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A gyógyszerellátás állarná kezelésbevétele óta eltelt 10 év eredményeit és az 
előttünk álló feladatokat elemeztük az 1960, július 27-30-a között megtartott 
jubileumi ülésen. 

Az elmúlt 10 esztendő alatt a magyar gyógyszerészek arra törekedtek, hogy 
a szakma fejlődését egyedül biztosító szocialista felemelkedés útjára lépjenek, 
Hogy törekvésük eredményes volt, bizonyítják az ülésszakon elhangzott elő
adások és viták, valamint a párt és állam vezetőinek ott elhangzott elismerő 
nyilatkozatai, továbbá a jubiláris ülésre beérkezett pályamunkák magas száma 
és szín"""""", 

úgy véljük, hogy további célkitűzéseink eredményes megoldását komoly 
mértékben elősegítheti a jubileumi ülésen elhangzott előadások és a pályadíjat 
nyert munkák közreadása 

Főbb célk.i.tűzéseink 

A lakosság általános egészségügyi ellátásának gyógyszerészi vonatkozásban 
minél tökéletesebb biztosítása. Ez a nagy feladat csakis a gyógyszerész és orvos 
legszorosabb együttműködésével valósítható meg .. Hatékonyabbá kell tennünk a 
hazai gyógyszerek ismertetését, az orvosok folyamatos tájékoztatását. Valóra 
kell váltanunk az elmúlt évek sor án kialakult elképzelést: a gyógyszer ész való
ban az orvos közvetlen tanácsadója, segítőtársa legyen. Ennek a célnak megfele
lőerr kell irányítani a gyógyszer észképzést és továbbképzést 

Fontos feladat hárul az egyetemi és a kór házi gyógyszertár akban dolgozó 
kartársakra, El kell érnünk, hogy az intézeti gyógyszertárak a terület szakmai 
vezető központjaivá váljanak Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, elengedhetetlen 
az intézeti gyógyszertárak működési színvonalát gátló körülmények megszünte
tése Ezen a téren a már megindult f~jlesztési folyamatot a második ötéves terv 
során lényegesen meg kell gyorsítanunk 

További előrehaladást kell tennünkaminél magasabb színvonalú gyógyszer
ellátás terén; vonatkozik ez egyes készítmények stabilitására is. A gyógyszerészi 
technológia, a gyógyszervizsgálati eljárások fejlesztését, a gyógyszerellenőrzés 
további kiterjesztését gátolja -az, hogy a gyógyszer·észet és a gyógyszerellenőrzés 
még nem rendelkezik önálló tudományos alapintézménnyel. Remélhetően a má
sodik ötéves terv során sikerült létrehomunk a régen néllltülözött Országos 
GyógyszeTészeti Intézetet 

A gyógyszerforgalom növekedésével nem tudott lépést tartani munkaer ő-
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ellátottságunk Különösképpen hiányosságak mutatkoznak egyes n1egyék: gyógy
szerész-ellátottságában. A gyógyszerészirányitási nehezíti hogy a fiatal gyógy
szerészek között alacsony a férfiak arányszáma. Középkádereink megfelelő szak
mai feJkészültségét is biztosítanunk kell Ezen a téren is van tehát bőséges ten
nivalónk 

Országunk a teljes társadalombiztosítás felé halad~ így a gyógyszertárak or
szágos hálózata n1ár nen1 elegendő a szüksége,s kapac'itás eléréséhez, és ez aka-· 
dályozza a gyógyszertárolás szakmai követelményeinek érvényesítését. Sürgető 
feladatunk tehát a raktározás kérdésének megoldása is 

A szecialista gyógyszerészet követelményeit már nem elégíti ki gyógyszer
tári hálózatunk állapota sem. A gyógyszertárak egy része korszerűsHésre, vagy 
kapacitásnövelő teljes rekonstrukcióra szorul El kell érnünk, hogy a gyógy
szertárak berendezése és felszeteltsége színvonalasabb, korszerűbb legyen 

A 1neglevő hálózat fejlesztésén túlmenően azonban szükség van a gyógy
szertárak számszerű fejlesztésére is A gyógyszertári hálózat egyes 1negyékben 
nem elégíti ki a szükségletet. A kézigyógyszertári hálózat, működésében fenn
álló hiányosságak következtében, nem minden esetben felel meg területe jó és 
gazdaságos e1J.átásának; gondookodnunk kell tehát a hiányosságak felszámolá
sáróL 

A gyógyszertári dolgozók élet- és munkakörülményeit is tovább kell javí
tanunk a második ötéves terv-időszakban S hogy ez sikeres lesz, arra biztosíték 
a párt politikája: az egészségügyi dolgozók iránt megnyilvánuló bizalma, meg
becsülése, a párt vezetőinek állásfoglalása: az egészségügy az egész dolgozó nép 
ügye Utalok itt jubDeumi ülésünkön SzeTényi Sándor elvtársnak, az MSZMP 
Központi Bizottsága Tudományos és Kulturális Osztálya h vezetőjének felszó
lalására is, amelyben többek között megállapította: a gyógyszerészek komolyan 
helytállottak a munka frontján, ezért sz~mot tarthatnak a párt, a kormány és 
népünk megbecsülésére Mint értelmiségi rétegnek - hangsúlyozta - a gyógy
szerészeknek is kötelességük, hogy nemcsak a szakmai munkában, de a nép
nevelés terén is teljesítsék, amit a társadalom tőlük elvár Ha ezen az úton ha
ladnak tovább is, a társadalmi megbecsülés nem marad el 

Erre utalt dr Vilmon Gyula miniszterhelyettes elvtárs is jubileumi beszé_,_ 
dében, .amikor kifejtette, hogy a gyógyszerészeknek hivatásuknál fogva nem 
csupán a szakmai követelményeknek kell eleget tenniük, hanem feladatuk és 
kötelességük, hogy a népet is neveljék és egészségügyi kultúrájukat tovább fej
lesszék. Az orvos és gyógyszerész hivatása a bizalomra épül, ez a betegek részé
ről azonban emberi és egyéni kapcsolatot is igényel Ezt kell a gyógyszerészek
nek szetetettel és készséggel valóra váltaniole Az eredmények visznek előre és 
mozgósítanak újabb és újabb eredmények elérésér·e - mondotta dr Vilmon 
Gyula miniszterhelyettes elvtárs, majd így fejezte be ünnepi beszédét: "A 
gyógyszerészek az eddig elért eredményekre büszke öntudattal tekinthetnek 
vissza Ezek az eredmények kell, hogy forrását jelentsék az újabb erőfeszíté
seknek, amelyek valóra fogják váltani a szecialista gyógyszerészet kialakulá
sát" 

Az ünnepi ülésen összegezett, eddig elért eredményeink és jövőbeni cél
kitűzéseink mind azt mutatják: hogy szerteágazó nagy és szép feladatok meg
valósítása vár a gyógyszerészetre, és e munka közreadásával a kiadvány szer
kesztői bizonyosan további segítséget nyújtanak e feladartok minél eredménye
sebb végrehajtásához 

Lázá1 Je~ő 
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A GYÚGYSZERESZETI TUDOMÁNYOK GYAKORLATI 
ALKALMAZAsA A GYÚGYSZERTARI MUNKABAN 

Dr KEDVESSY GYÖRGY egyetemi tanár 
(Szegedi Orvostudományi Egyetem) 

Amikor a Gyógyszertári Központok felállitásának 10. évfordulója alkal
mával értékelni akarjuk a magyar gyógyszerészet helyzetét, főként a gyógyszer·
készítés elméleti és gyakorlati jelentőségű eredményeit, s fel akarjuk mérni az 
utóbbi évtized szakmai fejlödését, szükségesnek látszik néhány elvi kérdés tisz
tázása .. Mindenekelőtt tanulmányoznunk kell azt a kérdést, hogy a megtett úton 
mi jelenti a haladást, a fejlődést, s merre kell utunkat folytatni a jövőben .. 
E vizsgálódásban segítséget nyújt a visszapillantás a múltba 

Európában az ún .. klasszikus gyógyszerészet virágzott még a XVIII század
ban is .. Ebben az időben a gyógy:szerellátás helye kizárólag a gyógyszertár volt.. 
A gyógyszerészi foglalkozás ekkor már hazánkban is elkülönült az orvosi gya
korlattól, bár az erre vonatkozó rendelkezés nem volt általánosan érvényes 

Még a XVII és XVIII. században is a gyógyszertári gyógyszerész tevé
kenységi körébe tartozott az orvosi receptre feldolgozandó alapgyógyszerek, 
mint pl kémiai eredetű gyógyszerek előállítása, illetőleg a növényi drogok 
gyűjtése és szárítása .. Gyógyszerkészítő munkát jelentett a receptura mellett a 
galenikumok előállítása is 

A gyógyszertári laboratóriumi rnunka közben .számos nagy fontosságú -
főként kémiai - felfedezés született. A kémia és más természettudományok 
fejlődése hatással volt a· korabeli gyógyszerészetre is, amennyiben a gyógysze
részi tevékenység a természettudományok fényénél lassan elvesztette korábbi 
misztikus jellegét, s a későbbi idők folyamán kialakult a mai értelemben vett 
közegészségügyi intézménynek tekinthető gyógyszertár 

A XIX. században a gyógyszerkincs a szintetikusan előállított szerves ve-
gyületekkel bővült Természetes, hogy e munka nem volt a gyógyszertár kis 
labor a tóriumában elvégezhető, hanem a múlt század második felében kialakult 
vegyészeti üzemek állították elő ezeket a gyógyszer·eket Ugyancsak ettől az 
időtől kezdve a: szervetlen gyógyszeralapanyagok gyártása is átkerült a vegyé-
szeti üzemekbe. A századfordulóban hazánkban is létrejött gyógyszervegyészeti 
gyárak nemcsak gyógyszeralapanyagokat, hanern ún gyógyszerkülönlegessé
geket (tabletta, injekció, oldat stb) is hoztak forgalomba, ami egyre nagyobb 
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mértékben csökkentette a gyógyszertárak recepturai r:Jyógyszerkészítő mun-
k~át b 

, A gyógyszertár_i _?Yógyszeré~zet átalakulása századunk 30-as éveiben foly
tatodott. Ebben az Idoben a galenusi készítményeket már ritkán állították elő a 
?J'Ógysze.~tárak lab_o~atóriu~aiban, inkább az időközben létesült középméretű 
uzernektol laboratonumoktol szerezték be. A gyógyszertárak állami kezelésbe 
véte~e ut.~n a gale~ikumok központi előállítására vonatkozó rendelkezés tehát 
a mar elozetesen kialakult helyzetet legalizált-a 

. A harminc~s. ~s ne~venes _években a gyógyszerkincs nagymértékú bővülé
seve~ (kemoterap1as gyogyszere.k, antibiotikumok stb.) az egyre feJ"lőd ~ .. +,~ ~ 

' t · · ' u o Uvemu gyogysz:r~s er ap1á:al .az -~ko: i gyógyszertári gyógyszerészi tevékenyrség nem 
tu~o~t l~p:st ~artam ~,z UJ gyogyszerek a gyógyszertárakba csakis "kiszerelt" 
gyar~ keszltmeny alakJaban kerültek, az alapanyagokat a gyógYszertárak nem 
kaJ?tak m:g, s azokat a mindössze két évig tartó egyetemi kiképzési idő alatt a 
gyogyszere.szek alaposabban meg sem ismerhették.-Nyilvánvalóvá vált. hogy az 
ún. régi rendszerű gyógyszerészképzés nem felelt meg a kor.szerű kÓvet~lmé
nyeknek. Elsősorban Mozsonyi professzor érdeme az 1940-ben bevezetett új-
l endszerű gyógyszerészképzés · 

A" g?'ógyszerészet területén végbement nagymértékú változás következmé
nye ,fokent a_bb~n foglalható össze, hogy a gyógyszertári gyógyszerészet sokat 
vesZJ.tett k~1"~bb1 ,munka~erületeiből, s a gyógyszerellátásban komoly tSzerepet 
kapott a kozep- es nagyrpar 

Az itt említett mélyreható átalakulás világszerte válságot idézett elő Az 
elvesztett munk~kö~ök pótlására a merkantil szellem a gyógyszertári profilhoz 
sor~lt~ a koz~1eh~a1 ~z~reket, sőt egyes tengeren túli országokban a dohány- és 
bazararu, az edes1pan cikkek stb. is megjelentek a gyógyszertárban 

. ~z utóbbi k~t évtizedben világszerte gyakran vetették fel a kérdést, hogy 
szU.kseges-e a gy~gyszertári munka ellátásához egyetemi végzettség. Vajon nem 
:'olna-e megfelelo e feladat ellátásához bizonyos szakismeretekkel rendelkező 
Ugyes ke~:skedő? ~all?ttunk a múltban hazánkban is olyan megjegyzéseket, 
ho~y az UJ.rendszeru kiképzés során tanult ismer-etanyagort a gyógyszeréSz a 
gyogy.szertarban nem tudja hasznosítani s "más az elmélet és más a gya
korlat" 

"Qu_o vadis Pharmacia" tették fel sokszor- a kérdést 1957-ben a Federation 
I~ternatw?al.e Pharmaceutique vezetőségének körk€rdésére 50 állam száznál 
tobb ~zakmtezete adott választ a gyógyszerészet perspektívájára vonatkozólag 
Eszenn t 

. 1. ;;züks~ges a kellő elméleti ismer et a gyógyszer ek előállításához és vizs
ga~atához, l'!élkül~zhetetlen a gyógyszertári, kórházi gyógyszertári és ipari 
gyogy.s.z.eresZI tevekenységhez az alapos. fizikai fizükai-kémiai ko1loidikai 
technológiai .stb tudás ' ' ' 

. . 2 .. ,Szüks,éges a. gyógyszer ész biológiai, farmakológiai, élettani és bioké
mr~r Jarta.s~aga azert, hogy betölthesse a gY:ógyszerekkel kapcsolatos tanács-
ado feladatat az orvos és a hozzá forduló betegek részére 

,. Számos nagytekintélyű szakember is nyilatkozott e kérdésben. A Nobel
diJaS J:}ale .szerint a gyógyszerésznek biológiai téren is jól képzett természet
tudomanyos szak:mbern~k kell lennie Lin%ead~ a FIP elnöke veszélyt lát_ 
abba~, ha a gy.?gy.szeresz nem lenne akadémiai végzettségű szakember. 
Csakis magasioku képzettséggel tudja betölteni a gyógyszerész korszerű fel
adatát a gyógyszerel1t.tf;sban az orvos, a beteg és ? gyógyszergyár között. 

HasonlO véleménvt nvilvánítottak kiváló szavjet szakemberek is. Az ez
irányú állásfoglalást bizo~yítja az 1957-ben életbeléptetett ötéves magas szín-
vonalú szavjet gyógyszerészképzés is. _ . 

Időbelileg az elsők között 1949-ben jelölte meg Schulek akadémikus a 
magyar gyógyszerészet programjaként: "A gyógyszerész legyen gyógyszer~ 
.szaké1 tő" E program döntően befolyásolta az utóbbi évtizedben a hazai 
gyógyszerészet fejlődését az egyetemi oktatás, a továbbképzés és a gyógy-
szertári gyakorlat szempontjából egyaránt . , 

Mit jelent a gyógyszerszakértői feladat? A gyógyszerésznek 1gen szeles
körű ismeretanyaggal kell rendelkeznie Az anatómiától a mikrobiológiáig, 
az analitikai kémiától az organikus kémiáig, a kolloidikától a botanikáig, a 
fizikától a technolóaiáig sokféle ismeretre kell szert tennie. Vajon lehetséges-e 
a szakosítás koráb:n ilyen "polihisztor" kialakítása? A gyógyszerszakértői 
programban a súlypont a gyógyszer. Minden tudományágból a gyógyszerész
nek elsősorban arra van szüksége, ami abból a gyógyszerre vonatkozik 

Szakirodalmi ismeretek, valamint külföldi személyes tapasztalataim alap
ján úgy vélem: hogy a magyar gyógyszerészet elég világosan látja a gyógy
szerész,et válságos helyzetéből kiv:ez,ető utat, és a fejlődés iránya nálunk kel
lően határozott Vannak egyébként fejlett gyógyszerészettel és gyógyszer
inanal bíró országok, ahol a vezető tériyezők a gyógyszerelőállítást továbbra 
i~ kizárróiLag a gyógyszeitár:ak részére akarják fenntartani s a gyári ,~specia-
1itást" a gyógyszerészek ellenségének tartják . 

A magyar gyógyszerészetnek az utóbbi évtizedben elérl legfontosabb 
eredményeként említhetjük a gyógyszerszakértői program fokozatos megvaló
sulását és annak a szemléletnek a kialakulását, hogy a gyógyszerész feladatkö
rébe tartozik a gyógyszerkészítés és eJlenőrzés gyógyszertárL közép- és nagy
üzemi mér-etekben, s hogy a. zár,t_ csom.agolá.s:ban forgalomba k,erüló gyári gyógy
szerkészítményeket .is biztosan kell ismerp_ie kémiai, farmakológiai és technoló
giai vonatkozásban. Erre szüksége van az orvos és a beteg részére adandó 
gyógyszer ismertető tevékenységhez 

A gyógyszertárakban működő gyógyszerészek általában n1egértették a km
szerű szükségességet, s érdeklődnek az ismeretszerzés, a továbbképzés iránt 

• 
A magyar gyógyszerellátás szempontjából igen jelentős volt a gyógyszer

ellenőrzés szervezetének kiépítése. Az országos intézmények és a szakfelügye
lők ilyen irányú tevékenysége mellett a gyógyszertárakban is ténylegessé és 
rendszeressé vált a gyógyszervizsgálat A jelenleg fennálló rendelkezések .sze
rint a közforgalmú gyógyszertárakban ez a munka a gyógyszerek azonosítá
sára korlátozódik, de remélhetőleg a jövőben ki fog terjedni a gyógyszerkönyv
ben leírt tájékoztató gyorsvizsgálatok elvégzésére is. 

A gyógyszervizsgálattal sokan szívesen fogla-lkoznak, s az új isn~eretanyag 
többeket az előírtnál intenzívebb ilyen irányú munkára, sőt kutató tevékeny
ségr e is ösztönzött 

* 
Az utóbbi időben a gyógyszerészet területén a legjelentősebb változás és 

előrehaladás a gyógyszerkészítésben tapasztalható 
A gyógyszer készítés régebben pusztán tapasztalati elven (empidán) ala-

ll 



puló művelet volt. Főként a gyógyszertári gyógy.szerkészitésben szinte évszáza
dokon keresztül változatlanul alkalmazták az eljárásokat és műveleteket. amit 
esetleg igazolt a gyógyszer készítmény ter:ápiás alkalmazása Steiger· zürichi 
professzor arról ír, hogy 20-·25 év előtt a gyógyszerkészítés tragikusan primi-
tív volt 

Tapasztalati elven alapuló módszerek és előiratok gyűjteményének tekin~ 
hetők az V. IVIagyar Gyógyszerkönyvet n1egelőző magyar gyógyszerkönyvek és 
az első három Formulae Normales is Ugyanez elmondható a korábban meg
jelent külföldi gyógyszerkönyvekr ől és vénygyűjteményekről is. 

A XIX. század végén és a századforduló idején a kérnia különböző ágainak 
fejlődése ráirányította a figyelmet egyes gyógyszer készítmények előállításakor 
végbemenő kémiai folyamatokra. Pl az alumíniumacetát-tar<tarát-oldat, vagy azc 
arzénes oldat készítésekor az alkalmazott vegyületek egymásra hatása folytán 
keletkező) tehát az oldatban ténylegesen jelenlevő új vegyületek megismerésére. 

Az analitikai kémiának az utóbbi évtizedekben bekövetkezett nagymértékű 
fejlődése lehetövé tette a legtöbbször több komponenst tartalmazó gyógyszer
készítmények azonassági és minőségi vizsgálatát Az analitikai kémia újabb 
módszereinek alkalmazásával lehetségessé vált a gyógyszerkészítés vagy tárolás 
közben bekövetkező bomlástermékek kimutatása, sőt sok esetben ezek kvanti-
tativ meghatározása, egyes bomlási folyamatok körülményeinek, a reakció se
bességének megállapítása, tehát a gyógyszerkészítmény stabilitásának tanulmá-
nyozása 

A gyógyszer'készítés fejlődése szempontjából döntő jelent&ségü volt a fózitkali
kémia eredményeinek hasznosítása és a gyógyszerésLJeti technolégiában a fizikai
kémiai és kolloidikai szemlélet érvényesülése. Érdekes megemlíteni, hogy Ca.s-· 
paris már 1929·-ben ,:megjósolta" a fizikai..1kémia tér-hódítását a gyógyszerészeti 
technológiában. Az újabban reformált külföldi gyógyszerész-képzésekben (Szov
jetunió 1957, Amerikai Egyesült Allamok 1960 .. sth) kellő súllyal oktatják a 
flziJkrui"kémiát. Szükségesnek látszik, hogy egyetemi okrtatásunkban a fizikai
kémlát az eddiginél szélesebb keretek között és kolloidikával bővítve tanulják 
hallgatóink 

A fizikai-kémia és kolloidika tudományágak kialakulásávallehetövé vált az 
anyagok szerkezetének tanulmányozása E tudományágak ismeretanyagát a 
gyógyszerészeti technológia csak a legutóbbi időben kezdte hasznosítani. Az 
újab b szemlélet alapján figyelemmel kísérjük pl valamely kristályos gyógyszer·
nek oldódásakor vagy porításakor végbemenő szerkezeti változását; a növényi 
drogok kivonásakor fellépő erőket és a kivonáskor megfigyelhető folyamatokat; 
a készítményben a hatóanyagrészecskék nagyságát és eloszlását; az oldatok hid
rogénkitevőjének, ozmózis nyomásának szerepét stb A gyógyszerészeti kuta
tásokban újabban nyert alkalmazást a reológia is 

Ily módon sikerült megmagyaráznunk számos hatásbeli, stabilitási .stb .. je
lenséget, ami az előző, empirián alapuló gyógyszer készítésben nem volt lehet-· 
ség es 

A régebbi szemlélet szerint a gyógyszerkészítés társtudományait (gyógy
szerészi kémia, farm.a:kognózia~ fizikai--kémia, fi7..iológia, farmakológia, miikrobio
lógia stb) külön-külön egységeknek tekintették A korszerű felfogás szerint a 
gyógyszerészeti technológia a társtudományokkal dialektikus egységet képez 

Ily módon a gyógyszerkészítés mélyreható változása folytán ma már el
mondhatjuk, hogy kialakult a gyógy.szerkészítés tudománya, 
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A gyógy.szerkészítés tudománya az alkalmazandó ható-·, alap- és segéd-· 
anyagok kémiai, fizikai és fizikai-kémiai sajátságait~ vciiamint ezek változá.sait 
is figyelembe veszi a feldolgozás sor án, és különösen vizsgálat tárgyává teszi 
mindezeknek a tényezőknek é.s változásoknak a gyógyszer' hatására gyakorolt 
befolyását. Végeredményben a gyógyszer előállitás célja megfellelő terápiás 
hatású szer készítéo..se. 

Az ilyen értelemben vett újszerű gyógyszerészeti technológia fiatal tudo
mányág. Fejlett országokban is alig 10 éves múltra tekint vhssza, s feladata, 
ismeretanyaga is általában most van kialakulóban 

Az elméleti alappal gazdagodott gyógyszerkészítés már megfelel a tudo
mánytól általában megkívánt előfeltételeknek, ti. nemcsak rendszerezi az isme
reteket (lexikális ismeretanyag), hanem a jelenségeket egyre inkább meg is 
magyarázza s lehetövé vált a törvényszerüségek és összefüggések megállapítása 
is. A korszerű gyógyszerészeti technológia tehát nemcsak leírja a készítés mód
ját, hanem az elméleti alap segítségével a feldolgozás, tárolás stb. alatt bekö
vetkező változások okára is sok esetben rnagyarázatot tud adni A gyógyszer
készÚés ismeretanyagában tehát nemcsak a "mit'' és "hogyan", hanem hang
súlyozottan a .,miért" kér d és szer ep el. 

Az újabb szen-llélet tette lehetővé azt, hogy egy-egy gyakorlati feladat 
gyakran elméleti alapon, hosszas kisérleti munka nélkül is megoldható, s egy
egy művelet lefolyását esetleg előre meg lehet állapítani, sőt egyes esetekben a 
célnak megfelelő irányítására is lehetőség nyilt Természetesen a gyógyszer
készítésben az elmélet nem szakadhat el a gyakorlattá!: ti az elmélet helyessé
gét gyakorlattal igazolni kell. 

Az elmeleLi alap, főként a fizikai-kémiai ismeretek hasznosít.á.ea:, nagymér,_ 
tékben meggyorsítja a gyógyszerkészítés fejlődésének ütemét 

A korszerű gyógyszerkészítés segítségével lehetövé vált ugyanazon ható-
anyag hatásának módosítása .. A gyógyszerhatás kifejlődésének sebességét és a 
hatás időtartamát befolyásolhatjuk a hatóanyag diszperzitás fokának változ-
tatásával, továbbá a gyógyszerkészítéshez felhasznált vivő-· és segédanyagok 
megfelelő variálásával. A hatóanyag komplex-vegyülethe vitele, vagy adszor"
beáltatása, esetleg asszociációs kolloid képződése ugyancsak befolyásolja a ha
tás je!legét. 

Ismeretes, hogy az intestinosolvens bevonatú tablettában, vagy a kettős 

drazséban alkalmazott gyógyszer hatása különbözik a gyomor ban széteső tab
letta ter·ápiás felhasználhfttóságától A korszerű gyógyszerkészítésnek a gyógy
szer hatását befolyásoló lehetőségeit az Orvosi Hetilapban közölt dolgozatban 
foglaltam össze (101, 7.38. 1960.) .. 

A gyógyszerkészítés tudományának kialakulásával szán1os nagy fontosságú 
megismerés született hazánkban is) am.inek gyakorlati vonatkozása is igen je
lentős; és a gyógyszerészeti technológia ismeretanyaga s természetesen oktatási 
tematikája is döntően megváltozott 

A gyógy.sze1 é .sze ti technológia .feladatkör ébe ta1 tozik · 
1 .. a különféle kémiai (szerves és szervetlen), növényi vagy más (pl bioló

giai) eredetű alapgyógyszer eknek gyógyszer készítményekké (pl felhasználásra 
kész gyógyszerformák, összetett gyógyszerkészítményekké) feldolgozásának, to
vábbá e művelet közben végbemenő fizikai, fizikai-kémiai, illetőleg kolloidika-i 
és hatástani változásoknak a tanulmányozása, 

2. A gyógyszer készítéshez szü.kséges eszközök, gépek) az a:Lkalmazott műve
letek és a felhasznált .segédanyagok isrnertetése. 
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3. A gyógyszerkészítmények hatóanyag tartalmának, illetőleg hatásértéké
nek beállítása (standardizálás) 

4. A gyógyszerkészitmények eltartása során felmerülő kérdések megvizsgá
lása. Kémiai, fizikai és mikrobiológiai stabilitás, tárolóeszközök, tartályok és a 
gyógyszer eltartásának körülményei 

A gyógyszerészet és a gyógyszerellátás területén végbement és fentebb 
vázolt átalakulás következményeként a gyógyszerkészítés ma nagyságrend sze-· 
rint három szinten folyik 

l. Kisüzemi jelleggel gyógyszertárakban 
2.- Középüzemi méretben kórházi gyógyszertárak laboratóriumalban és 

megyei galenusi laboratóriumokban 
j Nagyipari gyógyszerkészítés a gyógyszervegyészeti gyárakban 

A gyógyszerkészítés e három formájában vannak ugyan hasonló jelensé
gek, főként a folyamatok elméleti vonatkozásait illetően (pl az oldatkészítés 
fizikai-kémiai magyauízata), de a gyako-datban lényeges különbség mutatko27.itk: 
1 a feldolgozandó gyógyszer mennyisége, 2 az alkalmazandó módszer és eljá
I ás és j a szükséges eszközök, illetőleg gépek tekintetében. Természetes, hogy 
osztott por készítésekor 5 g porkeverék homogenizálása más feladatot jelent, 
mint pl 50 OOO tabletta gyártásához felhasználásra kerülő alapanyagban a ha
tóanyag egyenletes eloszlatásának biztosítása 

* 

A gyógyszerkészítés megváltozása szükségessé teszi néhány eddigi fogalom 
és definíció módosítását 

A s:zokásos megjelölés szerint az orvosi vényre gyógyszertárban készítertt 
gyógyszert magisztrális, vagy recepturai készítménynek nevezzük. A gyógyszer
tár- laboratóriumában a Gyógyszerkönyv előírása alapján előállított gyógyszer 
a galenikum és a gyógyszervegyészeti gyárak által forgalomba hozott ún kisze
relt készitmények megjelölése gyógy.szerkülönlegesség, illetőleg specialitás. 

Amikor a század elején a gyógyszergyárak tablettákat, injekciós készít
ményeket, kenőcsöket stb kezdtek forgalomba hozni, akkor a túlnyomó több
séget jelentő recepturai munka mellett ezek valóban "különleges" gyógyszernek 
voltak tekinthetők. Ismeretes, hogy ma az arány megváltozott Az Egészségügyi 
Minisztériumtól kapott adatok szerint 1958-ban 75,3%, 1959-ben pedig 77,8% 
volt országos átlagban az összes orvosi vények között a gyári specialitás .. Ez pe-· 
dig annyit jelent, hogy a "különleges", a "speciális" gyógyszer megjelölést el
avultnak kell tekinteni 

Vajon helyes és korszerű-e a "galenikum" kifejezés használata? Az ún. ga
lenusi készitmények a fenti definíciótól eltérőleg általában nem a gyógyszertár 
laboratóriumában készülnek. E változás a korszerű fejlődéssei magyarázható: 
a) E készitmények előállítása gyakran komplikált technológiai műveletet igé
nyel; b) a kor-szerű előállításhoz sok esetben költséges eszközök és gépek kel
lenek; c) ma már nélkülözhetetlen az előállított készítmények részletes s leg
többször nagy felkészültséget igénylő ellenőrző vizsgálata; d) nagyobb meny
nyiségben az előállítás gazdaságosabb 

A galenusi gyógyszerekre vonatkozó jelentős változás észrevehető a 
Quinta .szövegében is. Míg az előző gyógyszer könyvek galenusi előír-ásai előállí
tás és vizsgálat terén egyaránt kifejezetten és egyedül a gyógyszertári munkára 
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vonatkoztak, addig az V Gyógy&&erkönyv utasításai a gyógyszertáron kívül a 
közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítésre is érvényesek. 

A galenikumok zöme üzemi méretben készül, s a GyógyszerkönyV előirásai 
alapján vizsgálattal ellenőrzötten kerül forgalom_ba Nyilvánvaló azOnban: hogy 
ismert hatóanyag-tartalmú készitmények egyszerű hígítása, vagy gyógyszerek 
pontos lernérése utáni egyszerű keverés továbbra is elvégezhető gyógyszertár~ 
ban. Kifejezetten gyógyszertárban kell készíteni azqkat a készítményeket, ame
lyek hosszabb ideig nen1 tarthatók el azok megváltozása nélkül. Pl a korlát
lanul eltartható Unguentum émulsificans-ból a nem stabil hidrofil kenőcs gyógy
szertárban készítendő 

A galenusi készitmények régebbi meghatározásának használhatóságát az 
előállítás helyének megváltozásán kívül még néhány más tényező is kérdésessé 
teszi. 

Nagy forgalmú gyógyszertárakban egyes gyakran rendelt magisztráLis 
gyógyszert nagyobb mennyiségben előre készítenek. Ezt a Formulae Normales 
megengedi Így pl a mixtura sedativa composita és néhány más, kellő stabili
tású gyógyszer gyakran több kg-os mennyiségben készül a gyógyszertár-akban .. 
Az előállítás nagyságrendje alapján e készitmények a galenikumokhoz hason-
lóak, valójában azonban ezeket mégis magisztrális ·gyógyszer eknek kell tekin
teni. Hasonló a heJ.yzet a gyógyszertári gyakorlatba újabban bevezetett ún fél-
kész készítményekkel is. · 

A jelenlegi gyógyszertári gyakorlatot figyelembe véve úgy vélem, hogy a 
:·:galenikum" eddigi meghatározása nem mondható korszerűnek A recepturai 
és a régi értelemben vett galenusi gyógyszer között nincs éles különbség Az 
Ung. sulfuratum flavum az eddigi értelmezés szerint minden tekintetben gale
nusi gyógyszer.. De vajon miben különbözik ettől az a kénes kenőcs, amelyet 
valamely gyógyszertárban egy bőrgyógyászati rendelésen gyakran előforduló 

vény alapján több kg-os rnennyiségben előre készítenek Nyilvánvaló, hogy a 
régebbi meghatározás helyett inkább a készített gyógyszer 1nennyiségét, az elő
állítás nagyságrendjét kell figyelembe venni, és azt, hogy a gyógyszert egy be
teg részére egyszeri kiadásra készítik-e, vagy a készített mennyiségből esetleg 
különböző időben több adagot fognak-e expediálni 

Az elmondottakat összefoglalva úgy vélem, hogy a korszerű elvek alapján 
a gyógyszereket a következőképpen lehet csoportosítani 

1. Alapgyógyszer- vagy gyógyszeralapanyag, amely csak feldolgozás után 
válik felhasználásra alkalmassá 

2. Elkészített, illetőleg feldolgozott gyógyszer, azaz gyógyszer készítmény,. 
Ezek lehetnek : 

a) gyógyszedormák, tehát közvetlen felhasználásra alkalmas gyógyszer
készitmények és 

b) még további feldolgozást igénylő készítmények, nrint: félkész készitmé
nyek, törzsoldatok, koncentrátumok, továbbá néhány galenikum csoport, mint 
pl. kivonatok, tinktúrák stb Ez utóbbiak receptúrai készítményekké feldolgozva. 
tehát gyógys:rerforma alakjában használatosak 

A galenusi gyógy.szerkész-ítmények előírt rninő.ségű alapgyógyszeTekből a 
Gyógyszerkönyv vagy má.s szakkönyv előírása alapján, rendszerint középüzemi 
laboratóriumokban készülnek, s ellenő1·izve, egyes esetekben meghatározott ha
tóanyag tartalomra, vagy hatcisértékre beállítva kerülnek a gyógyszertárba. A 
galenikumokra vonatkozó definíció tehát, a korszerű fejlődést regisztrálva, tar-· 
talmában döntően megváltozott 
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A gyógyszerkészítmények csoportjain belül, nagyságr end szerint még to
vább lehet folytatni az osztályozást. Így beszélhetünk recepturai (magisztrális), 
középü_zem.i és gyári gyógyszerkészítményekr ől. 

Hozzá tartozik még a gondolatkörhöz az is, hogy a recepturában számos 
stabil és készletben tartható gyógyszerkészítmény mellett zömmel inkább a ren
deléskor készülő gyógyszerekkel találkozunk. Ezek legfeljebb belső ellenőrzés 
során makroszkópos vizsgálat után kerülnek a beteghez .. A kÖzép- és nagyüzemi 
készítmények viszont általában ,stabilak, készletben tarthaták és részletes ké
mia;, biológiai stb ellenőrzés után kerülnek forgalomba 

• 
Az alapvető elv az, hogy a gyógyszerkészítés három szintjét összefüggő 

egységnek tartjuk, s hogy mindhárom nagyságrendben a feldolgozásban, főként 
a vonatkozó elméletben vannak közös és azonos részletek, melyek .szükségsze
rűvé tették a gyógyszerészeti technológia egyetemi oktatásának megváltoztatáBát is .. 

A korszerű követelmény szerint a tárgy elméleti oktatásában mindhárom 
-szintű gyógyszerkészítéssel foglalkozni kell olyan mértékben, hogy ezekről a 
hallgatónak határozott és biztos .szemlélete legyen. Az egyetemi laboratóriu
mokban biztosítani tudjuk a kis- és középüzemi gyógyszerkészítés megfeleiő 
gyakorlati oktatását, de szükséges az elméleti oktatáshoz kapcsolódó gyógyszer
gyári gyakorlat beveZ<Otése is. Remélhetőleg erre lehetőség nyilik a gyógyszerés:u
képzés újab b reformja ker et ében. 

Ilyen elméleti és gyakorlati képzéssel nyújtott szemlélet és készség feltét
lenül szükséges ahhoz: hogy a gyógyszerész megfelelhessen a reá váró feladatoknak 

• 
A gyógyszertári gyógy.szetké.szítés tárgyalásakor fel kell vetnünk a ma

gisztrális gyógyszerkészítő tevékenység szükségességének kérdését Hazai ·és 
Jrülföldi orvosok véleménye szerint bizonyos mértékben szükséges a recepturai 
gyógyszerkészítés a fejlett gyógyszergyári tevékenység mellett is, és előrelát
·hatólag nem lesz nélkülözhető a jövőben sem 

A gyógyszert rendelő orvos, szempontjából indokolja ezt az egyéni gyógy
szeres terápia s:zükséges:sége. Lehetetlen a gyári gyógyszerkészítményeket 
sz:inte végtelen variádában forgalomba hozni úgy, hogy a gyógyszer össze... 
tétele és a hatóanyagok adagja megfelelő legyen az egyes betegek állapotának és korának 

A recepturai gyógyszerek használatát indokolttá teszik a gyógyszerkészit
mények stabilitási viszonyai is. Habár a gyógyszeripar újabban igen intenzíven 
kutatja a gyógyszerkészitmények stabilizálásának lehetőségeit, jelenleg még 
nincs mód minden gyógyszernek hosszabb ideig tartó kész tárolására. Főleg az 
oldatok között akad számos instabil készítmény, amelyet tehát szükség esetén, 
illetőleg orvosi rendeléskor gyógyszertárban kell készíteni 

Recepturai tevékenységet jelent, várhatólag a jövőben is, kevésbé stabil 
jellege miatt számos per os alkalmazott oldat, a szemcseppek, az egyre nagyobb 
elterjedtségű aeroszol-oletatok s ha a ba7zi műanyagipar fejlődése folytán lehe
tövé válik, a rektiolák oldatainak készítése. 

1956-ban Budapesten a Gyóg~szerész Szakcsoportnak a BeJgyógyás:t- és 
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.. ·n határozott volt az 
. ortokkal együtt t"';tot~ ank:~;~ógyász szakorvosok 

k ·gyasz Szakcsep l . t a szemesz es a 
Gyerme gyo k't zak va amln d l' t 

'l , y hogy e e s . ' 'lis gyógyszenen e es . ztrális gyógyszere-
a ve emen_'. zhetik a magrsztra zívesen írják a mag>s . datai szerint 
nem nélkuloztalat szerint az orvosok sagy budapesti gyógyszerbtá~a 28of o volt 

A tapas l . ága miatt is Egy n . zt T receptek dara s 
ket már azok o csos, ek kbzött a mag>s r a IS o; ot tett ki . ális 
egy időszakban a ~en;,t értéke viszont csak ll k~rlat alapján a mag>sztr F5-
Ezek viszonylagos o;r oznunk a jeleniegr ~a akoriságát Kérésemre ~ á-

Érdekes tanulmany es gvógyszerformak gy" zakfehigyelője, Za~m ~ 
'gyszerkészítésben az egy_ KÖzpontjának vezetos 14000 magisztrálw veny ~o . Tanács GyógyszertaDn ·g"'\r!Q.zer+átban összesen varos1 'úl' 'ban 2 gvo J~ • •• 

TO!y dr 1960 J ru;:a tatisztikát állította ossze 3,4% 
k .. vetkezo s 

alapján a o 32 go; Kúp 3,2% 
' o l . , szuszpenzió O 6'/ 7 5'/ Emu zw. , o 

Oldat 14,90/0 Injekciós oldat 3,0% Osztott por l . o p·l l 
Kenőcs 8~60/o 1 u a 

Szemcsepp 6,6°/u al ·án ke-· t tl 
n por teve'kenysége apJ Osz a a - gyógyszertár 
. . k "' készítmények a 801-es k t szik 

Az 1nJe cws _ . 
1 

, kenőcsö e 
rültek a kimutatásta hát az oldatok, az osztot~ porc;,_< J~v~ben feltehető~~ 

Az adatok szennt te . k kétnaimadát (66,3 /o)k ·netőleg a szuszpenzw 
ki a magisztrális gyo~szer:gyszerek és az emulzw ' l 
növekedni fog a rektalrs gy 
rendelése 

• 
. 'hs gyógyszerkészitésre h a magtsztra . "d' 

Az előbbiekben megáLlbpsíut~tt~~~ ';!;;tatkozik-ke' e 'tte?~~:n f:~out"ó'bbi 10 év 
.. k eg' van as ' , . , gyszer esz1 továbbra is szu s . ógyszertan gyo . ők meg 

V éleményerr_; sz~r;~~: j!i'entő változások frgyelhet l, és ében fontos szerepe 
alatt a következo feJ ~ , , é esebb !ett Ennek e ~r fontosabb elvi ala: 

1 A gyógyszerke~~·Ltes :kysAg recepturára vonatkoz~ ~~~nyzat a következo 
V Gyógyszerkonyvn k bizonyult, s ez a -

;~~ ~:szefoglalása igen ~-a'::'~o~s':ég tovább f~jlesztendo értékben segitette elő 
Gyógyszerkönyv szerk:sz es rkészítés egységesseget na~ítást tmtalmaz a ~e

A magisztrális gyogysz_e amely számo~ részletes uk a leírt gyógyszerre er
IV Formulae Normal:S lS,·s Ezek a közlesek nemc~azítményekre is vonatk07i

~yes k.észítésre vona~kozhoa~!n{ó összetételű gyógysk z~rk: kitevő készitmények or-
k hanem mas, . 'gyszere zom vényese ' , a magisztr áhs gyo ~ 

tathaták Ily modon , ülnek , . tudományos er edm,e-
, osan ecrységesen kesz , , a kerülnek az uJabb hiába igye-

szag 2 A g~ak01Iat.ban fe!ha~~a~~~ezők arró! ~a~1aszk~~:~~~:~ógys;eripari 
nyek Míg egyes kulfol~~se:ertári gyógysz~rkes:r:z~{~l~ta rendszerű gyogys~~~ 
keznek fejl~sztlenr ~~n tehetetlenek, adld rf, a endelkezések (a FoN o esd a~nyos 
propagandava sze, , nincs A megfe e o r h gy az új abb tu om 

ellátás baD; ilyenl, h~:~:s~ ugyanis '?iztosítJt. ~k. agyztÓgy:~;er készít~ ben is ~ co..rrrális 
dendum elethe ep .. . ek a gyogyszer arr alkalmazzák a ma,.~" • 

edménvek érvényesulJe~ hogy az orvosok nem t ami tehát az újszeru 
er Id"nként hallani azt ,lli: h t,- vagy segédanyago ' o . maslk ao vényeken egyik vagy 

. 1. t fejlődés€ - zet szocm 1S .a 
2 A gyógyszeres 
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technológia gyakorlati alkalmazását jelentené E tekintetben a gyógyszerész; 
mint a gyógyszer szakértője, tanácsadó, felvilágosító tevékenységet fejthet ki az 
orvo.s részére, aki nyilván szívesen veszi a kellően alátámasztott ismeretközlést. 

3 A gyógyszertári gyógyszerkészítésben további fontos lépések: 

a) A szemcseppek izotóniás, egyes esetekben izohidriás, továbbá mikrobio
lógiai és kérrüai szempontból tartósított készítése E célok elérésére a gyakor
lat számára alkalmas és könnyen megoldható eljárásokat ír le a Gyógyszer
könyv. HabáÍ egyes külföldi gyógyszerkönyvekben találunk ihren vonatkozású 
elvi előirato~at, a Quinta volt az első, amelyben konkrét és a gyakorlatban ke
resztülvihető utasítások szerepeinek A Magyar Gyógyszerkönyv ilyen irányú 
előírásai közül többet átvett az azóta megjelent II Csehszlovák és a VII Ro
mán Gyógyszerkönyv megfelelő fejezete 

b) Nagy változáson ment át a kenőc.s-készíté.s technológiája A. hidrofil- és 
hidragél típusú kenőcsalapanyagok bevezetésével növekedett a kenőcsben al
kalmazott gyógyszer penetr ációs, illetőleg r eszorpciós hatásának lehetősége. Az 
újabb technológiával, főként újabb alapanyagok (pl. oolioxetén 1500) felhaszná
lásával az előbbi gyakorlatnál több esetben lehet oldatos kenőcsöt készíteni, ami 
viszont ugyancsak az intenzívebb hatást segíti elő. A perkutim gyógyszerbevi
tehe egyre több lehetőséget nyújtanak a korszerű kenöcsök 

c) Az emulziók és .szuszpenziók. korszetű s egyben viszonylag egyszerű el
járással (pl rázással), kellő stabilitás biztosításával készülnek Habár e gyógy
szerformák ma még nem gyakran .szerepelnek a recepturában, számos előnyük 
alapján várható fokozottabb elterjedé.sük. Feltehető, hogy az emulziók és szusz
penziók a jövőben nagyobb szerepet kapnak az inkompatibilis gyógyszerössze
tételek megoldásában is 

d) Egészen újszerűek az oldódás elősegítésére s különösen a ~zolu.bílizálásr a 
vonatkozó előiratok a Formulae Normalesben A gyógyszerkészítésnek ez a leg
újabb, s komoly kolloidikai elméleti alappal biró ága máris több előirattal sze
repel a FoNo-ban A :szolubiliz:álás gyakorlati terápiás eredm-ény.eként regi,szt
rálható a diszperzitásfok növelésével a hatóanyag fokozottabb hatása, a gyógy
szer alkotórészeinek egyenletesebb eloszlatása, ennek ki)vetkeztében pedig ·
különösen rázókeverékek helyett szolubilizálással előállított oldatok esetében -
az adagolás fokozottabb egyenletessége 

E recepturai munkához nélkülözhetetlen az elméleti ismeret A szolubilizá
lás lényegét képező micella-képződés ugyanis csakis meghatározott feltételek 
mellett (pl az alkotórészek keverésének meghatározott sonendje stb.) jön 
létre 

4. Az Addendum és a Formulae Normales előiratai alapján újabb ható
anyagok kerültek a gyógyszertári gyógyszerkészítésbe Ilyenek: a kloramfeni
kül, oxitetraciklin, újabb szulfanilam-id származékok, a toltazol,in stb Míg ré
gebben az új-onnan e.lőállított hatóanyagokat a gyógyszervegyészeti gyárak ki
zárólag üzemileg előállított gyógyszerformák alakjában hozták forgalomba, ad
dig ma számos fontos újabb alapgyógyszer szubsztanciában kerül a gyógyszer
tárba Ezzel jelentősen kibővül a magisztrális gyógyszerrendelés lehetősége. 

5 Számos újabban megismert nagy fontosságú vivő- és segédanyag kerül 
felhasználásra a gyógyszertári gyógyszer~észítésben A korábbi gyógyszerészeti 
technológiában viszonylag kevés segédanyag szerepelt, a korszerű gyógyszer
készítésben viszont nagy fontosságot nyertek az önmagukban hatástanilag kö
zömbös segédanyagok lVIegfelelő megvAlasztásukk:a.l a gyógyszer terápia lehe-

IS 

- , - - t billá vált s a velük készített gyógyszerben a ha-
tősége bővült, a gyogyszer s ~ , . 'célszerűen módosíthatók . 
tóanyag, illei.ől,eg anna~ t~l~Jdo~:algarmely a kloramfenikol, mentol, fenilsz~l~-

Újabb oldoszer a pr oprlengh o , a t xikus folyadék Felhasznala-
. . 't k tb oldásá•a alkalmas, nem o h ]'"]]'t ni 

Cilát. bar brtur a ·o s . . . h l tt , lo' dl. oldatokat le et e oa r a 
• ., r • 'k rekek ~eye \a <=>l" 

sával szuszpenzwk es ~azo_ eve ,l kiss~mU kenőcsalapanyag helyett (vaze rn, 
A korábban hasznalt vrszony .ag. k ll" tabilitású és fiziológiai szempont

oyapjúzsír, sertészsír stb.) ma ~z~mo~. eotot! V/O és O/V típusú, ill vízben: o~-~ 
o , .,, '] Jk·aln1"'abb fokent ossz,~ e ~ l • l g tul•aJ b 'l az elózoK:ne a . ~ a;:, ' · t • h gy a kenócsa ·El.panya · · -

o . , t használunk Ismere e~, o - l V O 
dódó kenőcsalap~n~ago~a . , , " "' ter á iá:s hatás.ánaik jellegét. Igy p. a ~ 
donrs:ágai befo1yasolhat)<-~~ ~ ken oc~ t pt. lhúzódó hatást fejtenek kl, a vrz-

. l . . k nocsok hosszan ar o, e . . t az 
rendszer ú emu zws e " kb 'l viszont rendszenn gyors 

. . hid ·ogél kenocsalapanyaga 0 . 
1 

·k g 
zel lemoshato es a 1 

· • t h 't hatás gyorsabban Je enr me , 
alkalmazott hatóanyag felszabadulas~b e a_ ·,abban használt fontos segédanya
mint az előbbinél Kenőcsalapanyago baxn~tuln~~tearát metilcellulóz stb r t·, , 500 ~zor o ..... ~ :.":h ' lt 
goik.: cetila1kohol po 10xe ~·1 ;. ' Í"k, t z édesGyökérpor és kivonat szerep~ -

A piiu 1.a-ké.szítésben r.egebben. o .en at- t'~ézgát amiről utóbb kiderUlt, 
h 'lt'k méo· a ghcennes .ragan l ' fl l" 

Ezeken kívül aszna a b k. 't tt ilula szétesése nem meg e e o, 
hogy jó kötőanyag ug_~~~· de a ~~l~ _;::~i~ésh~z felhasználható segéda~ya?~~ 
ezért az. Addendun~ tor ?~te a p~ un a' el alkalmazzák az elfolyósított kemenyrtot 
közül Ujabban e celra JO er_edme_n i500···at és az élesztő-készítményeket._ . 
(amylum liquefactum), a poh~xeten l g gvógvszerkészítmény 11Hkrobw-

Az előző gyakorlatban ntka vo~ egy-ek?. ~ iőirata alapján ma számos 
. , . k. · · ·ton A Gyogyszer onyv e · · . b' l" . 

iógiai tartositasa ernral u . .k b' lo' criai tartósító szenel sta llZa-
t k (csöt stb m1 ro w = .b 

szirupot, szemcseppe ·, en J. , . b . ll onit.~mklorid és a metilparaoxt en-
lunk E célra főként a fenomer?or, a enl~ta ;;: a sterogenolt. mint a gyógyszer-

. . k E csoport bo l me oem l em , . (k. n 
zoát hasznalatasa . - - t:Jf . t"'tlenítőszert. amit felületek ez, mu -

. . ·l tb · · bban nevezetett er o ~ ·. 
tan gyakor_ a a ~J~.. tb dezinficiálására hasznalnak . . .. 
kahely. gyogyszeres uveg s ) k .... l f"ként a nátriumlaunlszulfat es 

A ,fcWle .. ta.ktív hatású segédanyagol~ . :bzu o éleskörű alkalmazást 
> , • ek a techno ogla an sz . 

a szorboxeténstearat: nyer n- . thae "s a mucilago 
k ·· ··1 mucüago tr agacan · ....... 

A vü:zlcozitást növelő sze J ek ?zu a_t. .. kedésével a) a Stokes-törvény 
l] l . l't ndő meg A vtszkozi as nove . er nl.ethylce~ u ost em l. e . 'k i bi'itása. b) egyes folyékony gyogysz -

értelmében növekszik a szuszpenz.ro s a 1 l " , , g sz,erek hatá:s:a intenzíve:b b 
fnrmákban, pl ISzr.m- és onc.s.eppel~ben. el't'O zgyafk;lm~zás helyén a hatóanyag 

h g o bb tapadas m 1a a~ · 
lesz azáltal, ogy a na. Y . . ··l eayes helyi irritáló hatású gyogysze-
huzamosabb ideig tartozkodlk, c) v_egu bl k' 'b izaató klmálhidrárt kelle
rel pl a végbél nyálkahártyáját kllzma a a )a an b' 

tlen mellékhatása csökkenthető , sok nánvban hasznosithaták a tech-
me A hazai gyártmányú szi~_ikonféle~e~e~ feluletél;ek bevonásaval keletkezo. 
nológiában. A gyógyszere:s .uv~gek h'desof., hatásán s annak lSDl.ert előnyein 

. ]ekulans fllm l l o oo ' .1 .. 
rendszenn t monomo ·, " " .. h i alkalmazni ezen szerves sz1 rclum-
kívül főként ipari vedoken?cs?k~enll~áieó technológiai műveletekben (felület
vegyületeket A nagy habkepz~d;ssel'gJ 'tldtással ilven folyadékok vákuum-

t t lmú oldat szurese e n ' - · . k-
aktív-anyag ar a . . k f "ként emulzióban alkalmazva - mar rs 
bepárologtatás~ stb) a ~zrllkono --l. ?k h~bképződést 
mennyiségben lS eredmen~ese~ gat~~Jal' ~ . seaédanyagok sorából hiányzik az 

A korszer ű gyógyszeresz:tr tec __ no. ogwr_. bb szarboxetén bevezetése (pl 
aktivált és sterilezett be.ntonrt_, szukseg~s ~1Ja k növelése Fontos volna újab b 
Tween 80), továbbá az rzkorng~nse~. szam;~~gyszertári munkába Ismeretes, 
végbélkúp-alapanyagok bevezetese lS a , 
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hogy nemrégen megjelent OKI határozat "adeps pro suppositorio" néven leírta 
az ImhallSeill kúpalapanyag jellemző sajátságait 

6 Újabb módsze1·ek és eljárások nyemek alkalmazást a gyógyszertári 
gyógyszerkészítésben. így oldatok izotoniz;álása, megfelelő hidrog-énkitevőr-e be
állítása, Oldatkészítés szolubilizálással, a szemkenöcsök aszeptikus készítése stb. 
Ismeret-es, hogy az utóbbira vonatkozó előúás egyelőre 1nem általános érvé
n~ű., Operált"és sérült sz~mre ed~ig is szükséges volt az aszeptikus eljárással 
keszltett kenocs alkalmazasa, de ÚJabban hazai és külföldi szemészet-i tapaszta
latok alapján kívánatos valamennyi szemkenőcsnek csír aszegéllv állapotban 
való előállítása ~ 

Fontos könnyítést jelent a recepturában az ún. f~kész készítrnények és 
törzsoldatok bevezetése. 

Nagy fontosságú és elvi jelentőségú a Gyóg-<.Jszerkönyvnek az inkompati
bili.s gyógyszeTek elkészíté.sére vonatkozó cikkelye:. Ennek alapján - főként az 
Addendumban leírt bővítéssel - széleskörű felhatalmazást kapott a gyógysze
rész, hogy meghatározott esetekben az orvos tudta és hozzájárulása nélkül is 
megváltoztathassa :az orvosi vény előiratát Schulek akadémikusnak a Gyógy
szerkönyv Szerkesztő Bizottsága elnökének közlése szerint valószínű, hogy a 
szerkesztés alatt álló VI Magyar Gyógyszerkönyvben az eddjgi fizikai é8 fizikai
kémiai inkompatibilitások után felhatalmazást kap a gyógyszerész a hatástani 
összeférhetetlenségek megfelelő változtatás útján való megoldására is 

Korábbi rendelkezések szerint az orvosi vényen a gyógyszerésznek semmi
féle változtatási lehetősége nem volt, sőt a jogszabályok kifejezetten tiltották 
azt. A Quinta ezzel szemben a gyógyszerésznek, mint a gyógyszer szakértőjé
nek, megadott irányelvek mellett felhatalmazást ad az inkompatibilis össze
tételű gyógyszerkészítmények előiratának megváltoztatására. Ez a felhatalma
zás természetesen nagy felelősséget jelent és komoly elméleti felkészültséget 
igényel 

A rendelkezés korszerű szükségessége vitán felül áll Az orvos egyre ke
vésbé képes áttekinteni a gyógyszer-kincs és a gyógyszerkészítés területét, s 
szüiklség van arra, hogy a gyógyszer szakértője, az orvoo eredeti terápiás cél
jának megfelelően, szükség esetén módosítva készítse el a magisztrális gyógy
szert Talán ma még szokatlanul hangzik, de a jövőben esetleg elérhető Jesz, 
hogy az orvos megjelöli a hatóanyagot, annaik adagját és. a terápiás célt, s a 
gyógyszerész választja ki a legmegfelelőbb gyógyszerfmmát, vivő- és segéd
anyagokat stb. 

Külön kell szólni az ún. rejtett inkompatibilitásról, ami azt jelenti, hogy az 
összetételben szereplő alkotórészek egymásrahatása makroszkóposan nem meg
figyelhető változást okoz, tehát nem csapadék képződés, gázfejlődés, elfolyóso
dás stb következik be, hanem a vá1tozás természete fizill<a",kémiai. Ilyen pl a 
hatóanyag adszorbciója (pl dezinficiensek hidrogél-szerkezetű kenőcsalapanya
gokon adszorbeálódnak stb). E változások a gyógyszer hatását jelentősen be
folyátso"hatják. A fizikai-kémiai inkompatibilitá:sok megitélé&éhez, ezek kiküszö
bölé.séhez elmélyült kolloidikai tudás és tapasztalat szükséges E terület, illető
leg feladatkör különösen alkalmas arra, hogy rámutassunk az újszerű gyógy
szer·észeti technolégiában az elméleti tudás fontosságára, valamint az elmélet és 
gyakorlat egyre inkább összefüggő egységére 

7. Újabb eszközökkel és készülékekkel látták el a gyógyszertárakat E té
ren még sok a tennivaló, de máris számos eredményt regisztrálhatunk 

A Hunfalvi-féle parosztó készülék, amellyel gyorsabbá és pontosabbá vált 
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a munka, az új típusú kúpkiöntő forn1_a, t~vábbá a ~chulek-::-Rózsa-~éle gőz
fazék minden gyógyszertárban _ megtalál?ato. Sok ~,Y~gy~zertárban _lat~nk ?g 

ontassággal mérő gyógyszertár-i gyorsn1erleget, ~ hokozlesre e?'Yre 1n~abb a~
falánossá válik az infravörös égők használata Jol alkalmazhatok ~, g~?gyszer
tári gyógyszerkészítésben a jén~i üvegsz~rők 'ce:~ és "~4) .~agy :l.onyukd e~ek~· 
nek, hogy gyakorlatilag folyadekveszteseg nel~ul szmhet~nk s:a~os l:>yogy 
szerkészftmény előállításakor előnyt jelent az 1s, hogy ~~ u_vegszu~ ok adsz?r b
tióval nem változtatják meg a folyadék összetételét. U]abban szamos gyogy-
szertárat elláttak hűtőszekrénnyel is. . , .. .. .. 

A t"bb" "d""ben háztartási célokra forgalomba hozott kisgepek kozul tobb z u o l l o t .. l'' l 
felhasználhaló a gyógyszerkészítő munkában is Il~en ·a~ ef!Ye emes ?r o~~ om, 
a turmix. A gyógyszertári gyakodat számára - ugy latsz1k - stenlezesre al-
kalmas lesz a túlnyomással működő "kukta"-fazék stb. " .. " , 

Biztosítani kellene még a felsor oJtakon kívül megfelelo tubustolto- es drog-
préselő készülékeket a gyógyszertári gyakorl~t szá~~r~ .. .. 'cr , 

8 A gyógyszertárolás és kiadás edényei es eszkoze~ kozott ma me,::. legalta
lánosabban az üvegek szerepeinek Az utóbbi években fol~tott"kut~tasok_ere_d
ményeképpen megállapítást nyert, "hoft! a~ ü,veg ~~~~ tektnthet~ _telJesen :ndlf
ferens tároló anyagnak Az üvegbol kioldodo alkahak m~llett _uJabbmegrsme
rések szerint az ún .. falreakciók, köztük pl ioncser ék korlatozzak az uveganyag 
felhasználhatóságát a gyógyszeiek eltartásába_n." , " .. " , , , , r 

Igen fontos lenne a megfelelő alakú és m1nose~ uvegbol ,kesz1:e!t ~ll~ran)
edények mellett a különböző műanyagok ez" irány~ felha~z~a~hato~aga~ lS ta
nulmányozni Külföldi közlések szerint a ,muan,Yagtp~~ ~e~l~dese biztato ered-
ményeket nyújt a valóban megfelelő tárola tartály eloalhtas':r~; , , " " . 

Jelentős eredmény a tubusoknak gyógyszertárolásra (su;u es f~lsuru, kl
vonatok, elfolyósított keményítő: ammó?iu~ ?iturn.;n,szulfonat "st~.) es ~~~= 
s erkiadásra történő alkalmazása. Az utóbbi celra fokent a kenocsok, s kulono 
s~n az aszeptikusarr előállított szemkenőcsök expedíciójában nélkülözhetetlenek 
a tubusok . . 

1 
1 

Sürgősen szükség van a szemcseppek kiadásáho~ alkalmas, ptpettava e -
látott alkáliszegény üveg mielőbbi forgalomba hozatalara 

9. Az utóbbi évtized fontos eredményeként említhetjük ~ g~ógyszertára~ 
modernizálá.sát Jelentős számú újjáépített, illetőleg újonnan letesitett korszeru 
gyógyszertár működik már az országban. E gy~gyszertá;a~ ~j elg~n,dol~ a~_ap
ján létesített berendezése, a különválaszt?tt ~_o~s~er~eszt_to h~~;y1seg, llle~?le~ 
elkülönített munkahely, a munkaasztal celszeru k1kepzese Jelentosen megkony~, 
nyíti és biztonságosabbá teszi a munkát. Külön kell k~~melne~ a k?rszeru 
gyógyszertári berendezés konstruálásár~ ~r,ányuló"el,mélyult .~az~l kutato mu:r;
kát, amelyhez hasonlót ·csak Csehszlovak1aban, fokent a brunm egyetemen es 
az ottani gyógyszertári központ területén láttam. , , . , 

A gyógyszer készítő munkahely elkülönítésével megvaltozo!t ~ ?yogysze1 e .sz 
és a beteg viszonya A régi típusú officinában gyógysz~rkeszltes kozbe~ ,a 
gyógyszer észnek alkalma volt a beteggel beszélgetve a gyogyszer ~elhasznal~
;ára vonatkozólag is felvilágosítást adni, illetőleg .a vény es:tleges tev~~ adatai
ról, adagolás stb tekintetében tájékoztatást kapm (~l felnott adagot 1~t fe~ az 
orvos gyermeknek jelzés nélkül stb.). E fontos felaaatokat ma a ~1ado g~o~
. . · k kell ellátnia akinek egyben elengedhetetlen kötelessege a kra~as 
szereszne ' . , 'l k . k, llenor 
előtt a gyógyszer helyes elkészítéséről és. azonos~á~a;o _ma "r osz ?PO~ e ·-
zéssel meggyőződni. A gyógyszertári gyógyszerkeszites, llletoleg ktadas bizton-
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ságát nagymértékben növelné, ha a nagyobb gyógyszertárakban az eddiginél 
intenzívebben végeznék az ún belső ellenőrzést 

Megváltozott a gyógyszertárban dolgOzó gyógyszerész viszonya az orvoshoz 
is Ma a kapcsolat alapja a két egyforma képzettségű szakember teljes egyen
jogúsága Az orvossal folytatott együttműködésben a gyógyszerész egyre in
kább kialakuló feladata a gyógyszerekre vonatkozó tanácsadás. Az orvos álta
lában nem ismeri a magisztr-ális g-yó~szerrendelés már említett újabb lehető
ségeit, de a gyári gyógyszerkészítmények hatástani vonatkozásairól, a gyógy
szer-helyettesítésekről stb is hasznos felvilágosítást adhat a gyógyszerek szak
értője. Az orvosok rendszerint igényt is tartanak rá sa szakismeret és tudás nö-· 
veli a gyógyszer ész megbecsülését 

Össze-foglalva azt mondhatjuk, hogy a gyógyszertári gyógysze1készítés mind 
eszmei, mind tárgyi téren jelentősen fejlődött lVJ:a a recepturai munkához nem 
elegendő az egyszerű anyagismer~t, a gyógyszerkészítő tevékenység nem merül 
ki a manuális rutinmunkában, hanem alapos elméleti tudás is kell hozzá. A 
1·eceptura ma máT nem sablonos munka, hanem komoly előképzettséget, gyors 
és biztos ítélőképességet igénylő szaktevékenység 

A gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek többsége megértette a kor
szerű követelményt, s sokszor a nagyfokú elfoglaltság miatt valóban áldozatos 
módon igyekeznek tudásukat növeini 

A gyakorló gyógyszerészek érdeklődésének tárgyi bizonyítéka többek kö
zött az intézményes továbbképzés eredményessége, az országos gyógyszerész 
nagygyűlések és a szakcsoport stb. által rendezett előadások látOgatottsága, a 
jubileumi pályázatr a kidolgozott nagyszámú és értékes pályamunka Külön ki 
kell emelni azt az újszerű és örvendetes jelenséget, hogy a III Gyógyszerész 
Nagygyűlésen gyakorló gyógyszerészek közül többen tartottak önálló kutatáson 
alapuló tudományos értékü előadást A szaktudományok iránti érdeklődés jele 
még az is, ho.§y több gyógyszertári gyógyszerész folytat önálló kutató munkát 
az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak bejelentett tematika alapján 

Míg régebben a tudományos kutató munka kizárólag egyetemi intézetek
ben folyt, ma a gyógyszerészi tudományokat számo.s más intézményben, szak
felügyelői és galenusi laboratóriumokban, valamint gyógyszertárakban is mű
velik Azt hiszem, hogy pályánkan a gyakorlat sohasem volt még ilyen közel az 
elm élethez, s remélhető, hogy a gyógyszer tár i gyógyszer ész i munka szinvona
lának további emelkedésével elérhető lesz a tudomány és a gyakorlat egysége 

Az elmondottak alapján világos, hogy bizonyos mértékben a jövőben is 
szükség lesz a magisztrális gyógyszerkészítésre Nélkülözhetetlen azonban a 
gyógyszertári gyqgyszerkészítés színvonalának további en'lelése Ennek érdeké
ben helyesnek Játszik, hogy a Quintához hasonlóan a VI Gyógyszerkönyv is 
tartalmazzon a gyógyszertári gyógyszerkészíié.sre vonatkozó elvi jelentőségű 
előir1atokat, sőt a gyako.rlatot irányító új cikkely ek b€vezetése is kívánatos. A 
Formulae N or mal es következő kiadásai ugyancsak folytassák a megkezdett he
lyes irányt, s részletes utasításokkal továbbra is normalizálják a gyógyszertári 
gyógyszer készítést 

A kon:zerű receptura további fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az erre hiva
tott szakintézetekben széleskörű kutatásokat folytatni újabb technológiai eljá
rások és segédanyagok bevezetésére, gyógyszerkészítmények stabilizálására stb 
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" , h t·k g-uakorló gyógyszerészek is azáltal, hogy 
f 'l"dést J'elentősen eloseglt e l a ,) r • ' •• l t .k t 

A eJ 
0 

1 - l t észr evetele1ket es ot e e1 e _ , 
közlik az új előiratokkal ~apcs~. a os_ r 'l' 'b 'l zükséges új abb kisgépek es 
. A recepturai munka megkonnyüe~e ce Ja o s 

eszközök bevezetése.. r • ' ·készítésben fennáll annak szüks"égessége, 
Minthogy a maglsztrahs gyogysz.e_r t·k vagy sterilerr is lehes_sen . . r· t lap]an aszep 1 usan . . 

b ogy különleges egyenl e on a a. ·. - k t 1 .. 'Hítani a J·övőben ez is brztosl
, , k. 'g zerkészltmenye e- e oa ' - . 

gyógyszertara ban gyo ys _ 1 helyeS az mszácr valamenn_Yl ·t , al. n ban hoay nem enne ""' 'l 
tandó Nyl van v o azo , o , l .ll t"l""g berendezéssel, hanem ce ra-. 11 't · ·1yen felszerelesse l e o- . .

1 gyógyszertárat e a lll l k'. r·ú gvócryszertárakta korlátOZlll az l yen 
v~zető volna területi eg?ségek.~e~ ,

1
Je 

0 
. "t""' A kijelölt gyógyszertárakat vi

irányú speciális igényt Jelento t~vekenysege t. ületen előforduló aszeptikusarr 
" f l k ll szerelm s azon a er . r 

szont kelloen e e ene . " ' - d l. k r készítendő stenl gyogyszere-
készítendő szemkenőcsöket, Illetoleg ren e es o 

ket oda lehetne irányítani ' r l '"l l"nyt jelentett az a lehetőség, hogy 
A recepturai munká_ban .. ketsegte _en~ he t tt két esetben tinktura hígítása 

drogból készített főzet, llletcleg fonaza 'lte ye rsabbá hanem a standardizált 
. = l csak a munka va gyo ' l 

is kiadhato . .r:;zze nen;_ ' . . k r szítmény hatóanyagtarta ma sem 
tinkturák felhasználásaval a leceptur~t e 'ltoz.o' e'rte'kü drogokból készített 

. k.T b ·get mm a va k 
mutat olyan nagyf?ku .u on se 'kellő megfontolásSal, előzetes tanulmányo 
főze~ és f~rrá~at Ugy ~=lern, há~~~ott hatóanyag tartalmú tinktura é~ _konce.nt~ 
alapJán lehet~e~es ,lesz tobb_ ~e 'ren ·elentőségük van a vízben JOl o~dodo 
rátum ilyen n anyu ha_sznosltas~ E ~~ bT~. fokozottabb, mint a folyekony 
.száraz kivonatoknak lS, amelyek s a l l asa 

gyógyszerkészítményeké , .. .. . .. "b feltehetőleg nagyobb fontossága 
ÚJ·abb gyógyszerforrnak kozul a JOVO enk, , 'te do" oldatoknak a klizmák-

. ·. ·~l·. . aszephkusan eszi n ' 
lesz az aeroszol t,er~~na ee Jar~ .. l nne, ha bevezetésre kerülne a rektiola A 
nak és a szuszpenzwknak ~l?nyos .~l . , . lentene különösebb feladatot 

t 'l 'gyszertan megtotese nem Je .. k" .. 
1 műanyagtar a Y gyo . ~ . te:rápia céljából igen előnyos OIU-

Így viszont le_hetség.es volna .C: g_Yogy1stzeu:h. ·~t t l" s hatásértékű olyan oldatok fel-
k k .... It d léskor keszllelt e a e Je . bb. d ·g 

n1énye ozo . ren e r ' 'bk 'nt oldott állapotban hossza l el 
használására is, amelyek hatoanyaga egye e 

nem tartható el ... ., .
8 

hogy a gyógyszertárban készített 
Törekedni kellene a J ovoben ~nat rt, t" és csinos legyen A gyógyszer 

k k "ll't. és csomagolasa e sze os . . . b. 
gyógyszere 1a l asa . . 1 .. f··ggésben a gyógyszer n anti 1za-.. · 1 · i fonnáJa es ezze ossze u 

1 
.. 1negfelelo meg] e e1;es tt rá E cél érdekében kívánatos vo na UJ-

lom fontos szereper ~ PavL?v m~taio -k· d. felhasználható tartályok tanul
szerű csomagolóanyagok es gyo~yszer la alsr~ b n a műanyagok jöhetnek 

E t k' tetben termeszetesen e sosor a .. f r· 
mányozása "" e ln " b 'l k. zített pontos méretű cseppeuto e u-
számításba A rugalmas. mua_nyl agt . .O ~~a a ~seppszámra adagolandó oldatok 
lettel kiképzett ún flexw1a J€ en os vo 

expedíciójában .· _. . -k's 'tés ilyen irányú fejlesztése nem jelentene 
A gyógyszertan gyogyszer e~Zlk, 't . ekkel mert hiszen az elmon_dot-

.. k ' t gyári gyógyszer eszr meny , r • 'k 
versenytore ves a f d. . ··zemi gyógyszerk:észítésl t'eve eny-· 
tak. sZierim,t a l eceptura feladata nem e l az. u~ 

ség et 

.. . .. . . .. cr . szerkészítés helyei a kórházi, illetőleg_ intéz~ti 
A kozepuzeml mer etu eyogy . . . t . bb·í a megyei galenusr labor a-

gyógyszertárak, főként ezek laboratonumai, ova c 

tóriumok , . . t, k k határozottan kialakult kti.lönleges feladatok-Az intezeh gyogyszer ara. na 
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;'ak kell megfelelniök A közfor g alm ú gyógyszertár aktól eltér ő tevékenységet 
Jelent a steril, illetőleg infúziós oldatok rendszeres és legtöbbször nagyméretű 
előállítása; a gyógyszerkészítés mérete legtöbb esetben meghaladja a közfor
galmú gyógyszertárakban készített gyógyszerek nagyságrendjét, s végül a kór
házakban folyó kutató munka sokszor különleges gyógyszerigényt jelent Az 
intézeti gyógyszertárakban készített gyógyszer gyakran nem egy beteg résZére 
készül, hanem egy-egy osztályon több betegnek azonos gyógyszerrel való ellá
tása céljából ún. többadagos gyógyszert rendel az orvos 

Infúziós és injekciós oldatok előállítása az intézeti gyógyszertárakban fel
tétlenül biztosítandó. E készítményeknek kizárólag centrális előállítása esetén 
a szállítási vagy egyéb nehezségek végzetes következményekkel járhatnának 

Ahhoz, hogy az intézeti gyógyszertárak be tudják tölteni feladataikat 
szükséges a gyógyszerészek és a technikusok kellő elméleti és gyakorlati tudása' 
továbbá, hogy a gyógyszertár ak felszerelése és berendezése a célnak megfelelŐ 
legyen 

Az intézeti gyógyszertárban biztosítani kell az aszentikus gyógyszerkészítés 
lehetőség ét E célra nem elegendő a nyilvános gyógysz;rtár akban megfelelőnek 
mondható üvegfalú munkaszekrény, hanem a munka nagyságától függően al
kalmas mér etű külön helyiséget kell létesíteni. E helyiségek csempézése elen
gedhet;tle~. a légtér csiraszegénnyé tétele céljából pedig megfelelő számú ger
micidlampat vagy dezinficiens folyadékot porlasztó aeroszol-készüléket kell el
helyezni 

Sterilezés céljára autokláv, szárítószekrény, továbbá az ún steril szűréshez 
G5 és Seitz-szűrő is szükséges 

A kórházi gyógyszertárban az injekciós oldat készítéséhez biztositani kell 
az előállításhoz használt alapgyógyszerek teljes vizsgálatának feltételeit Ezt az 
állásfoglalást támasztja alá az intézeti gyógyszertárak ilyen tevékenységének 
folyamatos és rendszeres jellege is. Ugyancsak nem vonatkozik az intézeti 
gyógyszertárak működésére a Quinta csökkentett követelménye az oldatok .ste
rllezését illetőleg sem, amely szerint rendeléskor készülő rövid időn belül fel
használásra kerülő gyógyszere~et biztos sterilitást nem nyújtó eljárással is le
het késziteni (Ph Hg. V I. kötet 184. lap) Az intézetek az injekciós oldatokat 
ugyanis hosszabb-rövidebb ideig tárolják. A többadagos injekciós oldatok ese
tében lenne különösen jelentős a rnikrobiológiai tartósító szer alkalmazása Erre 
fiziológiai ártalmatlausága miatt is alkalmasnak találtuk a fenomerbort 
l :50 OOO hígításban (Pharmaz,eutische Zentralhalle 97, 573 1958) 

Elengedhetetlen, hogy a kórházi gyógyszertárban az injekcióhoz való vizet 
házilag állítsák elő. A víz előzetes tisztitására, különösen ammónia lekötésére 
fel lehet használni az ionmentesítést, de a deminer alizált víz közvetlen ül nem 
alkalmas injekciós készítiTiény előállításár a 

* 
A középüzemi gyógyszerelőállítás másik helye a megyei galenusi laborató

rium .. A korszerű követelményeknek megfelelő s legtöbbször jól felszerelt labo
ratóriumok jelentős mértékben biztosítják a gyógyszertárak gyógyszerellátását 
Alapvetően fontosnak mondhatjuk, hogy a megyei laboratóriumokban előállí
toitt gyógyszerkészitmények rész:Letes ellenőrző vizsgálat után kerülnek for;
galomba. 

Minthogy a megyei galenusi laboratóriumokban előállitott készitmények 
nem azonnal kerülnek felhas-ználásra, biztositani kell ezek stabilitását, illetőleg 
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csak olyan készítményt szabad központilag előállítani, amely tál·olás közben 
gyakorlatilag nem. vagy csak k~smértékben vált?.zi~ . . . _ 

A Inegyei galenusi laboratoriumok feladatkorebe tartoz1k a _staQll _galem 
kumokon kívül egyes félkész készitménye~,. rtörzsoldato~: ~alam,mt a l ~agens 
oldatok előállitása is E laboratóriumok latJak el a teruleü gyogyszertarakat 
desztillált vízzel is r r "' ' • 

Kellően ellenőrzött. jó minőségű ivóvízből ionmentesltessel eloalhtott de~
neralizált víznek külsőÍeg és per os oldatok készítéséhez való engedélyezése I.n~ 
dokoltnak látszik abban az esetben, ha az ionmentesítérs szi~orú_ tec~nológial 
fegyelme, továbbá az így tisztított víz mi~ős~~~ e~lenőr:ese. b1zt~slt?~t~ A de
mineralizált víz előállításának egyik problemaJat Jelento, nukr~bwlogi~l vonat
kozás tisztázására kísérleteket foljtatunk. Az ionmentes1tett VIZ termeszetesen 
parerruterális oldatok, vagy szem_aseppek készítéséhez a jövőben sem lelSz fel-

használható. '11ál • ellátás 
A gyógyszerellátás fejlesZJ!ésév;el kapcsolatos feLadat a ~esztr · · t VIZ ·. · , 

részleges decentralizálása Indokolt lenne egyes gyógyszertarak~an ar des~Illa
lás lehetőségének megter em tése, főként olyan ~elyeken, a~ol a táv?lsag :matt a 

állítas' · dőbeli késedelmet J' e lent s ez ellen tob b helyen Jelenleg ugy vedekez-
sz r ' ' bb 'd · t' · l"k d nek, hogy helytelenül nagyobb mennyiségben es hossza I e1g ar o Ja a esz-
tilláll vizet 

* 
Összefoglalva a vázlatosan elmondottakat, megállapít?atju~, ho~ mir:d a 

gyógyszertári: mind a középüz~mi gyó~ys~erel~átó" mu~kaban l,ge~ r Je~entos_ a 
Í '!"d' A. gy'gyszercryártás és a nagyipan me1etu gyogyszerkeszltes Igen Je-eJ o es. _ o o .. 
lentős fejlődéséről ez alkalommal nem sz~lok. r , ' ' ' 

A jövő feladata az eddig elért eredmenyek megtartasa es tova~bfeJles:tese .. 
Hogy ez a gyógyszertári munka területén eredményes legyen, a kovetkezo fel
tételeket kell biztosítani: 

A gyógyszertárak felszerelésének kiegészítése és a gyógyszertárak meder-
nizálásának folytatása, ' ' r , , • , , 

Az intenzív és intézményes gyógyszeresz-tovabbkepzes b1ztosltasa. E fel
adat megkönnyítését jelentené a Gyógyszeré~z Továb~ké~ző !ntézet felállítása: 

A gyógyszerészi kutató munka eredme~ye,se~b,e, tet:l~~ez az egyetemi 
gyógyszerészképző intézetek felszerel~sén~k kieg~sz;t;sen kn.:_ul fo_ntos ,lenne a 
már tervezett Gyógyszerészeti Kutato Intézet felallltasa A Kutató Intezet fel
adatkörét jelentené a gyakorlattal összefüggő témák kidolgozása, a gyógyszer
tárak korszerű felszerelésének és berendezésének kérdései stb 

* 
A gyógyszerészi gyakorlat igen mélyreható változáson ment át az u;óbbi 

10 évben s azt mondhatjuk, hogy jelentős lépéseket tettünk a tudomanyos 
gyógysze:észet és a gyógyszerszakértői je~eg kialakí:ás~h?z A gyógyszerellá
tás szinvonalának további emelése, valammt az elmeleü Ismereteknek a gyÖ:-
korlatban való fokozottabb érvényesítése, más szóval a tudomány és a gyakor
lat egysége korszerű követelmény. Csakis ily módo~ láthatja el ~ j.öv~ gyógy
szerésze feLadatát az orvossal együttműködve a gyogyszeres terapm. es a be
tegség megelő::és reá eső részében 
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HOZZÁSZÓLÁS 
Dr KEDVESSY GYÖRGY előadásához 

Dr VÉGH AN l' AL egyetemi tanár 

(Budape.sti Orvostudományi Egyetem) 

A harmincas évek gyóg;y.szerésztovábbképzési kezdeményezéseinek jelentő
ségét nem kívánom kisebbíteni, mégis meg kell állapítanom, hogy a tovább
képző mozgalom a gyógyszertárak államosítása után fejlőd,ött mind méreteiben, 
mind tematikája céltudatosságában a magyar gyógyszerészet legújabb történe
tének egyik jelentős tényezőjévé Ez nagyon e1ős:egit2tte gyógyszerészeink be
illeszkedését az államosítás révén kialakult új helyzetbe. A továbbképző bro
súrák, a továbbképző konferenciák teremtették meg ugyanis azt a fórumot, 
.ahol a magyar gyógyszerészet hivatástudatra ébredése, a magyar gyógysZeré
szeknek az új világrendbe való beilleszkedése ar án y lag a legkevesebb zökkenő-
vel mehetett végbe . 

Elsősor ban köszönet az egészségügyi kormányzatnak, hogy alig egy évvel 
az állanwsítás után már programjába iktatta a továbbképzés gyakorlati meg
valósítását Ugyanígy köszönet illeti a megyei központokat, hogy ezt a kezde
ményezést átvették és magukévá tették Így vált lehetövé, hogy gyógyszeré
szeink körében néhány év alatt továbbképző aktívahálózat teremtődjön Meg
állapíthatjuk, hogy országszerte közülük, s a konferenciavezetők legtöbbjéből 
rekrutálódott a mai gyógyszerész-közélet elitgárdája szakcsoporti, szakosztályi, 
valamint szakvezetői vonalon Ma pedig, továbbképzésünk 10 évében, szemünk 
láttár a alakulnak ki az intézinényes továbbképzés alapfeltételei mind tematikai
ltag, mind k.ádervonatkozásban, s reméljük, hogy mindez;ekkel együtt munikán!k. 
nagyobb megbecsülése is Ennek előfutáraként üdvözölhetjük a budapesti 
gyógyszerész fakultáson folyó, esetenként kisebb csoportok számár::1. rendezett 
bennlakásos kéthetes továbbképző tanfolyamokat 

A továbbképzés jelentőségét éppen ma, és éppen itt merőben felesleges kü
lön bizonygatnom. Két szempontra azonban mégis .szeretnék rámutatni Az 
egyik az, hogy újtípusú továbbképzésünk- úgy gondolom- elsősorban annak 
köszönheti sikerét, hogy teljesen a közösségi gondolat jegyében fogant és annak 
jegyében él Nem öncélú, nem holmi gyógyszerész-soviniszta szellemi játék te
hát, hanem komoly .segítséget nyújtó mozgalom a'.gyakorlati élet, a szecialista 
gyógyszerellátás minőségi problémáihoz 

A szocüa1ista eg-é~zségügy egysége keretén belül új értelmet nyer az mvors.--
gyógyszerész kapcsolat is. A gyógyszerészre új feladatok várnak, hogy csak 
egy példát ragadjak ki: a gyógyszerismertetést Ezekre előkészülés, ill. felkészü
lés ma már parancsoló ,szükségesség, szerves része a szecialista egészségügy épí
tésének 

A másik: a továbbképzéssel kapcsolatban külön hangsúlyozandó szempont: 
a továbbképzésnek a magyar gyógyszerészetet szellemileg mozgósító ereje A 
továbbképzés váltotta ki gyógyszerészeink érdeklődését a mindennapi problé
mákon túlérő szakmai kérdések iránt Országos méretben aktivizálta őket a 
szakescparti életre, a szaksajtó támogatására, a brosúrák tanulmányozására, 
méghozzá olyan er·edménnyel, ho_sry az elmúlt tíz év aLatt három gyógyszerész 
nagygyűlés rendezésére teremtette meg a méltó keretet. 

E lassú, de szakadatlan fejlődés kiváltképp a gyógyszerkészítés elméleti 
vonatkozásainak terén elért eredményeken mérhető le Szakcsoportunk meg--
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. . . " dP téves nézettel is haclakoznunk kellett, 
alakulásakm· még azzal a _Johrszem~ 1- t' 'l ~ és az elméleti ismeretekből a 
hogy a gyógyszerészet telJesen gya or a_ l p~ y t nlagisztrális gyógyszerké-

11 l, dnie Ma mar viszon a . · . 
minimummal ke mege ege d . t d a'n"~;-os szellemben megírt olyan kl-, , k , "nk között :rrw ern u om J • k l 
szrtesne van Kezu , ' t. " lletti gyóc1yszer észeh mun a e -váló magyar tankönyve: mely ep pen a ar ame o 

méleti hátterét fejtegeti. ..t mű fejlődése a gyógyszeré-
A természettudományok kápr~_zato~ar~:y~:s~b~ és a hatásosabbnál hatáso

szeket közvetve nemcsak a megl_epokbbnelt"l ~ .Ptl· hanem közvetlenül is bele-
,. , - k f lfedezésen eresz u enn ' . 

sa bb UJ gyogyszer e e . .. .. .. ó vszer készítés megszokott évtizedes, 
szól legsajátosabb munkat~r.ulet.._uk,H~ ,~ .. !t szerető és öntudatos gyógyszerész 
sőt esetleg évszázados rend]~be 1:. lvkal, . benne az ÚJ· abb eredmények 

. . f T' d· l ól reszt el vennie · . 
nem terhet kr a eJ 

0 
es e . ', . , . 1 'g h~ ez nemegyszer nagyon farad-

. , , 1 h kell elsa]atltasava, n1e a. · 'bb 
megrsmereseve, a ' .. k llr->tt ebben is elsősorban a tova -
ságos feladat is. Folyóir ato,k, :zakkonyve me -

képz~s nyújt :egí~ség;t szamarak a továbbképzés felbecsülhetetlen jelentőségét 
Eppen ezert lsmetelt~n .cs~ ·nami vezetéshez kérve a minél nagyobb le

hangsúlyozva fordulo~ .mma ~~b~k, zés számára,' mind pedig a gyógyszerész
hetőségek megteremteset"a .t~_va lepk· d' n meg ne szűnjön. sőt minél ered-
kollégákhoz, hogy érdeklodesuk ne ~m; a JO ' . 
ményesebben mélyedjenek el a tanulasban 

HOZZÁSZOLÁS 

K. EDVESSY GYÖRGY előadásához Dr 

Dr NIKOLJCS KÁROLY gyógyszertárvezető 

(Sopron) 

. . t 10 éves fejlődésének eredményei és a gyóg~szer-· 
A magyar gyog\szeres~e b . d tt Kedve.s-:y professzor előadásábel A 

tári munka fontcssaga kidon~ m o ol, . k melése a kor követelményeinek 
. t t d mányos sz1nvona ana e ' . 

1 
t .. 

gyógyszeresze u o. , .1 ... '"e szempontjából döntő J€ en o
megfelelő szinten tartasa nemc:a~ a, pa yak __ Jovgoe?sz·~érilgy- egé-sze is meg.kívánja 

t gyégvsz:ere11atas es a · oz.e · :::; &"" •

1
, ségű, hanem ez a . ~ . t El öksége által felkér t hozzászo o Ezen roblémához - mmt. a Szakszervez_e . n . . 

p . l t . k . ertetésével kivanak szolm. 
·- vidéki tapaszta a am Ism . . . . k e ik legfőbb növelője a tovább-

A gyógyszerészek szakmar 15mereteine , gy_ , , . f 't "ltött Ma 
, , el számos helyi kezdeményezés utan lntezmenyes or~a o 

kepze.s, m y , , . t . bbkéf>zés fontos része az oktatasnak 
már a c:op,ort~s es az e?~~~I- o~~ külön.l'éle előadásokkal egészítik ki. Így me-

Az mtezmenyes tova epzes d . p d l Egon Gyógyszerészet" c köny-
gyénkben újab b gyógy~zer~k, va~ ;bb:~ ~-a l" dás,~tán másutt pedig sajtó-
vének ismertetése folyik mmden tova epzo e oa ' 

szemle és könyvreferálás t . intézetek a legújabb technolÓ·"' 
Az egyéni továbbképzés sor á~ az eg~;kemi . , t evo··ket kiknek alkalmuk 

. . d · k·"l t' ékeztatJa a resz v ' 
giai, analitikai ere menye 10 aJ . . ·k dni Jelentősnek tartjuk , gy ::.szeti gyár akkal ls megismer e 
va? a g_y~gyszer;e. e l . me indult egyéni továbbképzést a recepturai, a 
meg a Vld~ken_ n~~1a~y h: yen_ d. gek terén Tapasztalataink szerint ezzel sok 
gyógyszervl:sgalah es ~~ts kker ~:gebben végz~tt kollegáknak, s elérhetjük az hézagpótló Ismeretet nyuJ un a I 

általános színvonal emelését is 
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, . ~ továbbképzést sz-o~~álják még a szakcsoportok különböző előadásai, an
kE'tJm. E:riili: alk"}rn:'t nyuJtanaik a vidéki gyógyszerészeknek, hogy vendég elő
adoktol UJabb tema~kal megJSmerkedjenek, ugyanakkor egymás meglátogatá
s~ra.' tapasztalatc~erere Is lehetőség nyílik A belföldi utazások mellett a kül
foldi utak. s~kat .~el~ntenek a látókör szélesedése szempontjából 

A. Vendeg eloa~ok mellett a helyi e1őadók gyakori szerepelteté:se 1s lénye
ges .. Frata!abb kartarsakból álló előadói gárdát, s egyben utánpótlást kell kiépí
~enunk ~1sebb ?allgatóság előtti szereplés után a nagyobb nyilvánosság sem 
Jelent maJd nehezséget 

A gyógyszertárakban folyó kísérleti munkát serkentik a 1·endsze 
alk l · 'l · t k , 1es vagy 

k
akn:?. payaza 0 Nagyoan támogatják ez írányú kezdeményezéseinket a 

<;za ·ony11tarak melyek sok · · b!' 'b · · __ -· , " 11ap1 pro ema an 1s segitenek Bel- és külföldi 
folyanatok lehe~oséget biztosítanak arra\ hogy valamelyest lépést tarthassunk 
a~ -~gyes tudomanyágak fejlődésével A Gyógyszerészet egyik fő célján k t 
k~nti a _továbbkép~é-s elősegítését és ezen törekvés·e er~dményes Az A t ~ha e:: 
~~~:u.tica Hung.arua kf:sérleti közleményci és re.ferátumai magas szín~o~lúa~ 

zu seg van meg azonban nagyobb számban belföldi szakkönyvekre ·s 
l Font~ feladat .a gyógyszerészek oktatói tevékenysége: a -termelési l gyakor-
aton levo egyetemi hallgatók, államvizsgások esetleg a későbbiekben k 
nok~k nevelése. Bármilyen fokon álló fiatallal 'foglalkozunk is. csakis ú ~~ü~k 
el celt, ha. feladatunkat széretettel, nevelő szándékkal vér:rezzÜk s ehhgy k · 
a mechamkus foglalkoztatás manuális munkakörökben - ' ez eves 

Tapasztal,atraink szerint :- s az egyetemekről is így értesültünk -, ahol al
k~lmas szemel) ek, megf~lelo munkahelyeken foglalkoztak a fiatalokkal e _ 
1 es

1
zt egyet:ml gyakorlati oktatásukban jelentett könnyebbséget más ·' t~

sze !emet vrttek magukkal a munkahelyeklo-1 Ugy lk- . , r esz JO · k ana .::: or a gyogyszer észek is 
megrsmer ed tek az egyeterni oktatás sok kérdés' 1 • · k - · 
volt ez a kapcsolat eve es szamu ra lS hasznos 

font~ ::v:I~t~~ereJ;t megl~ze~zéséhez az egyetemen való felkészülés mellett 
, ~ ~. _ , . va o neve es 1s A gyógyszertár ban töltött idő edi aJk 1 

~ ~aly~ 1:an_h hely:'~, szem~~Iet kialakítására Aki megfelelő n~vel~st k:p~:ts 
.e ;e. vegzr munkaJat, s konnyen megtalálja igazi munkaterületét ' 

zert fontos megfelelő oktató-gyógy · · · · d k' · 
az oktatók álland· t 'b bk, . , · szereszi gar a ralakitása Szükséges 
tárakba való alka~m~::s el~~~::t ~:l:~i::~n:i irá:yít~s~, Az okt~tó, gyógyszer-
tevékenységet a jövőben kellő-en értékel. 'k .. gy gyszei eszek szamara, s ezt a 

A · . Je 1s. 
, gyogyszertárak három fő nmnkaterületével· · .. ' , · 

gyogyszervizsgálattal és a gyóg k' d, 
1 

k · a gyogyszer keszitessel, a 
a tudomány gyakorlati alkaima;~~:~ a l:s a::aebb~~cls:~:~bóa~e!~edr~ktnék rámutatni 

A . t ·z· o Je 
magz.sz m z~ gyógy.szerf<:észítés jelentőségéről · ... "b · 

több értékes" megnyilatkozást haiioÍt~nk, .s egyes k~~r6fd~o o:?~á~~rse~~röl ~~ 
Szem elott kell tartani egyrészt azt a követeimén - , rztato~ 

az egyre sokasodó teendői mell""tt eleget t~d· t .Yt, hof a gyogyszeresz 
r észt a magisztrális gyógyszer ~int az e , J?n ~nm ezen eladatának, más-· 
versenyképfis maradjon A kl~s 'k .gyem gyogykezelés fontos tényezője, 

~~~~s;2 ~~~r;:~~~~~~~ :~~iany~~k~~t ~~r;:,e;:i~~~: ~;;~~~a ú~~" ~~~a~:;= 
kisgéppel k l tb J ';'~gaban Jo tapasztalataink vannak a legtöbb ÚJ. 

apcso a an, de vaquk hogy egy f l l" .. . 
valamint a bev á l t háztart, . . ' . , Ineg e e o uzem gyártsa azokat 
készüljenek asi gepek lS a gyogy.szertári szükséglethez módosítv~ 
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Kellő stabilitási vizsgálatok után kidolgozandó több előkészített, vagy fél
kész állapotban levő gyógyszer vagy tör zsoldat A gyógyszer ek eltarthatósága a 
felhasználásig, döntő szem.pont a magisztrális recepturában. Helytelen volna a 
stabilitást er öltetett konzerválással fokozni\ ugyanakkor ezt ösSzhangb.a kellene 
hozni a gyógyszertári rnunka racionalisabbá tétel ével, mivel ez r égi és még 
sokáig fennálló gondunk mar ad 

A magis~trális gyógyszerek további fejlesztéséhez hozzátartozik a Formulae 
Normales állandó korszerűsítése, amihez hozzájárulhatunk, ha az orvosok által 
gyakran rendelt és bevált vényformulákat közzétesszük. Az orvos hatástanilag 
jól összeállított és a gyógyszerész által technológiailag megfelelőnek talált vény
formulája hasznos a szabvány vénygyűjtemény szempontjából 

UgyanakkOI a magisztrális receptura alapanyagainak, vényformuláinak 
kellő propagálása is célszerű Fantos az ilS, hogy külsőleg is tetszetős. legyen a 
gyógyszerész által ké~zített gyógyszer. Ezen gondolatok részben az idei soproni 
ankéton is felvetődtek a "magisztrális receptura fejlesztésének lehetőségei" vi
táj,a során. A kutatás eredményei váljanak közkinccsé, s a technológia újabb 
eredményeit alkalmazzuk megfelelő módon az egyéni gyógykezelés szalgálatá
ban is 

Az inkompatibilis g-yógyszerek kiküszöbölését szolgálta az V. Gyógyszer
könyv, majd az Adderrdum megfelelő fel~atalmazása. Ugyanakkor még kevés 
az irodalom a gyógyszerészek ez irányú szaktudásának bővítéséhez. Az orvosok 
informálását nagyobb összefoglaló előadásokkal és helyi példák felsorolásával 
is meg1kiséreltük Még hatékonyabb, ha e témákat a gyógyszerismertető mun
kákba is beleszövik: valarnint az egyéni felvilágosítás keretébe belevonják 

A gyógy.szerek vizsgálata során elsősorban az azonassági vizsgálatok döntő 
jelentőségűek, bár sok esetben ·fontos a tisztasági vizsgálatok elvégzése, s a 
kvantitatív ellenőrzés is 

Az V Gyógyszerkönyv által bevezetett tájékoztató gyorsvizsgálatok to
vábbfejlesztését és ezen elvnek gyakorlati alkalmazáSát olyan irányban kép
zeljük, hogy a VI. Gyógyszerkönyvben gyógyszertári azonosításra főleg "tájé
koztató" és "gyors" márlszerek szolgáljanak, rnelyek el is térhetnek a teljes 
vizsgálat azonassági r·eakcióitól. Cél az, hogy a már egyébként megvizsgált 
alapanyagnál a közbeeső elosztó szervek esetleges tévedéseit kizárjuk, ill tisz
tasági vizsgálattal a helytelen eltartás következtében beálló értékasökkenést 
észleljük 

A napi munka során több gyors módszert ki is próbáltunk az azonosításral 
s a Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottsáRának javaslatot teszünk Így többek kö
zött az elővizsgálatok, lángreakciók az eddiginél is nagyobb számban alkalmaz
hatók azonosításra Másutt összevonható két vizsgálati menet, az azonosítási és 
a tisztasági vizsgálat. Számos anyagnál mikrokérniai reakciók bevezetése lehet
séges, ami kis anyagfelhasználással, gyors azonosítást biztosít Az olvadáspont 
meghatározás értékes adatot nyújt, de szükséges, hogy az V .. Gyógyszerkönyv
ben megjelölt készülék helyett könnyebben kezelbelő eszköz álljon a gyógyszer~ 
tár ak r ende1kezésér e 

A gyógyszer kiadás az állandóan napvilágot látó új készítmények, s az egyre 
növekvő forgalom mellett egyre fontosabb tényezője a gyógyszertári munká-· 
nak A gyógy.szer;szakértő gyógyszer ész a biológiai, anatómiai alapismeretek és 
a gyógyszerhatástani továbbképzés alapján nemcsak technolóp;iailag, hanem ha
tástanilag is felülbírálója lehet az orvosi vénynek, s ez az utolsó biztosíték a 
gyógyszerellátás hosszú láncának végén 

29 



Jelentős lépés volt a gyógyszerészekből álló gyógyszerismertető aktíva háló
zat kiépítése. Fontosnak tartjuk új specialítások mellett a magisztrális gyógy
szereknek és a FoNo-nak az orvosokkal való ismertetését lVIásrészt a gyógysze:.. 
részek is értesüljenek az új_ gyógyszerekről; ezt célozza nálunk a továbbképzés 
ilyen irányú kiterjesztése 

A gyógyszertári munka egyes kérdései mellett nem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy az egyetemet végzett gyógyszerész a napi munka mellett is 
mennyi lehetőséget kaphat kedvelt tudományainak művdésére. akár távoli vi
déken is Ehhez az egyéni kezdPményezésen kívül természetesen több előfelté
tel szükséges: elsősorban idő, kellő szakirodalom, esetleg felszerelés. De ébren 
kell tartani az érdeklődésta tudomány különböző területei iránt hogy a gyógy
szerész sajátos kérdéseinek megoldása meliett más szervek részéről jelentkező 
problémák megoldásában is helytállhasson 

A gyógyszeré8.zek és a gyógyszer tárak tudom:inyosan megalapozott mun
kája érdekében még több intézkedésre van .szükség Lényegesnek tartjuk a 
gyógyszertárak és különböző szervek megfelelő kapcsolatának kialakítását egy
részt ors:zágos szinten; másrészt helyi viszonylatban. 

A régóta várt Gyógyszclészcti K.utató Intézet létesítése nagy előrehaJadás 
Feladatköre lesz többek közt a hálózati és intézeti gyóg·yszertárak: valamint a 
galenusi laboratóriumok technológiai és gyógyszerviz,sgálati problémáinak ki
dolgozása Ennek érdekében szaros kapcsolatot tartson a gyógyszertárakkal A 
minisztérium Műszaki Fejlesztési Osztályának ez irányú tevékenysége a kísér
leti gyógyszertárakkal eddig is fennállott 

Az egyetem kapcsolata főleg az oktatás vonalán domborodjék ki a már 
említett oktató-gyógyszerészi hálózat révén lV[ár eddig is tapasztaltuk előnyeit 
annak, ha az egyetem tanárai, oktatói a g:yógyszertárak problémáit közelebbről 
megismerték és ezek bennük visszhangra találtak 

Az ilányít-ó .szervek (minisztérium_ szakszervezet) jó kapcsolata ,szintén fon
to.:; a pálya tudományos fejlesztése szempontjából, mert a megfelelő munkaszer
vezés, a dolgozók élet- é.s munkakörülményeinek figyelemmel kísérése .sokban 
hozzájárulhat az említett cél eléréséhez 

"A megfelelő helyi kapcsolatok a gyógyszerész és a beteg, a gyógyszerész és 
az orvos, valamint a gyógyszerész és munkatársai között kellő mozgatói a napi 
munkának Egyik közleményünkben hangoz1.attuk, hogy a beteg bizalmának 
m_egnyerése, az orvos megbecsülésének megszerzése közérdek, s ezzel együtt 
kell járnia a gyógyszertárakon belül a jó kollektív szellem kialakításának Jó 
együttműködés esetén helyes munkaerőelosztás mellett idősebb és fiatalabb 
kollégák sokat tanulhatnak egymástól, s ezt a tudást megfelelően kamataztat
hatják a beteg és az orvos számára 

A pálya erkölcsi megbecsülése érdekében helyes kapcsolatot építsünk ki a 
nyilvánossággal Itt nemcsak a sajtó, a rádió helyes tájékoztatására gondolok, 
hanem a gyógyszerészeknek más szerveknél, egyesületekben való tudományos 
előadásaira, szereplésére, ami hivatásunknak ke11ő tekintélyt biztosít 

lVfindenki előtt ismert az a határozat, mely a magyar gyógyszervegyészeti 
ipar nagyarányú fejlesztését célozza Ha ennek a hazai gyógyszerellátásra való 
kihatá:sát, vaJamint :személyi vonatkozá:s.át és kutatási lehetőségeit mérleg.eljük, 
akkor nyilvánvaló, mennyire sürgető a gyógyszertári hálózat korszerű tudo
mányos szintjének biztosítása Csak a gyógyszerellátáson belüli helyes egyen
súly szelgálhatja megfelelően a közegészségügyet 
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ÉSZSÉGÜGYI A GYÓGYSZERÉSZEK FELADATAI AZ EG. 
FELVILAGOSiTAS TERÉN 

:Dr. MÉTNEKI JÁNOS igazgató 
(Egészségügy?, Felvilágo.sítási Központ) 

, , . 1 nek gvakorlati keresztülvitelét az itt 
Olyan témáról kívanok be~zel~l, me y ~ba'lták és még számosabban 

.. k .... 1 b' 'ra mar tobben megpro ~-
jelenlevok ozu .. rzor:ya .. ,

6 
~ 't de küiönböző okok rniatt nehezen tud

érezték annak kove~telo szuk:seoessege ' f k hallgatóság részére nagyon 
ták megvalósítani.. Eppen ezert esetlegdne~ Moge'ogl·s amegpróbálok röviden felvá-

, t 1· ÚJ. dolgot mon anr · , 
meglepo vagy e J.ese? , .. , akorlati szakkérdést mely a gyogyszel-
zolni, rendsz~rezm .~:~any elv:k es :;sé ügyi felvilágosítá">i munkájában szó?~ 
tárak és a gyogyszertan d~l,gozo t e?. l t n g dolgozók kezdeményező és végrehaJto 
kerülhet hogy ennek alapJan a er u e e . k h 
- .' . k, · kban ~zélesen krbonta oz asson , 

ereje mm~en~a~_r rr:~n l a_Jl~ gositá~ az ismeretterjesztés écS meggyőződés :gyseg;= 
Az egeszsegugyr e ,vr a -" , . , .. s módszereivel megmutatja az eletre es 

amely a tudományos nep;zerusltesk.~~~lze, yek,et· ezzel az ecrészség tudatos vé-
, • 1 ·n káros or u men ' ·· o . 

az egeszsegre lasznos, l . . .f l 'l' 't-a's en1ellett azoknak a kísérleh ered-
l A · égügyr e vr agosr . , . 

delmére neve z egeszs , 'd . k ek tudományos összefoglalasa rs~ , .. 1" 'doknak es mo szere n 
ményekre epu o :no , .. . ismeretek a leghatásosabban terjeszthetök és ame
amelyekkel az egeszsegugyl , f l lk , , t-eleuu"lésű és anyanyelvű lakos-

k --l .. b .. "bb koru og a ozasu, , 
lyekkel a leg u on oz? .. . . , ' k, k gvaló;íthatók, illetve megszilárdlt-ság körében az egészsegugyr JO szo aso me 

hatók . . . , , , ,1. ho emelje nénünk egészségügyi mü-
Az egészségilgyl f,elvrl.~go~rtas ce Ja,z" "g~gészségvéd~lmi intézkedések hatá

vehségének színvonalat, novel]~ a m:kge azo . 1 t"ségét a szacialista egészség
sosságát Ezek a feladatok ha tarazza , meg J€ en o 

ügy megteremtéséért folytatott munkaban , . , , , kell szálnia 

. Az egészségügyi felvilágosít~snak_ fa llako~ssavganl1ols:~enö~:gt:e~~z fiatalok szá-
- l· · t 'l és nyar on a un e. ' , 

Van mondamva OJa e.~n . . o - kialakítsa a helyes egészségügyi szemle-
már a egyaránt Arra t?reksf~k, hd~{gozókat a;ra. hogy egészségügyi szempont
letet az emberekben, ra~eve Je'a'ts l inde~napi élet kis és nagy kérdé
ból megfelelő magatartast tanu~~ ~n~ c a ~~ámára megteremti az egészségvé
se:iben. Aktívákat nevel ~z ege~zs,~gugy .~kséges tömegbázist Így válik része
delmi intézkedések ered~enye~selgle't~z ,s_zu·ránvuló munkának s egyben hozzá
sévé a szacialista embertipus kra an asar~ l ,~, 
járul az általános k.l.lltur ális színvonal- feJlesztesehez 
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Az egészségügyi felvilágositás három feladatkörre tagolódik: 
l, A tudományos munka. Feladatkör ébe tartoznak: az egészségügyi felvilá

gosítás elvi megállapításai, tapasztalatai, igazságai, törvényszerűségei és érté
kelése 

2. A felvilágosítás tudományának oktatása és gyakorlati ismertetése. Az 
orvosok, gyógyszerészek, az egészségügyi középkáderek és a nem egészsé'gügyi 
dolgozók (pl pedagógusok, szakoktatók, társadalmi egészségügyi felelősök stb.) 
számára az egészségügyi felvilágosítás módszereinek átadása. A jó felvilágosító 
munkához a szakmai és módszertani tájékozottság mellett bizonyos rátermett
ség, előadói készség, és ami a legfontosabb: mély meggyőződés: lelkesedés, pél
damutató egyéni élet szüksége.s 

3. A felvilágosítás gyakorlati megvalósítása Ez a lakosság egészségügyi ne
velését és a mun.l.ca gerincét jelenti 

_A három feladatkör elhatárolt, de szétválaszthatatlan. Csak az végezhet jó 
felvrlágosító munkát, aki az oktató-nevelő munka elvi részét tökéletesen is
me~i. De az elvi tudás holt anyaggá válik, ha nem kapcsolódik gyakorlati mun-
kával, ha a tudást újabb és újabb tapasztalatok nem gyarapítják 

Az egészségilgyi .felvilágo.sítá.s szüksége.ssége 

Kultúdmradalomban élünk. A dolgozók általános 1nűveltségi színvonala 
állandóan emelkedik .. A lakosság természettudományos és egészsé-crügyi érdek
lődése napról napra nő A természettudományos ismereteknek a ~aradiság el
leni küzdelemben igen nagy szer epük van 

Szacialista társadalmunk egé....-.zségügyi intézkedéseivel, kultúrlétesítményei
vel, intézményeivel mindenképpen a dolgozók egészségét kívánja szolgálni. 
Ezek azonban csak akkor válnak valóban az egészség hasznár a, ha azokkal 
megfelelő módon élnek is a dolgozók 

A betegségek megelőzése, a járvány elleni küzdelem, a település, az élel
mezésegészségügy, az iskolaegészségügy, az anya- és csecsemővédelem szám
talan olyan feladat megoldása előtt áll, amelyhez egészségügyi kulturáltság 
szükséges A közegészségügyi feladatok csak úgy oldhatók meg, ha társadalmi 
feladattá tesszük. Ennek alapja az ismeretközlésre épített mozgósítás: az egész
ségügyi felvilágosítás 

A beteg környezete is biztosabbá, bátrabbá és nyugodtabbá válik, ha meg
ismeri a betegséggel jár·ó rendkívüli körűlményeket, az esetleges veszedelmet 
és a védekezés rnódszereit A beteg könnyebben gyógYul, ha tudja rni segiti elő 
gyógyulását, mi van kárára, hasznára, ha bízik orvosában Az egészségügyi fel
világosítás szükségessége kétségbe nem vonható, hiszen az egészségügyi felvilá-· 
gosításnak mind a megelőzésben, mind pedig a gyógyításban nagy jelentősége 
van 

Az egészségügyi .felvilágosítás jelentősége 

Az ember jogos és természetes érdeklődése értelmes és világos kielégítést 
kap, megismeri a természettudomány igazságait, meglátja a babona, az idea
lista, a vallásos nézetek tudománytalan.ságát, az áltudományosság és félrema
gyarázás helytelenség ét és így lépésr ől lépésr e a természettudományos gondol
kodás felé halad. 
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Pl a rnikrobiológia világának megismerése érth~~?vé ~e~zi elő~~~- a ,jár~á· 
k t · dését és tudatosan védekezni fog ellene. TaJekozodlk a kulonfele ar-

nyo erJe , ' ·· · · t'zk d' ek talmakról és ennek alapján kerüli őke~ _Megérti az e?eszsegugy1 ln ,e e es 
·elentőségét, azokat saját és tirsadalm1 erdeknek tartJa 
J A dolgozók az egészségügyi felvilágosítás révén megismerik ~z -~gészs~g
tudományt és meg.szerzik azt az egészségügyi szemléletet, amely nelkul a rrun
dennapi egészséges élet elképzelhetetlen 

A környezet egészségügyi kulturáltsága önmagában nem véd ~eg ~ bet:g
ségektől, a kellő tájékozottsághoz, egé~z~ég~gyile~ ,hel~e~ mag~_tartasra lS szuk
ség van. Ennek kialakítása az egeszsegugy1 felvllagosltas legfobb feladata 

Az egészségügyi felvilágosítás jelentőségére utal az a tény is, hogy~ töm~
geket mozgósítva közüggyé teszi az egészségügyet, _és az e?é.sz :akossa~ra r~~
maszkodva oldja meg a közegészségügy, a betegsegmegelozes es a gyogyltas 
feladatait 

Az egészségügyi felvilágosítás múl.tja és jelene 

Az egészségügyi felvilágosításnak az egés-:sé~gyi ~olgozók szen:por:tj~bó~ 
még egy rendkívüli jelentősége van Ennek reven keruinek .az egeszsegugy1 
dolgozók még szarosabb kapcsolatba a lakosság legkülönbözőbb és legszéleseb~ 
rétegeivel Az orvosnak, gyógyszerésznek, egészségügyi ~~;~pká~ernek ~zakmm 
munkája során igen közveUen, bizalmas kapcsolata feJladik kl betegevel _Ez 
azonban legtöbbször eléggé elhatárolt, csak szűk, a bete_g individuális kérdésene 
vonatkozik A kialakult bizalom azonban lehetövé, .sőt .szükségszerűvé teszi, hogy 
sokkal átfogóbb. szélesebb kapcsolat is léttejöjjön. Ebben az egészségüg~/i dol
gozó, mint a lakosság igen sokrétű nevelője kap szerepet a szacialista társada
lomban és ezáltal kimagasló társadalmi tevékenységet is végez 

Hazánkban az egészségügyi nevelés és a lakosság mozgósí_tásának szüksé
gességét már Bugát Pál, majd később Fodor Józ.sef vetette fel Ök voltak a ma
gyar egészségügyi felvilágosítás első úttörői. . . . . .. .. _ 

Magyarországon a századforduló és a második vüagh:1bor u kozott nem volt 
olyan minisztérium, amelybe ne tartozott volna az egészségügy valamely szek
tora Mintegy 33 társadalombiztosító és számos társadalmi egyesület fogla~koz?tt 
eO'észséaüggyel. Az egészségüoy teljes anarchiája rányomta bélyegét az egeszseg~ 
ü~i felvilágosításta is. Az e;észségügyi felvilágosítást néhány elrettentő plakát, 
ritka és kevéssé látogatott kiállítás és előadás képviselte 

A tanácsköztársaság rövid fennállása alatt az egészségügy, így az egészség
ügvi felvilágosítás területén is hatalmasat alkotott. Az egészségügy központosí
t~;a lehetövé tette a helYes, egységes egészségügyi felvilágosítást. Számtalan 
előadás, kiállítás, plakát, röplap jelzi a gyökeres változás eredményeit 

Az agitáció főleg a tisztaságért, a nemi betegségek ellen és az alko~ol el~en 
folyt Plakátok, brosúrák tucatjai jelentek meg ebből a tárg~körből A tisztasag
gal kapcsolatos rendelkezések és felvilágosiló munka ered,~enye volt, ~ogy 1919 
tavaszán a kiütéses tífusz-járvány szinte egyszerremegszunt Hogy ezt nemcsak 
a tavasz hozta magával, mutatj.a ;nz is·, hogy 191~ áprj]_is-júliusáb~n Budapesten 
a hastífusz esetek száma is jóval kisebb volt,. m1nt akar 1918, akar 1920 azonos 
időszakában , 

Sok ismeretterjesztő előadás hangzott el A népegészségügyi kiálhtást csak 
június végéig jóval többen mint 30 OOO-en nézték 1neg A Közoktatási Népbiztos-
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ság "Ismeretek Könyvtára:' címrnel népszerű sorozatot adott ki természettudo
mányos és egészségügyi kérdésekről, az alkoholkérdésről .. a fertőző és nemi be
tegségekről, a gyárak egészségügyéről, a gyermekgondozásról, a munkások 
egészségügyér ől stb 

A Horthy-fasizmus ideje alatt az ún "filléres egészségügy" korában az. 
egészségügy a kizsákmányoló osztályokat szolgálta, akiknek nem állt érdekük
ben az ipari és agrárproletár tömegek egészségügyi felvilágosítása. Néhány lát
szatintézkedés ugyan történt, mint az OTI MABI, MÁV BB!, OMBI felvilá
gosító osztályának és az OKI felvilágosító csoportjának megszervezése Ezek 
azonban az adott t.érsadalmi viszonyok között nem fejtettek ki hatásos tevé
kenységet, mert az ellentétben állt az uralkodó osztályok érdekeivel Abban a 
társadalmi rendszerben, melyben kiegyenlíthetetlen ellentét uralkodott a kis
számú kizs.ákmányoló és nagyszámú kizs:ákmányolt között, nem valósulhatott 
meg a tömegek eg8.s7.:ségügyi öntevékenysége 

A döntő fordulatot az egészségügyi felvilágosítás területén is a felszabadulás 
hozta meg A társadalom gazdasági rendjének gyökeres átalakulása tükröződik 
az egészségügy szervezetében is .. A felszabadulás után megvalósult az egészség
ügy egysége, az ingyenes és szakképzett betegellátás Szacialista társadalmunk
ban az egészségügy a dolgozók érdekeit képviseli. Az egészségügyi állandó bi
zottságokkal, társadalmi szervekkel a dolgozók öntevékenységét sikerült moz
gó.sítani, tömegbázist teremteni az egészségügyi intézkedések megvalósításához 
Más oldalról: az egészségügyi dolgozók előtt az a feladat áll, hogy megjavítsák 
az egészségügyi felvilágosító munkájukat, fokozzák a gye1 mekek és felnőttek 
körében végzett egészségügyi nevelő munkát. Ezt a célt szolgálja az orvosokra 
kötelező jellegű egészségügyi felvilágosító előadás is 

Az egészségügyi felvilágosítás állami irányítására egészségügyi kormányza
tunk előbb az Egészségügyi Felvilágosítás Osztályát, majd 1958-ban az Egészség
ügyi Felvilágosítási Központot hívta életre. Ezzel a felvilágosítás központi irá
nyítást nye1 t. Az egészségügyi felvilágosítás az utolsó években nagyarányú fej
lódésnek indult, amelyről néhány számadat álljon itt tanuhágul: 1959 évben az 
EFK közel 13 rnillió példányszámú nyomtatványt adott ki 31 kiállítást rende
zett, minítegy 3 millió néző előtt mutatott be egészségügyi filmet, 25 különbözö 
témájú könYvet, füzetet jelentetett meg, 6 új filmet készíttetett 

Az egészségügyi felv-llágo.síiátS területi szerveL"Jésére külön :szervezeti háló
zat a KÖJÁL-ok irányításával működik Minden KÖJÁL-ban fokozatosan önálló 
egészségügyi felelőst neveznek ki Az egészségügyi intézmények kötelezve van
nak, hogy egészségügyi felvilágosítási felelőst jelöljenek ki területük egészség
ügyi felvilágosító munkájának ellátására 

Mindez elősegíti az egészségügyi felvilágosítás eredményességét, amelynek 
egyik előfeltétele a rendszeresség, a folyamatosság és a tervszerűség Külön
böző utasítások és működési szabályok határozott rendelkezéseket tartalmaznak 
és megfelelő előírásokat adnak az egészségügyi intézmények és szervek egész
ségügyi felvilágosító munkájára. A szakterületek és intézmények mindegyike 
felelős a saját területén az egészségügyi felvilágnsításért Így szélesedik és ter·
jed ki minden szakterületre az egészségügyi fel~1ilágosítás 

Az egészségügyi felvilágosítás tehát nem reszortfeladat, annak gyakorlati 
keresztülvitelére nincs külón hálózat Nemcsak egyesek, hanem minden egész
ségügyi dolgozó feladata a felvilágosító munka. Az egészségügyi felvilágosítás 
munkájában, mint ismeretes, nem csupán az állami egészségügyi szolgálatnak 
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van szerepe, hanem jelentős leladatot vállalnak _b~nn; -~társadalmi szervek is 
Ezt a munkát azonban az egészségügyi szervek ,r:~nJ'J:tJak. , . lakos

A gyógyszertári hálózat egészségügyi dolgozm lS hrvato~tak ra, ~ogf ~ 1 ti 
ság egészségügyi felvilágosításában részt vegyenek., A _g~?g~sze;t;r.a 't~ yzek 
adottságainál fogva fontos központjai lehetnek az_ egeszs~gugyr fe VI ag~r as~a ~ 

· el itt naponta sok tízezer gyógyszerre szorulo ember for~ul meg, gy gy 
~~:tári d~lgozók szerepe az egészségügyi felvilágosításban rgen hata.sos lehetl 
mivel munkájuk révén közvetlenül_ is álla~ dó ka~c~ola~ot. tar:h_at~ak _!e~~ö~
lakossággal Nem ritkák azok az esetek, affilkor a gyogyszert va,~~-r-~ok .. h 't 
nösen falun, tanyán _ tanácsot kérnek ': gyóg_yszer~s~től. Nem k~zombos ü~ a ' 
hogy a gyógyszerésztől kapott felvilágosltás mllyen uanyba neveh a lakassagat 

.Milyen legyen a felvilágosítá.si mu.nka .sze1vezése? 

Az egészségügyi felvilágosítás a gyógyszertárak ban_ c~ak a_z egészségügyi fel-
világosítást irányító szervek jó együttműködésével valo:rth~t~. m~g, . r ' ' • 

Szükséges, hogy a megyei KÖJÁL igazgatója _az _;ge:zsegu~r f~lvllago~~tásl 
terv összeállításánál figyelembe vegye a megye1 fogyogysze_resz Javasl(;a~ a 
<1yógyszerkérdé:s-ekkel kapcsolatos te1natika m-egadá:sában, vmzo~t ~ .. K . J L 
~yújtson módszertani segítséget a gyógyszerészeknek, hogy az egeszsegugy1 fel-
világosítást szakszerüen végezhessék . . " 

Ez az együttmúködés járási, város1 szmten a foorvo.ssal, falun a körzeti or-
vosokkal halad együtt . 

A tá1sadalmi szervekkel (Vöröskereszt Nőtanács, SZOT .. Hazafias Népfront 
stb) a kapcsolatot az egészségügyi felvilágosítást irányító szerveken keresztül 

tartják EFK k' d , , 
Az egészségügyi kiadványok, a sze:nlél_te.~ő ~nyag~k,. ~z . 1a vany~r. a 

megyei KÖJÁL-okon és a tanácsok egeszsegu~1 oszt~Iya1n, rlletve csoportJam 
keresztül jut el a területre, és így a gyógyszertarakba IS. , 

. A gyógyszertári egészségügyi felvilágosítási munka tartalm! részére is né
hány példát kívánok megemlíteni: , . . , , "" 

Lehet a felvilágosítás alkalomszerű, amikor a lakossag adJ~ fel a ,ke~ deseket 
, 'l szt ado' ege'szséc>ügyi dolgozónak kell alkalmazkodn1a a temahoz Ez. 
es a va a l::> " r dh t ' ' 

, 'g"ayi felvilágosítás tanácsadás jellegu Tanacsat 9. a a gyogyszeresz 
az ege.szse Uo • r ' f' l tet' I ön 

1 k 'gnak pl: orvoshoz irányítás gyógykezelesre, 1gye mez esse az -
a aossa h'" l"'' kh z'latáravonat gyógykezelés veszélyes voltára, tanácsadás a az1 e J~ras~ . ~s na ,-
k , (borogatás crőzölés kötési módok .stb) Betegapolas1 targyak alkalmaza-

?zoan tk o' tan'a,ocs ElsÓsegélynvú]"tás alkalmával adandó tanácsok (eszmélet-sar a vona oz ~ 

vesztés égés görcsök, mérgezés stb.) 
Lehet az' egészségügyi felvilágosítás i?'á.nyított, együttműködve az egész-ség

ügyi felvHágosítási szervekkel. Ilyenek: 

1 Gyógyszerellátással kapcsolatos témák alkalmazá~a . , , .. 
a) A I8kosság rendszeres gyógyszerellátása_a, szocrahs~a egeszsegugyben 

3' 

b) A beteg, illetve hozzátartozó felvilágosrtasa a gyogyszerek helyes hasz-
nálatára. , . , . 

c) Felvilágosítás a gyógyszerfé1eségek használatára es az etkezesr rend be-

tartására . , , . 
d) Gyógyszerek hatása és használata következtében mutatkozo nlellekJelen

ségek ismertetése 
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e) A nagymérvű gyógyszerfogyasztás és gyógyszergyűjtés veszélvei (divatos 
gyógyszerek használata). 

f) A gyógyszerek helyes tárolása, házipatika készítése 
g) Gyógyszermérgezések elleni küzdelem, különös tekintettel a gyerme-· 

kekre 

2 Az általános egészségügyi felvilágosító munkában való részvétel Tematika: 
a) A szacialista egészségügy 
b) Társadalombiztosítás. 
c) Orvosi ellátás, gyógyszerellátás. 
d) Az egészségügyi intézményekről és azoknak igénybevételéről 
e) Szakgondozási egészségügyi ellátás (szűrővizsgálatok jelentősége) 
f) Nővédelmi kérdések (fogamzást gátló szerek használata) 
g) Mezőgazdasági dolgozók egészségügye 
h) Ipari dolgozók egészségiigye 
i) Egészséges életmódra nevelés 

Ahhoz, hogy az egészségügyi felvilágosító munka eredményessé váljék, a 
felvilágosítás rnódját illetően az alábbi sajátosságokkal kell rendelkeznie: 

Elsősor ban szigorlian tudományosnak kell lennie és az orvostudomány, a 
gyógyszerészet, higi-énia leglÚjab.b köv;etelményeire kell támaszkodnia. Ezért az 
a gyógyszerész, aki egészségügyi ismereteket népszerűsít, az említett kérdések
ben szakképzett legyen. 

