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,I:l-p K„ 3 a na u:: J{eaiJqamruzemHee pa3eum11e u öupeKmUBbl iJaAHeií.u1e20 pa1eumua ByőaneUJmCK01'i .YHueepcumemCfcoii AnmeKu.
Coo6nteHHe orrtt:Ch1sae1 passnrHe YttHsepcHre1cKoH

AnreKH B o6nacrn cHa6x<eHH5I neKapc1settHhIMH npenaj
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paraMJi, o6Y~IeHH5I H HaY'-l.HOÜ pa60Thl e 1950 f'OAa, e
BpeMeHH Hal.lHOHaJIH3HpOBaHH51 CHa6)1{eHH5I HaceJICHH51
IihIHCIIJ;HHi1 Me;:i;HI~HH
neKapcrseHH&rMH nperraparaMH
CKHH YHttsepcHTer HM CeMMenhseHca oT,u;eJIHJICH oT EY;:i;aneIII1CKoro Ytt11sepcHrera s 1951 ro;:i;Y, caMOCTOT11eJihHhtti cpaKYJirer <l>apMal{CBfH'-l.CCKHX HaYK ÓbIJI C03,D;aH B
1955 l'O,ll;Y. 9TH cpaKrhl ll.\1:eJIH BJIH51Hlie li Ha QlopMHposaHlie 3a,n;aq H ropH,D;li'-iCCl(OfO IlOJIO)l{eHH51 YHHBepCHTCTCKOti
An1eKH OpHrHHaJihHO YttttsepcnTeTcKaH AnreKa npHHa.n;JiemaJia K p51,n;Y nettrpaJihHhrx yqpe>K;:i;ettttH YH11sepcurera, cero)J;H5I OHa 5IBJI51CTC51 „opr aHH3aIJ;HOHHOJ'í: C,D;HHHu;eH o6YlfeHH5I'' <l>apMau;esrHqec1<oro <l>aKYJih'Iera„ Asrop
c<1nraer ttanfionec u;enccoo6pasttoH ;:i;attHYIO GlopMY opr aHHsa1.1nu KaK e T04KH speHH51 caMoll anTCKH, K3K H Cl>apMa··
l{esruqec1<oro <l>aKYJib1era H YHusepcHTeTa. TaK - attanorH'-l.HO Me;:i;Hl.IHHCKUM H 3Y6ospaqefiHhIM <DaKYJihreTaM
- Ha <l>apMaQeBTH'-l.eCKOM Cl>aKYJlbTere T3K>KC OCYil\eCTBHJIOCb rpoilttoe e;:i;HHCTBO OŐYtJCHH51, JIC'1C6Ho-npocpnnaKTHqecKoi1 H H3Y'-l.HOI'í: pa6orh1 B ;:i;aJI&HetiweM B coo6rr~eHHH
npHBO,D;liTC.51 063op nJiaHOB OTHOCHTCJlbHO ;:i;aJibtteH:ruero
pa3BHTH51 Yttttsepctt1eTcKoii AnreKH B o6nacrH ctta6>I<eHHH neKapcrseHHb!Mll npcnapaTaMH, o6Y'1€HH5I H HCCJIC)J.0BaHHTI

Dr Z. Z a lai : The develovnient of the Phcu macy of
the Rudap€:8t UniI:e1sity du1in.g 20 years- and the pi inciples
of it8 furthe1 derelopm,ent
The function of the Uni\· f;ISity Pha1rnacy on the filed
oi <lrug supply of the University Clinics, as well as on
the filed of teaching and scientific \Vork is revie,ve<l
since 1950, the year of t}:le socialization of ihe d1ug

7úir-ek -

supply system in Hunga1y„ The p1esent Semmel\veis University of l\1edical Sciences has been sepa1ated from the
Budapest University of Sciences in 1951 The independent Faculty of Pha1maey has been organized in 1955
The University Pha1macy belonged initially to th~
oentral institutions of the Univ81sity; at present it is
one of the „teaching 01ganizato1y units" of the Faculty
of Pha1mac:y This fo1m of 01ganization is belived to be
the most advantageous f1om the vie\v points both of the
Pha1macy and the Faculty of Pharmacy, and of the
University itself. The triple unity of teaching, healing
and scientific wor k has been thus realized at the Faculty
of Pharn1aey, sirnilarly to ihe conditions of the Faculty
of General JVIedicine and Fa.culty of Dental J\,l[edici.ne.
As a oonclusion, thc plans for fu1 ther development of
the aotivity of thelJ'Uiversity Pha1macy on all thrce
t811ains are broadly outlined

