
VIDEIÚ GYóGYSZERTARAK 
·· MUNKAKORÜLMÉNYEI 

Büszkén olvastam »! Gyógyszerész« augusztusi számá
. ball a·két-Uj szacialista gyógySzertár megnyitásáról s pompá
-:san berendezett, korszerű munkatermeiről. Vajjon nekünk, 

kisvárosi nagyfoigalmú gyógyszertárakban egyedül dolgozó 
gyógyszerészeknek -mikor lesz rá lehetőségünk-, hogy a napi 
több km-es gyalogiásainkon pár száz métert, -esetleg kilo
métert megtakarítsunk. 

Sokat rendezgettem a vezetésemalatt álló gyógyszertár
ban, mondhatni állandóan próbálom -a táramérlégem_ körül 
elhelyezni a szubszta'nciák egy részét. A forgókorong, melyen 
a gyakran előforduló szubsztanciák Vannak, most pedig ugyan
ezeket az .állványzaton helyezik el, igen jó megoldások a 
magisztrális táránál. A legutóbDi ellenőrző vizsgálat alkalmá
val a co_dein hydrochloric.-ot nagyon helyesen jegyzőkö~yvez
ték ·mivel kint találták a nyílt állványzaton. Ez-t tisztán idö
megtakaritás miatt·hagytam olt,, mi'vel a tár4mtól.k~:~lb~lül 
3 méterre_ van a ++-es szekrenyem,_ s a kany_aroJarvany 
idején napi 20-30 vény volt, amiben kqd~in szerepelt kalm?
pirinnel, ami szintén a hátam 11)-Ögött --állt. Igy. a . kodem 
lemérésekor mert a ·++-es szekrényig csak ezert kellett 
volna elme~ni, napi 120-180 m~t takarítottam meg ehergiá
ban, időben 20-30 percet naponta, amit más-munka elvég
zésére tudtam felhasználni. 

Az-volna:'·az elgondolásoni, hogy a táránál dolgozó gyógr 
szerész háta mögött levő állványzatorr körülbelül '125 cm 
hosszú, IOQ- cm_ magas és tolóajtóval ellátott részen öss~~ 
lehetne gyűjteni gyógyszertáranként a l~~gy_~krabba_n. e!.o
fprduló alapanyagokat 4 polcon, s ezzel otszor_ an~y1 tdot, 
körülbelül 'l és fél órát, s legalább l km utat tudnánk meg
takarítani egy munkanap alatt. EzZel a ·vidéki_ gyóg~szer
tárak munkakörülményei óriási fejlödésn~k mdulna?a~. 
M.ennyivel több órát tudnának a jó szakmai munka megJaVI-
tására' fordítani 1 · 

. Ezenkívül javasalom ·még, hogy a táraasztalban levő 
kényelmes magasságú fiókra, egy:5 mm ko~tralemezt h~lyez
zünk és a fiókkihúzóra egy fél fordítót tegyunk,_ezzel kenyel.,
mes ülónelyhez jutunk a táraasztalnál. (Ezt már több gyógy-
szertárban alkalmazzák is. A szerk.) -

e Nagy segítség lenne még_ az i~, ~a ef5y SO cm. magas,, 30 
cm széles, 2 polcos, 15 cm mely_ kts allvanyt !ennenk !l tara
rnérleg mellé és ebben helyeznenk el az + es +_+.es nem 
keresztes, gyakran· előforduló gyógyszereket. 

Szitálü Endre gyógyszertárvezető 
Ttlrkeve 

A SOMOGY MEGYEI GY. V. 
Szepternber 20-áp.. Kapcsvárra értekezletr~ hívla ·:_:·öss~. a 
beosztott gyógyszerészeket és a technikakat. Vüia Bela 
igazgató ismertette az é~tekc:zlet célját., 1\~rmá~yunk p_ro-
grammja szeri~t a d~lgoz~k. k1se~b pro~l~ma!val t)s behatcan · Fe!~ő.s szel;keszt5: SZékelll J enö 
kell foglalkozni, ezert ,feleven~en! kozepk~der-,ertekezletet S.zerilresztöbirzoá;ts,ág: Andriska JózSef dr., Faraaó 
tartunk. A beosztott gyogyszeresz es a- techmka eppen olyan 
fontos_ szeméty rnint .a vezető, _-Fokozottabban-~e kell :kap- dor, Kádár TibOT dr., Kedúiss.l! G_qör[{_l! ·dr., Kírál_11 
csalódniok a g)rógyszertárak ügyvitelébe;- á- szakmai és: P?li-_ 
tikai oktatásba és továbbképzésbe. "Többet kell vállaln!ok dr., [(ovácS László dr., Kuh Ferenc~ Li~eti 
az a.dminisztráció terén, hogy a vezetőnek több ideje maradJon Nógrádi. Lászlóné, V&gh A·ntrall t/JI". 
az·--·itáii)fifáSta·-,éS-''áz -enertörzéste;- 'Fordítsanak---nagyobb--go~- ~-, SzerkesztőÚg: GYón:uszertári KÖzpont Ciyé!J?YSZ<,rl<;me]j\et('il 
dat a munkaeszközök jó karbantartására, _a rendelet~k es F'.'J 

körlevelek· alapos megismerésére. Kapc-;olódjanak be fok~- Orvostudományi Osztá.~yá:n, B:udrupeSt, V., 
zettabban a versenyrnozgalomba, kísérjék figyelemmel es 8___,16 órMg. T-el.: ll3-642 éts 310.923; -18 órátó1 
érdeklődésset az értékelést, tegyenek minél ér~é~esebb fel-
ajánlásokat. A gyógyszeréSzek vegyenek-részt·mmel·.nagyob~ KiadJa,; •EgésztSiég-üg-yi KÖnyv- és L3lJJ1ciadó V." 
száinban a Láz~r-rnozgalomban, amely a Somogy rnegyei B " ~ N ,-d 6 J 
Vállalattól indult el-és lényege, hogy_ az egyes gyógyszeyészek Uwap€8!l V., Ja Oif-ll. · • 

isméretlen anyaget küldenek megvizsgálásra eg)fma;mak. T<e:efon.: 383-198, 383-526. 
Munkaverseny és felajánlási pont;>kryak ajánl?tta ~z.eden~ek Magyar Nemzetn HaJnik egyszá:m~a,s~-áiD 51.878.241-46 
átsZignál~sát és a táraedények sulyanak ~eltuntetes~t ~er_ek-
p'árzománccal..Duha Tivadar főgyógyszeresz, ~ eges~?egug~ Felelős !kiadó; Qegedüs Er~é.bet 
kiváló dolgozója, hangsúly~zta,, ~ag~ ~ze~~tne me.gtsi_Derm' 2•535333, Atlienaeum (F. v. Soproni Bél&) 
a beosztottak problémáit ezert ken, mmel tobben szalalJanak 
fel. Jónak- tartják-e a inunkabeosztásl, tudnak-e amellett Mea:lelent 2150 példánYban. 
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........ Munka. ~rdemérem~el. kitüntetett. is 70,, egyenként 1000 .Ft-al.jutal2a~ott gyógyszerész·· 
"- : <_ '-..- - l ', - -. -. 

' Ez~ jutalmazás • párt és a kormány új gazdaságpolitikája , Gyógyszertár Vállalát vi:JS megye: . 
· rQ:egvalósítása szellemében történt. Annak megnyilvánulása,_ Kovács Ist.váh, 6 26. űriSzentpéter, gyt. ··_vez~,~ -Szőn!Ji 
hogydöbbet foglalkozunk- dolgozóinkkal, az eddiginél-jóval _ Mar_git, 6;~0. Körmend, b. o. gysz., Szentlőrinci __ ,-l(lál;a,-6t3l. 

-t;~.agyobb figyelmet fordítunk életkörülményeik megismerésére -Sátan, b. 0 • gysz. - · 
és megjavítására. <\-megjutalmazott dolg.Jzók eddigi jé-munká-. 
ju!{kal belizonyították, hogy kormányrendszerünket oda
adóart támogatják~ a maguk. területén hatékortyan elősegítik. 
a :Szocializmps építését és munkahelyükön is élenjl!rnak..a 
béke .harcos megvédé,ében ... A 70 gyógyszerész megj utal, 
mazásá'nak annál nagyobb a jelerttösége, mert az egészség" 
ügy~ kármáily falusi és .kisvárosi vezető_ és, beosztott gyóg.J;~ 
szerésZE'kettüntetett ki. Nyjlván azzal a szándékkal, .hogy· 
azokat rész€:sítse ebben 3z egyöntetű miniszteri eliSmerésben:. 
akik- éjjel és .nappal, gyakran mcstoha rnunkakörülmények 
között -és nem egy helyen_ még kors'zerütlen.lakásban is teljes 
hivatástu1attal állna~ · a beteg dolgOzók rendelkezésére~ 
A f~lusi orvosok nehéz és áldozatos rnunkájának ·elismerése 
-meJlett elsőí_zhen érte ilyen komoly megbecsülés szakmárikat. 
A falusi gyógyszerészeknek erre a szélesk0rü mmiszte:ri 
megjutalmaZására válaszol ebben a számban a szaksajtó· 
is, vidéki cikkeinek, falusi problémák felvetésének változatos 
-anyagával. A ·fiatal gyógyszerészekhez ,besz~l a szaklap 
vefetö cikkében Bárány Szilárd 1000 Ft-tal megjutalmazott 

·-tokodaltárói _gyógyszerész, aki most másodszor vitte el az 
: Eiészségügyi __ Minisztérium vándorzászlaját is. 

' Munka. Erdernérmes gyógyszerész 

A 

.-;~Munka István 192'7-b<m 
szerezte meg oklevelét ~s a;zóta minQig mint beosztptt gyógy

. sZerész dolgoZott. 1950 március óta a jászárokszállási gyógy-
• szenr<r Vezetője. Szakmai és_ .poHtikai téren álla~dóan képzi, 

beosztott 'munkatársait mlnden kérdésben tájékoz-_ 
neveli. Ennek révén a legjObb kollektíva alakult ki 

~V(Í<!v•szertár dolgozóiból. Azonfelül, hogy nagy forgaimat 
szakmai munkája is kifogástalan. Körültekintő, 

tudható be, hogy a vezetése alatt 
a · egészségügy követelményeinek 

munkát 

Kiemelkedő müködéséért_ -a 
részesítette. ~Unt a Mag'yar 

a község lakói közölt is Mlandó 

Ezer forintot kaptak- a ·következők: 

Gyógyszertár V állalat Pest megye : 
Pataki Sánik;r, !>78. szobi gyógytár, gyt. vez., Baltazár 

Tibor, 17107. Veresegyháza, gyt. vez., lábrák Dénesné, !{63c 
, ,-- -Pilis~.-b. o. gysz., . Ferenci Józsefné dr.,·- 1Jl94· Vámosmikola, 
• • .. , .gyt. vez. 

Gyógyszertár Vállalat Komárom megye: 

Biírán.y Szilií.rd, 2/27. Tokod~ltáró; gyt vez.,' Majorossy 
2,29. Tata~ánya, b. o. gysz .• Dávidházy 1/o!Ul, 2,24. 

Gyógyszertár Vállalat Fejérmegye: 

Győző, 3/25. Pusztaszabolcs, gyt. --vei., Tapfer 
3/13. Iszakspmtgyörgy, gy!. vez. 

· Gyógyszertár Vállalat Nógrád megye: 

Varga Gyula, 4/16. Nagybátony, gyt. vez., Chmell Imre, 
_4!24. $algótprján, gyt. vez., id. ·Remcs_ák Mildós, 4,23. Rom
hány, gyt. vez. 

(Jyógyszeitár V állalat Gy5r megye : 

Markovics Pál, 5/6. Nyúl, gyt. vez., Losonczg Ferenc, 
5125. Rábacsécsény, iYt. vez., Pa/wits Alajos, 6!29. Oönyil, 
gyt. vez. 

Gyógyszertár Vállalat- f' eszprém megye: 

. Takács Ferenc, 7/11. Csetény, gyl. vez., Tamás Mikld;, · 
7/12. Csögle, gyt. vez., Omba/i Attila, 7{21. Lovászpatona, · 
gyt. vez., Szígethy József, 7JI9 .. Kővágóörs, gyt. vez. 

Gyógyszertár V állalat Zala megye: 

Józan József dr., pendliző gysz., Mayerszky Erzsébet, 
314·. Cseszreg, gyt. vez., Ferenczy István, 8, 8. Lehti, gyt. Vf.Z_o; 
Einder Géza, 8/14. Nagykanizsa, gyt~ vez., SZab6 Katalin, 
8/26. Zalaegerszeg, b. o. gysz. · 

Gyógyszertár Vállalat Somogy megye: 

Varga Zoltán, 9.55. Tab, gyt. vez., Tseheppen Pál,9,'63. 
Csurgó, gyt. vez., Metz László, 9/54. Szulok, gyt. vez., Brassay 
Béla, 9r2!. Böhönye, gyt. vez. 

Gyógyszertár .Vállalat Baranya megye: 

Lajos Tibor, 10i5I. Villány, gyt. vez., l(abdebó Jstoánné, 
10/43. Szászvár, gyt. vez., Vörös László, _10 30. Mohács-, 
b. o. gysz., Szine!fir Endre, 10/23; Harkány, gyt. vez. 

GyógyszerláT V állalat Bács megye: 

Rákozei Lászlóné dr., J 2 28. Dunapataj, gyt. vez., Szo
bonya Béla, 12 21. Tataháza, gyt. vez., Bencsáth Kálmán, 
12/74. Miskei, gyt. vez., Kcvács Ernő, pel}Qliz.?· ' 

Gyógyszertár V átlalat Csongrád 1J7egye : 

Fekete László,' pendliző, Tóth János~ ',-J3i76'. SzenteS, 
b. o. gysz., T. Patyi Klára, I 3. 84 •. Tömör~ény, gyk vez., 
.Vár/ai Ilona. !3, 57c Szeged, b. o. gysz. 

Gyógyszertár Vállalat Békés megye·: 

Kepenyes Amia,_ 14/34. Kétegyhá_za, gyt. vez., Kedész 
.Magda, 14.35. Újkígyós, gyt. vez., Csabai János dr., 14{58, 
Nagyszénás, gyl. vez., Fejes József, 14163. Biharugra, gyt. vez. 

Gyógyszertár Vállalat Szolnok megye: 

Tordai Ferenc, 15,'49. Szolnok, b. o. gys;., Óllé Fere'nc, 
15{56. Tiszafüred, b. o. gySz., Sch/ick Aurél, 15 59 .. .TiSza' 
püspöki, gyt. vez., özv. Dévay Józsefné, 15.25. Karcag,- gyt 
vez., Cséfalvai ReZsó,- 15i8· Jánoshida, gyt. vez. 

Gyógyszertár Vállalat Hajdu megye: 

Halász Imre; 16/27. Báránd, gyt._, vez.~ Fejér J'6zsef, 
16/15. Hortobágy, gyÍ. vez., Almási Lajos, 16/39. Gáborján, 
gyt. vez., Béke Gyula, 16j70. Pócsa, gyt. vez., Líptay Albertné, 
16í31., Biharkeresztes, gyt. vez.; Szél/ János, 16,54. Polgár, 
b. o .. gysz. • 

Gyógyszertár V állalat Szabolcs megye : 

l{álinán Anna, 17 27. Ibrány, gyt .. vez., FarkaS Józiref, 
pendliző, :Nagy B. Szilveszterné, pendliző;,--Szalai-- _Alice; 
17,63. Újfehértó, b. o. g~sz. 

·Gyógyszertár \'álla/at Heves megye: 

Sztáreczky Gézáné dr., 18 32 • .Lőrinc, gyt. vez., Hallá!'!f_i 
Ferenc, 18/16. Gyöngyös, b. o. gysz., l(esheny Etelka, pendlrzo. 

Gyógyszertár Vállalai.Borsod tnel{ye: 

Hubert Lászlóné, ÚJJI. Ároktö, gyt. *.;., özv. Menti2r 
Zoltánné, 19;23. Hátnor,- gyt. yez. Chrenóczy Nagy_ Aladár, 
19'54. Pácin, gyt. vez., Mihályi Jánoa, 19/69. Sáto, iYl· vez., 
Miklósl Gha, 19175. Szen!is!ván, gyt. vez. 
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A fiatal. gyógyszerészekhez 
Faragó Sándor fögyÓgyszerész >A Gyógy

szerész< júniusi számában megjelent >A fialalságé 
a jövő< című cikkéből kiolvasható az .a lehangoló 
közlés, hogy f!em szívesen mentek vidékre kondi
Cióha. . . .Harminc éve lesz szeptember. l 'én. 
hogy először léptem be a gy_ógyszertár ajtaján . 
Ezt a harminc ével, kivéve az egyetemi éveket, 
megszakítás nélkül vidéki gyógyszertárakban töl
töttem. Valamikor· a vidéki állások (a városiak 
sem) nem voltak .rózsásak és mégis, akik· kint 
éltek ezekben . a »végvárakban«,. megszerették. 
Sok világhírű gyógyszerész kér ül t ki a kis v i dék i 
gyógyszertárakból, több mint a városiakbóL 
Miért? Azért, mert ott magára hagy'va, saját 
erejére támaszkodhatott, és ez még nagyobb 
erőfeszítésekre sarkalta őket A mult század. 

. vége felétől · rohamosan fejlődő . gyógyszerészet 
számlaJah új probléinát vetett fel, amit egyedül 

. kellett megoldaniük A régi szűk, két évre szabott 
tanulmányi idő kevés volt aria, hogy sok mindent 
megtanulj anak, amire az életbenszükségilk lett. Ezt 
mind az élet iskolájában, saját szorgalmukkal 

. kellett pótolniok. Ti ezt a tudományt a négy-
éves· tanulmányi idő alatt nagyrészben kés~en 
. kaptátok meg. Ep pen ebből következik a ti nagy 

· szerepetek, illetve kötelességetek, hogy elmen
jetek vidékre. Az a nagyobb tudás, arhit a. párt 
és a kormány gondoskodása révén megszereztetek, 
nemcsak a tiétek, . hanem az emberi közösségé 
is. Ezt a tudást kötelességetek továbbfejleszteni" 
de kötelességetek tovább is adnL A vidék ma:már 
nem olyan sötét, mint nein is olyan régen volt. 
A mécses gyenge fényét felváltotta a villany 
magasabb kultúrát jelzö fénye. A vidéki emberek 

· t11dásvágyát ma már nem· elégítik ki a toll
fosztáskor ,elinesélt, babonával fűszerezett . rém
történetek. f!i.. világosság · meghozta a tanulni
vágyás!, a kultúrszomjat. Ide kell. tudásotokkal 

bekapcsolódnotok. A sokezer UJ kultúrházban 
összegyiill embernek át. kell adnotok tudásotokból 
mindazt, .amire nekik a mindennapi életükben 
szükségük van. Fel, kell őket világosítani a babo· 
nábál táplálkozó kuruzslásokról, amelyek még sok 
helyen bőven tenyésznek. A' helyi tanácsok vezetői
vel - orvosokkal, állami és tsz·i agronómusokkal, 

. pedagógusokkal - összefogva igyekeznetek kell a i 
falusi életet, a termelést mágasabb színvonalra
emelni. Növénytani ismereteitekkel előmozdíthat
játok, tanácsaitokkal támogathatjátok egyes vidé
kek megfelelö gyógynövény-termesztését. Magya· 
rázzájok )Tieg, hogy ·ez az országnak és a termelés· 
sei · foglalkozó dolgozóknak nagyobb jövedelmet 
biztosít, mintha csak gabona termesztésével foglal.· 
koznak. Növénytani, állattani, időjárási megfigye
lésetekkel támogathatjátok és elősegíthetitek a 
tudományos intézetek munkáját. A kisebb forga
lom mellett erre jut időtök, ahogyan a multban 
is jutott a sok nagynevű gyógyszerésznek arra, 
hogy újat alkosson. A mai elet kemény gerince! 
és állandó tanulást kíván mindenkitől. Aki nem 
fejleszti tudását és. nem bárcol keményen a hibák 
ellen, az könyörtelenül lemarad. Azt pedig egy 
pillanatig se gondoljátok, hogy vidéken a gyógy. 
szerészi tudásotok eltemeiődik, mert az egy-két 
orvossal rendelkező község recepiurája sablonos. 
Igaz, van és lesz sok sablonos recept, de nagyon 
sok van olyan; amelynek elkészítése komoly 
tudást igényel. A beteg ember ugyanis meggyó· 
gyulni akar és főleg gyorsan akar meggyógyulni. 
A körzeti orvosi hálózat, a vidéki szakrendelések, 
a biztosítottak növekvő számát éllátó járási, 
megyei kórházak vényei közölt nem egy lesz olyan, 
amilyennel még nem találkoztatok. Ide kell az 
egész ember. Nincs a szomszédos táránál egy idős 
kolléga, akit megkérdezhetsz, hanem vagy magad 
megcsinálod, vagy segítségül hívod a szakkönyve-
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det. Végeredményben mindegy,. mert m~is.cs~k miriden·l~hetőség [~~~~~~i~:f~~~!~~·~~i·~~~~~,;~ te cSináltad meg és ez örömet, megelégedést; fejlődésre;havidéken 
önbizalmat és több tudás{ jelent. A vidéki gyóg)'- gondoskodik arról is, hogy • . ••·· · 
~zertár jelenleg .a jótanác~ok háza. Ne tévesszélek tárak legyeneK a legkorszé~ij))_bek, hanen1 a gyógy~ ·· 
-&ssze a kuruzslással, a.mire végre nincsen szükség, szerészek lakásai is. Ez mind oJy·migyszerű"·valóság, 
mert a párt és a kormánylehetővétette, hogy ember. aminél.kívánnisem léhet szeb bet. Hol-vannakmár . 
éS áiiat ingyen orvosi kezelésben részesüljön, de, a sötét, dohos >>segéd«~szdbák? Hol van ai mar, . 
van rengeteg apró'cseprő kis baj minden ház mikor a gyógyszertárak regge)től estig n)'itva< 
körüli Azért van szükség a ti jó tanácsotokrá, voltak, még vasárnap is? Holvan az már,' m!kor 
hogyazokból nagyobb baj ne legyei:1. ·· egy >>gyógyszereszsegéd« munkajdeje heti ·.hét'-túip 

: Vidéken rengeteg · a· tennivaló. .Kiválaszt- . és hét éjszaka volt? Most napi nyolc órát dolgoztok 
hattok valamilyen problémát és .ott a helyszínen · kellemes, egészséges munkahelyen, kellemes kör' 

'tanulmányozhatjátok. Knzvetlen iigyelhettek tn~g ·nyezetben, •szociális viswnyok · között, és .ebben 
mindent. Pl. valamilyen azon .a vidéken uralkodó · nincs semmi különbség vidék és .város között. 
növénybetegséget és próbálkozhattok annak meg- Hogy bebizdn)lítsam,. hogy a vidéki .gyógyszeré
gyógyításával, illetve megelőzéséveL Nem tudom, szek jó munkáját mennyire megbei;sülik, arra 
d~ gondolom; hogy nincs messie az az idő, amikoris példaképpen felhozom magam. Ne értsétek félre; 
a kormányzat be fogja kapcsoini á gyógyszer- nem dicsekedni akarok, csak bizonyítani .. Itt 
tárakat az élelmiszer, kutak és. kisebb talajvizsgá- dolgozam már két éve egy bányatelepi gyógyszer
latok elvégzésébe is, hogy a munkával amúgyis · tárban és ezalatt az idő alatt háromszor elnyertem · 
túlzsúfolt tudományos intézeteket legalább réSzben a »[Ilegye legjobban dolgozó gyógyszertár vezetője« 
tehermentesítse. Hogy a vizsgálatok elvégzése cimet és a fászlót, és most kétszer egymás után az 
és. az ezt követő tanácsok, illetve rendeletek E.ü. Mi11isztérjpm . vándorzászlaj át. "Tehát nem 

• végrehajtása után milyen lesz az eredmény, ilZt kell ésnem:szabad• elkallódnia annak, aki vjdéken 
is. ti tudjátok ott il helyszínen a· legjobbari ellen- dolgozik Örömmel ado11J át muhkamódszer!'met, ··. 
őrizni. Tanulni. is főleg vidéken van módotok, amivel eddig annyiszornyertemmeg.az.első dljakat. 

