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Son1ogy 1negyében. a vá1osi- tanácsba 2. gyógysze
részt, a községi tanácsokba 3 gyógyszerészt és 1 taka
rítónőt választottak incg 

Szabolcs-Szat111ár 1negye a községi ta:i;iácsokban 5 
gyógvszc1 ész, 1 asszisztens és 1 takarítónő dolgozik 

Sz~lnok rnegyr g~yógyszerész tanácstagja.inak s.zá1na 
17, közülük 3-an a városi-, 2·en a járá.si és 12-en a 
községi tanácsokban tevékenykednek 

· Tolna 1negyében a já.1ásokba:n 2 gyógyszerészt és 1 
asszisztE:;nSt, a községekben 7 g:y·ógyszerészt és 3 asszisz
tenst választottak a tanácsokba. 

Vas megyében niegyei tanácsta,g l asszisztens, járási 
tanácstag 1 gyógyszerész 

Veszpré111 1negyében 8 tanácstagot Yálasztottak ineg; 
közülük 2 gyógyszerészt. a n1egyéhE:Jz, 1 g;yógyszerészt a 
járási-·, 1 g.}·ó.@;yszerészt a városi·,, 3 gyógyBzerészt és 
1 asszisztenst a községi tanácsba 

Zala rneguében l gyóg;.·-szerész került. be a vá1 osi- és 
ü gyógyszerész a községi 'I'anitcsok Eü _Á_ Bizott
ságaiba. 

Az itt közölt adatok bizonyítják, hogy a már 
1960-ban, a gyóg,yszertá1ak 10 éves állan1osításá
nak ünnepségén az Egészségüg,yi )t[jniszi:é1iu1n 
Fehilágosító Központja vezetőjének „A gyógy
szerész fc:ladai:ai az egészségügyi felvilágosítás 
terén': cí1nű el(Jadása nem hangzott el eredmény 
nélkül De ug}anígy megjelölte az utat és 1ávilá
gított a foladato!na a Gyógyszmészeti Főosztály 
vezetőjének a M:agym Sajtó Házában megtartott 
en1lékezetes sajtóértekezlet.e 

Ezt követte. az Országos Szakcsoport. elnökének 
1961-i szekszá1cli előadása, amely 1962-ben szak-

lapunkban is incgj.elent. Ez az f'.lőaclás összefogot
tan ismertette a fe1adatok szakmai és társadalmi 
jelentőségét Kollégúink megszí delték a buzclitÓ 
érveket, és egyre többen hekapcsolócltak a tá1 sa
clalmi munkába 

Ezt az irányvonalat ·vitték tO\·ább a :b·ő, c:i.ros:i 
Tanáes Eü Ösztályána.k gyóg,yszc1ész "ezetó1, 

a1nikor krrületenként lnegszer\'ezték a Hazafias 
Népfront Bizottságok rendezésében lezajlott ba1áti 
találkozókat 

Ezt az utat n1utatta és egyengette az 01 sz8.g 
összes n1eg:yei egészségügyi szcr\·-p és G--yóg) szer.: 
tári Központja. Így·, ezzel a munká' al pá1 huzan10-
san nőtt és teljesedett ki az ann:yiszo1 hangozta
tott nagyobb tá1saclalrni megbecsülés is :f~s ha 
ezen az -Uton haladunk to\ább n1inól teljesebb 
közelségben összefo1rot1:ságban a néppEl_ a kö1·et
kez6 választásokon elérhetjük, hogy a 11c1nzet
gyűlésbc is be1i:_crüljC'nek azok a gyóg) szrrészek, 
akik ott 1néltó 111ódon képvise:lhei:ik a ntip egész
ségüg,), ének Rzüntc len fcjlcszt.ése n1ellett a SZO{ i

alista g} óg-y szc1 észet üg) ét a szocialista g,'y ög) -
szerészek áldozatos n111nkájának lcgn1agasal)h szin
tű elis111e1éseként 

Köszöntjük a ír b1 uár 2 i-én 1ncg1 ála::.;ztott 
tanácstagjainkat Hisszük, hog} az (í i11üköc1ésük 
js elő fogja mozdítani az rgész szak1na nag1.olib 
t{usadabni rncght-( ~ü]é::;ét 

Szélcely Jcn6 

A JÉNAI GOETHE-GYÓGYSZERTÁR 
SZARKA LÁSZLÓ' 

'falán egyetlen né1net egyete111i l.Útosba.n se111 
lel1et tapa.szta]ni a tuclo111ány és a g,·vako1lati élet 
ol:yan harn1óniáját, n1int ]' h ü r ing i a ősi 

egycten1i vá1dscí.ban, Jénában i\._ S eh i 11e1 
ne\; ével fén1jelzctt "jlághh ű cgyeten1től ne111 

