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Al(TUÁLlfS OLDALAK 

Elkészült a FoNo Vet HL kézirata 

A F'o1Vo Vet cl!L:<i. 11. kiadása 197 3-hun jelent n1eg. Taraly tavass:::.al - több ke:::.den1é-
11yc::és után - 111cgalaku/1 a: u s:crlies:::.16bi:o11ság. an1e~v koHcepch~ját kidolgo:::.va 
1999. fll(!jusára dss:::eállítol!a u Fó1V0Vet Ill. ké:::.iratát. A k(úl_tT 111egiele11ése 111ég e::. év
hen rárható. lsn1erkecfjii11k 111eg re/e. 

J\ FoNo\1ct clsö kiadúsa ch: l\o\·ács .lcnrí' professzor 
elnöklése alatt, 3100 példányban 196S-ban !útott napvilit
got és 1971. januúr 1-jétöl lett érvényes. Szerkesztői szún
déka szerint oly·an szabványosított vényn1intúkat kívúnt 
inagóba foglalni. an1cl::'ck gyógyszerei a fontosabbna\.:. 
vélt úllatbetcgségek orvoslúsúra '1 szerzök tudósa szerint 
!egink{1bb 111egf.::leltek. Összcúllítúsa a VI. ivlagyar 
Gyógyszerkönyv elöin:ísai alapján történt és a vényein 
fi.:lírt ko111ponensek rninden gyógyszcnJrban rendelkezés
re álltak.;\ kiadv~iny szárnos egyéb fontos inlOnnúciót is 
tartalmazotl [ 1 ]. 

A FoNoVet II. kiadúso. azért vált szükségessé. inert az 
első kiadús „alig e,~1· /u)JhlfJ alall ícUesen e(/hp,yotí, s 
111ire e tdny isn1crtté l'á/r. továhbi példányok rá/10:::.atlan 
11yo111ásáro uuír JJe111 rult /e/;etúség". E111iatt a szerkesztő
bizottság javo.s!atot tett az Eü. í'vlin. és a íV1ÉM illetékes 
főosztályúnak arra. hogy a inósodik. átdolgozott kiadós 
1973. clsö negyedévében jelenjen n1eg. !Vlost inúr 5800 
pélcl<inyban adták ki[!]. 

;\ 1nagisztrálisan rendelt készit111ények clönyei - a(z 
akkor) nehezen és kor!útozottan hozzúl"érhetö. f()]cg kül
földi gy<.lri készít111ényck. az individuúlis rendelés !chetö
sége. e gyógyszerek nagy stabi!itúsa és viszonylag olcsó 
úra - követkcztCben a 80-as év.:::k végére a 1 L kiadás pCl
dányai is teljesen elrogytak. ;\ 1negjelcnése óta eltelt 2ü 
év alatt !cgalúbb 2500 ó!latorvos vCgzetL 600-700 új köz
forgalinú. illetve több, n1int 200 úllatpatikút alapítottak. 
(!(livetkczésképpcn a FoNo\1et IL annyira hiánycikk lctL 
hogy az úllatorvoshallgatók csak t~nyn1úso!atban talúl
koztak vele, illetve az újonnan létesített gyógyszertárak 
1neg úgy kölcsönöztek innen-onnan egy-egy példányt ad
dig. ainíg a patika n1egnyítúsút engcdC\yezték). 

Ennélfogva a Ciy1ígys:crés.:ct-ben 111<ir 1988-ban 
„ F elhh·ús "-ban kértünk adatokat a gyóg:yszerészektöl 
[2]. Párhuzan1os<111 tern1észetes~n az állatorvosok is ösz
szegyüjtötték ötleteiket. 111eglepöcn sok javaslatot kap
tunk. s rnár-111<ir a szcrkcsztöbizottsúg is üsszcúl!L a111ikor 
jütt a rendszervúltús. 

·ríz évvel késöbb. i 998. szcptc111berében „ Tt.{jl;ko:tu
tás a F(JiVolí.!r zU kiadásúr6/" cí1nn1el is111ét segítséget 
kértlink o!vasóinktt'd [,3 ]. Ezúttal is sok újabb vényclöira
tot és tan<icsot kaptunk. 