· mert.a gyógyszertárvezető karlátssal eg§ütt kettőo Munkamódszerenr rövid . é~ könnyfL Soha ne 
. tökilek kell elvégezni a recepturát ~ a kézieladást,. mondjátok ait, hágy »maJd« thegcsil1álom,- >>miifd« 

á gyógyszerek vizsgálatát, a laborálást, az admi' megírom, >mpjd« megnézern stb., rnert á »majd«; 
nisztrációt stb. Erre nagyvárosi. gyógyszertárban sokszor azt jelenti : »későn« vagy »Soha«. . .. 
nem igen vanlehetőség ·és idő; • Erre f)agyforgal~ú . j\>\.ost ii bányászok szép koszöntésével blicsúzom 
gyógyszertárakban külön ernber van. · Néz~tek tőletek. Jó szerenesél! 
meg a legjobban,dolgazó gyógyszerészeknévsorát, Báriíny Szilárd gyógyszeiesz, 
nagy százalékbal! vidéki gyógyszerészek. 'Tehát Tokod.altáró 

· .Kvaterner ammóniprn-~erorületek gyógyszereink közott · 
' - • < ' 

Az ammóniában (NH3), illetőlegaz amm6ninm- Magát a nitrogén t nemcsak a. kvaterner 
· 'hidroxidb?n (NH,.OH) és. az · ammónium'sóbiln ámrnónium-vegyületekben neve~zük Kv-arterriek; ·· 

is (pl. NH,.CI) a hi drogének részben vagy·egész" hartem valamennyi ainmóniumvegyűÍetben, bele- · 
ben kicserélhetők organikus gyökökkeL · Aszerint, értve magát . az ammóniumhidroxidot és vala-. 
-hogy hány szerves (alkil- vagy arilc) gyök. kapcso- mennyi ammónium-sót. Az l. fáblázat jobbolqali 

. lóctik így a nitrogénhez, beszélünk primer, szekunder két oszlopában feltüntetett tíz vegyület mfridegyí- ·· 
és .tercier aminokról, ilietőleg primer,· szekunder,' kében· kvaterner (kvarter)nitrogén van: A»kvárter« 

- térder és kvaterner ammóniumhidfoxldökról .és jelző a nitrogénre alkalmazva. ázt jelenti,, •)logy 
ammónium-sÓkróL Az L táblázatban tekirithe'fők át . a komplex vegyületek Werner-elmélek . szerinL 
~Llegegyszerűbb .szervesgyök, a.metil.-gyök,' amtnó- bennük ... a ·nitrogén koordinalive négyvegyértékű, 
nia származékai, illetőleg ennek sósavvalalkof<>tt sói. . négy hidrógén, ill. 1!lkilgyök kapcsolódik hozzá 

· Alapvegyület : 

Szárm,azékok 

Primer 

SZekunder 

Tercier 

NB,. 
ammónia 

Arriinek 

·' 
NB, .. OH 

, -amrnóniumhidro'xi-d 

A :GYóGYSZERltSZ 

·.és a ni1rogén ezzekkel együÚesen alkotja- a pozitív· a fokozott vérnyomásnak mérséklésére, főleg annak 
egytöltésű kation t, mint pl. az ammóniu.m-kation kezdeti, ú, .n. neurogén szakaszában. Hatásának 
(NH4)+ vagy · a · tetrametilammónium kationt • megértéséhez a következő élettani ismeretek segít~ 
[(CH3) 4N]+ .. · · .. _·. · ·· · . .. hetnek . · . .-

A táblázat alsó sor.ában látható kvatérnet A véredény ·szabályozó központ a nyúliagyban 
jellegű atnmónium vegyülelekről Júvánunk szólani. van. Innen sZ:abályozódik a szervek mindenkori 

A kvaterner ammónium-bázisokról azt kell működeséhez szükséges vérmennyiség az érszűkí~ő 
tudnunk, hogy olyan .erős lúgok, mint az alkil- és értágító idegek útján az erek tágulásával éS szűkü
hidroxidok. Az ammóniumhidroxid bazicitását a léséveL I(rogh vizsgálatai szerint a pihenő izom
bevitt négy. organikus gyök tehát ennyire meg- ban pl. a hajszálereknek csak egy része van nyitva, 

. hövelk Ennek köVetkeztében haloid-sóik semleges · ·a többi !Jajszálér a szükségletnek megfelelőerr 
kémhatásúak, ellentétben pL az ammóniumklorid nyílik. A működő szerv vérellátása viszont bősé, 
gyengén s~vaf)yú kémhatásávaL gesebb, hiszen működéséhez több energiára van 

Kvarter ammónium-sók nemcsak .kvarter szüksége; anyagcseréjének fokozott volta, az égés
ammóniumhidroxidból' keletkezhetnek. megfelelő termékek eltávolítása .csak így valósítható meg. 
sav hatására, h;mem terc.ier amin és alkilhalogenid Mind az érszűkítő, mind az értágító idegek 
egymásra 'hatásából is : tevékenységél az öntudatunktól függetlenül mű

(C2H,).N + C2H5:Br = . (C0H5) 4N. B r 
trimeti- etilbro' 
Iamin· ·. mid 

· tettaetiláminó
ni limbromid 

I:Jo_gy .ez az "egyenlet mennyire hasonlít az 
ammoma -gaz · és . sósavgáz egymásra patásakor 
bekövetkező só-képziídésre,' azt kiemelni feleslege.S, 
A hasonlatosság még teljesebb, mert a kvaterner 
ammónium-sá éppen olyan jól. disszociál mint az 
ammóniumklorid : , ' · 

+ . .··. 
[(C2H,),N] +Br- · 
tetraetilaminónium- · 
· katiap 

A kvarter ammónium-vegyületeknek, sokáig· 
csak elméleti. jelentősége volt • (pl. . ?lkaloidák 
szerkezetének bizonyítása a Hoffmawfél~ kimerítő 
metil<Ozéssel), manapság azoriban egyre több ilyen 
származék vonul be ·a. gyógyszerkincsbec s .így· a 
gyógyszerkönyvekbe. N;,m egy máris nélkülöz
hetetlen, pótolhatatlan. Hatástanilag a legkülön
bözőbb csoportokba tartoznak, . · am.i bizonyit j~ 
azt a. régi . megfigy~lést, hogy a vegyi szerkezeten 
észközölt változüitás' igen gyakran más' hatású, 
sőt ellentétes hatású, vagy éppen a gyógyszerként 
hatástalanvegyületet eredményl;)z. · .. · 

Ez a változékonyság bizonyos. fokig veszélyez
teti ismertetésünk felépítésének egységességét. Ipar
kodtunk a kémiailag egyszerüh b végyületektől 
az összetettebbek felé haladni, hogy a szerkezetük 
megértését és megjegyzését megkönnyitsük; .. de 
azért arra is törekedtünk, hogy a hatástanilag 

ködő, belső szerveink működésének minden folya-
. matát szabályozó vegetatív (autonom) idegrendszer 
irányítja. (Azautonom idegrendszer tárgyalását lásd 
részleteSen. Fritz t Gyógyszerhatástan 56. lap ; 
a>>Gyógyszerésztovábbképzés« 5. brosúrája.) Avege· 
ta tiv • idegrendszer, mely mind anatomiai, rnind 
élettani· vonatkozásban ·kapcsolatban van a köz
ponti idegrendszerrel, mííködési és eredési szem
pontból két részre tagozódik. Az érszűkítő ideg
rostok (kivéve a szív saját ereit szabályozókat, 
melyeket tágít) a >>Szimpatikus«1-nak nevezett . 
részében,. míg az értágító idegek (kivéve a szív 
saját ereit szabályozókat. melyeket szííkít) .. a 
~paraszimpatikus«-nák . 11evezett részben futnak. . 

A szimpatikus idegek eredése a gerincvelő mellkasi 
és ágyéki szakaszában levő idegsejtekben van, 
míg a· paraszimpatikus· idegéké az agyban és a 
gerincvelő keresztcsonti részében. 

Fontos tudni, hogy míg "' harántcsíkolt izma
inkhot futó mozgató ·idegek megszakítás. nélkül 
jutnak el· a központtól a. beidegzés helyéhez (bőr 
v. izom), addig a vegetatív idegek lefutásukban 
levő ideg$ejt-felhalmozódásokban -(dúcok, ganglio
nok) átkapcsolódnak Ezt az átkapcsolódás t nevezik 
»sl;lnapszis«-nak. A szimpatikus id~gek egyrészének 
(törzs és végtagerekh!'Z és végtagképletekhez hala
dók) átkapcsolódása a gerincoszlop mindkét oldalán 
futo, egymássalláncszerűen összefüggő ganglionok
ban (határköteg) kőrténik meg, míg a másik rész 
(a zsigerekhez menő idegrostok) a gerincoszlop 
előtt levq, kevesebb számú, de nagyobb ganglionök
ban kapcsolódik ·át. A paraszimpatikus idegek · 
átkapcsolódása .a szervek falában van. 

Már most megemlítjük (amiről később részle
tesebben lesz még szó), hogy a vegetatív, de _más 
iqegek esetében is, az ingerület áttevődése a ható 

A már említett tetraetilammóniumbromid a sejtre vegyi kö;ve_títöc~~yag közbejőttév:J val?~,pl 
gyógyszerként alkalmazott legegyszerűbb kvarter meg. Ez a vegyi kozvehto,anyag a parasz1mpahkus 

· ammónium-vegyület. Nálunk »T. E: k R« néven1 idegvégződéseken a később részletesen tárgya
mint gyógyszerklilönlegesség ( másnevei :»T. E. A\_«; land ó acetilcholin, míg a szimpatikus idegvégz(ídése, 
Etamon, · Sympaiektoman stb.) injekció és kúp ken adrenalin, illetőleg ehbez hasonlóhatású vegyü
alakJában kerül forgalomba. . . . . . . . .. . .. . let. Date ajánlatára mindaz.on idegeket, amelyeken 

, rokon vegyületeket lehetőleg ne szakitsuk el 
egymástól. 

I, 

A TEA-B ·a környéki erekre ható értágító · az idegingerületkor · acetilkolin szabadul ·!el: 
, sze'r;- ·melyet -elsősorban- a perifériás érbe~egségek , 1 :Jup._~a:;:atv = szümjJatein =együtt érezrü.- Eredét~leg aZ 
(érgörcsök), érbeidegződési -zavaroknál' álkalmaz"· egé~z autonom ·idegrendszert nevezték így. Olyan 1degek 
nak. Alkalmas ·a hipertQUia betegség főtünetériek, össietsége, mely a szervek együttműködését valösítja meg, 

\ . 
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.·kolinerg, és amelyeken adrenaliil;zeríí a~yag. Yálik ·· . szerktjtalókligyel~ét ~z~kre a délam~rikai ínclíllinoik.. >: 
szabaddá: adrenerg idegeknek nevezile . " . · nyíl-mérgének hatóanyaga, a kurarin, hívta feJ., .. , 

. A TE AB hatására az autonom idegrendszer A kurarin bénító .hatását azzal fejt! ki, hogymég- ' ; 
dúraiban levő átcsatolódások (szinapszisok) bénnl-- gátolja az ideginger áttevődését a mozgató izmokra · 
mik A szimpatikus dúcok bénulása a szimpalikUs azáltal, hogy az idegingerület hatására tet,melődö 
érszűkítök beidegzését csökkenti s így a környéki acetilcholint - amely mint késobb látnifogjuk, 
~ bőrerek tágulásával kapcsolatban a bör-hömér- az izomösszehúzódás! idézi elő - nem engedi beha-
seklet emelkedik, a vérnvomás pedig sülly.,d. tolni az iromba. A kurarin-hatás alatt levő állat' 
TEAB a normális érrendszeríí és vérnyomású ez okból úgy viselk10dik, -mintha izmai bénultak 
egyén vérnyomását alig csökkenti, ami azt m11tatja,. lennének Pedig nem . az izmok bénultak, csak 
hogy a vérnyomás-csökkenés csak a fokozottan a központ felől jövő. idegingerület nem tevődik 
összehúzódott (fo\mzott értónusú) erek tágulása át az idegről az iwmra s az iwm ezért nem húzódik 
révén jön létr.e. Ezért felhasználható a környéki össze, tehát ernyedt (tónustala!l) állapotban marad. 
erek szűkületével járó megbetegedések kórismé, A km:arinnak izomelernyesztő hatását rége11 
zésére is. .. . .. · !jróbáll<\k felhaszpálni az izomtónus .csökkentésére, 
. 'I:Iátránya,. hogy· a gyomor-béL csatornából_ · nemcsak az izmok görcsével járó állapotok (teta, 
rosszul szívódik fel, ezért régebben csak injekció nusz) kezelésére, de műté(ek eselén is, .ahol mint · 

· formájában volt adagolható. Mivel ez álla)idó pL a hasüreg megnyitásávál járó műtétek kapcsán, 
orvosi beavatkozást tett szükségessé múló hatása az izomtónus teljes kikapcsolására mély. narkózis 

• folytán, újabban kúp formájában is 'forgaltmiba szükséges. -~ikor a tubo'kürarint tisztán sikerült 
került Alkalmazása kezdetén mellékhatásai van- előállítani és súlyszeríni mérve a terápiás. hatást 
nak (fémes íz a szájban, fényérzrkenység, a szem. pontosan ki lehetett számítani, lehetövé vált aJkal
alkalmazkodásának zavara, torokszárazság, gyen- mazása. Felületesen narkotizált betegeken is le
geség, nehezített iiwmmozgás, nehéz légzés, külp- hetett így a has megnyitásávaL járó nagy műté-
nösen asztmás betegeken). Mindezen mellékhatások teke't végezni. . . . 
megérthetők, ha . meggondoljuk,· hogy a TEAB A kurarin egyik szerkezeti érdekessége, hogy 
nemcsak a szimpatikus ganglionokat, ele a para- molekulájában két kVaterner ammónium-csoport 

. siimpatikusokat is blokkirozzá, így a paraszimpa- található. A d-tubokurarinklorid, tehát bisckvater
tikus beidegzés gátlódásának eredményeképpen, ner-ammónium-vegyület Ezt tisztázva megindult 
ennek fent leírt tünetei is jelentkeznek Alkalmazá, a kutatás hasonló szerkezetű szintetikus vegyületek 
sábari tekintetbe kell venni; hogy a vérnyomást irányában. Ezek egyik csoportját, az ú .. n. >>M?Iho' 
hirtelen csökkent), ezért· idősebb,·. már nem• ép nium<<-sókat máris .kezdik alkalmazni a gyógyászat- . 
érrendszérű egyének · esetében óvatos . adag0lás · ban: A_ metónfum'sók általános képlete : ·. 
szükséges. Kúpokban történő adagolásban a mellék- + + 

·, hatások kevésbbé kifejezettek - . ' .· . · [{CH3),N~:(CH2)i~-N(CH3)3j2Y• 
Természetesen a gimg]iónáris szinapszisokbéní: >>Methonitim«-jodid 

tása, csak az egyik lehetőség az erek kóros beideg
. zésének csökkentésére. Ezt olyan ·készitmények Tehát olyan vegyületek, melyekben a kvater
.. alkalmazásávalis el lehet érni, mélyek közvetiehül ner ammónium-csoport közölt • bizonyos számú 

az ereket beidegző autonom idegek végkésijilékein metilén (CH2 =) csoport van: Elvileg a klorid, 
fejtik ki hatásukat Mivel ai értágító idegek, rtlint bromid is használható,. a gyakorlatban mégis 
láttuk, a vegetatív idegrendszer• paraszimpatikus a jadidot alkalmazzák Gondosan átvizsgálták az 
(kolinerg) részében haladnak, így ezek . végkészii- x = 2-' 13 metilén-csoportot tartalmazó vegyül e- . 
lékeihez affinitással bíró gyógyszerekis alkalmaz- teket s úgy találták, hogy a' pentametilén (C5)-, 

hatók a kórosan fokozottvérnyomás csőkkentésere. hexamétilén (C6h illetőleg a dekametilén (C1o)
Ilyen készítmény a >>Pacul<<> mely hatóanyagként metónium vegyűletek alkalmasak gyógyászati célra .. 
teobromin mellettszintén egy kvaterner ammónium' Rendkívül érdekes az a megállapitás, hogy moz
bázist: a trimetil-brometil-ammoniumfoszfátot tar-· gató végkészülékeket bénító kurare,hatás<f csak 
falmaz. .. . .. . . . olya\! vegyületeknek van, melyekben a kvaterner 

A vegyi szerkezet változlatásával.az erel)re ammónium-csoportok egymástól ]Jizonyos távol
_hatás csökken, míg a paraszimpatikus ideg~k s§gban yadnak Ez azt jelenti, hogy kurare,hatása 

c;~······ ·bélnm{ISZier motilitásátserkentő hatása kilejezett~n főleg. a dekametonium-sónak van,·· ahol tehát 
. érvényesül . az »Esmodii«. nevű készítményben, ·. a két N közölt 10metilen-csoport van, míg.a penta-
.amely szerkezetileg, trimetilmetoxipropenilammó- és hexametonium-sók a kurare-hatása megszqnik 
níumbromid : · . és helyettük a már ismertetett siinapszís-bénító 
· " . . + . hatás mutatkozik, amí (hatástanilag). perifériás 

[(CH.),N . CH - C = CH.] Br értágításban és ezt követően vérnyomás csökke" 
l . nésben .nyilvánul meg. Ezért a. pen t~- és .. hexa-

0- CHa metónium-vegyületek hatása sokban hasonlít a 
már ismertetett TEAB (tetraetilammóniumbromid) 
hatásához de annál tartósabb és alkalmazásukkor 
kevesebb. Ínellékhatással találkozunk Nálunk nin
csenek forgalomban. Meg kell jegyeznünk, hogy 
a· héxametonium-sók, mint szinapsúsokra ható . 

Ezért az Esmodil-t műtétek utáiü bel- és. 
hó!yag'bénulás eset én haszn.álják · · . 
· Különleges érdeklődésre . tarthatnak .számot. 
azok. a vegyületek, nielyek molekulájában két 
kvaterner ammónium-csoport van.. A .-gyógy-

'' .. 
vegyülétek, á végetatív:dútok hén1t~sával' a chóli~ . 
nerg-ideg~k által beid~zett területeker(.ís. érez-" 
telik hatásukat, így még á gyomor sósávfermelését 
js csökkentik, akárcsak az atropin .. A Jegérdékesebb · 
awnban az, hogy a dekametonium'sónak anta-

. gonistái a penta- és hexametonium-sók Hozzá
.· vetőleg .10 súlyrész haxametonium-só kompenzálja 

· l súlyrész dekametoniurrl-só bénító (kurareszerű) 
hatását.· Fontosabb metcinium-készítmények: 

. +---.:-·- "-·-->-> +- . : --
[(CH3) 3N = (CH 2), 'o-·. N(CH1)3) 2Br- . 

pentametóniumdibromid, 
bis'lrimetilammónium 'pentánbromid · · 

»C 5« »Peniamethonium<< 
» Aniilusiti«. Lutensium« 

r (CH.).~·~~ (CH,), - N (CH.).] . 2Br~ 
· · hexametoniumdibromid, · · 
bis-trimetilammónium-hexánbromid 

. »C6« »Bi$triumbror!Íjd« 
·" Vegol'jsen«. . . 

+ - .. + ' 
[(CH3) 3N ~ {CH0ho - N (CH3) ]2.J~ 

dekametoniumdi jodid 
bis-trimetilammónium-dekán jodid 

»C 10« »Eulissin« · 
»Ct:tfal~sin<< >>SifncUrin<< · _ _ 
A m~toniíim-sók hátránya (rövid ideighatnak, 

gyakran kell adni, gyors megszokás, ezért ai adag 
növelése stb.)· a: kutatók figyeimét hatékonyabb 
és kevesebb. meliékMtással . járó kés7'ítmények 

· keresésére . ösztökélték Ezért állították elő · a 
»Pendiomid<<-ot, amely a C5-C6 készitményekhez • 
hasonló hatású bíszkvaternerammóni11m-vegyüld. 

r
c,H. . · . · c.H,7 

c;H. •. N~.(CH2),-N-'(CH2);..c..N<cH·3. 2Br~ 
/ ··. • ..•. i '·'\, .. 

CH· ·· •. ··•· ·CH .. ····CH 
- 3_ '---- 3.---- 3~ 
pen tametil 'dietil '3'azopent áll' l '5-diamrtlóni\i iri. 

dibnimid 
(3.z' .a: azo• szó i~Ie'nti,: húgy a·'penu1n_. egyik ~én. 
atomját·:h$tom _értéln1 nitrogén ;helyetesiti) 

· . _Eb~e_n a ... ~egy~le_tberi a kvarter nitrogén 
a pmohdm-gyurube eprtett szek11nder nitrogénből 
alakul- a metil'gyök addiciója és a pentametilen 
~zubsztituálódása révén. ·A pentapirrolidinium
Jodid aktivitása ötszöröse a hexametoniumbmmidé
nak A vérnyomáscsökkentő hatás tartósabb, meg
szakása kisebb. Toxikus jelenségeket nem figyeltek 

.meg, legfeljebb az erős torokszárazság kellemetlen 
kisérő tünetéL . · • · · 

~ Befejezésül vegyük szemre két, nálunk is jól 
rsmert gyógyszer, az »Endojodin«, illetőleg »Intra
jad« kémiai összetételét Az Endujodin (bisz-tri
rgetilammónium-izopropanol-jodid) szerkezeti kép
l~tét közöljük csak, mert ettől az Intrajad annyiban 
ter el, hogy bisz-tri-eli/ammónium-vegyület, vagyis 
hogy az Intrajad nitrogénjeihez 3-3 etilgyök 
kapcsolódik .· 

' + ,_ - + 
[ (CH3) 3N ~ CH•- CH- CH 2 - N (CH,).] 2J~ 

l 
OH 

»Endojodin« 
Hexametil-1-3-diammóni um· 2 -propanol-
dijodid · · · ·. . 
bis-triinetilammóni um -izopropanol-jodi d 

· Az Eruiojodin képletére csak rápillantva is 
látható, hogy bisz,kyaterner. vegyület, méghozzá 
a .inetonium-típusba tartozik,· pontosabban a .tr-i
metonium-só. Jobban megfigyelve azonban látjuk, 
hogy a két kvaterner ammónium-csoportot össze' 
kötő három metilén-csoport középső tagján az 
egyik hidragént alkoholos hídroxil-csoport helyette-
síti. · 

· · . LegÍJjabb metoniuÍn-vegyület. a éentapirro-
lidinium.jodíd (ilhbitartarát), · ... · · · 

Ez a kis szerkezeti változtatás azonban 
merőben máshatásü gyógyszert eredményez, .mint 
ainit bisz,kvaternerammónium jellegükből követ· 
keztethetnénk. A vegetatív dúcokra és végkészülé
kekr., gyakorolt hatást a . hidroxil·megjelenése · 
atrnyira lecsökkenti, hogy az Endojodinban {Intra· 
jg~:ban) a hatógyök gyakorlatilag a jodid-jon 
és így gyógyszerként mint organikus jód-só jön 
számításba. Az organikus kation révén termé' 
sz,etesen az egész molekula lipotrop2, így juthat el 

· a Upoidokban dús idegrendszerbe is a jodid-ion. 

