-,

134

GYÓGYSZERÉSZET

foglalkozi:k, - az össze.s do1gózók létszámának kb
7°10-a. Ez az aránylag nagy százalékos aránYszám is mutatja, hogy a vállalat a gyártás minő
ségi szempontjaira igen nagy súlyt helyez
Végül még a cso1nagolásról néhány szót Tudjuk,
mennyire fontos a gyógyszerkülönlege.sség kUlső
megjelenése, a csomagolás tetszetős volta: bizonyos lélektani hatást is gyakorol a betegre. Nemkevésbé fontos az áru biztonságos, törésmentes
csomagolása, a raktározás, leltározás megkönnyí-

gy0n1.ányos csomagolóanyagok sem nélkülözhetők.
.'\.. papírhiány természetesen itt is érezteti hatását
Az ebben az évben beállított legmodernebb automata csomagoló és szignáló gépek most már egyébként lehetővé teszik a termeléssel lépést tartó folj.- ama tos cso1nagolást.
A gyár további fejlesztése ma már jórészt építkezés kérdése. Erre a célra hatalmas beépítésre
váró terület áll i endell;;;:ezésre„ A gyár teljesítőké
pességének növelése főleg az €Xport-lehetőségek
kihasználása szempontjából fontos A magyar
gyógyszeriparnak ma külföldön igen jó híre van.
jobb mint itthon, ahol sokszor indokolatlan elfo-·
gultság tapasztalható. A magyar gyógyszeripar jó
híréhez a I(őbányai Gyógyszerárugyár számos készítn1ényével hozzájárult, így pl a világviszonylatban kiváló tisztaságban gyártott gyűszűvirág
(Digitalis) és anyarozs 1készítrnényeivel, a B12-vitaminnal és májkészítményeivel Ezeknek a fontos
készítményeknek exportja adja ineg éppen az alapot a gyár további beruházásaihoz
(Fővárosi Tanác.s Gyógyszertári Központ,
1403-a,s gyógyszertár)

tésére gyűjtőcsomagok, olvasható és elcserelést kizáró címke, szignálásra szolgáló üres hely, valamint az, hogy a csomagolóanyag olcsó és könnyen
beszerezhető legyen
E követelmények mindegyikének igyekszik a
gyár eleget tenni.. Ismeretesek a tablettás készítmények csomagolására bevezetett igen tetszetős
műanyag dobozok, újabban már jól olvasható felírással. Arra azonban még túlságosan drágák, hogy
általánossá váljanak Újszerű lesz nálunk a tabletták főleg kézieladás szempontjából célszerű csomagolása: átlátszó rnűanyagszalagpárok közé préselik azokat, amelyekről pl kettes csomagolás ollóval levágható. Az újítások mellett azonban a haPu.;au Be11a

Béla Rúnay
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0 BhIBO,o;ax rrocemeHHH cjiap,1au;en1rflreci,:oro 3aso;J;a
Die Erfitlnungen oiner Betriebsbeschiehtigung

Lapunk ez évi 1-2 számában dr I\II o z .s o ny i és dr. Végh
professzor a gyógy.szeré.szképzés problémáinak tükrében vetette fel hivatásunk néhány rendkívül fontos kérdését Ezt a ké1 dé.st érintette lényegében T a k á e .s és V i ne z e, valamint dr M R a le s eva ugyanabban a szám1lnkban megjelent közleménye, továbbá dr. Be n z ing e r zág-·
rági professzor lapunk 5 . .szániában közölt előadása is Az első közlemények meg.Jelené.se óta
az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet elnöksége és vezetősége, majd utóbbi határozata alapján több vitaü.lés foglalkozott hivatásunk alapvető kérdésével: mi ma a tudományosan képzett gyógyszeré.sz feladata az egészségügy különböző területein, milyen tevékenységgel
munkálhatja legeredményesebben népünk egészségének niegvédé'>ét és helyreáliítá.sát, és
merre tart ebből a szempontból - a gyógyszerész teendője szempontjából ·- a természetes fejlődés útja
A szervezett vita különböző .szakterületeken dolgozó orvosok, egészsegugyi dolgozók,
közigazgatási .szakemberek, jogászok, közgazdászok, szakszervezeti munkások részvételével
folyamatban van A Szakszervezet eddigi munkájáról lapunk júliusi számában közlünk előzetes beszámolót.
Az emiített közlemények jelentős visszhangot keltettek olvasóink körében, és a Gyógyszeré.sz Szakc.soport_néhány ·megyei .szervezete vitaülésen is foglalkozott azok tárgyával A
vitaülések anyagát, valamint az olva.sói.nktól érkező hozzászólásokat tartalmuk ,jelentősége
é.s ter.jedelmük szerint vagy híranyagunkban, vagy ebben a rovatunkban közöljük, amenynyiben azok olyan újabb tényeket tartalmaznak, melyek a vitatott kérdések eldöntését
elősegítik.

