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Megjelent a Formula.e Normales Vli. kiadása
DR. I',\ VJC~ L,\SZLÖ

.l! szer:::ő a;; 1988.Junadr l-jén éri:énpóe lépett ~':>zabcú
nyos T'~ényrninták T7 1. kiadá.r;úról ad tú.Jéko:;tr.túi-·;t. _4:;
orvo.'Ji é8 gyóg!f8::.erészi. kötetekhez tájt!ko::latrJ 111.eqjegy_:ésckctJ"iizött. f(i;/'ejlettc vélcn1ényét a kiil:etkc.:f5 FniVo
-~·::erf...·eszté.sének néluí ny helyen való hfícíté.~·éhc::.

_;,\ inagisztrúlis gyúgy:;zcrrendclés jelcnt6ségc n
X.X. sz. utolsó negyedében is alig vesztett jelentl:íségéh(íl. Ennek tudatában rnézi:-; hizonvos ténvcz{)k
a .__gyógyszertári gyögyszerl~észítést · cRükk~ntik.
:\z egyik és egészséges oka. hogy a gyc'igyszcrgyál'ak kipróbált, hatástanilag és gy(~>gyszcr;.;tabilitási
szetnponth61 ellentírzütt kon1hinúci/1s készít1nénveket egyre gyakrabban törzskönvveztetnek és
h;Jznak f~)i·galo~l1ba. _4.. 111ásik oka, é:::; ezt {íszintén
látnunk kell. hog~y az orvos túlterhcltségéh{)l fakadóan elszokott a n1agisztrális vénvck íráHától.
egyre inkább Ieszokott....,az in<lividuálls gyógyszerrendelésr61. s{)t sok orvos inagisztrális vényeket.
ne1n is szeret, de ne111 is tud írni.
_;\_ n1agisztrális gyógyszerrendelés eléjnyci köz~
isn1ertek. Ezek közül eg:rnek kie1nelése időszerü.
Napjainkban sokan úgy vélik önn1agukról, hogy
értenek a gyógyításhoz, és a laikusok Hzívescn ajánlgatnak cgyrnásnak g~rögyszoreket, a rnagukon észlelt hatás alapján. _;\. gyógyszert{irban 1nagisztrálisan elkészített. gyógyszerek ebbfil a. szernpontból
- n1ivel összetételük a beteg előtt nern isrnert védelrnet nyújtanak a laikusok propagálása ellen.
_4..z el6bbiek is1neretén felül az új SzabványoR
\Tén:y1ninták. :Forrnulae Nor1nales, továbbiakban
FoNo n1egjelenését n1ár régóta vár'ta a. gyógyszerész
és orvos tárBatlalorn egyaránt. _i\.z eddig érvényben
lévő FoNo \T. kiadása 1H67-bcn jelent rneg. Elsfi
>tlkalommal két változatban, nevezetesen gyógyszeré,szi és orvosi ldadás for1nájában. Ennek az újításnak a jelentősége főként abban van, znint. nhogy
a, bevezetőben erre utalás is történt, hogy az orvonok: részére készült FoNo nen1csak előiratokat, hanen1 fontos inforn1ációkat szolgáltatott az orvosok:nak tt gyógyszerek életkor szerinti adagolására,
gyógyszerek hatására, az egyes gyógyszerek tulajdonságaira, és a fejezetek előtt lrnsznos tanácsokat
szolgáltatott a gyakorló orvos számára.
A most megjelent VI. FoNo kiadásáért az Országos Gyógyszerészeti Intézet a felelős, az Egészségügyi Miniszter ntasítása ért<ilmében. Az Országos
Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója az ötödik ldadás megjelenése után 9 évvel, 1976-ban szerkesztőbizottságot bízott meg az új, korszerű követelményeknek megfelelő receptgyűjtemény kidolgozásával. A FoNo Szerkesztő Bizotbiágának elnöke