Az egészségügyi felvilágosításnak eszmei és politikai szempontból kifogás
talannak, céltudatosnak, gyakorlatinak és meggyőzőnek kell lennie; ezenkívül 
konkrétnak és népszerűnek Mindig kapcsolódnia kell az aktuális egészségügyi 
feladatokhoz (télen a légúti betegségek, nyáron a gyomor- és bélfertőzésekre 
terjedjen ki). A .lakosság számára a legérthetőbb nyelven, az adott hallgatóság 
számára a legmegfelelőbb, é.s leghozzáférhetőbb módszereket és formákat kell 
alkalmaznia 1\ieggyőzőnek és eredményesnek az egészségügyi felvilágosítás ak
kor mondható, ha egyesíti magában a tudományosságot és közérthetőséget 

Az egészségügyi felvilágosítás rnélységesen optimista legyen, fel kell tárnia 
azokat a perspektívákat, a szacialista társadalom sikeres harcát, amely életünk 
megjavulását és a dolgozók egészségügyi állapotának megerősödését, ~z emberi 
élet meghosszabbadását mutatják. 

Lényeges szempont, hogy az egészségügyi felvilágosító munkára fel kell ké
szülni, a megfelelő előkészületeket meg kell tenni: irodalom tanulmányozása, 
szakanyag-gyűjtés, eszközökről való gondoskodás, hely, idő kijelölése, előzetes 
propaganda mcgszervezése stb. 

A munka megjavítása érdekében a különböző gyógyszertárak dolgozóinak 
egymás között ki kell cserélniök tapasztalataikat 

Legyen az egészségügyi felvilágosítás differenciált, azaz vegye figyelembe, 
hogy kinek szól Ugyanazt az anyagot másként adjuk elő falun, városban, is
kolában vagy üzemben. Mindenkinek más és más az érdeklődési köre, művelt
sége, a társadalmi életben elfoglalt helye - az egészségügyi felvilágosítás mind
ehhez alkalmazkodjon. Egy betegséggel kapcsolatban mást kell mondani a be
tegnek és mást a hozzátartozónak, ismét mást a gondozóknak Azoktól kell 
függővé tenni, akiknek szól az egészségügyi fehrilágosítás, hogy mit, mennyit, 
milyen részletességgel és hogyan adjunk elő. Mindi.g az adott helyzetben, a sze-· 
mélyek összetételéhez mérjük az egészségügyi felvilágnsítás mancianivalóját 
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Melyek a gyógysze1"tárakban végzett: e_gé,sz.ségüg'J!~ felvilágosító 
legfőbb rnód.szerez es fonnaz 

munka 

Az egészségügyi felvilágosító tevékenységet .v~~~ő gy~gyszertári dol~oz~ 
k szakismereteken kívül ismernie kell az ag1tac10nak es a propagand~n 

~~lö:féle módszereit, formáit és tanulja meg a körülményeknek megfelelo al-

kalmazását f l .1. 't' k · dszerei-
A gyógyszertárakban végzett egészségügyi e Vl a~os1 o mun a mo, ._ 

nek és formáinak alkalmazásánál tekintettel kell lenn1 ana, hogy a gy~gyszerk 
tárak látog~tói rövid ideig tartózkodnak a gyógysze~tárakban, a megJel~~te_ 

· · l g kicsi (e~ndőben) továbbá foglalkozás, kor, nem szempontJaboJ 
szama arany a e.J~ ' 'd k b. formáit na 
különböznek egymástól. Minderre tekintettel a mo szere 1~ony?s 

1
-

gyobb mértékben, más formáit kisebb mértékben vagy egyaltalan nem alka -

maz~;·élő szó az egészségügyi felvilágosítáS egyik alapvető ~ leghaték~nyabb 
módszere és ez gyógyszertárakban a leginkább alkalmazhato Ez a legJobban 

hozzáférhető módszer ,, , . · 
1 

h 1 · a-
A legjobban elterjedt az a módszer, amely lehetave tesz1, 1og:y , e_ Yl any 

0 t · használjunk fel egy adott konkrét körülmény ~1egmagyar~z.asar~. Ez a 
~:ód~:er könnyen alkalmazható a gyógyszertár látogatómak kulturahs szlnvona·-

lához, ér d ekeihez és adott állapotához , . .. " 
I ecrhasználhatóbb és legmegfelelőbb formal a kovetke~ok; 

1 E;y;ni beszéLgetés .. A recept átadásakor és a gyógyszer k1a~a;~kor alkalmaz= 
ható. Általában rövid idő alatt és bizonyos meghataro~ott _ker~~sekre ~:n vo 
natkoznja. Legtöbb esetben tanácsadói útmutató,. vagy utba1ga~ho forma~ a. v~n, 
5 leggvakrabban a gyógykezelésben részesülő betegre vo~'lt~?z:~· ~~egyem f~~
világo~ításnak előnye az, hogy a beszélgetés "n~g~szemko:-t~ torte~_J.k._ ~~-a ko
rülméúy lehetőséget nyújt a kérdések szabad, osz1nte, nytlt megvltat_~s~r~. Be
szélgetés közben felvetődhetnek egyéb kérdések is más sza~ma. k_orebo~· .. E~ 
megkívánja a gyógyszertári dolgozóktól, hogy tudományos, szaKma! es pohtlkal 

szempontból is jól felkészültek legyenek r • , " '. ' -

2 Csop01 tos beszélgetés akkor alkalmazhato, ha egyweben u~ya~az~~l.a ker d~~ 
1 több látoaató fordul a gyógyszerészhez Ilyen esetben m1nd1g rov1d besze-

~-eete'st lehet f~l~rtatni felhasználva 3. fontos és időszerű kérdés'='kei. . , 
b ,) ' ·' lk l h t r Vel 3. Az élőszó előadásos formája a gyógyszertarakban nem a~ a ma~ _a o, nu 
.a gyógyszertárak helyiségei nem alkalmasak összejöv~telek r~_ndezeser: 

A gyócryszerészeknek a többi egészségügyi dolgozoval egyutt kell rr~szt ven
niök a te~vszerűen meghatározott egészségügyi előadások me_gtartasab~n, , az 

, , ·· · ervek a TIT a VK a Hazafjas Néofront, valammt a hely1 nep-
egeszsegugyl sz ' ' ' - l t k f lk r ." ek 
művelési szervek felkérésére A szervezés, az előkészü e·e a e ero szerv 

feladatát képezi. 

Az í1 ott, iLletőleg nyomtatott szó 1nódf)zere 

Előnye az élőszóval szemben, hogy rögzíte~t és b~r_:nik~r, ?á~?ol fe~olvas
ható. Szélesebb körben és hosszabb ideig hat, mmt az elo sz~. Ha:1~nya VIsz?n;, 
hogy a nyomtatott anyag előállítása költséges és nem alaklthato at a helyi es 

pillanatnyi szükségletekre .. " , . " 
A:z irott, illetőleg a nyomtatott anyagok a kovetkezok: emlekeztetok, jel-
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mondatok, feliratok, faliújság-cikkek, újságcikkek és egészségügyi ismeretter-
jesztő irodalom (r·öplap, füzet, könyv) · 

A gyógy.szertárakban várakozók részére a helyi viszonyoknak megfelelőerr 
polcra, asztaikára vagy vitrinbe helyezhetők a röplapok, füzeték és könyvek, 
hogy a várakozók nézegethessék azokat. A r öplapok nagyobb ru ennyiségben in
gyen esen állnak rendelkezésre, ezeket a látogatók magukkal is vihetik 

Az egészségügyi füzetek és könyvek vásárlására felhívhatjuk a figyelmet 
egy rövid felüat formájában 

Az egészségügyi felvilágosítás szemléltető formái 

A szemléltetés hatásos eszköze az egészségügyi felvilágosításnak és előnye, 
hogy míg az előadás vagy a füzet tartalmának mesismeréséhez hosszabb idő 
szükséges, a szemléltetés eszközeivel (rajz, fénykép, modell stb) rövid idő alatt 
tartós emlékképet vésünk az emberek tudatába A szemléltetés formái és esz .. 
közei a legváltozatosabb mértékben alkalmazhatók a gyógyszertárakban 
l. A szemléltetés eszközei.: grafika, rajz, ábra; grafikon, diagramm, karikatúra, 
illusztráció, plakát, oktató falitábla. Színes átlátszó ablakkép, fénykép, fénykép
montázs, kiállítási anyagok, tablók, tárgyak dombormű másolatai: mulázs, mo
dell, makett. T'ermészetben bemutatható tárgyak, diapozitívok, film 

A szemiéitető anyagok részben házila~ készíthetők, részben a gyógyszer
tárakhoz eljuttatott szemiéitető anyagokból (plakát) állíthaták össze Céljuk le
het agitációs, pl a lakosság mozgósítása, aktivizálása bizonyos tevékenységre 
{védőoltásra, szűrővizsgálatra) és propagandisztikus, tervszerű, huzamosabb 
ideig tartó egészségügyi felvilágosítás (pl babona elleni küzdelem, gyógyszer
mérgezések felszámolása stb.). 

A szemiéitető anyagok csak akkor válthatnak ki nevelő hatást, ha tartal
milag tudományosan megalapozottak, kiállításuk pedig művészi. A rosszul ki
dolgozott szemiéitető anyagok negatív hatást válthatnak ki 
2. A felsorolt eszközök alkalmazása az alábbi módon történik.: egészségügyi fali
újság, plakát, jelmondat, tábla 

Az agitációs anyagok (p1:akát, szalagplakát, jelmondat) rendsz.erint egye-t
len mondatból állnak, színezésük élénk és figyelmet keltő. Ezeket az anyagokat 
főleg a gyógyszertárak bejáratánál (hirdetmény) vagy szembetÜnő helyen és 
az utcai kirakatban kell elhelyezni, hogy mondanivalójukai. pillanatok alatt fel
foghassák a nézők 

Az egészségügyi propagandi.sztiku::; anyagok (táblák, faliújságok) hosszabb 
szövegből á1lnak Ezek megtekintésére, elsajátítására hosszabb időre van szük-
ség Ezeket az anyagokat ott kell elhelyezni, ahol a gyógyszertárakban a láto
gatók várakoznak és hosszabb ideig tartózkodnak (Lé~y elleni küzdelem, helyes 
táplálkozás, C-vitaminos élelmiszerek propagálása) 

A különböző táblák és faliújságok méretei a helyiség és kirakatok mére
teihez alkalmazkodjanak Ajánlatos a falitábláknak, plakátoknak, fényképeknek 
keretbe helyezése, mert nemcsak ízlésesebb így, de tiszták és sértetlenek is 
maradnak 

A jelmondatoknak üvegre írása szép és praktikus, mert könnyen változ
tatható 

A lakosság egészségügyi kultúrájának fokozása céljából diasrammokat is 
lehet készíteni Témájuk lehet a község egészségügyi fejlődése, a helyes táplál-
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kozással kapcsolatos tápanyagtáblázat; a gyermekek növekedéséről készített 

diagramm , ' ·· · intézmé-
3 A "kérdés-felelet" tábla-láda, - bár ezek inkább az eg~zsegugy!"- . 
nyekben (rendelő, gondozó, tanácsadó) használ_atosak - gyo~szenarakban IS 

dhelyezhetők. A tábla kb 50-70 cm, vagy enne! nagyobb f";rner- vag~ b,rton
Jemezből készül, amelyet két részre osztunk Bal, ol~alra fehr]t;k a"kerde,seket, 
· bb- oldalra a feleleteket Legfelül a címE;t: "Kerdes-felelet tabla. Hatasos a 
~~lirat átvilágítása is üvegen át A tábla alsó részén egy kis: fából vagy karton
papírból készült dobozt kell elhelyezni (15 _X 20 X 10 ?m ';'erelb<;n) Ebb: a do-
b b h Ivezik el a látogatók illetve a vasarlok a cedular a feln t ker dese1ket. 

oz a e , ' ll, tt , te t t , kell A közöm:;ég kényelmére a tablóhoz egy ceruzával e ato Jegyze uze e IS 

erősíteni. . 
A tábla kezelésénél a következökre kell figyelemmel lenni: , " , 
A doboznak elülső oldala átlátszó legyen, hogy a bedobott kerdolapok lat

haták legyenek 
A ládára írjunk felhívást, pl : , .. Kérjük a kérdéseket, mindenre vála

;szolunk" 
Meg kell jelölni a válaszadás határidej~t . , . , 
A gyógyszerhiri dolgozók hívják fel a figyelmet a kerdes-felelet tabla hasz-

nálatára , . , · 'k 
A feleletek összeállításánál más egészségtigyi dolgozók segitseget lS vegye 

igénybe , ., , A 'l 
A kérdés-feleleteket egymás utáni sorrendben kell k1fuggeszten1 va a-

szokban meg lehet jelölni azt az irodalmat, ahol részletesebb választ kaphat az 
érdeklődő a kérdéseire. .. . 
4. Az egészségügyi jelszavakat és jelmondatokat kartonr~ vagy u":eglapra ~rva 
alkalmazhatjuk. Ezek a j elmondatok lehetőleg rövide~, _vllágo~ak es. konkr;tak 
legyenek Megfelelő betükkel készüljenek, esetleg grafrkaval, keppellllusztralva, 
színes formában kerüljenek kifüggesztésre , 

Az egészségügyi jelszavak tartalmazhatnak idézete~e~ is,. am:l.~e~ a part, _a 
kormányzat egészségügyi intézkedéseire és az egészsegugy1 feJlorles eredme-
nyeire vonatkoznak. . .. . . 

A jelmondatos táblákat hosszú ideig ne hagyJuk kozszemlen, hanem valto-
gassuk őket . 
5. A gyógyszertárak kirakatai, esetleg kis üveges vittinek v~gy szekre~~ek al
kalmasak arra. hogy kiállítási anyagokat helyezzünk el bennuk Ilyefol k1serl~tek 
már- történtek, nálunk Budapesten, ahol a nagy gyógyszertárak knaka~a1Qan 
különböző egészségügyi témájú kiállítási anyagokat (t~_bl?,. n:odellek, 1~ul_~~so~) helyeztek el Ez a, megoldás elég költséges, mert ~ klalh,~~s1_ an~~g~_.;.a.t. ~e?Z_D~ 
művészek állították elő. Inkább javasolható a házilag el.?~.lht~a~o k1~ kl~ll:.tas: 
anyagok (bekeretezett plakátok, fényképmontázs?k, ~~l?nb?zo ege~zsegu~y1 
ci'kJk;ek természetbeni he.n1 utatésa stb) felhasznála sa, rov1d Jelmondatok,, dra-
gl~ammok a:lkalmazátsával . , , , . 

A helyi egészségügyi vonatkozású témákból".is készülh:t~ek _klalhtasl a~ya~ 
gok, pl ahol az anyák elhanyagolják csecsemmk szo~tatasat,. es enn~~ -~~ros 
következményei kimutathatók, ott a kitakatban plakatok, raJZok segltset;'evel 
külön felhívhatjuk a figyelmet az anyatejjel való táplálás fontosságára es az 
ezzel kapcsolatos csecsemőhalandóság csökkenésére 

Nálunk még nem folyik rendszeres egészségüg~i fplvilág?sító, r::-unka ~~ 
gyógyszertárakban és a gyógyszerészek sem vesznek reszt nagy tobbsegukben a~ 
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általáno.s egészségügyi felvilágosító munka'ban h Egyszerr e nem is számítunk 
arra, ogy ez a helyzet gyökeresen megváltozik 

A gyógyszertári dolgozók egészségű , f l T , , , 
tűzése ezen a jubileumi ülésen b' . gy_r l e v: agosrto munkáJának napirendre 
séges, hogy az egészségu·· D"t:rj fel rzl~ngya_rt~ Jte .e~ tos. fordulatot fog jelenteni Szük·-

k 
c.J Vl a osr-as uanyltók és a gy'gy t' · " 

szerve szaros együttműködes' k k ~ oo szer arr vezeto-
l 

. , ~ e enne a mun ának irányvo 1 't 1 a apJan megszabja és azt fokozatosa b" t 't-· ._, r r;-a __ a ~z e mondottak 
Központja a maga részéről a kérdés n 'elrz ~~I ~a; A_z ,.J:!.,geszseg~gyr Felvilágosítás 
fogja ezt segíteni J en oseget aterezve, rnmden erejével elő 

HOZZÁSZélLÁS 

Dr MErNEKI ,JÁNOS előadásához 

Dr FRITZ GUSZTÁV egyetemi tanár 

(Budapesti OJvo.studO?nányi Egyetem) 

Dr. Métneki igazera tó kartárs rendk' .. l , - , , .. .. . 
ban jóformán teljessé~ükben rámutatott r vu k ~Itekes es "k?rultekmtő előadásá
gyógyszerészek a magyar köz , , , .. azo ra _a lehetosegekre, amelyekkel a 
szakmai tevékenységu··ok.o··n t 'l Jege-~zsegugy szolgalatában, saját szigorúan vett 

· u menoen eredmén v , · t 'k 
és érdemelhetik ki dolgozo' , .. k ... ·,e~ en es er ·e esen dolgozhatnak 

nepun megbecsuleset ' 
A felvázolt perspektr'va b , " ' · . azon an - es elsosorba ·d,, b-

es a regebbi gyógyszerészképz: . d . _n - az r os e b korosztályú 
fel- és joggal- a kételyt· -va~sr r~~- ~zerekben v;gzett ~artársakban keltheti 
vázolt igen sokrétű és soks.zo .Jünk~- amas-e a gyogyszeresz az előadásban fel
határterületeket érintő feladatroka lo~tu~a;b~,n orvosi tevékenységként értékelt 

e vegzeser e~ 
Ha ezt a kérdést húszegynéh · · 1 1" _. , 

azt kellett volna válaszolnom l gany evveH eze ott tettek volna fel, szomorúan 
kk · ' 10 V nem. a azonban ma kap t l , , 

a or a válaszom az, hogy "fdtéÚeniii'' · om ez a {erdest, 

Ha ennek az igen ·· d t 'l 
azt felelem' , t orven e es ve eményváltozásnak az okát kérdezik úgy 

· azer , mert a ma gyógys . · · k b. , . . ' 
kológiai é.s toxikológiai képzettsége ol~~:sze?~ 'k "lo~ograr és :lsősorban farma-
végzésére képesítve van mer e .u, ogy a vazolt feladatok el-· 

Az 1947 év óta végzett fiat l ' . , , . 
sei és kétkedve hallják idősebb atá~~o~~~er:·sz kartarsa~ nyilván megdöbbenés-
oktatásában a gyógyszerész semmit~~~mot~n~fY az ~lmult ren~szer~k egyetemi 
mechanizmusáról Ismernie kellet , t a gyogysz~re~\: es mergek hatás
elkészítés-technológiai vonatkozást·~ gyo;ysz~tek;t botanrkar, kémiai, fizikai és 
egészséertant d . .,_..'1 ,ar a?, anu ' szuk keretek közé szorított köz
szer ho;yan' fe;tt~io ha~~~ft a~~~vos_alta~ _ren~elt és az általa elkészített gyágy
gyítás lényegéről eltekintv~ a dor e~ mrer: kaszn~s, tehát a gyógyszeres gyá
soktól nem tanul't hr'v t l ro~rsmere apcsan hallott szűkszavú utalá-

' a a osan semnn t 

, Ha enn::~ a m~ már nevetségesnek mutatkozó t én nek az k, - . .. 

~,;;;'a~!;ál~~~, ~:;e~kén; nagyon tisztel~tre méltó orvo"! helytele~ ;~n~~~~s~~~~ 
zm e rogeszmeszeruen ragaszkodtak ahhoz a véleményük-
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höz, hogy ha a gyógyszerésznek megtanítják a gyógyszerhatástant, akkor a 
gyógyszerész kuruzsolni fog 

Ez az állapot tarthatatlan volt, és ezen változtatui kellett. A farmakoterá
pia 50 évvel e:<:tlőtt megindult hatalmas fejlődése és ezzel kar öltve a gyógyszer
ellátás iparosadása kiemelte a gyógyszerészt a gyógyszertár keretei közül és el
engedhetetlen követ-elményévé tette, hogy mirnden szempoi[]Jtból helytál1ni tudó 
gyógyszer-.szakértővé képezzüik. 

Akultúrharcot megindítottuk Azért beszélek többes számban, mert szerény 
személyemen kívü.l jelen vannak profe~szor társaim, akik e7t az akciót elindí
tották 

Nem ment simán, nagy volt kezdetben az ellenállás, bizony olyan nagy. 
hogy személyemet a volt "1\IIagyar Gyógyszerésztudományi Társaság"-ban tar
tott farmakológiai előadásaimért, és mert legjobb tudásom szerint magsar egye
temen először hirdettPm gyógyszerészeknek farmakológiai kollégimnot - meg
róvó bírálat érte. 

De az elvetett mag kikeit és meghozta gyümölcsét: mai felsőoktatási rend
szerünkben a gyógyszerészek biológiai, élettani, kórtöni. mikrobiológiai, fanna
kológiai és toxikológiai kiképzése biztosítva van 

Népk6ztársaságunk egészségügyi kormányzata arról is go_ndoskodott, hog)' 
a régi oktatási rendszerben végzett kartársak az e téren fennálló hiányosságokat 
pótolhassák A gyógyszerész-továbbképzés keretében az elmúlt e.s.z:tendőkben a 
biológiai és élettani al8~písmereteket, a következő oktatási periódusban pedig a 
szükséges gyógyszertani ismereteket sajátíthatják el 

Métneki doktm értékes előadásában csak érintett egy olyan területet, ami 
kifejezetten gyógyszerészi p-rofil és amire gyógyszerészeink ma minden tekintet
ben felkészültek Ez a terület pedig a gyógyszerismertetés 

Egyelőre még gyakran, de szerencsére mind ritkábbarr halljuk azt a kifeje
zést, hogy gyógyszer-propaganda. Szacialista országban a gyógyszereket propa
gálni szükségtelen, de annál szükségesebb a gyógyszerek szakszerű és kimerítő 
isrnertetése A gyógyszer-propaganda a tőkés gyógyszergyártás jellegzetes és 
elsősorban a konkurrencia eszközeivel dolgozó, feliokozott gyógyszereladást biz
tosítani kívánó ismertető m.ódszer volt. A tőkés országokban ma is ez a divatos 
Nálunk ez tern1észetesen megszűnt és helyt adott a józan, a gyógyszerek alapo.s 
kémiai, hatástani és alkalmazáE:i jsmertetésében megnyilvánuló felvilágosító te
vékenységének 

Orvosaink ma joggal élnek abban a tudatban, hog-y a gyógyszerész teljes 
értékű gyógyszers:z.akértő Ebből eredően mind gyakrabban ferdulnak gyógy
szerelési és gyógyszerellátási problémáikkal a kartársakhoz 

Sokat beszélünk az orvoE"i--gyógyszerész kapcsolat szükséges elmélyítésérőL 
anü magától érthető szükségesség. Vajon van-e megfelelőbb mód ennek a kap
csolatnak gyümölcsöző kiépítésére, mint a gyógyszertárban végzett és az orvos
nak nyújtott szakszerű gyógyszerismertetés? 

Megítélésem szerint az új oktatási rendszerben végzett fiatal kartársak va
lamint a továbbképzés befejeztével --az idős kartán·ak is alkalmas felkészültség
gel rendelkeznek, hogy ezt a szép munkát elvégezhessék. 

Nem hiszem, de lehet, hogy a kartársak között akadnak olyanok, akik úgy 
vélekednek, hogy a Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóság azért fejlesz
tette ki országosan a gyógyszerismertető aktívahálózatot, hogy ezt a munkát 
elvégezze. Rosszul gondolkodik, aki ilyent feltételez Az aktíva-hálózat feladata 
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elsősorban az orvosértekezleteken és a . . . . .. 
szerismerteté& A !lV k 1. . gyo~yintezetekben az osszefoglaló gyógy-

""" a or o orvos napr gyogyszer pr bl, . . b 
szertárban fognak mut tk . . - 0 ·ema1 azon an a gyógy-

a ozm es ezekben a gyakorló gy 'gy , f 1 hogy az orvos segítségére legyen ° szel esz e adata lesz1 

k 
Ehhhez akné,pegészségügyünket nagymértékben szolga'lo' e's , 

enyseg ez k k Igen szép tevé-
Ivana artársaimnak jó és eredményes munkát 

HOZZÁSZOLÁS 

Dr ME:TNEKI JÁNOS előadásához 

DUHA TIVADAR rnegyei főgyógyszerész 
(Somogy megyei Tanács VB) 

Az Egészségüayi Felv'!' ,'t, , K" 
ismertette .az e és~.séo·· : ag.c~I .a~r"'. ?zpon~ i~azgatója eMadáSában részletesen 

1al!i ta . _g. .. - . öugyi felvJlago.,Itás elvi kerdé.seit. Rám u tartott h . 
c . IS egeszsegugyl felvilágosítás a me el" . . . , ogy a szo
náhmk: az egészsé üuvi k l .· , , g _ozes egyJk legfontosabb eszk:öze: 
örezefüggés van .. g !:>~ u turaltsag es az altalános kulturá1tség között szoros 

Ismertette a felvilágosító munk t t l . , , 
az alkalmi jelle ű taná . . _a ~r a nu reszet, amely magában foglalja 
felvilágosítást. g csadast, az uanyltott egészségügyi és az általános jellegű 

Tájékoztatott az egészség" · f 1 'l, , , 
felvilágosító munkát ve'gez ugkyl e Vl agoslto munka követelménveiről: aki 

. ' anna az egyes szakké d' kb · · ~ 
kepzettnek, eszmei és politikai 0 

, r, ese en Jaratosnak és szak-
kelllennie. A felvilácrosr'to' m kszemptodntbo~ egyensulyozottnak és céltudatosnak 

o unaauomanyosmgl tt' 
gyakorlati, meggyőző és népszerű e a apozo sag mellett legyen 

Pontostan nv,ghatározta · . 
Jnódszereit és for~máit is. a gyogyszertarakban végzett felvüágo.sító munka 

Ahhoz, hogy a gyógyszerészek s állaláb , , , 
egészségügyi felvilágosításban . -., t an a. g)_'ogyszertan dolgozók az 
hogy elsősor ban is magukat a l;; ~sz ve~yenkek, megyenkben szükség volt arr a 
az:t jelenti, hog a . , - ·, . - ogy.szer:s~e et bevonjuk ebbe a munkába E~ 
vezessük, szak~ai ;~~~.;:~~::~t ~ggr~z.essel a -~ó~!s~ert~r· falai közüi ki
l életét pedig a széles tömegek ~.: ··tta a~~v~l ~gy_utt_ Jaro egesz.ségügyi szem
célt szaigáita a gyógyszerész~k é~z~ tö~bi ozo~seg Jav~r~ kamat?ztassuk Ezt a 
.az Orvos-Egészségüg;yi Dolgozók S k gyog1szertan ~olgozok beszervezé-se 
hatjuk, hogy megyénkben valamenn ~e~zerv~~:tébe _Ma mai"_nyu_g,~:dtan. e1mood
Szakszervezetének és ami a lé y tagJal a~ Orvos--Egeszsegugyi Dolgozók 
aktív szakszervez~ti tagok. H:~~~fzs~l~em~s~~ t~~ tag;Iíjfizető, hanem zömében 
gozóinkat a TIT-be e's v-- .. k on o as o vezetelve szerveztük be dol-

a oros ereszthe 
Hosszas munkával sikerült elérnünk ho M . . 

helyettese felhívta a ko"'zse'gr' t , k VB, , gy a egyel Tanacs VB-nak elnök-
anacsa -It hogy a k.. , . . . 

den alkalommal hívJ'a'k meg t , k -' . ozseg gyogyszereszet min-
a ana cs o Allando Eg, · ·· · · 

üléseire. Ezzel n1egteremtettük a 1 . 't k e.szsegugy1 Bizottságainak 
és ezek közül elsősorban a , z a aJ?Ja anna 'hogy a. gyógyszertárak dolgozói 
az egészségügyi felvilágosít~y;~:~:~:sz a m~nkahelyén kívül is bekapcsolódJék 

Me.gyé~ll~?er:: - mint minden más megyében _ 
zett egeszsegugyl felvilágosító munkát gyógyszerészi 
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a gyógyszertárakban vég
szempontból két csoportba 

sorolhatjuk: városi és községi egészségügyi felvilágosításra. Mindkettőben azo
nos a gyógyszerek felhasználására és eltartására vonatkozó egészségügyi fel
világosítás, továbbá a közönség részéről felvetett egészségügyi pr-ob~émák meg
válaszolása. De míg a városban az említetteken kivül a túlzott gyógYszerhalmo
zás és gyógyszerpazarlás elleni harc áll előtérben, addig a falusi lakosságnál az 
egészségügyi felvilágosítás homlokterében a kuruzslás, a babonás szokások elleni 
küzdelem, az öngyógykezelés veszélyének tudatosítása és a betegek orvoshoz 
irányítása a cél. A kuruzslás és öngyógyítás legnagyobb veszélyét abban látjuk, 
hogy az egyes betegnek az orvos által rendelt gyógyszerkülönlegességet -
amennyiben az használt ~ a szomszéd, vagy komaasszony hasonlónak vélt be
tegségére a megmaradt szert átadják vagy megvételre ajánlják Ha az ajánlott 
gyógyszer kézieladásban nem adható ki, a megvenni szándékozó orvosi ren
delvény nélkül nem juthat hozzá, de ha egyébként kiadható, akkor hozzájuthal 
a gyógyszerhez Így kezdődik és terjed az öngyógyítás .. Ezen úgy igyekeztünk 
segíteni, hogy a vidéki körzeti orvosokat- ha ez lehetséges~ az előbb említett 
indokok alapján FoNo készítmények rendelésére hívtuk fel 

A fentiekből megállapítható, hogy a gyógyszertárakban az egészségügyi 
_felvilágosítás három alapformája: az élőszó, a nyomtatott szó és a szemléltetés. 
Mindennapi munkánkban az egyes emberekkel folytatott közvetlen beszélgeté
sünk során az élőszó médszerét alkalmazhatjuk 

Az egészségügyi felvilágosító munkát falun megkönnyíti, hogy a községek 
zöme termelőszövetkezeti község A termelöszövetkezeti tagok problémáinak 
megoldásából, a lakosság egészségügyi előbbreviteléböl, megjavításából egyetlen 
gyógyszerész és egyetlen gyógyszertári dolgozó sein vonhatja ki magát. Annál 
kevésbé, inivel a termelőszövetkezeti tag egészségügyi szemlélete és egészsége 
befolyásolja a közösség egészségügyi szemléletét és egészségét is 

Egészségügyi vonalon a közösségi élet megteremtette az egészségügyi dol
gozók, nevezetesen: orvos, gyógyszerész, védőnő, körzeti ápolónő, szülésznö, te
hát a faluhelyen élő egészségügyi dolgozók egységét, igazolván azt, hogy a sza
cialista társadalom egészségügyét csak az összes egészségügyi dolgozók össze
fogásával, együttmunkálkodásával lehet sikeresen előbbre vinni 

Éveken keresztüL sok szó esett az orvos-gyógyszerész kapcsolat elmélyí
téséről Ma már ez a probléma megoldódott: az egészségügy két vezető kádere 
együtt munkálkodik Ennek az egészségügyi felvilágosításban pozitív eredmé
nye, hogy a munkával nagyon lekötött orvos megsegítésére nem egy helyen 
gyógyszerész is tartott egészségügyi felvilágosító előadást 

Az orvos és gyógyszerész jó kapcsolatának kialakulását segítette. elő a 
gyógyszertár ak 1950-ben történt államosítása is Nem mintha az azt megelőz ö 
években csak profithajhászó gyógyszertár-tulajdonosok lettek volna, de a köz
egészségügy e területének államosítása nagyban hozzájárult a gyógyszertári és 
a többi egészségügyi dolgozók jó kapcsolatának megteremtéséhez Mivel ná
Junk a gyógyszertár akban még nincsen sz er vezetten egészségügyi felvilágosító 
munka, ezért szükséges, hogy az egészségügyi felvilá2'osítást irányító szervek 
szarosan együttműködjenek a gyógyszertárakkal és az egészségügyi felvilágo
-sító munk:a az or:szág össze:s gyógy•s-zertáraiban - főbb vanalakban - egységes 
irányítás szerint történjék Mert ahhoz, hogy az egészségügyi felvilágosító ered
ményes munkát végezzen, az első alapfeltétel, hogy jó szakmai felkészültségén 
kívül munkájához központi irányítást kapjon. 

Ebben elsősorban a gyógyszertáron kívüli felvilágosító munkára gondolok. 
A gyógyszertári dolgozó egészségügyi felvilágosító munkájának ugyanis ki kell 
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terjednie az általános jellegű egészségpolitikai kérdésekre is: a megelőzésre, a 
járvány elleni küzdelemre, az élelmezési és iskolai egészségügyre, az anya- és
cseasemővéde1emre stb. Ezért célszerűnek látszik és javasolom, hogy az Egész
ségügyi Minlsztérium Gyó~szerészeti és Műszerügyi Főigazgatósága által igen 
nagy költséggel és fáradsággal jó] kiképzett és nagyszerűen bevált gyógyszer
ismertető aktívákat elsősorban a gyógyS:zertáron kívüli egészségügyi felvilá
gosító munkába szervezzék be 

Az egészségügyi felvilágosítás második alapformája a nyomtatott szó:
könyvek:, füzetek, újságok, cikkek, röplapok. Gyógyszertári vonatkozásban a 
kirakatban elhelyezhető nag;y-terjedelmű röplapok, plakátok, és a gyógyszer
tárak várakozó helyiségének asztalán elhelyezett kisebb méretű röplapok jöhet
nek számításba Sajnos, a nagyterjedelmű röplapok ízléses elhelyezése a gyógy
szertár kirakatában, vagy magában a gyógyszertárban, legalábbis vidéken,_ 
még nincs megoldva Központi irányitás rnéllett több egységes méretű keretet 
kellene készíttetni, s ezáltal biztositható lenne a nagyterjedelmű röplapok 
egészségügyi intézményhez méltó elhelyezése is A gyógyszertárakban, ahol a 
beteg vagy a hozzátartozója rövid ideig tartózkodik, elsősnrhan is a kisméretű 
röplapok jöhetnek számításba A röplap egy.-egy kérdés ismertetésével foglal
kozzék, legyen az rövid, értelmes és világos Alkalmazkodjék a mindenknr ak
tuális problémákhoz, pl szezonális megbetegedések alkalmával köv·etendő teen
dők ismertetése stb. És itt kell felhívnom az Egészségügyi Felvilágosítási Köz
pont figyelmért arra, hogy llJ-ivel a gyógyszertáraikban minden beíbeg, vagy hD'Zr 

- zátartozója megfordul, célszerűnek látszik külön a gyógyszertárak r:észére ke
mény kartonra nyomtatott, szép kívitelű, könnyen tisztítható röpJap01kat k.étszít-
tetni, amelyek önként ki nálják magukat elolvas.ás;r:a a gyógyszertárakban vára
kozóknak 

Köztudomású továbbá, hogy a betegek gyógyszereiket lakásukban nem 
tartj.ák biztonságos helyen, a gyermekek könnyen hozzáférhetnek s nem egy 
alkalommal gyógy:szermérgezés fordult elő Legalábbis átmeneti időre szüksé
ges volna a gyógyszertár ból kiszolgáltatott mag.isztr ális és speciális gyógyszerr e 
piros nyomású címkét alkalmazni a következő vagy hasonil.ó felirattal: A gyógy-
szert biztonságos helyen tartsa! · 

Az egészségügyi felvilágosítás nemcsak az egészségügyi doigozók f,eladata, 
de r-ajtunk egészségüg:yi dolgozókan és a tömegszervezeteken rnúlik, hogy a la
kosság· nagy tömegei. tájékozottak legyenek az egészségügyi kérdésekben Ebből 
a munkábói nekünk gyógyszerészeknek is ki kell vennünk részünket. Minél 
hasznosabb eg-észségügyi felvilágosító munkát végzünk a közösség javára, annál 
nagyobb lesz a gyógyszerészek társadalmi megbecsülése is 

A GYóGYSZERELLÁTÓ HÁLÖZAT FEJLESZTÉSE 

Dr. BÖLCS BÉLA osztályvezető 

(Egészségügyi MinisztéTium) 

A szacialista egészs-égügy megvalósításának egyik alapfelt~~~e, a.z e?ész~ 
-· ··gy· 1·nte'zm&nyek hálóza.tának bővítése korszerűsítése és mukodes1 szmvo-
~egu r '- - , . , , .. l 'l ts , 
~aluk további emelése Az egészségügyi ellát~ kiter~e~~-eee, ~epun ~ e e zm.-· 
vonalának és ezzel pár huzamosan egészségügyi kultur aFnak allan~o e~elke
dése fokozott követelményeket támaszt a gyóg~szerés~ettel_ s~mbe~ lS. Ezer t az 
mvosi ellátás gyógyító---megelőzó intézményeinek feJlesz~se~el p,ar:h':za~osan 
kellett és kell gondoskodnunk a. gyógyszertári háló.z~t.k:terJ~s::,t~e_r~l,la~~~~ 
annak alkalmassá tételéről a megnövekedett mennyrseg'l es nunosegr e 

ellátásához. . . · d • kről 
Előadásom keretében szeretnék áttekintést nyu]tanr a_zon e:e m:nye , ' 

melyeket az elmúlt 10 év alatt gyógyszerell_átó ,in~é~ényemk feJlesztese teren 
elértünk rámutatva a további feladatokra es celkrtuzesekre .. , , , 

Elöljáróban 'azonban nézzünk kissé viss.za a m,úl:ba, hazank gyogy.szeresze
tének fejlődésére, a gyógyszertári hálózat kralakula.sara 

• • , • '. Ci"Y.T'g zerészi gyakorlat elkülönü·· Anélkül hogy elemezni kl vannam az orvosi es '"'J o ys · , . , 
l . · 1, történelmi körülményeit valószínűnek látszik, hogy e két foglalkozas~ ag 
esen e ' , .b 1 · l t eg fgy hazánkban 1s a 
I~ülönválása először a kolostorok kórhazai an va OSl.L ~ . k l t -
.,_vó szertár kezdetleges alakját a gyógyítással foglalkozo szerzetesren~ek o os o. 
g". gy 1 h t•ük A budai városi jogkönyvben foglaltakból arra lehe: kove~k:ztetn,l, 
raibanB \.~r,es e krV században már volt polgári gyógyszertár. Az elso polgm::, tehat 
~~~ fo~g=~~ gyógyszertár-akat a szabad királyi városo!;:: ál~ítottál~ .f~l és egeszerr ,a 
ivnr századig csak elvétvevolt magántula~donban levo gyogyszertar 1720-ban meg 
csak 16 gyógyszertár miíködött .a magyar varosokban. , db . d lt meg és 

~A gyógyszerészet tulajdonképpeni fejlődése a XVIII szaza , an m '; k~ : 
" · d · t J ·donban levő gyogyszertara szaroa ezen időkben rohamosan növeke ett a magarr u aJ . . 

1820 ban számuk már 254-re, 1830-ban 330-ra, 1844-ben pedig 415-re em~lkedett. 
~ , 1 b a gyógyszertárak felállítása már ez időkben is engedelyhez,. rl~etve 

·o osí:::~~~~ volt kötve A gyógyszertár·ak felállítását a~onban az ak~on _tar~a-
~ag~ym~ll:~:~n:~~~~!~ár;eé~~~!~:t~z;~~~~és~:~e~~l:: a~e~4~~~d~~~~s::Slá~h;~-~ef:::;~ 

' k J " ·nthoay a mar meg evo gyogyszer-után a gyógyszertárak száma csa assan no, ru: b. , , , 

tár ak tulajd~riosai hadakoznak az új gyógyszertarak fe~al!Itasa e;le~ . 
Az 1876-ban megjelent közegészségügyi törvény Europaban eloszar foglalJa egy-
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sé,gb~ a~ ~gészségügy legkülönbözőbb ágait, beleértve az orvosi- és gyógyszerellátBs 
~er~d~seit ~s._ ~z 1876-o~ XI~. tc mondja ki, hogy Magyarországon a -_közegészségügy 
m~ezese ~1zarola?osan ~llam1 feladat. Mind az általános közegészségügyi vonatkozású. 
mu:ct, ped1~"a ~yo~yszereszet területét szabályozó rendelkezései is az adott korban igen. 
po~Itlv, ~~ll~d:st, Jel:ntettek. A tö1 vénycikk kimondja, hogy a gyógyszertárak köz
e~eszseg:rgy,I _mt;zmenyek Szabályazza többek között az új gyógyszertárak létesíté
senek kerdeset es azok felállítását minisztériumi engedélyhez köti 
, A _nyílt forgaln;tú ~y?gy~zertára~ melleít mtézkedik a fiók- és házigyógyszertárak 

\ alammt a: orvosr kezrgyogyszertarak létesítÉsének kérdésében is Lényegében az 
1876-os XI~ tc.," ll.le~v: az arr~ .ép~l~, ki.egészítő rendelkezések szabták meg hazánk 
felszabadul~ elo.ttl gyogy~z:rtau. halozatangk kialakulását Ez időszakban tovább ja-· 
v ul az m.szag gyogyszerellatasa, es 1892-ben már 1182 gyógyszertár áll a lakosság r _ 
delkezé~ér_e '~erm~zetesen r::. számadatok az ország akkori területére vonatkozn:~ 

Amm t .m~.r -~mhtettem, bar l;a~ánk gyógyszerészete 3. koncessziós rendszeren épült 
~el, nem nelkulozhette_ a gazdasagr verseny vonásait sem. A gyógyszertártulajdonosok 
el.es h~rcot fol~~t~ttak u~_ab~ gyóg;::.szertár-engedélyek kiadásával szemben, és a jogosi1-
;·anyol~ elny:1~seben donto ~zerepet játszott a protekció A városokban, a gazdasági 
elet kozpont1arban nagy szamban létesU.'ltek o-yócr\"SZertárak A g·azdas'g· bb ··· d 0 · "'~ • · a 1 verseny 
a nagyo JOVe ;lern biztosítására való törekvés hozta létre azt a gYakorlati helvzetet 
l:~gy .egy-egy varas vagy nagyközség kereskedelmi közpon"tj<'\ban egymás közuvetlen 
Lazeleben sorakoztak a gyógyszertárak telepítési körzetu··k hata'rar·n · 

k Kisebb települé-
se en ö. gyógyszertárak száma csak lassan növekedett 

· .. Míg a ~~a.PJ.tal~sta ~Y~.g~sz.erészet ismerietett időszakában a gyógysze1 tárak 1ét0Sí
teset .. t_elepuleset es mukodeset az egészségügyi igazgatás bizonyos mértékben szabá
lyoz_m r~yeke_zett, add~g a gyógyszertárak meg.felelő szakmai műizödésének olyan ~lan
felteteleJt mmt a gyogyszertár 8lhelyezése a meoJdvánt hehiségel- a be ·d · ·: 
felszerelé'> kérdéseit ezen intézkedé-sek ne~ érin~tte'k Az 1·876 , '. 

1 
.. -:en :'"kzkes ~s 

m dt . . .. · · ) evr orvenycr _ In
k 0~ t ugya~, hogy az allama felugyelet e szempontokra is kiterjedt de erre von~t 

azo eteles Jogszabály csak 1934-ben jelent meg. ' -

~ ~egfele~?~n berend.:zett ~yógyszelt6.1 a múlt szélzadban is több helyiségből állt· 
~ mu~eren; ( ofirern 3.), a muhely, 1lletve laboratórium. a carnera materialis. az aauariu·~ 
~s1 a P~~l~.s_on elhelyezE.tt: herbal ium A gyógyszertárak e1heh ezé.se b~rend~zése és 
e szen~ se~e, a_zor:_ban. e_t~e.szen az államosításig lényegében a gyógvszerész an a · , _ 

dozat.vallalasatol es hrvetastudatától függött Számo.s az igénv .. éJ~~t kiel'g'+"y gJ. al 
~zertar mellett .azon?an .. ielentős része a patikáknak km uk kö~eielmé~y~Í~e~y~:~ 
f~l~ltl ~';g; Az allamr felugyelet, illetve egészségügyi igazgatás még a gyógyszertálak 
na~.\:: ~'s.at. szabály~zó tételes jogszabály megjelenése utári sem érvény~sít~tte annak 
betar t~sa_t _e~ en~edelyez~e az alapvető közegészségügyí és szakmai kÖveteimén eket 
sem lnele~Ito gyogyszertarak létrehozását, illetve eltűrte az il ven ek m nk .. d, 't y 

A gyomr~ze t' 1 ·· ' '] " U o ese . "'·' ,_ r ara\: zomene az officina megfelelő vagy Icielégítő elhely ' ' 1 J 
~zereltségf' mellett 'b 1 ezese es e
~- · ...... az egye meg\:övetelt helyiségek kiképzése háttérbe szcrult vag\· 
el~madt. Kul?n?sen egyes_ v_árosi gyógyszertárak megnyitása tükrözte szembet'űnőe~ 
a ere_skedelml erdekek eloterhe helyezését, rnikor js a nagystílű portálok és re re 
z:~t;tr;~ tervezett offi:inák m~llett a g:'ógyszertár egyéb helyiségeire alig helye~tc:.l~ 
su Y ef! nagy.obb gyogyszertarakban JS csak ritkán találkozhattunk a · f l 
makna!- m gf 1 }" k 'd · · mm oga-
k"" ·. '· . e.:·"e .e o ~un. ave elm1 vagy szociális berendezésekkel. Kényelmetlen szűk 

ozege:>zsegugyileg IS kifogásolható munkafeltételek a megfelelő ügy J t 'b · 
dolgozok személy" h" · · · · .... 1 . - ' <e e es szo a a 

·, · . , -.l. rgiene]eL szo galó herendezé~j>ek hiánya volt egyik jellemző vonása 
a nag} gyog)szeitaraknak A k1s falusi l:örpe gvól'!Vszerta'rakb · t k 

• <1. , • . , . . . • - . an vrszon so esetben 
me; a gyogvszertartula]donos kielégítő élet- és lakáskörülmén"el . It l b" tosüva. J sem vo a\: IZ-

. A lakosság gyógyszerellátásának kiegészítő intézménvei 3 fiók- és k' · · ' . 
tárak voltak A fi 'kg · t,. . - · ezJgyogyszer-
r • • . • • 

0 yogys~er 8l csak az anyagyogyszertár megállapított körzetében 
'olt felallt l hato, es, a~nak uzemeltetése idényjellegű is lehetett. 

"k~~. mv1o~ fe_zelese?en ~evő ké~ig~rógyszutár IétEsítési engedélyhez volt kötve és 
mu o ese wz orgalmu gyog)"szertar 10.1esítésével megszűnt Mivel a kézigyógyszer-
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látakban 2. múltban az orvos gyógyszerek készítésével ís foglalkozott, azok nagymér
tékben szalgálták az orvos magánérdekeit, awk működése bizonyos méitékben veszé
lveztette a környék nyilvános gyógyszertárainak gazdasági érdekeit A kézigyógy
s~ertárak sem elsődlegesen közegészségügyi érdekből létesültek és hálózatuk kiépítését 
a gyógyszertártulajdonosok anyagi érdekei is gátolták 

Néhány szóval szeretnék megemlékezni a gyógyárunagykereskedelem fejlődéséről 
is A gyógyárunagykereskedés iparengedÉlyhez kötött ipar volt, így működését ilyen 
irányú rendelkezések szabályozták 

Néhány nagyobb gyógyárukereskedelmi cég mellett számos kis-·, többször a gyágy
ár unagykere.skedés csak egyes részprofiljával foglalkozó magárÍvéillalkozás jött létre 
Bár az 1936 évi ipartörvény előírta, hogy a gyógyárunagykereskedés helyiségei, rak
tárai céljá1a csak földfeletti, világos, száraz és egyébként is a közegészségügyi és tűz
biztonsági követelményeknek megfelelő helyiséget lehet igénybe venni -, tudjuk, 
hogy ezen rendelkezések végtehajtása a gyakorlatban nem történt meg Működésük
ben csaknem kizárólagosan kereskedelmi szempontok érvényesültek 

A gyógyszerellátó hálózat helyzeté-ben hazánk felsz1abadulása és az állammí
t&:s között eltelt években változás nem következett be. A második világháború 
jelentős károkat idézett elő a gyógyszertárakban is, és bár a gyógyszerészek 
zöme hivatástudattal igyekezett biztosítani a gyógyszertár működésének alap
feltételeit, a gyógyszertári hálózat még az államosítás idejéhen is nagyrnér-· 
tékben magán vhelte a háborús károk nyomait 

A megváltozott társadalmi viszonyok, hazánk újjáépítése és a szecialista 
egészségügy kialakulása merőben új feladatokat állított elénk a gyógyszerészet.. 
illetve ezen belül a gyógy.s7..erellátó hálózat fejlesztése terén is 

Alapvető feladatként adódott, hogy a gyógyszertárakat alkalmassá kellett 
tenni a lakosság gyógyszerigényeinek kielégítésére Míg a lakosság megfelelő el
látása egyes vidékeken, illetve településeken újabb gyógyszertárak feJállítását 
követelte vo1na meg, addig különösen városokban az egymás közelébe telepített 
gyógyszertárak egy része meglevő helyükön feleslegesnek bizonyult. Ez a kö
rülmény indokolta az össz.evonásokat., ilJetve egyes gyógytsz.ertár.ak áthelye
zé-sét az egészségügyi ellátás által megrköveteH területekie 

Első feladat a meglevő hálózat helyreállítás.B. volt. Ennek megfelelőerr a 
hálózatfejlesztés feladata az államosítást követő első években főleg a sürgető 
tatarozási és karbantartási munkálatok végrehajtása volt Még a roskadozó fa
lusi vályog épületeken, vagy a gyógyszertár elhelyezésének alapvető közegész-
ségügyi feltéteJeit .sem biztosító helyiségeken is végre kellett hajtani a gazda
ságosság szempontjából sem kívánatos karbantartásokat vagy kiiSebb felújítá
sokat, hogy ezzel, ha csak átmenetileg is, de biztosítani l·ehe.ssen a gyógyszer
ellátás zavartalanságát A legsürgetőbb feladatok ellátása után kerülhetett csak 
sor egyes gyógyszertárak r:.észleges vagy teljes felújítására Természetes-en a 
íelújítások keretében már a gyógyszertár számára a megfelelő helyiségeket és 
a megfelelő sza"kmai működés feltételeit is megteremtettük 

Úgy hiszem, nem kell ismételten hangsúlyoznom, hogy az államosítá:s idő
szakában milyen állapotban voltak gyógyszertár.aink. Mielött azonban a Leg
sür getöbb kar hantartások befejeződhettE'Jk volnR a gyógyszerfor gal om rohamos 
emelkedése már újabb sürgető feladatokat támasztott. Az eredetileg is szúkre 
méretezett gyógyszertárak mind nehezebben tudtak megfelelni a fokozott kö
vetehnényeknek és a forgalom növekedésének A bővítés, a kapacitást növelő 
rekorortrukció igénye először R fővárooban, de talán még inkább a fejlődésnek 
induló vidéki v::írosokban é.s ipari településeken jelentkezett 

'i' 

'l 
d 



Már az államosítást követő első 5 évben több rnint 250 gyógyszertáron haj
tottunk végre nagyobb mérvű korszerűsítést. Csaknem rninden megye szék
helyén korszerű, nagy központi gyógyszertár létesült és ugyaneZen időszakban 
54 új gyógyszertár került felállitásra. Ezek között jöttek létre szociali.sta ipari 
településeink korszerü, minden igényt kielégítő gyógyszertárai is, míg nagyobb 
részük mezőgazdasági vidékek egészségügyi ellátásának megjavítását szolgálta. 
Az?'; törekvés:k keretében, hogy az egészségügyi ellátást és így a gyógyszer
ella~~t, JS mm~l hozzáférhetőbbé tegye, egészségügyi kormányzatunk, a kisebb 
t~ep~~k gyogyszerigényeinek biztosítására nagy kiterjedéGű kézigyógy;szer
tár hálazatot hozott létre. A kézigyógyszertárak szárria 1955-ben már elérte a 
400""'t és ma már több mint 500 kézig-.tógyszertár múködik 

Mint már említettem, az államos.í:t.ást' követő első években a hálózatfejlesz
tfis munkáját a legsürgetőbb feladatok elvégzése jellemezte A gyógyszertári 
munk:a jellegében beállott változások, a gyógysz;eriogyasztás növekedése és nem 
utolsósorban a kifogástalan szakmai működés feltételeinek fokozottabb biztosí
~á:a azonban egyre, sürgetőbbé tette a konszerűsítéseket :és ehhez a megfelelő 
Hanyelvek€t. Termeszetesen e kitűzött c€lt csak kellő tapasztalatgyűjtéssel le
hetett megközelíteni A konszerű gyógyszertári elhelyezésre és a berendezésre 
külföldi taparSzt.alatok vagy példák alig álltak rendelkezésünkre, hiszen a szom
szédos baráti államok a .sz.ocialista gyógyszerészet építésében új utakat kerffive 
hasonló problémákkal küzdöttrek Bár a szovjet gyógyszerés~eti irodalomban 
talált ismertetések és utalások sok segíts€get nyújtottak korszerű gyógyszer
tárak létesítétséhez, azok jellegüknél fogva nagyrészt csak a nagy gyógyszertá
rakban voltak felhasználhatók A kezdeti, sokszor csak részleges felújítá.sok~ 
bővítések végrehajtásának tapasztalataiból, saját munkáink hibáin és hiányos
ságain okulva állapítottuk meg a gyógyszertárak rendszeras és tervszerű re
konstrukciójában követendő szeiTipontokat A gyógyszertári központok igen sok 
hasznos kezdeményezé:s:sel. újszerű ötlettel segítették elő ez;en feladatok ellá
tását. Most már úgy látjuk, hogy a gyógyszertárak elhelyezé.sében, helyiségei
nek méreteiben, funkcionális kapc-solatában kialakultak azok az egységes irány
elvek, m,elyek bizto.sítani fogják a .szocialista gyógyszerészet gyógyszertárainak 
magasabbrendű, az jgényeknek mindenben megf.elelő 1nűködését. Ezen tapasz
talatok alapján az Egészségügyi Minisztérium a gyógyszertárak fejlesztéséhez 
és ko:nszerűs.ítéséhez, az egységes szempontok érvényesítése céljából az egyes 
gyógyszertári típusokra tervezési irányelveket dolgozott ki. A tervezési irány
elveik, melyek lényegében egy-egy gyógyszertári építkezés épitési programiá
nak ö:ssz,eállítását hivatottak n1egkönnyíterni, tartalmazzák a gyógyszertári be·
rendezést, annak méreteit, valamint a nagyobb 'felszerelési eszközök felsoro
lását is. 

A korszerWs:ített gyógyszertárakban már n1aradékt~lanul jutnak ér vényre a 
közegészségügyi követelmények Világos, egészs€ges ~nunkahelyek, officinák, 
Laboratóriumok és a szakmai követelményeket ki-elégítő raktározó helyiségek 
l~tesültek A gyógyszertárak kik€pzésében messzemenően érvényesülnek a mun
kavédelmi és szociális szempontok is A kényelmes és célszerű munkahelyek, 
egészséges, jól berendezett irodák és ügyeletes szobákon túlmenően a nagy 
gyógyszertárakban külön öltözők, mosdók és zuhanyozók elégítik ki a gyógy-· 
sz.ertári dolgozók .szemé1yi ig€nyeit A vízellátást falun is mind több gyógyszer
tárban házi vízvezeték berendezésekke-l oldják meg. Súlyt helyeztünk a gyógy
szertári helyiségek minél jobb fűthetős€gére, és az egyenletes hőmérséklet el
érésére cserépkályhákat állítottunk be. Itt en11ftem meg az utóbbi időben már 
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vidéken is mindinkább alkalmazásra kerülő etázsfűtést, amely leginkább meg
felel a közegészségügyi követelményeknek... , . , , _ " , , , 

Különösen kiemelni kívánom, hogy a V1dek1 gyogyszertárak komzerusltese
vel egy időben az egészségügyi követe1ményeket is ~inder:-ben ~i~lé,gitő ko~·
szerű gyógyszerészi lakások létesültek. Hogy ennek rrul?en Jelentosege :an Vl

déki kartársaink élet€ben, azt leginkább ők maguk tudJák megmon~aru. 
A gyógyszertári helyiségeknek az új, megnövekedett követelményekhez 

történő átalakítása a berendezése<kben is. új megoldásokat kívánt meg A 
Közép-Európában ha.sználatos~ talán klasszikusnak nevezhető gyógyszertári be
rendezések és munkahelyek a gyógyszertár forgalmában és rnunkájában létre-· 
jött, jól ismert változások miattj ma már nem felelnek ~eg a célna'k.' A r~gi 
berendezések fElújításában és átalakításában azonban m-eg sok egyem elkep-· 
zelés található úgy látom, hogy e téren még nen1 találtuk meg a legcélszerűbb 
megoldásokat, melyek alapján esetleg egységes irányelvekben lehetne rögzíteni 
azok fejlesztésére v.anatkozó követelményeket Mlvel általában a korsz.erűsített 
gyógysz-ertárak berendezése i:s a régi bútorzat felhasználásával és- alakításával 
történik, az új elképzelések megvalósítása is adott lehetőségekhez van kö1..:ve·" 
Tényleg újszerű, modern berendezések beállítására így főként csak a nagyobb, 
újonnan létesített gyógyszertárakban kerülhetett .sor. Az új megold~sok kö~~ 
csak néhányra szeretnék rám.utatni Ezek közül me_gemlítem a gyogyszertan 
munka megkönnyíté.sét célzó ülő 1nunkahelyeket, amelyek az utóbbi időben 
már kisebb gyógyszertárakban is alkalmazásra kerültek. Újszerű berendezése
ket kívántak a nagy bJyógy.szertárak gyógyszerk-észítő helyiségei is. Középfor
ga1mú gyógyszertárakban nyugodt, elválasztott, gyógyszerkészítő munk1ahelyek 
különiböző változatára történtek hasznos kezdeményezések, é.s eredmények:r ől ad
hatunk számot a gyógyszerkiadó munka.a.sztalok célszerű kihasználására és a 
gyógyszerkiadás biztonságO"ssá tételére való törekvésekben is 

Az officinai állványzatok korszerűsítésénél megszüntették a feleslegessé vált 
és a tárolás szempontjából célszerűtlen fiókok nagy számát; a nyitott állványzat 
zöm€t zárt szekrényekké alakították át. 

A laboratóriumok újszerü berendezései közül megemlítem a célszerű és ké
nyelmes gyógyszervizsgáló sarkok bevezetését, és a reagensek, vaLamint a fel· 
szerelési eszközök tárolásában jól bevált fali polcokat, illetve szekrényeket A 
gyógyszeitári raktárakban kellő méretű zárt szekrények biztosítják a kifogás.
talan gyógyszertárolás követelményeit 

A fejlesztés és korszcrüsítés terén elért eredményeink 1nellett azonban nem 
lenne helyes elhallgatnunk a munkánkban felm,erült és i·észben m-ég napjaink
ban is előforduló hiányo.s.ságokat. Csak az eredmények és hiányosságak tárgyi
lagos értékelésével €s megvitatásával állapíthatjuk meg helyesen további cél
kitüz€seinket, a hálózatfejlesztési munkánk további megjavítására vonatkozó 
törekvéseinket Hálózatfejlesztési munkánk egyik fő hiányosságát a felújítások 
egy részének csak részl,eQes vagy nem kellően megfontolt végrehajtá,sában lá
tom Így különösen a gyógyszertári korszerű.síté.sek első éveiben fordult elő, 
hogy egy-egy gyógyszertárnak csak egy·es helyiségei kerültek felújításra, anél
kül, hogy a gyógyszertár teljes korszerűsítésére 1neg Jett volna a végléges el
gondolásun!k Ilyen módsze-rrel az adott időszakon belül egy m,egye területé-n 
több gyógysz,ertár· működési körülményein lehetett ugyan bizonyoS m:értékben 
javítani, alapjában azonban ez csak félmegoldást jelentett Eredménye pedig az 
volt, hogy a későbbi évek során egy vagy több esetben ismételten hozzá kellett 
nyúlni az egyszer már felületesen felújított ~ógyszertárhoz Arra, hogy az ilyen 
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te_rvszerütlen eljárás mennyire nen1 egyeztethető ös,sze a gazdaságosság elveivel
5 úgy- hiszem, nem kell külön rámutatni .. De ez a módszer nem teszi lehetövé a 

korszerűsítés szakmai követelményeinek maradéktalan érvényesülését sem 
Hiányosságok fordultak elő a kor;szerű.sítési munká1atok előkészítésében, a kí
vánalmak teljesítésében, a tervezés és a kivitelezés ellenőrzése terén is. Gyak
ran nem kellően átgondolt vagy konzultált tervek, sőt egyes esetekben előzetes. 
tervezés nélkül indult meg a kivitelezés, ami az építkezés közben gyakori mó
dosításokat követelt és annak indokolatlan elhúzódását eredményezte. A kivi
telezés nem kielégítő szakmai: de fŐleg a műszaki ellenőrzés hiányának káros 
hatása mind az építkezés minőségében, mind a költség elszámolásában hátr á
nyosan jelentkezett Nem mindig érvényesítettük kellően a takarékossági szem
pontokat sem. így pl a padlóburkolatok minőségének megválasztásával, a Labo
ratóriumi cse1npeburkolat helyett olajmázolás alkahnazásával nyilvánvalóan 
csak látszólagos 1negt:akarítás volt elérhető 

A gyógy-szertári berendezések átalakítása, kiegészítése még az építési mun
kák előkészítésénél is nagyobb gyakorlatot és körültekintést igényel Az offi
cinai berendezéseknél, keresve a legcélszerűbb megoldásokat, véleményen1 sze
rint sok esetben nem fektettünk kellő súlyt az esztétikai szempontokra és a 
gyógys:reitári jelleg megtartására. Igen gyakran találkozhatunk a munkahelyek 
elválasztásának erőszakolt megoldásaival, pl vidéken a természetes' világitással 
szembeállitott táraasztalok munkahelyei elé felszereJt konzolok és homályos 
üvegtáblák nemcsak elsötétítik a munkahelyet, de esztétikailag is igen kedve-
zőtlen benyomá1St keltenek A munkahelyekn.ek homályos üveggel való leválasz
tását! általában nem tartom. szerenesés megoldásnak, de végképp nem kívánato
sak a teljesen elzárt postafillkeszerű tárakiképzések sem. 

A hálózatfejlesztés feladatkörébe természetszerűleg nemcsak a konszerűsí
tés, az új gyó~szertárak felállítása tartozik, hanem a gyógyszertálak folya
matos karbantartása, illetve tatarozása is. Ez.en karbantartási feladat azonban, 
úgy látom, sok esetben háttérbe szorult. Itt :szeretnék utalni a gyógyszertáraink 
killső képéTe, a portáloknak és gyógyszertári feliratoknak a közegészségügyi in
tézményhez nem mindig illő állapotára De oogyobb gondot kellett volna forc 
dítanunik: a gyógyszertári helyiségek időközönkénti festésére és a kisebb kar
bantartások. folyamatos elvégzésére is. 

Az ehnondottakb.an csak röviden kivántam vázolm.i a gyógyszertáraik fej
lesztésében elért eredményeinket és munkánk néhány hiány01sságát 

Az elmúlt l O esztendő alatt elért eredményeinket híven dokumentálják az 
ország különböző területein létesült új, modern és a szacialista gyógyszerészet 
követelményeit mindenben kielégítő, korszerűsíteit gyógyszertárak Az államo-. 
sítás óta összesen 81 új gyógysZ'ertár létesilit és mintegy 600 patikát korszerű
sítettünk 

A gyógyszertárak kor:szerűsíté:sében elért eredményeink melleitt meg keH 
emlékeznünk a megyei gyógytszerraktárak fejlesztéséről is. A gyógyszerfmga
Iom emélkedése, a terület biztonságos. ellátása már az áUamosítás első éveiben 
megkövetelte a gyógyszerutánpótlás decentralizálását, a területi ellátás feltéte
leinek létrehozását. Biztosítani kellett minden megyében a gyógysz;erfogyasz
tás volumenének megfelelő raktárhelyiség-eket, és ezeket a kor á bban a legkü
lönbözőbb célokra használt helyiségeket alkalmassá kellett termi az igényes 
gyógyszerraktározás céljára. A raktárhelyiségek átaJ.akitá.!Sával, ·célszerű beren
dezésével igyekeztünk folyamatosan megközelíteni, az adott lehetőségeken be
lül, a gyógyszeranyagok tároJásának és a raktár funkciójáne.k optimális kövt>-
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. . .· mind a funkcionális követehnények maradé~-talan 
telményelt. Mrnd a szakmar, .. lm 'Itb létesült Borsod és Pest megyel kor
érvényesítése azonban csak, a k?ze u "a~ Ezek é ítésében szerz;ett tapaszta-
szerű raktárak felépítésénel valt J;ehetov:;_., :hálopzatunk. további fejlesztését 

, , b· f 'ák Plőseg1ten1 ral\..~..an l 
Iatok nagyrnerték ,en ogJ ..... tá 'tl's és készletezés .zavartalan e-

Az emelkedő gyógyszerforgalom, az u npob: rányú raktározási progran'l 
l 't, o o a második 5 éves tervben nagyo a -bonyo 1 a=>-, . 

megvalósitását követell meg. r • l ntős feladatokat irányoz elő a 
Az egészségügy második, 5 ~ves ter:re Jz::forgalom növekedése, az új ipari 

gyógyszertárak fejlesztése ter.en IS. A ~ogyds 'g szocialista átsz.ervezése szük-
1, 't, lallllTit a mezogaz asa r. r 

települések ete.sl ese, va r l' 't' 't A feJ' lesztési terv összesen 58 UJ gyoro:: 
r • r. 'rn.mzertarak etesl ese. r L' 't' 't az UJ ségesse tesz1 UJ gyo&J"'"' ". k :E l'( 29 gyógyszertár etesr ese · 

szertár létesítését irányozza elo, r e~: e e.~ mí a fennmaradó 29 gyógyszer
ipari települések és"lakótel:=p_ek ~f~:~~e :ifaU:rve; A létesítendő új gyógyszer
tár felállítását mezogazd~ag: :e ~pu; es~le~1be keHett vennünJ~ a gyógyszerr~
tára!k számának meghatar ozas.anal f:J&Y , , . tárak további korszeruSl-

, " ak .. . tő megoldasat a gyogys:rer 
1

, 't 
tár ozá:s pr-oblema.In sur ge 'ls, ·ban a váir·ható gyógyszere[ atOt.· -'ll, f l ' t kat és nem uto os or tése terén fenn.a o e acta o~ . . 

ságunk.at is. . r t 'nek ir ányél.ve tervbe veszi a meglevő ' ' •. a' sodik 5 eves er ve r kb 
Az egeszsegugy ~ , .. , " korszerűsítését is Jelenleg arszagosan 

gyógyszertárak bE:'Iuhazassal t?rteno . , h gy azok felújításra nem alk:al-
, 1 . ssz allapotban van, 0 .., .. 

200 gyógyszertar o yan "' " .. .. 'd" kalatt 68-at kívánunk megszu. n-, t , ak kozul a terv1 osza ala 
masak .. Ezen gyogysz:r ~r., , . , s·zertárakat építeni. Az elrnondot~k " p
tetni és helyükbe egyrdeJuleg UJ ,gyogy, , t,, létrehozását irányozza elo, a 
J. án tehát a terv összesen 126 UJ gyogyszer akr '8- 1 emelkedik. Az emlitett 

r ' ágosan azonban csa <i ca ' ' -
gyógyszertárak szama onsz 'l, tfe"leszti>s fontos f.eladatat kepezl a 
jelentős számú beruház.~s. ~~le~, f\ .. ~~;ázs: ~erendezési és felszereltségi szin-
gyógyszertárak korszerrun tesene o .r"""" ' . 

vonaluk emelése. , , az ea-észségügyi ellátás, k.iter-, · li ta átszervezese es ::::. , 
A mezőgazdasag szoCia s k ll l hogy a J·elenlegi egy- gyogysze-.. 'b ámolnunk e azza , · J. esztése kovetkezte en sz t, t'pus megszűnik illetve sok esetben nem 

, k' f 1 · gyógyszer ar- 1 ' f 1 , résszel dolgozo IS ·a usi n 'tás'r· tehát az eddig ismer.t a usi 
lesz alkalmas ?- megnöveked:~t forg~lom _e f: ~e~'övetkezni.. 
gyógytszertárak na~ságrend]eben valtozas tg' •k egy részénél de talán még 

" !'te 't d" gy-ógyszer ara. .~o, 
Mivel az UJonnan ~ .. sr et; o abb vidéki gyógyszertárak helyébe terve-

inkább a már fel nem ~]It:~tato nar " f l i gyógyszertári típust,erv nem lesz 
zett újak építéséhez, az e:ve;wben ~vo ~~orga1om ellátására alkalmas típus
alkalmazható, szüksegesse valt egy nagyo 

terv kidolgozása is . . 1" me alósitása ér d ekében az Építés-
Az új gyógy-szertári típusterv megf~e ~ tegv 'l áz.a.t kiírásánál megadott 

ügyi Minisztérium tervpál?'ázatot _irtkkih 1 'ség:::;ok kapcsól.ódását és egyéb 
, . . ban a gyo~'szertára e yr , l, ,.__d, t' tervezeSI program - E>J' , ztuk g hogy a megva OSl!.d.J..u O l-

k · k" --Jme'nyeit alvképpen határo me , " , t 
sm mal oveve - v f . t f ·g lom ellátását is lehetave egye 
pusterv körülbelül havi 100 OOO, onn .. o~ kor ,~be A díjazott illetve megvett 
A tervpályá:mti felhívásra 74 p~lyam;t er eze ld, k kiválaszhlsával készül el 
13 terv felhasználásával, a legcélszerubb mega aso 

:iZ egységes ,típus.terv., . h e -egy gyógyszertár felújítási, illetve bő-
Szeretnem hangs1ü':o~n~, , ogy .. gzb n fokozattabhan figyelembe kell ven

vítési terveinek csszeallltasan:! a tJ_ovo ~ tt távlati követelményeket is. A re
nünk a gyógyszertárral s~m nil an_w.s ~·tanunk hogy az újonnan felállított: 
konstrukciókat általában ugy ke vegre J , 
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gyógyszertárat legalább 1.5 éves távlatra LL;: 1 . c: • ..1 
tására. Fokozott figyeln~ et kell t m· a a n:-éLsa tegyun: feladatainak ellá-

el
, , .J szen e l a cryogyszerrakta· ... , 
egitésére a raktároz"'si kapac·t· .. l' . o b , rozets.r r.genyek ki-

.' a· "l as nove esere 
A gyogyszertárak kül-ső ké ében az .. " · ·· . , .. . 

nek megfelelő megoldásokra k~ll tö~eke:g~szeru es a_ ~o~egeszse~ugyr jelleg-. 
szüntetni a felesleges kirakatokat~ és helvet~~~k~. Avd~l~J:ta.so~ so: an meg kell 
kell építeni. u u Jo agitast brztosltó portálokat 

A gyógyszertári berendezések terén is e .. " . 
megoldásokat kell keresnü k . k , · gyszer_u, gazdasagos és ízléses 

K 
.. 
1 

.. 
1 

n , rgve ezve megtartam a g·vógy t· · · 11 u on eges berendezési medo!da" ·k k . . v szer arr Je eget "k o so n ::t • mrnt nl ovogy·szerl· ··1·· 1 · go orongokon való tár ola',, , 
1 

.- - · b.- · :...u_on egessegek for-
.. . sanaK, va arrunt hasonló eg r ~ bb 

ruletl adottsáogal rendelkező gy. . t, . b .. ' . J. e:s nagyo . vagy szűk te--
sok általánositása vélemény~Jn ogys~etr ar an ~ol bevált, de költséges megoldá-

l 
' szerrn ll em rndokolt K 'T· .. 'd 

szony at ban kell i.iayrelnünk. -: h - · u onosen ·n éki vi-
t 

.. ~ I a, .. ogy osak olyan berendezési m g ld. k 
vez es:sunk, melyeknek 111egfel"'lő k .t 1 . , '.. ~ o aso at ter-
t

,. · ';;;; rv1 e ezesere m""gvan a lehet" · A .. 
rpusterv megvalósítása után eg "k f t o f 1 L • • D:seg z eprtési 

g 
. .. . . . , YI on os e adatunkat kell hogy k · 

yogyszertan tipusberendezés elkészíts b , . '. epezze a 
A gyógy"-zert. k . . -~se, e,~yes erendezesr targyak tipizálása. 

ügyelnünk ~" gaz~::ág::sá: ~:~~~~~~~1 , l~k~sok ~elújításán.~l fokozottan kell 
tervszerű előkészítésével a:ok f l~~~?yer~e, :n:nde~.ek<2lott a munkálatok 

1\1ind , . . ' . meg e L o sza mar es muszaki ellenőrzésével 

~~~~~~~:~;~r~r:;:~l;;~~~, ÜTe~n~é~z:~~~!l~:i ~:~1:s~~l;:;~~~~~s;~~;~~~~. l~lia~ 
esene 1gye embe kell vennünk a laká · 'tk · · ,. 

gyógyszertárak fütósében vilárrításában és eg 'b .se?l. ~zes nonnatrvalt. A 
korszer ű és a köze.. .;.. . b.. , · ye gepe:szetr berendezésénél a 
oldásokat kell alk~t!Z,:;;~~l kovetelmenyeket maradéktalanul kielégítő meg-

gyóg~s;::ts~r:i: ~o;:~~i t~~~ hálóz~tfej?eszt~si, -~e~u-ház~si feladatai, valamint a 
fog_J·a 'll"t . . ~ztematrkus kmszerusrtese Igen nagv feladatok ele" 

a 1 anr a megye1 gyogy P -v · k.. · 
igényelnünk kell mind a hel bi ~~i:~n oz.~o?to~at. E ~eladatok megoldásához 
ga tását és semtséoét A..~.. ~ yd hn' gazgatasi, mmd a tarsactalmi szervek táma-· 

b"'" b · Lal:S\3. a l SZ€'IVek erkölcsi éS a' ' t' ' 
mértékben segíthetik elő feladataink r, . h 't. , :nyagi amogatastsalnagy~ 
a második 5 éves tervben elői-, '~~re ~J asa t. ?'gyanakkor várható, hogy 
nek helyi ioé k , . , ran~zott u? gyogyszertarak létesítésénél felmerül-

b nye UJ gyogyszertar ak letrehozásár a a háló t b" · · ' · 
lalva esetleg a gyógyszertár felállításán k k"lt , . '. . za ovltesere, val
szertári hálózat tovább' k't . t, . a o segert. lS Mlvel azonban a gyógy-

, ' r l l €IJeSZ ese nemcsak anyagr erőforrásainkon Tk h 
nem a varhato kaderellátottságunk is keretet szab .. . , :nu r ' a
hogy az ilyen terven felüli- gyógyszertári igények t a .feJleszt:snek, J~vasol~r;r' 
meg a minis;z:tériummal e mm en e.:;etben_ targyalJak 

. " Az egésZségügy második 5 éves tervének célkitűzései el'" · 'k h 
Idoszak alatt fel kell számolni az · t r t' , , . OH Ja ' ogy a terv-
elmar adottságot biztosítva a fek~~b:~:~e~~;f~~~tar ~k n:űkködésében fennálló 
vonalú gyógyszerellátását E felad t l . . "h ezmenyem magasabb szín-· 

t' , . · · a e vegzese ez már folyamatba · · 
:el gyo~~s.~ert~rak elhelyezési és berendezési irányelveinek k~d:~;o::s~nt:-
idő~:ae:d:l~~it é~(~!~ ii~té~~;~f::~=~eüárkorszerűsítésének előkészítése. A t~r~~ 
tárak létesülnek ~ a kovetelmenyeknek megfelelő gyógyszer-

Befejezésül csak néhány szóban szeretném .· l . , . 
túlmenő távlati célkitűzéseinket Mind k" t';azo nr a ,ma:od~k 5 éves terve~ 
latnál, mind valamennvi m""oyei 'kh fzpon l ag,k~ ??ogyaruertékesítő Válla-

" ~o sze e yen n1eg rvanJuk teremteni a gyógy-
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szenaktározás korszerű feltételeit A gyógyszertárakat illetően még távlatban is 
elsődleges feladatként a meglevő egységek korszerűSítése és kapacitásuk növe
lése jelentkezik Mivel Magyarország lakosságához viszonyítva a gyógyszertárak 
számának aránya nemzetközi viszonylatban is igen kedvező, egyes megyék ki-· 
vételével a gyógyszertárak nagymérvü szaporítása még távlatban sem látszik 
indokoltnak. A gyógyszertárak számának nagyobb arányú növelése, mint ahogy 
erre utaltam már, elsődlegeserr egyes mezőgazdasági településeken válhat majd 
szükSégessé Az intézeti gyógyszertárakat perspektivikusan területük vezető 
szakmai intézményeivé kívánjuk fejleszteni. 

Beszámolámban igyekeztem rövid áttekintést nyújtani gyógyszerellátó há
lózatunk 10 éves fejlődéséről A szacialista gyógyszerészet megvalósítása, a 
gyógyszerellátó intézményeink fejlesztése, népünk egészségügyi ellátásának ja
vítása további áldozatkész munkát kíván 

Hiszem, hogy jubileumi ülésünk, n1egvitatva az e téren végzett munkánkat, 
hasznos kezdeményezésekkel járul hozzá az előttünk álló feladatok megoldá-

sához 

HOZZÁSZOLAS 

Dr BÖLCS BÉLA előadásához 

Dr KEMPLER KUR t fő gyógyszerész 
(Pest megyei Tanács Gyógysze1·tá1 i Központj a) 

A gyógyszertárhálózat fejlesztésével kapcsolatosan hozzászólásomban fő
ként szervezési kérdésekkel szeretnék foglalkoZ<ni Véleményem swrint - bár 
a szakmai, műszaki szempontok távolról sem elhanyagolhaták -mégis a szer
vezési kérdések, az ebben megnyilvánuló helyes vagy helytelen felfogás az, 
amin a gyógyszerellátó hálózat egésze, annak helyes működése áll vagy bukik 

Az egészségügyi kormányzat, a középirányító szervek és a gyógyszertári 
központok elmúlt tízévi tevékenységében jelentős helyet foglalt el a gyógyszer
tári, illetve a gyógyszerraktári hálózatfejlesztés Az elmúlt évtizednek különösen 
a második felében következett be az a fejlődés, amikor a kezdeti próbálkozások 
többé-kevésbé egységes szemléletté, határozott irányelvekké változtak. 

A hálózatfejlesztés mai munkája ezért alakul mindinkább elméleti síkon is 
megaltapozo:tt tevékenységgé, me:rt ez a szakmai-müszaki irányelvek, a gazda
ságossági szempontok messzemenő figyelembevételével oldja meg az alapvető 
célt: a gyógyszerellátás szervezésén belül annak lebonyolHását legjobban bizto
sító helyiségek, berendezések és felszereltség megvalósítását 

MikoT mondhatjuk egy létes.ítményre azt, hogy "jól sikerillt"? Nyilván 
akkor, ha az ortt dolgozók számára megkönnyíti swkmai munlkájuk kifngástalarn 
elvég:0bsét és. nem okoz lépten-nyomon kisebb-nagyobb bosezús.ágot. Ahhoz, hogy 
ezt a célt elérjük feltétlenül szük1Séf51es az érdekelt gyógysz:ertárri dolgozók véle
nlényének meghallgatása és figyelembevétele a gyógyszertárvezető útján. De 
ezen túhnenően ahhoz, ho-gy az elkészült létesítmény minél hosszabb ideig ,;ne 
nőjje ki önmagát", az egyes helyiségek méretezésénél rugalmasan \k_e;ll eljárni 
Persze leghelyesebb voilia az lgény;t egyszer és mindenkorra rögzíteni, ez azon
ban gyakorl:a:tib.g nem. oldható meg 

Nézzünk erre két konkrét példát Azzal, hogy a gyógyszertárak törzskészlE
te-it 500f0-kal megemeljük, a gyógyszertár raktározási kapacitásával s:remhen, ha 
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elméletileg nem is, de a gyakorlatban lényeges többletigény merül fel. Ez pedig 
a szortírozottságtól és az áruérkezéstől függ 

Nyilvánvaló ebből, hogy a pontosan méretre szabott raktárhelyiségek ha
marosan kicsinyek, szűkek lesznek A jövő számára igen célszerű volna olyan 
intézkedés bevezetése, hogy a raktárhelyiségek tervezésénél abból kell kiindulni: 
csak 1,80-2 m magasságig lesznek bebútorozva. Ily módon a belmagasságból 
fennmaradt kb l m közel 500;'0-os tartalékot jelentene a forgalomnövekedés, 
vagy egyéb okból szükségessé váló készletemelés fedezetéül 

Hasonló, de már lényegesen komplikáltabb a helyzet a laboratórium terve~
zésében A gyógyszertárak egyre csökkenő galenusi tevékenysége következtében 
a laboratórium alapterületével szemben támasztott igény mind kisebb lett, hi
szen az analitikai munka elvégzéséhez viszonylag igen kis terület is elegendő 

Hogy a laboratóriumban esetleg steril, vagy legalább aszeptikus körűlmé
nyek között kell gyógyszerkészítői tevékenységet végezni, arról az idők folya
mán ·egészen megJeledkeztünk, úgyhogy erre sok helyen egyá1t3.1án nem is biz
tosítottunk megfelelő berendezést, sem alapterületet Az V. Gyógyszerkönyv, ill 
az Actdendum által előírt követelményeket - ennek következtében - a leg
k,evesebb helyen tudjuk kielégíteni Ezért számolnunk kell azzal, hogy pl :a sze
mészeti kenőcsöket nen1 tudjuk az aszeptikus követelményeknek megfelelően elkészíteni. 

Ezzel a két konkrét példával, ügy érzem, világosan érzékeltet-tem, milyen 
komoly jelentősége van - a szervezési feladatokon belül - azon kérdés meg
határozásának; mekkora igényt t<~masztunk a gyógyszertárakkal szemben, il
letve, hogy a fennálló igényeket a tervezés és a kivitelezés .során kielégítjük-e 
vagy sem? Kétségtelen ugyanis, hogy a fokozott igények kielégítése fokozott 
anyagi megterhelést, tehát magasabb beruházási és felújítási keretet, "ráfordí
tást" igényel. De az is kétségtelen1 hogy az utólagos igény teljesítése a gyakor
latban lényegesen többe kerül, mintha eredetileg is számoltunk volna ezzel 

Ebben a tekintetben határozott állásfoglalásra volna szükség, elsősorban a 
profilkérdés szempontjából Nem a gyógyszertárak forgalmi körét szabályozó 
hatályos miníszteri utasításra gondolok, hanem azokra a tényezőkre, amelyek 
végső soron megszabják az egy-egy gyógyszertárral szemben felmerülő, vagy 
felmerülhet-ő igényt, és azt megfelelőerr körülhatárolják Talán helyes lesz, ha 
itt is egy konkrét példával világitom meg a nehézségeket 

Köztudomású, hogy a sterilitás fogalma alatt, legalábbis gyógyszertári vi
szonylatban, egészen mást értettünk 10-15 évvel ezelőtt, mint ma. Nyilvánvaló, 
legalábbis részben, ennek tudható be az, hogy egy magisztr álisan felírt injekciót 
ma csak alig néhány gyógyszertárban vállalnak elkészítésre. A profilnak ez a 
megoszlása indokolt lehet városokban, de vajon mi történjék vidéken, falun? De 
még élesebben jelentkezik ez a probléma egy új gyógyszertár vagy egy nagyobb 
méretű korszerűsítés megtervezésénél El kellene dönteni, hogy mi a helyes el
járás, betervezni azt a helyiségbeli, felszerelésbeli igényt, amit a valóban steril 
készitmények előállíthatósága maga után von, vagy lemondani arról, hogy mi
nél több hálózati egység rekontsrukciója megtörténhessen 

De még ennél- a lényeget érintően részletkérdésnél -is fontosabb volna 
a szo]gálati lakások tekintetében a legcélravezetőbb álláspont kialakítása Hiába 
építünk mi korszerű gyógyszert-árat, modeJ.n, a követelményeket minden tekin
tetben Icielégítő munkahelyet, ha egyidejűleg nem gondo~kodunlc arról, hogy az 
Ott dolgozó g:yógyszerés:t számára is megfelelő életviszonyokat teremtsünk. Az 
már eldöntött kérdés, hogy egy mindenben megfelelő szolgálati lakás a készülő 
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. h D fel kell vetnem , • . ] 1 • a óg szertar oz. e , , 
í usterv szerint is hozzatartozrk_ a fa u~l-':;erfsz-lakás 2-3 gyógy,szeresz sza-~ pkérdést, hogy llliként fog {Ogyetlen ~o~~; felelő gyógyszertár olyan ~orgalom 

mára otthont biztotSltanl .. A ,tlpu?tervn 't ~r három gyógyszerész tud cs,ak ~1-
lebonyolításár a épül, ~mll alial~b~n \e le~abhogy a technikus-utánpótlás; ol ~~g 
látni, kellő segédszemelyzette . e s~g ~em' azonos a helyzet a gyógyszer,esz e a
kis községekben is lehet gon?~skodnl ősé ét elsősorban a szolgálati la~asok ad-· 
tottság terén. Tartós letelepltes lehet e~en lakást állít be, és ezzel meg .. a l~h:
·a'k meg A típusterv azonban csak egykb az esetekben amikor a teruletl vl
J .. t' ak hogv azo an , , t, . tőségét is megszunte l ann 'r· 'k. k't lakás~al épüljön meg a gyogyszer ar 
-szonyok ezt feltétlenül i~doko Ja '_ e. ele~1be ken vennünk, hogy a hálózat-

Kiindulópontként mlndenesetr~ ~?Y, . , felújítási keretek viszonylag_ cse
fejlesztésre fordítható összegekk be~uk::~~"'~s feladatainkat- a megadott lehe
kélyek és ezekből az alacs~,ny ·~~eb:n ~eg;ldanunk. 
tőségeken belül - a leheto legJ , , ' 'hez Világjelenség - és ez pl a 

Ezzel el is érkeztünk a problema lenlshegt~ hog"~r a korszerű lakás lénye-· 
. , 'nkb is tapaszta a o-, .1 , , 't tt lakásépítés frontJan haza an l-k,, t 'ket biztosít mint a regebben epl e ' 

gesen kisebb alapterületen azonos a ;er, e em az i~ ény ek csökkentésén, ~a
nagy alapterületű lakások Ez ~z ere k~e;y ~ost már az: beszélhetünk-e m_m-

a helyes tervezésen alapszik. A er, es ·t' h'lo'z"'t korszerűsítése teren? nem , ffl gyogyszer ar- a o, .d'k" 
den szempontból helyes tervezesr o a , l tt álló lakással összekötött Vl e l 
Véleményem szerint a jele;ü:'g ki~oig~~:se ~e~intetben korántsem megnyugtatt 
gyógyszertár típuster~en krvul, ~ k~:k biztosítani kell, hogy a legJobb ~rv.~z~t 
Az egyes Gyógyszertan Kozpon ? , :.. . A tervezés alkalmával me~.ta . an ~ ' 
elgondolásai kerüljenek .. megvaloslta~:is a kivitelezés során S9Jamor· tobb1e~kolr;
viszonylag j.e1.entéktelen ~~.sze~ek ugy ~inden. t~ek.intffi.ben !kii.fogáSitalan; raCI~a
séget e:redményezne:k. Ma!S :szo':'a~, hla , ~r·e a munkálatok, alckor az:ok lenyegeren 

k 1 · , ker ülnének k1vlte e'l'e'.::.' 
lis terve a ~pJan ~ . , ... dménvt adnának , , , -
olcsóbban, lenyegesen JObb ere ~, t " intézetek bevonasa .a halozat-

, , megoldas a ervezo . , . . , . ga-Ebben a kerdesben nem . . , gyszertárak specialis Igenyel ma " 
Tejlesztés tervezési munkálat.mba, ~:\~-a b!~ o jóképességű tervezőmérnök az e~s~ 
sa bbak annál a szintnél, amit, egy u ~~t bizonyíÍja az is, hogy a Gyógysze~tan 
vagy második tervezésében e~er?etn~. aki s;akemberek többnyire sokkal JObb 
Központok alkalmazásában allo n_:us:. etekben dolgozó, általában magasabb: 
terveket készítenek, mint. a :erve~o~n ez :r't erre a tsneciális munkatetületr·e JO 
kv.alifikált mé:nökC:k. Nyl[va~ azer ' me~ . ~ , . 

ban bedolgoztak mar maguka . H l d 'k e'lku"l hozzá kellene la tm egy 
ld , Ta' aae n ll" lVIi volna tehát a meg o as u _J ,· , sához ahol kis létszámú, de megfe ~ o 

olyan központi tervező-részleg fel~~~l:~k ál~ának rendelkezésre. Gondol~k Itt 
műszaki gárda és alkaln:as ko~~u :.oF ·r sztési Osztályára is. E központt ter
többek között a miniszténum Musza l tleJ egy'gvszerraktárak tervezésével fog-

. , 'l 'gy zertárak ese eg 0 " l' k t meg-vező szerv klzaro ag gyo ~ .. .. "'területein ielentkező jó elgondo aso a ' .. 
lalkozna és ígv az ország kulonbozo ~személyek hasznosítanák. Kony-

. 'l k · mernék azonos k ll 
oldásokat azonos szemeye lS , . K' .. tok feladata is, mert nem e ene 

G · ertárr ozpon · 1 t kb nyebb lenne az egyes , yo~ysz l et" funkcionális felö.datokat r esz e e e-
rninden egyes létesítmenyne~ az a a~~ o n meggyőzni őt ennek vagy annak 
menően ·ismer te tn i a ter vezovel, ese eg ese 

szükségességéről. . il módon a tervezői kapacitás a szü~sége~ 
Könnyítést jelentene _a~ lS, .~~gy y . ndel!kezésére állana. Koordlnálhato 

mértékben a Gyógyszertan Kozpontdk re 
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volna a tervező sz,erv tervezői kapacitása és a központok rendelkezésére bo
csátott hitelek volumene-

Ahhoz, hogy a második ötéves tervben rendelkezésünkre álló hiteleke-t a 
legracionálisabban használjuk fel, ennek a szervnek létrehozása volna a legfon
tosabb feltétel 

A továbbiakban a központi anyagraktárakkal kapcsolatnsan kell felvetnem 
egy ugyancsak szervezésj problémát. Köztudomá:sú, hogy az egyes Gyógyszertári 
Központok raktárai, központi helyiségei, labor.atóriumai és egyéb kisegítő üz.ern
egységeinek elhelyezése - egy-két kivételtől eltekintve - országosan sok kí
vánnivalót hagynak rnaguk után. A helyzeten gyorsan változtatui természetesen 
nem lehet, hisze-n a székházépítések költségei 10 milliós nagyságrendűek A táv
lati tervezés során is feltétlenül helyes volna megvitatni: szükség van-e arra, 
hogy minden megyének - mint önálló igazgatási egységnek ~ önálló gyógy
szere-llátó bázisa legyen? Nem volna-e helyesebb a tájegységi szervezés, amely
nek keretén belül elsősorban a kisebb megyék nem önálló egységként sze-re-pel
nének? E tekintetben a döntést ·- véleményem szerint - függetleníteni kell a 
területrendezés esetleges végrehajtását-ól, annak idejétől és módjától, annál is 
inkább, mert a területrendezés abszolút értelemben véglegesnek soha nem te
kinthető, viszont a megépített épületek kapacitása, megépítésük "!J-tán lényegesen 
már nem változtatható. Hivatkozom egyéb munkaterületekre, ahol összevont 
megyék rendelkeznek egy-egy központtal. A kérdés felvetését azért tartom 
szükségesnek, mert köztudomású, hogy minél kisebb nagyságrendűek e központi 
épületek, létesítéslik költsége aránylag annál magasabb.. Emellett kis központok 
esetében az összberuházáshoz viszonyítva, romlik a ténylegesen raktárm~ásra 
fordítható terület aránya 

Bi2onyára vannak a tájegység s.zerinti rendezésnek komoly ellenérvei is, de 
vitathatatlan, hogy a megoldás lényegesen gazdaságosabb Éppen ezért meg
gondolandó, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor beruházásaink gazd.aságos,sá
gára éppe.n .az éle-tszínvonal emelésére való tekintettel fokozott gondot kell for
dítanunk, szabad-e az eddigi merev álláspont mellett kitarta,nunk 

Végezetül .a gyógyszertárak berendezésével kapcsolatban szeretnék fel
vetni egy megoldandó kérdést 

A gyógyszertárak berendezése során jelentős előrehaladást tettünk az el
múlt évtizedben. Ma már számos, :igen jó munkafeJ1éielt biztnsító és em-ellett 
esztétikailag kifogástaJan gyógyszertári berendGzés készti1t el, részben újonnan, 
részheil a régi berendezés felU.jításával. Komoly feladatként kell számon tarta
nunk, hogy a gyógyszertárak korszerű berendezésének megvalósítása kor1szerű 
munk.aeszközöket, ún kisgépeket igényel Kéi!Ségtelen ugy.anits, hogy :a :konszerű 
kisgépeknek CS'3.k egy része helyezhető el pl egyszerű rácsavarozással a munka
asztalon, mint pl az Engler~féle kúpgép - de még ehhez a géphez is folyóviz 
csatlakozás, kel1ö munkaterület stb. biztosítása szükséges 

Vannak azonban más kisgépek és ezek megfelelő üzemeltetése csak úgy 
oldható meg, ha a gépeket közvetlenül a munkaasztalba építik. Példának ho
zom fel: az infravörös lámpát, amely sok helyen jól bevált Ezzel kapDS.olato&an 
tehát arra voLna szükség, hogy a k:isgépekkel egyidejűleg figyelembe vegyük 
azok beépítési lehetőségét Ilyen módon kivitelezési tervként felhasználható
részletrajzok készüljenek el, amelyek alapján egy vidéki asztalosműhely is 
szabályszerűen és megfelelő módon ki tudja képezni a gyógyszertári berende
zésnek azt a részét, ahová a szóban forgó munkagépek beépíthetők 

A felhozott példákkal kívántam szemléltetően bizonyítani, hogy az alapos> 
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..c.tO"ondolt -sze1 v.ezé.si intéZ1kedé·~ek, És az intézkedések küy)nÍé!e nánya,_ ~atás.~
a~",k előzetes felmérése milyen jelentős munkánk gazdasagos es tervszeruk eh:e",
n, , él és ezen belül mílyen jelentős tényezője annak, hogy a r:~del ezesre 
:~~Znvéges kereteinket a lehető leggazdaságosabban használhassuk fel; . 

1 
t" 

a '!1. szervező és tervező munkán megtakarítható, viszonylag _ne1n J€ en os 
.. ·· k k'so"bbl.ekben sokkal rulovobb többletköltséget eredmenyeznek osszege a e o~· . - , t · b vett 

Ezért tartom hala.szthatatl:anul sürgős felad.atn.ak a mar re~en erv e 
Gvógyszerészi Kutató- Intézet mielőbbi felállítását Legyen :'~gre eg;y ?~ka~ 

" . 1 _ egyéb feladatai mellett ~ ezekkel a szerveze.s1 problem~ a 
szerv. ame-y ld' t ' .. t d manyos hivab.lból foglalkozik, és így az egyes kérdések mego a~ ~ren a ~ o 

6 kutatómunka és a gyakorlati tapasztalatok figyelembeveLelevel tud]a a ma""a 
megalapozott ál1áspontját kíalakitam 

HOZZÁSZOLÁS 

Dr BÖLCS BÉLA előadásához 

Dr KtJI rEL DEZSÖ vezető-szakfelügyelő 

(Vas megyei Tanács Gyógyszeríár·i KözpontjaJ 

Hozzászólásomban a Vas megyei Tanács Gyógyszertári Kö~ontj~_r:_ak, az 
utóbbi években szerzett., hálózatfejlesztéssel k~pcrSolatos ~apa~z~l~tan ol .sz~
retnék beszámolni Idő hiár1yában csupán a butorzat m:g?ldasa~rol beszele , 
de részletesen e téren is csak a laboratóriumok berendezeset eml:tem m"'eg, az 

ff . · t · ·1· kamra bútorzatával csak ott foglalkozam resz_letetS,_bben, 0 1cma ma ena lS · . t cr ld· 
ahol m~gyénk kimondottan eredeti, és máshol kevés.be .alkalm.azot me:::.o a-
LSokat kezdeményezett 
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A gyó~szertárak officinájának megoldásában mi is arr to''rekedt'' k 
ho~' a .ope lit' k · k' . 1 . a un , oJ .., era asa es ez1e adasi cikkek kiszolga'ltat · 't Jk"l" 't· "k zy' t 'l" , . , , , , " asa € U Olll SU a ma-
ölS~ ra IS , gyogy~zerek elkeszlt€setol Ily módon kívánunk lehetőséget terem-
t_~ni a gyogyszeresz számára, hogy munkáját kényelmesen. ülve zavartalanul 
\· egezhesse. · ' 

A kis gyógyszertárakban nálunk sok helyen alkaln1--zolt L:' ~Jak· t· · 
.~a . k 'T' ld, . Q. " a u ar as 
'~~ 1~,

0- -u 0 ~ego ·~:· ami 9? .cm magas táraasztalnál lehetövé teszi az álló és 
u o ;nunk~t egyarant A butorzat elr-endezésével biztosítottuk hog a (5 , rr -· 
.szeresz gyo~szerkészít&.si n1unkájában ne legyen sok mozgásra,kény~zeri~:,o~e 

ugyanakkor .. s:ü~ség szerint érintkezni tudjon a betegekkel (lásd 1-2 ábra) 
Ez a s~rok-ulo tar~. k~pcsolódik a mellette levő fali korpuszhoz . 
~ Mm~:~. h.ely tokeletes kihasználása érdekében mód van rá, hogy a tára-· 

a .. ~tal mogottl korpuszok alsó részét tolóajtós kivitelben készít:sük hogy a 
g~o~yszerész ezt is ülV:e keze~estse. ~z ülve recepturázó gyógyszerész, vala
~nt a mellette _dolgozo tech~Ikus ,eleri az összes eszközöket, gyógyszeres üve
beke1t, cs~m~gol~ a:ryag~kat es gyogyszerkészítő tevékenysége mellett zavarta
lanu.~. e~ tudJa latnr a. ta.r~aszta~ban, illetve a fölötte levő angol-fiókokban el
hel~ezett km~ ens speciahtasok,_ Illetve kézieladási cikkek kiszolgáltatását is. Ez 
a t~raasztal-hpus, =?a_gyob~ gyogyszertárban is alkalmazható, a táraa!Sztal mé
retenek hos.s~~~b1tasaval, 1lletve "s·~ alakú megnyújtáosával 

A :nate~ .. l~ls. kan;ra bútorzatával kapcsolatosan csupán egy elvi kérdésre 
sz~retne~ r~term. N ezetem szerirat. ugyanis a materiális kamrában állvány
edenyz:ert ,.t:'lJesen felesleges, amennyiben a gyógyszertaiktár időá.Nó csomagoM.s
ba~ szálirtJa az ~n:(agokat. Ezen elv szem előtt tartása meUett nem kell a rakt, · 
edenyzetet CS•ere]m a rakrtáTkészlet váltoW.s.?.val. és mód van rá, hogy a gyó;;~ 
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~zerész mindig tudja milyen gyártási számú anyagat használ fel éiS a külön~ 
féle rninőségű anyagok nem keveredhetnek 

így a raktár, esetleg galéria-szerű megoldás alkaln1ával, egy tp.
2 nagy

ságú telifalú ajtós szekrényekből áTibitt, a fels.ő szekrények alatt kihúzható 
asztallappal Csupán l m 2 nyitott polc szükséges a világosságon tartandó 
gyógyszerek tárolására. Itt helyet kell biztosítanunk az elektromos hűtőszek
rénynek is 

A többi gyógyszertári helyiségeket meg sem említem, hanem rátérek a 
laboratóriumok bútorzatára Ebbe a csoportba sorolom a mosogató, desztilláló, 
injekció-készítő helyiségek problémáit is 

Míg az officina korszerűsítésében arra törekszünk, hogy ne vegyük el a 
gyógyszertárnak ,:gyógyszertár" jellegét, sőt értékesebb bútorzat esetén nehéz-· 
ségek árán is Untjuk az eredeti stílust, addig ezen helyiségekben fontos, hogy 
célszerűségre törekedjünk 

Azé'It is beszélek bővebben a laboratóriumi berendezésekről, mert több 
megyében járva azt 1áttam, hogy helyenként a Laboratóriunwa arány~ag keve
sebb gondot fordítanak a korszerűsítéseknél, azzal a meggo·ndolásrsal, hogy a 
galenikumok zömét nem a gyógyszertári laboratóriumokban állítják elő. Ez az 
elképzelés téves, mert egyrészt' több galenikum most is és a jövőben is, külön
böző okokrnál fogva, a gyógyszertárhan készül Másrészt az új Gyógyszerkönyv, 
az Addend um, az új FoN o és általában az individuális gyógyszerkészítéG fej
lesztese sok olyan recepturai és vizsgálati feladatot hárít a gyógyszerészre, 
aminek megoldása csak jól felszerelt laboratóriumban lehetséges. Az új tech-· 
nológiai segédanyagok hevezetése is korszerűbb laboratóriumi eljárásokat igé
nyel 

Ezen szempontok figyelembevételével szeretném kifejteni, hogy milyen 
bútordarabokat tartok szükségesnek Altalában a laboratóriumi munkaas.zta
loknál is fontos~ hogy álló és ülő munkára egyaránt mód legyen, aminek érde
kében vagy előreálló fiókokkal rend.elkez.ő, vagy olyan asztalra van szükség~ 
m.elynek alsó részében a lábak elhelyezésére helyenként üres teret hagyunk 
Ülő mnnkához legjobban a kórházi, csavarható ülőkés székek felelnek meg, 
melyek alkalmasak 90 cm magas asztalokhoz is 

A laboratóriumban legalább két asztal szükséges, a gyógyszervizsgálatok 
és a galenusi munka elvégzésér e. 

Célszerű szükség esetén kihúzható asztallapokat is beépíteni. Az asztalok 
felett toló-, vagy nyitható ajtós polc létesítése TIJagymértékben elősegíti a kém
szerek és galenusi eszközök elhelyezését, amellett hasznos teret nem foglal el, 
sőt az asztal és a polc között nagyobb mrmkaeszközök is elférnek 

Nagy gondot kell fordítani a falfelületek kellő kihasználátSára és arra, 
hogy a víz, gáz, villanyszolgáltató helyek és a munkahelyek megfelelő össz
hangban legyenek 

Legalább egyik asztal mellett feltétlenül kell lenni tömlővéges vízcsap
nak, savkiöntővel, valamint gázcsapnak és hálózati, továbbá ipari konnektor
nak 

Megfelelő falfelületet kell biztosítanunk az eszköz- és tisztítószer-szekré
nyek, valamint a konzolos roegoldású "t~ztalra szerelt analitikai mérleg számára 

A laboratóriumban végzendő vizS'gálatok, gőzt termelő munk.afolyamatok 
é.s bűzös anyagokkal való munkák elvégzésére koi'6zerű gyógyszertári labora-
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t~rium alig képzelhető el vegyifülke nélkül -Ennek alsó része egyébként jól 
kihasználható savfülke céljára Ame1myiben nincs hely szabványos vegyifülke 
létesítésére, úgy jó megoldás az ún. már korább2n ismertetett ablak helyére 
szerelhető vegyifülke 

A mosogatás és desztillálás céljára külön kis helyiséget céJszerű biztosÍ'-· 
tani, ha erre nincs mód, úgy a mosog.ató és desztilláló is elhelyezhető kellő 
módon a laboratóriumban, ha a falfelületekkel jól gazdálkodunk 

A kétrészes mosogatóhoz villany- vagy gázboylenel melegvízszolgált.atás 
szükséges. A kétrészes mosogató egyik olda
lára legalább l In hosszú és neremmel ellátott 
bádoggal borított asztal sza~elendő fel, mely
nek kis lejtése van a mos-ogató felé. Ezen a,sz
tal fölé felhajtható .szárítór ácsot célszerű fel
szerelni A mosogató asztal alja jól kihasz
nálható alacsony szekrény elhelyezésére, 
melyben vödrök, fűrészpor, fertőtlenítő
anyagok stb tárolhaták 

Ainennyiben a desztillálás céljára külön 
helyiséget biztosítani nem tudunk, úgy a la
boratóriumban is elhelyezhető a desztilláló 
készülék, különösen ha vegyifülke is van éS 
így nem szennyeződhet a levegő gőzökkel 
vagy gáz-okkaL Elhelyezésénél azonban gon
doSlan ügyelni kell r á, hogy a desztiHált víz ne 
szennyeződhessen Bár a gyógysz.ertár·ban tör
ténő mosogatáS nem nevezhető piszkos mun
kának, mégsem helyes a desztilláló készülékét 
a mosogató ·mellé tenni, így számára külön 
vízszolgáltató hely készítendő A desztillált 
víz m1nosege, kisebb alakú automatikus 
desztilláló eseten, jól védhető külső behatá

soktóL ha az egész készüléket egy üvegfalú szekrényben helyezzük el 
Az aszeptikus gyógyszerkészítés ma már nemcsak az injekciós és infúziós 

o~~atoknál nagy jelentőségű, hanem a szemkenőcsöknél is előírja a Gyógyszer
~on:vv A szemcs_eppeknél ugyan Gyógyszer könyvünk még nem ír ja elő a ste
nl, Ill:tve asz~?tlku~ készítési módot, de új külföldi gyógyszerkönyvek egy ré
sze mar megkoveteh Fontos a szemcseppek aszeptikus készítése azért is mert 
az izotonizálás· mellett különösen óvnunk keJl a szemcseppet baktérium~k be-
hatásától -

. A szemcseppek izotonizálására könnyú, gyors és pontos lehetőséget ad a 
~~r~tta_ ~end~~er, mellyel .a IJ.Tiegfelelő törzsoldatok térfogatra adagolhaták Ez 
t~~ele~eslthe~o aut?.mata bü:~ttákkal és azzal, hogy a szekrénybe, amelyikbe a 
burettakat helyezzuk, germicid lámpát szerelhetünk Az eszközök előzetes ste-· 
rilezése nem probléma elektromo:s szárítószekrényben, hasonlóain az üvegszű
rők esetén a szűrőberendezés csirátlanításának sincsen akadálya A kukta gőz
fazékban, vagy más autoklávban a sterilezés is elvégezhető. 

A felhasznált alapanyagok közül azoknál, melyeknek hővel való sterile
zése nem célszerű, bizonyos fokú osírar,nentesítést érhetünk el, germicid lám
pával való besugárzás révén, amellett triód van az egész munkafolyamatnak az 
oldat készítése során germicid lámpával besugárzott térben való elvégzésére 
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A korszerű gyóg:yszertárat fel kell szerelnünk aszeptikus gyógyszerkészí
tésre, és az erre a célra használt munbhely egyszersmind általában. injekciós 
oldatok készítéséhez is szükséges Felesleges is mondanom, hogy a legmeg
nyugtatöbb megoldás egy megfelelő előtérrel rendelkező kis aszeptikus labo
ratóriumi helyiség és hozzátartozó sterilező fülke Ez azonban olyan hely
igénnyel ,jár, ami az esetek túlnyomó részében nem oldható meg A bel- €s 
külföldön ismert kir:s, asztalon elhelyezett aszeptikus fülkék, illetve dobazok 
használatát korlátozza azok kis mérete, é--s az, hogy abban szúrni és egyéb mű
veletet végezni nehézkes 

Megyénkben ezt a fontos kérdést .az utóbbi hetekben már hármn gyógy
szertárban megoldottuk, és bár a szükséges bakteriológiai vizsgálatokat még 
nem tudtuk elvécrezni reméljük hogy mielöbb kedvező eredményekről szá
molhatunk be. A~ as~eptikus g'yógy~zerkészités legfontosabb kóvetelménye, 
hogy a munkahely (munkaasztal) egyéb helyiségek levegőterétől elzárható, 
könnyen fertőtleníthető és germicid lámpával besugározható legyen, ahol le
hetőség van bármely munkafolyamat aszeptikus körűlmények közti elvégzé
sére 

E célból a vegyifülkét kevés költséggel áta1akíthatjuk oly módon, hogy 
annak lehúzható ajtaja felett egy hermetikusan záró, lehajtható üvegfalat épí
tünk be, mellyel a fülke felső részét elrekesztjük Ezen lehajtható üvegfal 
fémkeretére germicid lámpát szr>relünk oly módon, hogy az könnyen levehető 
legyen. Így a vegyifillke lehúzható ajtajának zárásával egy olyan kb. 112 
m 3-nyi zárt teret nyerünk, mely jól fertőtlenithető:, germicid lámpával besu
gározható és benne minden technológiai művelet elvé~gezhető. Munkaközben 
lehúzható üvegajtaját nem teljesen zárjuk le és egy kb. 40 cm magas, 90 cm 
széles plexi lemezzel 7.árjuk a nyílást> ami az ajtó oldalsó vályújában szilárdan 
elhelyezhető. A plexi Jemezen két kellő méretű lyukat vágva, gumikesztyűs> 
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steril kezekkel be lehet nyúh1i a füL'<:ébe anélkül, hogy a fülke légterét a külső 
levegő fertőzné 

Ez a megoldás jó munk.aszervezés mellett lehetővé teszi, hogy a vegyifül
két eredeti rendeltetésén kívül aszeptikus fülkeként is használhassuk, mert 
vegyifülkeként való f-elhasználás után a fertőtlenítés 20 percen belül megold
ható 

A korszerű gyógyszertárak megvalósításának problémája ma az egész vi
lágon előtérbe került, és ennek is, miként a különböző gyógyszerészeti tudo
mányoknak, külön irodalma van. A korszerü gyógyszerellátás egyik előfelté
tele ui a higiénés és technológiai sz;ernpontból fejlett munkakörülmények 
biztosítása,. 
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A GYóGYSZERGAZDÁLKODÁS 

SZÉKELY TIBOR osztályvezető 
(Egészségügyi Minisztérium) 

A szocializmust építő társadalmakban bizonyos időközökben felmérik a 
megtett utat, megállapítják az eredményeket és hiányosságokat, hogy a ta-· 
pasztaJatok felhasználásával nagyobb lendülettel haladjanak a kitüzött cél el
érése felé. Így van ez szocializmust építő hazánkban is 

A népgazdaságorr belül a magunk szűkebb szakmai területén fontos mér
földkőhöz értünk - a gyógyszerellátás szocializálásának 10 évfordulójához .. 
Vi:asgáljuk meg, hogy az eltelt 10 év alatt mit tettünk, mi az, amit eredmény-· 
nek lehet elkönyvelni, milyen hibákat követtünk el, hol kell tovább javítani 
mtmkánkat, hogy elmondhassuk: becsülettel helytálltunk a szocializmus épí
tésének ránk bízott szakaszában. 

Az eddig elhangzott előadások killönböző oldalról tárgyalták emdmé
nyeinket és feladatainkat. Én a gyógyszerellátás és gazdálkodás vonatkozásai
ról kívánok beszélni Mielőtt azonban rátérnék az érdemi részre, szükségesnek 
tartom., hogy rövid történelmi visszapillantással a gyógyszerellátás szocializá
lását megelőző időkről beszéljek Milyen volt a gyógyszerellátás helyzete ha
zánk felszabadulása előtt? Mivel nem célom, és lehetőségem sincs, hogy ezzel 
az időszakkal behatóan foglalkozzam, csak főbb jellegzetességeit említem meg .. 

A kapitalista viszonyoknak megfelelőerr a gyógyszergyártás kisebb vagy 
nagyobb tőkések tulajdonában levő gyárakban, üzemekben történt. Ezeken 
kívül még számos kis laboratóriumban, sőt gyógyszertárakban is foglalkeztak 
gyógyszerkülönlegességek gyártásával Az elsődleges cél nem az volt, hogy a 
betegek minél jobb, hatáso:saibb gyógyszerekhez juooanak olcsó áron, hanem a 
profiúszerzés .. Egyéni érdekek szabták meg a gyógyszertermelés irányát Nem 
mond ennek ellent az a kétségtelenül fennálló és elismerésre méltó tény, hogy 
gyógyszergyáraink néhány komoly hatásértékű, jó minőségben előállított ké
szítménnyel nemzetközi viszonylatban is :ismertté tették a magyar gyógystzJer
ipart és megalapozták annak jóhírnevét. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy 
a gyógyszergyárak főleg gyógyszerkikészítéssei és kiszerelésseJ foglalkoztak. 
Az alapanyaggyártás lehetőségeinkhez viszonyítva erősen elmaradt. 

A gyógyszeriparhoz hasonlóan a gyógyszernagykereskedelem is magán 
viselte a tőkés viszonyok jellernzőit Számos kisebbenagyobb nagykereskedés 

63 



működött Lényegében a tőke nagysága sza.bta mea. hogy mil:yen széles terüle
ten működtek és mekkora készlettel rendelkeztek o, 

_ A. köz~o~g:lmú. gyógyszertárak településeinek viszonyaival, elhelyezésé
v el, klalaklta:saval es felGzerelésével d1 Bölcs Béla előadásában részletesen 
fo~J~l~o:_ott Ehhez _csak _az~ kívá:10m_ hozzáfűzni, hogy a felszabadulást meg
:~zo 1~~kben ~- ~yogysz~rta_rak altalaban kis készletekkel dolgoztak, különö
. , gyooyszerkillonlegessegekből tartottak min.imális raktári készletet Ter
m~zetes~r -~.og:Y _a b_~fektete:~ :őke gyors kamatoztatása igen fontos szempont 
~~.._t. ~ _ • ~rosr es fole? a fovarosi gyógyszertárak naponta, esetleg naponta 
to_b~sz~I lS 11_1-egkerestek rendeléseikkel a gyógyárunagykereskedéseket A vi
d~ki torpegyogyszertár aknak nem volt meg ez a lehetőségük, -így tőkehiány 
~~tt ne~ ~I ~ottak me~ el elő raktárkészletet, nem szalgálhatták a biztonságos 
cYOgyszexel1atast Termeszetesen - mint mindenü-"t _ e téren is l"f -d !tak 
kivételek.- ~ e o or u 

A _fel:szabadulá; els_ő éveiben az előbbiekben vázolt helyzet lényegében 
nem ;raltozo~t A_ valtozas 1948-ban, majd .az ezt követő években történt 1948-
ban. allarnoslt?tt,ak a nagy gyógyszergyáraka t, majd fokozatosan felszámolták 
a ki~ebb, gyogyszer?.Yártással foglalkozó termelőüzemeket és laboratóriumo
kat 1~· 1949-ben kerult ~?r ,a gyó~yá,:unagykereskedelem államosítására, mely 
~~ancsak f?kozato:sa~ ~orter~t. .. V:~gso ~or~n ~&ak egy nagykereskedelmi vál
LJat, ~ ma rs ~eglevo es mukodo Gyogyaruertékesítő Vállalat maradt meg 
19~8 o_ecembereben m~g.alakult az állami kezelésbe vett gyógyszertárak nem
zeti ,vallala.ta. , Ez a, vallala t. fogta ÖLSsze a háborús események következtében 
gazdatlanna valt gyogyszertarakat Végül 1950 J-úlius ho' ?8 ' t" t' t la · ·· , . , · .... -an meg or en va-· 

menny1 ~ozforgaln:u, gyogs:sz~rtar államosítása Ezzel lényegében befejezést 
nyert a gy ogyszel ellatas szocrahzálása 

A szocia_U.sta a~~pokra helyezett gyógyszerészet és gyógyszerellátó háló-· 
zat szervezeh formarnak kialakításával, e formák fejlődésével a korábba l
hangzott előadások foglalkeztak Így előadásomban a szervezeti vonatko~á:o
kat csupán érintem, illetve hiv.ö.tkozom rájuk 

.. · Az __ Egészségügyi Minisztériu.m elvi irányítása alatt működő Gyó:.:1 szer-
tarr Kozpont -· mely o1··sza' cros h t' k"" " k"· , · , , , oY ~ .. , . . , o a as oru ozepnanyrto szervként működött 
·----:· osszefogta es ~ranyrtotta .. a gyógyszerellátás különböző szintjein működő 
valla~~ok~t, egyse~eket.. ~elugye~ete és ir á nyitása alatt működtek a gyógy
szer_tar valla~to~. e~ ~ ke~~-letezes feladatát ellátó Gyógyáruériékesítő Válla
la: rs A Gyogy~1uertekesrto Vállalat kezdetben Budapestről látta el a _ 
~~ag v~~me?nyr ~ógys~e_rtá_r,át A későbbiekben az ellátás zavartala~ab~á 
tetele erd~keben ta~egyse"gr·· fiOkraktárakat létesített Pécsett, Szegeden, Debre
cen?en, M1sk?l:or: es Gyorott A gyógyszerfogyasztás rohamos növekedése va
lan11~nt _az ella.tas ?a vitása és aa:ányos:abhá tétele a gyógyJszerutánpótJálSi bá~- ik 
tova~b1 ~ec~ntralrzálását követelte meg. így került sor a gyógytSzertár vá;~:
tok laktáramak megsz~rvez~sére. Ezeknek a raktálaknak felállítása elhúzódó 
fo~yamat vo~~' .mely le~y.e~e?en ~953 januárjában a budapesti Gyógyszertár 
Vallalat raktaranak felalhtasav.al ert véget E raktár.ak létrehozásával ··h _ 
'"'amm:: G · · , t 'k . " , pa1 u /.- an a yogyaruer e es1to Vállalat vidéki fióktelepei megszűntek 

, Mint ismeretes, a decentralizálás továbbfejlesztése során a gyógyszertár 
vallalatok }_956-;--~957 években fokozatosan a tanácsok felügyelete alá keJül
!e~ Az ~ce~z;e~u~y ~e_r~let_r egységének kialakítása megkövetelte, hogy a 
oyogyszerellatas na:nyrtasat lB a megyei illetve fővárosi tana'csok eu" 0 . t'! · 'a 'k A ·· , ' sz a yar 
vecezze z eu osztaly!Jkb3.:n szervezett főgyógyszerészi állások megteremtet-

ték a személyi feltételeit is anrrak, hogy a tanácsok megfelelőerr végezhessék 
területük gyógyszerellátásának irányítását A tanácsosítással egyidejűleg a 
gyógyszertár vállalatok elnevezése is m.egváltozott. A Gyógyszertár:i Központ 
elnevezéssel is kifejezésre kívántuk juttatni, hogy azok az egészségü~yi ellátás 
szerepét töltik be 

Szocializmust építő hazánk gazd.."'lJSági rendje tervgazdálkodáson alapul 
Elképzelhetetlen, hogy a tervgazdálkodás rendjén belül a gyógyszerellátás 
tervszerűtlen legyen:, valamint a gyógyszeltermelés, gyógyiSzerkészletezés és 
fogyasztás ne legyen összhang:ban. más népgazdasági ágazatok - eLsősorban. 
az ipar és külkereskedelem __: terveivel 

A gyógyszertervezés megvalósítása kétségtelenül nehéz feladat. A gyógy
szerellátás teljes szocializálása előtt gyógyszertervezésre nem is lehetett· gon
dolni Általános vélernény vOlt, hogy a gyógyszer fogyasztás, a gyógyszerforga
lom tervezésére ni.m.cs lehetőség, mivel a szükséglet mennyiségét és minőségét 
számtalan előr e fel nem mérhető körülmény befolyásolja .. A2 állan1.osítás ófa 
eltelt 10 esztendő bebizonyította, hogy a kétségtelenül fennálló bizonytalansági 
tényezők ellenére lehet gyógyszerforgaimat tervezni, sőt a zavart..'llan gyógy
t::zerellátás, nemkülönben a tervszerű gyógyszertermelés egyaránt megköveteli 
a gyógyszertervezést is 

A gyógyszertervezés a statisztika adataira támaszkodik, figyelembe veszi 
a várható fejlődést mitnőségi és merunyiségi téren egyarárit .. ·A gyógyszerterve
zés első éveiben az okozta a legtöbb nehézséget, hogy nem álltak r endelke
zésre megfelelő statisztikai adatok Éppen ezért abban az időben aluLról feiépí
tett tervezési rendszert kellett bevezetni. Ennek megfelelőerr néhány évig vala
mennyi gyógyszertár szükségleti tervet készített cikkelemenként a központilag 
kidolgozott és rendelkezésre bocsátott forgalmi tervszámok alapján. A gyógy
szertárak és intézeti gyógyszertárak összesített tervei - kiegészítve a tartalé
kok felhalmozására fordítandó mennyiséggel, valamint az egészségügyi tárcán 
kívüli területek gyógyszerigényével ·- képezte alapját az ipar és, a megfelelő 
külkereskedelmi szervek számára megadott gyógyszenszükségletnek. 

