
· .. 1~ .•. •.· .. · .. :; 

i ' 
' -:-, 

1960. január GYóGYSZERIBZET 27 

reszerpinével egyenért_ékű, szedativ hatása azonban 
hússZOI gyengébb„ 

Az új reszerpin··származ.ékok másik, szedativ cso
portjának eddigi leghatásosabb vegyülete a metil-18·-
0-{3-N, N-dimetilaminobenzoil Teszerpát) (I. -q„)„ Vér
nyomáscsökkentő hatása negyvenszer gyengébb a 
reszerpinénél, nyugtató hatása négyszer gyengébb, de 
ebben az irányban sokkal gyorsabban hat, mint az 
ala pvegyület 

A_ reszerpin--származékokkal kapcsolatos fU.rmakoló
gia.i· vizsgálatok eredményeit a klinikai tapasztalatok 
megerősítették. 

A reszerpin--molekula más részeinek módosításával 
hatékony vegyületeket ~lőállitani nem sikerült„ A szub
sztituensek és a hatásmódosulás között összefüggések 
nem mutathatók ki 

(Ohem Eng .. ".'ews 36, 3i, 49 [1958]) 

A GYÓGYSZERÉSZTECHNIKUS-KÉPZÉS TÍZ ÉVE' 
LIGETI VIKTOR 

Mint a budapesti Gyógyszerész-technikus tan
folyam legrégibb előadója szeretnék megemlé
kezni a technik11s képzés 10 éves fejlődéséről Mi 
tette Bzükségessé a 10 év előtti első tanfolyam 
megrendezését, hogyan indult meg és milyen kez
deti nehézségekkel kellett megküzden:iük az elő
adóknak és a hallgatóknak egyaránt? 

Köztudomású, hogy a régi rendszer ún .. labo
ránsai, mindenesei voltak a gyógyszertáraknak 
Munkakörüket jogszabály nem rendezte, érdeküket 
senki nem védte, sérelmeiket senki i1em orvosolta. 
A gyógyszertárban takarítottak, üvegeket és edé
nyeket mostak, nagymennyiségű kenőcsöket ke
veitek ki kézi erővel, a gyógyszereket házhoz szál
lították Voltak azonban olyan gyógyszertárak is, 
ahol a laboránsokat a recepturai munkához is 
közel engedték·, te1 mészetesen nem azért, hogy 
tanuljanak, hanem hogy egyéni képességüket, rá
teimettségüket minél teljesebben kihasználják 

A felszabadulás után a laboránsok szociális 
helyzete megváltozott ugyan, de szakképesítésük 
hiányában nem volt rá mód és rendelkezés, hogy 
a segédmunkási sorból - jobb bérezéssel és rende
letileg megállapított munkakörrel - kiemeljük 
őket ' 

A felszabadulás után a gyógyszertári dolgozók 
a Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszerve
zetében tömörültek, ahol a Gyógyszerész Szak
osztály intézőbizottsága a lehetőségekhez képest a 
nem szakképzett gyógyszertári dolgozók ügyeivel 
is foglalkozott és érdekükben eljárt. Sajnos a bére
zés terén alig érhetett el eredményt, inivel az ille
tékes pénzügyi szervek a dolgozók által kért bér
kategóriát szakképesítéshez kötötték. De nemcsak 
a bérkérdés volt fontos, hanem az is, hogy ezekben 
a szakképzettséggel nem rendelkező gyógyszertári 
dolgozókban egyre jobban elhatalmasodott a ta
nulás iránti vágy· lYfindinkább világossá vált ben
nük, hogy a gyógyszertárban Yégzett munkájuk 
csak mechanikus, nem re11delkeznek azzal a mini
mális elméleti felkészültséggel, melynek réyén a 
munkájuk tudatossá Yálik 