tvlég túvolabbra visszatekintve a 1Vor111a Puuperu111 -
a 111<1 hasznúlt FoNo\1et elödje - 1850-töl volt érvényben. 
Sorozata hat kiadást ért n1eg és 19..J.O-bcn a Fonnulae 
Nonnales vúltotta fel. JelcntösCgc kettős. EgyrCszt a sze
gény sorsú betegek gyógyszerekkel történö ellátását szol
g<.i!ó és rendeletileg is kötelezö érvényre c1nclt szabvúny
gyüjte111ény't világviszonylatban elsö ízben i'vlagyarorszú
gon vezették be. N'loisrCszt - az ú!latok júrvúnyos 111egbc
tegedésciben - az L kiadús vény111intáinak rendelését en
gedélyezték a szegények beteg állatai gyógyítására is. A 
II. kiac!ús (1873) clöiratait 111úr últalánosan - tehát ncn1-
csak járvúnyok esetén - lehetett rendelni a szegény sorsú
ak úllatai sz{unúra. ;\z éppen szúz éve, 1899-bcn n1egje
lent !\'.kiadásban új volt az elcct11ariu111 gyógyszcrforn1a. 
ugyanakkor vényci i:illatgyógyászati célra 1núr ne1n voltak 
rcndclhetök [4]. Ennélfogva a 1Voru1a Pauperu111 - nérni 
túlzt'1ssa! a FoNoVct ösénck tekinthetö. 

2. S":.erkes:tési a/apeh•ek 

1\z cl111ondottak és a közben lezajlott vúltozúsok kellő
en indokoljúk a FoNoVet lljbóli kinchísút. 1973. óta ugyan
is 111egjelent a i'v1agyar Gyógyszerkönyv \1 11. Js a Forrnu
lac Norrnales \'L kiadúsa. új törvényekkel szabúlyozzák a 
gyógyszertiirak nüiköc.lését. a hu111án és a veteriner gyógy
szerek forgaln1azúsút ill. rek!funozúsút. a ivlag~yar Gyógy
szerész l(a111<.1ra és a i\1lagyar i\llatorvosi J(;:nnara tevé
kenységi körét. .i.\lapvetö szcn1\életi vú!toz<.íst jelent a vú
rakoz{isi idő fügalrn<ínak bevezetése. ;\z egykor Európa
c;zerte jc!cntösnck clistnert hazai állatú\!0111ány 50-601!,~i

;:ira csökkent. Ugyanakkor a lakossúg körében 111ind töb
ben engedhetik 1ncg inaguknak társú!latok tartásút. ;\z Eu
rópai Unió országaiban 111agisztrális készítinényeket lé
nyegében csak hobby-úllntok részére cng.::clnck rendelni. 

'f'cnnészetcs. hogy e körülrnénycknek tük.rözödniük 
kell a FoNoVet Ill. lapjain is. Ennél!Ogva az új kiaci<isban 
ill'Jil lehetnek olyan fu_;.~·=it111J11yck u111e~1·cket (.Yc!t11is:crtcr
n1r.„·!ú-ú/!atok .l":::is:::ténuís kc:clésérc rendelne o::: ál/uí<JITos 

(tej. tojós. 111l:z. hús és hasonló tennékck). Ugyanakkor szó 
\"an ezen úllatok hclyi. s a nen1 élchniszertennelök (pl. hob
by-álhnok, disz{dlatok. túrsúllatok) szisztén1ús kczelésérc 
szúnt készítinényckröL tovúbb<í az úllat-koz1nctiku111okról 
és a kisúllat-praxisról stb. Ezek teljesen új elvek~ 
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Egyúttal 1negn1aradtak a FoNoVet-rc jcllcn1zö, nuir 
hagyon1ányosnak szán1ító jellegzetességek. Ezek a követ
kezők: 

- a FoNoVct csak egy közös - gyógyszerészi és állat
orvosi - kiadásban jelenik 111eg; 

- a szcrkesztök a vényeket a fannakológiai tanköny
vekben szokásos, n1ár is1nert beosztás szerint csoportosi
tották. Egy-egy hatástani csoporton belül a készitn1ények 
latinos elnevezésük ábécérendjc szerint követik egymást; 

- a vényn1inták részletes előirataiban az erős hatású 
szerek 111cnnyiségét a szerkesztőbizottság- helyszüke rni
att. kényszcrüségből - csak sz{unn1a! jelzi és betükkcl 
11en1 í~ja ki, rnivel a felírandó rncnnyiségck több állatfajra 
vonatkozóan is szerepelnek. l-Ia az állatorvos a vényen 
ilyen készít1nényt rendel. annak csak szabványncvét hasz
núlja és n1ennyiségeket nen1 jelez. részéröl tehút a szú1n
szerü tévedés h:hetösége kizárt: 

- erős hatású szerek rendelésekor a szabatos. félre 
ne111 érthető használati utasítást az úllatorvosnak tnindig 
fel kell tüntetnie. Ugyanígy szükséges eljárnia akkor is, 
ha a gyógyszert a szabvány használati utasítástól eltérő 
1nódon kívánja alkahnaztatni. E kivételcktöl eltekintve a 
gyógyszerész az e!öiratban 111egaclott használati utasitúst 
tnásolja rú a szignatúrára. 

