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Gyógyszcrésztovábbképzés Sopronban 
"»A Gyógyszerész« hírt adott arról, hogy a budapesti 

Gyógyszerésztovábbképzö-tanfolyam kitíínő előad0~ár· 
dával, nagyszámú hallgatóság előtt, .eredményesen folyik 
A vidéki gyógyszerészek is érdeklődéssel várják a tan
folyan1 anyagának szétküldését, hogy ezze.l közelebbről 
megi.smerkedjenek az V„ /11.agyar Gyógyszerészkönyvvel 
s általá;;an a gyógyszerészi tudományok fejlő{ésével. 

A soproni gyógyszerészek nemrég elhatározták, hogy 
eddigi ritkább összejöveteleiket gyakrabban megrende,zík 
s ezeket- a továbbképzéS szolgálatába állítják, egyrészt 
azéri, inert a szakmai vonalnak súlyponti kérd~sként 
kei'.elése feltétlenül több siakisrneretet -kíván. másrészt a 
régi is1neretek felújítása s az utóbbi évtized tudományos 
íejlfJdésének ismerete nélkül az V. Gyógyszerkönyv anya
gának megtanulása nem oldható meg-. Az intézményes 
továbbképzés megindulásáig e két főszempont sz_erint 
"állítot13.!< össze az előadások anyagát, amit az előadók 
ia vonatkozó szakirodalmon és saját munkáikon kívül az 
V. Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságától kapott kiegé
szítő adatok alapján dolgoztak ki A témakörök a kémiai 
és gyógyszerészet tárgyköréből adódnak s az előadás:ikat 
rendszerint kísérleti bemutatások is színesebbé teszik 
A havcnta kétszer- megtartott esti előadásokon részt·1rsz
nek az összes gyógyszerészek és vizsgázott technikusok 
Az előadásokat hozzászólások, viták követik, ami szin 
tén bizonyítéka a témák iránti érdeklődésnek 

Eddig a következő előadásokat tartották meg: 

Jéhn Antal.: »Az 1951 szeptemberben életbelépe!t 
01\T·előiratok ismertetése. Az előadó foglalkozott az új 
előiratok házilag történő előállításával, vizsgálatával s 
összehasonlítást adott a megfelelő gyógyszerkönyvi. ké· 
szítményekkel A galenusi készítmények előállítása terén 
szerzett tapasztalatait érdekes hozzászólások követték. 

f\'1kolics Károly dr. kvantitatív vizsgálati eljárások· 
ról szóló előadássorozatának első részében a titri:netriás 
alapismereteket foglalta össze az acidimeriá~ól. a ~~a
padékos titrálásoki~. Megi~mert;t!e a hallga~o~~got tub).> 
új fogalommal, mint a h1drogen1onkoncentrac10, red_ox1-
indikátorok, újabb mérőmódszerek, amiket az V, Gyogy· 
szerkönyv már ·elő fog írni 

Tanay fstván--dr. a zsírok és olajok vizsgálatávail, a 
savszán1, szappanszám és jódbrómszám meghatározással 
foglaikozott. Ismertette a IV és V. Gyógysze::rkönyv ez
irányú előiratait, valamint e téren végzett saját kísérle
teinek eredményeit. Ez az előac'ás első része volt a 
gyógyszerkönyvi általános vizsgálati el_;árásokról szóló 
':loro1atriak. 

llorváfh Dénes dr. »Vaskészíhnénvek f'löállítása« e 
előadásában átfogó képet nyujtott a fer;a és ferri vas-
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készítmények történetéről, hatástanáról. valnn1int elő·· 
állításáról .. Kitért a I\T. és V. Gyógyszerkönyv összes vas„ 
készítrr.ényeire, valamint a legújabh OKI·elöiratokban 
szereplő. Liqu ferratus-t és Syr .. calcii phosphorici-t, bírá
latot rnondva azok előállításáról. 

A további előadások is változatos témákat ölelne-k 
fel.. Legközeleblt Jéhn Antal idősierű rec~ptura] problé-
mákat ismertet-., különböző módszerek kísér Jeti bemut~-
1á.sávi-tl. Nikolics Károly !f(j,r. és Tanatf István dr„ folytat„ 
ják i-.:. Gyógyszerkönyv kémiai részének s a szükseg-es 
alapis1neretek tárgyalását, Horváth Dénes dr.. egyes gale„ 
nusi fejezeteket ismertet, így legközelebb a steril··oldatok 
készítéséről beszél, Nikolics Károlyné pedig a szer\'es 
ké1niai ismeretek felfrissítése mellett újabb gyógyszerek 
kéniiáj_át tárgyalja. Kilátás van az előadói g-árda bővülé
sére is a gyakorló gyógyszerészek köréből, a kidolgo·· 
zan<"ó témák úgyszólván kimeríthi;tetlenek 

Az előadóüléseken 10 perces Gzaklap-referátumok is 
vannak, amikor »A GyógyszeréS:z«-ben megjelent, vala
mint a Dokumentációs Központ által referált közl~nré
nyC'ket ismertetik. A vidéki kartársak bekaocsoiása egy" 
előre a kb. havonta tartandó megyei értekezL~teken fog 
történni rövidebb előadásokkal, a gyakorló gyógyszcrt:sz 
mindennapi munkájábap. előforduló tárgykörből, 

A továbbképzés gondola.ta a Győr-Sopron me·zyei 
Gyógyszertár Vállalat igazgatósága részéről is <lícsé
relreméltó érdeklődésre és támog-atásra talált. Só!yo1n 
Zoltán igazgató tervbe vette, hogy Scpronban a jóléti 
al.apbcíl szakkönyvtárat létesít, amelynek megvrulósitását 
az összes kartársak nagy érdeklődéssel váriák 

A gyógyszerésztovábbképzéSt és a mo~t induló tech .. 
nikusképzést a soproni gyógyszertári dolgozók a szak·· 
inai nevelés fontos ré.szének tekintik, s nagymé.rtlkben 
hozzájárul bekapcsolóóásukhoz a Gyégyíts Jobban--moz .. 
galomba:. 
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Csak felnőtteknek adható! 

18 11 S IMI 0 C 11 ILIL 11 INI 
lntraglutealis alkalmazásra 

Összetétel Procain-Penicillin G 240.000 E 
Bismuth. subsalicylicum 0,04 g 
Alun:inium monostearat 0,03 g 
OL Helianthi ad 1 ml 

INJ. 1 ml 

Előnyei.: 
L A BISMOCILLIN inj. I ml-es adagjával a szervezetben egy napon át egyenletes bacterlcid hat~,s 

biztosítható oly n1ódon, hogy még a 24. óra végén is a therapiás szint két-háromszorosa észlelheto · 
2. A készítrnény bismuth-tártahna a szervezet imrnun-anyagát termelő reticuloendothel rendszert hat

hatósan aktiválja. 
3. A készítmény előzetes melegítés, hosszas rázogatás nélkül injiciálható„ 
4 Teljesen fájdalom- és mellékhatás mentes 

Adagolása Csak intragluteálisan adliató I 
Az ampulla tartalma gyengén felrázandó, majd az egységes suspensiót vénapunctiós tavel fecskendőbe 
szívjuk és injiciáliuk„ 
Naponként elegendő egy Bismocillin 1 ml-es injectio beadása. F.uhninans fertőzé.s~k? primae1, secundae~·, 
neuro-lues, stb. esetén, midőn előreláthatóan betegünket több napon át kell pen1c1JJ1n-kezelésben részes!·· 
tenünk, gazdaságosabb a »BISMOCILL IN 5 ml<(. alkalmazása, mert így 5-6 napon át tudunk egyenletes 
penicillinaerniát a szervezetben fenntartani. " 

1 avallatai ,: 
Staphylo-, strepto-, gono-, pneumo-, meningococcus és Iueses fertőzésekben, valamint penicillin érzékeny 
pathogenek okozta megbetegedésekben, 

Ellenjavallatai · 
J, Novocain-túlérzékenység. Az anamnaesis ebben az irányban is tisztázandó! (Mit tapasztalt a beteg 

injectiós foghúzás esetén'?) -
2, Penicillin allergiá (urticaria, angioneuroticus oederna stb„)~ amely az adagolás megszüntetése esetén 

azonnal megszűnilc 
3„ Bismuth-contraindicatio veselaesio esetén„ 
4 Egy kúrában 50-nél 'több Bismocillin 1 ml inj. nem alkalmazható, 

Csomagolása: l x 1 ml-es ampulla dobozban„ Ara.: Ft 9,·--

Gyártja és forgalomba hozza , 

EGYESÜLT GYÓGYSZER- ÉS TÁPSZERGYÁR, 

BDvebb felvilágositást készséggel ad · 

GYÖGYSZERIS1\1ERTETÖ ORVOSTUDOMÁNYI IRODA 
Budapest, V., Aulich-utca 3. Telefon: 113-642 és 310-923. 
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VII. ÉVFOLYAM 1952 ÁPRILIS l, 4, SZÁM 

Ratkó Anna egészségügyi miniszter beszéde • 
az 1. ~zámú Vörös Csillag-gyógyszertár megnyitásán 
1950. március 15-én 

Ratkó Anna miniszter elvtársnőnek a politikai 
és szakmai életbe mélyen bevilágító beszéde 
annak a napnak jelentőségéből indult ki, melyen 
megnyitóját elmondotta .. 100 évig várt a magyar 
nép ·-·mondotta -, míg a szabadság eszméje való
sággá válhatott A Szovjetunió Vörös Hadserege 
hozta meg a magyar nép számár a a szabadságot 
Ezután kitért arra, hogy a Síovjetunió, Pártunk és 
Rákosi elvtárs vezetésével miként éltünk a szabad
ságunkkal és hogyan bontakoztak ki nálunk a szo
cializmus építésében a szocialista kötelességválla
lások, legutóbb Rákosi elvtárs 60. születésnapjára 
M~gállapította, hogy minden vonalon erősödik a 
béketábor magyarországi bástyája, Rámutatott a 
Szovjetunió és Sztálin elvtárs felmérhetetlen segít
ségére a béke megőrzésében és az imperialisták ter·
veinek leleplezésében. Kiemelte a Szovjetunió ter
vezetének a Németországgal megkötendő béke
egyezményre vonatkozó világraszóló jelentőségét. 
Minden becsületes ember, minden magyar dolgozó 
nevében megbélyegezte az amerikaiak aljas bakté
riumháborúját Koreában és azt a gaztettet, hogy 
mérgezett rovarokat dobnak le a koreai lakosság 
közé.. Hangsúlyozta, hogy mi magyar dolgozók 
erre a szégyenletes gazságra még több, még jobb, 
még öntudatosabb, példamutató munkával válaszo
lunk. Még egységesebb helytállással a Szovjetunió 
vezette sokszázmilliós béketáborban Majd így 
folytatta : 

Kemény munkánkkal, Pártunk vezetésével, a 
Szovjetwiió tapasztalatai nyomán nap mint nap küzd
jük le a még meglévő kapitalista maradványokat 

Egyik ilyen lépésrink gyógyszerügyr vonalon ennek az 
ríjtípusrí gyógyszertárnak létesítése, mely az első olyan 
gyógyszertár, amely a Szovjetunió tapasztalatai alap
ján épült 

A kapitalista országokban a társadalmi rendszer 
lényegéből ered, hogy az egészségügy, tehát a gyógyszer
ellátás is a kapitalizmus jellegét hordja magán, 
melynek középpontjában az üzlet, a szabad verseny, 
a profitlzajhászás áll.. Ebben a társadalomban a beteg 
meggyógyitása az orvos számára nem hivatást, a meg
betegedett dolgozó nem az orvosi segltséget igénylő 
embert jelenti, hanem kereseti forrás le!tetőségéül 
szolgál Ugyanez a helyzet az egészségügyi intézmé
nye/eben, kórházakban is, de fokozott mértékben nyil
vánul ez meg a gyógyszerellátás terén, ahol a gyógy
szereknek mint árunak forgalombahozása, jó üzlet, 
jelentős kereseti lehetőséget biztosít 

Ezen az alapon volt megszervezve a magyar 
egészségügyi és gyógyszerellátás is, 

A gyógyszergyártás a kapitalista gyógyszergyáro
sok kezében volt Ezek a vállalkozók arra törekedtek, 
!rogy az általuk gyártott gyógyszereknek minél nagyobb 
reklámot csináljanak és az agyonreklámozott, de na
gyon sok esetben értéktelen gyógyszerek eladása révén 
mini!l több hasznot préseljenek ki a beteg dolgozókból 
fgy Magyarországon sok hatástalan, vagy azonos
hatású, de különböző nevü gyógyszer került forgalomba, 
melyek alkalmasak voltak arra, hogy a gyógyszerekre 
kényszerült beteg dolgozókat be lehessen csapni. 

A felszabadulás után erső feladatunk volt ezen a 
téren, hogy a forgalomba kerülő gyógyszerek kb'zött 
rendet teremtsünk, a hatástalan gyógyszerek gyártását 
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beszüntessük, az egész gyógyszergydrtdst pedig a gyó
gyitds szolgdlatdba dllitsuk. 

Ezen a teren kemény munkával jó eredményeket 
értünk el, úgy, hogy ma már elmondhatjuk, hogy a szo
cialista gyógyszeripar a beteg dolgozók érdekeinek meg
felelően olyan gyógyszereket hoz forgalomba, amelyek a 
betegség gyógyítására valóban alkalmasak és szüksé
gesek 

got elkészlt.. Éppen ezért a jó gyógyszerész is ugyan
olyan megbecsült tagja a szocializmust építő tár sadal
munknak, mint a szocializmus építésének bármely 
területén munkáját becsületesen ellátó dolgozó, mert a 
magyar dolgozó nép elvár ja az egészsegügyi dolgozók
tól, köztük nem utolsó sorban a gyógyszerészektől, hogy 
odaadó, lelkiismeretes, jó munkájukkal vele együtt har
coljanak szabad hazánk építésén 

A gyártást nem az egymással versenyző üzlet
emberek irányítják, hanem a szükségletre felépített 
gyógyszerfogyasztási terveink. Agyógyszer forgalomba
hozatalára pedig gyógyszere/osztó szerveket állítottunk 
fel, és ezek elégítik ki tervszerűen a kórházak, rendelő·· 
intézetek, gondozlÍintézetek és a beteg dolgozó gyógyszer
szükségleteit 

Vannak még hiányosságok a gyógyszerfogyasztási 
terveink elkészítésében, !ziszen Magyarországon gyógy
szerfogyasztási tervet soha még nem készítettek, sem 
a fogyasztás gyakorlati adataira, sem a tervszerű 
munka végrehajtásából eredő tapasztalatokra nem 
támaszkodhattunk 

!gy tapasztalatlanságunk és reszben növekedési 
nehézségeink miatt a gyógyszerellátás egyes területein 
időnként még nehézségek mutatkoznak 

Nehézségeink egyik alapvető oka, hogy úgy gyógy
szergyárainkat, mint gyógyszertárainkat a kapitaliz
musból ránk hagyott örökségként vettük át és ezekből a 
teljesen kapitalistajellegű intézményekből kell kemény 
munkával szocialistatípusú intézményeket kiépíteni 
És a kapitalista rendszer iskoláiban tanult gyógy
szerész-kádereinket szocialista szellemben átnevelni. 

Munkánkban azonban nem vagyunk egyedül, 
ebben is segítségünkre van a mi hatalmas és erős 
Pártunk Eddigi eredményeinket is Pártnnk segítsé
gének és a Szovjetunió támogatásának köszönhetjük és 
ezen az úton haladva fogjuk kiküszöbölni az itt-ott 
még jócskán mutatkozó hiányosságainkat és szervezzük 
át gyógyszerellátásunkat szocialista gyógyszerellátássá 

A szocialista egészségügy mind fokozottabb köve
telményeket támaszt a gyógyszerészekkel szemben is 

Egyetemeink azt a celt tűzték maguk ele, hogy mind 
tudásban, mind magatartásban olyan kádereket képez-
zenek ki, akik ezeknek a feladatoknak megfelelnek ' 

Ugyanezt a célt szolgálja a szovjet gyógyszerész
képzés alapján bevezetendő reform, valamint a gyógy
szerésztovábbképzés, amely a régi !libákat kívánja 
kiküszöbb"lni, hogy a fennálló új követelményeknek ne 
csak az új, fiatal gyógyszerészek, hanem a már eddig 
is komoly, jó munkát végző idősebb gyógyszerészek is 
meg tudjanak felelni ' 

A dolgozók egészségének megovasa, a megbetege
dettek gyors és eredményes gyógyítása terén a gyógy
szerész jó munkája nem választható el az orvosok jó 
munkájától Közbs munkaterületen dolgoznak mind a 
ketten. Hivatásuk a betegeken való segítés. 

A gyógyszer eszeket is a legmélyebben fűtse át az a 
tudat, hogy ott, ahová a Párt, dolgozó népünk állította 
őket, minden tudásukkal harcoljanak a legjobb gyógy
eredményekért, népünk egészségéért. 

Az orvosok és gyógyszerészek közös jó munkája, 
egymás munkájának segítése hozza meg azokat az ered
ményeket a gyógyítás területén, melyeket csak a szo
cializmust építő társadalomban lehet elérni. 

A multban az orvos és gyógyszerész közös mun
kája közé éket vert a profit A tőkés társadalomban a 
gyógyszerész akkor tudott megélni, Iza drága gyógy
szereket adott el. 

Ma a nép állama becsületes életlehetőséget ad a 
gyógyszerészeknek Nem kell arra gondolnia, hogy 
miből fizeti ki az adóját, honnan teremti elő a bért. 

Munkafeltételei olyanok, !zagy teljes tudását a 
hivatásának szentelheti, kiépítlieti az orvosokkal a leg-
szorosabb kapcsolatot es velük vállvetve dolgozhat a 
közös feladatért, a betegek eredményes gyógyításáért 

A most megnyíló egyes számú gyógyÚertár az első 
olyan gyógyszertárunk lesz, amelyet a szovjet tapasz
talatok felhasználásával a mi viszonyainkra alkal
mazva újonnan létesltettzink 

Ebben a gyógyszertárban sikerült a gyógyszerek 
fokozott minőségi ellenőrzésének előfeltételeit megterem
teni. A gyógyszertár egész beosztása, felszerelése és 
munkamenetének megszervezése a gyors és pontos 
gyógyszerkiszolgálás követelményeinek megfelelően 
készült. 

Nem feledkezhetünk meg azonban arról sem, hogy 
az itt dolgozók számára szocialista módra a legkedve
zőbb munkafeltételeket biztosítsuk 

Külső formája is bizonyítja, !zagy nem üzleti vál
lalkozás célját szolgálja, hanem a dolgozók egészség
zigyének szolgálatában álló intézmeny 

A legkorszerűbb gyógyszertári eszközökkel törc 
ténő munkában, a felszerelés területén már a készülő 
V .. Magyar Gyógyszerkönyv szempontjait is figyelembe 
vettük, amely ugyancsak a jelenleg érvényben lévő 
V 1I !. Szovjet Gyógyszerkb"nyv szempontjai szerint 
készült 

A gyógyszertár szépsege és szakszerűsítése nem·· 
csak a kényelmesebb, jobb munka feltételeit biztosítja, 
hanem egyben az itt dolgozó elvtársakra azt a kötele
zettséget rója, !zagy munkájukban is élen járjanak és 
becsületes jó munkájukon keresztül jó szolgálatot tegye
nek a magyar dolgozó népnek A legegyszerűbben felírt orvosság sem fog a beteg 

emberen segíteni, ha azt a gyógyszerész nem lelkiisme
retesen, pontosan készíti el. 

Nem tartjuk kisebbértékű munkának a gyógysze
részek munkáját, mint más egészségügyi dolgozóé!. 
Tudatában vagyunk annak a nagy felelősségnek, 
amelyet a gyógyszerész vállal, amikor egy-egy orvossá-

Hassa át az elvtársakat az a tudat, hogy a gyógy
szertár épp úgy, mint a többi ennél még nagyobb egész
ségügyi intézménveink, mind Pártunk s a magyar 
dolgozók kemény munkájának eredményei.. 

Ezeknek előrebocsátásával a budapesti 1 .. szdmú 
gyógyszertárat átadom rendeltetésenek. 
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, . , 
Az ] . számú Vörös Csillag-gyógyszertar megny1tasa 

Március -- 15-én délut~n Ratkó Anna e~~sz_s.é~ügyi 
miniszter elvtársnő megnyitotta. Budapest elso u)h~~~.u 
szocialista közegés~ségügyi intéz~éi;iy~t: az !„ számu yoros 
Csillag-gyógyszer~arat. A i:neg!1~~to. un!lepsegen ~eg3elent 
Simon LajJs elvtars, az eg~szsegl}gY'. ~1n1~zt~r .elso helyet
tese Doleschall fri,:ryes elvtars egeszsegugy1 m1n1szterhelyet: 
tes, 'a Budapesti Pártbizottság küld?ttj~! a Gyógyszer~_gy1 
Főosztály vezetői, Herczeg J ud 1t elvtars;io, szak~z~rve~etunk_ 
h. főtitkára, Dvor.szky Ferenc a Gyogy~zerta~r l(ozpont 
igazgatója, a Gyógyszerköny".". Szerkesz~őb.1zottsaga S,cfl_ulek 
Elem~r kétszeres Kossuth-dIJas akadem1kus vezetes~"'."el, 
egyetemi tanáraink, a _Gyógy~zerés~-s;akcsoport ve;et?s~ge 
és még számosan a m1n1sztenun1bol es a szakma kepv1sJe
tében 

Az uj gyógyszertár megnyitásának kettő,~ rendkívüli 
jelentősége is volt Az első, hogy ezt a legkor~z_erubbe_n i;Jer~_n
dezett és felszerelt gyógyszertárat a ,felajánl'.1-s' hatándő elott 
átadhattuk egészségügyi rendeltetésenek- es e~z~I egy~onal
ban az a kin1agas!ó szakmai ese1nény, hogy m1~1szteru~k a 
megnyitással kapcsolatban először beszél~ a gyogysz~~e~~et 
problémáiról, először határozt'.1- meg -a m~ szak~a~k 1_ÜJat, 
helyét és szerepét az egészsegügy orsz1gos, halozataba~. 
Az az 50 ember, aki az ünnepsége~ résztve~t, átere~te a kettos 
ünnep fontosságát, , a. n~ini.szten ll]egnytla~ko,zas komoly, 
keresetlen egyszerűseget es utmutatasat Nytlvan ez yolt az 
egyik oka annak a meleg fogadt,atásnak1 <1;mely Rat~o Anna 
miniszter elvtársnő megérkezéset, beszedet es egesz ott
tartózkodását végigkísérte Erre a _mi számunkra kettő~ 
ünnepi beszédre 1nost nen1 térünk k1, mert lapunk vezető 
helyén teljes terjedelmében köz,öljük .. Olv_~ssa ~J az egész 
szakma az ország legkisebb gyogyszertár~1ban is: h?)~yan 
szólt ró'lunk és hozzánk 1niniszterünk, amikor, az első, szo
cialista' gyógyszertárat megnyitotta? Hasson e? ~;1~es1tsen 
ez a miniszteri beszéd a gyógyszertán munka m1noseg1 1neg
iavításár"1 
· Ratkó Anna egészségügyi 111~niszter ~lvtárs:iő pontos,~n 
egy órakor érkezett meg A gyogyszertar egyik ?olg~z~Ja 
vörös szekfűcsok'rot adott át miniSzterürknek, 1na.Jd rov!d, 
de komoly színvonalú kultúrműsor után Ba_kan:k .~aJ JS 

clvt<'lrs a Budapesti Gyógyszertá~· .Vállalat 1gaz_g~,to1a a 
következő szavakkal kérte fel a mupszter elvtársnot nleg
nyitóbeszédének 1negtartására: , „ 

- Szeretettel üdvözlöm a Gyógyszertár . Va~l~.lat. do~g~zo1 
és vállalatvezetősége nevében Ratkó Anna egeszsegugy1 m1n1 sz
ter elvtársnőt a Budapesti Pártbizottság küldöttjét, a , V IJ /. 
kerületi Pártbizottság részéről megjelent elvtársat, lovabba a 
kedves elvtársakat és vendégeket 

- Kedves· Elvtársak / Abból az ünnepélyes alkalombó{ 
jöttünk itt össze, hogy megnyi ssu~ .~s ~t~djuk„ f!.udaP,est dol~ozo 
népének az ötéves terv keretében unáepult v.oro.s Cs1LlagMgyogy~ 
szertárat, amely hivatva van arra, ho~y ,meg fo~ozo!ta~b me:
tékben szolgálja Budapest dolgozó nepenek egeszsegve~elme~, 

- A Vörös Csillag-gyógyszertár a ha_talmas. ~zo~1~~un1p 
gvógyszerészeti tudományának tapa~ztala~ai, glapJa'! epult es 
büszkén mondhatjuk, hogy szoclallsta ept~o:rzunkank, olyan 
remekmiive, amely maradéktalarJlll biztoszt1,a .a me~ JO~~ 
gyógyszerellátás lehetőségeit, a gyógyszerek meg Jqb~ mtryose~1 
elkészitését és ugyanakkor kényelmes munkalehetoseget b1ztos1t 
a gyógyszertár dolgozói számára„. 