Szerkesztők

NÉHÁNY SZó A GYóGYSZERÉSZTOYÁBBKÉPZÉSRÖL
HORVÁTH

„A gyógyszerészi hivatás időszerű kérdései" címmel szaklapunk ez évi első számában vitát indí-

tott
Mozsonyi professzor vitaindító közleményéV é g h professzor Szegeden elhangzott előadá
sából hivatásunk szeretete tükr:öződík l\1indkét

ből,

DEZSŐ

közlemény messze távlatokat tár fel, és latolgatja,
értékeli a jövő --· reméljük a közeljövő - gyógyszerészképzésének szükség'leteit és lehetőségeit
A fentiekkel szemben hozzászólásomban a ma
gyógyszerészének ön- és továbbképzését a jelenleg
kialakult szükséglet szerint szeretném tárgyalni

1958„
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Indulju nk ki - minden „ha'- nélkül - a jelenlégi helyzetből, melybe n a gyógys zertári munka
a gyógys zerkész ítés területéről már nagyré szt áttolódot t a gyógys zer kiadás és a gyógys zervizs gálat terlilet ére, a gyógys zer-ész et alkotó tevéken ységét pedig a gyár stb. vette át Vizsgá ljuk ezután a
tovább képzés szüksé gleteit csupán a gyógys zertári
-munka szempo ntjából
A gyógys zertárh álózat munka terület én dolgozó
gyógys zerésze knek csak kisebb hányad a műveli a
kis- és középü zemi gyógys zerkész ítést a galenu si
laborat óriumo kban. A nagy többség - a hálózat ban és intézet i gyógys zertára kban egyará nt - kis
százalé kban készít gyógys zert, és nagy százalé kban szolgál tat ki kész gyógys zereket
A fennáll ó helyzet et figyele mbe véve és elfogadva vizsgál juk meg az ön- és tovább képzés jelenlegi állapot át, és az e téren mutatk ozó szükséglete t.
Végh profess zo1 világos an kifejte tte az orvosképzés sel és az orvosi munká val való szoros kapcsolat lényeg ét és fontoss ágát Mivel azonba n a
gyógys zerésze t igen sok ún határte rülette l érintkező termés zettudo mányo s szakma , ezt a tovább
képzés ben is figyele mbe kell vennün k
.!\.z eddig mondo ttakat alapulv éve a tovább képzésnek a következő terület ekre kell jrányul nia:
gyógys zerhatá stan, gyógys zervizs gálat (és ehhez
szükség es nagyfo kú anyagi smeret ) és gyógys zerkészíté s (recept urai és galenu si technol ógia)
Meg kell állapít anunk ~ sajnos - , hogy ma
szervez ett, általán os továbbképzésről nem beszélhetünk A konferenciaszerű „brosú rás" tovább képzés i forma nem vált be Ahhoz, hogy az elméleti hiányo kat pótolni tudjuk, és a gyógys zerész
valóba n gyógyszerszakértővé váljék, országl osan
szervez ett rendsze res tovább képzés re van szüksé g
A gyógys zerhatá stan terület én igen nagy hiá-

nyokat kell pótolnu nk. A ma gyakor ló gyógys ze-

részéne k egyik fő tevéken ysége különböző - egy-·
re szaporo dó - törzskö nyveze tt gyógys zerkülö nlege.ssé gek kiszolg áltatása Ezt a munká t ha
nem nézünk a kérdés inélyér e - hajlam osak vagyunk egyszerű merkan til tevéken ységne k minő
síteni.. Ahhoz azonba n, hogy minden kiadott ké-Szítmé nyröl tudja a gyógys zerész, hogy valójáb an
mit ad ki igen alapos gyógys zer tani tudásra van
szüksé ge Ne1n mindig áll rendelk ezésre a felírt
készítm ény. Ilyenko .r vagy 1nem ad semmi t -a gyógyszerész , vagy - az orvo:ssa l egyetér tOOben - hasonló haiású lkészítm ényt szolgál tat k.i, de ehhez a
gyógyls zer ha táJstaint alaposa n kell ismern i, különö sen az irntézet i gyógy.s zertárw k munkáj áb<fn. Az intézeti gyógy;s rertá·raJ k egyik sajátos sága az állandó
kapcso lat az orvoosi al Az orvos gy-ógyí tó m·unká ja
1

