·rfnsspr in 1tnnlysiert. dili b('Í dcin 1nstitut. Pinget.rof
Ít'!ll'l\ Fragt·n, untc'rSHC'ht dic :\ufteiluni:r d1•r lni.t·rt!SSen
f\•n naeli :\rlinitspliitzc•n. die ..-\rt und \\'i>iSl' dt·r Fragr_•
st(•llnng und i:rilit dit' \"L'l'\\'P!HletPn Qiu·\!{'11 hPka11nL :\nf· 
:;i·und der E1-'fnlirungt'n c•rliringt \'1~rf1.1~sPr in t'inC'n \col"· 
::-chlag flir diu Zusnrntllt'nst.cllunf.!: f·in1·1· _.\rzrH·iriiittt•!. 
i n fon 1111 t io11 :"· 1~rn nd lii hl int liuk. -

:\. () ! t \" 1i n v i · .11~:1/i!,· 1111u1ti11(r1r11111 ,„ .. n·o •!1· {11 
!>1111[,1 f-',u·1,;·1r:i11 Í f!,,'fif!l!u l'ilj {11 J'!'.:f :rnu·,1j frJntof rf, {rr 
111-:t/ i /;1 t 111 ,. /1tinJrn'11!111!• 1 

Lu aC!i(J!'ino nn11!izas la d(·1n11ndojll nh«·nin1 njn n! ]11 
J 11:.:t.it1tL(I. (•kzHr1H·nn·,.; ln di\·idi!.!:nn dl· !n in!t~n·:.:i[!nntoj 
litú !11l1urloku, la 111udon dc ln dcTJ1undado, ~i k()tli!..'.ns 
ln nplikiinjn fnnt„jn. ~11rl11tzt> dt.' ln spr:rt1Jj ;'.;i r!oiía:.: 
j•I'U!HJflU!l 11ri !a k11n11H·10 •!v 11tt'!lika11wnt-i11fon1111 
J) IH 11 [Ji \ J] j(j( Pk\1. 

(()r.·..:::rfvos r;f/Ó(ff.t,~·::(_:r/.');~cti fnté::ct, IJ11dr11)('.8/, jJ(Piftrfiá/; -J:J(I, -- ]."!?:!) 

Érkezett: l\J8]. VU. 28. 

L!!Ttl~ZT:\Tl!~l;~~ i\:.EZELI~~ ~OF:\);· 
,-i:;nz F:xnr'í nrci rT„\ r.rz_.\ L...-\::.:. 

l\11/!!111'1111;, J.: Dt.•wh. 1111·d. \\":.:('hr. 1nr;_ .u;:- --170 
(!\J\l). 

A (•itu,.;ztniiktn11(1k 111:11ie,.:uk H t11n1n!',.:(•j!t·k. l11l!lt·111 n 
gyor:-\Hll prolifvnilú ,.;zi'1\·1·H~k - pl. a c:.:(lni \'t:hí. IH"lny1il
ka!i1il'tyn sili. - fejliHl(""t"t i:.: jP]i'rtiÓ:-(·!l la:-::.:ít jilk. Ez 
(•t'(),.;v11 Jllt''.l:\'1íltn7.ta!haija p!. a ,,l\"(HJIO!'·lii'dtrnki.\1:'> k!"Jn
hatü:-:át-. f1diinnk ('llP111illri:-:1it \·nu)· ("ppt•n o .s:yi'1gyszf~rt'k 
i"c\;.;z.Ív1'1.{fi,.:1ii-. :\ :'Z('!7/)k / ('.i!():"Z1Htikll!I\ hnlÜ.<.:!Ít \"iz . ..:
UÚ]t;Í\;: r11Üj· \:,.; \"t':-'!'!1lÍikii•k·:.: !1>kÍni"i1'·IH•n Pt.:i'.·:.:z:.:t'.·!!(~:.: 
\ ',L:r;\"t:/H•kt.•n. HlltlH\;: ! i:.:j:t Ú!.Ú:'lÍ l'll. ! 1( 1!_'.\" .U\"ÓL('\"SZi'l'Pk 
n H.'nnyi !'í' l 1t:f• i!yii:.:oljúk a 1liui!1í li:.:z-!~c·zt·k·:.:i ':' , 'i'npa:.:z-
111lat11 i\;: :'Zt•J'i!lt fl.:J fl!é[ P:J\":"fPf'i. <1ni!i:"llll adar.:uJt !l('('(j]. 
dig<1:-:in -10 [H'l'<Tt·I k<'·.--t1h!·, \··ri f·l a \·1'·!'l1<'!1 11. ·111nxi1111íli,..; 
:4zi1ll\·i. l1a \"itu:-:z1atikur11111nl \'!!\·j,!tJ!wn :-:tJ'<!i a IH•lt·!!. 
niinl linr·itu,.:z1atikt1:.: k1·z1·k· . ..: ll("lk.iil \"t•fl\' \·ulnn )l('!!\·(1r.:\·
,.:·;,1·n"t. Euyid,j(i!1·u az r·lf"rt <':<Ú(·,:kurH'(·flt 1·1i(•ir"1 i:-: ·t·:.:iík. 
k(•n: i't!ln!!n:-;an .(./J n:.r'11d-rti! '.\,:!. ur::rnl-1·(·. Tu\·/dd1i. 
1an1.1:-: !!\·1"1u,·k„Z\'l('.":n• :-:zun1k1 1.1 l":lt'!!TH··l 111i111!f'!..'.Vik1·n 
azt t1q1a.:.:ztr~l!i'1k. lior.:y H r•it!J:"Zllltiktnll P!!yid1·j(i 1ui1isa n 
kor1íld1i di.:..::it1ili."z-c:;·,inlf'l 1· . ..:;·1kk»Jlt(·\!(·. 7 (•,.:1·i!wn 11z t•J. 
11!l'·l(·ti !1·1·úpiü:.: :.:zint nl1í.: :; 1·:..:1·tlH·11 a i\1·k1111111(•flz1i1·i1'1 
jt·!1·i i:.: j(•l1·ntk1•zt1·k . .-\ :-:z(•rt·h !!H'.Ld!(··k·:-:t> :"/,\'l'iur 111. ily1·11 
!!\·t"n!\·c;;'.l'l'l::rH11l1iruÍ!·i('1 nlk11\111HZfÍ:"'H :-:onín (~1·1\P11w:.: xilúz
;l i i:-;:;,/lq l('ii·i:-: t 1·:.:zt 11·] l'!l1·nl1riz11i n l't·b:zi\·(·H lií:-: 1·:-:iik k1·1H":-:('.
rH·k Hl!··n1«k1··1.,.; P!H11·k 111t·f!f(·h·liH·n 111(·,iJo:.:ítuni a dii:itii
li:.:1. ada!!jii1 ( !;"'j';'J. 

