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Dl: Horvá1h Dénes
r\ hazai gyógyszerészet történetét kutatók

előtt

köz-

is1nert a szak.J11a régi gondja. hogy a gyógyszerész tevékenysCgét ncn1 gyógyszerészek bíráltük el. 1\/o::son.Fi
Sándor professzor - akinek a hazai gyógyszerészet
hi\·atúsunk közn1cgbecsületének n1cgteren1tésébcn oly
sokat köszönhet - inég \ 936-b~1n az Ors::ágos Fc/s6okrot1isi r:.011grcss::11so11 tartott clö;1dúsúban az oktatús kérdé~cín túl többek küzütt szak1núnk cgy·ik régi problén1ój:·1ra is kítén. így a gyógyszertúrvizsgú!atok érvényben
lévö rendszerére. Nagyon diplo111atikusan külföldi példúkra hivatkoz\·a javasolta a ,..szakértö gyógyszerész"
hc\·un~isút a tisztiorvos közegészségügyi fclüg;.:elö
h~\·ékcnységébc. Dc e túrgyban rendelet n1eg az 19..J.O-cs
években scin született. Ennek ellenére ezen évtizedben
111úr voltak föorvosok. akik a g:yógyszcrtúr vizsgólJtokhoz nz OKI I(én1ini Osztúlyóról gyógyszcrész-fclügyciöket hivtak 111cg. Ezt a gyakorlatot klh·ctte Sopron 111cgye tiszti-flíorvosa is. aki a szokúsos gyóg)'Szcrtúr vizsgúla1ra lü\·úi gyógyszcrtúran1ba llt: Zboroy Bcrrulonnul
és egy kén1szcrcit szóllitó laborúnssnl szúllt ki. Ezt
azonban akkor inég rendelet nen1 írta c\ö.
.:.\ gyógyszertúrak 1950-cs ál\an1osítúsa utún a szc111élyükhcn n1eghurcolt és rrusztrúlt gyógyszerészek
szakn1újuk n1egbecsü!ését. annak fejlesztését tekintették az cgyct!t~n kitörési ir<inynak ..A.z eleinte laikusok
últal igazgatott és ellcnörzött g:yógyszerc\lútúsban
késöhb a betegek jó gyúgyszcrellútúsa érdekében rendeleti úton gyógyszerészi képc~;ítéshcz kötött inínyító stútusokat hoztak létre. így c\l)l1b a vúllalati fögyógyszcr0sz st{ttusút. 111ajd a gyógyszerész-szakfelügyeletet. .'"\
szakf'elügyelök ncn1csak a gyógyszcrtúrak szakn1ai cl!cnörzé."ét végcztr:k. hancin tan.úcsndói. dc különösen
kezdetben oktat(li is voltak a gyógyszertárak nninkatúr.sainak.
\legyénk szakCclügyclöi és analitikusai a kövctkczi.ik voltak: Pergcr Ignác ( 1951-1952). Bogcha-1\T(J\'Ók
Zol1tí11 ( 1952-1956 vczetö. utúna n1cgyei f'ögyógyszerész). ,/!: !-!or\·áth f),}11cs ( ! 952~ 1956 közütt beosztott.
111;.~jd \·czetö szakli::lügyclö J 95K. szeptcinbcrig). C'sorhu P,i/né ( 1956-tól bciJSZtott szakCclügyclö). Kolos
C:Yahu ( 1{)58--1960 között vczctö szakfclüg;'elö. utüna
igazgató). C'sprha [),í/111} ( 1960-1970 között vezetö
nyugdíjb~1 incnctcléigl. llt: f'(1rrc\ 1\fihály ( 1960-tól beosztott. n1'1jd 1970-1976 között vezctü szakt'elügyelö).
d1: /\"orúcsonyi ()/go ( 1962-töl a szakfclügyclctcn analitikus. 196 7- l 976 közütt bcos?.tott. n1ajd vczctö ! 989igl. Balogh Gyürgy ( 1967- J 970 köztitt nnalitikus). d1:
f)\'or::úk Béláné ( 1970-1991 küzütt analitikus. szülési
szahadsúga idején d1: /)apy Lcy"os. 111ajd eb: Gunthcr

Ta11uís11C helycttesítt:tte), 1'(1rgá11C d1: Po::sgay Ilona
( 1976-tól beosztott. majd 1991-től vezető szakfelügyelő). ,{J: Váci .ló~se( ( 1980-tól beosztott. majd
1989-1991 között vezető szakfelügyelö ). 1983-tól.