Z a i a i: Die z1vanzigjahrige Ent,wicklung
K
Dr
und Ent1vir__,klung81 ·ichllinien de1 Un ivei sitCit8apotheke
Budapest
Überblickt "\Viid die Ent\vicklung der Universitfitsapotheke auf den~ Gebiet der Arzneive1so1gung, des
Unt811ichts und de1 \\'Íssenschaftlich0n Tiitigkeit seit
1950 de1 Verstaatlichnng <les Apotheken\vesens Die
heutige „Se1n1nelweis" 1\iedizinische Unive1sitiit schicd
1951 ·von de1 Uni\'CJ·sitiit det V\Tissenschaften Budapest
ans, die selbststiindige Pharrna":.eutische F'a.kultiit \\llU'dt-J
1955 ins Leben ge1 ufen Diese Ande1 ungen "\ViI kten sich
auch auf die Aufgaben und Rechtsstellung der Unive1siUitsapotheke aus U1sp1ünglii:::h gehörte die Univc1sitfi.t.sapotheke zu den zentralen Einrichtungen dc1 UniVt-JI'Sit.iit, heuJ·.e gilt sie als 01ganisato1ische Unte1richtungseinhcit de1· Pharrnazcutischen Fakultát. Auch dci
'!c1fasse1 hetrachtet dicse 01ganisationsforrn SO"\vohl
aus de1 Sicht de1 ApothE!ke, \vie auch der FakultaJ a1n
bf;sten geeignct. So1nit hat sich auch an der l)harn1azeutisch0n Fakultiit die Einhcit von Untenicht, The1apic und \Vissonsohaftlicher Tatigkeit du1chgesetzt D0s\veite1en ,ve1do;.Jn Gedanken zur \VRil·.n1nnt\\·icklung de1
UniversiNitsapothcke in de1 Lelutatigkeit, A1zneiiniitelverso1gung und Fo1sc.:hung zun1 Ausd1uck gebracht

( Se11i1neltoeis Orvostudontányi Egyeteni, Egyete11i-i
Gyógyszertár Buda1Jest IX, Hőgyes Endre u. 7)

Étkezett: 1970 XU 4
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DH.. RÓZSA PÁL 70 ÉVES
Dr Rózsa Pál gyógyszerészt, a gyógyszerészeti tudományok doktor át, az Országos Közegészségügyi
Intézet njugdíjas tudományos főn1unkatársát szeretettel köszöntjük 70. születésnapja alkalmából
és - alkotó életének fontosabb adatait, eredményeit alábbiakban példaképpen kartáisaink elé
állítva - továbbra is erőt, egészséget kívánunk
neki
Rózsa I'ál, tisztviselő család gye1n1ckeként, 1901 március l-én szület.ett Komá1·01nban; ott végezte középiskoláit is 1919-ben ·lépett a gyógysze1·észi pályáxa és
1921--ben tette le a gyako1noki vizsgát Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, s itt szerezte meg 1923ban gyógyszt-J1ész1neste1i, inajd 1927·-ben - mái mint az
Egyetemi Gyógysze1·észeti Intézet tanársegéde ,,summa cun1 laude'' minősítéssel a gyógysze1észdokto1i
okl1o1vt:.:leL. Közben 1926- ban letette a g~vógy szer tá1 YeZt-Jiői (approhá<:iós) \ izsgát

A Pázn1ány Péter 1~udo1nányegyete1n Egyete111i
Gyógyszeitárában - később Gyógyszeiészeti Intézetében - 1923-tól 1936-ig mint egyetemi gyakornok, n1ajd 111int tanársegéd tevékenykedett
ainikor Schulek professzor hívására az Országos
Közegészségügyi Intézet kötelékébe lépett "tiozsonyi professzor az ebből az alkalon1ból kiadott
„Szolgálati bizonyítvány"-ban egyebek között a
következő érték:elést adta llózsa dr egyete1ni nlŰ
mind elméleti, mind gyakorlati
„
ködéséről:
téren elsőrendűen képzett, kiváló gyógyszerésznek
isn1erte1n 1neg, aki kitűnő képességeivel, r1agy tudásá\Tal, Rzo1galn1ával, a1nbíciójával a legteljesebb
111egelégedésen1et érden1elte ki, s őt bá1111ilyen
gyógyszerészi képesítést igénylő positio betöltésé1 e
kiválóan alkalmasnak és 111egfelelő11ek tarto111 "
Az Oiszágos Közegészségügvi Intézet kötelékébe