1,1::TEZll\: 1:r·:1:cit·s1l-l.:-<~()JJ.\'lo\ 
,\ lll'::\Z<lJll..IZl-:1'1:\ l(l':ZELl(c; l'TA:\c 

rt1,/ 1 u·i:1. /_;_ Di;-;(di. r1H·,J. \\":0('hr. 1nr;. !-!"':: (l\J:-.:n). 

.\z 1·l111últ (~\·1·klH•!l ti·,J,[, kii'/.l('Jllt'.n\· it·lt·iit 11w.!..'. n lwn
zr1\li1tzf•11in c:..:opol'i!111 ltt!'!(>/.('1 a!tai(,"j~ ':-:zt·1h··~:e 1111in j«· 
h·11tk('z(1 ul\·1i:-:zavaruk1·i"il .. ·\z Hl'l't·.i f,1],\·i°1 viin. h<1!!\" 1·z 
t1·1·n11"sz+·I«:-' hi(1lói:iai 1•ll1·nn·:IultÍ\•ir"l-t' \"H:I\" vn!ú!11;ri n 
gyóµ:,v,.;z;•rf'k kál'n:.: ntr.d1au.ísn, rnu i;.; i1n·L ~lh·1·! híztr1n
s1ígos és hat iísr;s liipnut ikn1n-csopun t•l'1l yan sz{1, t:rt heUí 

]t'Tlll\' a 1111•u\·onú:.: utüni liiúnyüllnpoi. !•:rfisíti e f1•lt1}telf'
z1."·si az is. lHl!!\" k()nil1!.nn 11 hnrbit11!'úi-kt'·:-ziit11<