Dr. h. t:. .f)r. /{cdve88!/ (fyörgy professzor volt.
t\. gyúgyHzeré;.;zi n1unkacsoport elnöke dr. 1\Tiko7ic8 I(ároly cgyete1ni tanár, titkára dr. f{atona
f(áhnán. az orvosi n1unkacsoport vezetlljc dr. I.)atak,11 Istcún egyete1ni tanár, titkára dr. /3iftár
f~ndre voltak ..~\z új _FnNo cls6sorban h{h·gyógyúszat terén hqzott újat. és ez dr. _Pasti-ns.:ky f:;li:án
h<'irgyógyúsznak köszönhet().
_.\ ·B\;No \TI. 111egjelenteté:-;ét a Szerkeszt('i J3izotts;:ig elnökének íi:H.!aln1azrb;a szerint a kövctkez<'.l
sz~tnpontok tettél2 ('Seclékessé és szükségessé:
..1. _.\.jelenleg érvényhen lév<'í ellíiratgylíjtcn1ény
111cgjeienése óta eltelt csakncrn 20 é'i· alatt a gyógyszeres tcrápiáhan szárnoA jelent();.; vá1tnzús következett be. }{észben új hatóanyagok kerültek alkn1M
nutzásra. egycH korábbiak használata Yiszont az
újahh rnegítélés, ;..;ze1nlélet alapján a gyakorlatban
rnár ncn1 indokolt. .i\ hatöanyagokon kivül szá1nos
új segédanyagot lehet a. gyógyszertechnolögiában
optiuuílis hatású készítrnények előállítására a.lkalIlHlzni. l\íindezek alapján a :U'oNo \-". -- néhány
rnódosító OC.f :{I határozat ellenére - jelentŐH
részben e1avu1tnak tekinthetli.
2. :VIogjclené;.; el6tt áll a hivatalos ?iíagyar
C.fyógyszerkönyv \TII. kiadása (a továbbiakban
Ph. Hg. VII.), amelyben számos új lrntó- és Hegédm1yag kerlil felvételre.
3. Szükségessé vált a Ph. l{g. \:II. és a ]'oNo
gyf)gyszerkészít1nényeinek a kor.szerü irúnyel vek
szerinti rendezése. Több el6irat a C.fy6gyszerköny-vből kimarad, viszont ezek terápiás jelentősége
miatt a FoNo VI-ba felvétele indokolt.
•!. Fontos Hze1npo11t, hogy a FoNo és a (4-yúgyHzerkönyv kapcsolata a rendelkezéHck cgycztetésé~
vel az edcliginél szorosabb legyen, s így a FoNo úgy
tekintendő, mint a Ph. Hg. VII. melléklete.
5..A„ Ph. lig. \ 1 II. a gyógyszerek és gyógyí:izerkészítn1ények nóznenklatúrájában a. ne1nzetközi
egyezményeknek megfeleli5en számos változást
vezet be. Természetes, hogy a FoNo-nak e tekintetben is követnie kell a gyógyszerkönyvi előíráso
kat." [1, 2]
A szerkesztés nagy rnunkájában az clőiratok
gyűjtése volt a kezdeti lépés, ebben nagyon sok
gyógyszerész és orvos az ország minden tájáról
részt vett. Az összegyűjtött r'eceptjavas!atokat a
gyógyszertechnológiai,
Bizottság
Szerkesztő
gyógyszerstabilitási, a gyógyszerek hatástani és
rnellékhatásaik szempontjából gondos elemzésnek
vetette alá. A kiszivárgott hírek szerint sokszor
igen heves viták döntöttek egy-egy újabb előirat
sorsáról. A második nagyon fontos lépés volt a korábbi V, FoNo előiratainak a felühizsgálata. Eb-
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ben 1nár nagy ;segítséget nyújtott a hétköznapok
tapasztalata. Igy eleve nem kerliltek felvételre
azok a- cikkelyek. a1nelyeket nen1, vagy je]entéktelen n1értékben rendeltek a gyakorló orvoHok.
J\Iás receptek felett pedig eljárt az idő. Egyes e!ő
iratokat új terápiás sze1npontok - pl. a lakosság
elég széles körében elterjedt .. barbiturát éhsége„
stb. - szelektált ki, illetve a ko1npro1nisszun1ok
során egyes hatúanyagok eHtek ki a szak111ai Yitúk