,1íár 19·4:7-ben tisztá11 láttuk, és ez n1eg1\rilvá
nult a Szakosztály Intézőbizottságának nem egy 

l ~4. budapesti gyógyszeiész-technikus képző tan
fOlyam megnyitásakor (19.39 noi;'"ember 16.) elhang7.ott 
előadás 

jayaslatában és a szaksajtóban, hogy nekünk 
haladó szellemű gyógyszerészeknek kell törődnünk 
a jövő szakmunkásainak kiképzésével.. Fel kell 
emelnünk őket minél közelebb magunkhoz Gon
doskodnunk kell arról, hogy dolgozó társaink 
tudásszomját kielégítsük, szakmunkásokká nevel
jük őket, és ezzel is a szak1na színvonalát és meg
becsülését nöyeljük 

Hosszú Yolna felsorolni azoknak a lelkes gyógy
szerészek11ek a nevét: akik pártnapokon, szakszer
vezeti gyűléseken vagy baráti körben ne foglalkoz
tak volna a szakmának ezzel az égető kérdésével 
Hogy csak néhány neyet említsek : néhai F i r o n 
Béláné, néhai G e r ő Miklós, néhai L i g e t i 
Ferenc. Az élők közül pedig F eh ér László, 
Nagy Lajosné, Szék e 1 y Jenő, A Gyógy
szeré.sz című szaklap szerkesztője, S z o ln o ki 
András és még sokan mások De meg kell emlékez
nem Sz i 1 i József és Pér-cs i Lajos laborán
sokról is, akik gyűléseken és a szaksajtóban rá
mutatva a laboránsok helyezetére egyre sürgették 
a technikusképzést Az . első szakmunkásképző 
tanfolyam megindításáról és lefolyásáíól szóló 
rövid ismertetésemben ne1ncsak az emlékezetemre 
kívánok támaszkodni, hanem idézni szeretnék A 
Gyógyszerész, című szaklap ma már szakinatör
ténelmi jelentőségű példányaiból is 

A lap 1947. évi márciusi számában a Szakosztály 
Intézőbizottsága ülésén elhangzott javaslattal 
kapcsolatban így ír a szaksajtó : „A javaslat el
hangzott és megérdemli, hogy komolyan foglal
kozzunk vele Szóljanak hozzá : ki, hogyan kép· 
zeli? Ki és n1ire akarja rnegtanítani a Jaboráns 
jelölteket? A cél kettős .. Az első, hogy a segéd
munkások mielőbb laboránsok legyenek : szak
munkások A második, hogy a gyógyszertárakban 
szakképzett laboránsok dolgozzanak Bár e két 
cél szakmailag elválaszthatatlan egy mástól, mi 
mégis elsős01·ban egy velünk együtt dolgozó 
munkásréteg szakmai és szellemi folemelkedéséért 
lelkesedünk". 

Ehhez a felhíváshoz hozzászólva a lap kö,etkező 
számába.n hangsúlyoztam a laboránsképzés szociá
lis szempontból való fontosságát : „ezzel égyrészt 
módot lehetne nyújtani egy tanulni akaró munkás
rétegnek) hog,y szellemileg fejlődhessen, másrészt 
szakképzettsége révén anyagilag is előnyösebb 



28 GYÓGYSZERÉSZET 4. évfolyam 1. szám 

1 ábra 

helyzetbe kerülhessen." Ugyanakk01 egy külföldi 
]apban n1egjelent közle1nényre hivatkozva iavas
Jatot tette111 arra vonatkozóan, hogy eg:y szak-
1nunkásképző tanfülyan1011 n1ilyen tantárgyakat 
kellene előadni 

l 948 elején, iniután néhánya11 rnegbízást kap
tunk, hogy az egyes tantárgyak tematikáját kidol
gozzuk, a Szakszervezet n1ár határozott progra1nmal 
a Népjóléti Minisztériumhoz fordult: engedélyt és 
tá1nogatást l{ért egJT tanfolya.111 n1ielőbbi 111egindí
tásához A szaksajtó 1948 évi _februári szá1nába11 
már felhívás jelent meg, hogy az ún. lab01ánskép
zés végre a teljes megvalósulás felé közeledik : 
„Az előmunkálatok befejeződtek, már csak egy 
ininiszteri i·endeletre vagy 11atározat1a ·várm1k, 
mely kimondja, hogy egy rövid tanfolyam elvég
zése és a ·v-izsga letétele utá11 -~· a gyóg_yszertári 
segédn1unkások sza.1{111unkási képesítést 1i-yerhet
nck" A felhh ás. amely jelentkezésre szólítja fel 
a segédmunkásokat közli, hogy „ezt a tanfolyamot 
a Szaksze1 v-ezet. il1etve a Szakosztálv rendezi Ez
zel is jelezni akarjuk, hogy az egész t~gság érdekeit 
képviselő, céltudatos munka megkezdődött. Ennek 
a tanfol;ran1nak: és \izsgáztató bizottságnak n1in
den tagja g} akorló g:y-óg~yszerész " 