111esszC' c1nclkeclnek a Zeiss -111-líYek felhőkar
colói a S(. h ott -félr Ü\ eggyár épületei és a 
.Jen a p ha r in ·gyóg;ysze1árugyá1 üzen1ei, n1e
I:yek - küliin(iscn a.z a.ntibiotikun1ok g)'á1tásá
ban -·- \· ilá,g:szPrte J angot n,)'f 1 iek _'-\. tuclon1án) 
alkahnazásállak diadalát hüdeti 1nindez. s 87.t a 
tudon1án.·yt a. g\;ako1lati szake1nhC'rek jobbára 
azon az l'.g) ctcíllen szr1czték n1elJnek haladó 
hag:yon1án:ya.i köZé ta1tozik a Szcntszövetség 
reakciója e Jlen harcoló Né1nct Diákszö,;ci:ség 
alapítása (18lfi) Ila e e ki:·] profe:sszo1i 1nükö
cléso és ~la 1 x magántanini habilitációjct (18·0lG) 

Jéna sokat szen v-r,dPtt a n1ásodik világháhor-U 
légitán1aclásaitöl Ősi gs·óg) szPrtárát a H o-1-z
m a r k t -on le kellett bontani, és most 1959-61-
ben. a há bo1 ú ban lebortJ ház ott lúrcs B u r g -
k e 11e1 hol) én, a ;11a1 k t -on építették föl 
egy kö7épko1i gótikus ten1plo111 tőszomszédságá
ban _-\_patikát Schiller nag:y ba1átjáról, 
Goethe -1ől nc\.czték el aki sokat já1t át a 
. szon1szédos'' \'( eünár hól barátjához néha hóna

pokig taitó látogatásia Ilyenk01 nemcsak költői 
:µ1oblén1ákat bc~í<:tltt~k ineg, hane.111 G o e t h e 
1 Jelenlegi n1unkah~:ly: Chinoin GyógyszcI\'E:g)'észeti 
te1mékE·k Gyá1a Bp I\r Tó u 1·5 

az cgseten1 tanú.rai1al 1negtcírg.)-alta tc1111c:c„,_ 1 t
tudo111ányi kutatásait iR 

J~.z új g,yóg}sze:1túr hfl,\r szi111b(ilikus jrhn1()
ségü: a hag:ynn1rin) szerint itt a B u r g k r l l < 1-

ben hatúrozta <· l J o h ::ln n ]~ l j < d I i 1 h 
szász -'>álasz1::Óff.jcdclc111 az egycte1n fflállítú~:út a 
X\TII. SLÚzadban -\ gyóg\;'>zC:Tt{u (;pült-·t<" eg(;~~1.1:n 

1noclc1n. d(• 1nint c:pítöszcli cg_\Sl~g n1<::;g::;c1n /CL\ atjc1 
DH\!! a patinás té1 üsszllan~ját nH 1 t yonalai 
klassLikuc_; n:J,ugaln1a1 és han0:ulatot ,·l1a·.:zi;-1n<1k 
li:z a pa1adox kcttCÍf:iSÉ)! kelti fel cls(í;rn 11:111 ~1 
fig7 olrnrt (1 c\hia) 

.·\. g.·vóg\szr1túr1czetó J 1i. ci b I 

lisahb u1údon n1egaclott 1ninden 

1. Qbra 

ah µJ.,;_ulJt;Eia
íel\ ilt~.~o·.:ilú.:.:t 
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3 ábra 

és az ő ut1nutatásai alapján hitelcsítrttc1n hen·ro
másaimat. és állítottam össz0 adataünat 

Az előté1 fel1é1 kag_ylóhéj-111észkőhurkolata, a 
93 1n 2 te1 ületű officina rná1 \·án:y-padLJzata, a hel:yi
ség to1npított, kellen1es összhatása 'alósággal 
pszichikai gs·ógytényezó ._\ falfr·stt:sben szabadon 
érvén:ycsülnek a különféle színek .\ innnnyezet 
n1crész, kék színéhez ízlésesen „,ág" a körtefa
húto1zat vöröses árnyalata \_z cgyÁh fa-berakások 
fehér j~rnrlából készültek \ fekete műkő-ajtón 
és az ablakrá1nákban gol:;.:óscsa.págyakkal hang
talanul n1űküd6, a1a11.y~zínű könnyűfén1-sz0.rke
zetek -vannak .\ ko1puszokat, állván·yokat plexi
üveg fCcli, és ez borítja be a tárát i·>, Ug_yhog'f a 
felső fiókok tartalma látható Egyéb fedő- és 
bur kolóanyagként n1ég linólcun1, meUkárt cs 
üveg szerepel. Sztat1kai okokból szükRég v-olt eg,y 
oszlop elhelyezéRére is az officinákhan i~zt úgy 
vonták be n1űvészi é1tékű kPrá111iával, hogy 
n1otivu111ai a 111ennycz0t Rzínhatását átv-0zetik a 
padló mán ányanyagáha (2 és 3 ábra) 