-· Hogy ezt a gyógyszertárat megépitl7ettü~ - amely egy 
felszabadult aolgozó nép békealkotását is hir~etz -:-;- eL?ósorban 
hálával és szeretettel gondolunk a nagy Szov1etun1ora e.? fl.!l11_~k 
forrón .s,zeretett vezérére Sztálin elvtársra, ugyanakkor ko.szonfuk 
nagy pártúnknak, a Magyar Dolg~z?k ~ártján_a~ é~ ann_ak 
vezetőjének, az egész magyar dolgozo nep vezerenek, draga 
Rákosi elvtársnak. .. .. e B 

- A Gyógyszertár Vállalat dolgozói és a ':'oros, sz ,ag
gyógy.szertár dolgozói mélyen átérezve a meg11y1tandq. gy?gy
szertár működésének jelentőségét, lelkes mu11kafela1anlqssa~ 
készültek a gyógyszertár megnyitására, és így s~eretett Rakost 
elvtárs 60. születésnapja tiszteletére felajánlottak?, hogy. fo~o
zottabb munkával még április 4-e előtt meg fqgJ~k l}Yl!n1 a 
gyógys_zertárat. Dolgozóink ezt a felaján_lástn t~L1~sztett~~ e~ m~ 
lehetőSég nyílik arra, hogy Ratkó elvtarsno egeszsegugy1 ~1~ 
niszter átadja Budapest dolgoz6 népének ezt a nagyszabasu 

alkotást, amely méltón fogja képviselni szocialista közegész-
s ·gügyünk fejlődését. , , .. . . . 

Utána Ratkó Anna egeszsegugyi n11111szter beszélt. 
A miniszter elvtársnő beszédét többsz?r megszakí~otta a 

jelenlevők viharos tapsa és éljer:zése. É? ~tt ki kell terp.~nk 
arra ami nincs benne az eredett megny1toban, de q m1n1sz~ 
teri 'megnyilatkozás alapján igen n.agy tetsz,ést váltot! ,kr 
mindazokból akik a szívükön viselik-e kérdes megoldasat 
A miniszter eÍvtársnő ugyanis bejelentet.te, hogy n~hány hóna
pon belül véglegesen és ~özmegelé&e~ésre ~en~ez1k ~zokn.ak 
a gyógyszerészeknek gyogyszertán ill~tmenyet, __ akik -~int 
okleveles gyógyszerészek ebben a tanevben kerulnek kt az 
e yete111ről. E bejelentés jelent~s~ge és közvetlens~g~ olyan 
1nély hatást gyakorolt a hallgatosagra, hogy az első pillanat
ban néma, boldog meglepe~é?Sel fogadt~k. ssa~ ak~or zúgott 
fel a taps, amikor a . n11n1szter elvtarsno b1ztatolag meg-
jegyezte: lehet tapsolni. . , 

Ratkó Anna miniszter elvtársnőt besz~de befeJeze~e 
után percekig ünnepelték. Ezután a Budapesti q_y~gysz.ertar 
Vállilat igazgatója e szavakkal vette át a Varos Cstllag-
gyógyszertárat : . „ . , , 

- A Gyógyszertár V allalat dolgqzo1 neveben a/veszem a 
Vörös Csillag-gyógyszertárat. Dolgozóink annak tudatáb_a,n, 
milyen feladatot kell teljesiteniök, ktitelesség~knek tart1ak, 
hogy munkájukat úgy végezzék, ahogy azt partunk, szeretett 
Rákosi elvtárs dolgozó népünk joggal elvárja tőlük. Fok~zottabb 
munkával és l~lkes munkafelajánlásaikkql - a G~1ógyíts 1obban
mozgalom keretén belül - a beteg dolg~zo~ eg~szsegvedel,'!1~. é~d~
kében úgy fogják ,szolgálni enn~k, az cn~ezmenynek mf!kode?et, 
hogy az maradektalanul kielegctse mindazokat, akzk egesz
ségük helyreállítására segítséget kérnek a gyógy~zertdr , dolgo
zóitól. Atérezve annak jelentőségét, hogy ennek az zntézme!IY'}ek 
nemcsak külsejében kell bizonyítania, , hogr a szoclalz~t~ 
egészségügyet szolgálja, f1anem a ~yógyszertar .rr:1nde11 ~olgozó1a-
11ak is át kell érezni, hogy lzazankban egy UJ emb~rtzpus ya_~1 
kialakulóban. a szocialista e1nbertípus. Eppen ezert a Vara.s 
Csillag-gyógyszertár dolgozóinak egész magatartásukban a szo
cialista embertípus_! kell képviselniök, aki mind~'}kor áldozat~ 
kész és mindent elkövet annak az elvnek alapfan, hogy szo
cializmust építő J1azánkban legfőbb érték az ember. De. ez ne 
c~ak szavakban, hanem tettekben is ~ifejezés,re kell h~~y ,1usson_ 

- Kérem a Vörös Csillag-gyogyszertar dolgoz01t es ~em~
letn el is követnek mindent annak érdekében, hogy ak1k_ege.szse

_gük helyre~llitá:sár:a segítsége.! kérnek. tőlük, megelegedette~ 
távozzanak es mlnel előbb 1neg is gyógyul1anak. Ehlzez a munka
fwz kívánok sok sikert a gyógyszertár dolgoz6ínak. 

Utána Ratkó Anna tniniszter. elvtársnő Har'!-i~ Lajos 
felelős vezető és Ligeti Viktor h. felelős vezető k1ser~t~ben 
111egtekintette az új gyó~yszertára~. ~lőször az off1c1n_át, 
ahol elveszik a recepteket es az ellenőrző a?lakon át ~eadJ~~ 
a munkaterembe', a gyógyszer-különleg~sse~ek, a kéz1eladas1 
gyógyszerek, a pipere~ikkek és 0;z ~:vos1 n1uszerek ?sztályát. 
Közben majdnem minden feherkopenyes dolgoz_o.hoz volt 
vala1ni szakszerű kérdése. A _munkatere~ben az UJ i:nunk~
n1ódszerről érdeklődött, az emeletes forgokoron~ok Jelent?
ségéről, a tervszerű gyógyszerészi munka me&köp.I!Y'téséről, 
valamint a gyógyszerek rendszeres belső ~llenőr~e~enek meg
oldásáról. De ugyanilyen figyelemmel nezte veg1g a nagx
tnéretű pince szakszerű beosztását, az edénY:moso~ató ~el)'.1-
séget, a férfi- fis női öltöző~et és ~u_hanyo_z~kat, _ugysztnten 
az officinából nyíló elsősegelynyu1to h~ly1seget 1~. . , 

Délután 4 órakor került' sor a gyogyszertár megnyita
sá_ra, amelyet küt9nöser: az ~lső .. órákban v~~ósággal elárasz
tott a kíváncsiak es a vasárlok tomeg~. _De JOl t~e&'sz~rveze~~ 
ten a helyén állt minden gyó&"yszertan ~o~goz? es 1gy mar 
az indulásnál minden igényt k1 tudtak e!~g!_teni.. , 

Ebben a tudósításunkban csak a Voros Cs1llag-gyogy
szertár ünnepél'yes megnyitásáról ~zámol?1!1~ be. Ma,g~nak 
a gyógyszertárnak minden részleget _felt~ro 1smertetesevel, 
fényképekkel, szaklapunk következő szárna~an fo[?lalkozt~nk 
De néhány szóval 1nár most 1neg kell emlekeznunk arrol a 
szinte hősies munkáról, amit Bakanek elvtárssal _az élen 
szakmai berendezési és felszerelési vonalon vegezte~. 
Utalunk' Kun Ferenc és Ligeti Yikto~ Oszadcs~nk9- e~ 
Kórenblat-.fordításaira, mint e lenyeg~ben szovJetbpusu 
gyógyszertár alapjára, valamint különösen Kun Ferenc 
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állandó szakmai tanácsaira. De nagy munkát végzett 
Harnik Lajos felelős vezető és az ~tol~ó. 3 hétei; a most kine
vezett Sacher Pál dr. főgyógyszeresz 1s„ Ott I:;i.ttuk a, fárad
hatatlanul dolgozó, előre oda.helyezett gyo~yszereszeket 
és gyógyszerésztechnikusokat. !s .. V~l~menr~yie~ }e,lk~sen, 
lendületesen vettek részt a felajanlas idoelőth teljes1teseben. 
De nem adnánk teljes képet erről a vaI(l?an remekbekészűlt 
gyógYszertárról, ha előtérbe nem állítanank magát a beren-

dezést, amely a szoci~}izm1;1st. ép!tő vállalataink, szo~ialista 
munkásaink nagyszeru tel3es1tmenye. . , 

Hisszük, hogy a Vörös Csillag-gyógyszt;rtar _pelda~u
tató szJcialista gyógyszerellátása szét fog su~atoznr az egesz 
orszáuban. Az 1. számú Vörös Csillag-gyogyszertár 1952 
márci~s 15-én megkezdte működését, és ez_zel jelent~s 
lépéssel mentünk előre a szocialista egészségügy megvalo
sítása útján 

Gyógyszerkészítmények analízise 
- »Alkaloidák és az alkaloidákhoz hasonló vegyületek« című fejezet Per el ima TI 
és B r o dsz k i j könyvéből ·-

T heobromin11m1) 

HN--CO 
1 1 /CH, 
CO C-N" 
1 11 ,y-CH 

CH3N~-C-N 
(mol. súly 180, 1) 

Azonosítás 
L A murexid-próbát úgy végezzük, mint a 

koffeinnéL 
2. 0,01-0,02 g teobromint ~ósavval m~gnedv.e

sítünk s az elegyet káliumklorat hozz~adasa uta}1 
szárazra párologtatjuk. Ha a m~radekhoz keves 
vasszulfátot és 1-2 csepp athmoma-oldatot adunk, 
kékre színeződik. 

3 .. Ha a teobromin forró ammóniás oldatához 
ezüstnitrát-oldatot öntünk, a teobromin ezüstsója 
(C7 H7N40 2Ag l,5H20 csapadék alakjában kiválik 

4 A teobromin sósavval megsavanyított oldata 
Wagner-reagenssel csapadékot ad. 

Meghatározás 
Meghatározását lásd a Theobrominum natrium 

salicylicum c .. fejezetben. 

T h e o b r o m; n u m na t'r i u m s a l; e y 1 i e u m 
Diuretin 

c,H,NaO,N4 + c.H.(OH)COONa (1,2) 

Azonositás 
1 Oldata fölöslegben vett brómos-vízzel be

párologtatva a koffeinnél leírt murexid-reakciót 
adja .. (A brómos-vizet azért kell fölöslegben alkal
mazni mert a salicylsav is reagál a brómmal, ennek 
folytá~ ez esetleg nem volna elegendő a teobromin 
reakciójához ) 

2. Esetsavval megsavanyított oldata ferri
kloridtöl lilára színeződik (szalicilát) 

3. A viz5gálandö oldathoz sósavat adunk, 
majd 1 csepp fenolftalein-oldat hozzáadása után 
annyi ammonia-oldatot csepegtetünk, hogy az 
oldat halvány rözsaszínú legyen A kicsapódott 
teobromint murexid-reakcióval azonosítjuk 

1 Fehér, 1nikrokristályos por. Vízben és szeszben nehe
zen, éterben nem oldódik Melegítve nem olvad meg, hanem 
90--2950-nál szublimál · 
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Meghatározás 
L A VI [. kiadású Szovj. Gyk. szerint 0,5 g 

készítményt 5-10 ml vízben feloldunk Hozzá
adunk 2 csepp metilvörös oldatot, ma1d 0,1 n 
sósavval halvány rózsaszínúre titráljuk Ezután 
szobahőmérsékleten 3 óráig áIJni hagyjuk, majd a 
kivált teobromint kiszárított szűrőpapirosra gyüjt
j ük, négyszer 5-5 ml vízzel kim.ossu~ é~ 100°-on 
kiszárítjuk Ha a száraz teo~ro.mm su!y.at 2,5-del 
megszorozzuk, a teobromÍ11·natnumszahc1lát meny-
nyiségéhez jutunk. . . , , 

A fenti módszernel a teobromm oldekonysaga 
miatt korrekciót kell alkalmazni, ezért recepturai 
ellenőrzéseknél korlátlanul nem használható. 

2 jobb eredményeket érhetünk el Mikó mód
szerével amelyet V jezerszkája módosított A mód
szer alapelve ugyanaz, mint a koffeinnél A csapa
dék összetétele : C7 H8N40 2 . HJ .. J •. . 

Az eljárás a következő: A készítmény pontosan 
mért kb .. 0,3 g-ját 100 ml-es mérőlombikban fel
oldjuk. Hozzáadunk 2,5 ml . 89%-os ecetsavat, 
50 ml O, 1 n jód-oldatot, 20 g natrmmklondot?. 5 ml 
5 n sósavat és vízzel a jelzésig kiegészítjük. Ossze
rázás után 1 óráig állni hagyjuk, majd megszűrjük. 
A szüredék első részletét elvetjük, majd a további 
50 ml-ében a jód fölöslegét keményítő-indikátort 
használva 0 1 n tioszulfát-oldattal visszamérjük. 

1 ml Ü,1'n jód-oldat 0,0045 g teobromint jelez; 
3. A Vlll Szovj Gyk módszere azon alap

szik, hogy a teobromin ez~st.nitr által ez~stt„eo: 
brominát„csapadékot ad, m1kozben egyenerteku 
mennyiségben salétromsav szabadul fel 

C7 H8 N40 2 + AgNO, __ :;: C7H7 N40 2Ag + HNO, 

A felszabadult salétromsavat acidimetriásan 
mérjük . 

A meghatározá~t ügy végezzük, .hogy a k.é~zí!„ 
mény pontosan mert kb. 0,5 ~-ni:1 menny1se;set 
kónikus lombikban 100 ml forro v1zben feloldjuk 
és hozzáöntünk kb. 15 ml 0, ln kénsavat .. A savanyú 
kémhatású oldatot a széndioxid eltávozása végett 
felforraljuk, majd 40°-ra lehűtjük A lehűtött folya
dékhoz 1,5 ml 0,2%-os fenolvörös-indikátort adunk 
és O 1 n nátronlúggal lúgos kémhatásúra titráljuk, 
vagyis addig, amíg az oldat vörös lesz. A lúgos 
folyadékot ezután 0, 1 n kénsavval citromsárga 
színig titrálva, semlegesítjük A titráláshoz fogyott 
0,1 n kénsav a készítmény l~gosságát közöm
bösíti, a teobromin meghatározásat azonban a to-

vábbiakban nem befolyásolja Az oldathoz ezután 
kb 20 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldatot csurgatunk, 
majd a felszabadult salétromsavat 0, 1 n nátron
lúggal addig titráljuk, amíg az oldat kifejezetten 
vörösesl!Ja lesz 

J ml 0,1 n natronlúg 0,018 g teobromint jelez 

T heophyllinum2 

( 1,3-dimetilxantin) 

CH 3-N----CO 
1 1 

OC C-NH" 
[ 11 /CH H20 

CH,-N-·-·-C---N 
(mol: súly 198,18) 

Azonosítás 
1. A koffeihnél leírt módon végzett murexid-

reakció a teofillinnél is pozitív.. · 
2 Hidegen telített vizes oldata (0, 1 g teofillint 

20 ml vízzel rázogatunk és megszűrjük) tannin
old.attal csapadékot ad, amely a reagens fölöslegé
ben feloldódik· 

Meghatározás 
Ezüstnitráttal ecetsavas-ezüsfsavas közegben 

csapadék alakjában teofillinsó keletkezik, amelyben 
az ezüstsót ammóniumrodaniddal határozzuk meg : 

c,H.o,N. + AgNO, + NH, ->- c,H,o,N.Ag + 
+ NH4NO, + N20 

A meghatározás menete a követke.ző.: 0,3 g 
teofillint porceláncsészében 10 ml ammoma-old,at
ban feloldunk és hozzáöntünk 30 ml 0, 1. n ezust
nitrát-oldatot Az elegyet 5-10 ml térfogatra 
bepárologtatjuk és annyi hígított ecetsavat öntünk 
hozzá, hogy a folyadék ecet~~':'.szagú „1~~ye1; 
A levált teofillin-ezüstsót üvegszurore gyu1t1uk es 
vízzel addig mossuk, amíg a mo~óvíz az .e:üst 
reakcióját már nem adja .. A ~sapadekot a szurov~l 
együtt hengerpohárban, saletr?ri;„s~vban. meleg1-
téssel feloldjuk. Az oldatot k1hules utan 0, 1 n 
ammoniumrodanid-oldattal megtitráljuk 

A ml 0,1 n ammóniumrodanid-oldat 0,0180 g 
kristályvízmentes teofillint jelez. 

Aciklikus alkaloidák 

Ephedrinum hydrochloricum• 
H 

,y---·"'· CH- CH--' ·· HCI 

"=~/ 1 1 "cH, 
OH CH3 

C10H150N HC 1 
(mol súly 201,7) 

2 Vízből 1 mol .. kristályvízzel tűalakban kr!s~ályosodik. 
Forró vízben könnyen, hideg vízben n:hezen oldod1k. Nagyon 
nehezen oldódik szeszben„ Olv. pontja 268° 

3 Az I efedrin színtelen kristályokban kristályosodik. 
Hidrátjának olv. pontja 39-40°, a kris!ályvlzmentesé 
73-c-74'. Forrpontja 255' .. (a)D = -34,2 (vizes· oldatba~) 
és 'co:)D = ~6,so {szesz~s oldatban). Vízben, szeszben es 
éterben oldódik 
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Azonosítás 

1 A készítmény 0,01 g-ját 5 ml vízben feloldjuk, 
majd hozzáadunk 3--4 csepp híg nátronlúgot és 
néhány csepp káliumferricianid-o]datot. Ha az 
elegyet enyhén melegítjük, benzaldehid-szag lesz 
érezhető 

2 .. A készítmény 0,01 g-ját l ml vízben feloldjuk 
Hozzáadunk 1-2 csepp hígított sósavat, 2 csepp 
kupriszulfát-oldatot, majd 1 ml 20%-os nátron
lúgot. Az elegy lilás bíborvörösre színeződik Ha az 
elegyet 1 ml éterrel összerázzuk, az éteres réteg 
bíborvörös, a vizes réteg pedig kékszínű lesz 
A reakció azon alapszik, hogy {C10H140N),Cu 
összetételű komplex-vegyület keletkezik. 

Meghatározás 

Kolorimetriás meghatározása a fent leírt kupri
szulfátos reakción alapszik. Standard-oldatként 
5 ml 1 %-os efedrin·oldat, 50 csepp 7%-os kupri
szulfát-oldat (Fehling f) és 2,5 ml 20%-os nátron
lúg vízzel 25 ml-re hígított elegyét használjuk 

A reagens hozzáadása után 10 percig várunk, 
majd a kuprihidroxidot leszűrjük s az oldat színét 
a hasonló módon készült standard-oldattal hason-
lítjuk össze . 

Az efedrin lúgos közegből maradé.k~alan~I. át
desztillálható és a desztillátumban ac1d1metnasan 
meghatározható. 

Is meretlen szerkezetű alkaloidák 

Platiphyllinum bitartaricum 

c,8H27No •.. c.H.s. 
(mol. súly 487,5) 

Gyógyászati célokra a platifillin sa~anyú borkő
sav as sóját használják. Ez fehfr knstályos „P?r 
Vízben könnyen (1 : 10), szeszben nehezen oldod1k 
Kloroformban és éterben csaknem oldhatatlan 
0 p. : 193-194,5° 

Azonosítás 

O 1 g platifillin-bitartarátot kémcsőben 2 ml 
vízbe~ feloldunk. Ha az oldatba kristályka kálium·· 
kloridot dobunk, azonnal fehér kristályos csapadék 
válik ki. 

A készítmény 2,5%-os oldatának fajlagos 
forgatóképessége -38°--40°. 