n1int 1nikrobiológiai ellenőrzést \'égző szakfelügyelő:
1C)Q1 szeptcn1bertö! az .'\NTSZ-hcz került n1egyci tiszl i-fögyógyszcrészne\(). / "urgú11é d1: Po::sguy !/0110
( !991-1992 között \·ezetéi szak!'clügycl(i) ..~\ szak!"clügye!ük az útalaku!ú;.; idején a 1ninüségbiztositúsi osztúly \'ezetésc n1c\lctt. egy ideig 111égjúrtak a gyógyszcrtúrakba cllenörizni.
J(ezdetbcn a labortóriun1ban egy. ni<:~jd 2 \'izsgúzott
gyógyszertári as.szisztens dolgozott. aztón létszún1uk
fllkozatosan bfJ\·ült. I(özülük üt Sopronban gyógyszcranalitikus képesítést szerzett. 1980-tól 1núr 6 asszisztens dolgozott a laboratóriun1ban.
J(ezdctben a szak!\:lügy·clöi l~1bnratóriun1 2 hclyiségblil {i!!t. n1ajd 1956-ban ez egy tovúbbi helyiséggel
bövü!t. Ekkor a gyógyszcrtúri központ Györütt a Jókai
utc~iban \'O!t. ldó\'el a Szabolcska u. 3. szú111ú telken fokozatosan 111cgépült a gyógyszcnúri központ új épliletegyürtcsc. Elóbb a raktúrt létesítették. nK1jd útjött oda a
ga!cnusi laboratóriun1 és a szakfclügyc\ct is. „~z irodahúz n1cllett 1984-ben létesült egy szabúlyosan felszerelt
nlikrobiolögiai laboratöriun1. 111clybcn a vizsgálatokat
d1: / "úc:i Já::.se./" n1ikrobiológiai gyógyszcrcllenörzési
s;akg)'ógyszcrész \·égcztc.
Kezdetben a gyógyszertúrakból gylíjtlittük be a \'izsgú!atokhoz szüks~gcs eszközüket. 111ajd fokozatosan nz
újabb. egyre bövüllí vizsgúlatokhoz a szükséges cszkör.likct kllzpontilag szereztük be .
.-\ gyógyszcr\·izsgúló laboratóriun1 n1üszcrparkja:
- asztali centrifuga .
„. auton1ata analitikai rnérlcg 3 db.
-- Boetius füthctő túrgyasztnlú n1ikroszkóp.
-„ clektron1os szúritószekrény.
·- cg-os gyorsn1érlcg 2 db.
- 1-löppler viszkozin1éter.