'. gyógyszertár három szinten lrnlyezkcdik el: az 
alagsor han, a földszinten és az emeleten J~zt a há
ron1 szintet teherlift köti össze. Igen szellemes az 
áruátvétel megoldása. A teherautó betolat egy 
oldalajtón az épületbe, és a gyógyszer-anyagokat 
csak rá kell helyezni a liftre, amely a megfelelő 
helyre szállítj~ Így elkerülhető az a látvány 
hogy fohérköpcnyes emberek az utcáról - sokszor 
az officinán keresztül - nag} gYógyszrrládákat 
cipelnek. . 

Az officinától kezdve a pince legutolsó zugáig 
a korszerű egészségügyi intéz1nén:y· jellege don1bo
rodik ki, és az officinánál ismertetett falfestési 

3 ábra 

szempontok ér\. ón) esülne.k n1indcn hel:yiségben 
A gyógyszertár keilen1es hőn1érsékiete. a részben 
rejtett neon-\,ilágítás cg.) enletesen szórt fén3Te s 
az ízléses színhatás a célszerűségen tUl is barátságos 
n1un.kahell:yé ,,arázsolja a sokszor ridPg és komor 
gyógyszertárat 

A belső kiképzés az cgpe fejlődő város forgal-
1nához Yan 111é1etez\ e .:\ g:yóg:yszertá1 na1)i 
forgalma jelenleg J 200-1600 beteg, illetőleg 
\'ásárló _\_ 1nagisztrális 1 én:yek száma 170-200 
körül van logikusan az offieina niellett elkülö
nít\e található a 1cce.ptura-l1elyiség .Az offiei.."Ja 
mögött 1aktározz1ík a g:yógyszcr különlegességeket. 
\Tan eg,y külön hon1ropata részleg is, Inert a magán
\ én:yck jelentős hán:·yada hon1eopata 

.A.z en1clcten ,-an a galenusi s az analitikai lal~o-
1ató1iu111, a steril szoba az aszeptikus gyógyszerek 
készítésére, to\ áhlní a hi v at.p,li helyiség, an1clyben 
az adminisztrác·jós munka fol:yik Ezenkívül az 
öltöző-szobát és a zuhanyozót i~ itt helyezték el 

lVIint ismcrct("S, a :.;--é1net Dcn1okratikus Köz
tár sasághan a gy óg}' szertárak töh hn:yir e állami 
kezelésben vannak, dE \annak 1nagán-g:yógy
szertá1ak is Ebhól a kettősségből adódik az a 
körüln1én)', hogy nincsen központi galénusi labo
rató1iun1, tehát az összes galóniku1nokat a gyógy-
szertár ban készítik lTgyane:sak nincsen központi 
anyagi, izsgáló sen1 Ugyhogy az a11~yagv izsgáló 
g,yógyszerésznek az azonossági \;izsgálaton kívül 
a minőségi ellenőrzést is el kell végeznie, és az 
esetleges kifogásokat magáv-a.l a szállító céggel kell 
közölnie. l\.Iás. szó\·a] ném.rt kollégáink inunkamód
szere nem olyan cg.Jsze1ií és kényelmes. m'int a 
111ienk A. gyógyszertár dolgozóinak tudományos és 
kulturális igényeit szolgálja egy külön, asztalkák
kal, kényelmes székekkel klubszerűen berendcze.tt 
szoha kön.yvtárral és rádióv-al 

A pincehelyiségek közül építészetileg figyelemre 
méltó a t4zbiztos pince Plhel,yezése Ez a rész a 
többi pincehelyiséggel szerves összefüggésben, de 
az épület alapfalán kívül fekszik Esetleges tűz
vész vagy robbanás ígv nen1 yeszél.yezteti n1agát 
az épületet 