1971. március
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lépve nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a Kémiai
Osztály gyógyszerellenőrző-analitikai és tudományos munkájába, mely Schulek professzor szellemében kiterjedtmég számos technológiai-módszertani probléma t3:llUlmányozására is. Eredn1ényes
inunkájának dokurnentu1na az a n1űködési bizonyítvány, melyet Schulek professzor 1939. VII
24-én állított ki számára. Ebben a következő értékelést találjuk: „Működésének ideje alatt mindig
módot és alkalmat talált arra, hogy tudományos
kérdésekkel is foglalkozzék, melyeknek megoldását
mindenkor sikerrel elvégezte, úgy, hogy ezzel külföldi tudományos körök érdeklődését is felkeltette "
Az új tudo1nányos minősítési rendszer bevezetésekor, 1953-ban a Magyar Tudományos Akadémia
Tudományos Minősítő Bizottsága korábbi tudományos tevékenységének
eliBmeréseképpen a
„gyógyszerészeti tudományok kandidátusa" fokozatot, az egészségügyi miniszter pedig az Egészségügy Kiváló Dolgozója kitüntetést adományozta
neki. A gyógyszerészeti tudományok doktora fokozatot - disszertációjának eredn1ényes n1egvédése után - 1957-ben nyerte el
Rózsa dr. tudományos munkája mellett tevékeny
iészt vett a gyógyszertár-ellenőrzés korszerű megszervezésében és a gyógyszerész-szakfelügyelők kiképzésében Úgyszintén - n1int az Egészségügyi
Minisztérium által felkért -tanácsadó - közremű
ködött az Országos Gyógyszerészeti Intézet jogelődjének, az Jl~gészségügyi Minisztériu1n Műszaki
Fejlesztési Osztályának kifejlesztésében is Az
Egé87.Régügyi rr11do1nányo8 rra.ná~s Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottságának tagjaként
is elisn1erést szei:zett munkájával, melyet a Tanács
titkára az állandó bizottságok átszervezése alkalmából hivatalosan is méltányolt Továbbiakban az
MTA Kémiai Tudományok Osztályának Gyógyszerész Bizottságában végzett alkotó munkát
Munkaköri tevékenysége keretében egyik legnagyobb jelentőségű munkája a gyógyszertárban
1nagisztrálisan készített gyógyszerek mintavételezési és 1nin6sítési szabályzatának kidolgozása
volt Ezé1 t a lnűvéért mind az Egészségügyi
Mlnisztériun1, lnind Schulek professzor 1959-ben
külön írásbeli elismerését fejezte ki.
Szoi:osan vett 1nunkaköri tevékenységén kívül
maradandó értékű az V. Magyai Gyógyszerkönyv
szá1nos n16dszei:ének kidolgozása, és a szerkesztés
n1unkájában való tevékeny köz1en1űködése„ Nagy
jelentőségű volt a „Vénykészítéstani jegyzet" megÍi:ásába.n vállalt n1unkája, an1ely éveken át egyetemi tankönyvet pótolt. A gyógyszerész szakfelügyelői intézn1ény kifejlesztésében, az első szakfelügyelő g:yógyszerészkáderek kiválogatásában és
kiképzésében, majd levizsgáztatásában oroszlánrészt végzett Ehhez a inunkához szoi:osan ka1)csolódott a gyógyszerek egységes minősítését biztosító szabályzat kidolgozása, mely lehetővé teszi,
hogy a szakmai gondosság mértékét a szakfelügyelő
számokkal is jellemezhesse (A szabályzatot az
Egészségügyi Minisztérium 1959 I l-én léptette
hatályba.)
A gyógyszertá1i rnunka legn1agasabb szintű elbírálása mellett 1956-ban feladatává vált a gyógyszergyára.k nlinőségellenőrző szervezetének f6lül-
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vizsgálása, a fCjlesztés lehetséges n1ódozatainak tanuln1"ányozása, a gyógyszer készítn1ények n1inősé
gének javítását gátló tényeziík felkutatása és kiküszöbölésük szorgalmazása Sokoldalú tudását,
tapasztalatait Schnlek prnfesszor a Vl 'lfagyar
Gyógyszerkönyv előkészítésében is igénybe vette;
ebben a munkában inint a K.é1niai és a Galenusi Albizottság tagjaként vett tevékeny részt
Társadalmi-tudo1nányos tevékenysége js kin1agasló. A következő szei:vezeteknek, bizottságoknak
volt tagja, illetve tagja részben ina is a 1nár en1lí-·
tetteken kívül: :B~öld1r1űvelésügyi Minisztériu111
Gyógynövény
JcllegmegállapítÓ
Bizottsága;
Gyógynövények
Szakértőbizottsága;
Magvar
Gyógyszerészeti Társaság Vezetősége: Szakfelügyelők Vizsgáztató Biz~ttsága

