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A FORMULAE NORMALES VETERlNARllAE~röl 

.1L .:ll agyarországon hivatalos gyógyszernorutatí1:u-
111okat isn1erlető tanullnánysorozat befejező l:özlen1é-
11yckénl, az állatgyógyászat szabnínyFény ,qyűjte-

111ényról ír a szerzó . .i111,1ull.: ellenére) ho[!,11 a Jr~o1\7 a Jl et
et ncn1 eu1elték l~ötclezú érvényre, használata a recep-
1 iírában elfogadott és Cll[!edé/yezclt, 11111 i indokolja, 
houy a 8nrn::rtt l){'fejezi..í ka::lr:n1ényel"ént ez:e1 isfoylal-
1.·0;:,~;i! nk. 

.Bár a Jfor111ulae .Norrna.Je::; \"eterinariRe 1. kiaclú
;-;{i,na.k n1cgjelcnéso 111ég két é\-tizedes nnílt:ra Heni 
tekint ,-it:lsza., ta1ún 11cn1 érdektelen, horrv n.1\IaQ·yar
(Jl'Hzá.gon hiYatalo::; gycígyszernor1n.:1.tf"\:t1n1okt~t' ia-
1nertető i:lOl'üZ<l,t (Ciyógyszerészet 1981/10., 1082/ 
11., 1984/5., lll85/12., 1980/2.) hcfejez<·; kiizlemé
nycként ezzel is foghilkozzunk. 

C+yőrhon lOúö n1ájusáha11 inogt<Lrtott l{oz:-:nyay 
J~16adóver:-;enyen J~óránt Györgyné 1'3;:crda.helyi 
l'Jrz.sébct a 1''orrnulac Norn1alcs \Teterina.rino inegje
lentetését ja vnsoló előa,clásáva.l és az ehhez tartozó 
~3 db ajánlott vényn1inta hL~tnutatásáv<d III. he
lyezést ért el. Ja.va.slatát a, \Tas inegyei állatorvosok 
iöru111a olőt.t i::-; rueais111ételtu, u.uyaucsak naQ)' .':ii
kerrel. .Ja ;;aslatúnal~ lényege az Volt, hogy a.z .__állat
gyógyászati szah;;únyos Ytiny1ninták n1egjclenteté
sének szükNégességót: indokolja. a hntnán 1Torn1ulae 
Norrnales t:iikercs térhúc.lítása, a reccptúrában, vala
niint a si;vú.ri készít1nénvek ne1n 1ninclen beteQ:
egycdrc --l~ülön alknl1nas ~ volta, de ]cginkábh f~z 
iíll;Ltgyógy<Íszatban esetleg c16f0rcluló 1nugisztrálL<..: 
vényeknck technnlógia-i és inkon1patihilitAsi sze111-
pontból való kifcnrásolhntós{q~a. Javnslatíl..rn, ilfo
,:sonyi l:lándor prof·esszor is felfigyelt és tán1ogatft
;-;át iuért.e az ür.::vhüz. Szerdahelyi Erzséhet:tc.•! 
cgyét-;{;:önt rúdióri'í:;ort is kéflzült. 11.~·il!tcl J)ezs6 és a. 

.. \Jag:var Cfyógyszeré;-;zoti ~rArsa.ság szorgn.ln1azúsú-
11uJ1: erod111ényekéut \-égiil is a, jttYaslut két év;.-e\ 
későbh 1negvalósult-. .:\z ötleta.dóról - Sz.ordaJ1elyi 
Ii:rz:-Jéhetról - n.zoubn.n incgfoleclkoztek és a, szer
kcsztf-íbizotLsúgbn. seu1 kértJk fel közron1üködésrc. 

.:\z 1 DG!J-ben 111cgjelent ~FoNo \'et l:lzerkesztőhi
zottsága álla,tor,-osokból és ~yÓU:Vhzerészekhől tt..·
vődötl össze. l\Iegjelenéséne1~ ·cél fa„ az alapgondu~ 
latnak n1eg:felelően az Yolt. hogy az állatgyógyá
szatban ncc.sak gyá.ri ké.::;zít111ényekkel történjen <1 

gyógyít{u.;, hane~1i nyíljon lehot6ség a. beteg {tllnt 
inclividuálü; gyógyítására is, n1agisztr(tlis receptt'tra 
ala-pjún, é:-; legyen Inód a. kett6 eRetleges ko1nbinú
ciújúra .. 