Meghatározás 

1 g platifillin-bitartarátot üvegdugós lombik· 
ban 10 ml vízben felol"unk. Az oldathoz 30 ml 
tiszta kloroformot és 10 csepp fenolftalein-oldatot 
öntünk, majd állandóan rázogatva, 0, 1 nátronlúggal 
rózsaszínűre titráljuk 

1 ml 0,1 n nátronlúg 0,02437 g platifillin
bitartarátot .ielez 

Fordította: Ligeti Viktor 
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A GYÓGYSZERÉSZ 

Az 1953 évi gyógyszerszükségleti 
tervről 

Az 19.53 é\.:i gyógyszerszükséglcti terv kon1oly és 
felelösségteljes mun~ája 111egkezdődött. J\.lég csak 1952 
márciust írunk és n1égis már arról beszélünk, azt tervezzük 
hogy 1.9~~-b'.'ln ;n_ennyi. lesz a gyógyszerfogyasztás„ Sőt a~ 
Egészsegugy1 M1n1sztenumban, az Orszá:;os Tervhivatalban 
már január legelső napjaiban kezdődtek az értekezletek 
ebben a kérdésben Mindez azt illusztrálja, hogy n1ilyen nagy 
~ontosságot tulajdonít egészségügyi kormányzatunk a jövő 
evben :várható gyógyszerfogyasztás felmérésének. 

. , Könnyű belátni ennek a korai gondoskodásnak helyes
seget, ha arra gondolunk, hogy a szocialista népgazdaság 
a szükséglet szerint termel.. Míg a kapitalista termelésben ·a 
fogyasztás volt kénytelen a termeléshez igazodni, addig a 
szocialista termelésben először a szükségletet mérjük fel és 
a Y.ár,ható !ogy~sztás mérvét is~:rve állapítjuk meg az 
~lőaiht.ando gyogyszerek rnenny1segét. Nem a szükséglet 
igazodik a termeleshez, han_em a termelést kell úgy irá
nyítani, hogy a szükséglet kielégíthető- legyen. Hozzá kell 
eI:hez ,még azt is tennünk, hogy a szükséglet kielégítésének 
biztosltá?a mellet~ nem szabad felesleges gyógyszerkészle
teknek (1nkurrenc1a) keletkezniök 

Fentiekből is látható, hogy az 1953 évi gyógyszer
sz~ikségl~ti terv elkészítésében milyen fontos szerep vár 
1n1nden egészségügyi dolgozóra 

Alábbiakban szeretnék a tervezés néhány részletére 
rámutatni és szeretnén1 a munka egyes részleteit megvilágí-
tani, azt könnyebbé tenni. " 

Március 20-áig megkapta minden gyógyszertár azt a 
keretszá1not a rnegyei vállalattól, amelyen belül a gyógy
szertár tervét el kell. készítenie. Ez a keretszán1 pűntos 
ténys:Gárnok és számítások egybevetésének eredménye, 
amire lehet és kell a tervet nlindenkinek felépítenie. Ha azon
ban a helyi is1neretekkel rendelkező gyógyszerész ezt a nleg
adott keretszámot mégsem tartaná megfelelőnek, akkot 
módjában van attól eltérni, de ebben az esetben az eltérés 
okát elfogadhatc'!_an indokolni köteles 

A terv elkészítésének menetrendjét a következőképpen 
tarto1n helyesnek: 

1„ Először a pénzügyi terv készítendő el, amelynek 
alakja és beosztása . a nomenklatúra fedőlapjának belső 
oldalán található Nen1 tanácsos azonban a tervszán1okat 
azonnal a tervny01ntatv{tnyba beírni, hane1n sokkal helye
sebb azt külön papíroh elvégezni és a végleges bevezetésre 
csak a vállalat főgyógyszerészének, szakelőadójának, vagy 
a tervbrigád vezetőjének jóváhagyása után ker~lhet sor, 

A pénzügyi terv elkészítése most könnyebb lesz, nlint a 
nlult évben, mert n1ár egész í"vi tényszá1nok állanak rendel
kezésére '1nindcn gyógyszertárnak, az évközben felállított 
gyógyszertárak kivételével. !gy tehát nem kell 5 vagy 6 
hónap tényszámát egy egész évre átszámítani.. Másik 
könnyítés, hogy a forgahni kiinutatás adatait, amelyek 
fogyasztási árra vonatkoznak, nen1 szükséges beszerzési 
értékre visszaszámítanunk. 

Az évközben 1negnyitott gyógyszertáraknak a 1nár ren
delkezésükre álló tényszámokat kell egy teljes évre átvetí
teniök, de az 1953 évi tervszán1ok nleghatározásánál okvet
len vegyék figyele1nbe az akkorára várható felfutások 
n1értékét Pl. ha egy gyógyszertár augusztus l-től működik, 
abban az esetben az év végéig elért forgalon1 1/5 része.szor
zandó 12-vel. Nincs tehát más feladat ebben a vonatkozás
ban, mint az 1951 évi forgaltni kimutatások eladási 
tényszámait cikkcsoportonk&nt összesíteni és azokat - az 
1953 évi forgalmat befolyásoló tényezők figyelembe véte-· 
lével - átalakítani a megadott keretsza1nok határain belül. 

A pénzügyi tí;rvnyomtatvány (nomenklatúra fedőlap 
belső oldala) 1. sz. rovatába qz egész tervszámnak az a 
része írandó, an1ely a nomenklatűrában szereplő cikkele
mekre vonatkozik. A 2. sz„ rovatba a tervszámnak az a része 
keíül, amclv a nornenklaÍúra szerint nem tervezendő, de 
1953-_ban I-négis feltételezhető szükségletnek megfelel 
Ilyenek pl. a külföidi készitn1ények, a törzskönyvből törölt, 
de mással nem helyettesíthető különlegességek, továbbá az 
állatgyógyászati szérumok, üvegek -és a kozmetikai készít-
1nények 

2 A pénzügyi terv elké_szítése utáni lépés a cikkele
mekre bontott gyógyszérSZükségletnek mennyiségben és 

értékben való megtervezése._Fel kell itt hívnom kartársaim 
figyelmét a mult évi tervkészítés egyik komoly hibájára. 
Nagyon sok kartárs ugyanis először az anyagszükségletet 
tervezte meg nlennyiségben és forintértékben és ennek a terv· 
számnak eredményéhez alakította később a pénzügyi tervet 
Ez helytelen. Helyesen először a pénzüg.yi terv készítendő el 
és ennek tervszámait kell anyaggal kitöltenünk 

Az anyag mennyiségi megtervezésénél a következő 
szempontok tartandók szem előtt: 

Abból a feltevésből indulunk ki, hogy a gyógyszertár 
minden cikkelemből rendelkezik az előírt törzskészlettel, 
tehát a fogyasztási terv készítésénél nem szabad készletek 
kiképzését tekintetbe venni 

Az anyagtervezés munkájának megkönnyítésére aján
lom, hogy először a nomenklatúra 4„ rovata legyen kitöl
tendő az összes cikkelemekre vonatkozóan. A pontos extra
háló könyvvel rendelkező gyógyszertárak részére ez-a feladat 
nagyon egyszenl, a tervezéshez pedig a pontos tényszámok a 
legkomolyabb segítséget nyujtják. ltt is felhívom kartár
saimat az extraháló könyv pontos vezetésére, mert a jó ter\
clkészítésének egy pontos és könnyen áttekinthető extraháló 
könyv a legnagyobb segítsége 

Az 5-ös rovatba kerül az 1952 évi várható fogyasztási 
szükséglet, ami részben az 1952 évi tervből,_ részben az első 
három hónap tényszámaiból, másrészt pedig az év hátra
lévő részében várható és most már könnyebben felmérhető 
fogyasztási igényekből állapítható meg 

A 6-os rovat kitöltése a tervezési munkának legfonto
sabb része .. Igyekezni kell a legpontosabban felmérnünk azt a 
fogyasztási szükségletet, amely a helyi adottságok figyelembe 
vételével 1953 évben várható Számításba veendők a 4-es 
és 5-ös rovatok adatai, úgyszintén a gyógyszertár körzeté
hen 1953-ban esetleg létesítendő ipari vállalatok, állami 
gazdaságok, termelőszövetkezeti csoportok stb várható 
szükség-letei. Különös-gond fordítandó az állatgyógyászati 
készítmények várható felfutására is, ami a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésével kapcsolatban előreláthatóan 
Jényeges fogyasztási többletet fog eredményezni 

A 7-es rovatban.benyo1ntatótt egységárak szerepelnek„ 
Nagy elővigyázatot igényel az alapanyagok egységáraival 
való beszorzásnál az egységárak mellett feltüntetett mennyi
ségi rnértékegységek figyelembe vétele. (g, D, H.) 

A 8-as rovat kitöltésénél rendkívül fontos a hibátlan 
számítás., A fillérek 1 Ft-ra kerekítendők, 49 fillérig lefelé, 
50 fillértől felfelé. 

A 9-es rovatba az alapanyagok cikkcsoportjánál 
beírandó, hogy a 6-os rovatban megtervezett anyagszükség
letből mennyi lesz előreláthatólag az állatgyógyászati szük
séglet. Erre statisztikai adatszolgáltatás miatt van szükség 

Az embergyógyászati gyógyszerkülönlegességek cikk
csoportjánál csak a nomenklatúrában szereplő cikkek ter
vezhetők és ott nem szabad semmi változtatást eszközölni. 
A külföldi gyógyszerkülönlegességek szükséglete kizárólag 
forintértékben tervezhető (p. ü terv 2„ rovat). 

Azok helyett, amik a törzskönyvből (kékkönyv) 
törölve lettek, de fogyasztás belőlük -még 1953-ban is-fel
tételezhetö, megfelelő hatású más gyógyszerkülönlegesség 
tervezendő. Ennek a munkának egyöntetűsége érdekében 
a Gyógyszertári Központ eljuttat 1ninden gyógyszertár 
részére egy átvetítési jegyzéket. Azokat a gyógyszerkülön
legességeket, amelyek ebben a jegyzékben 0 jellel szerepel
nek, nem kell nlegtervezni. A kúp- és kenőcs-alakú készft-
1nényeknél azonban, ha azok más készítményekkel nem 
helyettesíthetők, tervezzük n1eg a megfelelő mennyiségű 
vivőanyagot (vazelin, lanolin, Butyrum Cacaq). 

A tápszerek cikkcsoportjában az ásványvizek nincsenek 
feltüntetve. Ezek csak forintértékben tervezendök a pénz
ügyi tervben. A szaccharin-tabl ebben a ci-kkcsoportban 
tervezendő. 

A gyógyászati cikkcsiport nomenklatűrája hiányos 
A várható szükséglet további része csak forintértékben ter
vezendő. 

A·z alapanyago~nál a galenusi készítmények elsődlege
sen gyári készítményekként tervezendők és azok a nomen
klatúrában is így szerepelnek. A nem szereplő galenikumok
alapanyagokban tervezendök, ha pedig alapanyaguk sem 
szerepelne a nomenklatúrában, akkor forintértékben. 

Az eddigiekben felsoroltam a tervkészítési munkálátok 
során felmerülő szempontokat és azok mego~dását M?st 

még kérni akarom összes egészségügyi dolgozó kartársaimat, 
tanulmányozzák behatóan ennek a nagyhorderejű és érdek
feszítő munkának feladatait, amely munkát azért ke.11 jól, 
pontosan ·és idejében elvégezni, hogy minden gyógyszerre 
szoruló dolgozótársunk kellő időb'en és biztosan megkap
hassa a mielőbbi gyógyulásához szükséges legjobb gyógy
szert. Ez olyan feladat, amelyért érden1es mindnyájunknak 
tudása legjavát és legodaadóbb munkáját áldozni.. 

Az 1952 évi gyógyszerfogyasztási terv nem nevezhető 
hibátlannak, ami azonban annak tulajdonítható hogy az 
egészségügyi dolgozók még nem rendelkeztek a t~rvkészítés 
idejében megfelelő tapasztalattal ezen a téren. A mostani 
második tervnek azonban nlár sokkal jobbnak kell lennie! 
A jó eredmény biztosítá~át célozza az is, hogy a tervkészítés 
utasítását az Országos. Tervhh-atal elnöke adta ki. Az Orszá-
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gos Tervhivatal rendelkezései pedig törvénycrejüek, azokat 
teljesíteni kell 

De ettől függetlenül hasson át n1indEn egészségügyi 
dolgozót az a jóleső tudat, hogy ezzel a nehéz, de szép 
munkával a szocialista társadalorn legfőbb értékének, az 
embei:'nek egészségét \'édjül(, a. szocializmust építjük és a 
béketábort erősítjük Bálint János 

Felhívjuk kariársainkat, hogy az 1953 é[ii anya_r,
ttrukészités 1nun!?álafai közben felmenl!t és.zrevételetket 
tapasztalataikat flözöljék a sz.e1kesztős(u,gti !gy kívá
nunk segítséget tiyujiatú hoqy a jó tapasztalatok. ki
cserélésével a szakma 1953 évi_ gyógyszerfogyasztási 
terve a szocialista gyógyszerellátás ·szellcrnébl?n készül
jön 

Q 

Hígítások számítása grafikus számolólap segítségével 
11 közlemény Írta: Láng László dr.. 

A súlyvonal hasmálata 

Vannak olyan feladatok is, amelyek csupán a 
zazalékvonal használatával nem oldhatók meg. 
Ezeknél a feladatoknál a százalékvonal csak adatot 
szolgáltat a súlyvonal felállításához, amellyel azután 
a feladatot meg tudjuk oldani 

5 Ha egy A töménységű oldat K mennyiségé
ból kell B töménységű oMatot (A> B) oldósze1 
hozzaadásával készítenünk, akkor a következő
képpen használjuk a grafikus számolólapot: 

Először az 1 esetben megadott módon megálla
pítjuk a B%-hoz tartozó b értéket. Ezt a b értéket 
felmérjük az előző helyén hagyoJt leolvasó derék
szög ordinátájának baloldali skálájá1a. A mozgó 
ordinátát és a 2. csúszókát úgy mozditjyk el, hogy a 
gumifonal a b értéknél messe a leolvasó derékszög 
ordináta-tengelyét. Ekkor kapjuk meg a súly
vonalat, amely tehát az 1 és 2 .. csúszókat köti 
össze. Ezen le lehet olvasni bármely K abszcissza 
értékhez tartozó Q ordináta értéket a leolvasó 
derékszög elmozdításával A Q érték jelenti a hígí
táshoz szükséges oldószer mennyiségét (5. ábra) .. 

6 .. Ha egy és ugyanazon vegyület két külön
böző töménységű oldataból egy közti töménységiít 
( A>B>C) kell készítenünk úgy, hogy az egyik 
oldatot teljes mennyiségében (KJ fel akarjuk hasz-, 
nálni, akkor az elébbi eljárástól csak annyiban' 
különbözik az e1re vonatkozó grafikus megoldás 
menete, hogy az 1 lépésnél az 1 csüszókát C%-r a 
állítjuk be, az így kapott százalékvonala\apján 
leolvasott b értéket a e ponton átmenő alap
abszcisszától kezdve mérjük fel a leolvasó derék
szög ordinátájának baloldali skáláján .. A K pont
ban eredményül kapott Q értéket is a C pon
ton átmenő alapabszcisszától számítva _olvassuk le 
(6. ábra) .. Mindez azonban nem okoz problémát, 
me1t a leolvasó derékszög mindkét irányban eltol
ható, s így a rajta lévő beosztások ez esetben is 
megfelelnek céljainknak. 

Az ismertetett hat feladat megoldásánál, mint 
az ábrákból is látható, egyszerű aránypárokról van 
szó A két utolsó feladatnál pedig a második egye
nes (súlyvonal) bevezetése egy újabb aránypárt 
jelent. Ha ebből a szempontból nézzük végig az 
ábrákat, akkor a következő eredményhez jutunk: 

ábra: a 
B 
A és b 

A-B 
A 

B-C A-B 
2 ábra : a = A-----:_-c és b '---'- A_-C 

B A---B 
:-: ábra : a -= K A és h -- K -Á-

B-C A-B 
4 ábra : a ~ K A-C é' b ~ K A::_ e 

f5 i'ibra : a 

(i ábra: a ,_ 

B A-B, _ b A és b "----' _A ____ vagyis a 
A-B 

B 

. b Q 
illetve a = I-(' 

B-C 
A--=----c és b 

A-B 
lehá l Q -~ K -·íi 

A-B il A-B 
A.-=--c vagyis a =~ s---=c 

b Q A-B x 
illetve ,-~-R, tehál Q ~ K B-C 

A-B A--B 
Q = K-13--és Q = !-<: 13:.__c egyenletek azonosak ~' a 

a 3 alatt idézett tanulinány Al alatti egyen!etei,ycl 

A grafikus számológép alka)mazásával tulaj
donképpen nemcsak egy adott feladat eredményét 
kapjuk meg, hanem azonos kiindulási százalék 
esetén az összes lehetséges eseteket le tudjuk olvasni 
az első négy esetben a százalékvonal, az utóbbi 
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két esetben a súlyvonal használatával. Az első és 
harmadik ábrát tekintve ez annyit jelent, hogy 
B értékét nulla és A értéke között szabadon választ
hatjuk meg, a második és negyedik ábrából pedig 
látható, hogy B értékét A és C értékek között 
változtathatjuk. Az ötödik és hatodik ábrából az 
látszik, hogy a súlyvonal megrajzolása a kívánt 
oldat töményéségétöl függ, itt azonban K értékét 
változtathatjuk szabadon nulla és az általunk hasz
nált grafikus számoló lap nagyságától megszabott 
felső határ között. · 
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Egyeb feladatok megoldása 

A tárgyalt feladatokon túlmenően más fel
adatokat is meg lehet oldani a grafikus számolólap 
használatával. ·A 3 alatt idézett tanulmány A2. 
(A6.) egyenleteit hasonlóképpen kaphatjuk meg 
A százalékos adatokkal beállítjuk a százalékvonalat, 
ebböl leolvassuk a súlyvonal adatait A 2 cstiszókát 
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úay állitjuk be, hogy a gumifonal a súlyvonala! 
adja s ekkor a leolvasó derékszöget a továbbiakban 
leírt módon elmozdítya, bármelyik egyenlet meg
oldását megkaphatjuk 

Az A2 .. egyenlet megoldása: a leolvasó derék
szöget tigy mozgatjuk, hogy az ordináta baloldali 
skálája a hígitó oldat súlyának megfelelő értéknél 
messe a súlyvonala!; ekkor a tömény-oldat súlyát 
az alapabszc(sszán a leolvasó derékszög nulla pont
jánál kapjuk meg. 

Az A3. egyenlet megoldása : a súlyvonal beál
lítása után a leolvasó derékszög nulla pontját az 
alapabszcissza azon pontjához állítjuk be, mely a 
tömény-oldat súlyának felel meg .. A leolvasó derék
szög ordinátájának baloldali. skáláját a súlyvonal a 
hígító oldat súlyának megfelelő értéknél metszi 
Ezt az értéket megketessük a leolvasó derékszög 
abszcisszáján és az ehhez tartozó alapabszcissza
érték adja meg a hígított oldat súlyát. 

Az A4. egyenlet megoldása: a leolvasó derék
szöget úgy állítjuk be, hogy az ordináta bal skálája 
a súlyvonala! a higitó oldat értékénél messe .. Ezt 
az értéket az abszcisszán megkeressük és az ennek 
megfelelő alapabszcissza-érték adja meg a lzígított 
oldat súlyát 

Az A5 és A6 egyenlet megoldását egyszerre 
állítjuk elő : tulajdonképpen két olyan adatunk 
van, amelyre támaszkodhatunk, a súlyvonal és a 
/zígított oldat súlya. A leolvasó derékszöget tehát 
addig mozgatjuk, míg az ordinátájának bal skálája 
olyan értéknél metszi a súlyvonalat, amely érték az 
abszcisszán leolvasva egybeesik az alapabszcisszán 
megjelölt, a hígított oldat súlyának megfelelő érték
kel Ekkor az A5-nek megfelelő eredményt a leol
vasó derékszög nulla pontjával egybeeső alap
abszcissza érték adja meg, az A6 -nak megfelelő 
eredményt pedig a súlyvonal és a leolvasó derék
szög bal skálájának metszéspontjánál kapjuk 

Használható a grafikus számoló lap izotóniás 
oldatok készítésénél is. Az izotónia eléréséhez szük
séges sómennyiséget a következőképpen kaphat„ 
juk meg: 

lzotóniássá kell tennünk pL a következő szem
cseppet : * 

Rp Atropini suli g 0,10 
Aquae dest g 10,00 

az l csúszókát az alapabszcissza nulla pontjához 
állítjuk, a mozgó ordinátát pedig úgy, hogy a 2. 
csúszóka az alapabszcissza 9,7 beosztásánál a 74 
ordináta-értéknél legyen A leolvasó derékszöget 
úgy állítjuk be, hogy az ordinátán lévő jobboldali 
skála nullpontja a 2. csúszóka hegyét fedje .. A 0, 1 
grammnak megfelelő tízes beosztásnál leolvassuk 
az abszcissza-értéket : 8,4 cg (7. ábra). 