HC ~CH H2C~-CH., 
r 1 r 1 

HC CR HC2 . CH, 
.. "-., / "-.. / 

N -N 
·.a. a . 
pirrO! · · pírrolidin 

' "+ .. · .... j . ! ;( 

Az »lntrajoi:k és az »Endojodin« készítmé
nyf!ket . ére.lmeszesedés, magas vérnyomás, fues'z 
és különféle. érmegbetegedések eselén alkalmazzák 

. Nagy előnyük; hogy a szervezetben tovább .. 
időznek, mint a szervellen jód-vegvületek, tehát 
ti,atá>iuk tartós, a jód belőlük lassan egyenletesen 
válik szabaddá. A szervetlen jórl-vegyületek mellék
hatásai . alig jelentkeznek alkálmazásnkkor. · 

Arilal J ózsefdr. 
· és Végh Antal dr. 

. [H,C ~-CH 2 ·. • .· . ' CH2--CH2J.,_ . 
. ·.. ··.. f /N -:- (CH;)~ - N\. .. ··. . j 2 J-'-

.... C .• H~-. ·.C .. ·.·H .. ·.• ... · . ~ ..... '.· ... · .... · .... · ......... · .. · ... j·· .... C. H.· ..... ·-C. B• . ·.. . 
2 

Lipo!ropia (görögül 1tT-o; (liposz) ~ zsír, ,;,~r, "= , - . .CHa·. CHa- - · trofé~ =táplálás, ·nevelés) alatt .-értjük -egyes- anyagok azon 
- pentamétile11:1. s:l.Jis-N-(N-rnetll-. · ·· tulajdonságát, mellyel a szervezet lipoidokban dús részei 

· . r·d· .- · d" d' d b't t ·t (agy- és- idegszövet főleg)_ iránt _Vonzódással viselkednek~ 
prrro 1 lll!Uffi-IJO l ·· vagy • l .ar ara ) · .Hasonló kifejezés a Upofil is (görögül filész ~ szeret.ő, ked-
·P€ri(apyr:olidinium'jl)did · · velő). · · ·· . . · · 

~' - :-,, __ , ~ / 1. .. 
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::: · .. · Atiquor ammoniae anisatus ammo~ia-tarúdmanak. 
•v; .· vizsgála;ta és javaslat azonosérték ú, :tárolás közben 

nem változó készítmény bevezetésére . ' . .. 
lrta: SimQn Gynla dr. 

1pennyi ammoniumklorid keletkezik, ha az teljes 
. ·. Amikor a· Liquor arrimoniae anisatus helyette- egészében a: gyomor sósavával reagál. A számítás 

:•. sítéséfe teszek javaslatot, először is vizsgálat álá eredményeként megállapítottam, hogy a javasolt·. 

Befejező közlernény 

.vettem, hogy az eredeti készítmény alkotórészél készítménynek 6,29% ammoniumkloridot kell · 
.. köziil rnfl.yek lényegesek halás és felhasználás.· · tartalmaznia .. Csökkenteni kellett a . készítmény 
;:•: szempontjábóL A. készítmény két fő feladatot • szesztartalmát, mert állás ·közben ammonium
··• tölt. be; . íz javító és adjuváns köptető. Mint íz: klorid vált kL A szesz és víz arányát többrélé 
' .. •·, , javítónak _lényeges alkotórésze az Ol eum anisi~ változatban .próbáltam ki és végső fokon az alábbi. 
' · .· mint. adjuváns köptetőnek hatásos alkatrészei : összeléMű készítményt találtam megfelelőnek: · 
:;• .. ~istnét az ánizsolaj és még Jontosabb az ammonia, 
::;_ \ illetve a . gyomornedv sósavával képződő ammo
;~, ., ,_ niumklorid díssz()ciádójakor keletkezőammpnium- · 
••. -_ionok. A hatástani szempontbóllényeges alkatrészek 

OL anisi 
Alcohol 96% __ 
Ammon. chioral 
Aqua dést._ ad. ~ 

3;00 g 
62,00 g 
. 6,30 g 

100,00 g 
"' m,ennyiségének megállapítása és. a mennyiség ál- . 
:;, . landóságának biztosítása sem lehel közőmbös_. · Az · előirat helyes elkészítése: : üvegdugós 

, • A többi alkatrészek hatástanilag riem jönnek : üvegbe lem~rjük az alkoholt és az ánizsolaj af és 
_ .. sr=ámí!ásb!>,. mennyiségük a·: ~éinak tnegfelelőeri · az üveg tartalmát az olaj oldása céljából össze,,' · 

;,; -jváltoztátható .. Az alkohol az ánizsolaj oldatban- · rázzuk Előre la táráll kiöntős üvegpohárba-mérünk_ 
' ·' tartására szolg~1, mennyisége tehát az'ezen feladat' kézimérlegerr 6,30 g ammoniumklm;idot és a pohár 

'ellátásához szükséges alsó határig· csökkerilhető.' tarlalmát forró desztillá!J vízzel 35g•ra .l!gészíf, 
·•· í A Víz a Liquor· ammonia:e:val kerül a készítmény be, jük ki. A só oldadását a pohár mozgatásával elő
~-: mennyisége· siükség szerint szintén változ-tatható. segítjük Az oldatot kihülés után vékony sugárban, .. 
' ' . . _ Semtniféle szempontból nem bír jelimtőséggeT; _ a szeszes részhéz öntjük Az erélyes összerázás· 

.'sőt egyenesenaggályos bizony9s esetekben (alka- útán feltisztult és 100 g-ra desztillált vízzel kiegé
> Joida-tarfalmú főzet ek, oldatok) . a készítmény szített oldatot szükség eselén papíron. rneg~zűrjük. 

·· · .. · ·c,Jqgos kémhal ása, ennek megváltoztatása tehát . Az így· elkészített >>Sp iritus ammonii chiorat i • 
'' rtíég előnyére isválna.. . . anisa!us« színtelén, átlátszó, ánizsszágú,. édeses~. 

' ' ... Mindezek figyelembevételével a megoldás ke~ fűszeresízű folyadék. Kémhatása gyengén savanyú. 
,,,·;: . zenfekvő volt: égy ammoniuwsót kelL oldam_ a kék lakmusz! megvörösiti (pH = 5-,-5,5). Sűrű: · 
: i'víz)Jen és elegyíteni áz ánizsolaj szeszes oldatávaL sége: '0, 902 (javasolt előírás 0,900-0,910). Egy 
:y_, <'Az -ammoniumsok közül az ammoniumkarbonát . cseppje· 5 ml vízzel hígít va 2-3 csepp Ness1er
,. · ·es aí aml)1oniumklorid jöhetett számításba, minta · reagenssei sárgásbarna csapadékot ad. J-'-2-cseppje 
''· gyógyszerkönyvben is hivatalos. sók Az előb_bit 5 ml Vízze] hígítva és salétromsa-vval megsav,a-

elvetettem azért, merl annak kötött ammonia- nyitva, ezüstnitráf oldattal fehér csapadékot ad, 
S•:' Aartalma 21-33% közölt. változik; amellett kém- ·amely .· ~mmonia (eleslegében · leloldódik Vízfür: · · · 
:1-: hatása, is lúgo~,. !~]használása tehát nem eredmé'-. dön bepárolva fehér maradékot hagy. hátra;.<amely -

..... nyezhe ái!andó . hatóanyagtartalmú ~.· megfelelő lángban hevítve .. megolvadás_ nélkül, maradék' 
' ·· kémhatású_ készítményt. Minden szempontból meg· · talanul elillan. 2 ml. készítmény 2 csepp (0,10 ml) 

felelőnek ígérliezett · áz ammoniumklorid, mert · vh;től megtörik, opálos lesz, 4 csepptől (0,20·ml)' 
,.. á)laridó összetételü, gyengén, savanyúkémhatású, megtejesedik Ammoniumklorid tartalma Volhard-

''··~c:::~:~~~l)~j~~~~t.tólE;~~~~!~~~rl ~s ~!~~~~if\~~ ~~~~~~k\i.lrálva 6~26% (javasolt előírás 6,20-6,30 
-~szítmény alkotórészei a következőklesznek :. Oleunt · ' · A javasolt ·készítmény előnye a Liquor a'rnmo-
. anisi, Ammonium chlorátum, alkohol és' desztillált.. niae anisatus-szal szemben, hogy kémhalása gyen-. 

;;,; · -víz. , · · . , . gén savanyú, összetétele és hatóértéke állandó, 
; · .· .. ··. Hátra . voll· még . az alkatrészek arányának tárolás_ és lelhasználás közben· nem változik. 

.. · .megál]'apítása, Az ánizsolaj. 3%'os lelhasználása Irodalom-
,,,. ,:_ az Összes gyógyszerkönyvek adatait .. össze-vetve 
:·::'f'.kőzépértéket foglal el,· ennek megváltoztatása 
-- '" tehá l: nem ·lett volna indokolt.. Az ammonium- . 

kloridinennyiségének megállapításában a hatás: 
hmf sietnporitokat vettem figyelembe. Mível a 

·.Liquor ammoniae anisatus-szal egyenlO hatásértéR(í 
készítményt ·kívántam előállítani,· kiszámítottant 
hogy az ennek 100 g~ jában foglált 2 g ammaniából 

i(edvessy : Gyógyszervizsgál ai.; Zempléni-; Sierves Ke
mia; Issekutz: Gyqgyszerek_ és· gyógyítás;· Fritz':· -Gyógy:--' 
sz~rhatástan ;_Erdey·Gruz;;_Proszt: FiziJtai-kémiai prakti,kum;' 
Széki : GyógYszerészi:. kél}lia; J aretzky : Lehr.bllch _d~
Pharntacogitosie ;· . R~niy·: GrundrisS: der --:anorganischen"

-Cliemie; ,Biechele~Briegir :. Prüfüng der- Arzheimittel; 
H ager:_ Handhuch:'-d_er pha_rmazeutischen P_t_:{l,xis·;'; S_zepesy·,:: · 
»A -Gyógyszerész« 1953. 7.;-sz._.; Magyar és -külfö19i:_g)rógyo 
s~f.rkönyvek. - - · · 

.{ 

. ..... _ . Reflexiók " .. .. . adnak, és haszükséges, hossza Bh időt .fordítanak 
·.,A Budapesti. Gyógys'zertár V'áll~Íilt • •· · t~ri11lmányok elvégzés~.re,. problémák ki dolgoza-· 

·. és Egyetemünk együtműködé~e·' sara. ·· ·. · · ·. · 
c; közleményr' e : A dolgozó gyógyszerészek különböző újításai-

nak megbírálása, szakvélemétiyezése, valamint Inté; 
Ha-rtai Lajos »A. Gyógyszerész« ezévi _9. 'szá- zetünk tagjai részéről is leJmerült ilyirányú javas

~ábari: közölt lenti cikkében szovjet példa, illapjáp Jatok, többesetben színtén kedvező eredménnyel 
. ramutatott azokra a hasznos kapcsolatcikta, ame- jártak.. .. . · ' · . · · . 
Iyek a kétintézmény közölt fennállailak,, Meg- _Értékes ~apcscilatot _jelent, hogy. a gyógy-

.. említette, hogy:. »A ;Vállalat célul tűzte ki, hogy .sz}!reszhallgatokat okta to · budapesti · egyetemi 
ez.t . a 'kapcsolatot szervezetten továbbfejlesztve, tanítószemélyzetnek tagja a Gyógyszertári Központ 
·a szakfua.minden terülelén eredményekben gazdag liigyógyszerésze is, akinek széleskörű szakmai 
együttműködést létesítsen.« , . · .. ,· . · • . . . tapasztalatai jól érvényesülnek a szakoktatásban. 

· Nagy örötrimel ve~szük tudomásul ezt a szán'. A· IV. éves gyógyszerészhallgatók négyhetes 
dékot.és annak mielőbbi megvalósítására'mi, egye-· ú; n .. termelési gyakorlatait . Intézetünk tagjai · 

''terni dolgozók- is minden teliiptetben ki'sz~k va- hivatalosan meglátogatták és ezek igen ered-
gyunk, mert az együttműködést rendkívül hasznos' · ményeseknek bizonyultak. A gyógyszertári dolgo' 

· nak és· értékesnek tartjuk. [[ymódon . u _gy án is · zókkal kicserélhettük gondolatainkat, megtárgyal'' 
'igen 3Zerencsésen egészíthető ki az· egyetemi hattuk az időszerű szakmai problémákat s szak-
. szakoktatás .a gyógyszertári gyakor! af megálla- tanácsainkkal, útbaigazításainkkal • nem egv eset- · 
. pításai\'al, továbbá a gondolatok és tapasztalatok ben használhattunk • · •. 
kicserélése a szaktudomiiJ1yok fejlődésér~ is jólé- Az:'l952/53. tanévben egyelemi tanulmányai
kenv hatással lesz: · · . · · kat befejezett, budapesti· gyógyszertárakba be-

•. Szécetnénk azonban ezt a kapésolatotkibőví- osztott gyógyszerészjelöltek államvizsga előtti 6 . 
\eni, szélesebb alapokra fektetni, hogy <lz ne hónapos gyakorlatainak ellenőrzése során az előbb 
csupán a Budapesti Gyógyszertár 3/állalatia; hanem ·említett, szempontokat még fokozottabban érvé
a Gyógyszertát:i K.iizpont útján az Jlrszk összes ·nyesíthetjük. 
JJyógyszérlár Vállalataira, ill.· gyógyszertárj dolgo-. A szaksajtóban megjelent közleményeink 

. zó\ra kiterje-djen, Eddig is v()Uak ilyen'kapcsola- ugyancsak erösítik a szóbanlevő kapcsolatokaL 
.. · tajnk .egyes vonatkozásokban; de.· kétségtelenül i . A haladó hagyományaink ápolását is. ki feje

. sokat Ilohet és J,eWmég tenni éien a, téren. '· , zésre juttatás szervesen a Gyógyszerészeti Intézet
. . .. örömmel ha~ználjuk fel .. ezt az állialma t, hez tartozó Gyógyszerészi. Múzeum is sok rnódot 
''hogy ,beszámol junk arról, mit .ll'tt éddi~c és mit és lehetőséget nyujtott és nyujt a tárgvalt kap
szándékozik a jövőben tenni a BudapéstiEgyetcmi csolatok fejlesztésére. . · · • 
GyógysZerészeti .Jntezet és más szakintézetek j, . II: Azokat a teendőket, amelyek segít§égével 

. a ·szóbanlevő együttniűködes érdekébe!). . • a jövőben közös munkánkat kibővíthetjük és kap-' 
·. . Mlndenekelőtt tájékoztatásúl felsoroljuk eddig csalatainkat még bensőségesebbé. tehetjük, röviden· 
,végzett ilyenirányú munkánkat (!.), hogy azután az alá.bbiakb'an körvonalazzuk: 

·. 11éhány javaslatot tegyünk 'á jövőbeni .. teendők- A Gyógyszertári Központ, időnkent meg• 
·ről. . (IL) . • ·. .: .. . .. , beszéléseket tart _a főgyógyszerészekkel és a, szak-

L .:Az V. Gyógyszerkönyv galenuS! részének · {,felügyelőkkel, ahol sz ámos szaktudományi probléma 
·szövegtervezetével összefüggő kezdeti tátgyalások .is felmerül. Ezeket összegyűjtve, az érdekelt 
során számtalanszor cserélhettük ki gondolatainkat· . egyetemi· szakintézeteknek be kellene küldeni, 
legjoqb {j()lgozó gyógyszerész 'kar'társainkkal, akik- .tájékoztatás, ha )<ell tudományos kutató munkában 

_" nek köireműködése riagymértékben elősegítette való ·kidolgozás ésa legközelebbi ilyen értekezleten 
munkártk összhangba hozatalát a szakmai gyakor- történő 'megbeszélés végett.. . 
,lattal. · ' Tudvalevőlég miniszteri rendelet írja elő, hogy 

·. · • ... Régebben az Intézetünk általkezdeményezett . a. főgyógyszerészek és · szakfelügyelők kötelesek 
.'>Gyógyszerész-napok«, újabban a Szakszervezet \ellenőrizni a termelési gyakorlatokat és az állam, 
Gyógyszerész-szakcsoportja . rendezésében· tartott vizsgát megelőző. féléves ••gyógyszertári munkát· 
előadások azok, amelyek révén a tudqináriyok vj\gző gyógyszerészjelöl teket. Az említett értekez-

-miívelői szélesebb szakkörökkel létesiteQ~k kap- let~ken tehát tárgyalásra kerülhelnének az egye-
csola tot. . . . . . . . · .· terni szakoktatás hiányosságai, valamint az e téren 

Az intézményes továbbképzés, amelynekmagva· tapasztalható jó munka is. E megbeszéléseken 
az V. Gyk ismertetése;· a · különböző brosúrák . nagy érdeklődéssei vennének réSzt az egyetemi 
és azok megbeszélése még szélesebbkör.űvé ~-esZik . oktatók is, akik jól hasznosíthálnák az ott szerzett 
.ezt az együttműködést. Mindezekben természetesen .tapasztalatokat, az építő kritikát, a ·további 
a szaksajtó, is fontos munkát végeu . · .·. .. . . oktató munkában. · · 

A gyógyszertárak- a GyógyszertárVállalatok Az !954. év e)ején'lefolyó államvizsgák után 
és a Gy.ógyszertári Köz\JOht ; JolgozóC.szóban bizonyára számos kérdés fog .felmerűlni a hallgatók 
és)rásban egyarántgyakran fo~<;lultak lntézeteink- gyógyszertári _oktatásával kapcsolatban, amelyeket

. li~~ kerdések_kel, amelyekkelitánszeinélyzet fagjai . ugyancsak érdemes volna együttesen megbeszélni. 
keszséggel foglalkoznak, felvilágosítást;• tanácsot Javasoljuk továbbá, hogy az egyetemi tan-
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intézetek tanszemélyzetének tagjait minél gy,;k
'0 rabban vegyék ezután is igénybe. Hívják meg. 
;:· őkeLa Gyógyszertár Vállalatok az V. GyógysZ:er-, 
·' könyvvel kapcsolátos továbbképző előadások tar' 

.. 1ására, hogy mire az új gyk .elétbelép, már inindén 
·•; . gyógyszerésznek. széleskörű tájékozottsága legyerí 

e téren. . . · . . · · .. 
Igen jó kezdeményezés volt a mult tanév végén 

a· Szakcsop'ort részéről, hogy egy szakfelűgyelő 
ismertette a IV. tanévet végzettekkel a vidéki 
gyógyszerészi munkát és a szakfelügyelők felada c. 

fait. Kívánatos volna, ha tanév közben is többsZör 
tartanának ilyen ismertető előadásokat. A hallga" 

. _tókat és az egyetemi oktátókat egyaránt érdeklik 
ezek a témák. 
. . A tanév folyamári a IV. év€,' gyógyszerész-
hallgatók kiküldése hetenként néhány órai gyógy- .. 

~- -· . - . 

·_- . -.·-. .-.. _· ·. >o'.--~- . f . . - '· __ · :. 
szertári gyakorlatra, a multban :igen jó tapaszta.la~ 
tokkal járt. Miud a hallgatók,"mind az egyetemi 
és gyógyszertári oktatók jónak, eredm~nyesnek 
találták, helyeselték ezt ir tanítási módszert; mert 
a hallgatók magukkal· hozták ·a gyógyszertárak-. 
ból az Egyetell)re a problémákat s azok megoldását 
elvitték innen a gyógyszertárba. Ezzel ·közelebb 
hozták az egyetemi oktatást a mindeimapígyakor
lathoz. és a dolgozó gyógyszerészeket az Egyetem
hez. Kívánatos 'volna e módszer újbóli bevezetése. 

·. Mindezek megszervezését. és lebony~lítását 
mielőbb beszéljük meg a Gyógyszertári Központ 
és. a Budapesti Gyógyszertár Vállalat illetékes té-· 
nyezőivel, hogy minden tekintetben egyesíthessük 
az elméletet a gyakorlattal. 

M ozsonyi Sándor dr. 

Magyar patikaedények 
., · Gyógyszertárainkban a polcokon ·. egyforniá, 

y;·· a. higiénia követelményeinek · megfelelő porcelán 
'iillv'ányedények , sorakoznák. Enn~k . az. edény

>/ formának. mai kialakulásában · évszázadokonál 
··a .-kor. forma és stílustörekvései jelentős szerepet 

:. játszottak. · ·· · 
. A XVI-XVIL században ·.szegény-gazdag, 
~ : · kiki maga készítette füvekből, gyökerekből; virá" 
•· ·· gokbój ·párolás útján a gyógyító írt. Se szeri, 
"' se száma ekkor. az orvosságot 1 kérő 'leyeleknek. 

, Ezek a gyógyszerek színes-dJszes. edényekben be" 
~-. · :kerültek a házi' gyógyszeres ezekrénykék polcaira. 