Hog}T ennclt az első ta.nfoly a1nnak szervezési 
n1unkáia 111ennyire nehéz ·volt, 111en11y'i akadályt 
kellett elhárítanunk magunk elől, azt ennek a fel
l1ívásnak a kö,;etkező sorai is bizonyítják: ,,Ez a 
kiképzés te11nészetesen szükségessé teszi azt is, 
11og:y pontosan 111eghatározzuk ·"a gyógyszertári 
szakn1unkás 111űködési területét Ertsék n1eg v-égre 
azok, akik mindent elkövettek a laboránsképzés 
elgáncsolására, 111i nen1 a gyóg:yszerész kenyerére 
törünk, csak fel ak:arjuk e1nelni és n1agunk mel
lett akarunk tar tani egy Yelünk együtt dolgozó 
munltásréteget. Ez a tiszta., szociális cél vezet 
bennünket " ~fajd így folytatódik a felhhás : 
„Soha többé nem nyúlhatunk úgy a saját sorsunk 
intézéséher., hog~v rólatok n1egfeledkezzünk. Soha 
többé nem mehetünk úgy előre, hogy ne Yigyünk 
titeket is magunkkal. Erre az erős elhatározásra 
fökozottan n1ódot ri-yújt az a töretle11, egyenes út, 
mely egyszer talán, hamarabb mint gondolnánk, 
- az egész közegészségügy álla1nosításához vezet " 

.De r1ézzük n1eg, mit írnak: mit n1ondanak a ta
nulni rág~ó laboránsok? Szili József az 1948 

március 14-i taggyűlésen mondja : „Egy új 
korszak nyílik meg a gyógyszertári dolgozók életé
ben Köszönetet mondok azoknak az elvtársak
nak, akíl< a mi továbbl):épzésünkkel foglalkoznak 
és fáradoznak értünk Erdemes értünk fáradni és 
foglalkozni velünk, mert mi azt !negháláljuk és 
segítségükre leszünk 1ni11den mu11kájukban„'' 

Pér e s i Lajos István laboráns egy cikksoro
zatának befejező közlemé11yében így Íl' : „ ... rövi
dese11 rnegkezdődik a techn.ikus- és laborá11sképző 
tanfolyam , ezzel a lépéssel lezárjuk azt a 
:korszakot, amel:yben a laboráns „szolgá11ak" szá
mított Amikor én 35 évvel ezelőtt a pályára lép~ 
ten1, e1ige~ntis mü1t ),patikai szolgát" vettek fel 
Pedig, aki az én cikksorozatomat elolvasta, meg
állapíthatta belőle, hogy nem szolgai mm1kakört 
betöltő munkás írta, ha11e1n „törvényese11 n1ég 
e] r1en1 ismert" beta11ított 1nunkae1ő. De diszting
yáljunk Ez a munkaerő nem egyenlő egy Ford
gyári munkaerővel, ahol a betanított munkás 
csak egy bizonyos kézfogást sajátít el a szalag
rendszerre beállított gépi termelésben Ezt a 
betanítást két nap alatt elsajátíthatja A mi 
munkakö1ünk szélesebb terrénu1ma terjed, an1e, 
lyet nem lehet ilyen rövid idő alatt megtanulni, 
ez tel1át szalcn1unka. Ha a szalcszerve.tet a labo
ránsképzést meg tudja valósítani, akkor egy régi, 
fájó sebet fog vele begyógyítani Mert mondjuk 
ki nyiltan : felszabadit bennünket a szolgaság 
érzése alól, amellyel a régi rend urai megbélye
gezte]c bennünket.'' 