rostáján.
~'1.. FoNo~ban az előiratok gyógyszerenkénti nó1ncnklatúrájukban a '\FII. kiadású :i\Iagyar Gyógy;.;zcrköny-v elnevezései szerepel nck, a (]·yógyszerköny·,~hcn neiu szercpl('.i. de az Országos (}yc'JgyBzerészeti Intézet á.ltal engedélyezett gyógyszereknél
az ec1dig használt gyóg;vszerneveket az új neyezéktan cl,·einck a1ka1Iuazús{tval r1l, hyclrnPhlnricnn1
helyett chloratu111 sth. használjúk . .II:gyes nevek
vált.ozatlailnl nuu·adtak pl. (~ra1111Jat11n1 carhoni.s
activati, de az összetétel scµ:éclanva~ok tekintetében n1egvúltozott, az \ 1 • FoNo arafnr~ézgája helyett
Polvvidontun a rrrannlák seQ.édanvaua. i\:fús cli.iirat~nál Yáltllzatl:~-n clnevczé;.;~-cl 1n<lu 't1 hat{ian-y'au:
tekintetében iH türt:ént vúltnztatás l;L ()rnnulat~1u;-1
ealcii phosphorici új ekHratúhan 11en1c;;ak Tricalcinrn phosphorienn1 van hatóan_yagként (1nint az
1
\ .
1~0No-l1an), hanen1 C'.,tJeiurn earbonicun1 is.
A.z ízcsít6anyagok is nuísok chhcn az új receptben.
~~\ har111adik vari{tciú euv-euv ]foNo eikkelvnél
az. an1ikor az clneYezés az'(-Ji1u;--t~z el<'.íz(í kiadáséval.
de kihagytak egy hati'1anyagot pl. Suppositoriun1
a11algetieu1n forte új el{íiratúböl törlésre került a
Phenobarhitalnn1 natricurn. ]{asonlt'i Juúdon keriilt ki a :Pulvis ana1geticu1nhól is a :Phenoharbitaltnn. Igaz, fell1í\·ja a'Z or\·osi FoNo az el{)irat 111egjegyzés roYatában arra is a figyehnct, hogy ~.Nziik
ség esetén I?hcnobarhitallal is rende1!1et(í. n
adde acl pnlveren1 sin,f!t1lnn1
Phenobar!Jital i
centigrnnunata tria (g 0,08)
_-\ 8oli1t:io :uniclazopheni pro infante elnevezó.'"!e
n1cgváltozott. az új neve f:iolutio arninophenazoni
pro par\·11lu. de a hatóanyag is 1 '."'i-ról 2~:;·,-ra nüvekedett.
](ülünösen fontos. hogy az orvosi :FoNo-ban n
\'II. }Jagyar C+yógyszerkönyvi neYeket széljeg-yzethen a régi néven Ü; Hzerepelteti. pl.

, ....'1.1ninop h.cnazon u rn

I\Iás neve:

_~\1nidazophenun1

(l)h. lrg. \ 71. ), :I?yran1i-

don (védett név)„
vagy
,~.Juniperi galbuli
()ynoshati 11scudofrueti

}Jás neve: J uniperi fructus (Ph. Hg. Yl.)
J\Iás neve: Cynoshati fruetus (Ph. Hg. VI.)„
Erre azért volt szükség, n1ert az orvosok általában
nen1 rendelkeznek a \ 7 II. l\Iagyar Ciyógyszerkönyvvel, így· az új elnevezéseket 11en1 is1nerik.