Az Orvostovábbképző Intézetben tarioit rendsze1·es előadásain kívül szá1nos előadást ta„rtott
kongresszusokon, tudo1ná11yos üléseken, korábban
a Gyógysze1észtudon1ányi Tá1saság, nlajd a l\1agyar Gyógyszerészeti Társaság különféle szervezeteiben, s végül, de nen1 utolsóso1 ban -- az Országos
Közegészségüg3ri Intézet referáló szakülésein, n1elyek ott a tudományos szen1élyzet utánpótlásának
füntos tényezői Sokoldalú n1unkásságának szerves
részeként ön1nagát is állandóan képezte, közben
számos gyógyszeran11litika,i újítást is kidolgozott,
melyeket a gyakorlatban Í11a 111ár széleskörűen alkaln1aznak Az önképzés n1ód:-;zerei n1ellett egyebek között elvégezte a _l\lagyar rru(lo1nánvos Akadémia háron1éves filozófiai tanfülya1nát is
Tudon1ányos tevékenységének legn1éltóbb dokumentuma a hazai és külföldi szaklnpokban 111egjelent szakn1unkáinak alábbi cí111jegyzéke:
1 Az extractun1 eolocJnthidis colocynthin-ta1taln1Ú·
nak gravimetriás n1egha'tá1ozása. ]lf. Gy 'I'. ]~ 1928 :~
sz. (Rózsa Pál) - 2 A„ tablettAzásról .11 Gy. T. E,
1935 2 sz ( Rózr,;a Pál) - 3 A pilulák1ól. 111. Oy. T. E
1935. :{ sz ( Róz8a fál). - 4 i\. főzctek1ől és fo11áza. ..
t.okról ,1. Oy. T E· 19:115 (i sz ( Róz.ga Pál) - 0
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A diaethyl-, illEJtve a diallyl-barbitursav titrin1etriáS
ba1bitursav-szár1nazékok meghatározása
.~
n1érése
ecetsav, sa1icylsav, phenylcincho,ninsav, theobromin és
theophyllin 1ne_llett M. Gy T. E 1938. 2. sz. (Schulek
Ele·mér és Rózsa Pdl)o-- 6. l\1assanalytischc Bestimn1ung
von Diathyl-bez"'iv. Diallylbarbitursiiure. Zschr /„ an.al.
(!heniie 1938„ Bd. 112, Heft 11 u. 12 (E. Schulek und
P Rózf3a} - 7 Das p-Aethoxychrysoidin, ein besondcrs
geeigneter „multiformer" Indikator der Acidi- und Alkalimetrie, der Oxydimetrie (Cerimctrie, PeunanganatO··
n1etrie, Bromatometrie) und der Argentometrie Z8clM.
f. anal Ohe1nie 1938. Bd.115, Heft 5 u 6 (E. Schulek und
P. Rózsa) - 8 Beitrágc zur Bestirnmung <les f1eicn
Jods und des J'odid-Jods nebeneinande1, insbesondere in
der Jodtinktu1 und Jod-Jodkali-Salbc. Pharnt,, ZhaUc
1938 Jah1gang 79, N~·. 48 (E. Schulek, P„ Róz'la. und
111á1ta t:„ Szily) - 9 über dic Comprimata theobrornini
jodati Udcs Ungarischen A1 :r,neibuches. Pha1 ·m. Zhalle
1938. Jahrgang 79, Nr. 8 ( P. R.) - 10. A felkent tapaszok (09llemplastrurnok) chemiai vizsgála_ta Gyógyszerészek E-vkönyoe 1939 (Schulek Elem.é1 és Róz8a Pál)
11 Chcn-iisohe Untersuchung von Collernplastris
(T-Ieftpflastern). Plu.u1n. Zhalle 1939 Jalngang 80, N1 19
u. 20 (E. Schulek und J>. Róz;:a). - 12 Nachwcis und
Best.im1nung arsenhaltiger Ka1npfstoífe in Trink\viis··
sc1n _Pha1m. Zhalle 1939. Jahrgang 80, Ni 35 (E. Schulek und P. Rózsa). - 13 .Aethylalkoholbestirnmung nach
vo1angehender Reinigung der Alkoholdiir11pfe du1ch
Adsorption. Z8chr. f. anal. Ohem.ie 1939 Bd. 11 i, Helt