Bár a Szakosztály - an1int en1lítetten1 -„ 111ár 
1948 elején részletes programot nyújtott be a 
Népjóléti Minisztériumba, amelyet a kijelölt elő
adók dolgoztak ki, a tanfolyam megindítása elé 
még akadályok gördültek A Népjóléti Wlinisz
térium a tanfolyam feletti felügyeletet elhárította 
magától I\:ialakult tehát egy olyan helyzet, hogy 
a tanfűlyan1nak voltak a Szakszervezet által kije
lölt előadói, Yolt vezetője, volt alaposan kidol
gozott tanrnenete, a SzakRzer\-ezet jóvoltából 
és lcözadakozásból anyagi fedezetünk is a feln1e-
1iilő költségekre, csak éppen hivatalos jogkörünk 
ncn1 volt : a tanfűlyan1 befejezése után szakn1un
kás bizonyítvá11yt adni a végzett ha.llgatóknak 

Ekkor ]' e 11 ér J_,ászló kartársunk, akit a 
Szaksze1 \ ezet a tanfOl:ya111 1e11dczésé,.-el és veze-

2. ábra 
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tésével megbízott, az Iparügyi J\'Iinisztériumhoz 
fordult, amely végre 1948. augusztusában tanfo
lyamunkat engedélyezte, szervezeti szabályzatát 
és tanmenetét jóváhagyta. A tanfolyam felügye-· 
leti hatóságaként az Iparügyi Minisztérium az 
Iparügyi Tanfolyamok Országos Vezetőségét je
lölte ki 

Szervezeti szabályzata szerint a tanfolyam idő
tartama mintegy 6 hónap (ezt később 8 hónapra 
emeltük), hetenként kétszer 3 óra. Az összes 
órák száma 120 Egy tanfolyamóra 50 percig tart 
A tanfolyamra felvehető minden 2 éves gyógy
szertári gyakorlattal rendelkező gyógyszertári 
segédmunkás A · tanfolyam előadói gyakorló 
gyógyszerészek köréből a Gyógyszertári Dolgozók 
Szakosztálya jelöli ki A Szakosztály gondoskodik 
megfelelő helyiségről és fedezi a tanfolyammal 
járó költségeket 

A tantá1 gyak a következők ·voltak 

Gyógyszerészeti tecnnológia 50 ó1a (30 elméleti és 
:io gyakorlati). Előadó : L i g e t i F·erenc. 

Kémia és fizika 20 óra Előadó : L i g e t i Viktol' 
Növénytan 15 óra. Előadó : K o 1 o s Ede„ 
Közegészségtan, 10 óra. Előadó : Kenéz Endre 
Jogi és kereskedelmi ismeretek 10 óra. Előadó: 

:b' eh ér László, aki egyben az egész tanfolyam okta
tási felelőse és iiányítója. 

Beiktattunk még _.15 óra szabad előadást, kívánság 
szerinti szakmai ismeretekről, tóvábbá látogatásokat 
is terveztünk intézeti gyógyszertárakban„ A tanfolyam 
megindulásakor szükségesnek láttuk, hogy a tan
anyagot világnézeti előadásokkal is kibővítsük. 

Felhívásunkia eleii1te csak 20-an, 30-a11 jele11t
keztek, majd egyre jobban nekibátorodtak, úgy
hogy a jelentkezők száma hamarosan 118-ra 
emelkedett Ilyen iiagy létszám mellett kényte
lenek voltunk 2 párhuzamos osztályt létesíteni. 
.Ez nem volt kön11yű dolog, mert a város még 
111indig magá11 viselte a háború nyomait, előadó
termek nem voltak, minden talpalatnyi helyre 
szükség volt lakások céljára. Az Egyetem kész
ségesen rendelkezésünkre bocsátotta előadó-ter-
111eit, de csak az esti órákba11 ; nappal ott is elő
adások folytak Kénytelenek voltunk tehát a 
tanfolyamot az esti órák alatt lefolytatni, annál 
is inkább, mivel a gyógyszertárak abban az idő
ben - eltekintve néhány hatósági kezelésbe vett 
gyógyszertártól - még magánkézben voltak, 
egyes tulajdonosok pedig vonakodtak attól, hogy 
a dolgozókat munkaidő alatt elengedjék 