'rapasztalatoin szf1int az NDK-ban a kis és 
közép-gyógyszertárakat általában normáltípus 
szerint építik, egészen korszerűen \nagy gyógy
szertárakat azonban a városképhez „igazítják" 
a legmodernebb belső kiképzés mellett Olyan 
méretekben tenezik hogy hosszú ideig ne kelljen 
bővíteni őket. Ug:yanakkor azonban a.rra is ügyel
nek, hogy a gyógyszer tár ne legyen túlméretez ve, 
mert különlrnn „délre minden gyógyszertári dol
gozó elkészül az erejével", - znint R ő h r gyógy
szerész találóan inegjegy·ezte 

,\. (j o e t h e -gyógy,·szertár egyik dísze a szép, 
stílusos épületekben oly gazdag J énának. Szerene;sés 
keveréke a célszerűségnek és a inodern esztétikai 
elveknek. E szintézis helyességét az élet igazolja, 
mert az emberek igénylik a ko1szotűt, és igényük 
kielégítése megnö,el( bizalmukat a gyógyszer 
a gyógyszeré-.:z é~ az 0gész gyóg,yszerészf't inJ..nt 

(Fejér megifei Tanács Gyógyszertári Központja, 
Soékesfehétrár) 
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SZAKCSOPORTUNK HÍREI 

l'J GYÓGYSZEREK K,i.ROS )JELJ,ÉK
HAT.<lSAIRÓL 

(Dr Fritz Gusztáv előadása) 

.\_ Ci) ógJSZfnész Szakcsoport márc~ius hó 21-én 
lf'rtdezte ez é1 j első előadó ülését a. Hőg:y-cs Endre 
utca 7 sz alatti tantrremben ahol clT F r i t z 
Gusztá' egyetemi taná1 taitott előadást Új gyógy
szerek káros mellékhatásairól eímn1el. 

Elöljáróban a gyóg:yszerek n1ellékhatásairól 
szólt, n1rl3-álta1ában n1inden gyóg:yszer fő hatásá
nak kísérdjc ._\ incllékhatás intellzitása a. g~yóg:v
szer adagjától függ. Minél nagyobb a szer vezet be 
juttatott gyógyszer adagja, annál fokozottabb 
mértékben jelentkezik a mellékhatás is 

Pár é1' el ezelőtt 1 ált is111crtté az; az ijesztő hír, 
hog} cg~ szedati\ umként alkalmazott külföldi 
készítn1én\·nek súli-os incllékhatása ,-an. _A szert 
a 113-·ugatné1net Ci r ü n r. n t ha. l g:yár hozta 
fo1galornba, s a hasonló isn1crt sze1ekkel szem
b0n el6nyösehhnek látszó hatása miatt, más gyá-
1 ak is előállították 

.-\ ,--eg}'ület .4lgosediv, Asmaval, Distaval, 
Disforal, 1 srnnin, Kedavon Lulamin J.l eosedyn, 
Neurodyn. Softenon. Talinol, Telergan, Tensical, 
Thalidomid és Conterqan néYen került forgalomba 

A glutársa\imid rg:ye:;; szú11nazékai már e ké
szítn1én}t megelőzően isn1e1etesek Yoltak, 111int 
gyorshatású, minden utóhatás mentes elaltató 
szerek. s mint jól hev-ált nappali nyugtatók 
I~ 1nolekula nagy sikere a.lapján kísérleteztek to
'ább, s még hatásosabb 'együleteket kerestek 
Így jutottak többek között a Conteigan-hoz, amely 
kémiailag a.-ftalilimidoglutárimid Gyorshatású, 
eiryhE· szedativum. tranln illáns, nagyobb adagban 
hipnotikum, akut adagolásban nem toxikus, sőt 
igen nagy adagokban sem mérgező hatású. Főleg 
gyermekeknek rendelték fokozott nyugtalanság 
(_.sökkcntésé1e. illot,-e terhes nőknek, nausea, s a 
gra\iditással já1ó pszihés izgalmak, esetleg alvás
za\ ar nwgszűntetésérc A Conte1gan (továbbiak
ban C') használatának kiterjec!ésé,el, hosszabb 
idő után figyeltek Jel eg) teljesen szokatlan 
jelcnségrP, a torzszülöttek számúna.k állandó 
emelkedésére. \tünete sopmt nagyon változó volt 
Voltak esetek amel:yekbeh az újszülöttek vala
n1enn.) i \ égtagja hiánJ í'.ott, n1ásoknak a hüvelyk-
11jja v-agi a rádiusza nem fejliídött ki, de még a 
SZÍ\:bPn, \'P8éhen, belekben ik mutatkoztak vele
született rendellenességek 