A VI. FoNo ízesít6anyagként két lehetőséget enged, pl. Suspensio salicyla1ni<li 2;'.b, ·11/D és a Suspensio su1fadinlldini e8etében Sirupus rubi idaei vagy
Sirupus fragariae közöt.t választhat a gyógyszerész.
1fegjegyzend6, hogy a sza1nóca. szirup el6iratút se-

hol nern írja se1n a gyógyszerkönyv, ~en1 a ]foNo.
l7gyanezeknél a vényclliiratokná.l gondoltak a cnkorbetegekre is. ez esetben Sorbit sziruppal kéBzithet{). i11etve rendelhető. Tovtibbi ízesít6anvarrok
beyezetését helyeselten1 volna. liiá.nyoI0111 ·a 'J.;:aran1ell ;;zirupot és a cacao szirupot. (~a~ao sziruppal
n1ég a nagyon rossz ízü éH szagü .An1picil1in granulatun1 is 1negjavíthatt'.i. Sajnálon1, hogy a gyáripar
110111 sokat türfídik alkaln1as ízanyagok kereséBével.
n1ert ez eHet hen neu1 a gyakorló ivógyszerésznek
kellene egy-egy gyúri készit1nény izének 1negja vítáB{tval f()glalkozni.
l\IegjegyzeudD. hogy a i-:iolutio aroruatica -·--· tnint
a _Diluenclun1 ar111natica alkc)túrésze - üsszetétcle
is111eretlen. inert a védett tH.'\~ÍÍ 1\1tti-frutti ar11n1H
kerül a J?oNo el<'íil'<tthan felhasznúli'tsrn.
...\ kt'q1()k készít{:....;éhez túlnyo1nt'nu1 Bt1tyru1n
t·ac«u>~t ír elíí a _FoNo. dt'
11a:.rvu11 hclve:-;('11 ··- ;1
hat:óanya,go k t ! tlajdonf'iigainak·-. figycle;n hc\·étch'.~
vel ~4.deps ~olidus 3-i:. }fassa 111acrogo1i-t. +·:\dep:-:
solid11.s 50-et ós .~\de11;, solidus co111po:üt11:-;-t i:-; hasznúlt:lt. I~fat t__· •...:ethen +4-deps 1:;olid11s ;)fJ és J-)ut-yru1n
caC'ao felhasznú!{ts{tí· \·au;YIHuosan tiiuteti fel <t rcr:eptben. L)j na k tc· ldnthct"Ó az' az álliisf()gla liis -- nyilv{u1,·a Jé>a n az allergia lehetííséuének <'sükkcnté::;e
1niatt „-. hogy a kú f1ok nc1n szí;~1ezhct('lk. J~gy 111ú,-;ik hatúrozott utasítús. hogy .,H:üvelyµ:o!y('.ik és
hüvclykt'1pok ei(íú\lításához. kizárólag kakat'.)vaj
haszn{dhat/i.~' .Ez n\ú[ 1ni11djárt- a :FoNo-han talúlhat/) eu:v kivétel. n1ert a CHobulus il'ht.hvoli-1
_\íassa '!{1al'roaoli-\·;t\ készítteti a :FoNo \'( .Íu\·
nyilvún\·alóar~ ll foga1nzúsgútlr'1 hü,-e1~vkúpri!~i·~t
·\·r>natkozik az e:..rrérteln1íí utasítús.
~·\. ken{)esük k.éSzítéséhez hasznos .szcrn ! 1( 1t1t.11k;1 i
ta!úlunk az új li'oNo~ban. fiilcg a kcnt'i('Sanyagok
kiv{tlasztúsúhoz. n1incl a gyúg~'szerészi. ntind az
or\·o:::d kiadúshan. n1arrtítól értet.{íd{íen ez 11túhhihan
.-.:okkal ré;.;zlete.r.;chh r/n·1núhan.
.Tú lett volna. hn az iíJtalúnos részben \"HU\. ;i
()vúrrvBzerkünvv. ,-a:..:v a J?oNo rendelkezett \:(;Ina
<t;, ,{1;Ípan.vagc;k n1cg\-últoztatásún'.i1. ha egy i11di,-icluális rec~e-pthcn azt nz orvo;; 11e111 111egfeleli.ien
választ:ot-ta ki ..-\ gyúgy:"zPrész felkésziiltségP ala11~
jún n1eg tndja határozni gy<'>gyszerteclrnolr'igiai
vagy gyúgyszer.stahilitási szcn1po11tból a legrneµ:f'elclúbh a1apany<tgot.