A gyógyszertár vállalatok raktárainak felállítása után lehetőség nyílt arra, 
hogy a vállalatok önálló gazdasági tevékenységet folytathassanak A gyógyszer
tár vállalatok keretében működő gyógyszergazdálkodás'i csoportok gyógyszerfOr
galmi nyilvántartásokat fektettek fel és az ily módon rendelkezésükre álló for
galmi tényszámok alapján önálló tervezést folytathattak, tehát mentesíteni le-· 
hetett a gyógyszertárakat a cikkelemenkénti te1vezés alól Ez időtől kezdve a 
gyógyszertári tervek helyett a gyógyszertári központok tervei képezték az or
szágos gyógyszerterv alapját 

Időközben a Gyógyáruértékesítő Vállalat országos gyógyszerforgalmi 
nyilvántartást vezetett be. Néhány év elteltével a tervezés kiindulási alapjául 
szolgáló forgalmi tényszámok már itt is rendelkezésre állottak, s így lehetőség 
adódott a gyógyszertervezés további egyszerűsítésére. Ennek megfelelően, 
1957-től kezdődően a cikkelemenkénti gyógyszerfogyasztási tervet a Gyógy
áruértékesitő Válla.lBJt központilag készíti el saját forgalmi statisztikájának se
gítség-ével Ettől kezdve megszűnt a gyógyszertári központok cikkelemenkénti 
tervezése és a tervezés során csupán a .saját maguk által megtervezett forga
lom forintértékének cikkcsoportokra való szétbontását végzik el Ez azonban 
csak látszólag jelenti azt, hogy a gyógyszertád központok nem veszik ki részü
ket a gyógyszerforgalom cikkelemenkénti tervezéséből A valóságban nem így 
van. A gyógyszertári központok is végeznek cikkelemenkénti tervezést, csak 
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n:m az. országos tervmunkák alkalmával, hanem más időpontokban. igy a 
kezpontilag meghatározott időnormák alapján cikkelemenként tervezik törzs
~észleteiket. Ugyancsak cikkelemenként határozzák meg a havi rendelések al
kalmával gyógyszerszükségletüket is, mely lényegében ugyancsak tervezési 
te:adat Mindkét említett tevékeny-ségük a központilao készített tervek e11en
űrzé.sének és esetleges módosításának alapjául szolgál"' 

Az évek során sz~rzett tervezési tapasztalataink ellenére minrlmáig el6-
for;J-u1nak hiányosságok tervezésünkben Egyes esetekben alábecsüljük a 
gyogyszerfor galam vár ható emelkedését Killönösen nehéz az új gyógyszer ek 
~ervszámának megállapítása, mivel ezekre nézve forgalmi tényszámok nem 
allnak rendelkezésünkre és gyakran az élet a legkülönbözöképpen, s.zinte fel
mérhetetlenill alakítja ki ezek szükségletét Ugyanakkor az új hatásosabb ké
iSZítmények bevezetése igen gyakran több, forgalomban levő régebbi gyógy
szer felhasználására is komoly kihatá&'5al van. Ilyen és ehhez hasonló bÍzo~y
talansági tényezők okoznak nehézséget az éves gyógyszerszükségleti és beszer
zési tervszámok kialakításában és ezek következtében válik gyakran szüksé
gessé az éves tervek m.enetközben történő módosítása 

A tervek és azok módosítása önmagában természetesen nem elegendő az 
i~é~yek biztosításához A Miniszter tanács r endeletileg kimondja, hogy a szo
C'Iahsta szervezetek a népgazdasági terv megvalósítását szolgáló termékforga
lom lebonyolítására egymással szállítási szerződést kötelesek kötni E rendelet 
értelmében a Gyógyáruértékesítő Vállal~t szállítási szerződést köt a gyógyszer
gyárakkal és ilyen módon biztosítja a gyógyszerszükséglet termeléséf 

~int ~ár_ korábban en;lítettern, az elm.últ évek bebizonyították, hogy he
lyes es szukseges a texvezesen alapuló gyógyszergazdálkodás-. Ugyanakkor bi
zonyítást nyert az :is·, hogy az egyre növekvő gyógyszerforgalom lebonyolítása 
még a legkörülteki111több tervezés és a legrugalmasabb tervezési rendiSzer m-el
lett sem oldható meg zökkenőmentesen a megfelelő ta1rtalékkészletek hiányá
ban A gyógyszertárak államosítását követő első időszakban magunk is elkö
v.:ttük azt a hibát, hogy alacsony szinten tartott tartalékkészletekkel igyekez
tunk lebonyolítani a mind jobban növekvő gyógyszerforgaJmat Ezt a hibát a 
tervgazdálkodá-si tapasztalatok hiánya okozta, hiszen ebben az időszakban út
tör'Ö jelleg~ munka hárult sok területen - többek között e téren is __ a 
gyógyszergazdálkodókra. Az ellátás nehézségei láttán felismertük ezt a hibát 
és. i~~ekeztünk .tartalékkészlet-eket biztosíta111i a gyógyszerellátás valamennyi 
szrn~Jen. Nem bs feladat volt ez, mivel -- a1nint erről már korábban is szó 
esett.-, az állam?sí~áskor mind a gyógyszertárak ban, mind a nagy kereske
deimr vallalatoknal rgen alaosony készlet állt rendelkezésünkre Mecr kellett 
t:'hát teremteni a készletek növelésének pénzügyi és anyagi feltételeiÍ E fel·
tet~lek megteremt~~~ viszO!I1t a népgazciaság és a gyógyszeripar akkori hely
zeteben nem volt konnyen megoldható feladat 

Mindenekelőtt elvileg kellett tisztázni .a kérdést Leszögeztük, hogy a biz
tonságos gyógyszerellátás nélkülözhetetlen előfeltéi.ele a tartalékkészlet az· ún. 
törzskészlet Hamarosan kiegészült ez a megállapítás azzal, hogy tartalékkész
letekre az ellátás ~alamennyi szintjén - gyógyszertárakban, központi raktá
rakban és az országos készletező feladatkört betCltő Gyógyáruértékesítő Vál
la_la~ál - egy~r~t szü~tSé~ van Nehéz volt meghatározni a tartalék nagysá
gat es_ m~gosztasanak ~ra~~a! C~ak több éves ~yakmlat alakította ki a helyes 
tartalekszmtet, mely k1eleg1to biztonságot nyújt, ugyanakkor nem túlrnér ete-
z ett. Így gyógyszertárakban egy, központi raktárakban három, a Gyógyáru-
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értékesítő Vállalatnál pedig kéthavi átlagforgaJam szü~égleténeK n;egfel;Iö 
tartalékkészlet raktározását tűztük ki célul Ez:'k az 1~ono::~ak a~talano~g
bam érvényesek, de minőségi, éltarthatósági es ra~~rozaSl :negg~n~olas?k 
alapján néhány gyógyszer tartalékkészletének nagysagat ezektDl elieroen al-
Ja,pítjuk meg (pl rövid lejárati idejű gyóg~szer_e~). . , , 

A tartalékkészleteken felül valamennyi ellatatn szmt meghatarozott folyo
készlettel is rendelkezik. A folyókészlet lényegében egy-eg~ _üte~es gyógy
szerutánpótlás közötti időszak forgalmi szükségletének fedezeshere_ h1v~~o~. 

Mea kell jegyezni, hogy az előbbiek alapj <in elvileg meg atározo -esz-· 
leteket "'soha nem -tudtuk teljes egészükben kialakítani Ennek több, oka volt~ 
melyek közül a leglényegesebbek a következők: A_ forga~om nen: ~a:t,, naro:-
méretű és gyakran ugrásszerű emelkedése, a gyogyszenpar telJ_esltokepesse
gének nem kielégítö volta, pénzügyi és tárol~ nehé::Sége~ stb Igy a_ forgai
mat eddig minden esetben az elvileg meghata;~zottnal alacsonyabb ~eszletek
kel bonyolítottuk le és jórészt ennek tulajdomlJuk, hogy az 1950-es evek ele
.'.-. cryócryszerellá-tásban kisebb-naigyebb fen_nakadások n~utatkoztak. Kehseg-
Jea~ a ö ,." . , T 1, 
telen hogy súlyo~ ellátási zavaroK ezekben az evekben sem voltak; a an ez 
az oka annak, hogy sok esetben és sok helyütt felvetik, 1:-ogy a gyo~szerf?r
galom lebonyolításához alacsonyabb tartalékkészletek 1s elegendok, mmt 
;_hogy azokat mi az előbbiekben említett időnormáinkban meghatároztuk 

J elenlecr nem tartjuk időszerűnek a gyógyszer tartalék ok csökkentését~ 
mivel ez _"'véleményünk ,szerint - veszélyeztetné a gyógyszerellátás zava:ta
lonságát. Ezen véleményünk kialakításánál figyelembe vettük a ~ógysz~ri~ar
állapotát Lényeges javulást csak a folyamatban levő rekon~:rukc1~ b~feJezese 
után várhatunk a gyógyszerip~r területén Figyelembe vettuk tovabba a ~e-
zőcrazda:ság szacialista átszervezéséből adódó, előzően pontosan fel nem mer
he~ gyógyszerforgalom emelkedést és a máso·dik 5 éves népgazdasági terv 
minden vonatkozásában jelentős mértékű egészségügyi előirányzatát Hasz-· 
szabb időbe telt. míg érvényesíthettük ezt az álláspontunka.t, végeredményben 
.a~onhan elértük célunkat. igy készletezésünket ma már nem gátolják pé111z
ügyi akadályok. Raktározási problémáink azonban kétségt~lenül_ ~úlyo~a~, _bár 
ezek a nehéZBégek ma még egyáltalaban nem, vagy as.ak Igen kiS mertekben 
okoznak zavarokat. ellátási vonatkozásokban Az ellátás t&rén jelenleg mutat
kozó kisebb zavar~k oka elsősorbam_ a gyógyszeripar és az azt kiszolgáló ipar
ácrak termelési nehézségei, valamint a gyógyszertervezés és az igények tény
h;'ge.s aJ•akuLásta közötti -elrt:érés. Ez utóbb emlitett terve:oéls,i hiányosságak a 
legtöbb esetben a forgalomba kerülö új gyógyszerekből mutatkoztak _ 

Az utóbbi években gyakran tapatSztpltunk olyan jelenségeket, hogy- az 
elegendő mennyiségben rendelkezésre álló gyóg~szerek hián~o~tak némelyi_k 
gyógyszertárbarn és a betegek csak keresgélé~ utan, esetleg nehany na~os ke
sedelemmel juthattak hozzá a szükséges gyogyszerekhez. Ezek a hely-I zava-
1 ok a oyógyszerellátáJS általános helyzetét alapulvéve indokolatlannak minő
sültek és arra engedtek következtetni, hogy még az alapjában véve előírás .... 
8Zerű és lelkiismeretes gazdálkodási munkát végző gyógyszertárak sem képe·
sek minden szempontból kielégítö készlet-szortírozottságot biztosítani Láttuk. 
hogy az utóbbi években nagy számban fmgal_o~ba kerülő ú.i_ gy~gyszer és a 
forgalom nagyütemű növekedés; továb.~ nehe~~tl a helyzetet, es ~md nagyo?~ 
követelményeket támaszt a gyogyszertarvezetőkkel szemben. Elsosorban ezert 
jutottunk arra az elhatározásra, hogy a közp_onti :aktár~:C k~zleteinek r~vá
sára növeljük a gyógyszertárak készletét, megpedig a torzskeszlet 50%-aval. 
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Figyelembe véve a gyógyszertárak tárolási problémáit és a gyógyszerforga
lom további emelkedését, aggályosnak láúszott e meg.emelt gyógyszertári törzs
készletek elhelyezése. Ezért a törzskészlet megemelésével párhuzamosan sűrí
teni kívántuk a gyógyszertárak ütemes ellátását, ily módon csökkentve folyó
készleteik nagyságát E kettős - a készletszint alakulására nézve ellerritétes 
haiású - intézkedéssei kb 25%-os Ft-értékkel növeltük a gyógyszertárak át
lagkészletét Ez az átlagkészlet emelkedés azonban olv módon realizálódik 
hogy a gyógyszertárak :rllaximális készlete a korábbinái alig 8-lOOj0-kal több; 
minimális készletük viszont lényegesen, kb. 500f0-kal meghaladja a korábbi 
gazdálkodási rendszer minin1ális készletszintjét 

A készletátcsoportosítás e1:sődlege.s célja - mint már említettem - a 
gyógyszerellátás javítása volt. Másodlagos célként könnyíteni kívántunk a 
központi raktárak tárolási nehézségein és gátat kívántnnk vetni az utóbbi idő
ben mértéktelenül e1szaporodó ütemen kívüli gyógyszertári rendeléseknek, mi
vel ezek a költségek indokolatlan növekedését okozták Voltak. akik kételkede 
tek abban, hogy ez a gazdálkodási rendszer biztosítja az eniliiett célok eléré
sét Ma már több gyógyszertári központ 4-8 hónapos tapasztalata alapján ál
líthatjuk) hogy ez a rendszer meghozza a várt eredményeket. Éppen ezért úgy 
döntöttünk, hogy még ebben az évben valamennyi gyógyszertári központnál 
bevezetjük a felemelt hálózati készletekkel és a sűrített ütemrendelésekkel 
való új gazdálkodási é.s ellátási rendet Hangsúlyozni kívánom) hogy a hálózati 
készletek megemelése a gyógyszertari dolgozók de elsősor ban a ayócryszertár
vezetőkben megnyilvánuló fokozott bizalom jegyében történhetett'. A jövőbeE 
a gyógyszertárvezetők nagyobb készletek gazdái lesznek és ennek következté
ben az eddiginél fontosabb és felelősségteljesebb ISZerep hárul rájuk a zavar
talan gyógyszerellátás biztosítása terén .. Jó vagy rossz g'azdálk0dási munkájuk 
fokozott mértékben játszik közre, hogy kielégítő gyógyszerellátást biztosítunk-e 
vagy tS-em 

Itt szeretnén1 megemlíteni, hogy ez az új hálózati gazdálkodási rendszer 
nemcsak fokozott felelősséget,. hanem vitathatatlanul töhbletmunkát is jele:rit 
a gyógyszertári dolgozók részére Ennek ellenére a kísédetet folytató gyógy·
szertári központokban heasületesen elvégezték ezeket a feladatokat A kisér
leti időszakban Jnegjsm~rték ,az új rendszer kétségtelenül jelentős előnyeit is, 
és ma már ennek birtokában helyeslik ezt a rendszert és szíves:en válLalják az 
ezzel járó munkatöbbletet. A gyógyszertári dolgozók ismét bebizonyították -
rnint azt a múltban már oly gyakran megtették - magas fokú hivatássZi€rete
tüket érs áldozatvállalási kéSzségüket a gyógysZierellátás javítása érdekében 

A raktározás. problémáiról az előbbiekben már több szó esett. A decentra
lizálás során, amikor :a gyógyszertári központok gyógys:zerr:aiktáraikat megszer
vezték, két szempontból is nehéz feladat előtt állottak Először· a megfelelő he
lyiségek felkutatása és biztosítása okozta a nehézség.eket, a későbbiek során 
pedig nem kevésbé bizonyult nehéznek a raktárak szakemberrel való ellátásá
nak biztosítása, rnivel vidéken igen kevés s22akemberük. volt. Részben a tapasz
talatok hiánya, de főleg a r endkívül korlátozott 1ehetőségek következtében a 
megyei raktárak hamarosan szűknek bizonyultak. Berendezésük és felszerelé
sük sem volt a legm.egfelelőbb. A raktárak belső elrendezése és funkcionális 
felépítése az évek során :szer7..ett tapasztalatok alapján fejlődött ugyan, de a 
hel:yBzűke e téren is nagymértékben korlátozta az áhszervezés.eket, a jó elgon
dolások megvalósítását 

Hiba volt, hogy az elmúlt években kevés figyelmet fordítottunk a gyógy-
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raktározás terén mind élesebben felmerülő problémák megoJdására, A 
~:e:rehajtott raktárfejlesztések nem voltak elege~dők, ?em tartot~k lépést __ a 
g ors ütemben növekedő tárolási feladatokkal Lényegeben csak ket ikorszeru
n~k és· megfelelő méretűnek rninősíthető megyei raktárral rendelkezünk, Bor
sod és Pest megyében) mindkettő új létesítmény A többi megyei raktár többé
kevésbé szűkös Némelyik elérte befogadók~pessége felső határát és már most 
sem képes a tárolási feladatokat maradéktalanul ellátni A Fővár-osi Taná:s 
Gyógyszertári Központjának raktározási viszonyai a legnehezebbek, nem ku
lönben igen súlyos a Gyógyáruértékesítő Vállalat raktároz-ási helyzete. Nem 
megnyugtató a gyógyszerraktárak szakemberképzésének és utánpótlásának kér
dése sem. 

A közelmúltban átfogóan felmértük a gyógySzerraktározás helyzetét és 
lehetőségeink ismeretében pr o gramot dolgoztunk ki a gyógysz-erraktározás 
problémáinak megoldására E program ismertetésére a későbbiekben még visz
szatérek 

A gyógyszerutánpótlás tervszerűvé és rendszeressé tétele terén adódtak ta
lán a legnagyobb és legnehezebben megoldható feladatok a gyógyszerellátás 
szocializálását követő első időkben A legteljesebb rendszertelenség uralkodott 
e téren a gyógyszertárak államosítását megelőző időben, és ig-en nagy ellE·nállást 
kellett leküzdeni a tervszerű munkára tölté-nő átállítás során. 

A legegyszerűbbnek bizonyult az átállás a Gyógyáruértékesítő Vállalat és 
a gyógyszergyárak viszonylatában Altalános érvényű kormányrendelet alap
ján már 1950-ben kialakult a ma is érvényben levő száUít.ási szerződések rend
szere. Az azóta eltelt időben lényegében c.sak finomítások történtek ezen a terü
leten, amelyek közill száronnkra a legjelentősebbek é-ppen a tervmódosítások 
elősegítését célozzák, figyeleiTib_e véve a gyógysz;erforgalom és gyógyszerterve
zés sajátosságait. Lényegesen nehezebb volt az előbb említett általános érvényű 
kormányrendelet alapján a Gyógyáruértékesítő Vállalat és a gyógyszertári köz
pontok szerződéseS kapcsolatának rendezése Ebben a viszonylatban már elen~ 
gedhetetlennek látszott) hogy a gyógyszerforgalom ~~nden más: keres.k.edelrru 
ágazattól ea:ősen eltérő sajátoss,ágait figyelembe vegy~<>:. Ne~eZit~tte a hely: 
zetet az a már korábban említett tény is, hogy a gyogyszertar valLalatok elso 
időkiben statisztikai adatok hiányában nem tudták pontosan felmérni szük-ség
leteiket Így a gyógyszertárak által megte<Vezett !J!ógyszerszükségletre ,ebb~'; 
az időben a gyógyszertár vállalatok kötöttek szerzodest a Gyogyaruerttkeslto 
Vállalattal A gyógyszertárak megrendelés.eiket közvetl.enül a Gyógyáruértéke
sítő Váll:alatnak küldték és a gyógyszertár vállalatok csak utólag szereztek tu
domást gyógyszertáraik rendeléseiről és. azok teljesítéséről Ezt az állapoltot 
olyan ütemben lehetett felszámo1ni, amilyen ütemben a központi raktárak há
lózata ki épült és a gyógyszer gazdálkodási osztályok gyógyszerfor gahni nyilván
tartásaik felfektetése alapján önálló gazdálkodási tevékenységüket megkezdhet
ték Ezt követően fokoz~tosan javult a gyógyszertár vállalatok gazdálkodási 
munkáj:a és rendszereződött kapcsolatuk a Gyógyáruértékesítő Vállalattal Ki
alakult a ma is érvényben levő ütemszerű havi megrende1ések és szállítások
rendszere 

Legnehezebb volt a gyógyszertárak tervszerü és rendszeres g:lógyszerután
pótlásának megszervezése Az első időszakban, amíg a gyógyszertárak közvet
lenül a Gyógyáruértékesítő Vállalattal álltak összeköttetésben, még általána> 
volt az államo.sításrf:, megelőző évek gyakorlata: a sűrű időkQ-zökben, rendszer
telenill feladott megrendeléseken alapuló gyógyszerutánpótlás A központi rak-
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tárak m~~ít~sa utá:' fokozatosan térhettünk át a gyógyszerutánpótllís r=d-· 
szereseb?é tetelere Eloszor a heh beütemezett rendelések bevezetésére került 
~or' maJd kéthetes, végül pedig - nagy ellenállás leküzdése után - a havi 
utemes. megrendelések rendszerére állítottuk át a gyógyszertárakat Ahhoz 
hogy Vlszonylag hosszú időszak gyó~=wrszü'-~""'leté" ·~~'«~·ro· • · ·-; • h 'k f 1 . , , E>J ~ """""' '' "-'"c"col pon;,ossagg~ 
mer ess~ e, ~o~szertára1nk:, ugyancsak statisztikai adatokra van szükségük 
E~ek b1~oslta.::a er_dekében kötelezően előírtuk valamennyi gyógyszertár ré
s~ere a beerkezo gyogyszerek nyilvántartás:ba vételét, az ún. extra.!Jálást. Ez a 
v1szo~yl~ nem mu~kaig~n!es nyilvántartás megfelelő támpontot nyújt gyógy
szertarrunknak gazdálkoda:n munkáj'Jkban, éppen ezért elengedhetetlenül szük
S::g;s, A_gyó~z.ertárvezetők nagy többsége már felismerte az extrahálás jelen
toseget es nund kevesebb ellenvéleményt hallunk e nyilvántartással szemben 
melynek további fenntartását változatlanul szükségesnek tartjuk ' 

, ~ gyógyszere~lát~ zavartalanságának biztosítása érdekében a gyógyszer
ellatás valamennYJ. szmtjén lehetőséget adunk az ütemen kívüli rendelések esz
közlésére (pót- és statim megrendelések) Adminisztratív kmlátozó intézkedé
sek alkalmazását nem tartjuk célszerűnek ezen a területen, de szükségesnek 
és helyesnek tartjpk ha a helytelen gazdálkodási munka követke:atében rend
szerese.n üte~e?. kívüli megrendelésekkel dolgozó gyógyszertárvezetőket f.igyel
meztehk e hibaJukra és megtanítják a helyes munkára 

!:z alkalommal is rá kívánok mutatni a gyógyszertári megrendelések pon
tos osszeállításának nagy jelentőségére A helytelen, a :szükségleteket figye
lembe nem vevő megrendelés azon túlmenő·en, hogy helyileg ellátási zavarakat 
okoz, meghamisítja a gyóg~szerforgalom statisztikai adatait. A hamis adatokból 
te~mészetes.en hibás tervszámok születnek :s ez viszont vég:ső soron országoo 
mere;ekben jelentkező ellátási zavarok fonása lehet. Igen lényeges tehát, hogy 
-a gyogy~:ertárak a~ elérhető legnagyobb pontossággal a valódi szükségleteknek 
m_e~fel~loen ~endelJenek. Kövessék nyomon rendelés-eikkel a forgalom növeke
_Deset, Ily modon biztositva .a beszerezhető gyógyszerekből körzetük ellá,tás.át 
Ugy~~'Or kerüljék el .azt, hogy a gyógytSZ!ertáraklban immobil készletek hal"" 
mozodJa:nak fel Az 1960 május elején végrehajtott országos gyóg'y!S:zertári kész-
1etfelvétel er·edményéböl ana kell következtetni, hogy e téren gyógyszertáraink
nak még :sokat kell javítaniuk munkájukon A gyógyszertárak készletezési mun
kája ma még messze elmarad a gyógysze:rellátás többi szintjén folyó készlete
zesi munka színvonalától 

A gyógyszerutánpótlás- mint sze1 vezeti kérdés- a legszorosabban össze
függ ,a. ~?gyszerszállítás problémájával. Ez alkalommal részletes.en a gyógy
szertan kozpontokon belüli gyógyszerszá:llításokkal kívánok foglalkozni. Azért 

_tar ton: .ezt elégség~esnek. mivel a gyógyszergyárak és a Gyógyáruértékesítő Vál
lal~ t, llJertve a Gyogyért és a gyógyszertári központok közö.tti gyógyszertszá!llitás 
egeszen szíik köröket érdeklő kérdés és az itt kialakult szállítási rendszer _ 
:megítélésünk szerint - teljes egészében megfelelő 

. _ A gyóg}szertári központokon belüli szállítások a központi raktárak létesítése után 
:rel~ntke~tek felad~tként a gyóg)szertár vállalatoknál A szállítások megszervezése 
.tekr~tete~en a g:y~gyszertár vállalatok meglehetősen magukra hagyatva igyekeztek 
megol~an~ f_:la~ata.rk_at ~elügyeleti szervűktől nem sok gyakorlati támogatást kaptak. 
~z Ege~z~~gugyr Mm;szterium maga sem rendelkezett tapasztalatokkal e téren és nem 
.ali! modJa?an _a gyogyszertár vállalatokat megfelelő szállító eszközökkel ellátni. A 
g~ogysze:tar vallalatok tehát adottságaiktól függően, a biztonságos gyógyszerellátást 
:mrnt elsodleges célt szem előtt tartva szervezték meg a gyógyszertárakba irányulÓ 
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gyógyszerszállítást Három fő szállítási forma ala~ul~ ki: a~ A~?.V darabárujáratain~ 
igénybevétele, az AKÖV-től bérelt gépkocsik tura]árata1, vegul __ &. kozpor1tok .:-a-J~t 
tulaidonában levő gépkocsik igénybevétele A felsorolt alapvete formal\..Orl oelul es 
.azok kombinációjával a legkülönbözőbb megoldásokat megtalálhatjuk Min~enesetre 
megállapítható, hogy a gyógyszerszállításokkal szemben támasztott alapvet~· köv-etel
ményeknek ma már valamennyi szállítási mód megfelel A hátrányok és hiányossá
gak inkább mellékes területeken - mint pl a g~ngyöl;g-vissz~zállítás, a .kísé __ rő sze
n1élyzet létszámigénye stb - jelentkeznek A kezelmultban teszletesen VJ.zsgaltuk a 
gyógyszertári központokon belül kialakult szállítási eljárásokat és főleg azok gazda
s~gi mutatószámait. Megállapítottuk, hogy gazdaságosság terén még elég sok tenni
\ aló akad Ebből a szempontból sem lehet ugyan határozottan állást foglalni, hogy ez 
vagy az a szállítási mód lényegesen előnyösebb a másiknál Tapasztalataink szerint a 
saját gépkocsi beállítása előnyösnek látszik, és erre mutat a gyógyszertári központok 
tör'ekvése is Figyelmet érdemlő jelenségek ott mutatkoznak, hogy nagyjából azonos 
adottságú és hasonló szállítási rendszerben működő központokban is erősen eltérőerr 
alakulnak a szállítási költségek Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség egyes gyógyszertári 
központok szállítmányozásának szervezésében mutatkozó hiányosságokra enged követ
keztetni Éppen ezért szükségesnek tartjuk e probléma további részletesebb elem
zését 

A Magyar Posta jó hírnevéhez méltóan kifogástalahullátja el a statim meg
rendelésekre történő gyógyszerszállításokat Ezen a területen fő probléma, hogy 
a szállítmányozásnak ez a formája a legköltségesebb. Éppen ezért lehetőség sze
r int alacsonyabb színvonalon kell tartani. az ütemen kívüli é.s főleg a statim 
gyógyszertári rendelések számát. Ilyen típusú rendeléseket csak a gyógyszer
ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében szabad __::_ ilyen esetben viszont 
kötelező is - feladni. Az utóbbi években szerzett tapasztalataink alapján meg
állapíthatjuk, hogy a gyógyszertárak ütemen kívüli megrendeléseimind ellátási, 
mind gazdálkodási vonatkozásban hivatásuktól egészen eltérő szerepet töltenek 
be Sok az olyan ütemen kívüli megrendelés, amelynek feladása azért vált szük
ségessé, mert az ütemrendelés összeállítását gondatlanul végezte a\ gyógyszertár, 
és így az ütemidőszakon belül ko n ekciók váltak szükségessé. N enikülönben sok 
olyan ütemen kívüli rendeléssel találkozhatunk, amely nem az ellátás folyama
tosságának biztosítása érdekében került feladásra, hanem különböző készletgaz
dálkodási meggondolások, pl a zárókészlet érték beállítása alapján 

A már korábban említett okok mellett többek között ezért is jutottunk arra az 
-elhatározásra, hogy a gyógyszertári készletek növelésével párhuzamosan sűri~~ü~ ~ 
gyógyszertárak ütemrendeléseit, mégpedig az eddigi havi egy alkalommal torteno 
megrendelésről havi két megrendelésre. így megrövidül az ütemrendelések ~t~zötti 
idő könnyebbé válik a szükséglet felmérése a rövidebb időszakra A for galm1 mga
dodások köve_tkeztében előadódó többletigények biztosítása jórészt az ütemrendelések 
keretében megoldható, nem lesz szükség póimegrendelésekre és lényegesen kevesebb 
]esz a s+atim megrendelések száma. Tennészet-esen tisztában vagyunk azzal, hogy az 
ütemen kívüli megrendelések e rendszer keretében sem fognak teljesen megszűnni 
.Bizonyos azonban - és ezt a kísérleti tapasztalatok máris igazoljál}: -, hogy lénye
gesen csökken majd az ütemerr kívüli rend-elések száma és még fokozottabban csök · 
ken e rendelések tételszáma. A megmaradó üt-emen kívüli rendelések minőségileg 
masok lesznek Kevés és valóban a gyógyszerellátás biztonsága érdekében megrendelt 
tételből fognak állni. úgy véljük, hogy az ütemen kívüli rendelések jelentős csökke
nése következtében mutatkozó megtakarítás ellensúlyozni fogja azokat a többletkölt
sÉgeket, amelyek az ütemszállítáSok sűritése következtében jelentkeznek így a költ
ségszint emelkedése nélkül megoldható leBz az új hálózati gazdálkodási rendszer A 
költségszint alakulására vonatkozó Tapasztalatok, amelyeket a kísérlet időszakában 
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szereztünk, kedvezőek, de az e téren várható végleges eredményekről ma még nem 
va~yunk teljesen bizonyosak. Nem kétséges azonban, hogy a költségszint alakulása 
tekmtetében is döntő szerepet játszik majd a gyógyszertárak gazdálkodási IDW1kájá
nak minősége 

Végezetül a gyógyszerellátás néhány fontosabb gazdálkodási kérdésének 
távlatával kívánok foglalkozni. -

A második 5 éves tervvel kapcsolatos tervmunkák során alapvető feladat 
volt .a tervi~őszak-gyógyszerforgalmának meghatározása. A tervezé~ során a for
galome~el!ked~s e]múl~ években kialakult ütem-ét vettük alapul, megnövelve azt 
a mezogp.zdasag szaeralista átszervezéséből következő forgalomemelkedéssel 
me!? utóbbi különösen az 1961-1963-as években jelentkezik majd. E két alap~ 
ve:o szempo~~ ~rgyelembevéielével a gyógyszertári központok 1965 évi forgai
mat az 1959 evr forgalom 167°/c-ában terveztük meg Még jelentősebb mértékű 
forgalon:emelk:dést ter;ezt~nk a kórházak és egészségügyi intézetek gyógyszer
~ogyasztasa, te;en. A masodrk 5 éves terv időszakában az új nagyszámú kórhází 
agy abszolut ertelemben növeli az intézeti gyógyszerfogyasztást, de emellett fi
gy~lembe. ke;-ret: ve~ni, hogy a terv előirányzatai szerint jelentős mértékben fej
~od~k ~z mtezetr, ~oiD;szerellátás minőségi színvonala is. Mindezek alapján az 
Intezetek 1965 evr gyogyszerfogyasztását az 1959 évi 2230ío·-ában határoztuk 
meg 

. A ter~e~és sor á.n figyelembe vettük a gyógyszerforgalom összetételében vár
h~ to elt~lo_das~k~t rs A gyógyszerkülönleges.ségek forgalmi arányának további 
no:rekedes~t vaiJ~k, ezzel szemben a magisztrális gyógyszerek részaránya ter
ven~k szennt t?~a?~.ra is cs~kkenni fog. A magisztrális gyógyszerforgalo~ csök
kene.se, ~· I?~~rtelesun~ szennt -·.csak viszonylagos lesz, mert úgy várjuk, hogy 
abszol~t mertekben, lenyegesen k1sebb ütemben ugyan, mint a gyógy.szerkülön
legess:ge~ forga!~a, növeked?i, f~g a magisztrális gyógyszere-k szükséglete is 
Ez utobbr felteve.sunk helyesseget rndokolja az új FaNo bevezetését követő for-~ 
g~lom~melkedés és az e téren várható további fejlődés. Ami a gyógyszerek ha
ta.s~anr csoportjai között várható arányeltolódásokat illeti, tervezésünk során 
e~sós_orban az a~t~.bioti~umok, vitaminok és hormonkészítmények átlagos mér
teket meghalado ut emu for galamemelkedését vettük figyelembe 

. A~ e~elkectq ~yógyszerfo_gyasztás következtében készletezési és raktárfeladataink 
tovabb1. nov~e.ked..ese:rel kell s_:amolnunk Különösen az ezzel járó raktározási feladatok 
meg~ldas_a mtsz1k rgen neheznek Még a nehézségek figyelembevételével sem dönt
hettunk _ugy, hogy a gyógyszerellátás biztonságát és folyamatos;<;ágát s.zolgáló tartaléi~> 
ké~zleteink időno~máit ~sökkentsük a második 5 éves terv során Nem tehettük ezt 
~e~ t: r:nert. a. gyogys~e:mar termelési biztonságát, raktározás.i körülményeinek meg
]avlta~~ c.~lz~. beruhazaso~ az elkövetkezendő években még nem, vagy csak kismérték·
ben §;yumolcsoznek; A~ a vele~ényünk, hogy mindaddig, ameddig a gyógyszeripar meg
felelo a_la~anyag, felkesztennek es csomagoló anyag tartalékokkal nem rendelkezik, 
nem szamlth~tun~ a_rr~, ~ogy zökl(enőmentesen kielégítheti igényeinket Különöskép
pen -~em t~dJa lnelegitem a forgalom előre nem látható ingadozásaiból adódó m -
~1~tkozbe~ 1el~ntkez~ többle.iigényeinket Éppen ezért a gyógyszerellátas egyes ~zin~
J€111 megall~pito!.t k_esztermektartalékok jelenlegi színvonalon való megtartását elen
gedhetetlenu.l szuksegesnek tartjuk a második 5 éves terv .időszakában 

~ !er:ridőszak?an .az elmúlt évekhez viszonyítva lényegesen nagyobbak a 
leheto~egemk ra~tarfeJlesztés terén. A legégetőbb raktározási problémákat meg
old~at]uk A gyogyszerraktározás jelenlegi helyzetének felmérése után 11 követ
kezo program megvalósítását tűztük ki célul: 
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JelenHis beruházásokkal megépítjük a Gyógyért gyógyszerkü1önlegességek 
elhelyezésére szolgáló új raktár át .. A Gyógyért vállalat felszabaduló raktárhelyi
ségeit a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja rendeL'l{ezésére bocsátjuk. Ez 
átmeneti időszakra javítani fogja az igen nehéz raktározási gondok~al küzdő 
főváro&i Gyógyszertári Központ heiyzet.ét Két új megyei gyóg~szeriaktár meg
építését tűztük ki célul Az egyik Somogy megyében - Kaposvárott ·-, a másik 
Veszprém megyében, ugyancsak a megyeszékhelyen létesül majd A Veszprém 
megyei raktári beruházás már- a kivitelezés stádiumában van A Somogy me
gyei raktárat jelenleg tervezik. További öt gyógyszertári közporit részére egy
egy tavábbfejleszthető rwktánészleg megépítését tűztük ki célul. Ezen raktár
részlegek - melyek egyenként kb. 800-1200 m' rakterűletet jelentenek -
megoldják a legégetőbb raktározási problémákat Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, 
Győr-Sopron, Heves és Fejér rnegyékben Gondosan ügyelnünk kell ezeknél a 
beruházásoknál- arra, hogy elsősorban a tervezés, de a kivitelezés is rnesszeme
nően biztosítsa a teljes kiépítés, illetve a perspektivikus továbbfejlesztés lehető
ségét. E raktárobjektumok fázisszerűen valósulnak meg. Első ütemben a már 
említett 800-1200 m 2-es, önmagában is működőképes raktár épül meg, a má
sodik ütemben e raktár bővítésére és teljes kiépítésére kerül sor, és kiegészí
tésképpen megépül majd a gyógyszertári központ laboratóriumai és irodáí 
elhelyezésére szolgáló épület is. A továbbfejlesztés követelményeinek figye
lembevételével a földszintes, üvegezett shédtetős; könnyen toldható épület
részekből álló, ún lepény-raktár látszik a legalkalmasabbnak 

Kempler d1 felszólalásával kapcsolatban megemlítem_, hogy a második öt
éves tervben esedékes raktárfejlesztési program megállapításánál semmiféle 
alapvető szervezeti változást -· így esetleges területrendezést - sem vettünk 
figyelembe · 

Véleményem szerint jelen időszakban nem találom szerenesés megoldásnak 
a tájegységi ellátási rendszer és raktári bázisok kiépítés$t abban az esetben, ha 
az nem járna együtt a gyógyszerellátás szervezeti rendszerének hasonló átalakí
tásával, bár a raktári beruházásaink földrajzi elhelyezése lehetővé teszi, hogy a 
későbbiekben áttérhessünk más ellátási rendszerre. l\!Iár a múltban célul tűztük 
ki, hogy a gyógyszertári központoknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy önálló 
gazdálkodást folytathassanak Az egész~égügyi ellátás területi egységének elve 
is megköveteli) hogy ezt az alapvető funkeiét ne szakítsuk ki a gyógyszertári 
központ mn.nkaköréből: 

Az előbbiekben nem említett gyógyszertári központok közül a legtöbbnek 
ugyancsak komoly raktározási problémája van. Jelentős beruházással nem tu
dunk segíteni ezeken a gyógyszertári központokon, mivel a rendelkezésünkre 
álló kereteket az előbbiekben felsor"olt beruházások felemésztik. Az a vélemé
nyünk azonban, hogy a helyi lehetőségek jobb kihasználásával_. a tanácsok segít
ségével megszerezhető helyiségek raktározás céljára történő felhasználásával és 
általában nagyfokú öntevékenységgel ezek a gyógyszertári központok is áthidal
hatják raktározási n'ehézségeiket, legalábhis olyan mértékben, hogy még néhány 
évig eleget tudjanak tenni a reájuk háruló feladatoknak Hogy ez a feltevésünk 
nem megalapozatlan azt éppen az e téren igen szép er:edményeket felmutató 
gyógyszertári központok .,...._.., mint pl Va.s: Zala, Somogy stb - példája bizo
nyítja 

Egyre inkább feln1.erülnek problémák a gyógyszertári készletezés területén 
is Elsősorban a fővárosi és általában a városi gyógyszertárak helyzete látszik 
nehéznek ebből a szempontból Éppen ezért fokozott gondot kell fordítani erre 
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a kérdésre. Amint az Bölc.s dr. előadásából kitűnt, a típus-tervezés során kellő
képpen érvényesítettük a raktározás szempontjait és követelményeit Sokkal na
gyobb jelentőségű azonban, hogy a gyógyszertári központok és az azok felügye
letét g-yakorló tanácsok a gyógyszertárak átépítése é.s korszerűsítése során 
ugyancsak elég figyélmet fordítanak a raktározás megoldására Sok esetben 
igen egyszerű, ráfordítást alig igénylő megoldásokkal gyökereserl meg lehet ja
vítani a raktározás körülményeit és nagymértékben lehet növeini egy-e!zy 
gyógyszertár raktározási kapacitását 

Értékelve az elmúlt 10 év munkáját, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a 
sok nehézség ellenér e komoly eredményeket ·-értünk el a szacialista gyógyszer
ellátás biztosítása teréh. A~ elért eredmények nem tehetnek elbizakodottá ben
nünket, de biztosítékát képezik annak, hogy a második ötéves terv során ránk 
váró igen komoly feladatokat - okulva az elkövetett hibákon és azokat k:ija
vítva - ismét siker_esen fogjuk megoldani. Ehhez azonban elengedhetetlenül 
szükséges a gyógyszerellátás valamennyi területén dolgozók komoly helytállása 
és jó munkája 

HOZZÁSZÓLÁS 

SZÉKELY TIBOR előadásához 

TURINO ANTALNÉ igazgató 
(Bajdú-Biha7 megyei Tanács Gyógy.szertá1i KözpontjaJ 

Az a megtisztelő feladat jutott osztályrészemül, hogy a gyógyszergazdálko
dás Hajdú-Bihar megyei tapasztalatairól beszélhetek. Örömmel vállaltam a fel
adatot, mert mint gyakorló gyógyszerész, szerettem ezt a munkaterületet 

Elöljáróban azt vizsgálom meg, mi a gyógyszergazdálkodás lényege, mí a 
célja Olyan készletek kialakítása gyógyszerraktárban és gyógyszertárakban, 
mellyel a jelentkező igényeket zavartalanul kielégíthetjük anélkül, hogy el
fekvő értékek keletkeznének 

Igen, de ez csak 10 év óta cél! Hogy is volt ezelőtt? 

Engedjék meg, hogy a gyógyszerészi pálya szetetetének és tanító principáli
saink tiszteletének egy per cet adózzak, amikor megemlékezem a r égmúltr ól, a 
20-as, 30-as évekről 

Volt olyan principáliso.m, akt szegény volt és nagyon öreg. Amikor csenget
tek a patikában, mert betévecit egy beteg, nem engedte, hogy bemenjek, ő ment 
be elsőnek Rájöttem, hogy a betegeknek gyakran azt mondta, másnap jöjjön a 
gyógyszerért, met t az orvosság az különleges és előbb meg kell hozatni .. Sze
gény, öreg gyógyszerész, másnapra kölcsönkérte a szomszéd községből a szüksé
ges gyógyszert .. mert alig volt gyógyszerkészlete Volt olyan főnököm, aki a ven
dégeit nem a lakásba vezette, hanem először a r-aktár ait mutatta meg, mertabban 
lelte gyönyörlíségét, hogy tömve voltak r-aktárai. Különben is tömegesen gyár
totta a különlegességeket, sőt egyik különlegességével kiszorította a másikat 
Ö volt az, aki az ,,elfekvő készletképződés" megakadályozására időközőriként el
ajándékozta saját gyógyszerkülönlegességeit 

Megemlékezem egy harmadik fa:jta ké.szletezőről, aki naponta rendelte meg 
a napi szükségletét 1\llegjegyzem, hogy mindhárman szentnek tartották a gyógy-

74 

szerészi fogadalmat és kifogástalan gyógyszert bizto~ítottak a betegeknek - a 
maguk módján 

Ez a kis visszapillantás - gondolom- alátámasztja azt a megállapításomat, 
hogy az elmúlt 10 év alatt nagy utat kellett megtenni a gyógyszergazdálkodás 
területén. Nagy változás történt az ernbé-rek gondolkodásában. Nem állíthat
juk, hogy lOOOj0-ig végbement ez a változás, de odáig már eljutottunk, hogy a 
tervszerű gyógyszergazdálkodás szükségességével mindenki egyetért és hajlandé 
foglalkozni 

Gyógyszergazdálkodásról szólvá az objektív feltételeket kívánom először 

megemlíteni: a raktárhelyiség és a káderek megyénkbeli problémáit 
Mindjárt 1951-ben, amidőn a Gyógyért Vállalat beolvadt a Gyógyszertár 

Vállalatba, olyan helyiségbe költöztünk. amely két év elteltével szüknek bizo
nyult. El lehet képzelni, milyen nehéz a helyzetünk 1960-ban, amikor a kiszálli
tott áru értéke az 1951 évinek több mint háromszorosa 

A raktári dolgozók száma 30-ról 59-re emelkedett. Nagyfokú öntudatra van 
szükségük, hogy munkájukat az adott körűlmények között jól végezzék, hiszen 
nem áll rendelkezésükre elegendő légtér, elegendő zuhanyozó, Oltözőszekrény 

A káderek kérdéséhez tartozik, hogy mi okleveles gyógyszerésztechnikuso
ka t helyeztünk a raktár ba dr o gis ta szakmunkások hiányában ,Jellemző, hogy a 
gyógyszerésztechnikusok kezdetben idegenkednek a raktári munkától, rrúg ké
sőbb megszeretik új munkahelyüket 

A gyógyszergazdálkodás objektív feltételei tehát a mi ITiegyénkben nem 
ideálisak Mégis a nagyobb megyék közül az elsők között vállaltuk a gyógyszer

,gazdálkodás új rendszerének bevezetését Hozzászólásomnak tulajdonképpeni 
-célja, hogy e téJ en szerzett tapasztalatainkat elmondjam Gondolom, ahol ez még 
nincs bevezetve, ott hasznos lehet, és ha más megye jobb módszerrel dolgozta 
ki a kétszeri ütemszállítást. úgy egészséges vitára a~ alkalmat. 

Hajdú-Bihar megyére jellemző volt az elmúlt években, hogy gyógyszertár
vezetőink készletezés helyett előszeretettel halmoztak Ezért évek óta szakelő_.,.. 

adóink prémium feladata: a túlkészletező gyógyszertárak .számának megadott 
-szintre való csökkentése. Ebből következik, hogy gyógyszertárvezetők és szak
€lőadók helyeselték a raktári készleteknek 50°/o-OS 'emelését 

A feladat az volt, hogy emeljük a törzskészleteket négyheti helyett hatheti 
mennyiségre, és ezzel egy idöben valósítsuk meg a havi kétszeri ütemszállítást 
úgy, hogy az költségtöbbletet ne okozzon. Ez sikerült Ma viszonylag ugyanolyan 
költséggel szá1lítunk, mint 1960-ban Nem annyir a a sta tim- és pátrendelések 
csökkenésével értük el az eredményt, hanem inkább a szállítások jobb meg
szervezésével 

A magisztrális anyagok kis2állítása havonta egyszer történik és csupán 
.specialitást szállítunk kétszer. A magisztrális szállítást úgy ütemeztük, hogy a 
raktári dolgozók munkája egész hónapban egyenletes legyen 

A .szervezési munkák és előkészületek után a január havi megyei gyógy
szertárvezetöi értekezleten a Főigazgatóság segítségével ismertettük, hogy feb
ruár hónaptól kezdve a már korábban jelzett új rendszerű gyógyszergazdálko
dásra térünk át Ez azt jelenti, hogy a négyheti átlagforgalomnak megfelelő 

tör zské.szlet mennyiségek helyett gyógyszertár aink hatheti átlagforgalomnak 
megfelelő törzskészlet mennyiségeket tartanak majd raktáron K 1 ci~kekből, ki-
véve az egyéves lejáratú készítményeket A jövőben havonta nem egy, hanem 
kPt ütemszállítás történik 
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Február 8-tól 23-ig bezáróan minden gyógyszertár törzskészletét feltöltöt
tük és a havi kétszeri ütemszállítást február hó végéig szintén m"egvalósírtottuk 

Nagy gyógyszerhiánnyal, nehéz raktározási körülményekikel küzdve lát
tuk el a feladatot Ahol a körülmények jobbak, ez a feladat nem nehez, mert 
hiszen mi is elvégeztük 

Felmerül a kérdés: hogy győzték ezt a munkát a raktári dolgozók és a 
számlázás? 

Valószínűleg hajdú-bihari sajátosság, hogy a feltöltés egybeesett a raktári 
dolgozók megerősítésével. A r aktárban alkalmazott fiatalkor ú dolgozók feb
ruárra már hasznossá tették magukat különböző előcsomagolásokkal, s bírta a 
számlázás is! Tagadhatatlan, hogy a február hónap nehéz volt, mert három elő
nyomott terhelési értesítőn küldött rendelést expediáltak gyógyszertáranként: 
egy feltöltést és a két ütemr endelést. 

Február és március hónapban a gyógyszergazdálkodás vezetője és Szakelő
adóink sokszor voltak a hálózatban. Ellenőrizték az extrahálásokat, törzskész
letek kiképzését, az egyéves lejáratú készítmények megfelelő jelölését Igyekez
tek közvetlen segítséget nyújtani az arra rászorulóknak 

Ezek után vizsgáljuk meg: maradt-e túlkészletező gyógySzertárunk? lVIég 
mindig akad 5~6% a 18~20% helyében 

Túljutottunk a kezdet nehézségein, még mielőtt az őszi-téli hónanakban a 
tsz dolgozók fokozott igényének kielégítésére kerülne sor. -

Hátra van még egy-két kérdés, amire rá szetetnék mutatni. Egyik a Statim 
rendelések dolga A havi kétszeri ütemszállításnak természetes következménye
ként várható a statim- és pátrendelések csökkenése. Ez nevelési probléma! Azt 
is megállapíthatjuk, hogy csak 1 észben képesség és nagyobb felében szecialista 
öntudat kérdése 

Mit tettünk ezért? 

Úgynevezett patronázs-mozgalmat szerveztünk, ami azt jelenti, hogy szak
előadóink a gyakorlottabb gyógyszertárvezetöket kijelölték, és megbízták a 
gyengébbek segítésével 

Alkotásokban gazdag, történelemformáló évtized van mögöttünk. Ennek 
eredményében ott van a mi munkánk is. Sok akadályt hárítottunk el, sok nehéz
séggel küzdöttünk Megállapítjuk, dolgozóink nagy többsége becsületesen helyt-
állt, hogy a rászorulókat a szükséges gyógyszerrel elláthassuk · 

Az elkövetett hibákból okulva, az elért eredményeken felbuzdulva lépjük 
át a második évtized küszöbét. Iparkodni fogunk, hogy az eddiginél jobban 
eredményesebben, egyre magasabb szinten teljesítsük kötelességünket a magya; 
egészségügy szolgálatában. 
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STAUDT ZOLTÁN gyógyszergazdálkodási vezető 
(Nógrád megyei Ta.nács Gyógyszertári Közpantja) 

A gyógyszerellátás fejlődésén vezetett végig Székely Tibor előaP.ása 
Gyógyszerellátásunk az egészségügy szacialista fejlődésével szervesen együtt 

haladva, mélyreható szervezeti és tartalmi változáson ment keresztül A szocia-
1ista egészségügy építésének egyes szakaszaiban az adottságoknak és lehetősé
geknek megfelelően a fejlődés különböző ütemű volt. A gyógyszergyártás és a 
gyógyárunagykereskedelem államosítását követően, a gyógyszertárak állami .ke
zelésbe vétele megter erntette a lehetöségét annak, hogy gyógyszerellátásunk 
terén a szacialista egészségügy alapelveit megvalósítsuk 

A gyógyszergazdálkodás megszervezése és mostani gyakorlatának kialakí
tása igen komoly erőfeszítéseket igényelt éS sok nehézséggel járt A gyógyszer
gazdálkodás terén a céltudatos, szakszerű és gazdaságos tervgazdálkodás~ a sza
cialista egészségügy alapelveit kellett megvalósítani 

Az• államosítástól eltelt tíz év alatt elért eredmények bizonyítják, hogy he
lyes úton jártunk és a növekvő igények kielégítését különösebb fennákadás 
nélkül oldottuk meg .. A szacialista gyógyszer ellátás mind szélesebb tömegeknek 
biztosít megfelelő mennyiségben és minőségben gyógyszert, és az ellátás szín
vonala állandóan fejlődik 

A megyei központok gyógyszergazdálkodóira hárul a feladat, hogy _az elvi 
és gyakorlati útmutatásokat a maguk területén megoldják, együttműködve a 
közporitok és gyógyszertárak vezetőivel 

Elsőrliegesen fontos, hogy az irányítást, végrehajtást végző jól ismerje a ki
tűzött célt, a megoldandó feladatokat; jól ismerje saját területét, tudj~ azt, mit, 
hogyan,. milyen formában tud legjobban megoldani 

A célkitűzések maradéktalanul csak úgy valósíthaták meg, ha azok akik 
e munkát végzik, meg vannak győződve a szacialista egészségügy alapelveinek 
helyességéről és hivatásuknak tekintik a feladatok megoldását. A feladatok meg
oldását mindenkinek a saját területén közüggyé kell tenni, aminek érdekében 
fokozott nevelő munkár a van szükség 

A gyógyszer ellátás mennyiségi és m1noseg1. színvonalánák emelése nem 
egyesek feladata, hanem mindenkinek kötelessége, aki munkaterületünkön bár
milyen szerepet tölt be. 

.Az elmúlt tíz év alatt aktívan vettem részt a Nógtád megyében folyó gyógy
szer gazdálkodási munkában A gyógyszer gazdálkodás egy-egy jelentős állomása 
volt:· a rendelések szabályozása, az extrahálásak rendszeresítése, az inkurr·enciák 
leválasztása, a törzskészletek kialakítása, a zárókészletek rendezése, a lejáratps 
készít:ffiények nyilvántartása, a tervkészítések és szállítási szerződések 

Eredményeink elérésében mindenkor nagy segítségünkr e van a szecialista 
munkaverseny Versenypontjaink között rnindig ott szerepelt a gyógyszérgaz
dálkodás A nemes versengés vezette megyénk gyógyszerészeit a gyakorlati 
gyógyszer gazdálkodás megismerésére, elsajátítására. 

Az utóbbi év alatt a gyógyszergazdálkodás fejlődésében nagy haladást je
lent az önálló készletgazdálkodás sikeres alkalmazása, a havi kétszeres ütem
szállítás és a felemelt törzskészlet bevezetése. 

77 

i\ 
l 



Négrád meKyei tapasztalataink szerint a fél hónappal emelt törzskészletek~ 
a havonkénti kétszeres ütemszállítás tovább szilárdították, még biztonságosabba 
tették a gyógyszerellátás zavartalanságát Jelentős mértékben, 440f0-kal csökken-r:: 
a sta tim- és pátrendelések száma, ezen belül egyes rendelések tételszáma 650f0-

kal és a szállítási költségek 27°/0-kal, a bázisidőszakhoz viszonyítva A meg
emelt készletek nem befoly-ásolták előnytelenül a selejt alak-ulását 

J elen körűlmények között, a szűk r aktár-oz8.si lehetőségek mellett, ez a gaz
dálkodási gyakorlat beváltotta a hozzáfűzött reményeket. 

Gyógyszertáraink 1959 L negyedévtől, az önálló készletgazdálkodás kereté
ben, maguk állapítják meg zárókészleteiket. A havonkénti kétszeres ütemszállí
tásra a lV. negyedévben tértünk át A zárókészletek betartásánál kitűnő ered
ményeket értünk el. Az előir-ányzott zárókészletet 50j0-kal meghaladó gyógyszer-·· 
tárunk 1959 I negyedévében egy, a II. és III negyedévekben pedig kettő-kettő 
volt. Egyetlen ellenőrzés sem állapított meg központunkban olyan hiány- vagy 
szűk cikket, mely a gyógyszergazdálkodás hibájából eredt Globális zárókész
letszintünket -2 százaiékon belül tartottuk 

Nagyon helyesilek tartjuk a gyógyszertárak készletének egy időpontban 
történő felvételét. Jól tájékoztat bennünket a készletfelvétel a gyógyszerek el
osztottságáról Lehetőségünk nyílik az imrnobilia megakadályozására és jól fi"""" 
gyelemmel kísérhetjük az alapanyagok készletének alakulását. A szállít;;ísoknái 

havi átlagban - a magisztrális gyógyszerek forgalma, az elmúlt tíz év alatt,. 
gyakorlatilag változatlan A magisztr-ális forgalom nem cSökkent, hanem csak 
annak a bruttó forgalomhoz viszonyított százalékos aránya Megyénkben él_ havi 
átliagforgalom (az 1950 évet 100°10-nak véve alapul ) 457%-ra emelkedett, a ma
gisztrális forgalom - változatlan forintérték mellett ·-· 440/0-ról 1QOj0-ra csök
kent. A forgalomemelkedés megyénkben, teljes egészében, a többi cikkcsoport
nál jelentkezett 

A forgalomemelkedés nagyobb készleteket kíván Jelenlegi raktárterületünk 
60°/o-kal kisebb a szükségesriél Átmenetileg a hiányt a raktár belső. célszerű 
átrendezésével hidaltuk át - -

Gyógyszerészeink gyógyszergazdálkodási feladataikat készségesen és szinte 
hiánytalanul oldják meg Megyénkben, a jó orvos-gyógyszerész kapcsolatnak 
igen jelentős része van a zavartalan gyógyszerellátás terén. 

Az orvosok tájékoztatása 1955-től megoldódott megyénkben, részben az idő
szakonként megjelenő orvos-tájékoztatónk-kal, melvet miriden orvos kartársnak 
megküldünk, részben esetenként megjelentünk a részükre tartott értekezleteken~ 
és a gyógyszerellátás alakulását és az új gyógyszereket ismertettük A gyógy·~ 
szerismertető aktívahálózat bevezetésével ez a munka tervszerűbbé és eredmé
nyesebbé vált 

Az eredmények elérésében legnagyobb szerepe gyógyszerészeink megvál
tozott gondolkodásmódjának, szemléletének, magatartásának van Azok, akik 
15 évvel ezelőtt kapitalista szemléletűek voltak, ma gondolkodásmódjukban, 
magatartásukban megváltozva, a szacialista gyógyszerellátás mind magasabb 
színvonalának emeléséért dolgoznak 

A gyógyszergazdálkodás terén megtett út és elért eredménvek ne vezesse
nek önelégültségre, mert még számos feladat vár megoldásra Fő célunk a sze
cialista gyógyszerellátás legmagasabb szintü biztosítása 
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SZAKSZERVEZETI ÉLET A GYÓGYSZERÉSZET TERULETÉN 

Dr KÁDÁR TIBOR főgyógyszerész. szakosztálytitkár 
(0rvos-Egé.szst3gügyi Do_lgozók Sza.kszervezete) 

Tíz esztendő a gyógys2eré'szet fejlődésében nem nagy idő, különösen akkor~ 
ha n~gyobb távlatban vizsgáljuk fejlődésünket Különös jelentőséget ad az el
múlt tíz évnek az, hogy teljesen új irányba, szadabsta irányba haladunk, olyan 
úton, mely minden vonatkozásban új, és tapasztalatokkal sem rendelkeztünk A 
Szavjetunió gyógyszerészetel mely egy megvalósult szecialista társadalomban 
dolgozik, sok tanulságot tud számunkra nyújtani. A többi népi demokratikus 
onszágg~al együtt, egymás tapasztalatait egyre inkább h:asmos.ítva kíséreljük meg 
kialakítani a gyógyszerészet fejlŐdésének új szecialista útját. 

Fejlődésünk és helyzetünk átfogó értékelése érdekében engedjék meg, hogy 
beszámolámban a következ;ő térriákról adjak ismertetést: 

A szervezett gyógyszertári dolgozók harca a múltban. 
A szakszervezeti mozgalom kialakulása és célkitűzései a felszabadulás után. 
Szakszervezetünk munkája és eredményei 1950-1960 között 
A gyógyszerészeti szakosztály tevékenysége 

I 

A magyar gyógyszerészet első nagyobb, átfogó, érdekvédelmi szervez;etei a 
múlt század kezdetén alakultak ki az akkori feudális társadalomban, abból a 
célból, hogy a gyógyszerészet megfelelő elismerését, társadalmon belüli helyét 
erősítsék, érdekeit képviseljék 1809-ben alakult meg a Budai é~ Pesti Gyágy
Ezerész Testület, melyet a gyóg;yszertár tulajdonosok hoztak létrE hogy egyesül
ten, szervezetten lépjenek fel a ka~i ügyek érdekében, könnyítsenek az őket 
nyomorító adóterheken, de hangot adtak azon kívánságuknak is, miszerint az 
egészségügyi ellátás érdekében szükséges a magasabb színvonalú egyetemi ki
képzés Együttesen vették fel a harcot azért, hogy a gyógyszertárak árusítási 
körét meghatározzák és védjék a kereskedelemmel szemben. Nagy érdemeik 
voltak később az 1867-es gyógyszerészi törvény létrehozásában, a Magyar 
Gyógyszerkbnyv szerkesztéséberi, melyek hosszú időn keresztül alapvető kér
déseket szabályoztak 

A gyógyszertári alkalmazottak, a gyógyszer észsegédek helyzete igen ny o-' 
morúságos volt, 16 órás munkaidő, alacsony bér, bizonytalan öregség stb, kény-
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szer~tette őket arra, h~gy 1841-ben megalakítsák a Pest-Budai-Öbudai Gyógy
szere:'z Segedc:;k Betegapola Egyletét-, mely önsegélyezés alapján működött. Lé
ny~geben :bbol a ~zerveze:ből t;őtt ki és 1906-ban alakult n1eg a Magyarországi 
Gyo~szeresz S~gedek Szovetsege, mely később az Okleveles Gyógyszerészek 
Or.szagO.: Eg_yesulete ?evet vette fel Nagyon hosszú időn keresztül a minden
n.~pas ber- es munka1dővel kapcsolatos harcokon túlmenően leftfőbb célkitűzé
suk volt, ~ogy korpótlékos fizető pénztárt és nyugdíjintézetet -hozzanak létre 
1894--ben l~trehozták a nyugdíjpénztár!, mely rövid ideig működött csak. A 
~:yogyszer~ar~- alkal_mazottak legnagyobb megmozdulása, melyr e különös büszke
oeggcl :ekmtu~ VlS~za, 1914 júniusában volt 116 budapesti gyógyszertár 280~ 
~4? gyogysz:reszsegede 9 napon keresztül sztrájkolt a 13 órás munkaidőért az 
evr_ 14 nap frzetett sz~.badságért, jobb lakáskörülményekért, magasabb fizet~ért 
SaJnos harcuk nem Jart eredménnyel 

~z, ~lső ~-lágháború alatt az egyre növekvő nyomor és háborús elégedet
lenseg UJ :~ndule:et ado:t a munkásosztály forradalmi harcának, a szakszerveze
tek n;u_nkaJa, t~vekenysege egyre erősö_dött Büszkék vagyunk rá, hogy a gyógy~ 
szertan dolgozak 1917-ben, az egészségügyi dolgozók között először találták meg 
az utat a .szakszervezeti mozgalomhoz és csatlakoztak a szakszervezeti tanácshoz 

. A Tanácsköztársaság idején tevékeny harcot folytattak a szakszervezeten 
?e,~Ul. Igen sok és értékes szacialista jellegű célkitűzést valósítottak meg rövid 
Ido al~tt, vagy vettek tervbe olyanokat, melyek megvalósítására csak a felsza
b~dulas,_ az államosítás után kerülhetett sor. Sajnos a Tanácsköztársaság hu
kasa utan ezek az eredmények máról holnapra megszűntek. Ismét két táborr a 
szakadt a gyógyszerészet. 

Ennek az időszaknak is voltak azért eredményeí. Együttes erőfeszítéssel 
19~5~b:? meg.alapították a Gyógyszerészek Oiszágos Jóléti Alapját, mely meg
szunes~rg s:gelyek':t folyósított ~özel 300 alkalmazott gyógyszerésznek Az egész 
magyar g_y~gyszere~zkar er.edn:e~ye~ént ,könyvelhetjük el a gyógyszerkönyvek 
me~alkotasat, a gyogyszereszeh Intezet es egyetemi gyógyszertár létrehozását 
maJd 1940-ben a négyéves egyeterni képzés beindítását. ' 

, _1945, a felszabadulás éve, új helyzetet teremtett nemcsak az egész ország 
eleteben, hanem a magyar gyógyszerészet fejlődésében is. A II. viláP·háború sú
l~?~. sebek.et ü.t.ött a gyógy~zertárhálózaton, sokan pusztultak el gyóg}:szerészeink 
kozu~- a. haboruban, a fasiszta üldözés során. A Szavjetunió felszabadító harca 
~,~~etőve te~t':, "h?g.Y, a fasizmus romjain demoikr:at~kus, majd sz,oeiaHsrt:a 
u a~y ban ;teJ lod o epltes bontakozzon ki N agy erőfeszítéseket tett a magyar 
gy~gyszere;zet, hogy a szétzilált gyógyszerellátást, elpusztult, megrongálódott 
gyogyszertarakat helyreállítsa, a gyógyszerellátáshoz szükséges gyógyszereket 
beszerezze és biztosítsa 

A felszabadulás után lehetövé vált, hogy a szakszervezeti mozgalom széles 
a~~l?.okon bontakozzék ki Szakmai szakszervezetek alakultak, és így jött létre 
k_u~on az orvosok, külön az egészségügyi dolgozók szakszervezete. A. gyógyszer
tan alkaln;azottak, a mag~n~lkalmazot:ak szakszervezetében tömörültek, mely
nek ker~teben gyogyszereszr szakosztalyt hoztak létre. A gyógyszerészek kb 
:W

0
/o-a le~ett be.~- ~~~kásp~rtokba ~~ tevékenyerr működött közre az ország 

demok:atlkus feJlodeseert vrvott politikai harcokban Nagy jelentőségű harci 
eredmenye volt az alkalmazott gyógyszerészeknek és a gyógyszertári dolgozók
n~k az 194.6-b~~ és, 1947-ber: megkötött kollektív szerződés Ezekben a .s;erző
dese~b;n SI~erult vegre egysegesen, az egész országra kiterjedő hatáskörrel 'ren
dezm elet- es munkakörülményeiket.. biztosítani olyan munkafeliételeket, me-
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Jyeket évszázados harcok során nem tudtak elérni. Nézzünk néhány pontot eb
ből a szerződésből 

A kollektív szerződés szabályozta a béreket Csökkentette ennek a fizetés
nek az értékét az a rendszer, hogy a vidéki gyógyszertárakban 10.-15°/o*al ke
vesebbet fizettek, szolgálati lakásért 10-20°/o-ot, teljes ellátásért 40°/0-ot von
tak le. Igen értékes volt a szabadságidő rendezésével kapcsolatos intézkedés is. 

Jelentős megmozdulása volt az egész gyógyszerészi karnak az 1948-ban meg
rendezett centenáris ünnepség. A több évtizede működő Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság értékes tudományos programján kívül ekkor avatták fel 
már a Tanácsköztársaság idején tervbe vett gyógyszerész múzéumot 

A gyógyszertári dolgozók szakszervezeti életében változást hozott az 1949-es 
év. amikor is a Szaktanács határozata alapján a szakmai szakszervezetek iparw 
ági sZervezetekké alakultak át. Ekkor alakult meg az eddig külön-külön mű
ködő orvos és egészségügyi szakszervezetből az összes egészségügyi dolgozókat 
átfogó egységes szakszervezet, az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 
A gyógyszertári alkalmazottak már 1949-ben átléptek az új szakszervezetbe, míg 
az eddig önállóan dolgozó gyógyszerészek 1950 után kerültek be a szakszerve
zeti mozgalomba. Ugyancsak 1950 után kerültek szakszervezetünkhöz a gyógy
áru nagyker-eskedelemben dolgozók is 

Az 1949-es évet méltán mondjuk fordulat évének 
A szacialista fejlődés a gazdasági és politikai élet minden területén inten

zíven kezdett kibontakozni Ez az esztendő az egységes egészségügy és társada
lombiztosítás kialakítása szempontjából is nagy jelentőségű volt.. Például ebben 
az évben alakult az Egészségügyi Minisztérium., összevonták a szakszervezetek 
felügyelete alatt az eddig külön-külön működő biztosító intézeteket és nyugdíj
pénztáraka t. A GYOJA államosítáSára is sor- került, a nyugdíjintézet vette át a 
segélyezetteket és részükre a .segélyt mindmáig folyósítja. A, GYÓJÁ-t államo
sító rendelet lehetőséget adott arra, hogy a kisebb gyógysZertár tulajdonosok 
nyugdíj jogosultságukat, folyamatos tagságukat biztosítsák 1935-től, sajnos ez
zel a lehetőséggel azonban nem éltek 

A gyógyszerészet szecialista alapjainak megteremtése érdekében 1950 JU
lius 28-án következett be a gyógyszertárak államosítása. Az államosított gyógy
szertárakat a megyénként megalakult gyógyszertár vállalatok fogták össze és 
irányították munkájukat A szocializmust építő magyar gyógyszerészet hamar 
kiheverte az államosítás során bekövetkezett megrázkódtatást, és az egészségügy 
egységes szervezetén belül eredményesen valósította meg azokat a célkitűzése
ket, melyekhez már a Tanácsköztársaság idején hozzákezdett Az elhangzott re
ferátumokból úgy gondolom, mindnyájunk élőtt. világosan és tisztán á1lnak azok 
87. eredmények, melyeket a gyógyszerészeti tudományok fejlőclése, a gyógyszer
tárhálózat fejlesz:tése,. a gyógys'ze·r gazdálkodás sth. terén az Egészségügyi Minisz.
térium irányításával a magyar gyógyszertári dolgozók elértek. Ezt a képet a 
továbbiakban szer·etném kiegészíteni a szak:ISzervezeti mozgalom eredmén~Veivel, 
melyeket a do[gozők :szocialis:ta fej"lődése, élet- és mulllkalk:örülményeinek javí
tása érdekében végeztünk 

II 

Szocializmust építő országokban a szakszervezetek érdekvédelmi fUnkciója, 
politikai tevékenysége sokkal" szélesebb, feladatai sokrétűbbek A szaksze!veze
tek éppen úgy a szocializmus felépitése érdekében tevékenykednek":, mi~t a 
munkás-paraszt szövetségen alapuló államhatalom, mely a párt vezetéséVel irá-
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nyítja és szervezi az összes dolgozókat a szocializmus mielőbbi megvalósításáért,. 
az életszínvonal emeléséért A szakszervezet a legnagyobb tömegszervezet, mely 
hazánkban több mint kétmillió szervezett dolgozót fog össze. A párt irányításá
val tevékenyerr vesz részt a népgazdasági tervek kidolgozásában és megvalósí
tásában, a dolgozók szakmai és politikai képzésében, továbbképzésében, erősíti 
az összefogást a proletárinternacionalizmus jegyében a szaeialista tábor dolgozói 
között, szervezi az aktív békeharcot és elősegíti, hogy a dolgozók tudatosan és 
tevékenyerr vegyenek részt jövőjük formálásában A mi szakszervezeteink ellát
ják a társadalombiztosítás feladatait, segítik a beteg dolgozókat, gondoskodnak 
a dolgozók üdültetéséről, munkavédelméről .stb .. Irányító szereoük van a kultúr
nevelő munkában, könyvtárak szervezésében, fejlesztésében, ~zakmai és politi
kai előadások szervezésében, kultúrcsooortok létrehozásában színházak múzeu
mok látogatásának szervezésében A ~zakszervezet rendsze~ esen és behatóan 
tanulmányozza a hozzá tartozó dolgozók élet- és munkakörülményeit, javasla
tokat dolgoz ki bér- és munkaügyi kérdésekben, és r észt vesz ezen intézkedések 
megvalósításában Szervezi a sportmozgalmat 

l Szervezés 

A szakszervezeti munkában elengedhetetlen, hogy megfelelőerr kiépít~tt 
szervezetekkel rendelkezzen. Szakszervezetünk ennek megfelelőerr hozta létre 
azokat a szervezeteket, amelyek a különböző területén dolgozó gyógyszertária
kat összefogtál·c Le kell szögeznünk, hogy különösen nehéz feladat volt és még 
ma sem teljesen megoldott kérdés a megfelelő szervezeti formáknak a kialakí
tása. Amikor a Budapestet átfogó Budapesti Bizottság megalakult, akkor a fő
város gyógyszertári dolgozói kerületi alapszervekkel rendelkező központi szak
szervezeti bizottsághoz szerveződtek. Ezzel Budapestnek kialakult a megfelelő· 
szakszervezeti formája, mely évről évre fejlődve egyre tartalmasabban végzi 
munkáját Vidéken különösen a megyeszékhelyi szakszervezeti bizottságok értek 
el szép eredményeket, egyre javult ezen szakszervezeti bizottságok összetétele,. 
ma már mind Budapesten, mind vidéken a szakszervezeti .szervekben gyógysze
részek, drogisták, téchnikusok és más központi dolgozók megfelelő szakszerve
zeti tapasztalattal és ismeretekkel végzik munkájukat 

A járásokban dolgozó gyógyszertáriak problémája igen nehezen oldható 
meg. Ezzel a kérdéssel szakszervezetünk elnöksége és a gyógy;szerészeti szak
osztály igen sokat foglalkozott Vitathatatlan, hogy sok előnye van annak, ha az 
összes gyógyszertári dolgozó a megyeszékhelyi szakszervezeti bizottsághoz tarto
zik Ennek eredményeit többek között bizonyították, pl Somogy és Komárom 
megyében, :alhol rövid két év alatt elérték a 100°/0-os sz,ervezettséget, bevonták 
a szakszervezeti, szakcsopor ti életbe a vidékieket is. J o bban tudtak foglalkozni 
a jutalmazási alap feltételeinek teljesítésére való mozgósítással, a vidékiek üdül
tetésével, segélyezésével sth Egyet azonban, és ez a szakszervezeti mozgalom, de 
a gyógyszertári dolgozók szempontjából is döntő, nem tudtak megoldani, é~ ez_ 
még hosszú időbe telik, hogy a faluban, kisvárosban biztosítsar~.ak szakszervezeti 
életet. A centralizált szervezési forma kiszakítja környezetéből a gyógyszertári 
dolgozót is Nehezebben alakul ki a kapcsolat a helyi párt- és társadalmi szer
vekkel, az egészségügyi állandó bizottságokkal stb Ez a szervezés ellentétes az 
egészségügy egységének elvével, a területi elvvel, mely szerint a gyógyszertá
rtaknak is szervesen be kell épülniök társadalmilag is, területük egészségügyi 
és politikai életébe .. Ezért indult már így a vidéki szervezés 1950-ben és ezért 
tértünk vissza erre a formára 1960-ban, az új szakszervezeti választások során .. 
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Már az 1952-53. években törekedtünk ana, hogy járásonként gyógyszerész fe
Ielősöket, gyógyszertári dolgozókat válasszanak az ottani helyi szervekbe. Terü
Jeti bizottságainknak volt a feladata, hogy a járási gyógyszerész felelősöket 
megfelelően irányítva kialakítsák a szükséges együttműködést a giógyszertári 
központ és a járási szervezetek között Sok megyében ezen a téren szép ered
ményeket értek el Sajnos azonban nem vált általánossá ez a módszer 

A gyógyszerészeti szak(Jsztály javaslatára a szakszervezet clnökség.e úgy 
határozott, hogy az 1960. év tavaszán megtartott szakszervezeti választások so
rán minden járásban válasszanak be gyógyszertári dolgozót az alapszerv-be. Az 
elnökség határozata alapján létreh-ozták országszerte a gyógyszerészeti albizott
ságokat a területi bizottságok mellett A gyógyszerészeti albizottság a járási fe
lelősökből és a gyógyszertári központ szakszervezeti bizottságának néhány tag
jából áll, akiknek munkáját a gyógyszerész f'elelösön keresztül a területi bi
zottság irányítja. Az albizottság hatásköre az egész megyére kiterjed Mind 
azokban a kérdésekben,. melyek a dolgozók élet- és munkaköi'ülményeivel ösz
szefüggnek, besm olástó1 kezdve az üdültetlésig, jutalmazásig1 az albizottság 
kell hogy javaslatot tegyen, véleményt mondjon .. úgy gondoljuk, néhány éve...11 
belül kialakul az a szervez:eti forma, amely biztosítja mind a gyógyszertári 
dolgozók, mind az egész szakszervezeti mo:z:galom érdekeit 

Sza:kszervezetünk megy-ei szerve'i az elmúlt évek folyamán egyr e nagyobb 
hozzáértéssel foglalkeztak a gyógyszertári dolgozók szakszervezeti mozgalmá
naik. irányításával Ebben a munkában igen nagy szerepük volt a területi bi
zottságok gyógyszerész felelőseinek Több megyében (Zala, Szolnok, Szabolas) 
a területi bizottságban több választott gyógyszertárt dolgozó is tevékenyen já
rult hozzá az egész megye szak~.zervezeti mozgahnának szervezéséhez. Őszintén 
meg kell mond.anunk, hogy 5~6 évvel ezélőtt a megyei 'értekezleteken, jegyző
könyvekben, a gyógyszertári dolgozók problémáiról alig, vagy egyáltalán nem 
esett szó. Most nemrégiben z:ajlottak le a megyei küldöttkonferenciák és ezek 
anyaga világosan blzonyítja a fejlődést Ezekből a konferencián feh:ett jegyző·· 
könyvekből igen szépen össze lehet állítani mindazokat a problémákat, melyek 
ma a gyógyszertári dolgozókat foglalkoztatják és ez igen nagymértékben a 
területi bizottságok és a megyék gyógyszerész felelőseinek érdeme. 

A :szakszervezete:k: megyei szerveit a szakszervezet központi vezetősége 
irányítja A szakszervezet választott vezető szerveiben az utóbbi évben egyre 
nagy )bb szám.ban foglalnak helyet a .gyógy;szertári dolgozók is. A SZOT leg
utóbbi választásán 1958-ban a vezetőségbe gyógyszerészt is beválasztottak A 
:szakszervezet központi vezetősége mellett a gyógyszertári dolgozóknak jelenleg 
két s:7Jervezete működik A gyógyszerész szakcsoport 1952 óta átvette a gyógy
szerész tudományos egyesület funkcióját és sikeresen működik közre a gyógy
szerészet tudományos életének szervezésében, a gyógyszerész- és technikuskép
zés, valamint továbbképzés segítésében 

A gyógyszerészet tudományos, szakszervezeti és politikai fejlődését ered
ményesen segítette elő a ,:Gyógyszerész", majd 1957-től a "Gyógyszerészet" 
című sZJakszervezeti lapunk 

A magyar gyógyszerész.et tudományos felemelkedésének nagy prominen
iii:éről személy szerint kell szólnom: 

Dr. Schulek Elemér a!kadémikus pro[esswr - a többi gyógysrerész pro
Íe&sZOII" közreműködéséve1 -- maradandó, örök érdemeket sZ'Jel"Z€tt ka~runknak. 
Smkcsoportunk tb elnöke tudományos munloállságával, az OKI-ban elért ered
ményeivel, a készülő V. Gyógys'Zerkönyvet ismertető előadásaival, tudományos 
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tekintélyével segítette felrázni a szunnyadó gyógysze11ész.eiket a haladó sz.emlé
letre - a gyógysZJers2Jatkértfuéggel járó feLadatokra. 

Segítségével született meg a tudományos fokozatok között a gyógyszeré
szeti tudományok kandidátusa és doktora rninősítés 

Kezdeményezésére jött létre a Magyar Tudományos Akadémia gyógysze
részeti komplex bizottsága .:\z Egészségügyi Tudományos Tanácson belül a 
gyógyszerészeti és gyógyszerkönyvi bizottság vezetésével adja m.eg azt a tu
dományos fórumot és szintet, amely szintén az elmúlt tíz év eredményeit 
fémjelzi 

• 

A smkszervezet elnöksége 1957-ben hozta létre a szakooztályokat Jelenleg 
or~~i, gyógyszer~sz:ti, középkáder, vállalati és adminisztratív szakosztályok 
mukodnek az e1nokseg mellett. Ezek a szervek az elnökség tanácsadó vélemé
nyező szervei, melyek foglalkoznak a különböző rétegek' sajátos problémáival 
eljárnak egy•e.s kérdésekben és javaslatokat dolgoznak ki a legkülönbözőbb 
f:Ia~to~ ~e~oldására . A ·~ógyszerészeti szakosztály ilyen irányú tevékeny
ISegere kesobb1ekben meg Vlsszatér ek 

Bármennyire is kiépítettek és szervezettek a szakszervezet különböző szintű 
szervezetei, a dolgozók a szakszervezet munkáját mégis e1sősorban a szakszer
ve~eii. biza~ia!k munkáján érzik és azon keresztül Ú·élik meg. A szakszerve
Z;"tr brzalim van közvetlen kapcsolatban asaportjának tagjaival, az ő feladata 
a szaks:oerve:oot~ tagság mindennapi problémáival fogialkozni és ők tová4bítják 
a szakszervezeti alapszerveknek azokat a jelzéseket, amelyek alapján a többJ 
s.z.~.kszert,;ez,~ti :szervek !DUnkájukat végzik Sajnos, a bizalmi,ak munkája még 
mmden teruleten ma sem kielégítő. Egyes megyékben, intézményekben már 
rendszeresen tájékoztatják és foglalkoztatják az alap:szervek a bizalmiakat 
Budapesten és több vidéki központnál segélyezésnél, bérrendezésnél megkér
~e~k. a b~z:almi véleményét is. Kisebb központoknál a szakszervezeti bizottság 
ulese1n reszt vesznek a bizalrniak is. Különösen a falusi szakrnaközi bizott
ságok életében, ahol valarnennyi szakszervezeti, nemcsak egészségügyi tag tár·
sadalmi életét szervezik, vannak új, eddig nem végzett feladataik a bizal-
miaknak · 

.. Összeg~zve a szervezeti problémákat, megállapíthatjuk, hogy a gyógyszer
~r.~ dolg~zok szakszervezeti szervei egyre inkább az igényeknek megfeLelően 
epultek k1 A szakszervezet szervezetei kiheverték az ellenforradalom likvidáló 
törekvéseit, egyre erőteljesebben foglalko:z;nak a szakszervezet célkitűzéseinek 
megvalósításával Ma már a gyóg'yiSzertári dolgoz&_'~{ szakszerv;ezeti életében kö
zel ezer szakszervezeti funkcionárius, aktíva dolgozik, és munkájuk közben 
bővülnek politikai, ~Szervezési tapasztalataik 

2. A szakszervezet tevékenysége a szakmai munlw javítása érdekében 

Szocialízmust építő· társadahnunkban a szakszervezeteknek, így a mi szak
szervezetünknek is, egyik legfontosabb feladata, hogy tevébenyen járuljon 
hozzá az államhatalom erősítéséhez, az Egészségügyi Minisztérium munkájának 
segítéséhez, a szakmai munka javításához, mozgósít:sák a dolgozókat a gyógy
szertári központok előtt álló feladatok megoldására, a jobb gyógyszerellátás 
biztosítására, erősftsék a munkafegyehnet, karolják fel a dolgozók kezdemé
nyezéseit 
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A szakszervezet ezen c-élkitűzése a mi társadalmunkban a dolgozók érde
keit szolgálja. Magasabb életszínvonalat csak magasabb szir:;tű, term~l~~enye?b 
termelés mellett lehet biztositani A gyógyszertári dolgazok ml;l~aJána.k Ja
vitása közvetlenül járul hozzá a lakosság életszínvonalának emelesei1,ez. Ahhoz, 
hogy a tervekben kitűzött életszínvonal-emel~·edést a, ~ormány~t meg tud~a 
valósítani. feltétlenül szü..'lreéges, hogy a gyogyszertan dolgozak a 1ako.ssag 
gyógyszerigényeit mennyiségben és minőség.ben egyTe jobban bizt~ítsák . 

A gyógyszerellátás az elmúlt három évben nagy feladatokat r ott a gyop
szertári dolgozókra. A biztosítottak számának rohamos növekedése, az egesz·· 
ségügyi kultúr a fejlődése következtében megnőtt a lakos~ ág gyóE;yszerigénye. 
1957 első felében az egy lakosra eső évi gyógyszerfogyasztas 97,60 Ft volt, 1960 
első felében 146,- Ft Ez a gyógyszerfogyasztás 55%-os emelkedését jelenti. A 
gyógyszertári dolgozók biztosították a szükséges készletek tár elását~ a zavarta
lan gyógyszer ellátást. Ugyanezen idő alatt javították a gyógyszertáTban készült 
gyógysze<ek mlnőségét, mert míg 1957 második felében a miiüavételeZJett 
gyógyszer'ek 7,5%-a volt szakmailag kifogásolható, addig 1959 ma~o~ fele
ben ez a szám 5:90/ü-ra csökkent Jelentősen javította a gyógyszerellatást, h?gy 
több rnint felére csökkent a hiányzó és kurlátozott mértékben rendelkezesre 
álló gyógyszerféleség-ek száma. Ugyanakkor a gyógyszerkutatók és gyógyszer
gyárak eredményes munkájaként nagysz.ám.ú értékes új gyógyszer k~rült a be
tegeik kezébe Pl. Mideton, K-Strophantosid, Pr·edniso!on, HydwcortllSon, Colu
toid, Hibernal, Pipolphen, Fonurit, Chlorurit, Tetran, Chlorocid, Triaseptyl, 
DaedaLon, Andaxin, Gracidin stb A gyógyszertári doigozók szakmai munká
jánalk további javítását _írta elő az V. Magyar Gyóg?IS:Qerkön:yv Addend~ma, a 
IV.. FoN o nemcsak ú jabb magisztrális gyógyszer ekkel gazdagitotta a gyogysz.e
relést, hanem egységes technológiát is írt elő. A magisztrális gyógyszerek ~I-~ 
szere1ését tetszetősebbé tették a nemiégiben forgalomba hozott csavaros teteJu 

' üvegek és tégelyek 
Kormányzatunk a gyógyszertár hálózat további fejlesztésével új<>bb, kor

szerü mun.kahelyeket, gyógyszertárakat, laboratórium9kat biztosít~t~ _a gy.ógy-· 
szerellátás lebonyolításához .. Az elmúlt hárüm évben közel 80 mll.l~o !onniot 
fordítottak a hálózat feilesztésére. Korsz;erü, modern gyógyszerraktar es labo
ratóriumüik épültek Pesimegy-e részére Kb. 110-zel növekedett a korsz;erűs~tett 
gyógyszertárak száma és ezzel az államosítás óta korszerűsített gyó~s:rertá.rak 
száuna meghaie.dja a 600-at. Az államosítás óta létesített gyógyszertara~. ~z~~a 
81. Je1enrtősen bővü~, különösen az utóbbi évben - a i.sz mo0galom f~J~odes': 
vel - a kézigyógyszertárak száma. A kórházi gyógyBv..ertárak feJlesztése~ .m 
vammik már !kezdeti eredmények, lényegesebb változ:ás azonban csatk a masod1k 
ötéves tervben várható .. Kii}önösen a k0rházi gyógys.rea:ell:átást sikerült javítani, 
ahol cs.ak:nJem minden igény't kielégítő mennyjsé-grben állnak rend.eilkezésre bel-
€s külföldi gyógyszerek. , , , , 

SzaksZJervezeti szerveink a gyógyszerellátás teren a munkamegJavüó moz.. 
galmak, majd a kollektív szeiződések segítségével biztosították a dolgozók ak 
tív részvételét a szakmai céllkitüzések m.egvalósításában 

Szakszervezetünk központja a vidéki kezdeményezések alapján 1952-ben 
dolgozott ki először szempaniokat a munkamegjavító mozgalo~oz, ho~ ~gy
ségesítse az egye:s területek tapasztalata-it .. Már ezekben az:. evek~n IS 1gen 
szép eredményeket értek el Budapesten, ahol az egyes kerületek alltaik ver
senyben A vidéki megyék közül különö:sen Veszprém, Somogy) Ba1::anya, Pest 
megyéket lehet kiemelni 
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1957-ben a Minisztertanács és a SZOT 1068-as rendelete alapján a gyógy
$zertári központok területén a jutalmazási rendszer bevezetésével sikerült a 
szocialista egészségügyért mozgalmat új életr e kelteni Az új alapon szerve
z.ett mozgalom ldküszöbölte az ellenforradalom előtti hibákat A sokszor: for
mális és nehezen ellenőriz...~-etö felajánlások helyett a gyógyszerészeti szakosz
tály olyan egységes irányelveket dolgozott ki az Egészségügyi Minisztérium
mal egyetértésben, melyek alkalmasak voltak arra, hogy az egyes megyék he
lyi sajátosságainak figyelembevételével az egész gyógys2'iertári központ szakmai 
és gazdasági munkáj át javítsák. Ezen :szem pontok kidolgozásánál ll1_BSSzeme

nően támaszkodtunk· régebbi mozgalmak tapasztalataira .~z új jutalmazási 
rends-zer kiküszöbölte a régi mozgalom egy másik hiányosságát :lis, Lehetővé 
tette, hogy ~ ~ó~yszertári központ többl-et eredményéből maximálisan, átlag
ban egyhavi fizetesnek megfeiLelö jutalmat Itifizessenek abban az esetben ha 
a~ _előírt ~pr.:ntabilitást túlteljesítették Az elmúlt három évben a gyógys'zer
t~I dol~ozo~ os.sz·e:~n ~7 r:ullió forint jutalmat kaptak, ami évenként átlagban 
tobb ffilnt haramheh f1z:ete:snek felel meg A jutalmazási rendszer bevezetésé
v~l eg~idejűleg lehetövé vált, hogy a gyógyszertári központok a szakrszerve~ti 
birzottsagokkal egyetértésben év.enként a dollgozók 60f0-ának kiváló dolgozó jel
ven~ _vagy oklevelet adományozzanak, két-, iUetve egyheti fizetésnek meg
felelo _JUtalommal A mozgalom o.rsz.ágo:s méretekben történő kibontakozását 
volt hivatva elősegiteni a gyógytszertári központok ,között meCfhirdetett moz-. 
galon;, .a ~váló gyógyszertári központ címért Az elmúlt évekbe~ kiváló gyógy
s~errtar: kozpo~t címet nyertek: Sz..abolcs, Pest m.egye és Budapest, továbbá ki
vala vallalat Clmet kapott a Gyógyáruértékesítő Vállalat 

A jutalmazási rendszer e három éve, értékelésünk szerint, igen eredmé
nyes volt, nem~s:ak azért, ~ert javította a gyógyszerellátást, hanem elősegítette 
annak ~ s~mlélre~nek a kla~~kulás'át:. mely a közvetlen anyagi érdekel-tségen 
keresztul brzonyltJa, hogy a JO munka hasznos az egyénnek is és a társ

1
adalom

nak is 

r ~ j~talmazá~i ren~~zer hozzájárult ahhoz, hogy a kifogásolható gyógyszer-
k:sZltmen~ekr szama ~~_o~kent, minimálisra csökkentette az indokolatlan hiány
cikkek s:zamat, az elmrasoknak megfelelőerr képezték ki a gyógyszertárak a 
gyógysz1ertári törzskészleteket A meg nem térült leltárhiány 1957 második fe
lében 366 OOO forint volt, 1960 első felében 79 OOO Ft-ra csökkent.. A gondosabb 
gyo~s~rga.~dál:kodás .k?vr:tkeztéb~n .. a .. gyó~szertárak eelejtje 0,350/o-róJ 
0,18/o-ra osokkent fenti rdo alatt. Ösz.tonzott a JUtalmazási rendszer a tovább
k~~zéslhen való rendJs:zeres, a:ktív részvételre, az SZTK retaxa levonás. osökken
tésere, továbbá a szakellenőrök által felfedett hiányoss.ágok gyors kijavítására 

~. gyógy.szerésze~i szai~oszt~~ vezetősége több ízben is foglalkozott a jutal
-:nazasr rr~ncLszet to.:rabbf'e~:·esztés~eV·~: és a Gyógyszerés:&eti és Műszerügyi Fő
lgazgatosaggal egyuttműkodve, evrol évre jobb irányelveket bocsátott a köz
pontok r:ndelkezésére Allást foglaltunk amellett, hogy a jutalmazási alapot 
fuggetlemteru kell a gyogyszerforgalom' emelkedésétől A leghasznosabb az 
lenne, ha ezen össz.eget mint szakmai jutalmat az igazgatói aLaphoz lehetne 
csat?lni. Ez ideig ezt nem sikerült megvaló.sítani. Különös jelentőséget tulaj
donitunk a munkaerő ellátottság biztosítása, a gyógyszerészek tehermentesítése 
érdekében azon gyógyszerészek és technikusok jutalmazásának, kik elősegítik, 
hogy a gyógyszertárak adminisztrációs munkáját a technikusok vegyék át. 

A jutalmazási feltételek között megtaláljuk a késést, ·igazolatLan mulasz-
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... r t tál:sadalmi tulajdon elleni mulasztást, etikátlanságot sth büntető feltéte-. 
~~t Ez is hozzájárult ahhoz~ hogy az ellenforradalom után viszonylag rö~d 
· dőn belül sikerült a munkafegyelmet helyreállítani. Kár volt abbahagym a 
~avonként, negyedévenként megjelenő verser:yhíradókat (pl rCsongT~d me~é
ben), kár, hogy az ellenőrzések tapasztalat-art, az egyes gyogJ~szer:mx·ak ál~ 
elért eredményeket nem teszik közzé körlevelekben Jelenleg a JUtalmazási 
r enelszert a m.ozgalommal csak néhány ru egyében kapcsolják össze (pl Békés, 
Komárom, Zala) Több megye tapasztalata bizonyítj~, hogy ily"'; jelentős j1;'
taJ.rnazás nélkül is lehetett, csupán a mozgalommal es az eredmenyek nyilva
nos értékelésével eredményt elérni Bizonyosak vagyunk benne, hogyha a moz
galmat összekapcsolják a jutalmazási rendszerrel, az a:·edmények megsok:szo
rozhat.ók 

Szakszervezetünk munkájában igen nagy területet foglal el a szakmai to
vábbképzés segítése .. A rninisztérium által srervezett biológiai, élettani és 
gyógyszerf1;atástani továbbképzésen a gyógyszerészek egyre nagyobb ~ban 
vesznek részt. (Pl. Borsod m 120, Szolnok m. 60, Pest m 150, Komarom m 
40 gyógyszerész, ez a gyógys20erés"'ek 80-90%-át te;<zi ki vidél<en . .) Sajnos, 
Budapest<en a gy-ógyszerészek 30-40°/0-a vesz csak részi. A szakszervezeti bl-· 
zottságok a rnozgósításban, az előadók biztosításában segédkeznek. Különösen a 
gyógyszerész szakcsoport budapesti és vidéki szervei segítik elő a továbbkép-· 
~és.t értékesen, rendszeres előadásaikk:al, vándorgyűléseikk·el (Békés, Győr~ 
Csongrád, Hajdú megye). 

A technikus és drügista továbbképzés szervezésében is szép munkát vé
geztek szakszervezeti szerveink különösen Budapesten, Békés, Győr és Pest 
megyében Ezt a továbbképzést hatékonyarr segíthetnénk e1ő, ha :a Budapesten 
s egyes helyeken elhangzott jó előadásokat sokszorósLtva más megyékbe is le
küldenénk. Szükséges azonban a. minisztérium által szervezett intézményes to-· 
vábibképzés Inielőbbi elindítása. Az egyetemi altapszerv az egyetem össZies la
boráns:ai részére szervezett továbbképzést, melyen 82 fő vett részt 

A kórházi gyógyszerészek továbbképzése az egyetemi városoikra építve jól 
megold<>tt. 

J elenleg az orvosok gyógysz•er tájékoztatását az Egészségügyi Minisztérium 
által sz.ervezett mintegy 80 gyógyszeris.mertető aktíva végzi Ezen képzés to
vábbfejlesztésével, a gyógyszerészek eredményes hatástani továbbképzésével el 
kell érnünk., hogy minden gyógyszerész jól tudja végezni gyógyszerismertető 
tevékenységét. 

A magyar gyógyszerészet tudományos fejlődésének az összes gyógyszeré
szek összefogásának nagyszabású demon.st'rációja voit az 1959-ben megrende
zett !IL Gyógyszerész Nagygyűlés, melyen szép számban vettek részt külfö1diek 
is. A nagygyűlésen több rnint 100 eLőadás hangzott el négy szekcióban Ez 
évben két szimpoziont r·endeznek, gyógysmrés:z.eti technoLógia. és a gyógyszer-
ellenőrzés térnak ö r ökből · 

Megoldatlan kérdés a vidéki szakcsoportok anyagi támogatása, melyek év
ről évre fejlesztik tevékenységüket, és jelenleg már gátolja munkájukat, hogy 
a szükséges anyagiakat nem tudják honnan biztosítani 

összegezve a szakszervezeti sze.rvek tevékenységét, a szakmai munka se
gítésével kapcsolatban megáHapíthatjUk, hogy eredményes volt a jutalma2áai 
rendszer bevezetése a szaJernai képzésben, továbbiképzésben v:égzett munka. A 
továbbiaikban törekedni kell a szakszervezeti szerveknek a munk·amegjavító 
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mozgalom fellendítésére, a továbbképzés változatos formáinak sokoldalú al~. 
kalmazására. A dolgozók bevonásával nagyobb segítséget kell adniok a tervek 
kidolgozásához és megvalósításához 

3. K·ulturáUs nevelés) spo'lt 

A szocializmust építő szakszervezetek feladatkörébe tartozik a kultúrfor·
r_a?-al?m.ban :ra~ó. t~vékenys~g, a dolgozók általános műveltségének növelése, po
li~rkar, rdeol~grar rs_mereternek gyarapítása.. A kulturális nevelés és a sport 
változatos modszereivel elő kehl segíteillök a dolgozók tudatában a szacialista 
elern::k bővülés~t és ugyanakkor· a párt művelődéspolitikai irányelveinek meg
feleloen harcolni kell a burzsoá, kispolgári ideológia maradványai ellen 

, , Szakszervezetünk kifejezetten politikai, szakmapolitikai ismeretek terjesz.-. 
t~sevel; ~zerveze~t formában 1957-ig nem. foglalkozott. Ez ideig az volt a fő 
torekve~u~ -----::- es ebb{~n a szakszervezet megyei szervei segitségével er edmé
ny;ek:et rs ertm1k el -, hogy a párt által szervezeti oktatási formákra rnind 
nagyobb számban vonjunk be pártonkívüli smkszervezeti tagokat Az ellen
f?rradalom után szakszervezetünk 1958-ban kezdeményezte és sikeresen való-· 
sitotta meg az orvosok és gyógyszerészek szakmapolitiikai oktatását. Több ezer 
o:vo~h?z és gyógyszerészhez juttattuk el számos· kérdésben a marxista ideoló
gia allasfog~ását Előadóként közel l 00 ideológiailag képzett gyógy9zerész é& 
?rvos ve:tt reszt, akik a kezpontilag elkészített témákat saját tapasztalataikkal, 
I~mereterkkel gazdagítva adták elő 1959/60. évben a gyógyszerészeti szakasz
tál! kezdeményezésére a gyógysz'erészek részére külön előadásokat tartottak 
gyo~szer·ész előadók; A gyógyszerészek részére külön megtartott 21 előadá
son osszese~ 1070 gyogyszerész vett részt. Néhány megyében továbbra ís közö
ser: szenr:z:tk az. orvosokkal az előadásokat és belenyugszanak, hogy azon a 
gyo~zere.szek kis számban veszne-k részt Más· helyeken viszont a területi bi
zottsag nem gazdája a gyógyszerész oktatásnak 

_ Az eg~szségügyi kultúra fejlesztésének fontos része, hogy gyógyszeré
szein~, gyogyszertári dolgozóink tevékenyerr vegyenek ré.szt különböző társa
d~lrnJ sz:nrek munkájában 1953-1955-ben a munkamegjavitó mozgalom fei·
~telel. _ko~ott szerepef:: hogy részt v;egyeneik a tanácsok egészségügyi állandó 
biz.ottsagainak munkaJaban, a Vöröskeresztben előadásokat tartsanak a Sza
bad Föld Téli Estéken, majd később a TIT-b~n Ebben a munkában volt~k 
k~z~eti siker·eink: de nem :udtuk elérni, hogy a gyógyszerész,ek többsége vala
nulyen vonatkozosban tevekenyen kapcsolódjon be Ennek sok oka van. Sze
r epe vo1t benne a gyógyszerészek helYtelen megítélésének nem hívták őket 
de ugyanakkor a gyógysz€r·és·zek is félrehúzódtak, m:egsértŐdtek ' 

, , , l._énye·~es változás következett be részben a gyógyszerész.ek politikai meg
Itéleseben es ugyanakkor a gyógyszerészek társadalmi aktivitásában is Ennek 
~~ ed~~nye~éi:t ma már nagy számban vannak választott tanác.stagjaink a kü
I,on?ozo szrntu, tan~csi szervekben. PL Veszprém, Fejér, Zala megyében igen 
ert~~ es -~~nkat vegeztek a tsz-.szervezés során, több vár osban tevékenyen 
e~utt~9-ko?~ek a, T~T-tel, \[as és Csongrád megyében a Vöröskeresztben~ 
egeszsegugy1 allando bizottságban többen vezető funkciót töltenek be Ha azon
ban a fu?kci~b:ar:- l·evők számát vis.z;onyítjuk az összes dolgozók számához. 
akkor meg mm·dig nem lehetünk megelégedve · 

. "A' s~·zerveze; a ,kultúrmunka különböző taületein elősegíti a dolgozók 
feJlődeset Az elmult evek .során évről évre jelentős összegeket áldoznak a 
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gyógyszertári központok a könyvtárak fej~esztésére. Igen ügyesen szervezték 
meg sok helyen, hogy a gyógyszer kiszállitás:sal együtt könyveket is juttatnak 
a falusíakna._l{. Mindezek ellenére ma még eléggé általános, hogy nem kielégít& 
a könyvtárak olvasottsága, annak ellenér e, hogy a· könyvtárak össZetétele so
kat javult. 

1959-ben kezdett hozzá szakszervezetünk az Egészségügyi Akadémia szer
vezéséhez Már az első év igen sikeresen zárult Az Akadémia előadásait a 
gyógyszertári dolgozók kis .számban látogatják (pl Budapesten 71) Fejér me
gyében 26), pedig ezek igen hasznowk 

A szakszervezeti tagság tájékozottságának növelését szolgálja az ,,Egész
ségügyi Dolgozó" c. lapunk: melyet örvendetesen egyre nagyobb számban ol
vasnak a gyógyszertári dolguzák is. liazuk van, amikor a lapot bírálják, amiért 
kevés gyógyszerészeti vonatkozású dkket közöl. Ahhoz, hogy több anyagot tud
junk közölní, szükséges, hogy szakszervezeti bizottságaink gyakrabban küldje
nek cikkeket megyéjük gyógysrer'é!szeti, szakszervezeti eseményeiről 

Néhány szóban szeretnék csak kitérni a gyógyszertári dolgozók sportmoz
galmára .. Budapesten és néhány megyében (Csongrád, Békés, Borsod) régóta 
műk.ödő röplabda, tenisz, asztalitenisz csapatok sportolnak, sok szép er-edmény
nyel Különösen kiemelendő azonban a természetjáró szakosztályok tevékeny
sége, főleg Budapesten, mely országos viszonylatban is a legjobbak közé tar·
tozik 

4 Bér- és társadalo1nbizto.sítás 

A szakszervezeti szervek munkaterületének egyik igen fontos, hagyomá-· 
nyos résw a dolgozók közvetlen érdekvédelmével való foglalkozás. A bevezető 
történelmi visszapillantásban rövid áttekintést adtam arTól, hogy a múlthan 
ezen a területen milyen harcai voltak a gyógyszertári alkalmazottaknak .. Tud
juk, hogy még mindenki nem elégedett a bérekkel - főleg nagy család, egy 
kereső esetén -, de ha fejlődésében viztSgáljuk meg az utóbbi 10 év bérezffié .. 
nek alakulását, aikkor eredményes mun!k:áról beszélhetünk. Az 1947-es kollek
tív szerződés héntételeihez viszornyitva ma csaknem minden mu:nkakör-ben meg
duplázódtak az illetmé!lyek. 1952-ben, 1955-ben, 1957-ben, 1959-be!fl volt jelen
tősebb bérrendezés a mi terü.:letünkön. Ki kell emelnem mai megbeszélésün
kön, hogy ezen bérrendezések kezdeményezésében és: megvalósításában a szak
s·zervezet elnökségének döntő szerepe volt. Különösen jelentős volt 1957-ben a 
falusi gyógyszerészek készenléti díjának felemelése, a drogí.srták átlag 15%-os 
béremelés€, és a 200/0-os prémiumrendszer bevezetése Jelentősen emelkedett a 
technikusok és egyéb gyógytSzertári dolgozók fizetáse is. 

Mint a: bevezető részben már tárgyaltuk, az elmúlt három évben a gyógy
szerforgalom növekedése és a minőségi követelmények emelése nagy feladato-· 
kat rótt az egész gyógyszertár hálózatr a .. Ezen feladatok elősegítés'€ ér detkében 
t>zorgalmaztuk a gyógy.szerésztechnikusi létszám_ gyors ütemű növelését, a szak
szervezet Il kongresszusának határozata értelmében. (Az elmúlt három évben 
a technikusok számát az Eü. M. 1663-ról 2713-ra, azaz több mint 1000 fővel 
növelte.) A gyógyszerészek száma ezen idő alatt 430-cal növekedett, és az új 
államvizsgás-okkal eléri a 3400-at Igen jelentős· növ;ekedés van az egyéb dol
gozók számában is. Összességében a létszámnövekedés az 1957 negyedik ne
gyedévéhez viszonyítva 250/0-os., meghaladja a 10 OOO főt 

A fiatal gyógyszerészekkel folytatott csoportos beszélgetések, az egyetemi 
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f'elvételek tanulságai, a drogista utánpótlás nehézségei, különösen vidéken, a 
drogista és technikus fluktuáció ana figyelmeztet, hogyezen munkakörök bére
zése más szakmákhoz viszonyítva nem kielégítő. Az egyetemek egyre nehezeb
ben tudják jó képességű munkáJS-paraszt fiatalokkal b€tölteni ikeretükci, s kü·· 
lönösen alacsony a pályára jelentkező fiúk száma. Ez pedig a vidéki gyógyszer
tárak üzemeltetését fogja néhány év múlva veszélyeztetni, mivel a gyógysze
résznők nehezen irányíthaták falura A szakképzett drogistátk és technikusok 
szakképzettségük m·egszerzése után vagy a belL'!cere.sikedel-embe, drogériák.ba, 
vagy az iparba mennek laboratóriumokba dolgozni, abol általában magasabb 
keresetet tudnak elérni 

A bérr€:11dezéseit megvalósításában. a besorolások során szakszervezeti szex
veink egyre tevékenyebben vettek részt, pl Budapreten a kerületi swkszerve-. 
zeti bizottságok tettek javaslatot Egyre gyakoribb, hogy a bizahniak véle
ményét is kikérik az egyes dolgozók besorolásánál Eredményes munkájulcitt 
az is bizonyítja, hogy minimális az utólagos r'ek1arnáció. 

A mezőgazdaság szadalista fejlődése következtében a községek gyógyszer
forgahna is egyre növekszik, beosztott gyógyszerészt azonban a legtöbb esetben 
nem tudnak beállítani, mivel a községekben l:ak:ást sZier'ezni és élelmet biztosí
tani a gyógy~szerész r észére csaknem lehetetlen 

A dolgozók élet- és munkakörühnényeit javítottáik az új és korsrerű:sített 
gyógyszertárak mellett modernizált szalg,á1ati lakások. Ma már a szolgálati la
kásokat mindenbol vízvezetékekkel, fürdőszobával látják el (központi fűtés) 
Szükséges volna városban is szolgálati lakást biztosíümi a gyógyszerészek ré-
szére · 

A táns:ad:almi tulajdon védelme terén az utóbbi időben szórványos:an ugyan, 
de hiányolSISágak jelentkeznek Az SZTK vényekkel történő orvos~gyógyszerész 
visszaélések esetében súlyos bírósági ítéletek,et hoztak El kell érnünk - eset
Jeg a gyógysze.rész;et terén: is etikai bizotbságok felállításával -, hogy a vissza
élések elikövetőit megbélyegezzék, elítéljék 

Az üdültetési munka területén kü1önösen komoly érdemei vannak a gyógy
sz;ertári központokn:ak és szak:szerveZíeti bizottságoknak Az évről évre fejlesz-: 
tett és korszerűsített vállalati üdülőkben és bérelt szohákban nemcsak az 
egészségügy területén kiemelkedő számban, de más szakmákhoz viszonyítva ~ 
igen sok dolgoz.ó:t üdültetnek Például a Gyógyért, a somogyi, zalai, borsodi, 
Pest megyei dolgozók 25-40'/o~a üdül évenként 

A már· rutinmunka-szerűen folyó segélyezés alapos munkát igényel a szak
szervezeti bizottságoktól Az igazgatói alapból jelentős összeget tudnak fordí
tani a dolgozók segélyezésére. Központunk 1957 óta rendszeresen folyósít ka
rácsonyi segélyt a budapesti és a Tahiban levő gyógyszerész özvegyek részére, 
felhívásunkra a vidéki központak hasonlóképpen segélyezik a területükön élő 
gyógysZJerész özvegyeket 

Régen fájó és sokszor emlegetett problémája a gyógyszerészeknek a nyug
díjkérdés nem kielégitő megoldása 1960. július 28-ával a 10 év letelt és ezzel 
megnyílt a kellő várományi idővel nem rendelkező gyógy.szerészek nyugdijjogo.
sults·ága Ez az összeg azonban kevesebb, rnintha a teljes munkában töltött 
idejük beszámítható lenne .. 1952-től évről évre kísér•e1tük meg a diploma kel
tétől számított szolgálati időnek az elism·erését a nem közszolgálati gyógyszer
tári dolgozóknál Nem sikerűlt. Az 1954-es nyugdíjtörvény 1952 január elsejé
vellezárta ezt a j'lttatást El kellene érni a Munkaügyi lVIinisztériumnál, hogy 
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Budapesten is engedélyezzék a havi 800 Ft-ig terjedő munkavállaláJSt a nyugdij 
mellett és biztosítani kellene a gyógyszertári központok béralapján belül, hogy 
a nyugdíjasok foglalkoztatására a fedezet meglegyen Ez utóbbi a budapesti 
gyógyszerészek javaslata. 

A nyugdíjkérdés fejlődését azonban nagyobb távlatban vizsgálva, nincs ok 
az elégedetlenkedésre. 1949-ig az alkalmazottak minden ha:rca ellenére a ma_
gyar gyógyszerészi kar nem tudott létrehozni nyugdijpérrzrtá.tt.. 1949~ben, ami
kor megvolt a lehetőség, hogy a jogfolytonosságot biztosítsák a GYOJA tagok, 
az adott lehetőséggel nem éltek. 1952-ben a nyugdíjtörvény a firetés 15, illetve 
300/0-át biztosította nyugdíjként. Az 1954-es nyugdíjtörvény 10 év várományi 
idő után a fizetés 500f0-át irányozta elő s az 1959. évi nyugdíjtörvény lehetővé 
tette, hogy a nagyobb szolg-álati idővel rende1Lkez6k idejének beszámításával a 
650f0-ot elérj-ék. 1955-ben igen nagy erőfeszítések árán sikerült majdnem ki
howi egy nyugdíjszabályozást a volt gyógyszertár-tulajdonosok részére, mely 
havi 800 Ft nyugdijat, az özvegyeknek 400 Ft-ot biztositott volna. Ezzel akkor 
nagyon meg l·ehettünk volnn elégedve A mai nyugdíjtörvény ennél többet biz
tosít, és ugyanailffiat lehetövé teszi, hogy mellette 500-800 Ft-ot kermhesse
nek, arnire a kivételes ellátásnál nincs meg a lehetőség 10 év nem olyan nagy 
idő. Bízunk henne, hogy ez a kérdés is előbb-utóbb megnyugtatóan fog r'en
deződni Erre biztosítékort nyújt :az elmúlt 10 év fejlődés1e Sokkal szomorúbb 
helyzetben vannak azok a volt GYÓJA segélyezett alkalmazottak és gyógysze
rész özvegyek, akik 2-300 Ft kivét.e1es ellátást kapnak Az utó!ibi években 
egyénenként kíséreljük meg: hogy kivételes ellátásukat felemeltessük Több 
esetben eredménnyel jártunik el 

SzaktSZ.ervezeti szerveink feladata, hogy a fiataltkorúak:ra, terhes nők1:e ViO

natkozó rendelkezéseket a dolgozó nők problémáival kapcsolatos ügyeket nagy 
ügyszeretettel intézzék és ellPnőiizzek ezek betartását. Egyre inkább eleget 
tesznek en..'flek a feladatnaik 

1954-1955-ben értel<ezleteinken még úgy hangzott el a panasz, hogy egyet
len gyógyszerész sem járt ikülföldön~ hogy megismerhesse az ottani gyógysze
részek életét, munkakörülményeit. Nagyon nehéz lenne összeszámolni azon 
gyógyszertári dolgozókat, akik évenként akár családlátogatás, akár IBUSZ ke
retében ikülföldre utaznak Egyre több gyógyszerész utazik hivatalos kikülde
tésben a sz,omszédo:s népi demokratikus onszágoikpa, a Szorvjetunióba A gyógy
szerésZJeti S'ZakotsZJtály 1958-han Romániába és Szovjetunióba, 1959-ben Ka:rilovy 
Varyba, 1960-ban Moszkvába, Prágába, az NDK-ha srervezett tanulmányúttal 
egybekötött turista utat 

Beszámolóm eddigi részeivel a szakszervezet legáltalánosabb kérdéseivel 
foglalkeztam Engedjék meg, hogy a sok száz apró kis feladatra, részletkér
désr'e, mely teljessé teszi munkánkat, ne térjek ki. 

Sreretnénk felad:atainikat, hivatásunkat jól betölteni A szakszervezeti ak
t.ívák ezrei is azon fáradoznak. hogy sokoldalúan gondoskodjanak a dollgozók
ról Ez a társadalmi munka a legszebb emberi tulajdonságokat f.ejleszti ki ben
nük, és ugyanakikor elősegíti, hogy valamennyi gyógys:z.ertári dolgozó lássa és 
tSaját sorsán érezze a közösség gondotSkodását, a sz~rvezettség előnyeit 

Tudjuk, még nem megy hibátlanul a :szaksz;ervezeti munka. Tíz év a moz
galomban sem nagy id6 Más szakmáknak s,akkal erőteljeoobb és kifejlieiJtebb 
szakszerveze-ti múltjuk volt, de eredményeink igen biztatóak: .. Szakszervezeti 
harcostár:salnk száma napról napra gyarapszik és tap-as:zta,latokban mind gaz
dagabb lesz 
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A gyógyszerészeti szakosztály részé-ről ígéretet tehetünik. arra, hogy a jö
vóbe:n is szorgalmazni fogjuk az ilyen jellegű országos tanácskozások összehí
vását- pályázatok kiírását -) :szervezésében tevékenyerr részt veszünk, anya
gilag támogatjuk 

Befejezésül még egy fontos kér déssei szeretnék foglalkozni, amellyel a 
szakszervezet elnöksége és. a gyó!:,-rysze.r észeti szakosztály foglalkozott 

A penspektiva problémáival sokat foglalkoztunk Vitathatatlan, hogy a ma
gisztrális gyógyszerkészítes szűkülése felvet egyesekben olyan kér d€st, hogy 
mi lesz akkor a gyógyszerészettel? V éleményünk szerint a .szocia.lisia tánsada
lomban, melyben lehetőség nyílik a gyógyszerészeti tudományok s-oha nem lá-
tott fejlődésér e, a gyógyszerészek és a gyógyszertári dolgozók szüntelen tovább-· 
képzésére, ahol az egészségügyi dolgozók, köztük a gyógyszertáriak is azon fá
radozmak, hogy nemcsak szakmai munk.ájukkal, hanem társadalmi tevékeny
ségükkel is hozzájáminak a dolgozó nép kulturális €s anyagi felemelkedéséhez, 
nincs o'k félelemre. Ebben a társadalomban, melynek tervei azt tűzik ki célul, 
hogy a· népgazdaság termelő erőinek szüntelen fejlesztése a békés építést, az 
életszínvonal állandó emelkedését .szolg:álja, ebbern a társadalomban, aki még 
eddig nem1 találta m·eg a perspektívát, az ts rövidesen -ki előbb, ki utóbb __.:_ 
fel fogja ismerni saját tevéken~ségértek, szerepének je-lentőségét is. Az útkere
sésben, a gyógyszerészi hivatás elmélyítéséhen sok még a tennivalónk, de úgy 
gondolom., helyes irányban ha!Ladunk:. Erőinket összefogva, soha nem feiedve, 
hogy a dolgozó nép egészségügyét szolgáljuk, biztosan megyünk előre 
a szacialista tárnadalom megvalósulása felé, ahol már nemosak egyesekne:k, ha
nem az egész társadalomnak a boldogulás-a, jobb é1ete a cél Kíváno~, hogy ez 
a jubileumi ülés, az elmúlt 10 év e,redmény;e hozzásegítsen bennünket ahhoz: 
hogy az elkövetkezendő években még ~zebb, még nagyobb sikereket érjünk el 

HOZZÁSZOLAS 

D1 KADAR TIBÓR előadásához 

OSTOROS GYÖRGY igazgató 
(Ve.szprém megye·i Tanács VB. Gyógyszertá1'i K.özpont) 

A Veszprém megyei gyógyszertári dolgozók, gyógyszerészeink életéről és 
munk.ásságáról, szaksze-rvezeti tevékenységéről e nagy feladatok elvégzésének 
értékelésével szeretnék beszámolni ú gy vélem, mindnyájan jóleső örömmel 
veszik tudomásul, hogy Gyógyszertári Központunk 380 dolgozója úgy készült 
fel a gyógyszertárak áUamosításánatk:, a gyógyszerellátás állami kezelésbevéte
lének 10. évfordulójára, annak méltó rhegürmeplésére, hogy a jubileumra ki
vétel néLkül valamennyien szervez.ett dolgozók lettek. Sen!ki nincs közülünk, 
aJki ne lenne tagja az Orvos~Egészségügyi Dolgozók Szaiks7..ervezetének 

Dolgozóinkról minden bizonnyal az a véleménye a hallgatóságnak, hogy 
olyan emberekről van sz.ó, akik a munkában helytállóak, öntudatosak és a 
szocialista egészségügy építéséből derekasan veszik ki részüket. Igen, így van! 
Hozzátehetem, ho5'"'y ez a magatartás, hivatásszer'etet, a mozgalrni munkában 
való aktív tevékenység évről évre erősödött, bár még ma is :sok a kívánnivaló 
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e téren; most 10 évi muD..ka után mégis gazdag er·edményről a&.atok jelentést, 
értékes fejlődésr ől számolhatok be 

E rövid felszólalás kerertében val-óban csak :főbb vonalakban le~et ennyi 
ember munLkás.ságáról beszélni mégis kiváló alkalom és megtisztelő, hogy elö~
·áróban arról szóljak, amit ál1amunk közvetlenül Központunk útján adott, feJ":" 
iesztett, épített, €s ezt követően anál, amit dolgozóillk adtak legjobb tudásuk
kal képességükkel, áldozatoo helytállásukkal. Mindkettőből természetesen egy 
lett' a nyertes. a dolgozó nép, amelynek hű szolgálatára fejlesztjük erőiTilket 
végezzük mu~kánkat az egészségügy, a gyógysrerellátás területén mutatkozó 
igényesség ar án y á ban 

Szavakikal nehezen kifejezhető az a munka, amely fo:r-gahnunk: számadatai 
mögött áll és amelynek ívelő eme1'kedés.e megkívánta, .. hogy_ anya~, lehetősé
geinkihez képest fejlesszük 46 egységről 5~ ef!Ysé,gr e novek:ctett_ hal_ozatunka'~. 
Ezzel pár huzamosan egy sor· elihanyagolt 1ntézm.enyt megyenk 1pan, r:m I?ax 

OCl.alista mező,..,azdaságr· és közismerten reprezentatív idegenforgainn SZJ.nt-
.sz 6' • ' t' "f 'tése · · emeltünk korszerűsítettünk. Ehhez a vallalati veze es er o eszr nem 
Jere ' ks t•·nik oz lett volna elegendő, ebben a növ;ekedésben benne van sza zerveze .u m -
gósító munkája is 

Forgabnunk emelkedését az a1Rbbi kiragadott számok mutatják: 

1951-ben ll 831 OOO Ft 100% 

1954-ben 22 341 OOO Ft 188,57% 
1957-ben 28 981 OOO Ft 244,85% 

1959-ben 40 459 OOO Ft 341,80% 
1960 évi terv 45 OOO OOO Ft 

" · · · 't' 'té · b r·uha'zás felúJ"ítás, tatarozás fO'r-IntézményeinJk korszen.l'sJtesere a ep1 .sere e ·, 
májában évről évre az .alábbi összegeket fordítottuk: 

1951 évben 
1953 évben 
1R59 évben 

420 560 Ft 
779 920 Ft 

l 186 370 Ft 

Gyógyszertáraink belső felszerelése az államosítás idején néhán.Y kivétel
től eltekintve messze elmaradt a követeln1ényektől Ezeknek a belso felszere
léseknek beszerzésére és pátlátsára a 10 év folyamán átlag negyedévenként 
40-45 OOO Ft-ot költöttüJJik. Ar ra törekedtünk, hogy a korszerűen átalakított 
gyógyszertárak mellett, azokkal összefüggő kényelmes, otthonos, für~~s;zlob~ 
lakásokat biztosítsunk gyógyszerészeinknek, különösen falun, ahol a JO lakas 
a város kultúrájá:ból rengeteget pótol 

A fentiekben ismertetett rohamos növekedés, a megyében jelentkező 

gyógyszerigény, központunJkhoz érkező nagy mennyilségű ~ógyszer' tá~'O~ 
szempontból olyan elhelyeZJét:-i gondot jelentett, am~lyek maJd _csak ~ ~~S:Wo 
új, 11 millió forintos beruházá&sal épülő megyei gyogyszen:aktar feláll1tasaval 
.szűnnek meg. 

Ezt a nagyszerű ajándékot innen is hálásan köszönjük kormán~tu~: 
a támogatását rnindjobban kiterjesztő megyei tanácsunknak Ez a letesltmeny 
ugyan.i.s, amelynek falai már magas&'tl állnak az építők keze :womán, :f~nn-:n 
hirdeti azt a gondoskodást, melyet pártunk VII. Kongresszusanak a masodik 
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5 éves tervre vonatkozó határozatában ekként mondott ki: "Tovább kell ja
vítani a lakosság egészségügyi ellátását!" 