Kezdetben külső ereclcetií károsodásokra gondol
tak, így elsősorban ké1niai ártalmak, ionizáló 
sugarak, hormon-egy<:nsúl:_y za' ar, vüus ihfrkció 
káTos hatására Gondos kutatás, állatkísérletek, s a 
toizszülésck körülmén:y-Pinek pontos felismerése 
alapján megállapították., hogy a tapasztalt , tera
togen" hatásért a C felelős Azt is megállapították, 
hogy a szer szedése a tmhesség 4-8 hete között, 
kb 50%-ban okoz az embrión 'égtagdeformációt 

A nag> izgalmat ki' áltó súfros mellékhatás 
miatt a \egyület bomlását \iz;gálták. s radio
akth C14-gvel jelzett C' molekula kiválasztását 
ellenőrizték 

Megállapították, hogy a e a szervezetben hidio
litikusan bomlik, a gyűrűk felhasadnak, s a 'izelet
ben a bomláste1mékek jelennek meg. A molekula 
hasadásá val olyan molekulák keletkezhetnek me
l:yek a. szervezet bioszintézisében hasznosak. de 
ol:yanok is, ·1ncl:yek a szervezet szán1ára iclege~ek 

AB, Yitamin és a fólsav fontos biokatalizátorok 
melyek a nukleoproteid felépítésében nélkülöz'. 
hetetlenek A molekula hasadása folytán oh an 
vegyületek is keletkeznek, mel_yeknek szer kr;,ete 
a B 2-vitaminéhoz hasonló, s 1nint kornpetitiv 
antagonisták, megakadályozhatják a fontos bio
katalizátor működését a nöYekedés bioszintézi
sébe.n 

,\ bomlási tern1ékek másik része fólsa\'-antago
nistaként fejtheti ki hatását, így a nukleopro
teid szintézis, a nö-vekedés. a csont, eléi frjlóclése 
megállhat, s ennek következménye lehet a torz
szülés. E mellett szól, hogy a ftálsav a szen ezet 
szán1á1a teljesen idegen. s homláster1nékci ká1osan 
befolyásolhatják a magzati fojlődést. 

A C molekula súlyos áitalmakkal járó mellék
hatása tehát bomlásteJ.n1ékeinek kornpetitíY anta
gonista jellegével 111agya.1ázható, n1ell~yel n1egaka
dál~yozza a rnagzat fejlődéséhf'z szükséges bio
kémiai folyamatok eredményes lefolyását. blok
kolja az enzirnck és koenzin1ek működését 

Előadásának n1ásodik részéb0n F 1 i t z p10-

f(sszor a perorális antikoncipiensek farn1akolOgiá
ját ismer tette 

Az edr!ig általánosan használatos fogamzást 
gátló rnódszerek lény-ege, hog_y h.c-lyileg alkahna· 
zott mechanikai vagy \egyi gátló eszközökkel 
megakadályozzák az ondósejtek találkozását a 
petesejttel, így lehetetlenné teszik a fogamzás 
létrejöttét. Az ilyen célra alkalmazott eszközök 
azonban kényelmetlenek. r:; zavarják a no1ni éiint
kezés normális élettani folyamatát J~zért régi 
törekvés, 11ogy· egyszerűhh eszközökkel lrgyen 
111cgelőzh0tő a t<-'1 hes8ég bekövetkezése-

Ilyen egyszerű módszer a tabletta formájában 
szedhető 11ormonkészítmény, mely a fogamzásra 
különböző élettani folyamatok bekö,etkezésében 
gyakorol gátló hatást Ilyen lehet a petesejt 
érésének gátlása, az érett sejtek ,. ándorlásának és 
megtc1 mékenyítésének nlegakadáljrozása 

Már 1égebben ismert 'olt, hogy a természetrs 
'agy szintetikus ösztrogének, andrngének 'agy 
progeszteron meg tudják akadályozni az cnulá
ciót, a hipofizis első lebeny·ébrn tPrmelődó gona
dotrop hmmonok ehálasztásának gátlása útján. 
Ezek a szteroidok azonban nem használhatók fel 
az ovuláeió megakadályozására, mert nem kívána
tos mellékhatással jár alkalmazásuk. Így az ösztro
gének tartós használata áttöréses \érzést, ciklus
zavart, az androgének Yiiilizációt okoznak, míg 
a progeszteron parenterális alkalmazása (olajos 
injekció) nem célravezető. 

Mintegy 10 évvel ezelőtt került sor a természet
ben elő nem für<luló ún. „nor-steroid"-ok szintézi
sére Hamarosan kiderült, hogy ezek biológiailag 
aktív anyagok, legtöbbjük erélyes gest.agen hatású 
A több mint 200 szintetikus steroic! közül legalkal
masabbnak a 17-„-etinilösztrenolon és a 17-a
etinil-19·nor-tesztoszteron bizonyult. Ezek hatására 