.:\ l.i'o~\) \"ot n1ogjelentetúsé\-el nz lillntgyógyú
:.;zat 1n1tgisztrúlis receptúrúja n. korszerü kö-..-etchné
nyeknek n1ind gyógyszertechnológiai-. niincl inko1n~ 
p(ttibilitási szen1pontbói teljes 1nértékhen 111eµ
felcl. Sikerút hizonyítja. hogy llÚl' non1 volt kiite-

lezü érvényíi HZttbványvóny-gyüjte111ényként he
\-ezet;;e, i11égis az I. kiadás gyorsan elfogyott é:; 
alig 4 év,-eJ a n1egjelenés után inár n, II. kiadást i:-; 
1ueg kelleLL jelentetni. 

.:-\z 1. kiadás lOGH-hen jelent ineg és a ]?harn1aeo
[JOCa 1-Iunrrarica \TI. kiadásának firrvele1nbevételé
\·el úl\ítflt'ták i.i:c;sze. \Ténv1nintáin~{.k f:iZÚ.In<t 22\1. 

du e.z a ~zá111 lényeg:escn ·több vénye\Diratot fed. 
inert az e!.[YCs vénvniinták a különbüz{) {ti latok ese
t ében (szc{r~\·asnutr11n 1 kutya, baro1nfi stb.) bizonyo;.; 

rnódosításokat tartabnazna.k. Iaa.z ur.::vau az is. 
ho1zv tübb esetben UlTvanaz az elŐírat t"Übh néYen 

i.' ;~crcr"'1 a vén.vmii~tAk között, pl. az IN.JECTIO 
Jl.:-\C~Nl~f{[J SLTLI11lJitlCl 50(,';'1, ha az állat kiirtá
sára akarják felhaszni'dni, a.kkor SOLllTIO :\J) 
EXTEJUHN ATIONE1I néven is szerepel klilön 
,·énvmintakúnl. A J.<'OJUIALDEHYDUi\I SOIX· 
'fLT~I. ha nyirrotha<lús kezelésére kívánják alkal
mazni. ithlmn az esetben :FOlli\IALDEHYDUl\l 
SOLUTU:II :\.D UNGULAl\I néven is megtalúl
lmtú. A NXl'RllDI FLUORATUM pedig, h:Í: azt" 
haromfhtk toll tol ,-oi ellen használják. KATRIU:11 
FLUORATl .. ':\l PEO HALNEO címszó alatt is fc·l
il'lhoUi. 

.:\ II. i~·i!ulú.'J 107:1-hull jelent rueg. Nagyrészt 
n1egeg:yezctt ugyan az elűz{) khtdússnl, de 111úr 
nutgáha,n foglalta az úttörő I. kiadás ta:pasztalata-it. 

,-\ :2:35 ;;únyntintája közül 221 inúr a.z el6z{) kiadús

lnu1 is szerepelt. í,~Y c~ak 14 új vényeJé)irat-tal _[!~va
rapoclott a.zok Hzárun. 

:-:iajno;:; :1, JToNo \·et-nek JH:Iu kést:: ültek külü1i 
gyógyszerc.'.·szi ldadúsni, ntint ezl a hun1úu :E"oK(I 

utol~ó két kiacl;:lsilnnk L>.-.:utébon ltitlutttuk, c~upr'tn 
<lZ állntor\-o~ok szúinúnL üsszcáilitoti kiadú.-;ok 1út
tak na.pYilúgot, atuelyekhen :1" ;;ónyrnintúk ha.tfl . ..; . 
tani csoportosításl_nLn szerepelnek. l~zért. jó :.-zolgú-
1a.tot tenne el,!v külön r.::v6uvfizcrészi kiadús tne~j(·
\entetése h;, ~l· h1111uin '-1\n~~1ulae Nortntdes rni;1{;':
júnL. J,!;u:v olyan u:vós:vszcré::izi khtclús üs:-zeúllítú:-:: 1 

~en1 ler~~o é1:dekt:'Cle1~~a.1nel\~hen n ,„én•tiuinti:ík lH'