hütögép,
111ágnescs keverő 2 db,
- lvlohr-\Vcstphal f'éle inérlcg,
- rúzógép.
- rcfraktorn1éter. spcktrofoton1Ctcr (Typ.Spcktron1on 360.)
- súlyfclrakós ana!itikni n1érleg 2 db.
- tcrn1osztút.
-- titri pl-l-n1Crö.
- v{1kuun1 szárítószekrény.
- potcncio1nétcr,
~
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polarizúciós tnikroszkóp.
- kondukton1éter.
- réterkron1atogr;:ifitihoz szükséges eszközök.
! 953-ban létrehoztuk a szakkönyvtúrat, n1clyet fokozatosan bővítettünk. Ezzel púrhuza1nosan Sopronban
is létesítettünk és hasonlóan fejlesztettünk egy szakkönyv1úrnt. Kezdetben 200. mnjd 1974-ben múr 1300
kötetet tartottunk szá1non. r\ szakkönyvtárnak 16 hazai
és 9 külföldi szakf'olyóiral járt.
.A gyógyszertúr vállalat galenusi laborat6riu111a
J 955. novc111bcr l-jén létesült a régi telephelyen. a Jókai LHcúb~111. inajd 1964-ben a Szabolcska utcai raktárépület II. c1ncletérc került. Itt n1úr 6 helyiségből {lllt. kibövüh·c aszeptikus 111unkahcllycl. .-\ n1intúk vizsgú!atút
a szakfelügyeléii laboratóriun1ban fl'.lelös szetnClyek
(analitikus gyógyszerész és asszisztensek) végezték.
/\ galcnusi !aboratóriun1 vezetöi voltak: C\'orba
Púfnl;, !Júnhcgyi Já:sejln;. Ru111hus ,Sándo1: Bogcha,\'u1«ík Zolti.in, d1: /-\11~1· lA!fos. Rúc: G'i:clla. d1: G'1111rhcr
To11l(ÍSl!é. r·rih1:',k h?l'lÍll .
.~\ sz~1k!Clligyclök 1nunkújuk könnyítésére kidolgoztak tlibb .J1úzi" hasznúlntra szolgú!ó \·izsgú!ati e!öiratot.
u1nclyekct csak részben közöltek le.
."\ túrgyidöszakban 15 cgyctcnii doktori Crtekczés
készült. !(üzlilük íl1rgánl.; d1: Po:sgay Ilona és D1·or:úk
/J1)lú11i: (/J: kísérletes 111unkúinnk nagy része a szakfelügyclöi laporatóriun1ban készült. Szak!Clügyelőink ez
idöszakban készítették doktori értekczéscikct: LÍI: i'(uTÓ
.\lihú~r: .:..\rzéntriszu!lid és stibiun1triszulfid kéntartaln1únak 1111.~ghatúrozúsa. 1963. Szeged. - d1: Popy Lqjos:
..i..datok a guanetidinszulfút-tartnln1ú sze111csepp készítéséhez és stabilitási \·izsgúlatúhoz. 1967. Szeged. - ch:
!\arácso11yi (J/ga: ,„\datok a szullüna1nidok krisztallogrúliai \·izsg~ilatúhoz. 1972, Budapest. - ch: r-·ác:i Jrí:sc_(
Szalicilsav. barbitursav- és xantinszúnnazékok
111ikrokrisztnlloszkópiús vizsgúlatn. 1975. Szeged. 1úrgánL;. d1: Po:sgoy !lonu: :\nalgctikus hatúsú porkeverékek spektrofoton1ctriús 111eghatúrozósi lehetősége.
1988. Budapest. - di: f)l·or:ák Béláné: ."\n1inophcnazon
bo111lús\'ÍZsgúlat 111agisztrúlis készítn1ényekbcn. 1988.
Budapest.
D1: / "úl·:i .!tJ:sL:f'szakfc!ügyclö \'isszacn1lékezésCbcn
így ír: „ 1980-ban kcrülten1 be a szakfelügyeletrc. a111ikor n gyógyszcrkészítn1ények fizikai, kén1iai vizsgúlatút viszonylag jól t~lszerelt laboratóriun1ban végeztük. Folyan1atosan képeztük 111agunkat és nagyon sok
érdekes, új JC!isn1erés. összefüggés. ered1nény született
111cg. ;.-\ közös n1unkn crcc.hnénycként alakult ki a vizsgálati cljúrúsokat rCsz!etcsen leíró Boulctin, szá111os
egyéni új ítúst tnrtal 111az\·a.
:\·-Iindii! \'Olt tén1únk. ~unit különböző n1cgvei VH!!V
orszúgos 1~endczvénycn is1ncrtethettünk. f\ttö1~-st hoz~lt
pl. a \·ízn1t.:ntes titrú!úsok rutinszcrü alkaln1azúsn. vagy
pl. a po1encio111ctrikus végpontjelzés. avagy a spektrot01on1etria ..~\111ikor clörc 111eghatúroztuk a 111érés vúrható ercdn1ényét és a gyakorlatban azt n1egvalósítottuk
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úgy. ~1hogy az vúrható volt. azt igazi sikerként élhettük
111eg .
.„\ 80-as évek elején egyre isn1ertcbbé vált. hogy egy
gyógyszernek nen1csak a hatóany'ag koncentn:iciója
IOntos, hane1n a gyógyszerlür111a hatóanyag leadása is.
·rovúbbú is111crctessé \·ült nz cltarthatósúg. a lebon1lús
szen1pontjúból a 111ikrobiológiai szennyezettség szerepe
is ..A. gyógyszerc!Ienörzés kibővült a 111ikrobiológiai
gy·ógyszerellenörzés kérdéskörével és nagyon sok érdekes és 1neglepö ered111ényt hozott ez az L!j terület. Núlunk a szakfelügycleten az analitik;1i. a ké111íai. a gyógyszerfonna és a n1ikrobiológiai vizsgólatokat külön a
n1eglClclö szakgyógyszcrCsz szakfClügyclö \·Cgczte ..~\
csúcsot egy Ro:snyay c111lék\·erse11yes c!sl\ díjjal jutaln1azott clöadúsban értük cl·-· 1ne!yct éppen soproni versenyzö adott clö -, a111ikor is két gon1batörzs gyógyszer-hatóanyagra tCnnúlló érzékenység különbségét objektíven tudtuk bizonyítani azzal. hogy ezt a biológiai
helyzetet 111atcn1a1ikai !l"1gg\·énnycl ill. az irúnytangensck klilünbözöségCvel irtuk !e" ..·J 1á1;<;yid6s:okha11 a
s::ok_(eliif.;yelők rudo111á11yos 1111111kássága köny1· jhrnll;hun. 101"tíhlhí kisdrfctes és ro1·úhhkt..;p:6 kö:le111L;nyekhen
jelent 111cg, i·afanlinr nulonuí11yos e;.\. cgyL:h s:ak111aijár11111oko11 hang:orr el. Ezt.:n n1unkúk jegyz~két a küz!cinCny \·égén tesszük közzé .
.·\ \!Ci'{T rnegyci \·czctl)i a !iatal gyógyszerészek
cg}'Cteinröl hozott tudúsút 1negörizni. !Cjlesztcni és a túra 111clletti n1unkúban hasznosítani úgy kívúnták. hogy
Ciyörött és Sopronban az igazgató últal díjazott clöadói
\·crsenyt szerveztek. 1-lasonló szcr\'czés 111ús n1cgyékben is volt.
Lh: Rugeffli Júnus vetette !'cl. hogy ezt a szak.inai ve1élkt.:döt 111cgyék között szervezzék n1eg. Így indult cl
! LJ65-bcn Baranya, Béké.s és Ciy(ir-Sopron 111cgye liat;:iljainak részvétclé\'cl a Rn:snyoy :\láryás 1::1nlék\·crscny. n1ely· é\TÖl-évre újabb n1cgyék csatlakozúsúva! kiterebélyesedett. urszúgos rész\·Ctclü\·é vúlt és a inai napig évente inegrcndczésrc kerül. E \'erscnyekre való
relkészítésben. sok esetben a té111a választásban szakfclligyclöink konl(Jly segítséget nyújtottak. ~vlegyénk versenyzöi több esetben L helyezésükkel nyertek Rozsnyay plakcllct. dc nyertek lf. dijat. többször kicn1clt Jijat \·ag)' dicséretet is.;.\ XX\i. Ro:snyq\' Afátyrfs 1~~111ft..ik1·ersc11ye11 szakfelügyelöink ez irónyú cred111ényes
1nunkójót kitüntető oklevéllel isn1erték e!.
.-\ túrgyidőszakban a Gy„ógyszerkönyv 3 kiadúsa l \/..
\''!.. \lll.) és a Szab\·ányos \ 1 ény111intagyüjtcn1ény
újabb kiadúsai. az ezekhez füzödü rendeletek isn1crtctésc, az ezzel kapcsolatos gyógyszertári korszerüsítésck
szcr\·ezésc is jelentős szakfelügyelöi feladat volt. Reújuk húrult az czckböl adódó oktatúsi 111unka: szak.inai
tn\·úbbképzésck .szc1"\·ezése. c!öad{Jsok tartása.
Feladataik közé tanuzol! a 111úr e1nlített gyógyszertári-és galcnusi laboratóriun1 ellcnörzésckcn 1ú! a
gy'ógyszertúr szak111ai n1unkújúnak rend.szeres ellenőr
zése Cs a raktúrba beérkezett n1agisztrúlis anyagok kö-
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A gyógyszertári gyakorlat aktuális kérdései 2002. II. félév
Szervezi:
;1

i\Iagyar Gyúgyszerészcti T:írs:is:i1!