'' . · .A XVIII .. század közepéig az »apotlieca« 
· •elnevézé,s alatt fűszer vegyes, kereskedésekét értet

tek.. Igy Losoncon · Pitkoviq; J ózsel patikájában 
. az 176l•i inventár szerint az ott levő· 726-féle 

· .ár'uból igen sok közönséges kereskedelmi Cikk 
volt.. A patikák nem. is a kész .gyógyszert, mint 
inkább, a hozzávalót árulták . . · 

... . A tudományos alapon .. álló gyógyszeré,szel 
<[ejJődését a XV!If. Század második felébell nagy

' , bah elősegítette a .Kir. Helytartótanacs. szamos 
,· . :, egészségügyi rendelete, a patikák államí ellen' 

•· <.őrzése; a kötelező gyógyszerész-vizsga. · · 
.·. . . Legelső fennmaradt tárgyí emlék~ink A-iátyás 

királyudvarába vezetnek, aki o)asz kapcsolatai 
;;;,, .'.r.évén •... orrn.an .. Il)inták?t hozaJy<J, a kor divato.s .. 

használati patikaedényeit, az albarellp.kat is készít• 
tette Budán, a vári fazekas műhelyébep: Albarello 
·alatt agyagból készült• rövidnyakú, hengerestestű, 

.. talpas, ónmázzal borított és művészi magastűzi 
· festéssel díszített édénvt értünk. ami a. keresztes 

háborúk folyamán keriÍlt keletről Európába, érté- · 
1

· 'kes tartalmávál, az illatos olajokkal, fűszerekkel• 
együtt (L ábra): Máty~s halála után erről az 

A babánek - azaz újra ke(esztelkedő!t -
az ellenreformáció idején keletkező őskoinmunisz
tikus • alapaY ·álló vallási. szekta volt, m~lyet a 
barokk türelmetlen katolicizmusá,· hosszabb ideig. 
sehol sem tűrhetett meg lakóhelyén. Kiváló ipa
rosok, főleg, edénykészítők voltak, köziilük sok 
gyógyszerész. Igy érthető az a sokféle patikaedény
fajta, amely közel 300 év távlatából a ,háb.(lrús 
viszcinfagságok dac~ra is készítményeikből fenn- · 
manidt. . Készítettek hatoldalú, hasábformájú 
·fűszerta'rtókat, ónkupakkal. • kis hordó!, amelyben 
mézet vagy ecetet tartottak,. de voltak tojás
formájú, vagy kettős .dudorodással ellátott edé
nyeik is. Az edényeknek azt azoldalátdíszítetfék, 
mely a polcról látható volt, v!rágmotívvmoJ<kal: 
csokorba kötött tulip~ilnal, szekfűvel, margarétá- . 
val, vastagon ·felrakott erős· zöld. barna,· sárga, · 
.kék színekkel festve (2. ábrJ!). 

. l. dbra. -2. ábra . . 

,, edényfajta készítéséről ·a XVII. század közepéig 
f'. ·~ a Csehországból, Északnyugat Magyarországba 
. , ,·települő ha\Jánok megjeleneséig __: nincsenek ada_, 

hlink, mert a török megszállás társadalmi intéz" 
,. "illényeink pusztulását hozta Il)agával. 

A XVII. században megjelenik az edériyen 
a d.mke, amelyet stilizált hajladozó leveles ágak 
vesznek körül (3. ábra). Ilyen újkeresztényedé
nyekkel berendezett patika volt Rohóric:Zéin' 1635-

. ben, melynek invenlárja fennmaradt Ebből meg-. 
tudhatjuk, hogy milyen edényekre. volt. szüksege 
a XVII. században egy patikusnak: · · 
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' Ittvenfar ar cis et honorum Rolwncz facbuJt W· magiszirátus vezető rétegei közölt találunk. üzleti 
conscríptum die 15 May anno 1634. ~ ' érdekük is úgy kívánta, hogy szépen berendezett 
Vagyon mÚídenféleége(eft víz az üvegek- pátikájuk egyúttal diszkrét reklámuk is legyen. 

ben ...... :•'; ... , .................. '. ,n !86 ~~~~~e. ~yJg~~fi~zei~~~f~:múmá;ok~~~·-edé~.Yiferka 
· .Ui keresztien feöld edén födclestul..... . n 100 

Uj keresztin feöldbul valo kys hordók kik-. kerültek, mert a mesterségük által józanságra 
· ben vagyon·méz és ecet t ... , .. :. . . .n . 8 nevelt patikusok egyszerű ízléses formát válasz-

u· k t· · f · k tottak Az előbb említett gyárak közül a tatai J eresz lllJ. eJer. czese . . . . . . . . . . . .. . n 26 · d · t'l' t'k" k · · I' L' t · k 1 · k · gyar unan u 1 pa J am nagyreszet atta el kék Je an um na va o. czese .. .. . .. .. .. . .. n. 26 . "ld · -- 1 'lk· · 1 d F "ld u· ·k t· ·d · vagy zo egyszeru eve oszoruva iszitett edé-eo J · eresz m me ence .......... : . n 3 · 1 A 'k f h· · · · F k t 
Re~z pa}ác_k ........•..... _. ........ , . . . 11 l· nye1ve. sze es e ervan regi >> e e e sas« patika 

. Reez mertek , , .................... , . . . . n 1 ~a ját elnevezésével díszített tégely t rendelt a gyár, 
Föld Uj keresztin ±anier..... ... .. .. .. .. . n 9 ;m.A XIX · df d l' ·ct .. f !"d' 
Ostia süteö vas ...... , ............ :.. .. . n 1 . · . szaza or u o J ej en nagy ej o esnek 
S 't · · · · · · indult fővárosunk »Új« budapesti patikái nagyrészt · 
Eay a{ d .. · ......... • · • · .. '· · · ........ · n 1 a Kuny tulajdonában levő budai gyárból szerezték 

gy a a ban patikaszerszám. ·'· · · · ·- · · · · ·n . l be edény . berendezéseiket izléses kézzel festett 
. , A patikaedényekfejlődésvonalátlegelsőedény- kék vagy barna címke megoldással díszítette 
gyarunk, az 1744-ben alapított Holicsi'fajanszgyár a. tégelyeket 
(Nyitra megye) vitte tovább,. igen változatos . A század hazánkban a meginduló kapitalizmus 
formájú és díszítésű gy0gyszeres ed~nyeket készítve: . tőkés vállalkozásainak ideje. A nagyobb hasznot 
A gyár Rajna vidékről qebívott fazekasai divatos hozó gyáripar létesítésére keménycserép gyári 
francia rokokó formákat és motívumokat hoztak részvénytársaságcik alakultak, amelyekben gyógy
magukkaL. Igy a patikaedényformák a )(VIII. szerész, orvos, ügyvéd stb. is résztvett. Ekkor 
század második felében nyugtalan vonalvezefésűek, már a fajanszról áttértek a keménycserépgyártásra, 
>>körteformátumúah lesznek (4. ábra):. Á század me! y emlékeztet a porcelánra, de annál lényegese~ 

'3. alirá. 4. ábra. 

vegere a vonalak kiegyenesednek, talpas kehely
foJ1$11ák lépnek előtérbe. . 
•. . A címkedíszítés is hajlékony vonalvezetésuvé 
válik a század· közepe után. Stilizált hajladozó 
leveles· virágos ág, szalagcsokor vagy igen hegyes 
ecsettel festett finomrajzú tengerparti táj., ép üle
tekkel, szélfútta fákkal (4. ábra). A század végén 
a díszítés is· leegyszerűsödik és drapéria . vagy 
levélkoszorú képezi ·a címkét . A XIX" század 
elején, keménycserépből' kialakul a hengeresal11kú, 
ovális, leve] es, bogyóvirágos Címke.· koszorúval 
díszített pátlkaedéhy'típus, amely a mai förrriátum 
alapja lett (5. ábra). A gyár jelölése H vagy H és 
egy másik betű hozzáadása. . . . . . , . . . . .. 

A XVIII. század végén iparosadást és bizo
nyos kereskedelmi' tőke felhalmozódás! eredmé
nvezett Magyarországon a napoleoni háborús és 
más gazdasági konjunkturális lehetőség. Igyléte
sültek. Tál'án, Budáh, · Stóm:fán faj.ansz-iizemek 
A yagyonosodó középnemes és növekedő polgári 
rétégheZ tartw;tak a patikuso.k is, .akiket tekin
télyüknél és vagyoni· helyzetüknél· fogva a városi 

5. ábra. 6. ábra . 

olcsóbb volt és így a polgári réteg számára inkább 
vólt beszerezhető. 

• A gyógyszerészekvagyonosodására és igényeik 
növekedésére utal, hogy a kassai (180l-1845J jele: 
K.) és iglói (1813,-1851. Jele: IGLO) gyárakban 
aranyozással díszített patikaedények is készűltek. 

. Érdekes plasztikus díszítésű patikaedényeket 
gyártott a körmötzbányai gyár (1800~. · jele: 
KREMNITZ). Hengeralakú tégelyecímkéjét dombo
rított farkába harapó. koronás kígyó alkotja .. 
Az edény fogója gomb helyett oroszlán vagy 
szárnyas szfinksz (6. ábra). Az empire kedvelt, 
Egyiptomból hozott díszítő motívuma ez, mely 
a patikaedényekre is rákerült. Hasonló motívu· 
makkal kígyó, korona, pálmafa díszítette festett 
kehelyalakú · tégelyeit ·a kassai gyár is. E felvidéki 
gyárain)<ból főleg .a felvidéki patikák szerezték 
be edénysziikségletüket, de az ország határán 

· túlra, Csehoszág, Lengyelország, Románia, Orosz
ország felé is szállítottak patikaedényeket A század 

· közepén Erdélyben Batiz, Dunántúlon Pápa készí' 
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tett még .. hengerestes Ül, lévélkoszorúv'al díszitétt 
egyszerű, jóminőségű tégelyeket . . ·. . .. 

A. XIX. század közepe és vége félé tilindinkább 
fér{: hódítanak az egyre olcsóbbá váló bécsi, de 
liileg cseh porcelángyárak termékei. Ekkor ·már 
kialakult és általánosan használttá vált a henger
f(>rrnájú .tégely, talpán kevés tagolással. Címke
:díszítése is egyszerű koszorú,. vagy téglalapalakú;· 
vagy köralakú keretelés. A főcél a· tudományos 

' 

gyógyszerészet·· edényeiben a· higiénia, muvesz.t 
szempontok háttérbe szorulrrak.. · . · · · 
.. A XX; század elején gyógyszertár berendezési 

vállalatok alakultak és hozták forgalomba a por- · 
célán tégelyeket Nálunk ilyen edényeket készített · 
kismértékben a Zsolnay-gyár, majd főleg a Drasebe 
Rt. Kőbányán. Jelenleg hazai gyárak fedezik 
állványedény . szükségletünket. 

Nékám Lajosné· 

Dióolajtartalmú drogokból ~észült főzetek új készítési níó~ja 
' · I rt a : V; K wasniewski' 

Az új német gyógyszerkönyv összeállítasakor 
nagy figyelmet kell fordítani a főzetek és fo"rrá
zatok. előállításával foglalkozó fejezetre. Arra a sok 
és lényeges hibára, mely a DAB 6 e fejezetében 
található, már előbbi cikkeimben rámutattam .. 
A főkövetelmény ezzel a fejezettel szemben az, 

~ .]logy_ _rninden -drognak, ·metve drogcsoportnri.k, 
;; , tekintetbevéve a' hatóanyagtartalma t, olyan elO

írást adjori, mely optimális hatáserősség mellett 
lehetőleg kvantitatíveváltozatlan formában !ártal, 

•· ·mazza áz összes hatóanyagokat ·a készítménybén. 
Csak ebben az esetben van. még egyáltalárt lét
jogos]lltságuk ilyenfaJta galenikumoknak. J):iilönő
sen inostohán kezelték azokata • drogokat, melyek 

· .. '• mint ·. főhatóanyagot, ... illóoll)jokat. .tartalmaznak 
tE'. Fontosságuk ·ellenére ezen gyógynövények Ifizeteit 

··eddig alig vizsgálták; vagy . a . beteg• tetszésére 
'' bízták •. hogyan .készít belőle egy csésze teát, vagy 

a DAB 6 előírásai szerint készítettek belőle főzetet 
(a drogo t forró vfzzej leöntve gyakori keverget es 

. közben vízfürdőn 5 percig melegítik; kihűlés után 
kipl:éselve. mul!on szűdk). Ahtp()s vizsgálatilim 
szerint a beteg által készített forrázalak legfeljebb 
:nyomait tartalmazzák az illóolajnak Ha ilyen 
tea mégis használ, ennek oka az, hogy csészeszámra 
lqgyasztják és így eljut a szervezetbe is bizonyos 

illóolaj-mennyiség. Ha azonban a főzetet a gyógy, 
szerész a DAB 6 előira ta szerint . készíti; akkor. 
teljesen felesleges munkát végzett Itt az .őssze~ 

.'megvizsgált esetekben az eredeti illóolajtartalom
·nak 10~20%-áttudtam csak kimutatni. Az ebből 
·kanalanként szedett gyógyszernek illóolajt:lflalrna 
úgyszólván a. semmivel egyenlő. Olyan gaienikus 

-··. .eljárás, .melyben a hatóanyagtartalom 80%-a le• 
"...~'vegőbé távozik, nem éppen· észszerű. 
· . . Ezt felistnerve, néhánya11 oly eljárás kidolgo' 
.-;.,. zásával ,próbálkoztak, méllyei az illóólajtartalmú 

· drogok hatóanyagát gazdaságosabban lehet izo, 
··lálni. A legismertebb l?,app eljárása, amikor a dro
gO( mozsárban ·50% -os .. alkohollal tíz percig dör
zsölik és csak ezután készítik · belőle a főzetet 
'1\ísérleteim szerint ezzel az eljárással oly csekély 

;I,;,,• mértékben emelkedik a főzetek illóolajtartalma, 
;h()gy.; nem 'érdemes alkalmazni. 

Elgondo]ásom, mellyel új eljárásomat kidol, 
g9z~am, azon alapul; hogy a rendes főzet készíté.sé
ben a. vízgőzökkel· együtt· eltávozó 80% -nyi ,iUó-

olajtartalmat (elfogom és a ·többi hatóanyaggal 
egyesítem. Ezek . a kísérletek a »Destillococt
eljáráshoz« vezetlek. Ennél az illóolajat lepároljuk, 
rriajd a főzet többi részével, amely egyéb gyakran 
fontos kísérő anyagokat (keserűanyagok, cukrok. 
csersavak) tartalmaz, egyesítjük. Ennek az eljárás
nak előnyeit . az· eddigiékkel szemben kísérleteim 
igazolták · ' 

A . >Destillo~oct'eljárás« 
a) A készülék leíráSa : 

.··A kísérletekhez a következőkben leírt jénai 
üvegkészi\léket használjuk, amely esélleges gyógy- . 
szertári . alkalmazáskor . természetesen a . követel- . 
ményeknek megfelelöen mód(lsí!ható, I literes 
főzőedén \rt ,hajlított üvegcsővel Liebeg-hűtővel kö
tünk össze. Felfogó edénY!lek egyi500 rril-es.Erlert
meyer-lombikot hasz11álúnk. Az összeköttetések 
gumidugón .. keresztül történnek . A fel!ogó,edény 
gumidugójában még üvegcsap is van a túlnyomás 
megakadályozására, A desztillálás kezdetéri ezt 
le;l)árjuk, hogy az. illóolajveszteséget megakadá' 
lyozzuk 

b) A munkamenet. 

A drogból maximum 5% -os ~főze tet készítünk, 
mert a hatóanyag kivonása így a leggazdaságosabb. 

A fr,issen, . durván porított drogot. beöntjük 
a f,őzőedénybe és ráöntjük a vizef_(kb .. 15'--20% -kal 
többet az előírtnál). Azután összeszerel jük a készü, 
léket és aszbeszthálón hevítjük aJombikot. A desz
tillálás!. mindaddig folytatjuk, . míg az eredeti 
folyadéknak kb. egyötöde átment az Erlenméyer.
lombikba. Most a főzőedényt á benne levő folya
dékkal együtt kihűtjük, majd Vattán keresztül 
az előírt · rnennyiségre kiegészítjük. .Ha a;-; olaj
tartalom· oly magas, hogy az csíeppekben ősszeáll 
a páriadék tetején, akkor 0;2% lecitin! adunk hozzá · 
emuigátor gyanánt. Tapasztalataim szerint e.z 
riagyon ritkán fordill elő. ·· · 

. c). Kísérteti ered,mények. 

Az illőolajtartalmat Unger eljárás~· szerint 
állapítottam meg, ,melyet ~gyszerűsége, . gyorsa
sága és gyakorlatilag kielégitő pontossága miatt 
énlemes volna az. új gyógyszeikönyv!Je is felvenni,. 

,,._.,.-,- .. 
·:-j 

A (lYÓGYSZERESZ·' 

· .· · .. · :to :·zoo ·aranyú•.főzetiU<SolaV' lista· gyógyszertár nem keret . csupán, hanem 
10 g, drog .• tartalwa . · .•. ·. .·· iskolája a· mai gyógyszerész· szacialista maga-

. ,Drog ola] tar-~- -·~· • l . · lk k · l "lk l nde 
tal ma . D.AB. 6 ..... · ... RA ... P.P ... • ..... Des .. cotciltl .. o- tartása ki a a ításána '--· kirJele ne ü .mi n 

gyógyszertárban: És éppen e& teremti meg a lehető-

Fo\. M,enth: pip. 0,11 ml .0,02 fili' 0,035 ml 0;11 ml gyógy,szertárak is egymást túlszárnyalva tanul-l 
séget és a szükségszerűséget arra, hogy a kisebb 

Fruct. Facniculi . Q, 35 ml 0,04 ml 0,06 . m1 0,32 ml . J. a.nak, sz.akmailag éspolitikailag ne maradJ' anak le .. 
Flor. .Chamomill. 0,02 ml nyomokb. 0,005 rnl 0,02· ml 
Fol-Salviae ... ,. 0,15 ml 0,02 ml 0,03 ml 0,13 ml Mindig többre, az élet, a munka, a gyógyszer-
Fruct.Juniperi,. 0,12 ml 0,02 nil 0',04 rnl 0,11 rnl ellátá$ mind magasabb színvonalára törekedjenek. 
Fruct. Carvi ... • 0,43 ml· 0;05 ml 0,42 rnl . :Hogy: előbb-ut.óbb, ha külsől~g ez nem is oldható 

· Flor.La. vandulae 

1 

.. 0.,15 ml 0,0!. m! ~ · · 0,!4. ml meg, hivatása telj"esítésében· mirtden gyógv.:s. zertár 
Flor. Tarraceli . . 0,09 ml nyomokb. 0,09 ml 
Berb: Thymi . . 0,12 ml 0,02 ml O, ll ml ,, szacialista közegészségügyi intézmény legyen. 
Rad, Angelicae ... · 0,08'ml . nyomokiJ.I . . . · l 0,08 ml A ~écsi 10/1-es központi g~ógyszer!ár terve-

. .A Destillococt-eljárás tehát illóolajtartalmú zői, .építői, berendezői és felszerelői a legjob!:> 
.·drogok főzeteinek készítésekor hasin,*lhatq ott, ... tapasztalatok továbbfejlesztésével, a helyi adott-
. ahöl az illóolaj a .főhafóanyag. és jó eredményei ... ságoknak megfelelő legjobb alkalmazásával, kiváló 
(95--,100%-a az i!Joolajtartalomnak megtalálható munkát végeztek. E szakmai, mérnöki, az egész 
a főzetben) célszerűvé tenn~~ az .új gyógyszer, patika felépítésében közreműködő m~nkásbridágok · 
könyvbe való . felvételét .A ·.főzet , készítésének · tervszerű összefogá:sának az eredmenye, hogy az 

· m~n~aideje nem. hoss~a?~lmasa~b~ -~i~.~z. eddigi új pécsi gyó~ys~ertár, teljes és rész~e!es me~ol?ása; 
elprasokban. A deszhllala:s megi(Idllasa•,útancsak ban,. a legtokeletesebben megvalosilott UJbpuw 
arra kell ügyelni, hogy a készülék jóL.lnűködjön. szocialistagyógyszertár. Minden látszólagos _elapró-
2PO.g főzet készítése afenti eljárással kb; 35 percig.- zottsága . mellett egy . test az egész. Logikusan, 
tart.··.·. · . , .· • · •. . · : a .minél jobb, gyógyszerkészílés és munkamenet. 

. Nyíltlángon való melegítés .ellen#<! sem .ész- biztosítására állították be és valósították. meg 
leltem bqmlást, vagy . a ·drog_ meg~gésél.' Hogy ezt a minden tekintetben nagyszabású tervet. 
a veszélyt is elkerülhessük, a dragat rnu!Izacskó• AZ OFFICINA 
bim Jógathatjuk az edénybe, bár ezf.'tiem tartom 
szükségesnek. ·Meg kell még említeriem, hogy a 
Radix Ononiclis is elkészíthető a fenti elj;,írással. 
Itt azonban. csak a párlatot ·s.zabad félhasználni, 
m(vel ez diuretiku~ hatású, rníg a(őzefa diurezist 
gátló. a(lyagokat tartalmazza. ' ' ·! . 

. A »Die Pharmatied953. iLszámából 
fordítottá:> l{otsy )ózsef • 

; ~~ 

· A lOfl"es pécsi gyÓgyszertár 

ném túlméretezett, meg1s monumentálisan hat.. 
A terv elkészítésében itt is azt a szempontot 
érvényesítették, hogy elegendő hely . maradjon" 
a laboratórium, a raktárak és mindenekelőtt 
a gyógyszertár szíve: ~. munkaterem számára, 
A venyátvéte.li és a gyógyszerkiadási részlegben · 
újítás - a gyógyszerészt ~ betegtől elválasztó 
üveglap, amelynek kivágott nyílásán adják .he 
a vénvt: Ennek az üveglapnak az a rendeltetése, · 
!)ogy ·a beteg, receptjeinek átadása közben ne. 

. Október. 10-én,. a budáp<'Sti, a .. szegedí és. k!ihögjön, ne tüsszentsen. rá a gyógyszerészre. · 
a.szt~linvárosi után, megnyílt-az·qrszág negyedik Ugyanilyen üveglapot helyeztek el a vény nélkül, 
szocialista gyógyszertára; A p'tlrt; az egészségügyi kapható gyógyszereket expediáló gyógyszerész és 
minisztérium, gyógyszertáti <isúcssz.ervezetünk és a pén;,táros munkahelye előtt is. A vényátvevőben 
a megyei vállalat olyan új egészségügyi intéz- ' kisebb észszerűsítésekkel oldották meg a fiákos 
ményt létesített . a dolgozók egészségvédelmére . berendezést is a munkateremben elkészített gyágye 
és egészségük helyreállítására; •arríelyhez az élen- '''·•szerek számára. K:ülönböző nagyságú . fiókok~L 
já~ó•szovjet t~pasztalatokat és amátműködő bánom csináltak a poroknak, a kenőcsöknek és külön 
gyógyszertár legjobb hazai .. tapasztalalait is feJ- .. .,rekeszes fiókokat a folyadékoknak, hogy az üvegek 

· használhatták A ~zocialista gy<Ígyszertár jellege .. fel ne boruljanak Nagyobb üvegek számára külön 
elsősörban a munkaterem legkorszerűbb beren-. szekrény kérő!· gondoskodtak a fiókos berendezés 
dezéi;éberi· és. felszerelésében, a:z, ülő lllunkahelyek alsó részében. Amikor a vényre nívezetett számot 
jó gyakorlati megvalósításában, újítások és ész- . a gyógyszerre. várakozónak kiádják, a vény az 
szerűsítések bevezetésébeiJ, a .. l)1urikamenet helyes odanyíló ablakocskán át jut .e) a munkaterembe.' 
megszervezésében, a szacialista munkamódszer át- ·A fiók számpzott oldalát a munkateremben csak 
vételében, alkalmazásában és továbbadasában nyil, akkor fordítják a vényátvevő felé, amikor már a 
ván11I meg. Feladata, a jó. gyógyszerkészítés, ajó vényen is feltüntetett számú gyógyszer eiké
gyógyszerellátás állandó szem előtt tartása me}lett, . szült. Bizonyos idő eltelte után külön erre a célra' 
hogy példát mutas:Son, szakmai és• népnevelő: ,szolgáló rekeszben helyezik el az el nem vitt gyógy
munkájával szüntelenül' .. tanitson. Ne szigetelje e) -; szereket, hogy az azokra kiadott számok felsza ba-. 
magát, ne zárja el t11dását és tapasz;talataüa szakma ' • duljanak A .. számozás ilyenkor úgy történik; 
nagy közössége eló1c A szaksajtó. nyilvánossága ·hogy a már kiadott28,as szám helyett 28/a számot. 
előtt: beszélje meg vénykészítési, vizsgálati és kapa más vénnyel jelentke.ző. Az officina 5 részre 
munkamódsz~rátadási problémáit. Necsakforrnai- . tagozódik: a vényátvevő és vénykiadó; »kéziel
lag; ·hanem tartalmilag is .tanúsítsa, ·hogy lJ szqeia'<: · adás«, a specialitás,osztály, a kötszerek kiszolgálta'; . . 
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lása, azötödikaz orvosi műszereké$ fog*szafi cikkek 
i ' osztálya. Október !O·én este a. praktikusan ésízlé
·.·- · seSen megoldott, necnfénvben úszó offidnában 

az egyes osztályok jelzésére még nein Volt semmi 
·< · .felírás, Az. a iervük, hogy az egyes részlegek 
· (elett csak számokat rögiitsenek és a gyógyszer

·tárbah. elhelyezett táblán tűntetik fel, hogymelyik 
. s'zám milyeli osztálynak felel meg. 