Gyógyszerészeinknek, gyógyszertári dolgozóinknak nagy segítséget adtunk 
azzal, hogy a Gyógysrertár V állitlat megalakulása után létrehozott szakfelügye
lői analitikai laboratórium központi támogatást nyújtott a .szakmai munika to
vábbi javításához A szakmai oktatás (káderképzés), továbbképzés, nevelő-fel
világosító munkával együtt szakszervezetünk -hathatós támogatása mellett már 
1952-től kiépült, napirenden volt A szakfelügyelőknek célul tűztük ki, hogy 
segítő ellenőrzésükkel a mintavételezett gyógyszerek állandó javulását érjék eL 

A területi gyógyszerellátás mennyiségi, de különösen színvona:lheli javulá
sát jelentette az 1955-ben létrejött galenusi laboratórium, amely a megye gyógy
szertárait nagy arányban mente.sítette olyan készitmények házi előállításától~ 
amelyek' vagy gondos elővizsgálatokat kívánnak, 1;-agy készítéslik technológiájá
nál fogva a gyógyszertári munkát erősen túlteihe1nék 

Érdemes és hasznos feladatnak tartjuk szakszervezeti bizottságunk akti
vizáló munkásságának állandó igénylésével az új munkatársak kiképzését, smk
képzett doigozóink felkészültségének fokozását 

Technikusaink szakképesítésüket munka n1ellett szerezték meg A ki!kép .. 
ooésükkel megbizott gyógyszerészek megyénk gyógyszertáraiból kerültek ki. Ma 
már a gy-ógyszerészi munka megkönnyítésére a. volt 18 főnyi technikai létszám 
78 főre emelkedett. Hasonló módon készítettük elő áz anyagraktárhan dolgozó 
tanulókat a drogista .szakvizsgák letételére 

Gyógyszerészeink ismereteik és oktatói munkájuk kiszélesítése érdekében 
külföldi tanulmányutaikon jártak a Szavjetunióban és a népi demokratikus or
szágokban: Romániában, Csehszlovákiában, a Német DemokratikUtS- Köztár"Gia
ságban, s:őt Ausztrriában, JugoiSzláviáb.an stb. js. Ezeket az ut:a!k:<at szakszervezeti 
bizottságunk szervezte. A visszaérkezettek hasznos ta.pasztalatailmt össze-
gyűjtve, megyé:nk dolg~ozóival élménybeszámoJók formájában ismertették és 
tették közkinccsé. Ez ideig egyénileg 16-an jártak külországokban és két alika-
1~~~ uta.:tunk, ö.ssze.:en 95-en C.sehszlovákiába, szerte a szép ország külön
bozo varosrub:a, megtekintve a bennünket érdeklő int-ézmények)et is 

Mindezek után, ha most megvizsgáljuk: dolgozóink rrritként siettek ellen
értéket adni a magunk portájának .ltiaJakításával, a muTikahelyek lakások kor
szerűsítés~":el, ismereteik bővítésével, :anyagi dotálásukat honoráJni (gondolok 
az 1957 .. eVI 12,88°/o-os, az 1959 évi 6)28°/0-os béra1apeme1kedésre, valarutint az 
1957 .. , 1959. évi 20, 7, 19,5 és 12 napos jutalomrészesedés:ekre), akkor- igaz szóval 
elmondhatom, hogy a 10 évakitt elért jó eredmények annak következtében jöt
tek létr e, hogy Gyógyszer tári Központunk minden egyes dolgozója igye!<ezett a 
legjobb teljesítményt nyújtani., a hálózat dolgozói a Központ dolgozóival össze
f~gva ,;r':'mkásságuk és tudásuk legjavát adták hozzá, hogy a jó gyógyszerellátás 
célkituze.semek megfeleljenek 

Killönösen megmutatkozott a szakmai, gazdasági és a_dmiinisztratív dolgo·
zók jó együttműködése a járványok idején., amiben a szaikszervezetí bizalmiak
nak is nagy srerepük volt Fáradságot nem kímélve, minden fennakadás nélkül 
el tudtuk végezni a nehéz feLadatokat, éSJ minden r·ászoruló beteg időben, kése
delem nélkül hozzájutott gyógyszeréhez Így segitettük elő a munkából kiesett 
dolgozók mielőbbi visszaállítását a termelőrnunk-ába 

Hosszú idők óta nem fordul elő megyénkben, hogy akár eg:y- gyógysze-r tá
runk is zárva leg:y-en Ennek a dolgozóinkat jellew..ző kolle-ktív összefogásnak a7 
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a magyarázata, hogy évek sm án ö.ssrekovácsolódtunk, és először kevesen, később 
mind többen, az 1956-os ellenforradalom után pedig a döntő többség megértette 
és ma meggyőződéssel vallja: a marxizmus-J.eninizmus ismer·etei és elsajátítása 
nélkül egyedül a szakmai tevékenység nem elégséges, egy helyben való topogás 
csak. Ezért és· mert pártunk tanításait dolgozóink most már egységesen magu
kénak érzik, különösen az 1957-es esztendő után gyógyszerészeink mind többen 
és többen kapcsolódtak és kapcsolódnak be aktiv társadalmi munkába. Ker·esik 
a mozgalmi feladatokat és azokat jól, szakmai munkájUkka'l összhangban végzilk 
a társadalom javára, a maguk becsületére 

V állalatunk központjában a kommunisták a megy-ei kórház kommunistáival 
közös pártalapszervben dolgozzák ki politikai feladataikat és adnak segitséget 
és iránymutatást az egészségügyi iJiltézményekben, így a gyógys7Rrtárak háló
zatában is működő tömegszervezeteknek Elsősorban a sza:kszervezeteknek, de 
a KISZ-nek, a nőmozgalomnak, a békebizottságnak és nem utolsósor ban az ér
tékes, tudományos célkitűzések megvalósításáért harcoló Gyógyszerész Szak
csoportnak 

A politikal oktatásban való részvétel, a felvilágosító nevelőmunka, ahol 
ugyan még nagyon sok a tennivaló, mégis az eddigi türelmes- és következetes. 
foglalkozás sikereképpen meghozta azt az eredményt, hogy 10 éves jubileumi 
fumepünkön Központunkm.k mind a. 380 munkatársa (ebből 130 gyógyszerész 
és az összlétszám 200/0-a férfi, 80°/0-a nő) szervezett dolgozó 

Ebből szinte természetszerűen adódik, hogy szakszervezetünk szakmapoli
tikai előadássorozatain részt Vieszünk: és s'Okan élvezik azt a bizalmat, hogy 
mint pártonkívüliek is pártoktatásban r észesülnek Így nevezetesen ebben az 
esztendőben hár-om gyógyszerészünk kerül a hároméves marxista esti egye
temr.e, öten filozófiai oktatásra jelentk-eztek A marxizmus--lenin.i"zrnus: tanfo
lyamon csa:k Veszpr-émben 10 gyógyszerész tanul, az időszer ű kiér dések tanfo.
lyam<in ugyanitt a két tanfolyam 50%-a gyóg')Cszertári dolgozókból alakult eddig 
is, és kovácso1ódik össze orvosainkkal együtt ez idén is. Ez is. szoros egységét 
dokumentálja a szakmai kooperáció mellett, a megye egészségügyének 

Az évek óta. jól végzett rnozgalmi és szakmai munkásságuk elismeréseként 
tanácstagi funkciót és népi ellenőri feladatot kaptB.k egyesek gyógyszerétszeink 
soraibál Három gyógyszerészünk Szacialista Munkáélt Érdemérem tulajdonosa., 
három gyógyszerészünk "Érdemes. gyógyszerész" kitüntető címet kapott, há
rom dolgozónk az "Egészségügy' kiváló dolgozója", 30 dolgozónk pedig a Köz
pont kiváló dolgozója kitüntető cimet érdemelt 

Megyénk m.ezőgazd:asága szecialista átsze-rvezésében, melyhez az agitátorok 
kiválasztását a Szakszervezeti Bizottság végezte, azok a gyógyszerészeink, akik 
derekasan kivették a részüket a munkából (20 dolgozó), az MSZMP Megyei Bi
zottságtóL elismerő emléklapot kaptak Aggódtunk az elmúlt hónapokban, hogy 
a szakszervezeti élet der-ékba törik azzal a decentralizálással, amely úgy követ
kezett be, hogy az eddigi közös, egész megyére kiterjedő alapszervezertünket. 
helyi járási, városi egységekre bontották a kialakult reform során Ez már-már 
oda vezJetett, hogy a gyógyszertári dolgozók a közelmúlt hetetl<ben nem talál
ták helyüket és nem láttá:.'<: feladataikat az új, sokrétű dolgozót magába ölelő 
deoeni:.!l:alizált alapszervezetekben. Sikeres. és nagyvonalú volt viszont az az in
tézkedés: napjainkban, amely szakszervezetünk országos elnöksége részéről ér
kezett Ennek értelmében ezen a héten a mi megyénkben is kialakítottuk te
rületi bizottságunk mellett 5 taggal, megyei hatáskörrel azt a testületet, amely 
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átfogja immár Gyógyszertári KözpontuDlk valamennyi gyógysze-részét, gyógy
szertári dolgozóját Ebben a szervezetben a jövő jó mozg18lmi munkájának erős 
fundamenturnát érezzük Sza.1{csoportunk is bizonyára, az eddigi jól sikerült 
eredményeit, szervezési rn:.;nkáját hatékonyabban tudja majd kifejteni a rnoat 
életrehívott megyei albizottság patronálása mellett Segíteni fogjuk ennek a 
most alakult bizottságnak tevékeny kibontako7.ását, mert szüka€g van rá 
Igénylik a megye gyógyszertári dolgozói, kéri Gyó~szertári Központunk veze~
tősége mozgósításukat, mert csak így, közös erőfeszítéssel és odaadással válhat
nak valóra pártunk egészségpolitikájából a ránk váró feladatok, Gyógyszertári 
Központunk 5 éves tervének nagyszerű célkitűzései 
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A MINISZT:ÉRIUM :ÉS A SZAKSZERVEZET ALTAL 
Df.TAZOTT PALYAMOVEK 

7 A gyógyszerészet szacialista fejlóctése 
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I díj és 5000 fo-rint jutalom 

DT' Küttel Dezső: A gyógyszertechnológiában használt polietilénglikolok és észtereik 

szolubiliz..11ó hatásáról 

Dr. Stenszky Ernőné és dr Aszódi Lili.: Milyen lehetőségek nyílnak a gyógyszerész előtt 

az egészségügyi felvilágosítás ·területén 

II díj é.s ~OOO fori."f2t jutalom 

Dr· Zalai Károly: Segédanyagok alkalmazása a gyógyszerkészítmények előállításánál 

Bako.s István: Szocialista gyógyszerészetünk egy problémájáról 

III. díj és 2000 jo1· int jutaLom 

D1· Horváth Déne.s.: A magisztrális gyógyszerkészítés korszerű megszervezése gyógy

szertárunkban 

Horváth Dez.sö: A gyógyszeré&z felelőssége a gyógyszerkiadásban 

Dicséret é.s 1500 fmint jutalom 

l..oscmczy Bél.a. és Muninyi Dénes.: Dipólők az analitikában 

Szentmikló.si Pál és dr Kálmán László: A gyógyszerész az egészségügy fokozett 

szolgálatában 

Dicséret és HtOO forint jutalom 

D1'. Nikolic.s Károly: Gyógyszertárak szempontjai a VI Magyar Gyógyszer·könyv szá

mára 

Benkő Ferenc.: A papírkwmatográfia gyógysze:tári alkalmazása 

Oláh Imr'e.: Recepturai inkompatibilitások az V Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos 

készítmények szemszögében 

D1' Nádle1 Viktorné és Vitkay Béla.: A Mucilago gummi arabici eltarthatóságának 

vizsgálata 

Dr Gonda Istvá.n.: J\ntibiotikumok káros meli€-khatásai 

Horváth Dezső: Gyógyszertári "belső ellenőrzés" szervezési kérdései 
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Dr. Stén ... szky Ernő, dr. 1\llé.száros GyöTgyné és dr. Kiss Béláné.: Intézeti gyógyszertárak 
a szocialista egészségügy szolgálatában 

. Nagy Géza:· A magyar gyógyszerészet etikai kérdései 

Mo~nár Fer·enc: A gyógy:?zergazdálkodás és a gyógyszerkészletezés mint a készlet
utánpótlás alapja 

Dr. Göllner Ba:mabás.: Törvényvázlat a gyógyszerészet és a gyógyszc1ellátás szabá
lyozására 

Nyilvános dicsér·etben tészesült 

Halm Iván.: A még hiányzó 16 fel nem fedezett elem helyének meghatározása a Men
delejev-rendszerben 

Az egyes Gyógyszertári Központok ezeken kívül még igen sok pályaművet jutal
maztak. 
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A GYÖGYSZERTECHNOLóGIABAN HASZNALT POLlETILÉNGLIKOLOK 
ÉS ÉSZTEREIK SZOLUBILIZALO HATASARÖL 

Dr KÜTTEL DEZSÖ 

(Szombathely) 

1 A felületaktív anyagok alkaLmazásának a~apelveivel foglalkozó irodalom 
áttekintése 

Századunkban a szerves kémia fejlődésének egyik jelentős eredménye volt 
a műanyagok szintézise Egyes műanyagok szintézíse már régebben ismert volt, 
de a két világháborúban a nyersanyaghiány arra késztette a kutatókat, hogy 
több létfontosságú anyagat mindig hozzáférhető nyersanyagokból előállított 
műanyagokkal pótoljanak. 

Egyes műanYagok több vonatkozásban jobbnak bizonyultak az eredeti 
nyersanyagoknál, és ezért gyártásuk nem szűnt meg később sem Ma már a7 
alapanyagok beszerzési nehézségére való tekintet nélkül folyik egyre nagyobb 
mérvű műanyag kutatás. 

A gyógyszerészetben ez főleg a kenőcs- és a kúp alapanyagok pótlására vo
natkozik, ami több állam 'ellátásában okozott annak idején nehézséget (l) 

Az etilénoxid polímerizációra való hajlamosságát már 1859-ben felismerték, 
de felhasználását a múlt világháború anyaghiánya érlelte meg, mikor Midden
dorf a Pastonal felfedezésével a kúp és a pilula készítés terén rámutatott hasz
nálatának elŐnyeire. Vizsgálatait Kreb.s későbbi dolgozatai is alátámasztották 

A hasonló műanyagok felhasználását az is előmozdította, hogy újabban 
előnyben részesítik az olyan kenőcsalapanyagokat, amelyek a test felületéről 
vizzel lemoshaták Előnyösek ezek az anyagok jó gyógyszerleadó képességük 
miatt is (2) 

A később előállított hasonló tulajdonságú políetilénglikolok észterei és szor
bitán származékai fel~letaktív anyagok. 

Nem célom ezen dolgozatban a felületaktív (kapilláraktív) anyagok részletes 
fizikai-kémiai elméletével foglalkozni (1, 3), mégis meg kell említenem a felü
letaktiv anyagok legjellemzőbb tulajdonságait: molekulájukban hidrofil és hid
rofob csoport van, cs.Ckk,entik a f:Olyadékok felületi feszültségét, nedvesítenek 
habzanak, védőkolloidként alkalmazhatók, micellaképzés folytán bizonyos anya
gokat oldatban tudnak tartani (szolubilizálás) E tulajdonságok folytán egyesek 
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mint mosószerek (részben fertőtlenítő.szerek), diszpergáló és emulgeáló anyagok 
ismeretesek, más részük kenőcs-, kúp- és pilula aktpanyaglként használatosak 
Tulajdonságaikat nagymértékben az dönti el, hogy hidrofob, vagy hidrofil 
karakterük van-e előtérben 

A felületaktív anyagok kém,iai összetétele, felosztása terén sem kívánok 
részletekbe bocsátkozni (1, 4). de ati.nyit meg kell említenem, hogy három cso
portba oszthatók: 

a) anionaktív felületaktív anyagokJ 

b) kationaktív felületaktív anyagok, 
c) nem ionos felületaktív anyagok 

a) Az anionaktív anyagok molekulája töltes n€1küli hidrofob (vizet taszító) 
szénhidrogén részből és negatív töltésű (aktív) hidrofil (vizet kedvelő) gyökök
ből (karboxil, szulfát, szulfonát stb,) áll. Ebbe a csoportba tartoznak a szap
panok és a korszerű mosószerek többsége is · 

b) A kationaktív anyagok a fentiekhez hasonló hid r of o b r észből és pozitív 
töltésű (aktív) hidrofil részből (így alifás amin, kvaterner ammónium, szulfo
nium, foszfonium, arzonium) gyökökből állnak. Egy részük fertőtlenítő hatással 
is rendelkezik 

c) A nem ionos felületaktív anyagokban nincsenek ionizált részek. Az előb
biekhez hasonló nem ionizált hidrofob rész ugyancsak nem ionizált hidrofil ré
szekhez (polimerizált etilénoxid, többértékű alkohol, vagy azok anhidridjei stb) 
van kapcsolva 

Bár emulgeáló, diszpergáló és szolubilizáló hatásuk folytán az a) és b) cso
portba tartozó anyagok is jelentősek a gyógySzertechnológiában, mégis a c) cso·· 
portha tartozó f~lületaktív anyagok tulajdonságai előnyösebbek Ezek savak-· 
kal, lúggaL alkáli földfémekkel és nehéz fémek .sóival szemben nem érzékenyek, 
további előnyük: az előbbieknél kevésbé toxikusak belsőleg vágy a bőrön alkal
Inazva 

Továbbiakban részletesen csak a c) csoportba tartozó felületaktív anyagok
kal foglalkozom, és az alábbiakban vázalom legfontosabb képviselőiket, hang
súlyozva szerkezetüket, illetőleg a vegyület hidrofob, valamint hidrofil részét 
(4, 5). 

alkil szén· 
hidrogén 

zsírsavas etilén· 
glikol észter 

c===:J COOCH, 

zsir~avas glicerinész:ter 

l 
CHOH 
l 

CH,OH 

zsirsavas poliglikolészter 

(pl polyoxa~thenum stearinicum, Myrj 52) 

zsirsavas szorbitánészte:· (Span) polietilénglikol (polyoxaethenum Carbowax) 
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o 
H, C/ "cHcH,OOC!- t==1 \ 

l l 
HOC H 2 (CH2-0 ·-CH.)nCH,OHC"' /CHOCH,(CH,-·0--CHz)nCH,Of{ 

CHOCH,(CH,-0-·CH,)nCH,OH 
zslrsavas szorbitánészter polietilénoxiddal kondenzálva (Tween, Crill) 

OH fl OCH,(CH,)OCH,)nCH,OH 

~~ :J 

alkil·aril·polietilénglikol kondenzátum (lgepal} 

Fenti táblázatban csak általánosságban sematikusan vannak ábrázolva a 
zsírsav részek, valamint a polietilénoxidok, a funkcionális csoportok elhelyezé
.sének hangsúlyozását a. 

Alábbiakban foglalom össze a fontosabb polietilénglikolok észtereit, vala
mint a szorbitán észtereket, kitérve azok nomenklatúrájára, szinonimáira, egyes 
fizikai állandóira (5, 6, 16). A táblázatokban feltüntettem a polietilénglikolokat 
is, mint a Tweenek építőkövéit (!. táblázat, 104. lap.) 

A táblázatot áttekintve megállapíthatjuk, hogy ezen anyagok általában 
olajszerű folyadék, kenőc.s vagy viasz állományúak Sűrűségük többnyire a víz
nél nagyobb. 

A Carbowax 1500, Myrj 52 és a Tweenek általában vízben oldódnak, folyé
kony panaffinban és zsíros olajokban (ez esetben oleum amchidls) kevéssé, vagy 
egyáltalán nem oldódnak. Többnyire jól oldódnak glicerinben, alkoholokban, 
különféle észterekben (pl amilacetát), ketonokban (pl aceton), továbbá aromás 
szénhidrogénekben (benzol, toluol, xilol) és halogénezett alifás szénhidrogének
ben (kloroform, széntetraklorid) .. Ezzel szemben nem oldódnak éterben, alifás 
<Szén!hldJrogénekben (benzin; paraffin), terpentin olajban és zsíros olajokban 

Töményebb vizes és szeszes oldatuk (mintegy 50°/0-on felül) szebahőmérsék
let alatt gyakran megkocsonyásodik 

A Spanek viszont nem oldódnak víziben, ezzel :s:remhen jahban oldódnak 
alifás szénhidrogénekben (paraffinum liquidum) és zsíros olajokban 

A poliet:ilénglikoloknnk, valamint azok ésZJter'etinek és a szmbitán szárma
zékoknak nomenklaturája sajnos nem egységes, és mielőtt ezt tisztázni igyekez
nék, vázlatosan foglalkoznom kell előállításukkal és azzal, hogy rnilyen meggon
dolás alapján jutottak el a Tweenek szintéziséhez (2, 4, 6, 42). 

Az etilénoxid könnyen polimerizálható káLiumhidroxid (valamint ón(II)klorid és 
trietanolamin) katalizáló hatására 

A káliumhidroxid vizes oldatban hidroxil ionokat swlgáltat, melyek megbontják 
az etilénoxid-gyűrű belső feszültségét és az egyik CH2-csoportot megtámadva addició 
révén beépülnek 

103 



o o o o o 
e;. z z z c :: 

104 

o 

:n=: 
g 

'i: ~ 
~E-< 

o o o o 

KOH CH, -CH, __"_ CH,·- CH, o-
X/ l 

O OH 

Ez a keletkező "anion" teszi lehetövé, hogy a lánc tovább tud nőni, mer t 
újabb etilénoxid gyűrűt támad meg 

HO-CH,CH,-0- + CH,-CH, ~ HO-CH,CH,-0-CH,~CH,-0-
""-/ o 

Így további reakciók folytán általános formában felírva alábbi termék ke
letkezik: 

HO-CH,-(CH,-0-CH,),-=..CH,-OH 
n = a polimerizáció fokát jelző szám .. 

A lánc valószínűleg nem egyenes, hanem az alábbimódon ábrázolható: 

o ..,....o......_ ,.......o., 
/ '-cH, CH, CH, CH, stb .. 

l l l l 
CH, /CH, Ct!_,

0
/CH, 

'o 
Az előállítás során keletkező nyers termék több polimerizációs lépcsőhöz 

tartozó polietilénoxid keveréke .. Újabban mód van már a különféle polimerizá
ciós fokú termékek szétválasztására annak érdekében, hogy egységesebb mole
kulasúlyú terméket nyer jenek Kenőcsalapanyagként azonban alkalmas a széle
sebb határt felölelő molekulasúlyú termékek keveréke is. 

Az egyes termékeket a molekulasúly középaránycsávai lehet jelezni, pL 
polyoxaethenum-1500 (n = 33-35), de gyakori az is, hogy a jelölésnél a poli
merizáció fokának középér'tékét adják meg pl polioxetén-40-stearinsav észter 
(n =kb 40). illetve polioxil-40-stearát. 

Bizonyos összefüggés van a polietilénglikolok molekulasúlya, állománya és 
egyéb fizikai tulajdonsága közölt 

a) 200-600 közepes mole!kulasúly körül (4---'-13 polimerizációs fok) vis:zJkozus 
mérsékelten. higroszkópos folyadékok A molekulasúly növekedésével csökken a 
h.igroS2lkopicitás és növekszik a viszkozitás 

b) 1000-1500 közepes molekulasúly körül (22-34 polimerizációs fok) ke
nőcs, vagy lágy viasz állományúak, keyéssé higroszkóposak 

c) 2-20 OOO közepes molekulasúlyúak (45-455 polimerizációs fok) viasz;-. 11-
letve kemény viasz állományúak, és nem higroszkóposak 

Igen magas relatív nedvességtartalain mellett ugyan még utóbbiak is ve
belnek fel vizet, de ez inkább hidrofil jellegüknek tudható be 

Q-őznyomásuk általában alacsony, nem illékony anyagok A folyékony po
lietilénglikolok átlagos felületi feszültsége (44 Din/cm) sokkal alacsonyabb mint 
a vízé (73 Din/cm) és 10%-os vizes oldatának átlagos felületi feszültsége is ala
csony (55 Din/cm). A polietilénglikolok kémiailag ellenállók, nem szappanosod
nak, nem avasodnak, sőt baktériumok, gombák részére sem szelgálnak táp
talajill Bizonyos inkompatibilitás-i lehetőségeik azonban főleg al>ban. rejlenek, 
hogy az éterkötésű oxigén proton hatására <?Xonium kötésbe alakulhat át 

H-0-R + If+ ze [R-O-R]+ 
l 

H 
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Az oxigénhez kapcsolt hidrogén több fémmel könnyen helyettesíthetö, és 
így esetleg vízben nehezen oldható komplex vegyületek jöhetnek létre. Hasonló
képpen zavarosodáshoz vezet több organikus anyag jelenléte is az oxonium kö
tés képződés következtében (az inkompatibilitások részletes tárgyalására később 
kerül sor) 

A fenti polietilénglikolok kimondottan hidrofil jellegű anyagok 

A polietilénglikolok észterezhetők zsírsavakkal pl polioxetén-40-stearinsav 
észter, Myrj 52, de itt is a hidrofob zsírsav résszel szemben túlsúlyban van a 
hidrofil r ész (I táblázat) 

Más irányban is folyt a kutatás, és megkíséreltek az inkább hidrofob jel
legű manazsírsavas glicerin észterek mintájára olyan felületaktív anyagokat el6. 
9llítani, melyekben a hidrofob jelleg rováSára nő a hidrofil jelleg. Glicerin he
lyett magasabb alkoholokat (cukoralkoholokat) próbáltak meg zsírsavakkal ész
ter kötésbe vinni (lásd I táblázat). 

Ezen kísérletek során a szorbitánnal, illetve annak anhidridjévellétesítettek 
vegyületeket: 

CH, OH 
l 

HCOH 

o 
H,C' 'CHCH,OH 

l l 
l 

HOCH 
l 

HCOH 
l 

HCOH 

·-H,O 

HOHC __..CHOH 

-< 'CHOH 

Szorbitán 

l 
CH,OH 

Szarbit 

o 
H,c' 'CHOHCH,OH 

l l 
HOHC--CHOH 

Fenti szorbitánn:ak különféle zsírsavas észterei a Spanek 

H,c_.....ü'CHCH,OOC- c:=:J 
l l 

HOHC, ..--CHOH 
" CHOH 

Spa:n 

ahol a l l valamely zsírsav, lásd 102 lap 

Más sZietzők szerint (6, 14) a szorbitból víz kilépéssei nemcsak a fentvázolt 
v~gyületek képződnek, hanem további víz kilépéssei alábbi vegyület is, amit 
egyesek szorbidnak, mások szorbitánnak jelölnek: 

-H,o 
..--o 

HOHC--CH 'cH, 
l l l 

C!:!_> /CH--CHOH 
o 

Szorbid 

Valószínű azonban az, hogy a gyártási fo-lyamat során ezen vegyületek ke
verékével dolgoznak, és ahhoz fűzik észter kötésben a zsírsavat. (Az V. Magyar 

lOG 

Gyógyszerkönyv Addendurna a rween 60, illetve Sorboxaethenum stearinicum 
fejezetben nyilván ezen tisztázatlan okoknál fogwa óv<Ltosságból nem tűnJtet fel 
szerkezeti képietet) 

A Spaneknél a hic!J:ofob zsirsav rész ellensúlyozására több poláros hidrofil 
csoport van, így a hidrafilitás relative nő, de még mindig a hidrofob réSz van 
túlsúlyban, ezért vízben nem is oldódnak ezen felületaktív anyagok sem 

A Spanek polietilénglikolokkal való kondenzálása vezetett a Tweenhez 
(l 103. lap) 

A Tweenben a Span minden gyűrűn levő alkoholos hidroxiljához éter kö
tésben polietilénglikol kapcsolódik, a zsírsav, mint előbb, észter kötéssel kap
csolódik a szorbitánhoz 

A Spanek. és Tvveenek nomenklatúr:ája nem egységes, és az előbbiiekh.ez ha
sonlóan nem rendszerezhető. Alta[:árban a "20"-as jelzés laurtlsav észtert, a 
"40"-es palmitinsav észtert, a "60"-as stearinsav észtert, a "80"-as oleinsav 
észtert jelez. Lásd: I táblázat 

A teljesség kedvéért beszélnem kellene a tárgyalt felületaktív anyagok ana
litikájáról is, de ettől kénytelen vagyok! ezen elsősorban technológiai szempon
wkat tekintetbe v;e-vő dolgozatban eltekinteni, nem beszélve a.r.ról, hogy a leg
fontosabb vizsgálatok az Addendumban (5) és egyéb irodalomban (2) megtalát
haták 

Organoleptikus vizsgálat szempontjából megemlítem a kevésbé ismert 
Tween 20, Tween 40, és a Tween 80-at (melyekről később bőven lesz szó), hogy 
állományuk olajszerű, színük alig sötétebb barnás, mint az oleum helianthi, ízük 
kesernyés, dohos (szappanszerű) és a nyelven IDelegérzést kelt Vizes oldatuk 
er ős en habzik 

A Tv . .reenek elektrolitek hozzáadására, pH változásta általában nem érzé
kenyek, erős ásványi savval nem inkompatibilisek, a sterilezést bírják. 

A polietilénglikoloknak és azok észtereinek, valamint a szorbitán észterek
nek vázlatos előállításával kapcsolatos tudnivalók nem lennének teljesek, ha 
nem beszélnék azok felhasználási területéről a gyógyszertechnológia terén, hi
szen a különféle vegyületek előállításának, illetve a rendelkezésre álló anyagok 
közülvaló kiválasztásának természetszerűleg konkrét technológiai célja van 

Ezen anyagok közül a polietilénglikolok és azok zsírsavas észterei (Carbo
wax 1500, Myrj 52) elsősorban a kenőcs, kúp, pilula és tabletta készítésnél nyer
nek al.kJa.Jmazást, az emulzió éts szuszpenzió előállításoknál inkább v.imJkiozitá&t 
növelő anyagként alkalmazzák (mint emulgenst) Történtek azonban kísérletek 
szolubilizáló hatásukat illetőleg is. A legnagy-obb jelentősége azonban a poHoxe
tén 1500-.nak és a polioxeténstear átnak kenőas- és kúp alapanyagként vnn J ó 
gyógy:szerleadó' képességük, valamint lemoshatóságuk miatt nagy jövőjük van 
a gyógyszer1lechnológiáhan Emulziókban 0/V emulgensként basználhaták 

A Spanek és Tweenek elsősorban emulgeooként jelentősek. Mégpedig a 
Spanek V /O emulzióknál, a Tweenek O (V emulziók készítésénél alkalmazhatók 
Keveréküket ún komplex emulgensként is szakták használni 

Az említett vonalon bősé~esen áll rendelkezésre hazai és külföldi irodalom 
(2, 4, 6, 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 37), ezen 
dolgozatomban azonban elsősorban a Tweenek szolubilizáló tulajdonságával sze
retnék részletesen foglalkozni 
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A .szolubilízálás célja és elmélete (4, 6, 7, 16, 18, 2.3, 24, 28) 

A gyógyszerek felszívódása oldódásuk függvénye Vízben általában a hete
ropoláris szerves és szervetlen anyagok oldódnak A hidrofob karakterű homeo
poláriS szerkezetű organikus anyagok általában szerves oldószerben oldódnak 

Kétségtelenül a legtöbb anyag oldható vagy vízben, vagy valamely "semleges•· 
ill€tve "közömbös" oldószerben, mégis fiziológiai, biológiai szempontból legközömbö
sebb oldószerünk a víz, nem beszélve ar Tól, hogy ez az oldószer a legalkalmasabb an a~ 
hogy a szövetekbe és a sejtekbe behatoljon, hiszen az összes életjelenségek vizes kö
zegben folynak Ie 

Természetesen az a körülmény, hogy valamely gyógyszer vízben nem oldódik 
"in vitro" nem jelenti azt, hogy élettani környezetben (pl. a gyomor sósavaS, vagy a 
bél lúgos közegében, vagy az epesavakban) nem fog feloldódni Mégis gyógyszertech
nológiai szempontból előnybe helyezzük a tiszta vizes oldatokat a s.zuszpenziókkal, sőt 
az emulziókkal szemben is, mert adagolásuk, eltarthatóságuk biztosabb, és a gyógy
szer esztétikusabb, bizalomgerjesztöbb 

A hidrofob (vizet taszító) anyagok vízben való oldására általában három lehető-· 
ség van (7): 

a) Hidrofil csoportok (anionaktív karboxil, szulfát, szulfonát, vagy kationaktív 
nitrogén vegyület, így NH2 csoport stb) bevitele a hidrofob molekulába 

b) Vízben oldódó komplex képzése 

c) Vízben oldódó olyan segédanyagok alkalmazása melyeknek hidrofil és hidro
feb csoportja egyaránt van, melyek képesek a kérdéses anyagokat vizes oldatban tar
tani (szolubilizálni) 

Az a) pontban leírt megoldás az anion, illetve kationaktív csoportoknak a mole
kulába való bevitele előnyösen alkalmazható, mert az így keletkező sav, illetve bázis
szerű vegyületek oldódnak, és különösen sóik növelik a vízben való oldódá.Si tenden-· 
ciát. Hátrányuk azonban, hogy a pH-t eltolják, és több anyaggal összeférhetetlenek 
(pl a savszerű vegyületek bázisokkal, a bázisszerű vegyületek savakkal). 

Jobb megoldás a nem ionos hidrofil csoportok bevitele a molekulába E célra 
cukrok, cukoralkoholok, polietilénglikolok alkalmasak 

Utóbbi megoldás-ra jó példa a rosszul oldódó glukozidák természadta oldása ~uk
rak segítségével (a nem ionos hidrofil csoportok száma ugyanis növekszik! ily módon) 

Bizonyos törvényszerűségek állapíthaták meg az egyes kationok és anionok hidra
tációs készségében is, így pl. a zsírsav kalcium sója rosszul oldódik vízben, ugyanak
kor nátrium sója jól oldódik, mert a nátrium ion mintegy vízbe húzza a hidrofob 
zsírsavat (7) (1. ll. ábra) 

Hosszú hidrofob molekula vízben oldásához rövid hidrofil csoport bevitele nem 
elegendő (a képletek szekatlan írásmódját kifejező volta Iniatt alkalmaztam, I 12. 
ábra) 

A zsírsav nem oldódik vízben, még a hosszabb hidrofil csoporttal rendelkező 
hexóz-zsírsav észter sem oldódik vízben, a polietilénoxid-hexóz-észter már oldódik 
víZben, mert olyan mértékben nőtt a hidJ:of:il csoportok sz.ámar'ánya,.iliogyazegészve
gyület hidrofillé vált. Természetesen a Tween típusú vegyületek hidmfilitása még ki
fejezettebb, mert a gyűrűn levő többi alkoholos hidroxil is polietilénoxiddal kerüJ 
éter kötésbe. 

A b) pontban leírt lehetőség az, hogy a nem oldódó anyaggal mellékvegyértékes 
kempiexet képezünk különféle anyagokkal (pl glic~rin, több bázisú oxisav, borkősav, 
aminosav, náti·iumszalicilát, nátriumbenzoát, awfen, uretán, karbamid stb..) Itt a hid
rofil jellegű komplex képző anyag nem fővegy-éitékkel kapcsolódik, de oldhatóvá teszi 
a vegyület hidrofob részét is Pl. koffein, teobromin, teofillin oldatha vihető nátrium
benzoát vagy nátriumszalicilát segítségével 
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Teofillin ·-- etiléndiaminnal vagy dietanolaminnal (Euphyllin) 
Kinin -· uretánnal 
Kinin -· azofennel (Solvochin) 
Savamidok -· barbitursavval 
Fenilszalicilát -· kámforral stb 

Az a) és b) pontokban felsoroltak egy része ugyan a gyógys~ré;szeti technológiá
ban régóta ismert, de alkalmazásuknak határt szab az a körülmény, hogy _a megoldás 
bizonyos fokig a farmakológiai hatást is befolyásolja, és a készítmény pH-·ja többnyire 
erősen eltolódik 

A c) pontban leírt lehetőség előnyösebbnek látszik az előbbieknél, így a bipoláris, 
felületaktív anyagokkal való szolubilizálás, mely oldási móddal az eredeti vegyülEit 
farmakológiai szempontból változatlan marad, a pH sem változik, és átlátszó vizes ol
dat nyerhető 

A szolubilizálás tulajdonképpen olyan anyagi részecskék mesterséges oldatban
tartása, melyek diszperzitása a molekuláris méreteknél nagyobb, és a kolloidális és az 
emulziós méretek között van Ezen oldatokat úgy is hívják, hogy "transzparens emul
ziók". (A diszperz fázis részecskéinek átmérője krisztalloid oldatoknál maximálisan 
l millimikron, kolloid oldatokban 1-500 millimikron, jó emulziókban 500 millimÍkron
tól l 00 mikronig ) 

Szolubilizálásra azok a felületaktív anyagok (nedvesítőszerek) alkalmasak, ame
lyek kémiai és hatástani változtatás nélkül teszik lehetövé az oldást 

A szolubizálás fogalma nem tévesztendő össze az oldás fogalmával, ez esetben 
ugyanis ezen felületaktív anyagok csak elősegítik aZ általuk oldot hidrofob anyagok
nak vízbeni oldatban tartását, mely egyébként nem oldódna vízben 

Ezen ionos, vagy molekuláris formában levő anyagok hajlamosak arra, hogy vi
zes oldatban kolloid?lis aggregátumokat, ún "micellákat" képezzenek, még igen híg 
koncentrációban is (a kritikus mícelláris koncentr'áció felett) 

Kritikus micelláris koncentrációnak nevezzük azt az állapotot, amikor az ionok~ 
illetve molekulák micelláris szerkeZetbe mennek át: 

--o 
()--. --o 

l 
ionok (molekulák) 

kritikus 

micelláris 
kancentráció 

mm ~r0 
llllll ~l~ 

lamelláris (lemezes) 
micella 

szférikus (gömb) 
micella 

A kritikus micelláris kancentráció a szénhidrogénlánc hosszától és fajtájától függ 
Pl egy 16 szénatomos láncú palmitin szappannál már 0,003%-os koncentrációban elő
áll Altalában a nem ionos szolubilizáló anyagok (nedvesítő szerek) még ennél kisebb 
koncentrációban is hajlamosak a micellaképződésre. Ezek vizes oldata azonban me
legítve megzavarüSOdik 

A nagy molekulájú nem ionos anyagok alacsony koncentrációnál inkább szférikus, 
magasabb koncentrációnál inkább lamelláris micellákat alkotnak 

l! O 

A hidrofil és a hidr'Ofob csoportok kölcsönös asszociáció révén (ionok,- illetve mo
lekulák) összetömörülve alkotják a micellákat, illetve aggregátumokat így ar: oldat 
aránylag szegénYebb lesz a folyadék felszíné.n sorakozó-~egye_dülálló. molekulában A 
kritikus kencentráció elérésével mintegy- "nem fér el" több molekula a határ~elületen 
levő monomolekuláris részekben és a folyadék belsejében kényszerül mic€-llákat al
kotni 

Ennek következtében a kancentráció további emelésével is aJig csökken a felü
leti feszültség A nedvesítő képesség tehát a kritikus micelláris kancentráció félett egy 
bipoláris vegyületben állandónak mondható 

Hasonlóan alakul a felületaktív anyagok oldatának ozmózis nyomása is. Eleinte 
a kancentráció növelésével nő, majd a kritikus kancentráció elérése után alig válto
zik Ennek oka az, hogy a micellák keletkezése folytán a felületaktív anyagok (ned
vesítő szer ek) a micellákbail hasonlóképpen helyezkednek el, mint egyéb esetben a. 
határfelületen, és így az ozmotikus.an hatQ molekulák száma tovább növekedni nem 
tud 

Mind a két körülmény azt bizonyítja, hogy a határfelületen egyébként tömörülő 
molekulák számát bizonyos határon túl korlátozza a térbeli elhelyezkedés lehetősége 

A kolloidális méretű nagyobb molekula -aggregátumok kialakításával lehetövé vá
lik hidrofob részecskék micellakötésbe való bezárása és ezek diszpergálása révén az. 
egyébként hidrofob anyagok mintegy oldódnak vízben, ezt a fol:~ amatot nevezzük 
"sz.olu bilizáláSnak'' 

n n n 
D D 

D D 0 

llllll ODO, hidrofob molekulálc 

Amennyiben a IniCellákat túltelít jük, úgy megtör ik az oldat és emulzió kép
ződik 

A folyamat tulajdonképpen három fázisú rendszernek fogható fel, ahol a bipolá
lis szolubilizáló anyag a hidrofil és a hidrofob fázishoz egyaránt vonzódik .. Szerepe 
hasonló mint az emulgenseknek az emulziókban 

A szolubilizálás ténye tulajdonképpen már régóta ismert, mert a szappanok sze
repe a zsír, a piszok eltávolítása terén tipikus szolubilizáló folyamat Hasonlóképpen 
szolubilizáció a fenol "oldása" a liquor kresoli saponatus-ban, valamint az ichtiol vi
zes oldatban való tartása oly módo:n., hogy a nem szulfurált részeit a szulfurált palakát
rányból keletkezett ammoniumbitumenszulfonát tartja oldatban Hasonló szolubilizáló 
hatása van a többi ionos felületaktív anyagnak is (nátriumlaurilszulfát, ben_zalkónium
klorid stb) 
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Az ionos szolubilizáló anyagok alkalmazása nem célszerű, mert részben öss.zefér
li.etetlenek (pl pH változásra érzékenyek), másrészt nem közömbösek. 

A ·nem ionos felületaktív anyagok közül különösen a Tweenek nagyon alkalmasak 
-egyes vízben nem oldódó anyagok oldatbavitelére, illetve megzavarodásuk, kicsapódá
;guk megakadályozására 

A felületaktív anyagok aktivitását összefüggésbe lehet hozni a hidrofob szénlánc 
hosszúságával, így a 14-17 .szénatomos szénláncú vegyületek a legjobb hatásúak (4). 

Griffin (16, 43) megállapította a felületaktív anyagok hidrofil-lipofil egyen
súlyát (hydrophilic-lipophilic balan<:e number, illetve rnagyaml hidrofil~lipofil 
egyensúly érték), amit az ún HLE értékkel szoktak jelezni. Ez kisérleti)Jeg 
megállapított viszonyszám (nem az oldódást jelzi), melynek értéke annál maga
sabb, minél hidr·ofilabb a vegyület 

Többféle felületaktív anyag használata esetén (komplex emulgensek) a HLE 
értékeket keverésük arányában összeadjuk, és osztjuk az arányos részek számá
Val, így következtethetünk hatápuk ·eredmén:Yére .. ·. 

Az 1-3 HLE értékűek kifejezetten lipofil felületaktív anyagok (pl. olaj
savak), a felületaktív anyagok zömének HLE értéke általában 6 és 40 közé esik, 
az 50 HLE érték teljesen hidrofil karaktert jelez 

A 4-8 HLE értékűek V(O, a 8-16 HLE értékű felületaktiv anyagok O(V 
emulziók készítésére alkalmasak. 

Szolubilizálásra a 18-18 HLE értékű felületaktív anyagok felelnek meg a 
legjobban: 

A fontosabb szolubilizáló anyagok HLE számai (lásd U táblázat): 

Tween 20 16,7 HLE érték 
Tween 60 15,0 HLE érték (Sorboxaethenum stearinícum) 
Tween 80 14,9 HLE érték 

A Spanek HLE értékei rnind 8 alatt vannak, így azok szolubiliizálásra 52>1-· 
mltásba nem jöhetnek. Miként később leírt adatokból láthatjuk, a Tween 20 és 
a Tween 80 vált be a legjobban 

Gyógyszerkönyvünk Addendurna valószínűleg azért a Tween 60-t tette hi
vatalossá, mert elsősorban nem ionos hidrofil emulgensként való alkalmazását 
tartotta szem előtt 50%-os szeszes oldatának (Solutio sor boxaetheni 50% FoN o) 
előnye, hogy könnyebben kezelhető, mint a sűrűn folyó, vagy kocsonyás tiszta 
anyag, és szolubilizáló képessége is 10-30%--kal meghaladja a hígitatlan készít
ményét (19). 

A szolubilizáló hatásra keletkezett "áloldat" stabilitása a szolubilizáló anyag 
Of 0-os mennyiségével bizonyos fokig arányos 

A nem iono.s szolubilizáló anyagok elviselhetősége, illetve tox·icitása 

Az egyébként igen használható segédanyagok alkalmazását bizonyos fokig 
korlátozza a Tweenek olajszerű szaga, keserű, dohos (szappanszerű) íze, és az, 
hogy a szájban meleg érzést keltenek Hasonlóan kellemetlen íze van a Car bo
wax-nak, és a Myrj-nek is (4, 6, 7, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 29, 31) .. Ennek következ
tében eleinte főleg külsőleg alkalmazandó gyógyszerek szolubilizálasára hasz
nálták fel, ahol az íz kellemetlen volta nemkorlátozó tényező. Az Atlas Powder 
Campany a Span és a Tween előállítását tulajdonképpen kozmetikai célokra 
kezdte meg, és csak később hódítottak teret ezek az anyagok a gyógysz:erkész~
tésben is, rnert kisebb koncentrációban, 1-2% alatt alkalmazva az íz elvlrelhető, 
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nem beszélve arról, hogy a szolubilizálandó gyógyszerek zöme úgyis kesernyés. 
Tekintve, hogy a Tweenek az illóolajakat jól szolubilizálják (sőt az illóolajak 
ízét erősítik), így azok segítségével megfelelő ízfedésre is mód van," ennélfogva 
szükség esetén nagyobb koncentrációban is alkaLmazhatók a Tweehek, általá
ban 5°/0 , de maximálisan 100/a mennyl}ségig, 

Ennek ellenére alkalmazásuknak, az említett 0/ 0-on felül határt szab az íz
fedés nehézsége, valarnint az er ős habzás, holott a szolubilizáló anyag mennyi
ségének fokozása gyakran célszerű lenne, a szolubilizáló hatás és a stabilitás fo
kozása érdekében (28). Külsőleges szereknél ez a korlátozó tényező kevésbé áll 
fenn. 

Különösen nagyobb mennyiségű erős hatású gyógyszer szolubilizáló anyag
gal való elkészítése esetén a cseppekben történő adagolásnál arra is kell ügyelni, 
hogy a felületaktív anyagok, a felületi feszültség csökkentése folytán, á cseppek 
nagyságát is kisebbítik, növekszik a cseppszám és ezt az adagolás feltüntetésé-
nél tekintetbe kell venni 

Belsőleg alkalmazva a Tween 20 és Tween 80-at per os még napi 6-8 
grammos adagban sem okoz az embernél semmiféle panaszt, jól elviselhető 
(4, 7, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29, 38). Krantz 100 embeTen próbálta ki a Tween 
20 és 80~t és négy éven ker<?.SZJtül alkalmazott 4,5-13 g-ot m álisan. Az am.yag
csffi'le, a vízben oldódó vitaminok .kiválasztása narmális volt, és :a májban sem 
volt kármodás Kísérleti állatoknak napi 15 g Tween 80-t is adtak hónapok001 
át ártalom és mérgezési tünetek nélkül Az eritrodták és a fehérvérsejtek szá
mában sem okoz változást, a máj és a vese vizsgálra-tánál sem észleltek rendelle
nességet. Boga.sh 609 betegen alkalmazott napi 8 g Tween--ről számol be káros 
tünetek nélkül 

A bőrfelületen alkalmazva semmi izgató hatást nem gyakorol, a sebet nem 
irritálja, allergiás reakciókat nem okoz, ugyanakkor a gyógyszerek felszívódá
sát előnyösen segíti elő. Kivételt képez a szem nyálkahártyája, mely ezen 
.anyagra érzékeny, így ISZemcseppben, szemkenőcsben nem a1kalmazható. 

A bőr ápoló szereknél előnyös, hogy a szesztartalom csökkenthető vízben 
nem oldódó anyagok szolubilizálása folytán, és igy a bőrizgató hatást elkerül
hetjük 

Parenterálisan adagolva a Tween 20 és 80 alkalmazása óvatosságra int, mert 
bizonyos kencentráció felett hemolizáló hatása van In vitro 100 mgfOj0 hemoli
záló hatású Mások (Krantz) áHítják, hogy 2-8 rnl 50f0-os oldat nem káros ha
t~sú Ugyanakkor kutyákon alkalmazva allergiás reakciókat is észleltek, amel
lett a kutyák vérnyomása csökkent. Ezzel szemben G.stirner szerint 100 mg 
Tween is mellékhatás nélkül adható intravénásan 

Mindenesetre az irodalomban talált ellentmondások ana n1utatnak, hogy a 
Tweenek parenterális adagolása pillanatnyilag még farmakológiailag nincs telje
sen tisztázva, így azok injekciós célok:ra készítendő oldatban nyugodtan nem al~· 
kalrnazhatók 

Tisztázottnak mondható azonban az, hogy orális adagolásuk semmiféle 
egészségi ártalmat nem jelent 

A polietilénglikolok (Carbowax 1500, Myrj 52) toxikus hatásának tisztázása érde
k~b,en Middendo1·t és Smyth végeztek kisédeteket (2, 31). Megállapították, hogy állat~ 
lnserieteknél orálisan alkalmazva a legkisebb molekulasúlyú polietilénglikoloknál is 
csekély a toxicitás, de még elenyészöbb a molekulasúly növelésPvel, mert a vérbő] 
nem szívódik fel Bőrfelületen való alkalmazásánál helyi izgalmakat csak elvétve ész~· 
leltek, de ez sem haladta meg azt, ami vazelin vagy lanolin esetében tapasztalható; 

8 A gyógyszerészet szacialista fejlődése 
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allergiás tüneteket is c.sak elvétve találtak Különféle polietilénglikolokkal 90 napig 
etettek patkányokat, és kutyák egy éven át jól elviselték a polietilénglikol 400, 1500~ 

4000-et, toxikus hatás nélkül Parenteráli.s alkalmazását azonban általában nem ja
vasolják, mert ily módon a toxicitás a molekulasúly emelésével növekszik. Intramu
szkuláris adagolásnál gyulladást és szöveteLhalást tapasztaltak, sőt magasabb koncent
rációban trombózis veszélye is fenniUl 

Ezek figyelembevételével leszögezhetjük, hogy a kísérletek jelenlegi állásaszerint 
mind a polietilénglikolokat, mind a Tweeneket csak per os, vagy per cutim adagolt 
gyógyszerekben célszerű alkalmazni. 

Dolgozatom ezen részében emlékezem meg a nem ionos felületaktív anyagok 
baktériumokkal kapcsolatos hatásáról (2, 4, 7, 16,. 18, 21, 24, 25, 31, 32) 

A Tween 20 és 80 egyes esetekben a szolubilizált anyagok baktericid hatását, a 
micellákba való beágyazás folytán csökkenti (pl a kvaterner ammónium bázisokét, 
hexaklmfenánét, tiotrioinét) Ugyanakkor egyes antibiotikumok baktericid hatását 
5% Tween-80 nem gátolja, de magasabb dózisban itt is csökken a baktericid hatás 
Kloramfenikol, klórtehaciklin, tetraciklin, oxitetraciklin hatását a Tween-80 nem 
gyengíti Streptomicin Tween-20-al erős baktericid hatást fejt ki, ezért mellhártya 
izzadmánynál szokták befecskendezni, hasonlóképpen növeli a PAS hatását is, mert 
elősegíti a hatóanyagnak a szövetekbe való behatolását 

A jód fungicid hatását a Tv . .reen-20 és -80 növeli 
Egyes szerzők szerint a Carbowax-oknak bizonyos antiszeptikus hatása is van, ha

zsíros alapanyag nincs mellettük, de ez az állítás nincs kellően igazolva Inaktiválják 
azonban a polietilénglikolok a bacitracin és penicillin hatását Nem térek ki itt az 
ionos felületaktív anyagok baktériumokkal kapcsolatos hatásár a, mert a továbbiakban 
kizárólag nem ionos felületaktív anyagokat tárgyalok 

Kétségen kívül bizonyítottnak látszik, hogy a Carbow9.xok és Tweenek baktériu
mok részére nem szalgálnak jó táptalajuJ 

A nem ionos feWletaktív anyagok összeféihetetlenségei 

A nem ionos felületaktív anyagok összeférhetetlenségeivel kapcsolatos iro
dalmi adatok még korántsem adnak teljes képet azok szélesebbkörű felhasznál
hatóságát illetőleg, hiszen nemcsak nálunk, hanem külföldön sem régi keletű 
felhasználásuk a gyógyszertechnológiában. Így ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
csak mozaikszerű adatokat tudtam összegyűjteni (2, 5, 13, 33) 

Altalában a Tweenek inkompatibilisek cseranyagokkal, továbbá elvileg kát
rányokkail és fenolas vegyületel<kel, meg k€11 azonban jegye=ünk, hogy különö
sen utóbbiakkal kapcsolatos inkompatibilitásuk tetemes mértékben függ a kon
centrációtól, hiszen a későbbi gyakorlati példákban látni fogjuk, hogy egyes 
esetekben felhasználható utóbbi anyagok egyes típusainak szolubilizálására is 

A polietilénglikolok általában összeférhetetlenek cseranyagokkal, kátrá
nyokk~al és fenolo:s jellegű vegyül-etekkel, de .ezenikí·vül még igen :sokféle any tg
gal azáltal, hogy az éteres kötésű oxigén molekulájukban oxónium kötéssé ala
kulhat át (lásd előbb). Az itt levő hidrogén fémmel helyettesithető, és különböző, 
vízben nehezen oldódó komplex vegyületek jöhetnek létre. Így összeférhetetlen 
káliumjodiddal, szublimáttal stb. Hasonlóképpen megzavarosodik fenolt, tannint, 
naftolt, rezorcint, szalicilsavat tartalmazó oldatuk Acetilszalicilsavtól acetilez
hetődnek. Ezüstsókból fé1n ezüstöt tesznek .szabaddá Sárgás elszíneződés ta
paszta1ható szulfonamidokat, teofillint, amidazofent tartalmazó oldatokban 

Érdekes azon megállapítás, hogy a polietilénglikolok hatására a celluloid 
teljesen meglágyul, sőt a polivinilklorid és a polietilénklorid is bizonyos válto
zást szenved, üveg, porcelán .azonban alkalmazható .. 
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.4 nem ionos .szolubilizáló szerek gyako1lati alkalmazására vonatkozó irodalmi 
adatok 

A továbbiakban részleteiben számolok be azokról az irodalmi .. adatokról, 
melvek belsőleges és külsőleges használatr a szánt egyes gyógyszer ariyagok .szo
lubiÜ.zálásáról, annak körülményeiről adnak felvilágosítást. Esetenként előirato
kat is ismertetek és kitérek egyes készítmények stabilitására (eltarthatóság ide-
jére), valamint belsőleges gyógyszereknél az ízfedés kérdéseire is. . . 

Hangsúlyozom, hogy a nem ionos felületaktív anyagoknak csupán szolubih
záló hatásával kapcsolatos példáit sorolom fel, és nem térek ki emulgeáló és 
szuszpendáló hatásra, legfeljebb az esetben, ha a szolubilizáló hatás bizonyos 
gyakorlati összefüggésben van ezzel. 

Az Addendumban, illetve a FoNo IV-ben közölt elveket csak röviden emlí
tem meg, hiszen az ott leírtakat rninden gyógyszerész ismeri 

A szolubilizálásnál alapelv az, hogy a .szolubilizálandó anyagot 1nindig elő
ször a szolubilizálandó segédanyagban (ami többnyire Tween), szükség esetén 
melegítve (50 C0

) oldjuk fel és csak ezután adjuk hozzá a vizet, illetve a többi 
anyagot Ügyelnünk kell arra, hogy a vízben oldódó anyagokat előzőleg az egész 
vízmennyiségben feloldjuk A szeszes oldatokat mennyiségük, illetve tulajdon
ságaik szerint, a vizes, illetve a Tweenes r észlethez elegyítjük először Ha a sze
szes oldatban hidrofob anyag van, akkor azt a 'l'weennel elegyítjük az aidat el
készítésének kezdetén (pl tinkturák esetében) 

A Carbowax-1500. illetve Myrj-52 anyagok szolubiEzáló hatását illetőleg 

elég kevés adatot találtam (2, 32) 
Bü.chi és munkatársai egy Carbowax keverékkel (45°/0 300-as, 50°/0 1540-es, 

50;0 4000-€s) végeztek szolubHizálási kísérleteket, melynrek eredményei a II tá~ 
lázatban láthatók. 

J I. triblázal 

oldható ill keverhe-tő (diszptrgálható) 
10% f(y11gyszcr 

50-·-60 co 15--20 co 1 sr + I sr. viz ----- -----------+---------;-------+----
Ammonium bitumensulfonicun tisztán degyedik 

Antluasolum tisztán elegyedik 

Balsamum petuvianum tisztán elE:gycdik 

Pix betulae; tisztán elegyedik 

Pix Iithantbracis tisztán elegyedik 

Pix oxyce;dii tisztúrr elegyedik 

Chrysarobin oldódik 

P ellidol Lisztán elegyedik 

\iiofoim tisztán elf:gyedik 

8' 

pelyhes kiv:'tlás 
10 mikron alatt 

tisztán degyedik 

tisztán elegyedik 

tisztán elegyedik 

finom pelyhek 
5 mikron alatt 

tisztán elegyedik 

milnolnistály 
10-20 tnikion 

oldódik 

mikrokristály 
50 mikron alatt 

i'inom emulzió 
10 mikiOn alatt 

finom emulzió 
30 tnikron alatt 

emulzió durvább 
pelyhddtel 

kevés ki válás 
30 miluon alatt 

kevés dmvább 
kiválás 50 tnikron 
alatt 

finom emulziü 
5 milnon alatt 

mikroluistály 
5~10 tnikron 

mikwkristály 
5-10 mikron 

mikrok1 ist ál y 
5-10 mikron 
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A táblázatból láthatjuk, hogy a kérdéses anyagokat a Carbowax keverék 
elég jól oldja, vízzel hígítva azonban rövid idő alatt mikrokristályos kiválást 
(szuszpenzió), illetve egyes esetekben igen jól diszpergált emulziót nyerünk 

Beutner és Steiger-Trippi (2) dolgozatukban megemlítik, hogy mely hidro
fob anyagok oldódnak polietilénglikolban (kitérnek egyes inkompatibilitásokra 
is), de ugyanakkor láthatjuk, hogy alapjában véve az oldhatóság nem biztosítja a 
szolubilizálási lehetőséget Megemlítik, hogy a vízben igen r osszu] (l : 4000) ol
dódó nitrofurazon vízben való oldása ezen anyagokkal n1_egvalósítható Car bo
wax-4000 50°/o-os vizes oldatának segítségévellehetőség van vizes hidrokortizon
oldat készítésére Más szerzők 300f0-os Carbowax-400 oldattal óvják meg az el
színeződéstől a pentobarbiturálnátrium vizes oldatát 

A polietilénglikolokat inkább viszkozitást növelő anyagként használják az 
emulziók és szuszpenziók !készítésében. 

A Tweenek szolubilizáló hatásáról elég sok dolgozat közöl gyakorlati pél
dákat, különös tekintettel egyes oldatok zavarosodásának illetve kicsapódásának 
megakadályozására (6, 7, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 
40, 41) 

Általában .szolubilizáló anyagnak ezen adatok szerint a Tween-20, illóola
jak szolubilizálására a Tween-40 és -80, emulgensnek a Tween-60 a legalkal
masabb 

A lipofil A, D, E vitaminok Tweenekkel oldatha vihetők Megállapítást 
nyert, hogy a felszívódás, valamint a stabilitás ezen vitaminok vizes oldatában 
jobb, mint az olajos· o1dato:IDban, nem beszélve arról, hogy a Tweenek alka1ma
zásával mód van ana, hogy a lipofil és hidrofil vitaminokat együtt adagolhas
sák vizes oldatban. 

Különféle hidrofil tulajdonságú hormonokból, pl. szteroid hormonokból 
(dezoxikortikoszteron) is előnyösen készfthetők vizes oldatok Tweenek segítsé
géve!. 

Alkalmasak a Tweenek (különösen a Tween-20) tirutricin, kloramfenikol, 
szulfanilamidok, .szalol, mentol, timol, kámfor, bar b i tur álok, szalici]sav, peru
balzsam és egyéb li pofi! jellegű szerves anyagok oldatban tartásár a is, továbbá 
arra, hogy gyantás anyagokat tartahnazó tinktúrák vízzel való hígítását (Tinct. 
myrrhae, Tinct aurantii, Tinct. benzoes) zavarosodás nélküllehetövé tegye 

Jelentős, és talán a Tweenek lcgmutatósabb tulajdonsága az illó olajok szo
lubilizálása. 

Gyak r an előnyös a Tweenek alkalmazása nemcsak az oldószer ként felhasz
nált szesz megtakarítása miatt, hanem azért is, mert a tömény szesz .sokszor 
nem kívánatos 1nódon izgatja a bőr felületet, viszont így szükség esetén csökken
teni, vagy teljesen el is lehet hagyni a szeszt, mint oldászert 

Alkaloida tartalmú drogok kivonásánál a Tweenek előnyösen alkalmazha
tók, akár dekoktumokat, akár tinkturákat készítünk, mert a hatóilnyag vízzel 
való kivonását nagy1nértékben elősegítik. A főzet, forrázat készítésénél az eset
leges illó olajtartalom is növekszik ily módon Különösen egyes alkaloidák kivo
nását segíti elő a Tween-20, így Chinae cortex, Hyoscyami folium, Belladonnae 
folium, Ipecacuanhae radix-ból készített tinkturáknál előnyösen alkalmazható. 

Ü gyeini kell azonban an a, hogy az ily módon készült galenikum alkaloida 
tartaln1a magasabb, mint a rendes szeszes áztatással készülteké 

Megjegyzem, hogy az irodalmi adatok szelint az anitachinon ,g-likozidák ki
vonásának elősegítésére a Tweenek nem alkalmasak 

A Tweenekkel készült oldatoknál ügyelni kell arra, hogy a szolubilizálás 
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eredménye a hatóanyag és a szolubilizáló szer koncentrá:ió_j~n ~~v~l r·é.szben a 
hőmérséklettől is függ, alacsony hőmérsékleten bizonyos k1valas tortenhet; ,r 

A Tweenek általában vízben jól oldódnak, de egyes esetekben célszeru 
enyhe melegítést (50 C') alkalmazni . . . . 

Egyes szerzők szerint célszerű a hatóanyagat a .szolubllizálo szerben mele
gen oldani, és ezt az oldatot melegen hozzá~lteni az elő: e fel~:legített ,v~_zhez: 
mások a Tweenben melegítéssel oldott hatóanyaghoz Javasolpk hozzatoltem 
kevergetve a felmelegített vizet .. Kétségtelen, hogy általába?· a hatóanyag,?t" a 
Tweenekbe'n többnyire csak melegítéssellehet gyorsan oldaru, a Tweenek surun 
folyó olajos állománya rniatt .. A FoNo IV-ben 50°/o-o~ szorboxeté,noldat al~alma
zásánál nem mindig szükséges melegítést alkalmazm, mert a h1gan folya oldat 
hidegen is alkalmas több lipofil hatóanyag oldására 

Nehéz lenne folyamatosan összefoglalni a Tweenek összes szolub~lizálási ~e-:· 
hető.ségeit, mégis megkísérlem bizonyos fokig rendszerezve ismertetru az edd1gi 
lényegesebb eredményeket, kitérve egyes külsőleges és belsőleges használatra 
szánt vények készítésénél alkalmazott technológiai fogásokr a és esetenként el
tarthatóságukr a is 

IUó olajok (te-rpének, kámfor, mentoi) szolubilizálása é.s az ízjavítá.~ kéTdése 

Az illó olajok oldása a Tweenek egyik legmutatósabb tulajdonsága, ami je
lentős volt eredeti felhasználási területükön, a kozmetikai iparban, n1_ert módot 
adott szeszmentes vagy kevés szeszt tartahnazó kölnivizek készítésére. Ugyan
akkor ezek a kevés szeszt tartalmazó kölnivizek illatukból nem veszítettek, sőt 
a szolubilizált illó olaj illata ~ég kellemesebb és jellegzetesebb, mint a tömény 
szeszes oldatoké 

Gyógyászati szempontból is gyakran előnyös illó olajok vizes, vagy nagyon 
híg szeszes oldata, külsőleges és belsőleges felhasználás esetén egyaránt 

Beltsőleges gyógyszerekiben a kellemes szagú és jó ízfedő i!lló offij szolubiJJ.zá
lásával mód van arra, hogy a Tweenek segítségével szolubilizált hatóanyag be
vérte1ét elviseliletővé tegyük. U gyanris a Tweenek!nek általában kellemetlen ízük 
van és az ízfedés kérdése különösen akkor fontos, ha a Tween kancentráció 
2%-nál magasabb. 

Az illó olajokkal való ízjavítással egyidejűleg más izjavító anyagokat is lehet al~· 
kalmazni, így különféle gyümölcsaromákat, citromsavat, glicerint, cukrot:_ gyümölcs.
szirupokat, valarnint egyéb édesítő (szaccharin) és ízesítő anyagokat. Altalában <J 

szaccharin jobb ízjavítónak bizonyult, mint a cukor, de célszerű mellette glicerint is 
alkalmazni Jó ízfedő tulajdonságú az oleum menthae piperitae, vagy az oleum citn 
acidum citricumrnal Utóbbihoz hasonló esetekben az illó olajat a Tweenben, a cit
rornsavat vagy esetleges egyéb vízben oldódó ízjavítót (cukrot, szaccharint) a vizes 
részben oldjuk 

Aromás vizek készítésénél az alkalmazott illó olaj mennyiségéhez viszonyított 5-
10-szeres mennyiségű Tween-20, -40, -80-at célszerű alkalmazni. A Tweennel szolu-· 
bilizált illó olaj oldatot szűrni felesleges. _ 

Az előállítást illetőleg célszerű úgy eljárni, hogy az illó olajat először a Tweenben 
oldjuk, majd a szükséges víz egy részét adjuk hozzá, állni hagyjuk egy napig, majd 
kiegészítjük a többi vízzel Erre példa az alábbi: 

Oleum menthae 
Tween-20 
Kiforr alt víz ad 

2 ml 
11,5 ml 

1000 ml 

(először csak 700-800 ml vizet adunk hozzá langyosan, majd később kiegészítjük) 

]]7 



Altalában másfél ezreiékes illó olaj oldatokat szaktak készíteni, de oleum menthae 
esetében 0,35 ezrelék, oleum foeniculi és oleum cinnamani -esetében egy ezreiékes is 
készíthető 

Az oleum cinnamami és oleum thymi oldásá1.a a Tween-80 a legalkalmasabb. 
Az oleum arrisi Tween-40-el jobban szolubilizálható, telített alifás oldallánca 

miatt. 
Oleum therebinthini szolubilizálására is Tween-40 alkalmas, mely öt-tízszeres 

mennyiségb€11 felhasználva módot ad arra, hogy 2J5°/0-os oldatot készíthessünk 
Az alifás mustárolajok, így a szintetikus allilmustá10lai Tween-20 segítségével 

szolubilizálható 

Mustárborogatás!hoz alábbi vény előüarta felel meg: 
Oleum sinapis artefactum 
T"U.:·een-20 
Aqua destillata 

XV csepp 
10,0 sr 

ad 300,0 sr 

Tapasztalat Szerint az illó olajok fenti módon készített vizes ,,oldata" barna 
ü·vegben eltartva 3-5 hónapig sem változott, és íze, valamint szaga kifogástalan volt 

Mód van Un. koncentrált aromás vizek készítésére is, de ez esetben célszerű ki
forralt vizet alkalmazni 

Ilyen előiratok az alábbiak: 

Oleum foeniculi 
rween-20 
/\qua destillata 

3,75 ml 
26,3 ml 
20,0 ml 

Oleum cinnanomi 
Tween-20 
Aqua destillata 

Oleum menthae 
rween-20 
Aqua destillata 

2,0 ml 
28,0 ml 
20,0 m1 

Ezen oldatok 1 : 100 arányban hígíthatók vizzel 

3,75 m1 
26,3 ml 
20,0 ml 

Tween-20 és -80, Tween-20 és -60 stb a szolubilizálás elősegítésére összekever
hetők, ha nagyobb mennyiségű illó olajat akarunk oldani 

Száj\"izekhez, melyek illó ol:ajokat vagy balzsamokat tm talmaznak, előnyösen al
kalmazhatók a Tweenek, hogy hígabb szeszes oldatot készíthessünk, emellett ízük is 
erősebb legyen Alkalmazásuknál számítani kell arra, hogy ezen oldatok erősen hab
zanak 

Oleum aurantii 
Oleurn citri 
Oleum coriandri 
Oleuru anisi 
Tween-20 
Sirupus simplex 
Spiritus concenttatus 
Aqua destillata 

2,4 ml 
0,6 ml 
0,24 ml 
0,06 m1 

19,0 ml 
375,0 rnJ 
230,0 ml 

ad 1000 ml 

A készítésnél úgy járunk el, hogy az illó olajokat a Tween-20-al jól elkeverjük, 
majd hozzáadjuk a szeszt, végül lassan kevergetve a desztillált víz egy részét és a 
~zirupot Kicsit állni hagyjuk, majd vízzel 1000 ml-re kiegészítjük 

Más szájvíz előirat: 

us 

Oleum menthae .. 
Tween-20 vagy -60 
Spiritus concentratus 
Acidum benzeicum 
Formaldehydum solotum 
Sacchar imidum 
Aqua destillat-a 

1,2 sr 
7,1 sr 

15,0 sr 
0,5 SJ 

1,0 sr 
0,2 sr 

ad 118,0 sr 

Az elkészítés az előbbihez hasonlóan történik, azzal a különbséggel, hogy a beri-
- v formalin és szaccharin előzőleg oldandó a desztilléi.lt vízben 
zoes~z alábbi hajszesz előiratnál alacsonyabb szesz koncentrációt alkalmazhatunk 
Tween felhasználása eset én: 

Resorcinum 
Mentholum 
Tinetura capsici 
Tween-20 
Spiritus dilutus 30°/0 ad 

2,0 g 
0,50 g 
5,0 g 
3,0 g 

100 g 

Köhögés elleni főzetekben, forrázatokban, mixturákban jól szolubilizálható az illó 
ola.] (többnyire ánizsolaj) Tweeriek segítségével Pl : 

Infusun1 ipecacuanhae 
Spiritus ammaniatus anisatus 
Tween-20 
Sirupus simplex 

0,5 g : !75 g 
5,0 g 
4,0 g 

ad 200,0 g 

Ezen recept elkészítésénél az illó olaj kiválásáll kívül ,alkaloida bázis kicsapódá-
sával is számolnunk kell ami a Tweennel megakadályozhato . 

A FoNo IV Solutio' sorhoxaetheni 50%-kal (Tween-60) alábbi esetekben sz?lubl
záltat: illó olajokat: Decoctum saponatiae, Infusum ipecacu_a~hae,hlrrfus~~ :v~~~= 

hae ~ infante Gutta carmina ti va, Gutta expectorans; ~p:ntu~ c .. amomr ~ , 
eu~ ph! f .: A utóbbinál az illó olaj szolubilizalasan krvul a klor~formot 
g.ansma c oro ormu z N IV t"bb tben aikal-

l 'l' Tween 60 Az említett vényeken kívül a Fo o . o ese emu gea Ja a -
mazza a Tween-60-at emulgensként , ~ ~ .. b 

1 Mentolból vizes oldatot készíthetünk Tweennel, de ce~szeru :los;:or sz.esz ~ ~~ 
dani, és a szeszes mentololdatot elegyíteni a Tweennel, maJd a szukséges mennyiSe 

vízzel hígítani Pl : 
Mentholum 
Spirttus concentratus 
Tween-20 . 
Aqua de.stillata 

1,0 g 
1,0 g 
8,0 g 

ad 100,0 g 

, eltarlhato'. 4 C'-on 2 órán belül kiválik amentol Szabahőmérsékleten 3 hónaprg 
M€ntholum 
Phenolum 
Spiritus concentratus 
Tween-20 
Solutio acidi borici ad 

0,5 g 
1,0 g 
5,0 g 

1o;o g 
120,0 g 

Szebahőmérsékleten három hónapig eliattható változatlanul. 15 co alatt csak há
rom hétig marad tiszta az oldat 

Mentholum 
Spiritus concentratus 
Acidum aceticum 3% 
Tween-20 

2,0 g 
15,0 g 
75,0 g 
10,0 g 

Szabahőmérsékleten tiszta oldat marad 4 C0 -on 12 órán belül kiválik a mentoL 

Mentholum 
N arcainum 
Solutio jodi spirituasa 
Oleum pini pumiilianis 
Tween-20 
Spiritus dilutus 

Tween·-20 hozzáadása nélkül fehér csapadék lesz 

1,0 g 
1,0 g 
0,50 g 
1,00 g 

10,0 g 
ad 100,0 g 
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Fenobmbi.tuTál szolubilizálá.sa 

A fenobarbjturál, illetve a fenobarbiturálnátrium oldására savanyú közeg-· 
ben, :savanyú kémhatású anyagok (alkaloida-sók) mel[etti sok kísérlet történt, 
azonban teljesen megnyugtató megoldás nem volt A jól felrázható szuszpenzió 
készítése látszott az egyedüli útnak a készítmény egyenletes adagolásának biz
tosítására. 

Egyes esetekben cseppekben adagolt, nagyobb koncentrációjú fenobarbi-, 
turállátrium és etilmorfiniumk.lorid esetében áthidaló m,egoldásként lehetőség 
van arra, hogy oldószerill viz helyett 50%-os s=t alkalmazzunk, de ez csaik 
akkor engedhető meg, ha a beteg a gyógy.sz.erbó1 csak cseppeket vesz be 

A Tween-20 lehetőséget ad hasonló esetekben tiszta "öldat" készítésére, pl : 

Phenobarbituralum 
Morphinum hydrochloricum 
Tween-20 
rinctur'a aurantii 
Spiritus concentrat~~ 
Aqua destillata 

0,2 gl 
0,1 gf I 
l,o-- g 
1,0 g IV 
3,0 g II 

ad 10,0 g III 

Az I eldörzsölendő, majd hozzáadjuk a II + III-at és oldádásig enyhén melegít
jük Végül a IV-et adjuk hozzá Az oldat négy hétig tiszta marad 

Hasonlóképpen gyakmi probléma a fenobarbiturálnátr,ium és a papaveri
niumklorid oldatban tartása együttes rendelésük esetén Amennyiben ezen al
katrészek IDennyisége 100 ml oldatra vonatkoztatva nem haladja meg a 0,20~ 
0,30 g-ot, úgy elegendő 2-3% Tween-60-at alkalmazni (s""'<'lzes oidatból a dup
láját) 

A fenobarbiturált oldjuk a Tween-60 szeszes oldatában és ehhez öntjük az. 
előzőleg vízben feloldott papaveriniumkloridot Magasabb hatóanyag konce-ntrá
ció esetén a Tween-60 mennyisége növelendő. 

Fenoba1biturálból is készíthető vizes oldat Tween-80 segítségéve!: 

Phenobarbituralum 
Tween-80 
Oleum citri 
Acidum citricum 
Saeeharamidum 
Glyeerinum 
.'\qua destillata 

0,20 gi 
4,00 g I 
0,25 g 
0,20 g, 

0,50 g~ II 
5,00 g 

50,00 g 

A melegítéssel készített I oldathoz vékony sugárban öntjük a II oldatot és el·~ keverjük 

Ezen vény jó példa az ízjavítás megoldására is. A szaeeharin helyett bármilyen 
szitup is alkalmazható, illetve a fenti illó olaj helyett oleum menthae piperitae is megfelel 

Phenobar bit ur alnatr ium 
Natrium bromatum 
Tween-20 
Infusum valerianae 

2,0 g 
10,0 g 
4,0 g 

ad 200,0 g 

A valeriana forrázat savanyú kémhatása mellett a .fenobarbiturál leválása csak 
Tweennel akadályozható meg 

!20 

Cse)·.sav twtalm.ú tinktuiák és baiz.samok hígítása Wó olaj, gyanta, 

·ee turai mm1kában gyakran előfordul, hogy a haMinya@ként felirt 

tink~r~ka{ vizzel hígítanunk kell ~;'t'::I::!~~b~~e~~e 0~~a~ ~;;~~~r~~:~ ~:v; 
tinkturak Jllo olaJat vagy glkyant~t . l sapadékot ad. Az ily módon keletkeze v a gyógyszer egyeb a atr eszelve c _ 

1 ~=~s:dék kiválása Tweenek alkalmazásával sokszor meggátolható, p . : 

Tinetura myr r hae 
Tinetur a benzoes 
Aqua destillata 
TweeB-80 

A tinkturákat elegyítjük a Tweennel és hígítjuk vizzel 

Tinetura chinae composita 
Tine tm a amar a 
'Iween-80 

Tinetura aurantii 
Natrium salicylieum 
Tween-20 
Aqua destillata 

Tinetura arnicae 
Tween-20 
Aluminium aeeticum tartaricum 

solutum 

ad 

ad 

5,0 g 
10,0 g 

100,0 g 
15,0 g 

10,0 g 
10,0 g 

2,0 g 

5,0 g 
10,0 g 
2,0 g 

200,0 g 

10,0 g 
0,5 g. 

100,0 g 

, - t , · 'ban me.It ha a tinctura 
Utóbbi szolubilizálása nem sikerült barmely .konee~ rac~gy ~ Tween mennyiségét 
. nnyr'se'ge nagyobb a Burow oldathoz VJszonyi va, armcae me · 

emelni kell 
Kalium ehloricum 
Tinetura myrrhae 
Tween-20 
Aqua destillata 

5,0 g 
10,0 g 
15,0 g 

ad 100,0 g 

lkalmazása nélkül gyanta kiválás folytán az oldat m~gzavar_osodna1 · Itt Tween a . T 20 at és ezután a vizes o -Elkészítésénél a Tinetura myrrhae-hez adJuk a ween:- -
da tot 

Liquor kalii arsenicosi 
Tinetura feni pornati aa 
Tween-20 

A Tween-20-t a Liquor kalii arsenicasi-val elegyítjük, 
tinkturát, így nem keletkezik csapadék 

Tinetura siÍ'yehni 
Tinetura ferri pornati 
Tinetura aromatica 
Tween-20 

20,0 g 
0,5 g 

és azután adjuk hozzá a 

1,0 g 
20,0 g 
20,0 g 
1,0 ~ 

A fentiekhez hasonló esétben tinkturák, flu~dextrac~umok hígításánál a csapadék 

kiválás Tweenek segítségével gyakran megakadályozhato h' oldatok készl·-
balzs tartalmú vizes vagy 1g szeszes 

Többször előfordul ~o~ ,. ". aém _ ki .1. t p~ztalható. Tökéletesen tiszta oldatése szükséges, amikor külonbozo m rvu va as a 
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tot Tweenekkel sem minden esetben lehet elérni huzamosabb ideig, de 24-48 órás 
stabilitás elérhető, és később is csak csekély a kiválás. Pl : 

Balsarnum peruvianum 
Tween-20 
Spititus concentratus 
Aqua destillata 

Balsarnum peruvianum 
Tween-20 

,Spiritus concenttatus ad 

10,0 g 
±0,0 g 
25,0 g 
25,0 g 

10,0 g 
30,0 g 

100,0 g 

Ezen oldatok elkészítésénél úgy járunk el, hogy először a Tween-t mérjük a lom~· 
bikba, megnedvesítve annak falát, enyhe melegítéssel oldjuk a hozzámért balzsamot, 
ezután adjuk hozzá a szeszt, végül az esetleges vizet 

mot 

Acidum tanuicum 
Balsarnum peruvianum 
TWeen-20 
Spiritus concentratus 

2,0 g 
2,0 g 
5,0 g 

ad 100,0 g 

A csersavat szeszben oldjuk, majd hozzáadjuk a Tween-ben oldott perubalzsa-

Szalicilátok oldatban tartása savanyú közegben 

Az alkáliszalicilátok jól oldódnak ugyan vízben, de amennyiben az oldat 
·oovan~vá válik a hozzáadott egyéb anyagok folytán) úgy sza1icilmv válli:at ki; 
ezen esetekiben Tween.ek a1kaJmazás:ával a lk!i;vcaás megakadályoziható. Pl : 

Natrium salicylicum 
Coffeinum citricum 
Tween-20 
Aqua destillata 

Liquor kalii acetici 
Coffeinum natrium salicylicum 
Sirupus simplex 
Tween-20 . 
Aqua destillata 

0,9 g 
0,5 g 
2,0 g 

ad 40,0 g 

30,0 g 
3,0 g 

20,0 g 
2,0 g 

ad 200,0 g 

A f'elsorolt e~etekben a szalicilátok:at oldjuik először a Tweenben és ezután 
adjuk hozzá a vizet) illetve a vízben oldott egyéb anyaget 

Kátrányszerű anyagok .szolubilizálása 

Ichthyol, tumerrolammónium oldódik ugyan vízben, de vizes oldatukból kü
lönféle anyagok mellett egyrészt gyakran történik kiválás, másrészt oldásuk 
sem könnyü, mert igen tapadnak az üveg falára. Tweenekkel könnyen oldhatók, 
az üveg falár a vízzel való hígításnál sem tapadnak.. Fontos azonban, hogy a 
lombikba először a Tween-t mérjük bele, és azzal mintegy bevorijuk a lombik 
falát, hogy a kérdéses anyag tapadását megelőzzük, ezután adjuk hozzá a szolu~ 
bilizálandó anyagot Pl. : 
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Ichthyol 
Tween-20 
Aqua destillata 

10,0 g 
10,0 g 

ad 100 g 

Tumerrol ammonium 
Tween-20 
Anthtarobin 

Aether 
Tinetura benzoes 

Ichthyol 
Tween-20 
Spiritus concentratus 
Aether 

4,0 g( I 
5,0 g{ 

1,0 g\ 
10,0 g II 
15,0 g 

10,0 g 
10,0 g 
40,0 g 
40,0 g 

Az I oldatot a fenti módon oldjuk és ehhez csurgatjuk az előre elkészített 
ll oldatot. Ezen oldat egy hónapig tiszta, és lényeges, hogy a testről, valamint a 
ruháról jól lemosható 

Szükség lehet különféle kátránytermékek pix lithanthracis, pix betulae, 
pix juniperi, pix fagi továbbá naftalán szolubilizálásár a, illetve ezen anyagok 
rázókeverékekhez való felhasználása esetén a kellő diszperzitás és felrázhatóság 
biztosítására Ezen célra is jól alkalmazható a Tween-20 és előnye az, hogy az 
ily módon készített rázókeverékek a bőrfelületről és a ruháróllemoshatók 

Altalábfm: a kátránytermékekre vo:nJatkoztatva l-5--szörös Tweeri-20-t cél
szerű felhasználni A készítésnél itt is úgy járunk el, hogy előSzör a Tween-20-
ban oldjuk a kérdéses kátrányterméket, és ezután adjuk hozzá a többi alkatrészt 
kevergetés közben 

A Tween mennyiségénél itt kötve nem vagyunk, külsőleges szerről lévén 
szó, így az összmennyiségr·e von~tkoztatva 10°/0 Tween-t is felhasználhatunk 

Egyéb anyagok szolubilizálá.sa Tweenek segítségéve]. 

A nitrogén tartalmú szerves bázisok (így alkaloidák) és azok sói lúgos kö
zegben vízben rosszul oldódnak, nagyobb kancentráció mellett részb_en va~y 
egészben kicsapódnak, továbbá egyes anyagokkal (csersav, csersavas tlnktura~, 
káliumjodid stb.) rosszul oldódó vegyületeket képezve kiválnak Ezen csapade
kok leválása révén a gyógyszer rosszul adagolható, és tekintettel arra, hogy a 
felsoroltak többnyire erős hatásli szerek, így felhasználásuk aggályos .. Tweenek 
alkalmazásával ezen csapadékképződések többé-kevésbé megakadályozhaták 

Itt utalok a FoNo IV-ben szereplő azon vényekre, ahol alkaloida tar~almú 
főzetek mellé lúgos kémhatású anyag került. Ennélfogva az Infusum lpeca
cuanhae-nál a szarboxetén-oldat nemcsak az ánizsolaj szolubilizálását segíti elő: 
hanem megakadályozza az e·metin bázis leválását is az ammóniás közegben 

A Tweenekkel egyéb összefér hetetlenségeket i.s át lehet hidalni, pl.: 

Rivanol 
Spiritus concenttatus 
Liquor Bmowi 
Tween-20 
Aqua destillaLa 

0,10 g 
20,00 g 
40,00 g 
, 5,0 g 

ad 100,0 g 

A Rivanol összeférhetetlen a Eurow-oldattal Az elkészítés során a Rivarrolt old
juk a Tweenben és utána adjuk hozzá a többi alkatrészt Hosszú ideig tiszta oldat 
keletkezik 
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Hasonló technológiával készíthető el a következő vény: 

Methylium -salicylicum 
Tween-80 
Aqua destillata 

1,0 sr 
8,0 SI 

91,0 SI 

Paraffinum liquidum és Zsíros olajok szolubilizálására is van bizonyos le
hetőség vizes oldatban, de csak nagyon kis kancentráció e-setén. Amennyiben 
több paraffinuru liquidum-ot, illetve zsh os olajat kívánunk Tween segítségével 
oldani, akkor már nem "áloldat", hanem tejszerű emulzió keletkezik 

Egyes szerzők ezen emulziók készítésénél Tweenek alkalmazása mellett Spanok 
felhasználásával ún. vegyes (komplex) emuigensek alkalmazását helyezik előtérbe. 
Ezek részleteire azonban a dolgozatomban nem térhetek ki 

A kloramfenikol, propilénglikol helyett, jól oldható Tween-20-ban és az oldat víz
zel hígítható anélkül, hogy kristályos kiválás következne be. Pk 

Chloramphenicol 
Tween-20 
Aqua destillata 

0,50 g 
5,00 g 

ad 10,00 g 

Az oldást vízfürdőn célszerű végezni Az oldat állománya hámm hétig nem vál
tozik 

Nem térek ki a szuszpenzió készítés részleteire, csupán megemlítem, hogy 
a Tween-20 és -80-al készített szusz:penzíiik diszperzitása jobb, mint az anélkül 
készültek é, lassabban ülepednek és jobban felrázhaták A sulfu_r pr aecipitatum..,. 
szuszpenzió készítésénél is előnyösen alkalmazható a Tween-20, érdekes, hogy 
kissé világrnsabb a színe, mint a szok-ott módon készitett szttszpenzióé 

Fentiekben több szen~ő munkájából közöltem adatokat a nem ionos felü
letaktív anyagok (nedvesítő szerek) szolubilizáló hatását illetőleg- Amint a dol
gozatom végén levő irodalmi felsor elásból látható, a külföldi ir odahni utalások 
zöme német nyelvű közleményekből származik, részben nyelvi nehézségek miatt, 
részben azért, m~rt ezen szaklapokat, illetve könyveket állt módomban átol· 
vasni. Bár igyekeztem minél teljesebb irodalmi gyűjteményt összeállítani, két
ségtelenül hiányossága ez dolgozatomnak, mert a nedvesítőszerek szolubilizálD 
hatásával kapcsolatos ir-odalom első közleményeinek zöme angol nyelvű (ame
rikai és angol) kutatóktól származik Meijegyzem azonban, hogy ez a hiányos
ság csak látszólagos, mert az általam felhasznált forrásmunkák sok esetben tá
maszkodnak amerjkai szerzők közleményeire, azok elméleti és gyakorlati ada-
taira, és megemlítik a fontosabb amerikai és angol ir-odalmat, így ezen forrás
munkák címe és megjelenési helye -is megtalálható indirekt úton az általam kö
zölt irodalmi utalások révén 

Amint láthatjuk, a felsorolt irodalmi adatokból, a Tweenek alkalmazása 
révén a recepturában elég sok inkompatibilitás áthidalható .. és ezzel a módszer
rel sokszor elkerülhetjük a gyógyszer címkéjén a "használat előtt felrázandó" 
jelzést, ugyanakkor ezen .segédanyagok alkalmazása a gyógyszere-k farmakoló
giai hatását nem befolyásolja 

A poiietilénglikolok ép azok észtereinek Szolubilizáló hatásával kapcsolatos 
saját kísérleteim eredményéről a következő dolgozatomban számolok be 

Ez úton mondok köszönetet TamáS' Lenke gyógyszerésztechnikusnak, aki 
az anyag összeállítása terén munkámban segítségemre volt 
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liiiLYEN LEHETőSEGER NYILNAK A -
AZ EGESZSEGüGYI FE GYOGYSZERESZEK ELőTT 

LVILAGOSITAS TERÜLETEN 

Dr STENSZKY ERNÖNE - D 
• es r ASZóDI LILI 

(Deb'~"ecen) 

Ebben az · b .. 
r ev en unnepeltük ha ' 

or.szagnak_ a szov"et ' zank felszabadulásának l r 

gyar történele~~n :e;atok általi felszabadítása somfor dul\ e~ordulóját Az 
jaival és ra O , oSZUnt .az embernek ember ált . . . O J€ ·entett a ma
jövőjét A gy g~ P~rspektivájával együtt a d 1 . ah kizsákmányolása, gond-
. . · z ehnult evek ha ánk 0 gozo nep vette kez 'b 
veltségi színvonalában z , g'azdasági struktúrájában a , e, e az ország 
meg fejlődött . k nagy valtozásokat hoztak - ' nep elet- és mű-:U , . , €,Si •• ap o ti új :SZiemlé}etet egéiszségüg' -~ske?ekkel együtt Változott 
, arszag UJJáépíté.séh . . . yun rs. 

seget a Szov'etlll'li, , ez,_ a szocralusta fejlődéshez . , 
feJhasználva Jés az~t~\k~pt_unk. Egészségügyünk is a Sz:~-H~I ~~ anyagi segít
támogatást pártunktó~ yr kVJSzo:'yokra alkalmazva rnindin~';~~mo tapasztalatait 
rgy hivatását betöl .o. _es ~rmanyunktói, amellyel ma.i a , m~gkapta azt a 
kozódnak a · , th .... tte. All:ami egészséC'l"T.,...,,.;; ..... J~l-

1 
eredmenyeit elérhette és 

z Igenyek ami k ·· 5 .... c...r ""'-"LUS.e s:zemben · d:i . , 
~~da ti n~vek·e·désének i~e~~~~~~ a. kult~rális emelked:~k~a~~l ~ 

, , ek, anu nemcsak a k. ··!h, : . e.sebb retegoeket kell ell 'tni ·' ~ -
segenek fokozásában nyilván ~I· aZJ agyak., a rendelőintézeti dolg a 'k ef:szseg-
megváltozásában is u meg, hanem a közegészs, .. ozo ·epzett,... 

Abb . , . egugyet átható szellem 
oz, hogy egészség" ··. . 

mernie és alkahn . ·, .. ugyunk brztosíthassa a lako . . . . . 
biakban foglalun:Z~J:a a. ISZOelahsta egészségügy alJap:~ag.:~ata.sat, m:eg kell is-

ossze. Ve'l , amelyeket az aláb-
l. A betegJSéaek l" _ 
2 Mind . 6 mege ozese, az egészségli 
1 e?kl számára hozzáfér'h t., . gy ~reventív irányzata 
. . Az egeszségügy egysége e o Ingyenes es szakképzett orv .. 
4 Az egé · -.. .. o-.s:1 ellátás,. 
5. A d l '""':eg':! gy osztályjellege 

o gozok on-tevékenysége 

A gyógyszerészet a · .· 
a fentiekbe . . . szaelalista egészségü . 
alakuJásun.kn Ismertetett elvek határozzák gy szerves resze, így fejlődését . 

tette lehető"' h meg Ezen elvek · . 18 
megváltozott e, ogy az egészségűgyön bel .. J es "; gazdasági át-

u a gyogyszer és~t is 
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1949-ben a gyógyszergyárakat és a nagykereskedelmet, 1950 júliusában a 
magánkézben levő gyógyszertárakat államosították Ezzel az eddig főként ke
reskedelmi és magánérdeket szolgáló gyógyszerészet elfoglalta igazi helyét a 
nép érdekeire támaszkodó egészségügyben, és újabb jelentős lépést tettünk 
előre az egészségügy egységének teljes megvalósítása felé Gyógyszergyáraink 
fejlődése, a szervezet átalakítása, a gyógyszerellátás, a gyógyszerészeti tudo
mányok fejlődése, az V. lVIagyar Gyógysz-erkönyV, az Addendum, a Formulae
Normales IV., rnind azt rnutatjálk, hogy :a szocializrnus építése a gyógyszerészet 
fejlődésére, aktivitására és mű..l.;:ödésére is serkentően hat A gyógyszerészeti 
dolgozók létszáma növekszik, a gyógyszertári hálózat bővül, sok ki'Sközségben 
létesül új gyó~sz.e-rtár, és a meglevők forgalma is nagyn'léttékben emelkedett 

Természetes-en meg kellett indillnia annak az eszrn.ei munkának is, ami a 
szacialista gyógyszerészetben a szaeialista gondolkodású gyógyszerészek műkö
dését segíti elő. Az újtípusú gyógy:szer~ész feladatai ugyanis az új ren-c;iben rneg
változta·kJ, és szélesebb per:spektívájú, individuaJ!izmustó] mente:s, a tá;r:sadalom 
számára igen fontos munka vár reá Ki kellett lépnie a kapitalista gyógyszertár 
szűk falai közül, hogy abban a koUektíváhan. ahol él, dolgozik, jelentős egész
ségügyi tényezővé, nevelövé válhasson Nem véletlenül alkalmazzuk a "nevelő" 
kifejezést, mert a szDdalista egészségügyi dolgozó rnunkájának egyik Leglénye-
gesebb feladata a lakosság nevelése: az egészségügyi műveltség .színvonalának 
emelése ér d-ekében Enn-eik: pedig cs:ak az esetben tud megfele1ni, ha állandóan 
részt vesz a felvilágo'Sító munkában 

Az egészségügyi felvilágosítá~ egyik fő feladata a gyer··rnekek egészségügyi 
ncVielé:s.e, propaganda és agitáció kifejtése a felnőttek körében, és a :S'z.oci.al.i:o.ta 
egészségügy alapelveinek megfelelőerr a do1gozók egészségügyi öntevéken~ség-é
nek megszervezése Minél jobban elterjednek ezek az ismeretek a nép kör-ében, 
annál hatékonyabban kapcsoTható be az egyén és a társadalom az egész~égvéde
lernért folyó harcha Enélkül elképzelhetetlen a helyi és országos jelentőségű 
egészségügyi intézkedések végrehajtása 

A tőkés. tánsadalomban rEndkívül korlátozott az egészségügyi felvilágosítás, 
míg a szacialista társadalomban igen nagy horderejű, mert fokozza a tömegek 
aktivitá:sát mind a gyógyító-megelöző: mind a közegészségügyi-járványügyi 
mun:kában 

A megelőzés a :szociali:sta egészségügy aLapvető irányelve és nemcsak az 
egészségügyi szervek feladata Erről mondja Szemaslcó: .,A megelőzést nem 
szabad úgy értelmeznünk~ mint csak az egészségügyi szervek hatáskörébe tar
tozó feladatot, hanem elterjedten és mélyen, rnint a szoci:alist:a állam kötelezett
séget al nép egészségének m·egjavítására" 

Az egészségügyi szerveknek és dolgozóknak -éppen az a köt-elességük, hogy 
neveljenek az egészségügyi kérdésekkel való foglaLkozás!Ia, azok megoldására 
mozgúsítsák a tömegeket, és az' egészségügyi ismeretek elterjesztésével segítsék 
elő a szo.ci:alista kultúrforradalom győzelmét Az egészségügy egységének elve 
ma az egészsiégügyi felvilágosítás terén is érvényesül Az egészségügyi felvilá
gositás onszágo\S- ir ányítója az Egészségügyi Fél világosítás~ Központ. Közvetlen 
irányítói és .szervezői a területen a KÖJÁL-ok. Az egészségügyi felvilágosító 
munik:ában nagy szerep vár az egészségügyi dolgozókan kívül a tárSiadia..lmi aktí
válkir'a és közöttük az egészségügyi áliandó hi.Zioittságokra, a Vörösker'lffizltre ffi 
más tömeg.s.zervezetek (sz.aksrervezetek, Nőtanács', TIT stb.) aktiváira 

Felvilágosító és propaganda munkánk az utóbbi években rohamosan fej-· 
lődött, és látva eredményességét, egyr·e több egé.szségügyi dolgozó vállal részt 



belőle Pl egy községben ennek legaktívabb szervezője a körzeti orvos, aki az 
egészségügyi középkádereklcel egsütt végzi ezt a feladatot 

Az egészségügyi felvilágosító mtmkában azonban a fentiek mel!ett igen 
nagy szerepet vállalhatnak a gyógyszerészek is .. Sajnos a legtöbb helyen nem
csak a gyógyszerészek részér ől hiányzik a kezdeményezés, hanem az egészség
ügyi szerve.k sem igyekeznek, hogy a gyó~szerészeket - akiket pedig szak
tudásuk, hivatásuk, kiemelkedő és megbecsült helyzetük különösen-alkalmassá 
tesz rá - bevonják az ilyen irányú nevelő tevékenJGségbe lVIunikájuk eredmé
nyességéhez adva vannak az előnyös feltételek, mivel a gyógyszertárban na
pont<; sok er;-be_~ fordul meg Természetesen nem egy helyen látjuk már, hogy 
a gyogyszer esz onként végez ilyen je11egű munkát, másutt pedig eredményesen 
bevonták az egészségügyi felvilágosításb-a 

Pálya:nunkánknak éppen ez a célja, hogy rámutassunk néhány területre, 
ahol ,a gyogyszerészek az egészségügyi ismeretek terjesztésébe bekapcsolódhat.:... 
:;-ak_ es fm; t~~ _szer epet tölthetnek be a lakosság életkörülményeinek és egészség
ugy:t kultur apnak emelésében 

Ezeket a területeket az alábbiak szelint tárgyaljuk: 

l Gyógyító-megelőző ellátáf; 

a) Gyógyszerekkel kapcsolatos felvilágosító munka 
b) betegségek megelőzésével kapcsolatos felvilágos!Íó munka, 
c) ISZűrések előkészítésében \naló részvétel 
d) véradószervezés ' 

2 Anya-c.sec.sem.övédele.m 

a) A terhesszürések propagálása, 
b) terhes és cseC'IS.emő higiéne, 
c) a csecse-mő-táplálással kapcsolatos felvilágosító munlka, 
d) a terhesség megelőzésének propagandája 

3 K.özegész.ségügyi-jáTványügyi ellátá~ 

a) Fertőző betegségekkel kapcsolatos felvilágosító munka 
b) oltások előkészítésében való részvétel ' 
c) tisztasági mozgalom és környez-ethicriéne 
d) szemé-lyi higiénJe, '"' ' 
e) táplálkozási higiéne 

4 Altalános ismer·etter,je.sztés 

.5 Eszmei-politikai nevelés 

. ~·· ~) A gyógyszerész munkájából közvetlenül adódik, hogy a gyógyszerek 
kiadasa:ral k:apcsolatban végezzen felvilágosító munkát. Ez több irányú is l'ehet 

, Segrtheh az o-rvos által a gyógyszerekre, illetve gyógyszer;szedésr·e vonat-· 
kozoan adott utasítások betartását Felléphet a túlzott gyógyszerfogyasztás el
len, rámutathat annak ártalmaira. Alkalm:a van rá, a:mikor vény néLitüli gyógy
szereket, pl fájdalomcsinapítókat szalgáltat ki Gondolunk itt elsősorban a ma 
már túlzott mértékben elterjedt Karil és ikevert porok használatár-a. Kétségte
len, hogy a túlzott gyógyszerfogyasztás egyik oka ·-· és itt csak ezt említjük 
m:"g --:--, hogy ~z emberek túlnyomó többsége igen kis téritési díjért gyakorlatilag 
barTI1rlyen !"Yogyszert megkaphat, és vény nélkül is arányklg olcsón juthat a 
legtobb gyogyszerhez Nem egy elterjedt téves nézet ellen is harcolhat felvilá-
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gosító munkájában a gyógyszerész A betegek közül ugyanis egyesek azrt: hi-· 
szik, hogy a külföldí gyógyszer ek hatásosabbalk, mint a hazaiak Gyógys:rergyár
tásunk célkitűzése, hogy a legmodernebb és leghatékonyabb gyógyszereket ál
lítsa e1ő és bocsássa a betegek r endelk.ezésére Ezt bizonyítani is tudja számos 
készítménnyel, amelyek hatása a külföldiekével azonos értékű, továbbá azzal, 
hogy gyógyszer gyáraink igen sok országba exportálnak, a magyar gyógyszerek 
világhírnévnek örvendenek 

A gyógyszerek, ha nincsenek elzárva, Lszámos esetben okoznak balesetet, kü
lönös.en a gyermekek között. Erre minden gyógyszerészneki kötelessége felhívni 
a figyehnet, és rámutatni, hogy az ilyen hanyagság a gyermekek élétét is ve-· 
szélyezteti 

Ugyanakkor, mikor a gyógysz;erszedésben eHcövetett túlzások ellen fellép, 
küzdenie kell a "népi orvoslás" főleg falun megnyilvánuló maradványai ellen 
(pl. pókháló a sebre, sz.enes víz itatá~a a csecsemővel stb). 

Fel ik.ell hívni a figyelmet, hogy a betegség gyógyulása után megmaradt 
gyógyszert ne kínálgassák a szomszédokinak azok betegség.e ellen, de ne is fo
gadjanalr el gyógyszert a szoms2'Jédoktól Ma még sok gondot okoz ui, hogy az 
egyes betegségeket gyógyító gyógyszert tudatlanul más bajra is ajánlják, per-· 
sze nem is a kellő adagolással 

Sok esetben egyesek oühonukban nraktározzák" a gyógyszert. Ennek hely-· 
telenségét is meg kell magyaráZil1i, hiszen nem közömbös, hogy ki, mikor és 
milyen gyógyszert vesz be, raktározás esetén pedig rendszerint helytelenül, talá
lomra szedik be 

b) Az egészségügyi dolgozó munkája nem merülhet ki abban és nem is 
rninősülhet teljes értékűnek ha egyetlen célja a beteg ember meggyógyítása 
Szívós és r,ends2'!eres munkával 'k€-ll törekedni a betegség m,egelőzésé!'e. Ennek 
fontos eszköze, hogy az egészséges embe-reket fehilágasítsa a megelőzés lehető
ségeiről es módozat.aüól 

A gyógyszerész a betegekkel vagy hozzátartozóik útján ismertethet olyan 
rendszabályokat és módokat, amelyekkel egyes banális betegségek is elkaül
hetők Számításba jön itt a cseppfertőzések ellkerülésének lehetőségeivel, magas 
vérnyomásnál a helyes táplálkozással stb fog~a1kozó felvilágosítás Módja van 
konkrét formában rámutatni a túlzásba vitt dohányzás, alkoholfogyasztás egész
ségrontó hatására 1\llegtörtént esetek kapcsán propagandát fejthet ki a balesetek 
megelőzésének módszereiről Erre különösen a még viszonylag igen gyakori 
mérgezése:kkel összefüggésben vannak komoly lehetőségei Ide tartozik az étke-· 
zési célokra használt gombákkal kapcsolatos felvilágosítás is 

Rendkívül nagy szerep vár a gyógyszerészre; megtanítani a lak.O'Sságot arra . 
mikor kell idejében orvoshoz fordu1niok saját maguk és gyermekeik gyógy
kezelése érdekében Ez számtalan, később súlyosalbbá és krónikussá váló beteg
séget előzhet meg. Sajnos, ma már ezt a mun.'ltát is általában naponként elő
forduló példákkal támaszthatja alá Vannak, akik sokszor indokolatlanul is 
igénybe veszik az orvosi eHátást, mások pedig már csak a bet.egség kellemetlen 
tüneteinek kjalakulása után fordulnak az mvoshoz Módja van a gyógyszerész
nek' a gyógy:szerek kiadá,sakor ezt is megemlíteni 

Fel kell hívni a figyelmet a helyes beteglátogatásra is Fertőző beteget lá
togatni nem szabad, más beteghez pedig egyszerre csak kevesen menjenek, hogy 
gyógyulását, nyugalmát ne zavarják 

c) A mege1őzést szalgálják a lakosság szűrővizsgálatai is Nem vitás, hogy 
a körzeti orvosok számának növekedésével ez a gondozás munkájuk fő mód-· 
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szerévé fog válni l\1a még elsősorhan a tbc, a rák, a trachoma és. a nemibeteg._ 
ségekkel kapcsolatos szűrővizsgálatok:at végzi!k rendszeresen Miután a rend
szeres szűrés sak helyen éppen az elhanyagolt felvilágosító munka miatt nehéz
kesen megy, itt is lehetősége van a gyógyszerésznek, hogy felvilágosító mun
kájával a lakosságat a szűrések igénybevételére ösztönözze Le kell győznie az 
emberek idegenkedését, hogy "egészséges" létükre orvosi vizsgálatnak V€:5Sék 
alá magukat Fel kell hívni ok a figyelmet, hogy a szür ő vizsgálatok elsősor ban 
az önmagukat egészségesnek tartók érdekében történnek hogy a kezdődő és 
még senuniféle panaszt nem okozó baj felfedezésével és gyógyításával életveszé
lyes betegségtől szabadulhas.._c:.anak. meg. Egy-egy szűrés előkészítése sor án a 
gyógysmrésznek keresnie kell az alkalmat hogy a szűrés:ről és annak fontostsá
gáról elbeszélgessen az emberekkel Ez annál fontosabb, mert tekintélyével igen 
sok közömböS! emberre tud hatni 

d) Ma már ált.alánosan ismert, hogy a vért és a beló1e készült gyógyszere
ket a gyógyítás 1najdnem minden területén felhasználják Ezek a gyógysz.erek 
mindenki számára elérhetők, és a gyógyszerész felvi1ágosító munkájának sú
lyát arra kell helye·zni, hogy tudatosítsa: ezeknek a gyógyszereknek mennyisége 
a véradók szá.rr.ától függ Le- kell győzni a véradással szembeni idegenkedést és 
megmagyar ázni, hogy mindenki keYülhet olyan helyzetbe, mikor csak a vér, 
vagy a belőle készült gyógyszer ek adják Vissza a saját vagy családja egészségét. 

2 a) Ma már hazánkban a terhes anyák túlnyomó többsége önként jelent
kezik terhes:szűrésre, de még mindig találunk mindenütt néhány elmaradót A 
gyógyszerész segítsége oda irányuljon, hogy egyetlen elmaradó se legyen mun
katerületén. Nen1 kevésbé fontos, hogy felhívja a terhesek figyelmét: miné1 
korábban jelentkezzenek a terhesszűrésen: leghelyesebb az első menzesz kima
radása után, de feltéHenül a terhesség első harmadában. Ennek szükségességét 
is példálklkal ke]L alátámasztania. A későbbiekben munkájáll1Jak ana kell irányul
nia, hogy a terhestanácsadáson jelentkezettek a tanáasadót rendszeresen láto
gassák és az ott kápott tanácsükat a legpontosabban betartsák Minden te[hes 
figyeimét fel kell hívnia, hogy szülése lehetőleg intézetben történjék 

b) Hasonló feladatok hárulnak rá a csecsemőhigiénével kaposolatosan is, 
Itt a csecsemők helyes öltöztetését, testápolá.sát, levegőztetését, napirendjét kell 
ismertetnie. Ezen felvilágosító munka végzése kapcsán kiváló alkahna nyílik a 
bölcsődétől való idegenkedés legyőzésére 

c) Az anyatej-táplálás sajnálatosan csökkenő tendenciát mutat. Ez a nagyon 
káros. nézet falun i:s terJed és az eJlene való küzdelemben nagy s21erep jut a 
gyógyszerésznek Propagá]nia kell, hogy az anyatej mindmáig a legjobb a cse
csemő táplálására, amely össz;etétele és tisztasága rniatt póto1hatatlan, :a táp
értékét semmiféle tápszer nem éri el Be kell kaposolódnia az anyatejgyűjtő 
akcióba, felhívni a hőtejű anyák figyelm.ét arra, hogy felesleges tejükkel cse
csemők életét menthetik. meg 

A már vegye:sen, illetve mester:ségesen táplált cseasemők esetében - akik
nek igen gyakran tápszert szelgáltat ki -az anyáknak meg kell magyaráznia 
a hel~es tápszer elést, a tiszta higiénés kezelés legcéls:berűbb módjait. 

3 .. a) A fertőző betegségek megelőresével kapcsolatos munka két csoportra 
oszlik: 

I Járványtól mentes időszakban a felvilágosító munka élét n1indig azon 
fertőző betegségek megelőzésére kell irányítani, amely az adott éVISzakban gya-~ 
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· 's veszélves így nváron és kora Ő""szel az enterális. míg a többi évsza'kban. kon e , ··' · ~ · ~ · 
a Jégúti betegségek ellen 

11. Járványos időszakban, valamennyi egészség~~i dol~ozó megs-~kszoro:za 
erőfeszítéseit a járvány leküzdésére Ebből ~yüvanv~oan, a gy?gysz:eresz 
sem maradhat ki. (Mindkét iciőszakra vonatkozo kol11kret modszereket lasd a 
következő pontokban) 

b J Az oltások eló'készítésében legfontosabb teendőj·e, hogy propagandát 
fejtsen ki a megjelenés, az igényrn:vé~el érd~ké~en_ R~ kell m~tatnia, hogy_ so_k 
fertőző betegség kipusztult már, pelda.ul a h1ml,o, es kip~~uloban"";~~ a clift: 
ria. amelyekben döntő- jelentőségűek a védőaltasok l\IJ:a UJabb fer ~.-ozo betegse
gek ellen is oJtunk és a te.1je.S6zámú részvétel az oltásokon az egyjk le-gfontosabb 
alapja ezek: megszüntetésének is (Sabin vaccina és BCG) 

c) A tisztaságj. mozgalomnak ígen nagy szerepe van a ~özüszt.a:sági hel~et 
megjavításában Az egészségügyi kormányzat a táns:adalmi s.zervekkel egyutt
működve tisztasági hónapokat, tisztasági versenyeket rendez. Ez.en az alapon 
Szerveződött Hajdú-Bihar megyében a "Tiszta udvar ·- rendes ház" moz
galom is 

Ny;ilvánvaló, hogy a lakosság ezekbe annak arányában vonható be: ameny
nyiben feli~meri a környezet tisztaságának, jelentő,ségét ~nnek :udato~í~á;á?an 
i cr en fontos szerepe kell hogy legyen a gyogyszeresznek lS. Amikor r avllag1t a 
k"'örnyezet tlsztaságának jelentőségére a faluban, sőt egyes családoknál, helyes, 
ha konkrét. péJdákkal támasztja ezt alá 1VIegem1íti beszélgetés köziben, hogy 
egyeseknek milyen tiszta a portája, udvara, árnyékszéke. 

A Iégye11enes küzdelem alkalmával megmagyarázhatja._. milyen bet.egségeket 
és hogyan terjeszthet a légy. Ugyanúgy központi szerepe jut helyzeténél fogva 
a különböző rágcsálók irtásában. Allandóan magyarázni kell a szellőztetés, taka
rítás, világítás, fűtés, szemét, .Szennyvíz és trágyakezelés leghigiénikusabb mód
~ ait. 
J A kutak használatával és a jó ivóvízzel kapcsolatban is jgen lényeges fel-
világosító munkát végezhet 

d) A gyógys2'Jerész - különörs-en falun ~, ahol jól isme~i _a .s~~lgál~ta~t 
igénybe vevők körét, hatékony propagandát fejthet ki a sz~mely~ h1~1ene :a:n~ 
tása érdekében Rámutathat a személyi tisztálkodásra, a ruhazat üsztantartasara 
és a testápolás fontosságára - a fertőző betegségek megelőzésében is ·- külö
nös tekintettel a fog- és a szájápolásra Ezt a munkát egyes személyek esetében 
a nálunk e téren előforduló hibákra utalással, tapintatos forrnában folytathatja. 

Fel kell hívnia a figyelmet, hogy köhögéskor, tüsszentéskor ztsebkendőt 
használjanak és gyakran massanak kez·et, továbbá arra, hogy kerülendő a kéz
fogás eseppfertőzéses járványok idején 

e) A gyógyszerésznek fO!ntos szerepe van ab?~n, hogy !elhívja a Jak~ss~g 
figyeimét az egyoldalú táplálkozásból szárn1azó hwn?betegseg:ekre. ~r·or:~gálma 
keU a főzelékfél-ék fokozott tern1elé.s.ét és fogyasztasát Sok helyen a]anlatos 
ezek főzési médjának ismertetése, mert egyes vidékek asszonyai nem is tudják 
elkészíteni. Fel kell lépnie az egyoldalú cer'eáJia fo.gyasztása ellen, és fehérjék
ben ásván-yi sókban, vltaminckba!l1. gazdagabb étkezési módokat kell ajánlania 
Pro~agandát fejtsen ki a gyógyiSzeré:sz a táplálk..ozáshigiénével kapcsolatos kér
désekben is -, gyümölcsök mosása, élelmiszer ek tisztántartása stb 

4. A fent tárgyalt konlÚ·ét területeken kívül az egészségügyi ikultúra álta
lános em·elése ér-dekében is felvilágosító munkát kell végeznie. Ennek egyik te-
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rülete a baboná..k és káros nézetek elleni tküzdelem. Elsősorban faluhelyen, de 
városban .is találkozunk még nernegy babonából falkadó jelenséggel, hogy "meg 
ne ver j e szermnel", amelyek gyakran az egészség r e is ár tahnasa.k 

Ennek másik oldala a modern orvostudomány eredményeinek propagá
lása. 

Ugyancsak beszélnie kell, különösen a fiatal okkal, a nemibetegségek meg
előzéséről 

Ebben a részben tárgyaljuk, hogy nagy szerepe lehet hely7....eténél fogva a 
gyógyszerésznek az általános kultur ális felemelkedés elősegítésében) amely erő
ts.íti az egészségügyi kultúr át ilS. Elbeszélgethet filmekr ől, kultur ális megmoz
dulás okról, könyvekről, színdarabokról, folyóiratokról Keltse fel a kultúra 
iránti igényt, ébressze fel a s:zép iránti vágyat. Hatásosan kiveheti részét a Irul
túrotthonok könyvtári munkájából. 

5 Ha látszatra nem is fedezhető fel szaros összefüggés tárgyalt té1nánk és 
a politikai nevelőmunka között, :a veJóságban a: kettő elválaszthatatlan egymás
tól Éppen ezért saját munkáját teszi hatékonyabbá lllinclen egészségügyi dol
gozó ____, így a gyógyszerész is -·, ha azt' politikai oktatással is k.iszéh~síti. Az ál
talános politikai kérdéseken kívül pl mit fejlődött a falu, hogyan változott meg 
az e1nberek élete, a békéért való harc, az egé:s.z:ségügyi kérdések is felvethetök 
Beszélhet mai társadalombiztosítási rendszerünk magasrendűségéről, hiszen 
a mai fiatalok zöme alig tudja, hogy mekkmát fejlődött az életünk. Beszélhet 
a nők különleges jogairól (pl szi.ilési szabadság, szoptatási idő stb L amelyeknek 
alapja a hazánkban végbement szacialista áta1akulás 

Az előzőekben ismertetett felvilágosító munkában a gyóg;yszerésznek a kö
vetkező módszerek állnak rendelkezésére: 

a) Az élő szó módszer-e Ide tartc.zik a közvetlen felvilágosítás Tehát egyéni 
és csoportos beszélgetés, ké1dés-feleiet óra, vita, elŐiadás, előadássorozat, ~nfo ... 
lyam, kiselőadás, röpgyűlés és a közvetett felvilágosítás, rrlirrt a hangosan be
szélő: rádió és hanglemez 

b) Az írott é.Si nyomtatott szó módszere. Ennek előnye, hogy rögzített bár
hol, bármikor elolvasható (A Felvilágosítási Központ számos plakátja is ~lkal
mas arra, hogy a gyógyszertárhan elhelyezve a várakozók érdeklődését fel·· 
keltse) Hátránya: helyi szükségletekhez nehezen idomítható és költséges. Ide 
soroljuk a leírt felvilágosítást (jelmondat, felirat, faliújság, kérdés-felelet táb}a, 
emlékeztető) és a sokszorosított (nyomtstott) felvilágosító kiadványokat (újság
cikk, röplap, röpirat, előadás) vezérfonal, füzet, brosúra, folyóirat, könyv) 

. c) Szerni.éltetés módszere A szemléltetés eJ.őnye, hngy a nézőt egyszerre ra.: 
gad]a 1neg) hgyelmét felkelti és leköti .. Ezért helyes az előző két 1nódszert min
dig ezzel kombinálni Sok fajtája alkalmazható; grafikai úton való felvilágosí
tás, továbbá a fénykép, film, diapozitív, valamint az egyes kiál1ítási anyagok 
Megjegyezz\ik, hogy a gyógyszertár kirakata kisebb szemléltető anyagok el
helyezésére nagyon alkalmas 

d) EgyéQ és együttesen alkalmazott módszerek.: a kiállítás különböző fajtái 
és az egészségügyi mozgalom különböző formái " 

Isn'lét megemlítjük, hogy a gyógyszerésznek egésztSégügyi felvilágDsító mun
kája végresében a legszorosabb kapcsolatban kell állnia az orvossaL az egész~ 
segugyi középkáderekkel, a Vörösketeszttel, a tanács egészségügyi állandó hi
zottságával és a többi tömegszervezettel Egyik fő feladata éppen .az, hogy fenti 
szervezetek aktíváit kiképezze és továbbképezze 
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Végezetül rámutatunk, hogy az egészségügyi felvilágosítás legdöntőbb méd
szereinek egyike a példamutatás, amely teljes médékben vonatkozik minden 
egészségügyi intézményre és szervezetre .. Semmi sem okozhat nagyobb kárt a 
felrv:i.lágooítás: sz-;empontjából, mintha a rendeléseken, kór'há:?ja_kban,----gyógys.zer ... 
tárakban is egészségügyHeg kifogásolható állapotok vannak 

A fentiek.ben igyekeztünk n€hány területet ismertetni, ahol a gyógyszer ész 
egészségügyi felvilágosító tevékenységé-t kifejtheti. Am·ellett, hogy ezt minden 
gyógyszertár ban dolgozó gyógyszer ész elvé-g:ezheti, mindennek elsősorban a 
gyorsan szocializálódó falvakban van különös jelentősége. Falun, ahol együtt 
él a lak.ossággal, nUndenkit ismer .-az emberek családi bajait, portáj át-, ter
mészetesen jobban hathat rájuk. Városban, különösen a nagyforgalmú gyógy
szertárakban a kapcsolat a legtöbb esetben ink.ább gépies. és személytelen. 

N em fogadható el általánosan az az álláspont, hogy a gyógysZierésznek túl
zott elfoglaltsága miatt nincs ideje, hogy részt vegyen az egészségügyi ku1túr a 
emeléséért fülytatott harcban Csak hangsúlyozni tudjuk mi is Vilmon minisz-· 
terhelyettes szavait, hogy a hivatás több a szakmai gyakorlatnál, mert a hivatás 
felelőSséget, részvállalást kíván 

Természetes, hogy a gyógyszertári hálózat fejlesztése és a gyógytSzerészek 
számának emeLése hozzá fog járulni ahhoz, hogy a gyógyszerész munkájánalk 
különböző területein, így az egés~égügyi felvilágosítás területén is fok-ozottabb 
tevékenységet fejthesserr ki 

Tehát a gyógyszerészeknek is be kell kapcsolódniuk a közösség életébe. A 
szakmai n'lunkájukon túl minden tudásukkal a nép kultúrájának felemelésére 
is törekedniük kelL 

Az MSZMP VII Kongre;s;rusán Kádár elvtáriS beszárno!lójából idézünk: "A 
n'lagya1· dolgozó nép műveltségében, kulturális fejlődésében a felszabadulás után 
bekövetkezett hatalmas mennyiségi fejlődés minőségi változást is jelent: köze
ledést a jövendő társadalom szacialista gondolkodású, sokoldalúan képzett, kul-· 
turált emberéhez- a szecialista forradalom győzelméhez -· a kultúrában'' 

Fejlődésünk jelenlegi szakaszár a vonatkozóan Kállai elvtárs hangsúlyozta, 
hogy ,,az ideológiai és kulturális munkát előtérbe kell helyeznünk, mert ezt kö-· 
veteli a: szocialitsta tábor objektív törvényszerűsége". 

Ebben a munkában igen nagy szerep jut az új szacialista érteln1i.ségnek és 
ezen belül a magasan kvalifikált, az egészségügyi munka egyik központi helyét 
elfoglaló gyógyszerésznek Amilyen súllyal kapcsolódnak be a gyógyszerészek·
a szűk értelemben vett gyógysz-ertári munkáju.kon kívül a nép egészségügyi, il
letve általános kultúrájának emelésébe, úgy f.og növekedni tekintélyük és meg
becsülésük nemcsak az egészségügyi dolgozók között, hanem az egész társada
lomban 

Tudjuk, hogy pályamunkánk nem ölelhette fel a gyógyszerészek ez irányú 
tevékenységének minden területét és módszerét. De ha sikerült rámutatnunk 
azokra a lehetőségekre, amelyek a gyógyszerészet szacialista átalakításával a 
gyógyszerészek előtt megnyíltak - és ha ráirányítottuk a figyelmet erre az ed-· 
dig eléggé elhanyagolt területre, akkor munkánk elérte célját. 
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SEGÉDANYAGOK ALKALMAZÁSA A GYOGYSZERKÉSZITMÉNYEK 
ELÖALLíTASANAL* 

Dr ZALAI KAROLY 
(Főváwsi Tanács Gyógyszertári KözpontJ 

BEVEZETES 

A gyógyszer értékét az élő szervezetben kifejtett hatásának mmosege és 
mennyisége szabja meg E megállapítás alapján a gyógyszerkészítés célját és 
általános irányelveit az alábbiakban foglaljuk össze: 

l. A gyógyszerkészítés elsődleges és egyben legfőbb célja a minél nagyobb 
hatásértékű gyógyszer. Ennek érdekében a gyógyszerész a megfelelő minőségű 
alapanyagok ból, a technológiai szabályok szigor ú betartásával készíti el a gyógy-· 
szerkészítményt. 

2 Az így előállított gyógyszerkészítmény alkalmazási módja egyszerű, ada
golási lehetősége pontos legyen Ezt a célt szolgálja a legmegfelelőbb gyógyszer
forma alkalmazása. Az osztott gyógyszerformáknál az adagolás pontossága job
ban biztosított 

3. A gyógyszerkészítmény alkalmazása fájdalom és egyéb melléktünet (kel
lemetlen szag, íz) mentes legyen .. A gyógyszer használata a betegben pszichikai
lag is lehetőleg megnyugtató, bizalomkeltő benyomást váltson ki A gyógyszer 
legyen tetszetős, megbízható készítmény. 

4. A készítmény stabilitása megfelelő legyen, vagyis a gyógyszer hosszabb 
időn át ne változzék sem hatóértékében, sem a gyógyszerforma alakjában, sem 
egyéb változáson ne menjen át 

A gyógyszerkészítés fenti általános irányelveinek éryényesítése érdekében 
a gyógyszerkészítésben a hatóanyagokon kívül alapanyagokat és segédanyago
kat is alkalmazunk. Amíg a hatóanyagok (ingredientia) farmakológiailag haté
konyak, terápiás értékkel rendelkeznek, addig az alap- és segédanyagoknak ha
tá&tanilig közömböS€knek kell lenniök Az ,llJapanyag<>k, vagy más néven 
vivőanyagok a gyógyszerforma elkészíté$éhez szükségesek, mert a hatóanyago
kat rendszerint az alapanyagokba inkorporáljuk. A segédanyagok a gyógysze1·-

* A dolgozat az eredeti pályamunka első részében közölt példáknak csak egy ré· 
szét tartalmazza. A pályamunka második része (Gyakorlati példák a segédanyagok 
recepturai alkalmazására) a "G)ógyszerészet"-ben kerül közlésre 
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forma elkészítésénél, alkalmazásánál, ízjavításában és stabilitásának biztosítá
sánál játszanak fontos szerepet, 

Az alap- és segédanyagok ismerete és megfelelő alkalmazása tehát a jó 
gyógyszerkészítés egyik legfontosabb alapfeltétele. A hatóanyagok és segéd
anyagok fizikai, kémiai, technológiai tulajdonságait régen az orvos is jól is
merte Az általa rendelt magisztrális gyógyszerek tulajdonságairól tájékozott 
volt és a recepten maga .szabta meg a gyógyszer elkészítéséhez felhasználandó 
segédanyagokat is Az utóbbi évtizedek kutatásai az új hatóanyag-ok és Segéd
anyagok számában olyan nagyarányú növekedést eredményeztek, hogy ma már 
ezen anyagok ilyen irányú ismerete nem is tartozhat az orvosi működés terüle
tére. A fejlődés érzékehetésére megerrilítem, hogy az I Magyar Gyógyszerkönyv 
készítményeinél csak elvétve találunk segédanyagokat, az V. Magyar Gyógy
szerkönyv készítményeinek nagy részénél pedig segédanyagokat alkalmazunk 
Hasonló nagyarányú fejlődést mutat a gyógyszerkülönlegességek előállítása is 
Ez a hatalmas fejlődés azt igényli, hogy a gyógyszerkészítő gyógyszerésznek, 
mint gyógyszerszakértőnek kell élen járnia a segédanyagok ismeretében és leg
megfelelőbb alkalmazásában, 

Pályamunkám témájául a gyógyszerkészítésben felhasználásra kerülő segéd
anyagok összefoglaló, rövid elméleti ismertetését választottam. A segédanyagok 
felhasználásának bemuta~ására felsorolp-m a Gyógyszerkönyv, az Adderrdum (l) 
és a Formulae Normales (2) idetartozó legfontosabb készítményeit és a legis
rnertebb gyógyszerkülönlegességeket is A példák felsor elásánál teljességr e nem 
törekedtem A pályamunkám második részében példákat mutatok be a segéd
anyagok recepturai alkalmazására A példák gyógyszertárakban elkészített olyan 
receptek, amelyek a témakörrel kapcsolatban érdeklődésre tarthatnak számot 

Pályamunkám megírásánál igyekeztem az alapjában véve gyógyszerészi
technológiai témájú munkánál a farmakológiai igényeket elsősorban figyelembe 
vevő fizikai-kémiai szemléletet kifejezésre juttatni 

I. A segédanyagok i.smer tetése é.s felhasználása 

A segédanyagokat három csoportra célszerű felosztani Ezek a következők: 
1 A gyógyszeralapanyagok technológiai megmunkálását, a gyógyszerkészít-

mények előállítását elősegítő segédanyagok · 
2 .. A gyógys.zer~készítmények terápiás alkalmazását, felha:s.ználását, ízjaví

tását szolgáló segédanyagok. 
l A gyógyszerkészítmények stabilitását elősegítő segédanyagok. 