mellett alig-ali g tudja nyomorJköV'eilni a gyógys zer-
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a kéziela dás Ugyanc sak gyógys zer hatffisitaill tudás
szükség es ahhoz, hogy a vi&Szaé lést a korlátl anul
ismételhető vények kel a beteg -ér dek ében - meg
tudja a gyógy1 szerész akadálY ozni
A kísé1let es és klinika i orvostu domány és a gyógysze1kut atás hatalm as fejlődése mindig újabb és újabb
gyógym ódokat produká l, újabb és úiabb g:y-ógyszertípusokat hoz létre és alkalma z
Izomer nyesztők, hiberná ció, potenci ált narkózi s, karboanhid r áz-béní táson alapuló diuretik umok: DiamoT ,
F?nurit. sztErán vázas altatók: Viadril, Pressur en, barb1turát- mentes, orális altatók: a glutárim id származ ékok Doriden , Noxyro n stb .. stb ..
Mindez eket az új készítm ényeket , hatásmE chanizm u-·
sokat, új gyógym ódokat a gyógysz erészne k ismerni e
kell, ha egyenra ngú segítőtársa akar lenni az orvosna k
Ez azonba n nagy fannako lógiai fe:adat Gyógyszerszakértőnek lenni tehát annyit is jelent,
mint ismerni
az elmélet i farmako lógiát, is1nerni a kísérlet es gyógyszertan eredmé nyeit
A g:yógy szertan nal szor-o.s kapaso latban foglalkoznia 1kell a ma gyógys zerészé neik a méregt annal
(toxiko lógiáva l) is E tárITTr egyete mi oktatás át
M o z s o ny i pr ofes-szor i-s igen fo-nto:snak tartja
Ma azonba n a toxilko1 ógia tanítási a is a mó-c1szeres
továbbk é,pzés fel1adata. Az alapot a toxikol ógiai elsősegélynyújtás „Quint au e11ső kötet függelé ke
- adná
A gyógys zerviz;s gálat a „tájéko ztató gyorsvi zsgá1-atok" formájá 1ban a mi'I1de1-inapi gyógys zertád
munka szer·ves része. Ez a terület azonba n 1sz;intén
tovább képzés re szorul
Elsősorban az anyagis1ne1 eten alapuló organol
eptikus vizsgála tok 1nódsze reit kell továbbk épzés tárgyáv
á

tenni Az organol eptikus vizsgála tokat minden gyóg)'szerkülö nlegess égre ki kell dolgozni, és művelni kell a
gyógys zettárak ban. A gyógyszerészn-e-k például ismernie kell az injekció k „termés zetes" színét, hogy egyszerű rátekint éssel fel tudja ismerni a
bomlott készítményt (pl. teofillin etilendi amin készítm ények sárga elszíneződése, apomor fin injekció zöldes
elszíneződése
stb).

Az alapany agok és galenus i készítm ények érzékszervi vizsgál ata az elővizsgálatokkal (lángrea kció, oldékony ság stb) együtt komoly támpon tot nyújt a további vizsgála tokhoz
A gyógyiszier!kö-ny111i ,,tájéko ztató gyor1svizs.gálatok" me11et t szüikisége J,e:het 1a \Specia litások azonos ítáiSára, eS<etleg tartalim i meghia-táa:·ozására is. Nem
szabad .~negifeledkeznüinlk. 1arról, hogy falun a
gyógys zertánn ak van csak vizs-gála:tria berend ezett
laborat óriuma , és csaik: .a gyógysz er1észn elk van az
esetleg es vizsgál atok elvégzé sére s·zükségres analiti kai képzett sége. ·Az is előfordulha1, hogy a gyógysze1ész hez ismere tlen anyag kerül vizsgál atra Ez
pedig már másirá nyú kémiai ismer-e tet igényel .
mint az llsmert anyag minősítése. (Pl. viz-viZJ.sgálat, tejham isításra irányul ó vizsgál at, mérgez és esetén ismere tlen a,nyag viZJsg:álata stb )

