Spoštovani,
Z zadovoljstvom vas obveπËamo, da bo julija letos izπlo PRVO DOPOLNILO K TRETJI
IZDAJI FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 3.1), ki ga izdaja Javna agencija
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoËke ob strokovni podpori Komisije za
pripravo nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji.
Prvo dopolnilo k tretji izdaji Formulariuma Slovenicuma (FS 3.1) vsebuje spremembe, ki jih
prinaπajo trije dodatki k 7. izdaji Evropske farmakopeje (Suplementi 7.3, 7.4 in 7.5) in so v
letoπnjem letu æe veljavni.
Naj navedemo nekatere novosti:
· V celoti je prevedena nova monografija Voda za izdelavo ekstraktov (2249).
· Prevedeni in urejeni so seznami vseh analiznih metod, ki jih navaja Evropska farmakopeja.
· Monografija Farmacevtske oblike za inhaliranje (0671) je obseæno spremenjena in na novo
razvrπËa ter opredeljuje farmacevtske oblike.
· Objavljena je revidirana monografija Rastlinske droge (1433) ter v homeopatskem delu
dopolnjeni monografiji Rastlinske droge za homeopatske pripravke (2045) in MatiËne tinkture
za homeopatske izdelke (2029).
· Posodobljeno in dopolnjeno je poglavje Standardnih izrazov, ki tudi letos prinaπa veliko novih
kombiniranih izrazov.
· S sprotnim zbiranjem novih izrazov je obogaten Angleπko - slovenski slovarËek farmacevtskih
izrazov.
Najavljamo tudi tradicionalno enodnevno strokovno posvetovanje, namenjeno predstavitvi
novosti, ki jih prinaπa prvo dopolnilo k tretji izdaji FS 3.1. Posvetovanje bo v sredo, 17. oktobra 2012
v veliki sejni dvorani v Leku farmacevtski druæbi d.d., Verovπkova 57 v Ljubljani, kamor vas ob tem
pomembnem dogodku vljudno vabimo!

Dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec.,
predsednica Komisije za Farmakopejo

O publikaciji

FO RMU L A R I UM SLOV E NI CUM : slovenski dodatek k Evropski

farmakopeji - FS 3.1
Izdajatelj: Javna Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoËke
Urednica: Tanja TekavËiË Glover, mag. farm.
Strokovna recenzentka: prof. dr. Jelka ©mid Korbar, mag. farm.
Izid:
25. julij 2012
Cena (8,5 % DDV vkljuËen): 80,00 EUR

Naroèila
Prosimo vas, da nam poπljete
naroËilnice na enega izmed naπtetih
naËinov:
•

po poπti na naslov
Javna Agencija RS za zdravila in
medicinske pripomoËke
Ga. Andreja TomπiË
Ptujska ulica 21
1000 Ljubljana

•

po faksu na πtevilko
(08) 200 05 10

FORMULARIUM SLOVENICUM (3.0 in 3.1) NA SPLETU (www.formularium.si)

Izid: oktober, 2012 (zbirna elektronska izdaja FS 3.0 in FS 3.1)
Cena (20 % DDV vkljuËen) - enoletna naroËnina (do 31.1.2014 za FS 3.1):
• od 1 do 5 uporabniπkih gesel: 100,00 EUR na geslo
• od 6 da 25 uporabniπkih gesel: 90,00 EUR na geslo
• nad 25 uporabniπkih gesel:
80,00 EUR na geslo
Ob istoËasnem naroËilu publikacije in spletne izdaje FS 3.1 vam priznamo 10 % popust.
Ponudbo za FS NA SPLETU si lahko ogledate na spletnem naslovu www.formularium.si

•

po elektronski poπti na naslov

publikacije@jazmp.si

Naroèilnica
FORMULARIUM SLOVENICUM 3.1
Nepreklicno naroËamo ____ izvodov FS 3.1. V ceno enega izvoda, ki znaπa 80 EUR, je vkljuËen 8,5 % DDV.
Podjetje (toËen naziv):
Ulica in hiπna πtevilka:

Poπtna πtevilka in kraj:

DavËna πtevilka:

Zavezanec za DDV (ustrezno oznaËite):

ID za DDV:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Æig in podpis odgovorne osebe:

DA

NE

FORMULARIUM SLOVENICUM NA SPLETU
NaroËam dostop do FS NA SPLETU (zbirna elektronska izdaja FS 3.0 in FS 3.1) za _____ uporabnika/uporabnike/uporabnikov.
Elektronski naslovi uporabnikov za gesla:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

V primeru veË naroËnikov vas prosimo, da izpolnite veË naroËilnic, ali uporabite elektronsko naroËilnico na spletni strani www.formularium.si.
Na podlagi vaπega naroËila (velja le za FS NA SPLETU) vam bomo izdali raËun. Po prejemu dokazila o vaπem plaËilu (telefon, faks, elektronska poπta)
boste prejeli geslo oz. vam bomo podaljπali naroËnino.
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