1. A gyógyszeralapanyagok technológiai megmu1tkálását, a gyógy.szerkészítmé
nyek előállítását elősegítő segédanyagok 

A gyógyszeralapanyagok technológiai megmunkálásának célja a gyógy
szerkészítmény előállítása. Ezen cél elétése érdekében különböző technológiai 
műveleteket, eszközöket, gépeket és nem utolsósorban segédanyagokat is alkal
mazunk A különböző gyógyszerformák előállításához alkalmazott technológiai 
műveleteket a segédanyagok szempontjából az alábbi legfontosabb a1apműve
letekre vezethetjük vissza: a) diszpergálás, b) homogenizálás, c) aggregálás, d) 
extrahálás, e) szeparálás A segédanyagokat ez alapműveleteknek megfelelően 
csoportosítva ismertetem. 
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A) A diszpergálás segédanyagai 

A diszpergálás a gyógyszerkészítmények előállításánál egyik leggyakrabban 
a1kahnazott művelet Az ös..~es gyógyszerforma előállításánál azér t alkahnaz
zuk, hogy a hatóanyagoknak a legmegfelelőbb diszperzitási fokot biztosítsuk 

A diszpergálás valamely anyagnak kisebb részekre való bontása, felapró
zása, mely folyamat felületnövekedéssel jár. A diszpergálást aprítással végezzük, 
s így a diszperz részecskék méretei a tér mrinden irányában hasonló nagyság~· 
rendűek, vagyis izodimenziósak A diszperzitás foka különböző lehet Ismerünk 
ionos-, molekuláris- (egy millimikronnál kisebb), kolloid- (1-500 millimikron 
között), és -durva diszperzrendszereket (500 millimikronnál nagyobb). A diszper~· 
gáláshoz gyakran segédanyagokat is alkalmazunk. Ezek lehetnek: 

a) A diszpergálás mechanikai elvégzését elősegítő liofób segédanyagok.. 
b) Fizikai oldást létrehozó liofil segédanyagok, oldószerek 
c) Kémiai oldást létrehozó komplexképző és egyéb segédanyagok 
d) Diszperziét elősegítő felületaktív segédanyagok 

a) A diszpergálás mechanikai elvégzését elősegítő liofób segédanyagok 

A diszpergálás mechanikai elvégzésére egyes esetekben cseppfolyós vagy 
szilárd halmazállapotú liofób segédanyagokat alkalmazunk .. Az Adrlendum ren
delkezése szerint a plasztikus diszper'z rendszereknéL a kenőcsöknél egyes ese
tekben folyékony parafünt glicerint alkalmazunk segédanyagként a szilárd ható
anyagok porfinomságának növelésére. Ilyenkor a hatóanyagat a segédanyag 
"kis részletével" gondosan eldörzsöljük~ majd a kenőcsanyaggal elkeverjük Ha
sonló céllal használunk szilárd halmazállapotú, hidrofób segédanyagot az aromás 
vizek előállításánál is. A talkummal való eldörzsöléssel a Gyógyszerkönyv az 
illó olaj minél finomabb diszperzitását kívánja biztosítani a minél tökéletesebb 
oldás érdekében. A diszpergálás mechanikai elvégzésének megkönnyítésére cu
korport, tejcukrot is használunk a porok, pilulák és tablettamasszák .stb előállí

tásánál 

b) Fizikai oidást létrehozó oldószerek 

Az oldószerek a folyékony diszperz rendszerek előállításánál elsősorban az 
alapanyag, vivőanyag szerepét töltik be, de egyes esetekben előfordul, hogy az 
oldászert kifejezetten segédanyagként alkalmazzuk a hatóanyag eloszlatásának 
biztosítására. A szilárd diszperz rendszerekhez tartozó piluláknál és végbélkú
poknál is alkalmazzuk egyes esetekben az o"dós?.er eket. Az oldáshoz leginkább 
vizet, szeszt, glicerint, propilénglikolt stb. alkalmazunk A plasztikus diszperz 
rendszer ekhez tartozó kenőcsök esetében az Addend um előír ása a következő: 

"vízben oldható gyógysz.erek teldolgozás ára, azokból oldatokat készítünk." Az 
oldatokat olyan töménységben készitjük, hogy azokból a hatóanyagcik szabahő
mérsékleten még huzamosabb idő múltán se váljanak ki Az oldásra felhasznált 
oldószer mennyiségét az alapanyag súlyából levonjuk és azt a vényre felje
gyezzük 

c) Kémiai oldást létrehozó komplexképző és egyéb segédanya-gole 

Kémiai oldást létrehozó segédanyagok közül fontos szerepet töltenek be 
a komplexképző és egyéb, az oldást elősegítő segédanyagok, melyek ugyancsak 
a hatóanyag jobb drszperzitását biztosítják. Ezen segédanyagokat elsősorban 
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a folyékony diszperz rendszerek előállításánál alkalnwzzuk hidrofób anyagok: 
oldatbacv:Dtelére A feloldandó, diszpergálandó hidrofób anyagot olyan segéd
anyaggal kombináljuk, amellyel vízben jól Oldódó, komplex vegyül,etet képez. 
Komplex képzést ailka1mazunk pl a Solutio jodi spi7'ifuosa előállításánrá1, ahol 
a jód káliumjodid jelenlétében kláliumtrijodid-kompiex alakjában oldódik 

Kémiai változást eredményez :az alábbi segédanyagok alkalnwzása is. A 
Solutio aTsenieaUs készítménynél bórax segítségével oldjuk az arzénrbrioxidot 
nátriununetaarzenitté. Az Injectio sympropamini hyd.Tochlorici, az Injectio ad-
1·erw..lini hydTochlm"ici és a .Solutio adrenalini hy&rochlorici előáHításánál a ható
anyagokat sósav alkalmazásával alakítjuk át jól óidódó vegyületté Hasoruó 
céllal alikalmazunk borkósavat az Injectio .sympaethamini tartarici 60j0 el6-
áhlításánál. A Chini.num tannicum készítésénél a kininiurnszulfátot kénsav alLkal
mazásával oldjuk. A Liquor· .ferTi albnminati sacchaTatus, az Injectio suifathia
zolí és az Injectio s-ulfamethylpyrimidini előáLlításánál a hatóanyagok oldáiSát 
nátronlúg segítségével végezzük, ill az utóbbi két injekciós készítmény ese
tén a hatóanyagokat o1dódó nátriUITl!SÓVá aLakítjuk. Az Injectio chinini hydro
chlorici 15°/0 urethani 15°/0 készítmény előállításánál a sósavas kinin oldásához 
uretánt alkalmazunk Oldatokhoz gyakran rendelt teohromin oldását nát
riumszalicilát, a koffein oldását pedig nátriumszaliciláton kívül nátriumben
zoát vagy· nátriumcitrát segédanyag alkalmazásával tudjuk megvalósítani 

A Gyógyszerkönyv, főleg az injekciós készítményeknél, a hatóanyagok ol
dékon~ságának növelésére, oldatban tartására, az oldatok stabilitásának nö
velésér:e, különböző- segédanyagok alkalmazásával az optimális pH értéket kí
vánja biztosítani Mlvel ezekben az esetekben elsősorban a készítmény sta
bilitása indokolja a segédanyagok alkalmazását, ezeket az anyagokat, ill ké
szítményeket későbbi fejezethén ismertetem 

d) Diszperziót elősegítő felületaktív segédanyagok 

A felületaktív anyagok alkalmazása a gyógyszerkészítésben egYre nagyobb 
terü1et:t:e terjed. A fellHetaktív anyagok természetes vagy szintetikus eredetű, 
bipoláris, organikus vegyületek: molekuláik, ill ionjuk hidrofil és hidrofób 
csoportokat tartalmaz. A folyadékok (pl. víz) felületén úgy adszor beálódnak, 
hogy a vízhez vonzódó hidrofil csoportjukkal a vízbe merülnek, hidrofób cSo
portjaik pedig a másik fázisba (vízzel nem elegyedő folyadék, légtér) nyúlnak 
Az. így eJrendeződött molekulák a folyadék felületén összefüggő ads:zor bciós 
réteget, hártyát képeznek, ezzel csökkentik a felületi feszültséget 

A felületaktív anyag adszorbciója következtében a folyadék felületi fe
szültsége mindaddig rohaimasan csökken, amíg a folyadék felülete a felület
aktív molekulákkal nem telítődik. A telítődési pontot kritikus kencentráció
nak nevezzük, ami az anyag-ra jellemző állandó Ha a felületaktív anyag ken
centrációját tovább növeljüik, a felületi feszültség tovább nem csökken, mive1 
a felületaktív mo1ekulák mo.st már a folyadék be1,ejében kénytelenek elhelyez-· 
l<edni, mioelLákba tömörülni. A micellák koHoidhalmaz<Jk, melyekben a felü
letaktív molekulák hidrofil része a víz felé, hidrofób része pedig a micella 
középpontja felé helyezkedik el. A micella lehet gömb alakú vagy lemezes, 
a felületaiktív anyag koncentrációjától függően 

A felületaktív anyagokat több szempont szerint csoportosíthatjuk A leg
célravezetőbb a felületaktív tulajdonságot képviselő poláris. csoportok szerinrtl 
felosztás. E szerint vannak: anion-aktív vagy anionikusan felületaktív anya
gok, melyeknél a felületi aktivitást a di.sszociáló anion hordja Kation-aktív 
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vagy kationikusan felületaktív anyagok, melyeknél a felületi aktivitást a ka-· 
tion hordja .. Nem-ionikus vagy nem-ionizáló felületaktív anyagok, melyek vi
zes közegben nem disszociálnak, nem tartalmaznak sóképző gyököt, de felület
<ill<tív tulajdonságúak A gyógyszerészetben a leginkább alkalmazott felület .. 
aktív anyagok a következők: 

Anionaktív anyagok 

1. Ar:aibmézga (Gummi arabicum). Fő tömegében arabirusavas kalcium 
2 Egyértékű szappanok: Na, K, NH4-szappanok (pl.. Sapo stearini). 
3. Két- és háromértékű szapp:anok: Ca, Mg, Pb, Fe, Zn, Al-5'lappanok (pl. 

olajból és meszes vízből előállított smppan). 
4 .. Organákus szappanok (pl Triaethanolaminum)). 
5. Zsíralkoholszulfátok (pl. Natrium laurylsulfuricum, V .. N Te.xapon) 
6. Kazein (Caseinum) Na- és Ca-<>ó alakjában 
7. Zselatin (Gelatina alba) A lúgusan előáNitott zselatin (V N Pharmagel 

B) anionos, negatív töltésű. lúgos kö~egben al<kalmazható 
8. Maláta-kivonat (E.xt1·actum malati .spi.smm). Protein tartalma miatt fe

lületaktív 

Kationaktív anyagok 

1. Benzalkóniumklorid (Benzalkonium chloratum, V .. N. Ze.firol) 
2. Cetilpiridiniumbromid (17 N Sterogenol). 

N em-ionos feWletaktív anyagok 

1 SZlo.rhoxetérustearát (Sor-boxaethenum stearirvicum, V. N. Tween-60). 
2 Szorboxeténoleát (Poliox:.ietilén-szor·bitán monooleát, V. N .. Tween--80) 
3. Po1idxeténstearát (Polyox.aethenum .steaTinicum, V .. N Myrj 52) 
4 SZJaponinok (pl Tinetura saponariae, TinetuTa quillajae). 
5 Többértékű alkoholok: 

laurilalkohol (A!cohol !aurylicus) 
CertilaLkohol (Alcoho! cety!icus) 
Stearilal!kohol (Alcohol stearylicus). 

6 Kol<eszteiin (Cholesterinum) .. 
7. Gyapjúztsír (Adeps lanae) .. 
8. Gllicerinmonostearát Több értékű alkohól zsírsavakkal képezett rész

leges észterei Fő törúegében di- és tristearát 

A felületaktív anyagok a fenti csoportosítástól függetlenül lehetnek híd
rofil vagy lipofil (hidrofób) jellegűek. A~ anyagok hidrofilitását, illetőleg tipG
filitását az ún hidrofil-lipofil egyensúly (HLE) határozza meg A HLE-t vi
szonyszámmal jelöljük, amely szám megmutatja a felületaktív anyagok oldé-· 
konyságát Az alacsony HLE értékű (1~9-ig) anyagok olajban oldódnak, a 
magasabb HLE értékűek (10 felett) viszont vízben oldódnak. A felületaktív 
anyagok HLE értékének kiszámítására megfelelő képlet szolgál A felületaktív 
anyagok alkalmazásánál HLE értéküket figyelembe kell venni A felületaktív 
anyagok alkalmazásánál korlátot szab, hogy egyes anyagokkal kémiailag in
kompatibilisek. 

A felületaktív segédanyagok alkalmazása három diszpergálási müveletnél 
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játszik fontos szerepet. Ezek a műveletek: szolubilizálás, em.ulgeálás és szusz
pendálás 

A szolubilizálá.s feiületaktív anyagok aLkalmazásával létrehozott !oolloid 
oldás. Az oldást úgy végezzük, hogy a vizben nem oldódó anyagot elegyítjük 
a felületaktív, szolubilizáló anyaggal,. majd ezután adagoljuk áll:andó kever:
getés közben és kis részletekben az oldószert, a desztillált vizet Elegendő felü
letaktív anyag alkalmazása esetén rendszerint teljesen tiszta, a kolloidokra jel
lemző diszperzitású (1~500 millimikmn) oldatot kapunk A szolubilizáló anyag 
mennyiségét esetenként empirikU"San kell megállapítani, általános szabály ez 
idő SZierint nem ismert A szolubilizáló anyagok a hidrofób anyagok oldását 
úgy valósitják meg, hogy azokat a képződő micelláikba beépítik 

A FoNo IV. szolubilizál.ásra az Addendumban hivatalos szorboxeténstea
rátot (Sorboxaethen"Um stearinicum .. ) alkalmazza 1\fivel a szmboxerténsrteará:.t 
általában kocsonyás állümányú, alkalmazása és kezelése nehézkes, ezért a 
FoNo az anyag 500/0-os sze.szes oldatát (Solutio soTbo.xaetheni .50°/0) alkalmaz
tatja. Éllő (3) vizsgálatai sze_rint a szeszes szorboxetéruste.a.Iát szolubilizáló :&é
pessége meghaladja az alapanyagét. Szolubilizálást több gyógysrerformánál al
kalmazu:nJk: oldatok. főzetek-fmrázato'J::, tinktúrák, aromás vizek stb .. esetében 

A FoNo IV három készítményénél (Decoctu·m .saponariae, Infu..sttm ipeca
cuanhae, Infusum ipecacuanhae pro infante) az alika1mazott seor1boxeténsrbearát 
a Spiritu.s amrnoni.atus an.i~atus áni'ztsolaját szolu'bilizálja a vízben, és így telje
JSen tiszta oldatot kapunk Szolubilizáló anyag alkalmazása néLkül a készítmény 
illó o\laj kiválása miatt erősen opálos. További három készítménynél (Gutta 
c.arminativa, Gu.tta expectorans, Spirítus chamomHiae) a s:zorhoxeténsrtearát az 
iHó olaj~at szolubizáija,. iHetőleg tartja oldatban, ezzel megakadályozza azok 
ki válását 

Az aromás vizek illó olaj komponense :szor-boxeténstearáttal könnyen és 
hosszasan oldatban tartható Hasonlóképpen szoluhilizáliható az illó ol.aj-tar
ta1mú drogok kivonásakor a kivont illó olaj, ami a kivont illó olaj-tartalom nö
velését is eredményezi (4) A Magyar Gyógysz;e:rkönyv ezen eljárásokat nem 
alkalmazza Az illó olajokon kívül a szorboxeténste:arát alkalmaztható a hidro
fób kámfor, mentol, timol, perubalzsam szolubilizálására is. A szorbaxetén
ste.arát kémiailag inkompatiibil:is cseranyagoiklk:al, kátrányokkal és fenoJ·oo jel
legű vegyületekkel 

A szolubilizáló anyagok. köztük a S'ZOflboxetén:stearát aliDalmazásáruak far
makológiai jelentőségét irodalmi adatcik alapján az alábbiak szerint foglalliat
juk össze: A szmboxeténstearát közömbös hatású anyag, mert napi 8 g ada
golása esetén sem észleltek káros hatást (5). Az· anyag Kedvessy (6) szed nt 
mégsem nevezhető farmakológiai szempontból teljesen közömbösnek, merrt in
direkt úton, a felületi feszülts-ég csökkentésével, illetve a diszperzitásfok növe
lésével fokozza, illetve meggyorsítja :az egy1dejűleg adagalt hatóanyagok ha
tását. A szolubiliz.áló anyagok alkalmazásának részletes farmakológiai érié
kelésére eddig kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Egyes szerzők vi?Sgá-
1-atai alapján megállapítást nyert, hogy a szolubilizáló anyag jel,enl-éte kedve
zően befolyásolja a per os adagolt g-strufantin felszívódá:s.át (7), a PAS és 
streptomicin behatoló képesség-ét (8), a jód baktericid hatását (9) A felület
aktív anyagok je1enléte a·zonban nem mindig előnyös terápiás szempontból, 
mert egyes hatóanyagokkal együtt al:k.ailmazva csökkenthetik azok hatását, te
hát hatástani inkompatibilitás áll fenn. 

A szorboxeténstearát belsőlegtes felhasználásának korlátot .szab kesernyés-
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olajos íze: ami 1-20j0 töménység felett már észrevehető. E kellemetlen mellék
tünet ÉUő I sze'Iint (3) még 50/o·-os oldatban is m.egfelel'ő ízesítő anyag alkal
mazásával elfedhető. 

Az emulgeálás felületaktív tulajdonságú emuigensek alkalmazásával e-l
végzett diszpergálás, melynél a két egymással nem elegyedő folyadék közül 
az egyik a másikban kis gön1bök alakjában van tartósan eloszlatva. A disz
perziós közeg a folyékony halmazállapoton kívül h~-het lágy (emulzi.ós típusú 
kenőcs) és félszi1árd állományú (emulziós típusú kúpok) is 

Az emulgeálást több gyógyszerformánál alkalmazzuk: emulziók (linimen
tumok), kenőcsök, végbélkúpok stb Az emulgeálást mindig mechanikai erő 
segítségével végezziLk, rázással vagy kev-eréscSel · 

A emulgeálás legfontosabb segédanyaga az emulgens, amely anyag létre
hozza az emulzjót és biztosítja annak tartósságát Az· emulgens felületaktív 
anyag, amely azáltal csökkenti az anyagok érintkezési felületén f~ll~pő, felü
leti feszültséget, hogy a diszpergált rés~ecsíkék felületén adszor"beálod1k es ez
zel egyben csökkenti a diszpergált részecskék aggregálási törekvését. ~z emul
zió típusát az e1nulgeoo tulajdonságai szabják meg Bancroft (10) szennt az a 
közeg lesz a külső, folytonos fázis, amelyikben az emulgens oldódik, jobban 
oldódik, vagy amelyik jobban nedvesiti Vagyis. a hldrorfil emulgens O/V, az 
oleofil emulge:ns V/O típusú emul'ZJiót eredm-ényez . . 

Az emulziók előállítására különböző emulg;enseket alkalmazunk H1dr-orfll 
jellegű emulgenseket alkalmazunk a belsőlegesen felhasznált emulziók eseté
ben, így ezek :mind O/V tíjpusúak. Arabmézga porral kérs·zül az Emul.sio ol-eo.sa, 
.ar:abmézga oldattal és s-zappangyökér tink;túrávail az Emul.sio olei jecoris, Emul,
sio olei jecoris composita, Emulsio olei r·kini, EmuLsio pa Taftini ·cum phe1Wi
phthaleino. A csukamájolaj tartalmú emulzió előállítására az A-vitamin me?
óvás:a céljából enzimmentesített arabmézga-oldatot alkalmazunk. Szor~boxeten 
oldattal készül az Emul.sio .filicis·. Részben hidrofil, részben oleofll emtclg€111Ssél 
készüLnek a killsőlegesen alkalmazott emulziók,. melyek az emulgensnek meg
felelőerr vagy OfV vagy V/O típusúak. Trietanoiamintnal készül az EnvuLsio ben-· 
zylii benzoici, ammonia- szappannal a Linimentum am.moniatun~, kalciurn-szap
prutrlla1 a Linimentum calc·is. 

Az emulziós típusú kenőcsöknél az alábbi oleofil típusú emulgenseket al
kalmazzuk, melyek V 10 típusú kenőcsöt eredményeznek: koleszterin, gyapjú
zsír· és cetHalkohol 

Ko1esziterinrt:. tartalmaz: az AdepS' Ianae és az Adeps la nae hydrD.sus, k:olesz
terint, cettilalkohoH és gyapjúzsírt a Vaselinun~ cholesterinatU1n és az Oculen
tum hydrnsum, cetHalkoholt és gy:apjú:ztsrírt :az Unguentum simplex, Unguen
twn hydTosum, _pcu.lent-um simplex, Ung11en.tam emolLiens és :az Unguentum 
oleo.sum. 

Hidrofil típu:sú emulgel1!S6k, melyek O/V típusú k!en6osöt adnak: nártrium-
1aurilszulfát, szor:boxet'én.stearát. N átriuml1aur1iJ.LS:ZU1fátot, gyapjúzsírt éts cetiLaJ
kolho1t tartalmaz az:. Unguentum emul.sificans anianicum és 1/;lZ Unguentum. 
hydrophilicum an'lonicum, szorboxeténs.tearátot, gyapjúzsírt és cetil1alkoiho[t tar
tabn:az az Unguentum emul.sificans non-ionicum és :az Unguentum. hydrDphili
cu m non-ioni.cu m 

Fenti kimutatás ooak a kenőcsalapanyagokat tartalmazza A kenőcské
szítmények[e - azok nagy s:zárna és sok esetben öss~Zetett Volta miatt ·~ nem 
térek ki. Ezek a készítmények az alapanyaguknak megfelelő csoportokba SO"" 
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Az emulgen.sek alkahnaz.ásán.ak farmakológiai jelentőségét az alábbiakiban 
foglaljuk össze Emulgens segítségévci lehetőség nyHik egymással nem ele
gyedő folyadékok egyenlei.es eloszlásban való ad:agolására .. A diszpergált folya-· 
dék felületnövekedése a felszívódást meggyonsítja, tökéletesebbé teszi és elő
segíti a szervezet :sejtjeire való hatás kialakulását (ll) A kapilláraktív anya
gok elősegítik a hatóanyag felszh ódását is. Ez a körülmény különös-en fontos 
az emulziós típusú k,enőcsöknél, a kenőcs terápiában ugyanis egyre fontosabb 
szerepet töltenek be a távhatású: reszorpciós kenőcsö'k. A kenöcsök hatóanya
gáinak a bőrön át való felszívódását biztosítani igen nehéz feladat, és erre a 
célra a hidrogé1ek és polietilénglikol-fé1eségek után legjobban az o;v, majd 
a V /O típus ú kenőesalapany:agok feleinek m.eg Felhasználásukkal lehetőség 
nyiliK továbbá szilárd ba1mazá1Lapotú, hidrofil anyagokat vdzes oldatukban 
emulgeálni és ezzel sokkal jobb diszp€-rzitá:st és· felszívódási lehetőséget bizto
sítani Hasonló terápiás előnnyel jár, ha :a végbélkúpok hatóanyagait vizes 
oldatban emulgeálva inkorporáljuk a gyógyszerformába 

A szu.szpendálás ugyancsak diszpergálás) melynél a cliszperziós közegben 
nem oldódó szilár d halmazállapotú anyagat oszlatunk el tartósan. A szuszpen
dá1áshoz egyes esetekben felületaktív anyagokat is alkalmazunk. A szuszpen
dáláskor a szu:szpendált részecskék nagysága általában 500 rnillimikron felett 
van, tehát - az emulgeáláshoz hasonlóan - itt is durva diszperz rendszert 
állíttmk elő A szuszpendálást több gyógyszerforma előállításánál alkalmaZ
zuk: szuszpenziók (rázókeverékek, linimentumok), kenőcrsök, végbélkúpok. A 
szus:zpendálás.t mechanikai erő alkalmazásával (diszpergáLássai) vagy kicsapással 
(pr~eaipitációvaJ.) végezzük 

A szuszpendáláshoz alkalrn;'lzott felületaktív segédanyagot "nedvesítőszer"
nek nevezzük. A nedvesítőszer- adszorbeálódik a diszpergált szilárd rés.z,ecskék 
felilletén, c:sökk€nti a ha tárfelületi feszültséget és ezzel elősegíti a tartós disz
perzitást A nedvesítőszerek megfe}elően alkalmazott dózisokban hatástanilag 
közömbös anyagoknak tekinthetők Farmakológiai jelentőségük abban van, 
hogy mint segédanyagok biztosítják a hatóanyagok megfelelő diszperzitását és 
jobb fe1szívódását 

B) A homogenizálás segédanyaga'l 

A homogenizálás rnin:den gyógyszerforma előállításánál alkaln1azott mű
velet, mert ezzel biztosítjuk a ható-, alap- és segédanyagok diszpergálrt részecs
kéinek egyenletes elhelyezkedését, látszólagoo egynemű:ségét, homogenitását 
A homogenizálást általában mechanilcai erő segítségéve}, ke,veréssel végezzük .. 
Nagy mennyiségű folyadékok keverésére olykor segédanya.got is has:z:nálunk 
Erre a célra közömbös, kevéssé reakcióképes gáznemű anyagot, általában nit
r ogént alkalmazunk. A gázt a folyadéktömeg alján vezetjük be és azon át
buborékoltatjuk, ezzel elősegítjük a folyadékrészecskék keveredését 

C) Az aggregálás segédanyagai 

A gyógyszerkészítmények előállításánál másik fontos 1nűvelet az aggregá
lás A granula, tabletta és pilula gyógyszerformákat aggregátumoknak tekint
jük, miw~ ez•eknél a diszpergált és homogenizált komponenseket "öss:zetapaszt
juk", aggregáljuk Az aggregátumban a komponens-ek a diszperzitás· fokától 
függően rendszertelen halmazban helyezkednek el Az aggregálásnál a külön
böző fizikai és kémiai tulajdonságokkal r~endeTh:ező, rendszerint pornemű anya
gok mechanikai hatásra, nyomásra a kohéziós erő hatására kötődnek egymás-
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hoz és öltenek jellegzetes szilár d vagy képlékeny alakot Az aggregáláshoz igen 
sok esetben segédanyagulmt is alkalmazunk, melyekey kötőanyagoknak ne
vezünk. Kötőanyagok a részecskék tapadóképességét kedvezően befolyásolják 
A Gyógyszerkönyv szerint a tabletták előállításához leginkább alkalmazott 
kötőanyagok a következők: viz: szesz, egyszerű szirup, zselatin oldat, kemé
nyítőpép, arabmézga, pektin oldat, ágár oldat stb. Az aggregálás előkészítő 
1nűveletéhez, a granuláláshoz használunk egyéb segédanyagokat is .. A granu
lákat cukorrporral, tej cukorral, burgonyaken"lényítővel készítjük és alkalmazunk 
csúsztató- és síkosító anyagokat is. Csúsztató anyagként stéarint, folyékony 
paraffint, ka!kaóvajat, síkasitó anyagként pedig általában legfeljebb 3% tal!.'<cu
mot használunk. Újabban kötőanyagként polietilénglikolokat (Carbowax-4000 
és -6 OOO) is alkalmazunk 

A pilulák kötőanyagaként vizet, szeszt, glicerint, folyékony vagy sűrű 
édesgyökérkivonatot, egyszerú :szirupot, méz.et, elfolyósított keményítőt, sűrű 
élesztőkészítményt, kakaóvajat, polietilénglikolokat stb aJkahnazunk A gyógy
sZerkönyv Pilula laxans készítménye édesgyökérkivornattal, a Pilukr feni s-ul
fuTici o.xydul.ati készítménye és a FoN o hét pilula készítménye pedig elfolyó
sított keményítővel készül A FoNo-ba felvett egyetlen hivatalos granula-ké
szítményrt (Gr-anula calcii pho.sphoúci) tejcukorral és alllwhol-víz elegyével állít
juk elő. 

Az aggregáláshoz alkalmazott segédanyagoknak különösebb farmakoló
giai jel€ntőségük nincs, csak a gyógyszerforma elkészítésében játs7...anak sze
repet Terápiás szempontból fontos·! hogy a szervezethe bejutott aggregátum 
szétesé:sét, s ennek következtében a hatóanyagok felszívódását a .s-egédanyag ne 
akadályozza meg 

d) Az extrahálás .segédanyagai 

Extrahálást alkalmazunk a főzetek, fon ázatok, tinktúrák, kjvon.atok, 
gyógyszer~eiS, bor ok előállításánál A ki vonást végezhetjük ázrt;atá:s:sal, pállítással, 
főzéssel, forrázással és pe-rkolálással. A különböző kivonási eljárások célja va
lamely növény vagy állati drog (sz,erv) hatóanyagainak a lehetőséghez képest 
maradéktalan és változatlan kinyerése A kivemás alapja az o-zrnózison alapuló 
oldás, amit a diffúzió tes-z lehetővé 

A drogok a hatóanyagokat oldható, kolloid, illetve oldhatatLan állapotban 
tartalmazhatják, és a kivoná:si eljárásokkal a drogból kinyerhetjük mindazok.at 
az anyagokat, melyek az alkalrnazott kivonósz,erben oldhatók és a sejtfalon 
átdiffundálnak. Az extrahálás eredményességének növelésére egy;eis. aset€kben 
segédanyagokat .alkalmazunk Az oldékonyság növelésére a vízben oldhatatlan, 
vagy rosszul oldódó anyaguk kivonásár a oly:an segédanyagokat alkalmazunk, 
melyekk,el a kivonandó hatóa.ny.agok liofil vegyiHetet képeznek Ennek meg
fe1elően a Gyógyszerkönyv s-zerint. a bázikus természetű alkaloidák oldására 
savval savanyított vizet használunk 

Gyengén lúgos vagy s~emleges kémhatású kivonó folyadékot célszerű al
kalmazni a savanyú-szapornin tartalmú drogok :kivonásához. Erre a célra nát
riurnlk:arbonátot, nátriumbikarbornátot vagy an1móniát a1k:almazunk. A s-avarnyú
szaponinolk oldékonysága így lényegesen megnő és a készítmény haemolitikus 
indexe, terápiás értéke nagyobb lesz 

e) A .szeparáLás .segédanyagai 

A sz.eparálás vagy elválasztás a gyógyszerké.szítésnél alkalmazott művelet, 
melynek leggyakoribb alkalmazása a szúrés, ritkább a desztillálás. A szüréshez 
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els-ősorban különböz.ő szúrőfelületeket használunk, de egyes esetekben szükség 
van segédanyagok alkalmazására is Leggyakrabban talkumot, bólu:szt vagy 
aktív szénport alkalmazunk, mely anyagok közill különösen az utóbbi nagy 
hatásfokú adszorbens 

Szep,;r álási célzattal alkalmazunk továbbá különböző segédanyagokat az 
Oleum pro injectione előállításánál is, amil~or nátriumkarbonáttal megkötjük 
az olajban levQ szabad zsírsavat, majd kiizzított nátriumszulfáttal a vizet és 
aktív-szénporra adszorbeáltatjuk a színezőanyagokat 

2 A gyógy.szerkészítmények terápiás alkalrnazását, felh!]sználását szolgáló 
segédanyagok 

A gyógyszerkészítés egyik célja a gyógyszeralapanyagoknak olyan formában 
való feldolgozása, hogy a hatóanyagok legjobban időzítve, továbbá kellemet
len melléktünet (fájdalom) mente&ern, a beteg számára lehetőleg kedvező kö
rűlménye-k között fejtsék ki hatásu.l{8.'t E célok elérésére alk:aln1azott segéd
anyagokat három csoportba lehet sorolni: 

a) A gyógysZ!erhatás kialakulását. elős,egítő vagy sza-bályozó segédanyagok .. 
b) A gyógyszer alkalmazásával esetlegesen járó melléktüneteket (pl fájda

lom) csökkentő segédanyagok 

c) A gyógyszer kellemés ízét, szagát és küllemét biztosító segédanyagok 

a) A gyógyszerhatás kialaknlását elő.segítő vagy szabályozó .segédanyagok 

Egyes gyógysz.erformák el~állításánál alkalmazunk olyan segédanyagokat: 
melyek a gyógyszerforma felhasználását, a gyógyszerformába inkorporált ható
anyagok hatásának érvénytejutását s-egítjk elő Ide sorolhatók a tabletta és 
pilula készítményeknél alkalmazott "szétesést elősegítő anyagok". A tabletták
nál kiszárított keményítőt, nátriumb:ikarhonáto:t és borkő:savat, pektint vagy 
agar-agart aJJk.alm:azunk Hasonló j·ellegű segédanyagna-k tekinthető a Species
antia.sthmatica ad fumigationem és az Asthma cigaretta készítményeknél a1kal
ma:zott káliumnitrát, amely vegyület magas oxigén tartalmánál fogva a· fel
h?sználá:snál az -égést táplálja. 

A gyógyszerhatás időbeni klalakulásán:ak szabályozására egyes esetekben 
ugyancSak segédanyagokat használunk .. A per o:s alkalmazott egyes készítmé
nyeknél (tabletták, pilulák, granu1ák) t1er:ápiás, szempontból fontoiS:, hogy a 
hatóanyag a tápcsatorna n"lelyik .szakaszában (gyomor, bél) oldódik. Megfelelő 
segédanyagok alkalmazá:sá\· al lehetőség van csak a bél a!lkalikus közegében ol
dódó, intestinosolvens drazsék előállítására Erre a célra acidorezi.Sztens segéd
anyagokat használunk. A Gyógyszerkönyv a selliak ricinusolajjal készített éte
res-szeszes oldatát alkillmazza. A ricinus olaj a sellak törékenységét enyhíti A 
lágyítás céljára megfelel a gyapjúzsír vagy butilstearát is 

A legutóbbi idők vizsgálatai azt igazolják, hogy a sellak alkalmazáBa nem 
minden esetben jár megnyugtató eredménnyel, ezért a kutatók új segédanya
gokat kerestek. Igen kiváló gasztrorezisztens segédanyag a cellulózacetátftalát 
Az intestinosolvens. készítmények alkalmazásának a jelentőségB egyr~ nagyobb. 

A gyógyszer hatás megfelelő szabályozásánál figyelembe kell venni, hogy 
akut betegségnél a szervezetbe bevitt gyógyszer hatása csak egy bizonyos 
gyógyszer.szint folyamatos fenntartása esetén biztosítható, a krónikus beteg
ségeknél pedig rendszerint a gyógyszer lassú, állandó felszívódásának szabályo-

143 



zasa.ra az elhúzódó hatású, protrahált hatású készítmények alkalmazása nyl.'ijt 
lehetőséget 

Protrahált hatású készítményeknek tekinthetők a sza...l(aszosan oldódó, 
rendszerint két fázisú, ún. duplex drazsék ElőáTiítá'Sukhoz az intestinosolven:s 
drazsék készítésének megfelelőerr acidorezísztens segédanyagokat alkahnazunk 
A készítményből a hatóanyag két részletben szívódik fel.. Előbb a felső burok 
rétegéből a gyomorban, röviddel a bevétel után, később pedig a vékonybélben, 
a drazsé magjából Ilyen készítményeink pl az A_ntrenyl duplex d·razf;é, és a 
Ga.stropin duple.x drazsé 

Az elhúzódó gyógyszerhalás biztosításához vezettek azok a megfigyelések, 
melyek azt bizonyították, hogy az intramusculáris.an injiciált oJajos injekciók 
és olajban szuszpendált anyagok lassabban szívódnak fel, rnint a vizes készít
illények (pl Injectio calcifero!i, Injectio tocophero!i acetici mg 30) Ezek a 
készítmények intramusculárisan injiciálva a szervezetben az injiciálás helyén 
raktárat, depót képeznek, melyből a gyógyszer lassan, folyamatosan szívó-· 
<lik fel 

A hormonkészítmények elhúzódó hatásának biztosítására szolgál egyes 
hormonok észter módosulatainak alkalmazása. Az alkalmazott segédanyag, 
m.ely rendszerint zsírsav homológ, eze-n es.etben a hatóanyag kémiai jellegét is 
megváltoztatja A készítmény az eLhúzódó hatást úgy fejti ki, hogy az észte
rezett hormonból a hatóanyag, a horman csak fokozatosan. az észter elbomlá"S:i 
sebruségének megfelelően vál>k smbaddá (pl. Depofo!!an, Hogiva!, And7ofort 
injekció) 

A protrahált gyógyszerhatás segédanyagokkal való biztosításának egyik 
legklliaSLSzikusabb példája a Zinc-protamin insulin (Injectio zincinsulini pTota
minati). A készítmény segédanyagként protamint és cinkkloridot tartalmaz 
A protrahált hatás azáltal fejlődik ki, hogy az inzulin bázikus tulajdonságú 
protaminnai nehezen oldódó komplex-vegyületet képez, amelyből az inzulin 
csak lassan szabadul fel. A cinkionok a felszabadult inzultin hatását fokozzák 

A pr otra.háló hatású segédanyagok alkalmazásának igen fontos területét 
képezik a penicillin készítmények Közülük az Injectio g-penicillin-kalii oleasa 
segédanyagként méhviaszt tartalmaz zsíros olajban. A Supracillin injekció (In-
jectio g-penicillin-procaini oleos-a) segédanyagként a penicillinnel szerves kö·
tésben levő pr~okaint és alumíniumstearátot tartalmaz A Bi.snwcillin injekció 
prokaint és bizmutszubszalicilátot tartalmaz olajos szuszpenzióban. 

A protrahált hatású kétSzítrnények között fontos szerepet töltenek be a 
fertőző betegségek megelőzésében az antigén hatású oltóanyagok ~z ebbe a 
csoportba tartozó készítménye-k nagyrészt segédanyagokkal készített csapadé
-kos folyadékok. Segédanyagként rendszerint alumíniumfo:szfátot, vagy alumí
niumhídr oxidat alkalmazunk a tisztított és koncentrált anatoxin (toxoid) ad
szorbeálására és a csapadékot iz.otóniás nátriumklorid-oldatban szuszpendáljuk. 

b) A gyógyszerkészítmény alkalmazásávaL esetlegesen járó melléktüneteket 
csökkentő segédanyagok 
A folyékony diszperz rendszerekhez tartozó egyes készítm_énye-ket segéd

anyagok a1kalmaz.ásával izotoniásan és izohidriásan állítjuk elő. Tisztázatlan 
kérdés, hogy az izotonia, ill az izohidria a gyógyszerhatás kifejlődésében sze
repet játszó tényező-e, de rnindenesetre ismert, hogy az így előállított készít
mé-nye-k kellemetlen mellékhatás é-s fájdalomme-ntesen alkalmazhatók A hipo
toniás és hipertoniás oldatok a szerve-zetben, az alkalmazás helyétől függően, 
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szöveti izgalmat, fájdalmat idéznek elő I:Iasonlóképpen rendkívül fájdalmaf 
helyi reakciókat válthat ki a szövetnedvek pH-jától jobban eltérő kémhatású 
oldatok alkalmazása is. Ezért -· ha arra mód van - izotoniásan, ill. izohiddá
san készítjük az injekciós oldatokat és szemcseppeket Izotonizálásra. mindkét 
készítménycsoportnál nátriumkloridot, a szemcseppeknél egyes esetekben ká
liumnitr á tot is alkalmazunk 

A megfelelő pH--érték beállításához különböző savas vagy lúgos kémha
tású segédanyagokat alkalmazunk Meg kell említeni. hogy főleg az injekciós 
készítményel<_nek meghatározott pH-értékre való beállítását többek között a 
stabilitás biztosítása is indokolja Ezért a felhasznált segédanyagokat a stabili
tást biztosító anyagokkal ismerte-tem. Az alábbi felsorolás a szemcseppekhez 
használatos, a megfelelő pH-€rtéket (pH ~ 7,2) biztosító segédanyagok alkal
Inazását mutatja Bónsa'~rval készül az Ocnlogutta physostigmini fortiar et 1ni
tiOT, bórsavval és bóraxal a Solutio ophthalmica isotonica~ nátriumacetáttal az 
Oculogutta zinci, Oculagutta zinci cum ad-renalino. Az Adrlendum előírja, hogy 
meghatározott hatóanyagokat tartalmazó szemcseppeket a könnyfolyadékkal 
izotóniá:s ·és izohidriá~ szemészeti alapoldattal (Solutio ophthalmica üwtonica) 
készítjük 

c) A gyógyszerkészítmény kellemes ízét, s-zagát é.s kűllemét biztosító .segéd
anyagok 

Régi törekvés, hogy a gyógyszerek a1kalmazá!Sának kedvezőbbé tételé-re 
azoknak kellemes ízt, szagot biztosítunk: ill a kellemetlen ízét és szagát elfed
jük A kellemes ízű gyógyszert a beteg szíve:sen alkahnazza, hatásosabbnak 
véli, amely körülmény pszichikailag is már kedvezően befolyásolhatja állapotá
nak alakulását. Ezt igazolták a "placebo hatás" tanulmányozása kapcsán szer-
zett tapasztalatok is Ezek a segédanyagok részben ízesítést, részheu íz:fedést 
szalgálnak Az e1s6 esetben az íz szempontjából közöm.bös anyagnak kívánunk 
kellemes ízt biztosítani, a második esetben pedig kellemetlen ízt óhajtunk lep
lezni. A szag és az íz érzékelése szo.rosan összefüggő élettani folyamat Ezé-rt 
a két érzékelés elfedésére alkalmazott s.egédanyagokat együtt ismertetem 

Az ízérzést befolyásoló tényezők az alábbiak: az ízes anyagok által keltett 
benyomásokat négy alapíz válthatja ki. Ezek a sós, savanyú, édes és keserű. 
Az ízérzés kialakulásában szerepet játszanak az ízérző idegrostok, de az érzés 
kialakulásának mechanizmusát pontosan még nem jsmerjük .. Befolyásolja az 
ízérzetet a kiváltó anyag mennyisége, hőmérséklete, az egyén sajátos általános 
adottsága és pillanatnyi állapota. · 

Az ízesítésre és ízfedé.sre felhasználható segédanyagok száma igen nagy. 
A különböző anyagiéleségek kombinálásával fokozott eredményt tudunk el-érni 
Leggyakrabban használt segédanyagaink az illó olajok Egyes illó olajok 
(menta-, kamilla-, ániztS-, édesköményolaj stb.) farmakológiailag i.s értékesek, 
ezeknél az ízesítés csak másodrendű fontos.s.ágú. Az illó olajok különösen jól 
alkalmazhatók a tüdőn ke-resztül kiválasztódó, ezért a leheloeten érezhető kel
lemetl~n szagú anyagok felhasználása eset-én A szervez.etbe vitt illó olajok 
ugyams ugyancsak a hörgőkön távoznak el és így a lehelet szagát kellemessé 
tehe,tik, I~yen esetben. tehát az íz-, ill szagfedő hatás nemcsak a gyógyszer 
bevetelenel, hanem krválasztódásánál is érvényesül 

Egyes esetekben az illó olajoknál sokkal eredményesebben all..:almazhatjul<
ízfedésr~ a~ édesí~ést. Édesítésre cukrot, ill az ebből előállított szirupokat, 
szacchanm1det, ghcerint és édesgyökér-kivonatot használunk. Ezen anyagok 
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különösen a. savanvú és keserű íz fedésére alkal:mas.ak. Az éde.sítést leggyak
mbban szirupok alkalmazásával végezzük A különböző szirupok ízfedő képes •. 
ségének vizsgálatával többek között Zathurecky és Perényi (12), továbbá Ko-· 
vács L (3) foglalkoztak Kovács megállapította, hogy a gyógyszer>könyvi szi
rupkészítmények közill csak az édesgyökérszirup ízfedő képessége jelentős, 
a nar'ancs- és egyszerű szirup ízfedő képessége pedig egészen kicsiny. A FoNo 
galenikumok közé felvett édeskömény, borsosmenta és cikóriaszirup jó ízfedő
nek bizonyult Kiemelkedően jobb ízfedő tulajdonságokat talált kakaószírup 
alkahnazásánál. Adjuvá:ns szirupké.szítményeink, a kellemetlen íz fedése szem
pontjából a legkedvezőbb hatásútól a kevésbé hatásosakIelé h~dva, az alábbi 
sorrendet mutatják: Sir·upv.s menthae, Sirupus hqu~ntw.e, Strupus foentcuh,. 
Sirupus cichorii, Sirupus rubi idaei, Sirupus simplex, Sirupus aurantii. A fell
sorolt szirupokat készítményeink nagy számánál alkalmazzuk 

A culn·ot gyakran "in substantia", olykor finomarr pmítva is al:kahnazzuk: 
édesítés-re, továbbá a szublingvális tabletták előál1ítására, drazs:ék a1apo:zátsár'a 
és bevonására, pilulák konspergálás.ára stb. Ezekben az esetekben a cukor· ál
talában ízfedő, vagy ízjavító segédanyag. Ízesítésre egyes esetekben vanilint 
és kakaápor-t is alkahnazunk 

A különböző ízjavitó és ízfedő seg€danyagak együttes alkahnaz.ására jó 
példa az Addenduffi két, zsíros olajat tartalmazó emulziós készítménye Mind
két készítmény egy hatóanyag,ot, kellemetJen ízű és szagú olajat tartalmazr 
melynek ízfedésére hat, ill négy segédanyagot alkalmazunk Az Em~tL~io olei 
jecoris ízesítésére fahéj-, szegfűszeg-, citromolajat, vanilint, szachanm1det és 
citromsavat, az Emulsio olei ricini ízesítésére pedig fahéjolajat, vanilint~ 

.szacharimidet és citromsavat használunk 
A gyógyszer-ek alkalmazását kedvezően befolyásoló S€gédanyagokkal egy 

csoportba soroltam a színező anyagokat is, melyeket, a dr~zsé~ éiS tabl~tták 
előállításánál alkalmazunlk segédanyagként A drazsek szmezese ugyanis a 
gyógyszerkészítménynek tetszetősebb külsőt biztosít, ami núnden bizonnyal 
hozzájárul a gyógyszer alkalmazásának kedvezőbbé tételéhez A drazsék szi
nezésére az élehniszerek festésére megengedett anyagokat használjuk. Gyakmh 
ban hasZ!tlált színező anyagok: a pir()s színű neukokcia, a sárga színű tartrazin. 
és a -kék színű patentkék Ezen alapszínek kombinálás:ával zöld, lila stb. színe-· 
ket is elő lehet állítani 

A Gyógyszerkönyv az esetleges egészségártalmak megakadályozására a 
kü1sőlege.s Tabletta hydrargyri bich!orati corrosivi l g és a Tabletta hydrar
gyri o.xycyanati 1 g készítményeknél segédanyagként rózsaszínű, ill kék szinű~ 
nem fényérzékeny festéket alkalmaztat 

3. A gyógyszerkészítmények stabilitását elősegítő segédanyagok 

A gyógyszerkészítéskor figyelemmel kell lennünk a készítm€nyek stabili
tására, állandóságára Stabilnak tekinthetjük azt a gyógys:?Jert, amely tárolás 
közben sem fizikai vagy kémiai, sem biológiai változást nem szenved, vagy 
legfeljebb osak olyan mértékben, hogy az előírt minőségi követelményeknek 
meg.felel Az elváltozások okai lehetnek: az anyag szerkezeti tulajd()nságai, a 
hatóanyagok és segédanyagok között fellépő reakciók, az edényzet hatása, a 
külső tényezők befolyása, ame1yek közül a legfontosabbak a nedvesség, oxigén)
széndioxid, a mechanikai por, a fénysugár, a hősugár és a mikroorganizmusok 
hatása 
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A készítmények stabilitása érdekében n1ár az összetétel meg;adásánál kellő
körültekintéssel kell eljárni, továbbá a technológiai szabályok betartásával is 
biztosítani kell a készítmény eltarthatóságát Mindezeken túlmenően a stabi
litás érdekében gyakran kell segédanyagokat a1kahnaznunk Az, alkahnazott 
segédanyagokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk: 

a) A fizikai, mechanikai stabilitás segédanyagai 
b) A kémiai stabilitás segédanyagai 
c) A biológiai stabilitás segédanyagai 

a) A fizikai, mechanikai stabilitás segédanyagai 
Ebbe a csoportba sorolhatók azok a segédanyagok, melyek a készítmények 

diszperzitásfokának, továbbá halmazállapotának vagy állományá_nak megvál
iozását hivatottak megakadályozni Ilyen segédanyagokat gyakran alkahnazunk 
a folyékony, durva diszperZJrendszer·ek (emulziók, szuszpenziók) előállítátsára. Az 
alkahn.:azott ún álemulgensek a diszperzió létrejöttében részt nem vesznek, 
mert felüJ,eti ak:tivitásuk nincs, de a diszperzdós közeg viszkozitásának növelésé-· 
vel elősegítik a készítmény stabilitását. Erre a célra segédanyagként leggyak:. 
rabban tragantrnézga-nyákot, metHcellulóz-nyákot: illetőleg tr.agantmézgát, me
ti1cellulózt és kar boximetilcellulóznátr ium ot alkalmazunk A segédanyagokkal 
előáJlított diszperzrendszerek stabilitása jobb, a diszpergált részecskék szedi
mentációja, ill. aggregációja kisebb és kedvezőbb az anyag rediszpe[gálható
sága. A nyákokkal a lokálisan alkalmazott foly€kony gyógyszerek (orrcseppek, 
szemcseppek, csőrék) feltapadását növelhetjük Ha a metilcellulóz-nyákot a 
test felületén vékony rétegben kikenjük, a víz elpárolgása után rugalmas hár
tya (film) marad vis.sza 

Másik segédanyagunk a tejcukor, melyet a szárazkivonatféleségeknél al
kalmazunk az elfolyósodás megak:actályozátSára., másodsorban pedjg( a ható
anyagtartalom beállítására 

b) A kémiai stabilitás segédanyagai 

Ebbe a csopm t ba .sorolhatók azok a segédanyagok, melyek a gyógyszer
készítmény kémiai összetételében esetleg be~öv.etkező változálsokat hivatorttalk: 
n1egakadályozni. Ezeket az anyagokat kémia:i tartósítószer eknek nevezzüik A 
kémiai ta:rtósítószerek hatásukat úgy fejtik ki, hogy kérniailag bekapcsolódnak 
az elv:álJtozás,t előidéző folyamatba és· ezzel meg.akadályozzáJk annaik további 
lefolyását 

Egyik leggyakrabban előforduló, kémiai változást előidéző- folyamat az oxi
dáció Az oxldációt sok esetben már a gyógyszer helyes eltartásával meg tud
juk akadályozni, de sokkal eredményesebb a s,egédanyagok alkalmazása Az 
oxidációt gátló segédanyagokat antioxidánsciknak nevezzük Az antioxidánso'"· 
kat olyan pH menett kell a~kalmazni, amely az oxidációs folyamat számára 
kedvezőtlen, az antio2;idáns számára viszont előnyös. 

A leggyakrabban alkalmazott antioxidánsok a különböző kénvegyületek: 
nátriumbiszulfit, nátriummetabis'Zulfit) káliumm.etabiszulfit. Ezekből savas kö
zegben kéndioxid szabadul fel, amely redukáló hatást fejt ki A feLsorolt kén
vegyületek közül a Gyógyszerkönyv és a Formulae Nerunales a nátriummeta
b:iiszulfi,tot (Natrium pyro.sulfuro.sum) alkalmazza A niátriumpiroszulfit vizes 
oldatban nátriurnhidrogénSzulfittá (régi nevén nátriumbiszulfit) alakul: 

Na2S205 + H20 -7 2 NaHS03 
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A nátriumhichogénszulfitból már gyengén savanyú (pH = 5) közegben is kén
dioxid szal>adul fel: 

NaHS03 + HCl ~ SO, + NaCl + H20 

A keletkezett kéndioxid redukáló hatást fejt ki. 
AntioxidánS segédanyagként szerves savakat, így a citromsavat, az aszkor

bintSavat és a g.<:tllusz-sav különböző alkilészterekkel képezett származékait is 
alkalmazzuk 

Az injekciós készítményeknél gyakran alkahnazunk segédanyagokat, me
lyek részben a hatóanyagok oldékonyságát növelik, főként pedig a megfelelő 
pH beállításával- a készitmények stabilitását biztosítják Néhány példa: álta
lában sósavat alkalmazunk az alkaloida tartalmú készítmények pH-jának beállí
tására, az alkaloida-sók hidrolitikUis bomlásának megakadályozására Az In
jectio coffeini natrii benzoici készítményben levő koff-einnátriwnbenzoát kém
hatása gyeng-én lúgos, ezért benznesav alkalmazásával biztosítjuk a gy~ngén 
savanyú kémhatá:st. Hasonlóképpen járl.llt..l.:;: el az Injectio c offeini natrii .salicy
lici készíhnénynél, ahol szaJicilsavat alkalmazunk. Borkősavval állítjuk elő az 
Injectio ergotainini ta-rtarici készítményt a gyengén savanyú kémhatáJs bizto
sítására A Gyógyszerkönyv az Injectio calcii gluconici 100j0 készítménynél a 
kalciumglukonát kiválásának megakadályozására engedélyezi legfeljebb 0,005 g 
hatástanilag közömbös segédanyag (pl. kalciumlevulinát) alkalmazását 

Kémiai stabilitást hlvatott biztosítani továbbá a ferracetin a Hydr"Ogen-ium 
peroxidatum diluturn 3°/0, a benzidin az Aethe1 ad narcosim, a metilalkohol 
a Formaldehydwn solutum készítményeknél 

c) A biológiai stabilitás segédanyagai 

A gyógyszereket már az előállítás alatt is., de főleg az eltartáts. közben ká
rosan befolyásolhatják különböző mikrohioiógiai tényezők. Mikroorganizmusok 
hatására a viz;es növényi kivm1atok, .szirupok, oldatok, k·enöosök megpenészes•ed
hetnek, vagy közülük egyesek erjedésnek jndulhatnak, a kenőcsök állománya 
megváltozhat Ezen biológiai okokra vi.sts'Zavezethető változások megakadályo
zására éLsősooc ban a .sterilezést alkalmazzuk, de tS·O!k es.eiben használunk biológiai
lag hatékony segédany.agokat, ún. konzerválószeteket 

A IV Magyar Gyó!:,<yszer könyv mindössz,e néhány gyári készítésű gyógy.
sz.ernél és kloroform hozzáadásával az arabmézga-nyáknál engedé~yezte a kon
zerválást Az V .. Gyógyszerkönyv minden olyan esetben alkalmazza a konzer-· 
válószereket, arnikor az indokolt. Kanzeiválással találkozunk sok injekciós. ké
szítménynél, a szemcseppeknél, továbbá egyes oldatoknál, szirupoknál, kenő
csöknél, forrázatoknál, kivonatoknál stb. 

A gyógysz,erkészítéshez alkalmazott legfontosabb konzerválószerek a kö
vetkezőle 

A kloroformot az V Gyógyszerkönyv is alkalmaz7.a még pl kivonó folya
dékok alkotórészeként 

Ugyancsak régóta alkalmawtt konzerválószer az etilalkohol is, amely a 
különböző tinktúráknál és extraktumoknál elsősorhan alapanyag, másodsor
ban a konzerválást biztosító segédanyag szerepét tölti be. Kifejezetten ez 
utóbbi céllal alkalmazzuk más készítményekhez is, így a Liquo1· .ferri albuminati 
saccharati, Eli::drium- guajacoi.sufonicum concent~atU?n készítményeknél 

Az injekciós- és_ szemész.eti készitmények konzerválására alkalmazzuk :a 
triklorizol>utilalkoholt (Alcohol trichlorisobutylicus, VN: Chloretonum) Ezzel 

148 

a segédanyaggal készül az Injectio adTenalini hydrochlorici, Glandubolin injek
ció, Noradr-enalin injekció. 

Ugyancsak régóta alkalmazott konzerválószer a fenol, melyet általában 
0,5%-os töménységben főleg az oltóanyagok előállításához használunk A fenol 
ebben a koncentrációban sterilitást nem biztosít, de a mikroorganizmusok sza-· 
porodását meggátolja A fenol 2-3{1/0-os oldata már a kokkuszokat is elpusz
títja, 5-6°10-oo oldata peclig a .spórákat is megöli Ebben a töménységben ter
mészetesen már nem használható, mert a szervezetet károsítja. Fenol-szárma
zék a trikr ez ol is. 

A fenól-féleségeken kívül az oltóanyagok előállításához alkalmazzuk még 
a merthiolát-ot és a chinozol-t is. A merthiolát (Nátrium-etil-higany(II)-tio.sza
licilát, Thiomersalum), mint a többi s.zervesen kötött higanyvegyü1et, viszony
lag alacs-any koncentrációban is bakteriosztatikus és fungisztatilkus hatású. 

A merthioláton kívül fontos higany tartalmú organikus konzerválószer a 
házisos fenilhigany(II)metaborát (Merfen, Ryfen). Az V. Magyar Gyógyszer
könyv ezt az anyaget phenomeTboru.m néven vette fel, illetőleg -az Adrlendum 
ennek 0,1°/0-os vizes oldatát Phenomerborum, solutum néven A fenomerbór 
a higanyt komplexkötésben tartalma7.7...a, így kevéssé toxikus és irritáló, viszont 
erélyes bakteriosztatikum, még 0,010/0-os oldata is erősen fertőtlenít. Injekciós 
oldatban 0,2°/0 alkalmazása elegendő, mert 100 C 0 -on még a spórákat is meg
öli (14) A fenomerbórt szemészeli oldatok és injekciók konzerválására hasz
náljuk. A Gyógyszerkönyv a szemcseppekhez való oldó:s~tt (Solvens pro ocu
loguttis) és a szemészeti alapoldatot (Solutio ophthalmi"Ca isotonica) 0,0020j0 
(l :50 OOO) fenomerbórral konzerváltat;a A fenomerbór biztosítja ezen alap
oldatok és a belőlük előállít<?t.t s·zerncs·eppek (pl Oculogutta zinci, Oculogutta 
tetmeaini .stb.) baktériummentességét Ugyancsak fenümerbór-oldattal biztosít
juk a Solutio acidi borici 30/0 biológiai stabilitását is A készítm·ény 0,002°/0 
feuernerbór tartalma lehetövé teszi készletbentartá.sát, továbbá SZ€mészeti és 
nőgyógyászati felhasználását Ugyancsak fenom.erbórraJ készü~ a Mucilago ad 
ca theter em. 

A biológiai konzerválószerek alkalmazása terén talán legjelentős-ebb ered
ményt jelent a paraoxibenzoesav észtereinek a gyógyszerkészítéshez való fel
használása. Elsőnek Sabalit.schka (15) .alkalmazta az alábbi vegyületeket és 
vizsgálta azok mikrobiológiai hatását: 

para-o.xibenzoe.sar•a.s m.etilészter (V. N. Nipagin M) 
para-o.x·ibenzoesavas< propilészter .(V. N Nipasol) 
para-oxibenzoe.sava{; propilészteT nátTiumsójn (V N Nipasol-Na) 
Nipagin és Nipasol keveréke (V. N. Nip-Nip) 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv a fenti anyagok közül a metilparaoxibenzoátot 
vette fel eegédanyagként, s ennek 10°/0-os· S'Z€tSzres oldatát Solutio conservans 
néven alkalmazza egyes, készítmény ek előállításához. A FoN o galenikumai kö
zött s0er-epel a tartósított víz (Aqua .stabili<>ata), amely a konzerváLó oldait hí
gításával készül és 0,1°/0 metilparaoxibenzoátot tartalmaz. A metilparaoxiben
zoátot, ill oldatát legkülönhözől>b készítmények előállításánál alkalmazzuk 
segédanyagként. 

Az eddigiekben ismertetett konzerváló szereket olykor különböz.ő koncent
rádókban kcmbinálva is alkalmazzuk. Erre jó példa az Insulinu1n solutwn. ké
szítmény, amely 0,1°/0 fen olt, 0,25°/0 krezolt és 0,2°/0 metil-paraoxibenzoátot 
tartalmaz 
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Ö.s.szefog lal á' 

Pályamunkám megírásában az a cél vezetett, hogy összefoglaló képet adjak 
.a gyógyszerkészítésben alkalmazott legfontosabb segédanyagokról Az anyag 
fe1dolgoZlásánál többször éreztem~ hogy a téma oJyan hatalmas és srerteágazó, 
miért is sokszor csak felsorolásokra szoritkozhati:am .. Ezért és a pályamunka 
teljes terjedelmére való tekintettel, a .szóban forgó segédanyagok feJhasználá
Sának részletkérdéseit még csak nem is. vázolhattam. Ennek ellenére bízol'n 
benne, hogy a gyógyszerkészítésben ez idő szerint alkalmazott segédanyagok
ról logikai szemp-ontból is helyesen csoportosított, áttekinthető képet készí
tettem. Munkám mindenesetre fényi, vet arra, hogy a gyó~szerkészitésben gyak
ran és nagy számmal alkaLmazunk segédanyagokat, melyek lehetövé teszik az 
alapanyagok technológiai feldolgozását befolyásolhatják az előállított k€szít
mény terápiás értékét és kedvező felhasználását, tová,bbá biztosíthatják stabi-
litását 

A segédanyagok alkalmazásának jelentősége egyre növekszik .. A kutatók 
újabb és újabb műanyagukat szintetizálnak, melyeknek a gyógyszerkészité.sbe 
való bevezetése a gyógyszerész feladata. A már ismert és a jövőben bevezetésre 
kerülő segédanyagok a]k.nlmazása igen jelentő:s elvi különbség:et ro utat a gyógy
szertárban dolgozó receptárius-gyógyszerésznél és a gyáii nagyüzemben dol
gozó technológus-gyógyszerésznél A nagyüzemi gyógyszerész csak hosszú kí
.sérletezé:s, megfigyelis és ellenőrzés után határozza meg az egyes készítmények 
előállításához f,elhasználandó segédanyagokat, és az előállított készítményeik 
stabilitását hotSLSZ.Ú évek r e kell hogy biztosítsa. A reeeptúr ázó gyógyszerét<;{: 
elegendő, ha kb egyhónapi időtartamr.a biztosítja a készítmény stabilitását, 
viszont a recept átvétele után minden előzetes. kisérletez-és nélkül, azonnal dönt 
a segédanyagok esetleges felhasználását ól Az üzemi gyógyszer ész a készítmé
nyek összetételének kidolgozásánál bármelyik segédanyagot alkalmazhatja a 
m:inél hatásosabb gyógys'Zíer előállítása érdekében, visz;ont a receptúrázó gyógy
szerész ilyen irányú működése korlátozott A gyógyszer technológiai feldol-· 
gozása és stabilitása érdekében alkalmazhat. sőt kötel~ is segédanyag,.okat al
kalmazni, ·ellenben a gyógyszerhatást szabályozó és ízjavító segédanyagokat 
csak az orvos elöír-ása esetén 

Az orvosi és gyógyszerészi tt!dmnányok nagyfokú fejlődése következtében 
a gyakorlati élet egyre jobban azt követeli, hogy a gyógyszerész a gyógyszerek 
farmakológiai jsmeretéhen ils elsőrangú szakértő, sőt ezen túlmenően az orvos 
szaktanáasadója legyen Természetesnek látszik tehát, hogy a gyógy:sZJerkészí
tésnél feLhasználásra kerülő különböző segédanyagok al!l(almazásáról, sőt e7ien 
túlmenően a gyógyszerfonna .szükségszerű megváltoztatásáról egyedül a 
gyógyszer ész illetékes dönteni 

,,Corpora non agunt, nisi fluida" hirdették a középkor orvooai és győgy
szerészei Atvitt értelemben ma js alkalmazható ez a több száz éves mondás, 
és a gyógyszerszakértő gyógyszerész ma még fokozottabban ennek szelLemében 
jár el, amikor a gyógyszert a Jegkonszerübb segédanyagok felhasználásával: a 
terápiás igényeknek legmegfelelőbb€n állítja elő. 
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SZOCIALISTA GYÓGYSZERESZETÜNK EGY PROBLEMAJAHOL 

BAKOS ISIVAN 

(Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központ) 

Ez évben ünnepeltük hazánk felszabadulásának 15 .. évfordulóját és erre az 
évre esik a gyógyszertárak államosításának 10 évfordulója is 

A gyógyszertárak államosításával népi demokráciánk tovább haladt azon 
az úton1 amelyet 1948-ban a gyárak, üzen1ek államosításával elkezdett. Az egész
ségügy vonalán: a gyógyszerészet terilletén is létrehozta azokat a körülményeket, 
amelyek alapját adták a szacialista gyógyszerészet megteremtésének. 

Tíz év alatt a gyógyszerészet legszélesebb területén, a közforgalmú gyógy
szertár akban is nagy átalakulás, fejlődés következett be. Sok gyógyszertár at 
korszerűsítettünk és több új at is építettünk. Sok gyógyszertárat a legmodernebb -
munkaeszközökkel is felszereltünk Szacialista államunk gyakorlatban mutatja 
be a gyógyszertárak dolgozóinak, miként óhajtja munkakörülményeiket a sza
cialista gyógyszertárban kialakítani. A szocializmus építésének előrehaladásá
val együtt fejlődik a szecialista gyógyszer ész d.s. Az az értelmiségi dolgozó, akit 
a tőkés, a magántulajdon alapján álló gyógyszerészet ellentmondásai már nem 
befolyásolnak Ezt a gyógyszerészt tevékenysége közben csak az érdekli, hogy a7 
általa készített, vagy gondozott gyógyszerrel minél jobban segíthesse a beteg-· 
.ségek megeiőzését, vagy meggyógyítását Megítélésem szerint, gyógyszerésze
tünk ilyen szempontból jó úton ha1ad és bizakodással tekinthetünk fejlődése elé. 

A 10 év alatt elért igen nagy eredményekkel egyidejűleg m.egoldásra váró 
problémák is vannak 

Ezen írásomban egy előtér be k:erült problémával szeretnélk mélyre:ha:tóbb:an 
foglalkozni abból a célból, hogy szerény képességemmel és tapasztalataimmal 
elősegítsem ennek r&>zletes.ebb megismeréo:>é't és miel6bbi megoldását 

E problémát a gyógyszerész szakmában így tartják .számon: "a gyógyszerészi 
pálya elnőiesedik" Mindenki által érthető nyelven és tűrhető fogalmazásban ez 
azt jelenti, hogy a gyógyszerészi pályán a női gyógyszerészek egyre többen lesz
nek, a férfiak pedig mind keve.sebben 

Ezt igen jól mutatja a következő kimutatás: 
1951-ben a gyógyszertári hálózatban 1620 férfi és 761 nő dolgozott A nők arány-· 
száma akkor: 

1620 +761 = 2381 = 32%-a volt az összes hálózati gyógyszerészeknek 
!960 elejére így változott meg arányszámuk: 1557 férfi, 1642 nő, 

1557 + 1642 = 3199 = 51,30/0-a a nő az összes hálózati gyógyszerészeknek 
Az arányok eltolódását még jobban mutatja a növekedés százalékának vizs

gálata: 
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A gyógyszertárhálózatban dDlgozó gyógyszerésznők száma 761-ről 1642-re 
emelkelett, tehát 116%-kal nött. 

A férfiak száma 1620-ról 1557-re esett vissza, tehát 40fo..,kal csökkent. 
Jelenleg az a helyzet, hogy a gyógyszertárhálózatban dolgoz& gyógyszeré

szek között kb. 50f0-kal több a nő, mint a férfi Ez a kis többlet a nőgyógy.szeré
szek javára még egymagában nem jelentene problémát a közforgalmú gyógy
szertárak üzemeltetésében A kérdés lényegét nem ismerők ebből azt látják 
hogy szacialista áilamunk a gyógyszerészet területén is megadta a nőknek azt 
a lehetőséget, hogy számarányuknak megfelelően foglalhassák el helyüket és a 
nők e területen éltek is a lehetőséggeL Ahhoz azonban, hogy a nők eme örven
detes térfoglalásának igazán örülni tudjunk, ismernünk kell e térfoglalással fel
színre kerülő összes problémákat 

Sok oldalár ól ismerhetikk meg a problémát azok, akik meghalJgatták az 
Egészségügyi 1\ilinisztériumban ez év február 19-én megtartott igazgatói és me·
gyei főgyógy.szerészi értekezlet néhány felszólalását. A felszólalásokból igen éle·~ 
sen csendült ki az az aggodalom, hogy a nők további térfoglalása a gyógysz<er é
szetben veszélyeket jelent, különösen a falusi gyógyszertárhálózat számára 

A ~elszólaiások rögzítették, hogy az egyetemről kikerült fiatal gyógyszerész
nők zöme nem óhajt falun mű.ködni Alig várják, hogy a kétéves. kötelező gya
korlatot - befejezzék A gyakorlat után mindent elikövetnek:, hogy városi 
gyógyszertárban doigozhassanák, sokan közülük lehetőleg Budapesten. A fiatal 
gyógyszerésznőkkel városi munkahelyükön is több a probléma. Szülések és 
egyéb családi bajok miatt sokat vannak távol munkahelyüktői, de a legkomo
lyabb kifogás ellenük az, hogy nem akarják a megüresedő ·vidéki gyógyszertár
vezetői és beosztott gyógyszerészi állásokat megpályázni.. Szinte előrelátható, 
hogy mi lesz a falusi gyógyts·Zertára'k sorsa, ha a dolgok az eddigi úton halad
nak tovább. 6-8 év múlva a falusi gyógyszertárak tucatjait kell majd bezárni, 
mert férfi gyógyszer észbőí, abban az időben már igen k,evés lesz :a pályán. A 
felszólalásokban szó esett arról is, hogy egyes fiatal gyógyszerésznők könnyeb
ben otthagyják pályájukat, mint a fér-fiak Ezt nagyobb nehézség nélkül meg is 
tehetik, mert közülük többen jól kereső férjet választanak, így nem feltétlenül 
kell keresetet biztosító foglalkozást folytatniok A legtöbb felszólalás végső kö
vetkeztetésben azt emelte ki: elérkezett az idő, amikor nem szabad tovább halo
gatni e probléma megoldását, sőt ha már most megoldjuk, akkor is késedelem
me! kezdtünk hozzá 

Véleményem szerint, ha egy probléma országunk különböző megyéiben azo~
nos módon kerül felszínre, akkor arra fel kell figyelni, tényleges jelenlétét, vagy 
annak ellenkezőjét meg kell állapítani, elemezni kell kifejlődésének okát, körül
ményeit. Meg kell keresni a probléma megszüntetéséhez vezető utakat, médsze
l eket, és el kell indulni a helyesnek vélt irányban, alkalmazni keil a célr a vezető 
módszereket 

Megkísérlem az értekezleten elhangzottak alapján néhány kérdésre -az is~· 
mert tények alapján -- a válaszok megfogalmazását Nézetem :szer:inít ez a mód
szer' alkalmas lesz arra, hogy illetékes felsőbb szerveink a problémával behatób
ban foglalkezhassanak és legjobbnak látott döntéseket meghozzák 

Kérdések és válaszok: 
1 Igaz-e, hogy a női gyógyszerészek jeleniegi 51,3°/0-os térfoglalása a gyógy

szertár hálózatban tovább fog növekedni? 
Igaz. A tények ezt mutatják. Az Orvostudományi Egyetem gyógyszerészeti 

fakultásán jelenleg az 1956-57-58-59 években felvett gyógyszerészhallgatók 
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tanulnak. Számuk kb. 800. Ebből a férfiak száma kb 230 (nő 710/0, l ér fi 290f 0). 
Ezek az évfolyamok 1964 február végéig (az 1959-ben felvett hallgatók is) kike
rülnek az egyetemről 

Az elmúlt 15 év adatai azt mutatják, hogy a gyógyszertárhálózatban a dip
lomát szerzett gyógyszerészeknek kb. 740f0-a helyezkedik el 

Figyelembe véve a hálózati gyógyszerészek folyamato.<;an javuló fizetését és 
1nunkakörülményeit, valamint az egyetemre kerülő fiatalok szociális összetételét, 
szetintern indokolt ?-Z a feltevés, hogy a következő években az egyetemr ől ki
került gyógyszerészeknek legkevesebb 800/0-a a hálózati gyógyszertárakban ke
r esi elhelyezkedését 

Ennek alapján arra lehet tehát számítani, hogy 1964 márciusáig az egyetem-
r-ől kikerülö kb. 800 gyógyszerész 80°10-a, vagyis 640 fiatal gyógyszerész kerül a 
gyógyszertárhálózatba, 71% nő = 455, 29% férfi = 186. 

Azzal is számolni kell, hogy ebben az időszakban jelentékeny számú idős 
gyógyszerész nyu_gdíjba megy. 

Véleményem szerint a jelenleg 60 éves nők és 65 éves férfiak 1964-ben már 
nem fognak a hálózatban dolgozn L Ezek száma kb. 550 (100 nő, 450 férfi). Az 
arányszám a hálózatban 1964-ben kb. ilyen lesz: 1995 nő és 1285 férfi gyógy
Szerész A nők aránysz.Rma az összJéi:számhoz· vjsz!únyítva a követlkeZő Jes-z: 
3280 : l 995 = 60% nő 

2. Bizonyítják-e a tények azt az állítást, hogy a fiatal nőgyógyszerészek zö
mükben a városokban telepednek le és számaránvukhoz viszonvítva kevesen vá-
lasztják a falusi gyógyszertárat? . . 

Igen A tények ezt bizonyítják 
Érdemes és feltétlenül szükséges is a tényeket kifejező számokat nagy kö

rültekintéssel megViizsgálni Nézzük, mit mutatnak a számok: 

1960 március elején falusi gyógys:oertárban mint vezető dolgozott: 

. 30 éves korig 51 férfi 37 nő 
30-40 éves korig 80 férfi 39 nő 
40-50 éves korig 103 férfi (234) 37 nő (ll3) 

férfi 
férfi 

n1int beosztott gyógyszerész dolgozott: 

30 éves korig 59 
30-40 éves kor ig ll 
40-50 éves kor ig ll férfi (81) 

153 nő 
45 nő 
24 nő (222) 

1960 március elején budapesti 
gyógyszertár-ban, mint vezető, vagy 
beosztott gyógyszerész dolgozott: 

30 éves korig 18 férfi 

315 335 

30-50 éves korig 106 férfi (124) 
166 nő 
271 nő (437) 

lVIegye székhelyén, vagy nagyobb 
városokban levő gyógysZier·rtárban 
mint vezető, vagy beosztott gyógy-
szerész dolgozott: 
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30 éves korig 83 férfi 
30-40 éves korig 47 férfi 
40-·50 éves korig 78 férfi 

647 férfi 

289 nő 
123 nő 

(208) 78 nő 
332, 1262 nő 

(490) 
927 

A számok tehát azt mutatják) hogy a fentebb kimutatott kmú férfi gyógy
szerészek kb. 50°/0-a dolgozik falun, a női gyógyszerészeknek csak 26,5°/0-a. Ezeket 
az arányokat rnég rontja az a körülmény, hogy a 30 év alatti beosztott gyógy
szer észeket nem szabad úgy tekintenünk, mint akik mindannyian falusi gyógy
szertárakban akarnak dolgozni, Legtöbbjük kétéves kötelező gyakorlatát tölti a 
falusi gyógyszertár ban, és a két év elteltével rendszerint városi gyógyszertárban 
helyezkedik el. Ezt figyelembe véve állíthatjuk, hogy jelenleg az 50 .. évüket meg 
nem haladó férfii. gyógyszerészeknek kb. 40°/0-a, a nőgyógyszerészeknek pédig 
kb 15%-a telepedett le véglegesen falun. 

3. Milyen helyzet kialakulása várható 1964-re a falusi gyógyszertárak vona
lán, ha a fiatal gyógyszer észe-k (nők és férfiak) falusi elhelyezkedése az eddigiek 
szerint alakul tovább? 

Ebben az esetben elég r ossz helyzet kialakulása vár ható A dolgokat nem 
pesszimista módon vizsgálva, az alábbi helyzetképet nyerjük: 

Abból kiindulva, hogy a jelenleg 60 éves nő és 65 éves férfi gyógyszerészek 
1964-ben már nem fognak a falusi hálózatban dolgozni, megállapíthatjuk, hogy 
1964 végéig falun kb. 200 gyógyszertárvezető és 40 beosztott gyógyszerészi meg
üresedett munkahelyet feltétlenül be kell majd tölteni (Ezenkívül vezetők és 
beosztottak kellenek azokba a gyógyszertárakba is, amelyeknek megnyitását 
második ötéves tervünkben falun előír ányoztuk. Ezek száma: 30. 

Az 1 .. kérdésre adott válaszban feltételeztük, hogy 1964 márciusáig 455 nő 
és 185 férfi gyógyszerész kerül a gyógyszertárhálózatba. Ha azt is elfogadjuk, 
hogy közülük nem 40% férfi és 15% nő, hanem 50% férfi és 22% nőgyógysze
rész helyezkedik el falun, akkor a megüresedésre kerülő gyóg~szerészi munka-
helyek betöltésére az alábbi szerint kerül sor: 

50% férfi gyógyszer ész 93 
220/o nő gyógyszerész 100 

193 
Megüresedett helyek 240 

hiány 47 

Második ötéves tervünkben előirányzott új falusi gyógyszertárakba kell 

kb 
összes hiány 

30 gyógyszerész 
77 

4. Hogyan állnának majd 1968-ban a falusi gyógyszertárak, ha a jelentkező 
baj kiküszöbölésére nem tennénk meg e megfelelő intézkedése-ket? 

Túlzás nélkül mondhatjuk hogy falun nagyon rosszul állnánk, ha a dolgo
kat a jelenlegi módon engednénk tovább menni. Meggyőződésem, hogy meg
akadályozhatjuk ezen állapot bekövetkezését. Ehhez ismernünk kell a veszély 
nagyságát, rnert a baj bekövetkezésének előrelátása segítséget nyújt az elhárítás 
médjainak kidolgozásához Megvizsgálva a falusi gyógyszertárhálózatban dolgozó 
gyógyszerészeink életkorát, munkabírásukat a korábban alkalmazott módon 
szemlélve, az alábbi képet nyerjük: 

1968·ig falun kikerül a munkából: 
gyógyszertárvezető 

beosztott gyógyszerész 

férfi 
332 

56 
388 

nő 
91 = 423 
31 = 87 

122 = 510 
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Feltétlenül be kell tehát töltetnünk 423 vezetői és 87 beosztott gyógyszerészi 
munkahelyet. 

1960-1963 év végéig az egyetem gyógyszerészeti fakultására fel fognak 
venni 880 gyógyszerészhallgatót Ha az egyetemről kikerülö fiatal gyógyszeré-
szek a remélt 80°/o--()S arány :szerint helyezkednek al a gyógyszertárhálómtban, .. 
akkor kb. 710 fiatal gyógysz.erésszel szabad számolnunk 

Ha az egyetem gyógyszerészi --fakultásán a nők és férfiak aránya a jelen
legi maradna, akkor 1964~1968 február végéig a hálózatba -kerül 206 férfi és. 
504 nő gyógyszer ész. 

Falun telepszik Ie 1964-1968-ig: 

50% férfi 103 
22% nő il2 

215 

1960-1963-ig letelepedett: 

50% férfi 93 
22% nő 100 
összesen: 408 

510- 408 102 

Üresen maradt tehát 102 falusi gyógyszerészi munkahely, közötte kb. 50 gyógy-
szertárvezetői állás Ehhez hozzá kell adni a nyolc év alatt megnyitásra kerülő
új gyógy:szertárak vezetőinek és beosztntt gyógyszerészeinek Inunkahelyeit, va
lamint a gyógyszedorgalom emeiTikedé.sének munkaigényét 

Így az alábbi képet kapjuic 

Megüresedett munkahely: 
(lj falusi gyógyszertárak kb 
Forgalomemelkedés: 

102 
70 
88 

260 

E probléma teljes megvilágítására érdemes újabb kérdést felvetni 
5. 1968-ra vajon milyen lesz a városi gyógyszertárak gyógyszerészellátott

sága? 

A budapesti és városi gyógyszertárak gyógyszerészellátottsága, ha a dolgo
kat úgy hagynánk menni, mint ahog)r eddig mentek, nemcsak igen jó lesz, 
hanem felesleges gyógys?...erétsz n1un1kaerő gyűli!k: östSze ez:ek~en a helyeken (Nem 
teljf':Sen kihasznált munkaerő) -

A budapeSti, megyeszékhelyi és nagyobb városi gyógyszertárakban 1968-ig, 
minden valószínűség szerint, az alábbi munkahelyeket kell betölteni, a megüre
sedés pótlásár a. 

Budapesten 
Megyeközpontban és 

nagyvár os ban 

összesen 
1961-1964-ig 
1965-1968-ig 

205 vezetői és beosztott gyógyszerészi munkahelyet 

245 vezetői és beosztott gyógyszerészi munkahelyet 
450 munkahelyet 
640 
710 

összesen 1350 fiatal gyógyszerész kerül a gyógyszertárhálózatba 
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Az eddig alkalmazott számítások alapján 418 helyezkedik el közülük falun, 
-a többi Budapesten és a városokban. Budapestre és a városokra marad 932 
gyógyszer ész 

A megüresedett helyek betöltését e .kell 450 gyógyszerész 
felesleg 482 gyógyszerész 

A budapesti és vidéki városi gyógyszertárhálózat bővítése és forgalomnöve
kedése a 482 gyógyszerészből kb 232-t még igénybe vesz 

Budapesten és a nagyvárosokban kb 250 gyógyszerész munkája nem lesz 
teljesen kihasználva (Nyugodtan elvonható munkaerőpek számít) 

Eddigi elemzéseim azt mutatják, hogy az egyetemről kikerülö és a gyógy
szertárhálózatban elhelyezkedő gyógyszerészek száma elegendő lenne -- a már 
korábban elhatározott nagyobb létszámú tehermentesítő technikusi munkaköi"ök 
lét,esíté.sét is számításba véve-: a vá,r osokban és falvakban 1968-ig megüresedő 
gyógyszerészi munkahelyek betöltésére és az 1968-ig létesülő újabb gyógysze~ 
részi munikahelyeket ls ],enne kikkel betölteni, ha gyoroon megtalá1nánk annak 
a módját, hogy a városokhoz ragaszkodó fiatal gyógyszerészek egy része falun 
-keresse boldogulását .1 felvetett probléma lényegét ezen kérdés megoldása ké
pezi 

A meg0ldásra eddig többféle szóbeli javaslat és írásos vélemény érkezett, 
de - tudomásom szerint - mostanáig illetékes szervek a követendő módszere~ 
ket illetően döntéseket nem hoztak 

V éleményern szerint a pt'obléma megoldását a még ez évben világos dönté
seket kell hozni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor néhány év múlva mai tétlen
ségünkért nagy árat fogunk fizetni 

Nekünk, akik a baj bekövetkezését előre látjuk és a baj elhárításának méd
jait is felismertük, felsőbb irányító szerveink elé kell vinni javaslatainkat és ki 
kell sürgetni döntésüket ,. 

Az itt közölt adatokból megállapíthattuk, hogy a gyógyszerészi pályán már 
ma több a nő, mint a fédi. Szer intem, a helyes intézkedések megtétele előtt 
nem közömbös annak tisztázása, milyen körülmények között alakult ki ez a 
helyzet. En e vonatkozóan kor-ábban már ismertettem meglátásaima t, ezért jelen 
esetben nem óhajto-m a7.ok j:smétlését és részletezését 

Az egyéb okok mellett a hiba egyik forrását abban látom, hogy a beisko
lázást előkészítő szerveink a gyógyszerészetet nem eléggé vagy egyáltalán nem 
ism,ertetik, népszerűsítik az érettségiző férfi ifjúság körében .. Véleményem sze
rint az egyetemre kerülő ifjúság a gyógyszerészi pályát, a gyógyszerész munká
ját általában csak annyira ismeri, amennyit abból lát, amikor a gyógyszert ki
váltja, midőn a gyógyszerész a vény átvétele után egy dobozt vagy üveget nyújt 
-át Sajtóor-gánumok, rádió, film is igen ritkán foglalkoznak gyógyszerészekkel 
kapcsolatos témával, de ha mégis, akkor sem olyan formában, hogy az a gyógy
szerész munkáját népszerűsítené és a férfi ifjúság figyeimét odairányítaná 

Mielőtt a probléma megoldásának móclja.it taglalnám, a félreértések elke
rülése céljából le kell rögzítenem, hogy meggyőződésem .szerint a nők a gyógy~· 
szerészi pályán általában jó munkát végeznek, a gyógyszerészi munka végzésére 
alkalmasak 

Legtöbbjük az elvállalt gyógyszertárvezetői feladatokat is a megkívánt szín
vonalon végzi Városi gyógyszertárakban, ha okoz is bizonyos zavart túlsúlyba~ 
kerülésük (a szülés, gyermekgondozás, családi problémák miatt), ez lényegében 
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csak létszámkérdésként jelentkezik Budapes-ten, valainint nagyobb vár0ookib:a~ 
ha kellő számban vannak jelen, akkor a kieső gyógyszerésznő helyébe beáll a 
másik (a szervezett helyettesítő) és a gyógyszertár üzemeltetése fennakadás nél
kül tovább folyik Nagyobb városokban, ha végszükség esetén gyógyszerész
hiány miatt mégis be kell zárni egy-egy gyógyszertárat, túl nagy baj nincS~ 

mert a többi, viszonylag gyorsan elérhető közelségben, a gyógyszert igénylők 
rendelkezésére áll. Meglátásom szerint, városban a későbbi években sem fog 
kainolyabb baj származni abból hogy a gyógyszerészi pályán a női gyógyszeré
szek túlsúlyba kerültek 

Ezzel szemben sokan állítják - közöttük magam is -, hogy a gyógysze
résznők túlsú1ya a falusi gyóg--Jszertárak területén, néhány év múlva oda vezet
het, hogy több falw:d gyógyszertárat be kell majd zárni, mert nem lesz, aki: 
elválialja a vezetését A tétel elemzése egyszerű: a meghirdetett falusi gyógy
szertárvezetői és beosztott gyógyszerészi áiiásokra nem lesz elég jelentkező, mert 
a pályán kevés leSz a férfi gyógyszerész (aki könn:yebben letepedhet és valóban 
le is telepszik falun) A nőgyógyszerészek jelentékeny része pedig, különböző
alaposan indokolt okok miatt, nem óhajt falun letelepedni 

Ennek egészségügyi és politikai következményeit itt nem óhajtom elemezni 
Milt tehetünlk tehát az e-mlített nehéztségek kiküszöböléslér'1e? 

Abba a perspektívába semmiképpen nem nyugodhatunk bele, hogyha 
nem lesz jelentkező a falusi gyógyszertárak vezetésére és beosztott gyógyszeré
szi munkahelyeire, akkor majd bezárunk több tucat falusi gyógyszertárat és 8' 

kérdést megoldottnak tekinthetjük.. A felépült szacialista gyógyszerészetnek -
szerintem - az sem lehet távlata, hogy hosszú időre ugyan nem zárjuk be az 
említett gyógyszertár akat, hanem a meglevő férfi gyógyszer ész állományunkat 
egyik falusi gyógyszertárból a másikba szállítva, nem állandóan, de legalább> 
időközönként üzemeltetünk több száz gyógyszertárat 

Szerintem nem szabad erre az útra térnünk, ilyen helyzet bekövetkezését· 
megengedn ünk. 

Lehet-e olyan rendeleteket hozni, amellyel m_ajd ha kell, rákényszerítjük 
a nőgyógyszerészeket arra, hogy falun telepedjenek le? Vagy esetleg nem a 
végleges letelepedésre kényszerítjük őket, csupán azt kötjük ki, hogy fiataJ 
gyógyszerész városi gyógyszertár ban, csak akkor dolgozhat, miután falusi gyógy-
szertárban 4--5 évet egyhuzamban leszolgált? (Ez utóbbihoz hasonló intézke
désre állítólag van példa szocializmust építő országban) 

A bekövetkezett "szükségállapot" persze rákényszeríthet majd bennünket
kemény rendelkezések meghozatalára, hogy megvédjük több százezer gyágy
szene szoruló dolgozó társunk érdekét Vannak azonban olyan módszerek is, 
amelyeknek alkalmazásával egész biztosan elkerülhetjük a "szükségállapot" be
következését és a kényszerintézkedések alkalmazását. Az említett február 19-f 
értekezleten történt célzás ezekre a módszerekre is. Az én véleményem az. hogy 
jelenleg a bajt hozó állapot megszüntetésére kell intézkedéseinket összponto
sítanunk 

Nem találnám jónak például az olyan módszer alkalmazását, mely szerint 
fogjunk hozzá és változtassuk meg mielőbb mindazon gyógyszerésznők állás
pontját, akik nem óhajtanak falura menhi 

Nem szívesen íratnék velük alá olyan szerződést sem, melyben ők már· az
egyetemen megígérnék, hogy falun fognak letelepedni, én pedig azt ígérem,. 
hogy letelepedésük helyén biztosan lesz számukra a gyógyszertárvezetői laká-· 
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san kívül, nekik tetsző orvos, mérnök, agronómus, tanár, iskolaigazgató vőle
gény, esetleg férj is 

Én reálisabb módszernek tartom azt) ha olyan intézkedéseket teszünk, ame
lyeknek eredményeként már a közeljövőben megváltozik a jelenlegi' férfi és n6 
gyógyszerészhal1gatók arányszáma az egyetemen. N agyon indokoltnak látszik 
és szetintern nem lehetne igazságtalannak sem minősíteni, ha már az elkövet
kezendő tanévben úgy irányítanák a felvételeket, hogy 500j0 férfi és 50% n& 
kerüljön az egyetem gyógyszerészi fakultására 196h--62-63·--64 és 65-re ezt 
az arányszámot egy kissé még el kellene tolni a férfiak javára, és ezekben az 
években 60% férfit és 40% nőt kellene felvenni 

Nyúljunk még egyszer a statisztikához és nézzük meg, mit eredményezne 
ilyen módszer alkalmazása: 

A 4. kérdésre adott válaszunk során elemeztük, hogy a falusi gyógyszer
tárakban 1968-ig a munkából kikerülö 423 gyógyszertárvezető és 87 beosztott 
gyógyszerész pótlásáról kell gondoskodnunk 

Az új módszer alkalmazása mellett az alábbiak szerint alakulnak a fel-
vételek a gyógyszerész-fakultáson: 

1960-ban felvesznek 220 hallgatót: 50% férfi 110, 50% nő 110 
1961-ben felvesznek 220 hallgató!: 60% férfi 130, 40% nő 90 
1962-ben felvesznek 220 hallgatót: 60% férfi 130, 40% nő 90 
1963-ban felvesznek 220 hallgatót: 60% férfi 130, 40% nő 90 

880 500 380 

Kiindulva ismét abból, hogy 80% helyezkedik el a gyógyszertárhálózatban, 
akkor 1968 február végéig kb. 400 férfi és kb 310 nő gyógyszerésszel számol
hatunk Falura kerül: 

400 férfi gyógyszerész, kb. 50°/0-a = 200 
310 nő gyógyszerész, kb 22'/0-a = 70 

Ehhez a számhoz hozzá kell adni azokat a férfi éts 
nő gyógyszerésze-ket, akik 1963 február végéig falun 

270 

telepednek le: 193 

463 

Ez a szám ugyan nem elegendő az 1968-ig falun káeső összes gyógyszeré
szek pótlására (510-et kellene majd pótolni), de legalább a munkából kikerülö 
gyógyszertárvezetőket lehet velük pótolni (423 kieső vezetőt mutatturik ki a 
4. pont alatt ) 

Ha viszont ezt a módszert még két évig alkalmazzuk a gyógyszerészhall
gatók felvételénél, akkor 1970 február végéig a helyzet következő alakulásával 
számoiba tunk: 

1960-1965·-ig felvesznek az egyetemre 1320 gyógyszerészhallgatót 

1960-ban 
1961-65-ig 

felvesznek 50% férfit = 110, 50% nőt = 110 
felvesznek 60% férfit = 660, 40% nőt = 440 -- --

770 550 
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8QOj0-os hálózati elhelyezkedés esetén 
számolhatunk kb : 
gyógyszeri;sszel 

Falura megy közülük 50°/0 

összesen 
1963-ig elhelyezkedett 

1970-ig falun cea 535 kieső gyógyszerész 
pótlásár ól kell gondoskodni: 

620 férfi, 440 nő 

310 férfi, 22% = 100 nő 
410 
193 (93 férfi, 100 nő) 

603 

-535 
+ 68 többlet mutatkozik 

A többletként mutatkozó 68, sajnos, nem felesleg, mert az 1961-1970-ig falun 
megnyíló új gyógyszertárak vezetői és beosztott gyógyszerészi állásaira bizony 
nem lesznek elegendőek 

Annak a problémának megoldására, hogy 1970-ben hazánkban minden 
gyógyszertár (régi és új) nyitva tartható legyen, néhány intézkedést meg kell 
majd tennünk, például: 

a) a megüresedő beosztott gyógy.szeré<JZi állások nen1 mindegyikét töltjük 
be gyógyszerészekkel A hiányt technikusok (technikák) beállításával igyek
szünk majd pótolni 

b) Az így felszabaduló gyógyszerészeket a megnyíló új falusi gyógyszer
-tárakba irányítjuk vezetőnek 

ValóJSzínűnek látszik, hogy a fiatal férfi gyógyszerészek mátsik 500/0-a félé 
(a:k1k a várost választeAták és nem a falut települési helyül) kell majd 
bizonyos serkentő intézkedéseket tennünk annak elérésére, hogy gyógyszerészi 
tudományukból ők is juttassanak valamit a falu számára Véleményem szerint, 
nyugodtabb lelkiismerettel lehet egy fiatal férfi gyógyszerészt 3-4 évi falusi 
szalgálatra irányítani, mint egy gyógyszerésznőt Bizonyos, hogy a fiatal fér
fiak falura irányítása kevesebb problémát okoz, mint a fiatal nőké. 

Az egyetemi felvételnél az arány megváltoztatását a férfiak javára gátoljö 
az, hogy sokkal kevesebb a férfi, mint a nő jelentkező, de különösen kevés a 
férfi jelentkező között a kitűnő és jeles rendű. Az pedig elvi kérdés, hogy az 
egyetemre, a gyógyszerészi karra is a lehető legjobbak kerüljenek 

Az valóban elvi álláspont és helyes álláspont, hogy az egyetemr e csak a 
legjobbak kerüljenek Annak ér-dekében, hogy ez a helyes elvi álláspont érvé
nyesüljön, mindent meg kell tenni. Nem látszik r"Ossznak azon javaslat meg
valósítása, hogy minden megye gondoskodjorr arról, hogy elegendő számú jól 
tanuló és más szempontokból is megfelelő, felvételre jelentkező fiút (és persze 
leányt is) küldjön a gyógyszerészeti fakultásra 

Arra a kérdésre. a most következő években- szetintern ~ igen nagy gon
dot kell fm dítanunk, hogy a gyógyszerészi fakultást a nagyvárosi fiúk és leányok 
kisebb számban legyenek felvéve, mint a falusiak. Az élet azt mutatja, hogy a 
faluról származó nő és férfi gyógyszerészek szívesebben mennek falura, mint 
a városiak:. Allítom, hogy ennek a kérdésnek mielőbbi gandos, körültekintő 
kezelése erősen enyhítené a falusi gyógyszertárak várható gyógyszerész hiányát. 
Ezen intézkedések mellett is adódhat olyan helyzet, 'hogy kevés lesz a kitűnő 
és jeles rendű férfi jelentkező. Felvetődhet a kérdés, mi történjék ilyenkor? 
Megítélésem szerint ilyen esetekben is meg lehet találni a felvételeknél azokat 
a megfelelő módszereket, amelyek a most következő évek "szükségállapotában" 
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a kívánatos nő-férfi arányt olyan módon szabályozzák, ahogyan a mostanra 
kialakult körülmények parancsolják 

Az. illetékesek ·-· tanulmányozva a gyógyszertár hálózat mindenkori prob
lémáit ~, kétségtelenül arr a fognak törekedni, hogy a különleges intézkedéseket 
csak addig alkalmazzák, ameddig a szükség megköveteli 

Meglátásom szerint nincs túl messze az idő, amikor a falur·ól a nagyvárosba 
naponta akár többször is ~ bejutni nem lesz nehéz. A város és falu között 

lényeges különbség megszűnésével pedig a falura letelepedett gyógyszerésznőt 
sem fenyegeti majd a "pártában mar adás" veszélye. 

Amikor a magunk gyógyszerészeti területének rendbehozásán, munkaerő
ellátottságán gondolkozunk, tudjuk és nem szabad elhallgatnunk, hogy a gyógy
szertári munka ún "elnőie.sedése" nemcsak nálunk áll fenn, hanem világjelen
ség és hogy számos közleményben foglalkoztak már ezen problémával. Igy van 
ez pl a Szavjetunióban és más szecialista országokban is. Nem tudunk viszont 
arról, hogy náluk is fennállana a falusi gyógyszertár ak bezár ásának veszélye. 
Valószínű, hogy e téren kifejtett felvilágosító munkájukban olyan hatásos mód
szereket alkalmaznak, amelyeket mi még nem ismerünk Helves lenne ezeket 
tanulmányoznunk és a mi viszonyainkra alkalmazni . 

Nem szabad kételkednünk abban, hogy már az iskolanaclokban kezdődő 
szívós munkával, oktatók, szülők: KISZ-szervezet együttese~, komoly eredme
nyeket ~r hetnek el Mi most egyelőr e csak azt tarthatjuk számon, hogy az 
egyetem1 oktatást nálunk is meg fogja előzni az egyéves gyógyszertári gyakor'
lat Így a gyógyszerészhallgató hivatásának első lépéseit, esetleg abban a kis 
községi patikában teheti meg, amely szülőfaluja egyetlen gyógyszertára. Ez a 
körülmény, és a helyes nevelés hatása majd visszahúzza és íratlanul is kötelezni 
fogja a nép gyermekét az esetleg szükséget szenvedő szülőföld megsegítésére .. 

Az eddig leírtak alapján szeretném röviden összegezni azokat a tennivaló
kat, amelyeket szetintern a legközelebbi időkben meg kell valósítanunk: 

1 A gyógyszerészi fakultásra, néhány éven keresztül, több férfit vegyünk 
fel, mint nőt. 

2. A fakultásra felvettek között a vidéken, falun lakók aránya magasabb 
legyen, mint a Budapesten és a nagyvár osokban élőké. 

3 Vezessük be azt a rendszert, hogy a megyék tényleges szükségletük alap
ján ·- több évre előre állapítsák meg gyógyszerész igényüket és ennek szem 
előtt tartása mellett küldhessék e! jelöltjedket a felvételi viZJSgái<ra 

4. A megyék tényleges gyógyszer ész igényét, a megyei tanácsok egészség
ügyi osztályai és az Egészségügyi Minisztérium illetékes főosztálya évekre előre 
rögzítse 

5 A megyék áital a gyógyszerész fakultásra küldött hallgatók kiválagatását 
(az országos irányelvek érvényesítésével) a Megyei Pártbizottság és a Megyei 
Tanács, valamint a Megyei Tanács Gyógyszertári Központjának vezetői (igaz
gatója, személyzeti vezetője) ·- igénybe véve a középiskolák igazgatóinak segít
ségét ~·, együttesen végezzék. A kiválogatást megfelelő módon, kellő időben 
e~ő kell készíteni, a középiskolák igazgatóinak segítségével 

6. Atmenetileg, a kellő számú, jó képességű férfi gyógyszeréSzhallgató lét
szám összehozására, a megyék éljenek különböző ösztönző lehetőségekkel 

Mondanivalóm.at azzal a r eménnyel zár om, hogy sik·erült épülő szacialista 
gyógyszerészetünk egyik problémájára az illetékesek figyeimét felhívni és a 
probléiTha megold§.sának útjait keresve, annak rendezését is elősegíteni 

11 ,\. gyógyszaészet szocial\sta fejlődése !61 



A MAGISZTRALIS GYóGYSZERKÉSZÍTÉS KORSZERŰ l\'IEGSZERVEZÉSE 
GYÓGYSZERTARUNKBAN 

Dr HORVATH DÉNES 

(Sopron) 

Sokat vitatják a magisztrálils gyógyszer létjogosultts-ágát vagy szükségeiSSé
gét. Egyesek Ugy vélekednek, hogy csak a gyáripari készítményeké a jövő. A 
gyógyszerkülönlegességek térhódítása már eddig' ils jelenltős:, ,s ez feLtartóztatha
tatlanul halad tovább; míg a magisztrális gyógyts:zerr·e'k száma jeLentéktelen k~s tö-
redékre zsugorodik össze. A gyógyszerészet kisipari arculata megszűnik. Mások 
a magisztrális gyógyszerekkel való gyógykezelés mellett törnek lándzsát és az 
individuális gyógyszerrendelés ideális voltát hangsúlyozzák Megállapítják, hogy 
egyes területeken, mint szemészet, bőrgyógyászat, gyermekgyógyászat a ma
gisztrális gyógyszerrendelés nélkülözhetetlen és a jövő fejlődése a gyári készít
mények és magisztrális gyógyszerek egy, a mainál helyesebb arányszámához fog 
vezetni Mindkét fél a maga igaza mellett számtalan érvet hoz fel, melyeknek 
taglalása nem tartozik e dolgozat keretébe. 

A tára mellett dolgozó gyógyszerész csak azt látja, hogy az orvosok a 
gyógyszerkülönlegességeken kívül bizonyos százalék magisztrális gyógyszert 
rendelnelk és a beteg igényt is tart :az ilyen gyóg'y'sz<erT e. 

A beteg azt szeretné ha a készített gyógyszert is azonnal megkaphatná, 
vagy legfeljebb csak rövid ideig kellene rá várnia .. A betegnek ez a kívánsága 
különösen az olyan gyógyszertárban jelentkezik, amelyik - mint a rnienk is -
r endelőintézet közelében működik, ahova a vár os különböző, sokszor távolabbi 
részéről jönnek, s nehezükre esik a gyógyszerért visszajönni 

Ilyen adottságok mellett igyekeztünk gyógyszertárunk munkáját úgy meg
szervezni, hogy a beteg kevés várakozási idővel jusson a gyógyszer éhez, ugyan
akkor a gyógyszer mégis gondosan készített legyen és a maximális minőségi kö
vetelményeknek feleljen meg. Az alapvető elv az, hogy a gyógyszerkészítés 
gyorsasága nem mehet a minőség rovására 

A helyes munkaszervezés azért is szükséges, mert a gyógyszertárban gyógy
szerészi munkaerőfeszültség Van, ami a magisztrális gyógyszerkészítés fejlesz
tésének egyébként gátat szabna 

Már az V Magyar Gyógyszerkönyvben is találunk adatokat a gyógyszer
készítés meggyorsítására. Egyes nedvszívó any~gokból, melyek a munkaeszkö
zökhöz (mérleg, kanál) tapadnak, előr e nagyobb mennyiségü törzsoldatokat ké
szíttet (solutio calcii chlorati 50%, solutio calcii bromati 33,3% stb.) s ezáltal az: 
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ilyen anyagokból való recepturai oldatkészítési meggyorsítja. A Gyógyszer
könyvnek ez az intézkedése az oldatkészítés pontosabbá tételét is szolgálja .. Az 
aluminium sulfuricum törzsoldata színtén előrekészítésnek fogható fel s ezzel az 
aluminium aceticun;t tartaricum solutum készítése gyorsítható meg. Ugyancsak 
a munka meggyorsítását és pontosabbá tételét célozza a Gyógyszerkönyvben fel
sorolt egyes alkaloidasóknak és egyéb erőshatású szereknek triturációkban való 
készletben tartása (acidum arsenicum trituráció. atrapinum sulfuricum tritu-
ráció stb.) - -

A recepturai gyógyszerkészítés lényeges meggyorsítására azonban az V. 
Gyógyszerkönyv nem adott lehetőséget .. bár a gyakorló gyógyszerészek részéről 
több ízben hangzottak el olyan kívánságok, melyek a törzsoldatok számának 
bővítésére irányultak Sőt egyes gyógyszerek törzsoldatban való eltartásának 
lehetőségéről is jelentek meg kísérletes adatokat tartalmazó dolgozatok (pl 
amidazofen törzsoldat) 

Az 1954-es FoNo III. csak a rendeléskor készítendő gyógyszereit jelölte 
meg, a többi készitmények eltarthatóságáról nem szólt. Később, 1956-ban meg
jelent egés,zségügyi rninisztériunli utasítás már a FoN o III készítmén;yei:t eltart
hatóság sze1npontjából négy osoportiba sorolta: rendelé.siknr készítendő, egy, il
letve három hónapig~ végül a sZÜkségletnek megfelelőe-n készLetben tartható 
készítmény-ek csoportjába 

Lényeges előrehaladást jelentett e tekintetben az új Formulae Normales, 
meiy nagymértékben kibővítette a készletben tartható gyógyszereknek a szá
mát Ismeretes, hogy az itt felvett gyógyszer ef;: eltarthatóság szempontjából szin
tén négy csoportba soroltak: rendeléskor· készítendők, két hétig, egy hónapig éts 
hat hónapig tarthatók. · 

Az új FoN o szerint az ol dá tos gyógymer.ek is zömmel készletben tarthaták 
lettek Így a tisztán bromidok, jodidok, valamint azoknak fenobarbiturál
nátriummal, teobrominsóval sth képezett kombinációik oldatban eltarthatók, 
sőt egy hónapig készletben tartható a mixtura pectoralis is, mely alkaloidasókat 
tartalmaz Továbbá a FoNo galenusi készítményei között szerepel a fenomer
bórral konzervált 30/0-os bórsav oldaton kívül három újabb törzsoldat: a tömény 
káliumguajakolszulfonát-elixirium, a 33,3°/0-os glicerines bórax oldat és az 
50°/0-os szorboxetén oldat is 

Az új FoN o eltarthatósági inté~edésrével a gyógysz;ertári magis:ztiá1is, expe-
díciót lényegesen meggyorsította és a tára mellett dolgozó gyógyszerésznek va
lóban komoly segítséget jelent. Egyúttal úgy véljük, hogy megjelölte a jövő fej
lődésének útját is, me-rt ~ fokozott magisztrális gyógyszerelőkészítésnek, a re
cepturában gyakran előforduló alkatrészek törzsoldatban vagy tr iturációban tar
tásának elvi alapjául szolgál. Itt természetesen csak olyanok jöhetnek szánú
tásba, amelyeknek előrekészítése egy megadott határidőn belül nem jár ható
anyagváJ tozással 

A gyógyszerkészítés és expedíció tehát megfelelő előkészítéssel gyorsítható, 
mely elsősorban a vényanyag ismeretét teszá szükségessé. E céllbó:l hónap[·ól 
hónapra figyelemmel kísértük a beérkező magisztrális vényeket. Kezdetben 
szükS!égesnek láttuk azok extraháláSJát., amíg átfogó képet nem kaptunk :az ismét
lődő vények gyakoriságáról. Csak a vényanyag ismeretében lehet az előrekészí
tés helyes tervét összeállítani Az előkészítés irányítása a gyógyszertárvezetőnek, 
vagy az azzal megbízott gyógyszerésznek nagy körültekintést igénylő feladata .. 
A magisztrális vényanyag figyelemmel kísérésén kívül fontos támpontot nyúj
tanak a laboratóriumi mu:n...'kanapló adatai, melyekből kitűnik, hogy egyes ké-
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szítményekből a keresletüknek megfelelőerr milyen menny1seg laborálandó 
Ügyelni kell persze arra~ hogy elfekvő készítmények ne képzödjenek Nem sza
bad tehát az előrekészített mennyiségeket túlméretezni, mert túl n.agy mennyi
ség még a fogyó cikkekből is hosszabb idő alatt fogy csak el A magisztrális ké
szítmények értéke pedig többek között azok friss voltában rejlik 

A gyógyszerelőké-szítés a receptúrai munkához kétféle: 

a) A készletben tartható gyógyszere-k előkészítése. E csoportba azoknak a 
gyógyszerkészítményeknek a laborációját soroljuk, amelyek a FoNo eltartható
sági táblázat szerint, vagy annak analógiájára, szabály S'Zlerint készletben tad
haták 

b) A készletben nem tartható, naponta többször ismétlődő gyógyszer ek egy 
napra való előkészítése. Ez utóbbiakból csak olyan mennyiségeket készítünk, 
mely egy nap alatt várhatólag elfogy. Az értékesebb készitményekből inkább 
naponta kétszer labor álju nk vagy félkész gyógyszer eket' készítsünk Félkész 
gyógyszerek előrekészítésével tekintetbe vehetők a gazdaságosság szempontjai 
Gyógyszertárunkban, miként azt a következőkben majd részletesen ismertetjük, 
olyan félkész gyógyszer kombinációkat vezettünk be, amelyekhez expedíciókor 
csak az értékes aikatr észt kell hozzáadni 

A fennálló rendelkezések értelmében a gyógyszertárban folyó mindenféle 
laborálást, akár értékváltozással jár az, akár nem, a laboratóriumi munka
könyvbe be kell jegyezni A gyógyszertári adminisztráció egyszerűsíté.se érde
kében javasoljuk~ hogy csak a készletben tartható gyógyszerek laborációját ve
zessük a köny"Vbe, az egy napra szóló előkészítést pedig csak az edényzet cím
kéjén, illetve az edényzetre e céha felragasztott papírcsíkon jelöljük az idő
pontnak és a készítő kézjegyének feltüntetésével 

A gyógyszertárba beérkező magisztrális vények három csoportba oszthatók. 
l FoN o vények 
2 Egy bizonyos orvosnak saját vényelőiratai 
3 Változó összetételű gyógyszerkombinációk 

A gyógyszerelőkészítést annak a figyelembevételével, hogy az készletben 
tartható-e vagy sem: e három csoportra osztva tárgyaljuk 

Készletben tmtható gyógy.szerek előkészítése 

1 FoN o gyógysze> ek: 

A készletben tartható FoNo gyógyszerek közül a gyakrabban előfordulókat 
előre készítjük Az expedíciót meggyorsítjuk már azzal, hogy a Fo:N,"o adagolá
sában, vagy más adagban gyakran rendelt galenikumokat előre kiszereljük Pl 
kiszerelve tartjuk az elixirium thymi compositun1 dosim. spirítus salicylatus do
sim, unguentum aluminii acetici dosim és 30 g, pa.sta zinci oxydati 100 g, pasta 
Lassari 100 g stb. adagokat Ezeknél a kiszereléseknél a gyógyszerész csak a le
méréseket végzi Az edényzet előkészítése, lekötése, lezárása, címkézése már 
mind technikusi feladat Minden egyes kiszerelt csomagalásan természetesen a 
készítmény neve, mennyisége, a kiszerelő gyógyszerész névbélyegzője és a ki
szerelés időpontja szerepel, he!lyet hagyva az orvos utasításának is 

Ugyanígy kiszeielve tartjuk adagokra csomagolva a gyakran előfor'duló 
FoNo előirat szerint készített gyógyszereket. Pl. mixtura pectoralis, suspensio 
zi n ci aquosa, suspensio siccans, pulvis chinacisatis cum vitamin o C, p u lvis coda-
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cetini, eculentum chloramphenicoli, pilUla nicophyllini: unguentum bor axatum, 
unguentum antirheumaticum, solutio antisudarica stb. Ezeket a fentebblekhez 
hasonlóan szereljük ki azzal a különbséggel, hogy itt a címkén a ki~zerelés idő-· 
pontjának feltüntetése helyett a laboratóriumi munkanapló sorszamát írjuk. 
Ebből a vizsgáló bármikor megáliapíthatja a !készítés időpontját, ugyanakkor a 
beteg nem szer ez tudomást arr ól, hogy gyógyszere esetleg már néhány héttel 
előbb készült 

2 .. Egy oTvo.snak saját vén-yelőüatai: 

Előre készítve tartjuk kiszerelve egyes orvosaink gyakran ismétlődő saját 
vényelőiratai szerinti gyógyszer eket is Így pl 

Codeinum phosphoricum 
Phenobarbituralnatrium 
Coffeinum purum 
Acidum acetylsalicylicun1 
Phenacetinum 

den t tal. dos N o XX 

* 
Codeinum hydrochloricum 
Stibium sulfuratum aurantiacum 
Acidum acetylsalicylicum 

den t. tal dos N o X 

* 
Pulvis chinacisalis cum vitarnina C dosim I 
adde codeinum hydrüchloricum 

div. in dos No X 

0,01 g 
0,025 g 
0,05 g 

0,25 g 

0,03 g 
0,03 g 
0,50 g 

0,20 g 

Az utóbbi időben az orvosok gyakran rendelnek 0,50 g-os káliumkloridos poro·~ 
kat a prednizolon k-ezelés kiegészítéseként a kálium j onolk pótlátSár'a Így ezeket 
ilS' előre készítjük 

3 Változó összetételű gyógyszerk01nbinációk · 

Ezeknél csak két esetben sikerült a rnunkafolyan1atot meggyorsítani félkész 
gyógyszerek előrekészítésével A rendelőintézet egyik gyermekgyágyásza gyak-· 
ran rendel szuszpenzióban változó mennyiségű extractum be1ladonnae-t, papa
\·erinum hydrochloricumot, calcium acetylosalicylicum-ot, ephedrinum hydrochlo
ricum-ot, de mindig elixirium thymi cmnpositum + sirupus kalii guajacolsul
fonici + sirupu.s althaeae aa 30, 40 W,,gy 50 g-jával Így előkészüve tartjuk: a 
két szirup + elixirium egyenlő arányú keverékét 

Egy másik orvos változó mennyiségben rendel codeinum hydrochlodcumot 
0,4 g fenobarbiturálnátriummal, 10.-10 g káliumbr-omid- és nátriumbromiddal 
200 g desztillált vízben. Itt a fenobarbiturálnátriumot és a két bromidot -· az 
utóbbinak a törzsoldatát használva - oldjuk 100 g desztillált vízben; s e félkész 
törZJScddatból 120,4 g-ot veszünk a gyógys:zJ€!: elkészitésekm. Előzőleg a meg
Illiaradó 100 g vízben az előír1: codeinum hydrochloricumot oldjuk fei 

Tehát. azl előző g"yógyszea:· elkészíté~ekor három aJJkatrése: lernérését egy mé
réssel végeztük el, mig az utóbbi esetben a feWirt öt alkatr•ész leméráse helyett 
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csak három mérést végzLink. Azonhan a b r amidos gyógyszer elkészíté-se nem,... 
·csak a mérési idő csökkentésével gyoTsul, hanem azzail is, hogy három oldás 
helyett a gyógyszer elkészítésekor már csak egy oldást kell eLvégezni 

Egy-egy alkalommal az említett félkész készítményekből, melyek törzsoldat
nak számítanak, olyan mennyiséget készítünk, mely 1-1 hét alatt elfogy. Az 
elixirium thymi compasitum + sirupus althaeae + sirupus kalii guajacolsulfo-· 
nici egyenlő arányú keveréke tömény cukoroldat, mely négyheti állás után sem 
mutat organoleptikusán észlelhető változást. Feltételezhető azonban, hogy eset
leg fermentációs folyamat indul meg benne Emiek ellenőrzésére a szirup pH 
változását figyeltük közelítő hidrogénion koncentrációt megállapító módszer·
r-el a gyógyszerkönyvi indikátorsorozat segítségével Két csepp vizsgálandó 
anyagat a friss, egy, ~ét hétig és egy hónapig eltartott készítményből l ml kifor
lalt és lehűtött desztillált vizet hígítottunk, majd az indikátor sorozatból 2 csep
pel megfestettük A készítmény hidrogénion-koncentrációjának eltolódása a 
próba színváltozásával járt volna együtt. Mi lényeges színváltozást a különböző 
ideig eltartott oldatokban nem észleltünk 

Ugyanezen módszerrel vizsgálat tárgyává tettük a másik törzsoldatunkat 
is A fenobarbiturálnátriumos, bromidos törzsoldatban sem volt négy hét alatt 
organoleptikusan észlelt változás Ene pedig számítani lehetett, mert az ugyan
osak feilobarbiturálnátriumot és bromidokat tartalmazó solutio brombarhitura
liban nátriumcitráttal vagy anélkül is 4-6 hét után pelyhes, fonalas kiválás Lát
ható, bár a FoNo IV. e gyógyszer eltarthatóságát nem korlátozza A törzsolda
tunk hidrogénion-kancentr ációja állás közben itt sem változott. l ml oldatot l 
csepp indikátorral rnegfestve, s e próbát a törzsoldat l, illetve 2 és 4 heti eltar
tása után megismételve, színváltozást nem észleltünk Ugyancsak nem tapasz
taltunk ezen idő alatt a törzsoldatban pelyhesedé-st sem 

Ké::zletben nem tartható gyógysze11?k előkészítése 

l FoNo gyógyszelek 

Készletben 'nem tartható, naponta többször ismétlődő gyógyszerek előreké
szítésekor először a rendeléskor készítendő solutio pepsini készítési idejének 
megrövidítését említjük meg Itt a pepsZiin nélküli törzsoldatot tartjuk készlet
ben A solutio pepsini-ben még a 0,50/0-os sósavas közeg is a pepszin protealiti
kus hatását fokozatosan csökkenti Ezért kell rendeléskor készíteni. A pepszin 
nélküli törzsoldat készletben tartásának azonban nincs elméleti akadálya 

A vényformulában előírt arányban hígított sósav, glicerin és víz elegyét kh 
1-1 heti szükségletnek megfelelőerr készletben tartjuk, s egy vény beérkezte
kor a 190 g oldatban 10 g pepszint oldunk A készíté-st két mérési idővel rövi
dítjüik meg A törz'Soldat eltartás közbeni váltaZiá:sát a már' fentebb leírt lnd:i
kátorsorozattal vizsgáltuk A friss, l, 2, 4 hétig tárolt törzsoldat 1-1 ml-ét meg
festettük a gyógyszerkönyvi indikátorsorozat 1~1 cseppjével lényeges szín
különbséget a különböző ideig tárolt törzsoldatok p1óbái nem mutattak. 4 hé
ten keresztül a törzf;oldat sósavtartalma is állandó volt: 0,52·-0,52°/0 .. Glicerin 
tartalmi meghatározást nem végeztünk, csak a különböző ideig eltartott törzs
oldatok százszoros hígításának ízét hasonlítottuk össze mindenkor a frissen ké
szített törzsoldat hasonló hígításának ízével. Ízkülönbség nem volt A vizsgála
taink eredménye alapján készítettük elő kb 1-1 heti sósavas-glicerin törzsoldat 
szükségletünket 
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Csecsemők és kisgyermekek részére gyakran írnak tisztán vagy más gyógy
szer ekkel (co deinum phosphoricum, cacisal, sirupus kalii guajacolsulfonici, elixi
rium thymi compasitum stb) kombinálva 1~2 adag infusum inecacuanhae pro 
infante FoNo-t Az ilyen összetételű gyógyszerek gyors elkészÍtéséh,éz naponta 
ös:sZiemérünk F·oNo előirat s.zerinti arányban ipecacuaniha-tinkturával készített 
tör7.1Soldatot s:zirup nélkül Gyógyszer-készítéskor a vizes törzsoldatban a szi1á:rd 
hatóanyagok könnyen felold!mtók Tehát az infusum ipecacuanhae pro illfantet 
tiartalmazó gyógy:srer készítését törzsoLdat haszm_,áJata esetén három anyag 
(tinctura ipecacuanhae, solutio sorhoxatheni, spiritus ammoniae a:ni:satus) le
mérése idejével rövidítj'4k meg. 