Ha injekcióról van szó, akkor a mozgó ordi
nátát úgy állítjuk be, hogy a 2. csúszóka az alap
abszcissza 9-es beosztásánál vegye fel a megfelelő 
ordináta értékét. fgy pL 1 liter 0,1%-os atropin
szulfát injekció készítésénél a 2. csúszóka a 72 ordi
ná!a'értéknél '(an beállítva. A leolvasó derékszöget 

_ *A gyógyszerészeti példákat az 5. alatt idézett tanul„ 
mány 5 oldalán találhatjuk meg1 ugyanott részletes magya
rázatot 
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az eiőbbivel azonosan allitjuk be Az egyes beosztás
nál leolvasott eredmény 8,9 Il!g, tehát l literre 
8,9 g a bemérendő mennyiség 

A 7. ábra megfelel a C = (l-~) m 

egyenletnek 

IRODALOM : 1 F W K1üter-A T!ziel Logarith
mische Rechentafeln (1940) 191 o )- 2 Németh Béla 
Kémiai táblázatok (Szervetlen kémiai, kvantitatív analitikai 
rész). 1943, 30 táblázat - 3 Karlovitz László, A Gyógy
szerész 1950 évf 371-374 -4 Karlovitz László A Gyógy·
szerész 1951. évf. 132-135 -5 Karlovitz László A Gyógy
szerész 1951. évf. 155-159 

Központi Fizikai Kutató Intézet Spektroszkópiai 
Osztálya 

Új gyógyszertári szakmunkások 

Az Egészségügyi Minisztéi:iun1 utasítása alapján 
február 20-án és 21-én vizsgáztak azok a gyógyszertári dol
gozók, akik bánnilyen_ minőségben legalább 10 éve működ
nek gyógyszertárakban és a 40. életévüket betöltötték. 
Ez a tanfolyam nélküli, 1neg nem ismétlődő Vizsga niinden 
szakn1ai technikusnak alkahnat adott arra, hogy elméleti 
és gyakorlati tudásukról számot adjanak és elnyerjék szak
munkási képesítésüket. A tanfolyamot bizonyosmértékig 
pótolta a nagyobb gyakorlat. A vizsgázók az ideológiai és 
szakmai kérdések birtokában készültek és jelentek meg 
ezen a nagy jelentőségű beszán1olón a Szántó-Kovács János
utcai (Dologház--utca) gyógyszertárban Már a vizsga helyét 
is kitűnően n1egválasztották, mert a rendes gyógyszertári 
111unka lebonyolítása közben a vizsgázók porokat osztottak, 
i;zitáltak, kenőcsöt kevei tek, pilúlákat és végbélkúpokat 
készítettek. Ligeti Viktor és Mittelmann László dr. ugyancsak 
a gyógyszertár helyiségében bírálták el a 1negjelentek szak
n1ai tudását De először ideológiából vizsgáztatták őket 
Fe!zér László és Szolnoki András dr.. A kérdéseket igen helye
sen úgy csoportosították, úgy adták fel, hogy a válaszokból 
kiderüljön : 111iként építették be a munkájukba, az életükbe 
a szocializ1nus építésének alapvető tudományát? A1nikor a 
111unkájukról beszéltek a burzsoá világban és n1a, a vizs
gázók lényegében n1eghatározták szerepüket és helyüket 
felen1elt ötéves tervünk teljesítésében és túlteljcsítésében. 
És n1ert a 63 vizsgázó zö111e végigélte és n1egszenvedte a 
nlult minden szolgai 1negalázottságát, és ennek a vizsgának 
kiegyenlítő tényében is érezte a szocializmus e1nelkedett 
erkölcsét - jól eligazodtak a n1arxiz1nus-leniniz1nus gyakor
lati alkahnazásában. Nyilván ez az oka, hogy az ideológiai 
credn1ények minden várakozást felülmultak. Külön terem
ben folyt az elméleti szá111onkérés, a gyógyszertárban szak-
111ai!ag vizsgáztattak„ Míg egyik helyről a másikra követ
tük a viZsgázókat, megállapíthattuk, hogy általában a jobb 
cln1életi tudás szakmai téren a gyakorlati munkában is 
1neg111utatkozott.. Az eredn1ény különben így oszlik n1cg : 
8 kitűnő, 19 jeles, 18 jó, 8 közepes és 5 elégséges. Mindössze 
5 vizsgázó felkészültségét nem találták kielégítőnek. Tech
nikusok, pénztárosnők és a takarítónők kb„ egyenlő arány
ban jelentkeztek Szakn1ailag kie111elkedett Konkoly 
Gáborné, aki 26 éve dolgozik a Vörösvári-úti gyógyszertár
ban egyfolytában és egy helyen, 1nint takarítónő Koronczi 
Mária, KarsrI. Lászlóné, Milzalcsek Mária, Major Lászlóné és 
Palotás Aranka (Egyetemi gyógyszertár), Niimet Gyula 
(MÁV), Vitek Józsefné (Róbert Károly-körúti kórház) 
szintén a legjobbak között vizsgáztak„ Ideológiai téren 
külön ki kell emelni az Egyetemi gyógyszertár két tech
nikusát, akik különben szakmailag is kiválóan inegfeleltek 
Itt adunk hírt arról, hogy a vidékiek vizsgájára is hama
rosan sor kerül - Pesten és néhány nagyobb vidéki város
ban. A technikusvizsga az Egészségügyi Minisitériun1, a 
Szaks·zervezet, a Budipesti Gyógyszertár Vállalat és a Pest
n1egyei Gyógyszertár Vállalat megbízottainak jelenlétében 
folyt le 
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Egymást támogatva, kölcsönös megbecsüléssel 
Értekezlet az új főgyógyszereszekkel 

A, miniszteri utasítás értelmében március 7-én 
megtortént a főgyógysierészek országos munkába
állítása .. Előzöleg a Budapesti Gyógyszertár Vál
lalat kultúrtermében értekezletre hívták össze a vál
lalatok igazgatóit és a kijelölt főgyógyszerészeket 
[)vorszky Ferenc .. elvtárs, a Gyógyszertári Központ 
r~az~a.top dn~kolt és az Egészségügyi Minisztérium 
~.eszerol„ Mes~aros Ferenc dr. elvtárs a Gyógyszer
ugy1 Foosztaly osztalyvezetöje volt az értekezlet 
előadói.a Elöljáróban megemlítette, hogy a főgyógy
szeresz1 szervezet azonos a termelő üzemek főmér
nöki szervezetével. A főmérnöki szervezetről szóló 
Népgazdasági Tanács határozata alapján készült a 
főgyógy~zerészi miniszteri utasítás. Megállapította, 
hogy az igazgató a felelős vezetője, a gazdája a vál
lalatnak. Eddig az igazgató főként gazdasági vona
lon k~pott t.ámogatá~t. ~ a főkönyvelő összefogó 
admrmsztratrv munkaiaban De hogy az igazgato 
még k.omolyabban viselhesse a felelősséget, még 
eredmenyesebben végezhesse irányító feladatát 
szakmai téren is meg kell kapnia ugyanazt a támo
gatást Igaz, hogy eddig is ezt a vonalat erősítették 
a szakfelügyelők és a szakelőadók. De éppen azért, 
mert ez a két hálózat nem épült be szervesen a veze
tésbe, a miniszteri utasításig tisztázatlan maradt 
a s~akmai. vezetés kérdése. A vállalat igazgatója 
to;:ab.br.a. ~s egyszemelyben felel a vállalat egész 
mukodeseert, de mellette a szakmai teendőkért a 
főgyógyszerész, az adminisztratív vonalért a főköny
velő a felelős. Ezért körvonalazták olyan tisztán a 
főgyógyszerész felelősségét, feladatait és határozták 
meg jogkörét is. A főgyógyszetészek elsőrendíÍ fel
adata, hogy a gyógyszerellátást szocialista gyógy
szer~llátássá emeljék és szakmai területen gondos
kodJ~nak a. rendről és a ~zocialista munkafegye
lemroL Tudja, hogy a főgyogyszerészek ezt a nagy
horderejú munkát hivatásuknak érzik és ennek 
szellemében fognak megoldani minden problémát a 
szocrallsta egészségügy kialakítása útján. Ne tekint
sék ezt közönséges megbízásnak Az elmúlt világ
ban a dolgozó előtt nem állott más, csak nagy a 
k.~po~t bért. leszolgálja. De mi a szocializmust épít· 
JUk es tud1uk, hogy ennek a hatalmas építésnek, 
en.nek a. napról napra kibontakozó győzelemnek, 
novekedesnek megvannak a nehézségei is, amelyek 
egyre újabb harcokkal járnak - és a harc áldo
zatot követel. Vegyünk példát a 60 éves Rákosi 
elvtársról, akinek egész élete szűntelen harc munka 
áldozatvállalás értünk, a mi szabadságunkért' 
Hiszi, hogy a főgyógyszerészek a maguk helyén 
az igazgatókkal teljes cgyüttmúködésb'en, egymás
ban bízva, kölcsönös megbecsüléssel, egymást 
támogatva végzik majd új felelősségteljes munká-
jukat. · · 

Beszéde után Mészáros elvtárs rátért a fógyógy
szerészekről szóló miniszteri utasítás ismertetésére 
és magyarázatára .. Ebben nemcsak arra világított 
rá, ami a rendelet szerint jog és kötelesség, hanem 
feltárta a belső összefüggéseket is A munkaerő 

jobb felhasználásával kapcsolatban rámutatott a 
kollektív kádermunka szükségességére. Igen sok 
olyan szempontot állított előtérbe. ami megköny
nyíti a miniszteri utasítás 'helyes szakmai, szo
cialista szEilemű végrehajtását, a jobb, magasabb
rendú minőségi gyógyszerellátá)l érdekében 

A jelenlevők gyakran jegyeztek A jó utra
valóval lelkesen készültek, hogy elinduljanak az 
országba és elfoglalják helyüket a vállalatok szak
mai vezetésében · 

Dvorszky elvtárs felszólalásában azzal tudato
sította a nagyjelentőségű eseményt, hogy hang
súlyozta : új korszak kezdődik a gyógyszertár
vállalatok életében. Mert a minőségi gyógyszerellá
tással előtérbe került a szakmai vonal fokozott 
fontossága Hogy azt a komoly lehetőséget, amit a 
miniszteri utasítás megadott, hogyan használjuk 
ki, hogyan élünk vele és miként hasznosítjuk a 
beteg dolgozók egyre jobb gyógyszerellátására, az 
lényegében a főgyógyszerész jó, körültekintő, hiva
tásának megfelelő munkájától függ Mert az igaz
gató felelőssége mellett a főgyógyszerészek felelősek 
a szakmai vonal helyes irányításáért A cél a minél 
jobb gyógyszerellátás és annak megértése, hogy a 
gyakorlati munka megkönnyítése milyen nagy 
mértékben függ a jó tervkészítéstőL Megemlítette 
a szakmai továbbképzés jelentőségét, amelyről a 
vállalatok keretén belül a jövőben ugyancsak a 
fögyógyszerészek gondos.kodn.ak Kiemelte az építő 
bírálat szükségességét is. Az igazgató felel sikerért 
és sikertelenségért egyaránt De szükségesnek 
tartja, hogy nemcsak az igazgató, hanem a főgyógy·· 
szerész is jó gazdaként dolgozzék a maga területén, 
a szocializmus építésének meggyorsításáért 

Ezután került sor a hozzászólásokra Ezek 
általában a miniszteri utasítás magasabb szem
pontj~i és gyakorlati alkalmazása jegyében· hang
zottak el A felszólalásokra Mészáros osztályvezető 
elvtárs válaszolt Délután a Gyógyszertári Köz
pont helyiségében Dvorszky igazgató elvtárs az új 
főgyógyszerészeknek átadta megbízólevelüket. újra 
hangsúlyozta a főgyógyszerészeknek, hogy az ő jó és 
áldozatos munkájukon múlik: miként töltik mea 
szociális tartalommal megbízatásukat, és munká~ 
jukka! mennyiben járulnak hozzá a szakmai szín
vonal emeléséhez? E komoly feladat elvégzéséhez jó, 
sikeres munkát kívánt a főgyógyszerészeknek 

Lelkesen, új munkakörük teljes megismerésé
vel és szeretetével indultak el az országba az új 
főgyógyszerészek, hogy szakmai teljesítményükkel 
méltók legyenek a felsőbb szervek és az egész szakma 
bizalmára. De előbb még meglátogatták a meg
nyitás előtt álló 1 sz. méreteiben is hatalmas, első 
szovjettípusú gyógyszertárat. A legtöbben el sem 
tudták képzelni, ami itt szemük elé tárult. jól meg
néztek mindent : az officinát, a munkatermet, az 
ellenőrző helyet, a sterilizáló fülkét, a labor atóriu
mot és a pincét Egyesek hangoztatták, hogy na·' 

gyobb városokban, ha nem is ilyen nagyméretben, 
a maguk területén, országos viszonylatban ők is 
igyekeznek megvalósítani legalább néhány újtípusú 
szocialista gyógyszertárat 

Az új főgyógyszerészek a következőK .: Gyógy
szertári Központ: Faragó Sándor, Budapesti Gyógy
szertár V : Sacher Pál dr„ Pestmegyei Gyógyszertár 
V : Böszörményi János, Komárommegyei Gyógy
szertár V : Losonczy János, Fehérmegyei Gyógy
szertár V : Csősz Zoltqnné, Nógrádmegyei Gyógy
szertár V. : Kis Sándor, Győr,Sopronmegyei Gyógy
szertár V : féhn Antal, Vasmegyei Gyógyszertár 
V : Barta Béla, Veszprémmegyei Gyógyszertár 
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V : Hajnóczi Aladár, Zalamegyei Gyógyszertár V : 
Fogarassy Ferenc, Somogymegyei Gyógyszertár V.: 
Szomolányi Gyula dr., Baranyamegyei Gyógyszertár 
V : Elner János, Tolnamegyei Gyógyszertár V : 
Flieg József dr., Bács-Kiskunmegyei Gyógy
szertár V : Temesvári György, Csongrádmegyei 
Gyógyszertár V .. : Lázár Jenő, Békésmegyei Gyógy
szertár V. : Nagy Géza, Szolnokmegyei Gyógy
szertár V : KovácsGyula, Hajdú-Biharmegyei 
Gyógyszertár V : Pincéssy László, Szabolcsmegyei 
Gyógyszertár V. : Sc/:zolz Miklós, Hevesmegyei 
Gyógyszertár V : Lőriluzy József, Borsodmegyei 
Gyógyszertár V : Nádler Viktor. 

Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál 
Írta: Csipke Zoltán dr .. 

ló Rp 

(7 közle111ény) 

Infusi foliorum digitalis purpureae 
e g unum (1,0) 

f l. a. paratun1 
ad colaturam gfilm 150,0 

D S l'laponta 3~szor egy evőkanállal 

Kis;:ítés A digitálisz-forrázat rendelésére az orvos 
legtöbb~zör a fenti formulát alkalmazza. _Ez a forn1ula szabad 
fordításban a következőképpen hangzik: 11Végy digitálisz 
purpurae levél 1 gra111111jának szabály szerint készített 
forrázatából 150 g szüredékre valót. ij • 

A forrázatqt a IV kiadású Gyógyszerk'önyvtől eltérő 
és az V. kiadású Gyógyszerkönyvben valószínűleg alkaln1a
zásra kerülő eljárás szerint készítjük el. Ez a készítési mód 
felel meg azoknak a tudo1nányos vizsgálatoknak és tapasz
talati adatoknak, 1nelyeknek figyelcn1bevételével a leghatá
sosabb készítményt kapjuk 

A készítés nienete a következő: 1 g digitálisz-Ievélport 
kézi n1érlegen lemérünk olyan, barnaszínű üvegben tartott, 
IV. finomságúra aprított levélporból, a1nelynek címkéje (fel
irata) 1negfelel a titrált digitálisz!Cvélre vonatkozó gyógy
szerkönyvi rendelkezéseknek. Fontos továbbá annak az 
ellenőrzése is, hogy az üveg le volt-e parafinozva és a 
cilnkére rá volt-e írva a felbontás ideje. Letnérés előtt az 
üveg tartal111át gondosan összerázzuk, n1érés után azonnal 
!ez<i:rjuk és újból leparafinozzuk a digitáliszlevelet tartal-
1nazó edényt 

A durva porítású (IV.), fenti előfeltételeknek ineg
fe!elő, digitálisz levelét por osztó kártya segítségével 200 g-os 
száraz gyógyszeres üvegbe vagy kónikus (Erlenn1eyer) 
lotnbikba tesszük és 75 g szobah6mérsékletű vízzel leöntjük. 
Az üveget dugóval lezárjuk és tartaln1át erős rázással 
homogenizáljuk. Majd utána gyakrabban felrázva, 15 percig 
állani hagyjuk .. Negyedóra elteltével a készítéshez előírt 
víz másik felét (75 g-ot) felforraljuk és a f rróvizet apránként, 
rázoi;.atás közben az első részhez elegyítjük. Az üveg tar
talmát gyakrabban felrázva, 1/4 óráig szobahőrnérsékleten 
állani hagyjuk és ülepítés után kisebb tölcsérbe helyezett 
laza vattapa1natori előre megmért sötétszínű, lehetőleg lúg
n1entes 150 g-os gyógyszeres üvegbe szúrjük. A szüredékct 
1nosóvízzel 150 g-ra kiegészítjük, majd dugóval lezárjuk, 
lekötjük és szabályszerű címkével látjuk el. Az üvegre 
»hűvös helyen tartandó« szignatúrát ragasztunk 

A készltés inagyaráz_ata A digitálisz-infuzum előállítása 
eltér a gyógyszerkönyvben előírt ú. n. általános készíté~i 
módtól; és ha a· fontos gyógyítási célra való tekintettel 
teljeshatású kolaturát akarunk kapni, úgy a készítés egész 
folyamata alatt szem előtt kell tartanunk a hatóanyagoknak 
a magasabb hőmérsékleten történő bomlását, különösen 
akkor, ha a hőnek hoss.zabb ideig tesszük ki, min_t ameddig 
az feltétlenül szükséges. Közvetlen magyarázata ennek az, 

hogy a digitáliszlevél hatóanyagai olyan giikozidak, amelyek 
csak Változatlan állapotban feJtik ki a fáradt szíviZon1-
zatra teljes hatásukat. A digitálisz-glikozidák hidrolízise 
folytán keletkez6. kisebb molekulájú Vegyületek az ú. n 
digitogeninek hatásfoka már nagy m~rtékben csökken 
Ez a megállapítás - hangsúlyozzuk - csak a digitálisz
hatású glikozid<ira vonatkozik. Ilyenek pl. a digitálisz
levélen kívül a i>strophantus se111ení<, az »adonis vernalis 
herba<(, a »convallariae majalis et flos1(, a »sciilae bulbus(( és 
az ))oleander foliumí( glikozidái. Vagyis _más glikozidákná! 
a hidrolízis altalában nen1 változtatja nleg a hatást, rnert a 
lehasadó aglikon is hatásos. Ilyenek pl. a keserű anyagok, az 
antraglíkozidák, a szapinok stb 

A , digitálisz-készítmények (infuzun1ok, pilulák, tink
túra ~tb.) niegfelelő hatásfokának biztosítására már a levél 
feldolgozásakor, valan1int az eltartásánál is követnünk kell 
azokat az elveket, hogy : 

l. a kiinduláshoz használt levélpor hatóanyag tartaltna 
n1inőségileg és nicnnyiségHeg i_s azonos legyen ; 

2. a hatóanyagok állandóságát (stabilizálását) biztosít
suk s végül 

3. a 1nár 1negkezdett le-vélpor felhasználhatóságának 
határidejét megállapítsuk 

Ad l A különböző drogok azonos hatásfokát csak azáltal 
lehet biztosítani, hogy nen1 az egészben tartott levelet 
használjuk fel, hanem a változó hatóanyagtartalmú tő-, 
vala1nint szárleveleket gondosan össze kell keverni és meg
felelő ké1niai érték1ncghatározás hiányában biölógiai eljá
rással 1neghatározott hatóanyagtartalomra be kell állítani. 
A digitáliszlevél kiilönböz_ő hatóanyagokat tartalmaz s ezért 
hatásfokát béka- vagy inacskaegységr_e állítják be A beállí
táshoz ne1nzetközileg n1egállapított minőségű, ú. n. standard 
Jevélport kell használni és a citnkére rá kell írni, hogy )>l g 
levé!por = 1 g nen1zetközi standarddal<(. 

Ad 2. A biológiailag beállított, törzskönyvezett levél-
.. poI tartós stabilizálását azáltal érik el, hogy a teljesen hon10· 

genizált !evélport még a biológiai beállítás előtt alacsony 
hőmérsékleten, vákumban annyira kiszárítják, hogy nedves
ségtartalrna 3~6-nál nagyobb ne Jegyen A digitálisz glikozi
dákat hasító enzimák csak 1nagasabb hőmérsékleten pusz
títhatók el és így a kiszárítással az a célunk, hogy a hidro
Jízishez szükséges másik komponenst, a vizet távolítjuk el a 
drogból 

A stabilitás biztosításához hozzátartozik ni~g az is, 
hogy a titrált Ievélport barnaszínű, a gyógyszertár forgalmá
nak 1negfelelö nagyságú (gyárilag kiszerelt) üvegekben Iepara
finozva tartjuk készletben s így védjük a Iégnedvességgel 
és a napfénny_el szemben 

A fenti stabilizálási, illetve el tartási n1óddal a levélpor 
Iégn1entesen lezárva évekig (2~5 évig) megtartja teljes 
hatásfokát, s ezért a lezárt üvegek vagy leforrasztott ampul· 
lák tartaln1a gyakorlatilag állandó hatásúnak tekinthető. 

Ad 3. A gyógyszerkészítéshez időközönként felbontott 
üveg tartalma ezzel szemben -- még ha minden mérés után 
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le is parafinozzuk ~ 1nár nem nevezhető álfandónak. A szá
raz por ugyanis nagyon nedvszívó és nyitogatáskor a leve
gőben lévő vízpárából fokozatosan felvesz, a1nely megindítja 
a Ievélporban lévő glikozidák bomlását A tapasztalat és 
vizsgálat szerint felhasználás közben a digitálisz Ievélpor 
4 hét alatt olyan mértékben gyengül, hogy az a továbbiak-· 
ban gyógysz~res készítmények előállítására nem alkalmas. 
Ezért kell tehát az üvegre a felbontás idejét feljegyezni 
s lemérés előtt az üveg tartalmát össze kell rázni, hogy a felső, 
kevésbbé tartaltnas részek az alsó részekkel keveredjenek. 
A lemérés után ismételten le.kell parafinozni és 4 hét elteJ .. 
tével a maradékot el kell vetni. 

A titrált digitálisz-levélpor 5-250 g-os csomagolásban 
kerül forgalomba, azért, hogy a _gyógyszertár szükségleté
nek megfelelő, 4 hét alatt elfogyó nagyságú üvegeket szerez
hessen be. A.mennyiben valamely okból a gyógyszertár 
nagyobb csomagolású üveget kap, a selejt csökkentése és 
a beteg érdekeinek figyelembevételével úgy járhatunk el, 
hogy - a gyógyszertár forgaln1á11ak megfelelő nagyságú -
barnaszínű, kisebb hengeres gyógyszeres üvegbe osztjuk 
szét a levélport. Az üvegeket színig megtöltjük,. ép parafa
dugóval azonnal lezárjuk s_utána Ieparafinozzuk. Erre a szét
osztásra száraz helyet és száraz időt válasszunk és a szét
osztást gyorsan végezzük el A,z egyes üvegekre annak tar
taln1át, a gyártási számot, a gyártó nevét és a maximális 
adagot is feljegyezzük. A szétqsztott digitáliszlevél üvegét 
is a ·többi mellé beállítjuk annak tgazolására, hogy a gykv.
nek megfelelő csomagolású készítményt tartunk készen
létben 

Az elmondottakból világosan láthatjuk, hogy ha a levél
porra vonatkozó renelkezéseket ne111 tartjuk be, azaz már a 
kiindulásul használt alapanyagunk rossz, úgy a további gondos 
készítés ellenére sem fogunk megfelelő minőségü infuzumot 
kapni 

Ha a készités inenetét n1egfigyeljük, azt látjuk, hogy 
a digitálisz-infuzun1 készítésekor a 1násutt előírt előzetes 
duzzasztásra nincs szükség, n1ert a IV. sz. por hideg vízzel 
gyógyszeres üvegbe rázogatva, tnozsárban történő dörzsölés 
nélkül is átnedvesedik, a sejtek rnegduzzadnak és a ható
anyagok diffúziója rázogatáskor gyorsan megindul. Ha_ az 
áztatást csak hidegen végeznők (voltak régebben ilyen elő
iratok), ugy a kivonás ideje nagyö'n hossztíra nyúlna (3-6 
óra) s ezért a készülő V. Gykv-ünk a kivonás 1neggyorsítá
sára a kivonáshoz szükséges oldószer 1násodik felét az első 
részhez forrón adatja Í1oziá s így gyorsítja meg a hatóanyag 
kioldását. A forróvíz fokozatos hozzákeverésekor a hő káios 
behatásától nen1 kel! tartanunk, 1nért a két részlet elegyíté
sekor a hő1nérséklet 50-54°-ná! ne1n en1elkedik inaga
sabbra. A rneleg úton történő kivonás is 1.5 percig tart, 
n1ajd 15 perc elteltével a levé!port szlíréssel eltávolítjuk 
A szűréshez csak laza, kis1nennyiségú vattapa111atot haszná
lunk, an1ely elegendő tön1öttségú ahhoz, hogy a levél 
durva porát visszatartsa, de sen1 a tön1ege, sem az állo-
1nánya nen1 alkaln1as arra, hogy a régebben feltételezett 
hatóanyag adszorpció bekövetkezzen. Szürőpapirost vagy 
nagyobb tö111egű vattát nen1 szabad a szűréshez használni, 
nlert azok n1ár hatóanyagokat abszorbeálhatnak. 