A gyógys zertárba n dolgozó gyógysz erészne k egyebek
között azért is ismerni e kell a gyógysz erek készítés termék eit, a -so'k special itás között minteg y „elté- · módját, vagyis a
gyógysz erészi receptu rai és galenus
ved''. Felvilá gosítás ért eLsősorban a gyógys zerésztechno-lógia szabály ait, hogy felisme rje bármily eni
hez fordul Hogy a gyógys zerész meg i"' tudja adni gyógysz erkészít mény jó vagy rossz, pl bomlott , voltát.
Ismerni e kell a technológiáit, ha például különle ges
a '5Ziikiséges tájélmz taMst, ismern ie kell a készíthatóany aggal kúpot kell készíten ie. Ha tisztába n van
ménye k hailimazát, a kérdés es vegyül etcaopo rt far- a farmak
ológia mellett az anatóm ia elemeiv el is, úgy
maikol ógiáját
tudni fogja azt is, hogy célszerűbb, ha a kérdés-e-s
anyago t pl. emúlzió formájá ban elkészít ve csőr·ében
A rn.áisik terü'let , a-hol na-gy szük·sé ge van a
való alkalma zásra ajánlja az orvosna k. Parente rális
gyógyis zerészn ek az a1apos farmak Ológiai tudásra :
gyógysz erek készítés ekor az aszepsz is antiszep szis fo-·

kutatás, a gyógys zer:tech nológ1a egyre szaporo dó
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galmán és gyakorlatán kívül az esetleges tartósító
anyagok megválasztása is technológiai ismereteket követel a gyógyszerésztől stb. Tehát a gyógyszerkészítés
számos tudományosan megalapozott elvét kell ismernie
és átvinnie a gyakorlatba, ha gyógyszerészi hivatását
tudományos színvona:lon kívánja betölteni
M o z s o n y i és Végh profes:sio-rok a jövővel,

2 évfolyam 6. szám

kívántam feltárni Tudományunk említett három
ága az, melyben a gyógyiszeTtáoj gyakorlatot folytató gyógyszer észnek -állandó önképzéssel és módszeres, szervezett tová,bbképzés.sel kehl a haladással
lépést tartania, és esetleges hiányokat pótolmia, ha
egészsé.gügyünH.{n.ek valóban értékes tudományos
dolgozója kíváin maradni. Tehát nem az alapok
úgynevezett felfrissítése a továJbbkép:IBsek helyes
céljia, hanem - az alapok kötelező i:smeDetét feltételezve -· a fejlődést ·kell ny;omon követnie.

a j.övő gyógy.s7ierészei:neik !képzésével foglal\koztak,
a jövö:be l!lézve a gyógyszertáa:ból kinőtt gyógysze1-és:cet tudományos értékét kívánják átmenteni a
kor~szerű gyógysz;erellátálS biztos.ftása érdekében,
hogy hivatásuk ezután is méltó legyen ia tudomány
minősítésére

(Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára„

Magam a ma egyes 1

sokszor

égető

-

hiányait

Péc.s, Szendrey Júlia u„ 7)

)(opeam /(e.JJCe .: HeKOiűpbie CJIOBa 0 IlOBbIIIIeHHH KBa.JIHc}JHKa~HH cpap!l·la~eBIOB (npoB113opos)„
Dezső