2 Egy orvos saját vényelőiratai: 

Naponta többször szerepel az alábbi vény: 

Acidum boricum 1,0 g 
Solutio hydrogerüi hype.roxydati 3% ad 100,0 g 

Ehhez a 3°/0-os bórsav oldat vízzel való hígításával olyan félkész oldatot készí
tünk elő, rnely 1 g bórsavat tartalmaz. A bórsav oldat hígításakor tekintetbe 
vesszük már a tömény hidrogénperoxid oldatunk erősségét. (Az utóbbi időben 
nem 30, hahern 31,5°/0-os.) Így a vény elkészítésekor a hígított bórsav oldat 90 
vagy 90,5 g-jához mérünk 10 vagy 9,5 g tömény hidrogénperoxid oldatot A 
törzsoldatot, melyet naponta újból készítünk, a fentiekben leírt elv szerint cím
kézzük A bórsavas törzsoldat használatával vényenként egy mérést megtaka
ríthatunk Az üzemidő után megmaradó híg bórsav oldat csak filléres értékű 
A hidrogénper oxidat mindenkor frissen hígítjuk, s így a beteg a lehető leghatá
sosabb készítményt kapja 

A gyermekgyógyászok naponta többször írnak chininum hydrochloricum-ot, 
oleum eucalypti-t, esetleg amidazofent és kámfort is tartalmazó kúpokat. Az 
extrahálás adataiból megállapítottuk, hogy Jeggyakrabban az alábbi két vény 
fordul elő: 

Chininum hydrochloricum 
Oleum -eucalypti 
Butyrum cacao qu. sat. 
ut fia nt su pp N o X 

• 
Chininum hydrochloricum_ 
Oleum eucalypti 
Amidazophenum 
B u tyr um cacao qu. sat. 
ut fiant supp No X 

* 

aa 1,0 g 

aa 1,0 g 

A fenti gyermekkúpok kakaóvaj mennyiségéhez viszonyítva általában sok a 
felírt illó olaj. Ez a kakaóvajat úgy ellágyítja, hogy az nem formálható A ka
kaóvajhoz 200/0 fehérviaszt adva azonban mindenkor jól gyúrható és úgy kéz
zel, mint buzsigéppel alakítható kúpokat kapunk. Annak az ellenőrzését e, hogy 
a 20°/0 viasz nem emeli-e a kúpok olvadáspontját a test hőmérséklete fölé, a 
Gyógyszerkönyv zsiradékok, viaszfélék és hasonló állományú anyagok vizsgála
tára előírt módszerével a felhasznált tiszta kakaóvaj, továbbá a viasszal kemé-
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nyített kalmávaj olvadáspontját meghatáwztuk Azonkívül megállapítottuk 
ugyanezzel a módszerrel a kész kúpok olvadási hőmérsékletét. A vizsgálati ered
ménye~ a következők: 

Tiszta kakaóvaj op értéke: 34~-35u 
Kakaóvaj + 20% viasz op. értéke: 56-57' 
Kinin ·+ eukaliptuszos kúpok megoldvadtak: 32-35° 
Kinin + amidazofen + eukaliptuszos kúpok 

megolvadtak: 32-35° 

Bár a vizsgált kúpok alvadási hőmérséklete a Gyógyszerkönyv 36-38° ér-· 
t€kei ailiatt v.an, azok elég k,emények, jól kez,ellietők és az itteni gyermek
gyágyászok véleménye szerínt a hatásuk is megfelelő Ezért megmaradtunk -az 
ilyen mértékű viaszos keményítés mellett .. További kísérlet tárgyát képezheti 
esetleg egy polioxeténstearátos kúpalapanyag kiválasztása 

A kúpok recepturai elkészítését azzal gyorsítjuk, hogy előrekészítve tartunk 
m·egres~elve, viasszal kemBnyitett kakaóvajat. Továbbá a leggyakrabban előfor~ 
du1ó öss~etételű kúpokból 2-3 vényelői:ratra való m:ennyiséget készítünk egy
S'Zie!ll'e s ezzel is lerövidítjük a munkaldöt 

3 Változó ö.s.szetételű gyógyszerkombinációk.: 

A szemészeti rendelésben két vény előira ta ismétlődik gyalu an: 

Zincum sulfuricum 
Solutio adrenalini 
Solvens pro oculoguttis 

Acidum boricum 
Solutio adr enalini 
Solvens pro oculoguttis 

0,01 g 
0,50 v 1,0 g 

10,0 g 

0,20 g 
0,50 v 1,00 g 

10,0 g 

Gyógyszerkönyvünk előírásaszerint mindkét szemésepphez -bár az orvos 
nem írta elő- 1-1 cg nátriumpiroszulfitot is adunk, s ezzel az adrenalin oldat 
oxidációját gátoJjuk Miután a legkisebb lernérhető mennyiség 0,05 g, így a fenti 
előirat szerint ötszörös mennyiségű törzsoldatot készítünk adrenaLin oldat hoz
záadása nélkül. A közölt szemcsepp rendelésekor a naponta ~rissen készített 
törzsoldat 10-10 ml-éhez, 0,5 g adrenalin oldat rendelése esetén, 12 cs1eppet 
adunk k:alribrált szemcseppentő11..kkeJ.. Szemcseppentönk kalibrációját cg-os kézi-· 
mérlegünkön végeztük. Kézimérrlegünik egyik serpenyőjét 50 cg-mal terhéltük!, 
s a másik serpenyőjébe addig csepegtettünk a kalibrálandó S':remcseppentővel 
adrenalin oildatot, amíg az egyer..súlyi helyzei beáiLlt. H ár om mén§s k::özépér'tékét 
vettük 

Az adrenalin-oldatnak esetenkénti hozzáadásával kiküszöböltük, hogy érté
kesebb anyagot kelljen üzenTidő után a kálót terhelve elöntenünk A törzsolda
tunk edényzetét naponként forró desztillált vízzel átöblítjük Az üvegdugós üveg 
címkéjén az adrenalin nélküli egy adagra szóló összetétel szerepel Az üveg hát
lapjára ragasztott papírcsíkra a készítő kézjegyét és az elkészítés időpontját 
írja 

Atrnpinos, pilokarpinos .szemcseppE'k ritkábbarr fordulnak elő, ezért ezeket 
mindenkor ex tempore készítjük 
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Gyógyszertári kisgépek használata 

E fejezetben csak az utóbbi esztendőben kapott felszerelési tárgyak haszná
latát értékeljük. Felszerelésünk ez időben bővült egyetemes őr lőgéiJpel, hozzá
tartozó mixerrel, kisméretű háztartási "Kukta" gyorsfőzővel, ,,Labor 4911" 
gyógyszertári cg-os mérleggel, infravörös lámpával és vízhűtéses Engler rend
szerű kúpgéppel Sorra véve a készülékeket, megvizsgáljuk, hogy azok milyen 
mértékben gyorsították meg a gyógyszertári munkát 

Az egyetemes őrlőgépet általában szalicilsav, nagy kristályü borkős,:xv, kal
ciumhipofoszfit, bórax és kockacukor porítására használjuk Mindegyik anyag
nak géppel való porítása összehasonlíthatatlanul gyorsabb és tökéletesebb, mint 
az eddigi dörzsmozsárban végzett porítás, még ha tekintetbe vesszük a készülék 
kitisztítására fordított időt is. Külön ki kell emelnünk a szalicHsav poritását, 
lT'..;e}y az őrMgépen telj·e&en zárt térben történik, s a szalicilsav po·ra nem izgatja 
olyan mértékben az orr nyálkahártyáját, mint a fedetlen dörzsmozsárban való 
porításkor Ü gy eljünk azonban a porításnál arra, hogy a gép működtetése után 
várjuk meg, amíg a zárt térben a felkavart szalicilsavpor leülepszik és csak az
után vegyük le a gép fedelét 

A gyógyszerkészítést meggyorsítja, ha a finom poralakban felh?--Sználásra 
kerülő anyagokat pL sza'licillsavat, bómxot stb már ilyen porított :IDapotbruJ 
tartjuk készenlétben 

Az egyetemes őrlőgépet gyógyszerkészítő tevékenységünkben jól tudjuk 
használni A gyors porítás révén a gép munkánkat megkönnyíti, meggyorsítja 
E gép alkalmas még drogok aprítására is 

A mixer-feltétet szuszpenziók és emulziók készítésére használjuk. Készí
tettünk vele suspensio zinci aquosa FoNo IV-t és suspensio síccans FoNo IV-t 
Annak az elbírálására, hogy a kézzel vagy mixerrel készített szuszpenzió a jobb 
és az elkészítést a gép alkalmazása meggyorsítja-e, összehasonlítorttuk a kézzel és 
géppel ké.szítés idejét, valamint a készítmények minőségét 

A mixelőfejben egyszerre 500 g szuszpenzió készíthető 500 g suspensio 
zinci aquosa elkészítési ideje kézzel 12 perc, géppel 8 perc, Az anyagok lemérése, 
összekeverése és az edényzetbe öntés a készítési időbeszámít A géppel való el
készítéskor tekintetbe kell venni a gép hosszabb időt igénylő kitisztítását, mely 
12.-15 perc, ezzel szemben egy patendula és pisztilus elmosása, szárazra törlése 
3-5 perc. A géppel való készítésnél a :rnjxelőfejből a szuszpenzió nem kapar
ható ki teljesen. A veszteség 500 g készítésekor· 15 g Ez természetesen 2 X 500 g 
készítésekor is ugyanannyi. A gyógyszernek a keverőedényből való tökéletesebb 
J<iszedéséhez szükség volna egy hajlítható, esetleg műanyagból készített spatu
lára, melynek használata a veszteséget csökkentené. 

A szuszpenziók minőségének összehasonlítására a szuszpendált részecskék 
ülepedési sebességét vettük alapul Nyomban az elkészítés után 25 ml-t öntünk 
éterkémcsőbe a mindkét úton nyert készítményből A szuszpenziók látszólag 
igen lassan ül eped tek. 24 óra után az elkülönült vizes r ész lj 2 ml és 7 nap után 
egyformán 2,8 ml volt mindil<ét készítményben. E módsret a szusz:pendJált ré
szecskék folyadékon belüli ülepedésének a mér ésére nem bizonyult megfelelő
nek 

Jobb eljárásnak látszott Éllő és Katona módszere, akik a vizsgálandó szusz
penzióból 5 ml-ként előre megjelölt kémcsőbe 15 ml-t tettek, majd egy vissza
hajlitott .szárú pipettával előírt idő után 5-5 ml-t kivettek. A kivett részből 
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szárazmaradék-meghatározást végeztek. Mi az ugyanezzel a módszerrel elkülö
nített szuszpenzió részlegekből 0,1 mg pontossággal lemért mennyiség izzítási 
maradékát határoztuk meg s az eredményt az izzítási maradék Oj0-ában fejez
tük ki 

A kézzel és géppel készített suspensio zinci aquosa izzítási maradékát meg
állapítottuk közvetlenül az elkészítés után vett mintából, majd a kémcsőbe ön
tött szuszpenziók felső (I), középső (II) és alsó (III) harmadának izzítási maradé
kát mértük 112) l és 24 órai ülepítés után vett próbákban Az egyes részletek 
izzítási maradékát az alanti táblázatban foglaltuk össze A közölt adatok 2-2 
mérés középértékei 

% órai j l órai 24 órai 
azonnal 

ii!epítés t!tán 
----~---

:39,60 ! 
I 39,40 39,00 34,29 

kézzel 
Il készített 39 55 39 50 41,02· 

III ~9,60 39,84 42,82 

-~---

39,55 

I 39 .. 50 39,10 34,00 

géppel 
II 39,55 39,50 11,75 készített 

III 39,64 39,90 43,00 

A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a kézzel és géppel készített suspensio 
zinci aquosa szuszpendált részecskéinek ülepedési sebessége között lényeges kü-
1önbség nincs 

Féltevésünk az voli, hogyha nagyobb időközökben vizsgáljuk az ülepe
dést, talán mutatkozik különbség a két módszerrel készített szuszpenzió között 
Ezért a vizsgálat tárgyává tett másik készítményt, a suspensio siccaus egyes 
részleteit l, 2 és 7 napi ülepítés után szívtuk le .. A fentebb leírtak szerint az 
-egyes részletek izzítási maradékát meghatároztuk Az izzítási maradék Oj0-os 
eredményeit a következő táblázat foglalja össze 

Az adatok azt bizonyítják, hogJiiha a diszpergált részecskék ülepedési idejét 
mérjük, számottevő különbség a kézzel és géppel készített szuszpenziók minő
sége között nincs. Egy-egy kémcsőből levett három nróba izzítási maradékának 
átlaga valantivel alacsonyabb, mint a készítés után a~onnal vett próbáé. Ez azzal 
magyarázható, hogy a metilcellulóz-nyákot tartalmazó szusznenzió szilárd ré
szei a kémcső belső falára állás közben kismértékben lerakód~ak 

500 g suspensio siccaus elkészítési ideje kézzel 10 perc,. géppel 8 perc. A gép, 
illetve az edényzet tisztítási ideje a suspensio zinci aquosa-nál leírtakkal azonos 
A géppel készített gyógyszer vesztesége 500 g-nál 17 g 

Végeredményben a vizsgált kézzel és géppel készített szuszpenzióknál az el-
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készítés idejét valamint a készítmények minőségét összehasonlítva, a mixer 
nem gyorsítja ~eg sem az elkészítést: sem a Ininőséget nem javítja 

A továbbia.kban a gyakran előforduló emulsio olei jecoris composita készí
tésénél is végeztünk összehasonlító vizsgálatot. A csukamájolajos enl.ulziót el
készítettük a FoN o technológiai előírásaszerint és mixerrel is Ez utóbbi esetben 
egy patendulában a szappangyökér-Unkturában a vanilint, majd vízben oldot
tuk a szacharin tablettát, az aszkorbinsavat és citromsavat és a többi alkatrészt 
hozzámértük A trikalciumfoszfátot az olajos-vizes részre öntve cs.ontspatuláva] 
néhánysz:or összekevertü...'k:, majd betöltés után a mixelőkelyhet lefedtük s a gé
pet háromszor 1-1 percig járattuk Két adag emulzió kézzel 15 perc alatt, gép-

I I láblázat 

Suspensio sieeans izzítási maratlékai %~ban kifejeZ\' e: 

kézzel 
készílett 

g éppE.! 
készített 

I 

II 

1!! 

Il 

III 

28,48 

28,94 

32,11 

-------

30,16 

28,23 

29,48 

31,52 

7 napi 

2 7,28 ' 20,8G 

29,78 31,90 

:33,3/ 36.44 

~------

26,78 21,75 

29,81 30, 70 

33,70 3G,6S 

pel 12 + 2 per c alatt készült el A gép kimosása kb ugyanannyi időt vett 
igénybe, mint a cink-r ázókeveréknéL A géppel való készítéskor a veszteség 6 g 

A különböző úton előállított csukamájolaj-emulziók minőségének összeha
sonlít,ársJára fö1eoodésük€t és. a r~észecsikék mík:roszkópon vi'z.sgált diszpe:rzi.rtási 
í50ikát v;ettuk. A készitmények swmmellátható1ag 24 óra állács amtt nem föle-
sedtek Az ola.jas fázis diszperzitásfoka ellenben már a kész.Ltés: után awnoo.l 
a mikroszkópos látótérben lényeges eltérést mutatott a kézzel és géppel készí
tett emulziókban Az egyszerű össze:rázáss:al emulgeáLt olajrésziecskék nagysága 
a mixerr,el diszpergárt olaj rié:sZ:ecskéínek a többszöröse. Term.ésZJete.sen minél 
hosszabban keverjük a kehelyben az emulziót, az olajrészecskék annál apróbbak 
lesznek Megállapítottuk, hogy a szobahőmérsékletű elegy a mixerben egy per
ces keverés után 26 C0 hőmérsékletű lesz, s ez a hőmérséklet a gép további 1-1 
perces járatásával 2-2 C0 -kal emelkedik Amikroszkópos vizsgálat szer'int há
romszor egy-egy perces keverés elegendő .. A géppel készített emulzió látóterében 
levő néhány fekete rög a trikalciumfoszfát képe. E szilárd fázis elosztása egyen-· 
letesebb, ha a port nem mérjük a patendulába közvetlenül az összemért alkat
részekre, hanem azt az egy percig már kevert emulzióval dörzsöljük el Majd a 
keveréket a kehelybe visszakaparjuk és a mixert még további kétszer egy-egy 
percig járatjuk 
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2. ábra 
Mixenel készült emul
sio olei jecoris compo
sita (l perces keverés 

[100-szoros nagyítás]; 
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1. ábra 
összerázással készült 
emulsio o1ei jecoris 
composita (100-szoros 

nagyítás) 

1 ábra 
Mixerrel készült emul
sio olei jecoris compo
sita (3 perces kever·.~S 

[100--szoros nagyítás]) 

Az emulziók készítésére vonatkozó összehasonlító vizsgálat szerint a mixer 
nem gyorsítja meg a készítést, de az emulzió minőségét olyan mértékben töké
letesíti, hogy az alkalmazása feltétlenül indokolt 

Steril oldatok közül a rendelőintézet steril fiziológiás nátriumklorld-oldatot 
igényel 200-200 g-os, 10%-os nátriumtioszulfát-oldatot 20-20 g-os adagokban 
Ezeknek sterilizését a múltban átáramló vízgőzzel végeztük .. A 100 C0-os át
áramló vízgőz csak a vegetatív (spóra nélküli) baktériumokat pusztítja el; tehát 
csak közelítő sterilitás érhető el 

A kisméretű háztartási ~,Kuktan gyorsfőző beszerzésével reméltük, hogy a 
steril gyógyszer ek elkészítési idejelerövidül s egyben az autoklávot pótló gyors
főzővel megbízhatóan steril gyógyszer eket készíthetünk A főzőedényhez mellé
kelt használati utasítás szerint a légmentesen lezárt térben 120 C0 kb. 2 atm 
gőznyomás érhető el A Gyógyszerkönyv is ilyen hőfokorr sterileztet autokláv
ban 

A gőztér tényleges hőmérsékletének megállapítására különböző hőmérsék
leten olvadó (107-120 C') anyagokat kapilláris csövekbe forrasztottunk és egy
egy csövet a sterilezendő oldatdkhoz hasonlóan gyógyszeres üvegbe zártunik El
lenőrzésképpen ugyanezen anyagokat tartalmazó másik leforrasztott kapillárist 
nyitott tégelyben helyeztünk a gőztér be 

A gyorsfőzőben az állandó gőztér biztosítására stelilezéskbr egy-egy alka
lommal 600 ml desztillált vizet öntünk. A gőztér maximális hőmérsékletét 7-9 
perc alatt éri el, s ezt a gyorsfőző szelepjének sípoló hangja és mozgása jelzi. 
A sterilezés tehát ettől az időponttól szárnit.. A sípolás után a túlnyomást azonnal 
megszüntettük, a főzőedényt felnyitottuk és vizsgáltuk, megolvadtak-e a kapil
lárisokba zárt anyagaink Megállapítottuk, hogy az amidazofen (op: 108 C0

), 

az azofen (op: 110,5 C0
) szabadon a gőztérben és üvegbe zárva is megolvadt: de 

-sem az acetanilid (op: 114 C\ sem a brómacetokarbamid nem olvadt meg. Tehát 
a gyorsfőző gőzter-ének hőmérséklete csak 110 C0 körül van E hőmérsékleten a 
gőztérben 1,4 atm. nyomás uralkodik 

Eredményeinket alátámasztotta Vitéz d'T. is, aki hasonló vizsgálatokkal a 
"Kukta" gőzterének hőmérsékletét 108 C0-nak találta. Ugyancsak Vitéz dT. álla
pította meg, hogy l literes lombikban vagy kisebb üvegekben levő folyadékok 
0,25 atm. túlnyomás (1,25 atm. nyomás) mellett 20 perc alatt biztosan sterillé 
válnak 

A gőzfazékkal végzett vizsgálataink alapján a fiziológiás nátriumklorid
oldatot és a nátriumjodid-oldatot a "Kuktá"-ban kb. 110 C0-on 30 percig steri
lezzük Miután a mi kisméretű gyorsfőzőnkbe felállítva csak 30 g-os nagyságú 
üvegek helyezhetők, egy drótbetétet készítettünk~ me1yre rézsútOSlan egész 
500 g-ig fektethetők üvegek 100-200 g-os üvegből egyszerre 3-3 db, 300 g-os 
üvegből 2 db és 500 g-os üvegből l db fér el így a gyorsfőző terében 

Az átáramló vízgőzben való eddigi sterilezési lehetőségünkkel szemben a 
"Kukta" gyorsfőző bevezetése meggyorsította munkánkat és a sterilezési idő 
lerövidítése mellett a magasabb hőmérséklettel a ster ilezést biztonságossá tette 

Kapott a gyógyszertár "Labor 4911" gyógyszertári centigrammos mérleget 
is, mely 10 cg-tól 50 g-ig használható, s ezért nem elégíti ki a modern gyógyszer
tári kéZimérleggel szemben támasztott igényeket Kellő gyakorlat után azonban 
a mérleg alkalmas arra, hogy 10 cg feletti pormennyiséget gyorsan mérjünk 
rajta, főleg, ha az anyag jól gördülő, nem tapadós, vagy nem nagy kristályú 
részekből áll Ha méréskor a serpenyőbe az anyagat csak olyan ütemben adagol-
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juk, hogy a kívánt súlyt anyag vissza:szedé:se nélkül érjük el, az egyébként t.ill
érzékeny mérleg a O pontra gyorsan beáll 

Kúpok nagyobb mennyiségben előre készítésénél a vízhűtéses Engler rend
szerű kúpgép használata lénye.gesen gyorsítja a gyógyszerész munkáját Ellen
ben egy-egy vényre felírt kripmennyiség elkészítésére a gép gyakorlatilag nem 
alkalmas, mert összeszerelése és kitisztítása tovább tart, rnint a buzsigép ki
tisztítása 

A gyógyszerkészítés modern eszközei közé soroljuk az infravörös lámpát is, 
mivel az infravörös-sugárzás energiában gazdagabb, mint a nagyobb hullám
hosszúságú hősngarak, a vele való melegítés gyorsabb Mi főképpen kenöcsök 
olvasztására használjuk 

Kenőcseinket zömm-el tégelyben, ritkábban pedig tubusban szereljük ki 
Tubusi:öltőnk, mely csavarmenetes kivezetőcsővel ellátott fém hengerből és mű
anyaglapr a szer elt becsiszolt dugattyúból áll~ könnyen kezelhető és tisztítható_ 
Az előre készített unguentmn antirheumaticum-ot és egyes vényre készített O/V 
típusú kenőcsöket töltjük tubusba 

Egyes gyógy.szerek eltarthatóságának viZsgálata 

A gyógyszerésznek nemcsak a gyógyszertári munka helyes megszervezésére, 
az ésszerű gyógyszerkészítésre, hanem többek között az eltartás közben beálló 
változásokra is gondolnia kell. Dolgozatunk első felében néhány példán bemu
tattuk, hogy a receptúránkban szereplő gyógyszerelőkészítéseknél milyen vál
tozást kiküszöbölő egyszerű eltarthatósági vizsgálatokat vezettünk be 

E tárgykörrel kapcsolatban mutatunk rá a FoNo III és FoNo IV eltartási 
intézkedésének egy hibájál a. A Formulae Normales III kiadása solutio sedatíva 
fortis néven, a IV. kiadása solutio brombarbiturali néven felvett készítményé
nek eltarthatóságát nem korlátozza, holott az, miként dolgozatunk első részében 
említettük, 3-4 heti tárolás után pelyhesedni, foszlányosadni kezd. Az oldat 

4 ábm 
Solutio brombarhituraliban elszaporodott fonalas gt)mba (1400-szoros nagyítás) 
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esetleges pH változását két hónapon keresztül a gyógyszerkönyvi indikátor so-· 
rozattal vizsgáltuk Lényeges színváltozás nem volt 

Vizsgálatainkat megerősítette a Metrohm pH mérőkészülékkel végzett kont
roll is. Mind a friss, mind a kéthónapos készítmény pH-ja ugyanaz-,_ 7,5-7,6 
volt. E gyengén lúgos közeg alkalmas egyes gombák elszaporodására. A kezdet
ben foszlányos fehér zavarosodás, később nagyobb. barnásszürke flokkuluszokká 
nő. Egy ilyen telepből pJatinak:accs.al kivett részt tárgylemezre kentünk fixáltuk 
s híg fuchszin-oldattal festettü!k. A pelyhes csapadék miikroszkóp a1at't fonalas 
spórákat tartalmazó gombának bizonyult. Egyes látótérben a micélium szálak 
nagy tömegben vannak. (Amikroszkópos látótér fényképét alább közöljük.) 

Dolgozatunkban vizsgálat tárgyává tettük gyógyszertárunk magisztrális 
gyógyszerkészítésének korszer ü megszervezési lehetőségeit 

Feladatunkat a vényanyag ismeretében megfelelő előkészítéssel, előre ké
szített és félkész gyógyszerek készletben tartásával és a kisgépek okszerű hasz
nálatával oldottuk meg. Szem előtt tartottuk ugyanakkor a gyógyszer ek eltartás 
közben bekövetkezhető változását Mind az eltartási vizsgálatokhoZ, mind a 
munkaeszközeink gyakorlati értékeléséhez a gyógyszertárban könnyen elvégez
hető, különös felszerelést nem igénylő, egyszerű. vizsgálati eljárásokat írtunk elő 
Munkánk végső célja az volt, hogy javaslatot tegyünk az általunk vélt helyes 
gyógyszertári munka megszervezésére, mely a magisztrális gyógyszer gyorsabb 
és mégis pontos expedícióját s ugyanakkor a gyógyszertári munkakörülmények. 
megjavítását célozza 
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A GYŰGYSZERÉSZ FELELÖSSÉGE A GYÖGYSZERKIADAsBAN 

HORVÁTH DEZSÖ 
(Pécs) 

A mai gyógyszerészeti munka - a gyári készítmények nagymérvű térhódí
tása következtében ·- a törzskönyvezett gyógyszer készitmények, a specialitás ok* 
irányába tolódott el. A gyakorló gyógyszerész munkájának nagyobb része a spe
cialitások kiadása. A specialitásokkal való munkát a kereszt jelzésekkel kapcso
latos rendelkezések szabályozzák.** Ezt a munkát a gyógyszerészek többsége le
nézi, nem szárrútja gyógy:szerészi tevékenységnek, hanem - valljuk be őszintén 
___. hajlamosak vagyunk ebben a munkában a gyógyszerészi merkantilizmus 
térhódítását látni (ami ellen állandóan küzdünk). 

Schulek akadémikus ma már klasszikussá vált megállapítása, hogy "a 
gyógyszerész legyen gyógysze1· .szakéTtő", - a specialitásokkal való munka te
rületére különö.sen vonatkozik. A jelen követelményei szerint gyógyszerszak
·értőnek lenni nemcsak annyit jelent, hogy tisztában vagyunk és jól elvégezzük 
(gyógyszertári körülmények között) a tájékoztató gyorsvizsgálatokat, hogy a 
galenusi és reoeptúrai te..."hnológia*** műfogás1ait ismerjük és keHő helyen jól al
kalmazzuk, hanem ismerjük a: speciaLítások összetételét (minőségi és mennyi
ségi), indikációs és kontraindikációs területeit és nem utolsosarban az egyes ké
szítmények mellék- és méreghatásait. A mellékhatások kérdése ui az, ahol leg
jobban megnyilvánulhat a gyógyszerész gyógyszerszakértői tudása, tevékenysége 
és különösen kiemelkedik felelőssége 

Figyelemmel kísérve az évi gyógyszerfogyasztási .statisztikát, világviszony
latban emelkedést észlelhetünk Külföldi gyógyszerészeti és orvosi szaklapokban 
egyre gyakrabban találkozunk a fokozott gyógyszerfogyasztás problémájávaL 
Ez a probléma hazai szaklapokban és kongresszusokon is mind gyakrabban je
lentkezik Svájcban már a napisajtó is foglalkozik a mértéktelen fájdalomcsilla
pító fogyasztás egyre súlyosbodó problémájával (lásd később) 

* Jelenleg a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények megoszlása kb. a következő: 
240 tablet~a, drazsé,, pilula, 190 injekció, infúzió, száraz ampulla, 55 oldat, csepp, s7j
rup, 18 kup, _35 kenócs, zselé, 10 por, sebhintőpor, 18 különböző készítmény 66 szero-
bakteriológiai ké.szítmény, ll gyógytápszer, 6 tápszer, 35 reagens. ' 

" 8360-2/1954 (Eü K 5 ) Eü M. sz. Utasítás és a 21j1958 (Eü K 9.) Eü M. 
'F "Ctasltás. 

*** A kettő között \:éleményem szerint csak mennyiségi különbség van 

1/6 

A gyakorló gyógyszerész naponként találkozik olyan "betegekkel", akik & 

gyógyszert úgy fogyasztják, mintha az mindennapi táplálékuk elengedhetetlen 
tartozéka lenne 

Itt fonódik (kapcsolódik) össze a szocialista gyógyszerész* kétir·á.nyú tevé-· 
kenysége: a gyógyszerszakértőé, a gyógyszerész kötelező' egészségügyi felvilá
gosító munkájával. Mert ha ismerjük a specialitások mellékhatásait, figyelmez
tethetjük a beteget, hogy pl nem egészen ártalmatlan a szervezetre a mérték
telen Kaiil-fogyasztás (lásd részletesen később) Nem mindegy az sem, hogy 
ősztől tavaszig - ha kell, ha nem - Codein-Stibium tiblettát vagy egyenesen 
Coderit tablettát szed a beteg, vagy arra hívjuk fel a figyelmét, hogy a szamár
köhögős gyermek gyógyulása után a fiókban megmaradt Chlor·ocid drazsé nem 
arra való, hogy saját nátháját napi egy-két draz:séval "kezelje" A Chlorocid 
veszélyességével kapcsolatban utalok néhány hazai közle-ményre (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9) 

A gyógji'Szer:szakértői .és felvilágosító munka két területen kíván különö.sen 
fokozott tevékenységet a gyógyszerésztőL Elsősorban a kézieladás területén, má
sodsorban a korlátlanul ismételhető vények területén 

A kézieladás legnagyobb része a fájdalomcsillapítók és a nyugtaták (21/1958. 
Eü. M sz. Utasítás alapján). A vényköteles, de újbóli aláírást nem igénylő 
gyógyszerek között is igen sok az olyan, melyeknek az orvos megkérdezése nél
küli szedése (ellenőrzés nélküli szedés) ártalmas lehet a betegre (Niton dra
zsé,** szulfanilamid-készítmények, orális antibiotikumok stb.) 

A határtalan és szabad gyógyszerfogyasztás meggátlása és csökkentése ér'-· 
dekében a gyógyszerésznek farmakológiai felvilágosító munkát kell folytatni. 
Ehhez viszont tisztában kelllennie az egyes ,gyógyszer ek mellékhatásaival 

Jelen munkában röviden szeretném vázolni néhány leggyakrabban használt 
gyógyszer mellékhatását Hangsúlyozom, hogy nem heveny mérgezésekről kí
vánok beszélni, hanem egyes folyamatosan, kisebb-nagyobb mennyiségben sze
dett gyógyszer mellékhatásairól, az esetlegesen fellépő következményekről és 
ezzel kapcsolatban a gyógy.szerész felelős.ségéről. 

A tárgyalandó gyógyszereket az alábbi csoportokba osztom: 

I Fájdalomcsillapítók (és hőcsökkentő szerek) 

a) kodein csoport 
b) pírazolou szármaZékok 
c) anilin származékok 
d) szalicilátok 
e) atofán csoport 

U Nyugtalók 

a) brómsók 
b) barbitur átok 
c) barbiturátmentes altatók 
d) ataraktikumok 

III Néhány vényköteles gyógyszer 

* A tőkés államok gyógyszerésze mindenekelőtt az üzleti szemDontokat (Úibblet~· 
fogyasztás, divatos készítmények stb) tartja szem előtt -

** A Niton drazsé már kiadható kézieladásban is 
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I Fájdalomcsillapítók é~ hőcsökkentő .szerek 

a) Kodein csoport 

A klasszikus fájdalomcsillapító szerek közül csupán a kodeincsoport tagjai 
jöhetnek számításba, főleg mint köhögés csillapítók a Su.pracodin tabletta (dl
hidrokodeinon bitartarát) kivételével, lévén a morfin, petidin-Dolargan (és más 
szintetikus morfin-szerűen ható fájdalomcsillapító). a szko_polamin-csoport tag
jai két üreskereszt jelzésűek A kodein-csoport gyógyszerei közül a kodeint; 
Codein-stibiumot, Codein-Acisalt, Pulv. codacetinit, Code1itet, Dolort, ennek 
magisztrális és FoNo variációját és a Hydrocodint említem 

Igen sokan azt tartják - mint már előbb említettem -~ hogy az első őszi 
köhintéskor valamilyen kodein-készítményt kell szedniük,. _és ha már elkezdték, 
az egész őszi-téli időszak alatt a gyógyszert folyamatosan kell fogyasztaniuk 
Sajnos, ha a sokhelyütt tapasztalható liberális felfogást (a gyógyszerész részé
ről) ki is kapcsoljuk, meg kell állapítanunk, hogy szabályos orvosi vényhez na
gyon könnyen hozzájuthat a gyógyszerfogyasztó. 

Nézzük meg, hogy a fenti készítményeknél -· főleg ha huzamosabb szedés
ről van szó --· milyen mellékhatásokkal kell számolnunk, és miért kell a beteget 
figyelmeztetni, hogy lehetőleg aZ mvossal történt előzeto...s megbeszélés után 
szedje állandóan a kérdéses készítményt · 

A kodein-csopmt specialitásainál mellékhatás szempontjából a ik.odeint, 
efedrint, etilmorfint, hidrokodint, .stibiumot kell figyelembe vennünk A többi 
alkatrészt - acetilszalicilsav, fenacetin, amidazofen - később tárgyaljuk 

A kadein, etilmarJin és hidrakadin bár egykeresztes szerek és nem tartoz
nak a kábítószerek közé (szigorúan véve az emlitett három anyag is kábítószer, 
mivel apiátok közé sorolhatók), mégis bizonyos mértékig óvatosan kezelendők. 
Ritka a megszokás, de főleg az etilmarfiu okoz gyorsan múló euphoriát, ami 
fokozza a hozzá~zokás lehetőségét. Ugyancsak huzamosabb szedésnél abstipatiót 
okozhat, melyre elsősorban labilis gyomor-bélrendszerű betegek reagálnak, és 
fejlődhet ki náluk az idült székrekedés igen kellemetlén és nem egészen veszély
telen állapota .. 

Efedrint (0,02 g) tartalmaz a Coderit tabletta, mely szükség eselén hurutos 
megbetegedésekben igen jó hatású, de állandóan szedve vérnyomásemelkedés.t, 
szívpanaszokat, álmatlanságot, nyugtalanságot okoz 

Stibium sulfuratum aurantiacum hányást ugyan nem okoz, mint a többi 
antimon-vegyület, de enyhe nauseát igen. Főleg huzamos vagy állandó szedés 
esetén. Ez viszont az általános közérzetet erősen befolyásolja 

A klasszikus fájdalomcsillapítók mellett a gyakorlatban igen elterjedtek a 
f'ájdalom_csillapító és hőcsökkentő szer eket tartalmazó ·speciali tás ok, FoN o-ké
szitmények, valamint magisztrális kombinációk (kevertporok, különböző alka
lommal rendelt fájdalomcsillapítók stb) 

b) PiTazolan származékok 

A leggyakr ah ban használt fájdalomcsillapítók közölt az azophenum coffei
num citricum vagy arnidazophenum formájában, esetleg számtalan variációjá
ban találjuk a pirazolon gyűrűs vegyűleteket.. 

A készítménycsoport veszélyességét fokozza, hogy bármilyen mennyiségben 
bárki hozzájuthat, mivel nem ker esztes szer ek 

N em ártalmatlan készítmények Huzamos és állandó szedés esetén súlyos 
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csontvelő ártalom léphet fel, gyengébb mellékhatásai ,____ melyek a készítmény 
szedésének azonnali abbahagyására figyelmeztetnek - étvágytalanság, émely
gés, az ajkakon megjelenő cianózis stb. A pitazoion gyűrüs vegyületek különben 
közismert allergizáló vegyűletek (19, 31 stb) 
· Megjegyzem, minden rendszeres fájdalomcsillapító szedés, kevés kivétellel, 
többnyire az öngyógyítás igen rossz szokására vezethető vissza. Fájdalomcsilla
pítókkal csak ideig-óráig tartó hatás érhető el és csak a tünetek befolyásolha
tók, de a fájdalmat kiváltó ok nem szüntethető meg. Sőt talán furcsán hangzik, 
de maga a fájdalomcsillapító okozhat fejfájást. Horányi és Rév (ll) néhány sú
lyos KaTil abuzusról számolnak be, ahol a fokozatosan emelt gyógyszeradag 
anaemiát, rn .. ethaemoglobinaemiát okozva újabb fejfájást váltott ki. 

A gyógyszerésznek meg kell győzni a ilLegrögzött fájdalomcsillapító fogyasz.,. 
tókat, hogy alapos kivizsgálásta forduljanak orvoshoz, aki majd individuális 
oki terápiát fog bevezetni. 

Külön kiemelem a pirazolon gyűrűs vegyületek. legújabb cleriváturnát a 
fenilbutazon-származékokat (Buta.zolidin, Rheopyrin, Irgapyr-in, \.YVofapyrin, Bu
talidon stb.) 

A r:eumás megbetegedések ez;e·n legúj.abb gyógyszere nagy népszerűség
nek. örvend, hiszen a sok reumás beteg örömrnél üdvözölte eZit a hatásos -
bár csak tüneti kezelésre alkalmas - új gyógyszert .. Hauschild (12) adatai sze
rint az összes pírazolan-származékok közül a fenilbutazon rendelkezik a legma
gasabb értékű láz, fájdalomcsillapító, antireumatikus éts. gyulJadátScsökikentő 
hatással Ezzel szemben a toxicitása is a legmagasabb. Az orvosi irodalomban 
számtalan hazai és külföldi szerző (13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 1a) számol be a fenil
butazon-származékok meglehetősen súlyos mellékhatásairól. Megjegyzem a fe
nilbutazonoknak mint gyógyszereknek alig 6-7 éves múltjukhoz viszonyítva
főleg külföldön - alig áttekinthető az ir odalmuk 

A fenilbutazon-származékok alkalmazásakor igen gyakoriak az allergiás 
bőrjelenségek;· az urticariától a dermatitis exfoliativáig (pl 18 1a) Hazai viszolly
latban Vánkos és Pa.stin.szky (14) számolnak be egy Rheopyrin okozta halálos 
Steven.s-.Johnson syndromáról.* Scheuer-Karpin (20) két halálos kimenetelű 
fenilbutazon allergiáról számol be (Wofapyrin). Vánkos és Batinszky esetében 
"érdekesség"-ként említhetjük, hogy a beteg két hét alatt 50 Rheopyrin drazsé! 
vett be, tehát nem mérgezés vagy túladagolás, hanem jellegzetes molekula-árta
lommal állunk szemben (A magyar ir odalomban ismertetett esetek mindegyiké
ben terápiás adagok okozta ártalommal találkozunk ) 

A másik igen súlyos mellékhatás, amellyel számolni kell a fenilbutazűnok 
alkalmazásakor, a gyomor-bél tünetek, konkrétan: gyomorégés, gyomorfájás, 
gyomorfekély aktiválódása stb. Ezek a tünetek egészen a súlyos gyomorvérzésig 
(az aktiválódott fekély következtében) fokozódhatnak Két, illetve hat gyomor
vérzéses esetről számol be Jávor és Bence (13). Mind a nyolc esetben a betegek 
terápiás mennyiségű Rheopyrirut kaptak (a helyzet ugyanaz, mint az allergiás 
jelen.ségelmél). Ugyancsak terápiás adag után fellépett fekélyes esetekről sz~
molnak be Kenéz és Tatár (18), valamint Aberle és Varga (18/a) is 

A vérképző rendszerre sem közömbös a fenilbutazon kezelés, hiszen annak 
lebontási termékei a hidrazobenzol, benzidin és anilin ismert vérmérgek A 

* "Stevens-.John.Son syndmma: Eryth .. exs. multiforme súlyos formája; magas 
láz, nagyfokú elese-ttség, generalizált multiforme-szerű eruptiok, febris continua, ki
terjedt nyálkahártya tünetek (conjunctivitis purulenta, stomatitis, balanoposthitis ero· 
Siva), esetleg még nem baktenális pneumonia" (19) 

12* 
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fenilbutazonok ezen hatásár a a Rheopyrin i:s1ner tető je is utal: ,)eucocyta szám 
kontr ollálása éppen úgy, mint az amid azofennél " 

Rewert.s (16) közleményében a fenilbutazonok víz~retenciós hatására hívja 
fel a figyelmet, mondván, hogy butazolidin alkalmazásakor oedema, haematur·ia 
léphetnek fel. Veseelégtelenség esetén a fenti tünetek nem súlyosabbak 

Ugyancsak kontraindikáció lehet az esetlegesen fennálló görcskészség is .. 
Dienemann (15) szerint a fenilbutazon-származékok görcsokozák 

A fenilbutazon-származékok _antipi? etikus és antiflogisztiku.s hatását a tüdő
gyógyászatban is hasznosítják Intézeterr kívüli alkalmazása azonban a tuber~ 
kulózist aktiváló hatása (mellékhatása) miatt -- kortizon-szerűen hat - nagy
fokú óvatosságra int Vmja.s (21) nyolc esetről számol be, ahol a specifikus fo
lyamatot fenilbutazon lobbantotta fel 

Egy okkal több, hogy a Rheopy?in drazsé szedésé-t szigorúan 'és csakis az 
orvos rendelése alapján és ellenőrzése mellett engedjük meg. Varjas beszámo
lóját így fejezi be: "A fenilbutazon a tbc-s megbetegedéseket előnytelenül be
folyásolja A rheumás panaszok megszűnése mellett a változatlanul magas 
We-érték vagy láz jelentkezése figyelmeztető jel Tbc--s anamnézis esetén csak 
gátlószeres védelemben adható 

A fentiekben felsorolt szerzők és közlemények főleg néhány eset kapcsán 
beszélnek a fenilbutazon ártalmakról Ezzel sze1nben Rechenberg (17) 93 olda
las monográfiában foglalkozik a kérdéses vegyület-csoporttal Köl).yvének 50 
oldalán csupán a mellékhatásokat tárgyalja .. Mauer (21) dolgozatában 3934 fe-· 
nilbutazonnal kezelt esetet ismertet, melyből 1199 esetben jelentkezett külön
böző súlyosságú mellékhatás Ezekből az adatokból is láthatjuk, mennyire szük-· 
.séges a fenilbutazonnal kezeltek állandó orvosi ellenőrzése. (Az öngyógyítást 
minden körülmények között meg kell akadályozni) 

A fenilbutazon-származékokkal kapcsolatban igen elgondolkoztató Pember
ton (22) megállapítása, mely szerint napi 1200 mg fenilbutazon alkalmazásakor 
az esetek 23°f0-ában jelentkeztek mellékhatások Ugyanakkor· hasonló adagolás 
mellett öregkorban átlag 660f0-ban léptek fel különböző típusú és mérvű mellék
hatások. Ha figyelembe vesszük, hogy a mozgásszervi megbetegedések nagyobb 
része idősebb korban jelentkezik, igen súlyoSnak kell ítélnünk a fenti meg
állapítást 

Már most felv.etődik a kér;dés: hogyan segíthet ezen a gyógyszerész? Megint 
csak azt mondhatom, hogy mint gyógyszerszakértő ismeri a Rheopyrin súlyos 
mellékhatásait, felvilágosítja a beteget, hogy·- mivel ismétlésre hozott vényről 
van szó - beszélje meg előbb orvosával: van-e még szüksége a gyógyszer sze-· 
désére, szedheti-e tovább is a Rheopyrint? Az orvos tudni fogja, hogy enge
délyeZze-e a gyógyszer folyamatos szedését vagy sem Itt már nem csupán egy
szerű egészségügyi felvilágosításról van szó, hanem a gyógysze1ész felelőssé
géről is/ 

Helyesnek tartanám, ha az orvosok a 8360-2/1954 Eü. M sz. Utasítás adta 
lehetőséget - 16 § (3) - kihasználva, a Rheopyrin drazsét .,ne repetetur" jel
zéssel látnák el 

c) Anilin .szálmazékok 

Az ismeretes fájdalom- és lázcsillapítók között igen sok tartalmaz fenacetint 
(Karil, Antineuralgica, Sa_lvador-, Dolor, kevert porok, FoNo készítmények stb.). 

Az első anilin-származék lázcsillapítót - az acetanilidet - hamarosan kö-
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vette a kevésbé mérgező fenacetin, mely sokáig egyeduralkodó volt a lázcsil
lapítók között lge'n jól bevált mint láz- és fájdalomcsillapító, sőt bizonyos .sze
datív hatással is rendelkezik Nagy előnye, hogy 4-6 órán át a bőrerek tágí
tásával következményesen csökkenti a hőmér sékletet 

Mint tartósan szedett fá.idalomcsillapító azonban óvatosan kez.elepdő, mert 
- anilinszármazék lévén - a szervezetben paraaminofenollá bomlik le, mely 
közvetett methaemoglobinképző vegyület (A methaemoglobinaemiával Antal 
foglalkozik részletesen ,,A Gyógyszerész" 1955. 12 számában) Fokozza a fena
cetin veszélyességét esetleges klóracetanilid tartalma, mely gyártási mellékter
mékként keletkezik A Ph Hg. V. (23) szerint a fenacetin legfeljebb 0,5% klór
acetanitidet tartalmazhat A klóracetanilid hemoglobin-képző voltával kap
csolatban hazai szerzök közül Fekete (24) végzett farmakológiai viz."igálatokat, 
kémiai meghatározásával pedig Zöllnerné (25) foglalkozott. 

A fenacetin ma már önmagában is ritkán használatos gyógyszer, annál inkább 
specialitásai és magisztrális kombinációi, melyekhez többnyire szabadon hozzájuthat 
btirki. Króniku.s mérgezé,sről számolnak be - a már előbb említett szerzők - Ho-
1'ányi és Rév (11), ahol az ismertetett három esetben a súlyos anaemia okozója a 
hosszú ideig tartó nagy mennyiségű Kar il és a kevert porok szedése volt Mindhárom 
esetben a fenacetint tartalmazó gyóg-yszel'ek kihagyása rohamos javulással -járt 

A feilacetin abuzus okozta elváltozások világszerte az érdeklOrlés homlokterében 
állanak 

1958-ban zajlott le Freiburgban "Phenacetinabusus und Nierenschiidigung'' cím
mel és témával egy szimpozion, melyen svájci és 11émet kutatók (kórbonctan, toxi
kokgia. klinikum) megvitatták a fenacetinabuzus következményeként jelentkező sú
lyos, főleg \-esekncsodá.sokat 

Moeschlin - a kiváló svájci toxikológus - megdöbbentő adataiból érde
mesnek tartom megemlíteni: Svájcban - ahol jelenleg majdnem világviszony
latban - legnagyobb a fájdalomcsillapító fogyasztás, hat év alatt 17 OOO kg-mal 
emelkedett a fenacetinfogyasztás (1950-ben 28 OOO kg, 1956-ban 45 OOO kg) Becs
lése szerint Svájcban kb 20 OOO a fenacetinabuzus okozta betegek száma. A di
vatos fájdalomcsiiLapíí!.ók közül 32 tartalmaz fenacetint A szimpozion anyagát 
könyvben is kiadták (26) 

Molnár (27) három fcnacetin károsodást ismertet, melyből egy idegrendszeri, -
egy vérszegénység- és vesekárosodást, egy pedig vesekárosodást szenvedett (ez utóbbi 
nagy mennyiségű Karil- és Salvador-tablettát fogyasztó gyógyszerésznő volt). 

A. mértéktelen ferracetin fogyasztás okozta ártalmakra hívja fel a figyelmet .Ja.
sinszki és Wuhrmann {28) is A vérképző rendszeri ártalmak (methaemoglobínaemia) 
mellett a feltűnűen megszaporodott pyelonephri-tis és inte1 stitialis nephritis eseteket 
a fenacctm abuzussal magyarázza 

Heu.bi (29) ugyancsak a vesekárosodások problémáját tárgyalja a Svájcban szo
k~lSOS gyűjtőnéven -· "Sa1'idon-nephriiis" - említve a problematikus témakört 

A csecsemő- és gyermekkorban okozott ártalmakról - főleg methaemoglobinae
mia - a "Gyógy.szerészet" egyik referátuma 1.esz említést (30) 

A mértéktelen Karil-fogyasztás még a koffeintartalma miatt is ártalmas 
Sokan nem is a fájdalom enyhülését hanem a koffein előidézte álllapotot várják 
a Kariitól A fokozott munka segítségére eleinte bevett napi egy-két tabletta 
napi négy-öt, sőt többre emelkedik, melynek következménye a krónikus kof
fein-mérgezé.s lesz, mely szívdobogásban, álmatlanságban, gyomorpanaszokban 
nyilvánulhat meg, nem is beszélve a ferracetin és amida·wfen okozta vérképző-
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rendszeri ártalmakról (A közelmúltban forgalomba hozott Kafka tabletta csak 
koffeint tartalmaz, ennek használatakor nincs kitéve a beteg a fenacetin- és 
amidazofen-ártalomnak ) 

d) Szalicilátok 

A szalicilátok hőcsökkentőszerként való alkalmazása a .szalicilsavval kezdő
dött, mely a bőrereket tágitja, erős izzadást okoz (31), de meglehetősen toxikus 
Továbbiakban ennek nát1·iurn.sóját használták láz-, fájdalomcsillapítónak és 
gyulladáscsökkentőnek, majd ezt követte az acetilszalicilsav és ennek sói fNeo-· 
hydropyún (magnézium-só), A.lin (alumínium-só), Kalmopy1in (kalciu~-só) 
stb.], végül a szalicilsavamid, melyet FJggosaiil néven isn1erünk 

Az acetilszalicilsavat és a nátriumszalicilátot egyik legártalmatlanabb 
gyógyszerünknek tartják.. Olyannyira, hogy igen sokan még gyermekeknek is 
nyugodtan adják, sőt gátlástalanul ajánlják. Az említett gyógyszerek nem egé
szen veszélytelen voltáról számol be egy ameri.ltai közlernény (32): az USA-ban 
1952-ben 113 szalicilát túladagolásból származó haláleset történt, melyből 86 
(76,1%) 5 éven aluli gyermekekre esik A közlernény szerint 5 éven aluli gyer
mekeknek csak orvosi rendelehe szabadna A.spirint kiadni Meg kell említeni 
még az igen gyakori szalicilát érzékenységet is, mely főleg bőrtünetekben aszt
más rohamokban nyilvánul meg 

e) Atofán-csoport 

Az acifenochinolin-származékok specifikus antireumatikumok Hatásme
chanizmusuk a húgysav-kiürülés fok~zásán alapszik azonkívül fájdalom- és 
lázcsillapító hatással is rendelkeznek. Közel sem ártalmatlan szerek; Acitopho
san, Tofamid, tabletta phenamidi stb 

Legtöbb beteg a fenochinolin tartalmú gyógyszer eket helytelenül állandó 
fájda1omcsillilpitóként szed!i, holott a helyes antix>eumatiilm.s terápia: napi 6-8 
tabletta 4-5 napig, utána legalább egy hét szünetet kell tartani. Huzamosabb 
szedés súlyos májártalmat okozhat. 

Ismert mellékhatásai, melyek kisebb mennyiség szedése esetén is felléphet
nek: gyomorpanaszok, csalánkiütés, veseizgalom. 

A fájdalomcsillapító kombinációk okozta ártalmakat hosszú oldalakon so
rolhatnánk, de bármennyi készítményt is említünk, mindig arra a következ
tetésre jutunk, hogy nemcsak az orvos, hanem a gyógyszerész is felelős a beteg 
emberért 

II Nyugtaták 

A fájdalomcsillapítók nagy családja után a mindennapi gyakorlatban t&Ján 
a legnagyobb mennyiségben a különböző nyugtatókészítmények szerepeinek 

A nyugtaták számtalan variációja közül a négy alapanyagat érdemes vizs .. 
gála t tárgyává tenni: 

a) brómsók 
b) barbiturál tartalmú készitmények 
c) barbiturál-mentes készítmények 
d) a taraktikumok 
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a) BJómsók 
A használatos nyugtaták közül a brómsó-készítmények kezdenek "kimenni 

a divatból" Ennek ellenére- IIÚvel könnyen hozzáférhetők - foglalkozam ve-
lük (Neupon, Polybmm). · 

Az orvos rendelkezése és megkérdezése nélkül szedett bróm-készítmények
nél a beteg elsősor ban gyomorpanaszokkal találkozik, főleg ha étkezés előtt, 
üres gyomorra veszi be a gyógyszert. IVIagyarázata többek között az, hogy a 
polybrom tabletta oldódásakor a gyomorban hi~ertor:-iás _oldat keletkezi~, mely 
a gyomornyálkahártyát izgatja és ezzel émelygest, hanyast ok?z (~1). B_1zony~s 
mértékű izgalmat a gyomorsósav hatására keletkezett (HBr) bromlndrogensav lS 

okoz. Ezért a polybr om tablettát mindig feloldva ke~l é.tkezP..s után beve.nn.~. 
Tartós szedéskor· a további, súlyosabb tünetek lS Jelentkeznek, annt ossze

foglaló néven b1·omizmusnak nevezü~lc 1\IIegnyih~ánul~sai:_ apá.tia, csök,kent em
lékezőképesség, mely tünetek súlyos 1degr endszer1 elvaltozasoklg; fokozodhatnak. 

b) Barbiturálok 
Legnagyobb mennyiségben a nyugtaték között a barbitu.1~l tartalmú f!yógy~ 

szerek szerepeinek Ezekhez is -· főleg a Sevenaletta tablettakhoz -- konnyen 
hozzájuthat a beteg. (21/1958. Eü. M sz Utasilás alapján még jó néhány +-es 
készítménYt beszerezhet bárki.) _ ..... " 

A bar-biturálokkal történő idült mérgezést okozhatja a lassan k1urulo (fencr
barbiturál, barbitur ál) készítmények kumulációja, vagy a hozzászokás .. , Veszé_-· 
lyessége a barbituráloknak az, hogy csak az altató hatáshoz I;het hozzaszok?-1, 
de a kérdéses vegyület mérgező hatása megmarad. így az. alvaszavarral (az_ al
maÜailság meghatározás helytelen) küszködő beteg, k1 egy ~~venalettav~ 
kezdte. hozzászokott az altató hatáshoz és egyre nagyobb menny1seget vesz be. 
így a krónikus mérgezés akut mérgezéssé fog v~lni * . .. . . '" 

Az állandó barbiturál "fogyasztás" egyre sulyosbodo tunete1: bagya.dtsa?, 
közömbösség, támolygó járás, lassú tagolt, majd dadogó beszéd, remegés, ket_to~ 
látás stb. Természetesen ezekből adódik a munkaképesség rohamosan fokozodo 
csökkenése 

A világirodalomban mind gyakrabban találkozunk a barbiturfl~:mus - -~ ál~
talában az altatószer--abuzus -problémájával, főleg az USA-ban, Damaban, SvaJcban. 
Csak jellemzésképpen megemlítem a .,Gyógyszerészet"-ben közölt egyik r·::ferátum1(51) 
megdöbbentő adatait Dániában (4,5 millió lakos) 1957-ben 9000 kg altatoszer fogyott 
Ezek szerint egy lakosra 10 tabletta altatószer jutott Svájcban 1957 ~vben ~300 he
veny altatósz.ermérgezést tartanak nyilván. (Sajnos, még nagyon sok nodalmi adatot 
sorolhatnánk fel, melyekből végtele-n szomorú kép tárul e-lénk) 

A barbitur ál megszokás problémájának irodalmából csak néhány- átfogó 
közleményt emelek ki. Völksen (33) igen alapos dolgozatában tárgyalja az al
tatószerabuzus egyre ijesztőbben jelentkező problémáját. Munkájában foglal
kozik a hozzászokás lehetőségével, a túladagolással,. az öngyilkosságr-a és gyil
kosságr a felhasznált altatószerekkel Az említett esetekben leggyababban (gy<;
korisági smrend) a Ver·onal, PhanodoT"'TL, Luminal szerepelnek, ntkabban a bro
mozott karbamid-származékokkal is találkozunk 

Szentmiklósi (34) a JAMA-ból vett referátumában a barbiturálok elvonása
kelor jelentkező súlyos absztinenciális tüneteket írja le 

* Az akut barbiturál-intoxikációk eredményesen kezelhetők a Megimide injekció 
és a -Spiractin injekció előállítása és forgalomba hozatala óta 
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Az újabban hivatalos amylbm bitural um ~- mely Dor lotyn néven kerül for
galomba~ már elég sokszor .szerepelt a mérgezési osztályok anyagai között 

A barbiturálok és kombinációinak állandó és rendszeres szedése súlyos, sok
r étü elváltozásokat okozhat. A fentiekben csupán néhány szempon tr a mutattarn 
rá. Mindezekből azonban látható, hogy rnilyen nagy a gyógyszerész felelőssége, 
mikor altatót ad a beteg kezébe 

Itt kell megemlékezni még a Barbamid "fogyasztók''· nagy táboráról is A bar
barniddal élők kettős veszélynek vannak kitéve: az amidazofen vérképzőrendszeli 
ártalmának és a bar•bitur'álon keresztüll a barbitmái ártalo-mnak E kettő ismert mel-· 
lékhatásain kívül több szerző ír le Barbamíd és Veramon okozta súlyos bőrelválto
zásokat is. Vemmon mellékhatásr'ál (bőrtünetek) számol be Rajka ö. (35/a), valamint 
Rajka Gy (35) is. Ez utóbbi szerző súlyos Barhamid által kiváltott Steverzs-.Johnson
synd1-c-mát ol számol be 

c) Barbiturál.-mentes altatók 

A legújabban előállított és forgalombahozott barbiturál-mentes altató a 
Noxyron tabletta (a-fenil-a-etil-glutár:savam:id, Doriden), mint elaltató- é:s át
altatószer ismert Rövid múltjához viszonyítva mellékhatásainak viszonylag 
nagy az irodalma. Cs,ak néhány közleményt említek Battegay (36) hat Doriden 
abuzust említ meg. .!\.z idézett közleményben figyelemre méltók a jelen1:!k1ezRrtt 
súlyos elvonási tünetek és az, hogy négy Doriden-mániás a klinikai kezelés (el
vonás) után hamarosan visszaesett. 

Bőrelváltozásokról - egy tabletta (0,25 g) bevétele után - Daróczy (37) 
számol be .. Az eset súlyosságára jellemző, hogy csak erélyes hashajtó és anti
hisztamin kezelésre az ötödik napon sikerült az allergiás állapotot leküzdeni 

d) Ataraktikumok* 

Az ataraktikumok a nyugtaták nagy csoportjának legújabb tagjai. Világ
szerte számtalan készítményt (készítményfajtát) állítottak már elő. Főleg a nyu
gati államokban ~- a kapitalista egészségügyi és ipari érdekek egymástól elvá
laszthatatlan összefonódása következtében ~ egyik ataraktikumot gyors iram.., 
ban követi a másik Ennek arányában természetesen mind több és több, az em
lített szerek mellékhatásaival foglalkozó közleménnyel találkozunk. 

Ezek közül csak azokból említek néhányat, m.elyek a magyar készítmény, 
az Anda.xin analóg készítményéről (Meprobamat) ·- jelentek meg 

Elsősorban meg kell állapítani, hogy az Andaxin ma "divatcikk" Így a 
gyógyszerésznek óvatosan kell kezelni az ismétlődő Andaxin-vényeket, mert a 
kimondott mellékhatások mellett nem hanyagolhatjuk el a megszokás veszélyét 
sem Erre utal az "Egészségügyi Világszervezet egyes "nyugtatószerek" elterje
dése ellen-'J címmel közölt referátum is (38), m_ely felhívja figyelmünket az újabb 
gyógyszerek újabb veszélyeire 

A megszokáson kívül számolni kell a jellegzetes vegyületártalommal is. 
Több közlernény (19, 39, 40, 41, ·:1-2) ismerteti a középsúlyos és súlyos allergiás 
reakciókat, melyek Prednizolon, Kortizon, ACTH kezelésre gyógyultak. 

Az ataraktikumok csoportjába soroljuk a me~tersége.s hibernáció révén vi-· 
lágszerte igen gyakran elterjedt klórpromazint (fenotiazin származék) is; Hi-· 
bernal (Largactyl, Mega fen, Aminozin, Thorazin stb) 

* Az ataraktikumokról igen jó áttekintő közleményt találunk az Orvo-si Hetilap-· 
ban Szórády és Koltay tollából (47, 48) · 
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Mint kézieladási gyógyszer nem jön számításba: de orvosi vényre kiváltott 
és összegyűjtött Hibelnal drazsé már több esetben volt öngyilkossági méreg-· 
anyag Lázár (43) a magyar orvosi irodalomban elsőként számol be tizenhét 
heveny klórpromazin mérgezésről (suicidium) A klórp:romazin mérgezések 
prognózisa jó. Mind a 17 említett mérgewtt gyógyult A mellékhatásc>kat 
rnelyek terápiás .a1kalmazáskor is felléphetnek - okvetlenül ismerni kell a 
gyógyszer észnek 

Elsősorban·-· főleg a gyógyszer alkalmazásának kezdetekOI ~ orthostatikus 
collapsus léphet fel, ·mivel terápiás adagok is (sőt ennél kisebb) erősen lazít
ják az értónust 

A kló1promazinok gyakran okoznak bőrelváltozásokat Contact dermatitis
ről elő~zör Lewis és munkatársai (44) számoltak be. Véghelyi (45), valamint 
Pastin.szkY--Rácz (19) is megemlékeznek monográfiáikban a klórpromazinok 
ezen mellékhatásáról Az OMI is felhívja erre a figyelmet, az egészségügyi dol
gozóknál előforduló munkaártalom szempontjából (46). 

Kumuláció és megszokás veszélye nem áll fenn .. Több sze-rző azonban fel
hívja a figyelmet a vegyület rnájkárosító hatására (lásd részletesen [45]) 

III Néhány vényköteles gyógyszer 

Végül, de nem utolsósorban néhány vényköteles gyógyszerrel kapcsolatban 
szeretném a .felelősségre felhívni a figyelmet. 

A mai kor egyik legproblematikusabb betegség-komplexurna a hype1·toni.a 
betegség.* Ennek egyik gyógyszere a kb. 50 éve használatos 1·odánsó .. Ez a ve
gyület hol háttérbe, hol ismét előtérbe kerül Manapság ismét elővették és főleg 
a Niton drazsé formájában rendelik (O,J 5 g NaSCN) A rodánsók jó hatásáról 
többek között Fenyvesi, László~ Gergely (49) számolnak be a J,Gyógysze1·eink'~ 
hasábjain, kiemelve a szükséges vérrodán .szint ellenőrzés fontosságát és szük
ségességét (A kombinált rodán kezelésről Komáromy és Erdélyi [49/a] közle
ménye számol be.) 

A hypertoniás beteg a leghajlamosabb az öngyógyításra. Orvosa megkér
dezése nélkül .szedné a Niton drazsét a végtelenségig (különösen veszélyes, ha 
kézieladásban szabadon kapható), pedig a megengedett 8-13 mgOj0 átlépése -
különösen 15 mg0j 0 felett ·- súlyos toxikus tüneteket vált ki A gyógyszerész 
kötelessége a beteget figyelmeztetni arra, hogy a gyógyszer huzamos szedését 
beszélje meg orvosávaL 

Nem ismeretlen a divatos antibiotikum tartalmú készítményekkel való visz
szaélés sem. A betegek főleg Or acíllin drazséhoz, esetleg Beacillin tablettához, 
Chlorocid drazsé- és sziruphoz stb. juthatnak és gyógykezelhetik önmagukat Is
n1eteres az a tény, hogy igen kis adag antibiotikum ·- főleg penicillin esetében 
- swnzibüizálja a szerVleZietet, .azonJkívül a legjobb lehetőség a rezisztens bak
tériumtörzsek kiaLakítására (Sz.erencsénkre egyik legártalmasabb penicillin tar
talmú törzskönyvezett készítményünket - a Polytricin tablettát - már töröl
ték a törzskönyvből.) A penicillin mellékhatás kérdését éppen a Polytricinnel 
kapcsolatban a "Gyógyszerészet"-ben már tárgyaltam (50) .. A kloramfenikol sú
lyos mellékhatásait is feldolgoztuk (9), különös tekintettel a gyógyszerészet 
szempontjaira 

* A hypertonia betegség gyógyszereivel és azok mellékhatásaival részletesen nem 
fog:laUwzom 
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A helytelen antibiotikum szedéssei kapcsolatban ismét a gyógyszerészre há
rul a felvilágosítás feladata 

Dolgozatomban nem törekedtem még viszonylagos teljességre sem, azért 
úgy vélem, hiányos lenne a felsorolás, ha a Gracidin (2-fenil-3-metiltetrahidro-
1,4-oxazin hidrochlorid, P.reludi1r* stb) legújab b keletű., egyre súlyosbodó pr oh-· 
lémáját nem említeném meg. 

Az orvosi és a gyógyszerészeti szakirodalomban világviszonylatban majd~
nem megszámlálhatatlan ezen szenel foglalkozó terápiás és árt..ia.J.makról közölt 
beszámoló. 

Most csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy fenmetrazin-származé
kok ·- nálunk is forgalombahozott készítménye a Gracidin tabletta - lassan 
elfoglalja a benzpr-opamin-származlékdk (Aktedron, Benzedrin, Amph~tamtn.· 
Dexamil stb) helyét, és mivel az ETT "+"-jelzésűnek niinősítette, bárki egY
szeri orvosi rendelvény (vény) bir tokában bármilyen ro ennyiséghez hozzájut
hat (folyamatos, gyakori ismétlés, gyűjtögetés), így valósZínűvé válik, hogy 
mint illegális élénkítő (stimuláló) szer számtalan ártalom forrása lesz. ··nem is 
beszélve arról, hogy hamarosan találkozni fogunk a hazai orvosi irodalombari 
is az említett anyaggal, mint az öngyilkosok egy újabb méreganyagával. Csak 
néhány szerzőt említek meg, kik a fenmetrazinok mellék- és méreghatásaiv.al 
foglalkoznak; Neuber (52), Grabmann (53), Bohenszky (54), Laubenthal (55), 
Petrilowitsch (56), Kahán és Mu!lins (57), Silberman (58) stb 

Fel kell emelni szavunkat az ellenőrzés nélküli "fogyasztás" ellen, fel kell 
hívni a figyelmet, hogy a G1·addin (és társai) nem ártalmatlan "fogyasztószer", 
hanem olyan erőshatású gyógyszeranyag, mely szigorú orvosi előírás és ellen-
őrzés mellett, a diéta legszigorúbb betartásával párhuzamosan alkalmazva ét
vágycsökkentő hatású 

Vizsgálat tárgyává tehetnénk még pl a szulfanilamidok, a különböző robo
I árusok, a vitaminok, legújabban a geriatrikumok és még számtalan más készít
mény (-csoport) felesleges és helytelen szedését és az ezekből adódó veszély le
hetőségét A téma annyira bő és szerteágazó, hogy akár napokig lehetne tár
gyalni 

Végül ismét visszatérek a gyógyszerész felelősségére Ahogy változik a 
gyógyszerészet fő munkaterülete, a gyógyszerész önképzésének is változnia kell 
N em mar adhatunk az orvostudomány, a gyógyszerkutatás és gyógyszeripar mö
gött egy lépést sem Ahogy a fejlődő gyógyszeripar új és új készítményeket ad 
.az orvos !k:.e:zébe (Beacillin, Centedrin, ChlOrurit, Dalgol, Daedalon, Hi.&tazoLin., 
Hydrocortisonok, K-Strophantosid, Mydeton, Prednisolon, Prostichol, Pyrochol, 
Septochol, Stigmosan, Salvoseptyl, Triaseptyl stb.), úgy kell nekünk az új ké
szítményeket, azok hatásmechanizmusát, mellékhatásait megismernünk, mert 
hiszen a gyógyszert szedő beteggel szemben nemcsak az orvos, hanem ·a gyógy
szer ész is felelősséggel tartozik 

Mielőtt munkám végére pontot tennék, arra az igen sajnálatos tényre sze
Tetnék rámutatni, hogy hazai gyógyszerészeti irodalmunkban alig találkozunk 
a gyógyszerek mellék- és méreghatásaival foglalkozó közleményekkel, pedig 
nekünk gyógyszerszakértőknek nagyon jól kellene ismerni ezt a· területet, talán 
még az orvosnál is jobban, hiszen a gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás is 
a mi feladatunk 

* Rövidített néven: fenmetrazin 
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LOSONCZY BÉLA és MURANYI DÉNES 

(Pest megyei 'I anács Gyógyszertári Központj a) 

* (A közlemény megjelenés alatt aZ Acta Pharmaceutica Hungarica-ban.) 



A GYűGYSZERÉSZ A NÉPEGÉSZSÉGÜGY FOKOZOTT SZOLGÁLATÁBAN 

SZENTMIKLÖSI PAL és Dr. KALMAN LASZLÖ 
(Budapest) 

A gyógyszerészet nemzetközi fórumain, . a szaksajtóban, kongr es:::zusokon 
egyre gyakrabban vetődik fel a gyógyszerészi hivatás jövőjének kérdése. Az 
utóbbi évtized folyamán a megoldás útjait kereső pozitív javaslatok kerültek 
előtérbe. 

Természetesen nagy hiba lenne a "gyógyszerészet időszerű kérdései" -nek 
fogalmát a földkerekség valam.ennyi országára nézve egy ka1ap alá venni .. 
Ugyanilyen hiba lenne azonban az is, ha az egyes országok gyógyszerészetének 
fejlődését eLszigetelt jelenségnek fognánk fel s lemondanánk azokról a hasznos 
tanulságokról, amelyeket az általános fejlődés tanulmányozása és az abból le
vonható következtetések jelentenek számunkr a. 

Ismeretes, hogy az orvosi, gyógyszerészi foglalkozás és a gyógyszergyáitó 
ipar jelenkori tevékenysége k.özös hivatásra vezethető vissm. A különválá.s: a 
XIIL-XV században következett be, te!r·mészeteiSell nem átmenet néJ.k.ül Az 
orvos és gyógyszerész szakismeretei ebben az időben még szorosan összefornód
tak. A je1mkori gyógyszerészet fejlődésére legnagyobb hatással a gyógysrer
gyártó ipar Jcialla.kulás.a és önáJló fejlődés,e válrt. Az· eltső gyárüzemek gyógyszer· 
tárakból nőttek ki ·A nagy gyárak önálló fejlődését a tiJkés fejlődés általános 
feJkételei mellett elsősorban a bonyolultabb szintetikus gyógysz;erek, majd ~z 
organoterápiás készítmények bevezetése tette lehetövé .. A galenusi készítményék 
tekinetetében a gyógyszertárak továbbra is vetélytáma:i marac!Jw.k a gyáripar
nak. A gyári szintetikumdk és biológiai te<mékek egyben a farmakoterápiánJak 
is legkorszerűbb gyógyszeréropnrtj:ai é:s V1elüik a gyáripar a farnm!koterápiai ku
tatás és fejlődés ek0 vonaLába került 

Sok szó esik a gyógyszerforgalom megoszlásának alakulásáról gyári készít
ménya1tre és magisztrális gyógyszerekre .. 'IIerápiás szemporutJból a gyógyszer
tincs ilyen értékelése nem elsődleges és nem döntő Márpedig a gyógyszerkincset 
elsősorban így kell érrekelni A készítményei<: terápiás értélkét elsősorban a 
berunük levő hatóanyagok határozzák meg, függetlenül a,ttól, hogy azok a gyár
iparban vagy a gyógyszertárban készültek. Altalában tudománytalJanak azolk 
a nézetek, amelyek akár a magisztr áJ.ris gyógyszerek előnyösebb, vagy még in
kább a gyári készítményeik felsőbbrendűségére hivatlkozmak. Az ilyen lmtego
rilkus álláspontok rendszerint szubjektív jellegiíek. A=l az eréggé citerjedt fe1-
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fogással szemben, amely a magisztrális gyógyszerrendelést feleslegesnek, ideját 
m~ltnak rninősíti, nem árt megemlíteni az esetleges placebo-hatást, á túlzott 
gyogyszerfogyasztás elleni küzdelemhez fűződő fontos egészségügyi és nép
gazdasági érdekeket, me1yek sok esetben ma is a magisztrális· gyógySzerele m~l
lett szálnak 

, Az V.. Magyar Gyógyszerkönyv abban is úttörő, hogy követelményei egy
ar~t vonatkoznak a gyáripad, laboratóriumi és gyógysTRrtári készítményekre 
Gyogyszerkönyvünk ezzel példát mutatott a gyógyszerek minőségének egységét 
célzó újszerű szemléletre 

A gyáripar kialakulásának kezdeti szakaszában a műszaki vezetők kö:zött 
nagy számban voltak gyógyszerészek, de az utánpótlás az idők folyamán más 
ért;lmiségif szakmák képviselőiből került ki Ennek egyik oka, hogy számos 
gyogyszer estékipari melléktermék vagy közbel11Ső termék, s így célszerűen kap
csolódott a két iparág. A gyáripar előretörése komoly változást idézett elő az 
o~vos és gyógyszerész kapcsolatában is Kétségtelen, hogy a gyáripar fejlődése 
b12onyos fokig fékezőleg hatott a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek tu
dományos, müszaki fejlődésére és ugyanakkor tár·sadalmi helyz.:etüket is kedve:
ző:lenül befolyásolta Elmélyültek az ellentmondások, pl. a gyógyszerész magas 
SZlnvo~alú egyetemi tanulmányai és mindennapos munkájának egyoldalúsága, 
vala~mt a gyó~zerészi hivatás egészségügyi jellege és a gyakorlati gyógy
s~eres,zet merkantilizálódása között. Felmerül a kérdés, hogy a gyógyszerészeti 
h1vatasnak ezek az ellentmondásai, amelyek végső soron egy történelmi kor
s~k gazd~sági, _techn~kai fejlődésének ~ö;etkezményeiként jöttek létre, meg
szuntethetok-e es ha 1gen, hogyan. A világszerte megnyilatkozó útk,er-esés el
képzelésének tömegéből néhány jellemző elgondolást emelünk ki 

J. A természettudományok és az egészségtudomány is a szakosítás irányá
ban fejlődnek A gyógyszerészet - ha nem szakosítják - elmarad, mert az a 
szakember, akitől azt kívánják, hogy szakmája területén . mindenhez értsen". 
előb~-~tóbb s~mr;;ihez sem érthet jól.. A gyógyszerészi a1aPi";:iképzés, a "gyógy~ 
szeresz1 szemle~et igen alkahnassá tesz bizonyos munkahelyek betöltésére Je·
lenleg azonban a gyógyszerész munkájának csak szűk területén érvényesül egye
temi képzettsége. A megelőzés) diagnózis és gyógyítás munkaterületei. közül ;~ak 
az utóbbiban van a gyógyszerésznek- nem is mindig egyenrangú -· szerepe 
"A~, orvos feladat_a nem egyszer többszöröse annak, amit az egyetemen legked
vezebb esetben ls megtanulhatoti, ugyanakkor a gyógyszertár ban dolgozó 
gyógyszerész egyetemi tanulmányainak általában csak egy részét tudja hasz
nosítani napi munkájában" - hangzott el az egyik orvos-gyógyw-__.erész arr
kéton 

2. Az orvosi szakterületek rohamos fejlődése szükségszerűen odavezet, hogy 
az orvos még szűkebb szakiterületén :belül s:em tudhat sok esetben a gyógy
szeres terápia gyógyszertani alapjainak fejlődésévei lépést tarlaní. E.zért az új 
gyógyszerek a gyógyítás gyakodatába nem elég gyorsan men'"ek át másrészt 
a nem kellően megfontolt alkalmazásuk veszélye is fennáll. Szükség ~an olyan 
szaktanácsadóra, aki állandó tájékoztatást ad az orvosnak Erre a feladatra ké
~enfekvő, hogy a gyógysZJerész á legaikalmasabb. Ma már· kémiai fi21ikai-ké-
miai ismeretei mellett ugyanis hatástani, toxikológiai stb. ismer·etekkel.is rend€1-
kezik és így a gyógyszer tulajdonságait több oldalról is meg tudja ítélni 

3. Altalános higiéniai és kémiai ismeretei, laboratóriumi gyakorlata alkal.,. 
massá teszi a gyógyszerészt többféle gyógyszertáron kívüli közegészségügyi 
mu.nkakör ellátására is. 
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Hazánkban a gyógyszerészet korszerű Íejlesztésére .széleskörű lehetőség 
nyílik 

Ipari termeiésünk, egészségügyünk szervezete egyaránt megváltozott, meg
szűnt a gyáripar és a gyógyszertári gyógyszerészet érdekellentéte A gyógy<Szer
kincs fejlesztését így kizárOlag az egészségügyi szempontoknak kell megszabnia1 

figyelemmel természetesen a népgazdaság teljesítőképességére 
A gyógyszeTellátás szacialista szervezete szorosan beépült az egészségügy 

állami szervezetébe. Gyógyszerellátásunk mentes a kereskedelmi érdekektől 
A társadalombiztosítás kite?·je.sztésé'l.,el és a gyógyító tudományok rohamos 

fejlődésével együtt nőnek az igények és feladatok Nem szorul külön bizonyí
tásra az e.l tény, hogy arnint egy álLampolgárunk bjzúosítottá válik, egészségügyi 
igénye leg.alább megkétszereződik 

A magyar gyógyszerészetie váró feladatok, munkaterületek felvételének 
kérdése nem öncélú és nem is e1sősorban gyógyszerészi érdek, hanem jelenlegi 
adottságaink mellett általános közegészségügyi érdek és parancsoló szükség
szerűség. Több ankét és vita hangzott el az elmúlt években, ahol úgy vetették 
fel a kérdést, mintha saját érdekünkben, szakmánk fokozott megbecsülése cél
jából kellenének a gyógyszerész számára az új munkaterületek Szerintünk a 
népegészségügy, az egészségügyi ellátás, az egészségügyi kultúra további eme
lése igényli és teszi szükségszerűvé, hogy a gyógyszerészet fokozott helyet és 
szerepet kapjon az egészségügy legkülönbözőbb ágaiban. Err·e tehát elsősorban 
a társadalomnak van szüksége Természetes, hogy mindezzel együtt jár, sőt 
csakis ezzel jár együtt a gyógyszerészet megbecsülésének növekedése is, ez 
utóbbi azonban csak következmény, kedvező következmény, de nem elsód
lege's cél 

Az orvos-gyógyszerész kapcsolat megfe~elő }{iiépítétsének S0el~v'ezeti alapja 
nálunk adva van Mindkét hivatást ugyanazok a szervek, hatóságok irányítják, 
képzésük is ugyanazon egyetemen belül történik. Elérkeztünk oda, hogy a meg
felelő szervezeti kereteket tartalmi intézkedésekkel kell hatékonnyá tenni. 

Szükséges, de nem elegendő a kiképzés színvonalának emelése, egyidejűleg 
gondoskodni kell arról is, hogy a gyógyszerész képesítését, képzettségét minél 
szélesebb körben, minél teljesebb mértékben az egészségügy javára fordíthassa. 

Az egyenrangú elismerést az orvosi tevékenységgel - amelvet oly gyak
ran hangoztatunk ·- csak akkor érjük el, ha a gyógyszerészi tevékenység gyógy
szertáron belül és kívül olyan szintre fejlődik, hogy azt mindenki - külön bi
zonyítás nélkül is t- egyenrangúnak találja. Egy szakma, eg)r foglalkozási ág 
értékelése nem az ahhoz tartozók egyetemi végzettsége, hanem csakis az általuk 
végzett fe4tdatok alapján történhetik 

A gyógyszerészi munkaterület kiszélesítésére rnindenekelőtt a gyógyszeres 
terápia területén van ISZÜkség Az új gyógywerek purs:itán lerikális ismer"ete: is 
külön szakembert követel Gyáriparunk fejlesztésének 15 éves terve olyan táv
latokat tár fel, amelyek a fejlődés jelenlegi ütemét is lényegesen túlszárnyalják 

A gyógyszerészekből álló gyógyszerismertető szerv, mely a gyakorió orvo
sok tájékoztatását szolgálja s az ország egész területét behálózza. élő bizonyí
téka annak, hogy gyógyszer és zek mennyire alkalmasak ilyen feladat betöl
tésére 

Az egyetemi oktatásban a biológiai ~aktárgyak fokozottabb érvényesítésé-t 
javasoljuk éiS ezt elsősorban nem mennyiségi, hanem szernléleti kérdé3nek te
lcintjük V égiegesen fel kellene számolni azt a "szemléletet", amely a gyógyszert 
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öncélú "ho1t anyagn,._qk" tekintette s teljesen figy;elmen kívül hagyta kapcsola-· 
tait a biológiai szubsztrátummal, azzal a hallgatólagas vagy nyílt indokolással, 
hogy az utóbbi teljes egészéhen az orvosli tevékenységhez tar'"torik, s a gyógysze
rész számára "tilos terület". Ezzel az idejétmúlt nézettel együtt az Í!;j gyógy
szerésznemzedék neveléséből száműzni kell rnindazokat az utalásokat, vonat
kozásokat, amelyek alkalmasak lehetn~k az évti7íedek során m·eggyökere.sedett 
gyógyszerérs:zri. lrisebbrendüség további fenntartására 

A felállításta kerülő Gyógyszerészeti Kutató Intézet úgy dolgozhat legered-· 
ményesebben, ha állandó kapcsolatot tart és együttműködik az Orvosi, valamint 
a Gyógyszeripari Kutató Intézettel és munkáját - legalábbis részben -· az 
egészségügy szempontjából legfontosabb feladatokhoz köti. (Pl. daganatellenes 
gyógyszerek, véredényekre ható szerek, sugárártalommal kapcsolatos kutató
munka stb). 

A gyógyszerész megnövekedett farmakológiai tudásának, ítélőképességének 
jogi konzekvenciáit is le kell vonni. Nevezetesen időszerűvé vált a kuruzslás tör
vényi tényálladékát felülvizsgálni és azt az erre illetékeseknek módosítani A 
közrend é.s a közbiztonság elleni büncselekmények című fejezetben a B H. ö. 
(Büntetendő Cselekmények Hatályos Összeállítása [188 .. §. l]) a következőket 
írja: "Kuruzslás bűntt::ttét követi el és 6 hónapig terjedhető börtönnél büntet
hető, aki orVosi gyakorlatra jogosultság nélkül rendszeresen fejt ki orvosi gya
korlat körébe tartozó tevékenységet .. " Ez a sok évtizedes törvény nemcsak a 
gyógyszerészekre, hanem az Orvosegyetem tekintélyére is sértő. A gyógyszerész 
eszerint a farmakoterápia terén szerzett ÍSlneretei ellenére azonos clbíráláJS alá 
került a javasasszonnyal, vagy bármely más, az egészségügyön kívül álló sze
méllyel Amikor ez a törvény megjelent, a gyógyszerész még nem tanult hatás
tant, biológ'iát és anatómiát. Ma ázonban, amikor a Gyógyszerész Nagygyűlésen 
dr. Vilmon Gyula miniszterhelyettes a gyógyszerészet egyik fő feladatát úgy je
lölte meg, hogy "a gyógyszerész az orvos tanácsadója a gyógyszerkincs alkalma
zása terén'', az említett törvény éllentétbf:n áll az egészségügy és a gyógyszerellá
tás érdekeivel Emellett ez a gyógyszerész számára gyakran etikai konfliktust is 
okoz, mert - sdk esetben - ha a gyógyszerészi etika ír:atl:an törvényeire hallgat, 
az írott jogszabállyal kerül ellentétbe. Azt, hogy a beteg kérésére az orvos nél
küli gyógyszeradásnak hol van a határa, az egyetemet végzett gyógyszerésznek 
kell eldöntenie, és erre képes. i:s:, nUn t ahogy pl. a belgyógyász ils külön rendelet 
nélkül dönti el, hogy miko:r kell a beteget sebés'Z!hez küldení, Hletve mi esik az 
ő biztos tudásán kívü.l Az említett törvény a gyógysrerészben kisebbrendűségi 
magatartást is okoz, öná1lót1anná teszi és alkalmatlanná az egésZLSégügyi felső 

képesítérsü szakernber f€iadatainak maradéktalan ellá.tására. 

Nem állhatunk meg azonban az embergyógyászati terápia területén Az 
állatorvosi gyógyszertannak fokozódó jelentősége lehetőséget ad a gyógysze
résznek e területen való munkálkodásra is Frlliss tudományág és gyorsan fej
lóclik a növények gyógy:szeres kezelése, a fitO'farmácia. Hason1ó jelentő.ségú a 
gyógynövények életkörülményeivel, biológiájával Való foglalkozás 

A gyógytszertár:akb:an naponta sok ISZázezer enrber fordUl meg, a gyógy
IS2'.ier~ész felvilágositó munkájának lehetősége éppen ezért felbecsülhetetlen Az 
ért-ebniségi dolgozók közill a gyógyszeré-sz érintkezik legnagyobb mértékben a 
lalkassággal Ezenkívü] rendszeres felvilágosító előa.dáso:kat tarthat a Vörös
kereszt, ille-tve a TIT keretében, pl: a mérté.ktelen és indokolatlan gyógysrer
fogyasztás veszélyeilől stb 
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Sokoldalú termés:::.ettudományos és egészségügyi képzettségével a gyógy
szerész az egészségügyi felvilágosítás munkájából társadalw-i helyzeténél fogva 
is bőven kiveheti részét Egy ország egészségügyi kultúráját elsősorban a 
higiénés n1unka színvonala határozza meg .. A :,N épegészségügy" · közleményeiből 
viszont megtudhatjuk, hogy orvos-higiénés háló7.Btunk különböző, pl élelme
zés-egészségügyi stb kérdésekkel nem tud az orvoshiány miatt a kívánt mér
tékben foglalkozni. A gyógyszerész itt is el tudna látni bizonyos feladatokat s 
ezzel közveüenül és közvetve orvosi munkaórák szabadulnának feL J elenleg a 
KÖJ AL állományában egyetlen gyógyszerész sincs, más szóval éppen az a 
diplomás réteg hiányzik, amely az orvoson kívül egyedül járatDs :a közegész
ségtanban 

Hasonlóan indokolt a gyógyszerész bevonása az egészségügy harw_adik alap
területének-· a diagnosztikának- laboratóriumi rutinvizsgálataiba A Gyógy
szerkönyv nem véletlenül vesz fel bizonyos orvoslaboratóriumi vizsgálatokat, 
s nem véletlenül adja meg az azokhoz szükséges kémszereket Felmerülhet a 
kérdés, hogy számos laboratóriumi vizsgálat elvégzése. elsősorban nem gyógy
szerészi feladat-e s nem kellene-e itt is az orvosokat a közvetlen gyógyító 
munka céljából felszabadítani A gyógy,szeo:ész, aki megtanulta a hipofoszfit 
szirupban levő kalcium komplexometriás meghatározását, núért ne tudná adott 
esetben a vérben levő kalciumot is meghatározni? Vagy pl. ha a gyógyszerész a 
desztillált vizet min6ségi1eg ellenőrzi, miért ne lenne alkalmas az ivóvíznek 
ellenőrzéséTe is'? 

Tudjuk, hogy a gyógyszerészek egyik fő f0ladata a jövőben is az ország: 
gyógyszerellátásának gyógyszertári biztosítása lesz. Felmerül tehát a kérdés: 
hogy a jelenlegi gyógyszerészhiány mellett hogyan lehet egyéb területek ellátá
sát is vállalni. A gyógyszerészek túlterheltsége, elsősorban a gyógyszertári mun
kában n1.ég mindjg túlsúlyban levő adminisztráció, gazdasági feladatokból 
adódik Bármennyire is fontosak ezek a feladatok, mégsen1 engedhető meg 
az a luxus, hogy továbbra is egészségügyi felső szakemberek végezzék, annál 
kevésbé, mert azokat az erre a célra képzett adminisztratív dolgozók nagyobb 
érzékkel és pontosabban látják el, mint a főleg laboratóriumi munkára hivatott 
gyógyszer ész ek 

A gyógyszertár ak életében mutatkozó néhány ellentmondással is foglalkozni 
kell A kmábban kiadott utasítások, feladatok revízióra sZímulrn:aik, vajon össz
hangban állnak-e magasabb egészségügyi, gazdasági érdeíkekkel. Más szóval: 
helyes-e pl a forgalom növelésében bízonyos fokig érdekeltté tenni a gyógyszer
tári dolgozókat a kereskedelmi dolgo"ZólciJoz hasonlóal!l? TeivgazdálkodáisuDJk 
kezdetén a tervfeladatokat) mutatószámokat nagy egységekre.) népgazdasági 
ágakra, iparágakra adták meg Nem volt lehetőség és tapasztal1at a gyógyszer'
ellátás sajátos körülményeinek felső tervezési szinten való mélyreható figye
lembevételér e Így történt, hogy bizonyos gazdasági) 'ker,eskedelmi ha.s:onJ.óság 
miat:t a beJJkere.skeclele111re vonatkozó tervutasítások, jogszabályolim.t alkalmaz
ták - nem egyszer mechanikusan - a gyógyszerészetTe Ma már lehetséges 
lenne ezen a téren is a közegészségügy sajátos jeilegének kidombmítá!s1a 
Szükséges pl gyógyszergazdálkodási, törzskészleti, gyógyszerutánpótlási kérdé
sekben a beteg érdekeihez való további közeledés s ezzel egyidejűleg az admi
nisztratív munka radikális csökkentése 

Ismételten felvetődik a gyógyszertárak intézményesítésének kérdése. Két
ségtelen, hogy n1ind a költségvetési, mind a vállalati formának vannak előnyei 
és hátrányai is Nem igényelhetjük a kétféle rendszer előnyeit azok hátrányaiT 

nélkül. Azok, akik az intézményesítést szenvedélyesen kívánják, rendszerint nem 
ismerik annak hátrányait s megfeledkeznek a vállalati forma előnyeiről Az ef
féle kívánságok nem mindig tárgyilagosak s a tények és lehetőségek ismerete 
nélkül születnek Ismét alá kell húzni, hogy a gyógyszerészet megbecsülése nem 
a formán, nem a kereten, nem a külsősége-n, hanem a társadalom elismerésén 
n1úlik. Kiváló értelmiségi ága\k dolgoznak vállalati keretben s egyáltalán nem 
-ázik e'Zlt sérelmesnek .. 

Az adminisztrációs technikai munkatársak fokozott foglalkoztatásával 
nemcsak a gyógyszertárban tehermentesítenénk a gyógyszerészt, hanem végső 
fokon - a korábban felhozottak alapján - az orvos munkáját is megkönnyí
tenők .. A gyógyszerészhiány - legalábbis a fővárosban - elsősorban nem 
gyógyszerészi, .h...anem egyéb mun:kaerő-hiányt jelent. Nem az egyetemi végzett
ség kérdése, hanem a bér:alap- és a létszámprobléina áll előtérben. A hiány oka 
elsősorhan a megfelelő közép- és alsó káderek kis létrszámában ker esendő. Olyan 
köz;épkáderekre van szi.LI{,ség, akik életpályának, hivatásnak tekintik a gyógy-
szertári mu.'lkát Ha a szükséges létszán1ot alulTól felfelé biztosítani lehetne, 
akkor kiderülne, hogy mire a gyógyszer ésZhez jutunk~ már ninos is létszáin
probléma Abban az esetben, ha pl. a taikarítás.t, mosogatást, az ún. "kifutói'' 
munkát gya:kran neJTI magasabb képesítésű személy lenne kénytelen végezni, 
továbbá ha az összes adminisztrációt és technikai m_unkát a techn:i:kUBokra, 
admi:nitSZtrátmukra bíznák, akkor végső fokon a gyógyszerészi munkaórák óriási 
törnege szabaduina fel A gyógyszerész-technikus rendelet az életben általában 
jóna!k. és. helyesnek bizonyult, .szü:kséges természetesen a techll'ikusoik fejlődését 
az eddiginél magasabb szintre emen, de pl. úgy, hogy képzésüket. :az orvotS
ass.zisztensekéhez hasonlOvá tesszük és ezzel az orvos-laboratóriumi feladatok 
technikai elvégzésére is al:kahnassá válnak. Azoikra a feLadatokra amelyeket a 
gyógyszertárban csak gyógyszerász végezhet) a gyó~szer:észi léts~ám majdnen1 
elegendő, ezen feladatok átadása tehát nem időszerű JelenJleg viszont a meg
felelő közé-pkáderek száma oly kevés, hogy az még a s:ajárt munk:aterü1etük 
ellátására sem elegendő. Buclapesten nem egy helyen a gyógyiSz,erészi munka
órák 50 százaléka nem szoros:an vett gyógyszerészi feiadatoik végzésére pazar
lóclik el 

Dolgozatunkban néhány önkényesen felvetett lehetőséget tár gyaltunk a 
gyógyszerészet fejlődésének per.spektívájában .. Nem foglalkoztunk pl .. :a n1űs:wki 
munkakörökkel határos gyógyszerészi feladatokkal. Ezen a téren is van a gya
korlatban előrehaladás, a gyáripar egyre több gyógyszerészre tart igényt, az ott 
foglalkoztatott gyógyszerészek mm1kaköre fontos és nélk:ülözhetetlen feladato
kat ölel fel A fejlődés során azonban itt is tovább kell menni és el kell érni 
hogy az elméleti és gyakorlati technológiai feladatok mellett a gyógyszerészek 
a gyógytszerkutatásba, az alapanyaggyártásba is belekapcsolódjana.ik:. A k:í.sérleti 
farmakalógiával való foghlkoztatásnak már mutatkoznak kezdeti je1ei 

Összegezve: a gyógyszerészet jövő penspektíváját eLsősorban. abban látjuk, 
hogy a gyógyszerész a gyógyszerellátás közvetlen feladatain kívül az orvosok 
gyógyszerrendelési szaktanácsadója legyen·~ nemcsak a hiánycikkek vonalán
s ezen a tanácsadói szerepén túl a közegészségügy minden fontos ágában szal'(
képesítésének megfelelő helyet kapjon. Ez a cél már csak azért sem irreális mert 
az orvosok ma már nem idegenkednek a gyógyszerész munkakör ének bő;ítésé
től. A kérdést mind kevesebb szakmai sovinizmussal nézik, hiszen az orvostudo
mány fejlődésének minden ágával, így a gyógyszeres terápiával, még a leg
kiválóbb mvasok is képteleneík minden esetben lépést tartani. 
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A tervek n1egvalósulásának egyik alapfeltétele: a tanulmányok .szakosítása
1 

a már végzett gyógyszerészek folyamatos továbbképzése Egyetemeink, ha to
vábbi segítséget kapnak, alkalmasak lesznek a megnövekedett feladatok ellátá
sára A másik feltétel a gyógyszertárvezetői és beosztatti munkakör tehermente
sítése a nem .szor osan vett szakmai feladatoktól 

Munkánkban számos, a gyógyszerészi képzettségnek megfelelő munkaterü
letet nem emlitettünk meg, de célunk a teljességre való törekvés helyett a 
gyógyszerész helyének általános kijelölése és az egészségügyi szempontból fontos 
új gyógyszerészi szemlélet kidomborítása 
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GYÓGYSZERTARAK SZEMPONT.JAI 
A VI MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV SZAMARA 

Dr NIKOLICS KAROLY 
(Sop1·on) 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 
n1unka 1/olt, mely a gyógyszerellátás egész területét felölelte, rnint a gyógyszer
készítés és vizsgálat szabványa. Megjelenése nagy lendületet adott a magyar 
gyógyszerészet fejlődésének A fejlődés ütemével azonban a Gyógyszerkönyvnek 
js lépést kell tartania. Ezért jelent meg már az L Addendum, s ezért vált szük
ségessé a VI Magyar Gyógyszerkönyv előkészítésének megkezdése 

A Gyógyszerkönyv elsősorban az egyes tudományágak fejlődési fokát tük
rözi szerkezetében és részleteiben egyaránt, ugyanakkor a gyógyszerellátás szer
vezeti felépítését és egyes tényezőit is figyelembe veszi a szerkesztés során 

Az V. Gyógyszerkönyv előkészítésének idejére esett a gyógyszertárak álla
Jnosítása, s ezek voltak a gyógyszervegyészeti gyáripar állami működésének első 
évei is. 

Azóta alakultak meg é:s nagymértékben fejlődtek a gyógyszerellMás de
centralizált szervei: a galenusi laboratóriumok, gyógyszerraktárak, szakfelügye
leti fubortatóriumok. A gyógyszer-tári hálózatban a helyiségek, a berendiezés kor
szerúsítése mellett megindult a. felszerelés felújítása is. Ugyanakkor a gyógysze
részek elméleti felkészültsége is emelkedett az' intézményes továbbképzés révén 
A gyáripar pedig rnost van a nagyarányú korszerűsítés· időszakában 

Ilyen körülmények közt kezclödik a VI Gyógys~evkönyv szerikesztése 
Megjelenése a gyógyszerellátás keretein belül a gyógyszertári hálózatra is nagy 
kihatással lesz. A Gyógyszerkönyv a napi gyógyszertári munkában elsősor ban 
a gyógysZ€rkészítés és gyógySzervizsgálat terén útmutató, de más: fejezetekben, 
mint a gyógyszerek eltartása, mintavétel, elsősegélynyújtás~ is mérvadó, amel
lett sok részletkérdésben is támaszkodhatunk rá. 

Ugyanakkor a Gyógyszerkönyv is egyre jobban támaszkodhatik a gyógy
szerészek technológiai, kémi<ii, farmakológiai, botanikai tudására, s a közfor
galmú, valamint az intézeti gyógyszertárak adottságaira 

A dolgozat célja, hogy összefoglalja a gyógyszertárak több általános szem
pontjá.t a VI. Gyógyszerkönyv számára, s ezzel megkísérlek választ adni arra a 
kérdésre: "Mit vár a gyakorló gyógyszerész a VI. Magyar Gyógyszerkönyvtől?" 

A dolgozat felépítésében nagy vonalakban az V. Gyógyszerkönyv beosztását 
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követi. Az egyes részek közt terjedelmileg azért van killönbség, mert a tára 
mellett dolgozó gyógyszer ész az általános szempontok mellett elsősorban a Ga
lenusi gyógyszerek" fejezetével kapcs'olatban talál javaslatokat. TermészeÍ~en 
vannak az V. Gyógyszerkönyvnek olyan részei, melyekkel a dolgozat egyáltalán 
nem foglalkozik Ugyanakkor a dolgozat terjedelménél fogva részletkérdéseket 
csak kevéssé tárgyalhatok 

A tárgyalás menete a következő: 

I Altalános rész 

l. Elvi szempontok 
2 A gyógyszerek eltartása 
3. A gyógysze1 ek lejár a ta 
4. IVlintavétel a gyógyszertár ban. 
5. Gyógyszertári munkaeszközök 

II Kémiai készítmények. 

III Gyógyszervizsgálat 

IV Galenusi gyógyszerek 
l. Altalános szempontok 

a) Galenusi gyógyszerformák számának emelése .. 
b) Új galenikumok felvétele 
c) Stabilitási kérdések és konzerválás 

2. Receptúr ai kérdések 
3 Galenusi műveletek és galenikumok 

V Drogok 

I. Altalános rész 

l. Elvi szempontok 

Az V .. Magyar Gyógyszerkönyv a gyógyszerellátás egész területére vonat
~ozó munka) s a nagyüzemi gyógyszerkészítést, vagy a műszer·es analitikai el
J~:~sokat éppúgy tartalmazza, mint a gyógyszertári gyógyszerkészítést, vagy a 
t~]eko:rtató g~ó~~zervi~sgálat fejezeteit .. Mivel a VI. Gyógyszerkönyvnek előre
lathatolag meg tobb feJezetet kell tárgyalnia, s terjedelme is bővebb lesz fel
merül a kérdés, hogy az áttekinthetőség érdekében nem kellene-e az V. G;ógy
s~erkönyv beos~~ás~n n:;ód~sítani? Ez többféleképpen me.goldható. A gyógyszer
tar a~ szempo~tJ~bol elonyes volna, ha a r á juk vonatkozó fejezeteket legalább 
a gyogyszerkeszitésen belül külön csoportosítanák 

Ez egyben felveti a gyógyszerkészítés elvi elhatárolásának kérdését is Ma 
nagyüzemi gyógyszerkészítés folyik a gyáriparban középüzemi a aalenusi labo-· 
~atóriumok?an, kisüzemi a gyógyszertárakban, bár· az elhatárol~.s nem ilyen 
éles: Úgy velen;, _helyes volna, ha a VI.. Gyógyszerkönyv elvi síkon határt szabna 
aharom kategona munkaköre kö,zt és részben a munkamódszerei közti különb
ségeket is, l~rögzítené általánosságban és a gyógyszerkészítési típusoknál 

, A g~anpar_ fel;zdatköre: a kutatólaboratóriumok kiséideteinek erredménye
keppen UJ ketsZitmenyek, s olyan gyógyszmalakok gyártása melveJk el" álli•"~-

ak .. b Ih ' 0 0 ~ cs . n~!(Yuzem en e ~tséges Emellett újabb «liapanyagak ké:szi:tWe, ezek tech-
nologiaJanak kidolgozasa 
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A középüze-nwk.: a galenusi laboratóriumok munkaköre még kialakulóban 
van. Elsősorban a nagyban racionálisabb galenikmnok gyártásával fogLalkoznak, 
.s a gyáripartól egyszerűbb készítmények (tabletták) gyártását vehetnék át. 

A gyógyszertári magisztrális gyógyszerkészítés az egyéni gyógykezelés jövő
jét biztosíthatja, ha új alapanyagokkal, új szabvány előhatokkal, új technológiai 
eljárásokkal, rnunkae.szközökkellépést tud tartani a gyógyítás fejlődésével Egy
szerűbb galenikumok gyártása továbbra is gyógyszertári feladat maradna 

Ez a kér d és szükségessé teszi egyben annak r ögzítését is, hogy ki készíthet 
gyógyszert. A Gyógyszerkönyv, mint jogszabály leszögezhetné, hogy gyógyszer·
készítés csak az említett három helyen törtéhetik Ezzel kizárná pl infúziós ol
datoknak kórházi osztályokon, sokszor szakszerűtlen készítését 

2 A gyógyszer ek eltartása 

Az V Gyógyszerkönyv általánosságban és r észleteiben szabályozta a 
gyógyszer'ek eltartását. Az Addendum ezeket a r~enc1elkezéseket rendszerezte, 
táblázatokba foglalta és helyenként módosította. Így ez a fejezet áttekinthetővé 
vált és az eltartási típusok száma csökkent. 

Az eltartás terén további fejlődést fog jelenteni egyrészt újabb üvegedény
·zet forgalombahozatala, mely a külső tényezők (fény), rezisztencia, alkalinitás 
szempontjából megfelelőbb lesz. Másrészt a gyógyszertárak egységes elvek sze
rinti korszerűsítése lehetővé teszi, hogy az eltartási típusok száma tovább csök-· 
kenjen. Cél az, hogy az egyes anyagokat minden gyógyszertárban azonos edény-· 
zetben tartsák, csupán a nagyság volna különböző a szükségletnek megfelelőerr 

Így elérhető lenne, hogy a jelenleg még tágabb fogalmat jelentő csoportokat 
(pL fedett edény, sötét hely stb ) az egyes anyagok pontos eltartási típusának 
megadása váltaná fel Ez a gyakorlati keresztülviteit is megkönnyítené, mert al
kalmazkodnék az egyes anyagok tulajdonságai mellett a célszerűen együtt tar-· 
tandák egységes eltartásához. PL a viaszfélék közill a cer a al bá t és a cera flavát 
fedett edényben kell tartani, a cetaceumot fénytől védve. Ezen elv fenntartása 
mellett a viaszfélék részére n1egfelelő tartályt kellene rendszeresíteni. 

Az egységes eltartás érdekében részben új edényzettípusok kidolgozása is 
szükséges pl: a víztartalmú emulziós kenőcsökhöz jól záró tégelyre van szükség: 
rnert a patentzár as üvegek nem illenek be a gyógyszertári állványedények közé 
Drogokhoz alkalmasak az ízléses külsejű szegletes vagy hengeres bádogdobozok, 
esetleg rnűanyag tartályok. Altalában az új edényzet jellege őrizze meg a klasz
szikus gyógyszertári formákat, de legyen korszerű 

3 A gyógyszerel< lejá1 a ta 

Az V. Gyógysze1könyv általánosságban foglalkozik a gyógyszerek lejáratá·· 
val, s általában június 30-át adja meg, mint lejárati határidőt 

Altalában helyes, ha évente egyszer, vagy legfeljebb kétszer járnak le a 
gyógyszer ek, mert a lejáratok állandó számontartása nagy munkatöbbletet jelent. 

A stabilitási vizsgálatok kiterjesztése lehetövé fogja tenni, hogy aZ alap
anyagok, galenikumok, drogok eltarthatósága ismertebbé válik, s ezt készítmé
nyenként meg lehet. jelölni Ugyanakkor, 'különösen összetett gyógyszer'<Jkben 
-törekedni kell arra, hogy núnél tovább stabilak maradjanak, enől a galenusi 
gyógyszerek fejezetében még szólni fogok 

Felvetődik továbbá az a gyakor lati szempon t, hogy a gyári készítményeken 
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(gyógyszerkülönlegességek, tápszerek) a lejárati idő helyett az utolsó kiadási 
nap dátumát kellene feltüntetni A beteg ui már a lejárati idő előtt néhány 
héttel bizalmatlanul fogadja a kiadott készítményt, noha a rajta szereplő dátum 
csupán biztonsági időpont, s hatóértéke csak lassan csökken ezután Ezért a 
szokásos felhasználási idő beszámításánál a ,,kiadhatóság" időpontját lehetne 
megadni, s ezzel a beteg bizalmatlauságát is eloszlathatnánk 

4 Mintavételezés a gyóg)-szertárban 

A gyógyszerkészítés ellenőrzését országos és helyi szervek végzik, s nagy
részt érvényesült a gyógyszerészek óhaja, hogy ezt a feladatot gyógyszerészek 
lássák el. Illetékes helyről is elhangzott már az a megállapítás, hogy a gyógy
szerellenőrzés milyen fontos része a rnintavétel, s csak a körülmények teljes is
meretében tud az ellenőrző közeg helyes ítéletet mondani Ezért a VI Gyógy
szerkönyv megszabhatná, hogy csak kellő szakképzettséggel rendelkező egyén 
végezhet mintavételt. Ezzel kiküszöbölhetné a jelenleg még fennálló nehézsé
geket és visszás helyzeteket. Ugyanakkor az V. Gyógyszerkönyv életbelépése 
óta kialakult gyakorlatnak megfelelőerr módosítaná a mintavételezés szabályait.. 

Itt emlékezem meg a gyógyszerkészítés határértékeiről, melyekről az V. 
Gyógyszerkönyv a galenusi gyógyszereknél intézkedik Egyes gyógyszerformák
nál pontos 0/0-os eltérést ad meg, másutt (porok, oldatok, szirupok) az alkatré
szek mennyiségétől teszi függővé. Az V Gyógyszerkönyv megjelenése óta össze
gyűlt nagyszámú adat birtokában kiegészíthetők az összes gyógyszerformák 
határértékei, figyelembe véve a készített n1_ennyiséget, az anyagok sajátságait 
stb így a gyógyszerész maga is tisztán látná munkája minősítését 

5. A gyógyszertári munkaeszközök 

Az V Gyógyszerkönyv az I kötetben elsősorban a gyógyszervjzsgálat mun-· 
kaeszközeit írja le, de rajzzal együtt a gyógyszerkészítés egyes eszközeit is meg
adta. 

Azóta az ún. felszerelési norma összefoglalta a receptúrai, laboratóriumi, 
valamint gyógysz~rvizsgálati eszközöket, a galenusi laboratóriumiakat azonban 
nem. A gyógysz · észi szakmai szabványok kidolgozása nagy segítség az összes 
eszközök, gépek egységesíté.c;ében 

Célszerü volna, ha a VI. Gyógyszerkönyv Szerkeszrtő bizottsága is fogLal
kozna ezzel a kérdéssel, és az elfogadott szabványokat pl táblázat formájában 
és az általános rész mellékleteként közölné 

Több munk.aeszköz kidolgozása megoldásra vár, pl a gyo!Is; és: pontos kis
mérleg, n1ely megoldaná az 5 cg alatti mennyiségek mérését A közvetlen mérés 
ui. sok esetben egyszerűbb és triturációkkal sokszor csak nehézkesen oldható 
meg Az eddig forgalomba került mérlegtípusok hátránya, hogy túl nagyok, 
a táraasztalon nagy helyet foglalnak el. Végeredményben azonban ezekhez ha
sonló légcsillapításos mérleg lenne a végleges megoldás 

Az V Gyógysz:erkönyv - egyébként megfelelő - normál cseppentője mel-· 
lett több gyógyszernek olyan állványedényre volna szüksége, mely egyben nor
mál cseppentő, pl tinctura ipecacuanhae, solutio arsenicalis stb Ilyen "viginta" 
üveg régebben forgö!omban volt Megfelelő gumisapkás üveg is illegoldaná 
a kérdést 
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II Kém.iai ké.s.útmények 

A kémiai készítn1_ények száma az újonnan felfedezett, s a gyógyászatha 
bevezetett alapanyagokkal nőni fog Fontos, hogy ezek a VI. Gyógyszerkönyvbe 
bekerüljenek, s ezzel a gyóKy'Ítás közkincsévé váljanak Az egyéni gyógykezelés 
megkívánja, hogy az új alapanyagokat felhasználhassa összetett gyógyszerek
ben is 

Ilyenek az újabb antibiotikumok, elsősorban a széles spektrumúak, hormo
nok közill pl az ACTH, vagy az újabb androgének, vítan1_inok közill a Íolsav, 
kemoterápiás szerek, per o:s antidiabetikumok stb 

Az V. Gyógyszerkönyv az alapanyagok le.~rás·ában szán1os adatot közöl, így 
fizikai állandókat, oldhatóságot, inkompatibilitást stb .. Célszerű volna, ha a VI 
GyógyszerkönJ.rv még további, a gyakorlatban előforduló oldószer és alapanyag 
viselkedését is közölné Ez tulajdonképpen "kompatibilitási" adatok gyűjtemé
nye volna, természetesen csak olyan mértékben, hogy a VI. Gyógyszerkönyv 
terjedelmét ne növelje feleslegesen Különösen új alapanyagoknál fontos, hogy 
a technológiai feldolgozás lehetőségei, s az ehhez szükséges adatok, alapos ku
tatási munkák után, ismertek legyenek. 

Új alapanyagok felvétele n1ellett felülvizsgálandók volnának a már kevéssé 
használt alapanyagok, s a feleslegesek kihagyhaták a VI Gyógyszerkönyvből 
(pL hexacitraminum) 

Az újabb szintetikus anyagok ("műanyagok") sok tekintetben felülmúlják 
az eddig használt természetes anyagokat. Így kúpalapanyagként különböző ösz
szetételű, nálunk is nagyrészt már használt, vagy kipróbált anyagok vannak for
galomban Előnyük, hogy külőnböző olvadáspontúak, ezért alkalmasak külön
böző összetett gyógyszerek elkészítésére és megfelelő adagolására Másrészt a 
hatóanyagokat több esetben oldják, ami az egyenletes eloszlást biztosítja. A már 
eddig is hivatalos polyoxaethenum stearinicum mellett, mely több hatóanyagat 
képes oldani, mint az amidazofen, az Imhausen masszák bevezetése látszik indo
koltnak, és ezek a rektális gyógyszeradagolás korszerűsítését szalgálják 

Vannak olyan anyagok is, melyek az ipari vagy egyéb felhasználás mellett 
a gyógyászatban is alkalmazást nyer nek Ilyenek pl. a szilikonok, melyek első
sorban ipari védőkenőcsökben használhatók. Az V. Gyógyszerkönyv már meg· 
emlékezik a szilikonoknak üvegbevonóként való alkalmazásáról. A VI Gyógy
szerkönyvben hivatalossá lehe-tne tenni a legmegfelelőbb szilikonokat, melyek 
a bőrgyógyászatban alkalmazhatók 

Külön kell foglalkoznunk a receptúra leggyakoribb alapanyagával, a desz
tillált vízzel A lepárlással készült víz mellett világszerte elterjedt az ioncseré
lők:kel ionmentesített víz használata - injekciók és szemészeti oldatok kivételé
vel A dezionizált víz használata gazdaságosabb. Alkalmazása egyrészt galenusi 
laboratóriumokban indokolt, másrészt központi előállítása és a gyógyszertá
rakba való kiszállítása nagyobb városokban célszerű. Vidéki, főleg elszórt 
gyógyszertárakat továbbra is megfelelő elektromos desztilláló készülékkel kel
lene ellátni, mert a központilag termelt desztillált víz távoli szállítása nem 
ideális állapot és nem is gazdaságos 

A VI. Gyógyszerkönyv éppen ezért - kémiai és bakteriológiai vizsgálatok 
után - kellő tapasztalatok birtokában 1-- megszabhatná a desztillált víz alkal
mazási területét A gyógyszertár aknak pedig ügyelniük kell arr a, hogy a kétféle 
víz elkülönülve tároljon és megfelelő módon kerüljön felhasználásra 
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III. Gyógysze1 vizsgálat 

Az V. Gyógyszerkönyv újszerű fogalmat vezetett be a "Tájékoztató gyors
vizsgálatok"-kal, ezzel könnyítést kívánt adni a gyógyszertárak analitikai mun
kájában. Fontos) hogy a gyógyszertárban, amely a gyógyszerellátás utolsó lép
csőfoka, a beteghez való kerülés előtt megvizsgálják a gyógyszereket Döntően 
az azonosításorr van a hangsúly, mert a gyógyszer útja alatt történő esetleges 
cser ét kell kizár ni 

Az V Gyógyszerkönyv életbelépése után - több okból- csak az azonos
sági vizsgálatok elvégzése vált kötelezővé Fontos, hogy a jövőben a gyógyszer
tárakban rninden adottság meg legyen a tájékoztató gyorsvizsgálatok elvégzé
sére, ami az irányító szervek feladata Ugyanakkor a VI. Gyógyszerkönyv szer'
kesztése során arra kell törekedni, hogy a gyorsvizsgálatok jellemzőségük, pon
tosságuk mellett egyszerűek is legyenek. Ha pedig az azonassági reakciók az 
elmondottak alapján ~,tájékoztatók" és ".gyorsak:', akkor a VI Gyógyszerkönyv 
ezen fejezete nagy fejlődést fog mutatni és eléri célját 

A kémcsőreakciók elvégzése jelenleg néhol hosszadalmas és egyszerűsíthető 
volna pl.: az acidum acetylsalicylicum-ból a szalicílsav leválasztása hjdegen 
gyorsabban elvégezhető. Már az V Gyógyszerkönyvben is több olyan kémcső
reakcióval találkoZunk, amely egyszerű, amellett jellemző Ilyen pl a carbo 
activatus tájékoztató gyorsvizsgálata, mely az azonosítás mellett a szén adszor
beáló képességére is utal egyben A lehetőséghez képest ilyenek kidolgozására 
kell törekedni 

Ugyanakkor két anyagnak egymással való azonosítása is meggyorsíthatja 
a munkát a gyógyszertárakban, amikor a havi áruérkezés~or sok anyagat kell 
egyszerre megvizsgálni. Pl a rezorcin és a borkősav kénsavval melegítve meg
pirosodik (Fraude-próba) Célszerű volna mindkét anyagnál ugyanazon reak
ció előír ása 

Főleg olyan esetekben, amikor gyors kémcsőreakciók nem állnak rendel· 
kezésre, indokolt volna mikrukémiai reakciók bevezetése. Ezek lehetnek kolo
Iiszkópiásak. (színreakciók, cseppanalitikai reakciók), különböző kationok, anio
nak és egyes szerves vegyületek kimutatására Másrészt krisztalloszkópiásak, 
vagy csapadékos reakciók számos szerves és szervetlen vegyület azonosítására. 
A mikrokémiai reakciók bevezetése is megkönnyítené a tájékoztató gyorsvizs
gálatok elvégzését. 

Az elővizsgálatok sok esetben értékes adatot szolgáltatnak a lángfestés, az 
anyag viselkedése stb. r évén, pl calcium hypophosphor osum. Az elővizsgálatok 
egyes esetekben összekapcsolhaták egyéb azonossági reakciókkal Pl a kalcium
karbo ná tot tégelyfedőben sósavval lecseppentjük, majd a pezsgés megszüntP 
után lángfestést végzünk vele, s így mind a kar bonátot, mind a kalciumot ki
mutattuk 

Az ún. organoleptikus vizsgálatok sok esetben hasznosak, mégis tör-ekedni 
kell arra, hogy minél több anyagnak meg legyen a tájékoztató reakciója, mert a 
külső tulajdonságok gyakran megtévesztők 

A tájékoztató gyorsvizsgálatok keretében minőségi kvalitatív vizsgálatot 
n1ár az V Gyógyszerkönyv is elsősorban az előállítás vagy eltartás közben elő
forduló szennyeződésekre írt elő. Ezek elvégzését egyes anyagoknál össze le
hetne kapcsoini az azonassági vizsgálatokkal Ilyen jelleggel lehetne pl az V" 
Gyógyszer könyvben is előírt kar bonát-kimutatást elvégezni a na trium hydro-
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carhonicum esetében a fenolftalein próbával, s utána a sósavtól képződő gáz 
jelenti az azonosságot 

Emellett egyes esetekben azonos, vagy hasonló külsejű anyagok esetleges 
cseTéjét is ki kellene zárni. Pl előfordult már, hogy a pasta zinci oxydati-t sza~, 
licílsavra kellett megvizsgálni, apasta zinci oxidati salicylata-val való elcserélés 
kizárására 

A tisztasági vizsgálatok elvégzését nagyban megkönnyítené a színmérték
oldatok stabilitása .. Ha ezek leforrasztott ampullákban hosszabb ic'eig eltart
haték volnának, akkor szükség esetén a gyóg-.rszertárakban is el lehetne vé
gezni ezt a fontos feladatot 

A kén1szer ek tartóssága több esetben elég r ö vid s különösen gyógyszerti
r akban, ahol a fogyasztás kisebb, mutatkozik meg ennek hátránya. Ilyen pl 
a Denigés-reagens, Nessler-oldat, nátriun1tioszulfát-oldat. Foglalkozni kellene 
ezek tartósításával vagy előír a tuk módosításával 

A műszeres analízis egyre jobban tért hódít a gyógyszervizsgálatokban is. 
Már az V. Gyógyszerkönyv is számos ilyen eljárást tett hivatalossá .. A szakfel
ügyeleti laboratóriumokban több műszeres ellenőrzési módszer már eddig' is 
elterjedt s e téren további fejlődés várhiltó. A rutin-vizsgálatokat, elsősorban a 
galenusi litboratórium tern1ékeinek megvizsgálását, de a gyógyszertári minták 
ellenőrzését is meg fogják könnyíteni a műszeres módszerek 

Gyógyszertárakban egyelőre a refraktométer alkalmazása látszik megvaló
síthatónak Külföldi irodalmi adatok szerint elsősorban kivonatok, tinktúrák 
azoncssági és tisztasági vizsgálatában alkalmazzák Hazai munkák is folynak 
törzsoldatok, szirupok és más galenikmnok vizsgálatával kapcsolatban 

Meg kell még emlékeznünk az olvadáspont meghatározó készülékről Az 
V. Gyógyszerkönylt készüléke igen pontos, de kezelése kissé körülményes. A 
Thiele-féle készülék gyógyszertárak számára, gyakorlati célra is megfelelne, 
de az üzemekben használatos alumínium blokk is alkalmas eszköz erre a célra, 
a mikro-olvadáspont meghatározás pedig kűlföldi példák nyomán szintén jó 
segítséget jelentene a gyógyszervizsgálatokban 

Nagyobb gyógytszertárakban ellsfuorban összetett gyóg~ek bells& ellen
Orziffie kívánatos. Ebben .a gyógyszerkönyv:i tájéko:ztató és gyors mód!Szexeik 
mellett a mjJfru-módszerek vezetnek eredményre. Nem gyógyszerkönyvi feladat 
a belső elle*örzés módszereinek kidolgozása, de az azonassági reakciók meg
szer kesztésében err e is kellene gondolni 

Gyógyszertárakban jelenleg nehézséget okoz az injekciók alapanyagainak 
teljes vizsgálata, pedig steril-oldatok főleg intézeti gyógyszertárakban, vagy 
rendelőintézeteket ellátó közforgalmú gyógyszertárakban gyakoriak. Voltak el
gondolások, hogy "pru injectione~' jelzésű alapanyagok kerüljenek forgalomba 
1ezárt csomagolásban .. Véleményem szerint a VI. Gyógyszerkönyv megszab
hatná, hogy gyors n1ódszerei közül, stabil színmértékoldatok alkalmazásával, 
melyek legyenek a steril oldatok alapanyagainak kötelező vizsgálatai 

Összefoglalva a gyógyszervizsgálati javaslatokat: célszerű :az egyszerű, 
gyors tájékoztató gyorsvizsgálatok kifejlesztése, s ezen módszerek akár el is 
térhetnek a teljes vizsgálat előirataitól 
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IV .. Galenusi gyógy<;Ze1'ek 

A galenusi gyógyszerek fejezete - mint az általános részben vázoltam -
magában foglalja a nagy-, közép- és kisüzemi gyógyszerkészít_éssel kapcsolatos
tudnivalókat A gyógyszertárakra vonatkozó rész elkülönítése megkönnyítené
az áttekintést s ez az elkülönítés legalábbis nagy vonalakban keresztülvihető 
volna: egyrészt a laborálás általános szabályainál, valamint az egyes gyógyszer
formáknál külön fejezetként tárgyahra, az egyes galenikumokban pedig alpont
ként elválasztva .. Emellett felmerül az a kérdés. hogy eren fejezet tárgyalása: 
áttekinthetőbb lenne-e a galenusi műveletek és a hozzájuk tartozó gyógyszer
formák együttes tárgyalásával? 

l. Általános szempontok 

a) A gaienusi gyógysze1}ormák számúnak növelése 

Külföldön elterjedt, és már belföldön is ismert, s részben használatban levő· 
újabb gyógyszerformák hivatalossá tétele kívánatos, mert ezek bővítik az ada
golási módok lehetőségeit Pl rektiola; implantációs tabletta, aeroszol stb. Ezek 
ugyan elsősorban a gyáripari előállítás körébe tartoznak, egy-egy esetben azon
ban, a megfelelő készülék gyártása után a gyógyszertárak is el tudnák kész~teni 
az egyéni szükségletnek megfelelő magisztrális gyógyszert, s így ezeket az ÚJabb 
gyógyszerformákat be lehetne vezetni a FoN o előiratokba. 

b) Új galenikumok felvétele 

A Gyógyszerkönyv galenikumainak szaporítása egyrészt új alapanyagokból, 
drogt>kból készült összetett gyógyszerek révén oldható meg, másrészt a FoNo 
bevált galenikumai, szabvány előiratainak átvétele, esetleg átdolgozása áltaL 
Kellő technológiai és farmakológiai vizsgáktok után újab b- korszerü galeniku
mokkal bővül a gyógyszerkincs 

Az úi alapanyagok (vitaminok. hormonok, antibiotikumok stb) fokozottabb 
alkalmazása egyiészt a galenikurnok számát fogja növelni, másrészt az egyéni 
magisztrális gyógyszerrendelés kereteit is bővíti. Ha rninden új alapanyag tech
nológiai vizsgálata aLapján gyógyszerformákba való feldolgozási lehetőségei is-
mertté válnak, változatosabb, korszerűbb lesz a gyógykezelés f!? 

Számos drog kivonása révén is nyerhetünk új galenikumokat. Így pl az
eléggé elterjedt külföldi irodalom mellett hazai eredményei is vannak a cra
taegus oxyacantha tinktúrájával, mint cardiotonicum-mal kapcsolatban Ugyan~ 
így a viscum album tinktúrájával jó vémyomá:s.asökkentő hatást ér tek el haza'l 
szerzők 

A FoNo előiratai közül több megérett arra, hogy a gyógyszerkönyvi gale
nikumok közé felvegyék, pl pilula t"Oborans, suspensio siccans, pasta zind 
oleasa 

A FoNo mixtura sedativa composita előiratához hasonló összetételü szirup 
kidolgozása is fontos volna, mert a sirupus hypophosphorosus compositus mel-· 
lett egy kellem~s ízű nyugtató szirup is rendelkezésre állna .. A gyakorlat be
bizonyitotta, hogy nyugtatáknál is milyen fontos a gyógyszer íze. 