11 u 12 (E Schulek und P. Róz8a). - 14. Az aethylakohol n1eghatározása a:t; a.lli;:oholgő,,;öknek, adsorptióva.l
való előzetes tisztítása után. 111 Gy T. E 1940. 6. sz
(Schulek Elenié1 és Rózsa Pál) - 15„ A szabad jód és
jodid-jód meghatározása egymás mellett jódkáliumos
szeszes jódoldatban és jódkáliun-ios jódkenőcsben
Gyógyszerészek É·vkönyve 1942. (Schulek _Eleniér, Rózsa
Pál és Szily·né Sztéhló 1\fá1ta) - 16 Uj eljárás a vbenzochinon mérésé1e és a ohinhydron n:1ennyiségi vizsgálatát a. 111agya1 Ohern,iai Folyóirat 1940 4-G évf 1012. f-üzet (Schulek Ele·m,ét és Rd:;.sa Pál) - 17 I3ro1natomet1isohe 13cstinunung der l-Ascorbinsf.iu1e (Vita1ninC). Z8ch1 / a?ial. Ohemie 1940. Bd 121, Heft 1 u. 2
(E. Schulek, J. J(ovács und P. Rózsa) - 18 Neues
Vcríah1en zu1 Besiin1n1ung <les p-Benzochinons und zur
P1üfung des Chinhydrons. Zschr f a,nal Ohe1nie 1940
Bd. 121, Heft 7 u. 8 (E. Schulek und P Róz9a) - 19
A szappan··szesz, a káliums:r,appa~1-szesz és az amn1óniás
olaj vi:r,sgálatá1ól Gyógy~ze1·észekEvkönyve 19-11. (Schulek
Ele1né1 és Rózsa Pál,) - 20. Néhány v-a1ninobenzolsulfonamid-_szá11nazék quant.itativ n1eghatá1ozásá1·ól
i11 Oy .. '!' E. 1941 3.sz (SchulekElen1érésRózsa,Pál)
- 21 lJbe1 <lie quantitative Bestirnrnung von cinig~n pA1ninobi:;nzolsulfon{"'mid-Dt!1iv aten Zsclu f. a.nal. Olnrnie 1941. Bd 122, J-3.:E;ft. 3 u 4 (E Schulek und ]"J Rózr;a)
- 22. A szappan-szesz, a káli-szappan-szesz és az a1n1noniás olaj vizsgálatá1ól M (Jy. T. É. 1941. 3 sz
(Schulek Ele1né1' és Rózsa Pál) - 23 A ihcophyllin
tiüin1et~iás incghatá1ozása gyógysze1keve1·ékekbi:;n. 111
Gy. T. E 1941 3. sz. (Schulek Elemér és Róz9a Pál). 24 Beituige zur tit1iinet1ischen Bestünrnung <les 'l'heophyllins in A1zneige1nischen. Zsch1. f anal Ohemie 1941
13d. 122, Heft 3 u. 4 (E Sr,hulek und P. Róz8a) - 25
A kinonok cerimeüiás mérése ,különös tekintettel a K··
\'itarnin-hatású 2-rnetil-1,4--naft,okinonra„ A 2-rnetil-1,4-na.ftokinon új szín1eakciójá1ól. 111agyru ()hen1iai Folyóii·at 19í1 47. évf 4-7. sz (Schulek Ele1néi és Róz'Ja
Pál). - 26 Cc1imet1isches Ve1fah1en zu1 Bestiinrnung
de1 Chinonc, insbesondere des 2-lVIethyl-1,4-naphtochinons n1it Vitamin--I-C-ahnliche1 v'.rükung. Eine Fai breaktion des 2-l\-Ieth;yl-1,4--naphtoc::hinons. Zsch1, 111ilnochemie 1941 Bd 29, Heft 3 u 4 (E Schulek und I'
Róz>Ja) - 27. Beit1iige zur Bestimmung einige1 21\f i:;thylnaphtochinon-( 1,4)-bz\v 1.fcthylnaphtohydrochinon-De1 ivate. Be1 ichte de1 Deut<Jchen Oheini~'chen Ge8ell8chaft 194-2. Jah1gang 75, _Fieft 12 (E Schulek und P
Rózsa). - 28 Beitriige zn1 qu8;nlitativcn Bestiin1nung
<les a-Tocophe1ols, des 2,3,5-Trimcthyl-í$(:3'-oxy-:3', 7',
11 ', 15'-teti a1nethyl-hexadccyl_)-p-benzochi nons („'IoCopherochinons") und <les Acetyl-a--tocopherols, insbi:;sonde1e df;g letzte1en in öliger Lösw1g Zsch1. f. a-nr_d.
Ohen1ie 19.13. Bd 12G, I-Ieft 7 (E Schulek und P. Róz8a)