]3izonyúra Pt-ikai szcn1pontból kifogúsolhah'i H
placebo kérdés. _,,.\ gya.Ii:orlatban azonban külünö:-;cn a neuroLiku~ betegek e:;ctéliuo pluecbu rendelése Hokkal kisehh kári; csinúl etikai oldalról. ruint
a renclszerc8 nyugtatókra való rászoktatás, ugyanakkor éppen a ny·ugtatókrúl vaJú leszokta.tús egyik
eszközeként alkahnazható az indifferens anyagok
inagisztráli.s szerként val<'i rendelése. _,\. fentiek érdekébe11 céh_;zcrü11ek Játszik a jüv6ben J1éháuy
placebo szer FoNo cikkelyeinek a felvétele. Sajnos
je1enleg az általános .orvosi felfogás az orvosi
gyógyszertan oktatás hibája következtében a fitoterápiát tekinti placebo terápiának. Ehben a ténuíban is szükséges a szak1nai infornuíciók fokozása.
_:\ pszichoozo1natikus betegségek· a XX. század
bonyolult gondolkodású és pszichéjű c1nhe1:einél
egyre inkább betegségkiíndulási tényezők. Ezek
idöheni kezelésére n1a 111ár sokrétű fizikoterápiás,
csoportpszichológiai stb. eljárások is1nert-ek. l\Iind~
0
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ez a :ffoNo-nt átYctítYc, ahogy szükséges a gyógyszerek izének ja.vítúsa, ügy jogos igénynek látszik
az illatok pszichológiájából eredően a kenőcsök és
külsőleg alknln1azásra kerülő oldatok, ernulziók és
:-:;zuszpenziók kellc1nes illatúvá tétele. Ez elől az
igény elől seu1 térhet ki az elkövetkezendő években
a gyógyszerészet, 111int ahogy a gyógykoz111ctikun1ok is szerves részévé kell, hogy Yáljanak a 1110dern gyógyá:-:;zatnak.
(io~1doit~ak a, szerkesztők a gyúg:yszerkölcsönhatásokra is, és felhívt.{d{ a figyeln1et, hogy 111ilyen
típnsú gyógyszerekkel ne alkahnazzák az egye:-:;
elDirat gvógyszeroit. Pl. Pul vü; ehinacisaJi8 cn1n
vitainin'ü" C esetében „alvadiu;gátlókkal (Sy11cunHu'), difonilhidantoinnal (Diphedan) és PAS ké;-;:r.Ítrnényckkel együtt, interakciós rnellékhatús ve:-:zélyc tuiait alka\111az{u.;a ne1n ajánlatos." i\ barbiturát tartaln1ú ellíiratoknúl 111in<lenütt felhívták
annak enziin induktor tnlajdunHúgára a figyclinet,
.. pl. ..:-\z induktor (barhital) y{u«ttlan, 110111 kíYánato::i Yú1tuzúst okozhat ;;zúnHls eg~~üttesen alkal1nazott gyógysze;· hat<í.sában: pl. a hatástalanságig
esükkent heti az urúlis a nt.ikua!.! ulánHok (:::lvncurnar).
kortik(isztc•n)i<lok (Pred11i8<>lo~1 stb.), oráÍis kontraCt~pt.ívn1uok. szalicilútuk. T:)~vit.arnin és tetraciklinek terúpiú:-; i:fTektusúL .Az it1<.lukto1tartahnú
Jfo.No készítn1én\·L'k elha~\'Úsakor az addig esükkc11tett hatúsú g}'t~)_;!ysze1·C·1~ hiltcle11 toxiku~:-:;á válhatnak (vérzés\·e~zé!y :-;tb.)."
J(ülü11üs gonddal júrbd:: el <tZ anyatejbe bekerült)
kodein és J-)arbiturút tcut:tln1ú FoNo rcccptcknól.
a-z est:tl0gesen fellépéí légzé:-:;dopres.-;ziú. elhúzö<ló