V. fino111ságú port a szűrés 111iatt a forrázatkészítéshez 
nem használhatunk, n1ert az vagy átmegy a kolaturába, 
vagy eltömi a szűrőt. 

Régebben a hatoanyagoldás mechnizn1usában fontos 
szerepet tulajdönítottak a digitonin nevű szaponinnak, 
n1elynek azonban későbbi n1egállapítások sze_rin t nincs 
jelentősége. Az infuzu1n, szaponin tartaln1a miatt paren
tcrálisan nen1 alkalmazható (he1nolizis veszélye!). 

A digitálisz-infuzu1nból az- orvos által írt, egy adagnál 
(150 g) többet elkészíteni nem szabad, inert vizes oldatban 
a hatóanyagok folyamatosan bo1nlanak. 1 adag kb 3 nap 
alatt fogy el s m·ár ennek a 3 napnak az elteltével kb. 25~b-l<al 
gyengül az infuzum hatása„ 

A digitáliszlevél t-es szer s így is1nétléskor ujbóli alá
frás és dátum nélkül elkészíthető. Ajánlatos azonban figyel
meztetni a beteget, hogy a gyógyszer további szedését fel
tétlen orvosi ellenőrzés mellett folytassa. Még arra is hívjuk 
fel a· gyógyszert elvivőt, hogy amennyiben a beteg az üveg 
tartalmát 3-4 nap alatt nem fogyasztja el, úgy a gyógyszer 
romlottnak tekintendő és ki kell önteni, 

Az ú. n„ digitáloidokat tartalmazó drogokból (ltadonis 
vernalis herba, convallariae rnajalis herba« stb ) infuzumot 
a digitálisszal azonos módon készítünk 
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A flalóanyagók fontosabb tulajdonságai. A i>digitalis 
purpurea<( tő- és szárlevclei egyaránt használhatók a titrált 
digitálisz-levélpor előállításához. A 1>digitalis purpurea« 
A-, B- és C-purpurg-Jikozidákat tartalmaz, kb. 0,1-0,.50~0-
nyi n1ennyiségben. Ezek a drognak primer glikozidái, ame .. 
lyekbő! a levelek szárítása közben a digipurpizát enzin1 hatá
sára egy-egy glukoz hasad le s így keletkeznek a ;1digitalis 
purpurea<( szekunder g!ikozidái, a digítoxin, a gitoxin és 
gitalin, amelyek a száraz digitáliszlevél ·fő hatóanyagai. 
A szekunder glikozidák víz jelenlétében továbbhasadnak 
olyan molekulákra, an1elyek n1ár keVésbbé hatásosak Ezek 
a digitogeninek 

A 11digitalis lanata«-levél nem teljesen azonos hatású 
a purpureával s ez elsősorban a kumulációban nyilvánul 
111eg. Ezért az V„ Gykv. a ianatát külön veszi majd fels 
csak abban az esetben lesz használható, ha az orvos azt 
rendel. Hatóanyagai A-, B- és C-lanatozid glikozidák, 
a1nelyek pur purea pi imer glikozidáinak aceti!származékai 

A digitálisz -glikozidák hasadását (bomlását) lúgos és 
savanyú közeg gyorsítja. Huza111os eltartáskor (pl.. l>tinctura 
digitalis<(-nál) lúgmentes üveget kell használnunk .. Kerüljük 
továbbá a savanyú szirupokat, pl az 11oxymel sc11Iae<(-t, a 
málnaszörpöt, a citromszirupot stb. ; valamint a lúgos kém
hatásU gyógyszereket. Gyakran előfordul, hogy az orvos a 
)>synergeticus<( hatás elérése végett diuretikumként az infu-' 
sun1 diuitalis-t a lúgos kémhatású !)theobrorninun1 natrium 
salicy!iC"um<(-mal együtt rendeli, de tekintettel arra, hogy 
az orvos által egyszerre Iendelt infuzumot a beteg 3 nap alatt 
elfogyaszt.ja, ez az együttrendelés nem kifogásolható és 
annak kiadását n1egtagadn1 nem lehet, mert ilyen rövid idő 
alatt nen1 jelentős a bo1nlás 

Gyr)gyflatása A digitálisz-glikozidák a szívizon1 munka
biró képességét fokoz1'.ák abban az esetben, ha a vérkerin
gésben olyan átmeneti vagy marada,ndó akadály áll fenn, 
amelyeket a kifáradt szív önerejéből már leküzdeni nem 
tud (dekompenzáció) Egészséges szív terápiás adagokra 
ne111 rea Tál, inert izomerejének fokozására nincs szükség. 
A dlgitáliszlcvél hatása 2-4 g levél elhasználása utáIJ, tehát 
1-3 nap n1ul_va szokott beállani és ettől kezdve teljes 'napi 
adagot (0,3-0,5 g) már nem szabad szedni, inert elsősorban 
a sZívizon1zat1 dc 111ás szervek is a digitálisz-glikozidák 
nagyrészét fclhah11ozta (ku1nuláció) és a további teljes adag 
szedése 1nérgezést okoz. Egy 70 kg-os ember sze1 vezete 
naponta 0,1-0,15 g-nak megfelelő glikozidát tud csak 
kiüríteni. Ez az az adag, a1ncly huzamosabb időn keresztül 
veszély nélkül adható (krónikus digitáliszkúra). De ne1ncsak 
a hatóanyag ku111uiálódik, hanen1 a gyógyszerhatás is, n1ert 
a szívizon1ban olyan változások jönnek létre, 1nelyek követ
keztében a digitálisz iránt a sejtek egyre érzékenyebbek le.sz
nek. Lege1ősebben ku1nulálódik és egyben legtartósabban 
hat a »digitalis purpurea{( digitoxinja. Leggyengébben _a 
sztrofantin és a szcillaren; a többiek (a »digitalis lanata, 
adonis vernalis, convallariae 1najalis, nerium oleander<() 
hatástani szempontból a kettő közé esnek. . 

A tartós hatás biztosítására, tehár a »digitalis pur
purea<(, visz.ont az enyhe, de gyors és múlékony hatás eléré
sére a »digitalis lanata« és a sztrofantin alkalmas. Ezért 
választja el a készülő V. Gykv. a purpureát a lanatától 

Minden gyógyszerésznek tudni ~ell, hogy a ne1n te!Jes
értéklí infuzu1nmal folytatott dig1táliszkú1a eredmeny
telen és a dekon1penzálf beteg súlyos állapotát annyira 
leronthatja, a szív működését annyira csökke_nt_heti_, hogy 
azon inár esetleg sztrofan tinnal sem lehet segíteni (inkom
penzáció !) A hatásos digitálisz infuzummal vagy n1ás 
n1agisztrális készítményével (osztott porokkal, tabletták
kal, kúpokkal, beöntésekkel) nen1csak a beteg rendkívül 
kínzó panaszait szüntetjük meg pillanatnyilag, ami már 
egyedül is nagy eredmény, hanem a kun1ulatív hatás követ
keztében még akkor is huza1nos ideig b_iztosítjuk a szív 
izomerejét és a beteg n1unkaképességét, ha a vérkeringés aka
dálya tartós és véglegesen nem hárítható el. 

Fontosabb digitáliszhatású készitménye!c · 

Tinctura digitalis. 1 : 10 arányban hígított szesszel 
)Jdigitalis purpurea« leveléből készül. Gyógyszerkönyvünk 
szerint évenkéüt meg kell újítani s ezért az elkészítés idejét 
az üveg cín1kéjén fel kell tüntetni 

Digiclarin„ - Digipuratum. ·- Digalen. - Digifolin„ 
A )fdigitalis purpurea«-levél összes hatóanyagait tartal-

a'k l n11 = 0 1 g levéllel. Szaponintól 111e11tes készitn1azz ' , · · k · 
111ények. Cseppekben, tablettákban, kúpokban es 1n1e c1os 
formákban kerülnek forgalomba 

Adigan A <(digitalis lanata<!-levéi összes hatóany~ga!L 
tartalmazza. Szaponintól mentes. 1 inl' = 0,1 g i>d1g1tahs 
Janata«;.Ievéllel. 

Lanaclarin. - Neoadigan - Digilanid . . A ))digitalis 
lanata<( izomorf kiristályosodó prime~ gl,ik9zid~it tart!'l-1-
inazza vegyileg tiszta állapotban Stabil kesz1tmeny. Te}J~S 
digitálisz-hatást fejt ki, a gyomor jól tűri, de lassan sz1vo
dik fel és kevéssé kumulálódik 

Cedilanid. C·_lanatozidot tartalmaz, vagyis a )Jdigitalis 
Janata« izolált kristályos C-glikozidáját tartalmazza 

Digitáloid-ké.szít,mény~k-; (I?igit~loidoknak nevezzük a 
digitáliszhoz hasonlo hatasu glI!<oz1d~k~t.). ,Ilyen~k: 

Sztrofantin-K és .Sztrofantrn-G 1n1ect1ok O,~ es 0,25 
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1ng-os arnpullákban kerülnek ~orgalo}'.'ba A K-sztrofantin 
a klinikusok tapasztalata szellnt hatasosabb .. 

Sztrofantinum szolutum ()1Sol. Strophant1n1 alcoho
lica<1.) 0,4° 0 G-sztrofantint tartaln1az A IV Gykv -ben 
hivatalos„ . , , , 

Tinctura Stropilanf-ii. K-sztrofant1nt ia1 ta!Jnazo l11g1-
tott szesszel 1: 10 arányban l<észül. A III. Gykv -bcn ·voli 
hi\;atalos . .... . . 

Strophosid. - Kombetln. 0,~5-0,o e~ 0,75 n}g .kn~
tályos K-sztrofantint tartaln1azo ampullazott kesz1tme-
nvek · 

· Myocombin intramuszkulárisan is adható, :Y~ n1g 
K-sztrofantint és 0,07 g prokaint tar.tal!11azó k~szíti;i1~~Y· 

Scillaren A !ibulbus scillae« knstalyos g!1koz1da.1at 
tartalmazza 

Leandin. A 1>neriun1 oleander<~ leveléből előállított 
glikozidát tartalmaz 

"Frangulae cortex"' Irta: Halmai János dr .. egyetemi docens 

Az v Magyar Gyógyszerkönyv javasolt cikkelye és annak magyarázata 

11. 

l)/\-~ ikrosz!aJpos vizsgálat 

f) Keresztnietszet. A k~r,eg; küls(í, I0-;--15 _sej~~l!rból álló 
rétegét szűküregű, tangenc1ahsan me_gnyuit, r.ad1ailsan :~n
dezett, vékony, vöröse~barna fal.~1 _pa:ase1tefc alkot.Ja~ 
E paraszöv_etet helyenkent laza toltoseJtekkel telt. lenh
cellák szakítják meg. A pararéteg alatt egysej_tsor os pa_r akam
biun1 ezen belül pedig 1-2 sorban parench_1n1ás, n1aJd 3-5 
sorb;n tangenciálisan 1negnyúlt kollench1más felloder111a 
helvezkedik el · d b „ „ tb 

· Az ilyen módon alakult 1náso lagos orsz_ove ~n 
(peridc;nnán) belül többrétegű, vék?nyfalú, paren_ch1n1a lat
ható, melynek sejtje! b.u~ogá_nyfeJ alaku kalc1umoxa}at
kristá!yokat és kemeny1t?t iart,ahna:nak. Egye~ _sejt:!< 
nyálkasejtekké alakult~k at A keregszovet l~,el);'enkent pe11-
cikli1sos eredetü, alig fasodoit rostkotegekbol all, n1cl):l_ekct 
kalciumoxalát-egyeskristály_ok~al telt. rekesze~_rostok ove~
nek. A kéregszövettől befele kovctkez1k az elso,dleg;es, n:a.J~ 
pedig másodlagos fláncsrész, 111elynek parenchu~aseJt.1e1 
kissé vastagabb- falúak. Különösen a n1ás.odla&os _hanc~ban 
tűnnek fel a tangenciálisan rendeze~t ,ke1neny„ es lagy~ancs
csoportok, továbbá az ezeket sugánr~i:y_ban_ eJy~Ia~zto 1-3 
sejt széles bélsugarak, 1nelyeknek seJt1e1 ~ad1alis lfán)'.'bap 
megnyúltak A bélsugársejtek és ·a lágy ha~cs parenchl~~s 
eleinei többnyire kevés keményítősze1net es lugban varos 
színnel oldódó sárga, alaktalan ~nyag.ot tar.talmaz_nak 
Egyes par-enchiJnasejtekben buzo~anyfeJ alak~! kalc1un1-
oxalát-kristályok láthatók. A ken1eny háncs eroscn \:as!a

odott, rétegezett, kissé gödörkés, sárgafa}ú rosto~bol all 
Íz egyes rostkötegeket itt is gyakran kalc1u.mo~~l~t.-egyes
kdstályokat tartaln1azó rekeszesros_tok v~sz1k ko_rul. , , 

g) Porvizsgálat„ Pora sárgásbarna. Jvl.1kros~kop~1s kepe
ben igen gyakoriak a bélsugaras há!1csparench1Jnareszletck, 
az erősen vastagodott falú, egyes. kn~tályok~al telt re,kesz~s 
rostoktól kísért háncsrostok, tovabba egyes es ,buzo~anyf:J
alákú kalciu1noxalát-kristályolc ~átunk _meg .. be!sugar_
szövetrészleteket, külső kéreg1?ar~n~hI~3;tore~ekeket 
Elsz_órtan paraszövetből és kollench1n1abol all? pe~1de~~a.~ 
részleteket, továbbá kis n1ennyiség~e1~ apro~ gombolyu 
keményítősie1neket is találunk Kose1tek nincsenek a 
a porban.<( 

Elsősorban szembetünik a tagolódás nagy 
előnye - ez még inkább kidomboro,dik pl. egy ,két
szíkií gyökér vagy herba c1kkely~ben A„ mas1k, 
ami feltúnő különbség a IV, Gyogyszerkonyvvel 
szemben : a sokkal részletesebb leírás. Ezzel„ nem 
lett unalmasabb, szürkébb_ a Gyógy,szerkonyy, 
hanem alaposabb, szaksz.erubb es, fo11cos s~g1to
eszköz a vizsgálószerv kezében franymutato lesz 

a szöveg az oktatásban is, ahol a vizsgálatnak e~ a 
része is kellő helyet fog kapni. Ezt a részletes rrnk
roszkópos vizsgálatot a vizsgáló közeg, 11Jdve szerv 
fogja végezni, a gyógyszertárban, clol&ozonak csak 
egyes ritkább esetekben lesz ia szuksege . , 

A porvizsgálat nem nélkfüöz,heti ~ ~111krosz
kópot Itt is csak a gyakorlati elet k1vana.lma1t 
vette számításba a Gyógyszerkonyv, nem toreke
dett az apró iészletek beható tárgyalására. A por
vizsgálatban felsorolt elemek so1iendte ~g~be,n azok 
gyakoriságát, viszonylagos 111enny1se.get 1s 1_el,entr 

A kéreg legjellemzőbb bélyegei : a voroses
barna, vékonyfalú, többsoros para; 3~5 , soros 
kollenchimás felloderma; a kéreg egyes seitierben a 
buzogányfej-alakú kalcium?xalát-kristályok, he
lyenként rostkötegek; a hancs1eszben a rekeszes 
rostoktól övezett, tangenciális háncsrostcsoportok, 
az l-3 soros bélsugarak, bennük és a háncs egy~s 
parenchimasejtjeiben található sz~bályt?lan alaku, 
sárgásszínú anyag (antrachrnon-s~armazekok,), Fon
tos diagnosztikai bélyeg, hogy nmcsenek, kose Jt.ek, 
ezért erre külön figyelmeztet a r111kroszkopos v1zs
aálat utolsó mondata. Az összetévesztésekben es 
hamisításokban csaknem kivétel nélkül találunk 
kő sejtet. 

, A kéregre vonatkozo egyéb vizs&álatokat, 
ugyancsak a főszerke~ztő ja".aslatá:a, a kermar crk
kelyekhez hasonló mod?,n_ hmom resz_be~ fo~l~,lt~k 
össze : azonossági, mmosegr kvahfatrv es m,rnoseg1 
kvantitatív vizsgálat. Ez az ossze.foglalas, rll. 
tagolódás nehézséget o,ko~ott az elejen, mert az 
egész kész szöveget uibo,l at kelldt dolgoznr. 
A munka végén azonban es az eddrg elhangzott 
hozzászólásokból és kritikákból egybehangzo,an 
kiderült e fáradságos munka nagy haszna a.z, a.t· 
tekintés, a célszerűség és á megértés szempont1abol 

»Azonossági vizsgálat .. .. . .. 
h) A friss kéreg patáját megkaparva, alatta vorossz111u 

rétegeket találunk <! 

jellemző a frangulakéregre, rn,ert_ a R cathar· 
tica kérge és más összetévesztheto kergek a para 
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alatt vagy zöld-, vagy sárgaszímlek. 
gyors, gyakorlati vizsgálat 

Egysierű, 

• 1>i) Antraglikozida. A kéreg belső olda'a a R-nátron-
luggal lecseppentve vörösszínü lesz « 

... Ismét gyors, egyszerú, gyakorlati vizsgálat a 
k~zrsn_iert Borntrager-féle kémlés, mely antra .. 
glrko~rda;tartalmú drogjaink (Aloe, Rheum, Senna) 
vrzsgalataban szerepel. Az oximetilantrahinon
származékok lúgtól megpirosodnak 

- >~.D E_modi~. 1 g durván porított drogot 10 1nl vizzel 
felfőzu~~. e~ a kihűlt folyadékot szűrőpapiroson 1negszűrjük 
Az elkul?n1tett éte~es részhez egy csepp 5%-os ammonia~ 
oldata~. ~s „5 mf v1ze.t, adunk A folyadékot összerázzuk 
Az elkulonult ammon1as réteg élénk vörösszfn(i lesz « 

Az i) alatt közölt vizsgálat pontosabb fino
n_iabb formája. Vízzel főzve az antraglik~zidák 
reszben, hasadnak és kioldódnak. Minthogy az agli
kono,k et~rben 1.obban oldódnak, és a ballasztanya
go~ a,Italaban VJSszamar adnak, ezért alkalmazzuk a 
knaz~st Az éteres átmosás tehát a tisztítás célját 
szolg~lJ.a, .Ha, az elkülönített éteres oldathoz 
a~.monrat es vrzet ad".nk, majd összerázzuk, akkor 
la~JUk ennek rgazolasat, mert a vizes, lúgos fázis 
elenk, cseresznyepiros színű lesz az emodintól 
f'z éteres fázis kissé sárgás, mert krizofanol is van 
1elen 

»k) Emodi11. A drog porából készített 1nikroszublimá
tun1ban sárgásszínű, szálkaalakú kristályokat látunk 
melyek egy .csepp R-nátronlúgban piros színnel oldódnak~ 

, Az .. i) és j) pontokban leírt vizsgálatok igazo
lasa. Konnyebben, gyorsabban és a gyógyszertárban 
r.n~á.bb elv.égezhető vizsgálat Ezért ezerepel a 
TaJekoztato gyorsvizsgálat-ban 

»Minő.ségi kvalitatív 11izsgálat 

l) Porában ne. legyenek kősejtek, se1n görcsös rostok (Pru
nus-, Alnus-faJok, Rhamnus cathartica )« 

A.drog összetévesztése az idézett fajok kérgé
vel arany,lag. ri'.kán, de előfordul Biztos és így jó 
dr~gnoszükar belyegek, a kősejtek, melyekre történt 
mar utalas a drog mikroszkópos vizsgálatakor is 
J:Jelyes kétszer is utalni erre, mert elkerülheti a 
figyelmet 

~b.ben a ,rés~ben szerepel a többi cikkelyben 
»A noveny egyeb reszer«-nek megengedett mértéke és 
az "Idegen anyag<'.. m~gengedett mennyisége is 
lt,t e;re nem volt szuks,eg, r;iert e~yrészt a frangula 
k~rget g?nd?san szoktak hamozm, tehát pl. farész 
nmc~ rait.a ,es rgen vastag kérgek sincsenek közte 
Levei, vnag koratavasszal nincs termés még 
~evés?bé k~rülhe! közé. fdegen anyagként Jegfel
J~bb, osszetevesztes szerepel, ami nagyobb mennyi
segu, mm! 1 ~2% Kétségtelen az is, hogy J 00%-os 
drogok gyakran c~ak egyes gyógyszerkönyvekben 
sz~repelnek A valosag, a kereskedelmi élet sokszor 
mast. !nutaL Gyógyszer könyvünk ezt a kérdést 
sem reves~tette szem elől, sőt súlyponti kérdéssé 
tette„ T.ala~ lehe~ett .volna 1 %-ot a növény egyéb 
rés~e!b?l es 0,5 /(, idegen anyagot az egységes 
elbualas, az elv kedvéért engedélyezni. 