15. évfolyam 3 szám

- 29 .Az .:x-tocophet'Ol, a 2,3,5-trimethyl-6-(3'„oxy-3', i',
11 ', 15' -tetran10thyl-hexadecyl)-p··benz oohinon {toeopherochinon) és az aoi:;tyl··a-tocopherol quan!itativ méTéséről. 111ate1natikai é.~' Te1·mészettudomán-yi EJtesílÖ 1942.
61. kötet (Schulek Elemé1 és Rózsa Pál). - 30 Néhány
2-methyl-1,4--naphtochinon-, illetve 111ethyl--naphtohydrochinon-származék quantitativ n1cghatározásáról . .Ma·
tematikai és Természettudo·1nányi Éi te sítő 1943 62. kötet
(SchuZ.ek EleméJ és Róz<Ja Pál). - 31 Adatok a qualitatív és quantitatív mikr·okén1iai analízis problematikájához, különös tekintettel a t.oxilJ:ológiai és a gyógyszervizsgálatok1a Gyógy8zerészek Evköriyve 1944. 26 évf
(Sr)iulek Elernír és Róz8a Pál) - 32. A„ gyógyszertárvizsgálalok szükségessége és hiánya. (Orvosok, vagy
gyóg~ysze1észek végemék,._e~rL_,,Gyógy>Jzetész'' 1946„
( Róz>Ja _Pál) - :13. A titrálás végpontjának felismerése
nagyobb folyadék1nennyiségek esetén. 111agyai Kémikusok Lapja 1946 3. sz. (Schulek Elenié1 és Rózsa Pál) 34. A phenolpthalein izolálása en1_odint ta1 tabnazó gyógySZtJ1es kcve1ékekből. ]\-1. Gy. '1 1 . E 1947„ 1-2. sz (Rózsa.
Pál) - 35 Egy, a kolorimet1iánál :figyelembe nen-i vett
22 sz.
jelenségről. il[agya1' KéniikU'JOk Lapja 1947
(Vastagh (}ábor és Rózsa Pál) - 36„ A IV. 3'-íagyar
(_}yógyszerkönyvben hivatalos table~ták ható~nyag-t.a1talrnának ellenő1zése 111 Gy. T E 5-6 sz. (Rózsa
Pál) - 37. ]\Téhány budapesti te11nálvíz újabb ké1niai
,.izsgálata. Jiid1'ológiai Közlöny 194 7. XXVII, 5-8. sz
(Schulek Elenuh és Rózsa Pál). - 38. A gyógyszertárvizsgálatok alkalmával sze1zett tapasztalatok „(Jyógysze1ész" 1949 (Rózsa Pál) - 39 A növényi éleln-iiszerek sejtfalának összetétele és változása az en1észtés folyan1án„ J\1 űegyete1ni ](özleniénJJek 1948 3. sz (Vastagh
Gábor és Róz':la Pál) - 40 Ujabb p-amino--benzolsulfonan:üd-szár1nazékok quantitativ rneghatározásáTól
711 Gy T E 1948. 5-6. sz ( Róz8a Pál) - 41. Az ópiumtinktúra pótlására fo1galon1ba hozott készítn-iények
vizsgálata . .i11. Gy T E.1948. 5-6 sz ( Róz<Ja Pál)„ 42
A gyógyszertárak berendezése, felsze1elést:> és a gyógysze1ek szaksze1(i eltartása „(iyógyszeré8z" 1949. ( Róz8a
P.) - 43 Az cphed1inun1 hydrueholorieurn és 1;odt::iuun1
hydrochloricun1 n1eghatá1nzása cgy1nás mellett, gyógysze1·es keverékekben. M Gy„ T É. 1949 23 évf. 1. sz
( Róz.~·a Pál) - 44 Vénykészítéstani jegyzet (Bevezetés
a rec0plú1ába) Gyógy<Jzerész Szak Tanulmányi O<Jztálya.
1950. (Csipke Zoltán,, ](un F'rncnc,, Ligeti Feienc, Ligeti
Vikto1 és Ráz.fia Pál) - 45. Eine neue An\vendung dcr
Acto
perrnanganatornetr·ischen r.y1an1idon-Tit1ation.
Phcu ni.nceutica 1 nle1·na.lionalis 1950 \l ol. I, No 2 (E.
Schulek und P. Róz.sa) - 4-G, Gyógyszeres készítmén~yek
bi:r.1nuttartaln1ának ineghatározása rnikro- és félmikro·
n1é1etben 1lfagyri.1 I{é-1nini ff~olyóúut 1952. 58. évf. 5 sz
( Róz""a. Pál) - 4 7 1-(is n10nnyiségű ati opin kolo1iinet1iás ineghatá1ozá.sa. 1\iagya1 ]{émiai F'ályóirat 1952. 58
évf 12 sz (Rózsa _Pál). - 48. ~!\._ tropasavészterek n~eg
hat:ározása d1"0gokbitn, galenikurnokban és gyógyszcrkülönlegesség{·Jkben tropasa\. alapján. 111agynr Kén?-iai
FolyóiJat 1953. 59 óvf 9 sz (Rózsa Pál) - 49 A piramidon ce1imclliás n1cghatá1ozása 1l1agyri.1 ]{érn,iai Fol-yóil'al 19_53 59 évf 7. sz (Rózsa, Pál). - 50. Uj eljárás