Ezzel kapcsolatban felvetődik az ízjavítók ·kérdése, mely nemcsak a gyer-· 
mekgyógyászatban jelentős, hanem a gyógyszer adagolásában, hatásában is fon
tos szerepet játszik Hazai eredményeink is vannak különböző kellemetlen ízek 
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(keserű, savanyú) megfelelő fedésével kapcsolatban Ezek hasznosítása és új íz
javítók hivatalossá tétele előbbre vinné ezt a kérdést. Új ízjavítóként a FoNo 

. '} szirupjai (sirupus cichorii compositus, sirupus foeniculi, sirupus menthae) mel-
lett ismert még pl a sirupus sacchari tosti, mellyel szintén többen foglalkoztak 
Továbbá a cukron kívül egyéb ízjavítókra is kellene gondolni, mint a nátrium
glutaminát, szorbitol stb, melyek egyes esetekben megfelelőbbek 

Vannak területek, amelyeken új galenikumok kidolgozása feltétlenül szük
s-éges, pl: a vast,erápia per os adagolható galenikumai (sirupus feni chlor-ati, 
j adati, pilula feni sulfuri ci) me ll ett az V Gyógyszerkönyv átvette a IV GyógJ
BZierkönyv liquor feni albuminati saccharatus kellemes ízű készítményét, mely 
a gyermekgyógYászat "vasborát" lenne hivatva helyettesíteni Bár ezzel a három 
értékű vasat tartalmazó oldattal is elérhetők kedvező eredmények, mégis ki
dolgozandó egy kellemes ízű, két értékű vasat tartalmazó készítmény Külföl
dön pl nátriumglutamináttal próbálták a v::J.s ízét elfedni, de mérsékelt sikerrel 
A liquor ferratus pedig nem vált közhasználatúvá 

A vasterápiának egyes esetekben szüksége van in j iciálható vas készítményre 
i:s Ennek tkidolgoz5sa szintén fontos; a küJföldi Ferrenasein orvasi vélemények 
szerint kis mértékben vált be. 

Az összes új galenikumok technológiai vizsgálatai (előállítás, stabilitás, ösz
szeférhetőség különböző gyógyszerkombinációkban

1 
el tartási mód stb) lehetövé 

fogják tenni azok megfelelő alkalmazását, s a gyógyszaész ezen adatok ism_er:.:
tében az orvost is kellően tájékoztatni tudja a rendelési lehetőségekről 

c) Stabilitási kérdések és konze1válás 

Magisztrális rendelésnél, s általában minden összetett gyógyszernél fontos 
azok eltarthatósága~ hatóértékének n1.egőrzése. A frissen készült magisztrális 
gyógysZer tartsa n1eg hatóértékét addig, amíg a beteg használja, a galenikumok, 
'€lőkészített félkész gyógyszerek pedig - a stabilitási vizsgálatok alapján -
meghatározott ideig A FoN o IV. pl 2 hetes, l hónapos lejárat mellett az eltart
ható készítményekből legfeljebb 6 havi szükséglet készletbentartá~:át enge-
délyezi · 

Fontos, hogy egyfelől n:e legyenek túl régi galenikwnok a gyógyszertárhan 
(ez részben gyógyszergazdálkodási kérdés is), másfelől ne legyeil a lejárati idő, 
vagy újra ellenőrzési dátumok állandó felügyelete tehertétel a gyógyszertárak
ban A kérdés megoldása érdekében az összetett gyógyszerek előiratait lehető
leg úgy kell megadni, hogy bennük változás minél később kövétkezzék be Az 
újra ellenőrzendő galenikumok vizsgálatát a drogokhoz hasonlóan minden év 
június 30-án kellene elvégezni 

A stabilitással összefügg a konzerválás kérdése Általában helyes az az alap
elv, hogy gyógyszerek konzerválására csak akkor van szükség, ha a hatóanyag 
megőrzése az alkalmazás befejeztéig másképp nem biztosítható Eszerint kevésbé 
stabil gyógyszerek rendeléskor készüljenek 

A VI. Gyógyszerkönyv kísérleti munkáihan és szei<lcesztésében a stabilitással 
kapcsolatban megvizsgálandó az egyes előira tok konzerválásának szükségessége 
Összhangba kellene hozni az előbb említett alapelvet a gyógyszer fogyasztásá
nak mértékével, forgalmá val, valamint a gyógyszerkészítő munka r acianálisabbá 
tételével anélkül, hogy feleslegesen erőltetnénk a konzerválást A tartósítás he
lyenként akár a hidrogénkitevő beállításával, vagy más egyszerű módon meg
oldható 
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Az V. Gyógyszerkönyv elsősorban mikroorganizmusok befolyása ellen több 
esetben alkalmazza a metilparaoxibenzoátot és a fenomerbórt. Ezeket ki lehetne 
egészíteni az irodalomból Lismert ún. diszpenzációs konzerválókkal, melyek 
majdnem rninden pH-értékre beállíthatók, s így alkalmazási területük szélesebh ... 

2. Receptúr ai kérdések 

Az V Gyógyszerkönyv galenusi része megszabja a triturációk készítési 
rnódját. Véleményem szerint a por alakú hígításokat egységesen tejcukorral kel
lene készíteni, nemcsak elvi okokból, hogy rnindenütt egyöntetű legyen, hanem 
mert a cukorpor tapadósabb, nehezebben homogenizálhatók benne a ható
anyagok 

A vízzel vagy más oldószerrel készült hígítások (törzsoldatok) készítése ösz
szefügg egyrészt a stabilitási kérdésekkel, másrészt a receptúrai munka racio
nálisabbá tételéveL Az oldatokkal való rnunka ui. nemcsak gyorsabb, hanem a 
mérést pontosabbá is teszi. Ha külföldi példákat tekintünk, látjuk, hogy több
helyütt alapoldatokból készülnek a folyékony gyógyszerek (bürettarendszer) .. Az 
V .. Gyógyszerkönyv elsősorban nedvszívó anyagok (calcium bronratum, calcium 
chioratum stb.) törzsoldatát tette hívatalossá .. Vannak még a receptúrában elő
forduló alapanyagok (pL kalium b r omatum), melyeket gyakran oldatban r en
deinek.. V éleményünk szerint egyenként megvizsgálva az anyagokat, néhány 
esetben stabil és ellenőrizhető törzsoldattal bővíteni lehetne a jelenlegi számot 
- az eddigi alapelvek fenntartása mellett is A szakfelügyelet mint ellenőrző 
szerv úgyis állandó kapcsolatot tart fenn a gyógyszertár akkal 

Az inkompatibilis gyógyszerek készítésének alapelvei az Addendumban bő
vültek és a gyógyszerész hatásköre is megnőtt. Az inkompatibilis vények száma 
ugyan csökkenőben van, de számítani lehet továbbr a is ilyen vényeiu e, külö
nösen újabb alapanyagok megjelenése után. 

A Gyógyszer könyvnek nem feladata minden lehetőségre megoldást adni, 
en e elegendő a gyógyszer ész egYI e bővülő szaktudása és a megfelelő szakköny
vek Ennek ellenére az alapelvek bővítését, ill módosítását javasolarn az egy"' 
séges gyógyszerkészít-és érdekében: 

Az Addenduru c) pontjában az oldást elősegítő segédanyagoknál utalni kel
lene a kémiai úton való oldásra, pl papaverinnél borkősavval, jódnál kálium
jadiddal stb 

A g) pont kiegészíthető azzal, hogy oldatban bomlékony alapanyagok eselén 
ugyancsak a gyógyszeralak változtatandó meK pl az acidum ascorbinicum_ ol
datnál. 

Több hasonló hatású szer inkompatibilitása eseté.n egy kihagyható volna~ 
s helyette egy hasonló, a Gyógyszerkönyv szokásos adagjának megfelelően ll1Ó
dosítandó. Pl.: acetilszalicilsav+amidazofen+azofen együtt eutektikumot képez, 
utóbbi kihagyható volna, helyette az antidazofen adagja megváltoztatandó. 

Fontos továbbá, hogy a szolubilizáló anyagok alkalmazása terén- kellő kí
sérleti anyag birtrykában-egységes álláspontot alakítson ki a GyógyszerkönyV:. 
Jelenleg ui. csak a FoNo által megadott esetekben alkalmazható Használatáról 
pedig még eJtérők a vélemények. Ezért ezen fejezetben kellene a vonatkoz& 
techrÍológiai kutatások eredményeit rögzíteni s a jelenleg használt szolubilizá
lók mellett továbbiakat is bekapcsolni 
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3. Galenusi műveletek és galenikumok 

A műveletek és egyes galenikun1ok tár gyalásáhál - mint már említett ein_ 
·- a nagy- és közép-, valamint kisüzemi gyógyszerkészítés munkamó4,szereinek 
különválasztása még akkor is célszerű: ha elvben nem különböznek. TermétSZe·
tesen a nagyüzemi gyógyszerkészítés részletesen nem rögzíthető, mert ennek 
módszerei változhatnak. A sterilezés és az injekciók példáját hozhatnám fel 
ene. A gyáripar más berendezést, munkaeszközöket igényel és a gyártás menete 
is más, mint az intézeti vagy hálózati gyógyszertárakban Itt kisebb autokláv 
üvegs.zűrők, aszeptikus szekrényke, germicid-lámpa szüks€ges, és főleg gumi:
sapkás üvegekbe történik a lefejtés. Ugyanígy az ellenőrzés is különböző. Ez
zel kapcsolatban említem meg, hogy az injekciós dobozoknak E;;Xpedíció előtti 
felbontása nagy munkatöbbletet okozott a- gyógyszertáraknak Fokozottabban 
törekedni kell a gyártás és a gyári ellenőrzés biztonságosabbá tételére, hogy 
minden kiszerelt gyógyszert nyugodtan kiadhasson a gyógyszerész. 

A szűrés fontos feladat a gyógyszerkészítésben Az utóbbi években a gyor
sított szűrők alkalmazása egyre jobban kezd elterjedni gyógyszertárakban is 
Ezen tapasztalatok alapján meg lehetne adni, hogy a különböző galenikumok 
szűréséhez rnilyen üvegszűrő .szükséges .. Itt említem meg1 hogy az injekciók szű
résére a G4-_es szűrőt kellene bevezetni a G3-as helyett 

A szűréssel kapcsolatban meg kell emlékeznünk az oldatok kiegészítését őJ 
is Az V .. Gyógyszerkönyv a galenikumok nagyobb részét szűrés előtt egészítte-ti 
ki (pl. szirupok, folyékony kivonatok), míg a főzetek et, tinktúr ákat stb .. szűrés 
után. E téren egységes álláspont kialakítását javasoljuk, s általában a szűrés 

utáni kiegészítés bevezetését ajánljuk A szűrő által visszatartott mennyiség ki
nlosása révén a gyógyszerek hatóanyagtartalma is egységesebb lenne .. Ez kü
lönösen szirupoknál mutatkozik meg 

" , Az V. Gyógyszerkönyvben hivatalos kivonási módok: az áztatás, perkolálás, 
~ozes Azokat a mader n kivonási módszereket, melyek egyelőre még csak a gyár
Ipar munkamódszerei, a középüzemi gyógyszerkészítés is fokozatosan átvehetné. 
és egyeseket kisüzemi mér et ben is be lehetne vezetni. Vannak már különbözŐ 
kisgépek, melyek drogok hatóanyagainak gyors kivonására alkalmasak .. Meg
felelő típus kidolgozása egységes hatóanyagtartalmú kivonat (főzet) készítését 
teszi lehetővé .. 

Szárításnál, olvasztásnál kezd elterjedni az infravörös lámpa alkalmazása 
A vele kapcsolatos tapasztalatok alapján a VI Gyógyszerkönyv útmutatást ad
hatna az infravörös lámpa használatár a hőforr ást igénylő műveleteknél 

Oldatok közül a szemészeti oldatok előirata már az V. Gyógy.szerkönyvben, 
ill, az Addendumban korszerűvé vált és készítésüket pontosan szabályozta .. Most 
~ar csa~ ott fordul elő eltérés egye:s gyógyszertárak készítésmódjában, ahol 
tobb hatoanyagat tartalmazó szemcseppet kell izotonizálni, vagy a hatóanyag 
mennyrsege eltér a szabványtól. Egységesítendő továbbá a sz~mészeti oldatok 
iwtonizáJ.á!Sa o1yan esetre, ha az orvos m:agiszbr•áli.s vények.en_ ezt J<:Úlön nem 
írja elő. Célszerű volna, ha ezt csak akkor mellőznénk, ha az orvos erre külön 
utasítást ad 

A:z. Addendumban és a FoN o IV -ben hivatalos úi, vízzel lemoshö.tó kenö
csök már elterjedtek és alkalmazásuk elterjedt a bőrgyógyászat területén. Egye
sekben azonban eltartás közben viZJY,J~álás volt tapasztaLható. Altalában felül
vizsgálandók az előiratok elsősorban eltarthatóság és kompatibilitás szempont
jából Az emulziós kenőcsök mellett pl az Unguentum stearini előiratáról kelT 
sZiólnom. Ennek rnódosítása szükséges 
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V. Drogok 

A gyógynövények gyógyászati jelentősége változatlanul nagy, és csupán 
annyiban változott, hogy csökkent a drogok közvetlen kiadása, a beteg otthoni 
-főzetkészítése, viszont nőtt a drogok hatóanyagainak üzemi mér etű kivonása, 
valamint a gyógynövényekből nyert féltermékeknek lovábbi i.regyületek szinté
zisében való felhasználása. Ez hazai viszonylatban je1entős nyersanyagforrást 
jelent 

Külföldi példákban látjuk, hogy a gyógynövényekkel való gyógyÜás még 
mindig tekintélyes. Nálunk a FaNo IV. teakeverékei adtak lendületet a dxogok 
alkalmazásának Éppen az új teakeverékek bizonyították, hogy helyesen össze
állított teákat az orvos is szívesen rendel- akár egyéb kezelés kiegészítéseként 
- és kellő használati utasítással a beteg is bizalommal használja. 

A VI. Gyógyszerkönyv számára újabb, főleg belföldi drogok hivatalossá 
tételét javasolom, elsősorban olyanokét, rnelyek használatát eddigi alkalmazá
suk, valamint irodalmi adatok indokolttá teszik 

Pl Calcatrippae flos 
Chelidonii her ba 
Cichorii her ba 

Crataegi fructus 
Rutae herba 
Viscum albmn 

A drogok eltartására a Gyógyszerkönyv általában fedett edényt ír elő. Cél
_szerű volna egységesen alkalmas fém-, vagy müanyag tartályt kidolgozni. 

A drogok közé tartozó gyantaszerű anyagokat a receptúrában oldat alakjá-· 
ban is szakták rendelni, pl a padofillint szeszes oldatban Célszerű lenne ezen 
anyagok oldódási arányát iegalább az V. Gyógyszerkön~,rv táblázatának meg
felelően tájékoztatóan megadni 

A drogokat makroszkóposan és mikroszkóposan vizsgáljuk Emellett - fő
leg drogpor okban -·- kémiai vizsgálatork:art is előír az V. Gyógyszerl.k:önyv általá
nos fejez~te A gyógyszertári vizsgálatokat rnegkönnyítené, ha az alapanyagok 
tájékoztató gyorsvizsgálatának mintájára a drogoknál iS előírna a Gyógyszer·" 
könyv, a jellemző tulajdonságok leírása után, egy-két egyszerű kémiai vizs-· 
gálatot 

* 
A dolgozatban végighaladtam a Gyógyszerkönyv azon fejezeiein, melyek a 

gyógyszertári hálózat számára fontosak és elsősorban általános szempontokat 
igyekeztem felvázolni a VI. kiadás számára. Az egyes fejezetekkel kapcsolatos 
részletes javaslatok tárgyalása külön dolgozatok tárgyát képezheti. 

A VI. Magyar Gyógyszerkönyv újabb lendületet fog adni a gyógyszerellátás 
egész területének, s ezen belül a gyógyszertárak nmnkáját is új szempontokkal 
fogja bővíteni Kell, hogy a közforgalmú és inté7.eti gyógyszertárak - sajátos-· 
ságaiknak megfelelőerr- a gyógyszerellátás fontos egységei legyenek Az egyéni 
gyógykezelés lehetőségeit biztosítsa a korszerű magisztrális gyógyszerkészítés~ a 
gyógyszerkiadást és az orvos gyógyszerrendelési tevékenységének tárnogatását 
szaigálják a gyógyszerész farmakológiai, farmakognóziai és kémiai isn1eretei, a 
gyógyszervizsgálatok n1egfelelő elvégzése pedig az egész gyógyszertári mu:nka 
biztonságát szolgálja 

Minden erővel arra kell törekednünk) hogy a gyógy::;zerész egészségügyi és 
tern1észettudományi ismereteit, szemléletét - a Gyógyszerkönyv támogatásával 
-· a közegészségügy szolgálatában minél magasabb színvonalon haszno.síthassa 
beteg embertársaink egészségének helyreállítása érdekében 
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A PAPíRKROMATOGRAFIA GYóGYSZERTARI ALKALMAZASA 

BENKÖ FERENC 
(Derecske) 

' 
A papírkromatográfia az elmúlt tizenöt év alatt világswrte klterjedt rnikro-· 

analitikai alkalmazást talált (1). Az V Svájci Gyógyszerkönyv III supplemen
turna vizsgálati módszerei között már papírkromatográfiás módsrert is alkal
maz, a digitoxin és digoxin azonosítására és tiszA:aságí vi'ZISgálatára (2). Schulek 
professzor úgy nyilatkozott, hogy 1,e módszer VL kiadású gyógyszerkönyv;be 
való felvételét gondosan mérlegeljük" (3). Az Acta Pharmaceutica Hungarica 
bőven közli a hazai eredményeket alkaloidák és glükcmdák elválasztására és 
azornosítársára, receptúrai porkeverékek alkatrész.einek elválasztására kémiká-
liák szennyezéseinek és bomlástermékeinek kirnutatására. ' 

Jelen dolgozat rá óhajt mutatni a szerényebb gyógyszertári kereteken belül 
a módszer alkalmas és használható voltára. Ma, amiikor gyakori, hogy FoNo 
készitmények is kész állapotban kerülnek be a gyógyszertárba nekünk gyógy
szet~észeknek is a vizsgálat új útjait kell keresnünk A modern' eljárások közü] 
a papí~kromatográfia az a rnódszer, arnikor a gyakorló gyóg:y.szerész aránylag 
a legkisebb fáradsággal gammányi menny:iségekkel dolgo:zfuat és ennek elgon
dolkoztatóan igen sok előnye van 

Dolgozatom két tárggyal kíván foglalkozni: a Solutio trico1omta és a Spiri
tus sahcyla.tus CU1n Tesoreina papírkromatogr áfiás vizsgálatával 

A Solutio tricolorata papírkromatográfiá.s vizsgálata 

A FormuLae Normales IV. kiadáséiban felvett Solutio tricolaTata két tri
fenilmetán típusú festék: a genciána--rbolya és a brilLant-zöld továbbá az aikri
din típusú xantakridiin vizes, olda ta, amely a víz rnellett még 4-4.o;0 glicerint és 
hígított .szeszt i.s tartalmaz, 

A festékek menyisége: 

Methylrooanilinium chioratum 
Viride nitens 
Xanthacridinum 

1,2% 
0,8% 
0.08% 

Söt€;_ti~olya szír:ű f?lyadék, mert a genciána-ibolya színe az anyag igen erős 
festakepessége es VlSWnyLagasan nagyobb mennyisége rniatt a másik két fes-, 

14 A gyógyszerészet szocial:ista fejlödése 
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ték színé-t úgy elfedi, hogy a Solutio tricol01ata színe szenunel a genciána
ibolya oldat színétől n<>m különbözt€thető meg. Helyes előállítását az irodalom
ban Nagy Ervin (4) ismertette, vizsgálatalval'pedig Mormy (5) foglalkozott. 
Eljárásának lényege, hogy körkromatográfiás médszenel két meúetbel}: elő-· 
ször amilalkohol (38) etilalikohol (38) víz (24) elegyével a x.anfu!kridínt elvá
lasztja a genciána-ibolyától és a brillant-zöldtől, majd száritás után a kroma
togrammot ismét futtatja metilalkohol (10) és vizzel (5) telített benzol (35) ele
gyének organikus fázisával Ekkor a brillant-zöld a genciána-ibolyától elválva 
a legkülső körön helyezkedL'<: el. Papiros: Schleicher és Schüll 2043/b. A szak
irodalom összefoglaló munkái Lederer [6], Cramer [7], Vámos [8]) foglalkoznak 
ugyan színezék.e-k elválasztásával, de ilyen vegyületcsopoTtokba tartOzó színe
zék-ek kromatogr-áfiás elválasztását ne1n tartalmazzák. Az alábbiakban meg-" 
próbáltam papírkromatográfiás módszert kidolgozni a Solutio tricolorata minő
&égi vizsgálatára 

A nehézség a két trifenilmetán festék nagyfokú szerkezeti hasonlóságából 
elméLetileg is várható hasonló kromatográfiás viselkedésben rejlik, amit a gya
korlat igazol. A legkülönbözőbb oldószer elegyekkel futtatva a So~utio trico
lorata-t, a két festék foltja együtt halad a futtatós2J€r frontjával, definiálható 
Rr-erték nélkül, a xantakriclin foltját alacsonyabb Rf-értéknél hagyva. 

Szerkezetüket szemügyre véve, a Ph Hg V. a genciána-ibolyát a pentametil-· 
pararozaniliniumklorid és a hexametilpararozaniliumklorid keverékének 
mondja, núg a bril.lant-zöldet di-/p-dietil-anúno/.-trifenil-karbénium-hidrogén
szulfátnak nevezi.. Az előbbi oldatának kémhatása semleges, núg az utóbbié 
gyengén savanyú. 

KaTTer (9) szerkezetü:ket a fuchszoniminből vezeti le és megkülönböztet: 
a) rnonóam.inofuchszonimoniumsókat, vagy malachit-zöld festékeket (ide 

tartozik a brillant-zöld), 
b) diaminofuc-hswnimoniumsókat, vagy fuchszin-festékeket (ide tartozik a 

genciána-ibolya) 

Behatóan foglalkozik a szerkezeti kérdéseikkel Végh (10) 
A kérdés megoldásánál segítséget nyújt a két vegyülert sósavval sz.e:rnben 

való viselkedése. A PhHg V Methylro.sanilinium chloratum cikkelyének 
aZonassági vizsgálata a) pontja sz.erint: ,,0,01 g készítményt 10 m1 vízben oldunk 
A sötétibolya színű oldat l csepp tömény R-<Sósavtól megkékül, tov:fubbi 3-4 
csepptől megzöldül, 5 ml tömény R-:só.savtól pedig sárgásbarna színű lesz Az 
oldatot vízz.el hígítva, a szín furdított sorrendben változik" Hozzáfűzhetném eh
hez a reakcióhoz azon megfigyelésemet:, hogy a fentebbi sárgásbarna színű ol-· 
dathoz 2 rnl R-kloroformot adva, összerázás után a kloroform ibolyaszínt ölt. 

A Viride nitens azorrossági vizsgálatának a) pontja viszont a következő: 
"0,01 g készítményt 20 ml vízben oldunk 5 ml oldathoz l ml R-sósavat elegyí
tünk Az oldat sötétzöld színe vörösessárgára változik.'' Megfigyelés,em szerint 
ezen oldatot 2 ml R-klorofor:mmal összerázva a kloroform sötétzöld színű lesz. 

Ellentétben a genciána-ibolyával, hígítással a Viride nitens s.zíne nem tér
vissza, holott gyógyszerkönyvi képleteik szerint hasonló viselkedést várnánk. 
Sósav hatására az imonimn sóknál reduktív szerkezeti átrendeződés áll be és 
ilyenko!· a festék leukobázisa létesül, amely oxidatív behatásra, illetve a sósav 
koncentrációjának csökkenésekor karbjnolbázison at ismét festéksóvá (imonium 
sóvá) alakul "Az, hogy fuchsonimonium sóknak karbinolbázisakká való át-· 
menetekor, mint közti termékek nem állandó, valódi festékbázisok lépnek fel,. 
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az már manapság általánosan elismert (Kaner [9]). Ezt a tényt kíséreltem 
meg felhasználni a két fes-téksó kroma.tográfiai elválasztására, feltételezve: 
hogy a redukált leLLko alakjuk egészen más Rf-értékikel fog futni, mint az ere
deti anyag. Kisérleteim során kiderült, hogy nem elég a sósavval r~dukált 
festékeket felcseppenteni, hanem a sósavas közeget fenn kell ta.rtarui az egész 
futtatás alatt, mert különben még futás közben visszaalakulnak, A zárt 
sósav gőzös atmoszférában való futtatás különösebb eredm-énnyel nem járt 
MegfeleMnek bizonyult az organikus oldószerekhez adott különböző tömény
ségű ,savak közül a 10°/0-os sósav. 

Eljárásom a következő volt: 3 X 34 cm Schlcicher és Schüll 2045 Bg! pa
pína 3 cm starttávolsággal vízzel tízszeresen hígított és egyenlő térfogatú R
sósavval kevert Solutio tricolorala egy cseppjét cseppentettem fel A felcaep
pentés a vízzel tízszer esen hígított SOlutio tricolora ta é.s R-só:sav erélyes össze
rázáaa után 15 perccel történt. A papírt előzőleg 24 óráig vízgőzzel telítettem. 
A felvett anyagot néhány percig infravörös lámpával száritottam be. Futtatásta 
legalkalmasabbnak bizonyult 4 rész n-butanol, illetve izobutanol és egy rész 
10%-os sósav keveréke. Futtatás 18-20 óra hosszat 18-20 Co hőmérsékleten 
Bernerülés l cm Az Rrértékek megállapításánál a foLtok középpontját vettem 
20 kísérlet középérték.e a következő eredményeket adta: 

Genciána-ibolya 
Brillant-zöld 
Xarrtakridin 

10% sósav+n butanol 
0,05 
0,94 
0,11 

10% sósav+izobutanol 
0,06 
0,97 
0,16 

Indikálás: A brillant-zöld a futtató.szerrel való érintkezés alkalmával azonnal 
visszarnyerte eredeti színét. A felcSeppentett anyagból zöld folt alakjában tá
vozik és így megy végig. A xantakridin szintén eredeti sárga színében jelenik 
meg A Solutio tricolorata kimutath:atóságán;ak alsó határát a benne foglalt 
xantakiidin kimutathatóságának alsó határa s.zabja meg. A xantakridin meny
nyiségét a másik két festék mennyi.sége nagyságrendekkel múlja felül és így 
a solutio tricolor:ata kromatografálásra nem mondható ideálisnak Tízsz;eresen 
hígított és egyenlő térfogatú R-<Sósavval kevert oldat 0,01 ml-ében lob 6 y gen
cián-ibolya és 4 y brillant-zöld mellett csupán 0,4 ?' xantakridin van Ez n1ég 
a kromato.grammon megszárítás után néhány napig jól látszik, később eltűnik 
Lr=:gérzékenyebb kimutatási n1ódja: analitikai kvarclámpáv.al ultraibolya fény
ben, melyhen még l hónap után is észlelhető intenzív sárgászöld· fluoreszcen
cia. Számításba jöhetne kimutatás szjempontjából még a Ph.Hg.V. nátrium-· 
nitrit-R-s"ásavas reakciójánál (azonosság,i vizsgálat b) ponrtja) keletkező nirt:rorzo
termék ibolya színe. Azonban megállapításom SZierint 10 ml VÍZiben 3 y xanta
kridin sárga színe: fehér alapon ugyanannyi vizzel összehasonlítva felülről rá
nézve már észlelhető Míg a fentebbi b) pont s~erint elj árva: 10 ml víz+ l ml 
R-sósav+· 3 csepp l O j 0 nátriumnitrit oldattal fehér alapon, üres próba mellett 
felillről r ánézve, csupán 7 y xantakridinnel éts.zlelhető az ibolya szín, mely né
hány percen belül eltűnik !gy kimutatás szempontjából különörebb előnye 
nincs, amikor az eredeti sárga szín észlelése több mint kétszer érzékenyebb. 

A genciána-ibolya színe a futtatószen·el való érintkezés és brillint-zöld ki
válása után eltűnile Azonban semmi további kezelést nem igényel, mert kb 
24 órai 35 Co körüli hőmérnékleten való szárítás után sárgásbarna, -zöld, -kék 
színvá1tozás után viJSszatér az anyag eredeti ibolya színe. Gyógyszertári gyakor
lat céljára az eljárás leegyszerűsített gyorsított formáját tartanám célszerűnek: 
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l cm széles, 14 cm hosszú, gépirányra vágott kromatográfiai papírra a papír 
alsó szélétől 2 cm-re vízzel tízszeresen hígított Solutio tricolor-ata és R-sósav 
egyenlő mennyiségű összerázott keverékének l cseppjét cseppentjük. Száritá8 
után a papiros szeletet dugóval bedugaszolt öblösebb kémcsőben (egy hajUtott 
gombostű segítségéve!) felfüggesztjük Előzőleg a kémcsőbe l rész hígított só
sav és 4 rész n-butanorból készített keverékből annyit öntünk, hogy a papírt 
l cm-re fedje 2-2'/, óra után a folyadékhoz közelebb sárga folt jelenik meg. 
távola!bb pedig zöld. A papírt szabahőmérsékleten megszárítva 3--4 óra múlva 
a sárga folt alatt barnássárga, -zöld, -kék, maj d ibolya színű foltot látunk. 

Az eljárás bizonyító erejű, könnyen kivitelezhető és kevés munkát igényel 

A Spiritus salicylatus c·unt resorcin.o papírkromatográ.fiás vizsgálata 

A többértékű fenolok éiS aromás oxikarbonsava!k papídcromatográfiás el
választásával bős-éges irodalom foglalkozik. Azonban a szalicUsav és. rezurdn
nak oly közeli R 1-értékeit adják meg, hogy eljárásaik gyakorlatilag nem hasz
nálhaták Evans (ll) módszere kivételével. Evans n-butanol, piridin éa telitet1 
natriumklorid oldat l :l :l keverékének vizes fázisával választott szét több
értékű. fenolokat,. aromás oxikarbonsavakat és azok amidjait Rezorcinra 0,97, 
szaliciisa vra pedig 0,65 R r-értéket ad meg. Eljárását megismétel.ve az Rrértékek 
megegyeztek. A módszer gyakorlati felhasználhatóságának útját állja a piridin 
bűzös volta és az, hogy gyakran tisztítani kell 

Bekemeier (12) foglalkozott a fentebbi anyagok elválasztásával éa össze
foglalta az idetartozó irodahnat is. lVIunkájából kitűnik, hogy a szalicílsav és 
rezorcin elválasztására az enyhén lúgos futtatászerek előnyösebben használ
haták a savanyú kémhatásúaknál. Feltéve, ha a vizsgálandó anyagok lúgos kö
zegben az eljárás folyamán nem oxidálódnak Lúgos közegben, tudomás sze:
rint a többértékű fenolok, mint a hi dr ochinon, oxihidrochinon, pirogaUoi, gal .. 
lussav stb .. könnyen hajlamos autooxidációra és polikondenzációra Vizsgálatai 
.sz,erint a rezorcin nem tartozik 'ezek közé. 

Célom volt, a 3-30f0 szalicílsavat és rezorcint tartalmazó spititus salicyla
tus cum re:sorcino-bam, az alkatn§s7_..ek elválasztása, minél távolabbi Rr értékkel 
és azok kimutatása Futtatószerül legalkalmasabbnak az n:--butanol és 1,5 n am
móruia l : l keverékének organikus fázisa bizonyult. Papír: 3 X 23 cm SchJeieber 
éa Schüll 2045 Bgl 

Szaliciisa v Ph. Hg V. tisztaságú 
Remrein Ph.Hg V.. tisztaságú. 
Anunonia Ph.HgV tisztaságú 
n-butanol Riedel-de-Haen-féle n Butylalcohol für Chmmatographie 
Starttávolság: 3 cm Bemerülés: l cm 

Az n-butanol és 1,5 n ammónia elegyéből erőtelj,es öss.2'Jerázás és 3 órai 
állás után az organikus fázist használtam. A vizes fázissal a papírt 24 óráig 
telítettem Futtatáa 8 óráig 20 C0-on történt Az R1 értékek megálliapítáaánál a 
foltok középpeutját vettem 

Rr :szaJi.ciLsav = 0,37 
Rt rezorcin - 0,74 

Kimutatás: Minden esetben 4 órai szobahőmérséldeten való szárítás, egy kis 
elpárologlató csészébe öntött reagens--oldaton való gyons "áthúzás'' és szűr·őpapír 
közötti leitatás, majd szabahőmérsékleten való szárítással történt 

Szalicíl:sav: l 0 '0 vas(III)klorid-oldattal az ismert ibolya szín Kimutatható-
sági határ: 0,5 r 

Kimutatható savassága alapján me-tilvörös oldattal: a savanyú, vörös szín 
Ultraibolya fényben 0,5 y-nál még jól látható az ibolya szín: fhioreszcencia .. 
Rezorcin kimutatása: 100 y--t vas(IIJ)kloriddal még nem tudtam kimutatni 
Rosenthaler-féle reakció 2°/0 nátriumnitrit-oldattal való gyors átnedve-

sftés, szárítás, kezelés l 0/ 0 ecetsavval Citromsár ga dinitr ozorezorcin. 
A dinitr ozorezor cin t kapuJáltam p-szulfamilamiddal A 2% nátriurnnitr át

olcLa.ttal való átnedvesítés és szárítás után 5°/0-os sósavban oldott 20f0 P A.B.·-vel 
kezeLtem a kromatogrammot Élénkebb sárga~ illetve barnássárgaszín Mindkét 
esetben a szín szárítás után e1balványodik.. Legalkalmasabhn:ak találtrun az arn
rooniás ezüstnitrát-oldatot. l ml R-ezüs:tnitrát+9 ml R-ammónia keveiékén át
húzva és szűrőpapír között leitatva a kromatogrammot .szobahőmérsékleten való 
szárítás közben é~esen körülhatárolva jelenik me-g a redukált ezi.ist barnás
szűr-ke foltja. Kimutatási határ: 0,5 y A folt nagysága arányos a felvitt meny
nyíséggel úgyhogy menny:iségi következtetések is levonhaták Ha a kroma
togrammot meg akarjuk őrizmj, a nem r-edukált ezüst nátriumtioszulfát oldattal 
kioldható. 

Az eljárást gyógyszertári gyakorlatban a következő formájában tartanám 
ke'resztülvihetőnek: l cm széles, 14 cm hossZU, géphányra vágott kromatográ
fiai papírra a papír alsó szélétől 2 cm-re, szes:szel tízszeresen hígitott spiritus 
salicy1atus cum resor c:ino l cseppjét cseppentjük Szárítás után a papiros szele
tet dugóval bedugaszolt öblösebb kémcsőben felfüggesztjük (egy hajlított gom
bostű segitségével). Előzőleg ~ kémcsőbe n-butanol és 1,5 n ammónia egyenlő 
mennyiségű össze r ázott k-everékének organikus fázisából annyit öntünk, hogy 
a papírt l cm-re elfedje Anllkor a butanolos folyadék csaknem a felfügge.sztési 
pontig szívódik, a papírt kiemeljük és megszárítjuk Ha a papírnak a felfüg
gesztési ponttói távolabbi felét l% vas(III)klorid oldatha mártjuk ibolya szín 
folt alakjában jelenik m.eg a szalicílsav. A papírcsík fels-ő (a íelfüggesztési pont
hoz: köze1ebbi) felét egy rés.z R-ezüstnitrát és 9 rész R-ammónia keverékével a 
legrövidebb időre megnedvesítve és rnegszárítva, szárítás után a rezorcin je-
lenlét a redukált ezüst barna, majd szűrkésbarnává változó foltja jelzi 
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RECEPTÚRA! INKOMPATIBILITÁSOK AZ V. MAGYAR GYűGYSZER
KÖNYVBEN HIVATALOS KESZÍTMENYEK SZEMSZÖGEBEN 

OLAH IMRE 
(Z<z!a 'megye) 

Az inkompatibilitás fogalma 

Inkompatibilitásról- összeférhetetlenségről- beszélünk akkor·, amikor az 
elkészített gyógyszer alkotó eiemci egymással nemkívánatos fizikai vagy kémiai 
reakcióba lépnek, arnikor a készítmény egyenletes adagolása lehetetlen, vagy a 
bekövetkezett kémiai változás miatt a gyógyszer felhasználhatósága kétes. 

Döntő fontosságú kérdés, hogy a recepturázó gyógyszerész kezéből csak 
olyan - kifogástalan minőségű - gyógyszer kerüljön a beteg kezeihez, ami az 
adott esetben a kívánt gyógyhatást a legjobban tudja biztosítani Olyan vény 
elkészítésénél, ahol az egyes anyagok között összeférhetetlenség áll fenn és azt a 
gyógyS2lerBsz körilltekinw murukájával az V. MagYlili GyógyS2leu:kön;Ycben, 
ill <rz Addendumb<rn adott feLhatalmazás szmint meg nem sz;ünteti, súlyo
san vét a: gyógyszerész etika ellen Nem is beszélve arról, hogy gyógyszer· 
helyett ártalmas vegyületet szalgáltat ki a beteg számár a, ami igen súlyos fele
lőméggel jár. A reoepturá:zó gyó~zen§sz osak úgy Mlliat hivatáaa magaslatán, 
ha a vények mechanikus elkészítése helyett, a gyógyszerszakember szemszögé
ből nézve minden egyes vényt, alapos körültekintéssel jár el Egyes gyógyszeré
szi körökben szokás volt szemére vetni a fiatal gyógyszerészeknek azt, hogy 
minden vényben hibát keresnek) amikor azt kezükbe veszik Ez ·- a sokszor 
gúnyolódó ·-· megjegyzés engem is sértett pályám kezdetén, mig évek múltán, 
hivatásomban való elmélyülésem közben rájöttem, hogy nincsen igazuk a gúnyo
lódóknak Igen! A vényben hibát kell keresni! Nem ~helyesírási hibát, hanem 
olyant, ami a gyógyszer hatásértékér·e, az esetleges inkÜmpatibilitásokr a van ki
hatással És ha ilyent az orvosi vény nem .tartalma'z, csak akkor készítheti el a 
gyógyszerész azt nyugodt lelkiismerettel Az inkompatibilitás kérdésének napi
rendre tűzését az a körülmény tette szükségessé, hogy a kémiai készítmények 
egyre nagyobb tért hódítottak a gyógyításban.. A sokféle és különböző tulajdon
ságú anyagok széleskörű alkalmazása egyre nagyobb szaktudást követel és na
gyobb felelősséget ró a gyakorló gyógyszerészre 

A könnyebb áttekinthetőség szempontjából a recepturában előforrluló ösz .. 
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s'Zjefér:hetetlenségek.et az.olmak. természete szerint az alábbiakban a -köVetkező
k-éppen asoportosíthatjuk. Természetesen éles határt vonni nehéz lenne, mivel 
az egyes folyamatok egymástól el nem különítb€wk 

Inkompatibilitás 

Fizikai Fizikai -kémiai Kémiai Élettani 
-~--~~~~~~--~~~~~~~ pH-ra gyakorolt Oxidáció, Színreakció Csapadék 

hatás ill redukció 

A hőmérséklet p1int fizikai ö.s.szefér hetetlenség 

Vannak olyan anyagok, amelyek minden különösebb beavatkozás nélkül, 
csupán a hőmérséklet emelésére bomlást szenvednek Ezek az ún. termolabilis, 
vagy hőérzékeny gyógyszer ek. A receptúrázó gyógyszerésznek ezt a körülményt 
is figyelembe kell vennie, mert gyakran - különösen oldásnál, sterilezéskor 
magasabb hőfok ot kell igénybe venni. 

Ilyen hőérzékeny gyógyszer ek a következők: 

Acidum ascorbinicum 
Adrenalin um 
Acidum paraaminosalicylicum 
Aethylmorphinum hydrochloricum 
Argentum colloidale 
Barbituralnatrium 
Bismuthum tribromphenylicum 
Br omacetocarbamidum 

Bromvalerocarbamidum 
Calcium acetylsalicy!icum 

Car barnidum 
Chinidinum sulfuricum 
Codeinuru h y dr ochlor ic um 
Dihydrocodeinonum bitartaricum 
Ergotanünum tartaricum 
Gelatina alba 
Hexacitraminum 
Hexamethylentetr amin um 
Homatropinuru hydrobromicum 
J odophtba!einum 
Morphinum hydrochloricum 
N atrium hydrocar bo ni cum 

Op ium concentr a tum 
Pancreatinum 
Papaverinum hydr·ochloricum 

Vízzel forralva bomlik 

40" felett bomlást szenved 
Vízrel főzve hidrolizáL Brúm-dietilr 
ecetsav és kar:bamid képződik .. 

20° felett ~cetsav képződés közben 
bomlik 
135° felett ammóniát veszít és 
b i uretté alakul 

Vizes oldatát főzni nem szabad 
Formaidebidre és ammóniáta bomlik 

Naco,+co,+H,O képződése 
közb~n bomlik 

50° fölé melegítve hatását veszti 
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g-Penicillin-kalium 

Pepsinum 

Sacchar'Osum 
Tetracainum 
Terpinum hydr.c.tum 

Drethanum 

Huzamosabb ideig 100°-on szárítva 
bomlik .. Vizes oldata szabahőmérsék
leten már bomlást szenved. 15~ alatt 
néhány napig eltartható A nedves
ség a bomlást elősegíti 
70°-ra melegítve hatását veszti 
Forraláskor olda ta megzavar osodik, 
mert a "fehér je koagulál 
Kar amelizálódik 

Melegítve vizet veszít, majd bomlás 
nélkül szublimál 
Szabahőmérsékleten is lassan _illan 

Az itt felsoroltakon kívül - természetesen - vannak anyagok, melyek 
hőmérséklet hatására vagy akár szobahőménsék1eten változást szenvednek: 
elillannak, erősen párolognak, levegővel kevert elegyük robban stb .. (kámfor, 
mentol, illó olajok, szeszes tinktúrák, szesz, éter) 

Fizikai-kémiai inkompatibilitások 

Az olyan többfázisú rendszereket, melyekben a fázisok határfelülete a tö·
meghez viszonyítva igen nagy, kolloidoknak nevezzük. A határfelület növelésé1 
azáltal érhetjük el, hogy az egyik fázist diszpergáljuk (felaprózzuk). 

A kolloid oldatok minőségileg különböznek mind a durva diszperz-rend-· 
szer·ektől, mind pedig az oldatoktól Ez a különbözőség nagy fajlagos felületük-· 
beu Dej1ik · 

Az inkompatibilitás szemszögéből nézve megállapítható, hogy a diszperz
rendszerek, kolloidok, emulziók, gélek stb. inkornpatibi1isek min.dien olyan anyag
gal, ami koagulációt vált ki és ezzel megbontja az egyensúlyt: alkohol, elektro
lit oldatok (híg, illetve tömény), kolloidok egymásra gyakorolt kedvezőtlen ha
tása, hőmérséklet, ultrahang. Az alkohol koaguláló hatása 400,10-os kancentráció 
felett már érvényesül (dehidratáció). 

A liofil típusú argentum collolidale hígított savakkal, törnény sóoldatakikal 
és vassókkal inkompatibilis. 

Kémiai inkompatibilitások 

Az anyagok különböző tulajdonságaiból eredő kémiai összeférhetetlenségeket 
az alábbiakban csoporto:síthatjuk. Nem mintha ezek nem. voiDának szoros öss:re--· 
függésben egymással, de részeire bontva világosabban szembetűnnek a rész
letek is. 

l A pH'ra gyakorolt hatás 
2. Oxidáció, illetve redukció 
3 Szíru eakciók és 
4. Csapadékot adó reakciók 

A savanyú kémhatású anyagok lúgos kémhatásúakkal, és viszont a lúgos 
kémhatásúak savanyú kémhatásúakkal összefér hetetienek 
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Tekintettel arr a, hogy kémhatás még ugyanannál az anyagnál is változó 
lehet, az 1-14-ig terjedő pH skálán megkülönböztetünk 

erősen savanyú 
savanyú 
gyengén savanyú 
semleges 
gyengén lúgos 
lúgos 
erősen lúgos 

<2 
2-5 
5-6,5 

6,5-7,5 
7,5-9 

9-12 
12< 

savakkal 
savanyú anyagokkal 
savanyú kémhatású 

' -l--l-+ 
++ 

anyagokkal + 
lúgos kémhatású anyagokkal + 
lúgos anyagokkal -1 + 
lúgokkal összeférhetetlen 

anyagokat. +++ 
6,5 pH-ig rendelkező anyagokkal összeférhetetlen gyógyszerek: 

Acetylcholinum bromatum 
(elszappanosodás) 

Acetum pyrolignosum 
rectificatum 

Acidum paraaminosalicy li cum 
(bomlás) 

Ammonium bicarbonicum 
Argenturn proti:dnicum (erős sav) 
Barbituralnatrium (vizes 

oldatában savval) 
Bismuthum subnihicum 
Bismuthum subsialicylicum 

(eii'Ős savakkal) 
Bromacetocarbamidum (bomlás) 
Bromvalerocarbamidum (bomlás) 
Chlorogenium 
Diphentoinnatrium 
Ferrum albuminatum 
Hexacitraminum 
Hexamethyleritetraminum 
Hydrargyu:um chioratum mite 
Hydrargyrum oxycyanatum 

(HCN fejlődés) 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

+ +++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

+ 
+ 
+ +++ 

+++ 
+++ 

Jodophthaleinnatrium + 
Jodoxysulfochinolinum + 
Kalium carhonicum +++ 
Kalium natlium tru::taricum +++ 
Natrium benwicum + 
Natiium carhonicum +++ 
Natrium nitrosum +++ 
Natdum pyrosulfurosum +++ 
Natrium salicylicum t-
Nicotamidum + 
Pancreatinum +++ 
Phenobarbitmalnatrrium (bomlás: 

barbitursav kiválás) + 
Phenomerborum + 
Saccharusum (invertálódás) +++ 
Stibium kalium tartaricum 

(erős savakkal) ++t-
G-Strophanthinum ++ + 
Theobrominum natiium 

salicylicum (savakkal, savany ú 
szirupokkal) 

Xantacridinum 
+++ 
+++ 

6,5-14 pH-lg rendelkező anyagokkal összeférhetetlen gyógyszerek: 

Adr en alinum basicum 
Acetylcholinum bromatum 
Acidum acetylsalicyhcum 
Acidum tannicuru 
Albumerr tannicuru 
Alcohol trichlorisobutylicus 
Alumen 
Alumen ustum 
Aluminium sulfuricum 
Ammonium bicarbonicum 

(ammóniumsók erősebb bázisok 
hatásáTa el bomlanak. NH, 
szabadul f.el} 

Ammonium phosphoricum 
Aneurinum hydrochloricum 
Apomorphinum hydrochloricum 
Arecolinum hydrobromicum 
Argentum aceticum 
Argentum nitricum 
Atropinuru sulfuricum 

++ +++ 
+ +++ 

+++ 
+ ++

++ + 

+ 
+ 
+ 
+ 

++ 
t 
-t-

++ 

Benzpropaminum phosph01icum 
Benzylium benz0icum 
Betainuru hydrochloricum 
Bismuthum oxyjodogallicum 
Bismuthum subsalicyUcum 

(bomlás) 
Bromacetocarbarnidum 
Bromvalerococbamidum 
Calcium bromatum 
Calcium hypophosphorosum 
Carbamylcholinum chioratum 

(bomlás) 
ChiniTium bihydiüchloücum 
Chininum bisulfuricum 
Chininum hydrochlQ['icum 
Chininum sulfuricum 
Chloralum hydratum 
CCl,.CH(OH),+NaOH~ 
~CHC13+HC00Na-I-H,O 

Chloroformium 

+ 
+ + ++ 

+++ 
+++ 

+ 
+ 
+ 
-!-

+ 
+
+ 
+ 

+ +++ 
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Coeairrum hydrochl01icum + 
Codeinum hydrochloricum ++ 
Cod.einum phospholicum ++ 
Coraethamidum + 
Cuprum sulfuTicum + 
Diacetylmorphinum hydmchloricum + 
Dihydiocodeinonum bitartaricum + 
Ephedrinurn hydrochloricum +++ 
Feuum oxalicum oxydulatum + 
Ferrum sesquichloratum + 
Fenum sulfuricum oxydulatum + 
Hex.acitraminum + 
Hexylresorcinum + 
Homah"opinum líy&obTomkum ++ 
Hydrargyr.um amidochloratum + 
Hydrargy'Ium biclhloraturn 

cmrosiVU!lll 
Hydrmgyru_m "bijod:atum 

ruhrum 
Hydrrar.,gyrum chioratum mite 
Hydrochinonum 
Hydrocodeinum bitártaticum 
Hydu::ogenium peroxydartum 
J odoformium 
.Jodoxysulfochinolinum 
J od um 
Methylium par aoxybenzoicum 

(bomlás) 
lVIethylium salicylicum (bomlás) 

+ 
+ 

+++ 
.-J-

+ 
+++ + +++ 

·+ 
+++ 

+ 

M01 phinum hydTochJ.oricum 
Nicotamidum 
Pancreatinum 
Papaverinum hydrochlmicum 

(oldajoban) 
Pepsinum 
Rhenylium salicylicum (bomlás) 
PhysosUgminum salicylicum 
Physostigminum sulfuricum 
Pillocarpinum !hydroohlor"ic"um 
Plumbum aceticuru 
Procainum hydrochlmicum 

(bomlás, csapadék) 
Pyrogallolum 
Resorcinum 
Riboflavinum 
Scopolaminum hydrobromicum 
Stibium kalium tartaricum 
G-Stropha.nthinum 
Strychninum nitricum 
Tetracainum hydrochlmicum 
Thymolum 
Drethanum (bomlás) 
Xanthacridinum 
Zincum chioratum 
Zincum chloratum solutum 50% 
Zincum sulfuricum 
Digitalis (lúgos közegben bom

lás) 

+ 
+ 

+++. 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + +++ 
+ 
+ 
+ 

+++ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Oxidálószer-ekkel összeférhetetlen gyógyszerek: 

Acetum pywlignosum rectificatum 
Acidum citricum 

(Víz és széndioxid leadása közben 
acetondikarbonsa-\-vá alakul) 

Acidum nicotinum 
Acidum paraaminosalicylicum 
Acidum tannicuru 
Adrenalinuru basicum 
Acidum ascorbinicum 
Albumerr tanuicum 
Amidazophenum 
Ammonium bromatum 
Aneurinum hydrochloricum 
Argentum proteinicum 
Benzaldehydum 
Calcium bromatum 
Calcium bromatum solutum 33,3% 
Calcium gluconicum 
Calcium hypophosphorosum 
Calcium laeticum 
Carbo activatus (klorát, permanganát) 
Chlmalum hyd.Tatum 
Chloroformium 
Ferrum oxalicum oxydulatum 
Ferrum sulfuricum oxydulatum 
Fuchsinum basicum 
Glycerinum (főleg salétromsavval) 
Hexylresorcinum 
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Hydrargyrum chioratum mite 
Hydrochinonum 
H y dr o geni um per oxydatum 
Isonicazidum 
J odoformium 
,J odophthaleinnahium 
Jodoxysulfochinolinum 
Kalium bromatum 
Kalium jodatum 
Methylenum coeruleum 
Methylrosanilinium chioratum 
Natriwn anilamonicum 
Natrium bromatum 
Natlium citdeum 
Natrium jodatum 
Natiium nitrosum 
Natrium pyrosulfurosum 
Pyrogallolum 
Resorcinum 
Saccharosum (esetleges robbanási ve-

szély) 
G-Strophanthinum 
Sulfur praecipitatum 
Sulfur pulveratum lotum 
Tetracainum hydrochloricum 
Thymolum 
Viride nitens 
Xanthacridinum 

Redukálészerekkel összeférhetetlen gyógyszerek: 

Argentum aceticum 
Argentum nitricum 
Chlorogenium (sz€:sz, glicerin, karba-

Hydrargyrum oxydatum flavum 
Hydl"Ogenium peroxydatum 
J od um 

mid) 
Fuchsinum 
Hydtargyrum amidochloratum 
Hydrargyrum bichloratum corrosivum 
Hydrargyrum chioratum mite 
Hydrargyrum oxycyanatum 

Methylenum coeruleum 
Methylrosanilinium chlo1atum 
Natrium nitwsum 
Phenomerborum 
Viride nitens 

Az analitikának célja a reakciók létrehozása; a recepturában megfordított cél 
vezet, nevezetesen a nemkívánatos reakciók kiküszöbölése_ Eltekintve egy-két eset
től, ahol éppen az új vegyület létréhozása a cél Pl az unguentum jodatum ad peruio
nem készítésénél, amikor a kalium júdatum és a plumbum aceticum basicuni solutum 
egymásrahatásából ólomjadid keletkezik. 

Minden receptúr-ázó gyógyszerész réSzére aranyszabály kell, hogy legyen e téren 
a következő: minden anyag azokkal a vegyszerekkel (is), melyekk.el azonosságát 
bizonyítani lehet, inkompatibilis. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy a gyógy
szerész a beérkező árut megvizsgálja és az így szerzett tap_asztalatokat hasznosítsa a 
recepturában Itt sz:övődik össze leginkább a két tudomáilyág, a receptura és az ana2í
tikai kémia 

Szinr-eak:ciók 

A leggyakrabban előfmduló színreakciót a vassók adják 

Acidum pataaminosalicylicum 
Acidum salicylicum 
Albumerr tanuicum 
Azophenum 
Hexylresor"Cinum 
Hydrochinonum 

Kalium guajacolsulfonicum 
Methylium paraoxybenzoicum 
Methylium salicylicum 
l'Jatrium aceticum crystallisatum 
Natrium salicylicum 
Novamidazophenum 
közben) 

Phenylium salicylicum 
Resotcinum 

(bomlás 

Theobrominum natlium sali-
cylicum 

Vanillinum 
Azophenum 
Amylium nitrosum 
Amidazophenum 
,Jodoxysulfochinolinumt 
Pyrogallolum 
Kalium rhodanatum oldata 
Amidazophenum 
Nicotamidum 

vas(!Il)klorid 
vas(Ill)klor id 
vas'(!Il)klorid 
vas'(III)klorid 
vas(Ill)klmid 

vörösibolya 
sötétibolya 
kékesfekete 
sötétvörös 
zöldessárga 

vas{III)klorid Az oldat előbb megbarnul, 
majd sötétzöld k.ristályok válnak ki belőle 

vas'{III)klorid sötét ibolyáskék 
vas{III)klorid ibolya 
vas(III)klorid ibolya 
vas{III)klorid barnásvörös 
vas(III)klorid sötétibolya 
vas(III)klolid ibolyásvörös 

vas(III)klorid 
vas(III)klorid 
vas(III)klorid 

vas{II!)klorid 
nitrittel 

azofennel 
nitritektől 

vas(Ill)klorid 
vas(II)szulfát 
vas(Ill)klor id 

kevés jód oldattól 
ezüst sókkal 

vörösibolya 
kékesibolya 
sötétibolya 

ibolyáskék 
zöld szín 
zöld színű 
múlóan kék színű 

megzöldül 
kékesibolya 
intenzív vörös színű 
kék színeződés 
r·ózsaszín 
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Csapadékos és egyéb Teakciók 

Az alábbial<::ban csoportosítva -ismerte tem az V. Gyógyszerkönyvben hivatalos 
kemikáliák csapadékos reakcióit, ill azon reakcióit, amelyek inkompatíbilitások for
rásai lehetnek 

1.. Alkáli földfém-sókkal összeféÍ:hetetlenek: 
Ammonium phosphcricum, Jodoxysulfochinolinum, Natüum benzoicum, Natrium 

boricum 

2 Kalcium-sókkal összeférhetetlenek: 

Acidum tartaricum 
Alumínium sulfuricum 
Kalium natlium tartaricum 
Natrium arsenicicum 

3 Magnézium-sókkal összeférhetülen: 

Natlium arsenicosum 

fehér kristályos csapadék 
CaS04 fehér csapadék 
fehér mikroki:istályos csapadék 
dús barnásfekete csapadék (kalcíum

hipofoszfittól) 

MgHAs04 fehér csapadék 

4 Ammóniával és ammónium sókkal összeférhetetlenek: 

Acidum tartaricum 

Formaldehydum 
Hydrargyrum oxycyanatum 
Jodum 

Kali um car honicum 
Natrium carhonicum 
Theobrominum natrium salicylicum 

5 Csersavval összeférhetetlenek: 

Argentum nitricum 
+ Argentum proteinicum 

Amidazophenum 
X Apomorphinum hydrochloricum 

Azophenum 
X Atrapinum sulfuricum 
X Codeinum hydi:ochloricum 
X Codeinum phosphoricum 
X Coffeinum 

Hydrargyrum amidochloratum 

Hydrargyrum bichloratum 
v um 

Hydrargyrum oxycyanatum 
Novamidazophenum 

+ Pancreatinum 
Pentamethazolum 

+ Pepsinum 
Phenomerborum 
Stibium kalium tartaricum 

X Theophyllinum 
Zincum chioratum 
Zincum sulfuricum 

cor rosi-

X Alkaloidákkal csapadékot ad a csersav 

ammóniumhidrogéntartarát vízben 
nehezen oldódik. Fehér csapadék 
hexametiléntetT:amin keletkezik 
ammóniumcianát keletkezik 
NHa halogénekkel nitrogén felszabadu
lás közben reagál 

a rec:ikcióelegy lassan megszürkül 

fehér csapadék 

fehér csapadék 

porszerű csapadék, a kémcső alján 
barnás fekete kiválás 

zavamsodás 
fehér csapadék 

zavarosodás 
rozsdabarna gélszerű csapadék 

barnássárga csapadék 
a reakciós elegy lassan megbarnul, 

megszürkül, majd megfeketedik 

+ A fehérjék csersav oldattól megzavamsodnak, 
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6. Tannin.na,l összeférhetetlenek: 

Al um en 
Alumen ustum 
Alumínium sulfuricum 

7 ólomsókkal összefé1~hetetlenek: 

Alumínium sulfuricum 
Natrium chioratum 
Zincum sulfuricum 

8. Ezüstsókkal összeférhetetlenek: 

Betainum hydrochloricum 
Coeairrum hydmchloricuffi 
Coffein um 
Carbamylcholinum chioratum 
Ephedlinum hydrochloricum 
Ferrum sesquichloratum 
Histaminum bihydrochloricum 
Histidi_num hydrochloricum 
J odoformium 

Kalium rhodanatum 
Methylhomatropinium bromatum 
Natrium chioratum 
Nicotamidum 
Pilocarpinum hydrochloricum 
Procainum hydrochloricum 
Tetracainum hydrochlo-ricum 
Zincum sulfuricum 

9 .. Higanysókkal összeférhetetlenek: 

Coeairrum hydrochloricum 

.J odoformium 
Kalium rhodanatum 
Pentamethazolum 

Procainum hydmchloricum 
Tetracainum h}drochloricum 
Xanthacridinum 

10 Jóddal összeférhetetlenek: 

Acidum salicylicum 

Ammania 

+ Apomorphinum hydrochloricum + Atropinum sulfuricum 
Azophenum 
Bismuthum subnitricum + Carbamylcholinum chlor:atum + Chiilinum bihydmchloricum 

+ Chininum bisulfuricum 
·+ Chininum hydrochloricum 
+ Chininum sulfuricum 
+ Coeairrum hydrochloricum 
-t- Cod.einum hydrochlolicum 

barnás pelyhes csapadék 
barnás pelyhes csapadék 
barnás pelyhes csapadék 

túrós, fehér PbSO-t csapadék 
túr ós1 fehér PbCl2 csapadék 
túrós, fehér Pb S0 4 csapadék 

Ag Cl 
Ag Cl 
valószínűleg ezüstkoffein keletkezik 
Ag Cl 
Ag Cl 
Ag Cl 
Ag Cl 
AgCl 
AgJ A jodoform molekuláról köny· 

nyen lehasad a jód és adja a reakciót 
AgSCN fehér csapadék 
AgEr 
Ag Cl 
lásd színreakcióknál 
Ag Cl 
Ag Cl 
Ag Cl 
AgSO.~ csapadék keletkezik 

alkaloidával a Mayer-reagens csapadé-
kot ad 

HgJ2 Vörös csapadék 
Hg(SCNh fehér amorf csapadék 
HgCl-vel fehér kristályos higanytetra-

cor csapadék keletkezik 
fehér csapadék. Higanyprokain komp

lex válik le (Mayer) 
valószínűleg higanytetrakain válik le 

sárgásfehér csapadék A fenolas OH 
jódozódik 

oxidimerkmi-amidojodid - dús barna 
csapadék - képződik 

jódazofen keletkezik 
BiJ2 fekete csapadék 
csontszínű csapadék (Mayer) 
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+ Codeinum phosphoricum 
+ Coffeinum 
+ Diacetylmorphinum hydrochloricum 
+ Homatropinuru hydrobromicum 

Isonicazidum 

Methylenum coetuleum 
. + Methylhomatropinium bromatum 
+ Morphinum hydrochloricum 
+ Papaverinum hydrochloricurh 

Procainum hydrochloricum 

lúgos közegben a jód. oxidálja a hidra..:... 
zidot nitrogénné .. Gáz fejlődés sötét
kék pelyhes jódhidlát csapadék vá
lik le 

perjodid képződik, barna csapadék for
májában 

Thymolum · fehér dijódfenol csapadék 

(+ Az alkaloidák általános reagen:se, J-KJ oldat csapadékot ad) 

ll Jadiddal összeférhetetlen: 

+ Apomorphinurn hydiOchloricum 
+ Chininum bihydrochloricum 
+ Chininum bisulfuricum + Cllininum hydrochloricum 
+ Chininum sulfuricum 
+ Cocainum hydrochloricum 

Hydrargyrum amidochloratum 
Hydrargyrum bichloratum corrosi

vum 
Hydrargyrum oxyda'tum flavum 

+ Morphinum hydrochloricum 
Natrium nitmsum 

+ Papaverinum hydrochloricum 
Tetracainum hydrochloricum 

Vörös színű HgJ2 csapadék keletkezik~ 
mely fölös KJ-oldatban K2(HgJ4) 
komplex képződése közben feloldódik 

jód kiválás 

(A + ieJzettek alkaloidák, amelyek jodidokkal csapadékot adnak) 

12 Fehérjékkel összeférhetetlenek: 

Acidum fannicum 
Hydrargyrum amidochloratum 
Hydrargyrum bichloratum corrosi-

vum 
Hydrargyrum oxycyanatum 
Pentamethazolum 
Stibium kalium tartaricum 
Zincum sulfuricum 

Megzavarosodik Proteinekre jellemző 

A fehérjéket kicsapja. Altalában ne
héz fémekkel rosszul oldódó komp
lex vegyületek keletkeznek 

Protein anyagokkal csapadék 

13 Szerves anyagokkal összeférhetetlenek: 

Argentum aceticum 
Argentum nitricum 

J od um 

Kalium permanganicum 
Plumbum aceticum 
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sóképződés, redukció, Ag kiválás stb. 
fehérjéket koaguálja A nitrátok álta

lában szerves anyagokkal színes ter
méket adnak 

a J 2 oxidál .Jódozás, addiciós vegyüle
tek keletkezhetnek stb 

oxidációs termékek · 

14 Alkaloidákkal összeférhetetlenek: 

Acidum tanuicum 
Ammónia 
Ammonium bromatum 
Barbituraina trium 
Calcium bromatum 
Hydrargyrum bijodatum rubrum 
Kalium bromatum 
Kalium jodatum 
Natrium citricum 
Natrium ar:senicicum 
Natrium boricum 
Natrium jodatum 
Phenobarbiturálnatrium 
Theobrominum natrium salicylicum 

(Általános alkaloida reagensek közül 

csapadék 
+ 
+ 
fehér pelyhes csapadék 
+ 
általános alkaloida reagens (Mayer) 
általános alkaloida reagens 
általános alkaloida reagens 
+ 
+ 
+ 
+ 
pelyhes csapadék 
+ 

csapadékot adnak: J-KJ1 Br-KBr, KHgJ (Mayer), Dragendorff reagens, csersav) 

( + Alkaloidasókból a bázis leválik) 

15. Nehéz fémekkel összeférhetetlenek: 
Receptúrai szempontból a következő nehézfémek fo11tosak: réz (Cu), ezüst (Ag),._ 
cink (Zn), higany (Hg), mangán (Mn) és vas (Fe) 

Acidum benzoicum 

Ammonium phosphoricum 

Argentum proteinicum 
Barbi turainatrium 
Chioraium hydratum 
Hydrogenium peroxydatum 
Jodoxysulfochinolinum 
Kalium carhonicum 
Natrium aceticum 
Natrium benzoicum 
Natrium anilarsonicum 

Natlium carbonicum 
Natlium boricum 
Pancreatinum 
Pepsinum 
Phenobarbituralnatrium 
Pyrogallolum 

Riboflavinum 

Stibium kalium tartaricum 

16 Karbonátokkal összeférhetetlenek: 
Barium chioratum 

Calcium chioratum 
Calcium gluconicum 
Caldum laeticum 
Cuprum sulfuricum 

Magnesium sulfuricum 

hússzínű csapadékot ad FeCl~·-al (hexa
benzoáto-triferrimonobenzoát) 

kaliumjodomerkuráttól dús barna csa
padék 

fehérje kicsapódás 
fehér csapadék 

az ezüst katalizálja a bomlását
adja a csapadékos jodid reakciókat 
CuCOs kékeszöld csapadék 
rozsdabarna csapadék 
vassóktól hússzínű csapadék 
ezüstnitráttól: p-aminofenilarzinsav 

ezüst-sója 
CuCOa 
BO,-+ Ag+ ~AgBO, 
fehérje kicsapódás 
fehérje kicsapódás 
fehér csapadék 
erős redukálószer, sóiból a fémeket 

szabaddá teszi, szür kés-feketés csa
padék 

AgNOq-al előbb narancs színeződést, 
majd néhány óra múlva cser.esznye
pims csapadékot ad 

rézzel kék, vassal sárga és ezüsttel fe
hér csapadék 

BaCI2 +N""C03 ~BaC03 + 2NaCI 
fehér csapadék 
CaC03 fehér csapadék 
CaC03 fehér csapadék 
CaC03 fehér csapadék 
CuS04 + Na2C03 = Na2S04 +CuC03 

kékeszöld csapadék 
Mg+ + + CO~--= MgC03 fehér csa

padék 
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17. Szulfátokkal összeférhetetlenek: 

Barium chioratum 
Calcium chioratum 
Calcium bromatum 
Calcium gluconicum 
Calcium hypophosphorosum 
Calcium laeticum 
Plumbum aceticum 

18, Foszfátokkal összeférhetetlenek: 

Alumen 
Alumen ustum 
Alumínium sulfuricum 
Calcium chioratum 
Calcium bromatum 
Calcium gluconicum 
Calcium hypophosphorosum 
Cuprum sulfuricum 
Ferrum sesquichloratum 
Magn.esium sulfuricum 

19. Bromiddal összeférhetetlenek: 

Hydrargyrum amidochloratum 
Hydrargyrum bichloratum corrosi-

vum 
Hydrargyr um oxydatum flavum 
Morphinum hydrochloricum 
Natrium nitrosum 
Papaverinum hydrochloricum 
Tetracainum hydrochloricum 

20. Haloid sókkal összeférhetetlenek: 

Argentum aceticum 

Argentum nitricum 
Plumbum aceticum 
Phenomerborum 

21. Ar"Zenáttal összeférhetetlen: 

Magnesium sulfuricum 

22 Chininsókkal összeférhetetlenek: 

Natiium salicylicum 
Novamidazophenum 

23. Barbitursavsókkal összeférhetetlenek: 

Ammonium bromatum 
Kalium bromatum 

24 Savanyú sókkal összeférhetetlenek: 

Hydrargyrum oxycyanatum 
Kalium natrium tartaricum 
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Ba804 fehér csapadék 
CaS04 fehér csapadék 

PbS04 fehér csapadék 

fehér csapadék 

CaHP04 fehér csapadék 

kékesfehér csapadék 
FeP04 sárga csapadék 
Mf{a(P04)2 fehér csapadék 

gázfejlődés közben bomlás 

az aniontól függő színben, túrós csa
padék 

halogénekkel megzavar·osodik 

fehér csapadék, valószínűleg MgHAsQ.,_ 

fehér csapadék 

ciánhidrogén fejlődik! 
megsavanyított oldatából fehér csapa-· 

dék alakjában káliumbitactaiát válik 
ki 

25. Szesszel összeférhetetlenek: 

Amylium nitrosum 
Pepsinum 

26. Meszes vízz.el össze-férhetetlenek: 

Kalium carhonicum 
Natlium carhonicum 

27. Fémekkel összeférhetetlenek: 

bomlás 
tömény szesszel 

CaC03 fehér csapadék 
CaC02 fehér c~apadék 

H y d rar gyr um amidochlor a tum 
Hydrargyrum bichloratum corr. 

a higanynál pozitívabb fémeket oldja a 
HgCl2-oldat, az illető fémekre kivá

lik a Hg 

28 Egyes anyagokkal összeférhetetlenek: 

Acidum tartaricum: káliumsókkal 
(fehér kristályos csapadék alakjában kiválnak a vízben rosszul oldódó savanyú sók) 

Fetrum sulfur'icum oxydu1atum: benzoátokkal 
(hússzffiű csapadék) 

Cuprum sulfuricum: általában gyenge savak sóival 
(Cu{OH)2 keletkezik, ami elbomlik: Cuü + H20) 

Formaldehydum: könnyen redukálható anyagokkal 
(a formaldehid redukció hatására primér alkohollá, 
oxidáció hatására pedig szerves savvá alakulhat) 

Hydrogenium peroxydatum: szénnel 
(a szén a H202 bomlásánál katalizátorként játszik szerepet. Tömény oldatok ese

tén a bomlás robbanásszerű hevességgel rnegy végbe:) 
Phenomerborum: nitrátokkal 
Pilocarpinum hydrochloricum: higany(I)kloriddal 
Xanthacridinum: vas(II)sókkal 
Natrium bromatum: morfinnal, etilmorfinnal, kodeinnel, papaverinnel, sztrichninnel 

és s-emleges kininsókkal (rossz oldékonyság) 

Élettani inkompatibilitások 

Élettani összeférhetetlenségről akkor beszélünk, ha a több anyagot tartal
mazó készítményben a hatóanyagok úgy vannak csoportosítva, hogy azoknak 
egy a támadáspontjuk, de ellenkező irányban hatnak .. Ilyen módon egymás hatá
sát erősen csökkentik, vagy éppen megsemmisítik. Ha például egyenlő erősség
ben juttatunk a szervezetbe izgató és nyugtató szereket, semmi eredményt nem 
tapasztalunk. Egymás hatását megsemmisítik. 

A sZlervezet bizonyos állapotában nem adható gyógyszereket :részletes-en is
merteti aminden esetben megadott kontraindikációstáblázat 

Az élettani inkompatibilitások kiküszöbölése minden esetben a diagnózist 
megállapító orvos feladata és éppen ezért vele részletesebben e helyen nem fog
lalkozem 

Az elmondotmból látható, hogy az ö=eférhetetlenaégek kiküszöbölése 
a recepturában igen nagy körültekintést kíván. A helyesbítés m6dját és mérté
két megadja a Ph. Hg .. V. Adderrdum a 160. oldalon. Az e helyen megengedett 
ker,etek közötrt, utasítás aJapján, kell megoldani az egyes vényeken felmerült 
inlwmpat\bilitási kérdést. Remé}em, hogy ezzel a !ds tanulmánnyal sikerült 
némi segítséget nyújitanom a hálózati gyógyszerészek munkájához. 
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A MUCILAGO GUMMI ARABICI ELTARTHATúSAGANAK VIZSGÁLATA 

NADLER VIKTORNÉ és VITKAY BÉLA 

(Miskolc) 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv a mucilago gul11l11Í arabici előállítási méd
ját metilparaoxibenzoáttal konzerválva írja elő (I) A nyári hónapokban színig 
töltött sötét üvegben eltartva gyakran került sor megromlott mucilago kise
lejte~é.séo:"e Ez a jelenség hívta fel figyelmünket az eltarthatóság vizsgálatára. 
Megállapítottuk, hogy téli időszakban a romlás lassúbb, a készítmény csak kissé 
opalizál (amit a Gyógyszerkönyv megenged), erjedt smga nincs, de néhány nap
pal a készítés után már gördülékenyebb, viszkozitása CJSökkenni kezd ami a 
bomlás első j-ele. ' 

A gummi arabicum fő tömegében kalcium és magnéziumarabinát, mely víz
ben kohloidáli.san oldódik. Az arahin szerkezetét nem :ismerjük, csak a hidr o
lízis alkalmával kele:bkezó vegyületeket, az arahin azt, d-galaktozt, d-galaktur on
savat. Tartalmaz még glukozt, cukrot, gyam_tát, nitrogén tartalmú szerves ve
gyületeket, csekély mennyiségben A gyógys2'Jed{észítményekben való felhaszná
lását enzym-tartalma (főleg az oxidáz és peroxidáz) korlátozza A kalcium
arabinátnak mint gyenge sav sójának tompító hatást tulajdonítanak, azonban 
ez igen a:.e.kély, amit pH-méréseink igazoillak. Vizes oldatának kérnihatása 
gyengén savanyú 

A gummi arabicum vizes oldata széruhidrát tartalma következtében jó táp
talaj a különböző mikroorganizmusok számára A konzerválás nélküli !készít
mény hamar penészesedik, romlile A romlást zavarosodás, finom csapadék ki
válása és leülepedése kiséri Ezért több külföldi gyógyszerkönyv a mucilago 
gummi arabicit haszn.álatakor frissen készíttette és a IV 1\/Iagyar Gyógyszer<· 
könyv volt az első, mely kloroformmal konzerváltatta (2). 

Ha a kémiai konzerválfusi lehetőségeket vizsgáljuk·, a belsőleges konzer
váló anyagok száma er ösen lecsökken, m-ert sok közülÜik mérgező hatásuk miatt 
számba sem jöhet Münzel (3) táblázatban állította össze a jelenleg be~sőlegesen 
haszmált tartósítószereket Ezek közill az alkohol a mucilago gummi arabicum 
esetében nem használható, mert a gumi alkoholban oldhatatlan és azt kicsapja 
A klor-oform illékonysága miatt vesztett gyakorlati jele-ntőségéböl, mlvel hasz~ 
nálata azzal a veszéllyel jár, hogy töménysége felhasználás közben lecsökken és 
a kívánt tartósitó hatás meg:szünik A P-fenHetil:alkoho~ felhasLmálhatósága ró
zsára emlékeztető il~ata Iniatt korlátozott Így belsőlegesen alkalmazható tar··-
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tósítószerek: benzoesav, nátriumhenzoát, szorbinsav és a paraoxibenzoesavész
terek. Ezek a kémiai konzerválószerek a baktériumok és gombák anyagcseré
jét, enzimműködését gátolják A konzerválószerek különböző kémiai szerkezete 
arra enged következtetni, hogy minde-n kénüai csoport más-más·· enzymrend-· 
szert károsít és más-más mi..kroorganizmus csoportra hatásos. Ha a taitósító
szernk képletét vizsgáljuk, szembetünő, hogy molekulájuk lipofil és hidrofil 
részbó1 áll Ez okozza felületaktivitáaukat, melynek segítségével a mikroorga
nizmus f-etlületére r árakódnak és a lipofil rész segítségével a sejtbe behatolna!k~ 
rniközben az enzimműködést gátolják. Ma már bizonyos, hogy a disszociálatlan 
molekula hatásosabb a tartósítás szempontjából, rnint az ionok Ez okozza pl., 
hogy pH=4 fölött, ahol a benzoesav 5elentösen disszociál már csökkent értékű 
tartósítószer. 

A rnikrobiológiai vizsgálatokat megelőzve azt tapasztaltuk, hogy a mucilago 
gummi arabici romlása viszkozitásméréssel követhető A hőmérséklet és egyéb 
killső körülmények változtstásával megállapítottuk, hogy az V Magyar Gyógy.
szerkönyvben előírt tartósítási mód nem megfelelő. A viszko71itásmérés segít
ségével, mely a romlást lépésről·-lépésre követi, értékeltünk más tartó.sítási 
módszereket is 

Ki.sér le ti 1 é .sz 
Az V Magyar GyógyszerkönyV előirata szerint arabmézga oldatot készí

tettünk és 50-50 g-ját sötét üvegben 7°) 18°, 30° és 50 C0 -on tárol tuk. A 7o -ost 
elektromos hütőszekrényben, a 18°-m:;t szobahőmérsékleten, a 30°-ost hőpaJ.ack 
ban (naponta beállítva a hőmérséktletet), az 50° -ost elektromos szárítószekrény
ben táJ:oltuk A készítmények sűrűségéta gyógyszerkönyvi határértéknek meg
Je1elően beállítottuk és viszkoZiitás.át 20 Co -on Höppler viszkoziméterrel mértük 
Eredményeinket az l ábra foglalja össze (228 lap) 

Ebből megállapítható, hogy a viszkozitáscsökkenés a bomlást követi. A hűtő
szekrényben tárolt arabmézga oldat 58 napon át oly csekély viszkozitáscsökk~
nést mutat, hogy gyakorlati szempontból állandónak mandlható A szababőrnér
sékleten tárolt, a beáztatástól számított 10-12 napig állandó, majd gyors visz
kozitáscsőkkené.s áll be A 35 nap után a folyamat kissé lassúbbá válik A 
30°-on tárolt, az els.ő 10-12 napon a 18°-on eltartotthoz hason~óan állandó. A 
12-25 napig igen gynrs a viszkozitás-csökkenés. a 25. naptól pedig lelassul a 
folyamat. Az 50°-on eltartott mucilago kezdetben mutat némi vis:zkozitáscsök
kenést, de a 10 naptól :a készítmény a 7° -on eltartotthoz hasonlóan állandónak 
mondható 

Ezek a kísérletek tanúsítják a mikrobiológiai eredetű romlást, mert a 7 és 
50°-on eltartott készítmény alig változik, mivel ez a hőfok nem kedvez a növe
kedésnek, szaporodásnak Ha az 50°-on tárolt készítményt 1-2 napig szoiba
hőmérsékileten tartottuk, azonnal megindult a v.iSzkozitásesés, ami bizonyítja, 
hogy a mikroorganizmusok 50°-0n nem pusztulnak el s kedvező körülmények 
között ismét fejlődőképesek Az l ábra szerint a 30° körüli hőmérséklet kedvez 
legjobban a romlásnak. Nyáron a raktározási h6mér;séklet gyakran megközelíti 
ezt1 a hőfokot, an1i az eJtartást e készítménynéllehetetlenné teszi Valószínűleg 

a különböző évszakokban a levegőben levő baktériumok és gombák száma és 
faja is befo~yásolhatja a romlás sebe.sségét (Méréseinket januártól májusig vé
geztük) 

Fenti kísérleteink szerint az V l\'Iagyar Gyógyszerkönyv metilparaoxiben
zoátos arabméz.ga-oldatában úgy téli mint nyári raktározási hőmérsE-klete-n 10--
12 nappal a beáztatás után .a romlási folyamat megindul 
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M ünzeL (3) szerint a metilparaoxibenzoátot kombinálni kell propilparaoxi
ben.zoáttal, mert az első csak baktériq.mokra, a második csak gom'bákra hatá
sos Aalto, FiTrrzan és Rigler- (4) .szintén tanulmányozták a paraoxibenzoesavész
terek baktériumOkra és gombákoca gyakorolt hatását Egy penészfélével, Asper
gilius nigerrel végeztek kísérleteket és megállapították, hogy a 0,1% mebilész;
ter szükséges a növekedés meggátlásárá .Észterkombináció esetén, miv-el a ha-
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A 0,066% metilpar-aoxibenzoáttal tar·tósított, kiUönböző hőfokon eltmtott mucilago 
gummi arabici 20°-on mért viszkozitásának Dáltozása 

tás összegeződik, 0,05°/0 metil és 0,05°/0 p:ropilészter elegendő. Erek az adatok 
azt bizonyítják, hogy az arabmézga oldatban felhasznált 0,066% metilészter nem 
nyújthat megbízható tartósítást, különösen akkor, ha tudjuk, hogy az iroda
lomban (5, 6) néhány doLgozat jelent meg arról, hogy a nö\'ényi eredetű gumik 
csökkentik a különböző tartósítószerek baktérium- és gombaellenes hatását. 
Mivel a csökkenés mér téke a vizsgált esetekben összef~gg a Of 0-os tragakanta 
tartalommal, feltehető, hogy a magas %-ban jelenlevő gummi ambicum a tra
gakantához hasonló adsrorptív hatást is gyakor ol fgy az iroda[om szerint is a 
0,0660/0 metilpar:aoxibenzoát kevésnek tek:inrthető, de a szüksége.s tartósítószer 
mennyisége csak akkor állapítható meg, ha a megielelő mmiási próbákat elvé-
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gezzük Ilyen vizsgálati módot ír le Rdzok, Grundy, Kirchmeyer és Sylverr;.. 
ter (7) 

Ezután előállitottunk az V Magyar Gyógyszerkönyv arányai sze~inti mu
cilago gumrni arabicit, de konzerválásra az USP XV szerinti 0,20°/0 ' benzoe
savat használtunk A készüett 50-50 g-ot, színültig töltött üvegben 7°, 18°, 
30°-on tároltuk és a viszkozitást r·endszeresen mértük. Az 50°-os tárolást azért 
nem végeztük el, mert az előző kísérletek b~bizonyították, hogy ez a hőfok 
nem kedvez a r omlásnak E méréseket a 2 .. ábra szemlélteti 

A 7°-on raktározott benzoe:s:avas muci1ago gummi arabici 55 napig nem 
változott még k!is mértékben sem. A 18°-an eltartott rninta 40 napig megtar-· 
totta viszkozitását, majd 40-től 64 napig a vi.szkozitása 16,8 eP-t nőtt. A 30°-on 
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A 0,200, 0 benzoesavval tartósított, kiiWnböző hőfokon eltartott mucango gummi awbici 
20 C 0 -on mé-rt viszkozitásának változása 

tárolt készítménynél a folyamat hasonló, csa!k a hőmérséklet növelése hatására 
az első 10-12 napon kissé csökken a viszkozitás, .a 12-20. ruapig áHandó, majd 
megindul a viszkozitásnövekedés, mely 30°-on csak 10 eP volt. Vizsgáltunk má& 
gummi arabicumból k-észült muciLagnt is 30°-on, ahol a vi.s!Z'lli:ozitásnöveikedést 
szintén tapasztaltuk, de cs:alk 4-5 eP voJ.t a növekedés (ezért ennél a jelenség
nél fontos lenne a drog eredetének ismerete, melyre nézve a Gyógyért felvilá
gosítást nem tudott adni). Az emelkedés után egyensúly áll be az 50 .. napig.. 

A benzoesavas tartósítá.si mód a vis2Jkozitá.smérés aLapján megbízható ered
ményt csak 7°-on mutatott: bár a szobahőménsékleten tapasztalható 40 napos 
stabilitási idős:zak lényegesen jobb: mint metilparaoxibenzoát. esetén mért 10-
12 nap. A 18°-on 40 nap, a 30°-on 20 nap után fellép6 viszkozitásnövekedés arra 
mutat, hogy ezt a dr ag és konzerválószer egymásra gyakorolt hatása okozhatja, 
ahogy ez más nagymo1ekulájú anyagoknál is előfor dul Így pl a metilcellulóz 
viszlk.Ozitását hig alkáliák növelik (8). 

Ezután a IV. Magyar Gyógyszerkönyv szerint előírt mennyiségű kloroform
mal konzerváltuk a 33,3°/0-os gummi arabicum oldatot Csak 18°-on tár•oltuk, 
mivel magasabb hőfokon kloroform veszteséggel kellene számolnunk. A klor·o
formos készítmény viszkozitása 30 napon át fokozatosan csÖ'k:kent, az 5 napon 
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121 eP, a 13 naparr 117 eP, a 22. napon 114,5 eP, a 30 napoo 108,9 eP yolt 
Ez a cs.ökikenés lényegesen kisebb, rnint a metilpar:aoxibenzoátos tartósít~ ffie:. 
tén, tehát a IV Magyar Gyógyszerkönyy módszere jobb, mint az V. Magyar 
Gyógyszerkönyvé A tartósítással szemben támasztott igényeinknek még ez sem 
felei meg, mert a receptúrai használatban, ha az üveget ismételten nyitogatjuk, 
a kloroform veszteség miatt gyor sa bb romlás követikezhet be. minf a mi mé-
résünk esetén. · 

Vizsgáltuk a 0,2°/0-os nátriumbenzoátos konzerválás lehető:ségét is, melynek 
hozzáadása a mucilago pH-ját 4,48-ra emelte A vis'22kozitásn1érés azt mutatta. 
hogy szohahőfokon 20-22 napos stab.ilitás után megindul a visal.cozitásemelke: 
dés, mely a 40. napon már jóval magasabb emelkedést mutat. rn:int benzoesav 
esetén Az emelkedés 18 nap alatt 27 eP volt ~ 

A tartósítás er>edménye legtöbb e&tben a pH-tól függ. (A paraoxibenzoe-
sav€szterek hatását csak gyengén befolyásolja a pH növelése) Ezért megvizs
gáltuk a különböző tartósítószerekkel k€szített fr1ss és 40 napos készítmény 
pH-ját, melyet az l táblázatban foglaltunk össze. A kísér~eteket Radiometer 
gyártmányú 0,05 pH beosztású pH mérőkészülékkel n1értük 

Az eredményekből látható, hogy az oldatok a benzoosavas kivételével mind 
kisebb savanyodáson mennek keresztül, ami a szénhidrátbontás kísérőjelensége, 
követhető a r omlás folyamata 

A 1artósitás módj<> 

Konzen álás nélkl! l 

Me til par aoxibenzoál 0,06G% 

Benzoesav O 2% 

K~ítriumhenzoát 0,2So 

Klo1 oiorm 2 cs SO g 

l Fri~s oldat 
, __ 
l 

4,1 

4,1G 

3,98 

4, 48 

4,30 

I. táblázat 

l 40 napos oldat 

pH-ja 

3,86 

4,00 

4,42 

4,03 

Fenti kísérletek alapján bizonyitottnak látszott a mikrabiológiai eredetű 
bomlás, ezért készítettünk friss benzoeSJavas és metilparaoxibenzoátos mucilá
_gokat 50-50 ml-es sötét üvegben 20 percig "ku!kta" fazékban 107°-QIIl, vala
mint l órán áJt áramló vízgő21ben sterileztük a készítményeket. A sterHezés lllin
den esethen zavarosadást okozott, a benzoesavas erősebbet Mindegyikbő-1 vé
geztünk sterilezés előtt és sterilezés után vitSzko~tásmérést, a párhuzamosan 
srter:tie:oott üvegeikből pedig az egyiket kéthetenként eiÍenőriztük, a mási·lmt pe
dig csak 30 nap múlva bonto,ttuk fel Vizsgálataink eredménye a II táblázlat. A 
táblázat mutatja, hogy mindkét tartósítószer sterilezés után megfelelő, mert 
sem a felbontott, sem a felbontatlan készítmény viszkozttása 30 nap alatt nem 
osökkent .. Ez arra mutat, hogy a levegőből oly sok penész- és élesztőgomba ke
l ül áztatás és szűrés közben a muciLa.gro gumrni arablcumba, hogy azalkalm.azott 
konzerválószerek a bejuttatott o.rganiz:musok szaporodását leküzdeni nem ké
pesek Ha sterllezés.sel a mikroorganizmusokat elpusztítjuk, az egyébként nem 
kielégítő mermyi!.ségű tartósítósz;er meg tudja akadályozni a további romiást 
úgy a gyakran kinyitott, mint a zárt üvegben 

2:10 

I I. táblázat 
, 

Viszkozitás eP-ben 

Tartósítá~ módja 

l
l 

St előtt St után 
St. után 
16 nep 

St után 
31 nap 

Bontatlan 
30 nap 

l\Ietil paraoxibenzoát, lwktázott 142,8 140,0 140,0 140,0 140,5 
i 

:?.fetilparaoxibenzoát, áramló vízgőzben j 
142,8 139,9 139,9 sterilez\·E: 

l 143,6 145,9* 145_,9 Benzoesa,.as kuktázott " l 
143,6 147,0* 147,0 Benzoesa'i', áramló •ízgőzben sterilizett 

1 

139,9 

151,7 147,0 

153,8 

Ez a jelenség is arra mutat. hogy a viz.es gyógysrerkészítn;-én~ek előá1li~: 
sánál körültekintő tisztasággal kell eljárrn azért, hogy a készrtmenybe kerulo 
mikroorganizm.u_sok száma a lehető legkisebb legyen .. Ezért nem engedhető meg 
a gumrni arabicum nyitott vagy lefedett edényben történő áztatása sem, hanem 
csak jól záró üvegben . 

Megkíséieltük. a mikrobiológiai folyamatot is követni, a romlást okozó ~k
Toorganizmusokat elkülönítenL A kitenyész_tett k~ön~?ző g?mba- és_ pe~~z
féleségek nagy száma arra mutat, hogy a viSikozitas~o~en;s: n~~ ~aJkténu
mok, hanem g.orÍlbák okozzák Vizsgálatarink eredmenyet kesobb1 Idopontban 
fagjuk közölni 

Ös<>zefoglalás 

l. A mucilago gumrni arabici mikrobiológia;i eredetű bomlását vis·zkozitás
méréssel követtlik A viszkozitás változása lehetövé teszi a tartósítási móddk 
összehasonlítását 

2. Az V. Magyar Gyógyszerkönyvben előírt 0.066°/0 metilparaoxibenzoát a 
mucil.ago gurnmi arabici tartósítására szobahőfokon történő tárolásnál 12 na
pon túl nem elegendő 

Az Egyesült Államok XV. Gyógyszerkönyvében előírt 0,20/0 benzoesav sza
bahőmérsékleten 40 nap stabilitást biztosít, de 30°-on csak 20 napot Hő hatá
sára az a1kalmazott hő mennyiségétől függően a benzOffiav és az arabmézga kö 
zött lejátszódó folyamat viszkozitásnövekedést okoz. A készítmény öregedése 
is hasonló jelenséggel jár 

3. A sterHezett mucilago gummi arahici 0,066°/0 metilparaoxibenzoáttal kon
zerválva 30 napon át sem a felbontott, sem a lezárt üveg-ben nem mutatott visz
kozitáscsökkenést 

4 Készítés közben a lev·egő:ből bekerülő mikroorganizn.nusok ellen foko
zot1:rul kell védekezni. mer t csak körüJ,tek,intő tisztaság mellett lehet a szénhid
rátdús növényi nyák~t még tartósítás m,ellett ilS romlál'> veszélye nél1k;ül előállí
tani. Amennyiben a kellő titSzta:ság és a megfelelő konzerválás nincs biztosítva, 
ajánlla;tos sterilezéssei a tartósítószer hatásosságát fokomi 

* A viszkozitásemelkedést a benzoesav és a gummi arabicum köz.ött lejátszódó 
folyamattal magyarázzuk, mely hő hatására már a sterilezés alatt megmdul 
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ANTIDIOTIKUMOK KAROS MELLÉKHATAsAI 

Dr GONDA ISTVAN 

(Budapest) 

A gyógyszerészet haladása) továbbfejlődése érdekében a gyógyszerésznek 
sokoldalú, jólképzett gyógyszerszakértővé kell válnia. Az orvostudomány roha
mos fejlődése következtében az orvosnak mindinkább szüksége lesz a farmako
lógiaoon, gyógyszeres terápiában jártas és magas képZJettlségi f<>k:on álló gyógy
szerszakértők segítségére. Ebből kiindulva különös gonddal kell megvizsgálnunk, 
tanulmányoznunk napjaink -egyik legkeresettebb és legnagyobb jövőt igérő. 
gyógyszer-kincse, az antibiotikumok által okozott kárbs mellékhatásokat 

Ahogy a fizika és a történelem a mai időket joggal atomkorszaknak hívja, úgy 
az orvostörténelem bátran jelölheti évtizedünket antibiotikum-korszaknak Amíg ez
előtt a gyógyszerkutatás egy-egy Uj felfedezese hosszú ideig hét pecsét alatt őrzött 
titokként húzódott meg egy-egy gyár falai között, és önző profitszempontok gátolták 
általános elterjedésüket, az antibiotikumok áttörték ezt a gátat és néhány év alatt 
csaknem minden gyógyszeriparral rendelkező állam sajátmaga gyártott antibiotiku
mokat A világ mmden kontinenséről csaknem 50 OOO ismert gomlJafaj antibiotikus. 
hatóanyagát vizsgálták meg, klasszikus bakteriológiai és farmakológiai módszer ekkel 
Ezek közül a leghatékonyabbakat és a legkevésbé toxikusakat választották ki. A te
rápiás és toxikuS hatás sokszor párhuzamosan halad egymással, az€rt a különböző 
kutatóintézetek és gyógyszergyárak mmdinkább olyan antibiotikumok előállításán fá
radoznak, amelyek hatásszélessége a legnagyobb, toxicitása viszont csekély. Az aláb
biakban Mosonyi (l) könyvében a leggyakrabban használt antibiotikumokként a kö
vetkező felsorolást láthatjuk: 

l Penicillin (F G. X K O V formája) 
2 Streptomicin (sósavas és ké-nsavas sóia) 
3 Tetraciklinek 

a) Klórtetraciklin (Aureomycin) 
b) Oxitetraciklin (Terramycin) 
c) Tetraciklin 

4 Neomycin 
5 Biomycin 
6 Eritromycin 
7 Novobiocin 
8 Karboroycin 
9 Oxamycin 

10 Oleandornycin 
I l Rovomycin 
12 Fumagillin 
13 Mikosztatin 
14 Bacitracin 
15 Tir'Otricin 
16 Polimixin 
17 Aktinomycin 
18 Kaliroycin 
19 Cikloszerin 
20 Pur omycin 
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Ezek a gyógyszer-ek megváltoztatták a betegségek lefolyásának arculatát. Olyan 
:élelmetes betegségek gyógJíthatók ma már, mint a vérbaj. -A Spírochaeta ,pallida (Tre
ponema panidum) gyakorlatilag kiveszőfélben van. A trópusi spirochaetozisok sokat 
vesztettek félelmetes voltukból A pneumonia, ami azelőtt gyakran volt halálos kime
netelű, ma már alig jár nagyobb veszéllyel, mint a torokgyulladás. Az antibiotikumok 
ily módon jelentős szerepet töltöttek be az átlagos emberi életkor megnyújtásában. 
Welch adatai szerint a szérumterápia 15, a szulfonamidok 10 százalékkal csökkentet
ték a pneumonia mortalitását, míg a penicillin óta ez már 5·0'0 alá süllyedt Az akut 
mastitis sebészi kezelése is a mülté. Néhány forint ·értékű antibiotikummal nemcsak 
a tetemes kórházi ápolási költséget, hanem ·- ami ennél is lényegesebb -sok emberi 
szenvedést takaríthatunk meg 

Az antibiotikumok azonban nemcsak gyógyítási eredményeket, hanem sajá
tos, lényegükből, hatásmechanizmusukból eredő biológiai problémákat is felve
tettek Két évvel ezelőtt az Egészségügyi Világszervezet 40 OOO penicillinnel fog
lalkozó közleményt tartott nyilván. Ha hozzávesszük még az azóta megjelent 
antibiotikumokkal foglalkozó közleményeket, akkor ez a fenti szám többször ö
sére emelkedett A végkövetkeztetések, az eredmények összegezése, az antibio
tikumok toxikus, káros mellékhatásai az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Az antibiotikum hatása a makroorganiznmsra · az antibiózis a régi, dar
wini szemlélet értelmébenkülönös kontrasztfénybe helyezi a szimbiózis fogalmát 
A szimbiózis és antibiózis egyensúlya szabja meg a magasabbrendű szervezet éle
tét E felismerés szellemében az utolsó években érdekes kísérletek történtek 
gyermekeken, a garat- és mandulagyulladás kiküszöbölésére, apatogén szimbio
tikus streptococcU&Okikal Ugyanígy sikerült apatog€n colival tífüszbacilusokat 
in vivo elpusztítani [Rusch (4), Koch (4) Buchner (5)] 

2. Az allergiás mellékhatások szintén kolnoly problémát jelentenek Általá
ban 80/0-ban fordu] elő allergiás komplikáció egyszerű urticaria-tól a súlyos 
dermatitis exfoliativa-ig, vagy éppen halálos anafilaxiás shockig Az allergiás 
bórjelenségek ritkábban léPnek fel A csontvelő károsodása, eozinophilia mellett 
rendszerint jóindulatú neutrophil granulocytopenia szakott fellépni penicillin 
és streptomicin ad.áSJa után. Streptomicin után az agranulocytosis. egyh~armada 
halálos kimenetelű volt Rendkívül ritka az aplasticus anaemia (panmyelophti
sis) és thrombocyta-képző rendszer károsodása, a thrombocytopenia Az oxitetla
ciklin is eredményezhet agranulocytosist és aplastikus anaemiát A folsav és 
B 1;evitamin adása azonban sok esetben gyors javulást okozott, jeléül annak, 
hogy vitaminhiány következményei voltak 1952-ben Fischer (6) szerint kilenc 
esetben írtak le az USA-ban felnőtteknél és gyermekeknél halálos kimenetelű 
aplastikus anaemiát kis oxitetraciklin-dózis egyszeri megismétlésétől A diag
nózist azonban későn állították fel, és sem kortizon. sem ACTH nem tudott vál
toztatni a súlyos vérzéseken, purpur án, haematurián és belső vérzések en. 

Az oxitetraciklinnek toxikus hatása viszonylag kicsi, Minieli (7) kísérletei
vel igazolta, hogy az oxitetraciklinek toxicitása között ninas számottevő különb
Ség, ha szájon keresztül vagy pedig intraperitoneálisan, vagy .szubkután adják 
Ki> hchof (8) az oxitetraciklint mellékhatások miatt kénytelen volt a betegek 
180j0-ánál abbahagyni. Katz (9) és munkatársai az oxitetraciklin adása után el
különítenek primer, béltraktus részéről jelentkező izgalmi jelenségeket, étvágy
talanságot, rossz közérzetet, hányást és szekunder a baktériumflórára gyakorolt 
hatásokat; pépes szék, hasmenés, hasfájás, görcsök, flatulentia, végbélfájdalmak 
viszketés, ebeilosis és stomatitis Hét és fél napi adás után betegeik 69°/0-ánál 
észleltek pépes széket. Dicaprio (10) oxitetraciklin-adás után a bélrendszerben 
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észlelte a legsúlyo.sabb elváltozásokat Schwarzing (ll) 250 betegéből 19-en 
ésrl.elt oxitetracikl.in után hasmenést, kettőn igen súlyos fmmában. Har-kness 
(12) megfigyelte, hogy bélrendsZ<'ri elváltozások főképpen ideges egyé
neken lépnek fel Svenson (13) megfigyelte, hogy 18 hasmenéses betege közül a 
gyógykezelés abbahagyása után öt hét múlva is súlyos krónikus hasmenés ma
radt fenn Wright (14) 19%-ban észlelt oxitetraciklin-adás után a gyomor-bél
rendsZJerben elváltozásokat Putnan (15) 217 betegen 5,5 százaléklban talált 
háromnapi oxitetraciklin kezelés után hasmenést, ami a kezelés abbahagyását 
tette szükségessé Egyben napi 800 mg oxitetr aciklint adott és 2'-3 nap múlva a 
baktériumflóra nagyfokú csökkenését, utána pedig gyorsütemű szaporodását ész
lelte A baktériumok szaporodása mellett főképpen gombák túlburjánzása volt 
jellemző Janbon (16) beszámolt 300, oxitetraciklinnel kezelt betegéről, ahol 9 
esetben súlyos hasmenés, 3 esetben pedig koleraszerű halállal végződő kórkép 
fejlődött ki. A halál oka a coli-flóra eltűnése és a rákövetkező minden terápiá
val dacoló patagen staphylococcusok voltak Womack (17) és munikatámai 91 
betegük közül 58-nál hányingert, étvágytalanságot, súlyos hasmenést és néhány 
csillapíthatatlan colitist észleltek. K1ame1 (18) 5 gyermeknél csillapíthatatlan 
hányást észlelt, halálos collapsussal szövődve 

Nyállkahártyaelváltozásokat írtak Je Jackson és munk:atárnai (19), 8 köny
nyebb és 5 súlyosabb glossitist észleltek, két esetben pedig nyelv soort. McHardy 
(20) 6 betegen súlyos stomatitist észlelt, valamint glossitis mellett gyakran talált 
pharyngitist. Lattes és munkatársai (21) kiterjedt oedemás exfoliativ glossitist 
és stomatitist írtak le, amely végigfutatt később az egész gyomor-bé1rendSZíeren 
a végbéiig King és munkatársai (22) stomatitist és nyálkahártyasérülés mellett 
fájdalmas égést :találtak, amit nagy valószínűséggel gombás candidiasisos szu
perinfekcióra vezetnek vissza Ezenfelül exulceratiokat észleltek a szájban és a 
végbél körül amelyek fájdalommal és viszketéssei jártak. 

Bőrjelenségeket Putnam (15) 217 eset közül 4 esetben észlelt és ezért kény
szerült az oxitetraciklin kezelés abbahagyására Wilcox (23) Hexheimer-reakciót 
észlelt, a reakció lezajlása után a bőr eflorescentiákban nem tudott többé spiro
chaetáTt kimutatni Kright (24) brucelJ.ozisnk miatt adott oxitetracikilin_....te:rápiá
nál baktériumszétesés miatt szintén észlelt Hexheimer-reakciót. 

Dearing (25) vérképzőszervi elváltozásokat írt le és átmeneti leukopeniát is 
észlelt, amely azonban az oxitetraciklin abbahagyása után spontán elmúlt 
Több ismert szerző agyi komplikációt, fejfájást, .szédülést és collapsust, sőt még 
euphoriát is észlelt 

Az oxitetraciklin-adás állatkísérleti adatai Koch (26) vizsgálatai alapján ki
fejezett hepatotoxikus hatásról számolnak be. A májkárosodás magyarázza, hogy 
a májgyulladásban, illetve collangitisben szerlvedő betegek miért tűrik rendkívül 
nehezen az oxitetraciklint Egyben felhívják a figyelmet arra, hogy ilyen bete
geknek csak feltétlenül indokplt esetben, és akkor is csak fokozott elővigyáza
tossággal szabad oxitetraciklint adni Womack és munkatársai (17) egyöntetűen 
a májintoxikációban keresik amellékhatások fő okát .. Az antitrombin-· és biliru
bin-képzésben oxitetraciklin-adás után zavart találtak, ugyanakkor· vesekároso
dás, bő diurézis, fokozott konyhasóürítés, karbamidretenció szintén gyakori volt. 
Az igen érzékeny tengerimalacorr az oxitetraciklin a vérből könnyen átmegy a 
májsejtbe, viszont a májsejtből nem tud átjutni az epeutakba, és így ott halmo
zódik fel és károsítja a májat. Hasonló állapotban~ pathológiás körülmények kö
zött emberen ezek a jelenségek ugyanúgy játszódhatnak le. Ilyenkor természe
tesen az oxitetraciklin által okozott enteritis nemcsak a megváltozott bélflóra 
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következménye .. Ebből azt a tanulságot vonják le, hogy máj- és epeút-betegek
nek, ha feltétlenül indakolt az oxitetraciklin-adás, számolni keN hernatotoxikus 
hatással 

Schroeder (27) a vitaminháztartásnak tulajdonít rendkívüli szerepet. Véle
ménye szerint fertőzések esetén fokozott a vitaminszükséglet A különböző dié
ták, az étvágytalanság, a lázas alapanyagcsere, a fokozott folyadékürítés és a 
megváltozott bélflóra egyaránt vitaminhiányhoz vezethet .. Ezen túlmenően eset
leges antiV!itaminok, másrészt a bélfal izgalmától létrejött fokozott motilitás és 
székelés vezethet avitarninózishoz. 

A másik legjelentősebb nemkívánatos mellékhatása az antibiotikum-adás
nak, a resistentia kifejlődése. Altmayer (28) a sebészi staphylococcus-infekciók 
rezisztenssé válásáról számol be az utolsó öt évben. 1422 Staphylococc~ aureus 
törzset vizsgált meg 5 év alatt, amelyek különböző időben ciklikus érzékenysé
get mutattak 19, ill 80°/o-ban penicillinnel szemben. Sokkal kevésbé, összesen 
2°/o-han voltak rezisztensek axotetraeikilinnel szemben. Megállapítja, hogy ma 
még nem ismerjük azollmt a tények.et, arnelyek a penicilliin-rezisztenoiáért feile
Iőssé tehetők, 

A sebésZJi műtétek előtti bélsterüezések fatális következményekkel járnak 
Brown (29) Candidaalbioans akonia halálos kimenetelű gombafertőzéGes komp
likációról ad beszámolót .. Anon (30) terjedelmes cikkben az antibiotikumok után 
fellépő staphylococcus-okozta enterocilitisek irodahnát ismerteti, Range (31) a 
szekrmdér staphylococcus ente'ritis és a fatális candidiasis megelőzéséa:e 250 mg 
oxitetraciklint 250 OOO E nisztatinnal adott együtt Így a moniliasist és a candi
dlasist ki tudta védeni, ugyanakkor a széklettenyészetekben gyakran találtak 
Staphylococcus aureust, ami veszélyes szuperinfekciót okozhat. Más szerzők le
írjálc, hogy hasonló célból adtaik oxitetracikll.int és niszbatint. Azt ta1á1tálk, hogy 
nisztatinnal történt kombinálás 37,50/0-ról 12,80/0-ra szállitotta a candidiasis gya
koriságát .. A hasmenések száma viszont gyakoribb volt a nisztatin tetraciklin. 
mint a tetraciklin-adás esetén. Shidlow.sky (32) és munkatársai a novobiocin és 
neomicin kombinációját tartják előnyösnek. Ha a novobiocint egyedül adják, a 
baktériumflórát nem befolyásolja, neomicinnel kombinálva viszont a Gram
negatívok számát jelentősen csökkenti. A novobiocin bizonyos proteusféleségek
kel szemben fejt ki baktériumellenes hatást Általában megállapítható, hogy az 
antibiotikumok kombinatív alkalmazása kevesebb mellékhatást okoz. A legjobb 
eredményt 5 szinergizmus adta: eritromicin-neomicin; nk;zbatin-neomicin; novo
biocin-neomicin; tetraciklin-neomicin és szulfatalidin-neomicin 

3. Az antibiotikumoknak a mikroorganizmusra gyako-rolt hatása legalább 
olyan jelentős, mint a szervezetre gyakorolt toxikus és allergiás ártalmai. 

Három alapVető, nem kívánatOs 1nellékhatá<> játszik szerepet a mikrDorga-· 
nizmu.s.sal .szemben. 

a) A patogén mikr.oorganizmusok rezisztencia kialakulása antibiotikum·ok
kal szemben 

b) Az emberi szervezetben szimbiózi.sban élő a patogén bak:bériumok eLpusz
tí~ása főképpen a béltraktus sterilezésére alkalmazott műtét előtti beavai1kozá
soknál fordul elő .. De igen gyakori komplikáció, széles hatásspektrumú antibioti
kumok, főképpen hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén Ilyenkm életveszé
lyes következményekkel járhat 

c) Az antibiotikum-terápia nllatt néha virulenciafokozódás lép fel olyan 
mikroarganizmusok :részéről, amelyek egyébként apatagének és szirrnbiozisban 
élnek az emberi szervezettel 

Bőséges irodalom alapján igyekeztem rávilágítani azokra a káxos mellék
hatásokra, n1elyek az antibiotikumok helytelen alkalmazásánál felléphetnek. Ma 
igen sok újságcikk jelenik meg az antibiotikumokkal kapcsolatosan és ezen lai
kus propaganda folytán sok be-teg vény nélkül szeretne készítményekhez hozzá-. 
jutni. ÖSszefoglaló munkámban ennek veszélyeire igyekeztem a figyelmet fel
hívni 
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A GYóGYSZERTARI "BELSŐ ElLENőRZÉS" SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI 

HORVATH DEZSÖ 

(Pécs) 

A gyógyszertárak államosításának 10 évfordulóján elmondhatjuk: küzdel
mes út után eljutottunk odáig, hogy :az egyre növekvő m·ennyiségi munka el
lenére a színvonal kérdése áll előtérben. A magasabb szintű gyógyszerellátás 
nia már· a legtöbb gyógyszertári dolgozó előtt világnézeti tartalmú éts jelentő
ségű. Ebből a komplexumból egyetlen részletproblémát emelek ki: a gyógy
szertári belső ellenőrzést. 

A színvonalas munkára vonatkozó eUenőrzésben fömotívum, hogy a beteg 
minden körűlmények között jó gyógyszert kapjon. Sokan az ellenőrzésekben 
a munkatársakkal szemben n"legnyilvánuló bizalmatlanságot látják EZek azon
ban az elLenőrzés rendszerét és elvi tartalmát nem értik meg Az ellenőrzések
nek mindig segítő jellegÍieknek kell lenniök Vonatko7Jk ez különösen a 
gyógysz€rtári belső ellenőrzés rendszerére, ahol az ellenőrzés a kollektíván be
lül történik és elsődleges célja - szemben a más típusú elienőrzésekkel ·~ a 
szakmai kollektíva munkájának megjavítása 

A gyógyszertári belső eUenő1 zés általános kb dé sei 

Az ún. "nagy gyógyszer tár"-ak kialakításában. valamint az új típusú 
szervezéssel - gyógyszerkészítő munkaterem, .specialitás. kr2zieladás külön
választásával sth ~ olyan új feladatok jelentkeztek, amelyeket a mindennapi 
gyakorlat hozott létre E probléma lényegének tisztázására két kérdésre ke11 
válaszolnunk: 

a) hol kell belső ellenőrzést végezni éS 
b) miért van erre szükség? 
Az új szervezés nagyobb létszámmal dolgozik, az egyes munkafolyamato

kat bizonyos mértékig részleteire bontva végzi. Ez, továbbá az a tény, hogy az 
egyr e növekvő vényfor g alom nincs ar án y ban a létszámmal szükségessé teszi 
a munka 1 észletekbe menő megszervezését, valamint az ellenőrzés kiépítését 
A belső elle~őrzés kialakítására ott van szükség, ahol sokan dolgoznak, a 
munkafolyamatok részleteikre vannak bontva, az elvégzendő munka nincs 
arányban a létszámmal és ahol különleges kvantitatív és kvalitatív feladatokBt 
kell megoldani. 
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Visszapillantva a gyógy-szertárak államosítása óta eltelt időszakra, megállapít
ható, hogy a gyógyszertári belső ellellőrzés sze1vezési és módszerbeli kérdéseit ille
tően tapasztalatokkal egyáltalában nem rendelkezünk, csupán a Szovjetunió ez irányú 
gyakorlatára és ennek gyé1 magyar irodalmára támaszkodhatunk MegállaP.ítható az 
i-s, hogy a Szavjetunióban bevezetett és bevált belső ellenőrzési rendszel a lényegesen 
eltérő körűlmények következtében nálunk nem alkalmazható 

JYlnnka.szervezés, munkai?"ányitás (diszpécse1 1nunka) 

A "nagy gyógyszer tár"-ak gyógyszerkészítő munkájának egyik jellegzetes
sége a munkamegosztottság. A vényt más gyógyszerész veszi át és más készíti 
el, a rendeléseket és a raktári munkát is más gyógyszerész végzi stb. A vények 
az átvételtől a kész gyógyszer kiadásáig több kézen mennek át Hogy ez fenn
akadás nélkül folyamatosan történjen, ahhoz jó szervezésre van szükség 

Az átvétel, taxálás, a munkaterembe való beadás üteme - egyenként vagy 
összegyűjtve beadni -, a készítési idő megszabása és közlése a beteggel, az 
átvevő-kiadó gyógyszerész állandó kapcsolata a gyógy.szerkészítővel, nlind meg .. 
szervezendő és a munka mennyiségéhez viszonyítva szabályozandó Csak ezek
nek a részlet tevékenységeknek ,.,szinkronizálásával" lehet rnegfelPlő időered
m_ényeket elérni 

Nagy forgalom esetén a beadott vények elosztása az egyes munkahelyek 
között, az elké8zült gyógyszer ek átadása a kiadó ba egy ember· munkáját igényli 
Ilyen esetben elengedhetetlen a diszpécser munka Ehhez kapcsolódik a ki·
adandó elkészült gyógyszer organoleptikus vizsgálata, ami különösen a túl
terhelt időszakban fontos 

Vita tárgyát képezi, hogy a "nagy gyógyszertárak' munkamenetének a 
szakosított tára vagy a vegyes tára felel-e meg jobban Véleményem szerint a 
szakosított tára jobb, mivel felszerelése -· főleg anyaggal --- jobban és taka
rékosabban oldható meg, s a gyógyszerkészítő-munkaterem hélyk.ihasználása 
is jobb. A szakosított munka egyhangúságát egy műszak alatt többszöri gyógy
szerész-cser·ével küszöbölhetjük ki. Ugyancsak cserét alkalmazhatunk olyan 
esetben, ha egyik vagy másik szakosított tár án nagyobb vénymennyiség gyűlik 
össze Ebben az esetben a gyorsabban dolgozó, rutinosabb gyógyszerészt ültet
jük a túlterhelt tára mellé és a lassabban dolgozót a könnyebb munkahelyre 
Ugyanígy kell a technikusok beosztásáról is gondoskodni 

A fentiekből látható, hogy az átlagosnál nagyobb magisztrális vényforga-
lom esetén a belső ellenőrnek diszpécser munkát kell végezni, mely 

a vényeknek a munkateremben való átvételéből, 
a vények szétosztásából, 
a kész gyógyszerek összeszedéséből, kiadásából és az ezzel egy időben vég

zett organoleptikus vizsgálatából, 
a gyógyszerészek és a technikusok m,egfe1elő és szükségszerű €lo~sztásából. 

valamint ' 
az állandó anyagpótlásból áll 

T~rmészetesen az egész fent leírt munkamenet mellett allandóan figyelem
mel kell kísérni a technológiai és munkafegyelem leg-szigorúbb betartását Meg 
kell figyelni továbbá a munka menetét, az időeredményeket, a vények meg
oszlását szám szerint és munkaigényesség szempontjából, a gyógyszerészek és 
technikusok munkaütemét és munkamódszereit stb A megfigyelésekből leszű1 t 
tapasztalati h:övetkeztetéseket a munka megjav[tása érdekében fel kell hasz
nálni 
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A diszpécser-rounkához tartozik a szükség esetén adódó gyors technológiai 
tájékoztatás is. Ez egyik legnehezebb feladat .. Ugyancsak diszpécser tevékeny
ség a szükségességhez mérten az egyes tárákon új anyagok, állvány-edények 
beállítása. Ez összefügg a vények és a munkafolyamatok állandó megfigyelé
sével Itt gyűjthet a belső ellenőr tapasztalatokat arra vonatkozólag is, hol lehet 
új félkész készítményeket beállítani, és melyek az ilyen típusú szükségtelen, 
felesleges készitmények 

Fokozott figyelmet kell fordítani a technikusok munkájára, a porosztásra, 
kenőcsfeldolgozásra stb. 

Időszakos munkának. minősill, de szarosan összefügg a diszpécseri tevé
kenységgel az áruátvétel Ez többnyire a gyógyszertárvezető vagy helyettese 
irányítása mellett történik. A belső ellenőrnek - mint diszpécsernek - fel
adata ilyenkor az, hogy a gyógyszerkészítő munkájának mennyisége szerint a 
munkaerőket átcsoportosítja és a kevesebb, vagy nem sürgős munkát végzőket 
:az áruátvételhez irányítja Az áruátvétel munkájában a belső ellenőr is részt 
vesz 

Gyógyszertechnológiai munka 

(A pályamú e fejezetének - itt nem közölt - bevezető része röviden foglalkozik 
a gyógyszerészet válságával", a gyári készftmények nagymértékű térhódításával, a 
m~gisztrális gyógyszerkészítés visszaszorulásával Az individuális gyógyszerelés szük-· 
ségességéből kiindulva azonban az a következtetés vunhat.ó le, hngy a hálózati gyógy
szerészi munka gerince ma is a gyógyszerkészítés .. A különbség csak annyi, hogy az 
empirián alapuló munka mindinkább háttérbe szorul, helyet adva az elmél~ti tudá
son felépülő gyógyszertechnológiának, a tudományos gyógyszer készítésnek) 

A gyógyszerkészítés munkájának mindenkor reprodukálható alapja a 
mérés. A mérésre szolgáló eszközök csak kalibráltan, ellenőrizve használhatók. 
A belső ellenőr feladata a mérlegek és .súlyűik (Ph Hg. V L 28 old<!!), vala
mint a tér-fogatmérésre szolgáló edényzet ellenőrzése. Gondoskodnia kell to
vábbá az esetleges javítások és pótlások végrehajtásáról is 

Legritkább esetben alkalmazzuk a gyógyszertári rutin rnunkában a Ph 
Hg V. előírta normálcseppentót (L 335. oldal, 36 ábra). A gyakorlat többnyire 
az, hogy a cseppekben fogyasztásra kerülő anyag')kat cseppentős üvegben tart
juk és ebből használjuk a gyógyszert AháDy cseppentős üveg, annyi csepp
nagyság Ezért minden anyagnál üvegenként meg kell csinálni a cseppszámí
tást azt az üvegen feltüntetni és táblázatban is összefoglalni 

'Régi törekvés a gyógyszertári gyógyszertechnológia egységesítése. Eddig 
minden kisérlet kudarcot vallott Egy-egy technológiai problémát jelentő 

gyógyszer elkészítésénél több jó megoldás alkalmazható Ugyanazt a gyógy
szert más-más gyógyszertárban más módon készítik el, amelynek következ
ménye, hogy a beteg más külsejű, de végeredményben azonos összetételű és 
,értékű gyógyszert kap Ez bizalmatlanságot szül a gyógyszerrel és nem utolsó-
:Sorban a gyógyszerésszel szemben Ilyen esetben a beteg bizalmatlansága tel
jesen érthető. Ezen okok miatt tartom szükségesnek és fontosnak _a gyógys::er
technológiai egységesítésre való törekvést. Természetesen ennek m1nden gyogy
.szerész munkájában kötelező jelleggel kellene érvényesülnie 

A "nagy gyógyszertár"-akban -· mivel itt a le.qtöbb és legváltozatosabb 
a vényanyag ·- elsősorban kell és lehet ezeket a problémákat megoldani Első 
lépésként a belső egységesítés keresztülvitelére kell törekedni A gyógyszer-
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tár on belül mindenki azonos módon készítse el az azonos típusú vényeket Ezt 
nevezem alaptec hnológiának, melynek kidolgozása, helyesebben a kidolgozás 
elvi és gyakorlati irányítása, az eredmények összegezése és alkalinazásának 
keresztülvitele a belső ellenőr feladata. A jó szakmai kollektíva kialakításán 
múliik, hogy a gyakmlatilag l>evált egységesitési eredmények a szaiksajtó hasáb
j ain napvilágot lássana.lc 

Analitikai munka 

Az analitikai kémia speciális területét képezi a gyógyszeranalitika. A méd
szerek különleges voltán kívül ki kell emelni, hogy jó gyógyszeranalitikus vagy 
más néven analitikus gyógyszerész csak általánosan jól képzett szakember 
lehet. A gyógyszeranalitika szerteágazó sokrétű tevékenységéből csak a belső 
ellenőrzéssei kapcsolatos analitikai feladatokat tárgyalom 

Az áruátvételről a di:szpécsei· munkával kapcsolatban 1nár megemlékez
tem. Az áruátvételt gyors ütemben követni kell a vizsgálatnak. A jelenleg ér
vényben levő rendelkezé-sek értelmében a gyógyszertárban csak az azonassági 
vizsgálatok elvégzése kötelező. Az azoncssági vizsg·álatokkal kapcsolatban né
hány gyakorlati szempontra térek ki csupán 

Egy r eakciót nem szabad döntőnek tekinteni. Minden anyagat legalább 
két reakcióval kell azonosítani. Az olvadáspont meghatározást organikumok
nál előnyben kell részesíteni (Szükséges lenne egy hazai olcsó mikroszkópp9-l 
kombinálható Koffler-rendszerű m·ikro op. készülék kidolgozása) Külön rend
szert kell kidolgozni és alkalmazni a kémiailag, illetve hatástanilag közel álló 
anyagok biztonságos elkülönítésére Minél több anyagnál alkalmazni kell a 
cseppanalitikai módsrerekert. Új gyors azanos-ítási reakciók és módszerek: kidol
gozása és alkaln1azása lehetőséget nyújt a gyors és biztos azonosításra. 

Altalában a gyorsvizsgálatoknál ana kell törekedni, hogy a vizsgálatokat 
1ninden gyakorló gyógyszerész a rnindennapi munkája rneilett viszonylag 
gyorsan el tudja végezni Vonatkozik ez különö:sen az új méclszerek kidolgo
zására és bevezetését e 

Külön ki kell emelni a desztillált víz - általában elhanyagolt - problé
máját. A belső ellenőr feladatai között szerepel a desztilláló készülék, a készü
lék tisztításának ellenőrzése, a termelés figyelemmel kísérése, valamint a desz
tillált víz rendszeres vizsgálata. 