»Minőségi kvantitatív vizsgálat 

m) Nedvess~gtartalma az 1 xyz lap ab) szerint n1eghatá
rozva legfeljebb 14~{, lehet <t 
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Itt és a legtöbb drog esetében új, viszont követ
kezetesen megadott szám az V Gyógyszerkönyvben 
a d;ogok nedvességtartalmának megadott mértéke. 
Ez rgen fontos, mert mutatja a drog jó e'lőkészítését 
és helyes raktározását A megengedettnél nedve
sebb drog hatóanyagából veszíthet, romlandó lehet 

)>n). Hamu, hon1ok. A drog hamutartalma az I xyz lap 
ab) szerint n1~g~atározva legfeljebb 8~~' a hamu R·-sósav~ 
ban nem oldodo része (ho1nok) pedig legfeljebb a drog 
4~·S-a ~ehet <1 

A rv Gyógyszerkönyv csaknem minden drog
nak megadta ,a hamu mennyiségét %-ban. Sok eset
ben also hatarat rs Azonban ezek a számok túl
szigorúak, olykor tarthatatlanok voltak és ami 
ne.rn derült ki a Gyógyszerkönyv szövegéből, a lég
szaraz drogra vonatkoztattak Ezen a tarthatatlan 
hely!eten segít az új gyógyszerkönyv, amikor min
den dr?,gnak m~gadja a hamumennyiségét. új, 
egyszerubb, veszelytelenebb eljárást ír elő. Az ada
tokat a gyakorlati élethez alkalmazza, nem feled
kez':'e .. meg a jó és értékes drog szigorú követelnié
nyeuol 

Új és ·a. IV. Gyógyszerkönyvben ismeretlen 
adat a drog sosavban nem oldódó részének (homok) 
meg~nged.ett m~r.téke Sok esetben nem nyujt meg
felelo felvrlagosrtast a hamu mennyiség, hanem csakis 
a homok. A rosszul gyüjtött, rosszul szárított és 
pmos helyen raktározott drog homöktartalma min
d!g ma?asabb Nem közömbös, hogy drogot vagy 
vrz~t r;ie.r le a gyogyszerész drog helyett a gyógyszer 
elkeszrtesekor, vagy ezeket vásárolja a beváltó, a 
vallalat vagy a külföldi piac 

»O) Vize~ kivonattartahna legalább 20°/r !egyen 
(1 xyz lap ab).}(< 

0 

IV. Gyó~yszerkönyv,ünkben is szerepel több 
cl rognak a :rrzes. k1vonattartalma. De hiányzik a 
megh~tarozasa UJ Gyógyszerkönyvünk az általá
nos .resz.bea pontosan leírja a kivonattartalom meg
hatarozasat és kit~rjeszti csaknem valamennyi 
drogra. Az elv keresztülvitelének voltak ellenzői 
es h~lyeslői. Egyesek feleslegesnek, elavultnak tar
tottak Mások szükségesnek, haladószelleműnek 
a drog egyik ,fontos és jellemző bélyegének jelölték 
m~g , Ez ufobbr felfogás győzött Nemcsak ott 
sz~k~e~es ~ k1vonattartalom mértékét ismerni, ahol 
mas vrzsg~lattal. rs el lehet a drog jóságát bírálni, 
hanem ;neg ott rs, ahol pontos hatóanyagtartalmi 
m,eghatarozás van előírva. Éppen a legújabb vizs
galatok eredményei (antibiotikumok vitaminok 
h?rmonok, szap~ninok, ~zi~ergikus h~t!\rnk terén) 
teszik megfont?las targyava,.hogy az egyes drogok
ban nem mrn?r~ egy,egy JÓI ismert kémiai vegyület 
az, amr a krvanatos gyogyhatást kifejti hanem 
sobzor egész vegyületkomplexum, Helyes' az út a 
hatoanyagok rzolalása és szintetikus előállítása 
felé'. de. a kHndulási pont mindig a szervezet, akár 
novenyr, a~ar allati. Még e~y.etlen sejt életmúködése, 
anyagcsereie, nyersanyagai es ezek pontos ismerete 
vegyületeinek identifikálása is sok nehéz feladatot 
ad a mai kutató számár a 
. · Nélkülözhetetlen és fontos a kivonattartalom 
rs~e;ete, azoknál a drogoknál, amelyekből galenikus 

. keszitr:ienyt állítanak elő. Nem kevésbbé fontos 
azoknal, melyeknek hatóanyagára vonatkozó meny·-
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nyiségi, még inkább mmosegr vizsgálatot gyógy
szerkönyvünk nem ír elő .. Silányabb minőségű és 
ami még sokkal fontosabb, már részben vagy tel
jesen kivont, értéktelen drogokat a vizsgálattal 
rögtön felismerhetünk 

»Tájékoztató gyor.svizsgálat 
A makroszkóposan megfelelőnek ítélt drogot az i) 

(antraglikozida) és k) (emodin) szerint azonosítjuk.« _ 

A gyógyszerkönyvekben új és a gyógyszertár
ban a gyógyszerész érdekeit és lehetőségeit szem
előt! tartó pont a »Tájékoitató gyorsvizsgáJat«. 
Ezt a vizsgálatot a gyógyszerésznek feltétlenül el 
kell végeznie .. Célja az azonosítás megállapítása és 
egyszerűbb biztonsági vizsgálatok végzése az anyag 
tisztasága, esetleges összetévesztése, hamisítása 
felől 

1>Eltartás Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk« 

új, célszerű, fontos intézkedése a Gyógyszer
könyvnek, hogy a drog eltartására vonatkozólag 
minden cikkelyben rendelkezik A nem megfele
lően eltartott drog nedves, poros, romló lesz és 
hatóanyagában csakhamar változás, csökkenés 
áll elő. 

))Népies n~vek: kutyabenge, Jányfa, lányvessző. (< 

A népies nevek megadásával a vidéki, a kézi
eladásban dolgozó gyógyszerésznek lesz segítsegére 
a Gyógysz~rkönyv Felhívja a figyelmet a n.é~i 
vonatkozásra, de csak a legfontosabbakat kozh 
A kutyabengét egyes helyeken büdösfának, ebsefá
nak, kutyafának, puskaporfirnak, vadcseresznyé·
nek, va1júhágónak, festőkökénynek, harasztfának, 
sürjefának is nevezik 

))A frangulakéregből, illetőleg azzal készül az Extrac
tum frangulae fluidum et siccum, Infusum frangulae, ·Pulvis 
frangulae compositus„« 

A készítmények felsorolása• is új az V. Gyógy
szerkönyvben. Ez több célt szolgál, így elsősorban 
az összefoglalást, részben a fontosságot, továbbá 
hatástani emlékeztetőt 

Utolsó pontként az adagolást közli Gyógy
szerkönyvünk Ez is új a magyar gyógyszerköny
vekben, mert a szokásos adagokat is közli Ezzel 
segít a gyógyszerésznek a recept ellenőrzésében, a 
kézieladásban és általában a betegek felvilágosítá
sában. Az V Magyar Gyógyszerkönyv a drog
cikkelyekben is új, korszerű és elsőrendű munka 

Egy technikusvizsga tanulságai 
Beszámolónkban ··már megemlékeztünk róla: a jó elméleti 

eredményeket részben úgy érték el, hogy a vizsgáztatók jó mód
szerrel kérdeztek. Termész.etes, hogy a gyakran személyi termé
szetü érdeklődés során olyan körülményekre is rávilágítottak, 
amelyek valóban meglepetésként hatottak. /gy derült ki például 
az is, hogy a gyógyszerészek, küliinösen a vizsgára készülő 
takarítónőkkel nem minden esetben foglalkoztak. Magukra 
hagyták őket. Valósággal felháborított egyeseket, hogy · ))na 
tessék, megint szakmunkás akar lenni egy takarítónő l<( Pedig 
nem kellett volna más, csak annyi, hogy az eddigi gépiesen végez
tetett munkát kissé szakmailag is megmagyaráZZák, 

De van ennek a most lefolyt .szakvizsgának még más, 
ennél komolyabb és meg.szívlelendőbb tanulsága is. Ez pedig az, 
hogy milyen féltékenyen őrzik egyesek a maguk tnllnka.területét 
K_ülön hatdrokat húznak, ahelyett, hogy a kollektív együttműkö
dés szellemében_mindent elkövetnének a felajánlások, a Verseny, 
a terv túlteljesítése érdekében Elzdrkóznak egymás elől, ahe-
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lyett, hogy közelednének egymáshoz. Sokat emlegetik, hogy a 
pénztár.osnő mil)1en nehezen ·nyujtja ki segítő kezét a tecftnika 
munkaterületére 

Az alábbi eset nem egy bizonyos patikában történt, 
lzanem több, majdnem azonos és jellegzetes vizsgai feleletből ala
kult ki - a technika és a takarítónő munkaviszonyáról.. Mert 
hiába tudja a takarítónő, /zagy végre itt az egyetlen, soha vissza 
nem térő alkalom, hogy ő i<; szakmunkás lehessen, ha nem segí
tik, ha nem állnak mellé és mögé„ Inkább szemben állnak vele 
Tecl1nika is van a patikában, akinek ))szerzett jogai<j vannak 
Ez abban nyilvánul meg, lwgy elsősorban nem nyúl semmihez, 
ami a takarítónő munkaterülete Még puszta emberségből sem„ 
Pedig volna ideje rá, hogy időnként megfogja annak a kosárnak 
a másik fülét, amiben a takarítónő fát Iiord fel a pincéből a 
patikába. Hiszen elvégre közösen meleg.szenek. De a _technika 
ügyel a saját munljaterületére„ F'éltékenyen őrzi még akkor is, 
amikor a takarítónőt sürgős megbízással beküldik a vállalathoz 
és emiatt ott kell hagynia az öntb"zésre kirakott növényeket és 
félig letörölt állapotban a patikát és az állványedénj1eket. 
Amikor megjön (mondjuk} Kovácsné, a tecl111ika áll a tára 
mellett, kinéz az utcára és bámulja a járókelőket. De alighogy 
Kovácsné benyit, azonnal felszólítja, hogy fejezze be a növények 
b'ntözését és az állványedények tö!léséf . .f6ovácsné .hol a gyógy
szerészre, hol a technikára néz. Erzi, !zagy valami nincs rend
be"n, de mert a multban megszokta a megalázásokat, hallgat, 
öntöz és törölget. Ez az ő munkaterülete, A teclznikáé megint 
más, és természetesen n1ás a gyógyszerészé. 

Közben Kovácsné kallódik, várja, hogy valaki majd csak 
megbeszéli vele a feladott kérdéseket. Már fát is hordott-,' öntözött, 
mosogatott és törölgetett, Előveszi a füzetét, amelyben gondosan 
feljegyezte az összes kérdéseket, De nem vesznek róla tudomást. 
Kovácsné csak azt tudja, hogy valarni igazságtalanság történt 
vele. És nemcsak vele, hanem rajt-a keresztül minden dolgozó~ 
val Elteszi a füzetet. Inkább felf1oz még egy kosár fát a pincéből 
- és közben így gondolkozik.: - Ha én egy5zer sz~kmunkás 
leszek, akkor nekem már el kell felejtsem az edények és üvegek 
mosását, a patika letörlését és általában a tisztaságot? Akkor én 
annak a 1násik Kovácsnénak nem fogok segíteni, fia nekem nem 
lesz más dolgom? Hát nem úgy igaz, hogy minél többet tud az 
ember, annál többet ér? Ki írja azt elő, hogy az ember, ha egy 
lépcsővel magasabbra lép, akkor már az előző lépcsőfokra sem 
szabad emlékeznie? . Ha én egyszer szakmunkás leszek és sok 
mindent megtanulok, nem leszek féltékeny a tudásomra. És ha 
a másik Kovácsné! hirtelen beküldik a vállalathoz, felállok a 
létrára, letörlöm az állványedényeket, aztán megöntözöm a 
növényeket. És mindig megfogom a fáskosár egyik jűlét .. . 

!gy keres és talál magyarázatot Kovácsné az őt ért sére
lemre. Keresi az útját, hogy megvethesse lábát a szocializmus
ban. És ez az út világosan arra vezet, ahol a munka becsület é.~ 
dics6ség dolga (sz.) 

Vándorgyfrlések vidéken. M1egírtuk, hogy folyarna~han 
van a vidéki vándorgyűlések megszervezése. Ez a szer
vezéisi 1nunka annyirs előrehaladt hog-y ismertethetjük 
a kialakult programmot. Ennek az előzetes szervezésnek 
legikomolyabb eredménye a vándor,gyűlések tudományos.i 
szakm·ai és gazdasági tartalffiának mindein tekintetben 
<> legmegfelelóbb megoldása ürömmel jelentjük, hogy 
a háror.i egyetemi városban Schulek E.lemér kétszeres 
Kossuth-díjas akadémikus tari előadást az V. Gyógy
~zerkönyv általános szempontjairól. Ez az összefogla!cí 
cím különben pontosan meghatározza " vidéki vándor· 
gJűlés·ek jellegét. amely gyógyszerészi kémiai és galenusi 
részre tagozódrik. E feladat megoldására sorakoznak fel 
az előadók is: Karlovitz Lá!szló, Mittelmann László dr 
és Végh Antal dr., míg a galenusi r·ész általános szem 
pontja1irnak tudatosítására: Hunfalvi Géza, Ked-:Jessy 
György dr és Ligeti Viktor Ehhez csatlakozik Faragó 
Sándor és Vezekényi András. szakmai, illetve gaz.dasági 
előadása A vándorgyűlések időpontja a következő: 
Szeged május 4,, Miskolc május 11, Debrecen május 18. 
Győr május 25., Pécs június' 8., Szolnok június 15 
Tehát hat városban és mindig vasárnap A vándor
gyűléseket szakcsoportunk kezdeményezésére . a gyógy
szertárvállalatok teljes együttműködésben rendezik az 
Orvos··Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének vidéki 
tagozatával. Amennyiben egyes időpontok bárrnHyen 
okból megváltoznának, szaklapunk következő számában, 
tehát még idejében közöljük 
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A hidrogénionkoncent;rációról 
II. A hidrogénkitevó (pH) fogalma 

A küJönbözö erösségú savak disszociáció állan
dóit e~yszer már ismertettük (»A Gyógyszerész« 
19.5_1 e_yt_ 27? l_a~; l táblázat) éppenúgy, mint a 
k_ulonbozo erossegu bázisokét is (ugyanott 2 táb
lazat). A két táblázatban a disszociáció állandók 
csökkenése sorrendjében (a Jeaerősebb savon 
~lletve bázison kezdve, „a Jeggyrngébbel befejezve) 
ntuk fel az egyes vegyuieteket s mindkét táblázat 
utolsó tagja a víz volt.. A víznek mint savnak és 
mint bázisnak egyaránt 10-14 a disszociáció állan
dója 23'-on. A tökéletesen tiszta víz éppen azért 
semleges, mert benne az igen csekély hidrogén-ion 
mellett utobb1vai egyenértéksúiynyi, szintén iaen 
csekély hidroxil-ibn van. 

0 

l) 

egyenlet jelképezi a víz disszociacioját, mely folya
-!11,at lehat _ megfordítha!ó (reverzibilis), mindkét 
nanyban vegbemehet Eppen ezért a víz disszo
ciációj~r a is érvényes a tömeghatás törvénye. 
Utobb1 azt mondja kr, hogy a reverzibilis kémiai 
reakciókban az egyensúlyi állandó (Konstans = KJ 
az a_ hányados, melyet úgy kapunk, hogy az egyenlet 
egyik old<Jian szereplő molekulák (ionok) kon
centrációjának szorzatát elosztjuk a másik oldalon 
szereplő molekulák (ionok) koncentráció_iának szor
zatával.1 

Az l/ egyenletre vonatkoztatva: 

Cn- Con Kn2o = ~'------= 
Cn2o 

2) 

A 2 .. egyenlet nevezőjében szerepló Cn 0 azon
ban híg vizes oldatok esetében lényegében ~em vál
tozik, tehát elhanyagolható és éppen ezért a víz 
disszociációs áilandój-át .. az alábbi eayeniettei a 

- b ' víz ú n. »IOnszorzatá«-val szokták kifejezni : 

Kn2o = Cn . Con 3) 

Próbáljuk meg a 3 egyenlet betűi helyébe 
megfelelő számértékeket kikeresni Mivel a víz 
disszociáció állandója 

4) 
és a tökéletesen semleges vízben egymással egyen
értéksúiynyi mennyiségben van a hidrogén-ion és a 
hidroxil-ion : 

Cn = Con 

következésképpen a 10-14 érték csak két egyforma 
számnak az összeszorzásábói keletkezhet,• vagyis 

1 Koncentráció alatt (jelölése CHi CH2o vagy [hl+], 
[H20] stb.) a gramm-molekulasúly/liter, avagy gramm-ion1 
liter töménységet értik. Vagyis C = 1, abban az esetben: 
ha a kérdéses molekulából (v. ionból) 1 gramm-molekula
súlynyi vagy 1 gramm-egyenértéksúlynyi van oldva 1 Iiter 
vízben. Pl. CH= 1 azt jelenti, hogy 1 liter vízben 1 g H+-ion 
van; Co:a: = 1 azt jelenti, hogy 1 liter vízben 17 g OH--ion 
van s!b 

B4 

a semleges oldatban Cn = J 0-7 és a Con I0-1; 
mert 

10-7 x 10~1 = 10--14 5) 
Mivel egyrészt a 10- 1 érték tizedestörtben : 

o,ooo 00_0 l-t, vagyis egy Uz'.11iiiiomodot jelent, más
reszt viszont a h1drogen-10n gr ammegyenérték
súiya 1 g, a hidroxil-ioné pedig l 7 gramm, ennél
fogv~ 1 liter semI:ges vízben 0,000 OOO l g hidrogén-
10n es 0,000 001 I gramm hidroxil-ion van.• Egybe
vetve az előzó közleményünkkei a semJeaes víz 
tízmilliomod normál savnak és egyidejűleg btízmil
!10mod normai iugnak fogható fel. 

Azt már látjuk, hogy a víz tehát csak akkor 
semleg~s, ha a hidrogén-ionok egyenértéksúiynyi 
menny1segben vannak a hidroxil-ionnaL Mi lesz 
a~onb~n ~kkor,. ha ~ semleges vízhez savat vagy 
lugot on!u!1k? Egy _p1lla~atig sem vitás, hogy a sav 
!'?zzaadasaval a h1drogen-rnn mennyiségét növel
]Uk me&, benne, a_ lúg _h~zzáadásávai pedig éppen 
ellenkezoieg, a h1drox!l-rnn mennyiséget. A víz 
disszociációs állandója viszont éppen azért »állandó«, 
mert csak a hőmérséklet változásával változik 
23° -on tehát KH,o = 10-14 lesz akkor is ha a vízben 
sav vagy bázis van oldva, tehát többé 1n'ár nem sem
leges. A 4. egyenlet értelmében tehát a CH és a C011 
szorzata akk~,r is I0-14, l_ia a Crr nem egyenlő a 
Cowval Ebbol viszont log1kusan csak az következ
hetik, hogy megsavanyítás, tehát a hidroo-én-ion 
mennyiségén~k, a hidrogén-ionkoncentrácÍójának 
novelese eseteben az oldat hidroxi!ionkoncentráció
jának oli; !'.1értékben kell lecsökkenni, hogy a két 
koncent,1~,c1~. szo1~at~ változatlanul 10-14 legyen .. 
. Elozo koz_lemenyunkben (A Gyógyszerész 1952 
evf. 57. lap) lattuk, hogy a 0,l n sósav 1 literében 
0, 1 g hidrogén-ion .van. A 0, 1 n sósav esetében 
tehát Cn = 0, 1 = 10-1 Ezt az értéket a 4. egyen'. 
Jelbe behelyettesítve · 

I0-14 = 10-1 X CoH. 5) 
2 A hatványkitevős számok összeszorzásánál az alap

számot a kitevők összegére emeljük: 
102 • 108 = 10' -

(mivel 102 = 100 és 108 = 1000, ezért 100 x 1000 = 
100 .. 000 = 10') 
vagy 10-1 x 10-s = 10-' 
(mert 10-1 =0,1és10-3=0,001 éppen ezértO 1 xOOOl = 
= 0,0001 = 10-4). ' ' ' 

• • 
3 l(ís~reljük. ~,eg e szá1nok végtelen kicsiny voltát 

e!zekeltetn1. T1zm1Jlioszoros arány annyit jelent mintha egy 
hzt?nnás. tehervagon rakományából egy dekát

1

kien1elnénk. 
Talan ,me~ ~zemlélte~őbb ~ k?vet~ező !<ép„ ?gy liter vízben 
esy t1zm1lhomod htdrogen-1on es üzenhet tízmilliomod 
~1droxil-ión van. Tehát tízmillió liter vízben van 1 g·_H-:~ 
es 17 g OH-. Tíz1nillió liter víz térfogata tízezer köbméter 
A budapesti, .Margitszig~ti Nemzeti Sportuszoda nagy ver
s~n~medenceJe 20, nl szeles, 50 m hosszú. Ha annyi vízzel 
tolt1k fel, hogy a v1z 2 m magasan áll benne, 20 x 50 x 2 = 
= 2000 köbméter-= 2 millió liter víz van benne. Mindössze 
tehát 0,2 g = 200 mg hidrogén-ion és 3,4 g = 3400 mg 
h1drox1l:1on lenne ebben az úszómedencében, ha azt 2- m 
magassagban~semleges vízzel töltenék meg. 

1 

----··----
világos, hogy a 0, 1 n sosavban a Co11 = I0-13, 

mivel 
10-1 x 10-13 = 10--14_ 

A 10--13 érték tizedestörtben kiírva : 
0,000 OOO OOO OOO l, szóval megnevezve: egy tíz
biliiomod, 4 vagyis a 0, 1 n sósav l liter ében 0, l g 
hidrogén-ion mellett mindössze 0,000 OOO OOO 001 7 
g hidroxil-ión van s 

Láttuk, hogy a semleges vízben is volt hidrogén-
ion és hidroxil-ion, nem tűnik tehát képtelenségnek, 
hogy a 0, l n sósavban is van .. A sav és a savanyú 
fögalma tehát azt jelenti, hogy a hidrogén-ion van 
túlsúlyban. Példánkban, at erős sav esetében, óriási 
túlsúlyban van, 

A 0,1 nnátronlúg l literében, mint az előbb 
említett közleményben lattuk, l,7 g hidroxil-ion 
van Mivel a hidroxil-ion grammegyenértéksúiya 
17 g, világos, hogy a hidroxil-iónkoncentr áció 
(Corr) a 0, 1 n nátronlúgban Corr = 10-1 A 0, l n nát
ronlúg esetében alkalmazva a 4. egyenletet 

10-14 = Cu x 10-1 6) 

amiből önként következik, hogy a 0, 1 n nátroniug-
ban a Cn = 10-13, rriert · 

10-13 x 10-1 = l Q--14 

A 0, l n nátroniúgban, a 0, l n sósavval ellentétben, a 
hidroxil-ion mennyisége óriási (literenként 1, 7 g), 
míg a hidrogén-ioné végtelenül kicsi (literenként 
mindössze 0,000 OOO OOO OOO 1, azaz egy tízbiliio
rilod gramm), A lúgosság fogalma tehát nem zárja 
ki a hidrogén-ion jelenlétét, hanem azt jelenti, 
hogy a hidroxil van óriási túlsúlyban .. • 

Mielőtt tovább mennénk, fogalmazzuk újra 
a »semleges<" a »Savanyú« és a »lúgos« meg
határozását. Semleges az az oldat, melyben a 
hidrogén-ion és hidr oxil-ion egyenértéksúlynyi 
mennyiségben van. A savanyú oldatban a hidrogén
ión van túlsúlyban, a lúgos oldatban a hidroxii
ion. Az oldat annál savanyúbb, minél nagyobb a 
hidrogén-ion túlsúlya és annál lúgosabb, minél 
nagyobb a hidroxil-ion túlsúlya. . 