\-cinek a.lfabetikus .sorrencljÓben együti. szcrepellll'· 
nck 111incl a hun1án-, n1incl pedig a veturiner :E'ol\(1 
sza.b,-únvos vénvei. 1Dz nnav 1nértékhe11 e~vszerú
sítené a.·-gyógys;,erész n1111~l~{1ját nenH'snk ~t'.. teldn

tet hen, houv uen1 kellene két külünhöz(j vényuyú i
ternénvt l~(;zclnie, hanc1n ii tekintetben is, f10UY ·,1 
különl;üz(í noYekcn szereplő, de összetétc1ül~fH:n 
tnind az (~n1ht'r-. rnincl a.z ú11atgyógyúsza.ti yén.\·
gyüjten1ényhen <-1-Z<.1nos Yényel()irn.t.ok itt ng:y<u1-
azo11 n néven .'zere11clhld.nénok. ]~zzel tnlajclonkép
J!Oll gyógyszerküuyvünk szerkesztési elvét vonnt
kozt a.tnánk a. l:üzö::; Forrnulae Norrntdes-rc. Ilyen 
két néven szerep Ui. de összetétel ílk hen azono:-:: vi{uy
el(íii:atok: 



l!J.)7. oktúlll'r -----------·------- --- -----

Ji'oNo Vet 
Decoctu111 

secretolyticum 
Ciutta sedativn, 

FoNo 
Decoctun1 saponariae 

Tinctll!'f1 bellftclonnne e. 
valeriana 

Lini farina Farina lini 
Oculentum Oculentum 

joclchloroxyclünolin 11 m m1tisepticu m 
·Pa.sta zinci oxvclrití Pasta Ja.ssari 

salicyla.ta ' 
Solutio codeini 
Solutio an1111onii 

chlorati 
SoI utio pepi:ittui< li 
lT nguenturn 

a.naestheticun1 

Gutta codeini 
l\Ii:xtura solvellf:; 

Solutio pepsini 
lT11guentu1n norcaini 

Tekintettel n :Forrnnlae N<Jrrna.!es \Feterina.riac: 
egyre niivekvő i::izere11ére az illlatgyógyúszati re~ 
ceptúrában, érclen1es fontolr'int venni a kütelez{) 
érvényre e1nclését, hasonlóan a. l1111nán Fornutlao 
Norrn~ales-hez. 

..0.. Pa :t 11 Jt !l: U F'ornzulih' ,\„oruzufrs \-'t'fcrinarinc 
D !\al!ecrnc noc:1c;u1cro cooón(cJIJ!H, ~Jil!\<J!llll!na1onter!I 

naytuiyw ccp!!In, :H1a1ú1,',1nuiy10 e or!11au1a.'!blll,J.'llll nc1{ap· 
CTDCl!JihD\ll llOp.'ll<ITJ!!l(l.\lll n Benrp1111, ;:nrrop f!l!UH;T u FO:J~ 
:ie1n~1J!! Tl!fHlllh!X pcHC!lTuIJ neTej1J1!!ap1111. Hec.;10TpH ll~l 
TO, t!TO FoNoVet ClHC llC c:1c.'l<IJJII 0Úl!3'1Te:Jl>llhl.'ll, fljllDle~ 
JH.'l!!!e ero H pl(Clrrype llp!!!!HTO !! pa~;pcH!Cl!ll, tr :1Tll 

!!HJJfICTCJ1 OCHOB<ll!l!C;'ll J.{1151 Tora, l!TOÚLI iitbl 3;:!HJL\\J.1lllCt. :r 
'.1TJJ.\1 nonpoc0.'11 D 3<JJ(J1lOIIllTCJ1bHOM COOÚll\CHl!II cep111!. 

CL R ú <ló ez v: .Abo11t thc Fornndac 1'lorn1ahs 
l'cterinariac ' 

~\.s tho finul papol' of u. sel'ies concerning Lho offieinl 
drug norrnatives in Hungnry nnthor presents the .For
n1ulno Nonnules \/etcrinariae. ln spite of thc fact., thnt 
Lhc FoNo.·Vet h; not oblignrnt~-, ils usc is neceptcd nn<I 
pernüttecl in the cvcryclay phnrnincettticnl '\Vork. t lrn t 
i:-J n rcnsnn to dC>a! ,,·jth it·. 

C+ v. lt á~d ó ez,·: fibcr dic For111ulac .:..Von1111/1·,, 
1-ctci~in.ar(ac ~ ' 

Als bcendigcnde .:.\1ittcilu11g dc•r llio in Ungarn Pffi. 
zicllcn ~\rz11cinor1nat-ivn crliint.c-rndcn t:itudicnnerie J.r-
fa!Jt sit:h cliese .:\rbcit tnit del· F'onnulue :Nonna!(~S dl·r 
\'ctcrinürrnPdizin. Ob,,·olil dit• Fnl'1nulno Nor111H!(·:-' 
\'clf>rinnrine llicJit Zllt' Ob\ignlori:·HCltC'tl 0(1ltU!lf; gcbfit{'!Ji 
\\·11rdeu ist., bt. ibn) .'\1nveud11ug i11 dl•J' J:t<:!.C'pi.ur nll · 
i!t:ll1ein 1tllerkan11t nnd g<'ne!n11i_!!I. 