clinünáció. illetve a Hzopi'L:-,i i~észslig l'sükkC'nése
inint.t (pl. :Pulvis harharnidi co1npositus esetében).
~~\ szerkcszt6k gonclosságúra jelle1nz6. hogy a
kor:-·zcríi szcinléL\t"nek is ht~ngot adta.k az or\·osi
kiadú:-; á.lt•alános részében. Ig;y- a bárányhhnlé.í és
infl11e11zavírus~fcrtéízések utú11 l'ellé[l(Í l{eye szindrönuihan ()\·at.llS:lll állást foglaltak a szalicilátok
elle11javallat:úra. }la. 111úr hi~:<1nyítottnak. tekirit;het{í. ltocrv liuve szindn'Jnuíhan lf) é\- alatti gyer1nukek1tl~~ tilo.~ szalicih.í.t()kat adni. inert az Ól~•tet
st'd _vqsa 11 \·cszél:·eztut{i ú \la potot hozhat létre.

( Vcszprén1,

gyógyszerészi kiadás ,,Jiegjegyzés" rovatában
egyes Yényclőirntoknál nagyon jó út111utatók
találhatók. Ez a beteg érdekében az expediáló szárnára azért is értékes, n1ert ig·y· 1ninclon gyógyszertárban azonos tanáccsal látják el a gyógyszer kiadásakor a felhasználót. Az orvosi kiadás „I\-Iegjcgyzés" rovata 111ég b6vehb, egy-egy adag hatónnyagtartalrnút is közli~ és a szokúsos egyszeri- és
napi adagokat 1negac1ja a különböző életkorokban.
-~júnlúsokat a<l, hogy terheseknek, gyer1nekeknek
1nol~lik ]:\;No előiratot ne rendeljék az orvosok, pl.
Pi lula laxans-t.
1\ J!'oNo Gzcrkesztőí nagy ruunkát végeztek Ó8
S(Jk érdekL•t (a gyógyítús n1indcnek felett álló érdekeit. a beszerzési lehct6ségeket, a szaba<lalini köt.iittségeket. a szakn1ai nézőpont különbözőségeit
:.;t.h.:1 kellett egyeztetniük.:\ rnugfontolts{lg nagyon
lónvea:es elen1e egv ilvcn évekre (re111élen1 nern évtiz~d~krc) szöló . . gyógyszerészeti irán3rn1utatónak.
}~gy-egy _FoNo egy-egy kor gyógyszcrészotére jcllentző. és az utókor szánuí.ra fontos clokurnentu1nnak tekinthet(j, :I\:fegal11pozottnak tekinthető az az
('ihaj. hogy a 8zabvúnyus \~é!l}'Illint.1í.k g;y-lijte111é11yét legalúhh il évente az új követehnényck alap~
j;í.n a l!'oNo felfrissítésé\·el kellene a gyógyít.ús kor:.;zerlí szintjén tarLtni. :\ \,~II. ]?oNo ::;zerkesztésére
- azt hiszen1 - a közeli években inúr sort kol1C\nc
keríteni. rnert n \rL kiadás alapján biztosan állít.hat,('). hoµ.\c az alkaln1as sznkcrnher gúrda együtt
_A_

;tz

Y<l!l.

{IU ll J_.\ LA 1;,f
Í\~ ('r/ !'CSS!{

(

rlf .

.

G,\'(Íg~;szen:szet.

!l1·i.i!1qi, (!7, li-:\1;) (!H~fi).

s {'

l ( 198 7 ). -

(Jrvosi

L. ]' 1i \' i e :s: T/,,- i· !. vlitinn ''.Í FrJn111ilar: :.:or111alcs
ul it'.:rl

f111s lw1·11

:\ut.hor ,!!Í\·1•s tt!l infnnH1lt·ion (1n th(~ \"!. !•dii.íon nf
F•1r111ulnv Xnnnah•s \Yhir:li c11111l' inlo npPrui.ion HÍ· the
! , .JnnllHI'\' 1988. Ht· col!lHH'nt!' 01i !1oi.11, tbc ;nudiuul und
1d1al'J1HH.'f:11tit'.ld \·oltuo(·S. Hf' niakf's SOHH; suggcstinns
{·(1t1ei>rninu ilH· (•dit ing of t!H· next. F'orrnulne Nonnnles.

llrlrcis.-~ 11.
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UF:NEHlKUIUK -

1. !{(;~z

.·lntc,:1ni11i, (,'. · :--:l·!1wt·iz. :\11oih. Zig. J:!.'í (14),

~);.,;;2_,;\~·!