A MU]\/KATEREMBE 

á négy tárat úgy állították be, hogy a helyiség 
tágas, világos és levegős legyen, a gyógyszerészek 

a technikák kényelmesen dolgozhatnak ülő 
. munkahelyeiken. Három tárán készítikel a magisze 

··: : tralis gyógyszereket, a negyedik !árát egyelőte 
·a gyógyszerek. belső ellenőrzésére rendezik be. 
.A 3 tára rendeltelésében és felszerelésében újítás; 
hogy az első !árán csak. belsőleges, a másodikon 

' c.sak külsőleges gyógyszereket készí üinek, a harma
•; dik pedig az.·ü: n. gyorslára. Ez utóbbin csinálnak 
< .meg minden olyan gyógyszert, amelyeknek elkészf
., ; tése csak percekig tart és megelőzik a kenőcsökre; 

· lorrá~atokra, pilulákra várakozók vényeit. Ezek 
; . _többnyire egy·szert tartalmaié gyógyszerekés ezért 
·' .indokolt is azok soronkívül i expediálása. Ez a gyors

tára. egyúttal kiségítő tára. is. Ennek a hátnfas 
;, Tágoltságnak az a legfőbb előnye a vegveS fárákkal 
· ' szemben, hogy az egyik t árán csak belsŐleges kemi' 

káliákat, ga1enikumokat, a másodikon csak külső
,, leges gyógyszereket kell csoporlosítaniok a tára 

, előtti és. ol dalt fol ytatódő nyíl t lJokokon. A munka
,,, • ~sztal félkörös ·bevágása · előtt egyenesen állnak 

·a mérlegek; mögöttiik az egy, és kétkeresztesszerek 
i _szá!llára. a zárható szekrény ek. Azt már a, gyakor
c,]at· fogja megmutatni, hogy a szemben elhelyezett 

níerleg nem zavarja-e, különösen a kis szekrények' 
'·'ből, :.a sz(ikséges szerek gyors .)eemeléséL Minden 

egyes. tátán egy gyógyszerész és 'egy technika 
, .dolgozik.· Az egyes lárák . berendezésében: is sok 
' kisebb-nagyobb észszerí\sítés érvényesül - a szig-

riaturák kézhezrakásától az edények elhelyezéséig .. · 
• · Érdemes eljönni Pécsre tapasztalalcserére, ahogyan 
; .a p!étsjek is jól körülnéz tek, hogy mindent meg, 
' )ialósítsanak, ami <IZ eddigi három gyógy'szertárbat\ 

példamutatóan bevált; . ._ . _ .. 
A megnyitás napján még nem szemelték ki 

a, belső ellenőrzést végző gyógyszerész t. Mondj.ák, ·· 
hogy ennek anyagi oká is van, merl még nem' 
tudjak, milyen fizetési kategóriába sorolják, sorol
h<Jtják az ebben a fontos munkakörben foglal

-',koztatötl' ál)alitikus'gyógyszerészt .. Azóta nyilván·; 
,· mM ez a probléma is megoldódott. 

~--··; : -- ' 
',, ·- .. :. - !i. 

A TÖBBI HELYISÉGET 
: ; úgy tervezték meg, hágy azok a munkateremben 
:•;·: 'és . az offkinában dolgozó gyógyszerészeket és 

. teclinikákat állandóan -és a leggyorsabban ellássák 
a'·Iegszükségesebb anyagga), és munká}ukal, a 

;: '.betegek gyógyszerellátását minden . tekintetben 
~;:::;;megkónnyítsék. · Nézzü.k meg· közelebbről . ezeket 
;: az, anyagellátó termeket. Az officina végén' a 
" ':,spe.cíaliÜs-átvevő helyiségbe jutunk. Ide érkezik, 
·•~•i}t veSzik át, osztályozzák és könyvelik a gyógy-
" ,-,-~-

szerkülönlegességeket, inielőtt azókaf a · kisel:>h ' 
vagy a nagyobb Iiften felszállítják a fölötte lévő 
spedalitás-raktárba. A laboratórium felszerelése 
a megnyitáskor még 'hiányos· volt, ahogyan akkor 
még nem döntötték el azt sem : mil vigyenek át; 
hogyan szereljék fél a fiunkateremben levő üres 
!árát a belső ellenőrzés lebonyolílá>ára ... Csiga-. 
lépcsőn rrrehetünk fel az any_agraktárba, amelyben 
üvegtolóajtós szekrényekben állnak az alapanya
gok, herbák és a kötszerek Itt és az efölötti helyi, 
ségbekerülnek feliiften a defektáll állvánvedénvek 

fj:t impleálják azokat és így küldik vissza Úgyancsak 
Iiflen a munkaterembe. Lenn találjuk a tágas 
mosogatót, amelynek egyik sarkában elkülönítve 
a desztillálásra is be akarnak rendezkedni. A munka
,teremből ideküldik le Iiften a piszkos mozsarakal; 
palendulákal, spatulákat, itt mossák el és szintén 
Iiften továbbítják a vénykészítő dolgozóinak. A 
pince négy kisebb helyiségre tagozódik. Az elsőben 
a folyadék(lkat, galenikumokat tartják, a második
ban a kenőcsöket és ugyanitt elkülönítve a nagyobb 
tnennyiségű savakat is. A harmadik pincefülkében 
az ásványvizeket, ugyanitt zárható szekrényb~ri 
és ládában a kúpokalés a szérumokat, míg a negye-

. dik helyiségben a röbhan0, tűzveszélyes anyagokat 
tárolják. 

A KÉT LIFT SZEREPÉRÖL, · 

a ki.s és nagy lift jelentőségéről ebben az új szaeia
lista gyógyszertárban külön ls beszélnünk kelL 
Mert a két lift itt nem lélektelen szállító-eszköz, 
hanem szerves része és segítője .annak a nagyszabású 
munkának, amelyet a lelkes kollektíva, közöttük 
három államvizsga .. előtti gyógy&zerész a' mirid .. 
magasabb színvonalú gyógyszerkészílés érdekében 
végez. A pincétől a munkateremig, az anyag-' 
raktárig, mindenütt valósággal aktív közreműkö
déssel szállít, visz, hoz, és ezzel vitathatatlanul 
résztvesz a kollektíva egészségügyi felaqatának 
teljesebb elvégzésében. 

. A DOLGOZÓK FOKOZOTT IGÉNYE&SÉGÉT 

elégítik ki a férfi és női öltözők, mindenki részére 
külön szekrénnyel, valamint a két csempézett 
tussoló-helyiség. A lál'salgó, amely könyvtár, 
egyúttal ebédlő is leSz, és nyilván itt tartják 
majd meg a termelési- és murikaértekezleteket, -c-. 
ugyancsak ezt a célt szolgálja. 

ÚJITAS MEG 

a gyógyszertár bejárati része is, bár ezt az .új 
szegedi patikában villamosítással. és így könnyeb
ben kezelhetöen oldották meg, Itt azonban a maga 
egyszerűségében még tisztábban érvényesül a szaeia
lista segíteniakarás. Éjszaka az ügyeletes csengő· 
alatti »rögtön jövökdelirat válaszu! a csengetésre, 
a gyógyszerész belső gombnyomása következtében 
megvilágosodik Télen vagy eSŐS időben azügyelefes 
a gyógyszerre . várakozó! beengedi az előtérbii, . 
A gyógyszertíí.rból az előtérbe külön ablakócska 
riyHik a gyógyszer kiadására. 

,, '/_::· __ :·---,\~-;_ ·: 
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. Ai úJ ciYöGYSZER.TAR MEliNYI:TAs.M'·f 

Szabó Pál a. vállalat .igazgatója megállaj)itéitla; ., 
hogy a győgyszei'tárhálózat fejlesztése is lépest 

· ·tartott a gyárak·. és intézmények . nagyarányú 
fejlődésével. Mint kimagasló szacialista létesítinényt 
az új pécsi központi szacialista gyógyszertárat 
most adják át . közegészségügyi rendeltetésének, 
amiért egyformá!l . _köszönet jár pártnak, kor
mánynak, csúcsközpóntnak, munkásoknak, válla, · 
]ali és. gyógvszerfári dolgozóknak__ Az ünnepi 
beszéd után a. Gyógyszertári· Központ igazgatója 

·adta áf a kulcsol szacialista megőrzesre Arpási 
Jánosnak, a gyógyszertár vezetőjének. A meg-

. nyításL a, vállalat • jólsikerült .kultúrműsorral is 
megünnepel le. 

Ferrum albumi~atum saccharatum · solubile 
előáll):tása és a Liquor férrialbuminati 

sacchá~atns új előirata . 

A gyógyszerkönyvi . vaskészítm'ények közül 
a gyógyszerészi gyakorlalban leggyakrabban fordul 
elő a Liquor ferri albuminali sacéi1aratus. Kellemes 
ízemiatt.kedvelt gyógyszer. · 

A jelenlegi . f"rrum _1ll!Jil'la±um;n!lh:, ~111ely a 
. Liquor ferri albuminali saccharatus késúlésében 
. alapanyag, . igen ·nagy hibája, • hogy' hosszabb 
ideig oldathalJ ném tárolható, merC egyénsúlyi 
állapota l<önnyen .inegbéimlik. A kezdelben lúgos 

· kémhatásít folyadék bizonyos idő utárr sava)lyú 
·pH f~lé való eltolódást mutat Ennekaz a követ
kezJ11énye; hogy a kol,loid vasalbumin J11~gbomlik.. · 

. A kicsapódás irreverzibilis, A ké$zít!llény \:).omlását 
elősegíti a szesze5 fahéjvízés aszirup. De gyorsít
hatja a folyainatot a levegő, fény és a meleg is. 

'A megindult bomlási folyamatot a, készílés során 
hozzáadott nátriumhidroxid sem tudjá megakadá
lyoznL A·tárolásnak egyellen helyes inódja. az, 

·hogy kisebb üvegekbe töltve, légmentes~n elzárva, 
sötét, hűvös helyen tartsuk. 
' . Az OKI a nehezen beSzerezhető gyógyszerek 
pótlására 1200jl951.,ilL150/1952. sz, a. új előírást 

'ad a LiqUQ.r ferri albuminali' saccharalu~ helyette-
. · sítésére, a Liquor ferri caseinati-ban,. ilL ~.Liquor 

;Jerratus-ban. · · · · 
Kísérleteim folvamán sikerült ·előállítanom 

. ,egy stabil, fe~étjetartalmú vaskl'szítményt, amely-
.nek kémhata'sa gyengén lúgos. Gyógyszertárban 
könnyen előállítbató és korlátlan ideigeltartháló 
anélkül,· hogy a legkisebb bomlási folyamatot is· 

. mula,lná. · · · · . . _ .. 
Tekintve, hogy a Ferrumalbumihah.lm saccha

: ra tum solubile kiinduló alapanyaga a Ferrum 
oxy da tum sacchar a tum solu.bile, elsősorban a '~iin-
duló alapanyaggal foglalkozom. · · 

A · Ferrum· oxydaturu sacchariitum solubile 
külföldön igen kedvelt vaskészítmény, alig érezhető 
vasíze · éS·· csaknem . semleges kémhatása · miatt. 
A deGentnim útján ritkán jutunk hozzá és az 

·eddigí előiratok szerint ai előállítása is nehézkes. 
·Igyekeztem tebát ·· olyan előiratot és: módszert 

kldoígoin( ame(y megkÖnl1yíH a gyakorló gy ágy, 
szerész dolgá t. · · 

Ferr~m s~quichÍor~tunl· 
N atr. carO.·· sicc. 
Natr: hydroxydatum 
A qua fontis quarit, sat.. 
Saccharum album 

300 g. 
230 g 

20 g 

900 g. 
Aqua deslillala kb. 2000 g "(a kimosás végén 

kloridmentesítéshez) 

.. Előállításához szükségeS eszközök: 2 db l lit. 
jénai pohár, l d_b 10 lit. befőttes üveg, 2 db 14 cm 
tölcsér, l db zománctepsi, 30 cm átmérőjű dörzs
csésze. A kapolt anyag súlya kb. 1000 g Fe-tar-
talom kb. 5-5;6%. . , 

Készítése ólymódon történik, hogy• külön · 
feloldjuk a Ferrum sesquichloratum cryst-ot és 
a Nalr. carbon. siccum-ol 1000-1000 g meleg 
deszt. vízben. A feloldott Ferrum sesquichlonltum,ot 
szűrőpapiroson egy 6 litereS. szélesszájú üvegbe 
Sl'űrjük. Mégszűrjük a nátL karbonát-oldatot is 
és 'ezt apró részletekben hozzáadjuk a ferdklorid c 

oldathoz, bevárva rriindig, míg a csapadék eltűnik. 
. A nátriumkarbonát-o!d"t adagelását addig foly- 1 

tat juk, míg az túlsúlyba.jut·és vörösbarna csapadék 
.keletkezik. Kivett próbája a vörös lakmuszpapírt 
megkékiti ti.· Fontos, hogy mindig a f.erdl{lorid
oldathoz öntsük a nátriumkarbonát-oldatot, nerri 

. pedig megfordítva, mert ellenkező esetben oldha> 
latlan . készítményt kapunk. 

A kapott vörösbarna egynemű csapadékot 
ülepítéssei mossuk mindaddig, míg a mosóvíz_. 
AgNo3 oldattal éppen :csak opalizál. Ezután a · 
kimosott csapadékot vászonzacskóba öntjük és · 
felakasztva lecsepegletjük belőle a vizet. Ezután 
a vászonzacskóból kivesszük és ·egy keverőedény
ben-összekeverjuk ·a fent eléíírt mennyiségű .cukor
ral és a kevés vízben feloldott .NaOH-val'. Mosl 
az egészet tep~ibe tesszük és 70°-80° -ot meg nem 
háladó hőmérsékleten megszárítjuk, majd porítjuk. 

Készítésekor a vasklorid,oldatból a nálr. ka.n
bonát-oldathatására kolloid vashidroxidkeletkezik 
.A felesleges . karbonáttal lecsapott vashidroxidot 
klorid-mentessé. mossuk. Cukorral és nátronlúggal 
besűrítjük és poritjuk A kapott készítmény barnás-. 
fekete színű, édes és aljg észrevehetően fémesízű. 
Vízben könnyen . oldódik. Kémhatása csaknem 
semleges. 

Ezt a. Ferrum oxvdat. sacchar. solubile-t 
használjuk fel alapanyagÚ! a Ferrum alb. sacchar. 
solubile előállításához a következő előírás szPrint : 

Ferrum oxydat sacchár. solubih~ 470 g 
TojáSfehérje* 220 g 
N atr. ·hydroxydat. \O g· 
Aqua des!; 30 g 

A porrádörzsölt Ferrúm oxydat. sacchar. solu
bile-h~z apró részletekben hozzáadjuk a lojásfehér
jét, majd ehhez a feloldott nátr. hidroxidot. Addig 
keverjük, míg sűrű barnásfekete péppé válik. 
Ezután 40°-ot meg nem haladó hőmérsékleten 
tartjuk. Teljes kiszáradás után porítjuk Az így 
kapolt . készítmény vőrösbarnaszínű, alig_ észre
vehetően vasízű. A vízben könnyen oldódik Vas-

. ' 
-*Kb. 8 tojás mUllon átllyOmott nyers fehérje. 
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-tartahnát, mely ~_:_5,5% legyen, a Ferrum alb.~nál 
leírt módon határozzúk meg. A mennyiség négy-

--'· 

szerese veendő. a- vizsgálatokhoz. . , · . 
Az így kapott Ferr.uin al b.· sacch. solubile't 

használjuk fel a Liquor ferri al b. · saccharatus. 
készítéséhez a, következő előirat szerint : · 

A készítményt k9rlátlm( Meig. d tarthátjuk 
anélkül; hogy . benne a bomlás lEigkis<!bb jeíe is 
mutatkoznék. Egy .évig állandóan, az ablakban 
tartottam változó hőmérsékleten (16"-30°). Az , '~i.Eil 
üvégét többször kinyitottam. Ezen idő alatt semmi

Ferrum 'alb. s3cchar. sol ub .. (5%)_ 60 g 
Aqua d~st. · 560 g 
Aqua cinnamami spirituasa l 00 g 
Spir. concentratissimus 80 g 
Tinct. aromatica. 2 g 

. Syr. simplex . 200 g 

Készítése :úgy történik, 'hogy a Ferrum al b.· 
sacchar. solubile-t a fent előírt víz 1/ 3 · mennyi-·. 
ségével eldörzsöljük és megfelelő palackba önt jük.· 

-•. A ·visszamaradt víz men.nyiségével átmossuk ·a. 
· ·rilozsárlian .maradt részt. Ezután hozzáadjuk 'a 

fent előírt többi anyagat és vatJán megszűrjíik 
· Sötét . vörösbarnaszínű, tiszta, átlátszó, fűszeres, 
. édes, alig· észre'{ehetően vasízu, kissé lúgo_s kéUJ;, 

. hatású folyadék, 'mely .a ráeső fényben zavarosnak 
.látszik. Sűrűsége 1,56-1,58. 

Vastartalmát, mely 0,3%, a gyk-ben a Liquor 
. .ferri al b. sach:-ban leírt módon határozzuk meg .. · 

féle változást, ülédék-képződést, zavarosodás\, vágy 
szíl)változást hem észleltem. · · . 

A készítmény tartósságához nagyb~n hoziá
járul az is, hogy a tojásfehérjét sikerűlt a vas• 
hidroxiddal kol1oid állapotba viimem. Az alap
anyagat nem dörzsöltem el lúgos vízzel, mett 
már a készítéskor hozzáadtam a lúgot. A szesz
koncentrációt állandósítás miatt növeltem. Fontos 
a kiszárítás hőfoka is. . . . • · · .. 

Összefoglalva tehát, ez .a k~lloidális vaské; 
szítmény jól oldódik vízben, állandónak mondható 
a vastartalma, korlátlan i(leig tárolható, alig 
fémesízű, gyengén lúgoshatású és. )lázilag· is elő
állítható . 

. Forgáés Bétd dr, , 
a 3/20-as gyógys~rtár vezetője; 

Ercsi · 

, A GYAKORLÓ G YÓGY.SZ'ERÉSZ MűHELYÉBÓ'L 

. ; A SOLUTIO JbDJ $PIRITUOSA KÉSZl\ÉSÉROL 

· . Az OKI egy :korábban he>zoÚ határozatával a IV. gyk> 
··--ben .hivatalos Sohlfio jodi spirituasa P. I. nevű készítmény 
·:köteleZő helyetteSít.ésfr.e ~.odum' solutum néven jód,nak leg· 
, .töményebb szesszel -készült 3%-os Oldatát tette hiVatalosSá. 