az aneu1in inennyiségi ineghatá1ozásá1a. i11agyar Ké·mini FolyóiJa.t 1955 Gl. évf 4. sz. ( Róz'3a Pál). - 51 A
káhun1 és ná.i.iiun-i 1neghaiá1ozáSa 0gy1nás rn0llcí·t, sóikban Acta phar1n hung 1953 2:~ évf 2 sz„ (Rózsa
Pál). - 52 A solanacea-alkaloidok inennyiségi rneghatározása „Oyógy<?zeré11z" 1955. (Rózsa Pál). - 53. Ada··
tok az an-iidazofen elválasztásához gyógysz0rkeverékek
vizsgálatánál Acla pha.11n hung 1955 25. évf 1 sz
54 Adatok a hipofoszfitos szirup
(Rózsa Pál)
foszfiittá oxidált hipofOszfit-ta1tahnának meghatá.ro:r,ásához Acta pha11n. hung 1955 25. évf. G. sz (Rózsa Pál
és Záb1ák Déne8né) - 55. ~!\_z azofCn kolo1iméteres meg··
határozása an1ida~ofCn mellett, por alakú g:yógyszerkcvcrékckben Acta ]Jhatni..hung. 1951 27. óvf (j sz 247. o
( Róz':la Pál) - 5(), Néhány arornás prin1er a1nino-·cso··
portot tartaln1azó gyógyszer kolo1in1éteres rnegha.tá.10zása por alakú gyógyszerkevei:ékekben Acta pha1m
hung 1958.28. évf. 1-lR o. (Róz9aPál). -57.Ada.tok
a hipofoszfitos szirup foszfáttá oxidált hipofüszfit-ta1tahnának kolorimétt:>res n1eghatározásához. Acta pha1'n1
hung. l 958. 28 é\ f; 4- sz. 145 o (Rózsa Pál) - 58
Adatok az aneurin n1ennyiségi n1eghatározásához kén··
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ta1t.alotn alapján Ac_ta pha11n. hung. 1958 28. évf
o
( RózBa Pál) - 59 Adatok a tropasavészt erek és a 4dimetil··an1in o-benzaldehid között lezajló i·eakoió tanul1nányozásáho z„ Acta pha1m hung. 1959. 29. évf. 49. o
(Rózsa Pál). -_:__---60., __ Adatok gyógysze1kés zít,mén} ek halogenid· tar:faln1ának -közvetlen térfogatos incghatározá sához .Acta pha11n. hung. 1960 30. évf 5. o (Rózsa
Pál) - 61. Adatok a szeszes jódoldat szabad jód- és
jodidjód-ta1 ta.Irnának 1neghatározá sához Acta pha1 m
hung 1960 30. év-f. 84-. o„ (Rózsa Pál). - 62 Ada.tok a
száraz belladonnale vél-kivonat alkaloidta1ta lmának
meghatá1ozá sá1a Acta. pha11n. hung. 1960. 30 évf„ 150
o (Rózsa Pál) - G3 Ada.tok az Ipekakuána- tinktúra
stabilitásána k vizsgálatához . Acta pha1m. hung 1961
31. é1.-f 97 o ( Róz5a Pál) - 64. Adatok a káliurnguajal~olszulfonát rneghat.ározá sához Act.a pha1 m.. hung.
1962. 32 évf. 11 o { Rózfla Pál) - 65. G-yo1s eljárás a
szeszes jódoldat S.labad jódjának és jodi<ljódjána k egymás melletti rneghat-ározá sához Acta pha11n hung 1962
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32 évf 9i. o. (Róz'Ja .Pál). - 66 Adatok a kloridion
rnerku1ll:n8t1 iás meghatározá sához Acta pha1n1.. hung
1963 33 évf 97 old - 67„ Adatok a vazelin 1ninősítésé
hez. Á.r;fctpha1m hung 1964. 34. évf 31. old. - 68. Új eljárás a pilocarpiniun1 ·-klorid meghatá1ozá sá1a. Acta
pha11n. hung. 1964 34 évf. 9. old - 69„ Adatok a bá··
riun1s:tulfátb an s:tennJ ezésképpön elófü1dulható , savba.n
(evet.sav, sósav) oldódó báriurnvtJgyü letek kin1utatás~
hoz Al-ta. pha1·„n. hung 1965. 35. évf. 61 old - 70. Uj
eljárás a fizosztig1nini urn-szalicilát, a szkopola1nini un1bron1id és az atropinbá'.lis me_ghat.ár9zá sá1a. Acta pha1·m
hung. 19fl5 35_. évf. lí5 old. - 71 Uj eljárásasztri chniniumn5trát ineghatá.rozá sára .Actn pha1 Jn hu-ng. 1966
36„ évf. 1-4. old. (Rózsa Pál) - 72. Kísé1letek néhány
d1og alkaloidáit kiséffl,,W;-J.1 lóbázisok kiküszöbölés ére
Gyógy8zeré'lzet 1967. - 73 1Jj eljárás arezorcin meghatározására gyógysZe1kc ve1ékekben .1cta pha1m hung
1967. - 74. A káliun1 rnódosít-ott térfogatos mérése
Acta phar·m hung l!)ö7
Dr L1áng Béla

