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A Studium Kiadó és a bukaresti Nemzeti Tankönyvkiadó 
közös kiadásában megjelent kétnyelvű szakkönyv több 
szempontból is egyedülálló. Elsősorban azért, mert ilyen 
átfogó, állatgyógyászati szereket bemutató szakkönyv 
még nem jelent meg Romániában, másodsorban azért, 
mert két nyelven – magyarul és románul – íródott. Ez 
utóbbi miatt igen széleskörű olvasótáborra számíthatnak 
a könyv szerzői. De nem csak a magyar és román szakem-
berek: állatorvosok, gyógyszerészek, hallgatók számára 
nyújt igen hasznos, értékes és aktuális információkat, 
hanem mindenki számára, aki kedveli az állatokat, és sze-
retne megtudni minél többet az állatgyógyászatról.

A könyv öt fő fejezetet tartalmaz. Az első fejezetet dr. 
Pálosi Csaba állatorvos írta, amelynek az első alfejeze-
tében az egyes állatfajok fontosabb betegségeit mutatja 
be, minden betegség esetén feltüntetve a kórokozót, a 
betegség tüneteit, kezelési és megelőzési módozatait. 
Kiemelném rendkívüli jelentőségét és fontosságát, vala-
mint hasznosságát annak az összefoglaló táblázatnak, 
amely a fontosabb zoonózisokat tartalmazza, a kóroko-
zók szerint csoportosítva és minden esetben bemutatva 
a fertőzés elterjedését, a fogékony állatfajokat, a fertőzés 
útjait és a fertőzés embernél észlelt tüneteit. A második 
alfejezet a különböző állatfajok esetében alkalmazott 
gyógyszerek adagolási és beviteli módjait tekinti át.

A második fejezet két gyógyszerész: dr. Gagyi László 
és Boda Ferenc doktorandusz munkája. Az első alfeje-
zetben az állatgyógyászati termékek engedélyezéséhez és 
forgalomba hozatalához szükséges törzskönyvezés doku-
mentációját, eljárási lehetőségeket és a törzskönyvezés 
utáni feladatokat, valamint röviden a farmakovigilenciát 
is bemutatják. A második alfejezet az állatgyógyászati 
szerek gyártása során megvalósuló minőségbiztosításról 
szól. A harmadik alfejezet az állatgyógyászati készítmé-
nyek maradékanyag-határértékeinek jogi hátterét, meg-
határozását, valamint a megállapítás kérelmezését mutat-
ják be. A fejezet végén összefoglaló táblázat található a 
különböző állati eredetű élelmiszerek gyógyszermarad-
ványainak határértékeivel.

A harmadik fejezetben prof. dr. Kata Mihály áttekin-
tést nyújt az állatgyógyászatban alkalmazott gyógyszer-

formákról, külön fejezetbe foglalva a kizárólag állat-
gyógyászatban használtakat és külön felsorolva azokat, 
amelyeket úgy a humán-, mint az állatgyógyászatban 
alkalmaznak, ugyanakkor ezen gyógyszerformák alkal-
mazásairól is pontos leírást ad.

A negyedik fejezetnek több szerzője is van, prof. 
dr. Gyéresi Árpád és két docens kollégája, dr. Kelemen 
Hajnal és dr. Hancu Gabriel, akiknek a szakterülete a 
gyógyszerészeti kémia, valamint prof. dr. Kata Mihály, 
aki az állatgyógyászati készítmények kiváló ismerője. 
Állatgyógyászati gyógyszerkönyvnek is megfelelne, olyan 
következetességgel, igényességgel és pontossággal, betű-
rendben összeállított, az állatgyógyászati hatóanyagok 
fizikai-kémiai, hatástani és gyógyszerformai adatait tar-
talmazó fejezet. A könnyű tájékozódást segíti a szintén 
ábécébe rendezett készítmények speciális terápiás alkal-
mazásait felsorakoztató fejezet, számos igen fontos adatot 
megjelenítve minden egyes készítmény esetében.

Az utolsó, ötödik fejezet az állatgyógyászati készítmé-
nyek alkalmazásának környezeti hatásait írja le, szerzője 
dr. Simon Brigitta gyógyszerész. Az első alfejezetben a 
szennyező források, a másodikban ezek sorsa, mobili-
tása, a különböző környezeti közegekben való eloszlása, 
illetve lebomlása kerül bemutatásra. A további alfeje-
zetek a gyógyszeres szennyezők környezeti hatásait, 
ökotoxikológiai vizsgálatokat, valamint a szennyező 
anyagok és a környezeti sorsuk közötti összefüggéseket 
taglalja.

Minden fejezet végén számos igen időszerű, irodalom-
ként megadott szakkönyvet, szakfolyóiratot találunk.

A „Specifikus állatgyógyászati szerek” c. könyv úgy 
tartalmát, mint kétnyelvűségét illetően is különleges 
és hiánypótló munka, amely akár alapképzésben, akár 
továbbképzésben is egy fontos szakkönyvként tartható 
számon.

Marosvásárhely, 2016. május 20. 
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