(c\z elií:nhbokon a részvétl'i az l\.J(;\'T tagjai sz:in1úra ingyenes)

Prof. dr. Haln1y L~'1szll1
Dr. l-l\1Zsik Erzs0bet

egyi::to..:1ni tanúr
(1szt~"1Jyyezd(Í

AsYúny ~s gyúgy,·izek knrszerlí al!:<1hnazúsi h:hdi.\ségei
CiyúgysztTfunna ,·izsgü!rnuk ~l Pli.Hg.\"!J. i.:s a Ph. Eur.
lisszehasl111li1úsa alapján

Prof. dr. Tekt.::s Korn0li;1

egyete111i tanúr

Dr. !lajdú '.\lúria

t'):.}'l'.lt.::nii ;1djunktus

Pszichl1sti1nulúnsok okDZ!:I gyógyszerfüggi.is0g
gyúgyszcnúri ,·unatkDzúsai
Kúpok kDrszt.::rü forn1ulú!ási sz-::n1pun1jai a
gyógyszenúri gyak(1r!a1ban

Dr. Tisza Tin1ca
l\..öszcginé dr. Szalai Hilda

1aborat(,ri u1n ,·ezetli
uszt{dy,·czetli

Szexu~'dis úton tt.::riedli betegségt:k és tcrúpiús lehctüségek
.-\z Európai C.iyógy:.:zerkliny\· bc\"l'Zt:tésénd.; hatúsa
a gytigyszl'rt;iri gyógyszl'r..!:-;zctrl'

2 óra

2 óra
2 úra

hygi0nc gyógyszLTészi \\111a!kozúsai

Dr. 1\.ii\·csi Ciylirgy

cgye1cn1i docens

Sz~ijúpuhis

Takúcsné
dr. ?\uvúk Krisztina

i:gyetenli tanúr

:\ korsz-::rü antihipcrtcnzív tcrúpia új gyúg.yszcrci

2 úra

Dr. Dúnos Béb
Dr. L<lszló~B-::ncsik Abel

t:gyctcn1i do..:cns
tud. flirnu11kat{1rs

Fannak11botanikai terepgyakorlat

5 úra

Súndl1r T;nn;is

ligy\'l'7...:tó igazgató
gy('1gysz..:n:sz ig~agatt1

lntl'rnct a gyúgyszcr0szeti gyakl.1rlatban

D..:dins?ky Csabóné

ddut{rnunk0nt. két clóad:i:>llS toYúbbk..!pzCsek::! az ~\lCiYT inegyei szcrvezt:teinek kiizre1nüküd0s..!\·d szerv.:z~
zük. A tov:íbbképz0sck ht!lyszineiról és idl"1p(1nljairúl a Gyógyszl'részct folya111a1os tájékoztatúst nyújt.:\ pont:;zún1jóv:"1hagyá;:;a
A
ib..folyainatban van.
,\ft.•gfcg.\'::.L;.1·: ..\

„KLASSZIKUS GYÓGYSZERÉSZI ISMERETEK"
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI T.ÁRSAS,\G 2002. ÉVI TOV.c\BBKÉPZÖ PROGRAMJA:

Prof. dr. Török Tamás

1. Kardiotonikumok. mel!Ckhatósok és interakciók
2. K--ürítő és spóroló cliurctikumok
3 ..A.z antihipcrtcnziv terápia új gyóg;'szcrci
4. ;\ gyon1orfckély n1odcr11 tcrúpiúja

az orvostudon1ány doktora,
igazgató, cgyctcn1i tanár

l ..J..z Európai Ciyógyszctlüny\· gyúgyszcrt~'1ri gyógyszcrtcchnológiai Yonatkozúsai
') Korszcrü segédanyagok a!ka!111azúsi lchct()ségci a gy1_"1gyszcrtúri gyógy·szcrkészitésbcn
3. Gyógyszcrtcchnológiai interakciók és a gyúgy·szcrt~tri gyúgyszcrkészí tés

Dr. Antal István. Ph.D.
cg;.'ctc1ni docens

Prof. dr. Noszál Béla
a kén1iai tudon1óny doktora.
igazgató. cgyctc111i tanúr

1. Jobb- és balkezes hatóanyagok
\lúlogatós receptorok

1

3. Cicnctikai közelítések a

gy·úgyszcrkutat~·1sban

Dr. Hohmann Judit
a ké111iai tudon1úny kandidátusa,
cgyctc111i docens

1. Tcnnészctcs \'cgyülctck 111int í1j gy<.lgyszcrhatl)anyagok mi a helyzet napjainkban '!
' Törck\'ésck és crcd111ényck a hatékony Cs b!ztunsúgos
fitotcrúpia 111cg\·a]ósítúsúért
3. K.érdczzc 111cg gyógyszerészet a gyligynti\'L;ny al:1pl1
készitn1ényckröl is!