3. 5':erkeszt(ibizottstíg 

/\z akkori Frv1 illetékeseivel történt tárgyalást követö
en a FoNoVet Ill. szerkesztésének 111egkczclését és szer
kesztöbizotts<igának összetételét 1998. <iprilis 28-i clátun1-
1nal dt: !3á/i111 Tibor Fi\1l föosztúlyvezetö engedélyezte. 

1\ kiadványnak az FViv1 szak1nai rnegbizásábó! és fel
ügyelete 111ellett kellett készülnie. 1\ bizottság elsö érde111i 
rncgbeszélésére egyébként 1998. 111ájus 19-én került sor. 

A bizottság elnöke: (/,: Se11~ié11 G'ábur egyetc111i tan<ir. 
az ,\o·rE Gyógyszertani és f'vlércgtani 'ranszékénck vczc
töje. ·ritkára: (Í!: Lehel Já:::.se.l Gyógyszerész tagjai: dt: 
!Jagcí G'yiJtg,_r az Országos ;\l\ategészségügyi Intézet fö
gyógyszcrésze. lÍI: l\ata Ali/Já(1· SZOl'E egycten1i tanár és 
<ÍI: S1a111p/(l_Förg,y so·rE egyctcn1i docens. ·rovúbbi állat
orvos tagjai: ch: Fe/kai Ferenc. [ÍJ: S:::.enci (Jl!ú és d1: Ta-
111ús Lás:/á. 

/\ bizottsúg gyakorlatilag havonta- esetleg többször is 
- ülési.:zctt. Gondosan 1negtervezctt rnunkájára a szak111ai 
elkötelezettség. ugyanakkor a partnerek szakn1ai vélcn1é
nyCnck 111esszen1enő tisztelete és tekintetbevétele. cn1pá
tia és a 111unka dcrnokratikus vezetése volt je!lernzö. Jó 
volt részt venni e inunkában! 

4 . . -t F<nVo J''et III. részletezése 

;\ szerkesztők - az cln1ondottakon túl is - tudatosan 
ti.irckccltck arra. hogy a készitn1ények ki.izütt a higany- és 

ölon1-vcgyületct tarta\111azók szán1út radikálisan csök
kentsék. /\ beCrkczctt gyógyszerészi és állatorvosi javas
latokra is tekintettel 135 olyan e!öiratot töröltek, ainelyek 
fölöll eljárt az idő. 

Az előző kiadástól c!téröen az új könyv 11e111 tarlal-
111a:::::a 111;.tjd 

- a gon1bael!cnes szereket, 
- a helyi érzéstelcnítökct, 
- a honnonokaL 
- a vegetatív idegrendszerre ható szereket, 
- a ke1noterápiás szereket és antíbiotíkun1okaL 
- a parazitaellenes szereket, 
- a vérkeringés gyógyszereit, 
- a vérképzés, vérzéscsillapítás. vérfolyadék-pótlás 

gyógyszerei fCjezetet és 
- injekciós, infúziós készítn1ényekct. 
Ennek 111egfclelöen a fejezetek szá1na 12-re csökkent 
TCrveink szerint J FoNo\'et lll. 146 készíunényt tar-

taln1az. an1elyek n1egoszlása az alúbbi: 
64 az elözö kiadásból változtatás nélkül. 

- 27 az e!özö kiaclúsból n1údosított összetétellel. 
·- ! 8 a FoNo\'ct ll.-böl n1ódosított állatfaj 111egjelölés

sc 1 ;:it vett és 
~ 37 új készíttnény. 
A FoNoVet Ill. E/6s:::.ó-va\ kezdődik. a1nit a hasznúla

tára vonatkozó rész és rövid rendcléstan követ. 1\ 

F"iigge/ék.-ben - egy·ebck között - táblázat tartahnazza a 
fontosabb élettani, klinikai és hetnatológiai adatokat, a 
f'v'lagyar Állatorvosi l<.an1ara n1egyei szerveit. va\an1int az 
orszúgos és a 111cgyci tisztifőgyógyszerészi hivatalok pos
tai adatait. 

/\ FoNoVct 111.-ba felvett készitn1ények hatóanyagai a 
\ 1 11. !'vlagyar Gyógyszerkönyvben hivatalos gyógyszerek. 
vagy szerepelnek az OGYI rninöségi clöirataiban. 

1\ könyvet a Fornnt!ac libres /\iadá l\jl. nevében 
Rose András gondozza [5]. 

:\ FoNoVet III. szcrkesztöbizottsúgának tagjaiként ez
úton is nagyon köszönjük 111índazon gyógyszerészek és 
úl!atorvosok túinogatúsát. akik elöiratok.javaslatok és öt
letek küldésével segítették kiaclvúnyunk n1egje!enését. 

i.\ FoNo\'i.:t Ill. szcrkesztöi rernélik. hogy korszerü ki
advúnyuk az állattartók hasznúra lesz, egyúttal elnyeri 
1nind a gyógy·szcrészek. inind az állatorvosok tetszését. 
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