Szúrópróbaszerű azonosításokJ;;:al ellenőrizni kell az anyagr-aktá-Iban, va1a-
111lint a gyógyszerkészítő munkateremben és a kézieladásorr elhelyeZlett állvány
edények tartalmát. Ezzel minimálisra csökkenthető az impleálásokból adódó 
tévedések, cser ék lehetősége 

Az organolepiiku.s vizsgálatok alapja a széleskörű anyagismeret A belső 
ellenőr rnesszemenően alkalmazhatja munkájában. Pl. a beérkezett áru vizs
gálatakor organoleptikus jellemzői alapján biztonságosan azonosítható néhány 
anyag: 

Cuprum sulfuricum cryst. et pulv 
Car bo activatus 
Stibium sulfuraium aurantiacum 
Kalium permanganicum 
Acetum pyrolignosum rectificatum 
Camp h ora 
.J odoformium 

16 A gyógyszerészet szacialista fejl6dé.<;c 

szín 
szín 
szín 
.szín 
szag 
szag 
szag 
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Tinetura valerianae spirit. et aether 
Chinin--sók 
Glucosum 
N atrium bicar honicum 
Tinetur a gallae 

szag 
íz, keserű 

íz, édes 
íz, gyengén lúgos 
íz, fanyar, össz-ehúzó 

Az organoleptikus állandók elsősor ban azonosítást a nyújtanak támpontot" 
azonban segítségükkel néhány anyag bomlottságár a utaló adatokat is nyer
hetünk így: 

Vörösbarna színű 
sárgás színű 
szü'rkés színű 
erősen savanyú szagú 
sz úr ós szagú 
a vas szagúak 

a bomlott adrenalinum basicum 
a bomlott arnida:znphenum 
a bomlott argenrtum illtricum 
a bomlott acidum aoetylsalicylicum 
a bomlott ohloralum hyiliatum 
a bomlott növényi olajok 

Az organoleptikus ellenőrzések legnagyobb jelentősége a diszpécser mun
kával van kapcsolatban. A belső ellenőr a kész gyógyszereket a kiadába való, 
elhelyezés előtt organoleptikusan köteles ellenőrizni. Igen nehéz feladat ez 
nemcsak a sok ellenőrzési szempont (szín, szag, homogenitás, darabszám, 
edényzet, szignálás sth) miatt, hanem azért is, mivel a kész gyógyszerek ér
zékszervi vizsgálata átfogó gyógyszertechnológiai .tájékozottságot és tudást igé
nyel Ezért aki a belső ellenőr munkakörét vállalja, sohasem maradhat le saját 
önképzésében. Az elkészített gyógyszer eket az- alaki kellékek ellenőrzése titán 
elsősorban azonassági szempontok szerint kell megfigyelni PL: Kizárni az: 
összetévesztésnek lehetőségét. Ezzel kapcsolatban néhány gyakori FoNo készít
ményt említek: 

Sirup. kalii guajacolsulfon 
Mixtura sedativa 

és Elix. guajacolsulfon (szín) 
és Mixtura sedativa comp. (szín) 

Sol. eastellani és Sol eastellani sine fuchsino (szín) 
és Gargaüsrna chlorogeni (szag) Gm::g.ru-isma chlor of orrni-i 

Gutta aethylmmphini 
Infusum digitalis 
Oculogutta argenti acetici 

és Gutta codeini (szag) 
és Inf diigLtailis c .. theobromino (oldatkln pm) 
és Oculogutta argenti protein (szín) 

Az organoleptikus ellenőrzés során az összetévesztés kizárása mellett leg--
fontosabb a helyes technológia megfigyelése. Pl.: · ' 

A Sol Pepsini FoN o készítésénél a megfelelő homogenizálás megtörtént-e T 
Az Amidazophenum tartalmú folyékoriy készítményeknél az oldás lehető-

ségeit alkalmazták-e? 
Az Adderrdum Inkompatibilitás fejezete adta lehetőségeket kihasználták-e? 
Por oknál: jó elkever és, homogenizálás. 
Labdacsoknál, hüvelygolyóknál: megfelelő forma, azonos nagyság, szilárd

ság, konspergálás stb. 
Kenőcsöknél pasztáknál: jó eldolgozás, homogenitás stb.. 
Az expedíció rendelkezéseinek betartása: cerát kapszula, doboz, cerátbélésü 

zac.c;;kó, színtelen és sötét üveg használata stb 
Külön ki kell emelni a teohnikusok munkájának ellenőrzését Elsősorhan 

a porosztást említem Ugyanis általános problémaként jelentkezik a mintavéte-
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lezések alkalmával a nem kielégítő porosztás A Hunfalvi-féle poroszló készü-
lék kiválóan bevált azonos összetétel ű, nagyobb mennyiségű por ok elosztásá
nál ahol nincs szükség gyakori tisztogatásra, azonhan 10-20 por gyors és jó 
el~ztása nincs megoldva Egyelőre a fokozott és gyakori ellenőrZés (súly
mérés) médszerét kell alkalmazni Szükség esetén külö.nböző konzisztenciájú 
porokkal gyakoroitatni kell a porooztást Ugyanez vonatkozik a labdacs-, hü
velygolyó- és a kézzel készült kúpok ellenőrzét'lére is. A porosztás méréssel való 
ellenőrzése bizonyos mértékig már a belső mlntavéte~ezé:si tevékenységhez 
kapcsolódik 

Itt említem meg - rnivel lényegében ehhez a vizsgálattípushoz áll a leg-
közelebb - a visszakérdezésen alapuló ellenőrzést is Amennyiben feltehető a 
téves gyógyszerkészítés, a beLső ellenőr a készítő gyógyszerészt feLszólítja, hogy 
emlékezetből mondja el milyen anyagokat mért le a kérdéses gyógyszer elké
szítéséhez A reprodukálás közben bizonytalan anyag irányában kémiai vizsgá
latot végezhetünk E módszer hátránya, hogy hosszadalmas és a munkamenetet 
feltartja, előnye viszont az, hogy mindjárt a visszakérdezéskor tájékozódhatunl< 
a hibás elkészítésről ffi a vizsgálat irányáról 

A belső ellenőr diszpécser és gyógyszertechnológus tevékenységét a kimon
dottan kvalitatív ellenőrzés munkája egészíti ki, melyet az üzemi meo munká-
jához hasonlíthatnánk. Mielőtf a rnintavételezéssel és az el~éssel foglalk<=; 
zom a belső ellenőr analitika! tevékenységének legf=tosabb]at kell megemlítem: az előre előáHított készítmények - főleg tartahni - elemzésé~ 

A gyógyszerkészítő gyógyszerész kezébe minden körülmények · között tel-· 
jes értékü félkész készítményt vagy törzsoldatot kell adni Ennek bi""osítása a 
belső ellenőr feladata. Vonatk:ozik ez különösen olyan tör:moldatokra, amelyeik 
könnyen bomlanak, ezért készletben tartásuk ideje erősen korlátozott. Ilyen pl. 
a nagyforgalmú gyógyszertárakhan egy-egy napi szük.ségletnek megfelelő· 

mennyiségben előállított és készletben tartott 5°/0-os amidazofen oldat) to
vábbá 1 %-os sósav oidst, változékony tömény&égű tejsav oldat stb Külön meg
említem a különböző vizes és szes2'J"es festékoldatokat Ezek fokozott ellenőr~ 
2)és'l-e szorulnak, rnivel könnyen betöményednek és az oldhatóság határait meg
halad va kiválnak 

A minta.vételezést a Ph. Hg. V. (I 247. oldal) rendeletileg szabályazza A 
hivatkozott rendelkezésben foglaltakat a belső ellenőrzés rendszerénél és gya
korlatánál nem alkalmazhatjuk A belső mintavételezé~ gyakorlati elve az :e
gyen, hogy a beteg lehetőséghez képest a rende~t gyogyszer maJdnem telJ"' 
mermyiségét megkapja. Ebből adódik, hogy a belso vrzs~ala~hoz rgen kiS" meny
nyiségekoet szabad mintavételezni és fe~2ll.ákri, . tovabba, hogy elao.sor han 
kvalitatív vizsgálatot végezzünk, kvantrtatlv vr;sgálatot cs~k _a~ ese;le~es feJ .. 
merülő hiba esetén Ilyenkor viszont a kétes gyogyszert a keszrtövel UJ hól meg .. 
csináltatjuk. A vizsgálatok legfontosabb célja a helyes _teohnológ"a ~et~r:t":'":rak 
ellenőrzése legyen. Ezenfelül pedig a rosszul olvashato venyek elkeszrté.s<'mél a 
csere lehetőségének kiküszöbölése. 

A szükségszerűen igen kis mennyiségek mintavét~lezéséb~~ ö~ént_ adódik:· 
hogy a klasszikus elemző módszerek, valamint a. gy?gyszer'k~nyVI ~ods~rek 
nem minden esetben alkalma"hatók. Főleg a kvahtatrv elemzes esetérr_ r;rll"o: 
és ultramikro-módszerek kidolgozására kell törekedru Igen nagy.lehetoseg;ke: 

·t· agá""- a cseppanalízis és a milrro.szkópoo vizsgálat Ez utobbr vrzsgálatJ 
reJ m Ud'U l k N"k z· K' l , ' módszer lctdolgozása folyamatban v.an Itt csak ut? o t o tes ar·o Y ez ua-
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nyú kutatómunkájára. A cseppelemzés főleg nálunk és főLeg a gyógysze:anali
tikában alig müvelt módszer. A belső ellenőrzés rendszereben pedrg nnnel ~obb 
cseppanalitikai módszert kell kidolgozni és bevezetni Az új módszerek ki~ol~ 
gozásánál a hosszadalmas (pl. a kirázásos) eljárásokat mindenképpen m.ellozm 
kell és olyan módszereket kell keresni, ahol több anyag egymás mellett gyor
san kimutatható A mikroanalitika magyar úttörője néhai Szebellédy profesz-: 
szor Az ő munkásságát tanulmányozva számtalan Lebei&ége nyilik a belső el
lenőTnek, hogy speciálls analitikai tevékeny&égét kidolgozza. A gyógyszeré
szeti cseppanalitikai munkákban értékes támpontokat kaphatunk N A Tanana
je-o és Vátnos Endre munkáiból. 

Már említettem, hogy a be-lső mintavételezés és elemzés egyik fő feladata 
a gyógyszer e&ere kiküszöbölése. Err e vonatkozólag néhány példát sor olok fel 
melyek összeválogatása során a hasonló hangzású és nevű FoN o. készítmények
ből indultam ki. A példákban a dózisokat nem vettem figyelembe, csupán az 
összetételt 

Összetéveszthető készítmények 

Sol !<..alii jodati 
Emulsio ol jecoris 
Inf. ipecacuanhae 
Pasta zi n ci . oxyda ti 

Fil. coffeini 
Pulv digitalis 
Supp anaigetic 

Sol kalii j od camp 
Emu1s o1 jec. comp 
Inf. ipec pro inf 
Pasta zinci oxydati 

salicyl 
Fil. coffobarbitur 
Pulv digitheobrom 
Supp. analg,etic fort 

Kirnutatandó hatóanyag 

Phenobar bitural um 
Calcium 
Cukor (Sirup simp ) 
Acid salicylicum 

Barbitur al um 
Theobrominum 
Codein phosphoric 

A belső mintavételezéssel kapcsolatban meg kell még említenem a terv
szerüség fontosságát. Ebben a munkában vagy gyógyszerészenként vagy gyógy
szerformánként kell a mintavételezést megtervezni és végrehajtani 

A belső mintavételezés szúrópróbaszerű, alkalomszerű, szükség-, illetve 
tervszerű lehet. Szúrópróba és alkalomszerű akkor a mintavételezés, ha felte
hetően csere, tévedés, helytelen készítés lehetősége áll fenn. A leghelyesebb és 
egyedül célravezető mód a tervszerű mintavételezés 

Az eddigiek alapján fel vetődik a kérdés, hogy a rnintavéteLezést kisér ő vizs
gálat hogyan történjen. Ritkább esetben a vizsgálandó gyógyszer teljes meny
nyiségét felhasználjuk a vizsgálathoz Altalában azonban kis mennyiségeket 
mintavételezünk és főleg minőségileg vizsgáljuk. Például szalgáljon az alábbi 
vényre készült kenőcs vizsgálata 

R p 
Acidi borici 
Acidi salicylici 
Zinci oxydati 
Vaselini albi 
M. F ung. 
DS.: Kenőcs 

aa gta 
g ta 
g ta 

2,0 
10,0 
36,0 

A vizsgálatot a szignaiura, az expedíció szempontjainak megfigyelésével 
kezdjük, a homogenitás vizsgálatával folytatjuk, majd kb l g-nyi kenőcsből az 
egyes alkatrészeket kimutatjuk 

244 

Mindezt ·-· a vény feltüntetésével - feljegyezzük a vizsgálati naplóba. 
Az ellenőrzés kvantitatív formája csak elvétve tartalmi meghatározás Erre 

alig van idő és a belső ellenőrzésnek nem is ez a fő célja. K vantitatív vizsgálatot 
elsősorban áz eL'k:észített gyógyszerek összsúlyának ellenőrzésével végzünk Ezt 
minden gyógyszerformánál elv:égeW.etjük, legyen az előre vagy V8r,iyre készí
tett. K.ülönösen figyelemmel kell kísérni az olyan anyagokat, melyek mér€8 
nélkül, egyszerűen a megfelelő térfogatú üvegbe betöltve "kiadhatók" Sajnos 
sokan a túlterheltségre hivatkozva több anyagot így szolgáltatnak ki 

Ha kicsit előrenézünk abba az időszakba, midőn a belső ellenőrzés már 
rendszeres tevékenység lesz, sőt fejlettebb formáját fogják alkalmazni, akkor a 
kvantitatív meghatározások szükségessége előtérbe kerül. Ebben a periódus
ban olyan vizsgálati eljárások lesznek alkalmazhatók, melyek gyorsak és igen 
kevés anyagat igényelnek A jelenleg ismert eljárások közül gyógyszertárban 
ennek a célnak legjobban a komplexometria és a refraktometria felelJnek meg .. 

1t1unkaterv, munkaértékelés 

A beLső eiJenőrzés munkájához - az -első időszakban -- vázlat-o~ tervet ké
szítve láthatunk hozzá. A tervben sZereplő munkákat, a vizsgálatokat, azok 
eredményeit, az észrevételeket rögzíteni és értékelni kell Ez egyben. :az adat
és tapasztalatgyűjtés célját is szolgálja 

Az eddig elmondottakból látható, hogy eredményesen csak terv alapján 
lehet dolgozni Az ellenőrzés tervének elkészítésénél figyelembe kell venni azt 
a számos szempontot, melyek a vázolt feladatokból adódnak 

A munka rutin- és időszakos feladatokra oszlik Adódnak még különleges 
feladatok is A következő táblázat a munka megosztását tünteti fel példa
képpen. 

~----·. ------ ·~---

Í Havonta rendsaresen 
Állandó (rutin) munkák i jsmCtlödő munkák ldöleg~s flladatok 

---· j_ __ ---- --'----

Technológiai fegyelem 

Kész gyógysze1·ek él
zékszervi vizsgálata 

Vények alaki kellékei
nek ellenőr'Z(~se 

Munkahely és elosztás 
megfigyelése 

stb 

Arnátvétel 

Gyógyszer vizsgálat 
(áru) 

l\Ieghatározolt rak
tánész ellenőrzése 

stb 

Lejáratos kcszítmé
nyclc ellenőrzése 

Hosszabb ideig tálolt 
anyagok és készít
mények vizsgálata 

l\Iéilcgek, eszközflk 
cllenőlzésc 

stb 

Célfeladatok 

Pilulakészítés cllen
őrzése 

::vieghatái ozott gyógy
szertechnológiai fel
adatok megoldása 

l dőeredményc.k meg
figJelése 

stb 

ElVként kell leszögezni, hogy minden belső ellenőrzési tevékenységet ír'ás·
ban rögzíteni kell Erre a célra legjobban megielel egy napló, melyet tetszés 
szerinti formában vezethetünk, lényeg az, hogy minden ténykedést, észrevételt, 
tervet a naplóba feljegyezzünk 

A feljegyzések alapján a belső ellenőr éltékeli az egyes dolgozók munká
ját és erről, valamint a saját munkájáról időnként beszámol a gyógyszertár
vezetőnek A produktív értékelés viszont a gyógyszertárvezető által meghatá-
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.r ozott idősmkonként a teljes koJlektíva részvételével munkaértekezleteken tör
ténik. A munkaértekezletet a gyógyszertárvezető vezeti Itt a belső ellenőr el
mondja észrevételeit, javaslatait és a gyógyszertár kollektívája megbeszéli azt 
Ezen megbeszéléseknek kell a szakmai fejlődés alapját képezniök 

A szakmai és kvalitatív fejlődést a belső ellenőrzési napló adatai és fel
jegyzései alapján statisztikailag értékelni lehet A statisztikai értékelés irányát 
mindig a szükségesség szabja meg 

GyógyszertáTi kutatómunka néhány ké-rdé.se 

Két általános szempontot kell elöljáróban leszögezni: 
a) A kut.atómunka nemcsak az ene a célra szervezett intézmények dolgo

zóinak előjoga és kötelessége 
b) A gyógyszertári kutatómunkát a belső ellenőr szervezi és irányítja és 

maga is részt vesz abban A cél az legyen, hogy a rendszeres munkába minél 
több embert bevonjon és témával ellátva, irányítva foglalkoztasson 

Nehéz lenne itt most pár sorban meghatározni a gyógyszertári kutatómunka 
feladatát és lényegét. A gyógyszerészi munka szerteágazóságából adódnak a ku
tatás sokrétű feladatai is. Elsősorban helyi, másodsorban általános problémák 
megoldását kell célul kitűzni A kutatások sohase legyenek elvontak, hanem 
mindig szarosan a gyakorlat igényeihez igazodjanak Csak néhány példát emlí
tek: tárolási és eltarthatósági megfigyellés~ek, gyors analitikai módszerek kidol
gozása, szervezési munkák, áruforgalmi megfigyelések, anyagmozgás statisztikai 
feldolgozása sth 

A kutatómunka nem válhat öncélúvá és eredményei nem maradhatnak a 
gyógysZErtár falai között. A mun!ka eredményeit előadások, tapasztalat-· és mun
kamódszer átadások, valarnint a szaksajtó útján publikálni kell. Az egyéni és 
kollektív kutatómunka eredményeinek az egész gyógyszerészet közkincsévé keH 
válniuk 

Gyógyszerhatástan é.s a belső ellenő1·zé.s viszonya 

A gyógyszerészet elválaszthatatlanul összefügg az orvostudománnyal Ebből 
következik, hogy nem távolodhat el teljesen a műszaki tudományok irányába. 
min;t Nyugat-Németországban vagy Svájcban, ahol a gyógyszerészet nem 
egészségügyi, hanem műszaki tudomány. A gyógyszerészet minden ágában és 
-ténykedésében az egészségügyi szemléletnek kell megnyilvánulnia. Éppen ezért 
az eddig elmondott tevékenységeket a gyógyszerhatástannak kell "átszőnie" 
Gondolok itt elsősorhan a hatáStani inkompatibilitásokra, az orvosokkal együtt 
végzett gyógyszertechnológjai vizsgálatokra, a tárolásnak az egészségkárosító 
bomlások szemszögéből való meg-figyelésére, a gyógyszer-rendelési tanácsadá

:sokra, a gyógyszerismertetésre és tájékoztatásra, valamint á-z olyan· köztudomá
:súnak tetsző dolgokra, rnint a dozirozás és az egyes gyó~yszerféleségekből ren
delendő összmennyiség 

Természetesen mindezt a belső ellenőr egymagában nem végezheti. Irányí
tásával azonban kialakulhat egy olyan szakmai kollektíva, mely a felsoroltakat 
egyénenként és összességükben elvégzi 

Az előzőekben vázoltam azt a sok feladatot, amit a belső ellenőrzésnek 
meg kell oldani Mindebből kialakul egy olyan kép, melyet ha reálisan a szak
ember szemével vizsgálunk, azt kell mondanunk, hogy ezt pedig egy ember 
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nem tudja elvégezni. Valóban így is van. De a belső ellenőr feladata nem is az 
hogy mindazt, amit felsoroltam, maradéktalanul elvégezze Az ő feladata, ho~ 
a fenti szempontok alapján mindig azt az egy munkát emelje ki a sok közül, 
melyre éppen szükség van .. Feladata továbbá, hogy állandóan rajta tartsa a ke
zét a "nagy-gyógyszertár" szakmai ütőerén, észrevegye a hiányoSságokat és 
m.inden tevékenységét arr a összpontosítsa, hogy azokat megoldja, illetve ki
küszöbölje. Talán az volna a leghelyesebb meghatározás, hogy a belső ellenőr 
a gyógyszertár· szakmai gazdája 

Befejezésül egy jogszabály létrehozását tartom szükségesnek a belső ellenőr jog-· 
állásának szabályozására Javasolom, hogy a belső ellenőr a gyógyszertárvezetőnek köz
vetlenül alárendelv e, a gyógyszertárvezető helyettessel mellérendeltségi viszonyban 
végezze munkáját. Felhívom a figyelmet a belső ellenőr munkájához szükséges anyagi 
és tárgyi előfeltételek biztosítására, a laboratóriumi felszerelések vegyszerek szak~ 
könyvek és szakfolyóiratok szükségességére Elengedhetetlennek ta~tom a belsŐ ellen
őrök rendszeres továbbképzését Évente 21 napot javasalak továb.bképzés biztosítására, 
amelyet a belső ellenőr egyetemi-, vagy kutató intézetekben, analitikai-, vagy gale~· 
nusi labmatóriumokban, illetve más hálózati vagy intézeti gyógyszertárban tölthetne 
el Szükségesnek tartom, hogy a belső ellenőrök részére az Eü IV.Iin. Gyógyszerészeti 
és Műszerügyi Főigazgatósága negyedévenként megbeszéléssel egybekötött értekezletet 
tartson, elsősorban az pgvséges elvi irányítás biztosítása érdekében 
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IN1'l<ZETI GYóGYSZERTÁRAK A SZOCIALIS1'A EGÉSZSÉGÜGY 
SZOLGALA1'ABAN 

Dr STENSZKY ERNÖ, Dr. M.ÉSZAROS GYÖRGYNE és Dr KISS BELAN.É 
(Debrecen) 

A középkor kórházaiban már a XII század eLején volrtak gyógyszertá·~ 
de a kórházakon belül a gyógyszerész tevékenyf',ége csak a XVIII. században 
vált külön az orvos munkájától. 

Az orvostudománynak a XIX száz:adban megindult rohamos fejlődésével a 
gyógyintézetek száma mindinkább szaporüdott, épületeik bővültek és egyre kor
szerűbbé váltak 

A kórházak gyógyszertár ai ezzel a nagyarányú fejlődéssei ·- valószínűleg 
gazdasági okokból ,___ nem tudtak lépést tartani és eltekintve az egyetemek, to
vábbá néhány nagyobb vidéki és fővárüsi intézeti gyógyszertár· kivételes helyze
tétől, a gyógyszertárakat a kórház melléképületében vagy alagsorában helyeZr
ték el, nélkülözve rninden higiénés és kiözegészségügyti követelmén~ .. A 
kórházak vezetősége legtöbb esetben a kórház egyik raktárának tekintette a 
gyógyszertárat Számos kórháznak még ilyen kezdetleges gyógyszertára sem 
volt. Az ilyen kórházat magángyógyszertárak látták el gyógyszerrel 

Hazánkban a felszabadulás előtt gyógyszer észeink nagy része saját gyógy
szertár megszerzésére törekedett, másik része ipari pályán vagy kutatóintézet
ben helyezkedett el; az elhanyagolt intézeti gyógyszertárak nem vonzották a 
gyógysmrffiwket. Maguk a kórházak sem igyeke-k gyógyso:er·ffi2Jeket alkaJ.
mazm é1S így ahkult ki az az irányzat, hogy a gyógyszerelLátást - főleg kisebb 
~ór1h·á.Zakban - orvosra, vagy ápolónőre bí7Jtálk. TeTmészetes:, hogy ezek a 
gyówszer"észi szemlélettel nem rendelkező személyek nem fejksztették továJbb 
az intézeti gyógyszertárakat, illetve gy;ógysrerraktárakart. Ez volt a helyzet még 
a fe1smbadulást követő év€1<oben is. A felsmbaduiás után megindult hiazánkban 
a szocáaiLizmus meg1:€remtéséért folyó harc és ennek jegyében a szociraJliS!ta 
egéSZtSégügyért folyó munka is, mely gyökereren ártformálta egészségügyünket. 

Az egészségügyi intézmények állanú tulajdonba vétele volt az első jelentős 
intézkedés, mellYel a szecialista egészségügy felé vezető útr·a léptünk. Kormán:?
zatunk 1950·-ben állami kezelésbe vette a magánkézben levő gyógyszertárakat, 
ezáltal megszűnt azok merkantil jellege. Ma már rninden gyógyszertár· és gyógy
szerész munkájával valóban a közegészségügyet szolgálja .. A széles néprétegek 
egészségéért és a szecialista jövő kialakításáért dolgozó egészségügyi intézmé-
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nyeket egyre inkább megbecsülik hazánkban és ez a megbecsülés gyakorlati tet
tekben is megnyilvánul Egészségügyi intézmények, kórházak, gyógyszertárak 
épülnek A kórházi ágyak száma 1951 óta 54 OOO-ről 67 OOO-re emelkedett Az 
újonnan épült, vagy megnövekedett kórházaknak több gyógyszerre,. nagyobb~ 
korszerűbb gyógyszertárakra van szükségük .. A gyógyszerellátást sok kórházban 
átmenetileg részállású gyógyszerésszel próbálják biztosítani. Ez azonban csak 
félmegoldás A kórházaknak megfelelő gyógyszertárakra és jól képzett intézeti 
gyógyszer észekre van szükségük 

A kultúr a emelkedés ével, a dolgozók öntudatának növekedésével jelenté
kenyen fejlődtek az egészségügyi igények amelyeknek teljesítését nem lehetett 
elodázni. Kormányzatunk nagy súlyt fektet a kór házak fejlesztésére és korsze
rűsítésére. Az egészségügyi intézmények fejlődésével párhuzamosan kell fejlőd
nie az intézeti gyógyszertáraknak is-, hiszen csak a második ötéves terv folyamán 
kórházi ágyaink száma 10 OOO-rel emelkedik. Ez a nagyarányú fejlesztés maga 
után vonja a meglevő kórházi gyógyszertárak korszerűsítését, illetve újak léte
sítését 

A kórházi gyógyszertárak rendeltetésüknél fogva más jellegűek, rnint a há
lózat gyógyszertárai; mint ahogyan a betegellátás is más a kórházban és a kör
zetekben A kórház gyógyszertárának a gyógyító részlegek minden gyógyszer
igényét ki kell elégítenie, legyen az akár infúziós oldat, vagy például steril kont
raszt anyag elkészítése stb. Éppen ezért az intézeti gyógyszertárban részben 
galenusi, részben infúzíós laboratóriumnak is kell lennie ahhoz, hogy rendel
tetésének eleget tudjon tenni. A jelen és jövő feladata a korszerű intézeti gyógy
szertár ak megszervezése. 

Az intézeti gyógyszertár ak f~lépítésénél illetőleg fejlesztésénél igen .sok kö
vetelményre kell figyelemmel lenni, mivel azok elhelyezése, helyiségei, felszere
lése és berendezése is eltér a hálóZ.aiblla:kétól. A gyógyszertár korszerűsítésében 
médegeini kell azt a körülményt, hogy a kórházak legtöbb esetben szűkek, tehát 
a főcél az, hogy egyrészt a helyiségek nagysága és száma racionális legyen, más
részt azok minden tekintetben megfeleljenek a korszerű követelményeknek. 

A modern kórházépítésnek több változatát ismerjük (folyosó-, pavilon-, 
tömbrendszer stb) Ezen tervek bármelyikét Mkalmazva, a gyógyszertá" a kór
ház középp<mtjában, lehetőkg egy különál1ó szárnyban a földszinten (egyes rész-. 
!egek esetleg az alagruwban) nyerjen elhelyezéiSt így elérjük egyrészt, hogy a 
gyógyszertárba érkező nagy mennyiségű gyógyszert nem kell emeletre szállí
tani, másrészt a középpontban elhelyezett gyógyszertár a kórház bármelyik ré
széből könnyen megközelíthető. A helyiségek beosztásánál figyelemmel kell len
nünk arra az általános .szabályra, hogy a raktárak ablakai északi vagy nyugati, 
a munkahelyek ablakai keleti és déli oldalra nézzenek A mellékelt alap r ajz egy 
hazai viszonylatban nagy kórház (1000-1500 ágyas) kor.szerű gyógyszertárának 
megépítéséhez szalgálhat alapul (L, 2 .. ábra). 

Mint már említettük, a korszerű intézeti gyógyszertár helyiségei és beren
dezése eltérnek a hálózatiak:étól. Itt több, tágasabb raktárta és laboratóriumra 
van szükség A mellékelt tervrajzon a gyógyszertár· két szinten ~· a földszinten 
és az alagsor ban - helyezkedik el. Az egyszinten való ellielyezés talán célsze
rűbbnek és higiénikusabbnak látszik, de tekintettel egyrészt a helyiségek gaz
daságos kihasználására, másrészt arra, hogy a gyógyszertár zajos gépeinek el
helyezésére (kenőcsődő, daráló, tablettázó gépek) és az érkezett csomagok át
vételére a földszint kevésbé alkalmas, ezt az e]helyezési módot választottuk 
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1- ábra 

FÖLDSZINT 

l Vezető szabája 
(előtérrel, mosdóval) 

2 Magisztrális raktár 
3 Officina 

4 Adminisztrációs szoba 
5 Kiadó 

6 Különlegességek raktára 
7 Fürdő 

8 Női öltöző 

9 Folyosó 
10 Előtér 

ll Raktár az infúziós 
labor részére 

12 MoSogató 
r3 Belépő 

14 Előkészítő 

15 Szűrő, töltő helyiség 
16 Autokláv és desztilláló 

helyiség 
17 Szignáló, csomagoló 

18 Folyosó-részlet 
19 Lejárat az alagsorba 

20 Vizsgáló labor 

21 Műszenszoba 

22. Raktár 

23 Féifi öltöző 

24 wc 

:2. ábra 

ALAGSOR 

l Állóeszköz-raktár 
2 Mosogató 
3 Kétszenaktár 
4 Áruátvevő 

5 Ballanos áruk 
raktára 

6 Göngyölegraktár 
7 Fogyóeszköz-raktár 

8 WC, mosdó 

9 Folyosó 
l o Desztilláló 
ll Galenusi labor 
12 Gépterem 

13 Folyosó részlet 
14 Feljárat a földszintre 
15 Csomagoló anyagok 

raktára 
16 üvegraktár 
1.7 Kenőcsös raktár 
18 Savas raktár 
1.9 Takarító szerek 

raktára 
20 Angol-akna 
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A helyiségeket rendeltetésük szerint 6 csoportba sorolhatjuk 
1. Officina, a hozzátartozó raktárakkal és adminisztrációs helyiséggel 
2 .. Infúzió készítő és vizsgáló laboratóriumok. 
3 .. Galenusi laboratórium .. 
4 Alagsori I aktárak. 
5. Tűzveszélyes anyagok r aktára 
6 .. Mellékhelyiségek 

A fölciszintet hosszában széles folyosó vála.c:;ztja ketté, melynek baloldalán 
helyezkedik el az officina az adminisztrációs helyiséggel, kiadóval és r ak tár ak
kal. Ugyancsak ezen az oldalon van a gyógyszertárvezető szebája is. A legna
gyobb alapterületű officina mintegy uralja azt az oldalt! s hozzá csatlakoznak 
két oldalról a kiadó és a raktárhelyiségek. A korszerű officina berendezése lé
nyegesen különbözik a hálózati gyógyszertárak eddig használt bútorzatától, vagy 
akár a régebbi intézeti gyógyszertárak berendezésétőL Az intézeti gyógyszertár 
officinájában ma -már nem szükséges a klass-zikus táraasztal, mely a hálózati 
gyógyszerésznek legfontosabb munkahelye; inkább a kémiai laboratóriumok 
munkaasztalai közelitik meg legjobban a jelen kívánaln1akat Az officina beren
dezését e legalkalmasabbnak az ablakok alatt végigiutó úgynevezett konzolasz
talt gondoljuk, ahol a gyógyszerész adminisztrációs munkáját is elvégezheti, to
vábbá a falak mentén elhelyezett, mély, a gyógyszer alapanyagok tárolására al
kalmas, mennyezetig érő, zárt szekrényeket Itt kell megemlítenünk, hogy a há
lómtban használt ún. "stand)'-edényeket intézeti célra nem tartjuk alkalmasnakt 
helyettük inkább közepes méretü- 1000~5000 g-os- üvegeket ajánlunk, me
ly,ek gyógyszePek tár;olására és :Decepturai használatra is megifeleln.ek, hiszen itt 
legtöbb esetben nagyobb mennyiségű gyógyszer kiadásáról van szó. A tárát he
lyettesítő, fiókos laboratóriumi munkaasztal elhelyezése, melyen szükség sze
rint t9bb munkahely képezhető ki, középen a legmegfelelőbb .. Ez a munkaasztal 
a1Jkalmas a vízcsap, gáz- és villrunos főzőlap elhelyezésére is. A 1egTtöbb intézeti 
gyógyszertár ban, a munka jellegénél fogva ülőtára- mely a hálózatban oly jól 
bevált és sokat könnyített gyógyszer észeink és technikusaink munkáján - sze
riotünk nein alkalmazható. Intézeti gyógyszertárakban nem folyik olyan recep
turai munka, n1·ely az ülőtáilát egyrészt szük&ége&Sé" I11Já.s,rés:zlt. l,ehetővé tenné 
Itt például a nagyobb mennyiségű p-or'Ok elosztása is részben a galenusi labora
tóriumban, részben a konzolasztal erre a célra berendezett részén történhet .. A 
recepturai rounka itt általában nem vezethető ülve, részint a nagyobb meny
nyiségek, r észint a munka jellegénél fogva. Az officina falának munkaasztal 
mögötti részét ajánlatos a laboratóriumokhoz hasonlóan cseropével borítani (a 
fal többi része szekrényekkel fedett), padlózatát pedig Iésmentes műanyag pad
lóval vagy metlachi-kockával burkolni. Adminisztrációs szabáullegalkalmasabb
nak találjuk az officinábál üvegfallal leválasztott helyiséget. 

Az offícinához szorosan kapcsolódik egyik oldalon a magisztrális gyógysze-· 
rek raktára, másik oldalon az úgynevezett kiadó helyiség. A magisztrális raktár 
két helyiségből áll. Mindkét rész bútorzatául legalkalmasabbak a falak mentén 
körbefutó, mennyezetig érő, zárt s:oekrény<Jk A belső helyiség a folyadék<>k, 
reagenciák, kisebb mennyiségű (1-5000 g) savak, (falba süllyesztett savszekrény) 
és kenőcsalapanyagok tárolására alkalmas. Az officina felőli részben helyezhet
j\Bo el a pm· alakú alapanyagOJkat és teákiai Ezen raktárak bútor,., tát műanyag
gaJ. borított fiókos irnpleálóasztal mérleg éB létil-a egészíti ki A padlózat bmítá
eára legmegfelelőbb a I ésmentes és könnyen mcsható metlachickooka Az officina 
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másik oldalán nyílik az úgynevezett kiadó szaba Itt történik az osztályokt ól 
hozott igénylő könyvek, üvegek, ládák átvétele; az elkészített gyógyszer-ek lá
dákba csomagolása és átadása. A kiadó helyiség bútorzata - rendeltetésének 
megfelelően -· a falak mentén körbefutó, olyan mély és zárt szekr énvekből áll
jon, melyekbe az osztályok gyógyszerszállító ládái beleférjenek E h~lyiség ki
alakításával elkerülhetjük, hogy az osztályokról érkező üveg-ek, ládák- az offi
cina rendjét és tisztaságát zavarják A földszint és az alagsor között közlekedő 
teherlift elhelyezése ugyancsak a kiadóban a legmegfelelőbb 

A specialitás raktár - hasonlóan a magisztrális raktár hoz - két helyiség
ből álljon. A belső helyiségben helyezzük el a jégszekrényeket, kábítószereket és 
az íróasztalt A külső helyiségek bútorzatául itt is a falak mellett körbefutó 
n;ennyeZietig érő sZiekrények és az ablakok alatt elhelyezkedő, műanyaggal bo
nt?tt hosszú n1unkaasztal a legmegfelelőbbek Az officina és a raktár ak ilyen 
n:od~n való elhelyezésével - tehát azzal, hogy az officina, raktárak, iruda és 
klado .szerves egységet alkotnak- elérhetjük, hogy a részlegvezető gyógyszerész 
könnyen felügyelhet mind a raktár akban, mind a kiadóban és az irodában folyó 
munkára.. · 

A folyC?só másik oldalán helyez;kedilk el az infúz.ió készítő és vizsgáló labo-
r,gJór:ium Az infúzió készítö laboratórium hét helyiségből áll: 

l raktár, 
2 mosogató, 
3 belépő, 

5 szűr ő és töltő helyiség, 
6 autokláv és desztilláló helyiség, 
7 szignáló és csomagoló helyiség 

. Az infúziós oldatok készítése az intézeti gyógyszertárakra igen felelősség
telJes munkát ró, ezért az infúziós laboratórium helyiségeinek és azok felszere
léseinek megválasztása különös gondot és szakértelmet igényel 

A jól felszerelt intézeti gyógyszertárnak a galenusi 1aboratóriumtól külön
-álló, vi,~sgáló labo~atóriu~ra van szüksége, olyanra, melyhez még egy úgyneve
ze~t musze,rs,~obais tartozik, a gyógyszertár analitikai mérlege és egyéb műsze
rel (pH mero, refraktométer stb.) számára .. A vizsgáló laboratórium felszerelésé
nek el kell érnie egy jól felszerelt szakfelügyelői laboratórium színvonalát 

A gyógyszertár hátsó kijárata felőli réSzén legjobb elhelyezni ai öltözőket 
fürdőszehát és a gyógyszertár saját felszereléseinek raktárát ' 

Az angolaknával ellátott alagsorban helyezzük el a galenusi laboratóriumot 
a hozzátartozó segédhelyiségekkel -, a gyógyszerátvevő helyiséget a kötsze

r·ek, gyógyászati segédanyagok és nagyobb volumenű gyógyszerek r~ktárát. A 
galenusi laboratórium fontos és önálló részlege az intézeti gyógyszertárnak .. Be
rendezését úgy kell megválasztani, hogy az megfeleljen mind a higiéne mind a 
korszerűség követelményeinek Falait csempével kell borítani, padlózatául lefo
lyóval ellátott metlachi-kocka a legmegfelelőbb. Az ablak alatt foglaljon helyet 
az eterrut lappal fedett munkaasztal, melyből szükség esetén a galenusi labora
tóriumban dolgozó gyógyszerész íróasztala is kiképezhető .. A laboratóriumi 
edényzet tárolás.ára mennyezetig ér ő, mély szekr~yek szolgáljana!k. A bútorLatot 
góliát mas.ogaió1 gáz- és villany tűzhely, timdes mérleg és a szűrésekhez hasmált 
víz- vagy oLaj-légszivattyú egészítse kli.. A galenusi 1a.bonatóriumból nyílik a gép·
terem, melynek nagysága az itt használt gépektől füga. Berendezése beépített 
szekrényből, munkaasztalból) kenőcskeverő, kenőcsőr lő. rázó, daráló, esetleg tab-
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lettázó gépből áll (A tablettázáshoz még külön felszerelések is szükségesek.) 
Ugyancsak a galenusi labor a tóriumból nyílik a desztilláló helyiség. A kór ház 
desztillált víz szükségletét innen kell kielégítenünk, tehát legalább két 10 J/óra 
teljesítményü gáz- vagy villliny desztihláló készülék beállítása szükséges. E he"yi
ség tisztántartása és jó szellőzése éppen olyan fontos, mint bármely más labora
tóriumé, ezért ajánlatos a falakat csempézni és a padlózatot könnyen mcsható 
metlachi-kockákkal burkolni.. A levegőcserét a széles ablak mellett falba épített 
ventillátorral biztosíthatjuk Ugyancsak itt oldható meg a desztillált víz tárolása 
10 l-es üvegdugós üvegekben egy üvegfallal elválasztott részben A galenusi la
boratóriummal szemben helyezzük er a mosogató helyiséget, melyben többaknás 
góliát mosogatók szolgálna.<: az üvegek és edények tlisztítására Az alligsor többi 
helyiségeit használjuk a kötszer ek, gyógyászati segédanyagok, ballortos ár uk éS 
a csomagoló anyagok raktározására A csomagolt kötszerek tárolására nJ.ennye
zetig érő, mély zárt szekrények felelnek meg lee:inkább. Az érkezett gyógyszer ek 
átvétele is az alagsorban történik egy kizárólag erre a célra rendszeresített he
lyiségben, aho~ a teherlift is el van helyezve A gyógyszertár'ba értkezett áru lép·
csőn való lehordását elkerülhetjük, ha az alagsor bejáratánál süllyesztett udvart 
képezünk ki úgy, hogy az alag;sor bejárata és a süllyesztett udvar egyszinten le
gyen. Az alagsori bejárat elé árkád emelése célszerü, Inert így a télen vagy eső
ben érkező csomagokat lerakódáskor az esőtől vagy hótól megvédhetjük 

A gyúlékony anyagok raktárát az épülettől távol, a tűzrendészeti szabályok
nak megfelelően építsük, lehetőleg két helyiségből, melyek közül a belső a tá
rolásra,. az első helyiség pedig kiadásra szolgáljon 

Az intézeti gyógyszertárak összefoglalásunk elején vázolt elmaradottsága 
érezteti hatását a létszámkérdés ter én js N agyon sok, főleg vidéki kór ház gyógy
szertárában egy gyógyszerész dolgozik. egy takarító, esetleg egy technikus se
gítségével. Az intézeti gyógyszertárak színvonal emelése és az egyre fokozódó 
követelmények maguk után vonják a létszámkérdés rendezését is E kérdés tár
gyalásánál fel kell említenünk az EgésZségügyi l\l[inisztérium igen dicséretes 
kezdeményezését, mely szerint cél az,. hogy az intézeti gyógyszertárak az egyete
mek mellett - főleg vidéken - a gyógyszerészeti tudományok fellegvárai le
gyenek. Ezt szolgálja az a rendelkezés is, mely az intézeti gyógyszertárak élére 
valamely gyógyszerészeti tudományágban eredményt elért gyógyszerészt kíván 
állítani 

Az intézeti gyógyszerészeknek aktívan részt kell venniök a gyógyszerészek 
továbbképzésében, továbbá jól felszereli laboratóriumaikkal segítséget kell nyúj
taniok egyes felmerült technológiai vagy analitikai kérdések megoldásában 

Összefoglalónkban egy korszerű intézeti gyógyszertárról kívántunk képet 
adni A helyiségek száma és nagysága megválasztásában igyekeztünk mindi'g a 
realitás keretén belül maradni Ha kórházaink gyógyszertárainak megépítésé
nél vag} rekonstrukciójánál egy--egy ötletünket fel tudják használni, elértük 
célunkat 
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A MAGYAR GYúGYSZERÉSZET ETIKAI KERDEsEI 

NAGY GÉZA 
(Nyí1'egyháza) 

A magy~r gyógyszerészet fejlődése során a legrégibb okirati adatoktól 
kezdve (Budai Törvénykönyv 1244-1421) minden kiadott vagy alkotott tör
vény (Lex sanitaria Ferdinandina 1644 és Leopoldina 1678, valrunint az 1876. é'Vi 
XIV .. és 1948. évi XXX. tc.) igyekezett a gyógyszertárak és a gyógyszerészek 
működési- és feladatkörét minél jobban körülhatárolni, megszabni Ugyanígy 
az ezek közben kiadott minden ilyen irányú rendelet vagy jogszabály i.s. Egye
dülállónak lehet mondani azt a jóformán rninden részletében szabályozott tevé
kenységet, ami az idők folyamán napjainkig a magyar gyógyszerészetet jel
lemzi. 

Mégsem kétséges, hogy a fejlődés legkülönbözőbb szakaszában született 
bármely aprólékos jogszabályozás sem foghatta és sohasem foghatja át, a gyógy
szerész hivatásbeli tevékenységének keretében, a gyógyszerész mint egyén ma
gatartásának területét, főleg amí beteg embertársaival való érintkezése során a 
társadalmi magatartását illeti. Ebből következik, hogy a törvénynek, mint a 
kényszerítő államhatalom akaratának akár maradéktalanul iS eleget téve, a 
gyógyszerészi etikának, mint a hivatás betöltésében az egyén helyes cselekvésé
re irányuló erkölcsi meggyőződésének, mindig ígen komoly befolyása volt a 
gyógyszerészet fejlődése korszakaiban, a jövő fejlődését illetően pedig döntő be
folyása van 

A jog - különösen a kizsákmányoló társadalmakban - mint külső kény
ozer jelentkezik, az erkö1cs megkülöruböztető jellege pedig az, hogy mindig be!sö 
indíték szülöttje, noha a társadalom véleményének kényszerítő hatása is érvé
nyesül benne Ez kifejezésre jut a kizsákmányoló társadalmakban a jog és er
kölcs szembenállásában A szecialista társadalomban egyr e közelebb ker ül egy
máshoz a kettő, míg végül a kommunista társadalomban a jog elhal .s az erkölcs 
teljes kivirágzását éri el 

Mielőtt a magyar gyógyszerészet fejlődésének korszakaiban a gyógyszerészi 
etika egyes megnyilvánulásainak megvizsgálására térnénk, szükségesnek látszik 
néhány, az általános etikára vonatkozó kérdés tisztázása 
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Alapvető ké'!dések az erkölcsről 

Az emberek tár sas együttélésének anyagi előfeltétele volt már az ősközös
-ségben is az életszükségletek közös előterem tése, biztosítása. A termelőerők és a 
termelőeszközök mindenkori fejlettségi fokának és viszonyának felel meg az 
adott társadalom gazdasági szerkezete. Erre az alapra épült-mind az ősközös
ségi, mind a r abszo1ga-, a hűbéri-, a tőkés- és a további társadalomfejlődés so
rán a szacialista társadalomtudat felépítménye, és ennek egyik formája az 
erkölcs. 

Az erkölcs kifejezi az egyén magatartását embertársai és a társadalom 
iránt és egyúttal meghatár~ozza az irántuk való magatartásbeli kö:t-elezettségét .. 
Ez gyakorLati meggyőződéssé érLelődik benne hazája, állama, népe iránti helyes 
cselekvésre Ébrentartája az önkritikai lelkiismeret A cselekvés értékelésére, 
hogy az jó vagy rossz, becsületes vagy becstelen, er kölc.si szabályokat alkot az 
etika, de egyúttal kutatja is azokat az er kölc.si elveket, amelyek :::zerint az em
beri cselekvést helyesnek lehet ítélni. A cselekvés helyességének értékelési alap
jául nem egyedül objektív szempontból tekintjük annak társadalmi hasznossá
gát, sem pedig egyedül szubjektív szempontból az egyéni hasznosságot, hanem 
ezek dialektikus egységét, ahol azonban a cselekvés objektív tartalnia az elsőd
leges .. A jó és rossz, a becsület és becstelenség, az igazságosság és igazságtalan
ság fogalma - éppen m.ert az erkölcsi szabályok és elvek forrása a társadalom 
gazdasági rendje - a különböző történeti kor okban, osztálytársadalmakhan 
mindig változott Egyben azonban folytonosan fejlődött és kialakította a külön
böző történeti kor okban élt emberek, a különböző társadalmi osztál v ok erkölcsi 
nézeteit, magatartásbeli szabályait -

Mindezek ellenére az egyén viszonylag mindig szabadon n1.érlegelheti a 
maga cselekvéseit és önállóan dönthet magatartását illetően. Az egyén szabad 
választását befolyása alatt tartja az a kor, amelyben él, nemkülönben társadalmi 
és osztályhelyzet€, annak szellemében kapott nevelése, hatás:sal van rá a tár
sadalom véleményének kényszerítő ereje. Ez egyben azt is jelenti, hogy az így 
kialakult erkölcs, 1nint felépítmény, visszahat alapjá1'a, társadalmi és gazdasági 
r endjének megszilár dítására. 

Az erkölcsi elvek és magatartásbeli szabályok tartalma nUndig az u1a.lkodó 
osztály érdekeinek kifejezőjévé válik Az erkölcs tehát mindenkor osztálye1kölcs, 
mindig az adott társadalom anyagi életének feltételeít tükrözi. és e feltételek 
változásával maga is változik 

Így a társadalmi fejlődés egyes történeti korszakaiban a magyar gyógysze
részet kialakulását tekintve, a hűbéri, a tőkés és a szacialista társadalom gyógy·· 
.szer észének erkölcsi ar cula ta is más és más. Lássuk most ezeket 

A hűbéri társadalom gyógyszerészi etikája 

Már a Budai Törvénykönyv bizonyítja nyilvános gyógyszertár létezését a 
XIII. században. Ilyen vonatkozású okirati emlékeink vannak a XV. század vé
géről is De csak a XVI. századtól kezdve van tudomásunk arról, hogy az ország 
főurai közültöbben birtokaikon állítottak fel gyógyszertárakat Ezeket bizonyos 
szabad forgalmi jogkörrel, de ennek ellenében n1.egfelelő hűbéri kikötésekkel 
felesketett gyógyszerészeknek adták kezelésbe 

E gyógyszerészek besorolása a hűbéri társadalom lépcsőzetes felépítésébe 
abban tért el az egyéb főúri hűbéresekétől, hogy a gyógyszertárt jellegénél fogva 
nem adhatta további al-hűbérbe, ellentétben azokkal a hűbéresekkel, akik hű··· 
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béri földjüket ismételten al-hűbérbe adták Így a hűbéri társadalomban elfog
lalt gazdasági helyzetét tekintve a gyógyszerész a köznemesekkel állt egy vo
nalban 

A gyógyszeitár emlitett korlátozott szab.8.d forgalmi jogköre- az egyéni. 
munkán alapuló magángazdálkodást biztosította a kezelő gyógyszeréSz számára. 
De egyben hangsúlyozta mindezért a gyógyszertárat felállító tulajdonos-hűbérúr 
iránti hüségét és a hűbérúr odaadó szolgálatát) mint a hűbéri erkölcs jellegzetes 
követelményét. Ez viszont e társadalom gyógyszerészének magatartását cselek
vés-szabadságában a hűbérúrral szemben természetszerűleg egyoldalúan korlá
tozta, befolyásolta 

A hűbéri támadalom erkölcsének mee-felelően azonban nyitva állt előtte a 
másik oldal) a nemesség egyes rétegei, a várnép és a jobbágyok felé, mint akik
kel foglalkozásbeli tevékenységének kapcsán sűrűn érintkezik E korban. ami
kor az orvost és a gyógyszerészt még csak egy lépés választotta el a ja.;asasz
szonyok és érvágó borbélyok "tudomány"-ától, a misztikum és a babona ajtót 
nyitott a hűbéri társadalom gyógyszerészének az üzl.eti vállalkozásokra. Sőt nen1. 
csupán "gyógyszertárba való dolgokat" (gyógyszereket és betegápolás'i cikkeket 
kell érteni alatta), hanem gazdasági érdekeit még jobban szolgáló rőfös árut, 
mézeskalácsot és gyertyát is árult (Budai Törvénykönyv) Erkölcsi magatartásá
ban a legkirívóbb, hogy magasabb árat szedett a szokottnál, orvosi rendelés nél
kül belső szer·ek·et adott ki stb (Ie.x smútaria Ferdinandina i!iltó rendelkezései) 

Íme az uralkodó osztályerkölcs sajátságos megnyilvánulása, mely. a gyógy
szerészi etikai magatartás ilyen fokú eltorzulásában jelentkezik De ennél még 
durvább kifejezést is ölt, amikor a gyógyszerészek jövedelmük mind nagyobb 
növelése érdekében é:s hogy ezzel társadalmi besorolásukat is emeljék, az általuk 
kezelt gyógyszertárakba írni és olvasni nem tudó famulusokat vettek fel és 
ezekkel dolgoztattak Erről tanúskodik az 1729-ben kiadott helytartótanácsi ren
delet, mely kimondotta a gyógyszerészek kihallgatásának köt~lezettségét tanul
mányaikra vonatkozóan 

A tőkés társadalom gyógyszerészi etikája 

A hűbéri rend alkonyán mind gyakoribbá vált, hogy a főurak a birtokai
kon levő gyógyszertárat az azt magába foglaló házzal együtt a kezelő gyógy
szerésznek tulajdonába adták, egy ált:aluk meghatározott összeg megfizetése elle
nében Ezekben ismerhetők fel a majdani gyök- vagy törzsreáljogú gyógyszer
tárak, melyeknek jogosítványa a velük összefüggő ingatlannal később telek
könyvi bejegyzést nyertek s arra zálogjogot is lehetett szerezni, mint a házzal 
egészet alkotó jószágtestre 

Az 1851 előtt a szabad királyi városok önkormányzati szerve: a várasi 
i..anács, vagy 1723-tól kezdve a király által kinevezett s a végrehajtó hatalmat 
gyakorló helytartútanáos. A jogadományozásaik folytán felállitott gyóllJCszer
tárak, ha azok engedélyezés-i okiratai határozottan nem "ad personam" szál
tak, 'reáljogúak, s mint ilyenek a gyökreáljogúakkal egyformán szabadon elad· 
haták, örökölhetők és hagyományozhaták voltak 

Ezek azok a gazdasági alapot képező gyógyszertárak, melyeket a kia1.akult 
tőkés társadalmi rend 1876. évi XIV törvénycikke-bár a reáljog adományo
zásának egyidejű megszüntetése mell.ett - úgy ismert el, hogy azok magánjogi 
szerződés alapján nem csupán gyógyszer€szi képesítéssel rendelk·ező személyek 
birtokába is kerülhettek Ugyancsak a tőkés rend gazda:..<:;ági alapjának meg-
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szilárdítását célozta, hogy az 1851 után felállított gyógyszertárak személyes 
üzleti joga a gyógyszertári jogosítvánnyal felruházott személyéhez kötött, e} 

nem adható, nem örökölhető és nem hagyományozható ugyan, de gyógysze
részi képesítéssel rende-lkező más személyre, az illetékes minis.zter által, az~ 
átadó és átvevő közös folyamodványára, átruházható volt. Az átruházás csak 
az átvevő bebizonyított erkölcsi megbízhatátlansága esetén alanyi okból, il
letve az előírt kellékek hiánya rniatt a1aki okból volt megtagadható .. Perszé 
valóban erkölcsi megbízhatatlanság miatt egyetlen gyógyszertári jogosítvány 
átruházása iránti folyamodványt sem utasitottak el annál iTikább, mert az 
uralkodó tőkés osztály politikája is arra irányult, hogy szilárdítsa saját g.az
d.asági alapját, tehát az erkölcsi megbízhatatlanságot is ebből a szempontbór 
ítélte 

A gyógyszertár ,,üzleti jog" része és tern1·észetesen a haszna egész csalá
dok, sőt csoportosulások vagyonszerzési forrását jelentette társ- és ré:sztulaj-· 
donasi vagy csendestársi formában. Ide tartozik a személyes üzleti jogosítván:y 
haszonélvezeti joga is, mert az erre jogosultak: - kevés kivétellel - nem vol
tak egyben ugyanannalc a gyógyszertárnak vez-etői is. Ezt az üzleti jogot a. 
tőkés államhatalom azy.al is védte - természetesen a gyógyszertár mint köz
egészségügyi intézmény örve alatt ~, hogy az a gyógyszertártulajdonos -ellen 
elrendelt csőd alatt is akadálytalanul átruházható volt Jellegzetesen és köv-et-· 
keZJetes-en a tőkés társadalom termész.etéből -er ed a gyógyszertár közegészség
ügyi intézmény jellegének az üzleti jogosítvány jellegével való házasítása _ 

"A patika aranybánya" mondás nem volt alap nélküli, mert a tő.kémé- nő-H 
gyógyszertártulajdonosok száma az önkormányzati testületekben tis:ztán va
gyoni megítélés alapján mint viriHstáké elég tekintélyes számra növekedett 
Mert a tőkéts társadalomban az embert a pénze után ítélik meg, s meri: itt .a 
pénz a legfőbb hatalom, a pénzszerzés s szenvedélye nen1csak az embert, ha
nem az emberek egymás közti kapcsnialát is m·egrontotta. Megölte a humánu
mot, az emberiesség eszményét jelentő erkölcsi rn.agatartást, s az anyagi érde
ket helyezte mindenek fölé .. Magától értetődő, hogy abban a társadalomban, 
amelynek természetéből szükségszerűen követke:.dk a törvény által palástolt 
pénzsóvárgás bűne, a fennen hangoztatott humánum apostoLaiként léphettek 
fel a tőkés gyógyszertártulajdonosok is Hiszen gyógyszertáraikban minden 
esetben megtalálhatók voltak .a jól jövede1mezŐ' házi special:itások: cseppek, 
teák, állattápporok és a csomagolt .saját kozmetikai készítmények, sokszor 
hangzatos elnevezéssel, nem egyszer javall.atokk:al, de általában kétes hatás
értékkel. Mentségére ezeknek a gyógyrszerészeknek, másutt sen1 voh mársképp :az 
uralkodó osztály egyéb képviselői körében, amelyhez ők is tartoztak. Csak a 
törvényszerűség jelentkezett osztályuk érdek~inek kifejezőjéként erkölcsi eJ
veikben és magatartásukban 

Persze azt is meg kell mondani, hogy :a tőkés társadalmi rendszerben mű
ködő egyes gyógyszerétszék etikai magatartásában pozitívumokat is találunk 
Ezek közül, e kor elejétől haladva, kimagaslik Láng A Ferenc, a Magyar .Tu·" 
dományes Akadémlának 1858-ban tagja, az első gyógyszeré:;;zi szaklap :alapí
tója, Roz.snyai Mátyás, 1867-ben az íztelen csersavas kinin előállítója. Járma.y· 
Gusztáv, az 1872-ben életbelépett I kiadású, majd a II kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyv galenusi részének egyik szerkesztője, Str'Öcker Alajás, aki 
1883-tól kezdve három évtizeden át oktatta az új gyógyszerész nemzedéket a 
gyaknrnoki tanfolyamon A századforduló után kiemelkedő egyéniség volt 
Kazay Endre Deér Endre és néhány kortársa, mint gyakorló gyógyszer-ész kez-
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deményezte a Magyar G~rógyszerésztudom.ányi, Társaság ala~ításá:, foly~i:a
tukkal elismerést szereztek a magyar gyógyszereszetnek az egeG.z muvelt vilag.., 
ba~. Than Károly, \Vinkier· Lajos, Auguszt7n Béla, Ka bay Ján-os és. mások _már· 
korán felcs.erélt€k a gvóo:yszertárnak számukra nehéz lev;egőjét az önzetlen 
tudományok tiszta.ságá;al~ ahová nem érhetett fel a tőkés gyógysze:é:sz önző 
üzletie,sség;e A virilista gyógyszertártulajdonosokkal szemben e társadalom 
gyógyszerészeinek :smához tartoztak az eldugott kis falvak törpegyógysz,ertá
rajnak tulajdonosai is, akik tőke-szegénységük miatt a nagybankok érdekelt
ségeihez tartozó gyógyárunagykereskedő cég.ek hiteleinek béklyóiban ver
gődtek 

A virilista gyógyszerészek politikai szereplé:süket arra használták fel, hogy 
a tőkés kormánypolitika támogatásával magántulajdoni érdekei~ védelmében 
a tőkés tánsadalom létalapjának fenntartását védelmezzék.. A tőkés erkölcs 
még a nemzeti érdekeket isi saját egyéni érdekein keresztül ítéli meg A kor
mánypolitika alázatos kiszolgálásáért így vált a gyógyszertári jogado~n~o~ás 
az ur:alkodó osztály gyógyszerészeti képesítésű támogatottjainak politikal JU-· 
talomosztásává, majd visszaélések és panamázások forrásává 

A vagyonosodás és a közszereplés arányában emelkedett a gyógyszerész
Gegédek száma, azoké, akik nincstelenségükben &.s ezzel egyértelmű politikai 
állásfoglalásukkal rnint hangzatos nevű receptáriusok, legfeljebb provizmok, 
oklevelük és· munkaerejük bérbeadásával gyarapították a principálisok vagyo
nát. Abból éltek, amit egy nagyDbb gyógyszertár tulajdonosa egynapi forgal
mából havi bérükként kifizetett. Ez a kizsákmányolás minden osztálytársa
dalom sajátja, hiszen a hűbéri rend gyógyszerészének famulUJSa is vgyanez a 
kiztSákmányolt volt, anélkül azonban, hogy ennek tudatában lehetett volna 
A tőkés társadalomban viszont, ennek tudata munkaerejük kizsákmányolása 
elleni védekezésül már akcióegységet hoz létre Így alakították meg már 1841-ben 
a pesti, budai és óbudai gyógy~zerész segédek a Bet·egápoló Egylet,et Ez volt 
tulajdonképpen mintegy az első szakszervezet-e az alkalmazott gyógyszerészek
nek, noha annak még akkor rnem lehetett eszmei alapja 

Az 1892-ben alakult Gyógyszerész Segéd Kör é:s az a nyugdíjintézet, amil 
1894-ben az alkalmazott gyógy.szerés:zek alapított2.k, már több volt az önsegé
lyezés elvén létrejött gazdasági-szociális intézmén:ynél; célját és szervezetét 
tekintve hats<Jnlított a munkás-szakegyletekhez. Az ez időbeni munkásmoz
ga1mi megnYilvánulások a rn.agyar dolgozók osztályhelyzetének és tömegerejé
nek tudatát is erősítették A munkás szakegyletek Magyarmszágon az 1890-es 
évek folyamán és a századforduló éveiben alakultak országos szakszerve·ze
tekké A Gyógyszerész Segédi Kör utódaként alakult meg 1906 december 8-án 
a lVIagyarországi Gyógyszerész Segédek Országos Szövetsége Míg a szakszer
vezetek a dolgozók felsZö,badulásáért. a kizsák1nányolás megszüntetéséért a 
munkásosztály akkori vezető pártja, a Szociáldemokrata Párt köré tömörül
tek, addig a gyógyszerész segédek egy része nem merte vállalni a foi:·.radalmi 
harcot. A Szövetség politikailag képzett és aktív tagjai követelték a gyógy
szertártulajdonosok és alkalmazottak közötti viszony bátor, öntudatos, osztály
harcos felvetését A megalkuvást hirdetők, a tulajdonosokkal való "békés" 
megegy;ezést eLképzelők vé-gül is Millner György elnöktSége alatt és vezetésével 
1913-ban kiváltak a Magyarországi Gyógyszerész Segédek Országos Szövet·
ségéből és ugyancsak az ő vezetésével meg31akították a szakadárok a Gyakorló 
Gyógy:Szerészek Országos Szövetségét MiUner és társai eladták magukat o 
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gyógyszertártulajdonosok Magyarországi Gyógy;szerész Egyesük;te megbízói
nak, hogy letörjék a baloldali alkalmazottak szervezkedését.. Ez azonban nem 
sikerült és a Magyaror .. szá,gi Gyógyszerész Segédek Országos Szöv-etsége MauTer 
Arrnand (1913~1918) és Szántó Sándor (1918~1919) ebökeége alatt a Tanács
köztársaság idejéig fennállott, s a Magyar orsz8.gi Gyógyszertári Munkások 
Szakszervezetének adta át helyét Az 1923-ban alakult Okleveles Gyógyszeré
szek Országos Egyesülete a reakciós kormánypolitika járószalagján az alkal
mazott gyógyszerészek helyzetének megjavitárSáért semmit sem tett 

A Tanácsköztársaság idejéig a gyógyszertárak nyitvatartása és a gyógy
szertári dolgozók munkaideje az úgynevezett >)permanens" szolgálat örve cí
mén egyáltalán nern volt megállapítva Mí ,s•em termé-szetesebb, hogy a köz
egés'Zlségügy haszna ebből sokkal kisebb volt, mint amennyit az üzleti kon
kurr en eia húzott belőle Ebből adódik egyben az is, hogy a gyógyszertártulaj
donos viszonya a bet.egekhez erkölcsi tartalmát tekintve is általában más volt 
mínt az alk.almazott gyógys~erétszeké Minél több bet-eg: annál több haszon a 
1ninél hosszabb nyitvatartás alatt Ez az üzleties felfogá.JS a gyógyszertártulaj
donos foglalkozásából eredt Az alkalmazott receptárius gyógyszerkészítése 
közben pedig hivatást gyakorolt egyrészt, mert ezzel a társadalDm szá_mára 
végzett ha:sznocs munkát, másrészt pedig mert a minÖiségileg is jól végzett mun
kának nemcsak lelkiismereti szempontból, de a maga é<; családja létfenntar
tása érdekéből is életszükségletévé kellett válnia A betegen keresztül még a7 
orv01shoz való kapcsolata is más volt, a fentebb említett gyógy:szertártulajd.onos
nak, mint az alkalmazott gyógyszerésznek Erkölcsileg semmi kivetni valót 
nem talált sok tőkés tulajdonos abban, hogy a gyógyszertár üzleti forgalmá
nak eme-lése, v.agy a kDnkurrencia miatt a forgalom biztosítása érdekében újévi 
szerenosekívánat.aihoz ajándékcsomagot is meUékeljen A hatósági orvosokkal 
fenntartott személyes jó kapcsolat is gyümölcsöző volt a gyógysz,ertárvizsgálat 
alkalmával, bár a gyógysz,ertárak áUami -egészségügyi ellenőrzése ~ebben az 
időben jófo.rmán inkább csak formainak vo1t mondható A gyógyszerkészítő 
gyógyszerészt a "1ecipe" szó mintegy ténylegesen is alárendelt-té tette az or
vossal szemben Csakis a .szakmai tudás, a megfelelő felkészültség erkölcsi ereje 
kellett hüzzá, hogy a gyógyszer készítő gyóg~szer ész képes legyen ezen felül
emelkedni. A szegény pa tikáruslegény figuráját az ur a1kodó osztály képviselői 
otromba élcelődéseikben arra alkották, hogy megfosszák az alkalmazott gyógy
szerészt a hivatás nemes tartaJmától és anyagi kiszolgáltatottságában megaláz
zák, rnint aki képtelen minden :sz.ell-emi erőfeszítéssel járó munkára 

Ínle, a tőkés tulaj donars és az alkalmazott gyógyszerész, a kizsákmányoló 
és a kizsákmányoltak osztályainak erkölccse Egyfelól a nyerészke-dési vágy 
által alakított erkölcsi magatartás, másfelől a tár sada]om számára hasznos 
munka által alakított erkölc:s igazi értéke A tőkés támadalomban egy oily:an 
általános gyógyszerészi t>evékenységet kialakítani, amely valóban megfelelne a 
hivatásból eredő magatartási kötelezettségeknek, a tőkés erkölcs következtében 
önmagában való képtelenség A sokszor megtévesztő látszat-becsületesség és 
látszat-igazságosság mögött rnindig ott rejtőzik a tőkés kiZJSákmányolás. Ezt a 
képmutató erkölcsöt osakis a tőkés társadalmi rend meg.szűnésével, a kizsák
mányolással együtt lehet megszüntetni. 
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A .szocialista. társadalont gyógyszeré-;zi etikája 

A tőkés társadalom a termelő eszközök kizárólagos birtoklása útján é-letre 
hívta a bérmunkások osztályát, a proletariátust. Ez az úi osztály k,övetkezete
sen forradalmi s a tőke uralinának megdöntésével nemcsak önmagát, hanem az 
egész tár-sadalmat felszabadította A magyar proletariátus győzelme 1919-ben 
éppenúgy, mint a Szavjetunió általi felszabadításu.nkat követően, különösen pe
dig a munkásosztály pártjának teljes győzelmével, a felszabadított .~ár.sadal,o~ 
egésze számára felszínre hozta és új fejlődésnek indította az erkolcs valodi~ 
igazán embert formáló tartalmát 

A Tanácsköztár,saság négy hónapja alatt: a gyógyszerészi vonatkozású ered
ményes kezdeményezések tulajdonképpen csak több mínt 30 évvel későhh, 
1950-ben valósultak m<>g A felszabadulásunk után alkotott 19i8 évi XXX tör
vénycikk. a gyógysz-erészetről még nem tükröz .semmifél-e lényeges ~lad~t _a 
gyógyszerészet etikai fejlődésében sem, mert C"Sak a Magyar Dolgozak Pati]a 
megszületésével teremtődtek meg a magyar tánsadalom szacialista átalakításá
nak előfeltételei Gyógyszerészi vonatkozásban az 1950 évi 25 .. törvény-erej{i 
rendelet adta meg, az összes gyógyszertárak állami tulajdonbavételével az eh
hez szükség.es gazdasági .alapot Itt követkerett el a döntő Lehetősége ammk: 
hogy a gyógysz.erész is megszabaduljon a tőkés társadalom erkölcsi béklyóitól, 
és az új társadalom felépítésének részeseként kialakítsa a szadalista gyógysze
rész erkölcsi arculatát 1951-ben az Orvas-Egészségügyi Do~gozók Szakszervezi2-
.téhez c:satlak'Dzva, bontakozott ki teljes mértékhen a gyógyszerészek szociaHs:t:a 
nevelésének lehetősége 

A társadalomfejlődés obj~ktív törvényeinek megismerése és annak saját 
viszonyainkra való alkalmazása a szoeiali.sta társadalom építéséhen biztosítja 
az egyén tudatos c..selekvésének nagy1nértékű kifejlesztését és a tetteiért való 
felelősséget a társadalommal szemben Annak felismerése, hogy a nép érdeke 
az egyén érdeke) mert a nép felemelk-edése és boldogulása nélkül nincs egyéni 
boldogulás :sem, kifejezést nyer az egyén teljes odaödásáb:an a társadalom, a 
szocialista gazdasági rend és a szacialista állam iránt, az ennek meg.sziilárdítá
sára irányuló, együttes, kolle:ktív munkában A knllektiviznz,v.s elve a szacialista 
etika első alapvető elve 

Népünk felemelkedésének odaadó szülgálatá1 a hazasz'eretet is kifejezi 
Nem szoc1ali:sta hazaszeretet az, amely más nemzetek és fajok önhitt lenézésé
ben nyilvánul meg JVIivel .az egész emberlség sorsa szorüL'3an Csszefügg egymás
sal, az szereti igazán hazáját, aki az egész emberiség jólétével, a népek közti 
barátsággal és a békével összefüggésben látja saját népének és hazájának bol
dogulását. Ez az igaz hazafiság, mely a szacialista nemzetköziségben gyökered·
zik és megköveteli, hogy nemzeti büsz!k:eséggel tekintsenek arra, aki népe és 
nemzete nevében hozzájárul az egyetemes kultúra és a világszabadság nagy 
művéhez. A hazafiság és nemzetköziség a szecialista etika második alapvető 
-elve 

Az egyém magatartását embertársai iránt a humanizmus tölti meg tartalom
mal A szaeialista humaniz1nus nem passzív részvét az emberek iránt, hanem 
elldív köz·reműködés a társadalom javár-a dolgo.zó emberről való gondoskodásban, 
igényeinek legteljesebb kielégítésében. Az emb-er rnint a legfőbb érték, meg
követeli az emheri mé1tóság és önérzet tiszteletben tartását, függetlenül az em
ber állapotától Ennek az emberszeretetnek nemcsak az elesett, beteg ember 
iránt és nem is csak a tudásbeli, múveltség1b.eli és egyéb hiányo~ságok felszá-
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rr;.oli"Sá?ar: kell I~egnJ.~lvánulnia, hanem a képesség és az _erények kifejleszté-· 
.seben es tiszteleteben Is. A .szocialista hurnaniztnus a szacialista etika harmadik 
alapvető elve 

, Hogya? valósulnak meg ezek az etikai elvek a gyógyszerész hivatásbeli te
vekenysegenek keretében, az egyéni magatartás területén? 

. . A ko~e~~v~zmus ~I:.én~k megfelelőerr a személyi függőség helyett a szo
crahzmus epltesenek kozo~ ugye kell, hogy összetartS:a az egyéneket Olyan he
l~es kapcsolatokat kell kialakítani a gyógyszertárj kollektíva egyes tagjai kö
zott, ~ogy rmunkaterületük és végzett munkájuk különbözősége dacára olyan 
odaad?an es abb~n a tudatban lárssa el t~endőit míndenki, hogy a különböző 
m~nkaknak c:sakls együtt van útékük Olyan kollektívát kell kialakítani ahol 
11~Inden ember érzi munkájának fontosságát Ennek megfelelően az összeÍarto
zas .r:na~ata~t~sbeli szabá~yait az öntudatos munka- és .szalkmai fegyelem, a bírá-· 
~at es onbu ~la,t, a he~suletes.sé?5 és az igaZLSágos:ság kell hogy megszabja. A 7 
~lyen ~.oll~k~Ivan,ak .~unde1; egyes tagja felelősséget kell, hogy érezzen egymás 
munkaJa nant .:s ~.SSZi2'.ss:gben a kollektíva munkájáért, el:sősorban ki-ki a 
maga mu;1:~at,er~let:n, ar~_r:'el a kolle-ktíva munkájához hozzájárul. A közötSSé
?et, s~o~galo- egyen Jogos 1genye, hogy hibáinak építő bírálata mellett azok ki
Ja';-tasahoz kellő segítséget kapjon a kolJektívától érje ez a bíráLat akár a 
g~r~gysz~rt~:· V'ezetőjét Ezzel megvalósul, az egy.sze~élyi vezetés elvének cs or_ 
brt.asa nél~ul,. a koilektiv vezeté;s gyakorlata A kollektíva minden tagjának be
csill:tbeli katelessege kell hogy legyen egyn1ás támogatása A szocialista köte.
le&Seg ~z a meggyőződésből s nem kényszerből fakadó erő, mely képessé te.szL 
az egyent a közö:sség ügyéért :személyes ügyének háttérbe sza-rítására akár a 
gyógyszertári szaigálat ellátásában, akár más téren merülnek fel előre 'nem lá
t~.tt aka,dály?k,, hirtelen megbetegedés v:agy más oknál fogva Az így vállalt 
kot~lessegtel]esltés nemcsak a kollektíva, de a felsőbb vezetés és azon keresztüJ 
a tars~adalo~ e~:smer és-~t. is- kiváltja, ami pedig az egyén emberi méltó:ságának 
~udatat ~meli,. es lelkesiti a kollektívát is A kollektíva egyes tagjaiban a leJki
lSfier et ,J~le~t.l ~ közös~é? többi tagjai iránti erkölcsi felelő:sségét, az egyénnek 
munkatárs:a1 n ant tanuSitott magatartásáért való felelősségét is 

A ~~llektívába~ ~z egyesekre háramló munka céljának és fontosságának 
tudatosrt~s.~ a s~oc1al~sta nevelés egyik módj.a a gyógyszertár ban Ez ugyanis 
egyben v11ago:ssa tesz1 a kollektíva tagjai előtt pollitik:ai éts szakmai is-mereteik 
folytono~ bővité.s,ér:~k ·~.S átadásának szükségességét .. Így fejlődjk ki az egyénnek 
a ,munkah,oz v.a~o ~J VliS~zonya., az egyén és a társadalom új kapcsolata. A mun
kahoz va!o szoci~l:sta V1s~ony erkölcsi jel,entősége abban mutatkozik meg, hogy 
a kollekü:'a ~gp1:. de, m1nden gyóg:y.s.zeriári dolgozó 1nint egyén is, munkáját 
n:m csupan eletszukseglete megl.Szerzése céljából, hanem a társadalom javára 
vegzett munk:a tudatában a lehető legjobban végzi, Az eredmények javítása. és 
a ~utat}tozó,,hi?ák kij~vítása érdekében összefognak, konkréten meghatároz
hato, merhe~o celokat tuznek n1aguk elé és egyéni kezdeményezésts,el, szacialista 
vensen~b~n Jg~e-keznek. egymátSt, az egylk kollektíva a másikat, tú13zárnyalni 
A szocr,al.ItSta tar s.adalm1 tulajdon véd elmét, a takarékosság ot, mint a szadalista 
gazdasag1 rend .alapját, a nem kényszerből eredő, de az öntudatos fegyelmet 
~nt fejlődésünk előmozdítóját önmagunktól és másoktól követkeretes:n m.eg.' 
kovere!ik, az ezek ellen vétőket pedig, ha megjavulásra nem bírhatók a kollek
tívá.~ól eltávolítják. Így biztosítják a társadalom javára végzett becisületes és 
lelkiismeretes munkájukkal a szocializmus építés-ének e('"TO;rlk lecrfontosabb fel-
tételét OJ ~ O 
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A hazafiság érzése egybefonaszíja az egyént népe érdekével, sorsával. A 
>1ép szívvel-lélekkel való szolgálata igen közel áll a gyógyszerész hivatásbeli 
tevékenységéhez, a vele együtt járó egészségügyi feladatok megoldásában Ipari 
mun:kásságunk ma is elüt életmódjában, egészségügyi és kulturáli~ 'igényeinek 
·magasabb színvonalában parasztságunktól, mely régi elmaradottságából magá
val hozta a habonát Ez a kerékkötője ma is legtöbbnyire a falu egészségügyi 
haladásának. Falusi gyógyszerészeinknek elsősorban erkölcsi kötelessége részt 
kérni a helyi tanácsok egészs-égügyi és szociális á:llandó bizottságainak aktíva 
munkájából, vagy a Magyar Vöröskeraszt helyi szervének egészségügyi felvilá
gosító munkájából De részt vehet a gyógyszerész a kultúrmunkában, a termé
szettudományos műveltség terjesztésében előadások megtartásával E feladatok 
niegoldásának fontosságát falun különösen kiemeli a m-ezőgazdaság szocialis:ta 
átszervezésének folyamata, mely a falu egészségügyi fejlődésének meggyor.sulá-· 
sát is magával hozza 

Népünik szocialjsta társadalomépítésének munkájában, a magyar e-gészség
ügy szerves- részeként, a gyógyszerésznek ki kell lépnie a gyógyszertár falainak 
négyszögéből Túlzott elzárkózottságban élve nem növelheti tánsada1mi megbe
CISülését a gyógyszerész, err e pedig a n1ai helyzetet tekintve mi sem jellemzőbb 
mint hogy igen kevés gyógyszerész tagja van a különböző szintű tanácsoknak 
NerrÍ kétséges, hogy a gyógyszer-észek nagyobb aktivitása szüksége:s erkölcSli 
fejlődésük sz;empontjából ís a párt, a tömegszervez.etek, a békemozgalom, a Ha
Lafias Népfront szerveze-teiben Csakis így lehet közvetlenebbül is hozzájárul· 
niuk a virágzó szacialista haza megieremtéséhez, a népek közti tartós béke és 
barátság nagy művéhez A magyar gyógyszerészet mai kien1e1kedő reprezentán
sai a tudomk_yok művelése terén, a ffiagyar gyógyszeriparhan nemzetközileg is 
hírnevet szereztek és hozzájárultak népünk megbecsüléséhez 

A szacialista humanizmus elve megköveteli 1ninden, a társadalom javára 
do-lgozó egyén legteljesebb mértékű megbecsülését és tiszteletét Vonatkozhat 
ez a kollektíván belill egymás közötti magatartásukat illetően a gyógyszertári 
dolgozókra éppen úgy, mint a gyógyszertárban megforduló betegek iránti ma
gatartásra. Különö.sen fontos itt a gyógyszer-észek személye, mert lközvetlen kap
csolatuk a beteg.Gkhe-z rányomja bélyegét az egész kollektíva általános maga
tartására 

A gyógyszertári kolle!ktíván belül a szakmai tudásbeli különbség, ami adott
ságukból is eredhet, nem ukozhat a kollektíva egyes tagjai között az illetőre 
nézve sértő megkülönböztető megnyilvánulást Ha viszont a képesség megvan, 
de annak kifejlesztésére a dolgozónak a múltban nem volt módja, a s-zocialista 
humanizmus elv-én a koJlektívának 'kell az illetőt ebből a helyzetből kiemelni~-~ 
és megteremtenie számára a tanulás lehetőségét. A képességek és erények ki
fejlesztése a legértékesebb eredménye-k és méltóak a szociali.sta emberszeretet 
hirdetésére. 

A helyes magatartás erkölcsi smbálya megköveteli a gyógysz.erésztől., hogy 
az emberi méltóság tiszteletben tartásának olyan őszinte megnyilvánulásával 
forduljon a beteg embertár:saihoz, mint amilyen a társadalom javára vég?Jett 
munkájáért őt is megilleti A szodalista rendszerben az egészségügy társadalmj 
ügy A bereg emb€r egészségének helyreállitása érdekében tehát a társadalom 
n1aga várja el a gyógyszerésztől is, akár az orvostól, hogy a szacialista erkölcsi 
magatartásnak megfelelően a legteljesebb mértékben n1indent megtegyenek 
érte. Ez annál indokolt-abb, mert erkölcstelen dolog az embertől az embernek 
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kijáró támogatást megtagadni A szocíali.sta erkölas megköveteli, hogy minden 
erővel harcoljon a gyógyszerész is az érzéketlenség s a közőny ellen, minden 
tudásával gondoskodjék a társadalom javára dolgozó emberről. 

A szacialista társadalomban az egészségnek megvédése és· helyreállitása ér
dekében mélyreható szakma~ €s etikai ka pesola t szükséges az orvos és a gyógy
szerész között Kapcsolatuk már ma sem korlátozódhat a gyógyszerellátás rneny
nyiségi kérdéseire. Tudásuk és képzettségük kiegészíti egymást és helyes együtt
működésük a közegészségügy fejlődésének egyik hizto.sitéka. Az orvostudomány 
rohamos fejlődésében az orvos figyelmé-t elsősorban a diagnózis köti le Ennek 
felel meg egyetemi kiképzésük: is, s arán:ylag kevesebbet fogla:J:koznak a gyógy
szerrendelés terén a gyó~szerformák kérdéseivel A gyógyszerészeket viszont 
mai egyetemi képzésük már aJikalw.-a.ssá teszi, hogy mint gyógyszerszakértők 
tanácsaikkal segítsék az orvosokat és az egészségügyi felvilágosító munka te
rületén is tár.sai legyenek Közös munká:sságuk io:;. kifejezője a szociaUsta hu
manizmus elvének 

A hűbéri és a tőkés társadalom gyóg~y:sz,erés.zét etikai sz,Bmpontból kriti
kailag értékeltük A szocialista etika követelményei alapján megrajzoltlh'k;: an
nak a még kialakítandó embertípusnak képét, amely a szacialista gyógyszerészt 
állítja elénk 

Ennek az embertípusnak a megteremté.s€ volt a cél a gyógyszertárak álla
mosítása óta eltelt tíz esztend6 alatt és ez a cél ma is Aki a szocializmus e:sz
méit elfogadta, igyekezett a szadalista etika követelményeinek meg ls felelni.. 
Élen járnak ebben azok, akik a Magyar Szacialista Munkás Párt közösségéhen 
nevelődtek, de a becsületes pártonkívüliek között is komoly jelei mutatkoznak 
az új erkölcs emberformáló erejének A ma gyógyszerészének erkölcsi maga
tartását a nen1 egység-es fejlődés folyamatáb.an nehéz lenne pOntosan meghatá·
rozni De mindenki saját személyére nézve, a megrajzolt képből, önkritikai lel
kiismerettel, kötelességszaűen fel kell hogy tárj:a a meglevő hibákat, le kell 
vonja önmagára, sőt munkatánsaira nézve is a. szükséges következtetéseket Kü
lönösen vonatkozik ez az ir:ányító és ellenőrző munkakörökben dolgozó gyógy
szerészekre, tekjntettel a ikádermunka feladataira. Ezen a téren egyben szembe 
kell fOrdulni azzal a helytelen nézettel, hogy szacialista erkölcsű gyógyszerész 
csak az lehet, aki az egyetemet már a felszabadulás után végezte el, sze11emüeg 
m.ár a népi demokráciában lett nagykorú Gyógys~erésZietünk jelenét és jövő
jét nem lehet csupán az elmúlt 10--15 év alatt kiképzett és nevelt fiatalokkai 
elképzelni, s az idősebb generációt kirekeszteni a szadalizmus építésének mun
kájából A ma dolgozó gyógys~erészek nagy többsége még a tőkés rendszer 
neveltje, sokan vannak közöttük volt gyógJ.rsze.rtártulajdonosoik is Akikbern 
azonban a múlt kötelékeinél erősebb a rnunka, a nép és a haza s.zeretete·, s ezért 
egész tudásukat és energiájukat odaadják, hogy l\iagyarország a munkások, pa
rasztok és értelmiségiek virágzó szadalista hazája legyen, azok már e1indultak 
a heiyes úton Etikai felfogásukban is gyökeret ver az új Természetesen· ez 
nem megy simán,. az új és a r-égi erkölcsi elvek közötti harc nélküL Ezér,t gyóF;y
szerés;zi folyóiratainkban sokat kell írni, összejöveteleinken és kollektíváink
ban sokat kell beszélni és vitatkozni, példamutatással és meggyőző érvekkel 
le kell győznünk a múltból itt maradt nézeteket A gyógyszerészet minden te
rületén az új erkölcs hajtásainak megerősítésére, a régi erkölcs nyomai feletti 
győzelmének biztosítására az egyedüli eszköz és biztosíték a szakmai és poli
tikai folytonoS' továbbképzés, a tanulás, a teljes odaadással végzett munka. En
nek a. munkának eredményeivel és a hibák következetes kijavításával, a min-· 
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dennapos kis feladatoknak is lelkiis~eretes, legjobb megoidásával alakul·, fej

lődik szünte1enül erkölcsi nézetünk lS f Lj" 'gt d""tal es' 
' ' "-'·ah j ·~ oki nagv €l.tt! üSSe U a-L Minden gyogyszeresz a maga mUl!!r.. e ye.u, ou. -- _ , , • 

éldamutatással végzi fehdatát, kőzvetlenül és szen1~1y~en vesz ::eszt az UJ 

~régi edrölcs· harcában Itt dől el azutá~n, ebben ,az etr~~l magata;_tas·~al:;,i~:~ 
111ennyiben hivatás vaO'y csak foglallkozas-e a gyogyszeresz ~unk~J~, ak 

ta t lm ' fog' al; át asakis a munka etikai rninősítése biztosÜJa.. C~ak -
nemes r a u . . , , . · r t együttéles szel--kor beszélhetünk gyógyszer-észi h1vatasrol, ha azt a szoc1a~rn 
!eme hatja át egyébk-ént csak etikailag értektelen foglalkozas marad; 

Ha ma"d ~inden ~elekvésünket a szacialista erkolcs vezeti, ha ~usunkban
vérünJkben J érezzük ennek az erkölcsnek 'követelményeit, csak akkor 1llethet illif-g 
bennünket a szecialista gyógyszerész bü:szke neve. 
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A GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS ES A GYÖGYSZERKESZLETEZES 
MINT A KEsZLETUTÁNPÖTLÁS ALAPJA 

MOLNAR FERENC 

(Pest megyei T anác.s Gyógyszertd1 i Központ) 

_ A _szerz? a bevezetésben meghatározza 1 a gyógyszergazdálkodás fogalmá t, rövid 
VIsszapillantassal a gyógyszertárak felszabadulás előtti gazdálkodására Párhuzamot 
v~n a n:últbeli és a jelenlegi gy~gyszergazdálkodás között. Vázolja a gyógyszertárak 
keszletemek nagyságát és összetételét az államasitás időpontjában. Továbbiakban rész
letesen foglalkozik a közforgalmú gyógyszertárak gyógyszergazdálkodási munkájával 

Gy-ógyszertáraink gyógyszergazdálkodási munkája sok amó mazaikból áll 
~z. alá~bi felsorol~ - ?ár nem fontossági sorrendben - felöleli a gyógyszer
tan gyogyszergazdalkodas legfontosabb teendőit Ahhoz, hogy a gyógyszertárak
ban ~runden beszerezhető- gyógyszer időben meglegyen, olyan munkát kell elvé
gez:n_I, ~elynek :redményességét az e téren szerzett gyakorlat erősen befolyá
sol~a. Fuggetlenul azonban a gyakorlattól és az időtől, vannak olyan alapvető 
gyogyszergazdálkodási teendők, amelyek elvégzése nélkül nem képzelhető el 
jó gyógyszergazdálkodási munka, s ennek következtében nem biztosítható zavar
talan gyógyszerellátás. Ilyen alapvető gyógyszergazd;Ukodási feladat az előírá
soknak megfelelő és időben történő rendelés, folyamatos és körültekintő defek
tálás stb 

A leglényegesebb gyógyszergazdálkodási feladatok az alábbiak: 
Defektálás 
Készletfelvétel 
Rendelések összeálli tás a 
Törzskészlet kiképzés cikkelemenként 
Gyógyszerszállítmányok átvétele 
Helyes készletkialakítás forint értékben 
Extrahálás 
Tárolás 
Felesleges készletek átirányítása 
Redukált gyógyszer ek készletezése 

, A defek:álás kérdésénél az idő nem elhanyagolható tényező. A törzskészlet 
ala esett gyogyszert nyomban defekiálni kell. Nehezebb ez a kérdés azoknál a 
gyógyszereknél, amelyeknél alacsony, pl 2-3 darab az állandó raktárkészlet. 
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Ilyen esetekben a szó szor os értelmében extr ahá.lni keil a defektusokat, vagyis 
ha a három darabból egy darab eladásra kerül, azt defektálni kell, sőt szükség 
esetén meg is kell rendelni 

Tapasztalható, hogy igen sok gyógyszerész a defektálást gyógyszertárvezetői 
tevékenységnek tekinti. Ez a felfogás téves .. A technikustól kezdve a beosztott 
gyógyszerészen keresztül a gyógyszertárvezetőig nUndenkinek elsőrendű köteles
sége figyelmet fordítani a gyógyszer ek készletének alakulására és időben defek
tálni az utánpótlás biztosítása érdekében Nemcsak a gyógyszerek készletét kell 
figyelemmel kísérni Azonos módon kell eljárni valamennyi gyógyszertár üze
meltetéséhez szükséges anyag - fogyóe:szköz, fogyóanyag, csomagolóanyag stb. 
-· tekintetében is 

Nem kívánok részletesen foglalkozni a defektus..,könyv formájával és a de
fektálás gyakorlati kivitelezésével Nyomatékosan hangsúlyozni kívánom azon
ban, hogy a defektus-könyv helye a tár aasztal, hogy az mindenkinek minden 
időben elérhető helyen rendelkezésére álljon Nagyobb gyógyszertárakban ter
mészetesen ún. taktári defektus·-könyvet is vezetni kell 

A leggondosabban összeállított ütemes megrendelések mellett sem kerül
hető el, hogy egy-egy g-;ógyszer ki ne fogyjon a gyógyszertárban .. E veszély 
e1háritásárrn.k aklpv:ető feltétde az időben történt defektálás. Csal,c ily módon 
kerülhető el az indokoLatlan hiánynk ke1etkezés.e A defektus-könyv iBhát 
egyik }eglényegesebb nyilv.3ntartás:a a gyógys'Z\ertá.J.·n~k 

Készletfelvétel nélkül rendelést összeállítani nem lehet, illetve a készlet
felvétel nélkül készített rendelés soha nem tükrözi a tényleges szükségletet 
A negyedévenként előírt kötelező készle~felvétellel szemben kezdetben nagy 
ellenállás mutatkozott a gyógyszertárvezetők részéről Nem látták be e munka 
jelentőségét és ezért feleslegesnek tartották azt Az azóta eltelt idő bebizonyí
totta, hogy szükséges a készletfelvétel, s ezt a szükségességet a gyógyszertár
vezetők nagy többsége annyira magáéVá tette., hogy a kötelező előírás hiányában 
is havonta - illetve minden ütemes megrendelés alkalmával - készletfelvételt 
végeznek 

A kezdeti idegenkedés egyik oka az volt, hogy sokan azonosnak tartották 
a készletfelvételt a leltárfelvételleL Ez az elgondolás téves, mert a készletfel
vétel sem célját, sem kivitelezését illetően nem azonos a leltárfelvétellel A kész-
letfelvétel a gazdálkodási munka megalapozottságát szolgálja, nem pedig az 
elSZ!ámoltatást. Éppen ezért kiészletfelvétel során nem k,e]_l a teljes pontcsságra 
törekedni. Gyógyszeralapanyagoknál- a1egdrágább alapanyagok kivételével
elegendő, ha a készletet becslés alapján állapítják meg., Gyógyszerkülönlegessé
geknél és eredeti csomagolású alapanyagoknál egyszerű leszámolás, illetve ösz
szesítés szükséges 

Mint már említettem, gyógyszeranyagoknál a készletfelvétel lassan meg
szokottá válik mint a megrendelés elengedhetetlen feltétele. N em így van ez 
az ún egységes expedícóhoz szükséges csomagolóanyagoknál, fogyóanyagoknál 
és fogyóeszközöknéL Ezen cikkek megrendelésének összeállításánál a készletfel
vétel éppen úgy szükséges, mint a gyógyszerféleségeknél Az elmúlt időszak 
tényleges felhasználása ezen cikkek esetében is csak készletfelvétellel, illetve az 
egymást követő készletfelvételek, valamint a beé1 kezési adatok egybevetésével 
állapitható meg 

A ?"endelések ö.sszeállítá.sa egyike a legfontosabb gyógyszergazdálkodási 
teendőknek Kulcsfontosságú kérdés, mivel a rendelés jó vagy rossz összeállítása 
bizonyos időre megszabja a gyógyszertár gazdálkodási és ellátási tevékenységé-
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nek minőségét Mielőtt részleteiben tárgyalnánk a megrendeléseket, egy kér 
dést kell tisztázni, nevezetesen: mikor kell a rendelést feladni? Rendelést fel 
kell adni, ha valamely gyógyszerből az előrelátható igényeket a gyógyszertári 
készlet elégtelensége következtében nem tudjuk kielégíteni 

Az előrelátható igények kielégítéséhez szükséges gyógyszerek és egyéb 
gyógyszertárban szükséges anyagok utánpótlásának alapvető módja az ütemes 
rendelés Az ütemes rendeléseken kívül előfordul hogy az előre nem látható 
ig,ények kielégítésére ütemen kívüli megrendelésekkel pótoljuk a gyógyszertár 
kesrlet~t. Az ?te~e? kívüli -,és ezen belül a legsürgőseb h. ún. statim _ meg
rendelesek szarnat es volumenet nem lenne helyes szigorú korlátok közé szorí
tani. E tekintetben amerev eljárást a gyógyszerellátás sínvlené me~t Az ütemen 
kívüli megrendelések feladása sok esetben a gyógyszerfogyasztás ;l őr e fel nem 
mérhető ingadozásainak következménye. Egyes esctekben azonban a gondatla
nul összeá~lított ü~emes megrendelés miatt válik szükségessé pót- vagy statim 
megrendeles feladasa, s ezekben az esetekben e megrendelések teljesítése során 
felmerülő munka és költségtöbblet indokolatlan, mivel az gondos munkával el
kerülhető 

A megrendeléseket cikkelemenként vizsgálva érdekes és tanulságos követ~· 
keztetéseket lehet levonni Gyógyszerféleségek esetében matematikai alapon ál
ta~~b~n nem lehet helyesen megállapítani a megrendelen d ő mennyiséget. A 
szukseglet ugyani:. nem állandó,. nagyságát szám os tényező befolyásolja s így 
merev megrendelesi szabályokat sem lehet felállítani MéP:is szükséges e munka 
végzése során is a rendszeresség. Tapasztalataink szerint -~zok a m;grendelések 
a legmegfelelőbbek, amelyek összeállítása során az alábbi szemnontokat veszik 
figyelembe: . 

a) a törzsk€szletet 
b) a gyógyszertár készletét a r end el és feladásakor, 
c) az elmúlt időszak tényleges fogyását, 
d) a várható fogyást az elkövetkezendő iciőszakra 

E legutóbbi tényező vizsgálatánál kell ~igyelembe venni egy-egy gyógyszer 
esetében a szezonális jelleget, valamint bármely más körülmény következtében 
várható felfutást vagy visszaesést. 

A feLsorolt szempontok figyelembevétele és körültekintő mérleR'elése bizto
sítja azt, hogy a megrendelés jó, a tényleges szükségletnek megfelelő lesz. Ter
mészetesen előfordulhat, hogy a tényleges fogyás eltér a megrendelés össze
állítása SiOr~án megtervezett fngy.átStól Ezt a körülményt a legköz.elebibi megr·en
delés összeállításánál már figyelembe kell venni és a rendelés számszerű érté
kének megállapításánál a tényleges fogyasztást kell alapul venni 

A megrende!ések ö~szeállítása a legproblematikusabb alacsony forgalm~ 
(20-30 ezer fmmt) gyogyszertáraknál Ezekben a gyógyszertárakban a K, 
CI~k_ek, ~agy része K 2 eikké válik Sok gyógyszer ből a készlet és a fogyás 
mim:nahs ~- e~-két, darab_~ s ez természetesen azt eredményezheti, hogy a 
fogyas egyik honaprol a masikra 100-2000/0-os eltérést is mutathat Az ebből 
következő ellátási zavarokat csak a legkörültekintőbb .. ,extrahálásos defektá
lással" lehet kiküszöbölni, ahogy azt korábban már emlÚettem 

Az állandó forgalom tárgyát képező gyógyszerek száma és volumene az 
e:etek tö,b~s~gében hónapr ól hónapr a megegyezik. A kisebb for galffii ingado
z~ok el~atasi zav_art nem okozhatnak, ha a törzskészlet rendelkezésre áll Idény
cikkeknel, valamint a forgalomba kerülő új gyógyszereknél nagy forgalominga-
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dozás 1s előfordulhat Ezek megrendelésénél fokozott körültekintéssel kell el
járni és a szó szoros értelmében meg kell tervezni a várható forgalmat. Ha en
nek ellenére is veszélyeztetve látjuk az ellátás zavartalanságát, megfelelő idő
ben feladott utánrendeléssel kell gondoskodni pótlásról 

Igen fontos, de sajnos, sokak által elhanyagolt tényező az az idő, amely a 
rendelés feladásától az áru gyógys:oertárba ér~kezéséig eltelik Ezt min.t kmrek
dós tényezőt feJtétlenül figyelembe kell venni 

Jelenleg K
1 

cikkek megrendelése előnyomott terhelési értesítőn történik, 
cikkcsoportonként elkülönítve abc sorrendben. A K~ cikJdéh:~ségek rendelé
sére formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, de azokat ugyancsak cikkcsoport 
bontásban kell rendel~i. A tételes anyagkönyvelés tárgyát képező kábítószerek 
rendelé.;;ének módját külön utasítás szabályozza. Bármilyen cikkféleségről le
gyen szó és a megrendelés bármely módját választjuk, az elsődleges célt ·
nevezetesen a várható igények maradéktalan kielégítését - n1indig szem előtt 
kell tartani 

A tö?-zskészletek kiképzésének alapja az időnorma. A gyógyszertárakban je
lenleg általánosságban 11/2 havi forgalom szükségletének megfelelő törzskész
letet kell tartani Az egészen rövid lejárati idejű gyógyszerek esetében a törzs
készlet kevesebb, egy hónap forgalmi szükségletének felel meg. A kötelezően 
raktáron tartandó gyógyszerek egy részénél mennyiségi normával határozzuk 
1neg a törzskészletet Azokban az esetekben kerül erre sor, amikor a kötelezően 
raktáron tartandó gyógyszerből forgalom nem, vagy csak; alig mutatkozik, s így 
az időnorma alapján számított törzskészlet kevesebb lenne .. mint amilyen meny
nyiség raktáion tartását a vonatkozó rendelkezés előírja. A forgalomba kerülő 
új gyógyszereknél ugyancsak rn,ennyiségi normát kell alkalmazni mindaddig, 
.ameddig fogyásuk nem alakul ki. 

A törzskészletet általában az elmúlt időszak átlagfogyása alapján kell meg
állapítani. Az így megállapított törzskészlet a tárgyidőszakban - mely gyógy-· 
.szertáraknállh év- nem változtatható. A törzskészlet elvben forgalmi tartalék
készletnek felel meg, a folyó igények kielégítésére az ún folyókészlet szolgál 
rrermészetesen ha a forgalom alakulása megköveteli, a törzskészretet forga
lomba lehet, sőt kell is hozni. A megrendelések összeállításánál azonban arra 
kell törekedni, hogy a törzskészletet az előírt szintre kiegészítsük és ezen felül 
rendeljük meg a folyó szükségletet 

Mint már említettem, a törzskészletet évente egyszer állapítjuk meg és hc-;
lyességét félévenként ellenőrizzük, abból a szempontból, hogy egyes cikkeknél 
tapasztalható-e állandósultnak minősülő forgalomemelkedés vagy csökkenés. 
Kisebb, időközönként mutatkozó forgalomnövekedést vagy visszaesést nem kelJ 
a törzskészlettel nyomon követni, az ilyen eltéréseket a folyókészlet megállapí
tásánál, illetve megrendelésénél kell figyelembe venni. Mindebből az követke
zik, hogy a törzskészlet csak abban az esetben egyezik a havi fogyással, ha a 
fogyás állandóan egyenletes 

Az elmondottakból !álható, hogy a maraooktaillacnul klképzJett. tör:?JS:kh;zlet 
mellett annál biztonságosabb az ellátás, minél gyakrabban történik az után~· 
pótlás. Az utánpótlás azonban költségekkel jár, és nem lenne helyes célul tűzni, 
hogy költségekre való tekintet nélkül biztosítsuk a folyamatos ellátást. A gaz·
daságosság szem előtt tartása ez esetben is igen lényeges A törzskészletek nagy
ságának megszabása, valamint az utánpótlás ütemezésének megállapítása össze
függ egymással E két tényező megállapításánál igen sok körülményre kell te-
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kintettel lenni, pl: a gyógyszertárak és a gyógyszerraktárak raktározási kapa
citására, az egyes gyógyszertárak és a központi raktár egymáshoz való távol
ságára, a rendelkezésre álló szállítási eszközökre, a szállítás költségeire és szá
mos egyéb sze-mponira Vé1eményem szerint e-gy-egy terület, illetve egység helyi 
adottságainak figyelembevételével lehet leghelyesebben a törzskészletet - akár 
időnormában vagy pedig rnennyiségi normában - n1egállapítani 

A gyógyszerszállítmányok átvétele a gyógyszertárakat kettős feladat e]é 
állítja. Minőségileg és mennyi.ségileg kell átvenni a beérkező szállítm_ányt A 
minőségi átvétel elsősorban szakfelügyeleti kérdés Gazdálkodási szemponthái 
a'nnyiban van jelentősége, amennyiben az esetleges minőségi hiányosságokat 
ránézéssel, organoleptikus ellenőrzéssei lehet megállapítanj, s így lehetőség van 
nyomban a gazdálkodási meggondolás alapján szükségesnek látszó intézkedés 
megtételére A mennyiségi átvétel elsősor ban gyóg:y·szer gazdálkodási feladat Ha 
hiány vagy többletszállítás fordul elő, törés vagy egyéb szállítási rendellenesség 
mutatkozik, azonnal jegyzőkönyvet kell íelvenni, melyből két példányt a gyóg~ -
szertári központnak kell beküldeni. Már a szállítmány beérkezésekor, a kiosom.a
golást megelőzően meg kell győződni, hogy a szállítás rendben történt-e. Ha a 
csomagon sérülés nyomai fedezhetők fel, vagy a csomagolásból arra követ
keztethetünk, hogy tartalma sérült, a felvett jegyzőkönyvet a helyi tanács kép
viselőjével is láttamoztatni kell 

A szállítmány átvétele után legsütgősebb felad;;.t a gyóg:yszerek elraktáro
zása A gyógyszertár rendjét, küllemét igen kedvezőtlenül befolyásolja a 
gyógyszerszállítást követően a még el nem raktározott gyógyszerek rendetlen 
halmaza A gyógyszerek mennyiségi átvétele nem gyógyszerészi feladat Cél· 
szerű ezzel egy gyakorlott technikust megbízni. A gyógyszerész csak problema
tikus esetekben kapcsolódjék be ebbe a munkába Ez természetesen nem jelent
heti azt, hogy a menny'iségi gyógyszerátvétel ne legyen teJjesen pontos Az 
anyagi felelősség szempontjából is közös érdeke minden gyógyszertári dolgo"
zónak a gyógyszerátvétel pontos elvégzése 

A gyógy;szerszál1ítmányok átvete11e után a felha~Szná,Lt göngyöleg-eket, kar
tondobozokat gondosan esomago~va vissza kell küldeni a gyógysz1ertári köz
pontba, miután meggy0ződ1ünk róla, hogy azok teljec;;en ÜPesek, és még vé1et
lensé:gből sem mar:ndt bennük gyógyszer 

Lényeges, hogy a gyógyszertárak készleíezése forint htékbcn is megfelelő 
legyen A tervgazdálkodás megköveteli, hogy az igények mar adéktalan ki elé-· 
gítése mellett a készletezés meghatározott keretek közt mozogjon, felesleges 
készletek ne kössék le a készletezés anyagi lehetőségeit Így a gyógyszertár i 
készletek megszabásánál az ellátás követelményei mellett gazdasági szemponto·
kat is figyelembe kell venni 

Jelenleg érvényben levő pénzügyi kalkuláció az ún. rugalmas gazdálkodás 
pál huzamban a cikkelemenkénti gyógyszer gazdálkodással: nyomon követi a for
galom alakulását. Ugyanúgy mint a cikkelem-gazdálkodás, egy állandó és egy 
változó tényezőből áll. A törzskészlet mind forint értékben, mind cikkelemen
ként egy meghatározott időszakra állandó. A folyókészlet v:iszoil1It- értékben éG. 
belső összetételében egyaránt- .szorosan nyomon követi a forgalom alakulását. 
Tekintettel arra, hogy a gyógyszertár zárókészlet értéke a törzskészlet és a fo
lyókészlet meghatározott hányadának összegéből tevődik, és ez utóbbi nyomon 
követi a forgalom ingadozásait, a forgalom növekedésekor magasabb, csökke-· 
nésekor pedig alacsonyabb zárókészlettel dolgozhat a gyógysz~rtár 
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A gyógyszertárak törzskészlet-értékét az érvényben levő szorzószámok se
gítségéve! állapíthatjuk meg A .szorzószámok jeledleg a következők: 

10 OOO Ft havi forgalomig a fergalern 4,5·-szerese 
10-15 OOO Ft havi for~'1lomig a forgalom 3,5-szerese 
15-20 OOO Ft havi forgalomig a forgalom 3,2-<>zerese 
20-30 OOO Ft havi forgalomig a forgalom 2,7-szerese 
30-40 OOO Ft havi for galomig a forgalom 2,6-szer ese 
40-50 OOO Ft havi forgalomig a forgalom 2:4-szerese 

50 OOO Ft havi forgalom felett 2,1-szerese 

Vita tárgyát képezheti, hogy a felsorolt, jelenleg használatos szorzószámok felül
vizsgálatra szorulnak-e,. vagy s€m Véleményem szerinrt azonban a fő probléma 
nem a törzskészlet, illetve zárókészlet megálJapítása, hanem a zárókészlet be·
tartása. A zárókészlet eddig megkövetelt túlságosan szar os megközelítése nehéz
ségeket okozott, melyen változtatill kellett A változtatást úgy kellett végrehaj~ 
Dani, hogy követk<ezménye ne legyen sem tú1ikészletezés, sem pedig gyógytsz.er
hiány 1955-1959 években szerzett tapasztalataink alapján a plu:sz-mínusz. 
10°/0-os hóvégi beállás megkövetelérse látszik a legmegfelelőbbnek Megál11apí
tásom Szerint forintgazdálkodásban éppen úgy, mint a cikkelemenkénti gaz
dáLkodásban nagyobb forgalmú gyógyszertárak előnyösebb helyzetben vannak 
Nem.asalk azért van ez, me-rt nagyobb zárókészlet e:setén a n1egeilg.edett százalék 
eltérés nagyobb forint érték-et j·elent, harnem azért is. miVel a K 2-nek núnÖtsít
hető cikik-ek szám:a viszonylag alacsony a nagy forgalmú gyógy:szei~tárakbg_n 

A hóvégi zárókészlet betartását csak úgy biztosíthatja a gyógyszertár, ha 
valamennyi befolyásoló tényező figyelembevételével előkalkulációt végez 

A gyógyszertárak hóvégi -záÍ-ókészletének megállapítását az alábbi példák 
szerint kell elvégezni: 

Ha pl egy gyógyszertár átlagforgalma 100 OOO Ft, akkor tö1zskészlet értéke 
a 2,1-es szorzószámmal 210 OOO Ft. A zárókészlet értéken belül ez az állandó té-
nyező, melynek módosítására félévenként kerülhet sor. Ha ez a gyógyszertár 
havonta egy alkalommal, mégpedig a hónap 15 napján kapja meg ütemes meg
rendelését és a hónapban szemben az átlagforgalmával, 120 OOO Ft forgalma t 
bonyolított le, akkor hóvégi zárókészlete az alábbiak szerint állapítható meg: 

21 O OOO Ft törzSkészlet 
60 OOO Ft áthúzódó folyókészlet 

270 OOO Ft hóvégi zárókészlet 

Ha ugyanez a gyógyszertEn havonta két alkalon1mal kap ütemes 1 endelési, 
akkor változatlan törzskészletérték mellett folyókészlete csökken, mivel áruér -
kezéskor maximális készlete törzskészleten felül félhavi folyószükséglet. Felté
telezve, hogy az ütemes rendelés beérk'ezése a hónap 5. és 18 napján történik, 
a hóvégi zárókészlet a következőképpen alakul, ha a tárgyhavi forgalom előző. 

példával megegyezően 120 OOO Ft: 

210 OOO Ft törzskészlet 
20 OOO Ft áthúzádá folyókészlet 

230 OOO Ft hóvégi zárókészlet 

V éleményern szel int az új hálózati gazdálkodási r en dr e való áüillás helyes 
volt A gyógyszertárak jelenlegi tárolási lehetőségeit figyelembe véve törzskész-
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leteiket 50°/0-nál többel megernelni nem lehetett A havonta két alkalommal tör
ténő ütemes rendelés bevezetésével a folyókészlet csökkent a gyógyszertárakban 
E két változtatás végső soron azt eredményezte~ hogy a gyógyszertárak átlag
készlete jelentős módon növekedett, ugyanakkor a maximális készlet növeke·
dése csak minimális 

A hóvégi zárókészlet érték betartása nem csupán pénzgazdálkodási szem
pontból bír jelentőséggel A gyógyszertár hóvégi zárókészletéből következtetése
ket lehet levonni az egyes cikkelemeknél megmutatkozó alacsonyabb készlete
zettségre) illetve túlkészletezettségre vonatkozóan Az llyen fajta következteté
sek helytállóságáról azonban minden esetben meg kell győződni, nlivel helyes 
hóvégi forintszintre beállt gyógyszertárnál is előfordulhatnak komoly készlet
szortírozottsági hjbúk: d-e a :számított hóvégi zárókészlettől lényegeren eltérő 

gyógyszertárakban is előfordulhat, hogy készleteik belső összetétele aráriyos. 
Tapasztalataim azt bizonyítják, hogy a rugalmas gazdálkodás rendszerében 
plusz--mínusz 10°/0-os eitérésen belül különösebb nehézség nélkül előírt szinten 
lehet tartani a gyógyszertári készleteket Éppen ezért el kell ítélni minden olyan 
manipulációt, melyet azért végeznek egyes gyógyszertárak, hogy készleteiket az 
engedélyezett 0/o-os eltérések határain belül tartsák 

Az extrahálás·- a kábítószerek tételes anyagkönyvelésétől eltekintve- az 
egyedüli anyag- illetve forgalomnyilvántartás a gyógyszertárakban. Az extra
hálás alapvető kérdései: pontosság, az időben történő kivonatolás, a nyilván
tartás áttekinthető volta és könnyű kezelhetősége, a hiányok kivonatolása és a 
készletek rögzítése meghatározott időpontban Bármilyen extrahálási rendszer
nél ezek a kellékek elengedhetetlenek Amennyiben extrahálásunk nem felel 
1neg a felsorolt követelményeknek, nem áll rendelkezésünkre pontos és használ
ható adat az egyes gyógyszerféles-égek forgalmára vonatkozóan, s így a rende
lések összeállításánál nehézség mutatkozik 

Az extrahálás formája sokféle lehet. Legáltalánosabb az extraháló ívek 
használata, melyeknek oszlopaiban lehetőség van valamennyi szükséges adat 
bejegyzésére Az ún. ragasztásos módszer a kísérö jegyzékek összeragasztásán 
a1apsz1k. Az ütem-en kívül évkezett gyógyszerek utólagos bevezetésével pontos 
adatokart szalgáltat a K1 cikkféleségeik forgalmáról Nem alkalmazható ez a 
rendszer a K 2 cikk-ek extrahálátsára. 

Az általánosan használt extraháló íveknek egyetlen hibája, hogy nem nyújt 
lehetőséget sem a negyedévi köteJ.ezően ,előírt, sem pedig az újabban általánoosá 
vált havi egy-két készletfelvétel adatainak rögzítésére Az egyöntetűség kedvéért 
az alábbi módon javasalom megoldani ezt a kérdést: 

Cikk neve 

l 
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Add. nicotinic inj lG, iO 

Az ilyen fo:r mában történő extrahálásnál megfelelő hely álllr-,endelkezésre a kélse:
letfelvétel eredményének rögzítésére 

A gyógyszerféleségek extrahálásán kívül célszerű az egységes expedícióhoz 
szükséges anyagok extrahálása is. Az erre fordított idő bőven megtérül akkor, 
amikor az ezekre az anyagokra vonatkozó megrendelését állítia össze a gyógy-
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szertárvezető. Az ún. fogyóanyagokból sok gyógyszertárban jelentős elfekvó 
készlet halmozódott fel Ez kizárólag arr a vezethető vissza, hogy nincs előirva 
kötelezően ezen cikkféleségek extrahálása és forintértékben való nyilvántartása 
Egyéni kezdeményezések mutatkoznak e téren szép szárrunal, sokan megértetté~, 
hogy a helyes gazdálkodás f---- akár gyógyszerrel, .akár fogyóeszközzel --:- els~·· 
rendű feladat gyógyszertáron belül Központi intézkedés azonban hiányzik Ve-
1eménvem s.zerinrt kötelezGen elő kellene írni a megrendelésen m.inden megren
delt cikkféleség készlet~nek fe1rt:üntetését. Készletadat hiányában jó megrende. 
lést nem lehet összeá1il.ítani 

Az extrahálás pontossága azért lényeges, mert ha az extraháló íven 
egy-egy cikket nem a megfelelő módon vagy az előírt helyen jegy
zünk. be, a törzskészl•et kiszámításánál helytelen eredményt kapunk Nem 
SZJabad az e..xtrahálással lemaradni, ajánlatos nyomban az áruérkezéskor, 
die legikésőbb az azt követő két napon belül elvégezni. Ilyenlkm: ismételten ellem.
őrizzük a mennyiségi átvételt, médunkban áll az esetlegJetS· hiárn.yoSISágokat észt,e
véteilezrü. Az extrahálás éppen úgy, mint bármilyen ada.tnyillvántartás:, c.sak 
a.Jlllibr hJasználható tökéletesen, ha naprakész áBapatban van Az áttekinthető-
ségre sLlinrtén gondot kell fordítani, nem k·evéshé az adatok könnyű kezJelliető
ségére .. A hiányokat is exhahálni kell, továbbá jelölni kell azokat a gyógysiler
félesége\ket, amélyekbf51 a gyógytszertár nem kapta meg az általa igényeit IDeny
nyiséget teljes egészéhen Ezeik!I'IE' a jelöléLsekre a törzskészlet rnegáUaJ?ításá111ál 
vagy a fé1évi törzskészlet reviziójánJál lehet szükség 

Gazdálkodási szempontból mint anyag- és forgalomnyilvántartás elégséges a 
beérkezett anyagok kivonatolása, az extrahálás. Induló és zárókészlet adatokkal 
összevetve az extrahálás adatait, megállapíthatjuk egy adott időszak fogyását. A 
tételes anyagkönyvelés természetesen sokkal pontosabb adatokat eredményezne 
Ez a fajta nyilvántartás azonban külön munkaerőt igényelne és erre vélemé
nyem szerint nincs szükség 

A hő, légnedvesség, fény stb olyan fizikai tényező, mely kihatással van a 
gyógyszerek minőségére, ezért ezeket figyele1nbe kell venni a gy6gyszerek tá-
1'olásánál. Ez a kérdés lényegében szakfelügyeleti feladat: ugyanúgy, n1int a 
hatáserőStSég szerinti tárolás, mégsen1 lehet az.onban teljesen eJikülöníteni a 
gyógyszergazdálkodástóL E kérdés-komplexuman belül gyógyszergazdálkodási 
LS'zemponltból leglényegesebb a lejáratats cikkfdeségek tárolása, é:s. gyártási 
szám .szerinti raktározása 

A tárolás alapelve, hogy mindig a közelebbi lejáratú, illetve régebbi gyár
tású gyógyszer kerüljön előbb forgalomba A lejáratos gyógyszereknél a lejárati 
időt kell figyelembe venni. Ezeket úgy kell tárolni, hogy a forgalmi készletben 
legyen a közelebbi lejáratú idejű gyógyEzer és a raktárhelyiségben a távolabbi 
lejáratú Azoknál a gyógyszereknél, ahol lejárati idő nincs, ott a gyártási szám, 
illetve magisztrális anyagoknál a vizsgálati számok alapján kell megállapítani, 
hogy mel)'lk gyógys"er ké.szült régebben és azt kell előbb expediálThi 

A felsorolt szabályok betartása nagy körültekintést igényel. Nem megoldás 
sok esetben, hogy a később kapott gyógyszert egyszerűen a raktáron levő gyógy
szer ek rnögé helyezzük eL Előfor dulhat ugyanis, hogy bizonyos tartalék ok fel
újítása céljából közeli lejáratú vagy régi gyártású gyógy.szerek kerülnek forga
lomba. Ilyen esetekben a raktár öregebb gyógyszereket szállít ki, mint a meg
előző hónapokban 

Rendszeres feladat a gyógyszertárban a felesleges gyógyszeTkés.zletek leépí
tése. A leggondosabb gyógyszergazdálkodási munka n1ellett is előfordulhat, hogy 
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bízonyos gyógyszerek nem fogynak olyan mértékben, amint az várható volna 
Ennek következtében felhalmozódnak a gyógyszertárban és felesleges forint
keretet kötnek le. Orvosváltozás, új gyógyszerek megjelenése és sok más körül
mény azt okozhatja, hogy egyes gyógyszer ek forgalma csökken, sőt sok esetben 
gyakorlatilag megszűnik Az így kialakult immobil készletek felszámolása fo
lyamatos feladat, melynek megoldása gyógyszerkülönlegességeknél, tápszerek
nél és egyéb e;:edeti csomagolású gyári készítményeknél aránylag könnyű A köz
pont raktár ába való bekéréssei ezt a kérdést meg lehet oldani. Lényegesen 
nehezebb a feladat megoldása a bontott magisztrális gyógyszereknél, ahol első
sm~ban ana kell törekedni, hogy a gyógyszertár ts1ajM maga használja fel az im
mobil készleteket Természetesen ez nem mindig lehetséges Ha saját maga nem 
tudja felhasználni ezeket az elfekvőségeket,. akkor az egyik gyógyszertárból má
sik gyógyszertárba történő belső átirányítással kell a kérdést megoldani A 
gyógyszertárak közötti árumozgatás természetesen csak a központ tudtával és 
beleegyezésével történhet Végső esetben az immobil bontott csomagolású alap
anyagokat be lehet kén..,.i a központi rak1·árha, aho1 megvizsgálják, majd a je
lentkező igényeknek megfe1e1ően kiszáDítják Erre az eliárásra akkor kerül sor, 
ha a korábban ismertetettek nem vezettek eredményre és az immobil bontott 
csomagolású alapanyag magas értéket képvisel 

Bizonyos "elfekvő" készletek tárolása elkerülhetetlen olyan alapanyagok
nál, amelyek forgalma lényegesen lassabh mint a gyógyszerkülönlegességeké 
Minél alacsonyabb a gyógyszertár forgalma, Viszonylag annál nagyobb az ilyen 
atlapanyag elfekvőség Véleményem szel'int ezt a fajt:a alap.anyag!k:ész[etet 
teljesen megs:züntetni nem lehet az ellátás vetszélyezrtetése nél:k:ül Megítélé
sem .szerint 25-50 g mennyiséget képviselő normán felüli alapanyagkészleteket 
- legyenek bár azok töb:b:szörösei :a szá:mítutt készletnek - nem is szabad 
gyógyszl€rtári viszonylJatban elfekvő készletnek tekinteni 

A gyógy:szerek felp;sleges urtaztatáS'ának ellkerülése érdekében eJső:sor:ban a 
he[ytszín:en kell megkisér.Pilli az !imm:o!hillk:észletek leépítését A gyógy1szer, ha kis 
mérték:ben képezi forgalom t:á:rgyát, a Hmdelés csökkenrt:ésérveJ \~agy leállításával 
előírt ISzintre lehet csökkententi a ké:s:zlet,et Egyes alapanyag·ok:at kombinált 
porokhan lehet felhasználni -és így lehet csökkenieni a felhaln1ozódott kész
letet Amennyiben saját eT\ejéből egy-egy gyógy1szerrtár nem tudná felhasználni 
imm-obil készleteit, ns:alk abban az eG·etben keJ1 árumű'z:gatá:shoz folyarnadni 

Az immobil készletek megszüntetése nem határidőhöz kötött feladat. A gya
kor] at ,azonban azt mut.atj.a, hogy helyes, ha a gyógyszertár készl,etét m.inden 
negyedév első hón1apjában ebből ,a sz·empontból is felülvizsgáljuk Ez alkalom
IDlal minden olyan cikket cé1szer ű bejelenteni a központnak, amelyből előírt 
készleten felüli mennyirség van a gyógysz.ertánban és az elmúlt három hó
napban fogy.á:s nem mutatkozott 

Tárgyalni kell végezetül a redukált, illetv_e anullált; cikkek nyilvántartásával 
és készletezéséveL kapcsolatos feladatokat. Amikor a gyógyszertári központban 
nem áll rendelkezésre olyan mennyiség egy-egy gyógyszer ből, amennyi elegendő 
lenne a gyógyszertárak várható igényének kielérrítésére, akkor a rendelkezésére 
álló készletet "red:ukálv.a" adja ki, vag:yjs arányosan :szétotSztja gyógysz,ertár'lai 
között. E munka során figyelembe kell venni a gyógyszertárak forgalmát, terü
leti elhelyezkedését, esetleges súlyponti helyzetét, a gyógyszertár mellett eset
legesen működő rendelőintézetet stb. A redukált gyógyszereket- főleg az élet
mentő gyógyszereket- hóközi szállítás esetén a közp0nt soron kívül kiszállítja 
a gyógyszertárakba A redukált gyógyszerekből nem szabad törzskészletet kiké-
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, , k f l r, zük:séglete ter hér·e történjélk Amint 
Pezni nehogy ez más gyogy.sz,ertara- o 0 os. , . , zűk" listán 

' 1 , Tk rrv1·~ a gyogysZJer az nn. "s azonhan az ellátás zavarta arnna va il ., v.abJ~D • "' 
1

, • 

t .. · ·-'-' zl tnt w ki kell kepezm nem szerepel, természetesen a .orzbiAes, e ..... , ~- , k losztását úgy kell 
A csökkentett mértékben rendelkezesre _allo gy?gyszere ~.. ... . '-. ó ·-· 

megoldani boe:y a rendelkezésre álló mennYJ-seg aranyosan kerulJor; kl t,lY d~ó 
szertárakb~ Teljesen helyielen és elítélendő az egyes helyeken meg e o_ o; b~n 

l k ·1 t h gy a szűk" listán szereplő cikkeket nagyobb menn~1se~ 
~ yan ,!;5Ya m ~int amen~vire valóban szükség lenne. Ez az eljárás ne~ IS céh_a
rende~ ~eg, , . . , . t, menn iséaet kapja meg minden gyogyszertár, 
v~zeto, miVel ud_gyl;' csakh at. r ah;~: a cikkyfel;zabadulása után elfekvő készlet ke-
vrszont azt er e menyez e 1, o~ 

leiJkezik. , · l' h'· ' oyógyszerek 
A "kl tett mennyiségben rendelkezesre al o vagy 1anyzo "' ö '. 

cso <:en · , , k lat útJ' án m.egoldhato h 1 tt 't' általában a szaros orvos-gyogyszeresz apcso 
eye esl ese_ k a feladata hogy rendszeresen tájékoztassa az orvost a 

A gyógyszer eszne az - ' o- , -- 'kk k t ssal és 
· · · 1 k l' · 'l közölJ-e a hiány- es szuk c1 e e az orvo gyogyszer ellatas a a u as~r ~ :, 

tegyen javaslatot azok notlasara. , . , , ·k, 
1 

t 
Az előző~kben a legidőszerűbb gyógyszergazdáJkodasl. es gyogyszer ·~~\~á:= 

zési kérdésekről óhajtottam tárgyal~i,_ ol?a; rendszerben es oly9-n megV1 ag 
ban) ahogy azokat ma 10 év távlatahol ertekelem. 
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TÖRVÉNYVÁZLAT A GYÖGYSZERÉSZET 
ÉS A GYóGYSZERELLÁTÁS SZABÁLYOZÁSÁRA* 

Dr GöLLNER BARNABAS 
(F őváro.si -Tanács Egés.zségügyi Osztálya) 

. * A pályam~ :?-em jelenik meg nyomtatásban, mive1 a gyógyszetészi törvény 
ledrhvezetek most keszul, és ezért a pályamű tételes jogs:..::abály formája félreértésekre 
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