Prof. Dr. Paúl Tamás
a ké111iai tudon1óny kandidútusa.
tanszék\'czctö cgyctcn1i tanúr

1. ..\z altcrnativ medicina énékclésc
') .<\ gy·ógyszcrck törzsküny\·czésc

l\'IegJegyzés: i\ kétnapos, rcgionúlis tovúbbképzésck kreditpont értéke 15. \·izsgú\·al 30.

A részvételi clij vúltozatlanu\ 12 500 Ft.
MGYT tagoknak 9500 Ft.
az i'v!GYT és i'v!GYK tagjainak 6500 Ft.
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zül az utasitúsban clöírtak \'Ízsgúlata.
A. szak.inai 111unka 111ellett a szakrelügyclők részt
vettek a 1nezőgazdasúgban f"clhasznúlúsra kerülő növényvédöszcrck szakszcrü túrolúsúnak. a fclhnsznúlús
egészségügyi feltételeinek ellenőrzésében. toxikológus
szakgyógyszerészi képesítéssel.
f "orgánJ (Í!: 1-)o::sgoy Ilona 1997. szeptcinbcrbcn vált
n1cg a gyógyszertúri központ utódjától. ,~\ddig a \Vcst-

phar111a 111ég 111üködtette a lnboratóriun1ot 111inöségbiztositúsi feladatokkal. .An1ikor uz Phoenix birtokúba került. 111indent !Clszú1noltak ..Analitikai n1unkút n1ost inúr
ncn1 \·~gcznck. a ininöségellenörzési csoport 111unkatúrsait a raktúrba osztottúk be.
l·Iúlúsan köszönön1 i\ré111erh11é c/i: Karácsonyi Olga.
li:11~t;únJ d1: Po:sgay Ilona (;S cl!: 1·ác:i ./ó:s~/szakfel
ügye!ö utódai111nak a szakf'clügyclctrc \'onatkozú értékes adatait. 111clyekbö! a f'cnticket tudtan1 összcú!litani.
[)olgozato1n elkészítését d1: f),í\·id Ferenc inspinilta.
akivel a szakl'clügyclct történetének 1ncgyénkénti l'cldolglizúsút kczdc1nénycztük.
\lcgyénk 45 éves gyógyszcrész-szakfelügyc!cténck
n1unk~'tjút úttckintve, 111cgnyugvússal óllapítotn incg.
hogy szakfclügye\öink kötclczö rutin 1nunkújukon !'elül
a hazai gyógy·szerészet szak111ai színvonalúnak cn1clését hivatásuknak érezték. /-\ktív résztvevői voltak a tórgyukhoz közel álló hazai tudon1únyos rendezvényeknek
és szaklapjainkban is rendszeresen publikúltak. J(orszerüen J'cj!esztctték a gyógyszerek 1ninöségi e!lcnörzést5t.
Úgy a \,lagy'ar Gyógyszerészeti l'úrsasúgban. 111int n
i'\·rrESZ-hez tartozó l(é1nikusok Egyesületében is rendszeresen dolgoztak. s 111egyénk gyógJ"szc-részetét 111egbecsült1é tették. Ezt 1negvédeni. söt fejleszteni a n1ai hazai gyógyszerész-nen1zcdék feladata. \ 1igyúzzunk.
hogy a hazai gyógyszerészet eddigi értékei a tc1jedö
111crkantil szcn1\életnck ne essenek úldozatul t5s ne vcszszenek kúrba a szak!'elügye!öi kar 45 é\·es 1nunkújúnak
credn1énye!.

,·1 111egye s:.al~f'elii,1.{yehí' által Irt kii11y1·ek,
kii:.lenu!nyek, illet1·e e/J11011dott el(íadá.vok jegy:.éke

l\ii11y1 J)1: l'for1·úrh DJncs - d1: .\riko!ics /\'árofr: i'\'lérés. olclós. szürés. {Gyügyszcrészto\·úbbképzö sorozat)
Medicina. 1955.
l\ísér!etes kii:.le111é11yelL· D1: 1Vikofh:s /\.·., d1: Ilor1·áth D.. d1: JViko!ics Kné.: ;\111idazophcn törzsoldat cltartúsa rccepturai célra ..~\ Gyógy·szerész 8, 13 ( 1953) /)1: ,·\!ikofics /\., d1: /-!01TlÍih /)„ d1: .:\'iko!ics 1\·11é.: .~\dn
tok az a111idazorcn \·izsgúlatúról .-\cta Phann. l·lung. 24.
17 ( 1954) - Di: :Vikolics 1,·_-, ,/,: /-lonú1/z D.: •\dat ok az
\l. i\:Iagyar Ciy(igyszcrköny'\' szirupjainak szürCséhcz.
.-\cta Phann. I-Iung. 25. 277 ( ! 955 J - /J1: l-for1·átli JJ.-.
(/,: ;Vik<1lics /\·.: Fcnobarbitura\nútriun11nal kon1binúlt
hipofoszCitos szirup n1ikroszkópos vizsgú!ata. II.
Gyógyszerész Nagygyülés kiadványa ( 1955) - D1: f-for1