A következő lépés kedvéért az eddig elmondot
takat foglaljuk össze táblázatba 

I. II. 
Erősen savanyú (0,1 n sOsav) 
Semleges 
Erősen lúgos (0,1 n nátronlúg) . 

Cn = l0-1 

CR = 10-'' 
C11: = 10-13 

Con = l0-13 

Con = 10-7 

Co:e: = 10-1 

4 Nefil árt, ha felelevenítjük az ilyen nagy számok 
neveit: 

1oa = 1000 = ezer r 
10' = 1000 x 1000 = 10' x 103 = millió 
1os = 103 x 106 = ezermillió = milliárd 
1012 = 106 x 106 = milliószor millió = billió 
101s = ios x 1os x 1os = . . = trillió 
1024 = 1os x 106 X 1os x 1os = . kvadrillió stb 

~ A 3„ lábjegyzettel összevetve, a Sportuszoda meden-
céjében, ha ezt 2 rn magasságban 0 1 1 n sósavvaJ töltenénk 
fel, 2 métermázsa hidrogén-ion és 3,4 gamma hidroxil-ion 
lenne. A gamma a grammnak 1nilliomod része. Hogy milyen 
kicsiny ez a mennyiség, képzeljük el, mintha a tíztonnás 
tehervagónt színü_ltig töltenénk 10 dekás vajadagokkal. Ha 
ebből kiveszünk egy l>Íízdekás« vajat, ez felel meg annak az 
aránynak, ami a gramn1 és a gamma között van. 

s A már említett versenyn1edencét 0,1 n nátronlúggal 
feltöltve, abban 34 métermázsa hidi:'oxil-irn mellett 0,2 
gamma hidrogén-ion lenne csak. 

A GYÓGYSZERÉSZ 

A táblázatból nemcsak az túnik ki, hogy bár
mely oldat Hl--ion koncentrációjának, ill. OH-
koncentrációiának negatív kitevőit összeadva, az 
összeg »-14«, hanem az is, hogy ha az egyik ion 
koncentrációját ismerjük s azt levonjuk a »-14«
ből, megkapjuk a másik ion koncentrációját. Ebből 
viszont az is következik, hogy az oldat kémhatásá
nak jellemzésére teljesen elegendő csak az egyik ión 
koncentrációját (vagy az r, vagy a ll oszlop 
értékeit) megadnL E célra a hidrogénionkoncent
ráció értékeit választották Az !, oszlopban az 
alapszám mindenütt IO és csak a negatív előjelű 
hatványkitevő változik Végeredményben elég csak 
a kitevőt megadni, hogy abból félreértés nélkül meg
tudjuk, melyik kém hatással is van dolgunk Tovább 
egyszerúsítették a kifejezésmódot még azáltal, 
hogy a negatív e!ójelet elhagyták a kitevó elől (ami 
matematikailag azt jelenti, hogy negatív értékét 
adják meg a negatívnak, ami pozitív, a »+« jelet 
viszont nem jelöljük) s az így kiragadott értéket 
hidrogénkitevő (= hidrogénexponens = potentia 
hidrogenii) = pH rövidítéssel ie!öiték : 

pH= 1 erősen savanyú (O,l n sósav) 
pH = 7 se1nleges 
pH= 13 erősen lúgos (0,1 n nátronlúg) 

!gy oldódott meg tehát az a nehézségnek látszó 
feladat, hogy az oldat kémhatását jelentő két ellen
tétes iont közös nevezőre hozva, a kémhatást csak 
az egyik ion koncentrációjával jelöljük Amint lát
juk, ez a jelölési mód a hidrogénkitevő fogalmának 
bevezetésével, ezenfelül még rendkívül le is egy
szerűsödött.. Előttünk íme a kémhatás-skála két 
végpontja (pH = 1 és pH = 13), valamint annak a 
közepe (pH = 7). Nézzük ezek után meg, hogyan 
lehet ezt a skálát a pH egységekkel tagoltan fel
osztani. 

A savi »Zónában« az előző közlemény (»A Gyógy
szerész« 1952. évf. 57.. lap) adatait is felhasználva, 
minden további nélkül megértjük az alábbi kis 
összeállítás adatait 

sósav CH pH 
0,1 11 10-0 1 
0,01 „ 10-2 2 
0,001 10-• 3 
0,0001 10-< 4 
0,00001 „ .. 10-'' 5 
0,000001 " 10-6 6 
Setnleges víz 10-7 7 

A savat esetenként tízszeresére hígítva, tehát 
a pH értéke mindig l egységgel növekszik. A pH 
érték valójában, mint láttuk, negatív hatvány
kitevő! jelent, érthető tehát, hogy n;inél nagyobb 
a numerikus értéke, annál kisebb az a tört, amely 
hozzá tartozik 7 

A lúgos »zóna« felépítéséhez a 6. egyenlet sze
' int a Con értéket levonjuk a J0-14 értékétől s ez 
lesz a megfelelő Cn érték : 

1 úgy is elképzelhetjük, hogy 
pH= 1. 10-'= 1/10 
pH~ 2 10-' ~ 1/100 
pH= 3 10-3 = 1/1000 stb 
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nátronlúg CoH CH pH 
0,1 n 10-1 10-1s 13 
0,01 10-2 10-12 12 
0,001 lQ-a Io-11 l 1 
0,0001 lQ-• lQ-rn 10 
0,00001 10- 10-• 9 
0,000001 ' 10-• 10-» 8 
Semleges víz IO-• JQ-~7 7 

_A lúgot eset.e~ként tí~szereSére hígítva, a hid
roxd~onkoncen~racir; bzedere csökken, ennek meg
feleloen a hidrogemonkoncentrácíó tízszeresére 
növekszik. Ez a pH értéknek esetenként csökke
nését jelenti egy-egy egységgel (vesd össze 7 láh
jegyzettel ) .. 

Kapcsoljuk össze a két táblázat adatait a 
hidrogénkitevő (pH) értékek növekedő sorrend
jében: 
pH 
1 0,1 n sósav} 
2 0,01 i> )) erősen savanyu 

3 0,001 ' ' } 4 0,0001 közepesen savanyú 
5 0,00001 )) )) } , 
6 0,000001 )f >> gyengen savanyu 
7 semleges víz semleges 

9 0,00001 » » gyengen lúgos 
8 0,000001 n nátronlúg} , 

10 0,0001 » » } k"" , 
11 0,001 -» ozepesen lugos 
12 0,01 » }- ő , 
13 O,l l) er sen lugos 

A kémhatás mérésének skáláját tehát a O I n 
sósavtól a 0,1 n nátronlúgig terjedő területen belül 
adjuk meg. Egysége a pH, mely negatív hatvány
kitevő Ezért minél nagyobb a pH, annál kisebb 
h~_drogéni_?nkoncentrácíót jelent, mégpedig (minden 
kovetkezo eggyel nagyobb pH értéknek megfelelő 
hidrogénionkoncentráció l/10 része az eggyel ala
csonyabb pH érték hidrogénionkoncentrációjának_ 
A_ semleges oldatban pH= 7, ha a pH érték 7-nél 
k!sebb, az oldat savanyú ; ha 7-nél nagyobb, 
lugos. 

Egész magyarázatunk arra támaszkodott hogy 
a sósav és a nátronlúg sorozatos hígításáv~I elő
állítottunk egy számokkal kifejezhető kémhatás
skálát. Félre~rtés elkerülése végett meg kell azon-, 
ban iegyeznunk, hogy csak a sósavnál és ott is 
szigor~an véve a 0, 1 n és annál hígabb oldatoknál 
i;ur~eqkusan azonos a CH, a pH és a normalitás 
erteke. Ugyanez vonatkozik a 0, 1 n és annál hígabb 
nátronlúgok CoH és a normalitás értékének- numeri
kus azonosságára A töményebb sósav, ílletve nátron
lúg, ese_tében_ már_ a dís_szociáció nem 100%-os és 
egyeb ielensegek is fellepnek s ezért a normalitás 
számértéke nem fog egybeesni a pH értékkeL 
A sósavnál gyengébb savak, illetve nátronlúgnál 
gyengébb Iúgpk hidrogénionkoncentrácíójának pH 
é'.~ék_e, mivel nem d_isszocíálnak teljesen (disszo
crnci~s konstansuk kisebb, mint I ), nem lehet és 
nem is lesz akkora, mint a normalitásuk Például 
az ecetsav disszociáció konstansa 2. 10-•. Ezért a 
0, 1 n i:cetsav pH-ja = 2,,88, vagyis a 0, 1 n ecetsav 
valamivel savanyúbb, mint a O,OOln sósav (pH= 3), 
de koránt sincs olyan savanyú, mint a 0,01 n sósav 
(Pf:l = 2) A 0,1 n ar~imónia-oldat pH-ja= 11,3, 
ami azt 1elenti, hogy eppen hogy valamivel lúgo
sabb, mint az 0,001 n nátronlúg (pH= I 1), de 
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lényegesen kevcsbbe lúgos, mint a 0,01 n nátronlúg 
(pH = 12). Az ammóniumhidroxid sem disszociál 
teljesen (disszociációs konstansa mindössze 
1, 75 . I0-5 ), ezért van benne kevesebb hidroxilion 
és ezért kevesbbé lúgos, mint az ugyanolyan norma" 
litású natronlúg. 
____ fi- _kémhatás árnyalati_ finomságig terjedő meg, 
J~lolesere lehat az oldat hrdrogénionkoncentrációja 
bizonyult alkalmasnak, a hidrogénionkoncentráció 
mértékének pedig a hidrogénkitevő (pH) a legegy
szerűbb kifejezése. Egyetlen példát még csak: pl. 
milyen egyszerűen és mégis pontosan tudjuk kife: 
je7ni, hogy a metilnarancs--festék mindaddig vörös, 
mrg az oldat savanyúsága a pH = 3,2 értékre nem 
csökken. A pH = 3,2 érték fölött megjelenik benne 
az első sáq;:-a árnyalat s a pH növekedésével 
( = savanyúság csökkenésével) egyre sárgább, 
úgy, hogy a pH = 4,4 értéknél teljesen sárga és az 
e fölötti pH értéknél változatlanul sárga. A pH = 
= 3,2 -4,4-nek megfelelő hidrogénionkoncentrá
ció-terület a metilnarancs ú. n »színátmeneti 
köz«-e. Ugyanez a terület a fenolftalein esetében 
a pH= 8,2~10,0 értékeknek megfelelő hidroaén-- k .. . • 
10n oncentrációk területére esik. pH = 8,2-nél 
krseb~ pH-nál a fenolftalein színtelen, a pH = 10,0-
nal viszont a fenolftalein eléri a legvörösebb színét, 
amely már nem erősbödik, még ha a lúgosságot 
akár a pH= 13 értékig is növeljük 

Magister .. 

A második továbbképző-tanfolyam 
megny 1tása 

Mái cius ötödikén reggel hét órakor 1negindulí a 1náso
dik gyógyszerésztovábbképző-taufolyarll. Az előadások meg
kezdése előtt, az Egészségügyi Minisztérium megbízásából 
Nógrádi Lászlóné elvtársnő beszélt az új tanfolyam céljáról. 
Legf_őbb célkitűzésként a gyógyszerészi 1nunka minőségének 
:11eg1avítását jelölte meg, amit az egészségügyi kormányzat 
is, kulcsk~rdés!1ek tekint Az ehné!eti és gyakorlati tovább
kepzés m1ndket. vonalon arra vesz irányt, hogy a gyógysze
ré~zek .meg tudjanak f~leln1 az V. Gyógyszerkönyv követel-
111enye1nek, ?e. nen1 1 teqed ki az új Gyógyszerkönyv részletes 
n1eg1smertetesere„ Utalt arra, hogy az előző tanfolyan1 
tapasztalatai alapján csökkentették az órák számát, hogy 
ezzel rnegszüntessék a gyakorlQ gyQgyszerészek túlterhelését. 
Lénye~ében .. m_ost is az eddigi anyag kerül előadásra, csak 
valam1ve! rov1debben Nem lesz kevesebb a jelenlegi tan
folya1n keretében sen1 a gyakorlati kiképzés, inert nagyon 
fontosn~ tar~tják, hogy? gy~gyszerész minél előbb megfelelő 
Iaboratonum1 111unkat is vegezhessen a gyógyszertárban. 

A megnyitó beszéd után Végh Antal dr. és Kedvessy 
Györ~y dr előadá?aival inegkezdődött a 2. új típusú tovább
~epze?. '.':i- h~l!gatok. sz~n1?- 120. Vannak közöttük olyanok 
is, akik onkent. m~g.1sn1ethk az első tanfolyamot, hogy a jól 
megtanult eln1eleti es gyakorlati anyagot minél biztosabban 
alkaln1az~assá~ gyógyszertári munkájukban. Abból, hogy 
a .. hallgatok milyen komolyan figyeltek és jegyeztek, arra 
kovetkeztetünk, hogy ez a mostani tanfolyam is komoly 
eredménnyel fog zárulni. 

A szakcsoport tudományos előadásai Aprilis 18-·án 
este hét órakor az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet elő
adóiermében Clauder Ottó dr »Szteránvázas hormon.ok'< 
cím-e·n tari e·lőadást »A Gyógyszerész« 5 számában i.,ö 
zöljük a májusban és júniusban megtartandó tudomá 
n_yoS előadások pontos tervezetét 
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Az anyarozs-alkaloidák kémiai szerkezete VI. 
Az anyarozs-alkaloidák dihidroszármazékai 

A természetes anyarozs-alkaloidák tárgyalilsá
nál megjegyeztük, hogy ezek az alkaloidák részben 
a sima izmok\uterus, vérerek stb.) görcsét okozzák, 
részben a vegetatív idegrendszere hatnak úgy, 
hogy a szimpatikus idegvégkészülékeket bénítják 
Az utóbbi, neurovegetatív hatást a tiszta alkaloi
dáknál lehet kifejezetten tapasztalni, ezért a tiszta 
ergotoxin és ergotamin preparátumoknak a gyógyá
szatba való bevezetése hozta magával az anyarozs
alkaloidák felhasználási körének bővülését és így 
vonult be az ergotamfo a belgyógyászat és neuro
lógia területére .. A polipeptid-típusú alkaloidáknál 
(ergotamin- és ergotoxin-csopoit) úgy az idegrend
szeri, mint a sima izom összehúzó hatást megtalál
juk, a vízben oldódó savamid-típusú ergometrinnél 
viszont a szimpatikolitikus hatás erősen redukált az 
uterus kontrakció mellett.. 

Ha az anyarozs-alkaloidákat hidrálásnak vet
jük alá, a sima izmokat összehúzó hatás megszűnik, 
de a neurovegetatív hatás - a toxicitás nagymér
tékű csökkenése mellett ~ teljes egészében meg
marad, sőt egyes alkaloid:;kqál erősödik is .. Ez a 
jelenség az anyarozs-alkaloidák gyógyászati alka!. 
mazásának körét még tovább bővítette, és a szim
patikus anyagcsereközpontok és végkészülékek 
bénítása, a ,vérerek görcsét elöidéző hatás megszű
nése mellett, lehetővé tette az így nyert alkaloidák 
felhasználását értágítóként. Nálunk ezek közül a 
gyógyszerek közül e Dihydroergotamin és a Hydergin 
(dihidroergotoxin) ismertek 

Az anyarozs-alkaloidák hidrálható kettős köté
sét Jacobs és Craig fedezték fel Előállítottak 
dihidroergometrint, majd a lizergsav hidrálásával 
bebizonyították azt is, hogy ez a kettős kötés az 
alkaloidák lizergsav-részében van, 

A lizergsavban a kettős kötés C (9)_ és C (10) 
között helyezkedik el (Ezt Stoll bizonyította be 
1949-ben, addig azt hitték, hogy e (5) és e (10) 
között van 

Az előzőekben már említettük, hogy a lizerg
savat, mint olyant, csak a balr aforgató anyarozs
alkaloidák tartalmazzák, vagyis azok, amelyeknek 
élettani hatásuk van .. A jobbr aforgató, farmakoló
giailag jelentéktelen alkaloidák ehelyett a vele 
izomer izolizergsavval rendelkeznek Azt is elmon
dottuk, hogy a balraforgató és jobbraforgató 
alkaloidák epimerizálódhatnak, és ezért a folya
matért a lizergsav-izolizergsav reverzibilis átrende
ződés fele)ős. 

lrta: Bayer István dr. 

A dihidro-származékokat véve vizsgálat alá, 
azt az érdekes jelenséget tapasztalták, hogy a dihid
rolizergsav stabil vegyület, nem izomerizálódik még 
erélyes kémiai beavatkozás alkalmával sem, tehát 
nem képződik belőle dihidroizolizergsav. Az izo-
lizergsav-rnr alkaloidáinál viszont a hidrálás alkal
mával kétfajta dihidroizolizergsavszármazék kép-
ződik, melyeket az irodalomban l és fl.-vel szoktak 
jelölni (előfordul a- és 1-megnevezés is). E kettő 
közül a dihidroizolizergsav IL ugyanolyan stabil, 
mint a dihidrolizergsav, a dihidroizolizergsav l 
viszont bizonyos eneigikus behatásokra irrever
zibilisen átrendeződhet az izomer dihidrolizerg
savvá, 

A két dihidroizolizergsav közötti különbséget 
az okozza, hogy a kettős kötés hidrálásával a rnole-
kulában egy harmadik asszimmetriás szénatom is 
képződik (C(IO)) A lizergsav-sorban a hidrálásnál 
csak az egyik izomer keletkezik, az izolizergsav
sornál viszont, az alkalmazott katalizátor milyen
sége szerint más és más aiányban, dihidroizoli
zergsav l és l !. 

Az összefüggéseket papíron ábr :\zolva, a követ-
kező képet kapjuk : 

dihidrolizergsav dihidro
izolizergsav 1 

dihidro-
izolizergsav II. 

Azt a tényt, hogy a C(IO)-en a dihidroizolizerg
sav L rendelkezik ugyanazzal a konfigurációval, 
mint a dihidrolizergsav, azzal bizonyították be, 
hogy mindkettöből ugyanazt a Jaktámot lehetett 
előállítani, míg a dihidroizolizergsav lI -bői képző
dött laktám különbözik ettől. Vagyis, ha a C(8) 
asszimetriát megszüntetjük, akkor a dihidrolizerg
sav és dihidroizolizergsav !. azonosak egymással. 

A hidrált anyarozs-alkaloidák közül a gyógyá
szatban a dihidroergotamint és dihidroergotoxint 
használják leginkább, elsőrnrban erős vérnyomás
süllyesztő hatásuk miatt. Ezek mellett az ergo-
toxincsoport egyes izolált alkaloidáit is alkalmaz
zák, főként a dihidroergokornint. 
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Az orvosok nagygyűlésének határozatából 
Mi, magyar orvosok, akik minden erőnkkel 

és tudásunkkal az életért, a nép egészségéért 
harcolunk, tiltakozunk az amerikai imperialista 
gonosztevők újabb szörnyű gaztette ellen, Köve
teljük Jenner, Semmelweis, Pasteur, Mecsnyikov, 
Koch és a járványok megfékezésének annyi l(ős 
kutatója nevében, akik közül nem egy az életét 
áldozta a nép egészségéért és a tudományért, 
hogy a baktétiumfegyver alkalmazását haladék
talanul szüntessék meg és a bűnösökre sujtson 
le' a békét akaró százmilliók által követelt leg
súlyosabb ítélet,, 

A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ 
MŰHELYÉBŐi, 

Vettük a következő levelet. 
,· i>A Formulae Norn1ales »Elixyriu1n l(alii sulfogua
jacolici« előiratánál a rendelkezés szerint rendeléskor készí
tendő! Feltételezhető, hogy az i>ex tempore paretur<( rendel
kezés célja, hogy a 20<;,f. naranCsszirupot tartalmazó- Oldatot 
az erjedéstől megóvja. Kérek választ: helyesnek állapít
ható-e meg, hogy a kaliumsulfoguajacolium destilldltJJizes 
oldatdhoz az előírt mennyiségű 90<'.j~-oc; spiritus concentratust 
adjuk hozzá és/így a féligkész gyártmányt két hétre előre 14 
napig készletben tartjuk? 

"Ezen készítmény 11 a r a n e s sz i r u p n é l k ü l két 
hétig eddigi tapasztalat szerint változatlanul eltartható r 

Munkát, időt t~karítunk meg vele.<( 
Vdlasz, 
Kartár'sunknak telJesen igaza van. Ha a fenti eljárással 

munkát, időt takarít t)leg, nen1 Iéh~t az ellen kifogás, hogy a 
készítn1é_nyt ilyen ·1nódon állítsa elő. Fontos csupán az, 
hogy a kiadott gyógyszer erjedt ne legyen, inert az )>ex 
tempore(( készítés azt ,jelenti, hogy az erjedt gyógyszer nen1 
adható ki; ezért pedig a készítő gyógyszerész vállalja a fele
lösséget ! 

Vidéki kartársunk írja _ 
»Harmiiicnégy éve dolgozon1 a tára 111ellett. Figye

lemmel kísérem a mentbfels"zerelés gyakorlati felhasználását. 
Olyan elsősegély helyen, ahol nincs külön orvos, csak a 
dolgozók lettek kiképezve see-élyhyujtásra, ott nem miri
dig van készletben fájdalorncsillapító gyógyszer a segély
nyujtók kezében. A M. 0. Sz .. szabványos mentőfelszerelés 
nem tartalmaz semmiféle gyógyszert, még Acidum acetylo
salicylicum tablettát sem. Kérek választ: gyógyszerpa 7 ar
lásra vezetne-e, ha a M. 0„ Sz. mentőfelszereléshez kötelezőleg 
az 1.., 2„, 3 .. típushoz előírnák a fájdalon1csillapítót? A sérült
nek megnyugtató lenne - rníg kórházba kerül, addig is, ha 
gyógyszert, például a közismert Istopyrint megkapná? 

Vdlasz .. Nevezett szabvány kidolgozásánál nem vol
tak, de talán nem is lehettek tekintettel arra, hogy a mentő
felszerelés orvossal bíró, vagy nem, bíró segélyhelyre 
keraJ .. e? 

A gyógyítás az orvos feladata; az elsősegítséget nyujtó 
célja, hogy a balesetet az első percek válságán átsegítse 
és további gyógyításra alkalmas állapotban adja át az orvos
nak; tehát eredményesen hidalja át azt az időt, mely a bal
eset pillanatától az orvos érkezéséig eltelik. Fájdalomcsilla
pító gyógyszer adása az orvos feladata, ezért véleményem 
szerint gyógyszer felvétele a mentöszekrénybe nem indo
kolt 

Hatá.so.s-e a következő pepsz[n„oldat 

Pepsin 
Acidum hydrochloricum dilutum aa 10 - g '? 