GYÓGYSZERÉSZNAPOK BUDAPESTEN
A gyógyszmel látás állami kezelésbe vételének
20 évfordulója alkalmából a Magyar Gyógyszeré szeti Társaság ButlttpeHti Szervezete 1970 noven1ber 12-14 között rendezte meg a Budapesti
Gyógyszerésznapokat Az ünnepi ülést dr Váradi
József főgyógyszerész, a Magyar Gyógyszeré szeti
Társaság Budapesti szervezetén ek elnöke uyitotta
ineg. A ple11áris előadások keretében Rázsó J stván
fővárosi vezető fügyógyszer ész, a Fővárosi Tanács
Gyógyszert ári Központján ak igazgatója elemezte
a Főváros gyógysze1e llátásának az ehnúlt 20 év
alatti fejliídését Kité1 t azokra a problémákr a, melyeket a gyógyszertá iak korszmíítlen sége és egyenetlen területi elos7_;tása okozott a fövárosban Ezt
az eltelt 20 év alatt iészben sikei ült is megoldani
1\fa 1nár a füváros lakóina.k és gyógysze1 tárainak
száma eléri a legfeljettebb országok nagyvárosai nak színvonalát . Előadásába.n szólt 1nég a korszeríí gyógyszerel látás problémáitó l és az ezekkel
kapcsolatos feladatokró l
Dr Zalrú Károly, a Magyar Gyógyszeré szeti
Társaság főtitkára, a SOTE gyógyszertá rának
igazgatója, nagy érdeklődéssel kísért előadásában
beszá1nolt az intézet 20 éves fejlőctéséről és a. to~
vábbi fejlesztés irányelveiről. 1 Bar tus Györgyné
szakfelügyelő az intézeti gyógyszerel látás alakulását is1nertettc. Ezt az átalakulást már a szán1sze1 ű
adatok is jelzik l\fég inkább aláhúzza a szükségletnek megfelelően specializáló dott és a szakmailag
igényesebbé \iá]t intézeti gvógyszertá ri n1unka
A n1inőségi fCjlődés1e n1utat a steril laboratóriumok, illetve helyenként a mikrobiológ iai labor atóriu1n létesítése
1
Az előadást lapunk más h8lyén teljes terjedelembe n
közöljük (Szerk)

A plenáris előadások elhangzása után elsősorban
szervezési ké1désekkol foglalkoztak az előadók
A n1ásodik napon az előadások két szekcióban
folytak Ezek tárgyköre a gyógyszerés zi teclmológia, gyógynövén yisn1eret, valamint az analitika
volt A szerzők nagyobb folc tára mellett dolgozó
gyógyszerész. Több olyan előadás volt, amelyben
mvostársszerzőkkel dolgozták fel a gyakorlati életben felmerült problémáka t A sikeres megoldás
arra mutat, hogy ez az együttmííkö dés a betegellátás szen11Jontjából kívánatos és hasznos. ~t\. gyáripar területén dolgozó gyógyszerészek: is' töblJ értékes előadással járultak hozzá a Budapesti Gyógyszerésznapo k sikeréhez
Az előadások jelentős része a gyógyszertá ri
aszeptikus ~ 1nunkafolya n1atok szervezésév el foglalkozoi t Ertékelte azok eredn1ényei t, is111ertette
a gyógvszertá rhan készülő injekciók helyileg ki-

1. áb1a. A Budapesti

Gyógy~'ze1é~zna,pok cl11ök~Jge