_._.\bhan a.z évben hazánkban a Rzabadságl1arc 
100 éves évfordulóját ünnepeltük Mi gyógyszer
tári dolgozók is ki akartuk az ünnepségből venni 
a részünket és október hónapban Centenáris 
Gyógyszerész Hetet rendeztünk A Centenáris 
Hét ünnepségei közé iktattuk be a szakmunkás
tanjolyam megnyitását is 

Es elérkezett október Hl-e, a tanfolyam ünne
pélyes megnyitása F eh ér László, a tanfolyam 
oktatási felelőse szavait idézen1: „Elérkeztünk 
odáig) hogy i1ekünk: is lesznek szak1nunk:ásaink, 
\Tégre kivívhattuk, l1og3r a ,,·elünk eg~y mu11ka-· 
helyen dolgozó laboránsok és technikák olyan 
kiképzést kapjanak, mel3 biztosítja elhelyez
kedésüket, kenyerüket >alamint továbbfejlődési 
lehetéíségükct. }li g• ógyszertári dolgozók akkor, 

amikor pályát választottunk, hivatást válasz
tottunk magunknak Mi nem üzérkedni akarunk 
a munkánkkal, mely a dolgozó társadalom egész
ségét van hivatva szolgálni. Mi tudatában vagyunk 
munkaterületünk fontosságának és lelkiismere
tesen dolgozni és tanulni akarunk azért, hogy 
dolgozótársaink erejét és egészségét biztosítsuk 
De aki tud, az tanítson is.1 Ezért kell nekünk a 
szaktársainkat mindarra megta1úta11unk, amely
nek birtokában ők is jobb, minőségi munkát 
végezhetnek Most bátran bevallhatjuk: ezzel 
egy évszázad bűnös mulasztását hozzuk helyre." 

„Tömegek mozdultak meg egyszerre, sürgönyök 
özöne jött vidékről, úgy, hogy már arra kellett 
gondolnunk, hogy a két párhuzamos osztály 
mellett egy harmadikat is be kell állitanunk 
Ez is azt bizonyítja, hogy a mmikásság mennyire 
szomjazik a ininél nagyobb tudásra." 

Érdekes idézni G e r g o r i t s László laboráns 
szavait is, aki az ünnepélyes inegnyítón F eh ér 
László után emelkedett szólásra : „A laboránsok 
és teclullkák nevében meghatotta11 veszem át 
a szakmunkás tanfolyamot és adom át szaktár
saimnak, hogy azok velem együtt végre megta-
11ulják: azt, a1nire évtizedeken keresztül ne1n tud
tak, vagy nem akartak ben11ünket inegtaníta11i '' 

Az elmondott okok miatt az előadásokat két 
párhuzamos osztályban az esti órákban és pedig 
6 órától 9 óráig tartottuk meg Az egyik osztály 
részére a Gyógyszerészeti Intézet Hőgyes Endre 
utcai előadótermét kaptuk meg, a másik osztálJ 
előadásait az Ullői út 26 alatt a Gyógyszerismereti 
Intézet előadótermében tartottuk A gyógyszm
tárak abban az időben este 6-kor csuktak és 
bizony nem volt könnyü feladat a hallgatóknak 
i11unkaidő után a.z előadásokon pontosan n1eg
jelen11i és 3 órán lreresztül fáradtan fig:yelni, 
felelni, sőt az első hónapokban jegyzetelni is, 
a szükséges sokszorosított jegyzetek ugyanis időre 
nem készültek el Késések alig fordultak eléí, a 
fegyelem pedig kifogástalan volt Öröm volt 
nézni a hallgatókat, mennyire figyeltek szinte 
itták a szavainkat és milyen buzgalommal jegy
zeteltek. Feleltetéskor nem drukkoltak, egyszerű, 
i1épies, n1ondhatná1n paraszti szavakkal beszéltek 
az ator1wkról, molekulákról, vegyértékről Mi elő
adók megtanultunk tőlük népiesen előad1Ú 2\'lei t 
bizony nekünk előadóknak sem volt könnyií a 
dolgunk. Nem volt még tapasztalatunk: mit és 
hogyan tanítsunld Kritikát is kaptunk Az egyik 
hallgató például a szaklap 1949. évi januárr szá-
1nába11 a következőket, írja : . A kén1iával \7olt 
egy kis baj. Ligeti Viktm kartársunk kissé 
egyetemi stílusban adott elő A hallgatóság eg.i
része, alriknek nincs n1eg ehhez az alapké1)zctt
ségük, nehezen yagy eg:yálta.lába11 ne1n értette 
ineg. J\íi egyszerű p1oletárok ta11l1lni akarunk) 
hisz Le 11 i i1-11ek egyetlen írásából scn1 hiányzik 
az a szó, hogy tanulni De csak mindenki a képes
sége szerint .A-zóta L i g e ti kartárssal inegbe
széltük a dolgot és a legutolsó két előadás már 
kifogástalan volt " A közegészségtan előadója is 
kritikát kapott Az ő jegyzete ugyanis még nem 
készült el, a 11allgatúk11ak jeg,y:t:eltlni kellett é& 
i1en1 tudta.k olya11 gyorsa11 írni, n1int ahogy az 
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előadó előadott. Kevesebb szöveget kértek ! És az 
ne legyen gyógyszerészhallgatóknak való · 