<: -:·_ :: J~mere.fes·, hogY ezen készítményten ai ellenőrző vÍzsgá.: 
--lat0k már aránylag rövid eltatfási idő után is jódhidrogén,. 
-'Jiipbjódossav~ t~vább4 az··etilalkohol oxidációS termékeinek 
~épződése_ követk:eztében jódhiányt m~tattak ki és fl· készí~,-, 

<mépy :erösen,·sayhn)'ú kémhatásúvá. vált ... , ~ . ';-:: 

_- Az ŰKI a készí~ményben végbe11J.enö,' ter~piás sZempónt
- ·.;;;._ b-ól is kifogásolható" vegyi vizsgálatokra va:ló tekintettel, ezt 

; -a. határozatát a kö4elmultban hatályon- kív-Ql helyezte és: 
újabb határozatot hozott (OKI Ch. 11.310/195'3. sz:) a IV. 
gyk:-i SolutiO jodi' spirituasa P. J. kötelező helyettesítésérg;~. 

ban-csak úgy gyPzödhet meg, hogy a készítménjf az-elkészi~ 
tésrEr haSznált e,dénybóT egy másik edénybe önti át és ezt a: 
műveletet siükség esetén 'eSetleg többször . is -meg kell 
ismételnie. . · -· ·. .. - . · · .' .-

Az. előirat . _alapján eijá~va~ fent~~lített - óYatossÍlgi 
rendszabály figyelembevét~le nélkül előfordul4at, hogy a 
készítmény jódtartalma az oldatlap.ul m·aradt jódkristályok 
következtében alacsonyabb lesz az előírtnál. Elűfordulhat_ 
azonban, hogy az il )ren tökéletlen oldáSsal ·nyert "_készítmény· 

· ben á használatbavétel során~:-a készítéskor oldatlanul ma~adt 
jódkristályok lassan 'oldatba mennel{. Ilyen_ esetben a készít-
mény jódtart~.lma az előírtnál magasabb lesz~._ ·, , 

·A készítéskOr tehát célszerűbb a IV~-gyk .. SOlutio jodi 
·spirituosa P. _J. című cikkelyben leírtak __ alapján eljái"ni. 
A porrádörzSölt káliumjadidOt és a jódkristályokat az OKI· 
előkatban megadott szesz. és Víz elegyériek kis részletében 

-··· Az Új aD b_ OKI-határozatlal hivatalos~·á -_·tett kész(t-~ (200 g) feloldani· és ha a jód feloldódott, a· szesz-víz keverék 
-mény hasonló a·]V. gyk..i készítményhez" és attól ~csup~t:J- tö~bi részé~el ~legyí_teni. ,,. _"· - -
:a j.ó4 és káUumjodid százal"ékos tartalmában, továbbá a S?esú ·.A készítéskor alkalmazandó oldási- technika. j~lentösége· 

. k-ohcentráció megváltoztatásában tér el. Lényegében tehát a VIH- Szavjet Gyógyszerkönyv ;előira"tában is ~ifejezésre 
··,;ezzel .ismét a káVutTijodiddal stabiliz~lt készítmény .vált jut. A VIII. Sz. Gyk. hasonló készítményében a súlyarányok 

:hivatal ossá. · · · · azonosak-az OKI-határoZatban megadottakkal és az utóbbitól 
. - Az OKI-határozatnak 'a készítmén)r're vonatkozÓ előÍraÚt csak annyiban téfnek el, hogy a készítmény a jód-kálium-

- a ~öVetkező .: . - . .- . . . : · - . - . . :t jodi!f keVerékeLg/v %-ós arányban· taftalmazza (a VIII. Sz. 
5 d Gyk. egyébké~t is a l~gtöbb folyékony galenikus készítmény-

-__ o· g jó ot (J od um) és _.'ben .ezt az elvei' atkalmazz_a). A készítésn~- vonatkozó előirat 
===-·"'· ~"'-·~-2W~(káliuin]Odidot '(Kafiitm jodalllm) "pórr'ádöfz~Ö~ a· következő:. · 

·lűnk, majd a keveréket jólzáró üvegben · · 
A65 g legtömé~.yebb szesz (Spirit us cohcentratissimus) ,;es iágasalib : üvegdugós edé,nyben feloldorik ·20 g porrá-

~ dörzsölt káliUmjadidot 40 ml víz és 95 fokos szes_z egyéhlő 
·465- g desztillált víz (A'qua deStillata) elegyében oldjUk.-· _ térfogatnyi mennyiségéből készűlt elegyében. Vízszívó -szö-. 
Miután· az OKI határozatai gyógyszerkönYvi Ci~kely% · vetből készűlt zaCskóban1 50 g jórlot helyezünk el és a jódot 

.. jellegével bírnak éS p készítési technológiát illetően is irány- tartalmazó zacskót úgy függesztjük fel a káliumjodid-ol-
·.·adók, fenti határozatnak a készítésre vonatkozó- előirifát dat tartalmazó edényben, hogy az ott éppén csak a folyadék. 
nem tartom célsieríínek, és ezt az alábbiakka]. indokolDnÍ ·: felűletével ~rintkezzék. Az edényt dugójával elzárjuk és a jód 

·A jód~kÁliumjodid keverék p~rrá Qörzsölés~ hoss~adalni~s teljes ~ldódásáig ·állni hagyjuk. A kapott; oldatot á víZ-szesz 
_és fárasztó művelet, Az így eldörzsölt keveréknek a szesz:Víz ~legyével, mellyel előzőleg az edényből kivett gézzacskót 

;L_-. elegybe-való bevitele után annak oldódása a sötét folyadékban fehérre öblítettük; 1000 rnl-re egészítjük ki. ' 
"-<··.:·nem ellenőrizhető. Tapasztalatom szerint a 'készítményben, -Kun FerenC 

. még gyakori ·rázogatás alkalmazása mellett is maradhatnak 
24. óra· elmúltával oldatlan ul_ maradt jódkristályok. ' " 

A készítő a jóö teljes, oldódásáról ~ sQtétszínű 'oldat-
1 Furattal ellátott dUgóban _elhelYézett 

jódepruveta vélep1ényem · szerip-t alkillmp~abb 
Nérnédy-féle 

erre- a.:Gé:lra~-
. ' 

',." 

ADATO E:. A MIXTURÁ: SEDATIVACONlP~~rfk •. · 
RECEP1'URAI ELKÉSZÍTESÉHEZ .· • .. ' . · 

. ~ 

·.A GYÓGYSZ'ERltSZ 

- \ ... 

hoziáöntjük ·az Í. Sz:· Üldatot, .a nátfiumfeniletilbarbituráf 
és az, amidazofen szeszes.oldatát a IL sz. elegyhez, úgyhogy 

,az 'üveg falához tapadt csápadékat a szesz lemossa és fel-
N~Uropátiás, .. hiszt~riás betégek kezelése -alkalmával ~az' ~oldja. Aszeszes oldat hozzáadása után_ az üveget két-három

oryes gyakran -~é~yszef~l· m~~álto~tatni 'a rendelt' (y,_ógy~ . szar: összerázva azonnal boizámérjük az etőírt 100 g egyszerű 
szert, azono.shatasu szerek 1wzott valagat va; a beteg ._!neg- szirupot és a kapott tiszta oldatot ismételten összerázzuk .. 
nyugtatására. Több azonoshatásó köz·ismert gyógys~i"- , Majd részletekben hozzáadjuk. a rendelt 100 g narancs
specialitás, mint' pl. a Neurolin-szirup ·.és .. Sedatin-siirup : szirupol, olymódon, hogy a nátriu'mfeniletilbarbi~urát és 
gyártásának · és forgalombahozatalának · megs:z:űnése ·. óta. : at amidazofen oldására használt üveget háromszor kb. 20-20 
az orvoSok szívesen rendeliK a mixtura sedativi cómposifa-t. · g-os. narancsszirup részlettel átöblítjük Erre azért van szükség, 
Ez magisztrális gyógyszer, ·korlátozás nélkül rendelhető és 'mert· ~záltal elkerüljük az oldatok két edényben történő 
lényegesen jobbízű készítmény; mint -a hasonlóhatásó t~bbi késZítése alkalmával előálló hatóanyagveszteséget. Végül 
·gyógyszerek. · · ·_ _ . , a kész: sziruphoz hozzámérjük a 0,50 g folyékony kína· 

. A »Mixtura sedativa . composita« r17tept'urai elkészíté- kivonatoL Sárgás vörösszínű, kesernyésízű, narancsillatú 
.sének médját először Csipke dr.- és Némedy dr. írták; le· a tiszta oldatot kapunk. 
'» Vénykészítési lt~Z:fkönyV~-ben;, -~mely)910-b~?')elent_ -~eg · Készítettünk olyan oldatokat is, amélyekben a fenfi 
mint a Formulae·'Nörmales komrnentarJa; Elmra~uk sz~nnt , előírás szerint l g feniletilb.arbitursavas nátriurnot és 3 g 
a ·poralkatrészeket Szélesebb - hengerpohárban vízfúrdön · · amidazofent oldottunk fel egy mixtuta s~dativa composita 

. kell o1Qahi,.ami hpsszada1m_as művelet,. á·receptur.ai m\mkát . dosis-ban. Ebben az esetben is teljesen tiszta oldatot k~ptimk. 
késlelteti. és a li~teg ·v4ral~ozási i~ejét VI~~öveli: · Tehát ai orvos a nátriumfeniletilbarbiturát és az amid-

, 'azofen mennyiségét ezen a határon belül a beteg egyéni tulaj-
. A Vériy gydts''_elkészítésének· módjáf ·»A-.'Gyóg)rsz~résZ« donságainak· figyelembevételével tetszés szerint változtat-

1953. május l-én megjelent számában Y~A gyakorló g~ógy- 'hatja. , 
sierész m(íhely,~ből« c. rovatba!l istpertettem, , . . . Meg . kell azonban . jegyeznünk, hogy a nátriumfenil
. Azóta'-~ mixtura seClativa.composita-t !latnum phenyl~ etilbarbiturát és az amidazofen intenzív keserű ízét a mixtura· 
aethylbarbituricum'. és · am\P,azofen hozzáadásával a'ngina sedativa composita nem léplezi, illetve fedi el és a gyógyszer 

, .-p'ectoris-ban szeilvedö.-~et~ek görcsös· fájdalJ!iá,nak enyhí~ annyira keserűízű lesz, hogy célszerűbbnek látszik, ha az_ 
, ;.t~ére is · alkalmazzák ·., · - ' · . orvos ezeket a gyógyszereket nem oldatban, hanem a kellemes-

A recepturában léggyakrabban előforduló Vényminták ízű szirup adagolása melleft tabletta alakban rendeli. . 
előírása a követk~zö: . Hatástaní é...;; technológiai szempontból egyaránt kifo-

L Rp.~ . . . . · . 
Natrii phenylaethylbarbituriti . · ·. : 

_ 1 • . •. -,, gramma semis (0,50) 
Mixturae Sedativae_ .compOsita~ · ' ; 

do sim unqm (l.) 
. . Mf. Sol~tiŰ. , ~ 

Qs.- NaÍJönta.'3Xl evőkaTJáHal_·, 
. . ' - -

2. Rp:;, .. . · · ·. , . . . 
: Nat[ii phenylaethylbarbiturici ....._. 

gramn;a semis (0,50) 
A~idazopi-_i~ni _ . 

. . , grammata, d~o (2,0) · 
MiXtur:ae s€t1ativae comp'ositae~ " 

gástalan gyógyszer csak az orvos és gyógyszerész együttes 
. muli.kájának lehet a gyümölcse. A mixtura sedativa compo
, sita gyógyszerész-technológiai szempontból kifogástalan ké
: szítmény. Mint hatásos és a gyakorlatban jól bevált gyógyszer. 

líélyet kapott az Issekutz-_féle gyógyszerrendelési útmutató-
, ban. is . 

:Reméljük, köileményünkkel sikerül~ a kartársak figyei
mét olyan magisztrális gyógyszerkészítményre felhívnunk, 
amelynek helyes elkészítése igazi gyógyszerészi munka és 
valóban komoly gyógyszerészi szaktudást igényel. 

Tanay István dr. 
5/19-es gyógyszertár, sopron 

SZEKUNDER KALCIUMFOSZFÁT 
JELLEMZO REAKCIÓJA ~. dosim' unam (!.)_ 

Mf. ·solutio , , . . A Gyógyszertár Válla1at Budapest 'gyógyszerviz~gálati · 
__ _Ds. Nappnta 3>< l evökan~llal .tájékoztatója a hiVatalos szekunder kalciufnfoszfát azonosí-

. · · tására két reakciói közöl : 
- ' A feniléhlbarbitur~~vas-'nátrium é; amidazofen oldása ' ~ »l) ,Ecetsavas oldatában (D, l g 5 ml-re) ml R-kálium-
szirupos gyógysz~rekben a magiSztrális receptur;~ban1 gyakran oxalát fehér 'csapadékot ad (kalcium). 
előforduló művelét.·.Az ilyen,._gyögyszerek helye_s, elkészítése 2) 0,5 _g 1-2 :rhl R-ezüstnitráttal összerázva, sárga 
.soKszor kainoly feladat a g)\akorl6· gyógysz~rész számára. csapadék keletkeZik, -a folyadék savanyúvá válik (lakmuszt 
-· Ha az orvos a· mixtura sedativa compOsita-hoz· csak pirosra színezi, foszfát).« . 

'felliletilbllrbitUrs'ávas nátriUmo.t" i'endel,_azt a kész sz_iruphoz Ez a két reakció bebizonyítja, hogy a vizsgált anyag 
ádjuk. hozzá, mert · a.- há trium· pn~nylaethylbarbituricurn ·· kalciumfoszfát és pedig nem tercier foszfát, de nem bizonyítja 
a kész szirUpban i$ feloldódik. Ha még amidazofent is rendel be, -hogy szekunder és nem primer foszfát. 
hOzzá, akkor,· hogy a 'vizfür.d9. alkalmaiását. el~ei:üljük é~ Az alkálifoszfátok megkülönböztetésére azt szoktuk f~I
mégis t~s~ta olda~ót kapjunk, célszerű az a!'ább!ak s~erint · h8.sználni, hogy a szekunder és tercier foszfátok fenolftaleinra 
-eljárni: .,.·- :- · _- ·, ' , · - . - '-Iúgosak. -Ezt a kalciumfoszfátéknál nem tudjuk közvetlenül 
'_ KözisrÍi~rt, ·hogy a nátriUm feniletilbarbiturát és az , felhasználni, mert nem hidrolizálnak. Ha azonban kálium- .. 
amidazofen szeszben bőségesen oldható. Minthogy a mixtura . oxalát-oldattal, rázogatjuk a kalciumfoszfátoka t, kalcium
sedativa composita előiratában 15 g tömény szesz is van, , oxalát és káliumfoszfát képződik, mégpedig olyanrendű-
a vény elkészítése ~~~!!-Imával ~~t _oldat?t ké-s-zít~n~. . . . : káliurnfoszfát, amilyen a kalciumfoszfát volt, miután a. ka_l· 

l. oldat: LemerJuk a fen~leülbarbitursavas n,atnumot dumfoszfát semleges vagy foszforsavas közegben mmdtg 
és az _amidazofent és ~0 g-t?s _ _fe\lé~ _gyóg)ts~e_~es- ~vegbe:_n.- '.szabályos, Az így keletkező káliumfoszfát hidrolizál, és így á 
15 g t9mépy s~e~zben T?zogatv.~,.felo~d~pk: , Az uv~g_ ny<:kat. szekund& vagy tercier- megvörösíti a fenolftaleint. A reakció-

-a. ~z~~?- parolgasa!lak- megakad~lyozas~ra :ep ~parafadu&ova_l : egyenletek : 
lezarJulc : · · .: - · 

· IL oldat: 200 g-os fehér· üvegbe bemérjük a 0,50 g · 
'nátriumhenzoátot, ·amelyet az" előírt 15 g desztillált vjzben 
feloldunk . Az így kapot,Í oldáthoz »pro receptura« <!löké-. 
·.szített finomanelporított és a Vl._.sz~ ·szitán átSzitált kal~ium· 
hiPoroszfit-ból JeiDérünk 2 g·ot. ,"Az el~gyef er~Iyesen addig 

, rázogatjuk (kb. 2-3 perC)j amíg ·a, kalc~qinh_ipofoszfit, fel-. 
oldódik és a túltelitett oldaliiól-pelyhes ilokkulusok kezdenek 
kiviílni. Ekkor hozzámérjük a 8 g·eiPorított kálciuinbron}idot, 
(eJ~ <:Jsal~iuwb~oin~dot; ~~o"_r~~p~p~a_« cs-ak ~urván· elpo~í-_ 
tani)- ~ .aZ elegyet. 1smetelte~- ~?SSZI;!razzuk.. P.!?p_~~ csap.adek 
vá,lik ki, amely részben az edény falához- tapa_d. E-~után 

l. Ca(!i,P04), + K,C,04 ·-+ CaC,04 + 2KH,PO,. 
2. CaHPO, + K,C,O, ->- CaC,O; + K,HPO,. 

. 3. ca,(PO,), + 3K,c,o,-+ 3Cac,o, + 2K,PO,. 

A 2. vagy 3. egyenlet szerint keletkező szekunder vagy 
tercier káliumfoszfátoldat fenolftaleintól megvörösödik. Míg 
azonban az l., illetőleg 2. reakció jófornián .pillanatok ~latt 

.folyik le~ a. 3. reakció dhúzódik, miután a tercier kalctUm
fosifát csak kevésseloldhatóbba kalciumoxalatnáL Igy tercier 
kalciuÍnfoszfáfnál Sem' kapunk egy-két percen belül reakciót, 
csakis szekundernéL 

2 lá 



_ A ·p~lmer és szekUnder foszfátok általában megkülón~ 
böztethetők a sók hídrolízise következtében Jellépő kémhatás 
alapján. -A primer fosZfátok oldatának ·kémhatása l~kmuszra 

·_nézve selnleges, a szekunder foszfátok oldatának kémhatása 
'lúgos. Az alkalifoszfá_tokk;al szembenei a vizsgálat a kalcium
-\r_együletekben neril · végezhető el, rilivel azok igen :rosszuL 

-~ hidroliz,álna~. A szerző. ezért ajánlja, hogy először a kalcium-
fdszfátot' alakítsuk át káliumoxalá~ segítségével kálh.J._ni-

. · f9_szfát.tá, mely vegyület már jól hjdrolizál, s ezután végezzünk 
v;i,~gálatot a:? "Qldat ,kémhatására. ·A reakció elvégezhető ~ 
Ibegadott: körülmények között,. .. . . . . - .. 
"'J Sokkaf egyszerűbbnek bizonyul· ellenberi -a Primer és 

·szekUnder kalciumfOszfát megkülönböztetése oldékonyság_ 
alapjá!). A g)rógyszerkönyvbtiil is·szerep1ő szekunder kalcium
Jc?,s~fát ví;r.ben igen rosszul oldódik a primer vegyülettel szem,~. · 
ben, melynek oldékonysága igen jó. 
. _.A ·gyÓgyS:iervizsgálati tájékoztatóban megado Ü reakciók 

mellett teh~t. egyszet:ű ·oldási próbával is el_ tudjuk- dönteni_, 
hogy milyen:kálciumfoszfáttal állunk szenlben. Ha vízben jól 
oldódik, Primer, ha rosszul oldódik,. szekunder· a vizsg~lt 

. irtyag. ' · .·' . · Zalayl(ároly dr~ 

. ST!l'\IIJM SÜ~FURATUM. AURANTIAClJM~OS POROK 
· KÉSZITESE · 

. - ·Sok . gJÓgyszéréSz mérgelödik, 'h~gy a_ fabOrárts, ·:nem. 
.. · .}J~9sSa. ki ~ökéletesen a stibiumos mozsarat. Pedig itt. főképpen· 
···< .• (sőt ínind~nképpe_n) ő a hibás. A Stib. sulf. aurant.~ot utólag 

kell a pof)<everékhez hozzáadni~ bögy ennek hosSzas kever
ge~és~t, .d.Qrzsölését elkeriiljük; rn,_ert a vegyülettől nagyán 

·Sok Jetapfid a pfsztill_usra és a· mozsár' falára. -Ezenkívüf 
· __ arra is .~gyeljünk, hogy az ilyen, és külöq.ösen alkaloidákat 
·tafialmaW · pórkever-éket sohase készítSUnk ú. n. dörzs
mozsá\ban, amelynek belső felülete durvára van- ·csiSz9lv.a.· 
»A· Gyógy_szeré?z-« áprilisi számában -Albisy László is szóvá--
-feszi;:hogy a mozsár falára· mennyi kodein képes letapadni, 
& ő iS az ,·alkaloida útólagas béméi-ése mellett foglal állást.
Ö _aiOn~á,n nem említi, hogy a kísérletét durvafelületű, 
;1vagy ú-j; simamázú mozsárban végezte. 

Balás Pál -, - ' 

'.·:--··A-' gyógyszerészi gyakorlatbankétféle mozsaril.t ismerünk; 
. tlörzsrnozsarát és keverőmozsarat. Amint a -név· is mutatja,· 

-...-''"~~~;Ldötzsmozsár egyes . .anyagok.dörzsölésére, pqritására,-a keverő-
~;,_.·-. m.ozsár-p~dig pornemű anyagok keverésére. szolgál, · Mindké~ 

~Szköz .re.rids;?;efint porcelánból készül, de míg ?. dörzsrimzsár 
-.--belSő· felülete érdes és durva, a_d.dig _a keverőmozsát: sitn~, 

·,porcelánm,ázas. Porkeverékek előállítása esetén, tehát, így 
a stibiumOs kodeines porokil~l_is, .a keverómOzsár használata 

_-;Iz .hídökoH. Dörzsmozsarat csak abban az esetben. has4~ 
,·J?álunk, h,a v:alamely- anyag porfinomsága nem kielégitő és 

-: . :~ poifin9J,hságot nöyelni akarjuk. Erőshatású, _kis. mennyi~ 
.ségben IéldolgozásrB. kerülö anyagokat semmiesetre sem 
télszerU- a'porkeverék többi komponenseivel dörzsmozsárban 

· ~ ltopiogenizálni. A stibium sulfurátum aurantiacum'-mal. 
,.s:z~nnyezett ·tno.zsara~ tisztítására _vonatkozólag pe<lig meg 
-~ell jegyezni, hogy a. mozsár:ba tapadt anyag arntilónia 

. _. _----;:-. vagy 1.1átronlúg - oldattal köhnyen kioldható és eltá-
volíthatóc Zalai Károly dr. 

'./ 

Székely Béla 
gyógyszertárvezető, Dabas 

A fenti előirat valóban célszerű és energia-megtakarí
tással jár -=- a IV. g.yk.~\ készítésmódhoz képest. H-? aZ 
ólomoxid nem -tartalm(lz peroxid-szennyezést, úgy a javasolt 
készítési- mód igen előhyös. Ha ilyen szennyezés jelen van, 
szintén megrövidül ugyan a készítési idő, de a reakció ·már 
nem zajlík le az előbbihez hasonló gyorsasággal. 

Mindezek figyelembevételével a kicsinyben történő elő
.állításbaii feltétlenül ·előnyös és helyes a javl:lsolt eljárás .. 
Nagyobb mennyiségek készítésében ugyanCS<:!k. használható,· 

.feltéve, hogy az anyagok eldörzsölésére :á1kalmas edény 
aZ előállítónak rendelkezésére áH. · / · 

Bánó· Tibor 
egyetemi T:anársegéd 

GYÓGYSZEREINK 

Ferroplex 
-A vörösversejtek feladata az oxigénnek ·a tüdőkből a 

szövetekbe szállítása, amit h_emoglo~intartalrnpk révén bizt,o_~ 
, sítanak. A vörösvérsejtek Száma féi-fiakban 4,5-5,5 mil
lió, nőkben 4-5 millió mm 3 -enként. Átmérőjük 7__, 7 niikron, 
v<_~.stagságuk kb. 2 mikron. Egy vörösvérsejt. hemoglobin
tartalma átlagosan 32 ezred gamma. A vörösvérsejtek maggal 
nem rendelkeznek, perifériás hártyából és hemoglobinnal 
telt cisztoplazmábó1 állanak. A vörösvérsejtek a· vörös
csontvelőben képződnek, s különbözö anyagokból épülnek 
fel, mint: #aminosavak, fehérje, ·réz, kobalt, B-vitaminok, 
vas és a vörösvérsejtérlelő ténye:cö. A hemoglobin összetett 
fehérje, magas molekulasúlyú, · mely három k~~J:i~~~~~~A;= 
bontható : globinr'a, vasra: és h€matinfa. --
0,335%. A vasnak az emberi.€:1etben igen fontos 
A súrvezet összesen kb. 5 g vasat tartalmaz . 
a hémogJobinba!í és a YérpJazrp.ában, 2 g pedig:a vérnJkt-;n 

ban:- A- szérum vaSszint j~~ JleiiiÍJ-eY~r- éS Piüt-t~~-r·. -~zérJ~t-
férfiakban 12Q mg%, míg nökber( át~agosaf! 30%-kal,~al3.csQ~ 
J!yabti.- Normális vegyesko~zton élő ember' naponta. _15 ·mg 
vasat fogyaszt.' A-szervezet állandóan veszít vasat,·s a klinikai 
vizsgálátok b"Zerint ez a Veszteség napi fél.milligramm, amely: 
normális viszonyok inelett. pótlódik. Vizelettel Csak ig~n 
mágas, a non_ná]istól nagyban eltérő parenterális vasbevitelre 
van kev~ ürülés, 'míg a bélPen v:askivála~ztás nincsen. A fölös 
vasmennyiség, melyet a Súrvezet nem használ fel, felszívódás· 
nélkül a bélsárral üfül kL A nők vasvesztesége átlagosan' 
nagyobb, mint a férfiaké, mert egy rendes n:tenses középérték-

. ben-25 mg vasveszteséggel jár. yashiányra vezethet ri ökben a 
terhe?ség és a_szopta~ás is. A vitshiány k.ülönböző.megbetege-. 
désekhez vezethet. Ilyen kórforma a vashiány-betegség. 
Ilyenkor a vórösvérsejttérfogat csökken, a csontvelöbe~ a 
vérsejtek érése renyhe, a vérsavó színe világos, a festékforga
lom erősen cs?kken. A vérsav~ vastartalma nagymértékben 
megkevesbedik, amely ·kétségtelen jele a:_ vastaktár?k meg-, 
fogyatkozásának A vashiány létrejöhet vérvesztés (heveny, 

· vagy idült yérzés a szervezethell), táplálkozási rendellenesség 
(kevés a táplálékkal _beyitt.·vasmennyiség), terhesség "és szop: 
tatás, vagy a_ vas elégt_élen. felszívódása következtében. 
Az utóbbinak több oka lehet, rp.int pl. az ólommérgezés, 
B-vitaminhiánY. Klinikailag ismert tény az iS, hogy fertőző 
megbetegedésekben és az ezt követő lábbadozási ·szakban a-

. vér vasta"rtalma e;sGkkeD és a tilár előbb ismertetett Vashiány~ 
anémia áliapot jöb-"et létre, rrielynek gyógyszetelésében szu
verén ?Zer a vas, mégpedig a kétvegyértékű fen'o~"vas. Terápiás 
célra a ferrí v_együletek azért nem alkalma~ak, mert. a fehér
jékkel pidbatatlan vegyületet képeznek, mely ~k,adályozza a 
felszívadást A vasfelszívódási nagymértékben elősegítik a 
C-vitamin és a C-Vitamint.tartalma~ó i$plálékok. A vashiá:ny~ 
anémia gyógyít4sára r~ndeli a gyakorló orvos a Chinoin~gyár · 
által elöállított · 

• FERROPLEX drazsé!. 