( 1BSi).

:\:. l·gl·:·:'Z;.;l;giigy ki.ilb;ógnd1l1a111;:-<a toY1i!,J, iart.
:\ g::lJg:;sz(Tkiilt:,;ég sziiznltíkos n!;.;zpsedése H IH:tf·g1HJ11~
hirak kindósni közüLt· t:sC1kk1·11: az lD70. Ú\·i :2fi,X%-ro!
1H85-re 111úr csak 19,;'J';:,.oi. tl'tt. ki. llfr.ig figyelernreuil!li,óbli, liugy 1970-bcn n gyógysze1·forgu\01unnk -!9,:!%-1ít,
IOSfi-hl'n pedig 5~,{i'),',..Jít.. fizet-lék a hr•ú'gpénzlúrak ..Ez
az t'l!Y dobnz1~11 esr'i Ürl'sökkcnés 11yonuin j(•lt>nl.kezik.
Eunnk n fo\\·an111tnnk funtns rliSZl' H szabnd Hc\·(i q-vógrszerek (gt<nCrikt1s gyóg:;sz(Tl'k) fnrgulrnn. :\ szr·rz6' ulú{1jnil•a11 \·tízoljn fi>! (' kl·nll·s jogi oldulüt., ldit:r !LZ !N.N
(n nt.·inzei.ki:izi sznliad nl•\·), u „hnlf-lll'ntHled"· t'.·s a
.. brr1n{ lt·< !" -g1·nerit:S·l\C\'(•!.: kii!finb<'izt•s0gén•. }:z 11 t ób-

biak jt•lt·nt.ik 8,·üjt.'.bnn a legnagynbh ('snport.nL :\-fint.c•gy

~() é\·v itt: ipnri iil!ninok üt.ti.:·rt,,k az 1·ljiil'üst. ,·;id(i szabnf!alon1r/1l a ÜTn1éksz1tlH11lul(lJll!'a, 111e!\· a :-;znl11td11!01n
f„rn11ill1isn nlnU· kizúrjn nz 11t.1in:r.iis \ebi•t~'isl·gc'•t. :\ hnssznd1d11111s l1v\·czeit.'~:-:i id\;sznk 111inU nznnlinn t·1u1t·k az id6l11'\.: !d.•. csak ll felt: jtd n forgn!r11azti.sr·1i. Svüjel1un n húr11111 nagy lHizl'li gyóµys:r.ergyoír forga\1niinak \J;j%-üt n
kiilfiíld jPl0nt-i, de nz üilugos s\·üjei ndut is 90;\', ..:\z illctékt•s IH:lföldi rr,-ócrvszerhizoi isrí•r s:r.vriní- az or\·osnk ült.ni 11
bizLo~ítók tZr:hé~·~: rt·ndvll1(·!(1 k1Jszít1uények listújürn ak·
J.:nr \·chf•t\i fel P!!\. (.\'{'fl(Tik1un, liu nznn(1S 1negj\'ien6si forrn<ijn l~·gnlr.ibl.i 2•~',\'.'~knl (llr·súbh 11z Prf'dt.·tinüL :\iníg il;,'en
k1'.·szít.n16nv \·an a li:.d·IÍn. Hrldig nz (·n•dct.iiu·k az 1in1 ncn1
(·! 11(·!lt<'Í t1. - E:r. gyakorlat i!ag f;r•fngyns:r.t.ja azi- 11 t:ikket,
1u11in('k \'tl!l g1·1u·riku~ p1írl111za1nn. J-ln J.:1!t- vngy tiíbh
('t;g
li1.'t'tll.~ nl<qijiín ~·- t'.t;,,· üvcn !ll'Hil kéri t('nuéke fl•J.
,.,;i-r•l('•i n j"g\·z1'.·krc. nz 1ín1111' 11zono:·.;nnk \;:PI! !r·1u1Íc (l~H)).
·
f,~cn11der