Vdlasz 
A pepszin az enzirnák prote:áz-csoportjába tartozik, 

tulajdonsága, hogy a fehérjéket alacsonyabb rendű termé-
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kekké bontja, A pepszin a fehérjéket csak a polipeptidekig 
bontja le, a polipeptidekre már hatástalan. Működése c·sakis 
savanyú közegben megy végbe, 2%-nál magasabb sósav 
koncentrációnál elbomlik. A pepszin által megindított fehérje
bontást a szervezetben a ))tripszin<~ folytatja. A még nen1 tel
jesen lebontott fehérjék bontását az l>erepszin« fejezi ki 
A két utóbbi enzim a pankreatinQan fordul elő. 

A fentiekb.ől láthatój hogy az acidum hydrochloricum 
dilutum, amely 10~-S sósavat tartalmaz-,, a pepszinnel 
keverve, annak elbomlását, tehát hatástalanságát okozza 

Mi módon vizsgáljam meg a farost-gyapotot? 

A farost (celluze) gyapot Aligninum néven a Vili. 
Szovjet Gyógyszerkönyvben hivatalos az alábbi szöveg 
szerint: 

Aligninnek nevezzük a farostból (cellulóze) készült 
kötözőanyagok egy különleges fajtáját 

Tulajdonságai. Fehér, redős·;· legfinomabb papírvékony
ságú lapok, melyekből néhány darab egymásra rétegezve, 
fehér., lágy lemezeket képez. Maga az egész lap anny-h;a 
átlátSzó, hogy rajta keresztül a tárgyak körvonalai láthatóVá 
válnak. 

Tisztasdgi vizsgálat. 10 g készítményt egy hengerpohár
ban leöntünk 200 ml f.orró vízzel és 10 percig forró vízfür:
dőre állítjuk. Kihűlés után az alignint üvegpálca segítségé
vel kipréseljük és a folyadékot megszűrjük 

A szüredék 10 ml-e ne tartalmazzon a készítményre 
számított 

0,004~/o k!oridnál, 
0,029'ci szulfátnál és 
0,06% kalciun1nál többet 
A szüredék 50 ml-e egy csepp 1netilnarancs és legfel

jebb 0,1 ml, 0,1 n. sósav-oldat hozzáadására rózsaszínbe 
111enjen át (A lűgosság határa„) 

A szütedék 20 ml-e 5 csepp hígított kénsavval megsava
nyítva 10 csepp kaliu1nhipermanganat-oldat hozzáadása 
után is egy perc elteltével rózsaszínií maradjon (redukáló 
anyagok). Az alignin ne vörösödjék meg meszes- floroglucin
oldattal való megnedv.esítéskor (nyers farost). A vízre dobott 
alignin azonnal n1erüljön alá. Egy rész alignin vízb"e mártva, 
n1ajd on1~an kivéve, a víz Iecsurgatása után 5 perc mulva, 
eredeti sulyának legalább 14-sz_erese legyen (vízszívó tulaj
donság), 

4,4 cn1 széles alignin esik egy O,l~{i eozin-oldatot tar
tahnazó, üvegharang alá helyezett hengerbe lógatva, a 
folyadék felszíne felett legalább 8 cm magasságban színe
ződjék 

Az al;gnin 100-105°-on kiszárítva, legalább 5% és leg
feljebb 8~ci-ot veszítsen súlyából 

5 g készíbnényt egy len1ért izzító tégelyben elh<im
vasztva, a inaradék sűlya ne haladja meg a 0,4~{>-ot. 

Száraz, portól védett helyen tartsuk el 
Sterilizálása végezhető autoklávban 110-120°-on 

15-20 percig 

Hogyan készítendő el 10~,ci-os steril 1>Natrium hyposulfurosum«
oldat? 

10 g natriun1 thit:isulfuricum che1n. pur.-ot szobahőmér
sékleten oldunk annyi jól kiforralt frissen készült desz
tillált vízben, hogy az oldat térfogata 100 ml legyen. Az olda
tot papiroson száln1entességig szűrjük, gu1ni vagy ép parafa
dugóval (alátét celofán-lap), lezárt üvegbe töltjük és meg
felelő légtérrel 100°-on sterilizáljuk félórán át 

A készítéshez felhasznált friss desztillált vizet előzőleg 
legalább félóráig tartósan forralnunk kell üveglombikban, 
hogy a szénsavat belőle teljesen kiűzzük, mert ha szénsav 
marad az oldatban, úgy a natrium- thíosulfátból állás közben 
az finon1an eloszlott ként tesz szabaddá, amely az oldatot 
opálossá teszi.. A kiforralt vizet azonnal használjuk fel. 

Színtelen, tis?'.ta, átlátszó, nem opalizáló, üledékmeriteS 
oldat. Lég111entesen lezárt ampullákban hossiabb ideig 
változás nélkül eltartható. -

A gyógyszeres üvegben készített oldatot rövid idő alatt 
fel kell használni 

.Yél1Jedy Imre dr., 

Egyre több új káder kér é6 kap 6ZÓt 
A ntost kinevezett főgyóg)rSzerészek pontosan n1eghatá·

rozott feladatokkal elfoglalták kijelölt helyüket a gyógy
szertárvállalatok szakmai vezetésében. Ez lényegében azt 
iS jelent' hogy~a szaksajtó elsősorban tőlük várja, hogy hírt 
adjanak 'mindarról, ami a_z egésiz szakmát érinti és érdekli 
Mert eddig más, országos adatok hiányában )>A Gyógy
szerész« majdnem kizárólag Nagybudapest különben példa
mutató munk<ijára támaszkodhatott. Erről írtunk, . akár 
felajánlásokról volt szó, akár-új gyógyszertárak megnyitásá
ról vagy áthelyezéséről, akár a Gyógyíts jobban-mozgaloi:n 
új szempontok alapján történő elindításáról.. A vidék, valo·· 
jaban tehát az ország csak kivételesen foglalt állást ezek_ben 
a meamozdulásokban. Tudjuk, hogy a gyógyszertárválla
latok b munkáját a Gyógyszertári Központ irá~yítja, fogja 
össze és Ugyancsak az végzi el a kiértékelést is„ De tudj~I: 
azt is hogy minden vállalatnak 1negvannak a maguk egyen1 
és mégis országosjeliegű problémái. A megfelelő közlés, a 
megfelelő alulróljövő építő bírálat, a kritika nyilvánossága 
csak megkönnyítheti és~ferősítheti a Gyógyszertári Központ 
irányító feladatát és célk}tűzéseip_ek megv<ilósítását. E~é~t 
hívjuk fel most a főgyogyszereszeket: legyenek segitse
günkre, hogy a szaksajtó valóban tükörképe lehesseA az 
egész szakma jelentősebb megnyilvánulásának. Mert a szak-'
sajtónak aríól is túdnia kell: miként_ szolgálják -a Jobb 
gyógyszerellátást az új falusi patikák? Szaklapunk meg 
akarja niutatni: hogyan teljesíti hivatását ma, 1~52-ben, ~ 
szocialista egészségügy szolgálatában , az egyed~l dolgo~o 
gyógyszerész? És végül, hogy a gyogyszertán dolgozoI: 
mennyire kapcsolódnak be a ~1aguk ~erületér; a ,m~nőség1 
munka megjavításába. Nehézsegek, sikerek es fels1kerek, 
újítások és észszerűsítések,~tudományos problémák közlése, 
minden út és mód hozzájárulhat az egészségügyi fela~atok 
eredményesebb elvégzéséhez„ Végre ott tartunk, hogy ilyen 
komoly kérdésben, kerülőutak inellözésével, egyenesen a 
főgyó ysze~észekhez, az ország ~Iakmai vezet~ihez fordul
hatunk. Hisszük, hogy támogatasukkal megno )>A Gyógy
szerész<( inunkaközössége és egyre több új káder kér és kap 
szót a szakma legnagyobb nyilvánossága előtt :1 a szak
sajtóban 

Gyógyszeres üvegek fertőtlenítése 
Az egyik 111. kerületi gyógyszertárban H. k.artárs arra 

hívta fel a figyelmen1 hogy szenteljünk néhány .sort_ a lap
ban a betegektől vissz~hozott gyógyszeres üvegek fertőt_lení
tésére„ Utalt a szaklapunk 3. számában megjelent, a Szovjet
unió Egészségügyi Minisztériurnának utasítására, an1ely 
többek között így intézkedik: ))gondos felügyelet gy~korlása 
az asszisztensi asztalra kerülő edényzet, üvegek, tegelyek, 
mozsarak tölcsérek stb .. tisztításának niinősége, továbbá a 
lakosságtÓl a gyógyszertárba visszakerülő edényzet fertőt
lenítése felett<( 

Nálunk ma az a helyzet - 1nondja H. kart~rs -!. hogy 
a beteg á)talánosságban nen1 válogatJa meg,. m1l'~_ren uveget 
vigyen vissza, ha a forintot ne111 akarja megf1zetn1. Gyakran 
Ílem is emlékszik rá hogy 1nelyik üvegben hoztak fertőző 
betegnek orvosságo{ Lekaparja. a szignatúrát, az üv~g~t a 
vízvezetékcsapnál kiöblíti és már viszi is _vissza a pa.!tkaba_. 
A gyógyszer közben ~ár elkészü~t, így a v1ss.zahozo~t uveget, 
a:rnely látszólag tiszta, melegv1zben legfelJ~bb neháryyszo~ 
át_öblíti még a takarítónő .. )>A Gyógyszeresz<( egy regebb1 
számában Hunfalvi Géza kartárs azt ajánlja, hogy az orvos 
írjon »F<(-betűt a fertőző beteg receptjére, és ezt az »F<(-bet~t 
a gyógyszerész vezesse rá a cimkére is .. A beteg 1.1-em ~elk1-
ismeretes hoizátartozója azonban ezt 1s lekaparja, hiszen 
gyakran egymástól kérnek kölcsön üveget a ~zomsz~dok 
Vagy a szomszédék Pistájána!< adnak egy fonn!ot„ uveg
téritésre de az inkább hazulrol visz el egy gyanus uveget, 
hogy a forintot megtarthassa. Épp·en ezért H„ kart,árs !1en1 
lát más megoldást

1 
mint a gyógyszeres üvegek a!tala!1?s 

fertőtlenítését. A ·gyógyszertárba csak előz,etes fertotlen_ttes 
után kerüljenek vissza az üv~gek. Mert ;ral?ban n~m beszél
hetünk addig hibátlan gyogyszerelláta_srol, am1g e:t ~z 
ártalmas állapotot meg nem .szüntetJ,üJ:-. D~ .. addig is 
átmenetileg nem ártana a gyogyszertan fahuJságokban 
megfelelő nevelöcikkekben kioktatni a lakosságot 

!ftix:ti medictimenforum 
!)A Gyógyszerész« 1952. évi 3. számában megjelent 

i>Taxa medicamentorum<( című cikkhez szeretnék hozzá· 
szólni, mint egyike a cikkben is említett egyedül, dolgozó 
vidéki 0"Vógyszerészeknek, akinek az egyetlen M1kó-kom~ 
n1entároÍI kívül - semmiféle szakkönyve sincs 

Nagy segítséget jelentene nekünk, egyedül dolgozó 
vidéki gyógyszerészeknek,· ha a taxa melléklete tartalmazná 
a taxáb.3. felvett J>nem hivatalos galenikumok korszerű elő
iratait«. 

Hogy ez az egyedül dolgozó vidéki gyóg)'._szeré?zeknek 
miért lenne fontos, azt nem kell különösen b1zony1tanom, 
hiszen a cikk is enliítést tesz róla. Telefonon, vagy személye .. 
sen nem tudunk felvilágosítást kapni, az árut meghozatni, 
vagy az előiratot levélben n1egtudni - hosszú idéít vesz 
igénybe. 

Vannak más szempontok is, rnelyek indokolttá tennék 
az ·említett előiratok közlését.. A kartársak különböző 
manuálisokból írjál< ki az előiratokat; az is előfordul, hogy 
ugyanazon manuális egy név alatt több előiratot közöl, 
ilyenkor teljesen a gyógyszerész belátásától függ, hogy melyik 
előiratot tartja megfelelőnek. Igy előfordul az az esel, hogy 
ugyanarra a vényre, vagy kézieladásban ugyanarra a névre 
gyógyszertáranként más-n1ás sr,ínű, ízíi vagy konzisztenciájú 
gyógyszert szolgáltatnak ki. Ezen, nézetem s!erint változ
tatni kellene, me1 t az ilyen esetek 1negrendíhk a betegnek 
a gyógyszertárba vetett bizalmát. . 

Nen1 véletlenül hangsúlyoztam a »korszer11<( szot, 
ugyanis az I., II., Ill.. Gyógyszerkönyvbei:t szereplő, de a 
IV. Gyógyszerkönyvbe fel nern vett galentkumokat az I., 
II.. vaay ·11r. Gyógyszerkönyv előiratai szerint készítjük 
UgyanÚgy, ahogy a jelenleg is hivatalos galenikumok elő~ 
iratai a fejlődés folytán megváltoztak, szükséges lenne az 
I , I I vagy I 1 L Gyógyszerkönyvbe felvett, de jelenl~g nem 
hivatalos galenikumok előiratait i.s .- a haladást tekintetbe 
véve -- átdolgozni, hogy a dolgozóknak a legjobb gyógy
szert adhassuk 

Endrénvi Ernő 
felelős vezető (Szirák) 

J- Steralgin ini~ciio: 
Simaizom görcsoldó. Erélyes spasmolyticun1 -és 

analgeticum 

javallatai: 
cholelithiasis, nephrolithiasis, dysmenorrhea, pylorus 

spasmus, neuralgi~k, migraine. 
Adagolás: 

pro dosi 1-2, pro die 3-4 amp subcutan 
Csomagolás: 

6x l kcm Kórházi cs0magolás 50x l kcm 

Forgalombahozatalr a engedélyezet.t 

ENTEROSOLVENS 
készltményeink : 
Ent .acidum acetilo salicilycum, 
Ent ammonium chlor atum, 
Ent. natrium salicilycum, 
Ent natrium jodatum, 
Ent. theobromin natrium salicilycum1 

Ent.. folia digitalis 

ASTHlttOLYSIN inj• 
Hatásosan oldja a hörgők görcsét 

JA VALLAI : Asthma bronchiale 
ADAGOLÁS: Roham esetén '/,-1 kcm subcutan 
CSOMAGOLÁS : 5 x l kcm, !00 x l kcm kórházi 

csomagolás 

Gyártja és forgalomba hozza:, 
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Gyógyszerészeti Referáló Szemle 

A·tegj_elent az Orvos-tudományi Dokumentációs Köz 
po~t Gyogysz·erészeti Referáló Szemléj.ének 1952. évi I 
sz,am~, dr .... Kedvessy György szerkesztésében Tartalmá 
bal k1emel1uk a következő közleményekeL 

, Daniev,rski \V.: Az 5-amiiroszalicilsav, mint tbc·-elleni 
g~ogyszer. - .i\1uszinski .J.: Rutin előállítása a hajdiná• 
h~L, :- , Hadgr,aft \V f: Benzilpenicillin-oldatok stabili
zalasarol. -- Steril PAS-nátrium-oldatok készítése __ 
Hal~e, _Ai -Tho1vik A: A nitroglicerin elpárolgás.~ tab
lettakbol - Cyner .J : A B12 vitamin - Tanana

1
ev . I 

\
1;-:-Kozlov, A Sz: Dj térfogatos analítikai eljárá; a 
kaliu~ me?hat_~roz~sára; - Naege1i és Seeling: .!ii. Sal· 
anaceak alKalo1dtar,.a11manak meghatározása - Rosen. 
th~ler, L.: Organi.kus vegyületek kimutatásáról. _ 
Br;n.~le, H .: _ ~l~alüidák szétválasztása papír-kromato
g~afras elkulon1tessel. I. rész. Solanacea alka!loidák II 
resz: az .anyaro_zs v~zben oldhatatlan alkaloidái. - Fuji~ 
~s~menat;u-I{1r?sh2 Sakura1i: Atropin meghatározása 
OJ?IUffiOt e:;; a!r~plnÍ tartalmazó injekciókban. - Ján St,e
p~n: .A n?rkoz1sra h~sznált éter, új érzékeny tisztasági 
v1zsga~atai. ·- Per:l1man-Brodszkij: Alka:loidák és al
kalo1~akh~z h~sonl? ~·együletek. - Robinson, F. A.: A 
B12 v1tam1n m1krob1ologi.ai vizsgálata nyers májkivona
tokban - Jung~ f : Szintetikus gyulladásellenes aZulé
neik. - Str.aze\v1cz, J: Hozzászólás a mezei béka digi
tálisz-glikozidák iránti érzékenységéhez 

A Gyógyszerészi Sz.emle e 1eferátumokon kívül át-
fogó tvdományos ismertetést közöl több külföJ.di szak. 
lapból 

Szakcsoportunk hírei 
A közeljövőben· országos viszonylatban megindul 

szakcsoportunk sz,ervezési munkája Elsósorban azonban 
azt kell t~dato~ítanunk, hogy a Gyógyszerész-Szak
csoport .tagja minden gyógysze1 ész, aki .akár tára mel
lett, akar gyógyszergyárainkban, kutató-laboratóriumok· 
ban. dolgozik Ez azt jelenti, hogy nen1 :kell külön be· 
lép1_11 , ~ s~akcsoportba, nem kell .kitölteni . semmiféle 
belep~s1 ny1J1atkozatot A most kiépülő bizaln1i hálózat-· 
na.k eppen az a feladata, hogy vállalati. gyáripari tudo-
1!1anyos vonal?n. ös.~zetartsa a tagságot Hogy id,őnként 
ertekezletre h1v1a ossze szakcsoportunk kialakuló szer
vezeteit, és !11egta;iácskozzák velük: mi az, a1nit helye
~elnek es milyen Javaslatokkal tá1nogatják a szakcsoport 
Jobb, eredményesebb működését? Ez lehetősérrct teremt 
arra, hogy minden gyógyszerész valóban rés:tivegyen a 
sz~kcsopor~ :gyre komolyabb feladatainak elvéazésében 
aki a szocialista egészségügy t·erület·én teljesíti hivatás.át' 

... Csak így j_ut~atunk el odái\Z, hogy közös problé" 
n1a1nk megoldasaban az egész szaktna felsorakozik 
Ennek a nagy, egységes megmozdulásnak hamarosan 
meg kell mutatkoznia a szaksajtóban is. Ahogyan már 
most örömmel állapítjuk ineg, hogy a felvete;tt kérdések
hez olyan vidéki 1gyógyszerészek szólnak hozzá akik
nek a hangját eddig nem hallottuk Mind több ~gyedül 
dolgozó gyógyszerész kér szót lapunk 'hasábjain 

Szakcsoportunk legsürgősebb feladata 3. tervévünk 
2. negyedévi munkatervének elkészítése Ennek a munka 
ter;nek vissza kelJ tükröznie, magába kell foglalrnia az 
egesz szakma tudományos ·és gyakorlati téren felmerülő 
kívánságait és igényeit. A szakcsoport vezetősége csak 
úgy végezhet jó és átfogó munkát, ha ebbe a most 

103 /1951.. Eü„ 1l1. rendelet alap.fán köz~ 
gyógysze'lellátás teThé'l'·e szabadon i·endelhetö az 

(iXi\ Gyártja és forgalomba hozza: 

\J!B.V MAGYAR PHARMA, BUDAPEST 

kész,ülő n1un_katervbe_ ,m_inÉl tö~be-n bekapcsolódunk Csak 
ezzel a feltetellel eJegrthet k1 ez a munkaterv minél 
több dolgozót Csak a hozzászólások szóbeli és írásbeli 
megnyilatkozások _valóságos pe~gő}Üz,ében telik majp 
~eg a terv az egesz. szakma probl·emakban g·azdag éle
tevel. A. munkatervet szaklapunk következő számában 
isrr:ertetj~k Az .~pr!lisban megkezdődő tud9mányos elő: 
ada~ok es a, Il_l~Jusban meginduló ·vándorgyűlések is 82 j 

a .. celt. szolga!Ja~,. hogy .~zerte az orszá·,gban m-eg-k.eres
sunk es m·egtalaljunk minden gyógyszerészt Az már 
azutá~ Peste~ és vi~~~en a g-yógyszerészeken múlik, 
v~lam1n_! a yandor~yu!esek magas tudományos és mégis 
nepsz.eru szu1vonalan, hogy a vizsgázott gyógyszerész
techn1k!-1sok?t js belevonjuk ebbe a minden gyógyszertári 
dolg~zo s~amara 1.~aszno~ és, szükséges továbbképzésbe: 
~z V, <;Iyogysze.rkonyv al_talanos szempontjainak meg-
1sme,resere„ ~\1er~ 1nipél többet tanul és tud a gyógy·· 
szcre~z, ~nn~l, kepzettebb és használhatóbb gyógyszerész
t~c~n1kus1 l;a-lozatot tud maga körül kiépíteni ·- a szo„ 
c1_ahstn gyogyszerellátás 1nielőbbi megvalósíása érde-
keben !, 

Eg_yetemí dolgozóink barátsági estje„ Az Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet, a Gyógyszerétzkémia~ Intézet, a 
Gyógyszerisrnereti Intézet és a Közegészségtani Intézet 
oktatói és minden dolgozója a Gyógyszerismereti Intézet 
könyvtártermében barátsági estet réndezett a szellemi és 
f~zikai dolgozók együttműködésénel< elmélyítésére. A jól
s1került kultúrn1űsor előtt Halmai .János dr. ismertette az 
összejövetel jeleritőségét és célját a nagy békeharc sikeres 
n1egvívásában„ Az est folya1nán felszólalt Mozsonyi Sándor 
dr. is és jelezte, hogy jűniusban a Gyógyszerészeti Intézet 
kertjében rendeznek hasonló barátsági találkozót.. A beszél
getés során olyan kívánság hangzott el, hogy a követkeZő 
barátsági esten tárgyalják meg azt is: a 1nég eredményesebb 
1nunka érdekében 1niként hangolják össze a négy intézet 
tudományos niunkatervét? 

Magister Több vidéki kartársunk érdeklődésére kö· 
zöljük, hogy szakl.apunkban Magister néven Végh Antal 
dr„, -egyetemi docens, a buda.pesti Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet vezető tanára ír 

Szerkesztőség : III, Zeyk Domonkos-u. 5, Tel.: r62-856 
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Élien ma1us 1 - a békéért harcoló népek seregszemléje, 
a proletár nemzetköziség nagy ünnepe! 
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