A Ferroplex drazsé vaskomponense a kétértékű vasat 
tartalmazó ferroszulfát. A feliérjéket nem csapja 'ki,· ezért 
könnyen felszívódik. A . ferro-vegyületek általában labilis 
molekulák, viszont oxidációjuk aszkqrbinsavvar (C-vitamin-
nal) megakadályozható: . . _ 

Egy drazsé összetétele : acid. l ~ascorbin. 0,03 g,· ferrum 
sulfur. oxy dul.. 0,05· g, massa ta b L ad' 0,40. g. 

A »C«-vitaminhak (aszcorbinsavnak) általános sejt
stimuláló hatása ismert tény, elősegíti a vörösvérse)tképzé.<>t. 
A ferroplex ben levő két kqmporlens egymásra szinerge~ikU~an 
hat, mivel a »C«-v_itamin a vas beépülésé~ a szervezetbe elő-
'segíti. · ' 

· J avaliatok köz ül elsö 'helyen áll a vasszégény anémia, 
akut és krónikus vérzése~, terhesség; Sz ülés, fertőzőbetegségek_, · 
pneumonia és az ezek utáni lál:ibadozási állaPOt. Anaemia 
perniciosa· (vészes vérszegénység) esetén a májt~_rápia k~egé-
szítés'ére is felhasználható. · 

-Sásonyi István 

Falusi gyógyszerész a továbbképzésről 
Végh Antal dr.'miskolci előadás<iiV,al kápcsolatbap.·_. 

. Borsod meg)re gyÓgysZerészei víSzonyla!;" ~ rövid időn' 
belül, másodszor üdvözölhették körükben Végh Antal dr. 
egyetemi docens kartáfsat és élvezhet té~ elöadá,sait. Elsőízben 
a május 24-i gyógyszertárvezetői értekezlet keretében tarJ-ott
előadást a készülő V. gyk. különböző új és fontos analitikai 
kérdéseiről., Később nyári pihenője közben szakított-nliigának 
id öt Végh_ kar~árs arra, ,hQgy _ a~ V. Gyógyszerkö-nyvben 
hivata_los barbitursavszármazékokr.óJ, majd a szulfonarnidok~ 
ról értekezzen. A harmadik előadás különösen »Csemege« 
volt számunkra. »Az ·V. Gyógyszerkönyvben .hivatalos 
quaterher ammania b~zisok«· .... A dm hallatára kissé értetlenül 
néztünk egymásra és azt hittük, rajtunk kívül mindenki 
tudja, mit jelentenek ezek a bűvös szavak, mi meg m~jd 
megtanuljuk. Meg is tanultuk, mégpedig olyasmit, arri.inek 
legnagyobb részét legiöbbünk csak most hallotta- először, -

.. ami~ azóta került ,be az--orvos-, illetőle-g gyóg.yszerésztudo~. 
mán.yba, amióta mi az egyetem padjait el}lagytuk. · Igy 
megismertük 'az invert szappanok fogalmát, a specialitásként, 
a: dobozáról~ Iié:vről ismert TEAB-ót~ Zephyrol:t, Cholin-. 
clilorid:ot. Acety1cholin-t, Betain-t, Prostigmih-t Megismer-

'A GYóGYSZE~SZ ..• 
kedtünk a híres indián ~yÚrnéreggel: a kuráréval, és· meg-· 
tudtu~, __ ·hogy- az általun_k jólismert ,·Homatropinmet1wl-. 
brorntd ts ebbe a heterogeh nagy csaladba tartozik. Ezen
kívül külön kis előadást kaptUnk az új gyk. szerinti sűrűség
mérésről is. Levezette Yégh kártárs, miként bizonyította be 
Karlovitz László, hogy miért helytelen a lV gyk. szerinti:
sürüségmérés képlete és miért volt szükség arra, hogy az. 
V. gyk. új képietet iktasson be. - - ' 

A falusi gyógyszerészek szempontjából volna ezzel. 
kapcsolatban néh~ny gondolatom. Mind!g érezzük az eg)ie
lőre áthidalhatátlan különbséget a budapesti és vidéki
városi, méginkább a falusi gyógyszerészek között. · Azt, 
hogy ~ennyivel könnyebben és alaposabban- jutnak hozzá-

- a nagyváro~i kartársak a _továbbképzéshez. A közeljövőben 
megjelenő V. gyk. olyan· új szakmai feladatokat ró majd 
mindnyájunkra, amelyeknek megértéséhez és gyakorlati _ 
keresztülviteléhez nem kismérvű szaktudás, a hivatás szere
tete, nlégbeCsülé9e. és nem utolsó sorban lelkesedés, az új, 
a jobb utáni ·vágy szükséges. Amikor alkalom van arra; 
hogy a most elhangzottakhoz hasonló előadások mindehhez 
hozzásegítsenek bennünket, ilyenkor érezzük igazán, hogy 
még mindig milyen ffiessze van egymástól város és falu, · 
milyen, nél}a egyénileg elháríthatatlan akadályok állnak 
előttünk, ha a >>tudás .forrásához:« ·mi is köZelebb akarunk 
jutni. 
· ·. Tudom jól, hogy a kritika értékesebb, ha konkrét javas
latot tartalmaz. Megpróbálok néhány gondolatot felVetni... 
A Borsodmegyei Gyógyszertár Vállalatnak az az egyébként 
igen dícséretreméltó .kezdeményezése, hogy Végh kartárs. 
első előadás'át a kéthavonként megtartott gyógyszertárvezetői 
értekezlet keretébe iktatta be, szerintem nem megfeh~lő. 
Bármilyen nagy szúkségünk iS van az ilyen előadásokból 
.vé\tó tanulásra, a kéthavi időköz alatt annyi »Saját« problé
mánk merül fel, amelyek megtárgyalása \aZ előadásra igénybe~ 
vett 2%-3 óra követk~ztében majdnem elmarad. A hétk~z~ 
nap este tartott előadások még súlyosabban érintenek ben-. 
n ünket, falusi, egyedül dolgOzó. gyógyszerészeke t. . l!n pl.,. 
csak az első és harmadik előadásra tudtam időt lopni magam~ 
nak, a lnásodik előadás idépontjában csecsemők részére vOlt ! 

rendelés az EgészségVédelmi Körben és a lelkiismeretemmel·, 
nem tudtam összeegyeztetni, hogy ilyenkor a járási székhelyen · 
levő gyógyszertár zárva: legyen. Boldogan vállaltam az 

__ útiköltséget,_ söt a szállás kőltségét iS, hogy a szakmai_ tudást 
elősegítő, a napi munkát szebbé tev{) előadást meghaligat~ 
hassam. Mondhatom, nem csalódtam. De - amint írtam -
lopri~ kellett hozzá az időt, mégpedig a betegektől: a gyógy
szertilT ezeken a napokon kb. két órával rövidebb ideig volt 
nyitva. 

Semmi kétségem aziránt, hogy mind az Egészségügy{. 
Minisztétium, mind a Gyógy~zertári Központ, _- egy-ik leg-

. fontosabb feladata az V. gyk. gyakorlati keresztül vitele, 
és tudják, hogy »a legfőbb érték az ember« jelszava falun 
éppúgy igaz, mint városban. Nyilván próbálnak megol.dást, 
találni-----'-- talán már vanis-erre a .nagy és fontos problémára. 
Én arra gondolok, ·nem lehetl)e-e legalább kéthetes elméleti . 
és gyakorlati tanfolyamokat szervezni és. valamilyen módon 
ezzel kapcsolatban csereakciót szervezni Budapest és a vidék, 
illetőleg város és· falu között. ·Úgy képze!em, hogy először 
elsősorban az önként jelentkezök közül cserebeosztást knpná
nak a gyógyszerészek, amikor is beállnának a városi gyógy-. 
szertár tár.ája mögé, de emellett reggel és este egyetemi 
nívójú előadásokon és gyakorlati órákQn vennének részt 

- -A tára melletfi munka evvel párhuzamosan kitűnő tapasztalat-·, 
- csere lenne. A szervező Gyógyszertár Vállalat gondoskodnék 
'. a jelentkezők, illetőleg a részvevők ,sz-ámára _turistaszobá~ról. 
. és napi háromszori étkezésről, napidíj nem lenne. ESetleg 
--a ·kollektív szerzödésben lehetne honorálni a jelentkezett~ 

és a rendezendő záróvbsgát sikeresen letett- kartársakat,· 
hiszen egyéb szakmában is honorálják a magasabb képzett
ségű és ezáltal jobb munkát végző dolgozókat Emellett 
javasolnék vasárnaponként tart~ndó nívós előadásokat és.,·. 
gyakorlatokat - az előre önként jelentke_zők főleg gyakor
lati továbbképzésére... Magam is háromgyermekes anya, 
járási székhelyen, kb. 35:---40.000 Ft forgalmú gyógyszertár
ban egyedül dolgozó g)rógyszerész vagyok._ Tudom, nem 
lesz könnyű ilyen tanfolyam megszervezése. De tudom azt is~ 
milyen fontos ma az alapos szakmai továbbképzés, amit sem 
~ jelenlegi egyéni ·tanulással, sem kéthavonként tartandó~ 
rövid előadásokkal megoldani nem lehet, Es tudom azt is;-· 
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i'.'.és-l)I<,nrgiyi:re szeretnénk _ hogy csak egy egyszerű példát dasban venyhez kotott anyag~t kmdm:_nk ~e!ll le többünkben mennyire él a több tudás utáni vágy , _. Külö~ hangsú!r.o~ni csaknem f~lesleges, hogy s~!~J;>"; 
v megkívánt olvadáspont meg~" Ez nemcsak a kereszttel megje~olt eroshat~su .. 

nozZ><K ·,e, az · elvégezni. vonatkozik, han~~- ~.z olyanokra !S, melyek. ~ar n:ll! e~?S;: 
a buda esti és nagyvárosi kart ár· hatásúaknak ·, mmosulne~, d~ azok km~asat kulonbozo 

t a szárrfukra adódó nagyobb 1ehető- rendeletek vényhez . k~tt.k (prrazc:Jon, Pl!-nn !end:I~~,: .Pl.: 
. :s~ka ' z előadásokat és tanfolya- Karil, Demalgon, Germrctd, Pyramtdon, M1gremn, kulonbozo 
, s~get az aikaimaknak és gondoljanak teozán-készít~ények stb.). . . - _ 

mokat. k akik boldogan vennének részt, A leghatar~zotü~bban felhiVJUk a hgy:Imet ~ _gyo~y: 
arra a so. t dom ho sziikség van az szerajánlások blalmara. Ez a. legegyszerub~- kezn;Iadas1 
h1a te!hÍ~rye~. m gam i~ ahg ~gy ~~e még Budapesten cikkekre is vonatkozik. K~ruzslassa! esetleg tobbet artnpk 
l yen e 1vasra! a • szeri arban _ és a betegnek, mint amennylt hasznalunk A beteg csak' a 

"· > , d~lgoztan:. ~ Iga\ ugya?, ho1y a 1k~T~ak ~ellett Most - tünetet észleli,, arra kér gyógyulást hozó sze;t, és így ~ baj 
konnyelm~en • men el? e az 

1 
yen a. ak mi ~in den{ valódi okátr amely sokszor komoly vesze!ye~et reJthet, 

hogy falusi gro~yszeres~ le!tem, most erzeru cs ' nem veszi figyelembe. PL a magas_ :r~;nyomas _es _a sokszor 
mulaKsz!ottam ekek, ska~l:ttékes szerveit próbálják valami velejáró érelmeszese?~ gyakran feJfaJasb~n n~Ilyanul meg, 
J~ erem sza man 

1
• "d' k"" 1. k! 1 .. b· t· kér m a fejfájás megszűnesevel azonban a baJ valadr oka nem 

:~~~rá:s~~~f~~~~11-~~r~~ :~á eakz i~t {el :et~~ t s:~to~s problé-: 10gyó&yu1,_ sőt #bebg}r~s f~Jl.hdatlorncsillapHó gyógyszerek szedése 
,, · ·,, · ' { eseten sulyosa a IS va a . ~ 
- - ·_tJ.Iakhoz. ;... v·· . Pál' . ·g ·gysz"re·s·z - Külön hangsúlyozni. felesleges, hogy a felekkel a kello 

, ' m ne· yo ' ' · ' k ll b 'l · N t• · ··k · .. Edelénv, , · ··udvariasság és' 'megértés hangján e. eszem. e e'!esszu 
~ , -szem elől, hogy beteg emberek~el. allun~ szemben es n~m 

. , - . .·'. , · ' a beteg van miértünk, hanem mr.? beteger.t. .. .. 
GYÚGYSZERESZTECHNIKUSOK ·· Nagyobb forgalmú gyógyszert~rak?an celszer_unek mutat· 

· · ROVATA · kozik gyakran előfordulo kezieladasi cikkeket el?.re becsoma, 
golva készlet~en -tartam. Az Il):k~pp:n · elore.csorna~?lt · (. ~.,.,".,".,.,.,".,".,,.,."";,~=""'====,;",=====,;,. · készítményeket minden esetb~n. Jel,oljuk szabalysz~,ru~n 
·és a »betöltő« jelezze azokat kez]egyevel, hogy a feleloss~g ,, , ; A kézieladás~ól· ", 

"· ', Kézieladásnak nevezZük az orv:>si ~end~l~é!;Y · "riélkül · 
.': kiszolgáltatható gyóg)rszereknek, seb~~eb kot?zo~u;reknek 
~és gyógyítás céljára való egyéb eszk~zoknek. ktad~sat. Ezt 

a tevékenységet szakképzett techmkuso~ ts ve~ezh;tlk 

kérdése megállapítható ,legyen. . . . , 
Mint a fehtiekből láthatjuk, a ~ez1ela~as a. gyó~yszer

tárban fontos és gyakori tevékenyseg, tel}at vegezzük azt 
kellő komolysággal és felelősségérzettel. 

GyógyszervtzsgáJó Laboratórium 
Munkakdzóssége, Budapest Vegyük tehát sorba a kézieladá~sal ~apcsolatos tudmvaloka!. 

. ;,A kézieladás fogalmában t~hat mmdazon, any~gok~a~ • es KÖNYVISMERTETÉS 
eszközöknek kiadása tartozik, am_elyeket. ~ fe~ keresere 

::'Q'rvosi rendelvény nélkül~ adunk kl.' A kezt~ladas_ban leg- . . 
, ',ígyakrabban előforduló gyogyszerek: a ta~le~tak~ teak, keno- 1 A Botanik 1., Il., »Botanische Wanderunge~« (Botamk~l 

,. ~ök és előre elkészített oldat_ok. Az a k~zit.meny! amelyet · ._ vándorlások) címen jelent meg a Pharmac~uhs~he_ Praxis 
vény felmutatása nélkül, tehat csak a ,f~l-ke~e!me_re a~unk (Gyógyszerészi gyakorlat) nevű, a gyógyszereszkepzest szol-

: ki például 10 kalrnopirin tabletta, kezt~l?dast ctk~ e~ a, áló ű"ternény legújabb két kotete. 
teChnikus által kiadható. Ha a 10 kalmopmn tablettat _veny g f~Jujtemény a prof. Bauer által indított »Lehr-apothek~« 
felmut~tására, tehát orvosi rendeleire kell _a ~et;gnek kw_dnt, sorozat folytatása, mely a Pharmazeutische Zentralhalle foly~-

.iez már nem a kézielaüás'fogalmába ~art~z~~ ~ !gy techmkus irat hasonló cím ű rovatából fejlődOtt ki. Ez a .rovat ugyams 
'ezt a gyógyszert nem szolgáltathatJa kl m:alloan. -~gyan;z ol an nagy érdeklődési váltott ki a gyógyszereszek ko~ebe~, 
az ~set forog fent, ha a fél 30 g bór~avat ker, ez _kezteladas, h~ jórészét kulön fuzetek alakjában sztiksége~ vol.t ~~~dm .. 

, \,de ha ugyanezt~- 30 g_ b~rsavat_ y~n:f fe~~Uta!asc: m_eJtett · A g~űjtemén)'.feladata az volt, ~9gy a.tll:domany ~llasanak.
'""'.">:'Kívánja megkapm, a ktadas orvost venyrl'! val q kiadasn_ak_ megfelelő anyagat adjon a gyogyszereszt szakt~ru~etek, · a 
' ·minősüL - · - . <:, : . • ·., - ~ ~ · - • > kémiai, botanika és farmakognóz~.a alapfo_galman;ak meg-

-:: A kézieladási expedtciO~~n •. akarcsak a recept~r~b<:n, értésére. A gyűjtemény nem t,ankoriyvet )1elye~tes!t, hanem 
a légnagyobb gondda1 k?ll ~1Jarnt, ne:ho~y .v~lame~y .tevedes- különösen é~;,thető formában, a gyógyszeresz szamara fontos 

. ,ből ki-folyólag a betegben a_ gyógyszertar ~~al?t 9Iz.alp1a~~nÍ anyaget tartal.m,aZ. Már a fiatal gyógyszerés~nek fel kell 
_"::siígot keltsünk,. de- eze?fel~l; ~t!eg_ test~ ~I?.sege~e~ a:._ , ismernie, hogy hivatásának gya,korla~? tu~omanyos alapo? 

'._:··iS okozhatunk. Ha a __ fel;,ktv_~n~agat .. nem .e!tJuk t;lJeshat~. áll, tehát a tudomány ~al~dá~a ~sa kozn~pt gyakorlat hata-
:-:_~,~:t-óiottsággal, vagy ese_Ueg r;ep.Ies neve!! kert gy?gyszer~e roZza meg a gyógyszereszt ,kepzes anyagat. . . .. · 
:·,.,.."'nem v,agyunk bizto~ak,· J~l:t;tlen fordulJu~~ a gyogyszeresz- A sorozat botanikai részét !· Ric~ter alh_to_tta ossze: 
, _-_ hez és ne találomra expediaÍJl!n~. ~ . . _ - _ Botanikai útmutatót adott a gyogysz~resz. kezebe, mely. a 
i':}<'~"-:, , -A kézieladásban ugyanúgy.· eryenyesek az ;gyseges.e~pe_ szabad természetben eszközölt meghgyel€:sek_en. ~lapsz!k-
~·~: ~~dició irányelvei,. mint ~;,recept-u~ab~n ~z ,elk:szttett; __ ~yogy= Kön vét úgy állította össze, m!.nt~a _botamkm, klr~ndulast 
, .! .;.izerekben·. Bármit szolga1tatunk ts ln! tuntessu~ f~l a e~oma - vezelne. botanizálás növénygyujtes es meghatarozas. . 
~':~ _ -gol.~son ,a tart!:!lmát, lássuk el kézjegyün~keL-M.inGen kt~do~~ : Miv~lJ -B:ichter, ~ űvének második kiadás<: után megh_alt; 
---.- ,-';tnenrtyiséget mérjürtk I~ pont<:san J!!;rl~gen. V?nat oz~ · a sorozat szárll\ra ChristineRosenthal dolg~zta at a »~ot~~ll:at 
, ~,- .. ez elsősorban· a, folypdekokra es kenocsokre, _teakr~ •. bkr- · .. vándorlások« c. füzeteket, megtartva Rt ch ter eredehseget, 
:;:.:;".;:_-a:z··uióbbiak -legnagyobb -része- előte-csomagolva al l a ftoko . , elevensé ét. . 
, . _ban. S9kkal· riagyöbb, 9~izal_o~mal. _va': a. b.eteg: az olyan . Ric~ ter mindkét kötetébe? kétféle m?dszerrel .akarta 
,,,,~·_gyógyszer, ak-ár egyszeru· kezte;adast CI~k tra_nt lS, amelye~ - az olvasót a botanikai probléf!lakt:_oz v~z~tn!: l. ~z eletben 
'~<-.:~-Csinosan becsomago.lv~ vesz at. Tart~z~odJunk ~ szen: e ütiesen előforduló növények, eletkozossegek ftgyelembe-
, _,_ ", médékre, való töltögetéstől, mert egy~es~t cs~k yeletlen_ul v~fetével (ezt a fejezetet Vegetációs képeknek !levezte)! 2: 
,J·!::'lehet ~ltalálni 'a benl.éré!ld~ mennytse~et,_ :masreszt ezzel fontosabb iiövénycsaládok (részben magasa~b ~z~s~te~atikat , 
~~ '~l~Vagy a '"beteget, vagy' a vallalatot ~~rost!]uk meg. d - e ségek) feldolgozásával, melyeknek hazm kepvtse_lmve_l a 
, :·~: H.a kenöcSöket fado"bo.{:ban. ex~edtalun15, a. dob?z ft; e~ g~ szerész botanikai· kirándulásai közben talalkozik-.. , 

-'lére ·vagy oldalára ,nyomjuk t.a rumden e~etben a f1YOf!.Y- gyog{: Rosenihal a mllllkát átdolgozta úgy, hogy az I. katetet. 
~;iSze"rfár bélyegzőjét és f~qel!re _írjuk -~á. a :kt~?ott g_yC!~~~er- a növén származá~i helye, a növ~yközös~ége)<. szerint, a 
.. nevét. Nagyobb mennytsegu por b~t~:lltese: _el<:tt. &Y?ZbdJl~-fku II kötelet pedig a növények rokonsaga szer~nt os:to_t!.a r::~· 
-~VJeg a zacskó épségéről, nehogy a -ppr ktszo:odd~on, e t e.. ni~gtartva a botanikai kirándulások stílusában vale eloac.las-~'" '/,Nag)rob_b mennyiségQ por. pl. fél. kg _t~lkup1 _kta asa ese ~en, · ~do L . . , _ . . . _ 

:::; ha nem rendelkezünk _kettős falu pap1rt~~~~kal, ?elyez~unk mo A szerző' előszavában, megállapítja, hogy a fuzet cel Ja 
-~ ~gyinásb~ .két m~gfelel,önagys~gú ~ac~k?~';, _Igy btz~onsagg~l az, hogy kedvet. _és sÚ!etetet ébresszen az olvasóban a ,bpta.-
. "~~egakadalyozhatjuk_ annak ·ktszakadasat. . . . , 

-"-.,. 
• ' • -" ,,, __ ,.~,_ >-

A GYÖGYSZERtsz 

· nik3: iránt~ ····hogy· Telhívja az ·egéSz .héten g}rógysiértár.ban 
dolgozók figyeimét az _erdőn, mezőn való sétára, 'hogy tüdejét.---c· 

. jó- levégővel . frissítse, a természet szép;ségeivel, a nöVény
világgat foglalkozzék. A .fiatal gyógyszerész_ egyedit1_ botaqi-
zálva tanácstalanul áll, mivel a·· riövénytant könyvekből, 
herbáriumOkból nem tudja elsajátítani. Ezért állította össz~ a 
szerző művét úgy, mintha a természet nagy tankönyvéből 
egy-egy. példát kiragadva együtt sét~lgatna az olvasóval. 