Hát igen, nehéz volt tamtani, mert az előadók 
semmifele instrukciót nem kaptak arra vonat
kozóan, hogy milyen irányban tanítsanak Magunk
nak kellett megállapítani a tananyagot egy hete
rogén összetételű hallgatóság számára, melynek 
iskolázottsága a 4 elemitől az érettségiig terjedt. 
De szakmai gyakorlatuk is különböző fokú volt. 
Voltak olyan hallgatók, akik bár gyógyszertári 
alkalmazottak voltak, soha sem végeztek egyetlen 
egy gyógyszertári műveletet sem A hallgatók 
helyzete volt a legnehezebb .. Kétszer egy héten 
este 9 óráig tartó előadások után néhányan még 
órák hosszat villamosoztak, vagy vonaton utaz
tak haza. 

És mi volt az eredmény ? A 118 beiratkozott 
közül 115-en vizsgáztak le, Kitűnő eredményt 
a hallgatóság 42%-a ért el. Igy végződött az első 
tanfol.yam 10 évvel ezelőtt. 

Yl:it mondjak még ? Talán csak annyit, hogy az 
elsőt követte a többi, csaknem minden évben egy 
Volt ugyanis olyan év, amik01 nem tarthattunk 
tanfolyamot, így ez a most induló a tizedik 

Mi előadók egyre jobban belejöttünk a munkába, 
az első kezdetleges jegyzetek után újakat, job
bakat írtunk Az előadói gárda is megváltozott, 
kicserél6dött. Néhán~r év n1úlva L i g e ti Fere11c, 
egyike a legjobban képzett gyógyszerészeknek, aki 
súlyos betegsége ellenére szive, lelke volt a tan·· 
folyamoknak, meghalt A gyógyszerészi teclmo
lógia oktatását dr .. Z a 1 a i Károly vette át, a 
gyakorlatok vezetését pedig V á m o s Gyula és 
11 

a k á e s Er11ő„ De n1ég előbb a növé11yta11t én 
vettem át, és azóta is tanítom, a kéiniát pedig 
dr K o v á c s László vette át tőlem, majd {) 
átadta dr. É 1 ő Györgynek. Világnézeti előadá
sokat többen is tartottak, köztük jó néhány évig 

S z o 1 n o k i András dr .. A közegészségtant néhány 
évig orvosok adták elő, majd Te r na j g ó József 
gyógyszerész. Az ő lemo_ndása után most dr. 
P á 1 fa 1 v i n é Jeney Eva technikusból lett 
gyógyszerész veszi át ennek a tárgynak az okta
tását.. Váltakoztak az oktatók és a hallgatók 
S~ázan és százan kerültek vissza a gyógyszertá
rakba, hogy elméleti és gyakorlati tudásban gaz
dagodva a gyógyszerészeknek jólfelkészült segítő
társai legyenek Munkakörüket időközben ren
delet szabályozta, a gyógyszertári munkáknak 
egy részét ina már a gyógyszerész irán,yítása mel
lett felelőséggel végzik Megbecsült tagjai lettek 
en11ek a szakmának, ez a meg becsülés a bér ezé·
sükben is megnyilvánul, de Ínegnyilvánul abban 
is, hogy egy-egy környék lakossága ma már nem
csak gyógyszerészeit becsüli és szereti, hanen1 
technikusait is 