:
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1·á1h D .. f\.ot.\:\' J., '"Vdká111 /\.: .~\z új FoNo \'<.:!nyn1intúi
szerint készült gyógyszerek kén1iai elli.::nlirzése. ,;\
Gyógyszerész 10, 144 (1955) -Dt: 1-/orrátlz D„ cl!: Niko!ics K.: ::\e.latok a drogok tárolás alatti porosodúsúhoz
és porlódúsúhoz. Acta Phann. I-Iung. 32, 37 (1962) D1: !-for1·ár/1 /)„ eb: 1\rikofi<.::.: K.: .t\ drogok túro!ús alatti
porosodúsúnak és porlódúsúnak újabb \·izsgú!atai ..t\cta
Phann. !-Jung. 32. 221 (1962)- Di: 1~·11TÓ ;\/.: C'scppana!izis alkalinazúsa a kvalitativ analízisben. II. .~\datok
a l'enacctin ki111utatúsúhoz. A.cta Phann. Hung. 35. ! 5~
( 1965) - f)i: J 1:11-rrJ 1\/.. d1: /-úrrá Al!u„;.: C:seppanalízis ~il
ka\111azúsa a kvalitatív analízisben. II. /-\datok a
fenacetin kin1utatúsúhoz. ,:.\cta Phann. I·lung. 35, 158
( l 9ú5) - /)1: 1(11-ró :\/„ d1: J·(1rrá :\!né.: Gyógyszcrészkészitn1ényi.::k r11i11óségi c!lenörzése cseppnnalitikni
n1lH.!szerrel. Ill. .-\datok az .~\cidu111 1\cctylsalicy!icun1
és a ('a\ciu111 acetylsalicylicu111 kiinutatásúhoz .."'\c!a
Phan1i. l·lung. 35. 213 ( ! 9h5) - /)1: Pury L., d1: C':igciny
.·1.: Ciua11ctidin szr.:.·n1cscpp a glaukú111a gyúgyi1úsúba11.
Szcn10szet ! 0-/.. 3 ! (1 ( 1lJh0) - /.11: f>u11.1· L., d1: C':igú11y
.·1.: /\. Sa1Hitcnzin szcn1csepp hatúsai. Or\·. 1-tcti!. 27
( 1960) -- D1: {Ju11.1· L.. d1: Suffui !.: Guanetidin an1ibaktcriúlis hatúsa ..~\cta Pharn1. l··lung. 39, 123 (!9(19)-01:
J i.11-r<Í :\ /.: Gyógyszcrkészit111ényck 111inliségi cllenlírzése csepp analitikai n1ódszerrel. !\''. ,-\szkorbinsav. :\cta
Pharm. 1-lung. 41!. 60 ( 1970) D1: / (11rri H. cl!: Vi11ni
,\/;/(;.: Ciyúgyszcrk0szi11110nyck 111inös0gi cllcnörz0sc
cscppana!itikai n1(1dszerrcl \''!. Bórsav. bórax. Ciyógyszcr0:-1zc1 f 5, 250 ( ! 197 l) -- /J1: J lrrní, 1-'ác:i J.: Ciyógyszcrkészitn10nyck 11iint'is0gi e1!cnörzésc cscpp;111al i likai
111ódSZL'1Tel \''..-\zol'en. Ciyúgyszerészel 15. 223 ( 1971)
- [)1: [\"OrÚt'Sl!l/.l'i ()., d1: :Vik(!fics !\".. d1: !Jid/1) e;.: Eg)-'CS
szu!fonan1idok kriszta\logrúliai vizsgúlata 1. .~\ct~1 Phar111. Hung . ./2. 203 ( l 972) - [)1: [\·urúcsonyi (]., d1: !Vikolics /\-.. d1: Bid/á e;.: Egyes szulfonan1idok krisztallogra!iai \'izsgúlata !!. ,-\cta Pharn1. !-Jung . ./2, 2-1.1 ( 1972)
- /)1: 1úc:::i .!.: Stabil cn1ulziók tcr\'ez0se és e\üúllitúsa.
(Jyógyszcrészct 25. ! 1 ( \ l)S l) ·~ /)1: I'ác:i .!.: \'~'daszlc
\CI .i G\o!l\SZctcszct l l 198] szán1úban n1cg_jclcn1
Stabil cnnilziók ter\'cz0sc és clöúllitása e. közlcrnény
1ncgjcgyzést5re. Gyógyszerészet ] 7. 2 ( \ QX3 ).
'f(J1·úbh/1.ép:(i (oktatással és s;.erve:.éssel /f,gfa/ko:.á) kö:.le111énye/i: !)1: f lor1·árh /](;11es: r\ gyógyszerész
tovúbbképzés~. /-\ Gyógyszer~sz 5. 312 ( 1950) - !)1:
1-forrúth DL;nes: .~\ 1nagisztrúlis gyógyszerrendelés. l\
Gyógyszerész f /. 98 ( 1956) - /)1: .-\'ikofics [\-.. eb: flor1·(íth D.: .-\ húlózati gyógyszcrtúrak egyes idöszcrü kérdései. Ciyógyszerészct ], 158 ( 1958) - /)1: J-/ori·árh JJ ..
d1: :Vikofics 1\·.: ."'\ Ciyör-Snpron 1ncgyei Cl.yógyszerész
Szakcsoport ú!!úsfog!aL:ísa (_\'ita a gyllgyszcr0szct
jli\·ö.iéröl ). _e\ Gyógyszerész l 0, 218 ( 1955).
t'llfadások ors:.ágos re1u!e;.1•é11yeke11: /)1: f 101Tú//J
/J„ d1: :Viko/ics !\.: Fcnobarbitúlnútriun1n1al kon1binú!t