* };'c«nu1UJ cn L",„pcrantu: 
(.:- ,.. Il ti <l ó ez ,. : ]Jri !1 1 I'OI,'Jf c·L.·iFJ J\~O };'JI. I · u,·s· V1:1'ER1"iA i!IAE 
En lnstn publikujo dc st11do.serio !-:onigun!n ln !lH·di· 

l.;nnieotnor1nojn oficinltljn cn I·lungario, ln uútoro sLri
!1ns pri norn1orcccpto·knlcklujo lk·- lu vct.crinnrn 111c!li· 
eino. J.fn!gn1ú tio, l'u !a Fo:t\n\·c1t ne lnn·ns de\·if,:1111 
\·alidccon. {ria u:r.ndo en ln recept.uro estns rthccpt.ita kHj 
f!CrtHc:úta, kio n1otivns, kc oni nkupi.fru nnknú I1ri ~i 
\'tl la fitHl fiu!JliknJo dl' la scriP. 

(1Senuncl1uci.~· Ori:ostörténeti J[ú::;cu.;n, Budrt]Jest, . .:lprórl I!. 1-.'3. - 1013) 
Érkezett: ](J8G. IIL 10. 

J~XJI. UOZSI~YA.Y ?tIA'rYA~ 
EIULÉE:~YEUSENY III~VJZEA 

„A XXl!. J{ozsn,·ny ~í1ii\":Í.S e1ul()k\·cr~c·11\·t uz ,\f(:YT 
í:ala. niegyei sznrvl•zr.;te (::.-; '~ Zalil I\fq;;yl•i 'T1lnú1·:-; (;yúgy
szort.ári 1\:üzpontjn t(JS7. i't11dli;.; :2(i-:l\!. kC1ziil!· lf(Jvizi~n 
ro1HlczLc. :\ 11112v hnc;voH1tin\·ú rvndezv(Jn,·c·n n hat· iJínia
kDrben i'l!11u1;::;/.;JtL i'íti;,;znBB\·ulc ;;i(í11dús Óatiil (!\'Ói!\.:-ií'.t'· 
rüszeink kon'ioly szttk111ni 'f1•lkt'.·:::zültség{·i l:~ 1i'!dtJ~utu:o 
1nunkújtit, bizon~vít.otbt. -

.Az nl6nrlások fugl1dkozt.uk n gyógy;:;zcrr·llli!iÍ:; !llil1úny 
n1ep;oldiisrn való li:6nlésévt>l, ir.:o;ynk•.:ztel~ IH'111utnlni 
a kÜzul· l·s r6g1nt'tlt gyó[:,v;;zcn~szc·t:e\., ös Laliílkozl11tltunk 
szociográJiai jcllegíi té111iivnl i:-;. ?-::0húu~· t•r(~d;:ti kl:•rdé~..:. 
fol\-ot(:st-. is !i11llott11nk, ninelyckbcn n vi:i:::;gii!L prubl(·1111t 
n rnindcnnapi sznkn1ni tevt':l~eny~t»g során fognlinnzódoit 
nwg i::s az i;:;énycs nH.'~old1bok n gyógyszen,lláttís szín· 
vonnlüt ürvckeznek nüvPlni. ~\ versenyek előiu.liísnii 
u feladat.o'IZ s1.Ulcs spekt rttrubun t.üri énő fridolgozú'da ji•J. 
lc1nzi, így szint.e nuí.r szokványu:: H f:.Yóg;:::szertcchnológin, 
nnnlitikn, gy·ógyszerhatúsLan, valn1nini: n fnnnnkognÓ· 
zin.fiinkénlia-hntti:·,t.an koniplcx 1dknl11inztísn, de tit· 
pns:;,tnlhr,Ltuk re gyógy::;zc:ré;.;zot ! öri Ú!H•t, gyó!;.YSZt'rt c•t· l t· 
nológin vnlauiint n gyógyszerügyi :-1zervezl~:-;, .szucio~r:'i.fin, 
és n rníkrolJiolögin vizsgtil(t tnÚ( lszf•n~ir1~·l: eg~·üi t c;.;f•It 
hatékony felhnsznó.lú~flti is. 