És még valamit : Az elmúlt évtized alatt, ahogy 
össze8'ámoltam, legalább 8 helyenfordult meg a 
tanfolyam Volt olyan év, hogy egyik helyről a 
másikra. majd onnan a harmadikra kellett ván
dorol11unk. \7égre a Fő-városi 1~a11ács G;yógyszer
tári Központja jóvoltából és áldozatkésszségéből 
n1egérhettük, 11ogy- ebben a po1npása.n bere11dezett: 
a legkomolyabb feladatokra is alkalmas előadó
teremben végleges otthoma találjunk 

\Tégezetül pedig az előadók: i1evében a1ra kére1n 
a hallgatókat, Yegyenek példát azokról a kartár
salrról, akik 10 évvel ezelőtt sokkal nehezebb 
körülmények között tanultak Szeressék .. ezt a 
szakn1át, mh1él szo1ga.In1asabba11 tanvlja11ak:, hogy 
egy év 111úlva. iuint vizsgázott technikusok a 
gyógyszerészek legkomolyabb és legmegbízhatóbb 
segítőtársai legyenek Sikeres jó inunkát kívánok 
a hallgatóknak és előadó társaimnak egyaránt 
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SZÁRÍTÁS 
DR ZAT;AI K.{ROLY 

A szárítás a gyógyszerkészítmények <tlőállítá
~ánál gyakran előforduló technológiai művelet. 
Gyakori, hogy a felhasználandó alapanyag vagy 
az előállított készítmény vizet, vagy egyéb folya
dékot tartaln1az, i1edves A j>zárítás ,,-ala1nely 
an:yag elválasztása, inegszabadítása a nedvesséi
től. A szárítás tehát nedve.sség-ellávolitás Az el
távolítandó nedvesség a gyakorlatban rendszerint 
víz. A szárítás alkalmazható szilárd, folyékony és 
légne1nű an:yagok 11edvességta1ta.Imának eltá1rolí
tására. A gyógyszerészi gyak01latban leginkább 
szilárd anyagokat szárítunk. A szilárd anyagok 
szárítását végezhetjük száraz levegőn, exszikkátor
ban és szárítószekrén:yben 

_.:_\szárítást legegyszerűbbe11 szár· az levegőri végez
hetjük Ezt a. módszert alkalmazzuk a drogok, 
szemcsézett po1a11yagok, granulák szárítására. Az 
eljárás folyamán a szárítandó anyagot papfrral 
bélelt tálcákon vékony rétegekben kiteregetjük 
és száraz, por1nentes I1elyiségben néhány napig 

szobahi5mé1sékleten állni hagyjuk. Ezen idő alatt 
az anyagot többször megkeverjük Ezzel az el
já1ással légszáraz anyagot, drogot nyerünk, mely
nek nedvességtartalma általában 7--8% körül 
van. 

Tökéletesebb és gyorsabb szárítást érünk el 
szárítószekrériy alkalmazásával. A szárítószekrény 
többnyire fémből készül, ajtónyílással ellátott 
kisebb szekrény :Fűtése történhet gázlánggal, 
vagy elektromos fűtőberendezéssel Az elektromos 
fűtésű szárítószekrén~yek, a terniosztát-"ok előnye, 
hogy pontosan beállíthatók a kívánt hőfokra. 
A készülék hőszabályozása külön berendezéssel 
történik Ez úgy működik, hogy amíkm a szárító
szekrény légtere a beállított hőfokra felmelege
dett. önn1űködően kikapcsol az árarh és meg
szűnik a melegítés. Ezzel szemben a légtér hő
mérsékletének csökkenése eseté11 az á1am bekap
csolásá '; al a. fűtés isn1ét megindul .._;_ szárító
szek1énybe helyezett an:yag nedvességtartalma 