hipofoszlitos szirup n1ikroszkópos \·izsuúlala. Gvó!.!Vszerész Szakcsoport II. Nagygyülésc. S;cged. J ~)55~- fa.."arácso11yi 0.: I-Iipof'oszlit szirup összhalogén tartli-
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111ánnk n1eghatározúsa. \'. Soproni Gyógyszerész Napolc Sopron. 1964. - 1)1: 1'"arró Af: Gyógyszcrkészitinények 111inöségi ellenőrzése cseppanalitikai n1ódszerre\: a1nidazof'én kirnutatúsa. \'. Soproni Gyógyszerész
Napok. Sopron. 1964. - Papy l.: Guanetidin típusú
szcn1észeti olclatok technológiúja. Gyógyszc1iechnológiai Konferencia. l(eszthely. 1965. - D1: Várrá AI.:
.-\datok az acisal és cacisal ko!orirnetriús 1neghatározúsúhoz. 1. Dunúntúli .A.nalitikai I(onfercncia. \'eszprén1,
1965. - Dr Vi11ró 1\f.: Az acidum acetylosalicylicum
!Otokolori111etriús 111eghntúrozúsa 1nagisztrá\is gyógy·szcrekbcn. II. Dunántúli .'"\nalitikai IZonCerencia, Pécs.
1966. - Fúc.:i J., (/J: 1'!11-rrÍ ;'\/.: .A.dalok a 111ctilparaoxibcnzoat kinn1tatúsúhoz a galenikun1okból és gyógyszcr!\C\'Crékekből. III. Dunántúli .'"\nalitikai J(onfCrcncia. Szonllxnhc!y. 1967. - /)1: !úrrá JJ., d1: r·i:11TÓ Al11ú.:
.-\datok az acid. ascorbin. kin1utatúsúhoz. III. Dunúntú!i .c\nalitikai l(onJCrcncia. Szon1bathcly. 1967. - dr l-l1rrri ,\/.-d1: ll11T1) ,\fnL:.: .-\dalok a búrsaY és blirax ki1nu1atúshuz gyúgyszcrkcYcrék.ekböl. Ill. l)unóntú!i A.nali1ikai Konferencia. Szon1bathely. 1967. - l\"arúcsonyi
().: El cini ktn 1111..:ghatúrozúsa gyógyszcrkészit111ényekbcn. Gyógyszcranalitikai J(onfcn::ncia, Eger. 1968. /)1: ll11T1i .\/.. l/1: li.11-r() A/né.: .-\datok bórsa\· és bórax
cl\·ú!asztós nélküli kin1utatúsúhoz. Gyógyszcranalitikai
Kunfercncia. Eger. 1968. - Pr fl11Tá 1\l.-Si11un1 !né.:
.-\datok a hidrok~1rbonótok azonosítúsúra. f\i. Dun:'intúli
.-\na!itikai J(onfercncia. Sopron. 1968. - 1\.·arácso11yi
(J.: Elc111i kén n1cghatúrozúsa gyógyszcrkészít1nény·ckbc11. IV. Dunúntlili analitikai Konkrcncia. Sopron.
196;.;. - d1: !)ary L.: J(úliu1n és n1agnéziu111 cgyn1{1s
n1e!lctti k\"antitatÍ\' n1eghatúroz{tsa gyógyszerkc\"1..'rCkckböl. !\' . Dunúntúlí .-\nalitikaí J(onfercncia. Sopron.
l 96~. - d1: 1úrró .\J.-rác::i .!.: .-\da tok azophcn kin1utatúsúhoz. \'. Dunúntú!i i·\nalitikai l(onf'crcncia. \lcszprl'.111. l 969. -- /)1: I (1rrá Jl.. c/J: l-(11.,-á A/né.: Nova111idazopl1L'll ki111utatúsa. \'. I)unúntúli .~na!itikai !(onf'crcncia. \'cszpré1n. 1969. - D1: //úrrá A!. . .·111d1rus Lakatos
/.: Lidokain kinnitatúsa. \'. Dunúntúli :\na!itikai J(onfercncia. \.'cszpré111. l 969. ~ /)1: Vi.'lrrá 1\!., A111hrus L. ! ..
d1: 1úrrrí :\/né .. 1·(ic:i ./.: .A.dat ok az azol'én. a lidocain
és a Jl(\\·;1111idazophcn n1ikro111éterbcn történö azonosíu'1súhoz. \ 7. Gyógyszerész Nagygyü!Cs. Budapest. 1969.
- /)1: Pa11y lné., d1: J>apy L.: Szalicilaniid tartahnú kúpok középüzcn1i clöúllítúsn különbözö segédanyagok
a!ka!n1~1z~°tsÚ\'al. \.'. Országos G)'Ógyszcrtechnológiai
J(unfcrcncai. v·cszprén1. 1970. - /)1: i\rikolics K., Karácsonyi () .. 1-/ikisch Al.: Szulfonan1idok krisztallogrüfiai
Yizsgúlata. II. :'-\lkaln1azott lizikai-kén1iai Konferencia.
\ \:szpréni. 197 l .. L)1: f'~1rr<Í ,\/„ C"':iha .!. : .~\da tok a
Jl.:n!axin qualítatí\· \·izsg;:ílatúhoz. \'II. Dunóntúli .A.nalitik;1i Klllll'crcncia. Ciyör. 1971. - D1: Vi:trró 1\1.: Gyógyszenúri belső cllcnörzCs szervt:zési problérnúi. l\:funkaszcr\·ezési K.onfcrcncia. Eger. 1973. - D1: Gunthcr
„