. .'\. Ilozsnvav (•11ilékverscnv liínílóbizo1.t;:;iign ki!u11(~ 
elöadüsti tltl·tr;tt. l,rde1up;:;nck' kh111H_·Jt díjazü~ra. _Ezt,\;: 
kfizü\ a fóJíjitt. i'·::; !l [~oz;.;nvn\· ?\ftii.V1ÍS-l~!lllÖk<~n11t•i. 
dr. /;{rdamo1u1J 'l'oldy !'.: r::1:o:il!et ·(\:~as rne~~ye): „l(ísérlet 
a hrn-ely nonuti.l kc'.tnhntásrínnk !ie!yn11í.llílií:·Hírn I,nci.o
Laet-lnktor·lnrt n11iú hiivel rt H lilt·i t1ival'' e. nl61uliistivnl 
nverte el. ' 

'f\i<'1n•··l! (líjnt kapott ]~odor ,·Ít!if1 1 (ffnjdú-13ihtt1· 

1_11„gyc): ,,:\1ikrohiulógiai kürnyezuiünk védel1nébl'll", 
Csanal:i T'úla (Ciylir-~opron inegy«): „Az .-\rnikn-viníJ..:· 
:..:zeszt~:::kivonni .fí)zpi hiológiitilng akth· Hll>"Hµ"tÜnnk \·i:;c;
~iilnia", - .:JlarJ:ó J;;fco11óra (\'n>i niq;ye}: ,_.Az idü:oJ:,.q. 
i·únk 0;v~gvszerfnq--.--nszt tisi ,:zoktisniró\". }Jr1n·"'1 11 
isl uú11 ·- (C'SÜngnid '-i"ncgyu): „U yógyító nÚ\·ényeink J:J; -
zt'·pkori n!knlinnzúsa nini szt:llllll(']'', - h'oiikÓ E:r::.._c.·0-!/1,-' 
(Borsod 1nt'!.!Y"l: „:\('isnl l'::; Ctu'isttl-tartnlH1ú pe;:::gr"1. 
-~rnnulúturn "c16tillítá::;n", - _;,V6nwtluu3 li'ul;aly J::r::8l:/„i 
{ \'"t:~zprc'-rn nH1gyu): „A kúp u1int. ~yógy·szorfori11n, tt kl·/ -
detcktő! rutpjninkig", - J...Vagy 'l.'anuiii (Béké-:; uH:gy(•): 
,, DPt.ergen;,; su\f urátt1n1 }'ol\~ o l [. küz{~piizct11i készít 111·· 
t6si\;:;e" ,;„ dr. I'crjd.5i -'lndrús-dl'. I'crjé,~-iné dr. J~cíli,"J. 
Jf arir1n n (Szolnok 1nq;yn): „<),vád gyógy;ozurkt:szH u 1<·· 
uyeket tart.n!nH1zó nHt_cisztn'dis \·{·nVt.'k d('l!lZ(,'SP :-:;z()I. 
nOk 1nl·.~yt0d)en" l'. elóudlísa. · 

.:\.z Pllinngzoit r)lőndásokhól jl'1n\'.·hún:y ajünlhutú áid<.f· 
goztü;, illctvu iovúbbfejles1.t!;s ntün :>znklnpban t.örLé11(• 
publikációra. l\:ii.lön Ciri.iin, hogy soknn t~lt(•k u kérdf::-Jfi·I · 
tevés és n ho;:ziiszúlós l0helőst~L;tj\·el, ÍL:Y élc:nk t;~ hdvi·!l· 
ként. tnrt11lnu1:..: szak11111i viták lt111kt1ltlti{ ki. · 

~\. n~sztvevők c·g;ybPl1angzó 1ucgáll1q1í1iísn szcrii11 
külön nagydíjat. érdcn1c!t. n Znln iucf,!:yei kollégük 1unguc
színvonnlú, nagyfokú bozzüt:rtl:snil és tllf'leg vellcl('.:..'.. 
szeretni rlil t.nnúskodó rcndezl:se i::;. :\z t·lőndók. a z~üri
tngok, a ré:ozLvovók én 11 szt~p cziínunnl jelf'n le\:() vc!lc11"·· 
gck kiváló feltételek nie!lct t végezhL•tlók 1nunkrí.jt1ka1. 
.Jó íz!0sr6l, ncn1cs lokülpitiriotízHHt::-ról ianúskodtn!-: 
H ti'trsudnlrni progr1unok, íl 1l/111úca _-lntiq11a együitt·:' 
h11I1gvcr::;enyo, n jubilüns Y,al1t 'J'ánccoyiittc8 nagysikcrú 
ft~llép(•sr:, <'·~ it h11nc:11lüios kc.c.;ztll\~lyi n1ÚZ('UH1i l1ílogati'1. 
:-::ok. 