Horváth;· Einige Worte über die pharmazeu tische Fortbildung

,

es
KÉRDÉS
A legáltalánosabban használt, -

és így kétségtelenül
legfontosabb gyógy.szeralapanyagunk a desztillált víz,
Ennek bakterológiai szempontból való kifogástalan
tisztántartása igen fontos -, de sajnos, meg nem oldott feladat
A Gyógyszerkönyv azon rendelkezése mellett, hogy
kéthetesnél régibb desztillált vizet ne hasrnáljunk, konzerválásra színezüst lemezke használatát ajánlja
Ennek méreteit, arányítva a tá10J.rt; desztillált víz
mennyiségéhez -, a gyógyszerkönyv nem adja ine-g
fgy a gyógyszertárak általában kb 2/3 cm nagyságú
lemezkét helyeznek a desztillált víz tároló edényeibe,
- függetlenül azok ürtartalmától - amelymek oligodinamikus hatása szerintem teljesen problematikus.
Tapasztalatom szerint ily lemezke közvetlen szomszédságában is dús mikroflóra fejlődött ki egy-két hét
alatt
A legcélszerűbb és legbiztosabb eljárás az volna, hogy
minden gyógyszer.tár forgaln1ának megj3elelő kis desztilláló-berendezés birtokában állandóan frissen készült
desztillált vizet használjon Amíg azonban ezt az ideális állapotot megvalósíthatjuk, - szükséges volna az
ezüstnek Gyógyszerkönyvünk által is ajánlott, és kísérletileg is beigazolt (N ág e 1 i, K r a u se stb) oligodinamikus hatását célszerűbben kihasználni Az erre
vona1kozó irodalmi adatok és gyakorlati tapasztalatok
figyelembevételével w.i lenne ennek legalkalmasabb
módja?
FELELET
A desztillált víz - minthogy nem steril körülmények
között tartjuk el - ki van téve mikrobiológiai változásoknak A mikroorganizmusok szaporodásának megakadályozására kétségtelenül egyik fontos megoldás a
gyógyszertárakban a desztillálás lehetőségének biztosítása, tehát friss desztillált víz előállítása. Ez a probléma klasszikusnak mondható megoldása Ilyen előú ást
tartalmaz az V. Gyógyszerkönyv is
Más lehetőség megfelelő tárolás melletit a desztillált
víz tartó.sítá-sa. A megfelelő tárolás főként a kellő tisztaságú tartály gondos és jó lezárására vonatkozik. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a levegőből szennyező

anyagok (pl por, gázok) kerülhessenek a vízbe,. Az akár
két hétig is készletben ;tartott desztillált víz tartósítása
szüksége.s ErTe a célra a legindifferensebb mód a
Quintában előírt, oligodinámiás ezüsthatáson alapuló
módszer.
Az ivóvíz tartósítására mái az ókorban (i e 2000) al-·
kalmaztak réz, vagy ezüst darabokat A nehézfémek
alacsonyrendű mikr-oorganizmusokra gyakorolt hatását tanulmányozva, N i:i g e 1 i (1880) azt tapasztalta,
hogy a nehéz fémsók igen nagy hígításban is pusztítólag hatnak az algákra Tőle ered az „oligodinám:ia"
kifejezés. Ezt követőleg B e h r i n g (1890) és ~ások
megállapították, hogy az ezüstion a baktériumokra is
hatásos
Az oligodinámiás hatás voltaképpen a fémion hatásán
alapszik Az ezüstnyomok fizikai-kémiai és mikrobiológiai vonatkozásait - főként az ivóvízre kifejtett hatását - számos szerző tanulmányozta A kérdés öszszefoglaló ismertetése található: Red d is h G F.:
Antiseptie-s, disinfectant.s, fungicides and chemical and
physical .sterilization (1954), 0berzi11 W.: Scientia
Pharmaceutica 24, 173 (1956)
A kutatások eredménye szerint a kémiailag tiszta
ezüst csak igen kis baktericid, illetőleg fungicid hatást fejit ki. Ha ezüstön kívül más fém is van jelen~
(különösen palladium, platina vagy arany) potenciál~·
kü:lönbség keletkezik, ami elő.segíti az ezüst ionizálódását [L i eb F.: A7ch f. Hyg 116, 317. (1936)] Ezzel
n1agyarázható a szennyezést tartalmazó ezüstlemez na~
gyobb mikrobiológiai hatása
(Krause G. A.: Ges.
Ing„ 52, 500.) A vízben oldott oxigén és ll:á:s gázok, to-·
vábbá elekrt:rolitek (Pl. ivóvízben) kedvezően befolyásolják az ezüstlemez felületén oldható ezüstvegyületek keletkezésével az ionizálódást (Ne is s e r 11. és E i ch b a um F.: Erg. d. Hyg, 13, 170 (1932). Számolni k€-ll viszont a keletkezett ezüstionoknak a tároló edény falán
végbemenő adszorpciójával, illetve üveg esetében ioncseréléssel, ami csökkenti az ezüst-ion koncentrációt
[Neisser M: Klin W.schr. 11, 1484 (1932)]
Az ezüstlen1ez ionizálódása tehát függ a körülményektől Az oligodinámiás hatás viswnt az ionizálódás következménye
Ezzel egyben magyarázatot ka-