Tné .. Rác:: G.. c/J: li:trrá JJ.: "rapaszudataink a FoNo-s
készítn1ényck középüzen1i clöú!!í1úsún{1!. Ciyúgyszcrtcchnológiai Konfcn:ncia. Sz<.ir\·as. ! 973. - [)1: l-i:1rrfí
1\/.: ;\·Iagisztrúlis gyógyszt..'rkészitn1ényck bclsö c!lcnórzésc gyógyszcrtúrban. \.IJ. Gyóg;/szcranalitikai l(o!lok\'Íun1. Nyircgyhúza. !974.- /J1: /(t;.,-(i ;\/.: -r~ijékoztatú
gyors\·izsgúla!Dk és a bL:lsó cllt.'niírzCs szer\·ezési kérdései a gyógy·szcrtúrakban. \ii. :v!ag)''ar Ciyúgyszcrésztudo111únyi K.ongresszus. Budapest. ! 97-J..- [)1: J Í.11Tá .\/.:
A. gyógyszer~sZ\'izsg:"tlll laboratóriun1. a szakfc!Cigyelcti osztú\~„ 25 C\"c a Ciy(ír-Sopron n1cgy1.:i -ranücs Ciy·ógy·szertúri l(özpontjúnúl. 111. \!agyar CiyógyszcrészUirténcti J(onfi:rcncia. SoprDn. l l/76. - :\'i..~111ct/1 L.. ;\·i..:lncthnl; (/!: 1'."urác.,·011.1·i ().: ,-\ gyakurki gyógyszerész szcri.:pc
és rc!adata :1 gy(:1gyszcrkülünlcgcsségck stabi!it~is:"1nak
ellcnörzéséné J. 11 L (Jrszágos Gyligyszcrligyi Szcr\'\.~zé
s i l(onfcrcncia \\~szpré111. Jl)77. .VJ111c1h11'-; (/J: J\ar,/csonyi (J .. f)1·or::sák !Jnt;. l)o::sgai J/0110. lh: 1"úc::i .!.:
.-\n1in(1fenazon bu1111:·1s:'1nak \·iz;;g;'1!at~1 111agisztr:"1!is l~é
szit111ényckbcn. :'\\/[. \!agyar (iyt'igyszeranalitik~1i -ro\·úbbképzó K.ollokviutn. Budapest. 191'-L - :Vl;111ct/J11c;
c/J: f.:orácso11yi (J., /)1·or::.\·(ík B-11'-;· Po::sguy /„ dr 1·lic::í
./.: Ciyúg,yszcralapanyagok n1inósCgc. \' \lcgy·ci
()r\·os-Ciyógyszerész Napok. (iyór. l9X5. „_ IJ1·or::sák
Bnl;.: :.\z a1nidazofén bon1\úsúnak vizsgúla!a az cltartúsi idő függ\·0nyébcn. \'. \[cgyci ()rvos-CiyógyszLTész
\Japuk. Clylir. 198.5. -d1: 1'úc:i .!.: .-\gyógyszerkészítés
1nikrobiológiai vizsgúlatai \'. \lcgyei ()r\·os-Ciy(1gyszerész NapDk. Ciyör. 198.5. - :Vl;111ctl11h; d1: /\.'drÚcsonyi
(/. L)1"0r::sák 811L:.-r1o::sguy Jlonu, d1: 1·úc:i .!.: (iyúgyszcranyagok tisztasúga. X\'II. Ciyógyszcranalitikai "rn\'Úbbk0pzi.'l l(o\lok\·iu111 Szeged. J 9[-\.5. - 1\ii.·111ct/111L; d1:
A.'urticso11.ri 0.: .~\új !\·!agyar Ciy·c'1gyszcrküny\" és Forn1ulac Non11alcs urYosi vuna1k,1zúsa. \iIJ. \le!.!VCJ
Ch·vos-Gyógyszerész Napok. Sopron. ! 987. - /)1: 1·-úc::i
.!.: ('iklodcxtrin kapszulúk alknl111azúsa a gyllgyszcrkészítn1ényckbcn. \'III. \Icgyci (lrvos-Clyógyszcrész Napok. S\1pron. 1987. - Po:sgoy !.. Groc::o f\.;tcrnL::
Gyors és rutinvizsgú!atra a!kaln1as spekrofoto1nctriús
111ódszcr alkaln1azúsa. XIX. (lrszúgus CTyógy:-;zi.:ranalitikai Tnvóbbképzési l(o!!nk\·iun1. Súro:-patak. 1987. -:"V1.:;n1eth11l; c/i: /\arácsonyi ().: .-\ \'fi. :\[agyar Gyl1gyszerköny\" a szakCclügyclö szc111ével. XX. Gyógyszcrana!itikni -rovúbbkCpzö J(o\lik\"iun1_ Sopron. 1988. /J1: Vúc::i .!.: Gyógyszcrtcrn1ékck forgalon1bahozatalúval kapcsoh1tos kö\"ctclinényck. Ciyör-Sopron 111egyei
Orvos-Gyógyszerész Napok. i\,losonn1ngyaróv~ír. ! 99 ! .
- .Jura1u.11·its111.,; :Vogy I':: Farn1akulúgiai inkon1pa1ibi!i1{1sok. Györ-Sopron 111cgyci Ür\·os-CJyógyszcrész Napok. i\losoninagyaró\"Úr. 199 l.
„
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