0

'11\·{'k nl
knlri1azlÍ:.:u\;:or.i:-: i:.:11H•J'I vult t' j1·\1~n:-c:_t.;. :\z idt·\·i'i'!!ó iro
dnlrni nilalr1k i'1 . ..:,.;z1·:.;f·zr'·:-:t• :-:r1rú11 u SD~!'z(ik nit•giilln{)itjiik. 
!ing\· Hz 11tó!1atií:..: k1:nl<'·:.:1'·!1t'll esak ii:-;"1z(·]1a"1011\í1ú. nzn
t1r1~;· pant1n1:1,:n:k kiá.iit t \'t:µ-z;·t t viz:.:gtilnt di!utlif'i. :\.z 
(•1ldigíc·k SZf'l'i1it HZ ;J-:20 !Jlt.[ kiiziiiti <liHZ!'jll\Jrl-HtlH!! 
!IH'g\"<HllÍSfl lltÜ!l ki!'i•j('Zt'i i utólintú:-: lH''!ll ,·.„z!t·llH~i(i. 
l-gyu n1·1. \"(Jll<t i ko:r.il:;: :10 n iu.: flu razr· p1t111 :-cz!'d r'·:-;é n· 1,;, 
Flunitraz1·p11ri1. nitrazt'p11ri1 (":-: trinzolon e:-:t•t/·ht·n az1111-
l1nn 1111ír ti'di\1 . ..:zi.>1' j1·h·zl1·k nt·!iez1·bli 1·lidvü:-:t. d1· i11 i:-: 
igt:n kiiliinl1i'1z!t·k u l!H'{!fit.::n'lf'.·:.: kiiriilH1t'.tl\"f!i. :\líg 1~ k(·r
d(·:-: !ll\'U!l\"U!!11tt1'1n11 ](• !)l'I!; ziiro"1dil.;, H :"Z\'l'.Z(Ík hc·h·t1·l1.·t1· 
fl('k tnr1j1lk n jeJ,·n:-:(·_:.c. 111i11t új :.:zindn.11na 1:111líii'.·:.:;·.t_ hisz 
inni i:-:1nt'!'1·!1·illk :-:Zt·rint ru·111 :-:z«ÍnlÍihniunk t'_!!\"t'·ri1·l
!!!Út·n in:-:nr111iiiira a l•\'llt.odinz1•pin-:..:zúnnnz1"k11k' (0 tl1n
U:\·Ü:-:n 11tán. ~\r!'a 11z1Jnl1un fi·HdYjük H fi!!v(_•lrneí, ho[!v n 
1i;'llzndinzt·11in«·:.:(J!H1l'tnn b1·ll\li nn.::::y fr:l~·zi'·.'-'Í idii-.' Í"Pl
. .;zj,·,·1dii:-:i ní.tn-, „10:-:1.lú."i tr«!'f(1u:ui \·1ilruz11i(l;.;:-;Úu:a 111in1t 
foko·;.ott gnnrln::-::.:1't!!(1t iu:('·n.\·p] Hz P (':.:nportl>n 1udr1z(• li•!!
l11•ly<·:-:1·! d 1 f!_'l'!.1!!y:-:z1:r ).: i\·<í !n:.:zt ii:.:n ( ! ;JH ). 

ifi. :ran-'-''' lst1·•í1' 

.\ 1:1':<>1 TA:\l'L<.>E 10· -A ,\LU:1:1:1A:' 
;lif: {)c\Z :J:i ( ! i') :J;"').! ( 1!IS1 ), 

;\ nyolr· t'•;-: ! iz;:nlu!! r··\· !;:i'1t/>! ! i l1t'·(·,;í i:-:kulú:-; !!,\·1·n1w
k1·\.;nf'k 111inl•·í!\' lfl':.-11 lt'·í!zt'·:.:i a!lerr.:iiil11i!l szt'll\"t•d, Ezt 
·tz •·1·„d11H'.11\·t ,:~!\. lt1'·1•,.;i klinikiiH tiflJ\1 111int :1011() tnnuk1 
1.·iz~LUil1tta :'il11pj1\n hoztúk. :\i)\'t•!;;:v(J ko1Tnl 1·11wlkt·dik 
·1z ttll(·ruili:.:ok .-:züz1d1"k11ní.nva. f-.:z1tkPr1ilH'r\'k :-:zt•!'ini ;•z 
··!lenirn(J!ld 1u1nuk a H•"zi·ulf·k. !1(1gy ("1111r·n 11 pulir·rtá:.: 
k(1n'd1nn \·1·11'11;1t/1 a:' nllt'!'í!itl:.: !wtt'!!:.:r:gt·k :-:pPn!tiri :.;yi'•
~.Y1il1i:-:n. :\z il!1·tt'·!:r·:-: !1aH"1:-:1íu:. \"Hhtn1int H tnnt1·~;1ü!+•(••k 
j{1\·úl 1n:.,:yú:'-Ú \'\·,! a ku t n! 1'i!;;: (i(I í,;kn\n :), l :)s t 11n!d(.1júr(d \'<'l · 
:t·k f,.i 1•(JJ\\1•:-: 1tdntukn1. ~fitltún !l('!llf':'i~k a i', 11 ;'· . ..: llt 
1··v•-·:.: l.;11n•:.:(1r•(•r!rd~ :.:z1·rin1. !1111H'l11 a \"Úl'<1:.: 111in<lt·11 ri'·:-:1/·
!i1"d. j,~\.;p]a1íp11;.:"k ;.:z1·rin; i~' !'t·ldPl!!'•zz1ik az nd11t1•kHI. 
nz •·1·1·<lr111'.11\'1 •'!!1°'."'Z !·:(·,,." ta11uk1ifjú:.:1i:.:úrn .Í"!l' 111;,(irwL 

}; . h'. 