A »Botanikai· Vándorlások«· I I. kötetében a szerzö az 
olvasót a növényrendszertan alapjaival ismerteti meg. Az I. 
kötetben, a botanikai kirándulások során a növényi közös
ségek egyes formáin~k sokféleségét ismerte meg az olvasó, 
a II. kötetben megtanulja rendszerbe foglalni azokat: ·meg
állapítani az egyes növények közti rokonságot. .. 

A rnoriológiának,_ vagyis a növény alaki ismeretének 
legszükségesebb alapelemei t, továbbá a fiziolégi_ának, a növény 

· ételjelenségeinek szükséges a1ape1veit a szerző az általános 
részben hozza' közelebb az olvasóhoz. Rövide_n tárgyalja az 
egyszikű és kétSzikű Virágos nöVéllyek gyökúének, hajtás
teri.gelyének, levelének és virágjának felépítését és funkcióját. 
Foglalkozik a virágos növény fejlődésével: a mag\:sírázásá
val, a. vegetatív és generatív fázisSal, a jarovizáéió kérdésével, 

Az általános rész a botanikai rendszertan legfontosabD 
alapelveit tárgyalja : A növényrendszertan feladatát és jelen
tőségét, a természetes és mesterséges rendszert, a rendszer
tani egységeket, a ·növények elnevezését, a növényország 
áttekintését, végül az r. kOtet kiegészítéseként az Angio-
sperrnák virágzat.át. . 

A részlefes rész ismét a természetbe vezeti az olvasót, 
azonban a figyelmet itt a növényrendszertan egy-egy meg
határozott csoportjára, főleg a virágos növények család
jaira fordítja, melyek a legtöbb hivatalos drogot szolgáltatják. a mag kiillakulásával, szerkezetével. . 

A speciá/is rész I. fejezete az e"_rdő növényeit tárgyalja. -
A tavasz előhírnökei közül a Leucojum vernum makroszkópos 
és mikroszkópos vizsgál'atát, :;t Coryh.ls avell-ana barkájának 

· szerkezetét, pollenjét ismérteti. A_ távaszi er,dő virágaival 
foglalkozik a továbbiakban: Anemone, Pulmonaria, Pri-

A szerző- tárgyalja az Angiqspermae egyszikű és kétszi~ü 
osztályaiba tartozó családok legjellegzetesebb tulajdo'nságait,, · 
formáit és főleg azokat az idetartozó növényeket, melyek 
dragat szolgáltatnak. A továbbiakban a Gymnospermae 
Coniferae családját, a Pteridophyta-k közé tartozó harasz
tokat, a Bryophyta-k közé tartozó ITiahákat és a Tallophyta-k 
közé tartozó gombákat, zuzmókat ismerteti. -mula, Arum jellemző ·ismertető jegyeit, hatóaftyagaik, tar

talmi részeik érdekesebb vizsgálatait, felhasználMát tárgyalja. 
A. következő réSzben' az erdei fákkal ismerte_ti meg ai 

· olvasót: gesztenye, olaj, szi!," tölgyfa stb. . · 
A II. fejezet a szántóföldek nöyényeivel: gabonafélék-

Mindkét könyvecske élvezetes, szórakoztató, könnyen
érthető stílusban, úgyszólván játszva i:::merteti meg az. 
olvasót, a fiatal gyógyszerészt a növénytannal, az erdők, 
illezök növényeiveL Érthető, hegy a gyógyszerészek nagy 
érdeklődéssei és ör-ömmel fogadták a füzeteket és többszöri 
kiadás vált szükségessé. J ó vezetőre, segítő kézre talál a keZdő 
botanikus a füzetekben, - a szerző valóban eléri a célt : 

kel, gyomnöVényekkel foglalkozik. · 
A következő fejezetek a· mezők növényeit, . a romos, 

elhagyatott területek riövénYeit, a tőzeges; lápos talaj 
növényzetét, végül a tavi flórát, a tó partjainak, magának a, 
tónak növényeit tárgyalja. 

S Z A K M A I. H ÍR A D Ú 

A GYÓG'(SZERÉSZ SZAKCSOPORT 

október. 30-án megtartott összvezetőségi_ értekezl~lén több 
szakmai -elvi kérdést megtárgyal tak-. , Andrisk(l József dr. 

. főtitkár beszámolt arról, hogy a vezetőség szűKehb ~üldött
, sége kihallgatáson jelént még ZSoldos Sártdor dr: egészségügyi 
miniszt-ernél, ainikor a gyógyszerés-zet igen sok fontos és 
legsürgősebb problémáját a íhiniszter· elé tárták. Késő~b a 
szakcsoport nagyobb küldöttsége Taká József dr. miniszter
helyettesnél volt kihallgatá~on~ Ekk~r- az_ ~lső ·kihallgatás 
általánose.bb szemporitjait már részletesebben ismertették ... 
A szakcsoport vezetősége- úgy látja, hogy a két kihallgatás 
eredményei a sz_akma életében már· a közeljövf?ben 91eg Jog
nak mutatkozni . . . Az összvezetőségi értek~zlet_e~ komoly 

•

1

vita alakult ki -a_ gyógyszertári aSs.Zis"ztensi munkakör elvi 
alapjairól, majd -a vezetőség 5 tagú bizottságat jelölt ki tag. 
jai sorából·- a megfelelő kik~pzés és a pontos mti~kakör 

.kidolgozására. Ezt az ·elaborátUrnot aztán mint -javaslatot 

. tárgyalja meg újra az összvezetőség és elfogadása . esetén 
-felterjeszti -a Gyógyszerész Központhoz; illetve az Egészség
ügyi Minisztériumhoz ... Az értekezlet az arany- és gyérnánt

-diplomák -,jutalomként. történő kiadása mellett i,s · állást 
foglalt: ' 

KEDVES HALLGATóiNK .... 
KOSSUTH RÁDió 1953. Ol(TÖBER iO. l7.1Ó-l7.30-ig, 

Takács Ferenc, a csetényi gyógyszertár vezéiője írja : 
»Szocializmasl építő államunkban legfőbb érték ai ember. 

·Az embernek "pedig legdrágább kincse az egészség. Err,e a 
drága kincsre vigyáz faluhelyen k-ét ember.: - az orVo~ és- a 
gyógyszerész.« Mennyi mindent . megtuUunk Takács Ferenc 
lévelébó1, ainíg e szép sorokig eljut-unk. A körzeti orvos .és 
gyógyszerész együttmü.ködésének áldásos hatását ismerjük 
meg. Kezdve attól, hogy mindketten résztvesznek ·a párt 
és a társadalmi szervek egészségügyi előadásaín és a taná~

. üléseken; egészen addig, hogy rnikor télen· hófúvás idején 
._a hótól betemetett utakon ,az orvos sílécet köt és -így indul 
·betegeihez a ,hegyes, erdős Vidéken fekVő."h.€ilyiS€.gekbe,- viszi 
magával a leghatásosabb -gyógyszerekból a kettőjük által 
összállított csomagot""·. »A mi falunk is óriási -változáson 
-ment keresztül '-hangoztatja többek között a levé~.- Ter-_ 
."mészetesen még mindig ak-3dnak olyanok, akik idegenkedne~ 

( 

kedvet és szeret!'!tet ébreszt a növényvilág iránt. · 
Király Ilona dr. 

az orvostól. Még ha biztosított tagok is, kis bajaikat elhanya
golják, aminek olykor. komoly következményei vannak. -
Itt a gyógyszertárban jó alkalom nyílik a felvilágosító mun- · 
kára. Megmagyarázom az embereknek, hogy feltétlenül orvos
hoz kell menniök. A jelentéktelen gyógyszer- amit ilyenkor _ 
esetleg kérnek - úgysem használ. Akkor látszik csak, meny
nyire helyes volt a tanács, amikor az orvos receptjével jönnek 
vissza. Bizony sol5: esetben ·komoly a baj és sokkal hatható
sabb 'gyógyszerre van szükség. Hálás is ilyenkor a beteg, 
vagy a hozzátartozó. Tudják már azt is. hogy az cdvas, rOssz 
fog ellen nem fájdalomcsillapítót kell bevenni, hanem fog
orvoshoz kell menni vele, mégpedig idejében.« 

AZ Eü. MINISZTÉR!UM VANDORZÁSZLAJAI 

Budapesten a 'III. n. é.-ben a 612-es gyógyszertár nyerte el. 
Az indokolás külön kiemeli a gyógyszertár vezetőjének : 
Kun Ferenc kiválómUnkás gyógyszerésznek szakmai téren 
kifejtett tudományos míiködését. A reggeli munkaértekezle~ 
ten az első észrevétel a kollektíva összeforrottsága. A vezető 
ariól beszélt, hogy amikor a beteg belép, meg kell, hogy 
nyugtassa a gyógyszertár rendje és tisztasága. De fontos' az 
is, hogy a gyógyszerész ne aktaszerűen kezelje a vényeket, 
hanem szacialista dolgozóhoz méltó magatartással, és ha 
szükséges, szakszerű felvilágosítással igazítsa útba a beteget· 
a legjobban elkészített gyógyszer helyes f~lhasználására. 
Amint mondották, nem az elmúlt negyedévi munkájukkal 
foglalkoznak, inkább a jövőve!. Tudják, hogy még náluk is 
van javítanivaló. Gyakran még gondot okoz egy jó szemészeti 

, kenöcs elkészítése. Sokat jelent a jó kollektíva, amelynek a 
segítségével a legnehezebb problémákat is megoldják. Erről 
beszélnek a többiek is : Erdei ·Sándorné takarítónő, Ligeti 
Perenené pénztárosnő, Nánássy Sándorné technika, Papajáni 
Yllka államvizsga elötti gyógyszerész (Albániából),. Patak, 

"[alvy Istvánné adm. technika, Cs. Tóth Istvánné gyógys~erész 
_és Virág István laboránS. A lab9ráns azt rnondja: Ha min-. 
denki öSszefogva egyformán dOlgozik, csak jó eredményt 
érhetilek el. A technika a továbbképző tanfolyamot sürgeti, 
hogy erősíthesse a koll~ktíva jó munkáját. Az államvizsga 
előtti gyógyszerész azt mondja, hogy sokat tanult itten és 
még sokat akar tanulni. De minden egyes megnyilatkozásból 
az tűnik ki, hogy a gyógyszertár vezetőjét állítják maguk 
elé példaképül. ö az, aki szüntelenül segíti, tanítja őket. 
-ő fogja össze a kollektíva rnunkáját. Az ő irányításának kOszön
hetik a minisztérium vándorzászlaját. · 



A SZABOLCS·SZATMÁR M:EGYEI GY; V. 

. hál6zatáb3n a Deme~eren lev5 gyógyszertá~ kollektivája 
· vitte· el a IL n. é.-ben az Eü. Minisztérium vándorzásZlaját 

Amikor belépünk, itt is a legnagyobb rend' és tisztaság az 
első benyomásunk. Barzó Lajos gyógyszertárvezető sorra 

.• megmutatja, mekkora és mennyi öntevékeny munkával 
került az élre á kollektíva. Az üvegek átszignálásától kezdve 
a specialitások jó elhelyezésének filléres megoldásáig, mindent 

·maguk csináltak: csupa ötlet, ~zszerűsít~, újítás, amerre 
nézünk~ Nem egy ezek közül· most van elbírálás al.att. Még az 

. iróaszt3lt és a könyvespolcot is tpaguk készítették néhány 
feleslegessé vált szekrénypblcból. Svirbély Géza beosztott 
gyógySzerész 1952-ben végzett, ő a gyógyszertár analitikusa. · 
Mutatja, hogy a porok törzskészlet-fogyását ad oculos úgy 
ellenőrzik, hogy az üvegen vékony papírcsíkkal megjelölik 

-a por törzskészletének megfelelő ,magasságot. A vezető és 
az ij:gy éve végzett gyógyszerész - kölcsönösen tanulnak 

_·egymástól. Az egyik háromévtizedes·gyógyszerkészítési gya
korlatát adja át, a másik á gyógyszervizsgálat terén nyújt 

_ segítséget. A gyógyszerésztovábbképzésbe különben is egyre 
tevékenyebben bekapcsolódnak a fiatal gyógyszerészek. 
Tanulnak és továbbadják nagyobb elniéleti tudásukat ... 
Két orvosuk van. Naponta tízszer is szál a telefon. Érdeklődnek, 
nem írnak-e olyan gyógyszert, ami nem kapható. Ennek a 
nagyop jó orvos-gyógyszefés~ együttmííkQdésnek .tulajdQnít
ják azt is, hogy alig van elfekVő készletük. Barzó kartárs 
hangsúlyozza: hogy jó munkájuk eléréséhez a párt és.a tanács 

··,is megadtak és megadnak minden támoga}ást. Ennek köszön
·J:letik Demecser és környékének majdnem zavartalan gyógy
szerellátását Csikai I?arnáné technika és özv. · Somegyi 
Antalné takarítónő lelkes munkájukkal vesznek részt a gyógy
szertár zökkenőmentes müködésében. 
_ . ~ kiváló kollektíva munkáját a közeljövőben nyilván 
azzal is megjutalmazzák, hogy a két tátát üvegfallal elválaszt-

·. ják. A gyógyszerek átcsoportosítása révén így még jobb 
'munkafeltételeket teremtenek számukra - a vándorzászló 
, m~giartásá.r~· -

A BARANYA MEGYELGY. V. 

. , október ll-én megtartOtt . gyógyszetárv.ezetői éd~kezl~te 
~-általánosságban az. alulról jövő bírálat szellemébeh zajlott 

... --je. ~ .. Sztálln_ elytá'rs hangs(llyozza, hogy - szigorúan meg 
·kell ~ülönböztetnünk a tőlünk idegen,- bolsevizmusenelles 
bírálatot attól a bírálattól~ melynek Célja a kommunizmus 
ügyének erősítése. . . Főként Beszterczey. Istváll felszólalása 
váltott ki komoly elvi vitát. Hivatkazunk SzahcfPál igazgató 
-beve~etőjére, hogy a politikai képzés nemcsak gyógyszertári 
-feladataiban segíti a gyógyszer~;d, hanem a f-alu dolg9zóival~, 
a betegekkel való kap_csolata révén állimdóan népneyelö, 
-felvilágosító ·rnunkát is kell végeznie. (Ha viszont egy bíráló 
· gyó_gyszeré~z helytelenül következtet, ·annak az a.z oka, 
'f1ogy az illető nem kapta meg a szükséges politikai képzést. 
':Ez ·pedig.elsösorban a mi ronlasztásunk ... ) Mit kifogásolt 
-'Beszterczey kartárs? Azt, hogy a falusi gyógyszertárakhoz 
tartozó swlgálati lakások elhanyagoltak. ·Ellentétben az orvó
sok korszerU lakásával és magasabb illeiményével. Hang
súlyOzta, hogy az anyagiakkal küzdő, rossz- lakásban -élő 
gyógysz~rész nem élhet hivatásának és elkedvetlenedik . '" . , 

__ AZ .Egészségfgyi Minisztérium képviselője épp.e·n az általáno
sítás ellen emelt Szót és ezt ,a gyógyszerészeknek az elmúlt 
tél~P- végzett kiemelkedő, hősies munkájával támasztotta'alá. 

.. -.JJe-·ő-iS ·megállapította, hogy"a felszólalának elvileg igaza vam--
Az átalakított gyógyszertárakhoz ma már mindenütt kor-· 
szérü lakást is építenek. Ilyen értelemben foglalkozott ezzel 

_ . ~a kérdéssel a Gyógyszertári'Közponf igazgatója is. Előfordul 
· . , niég, hogy az orvOsok munkájának értékelése mellett a gyógy

.:_ . szerészek egészségügyi működését nem mérik azonos mérték-
. ~el, de-megvan a _remény e sérelmek orvoslására. (A november 
7-i jutalmazá~ok~al az elsőlépés már meg is történt. A szerk.) 

AZ ANYAGGAZDÁLKODÁSSAL 

:lobst Kázmér dr. foglalkozott a legbehatóbban. Jó tervet 
, . ·készítettek és mégis semmivel sem indokolható hibák vannak 

-- ·a gyógyszerellátásban. Hiány mutatkozik a penidllin-féle· 
ségekben és a tápszerekben. A legfőbb. hibápak ?ZÍ tartja. 
hogy' nem foglalkozunk eléggé az anyaggazdálkodási pro
"blémákkal ..• A Gyógyszerto/i Központ igazgatója vá!aszá-
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ban rámutatott arr8,;i~~1~~~}~~j:~~~~1~~~~~~! van a családvédelilli 
és nagyobb lett a tápszerigény is. 
jó politikai képzéssel és a napisajtó 
zásával ismerhetjük fel és hasznosíthatjuk a pollltikai :é•s····•.l 
gazdasági képzés szerves kapcs~Iatát. · 

AZ ÉRTEKEZLET FOL Y AlilAN 

Szarka József azt kérte; hogy a Gyógyszertári. 
letezzen ki megfelelő alapanyagat szemkenőcs 
Orosz I ván szakfelügyelő megállapította, hogy 
tanulmányi előmenetele a gyógyszertárak 
De ők adják ki az anyagot, tanuló-köröket 
havonta egyszer konferenciákon kérík számon 
elsajátítását. Schuth János a leltározási 
elkészítését kifogásolta. Bő 
tabletták egyenként 
Többen-szóvátették 

· súlyok hiányát .•. 
a 
utalást kaptak 
pótolhatók. Az 
nak és · 

séges e~~~,l~~:;~~!~,~~l~~~~~~~~.:~s::n ,~li~t~~~f;~~~~~~i!:!:f~~:. szertárban 
Beszél t arról is, 
ponti számlázást, 

és bevált. A kö;~Ph~~.l~:;~::~~~ts r~UI~ki~:ia~~h~~,j]~: heli, kevesebb a ífty a 
hibák is. 

A ZALA MEGYBl GY. V. 

október 24-én :megtartott gyógyszertárvezetői értekezletéről--- -
csak példainutató megnyilatkozásokat és , szempontokat · 
emelünk ki. Bírálat kevés hangzott el. E,nnek oka az értekez
let. programmjának túlzsúfoltsága. l'}..z értekezlet kö~éppont
jában állt Csipke Zoltán dr. majdnem másfélórás előadása-~ 
gyógyszer.ek helyes eJtartásáról, változó készítmények helyes -
megőrzéséről, tárolásáról. Az értékes, mi'nden gyógyszerészt 
a legközvetlenebbül érintő és érdeklő előadás utáni hozzá
szólásokban vettek részt a legaktívabban a zalarnegyeL · 
gyógyszertárvezetők. Alig volt gyógyszerész. aki ~e jegyezte 
volna Csipke professzor válaszából a Jegfontosabb tuaqivaló- · 
kat. 

AZ IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ 

az orvosok és gyógyszerészek még szarosabb együttműködé
sét sürgette. Eredménynek számít az is, hogy az értekezleten 
több városi és megyei orvos megjelent. M~gemlítette, hogy 
1954-ben a jobb munkafeltételek megteremtésé mellett"' 
minden lakáskérdést megfelelőerr m~goldanak. Ismertette, -
miként adnak nagyobb lendületet versenymozgalmunknak. 
Kimennek a gyógyszertárakba, természetesen nem egyszerre,. 
az igazgató, a főgyógyszerész, _a főkönyvelő, a szakf~lügyelő, ' 
a szakelőadó, és ott a helyszínen mindjárt pontozzák is a pati~ 
kák rnunkáját - szakmai, adminisztrációs és tisztasági 
szempont ból. Helyben értékelnek és díjaznak, kisebb ész
szerűsítéseket is: Az elmúlt évnegyedben csak tizedeken thúlt 
a versenymozgalom győzteseinek kiválogatása . . . Az Egész~ 
ségügyi Minisztérium vándorzászlaját elnyerő Lenárt Tibor, 
a zalas?entgróti gyógyszertár vezetője főként azzal kefült az _ 

.élre, hogy nemcsak a gyógyszerésztovábbképzés egyik irá
nyítója, hanem a hozzá beosztott fiatal gyógyszerés;leket, 

·is szívvel-lélekkel, a legkomolyabb hivatástudattal tanítja.:. 
Az igazgatónő· felmutatta a Dicsőség-albumát. amelybe -a , . 
vállalat minden, bármilyen vonalon kitüntetett dolgozójánalf 
neve belekerül. Arnikor az album megtelik; · felküldik az 
Egészségügyi Minisztériumba. 

,. ' 

~részét. ?encz·~:lnos ·Ó~ák alatt n:egjav[totta ••• Az· új • A délutáni 6r:lkban az összeveni értekezlet változatos . 
g.yógy~ertarak~an, ·a·leg~~~bbekben !s, ~mdenutt .megyaló- ,...--- t~rgysoroz~ta _foglalkoztat.ta: a ~zakmai közösséget Lakatos 
SJtották az el valasztott tarat. ~. Ramutatott a téchmkus- Sandor eloado hormonkeszitmenyeke-t ismertető elöadása· -
tanfolyamok legnag_Y?hb .~g~~myel történő megs~erve~~ére, után került ~or a HI. negyedéyi munkaverseny értékelésére, -
yalam.~n~ , az a_rlmtmsztraciQ~ tanfoly_a~ ~~~Jt;.dítasa~ak , rnelyf}.:k soran. a Megy~i ~af2a~ Egészségügyi Osztályának 
Jelentosegere. Mm.~ a _verseny_mozgalom feke~oJe!ol be_szelt, vezetoJe adta at az .?ges~segugyi ~iniszter ~ándorzászlaját 
az o!_va~h~tatla.~ venyro1. ~arc! feladatn~K t;ktnts~k a venyek a. munkaverseny gyoztesenek, maJd az igazgató. adta át a 
bekl!ld~set a k~;;pontba, hogy_tn~en to":abbtthassak a _Gyogy- vallalati versenyzász_lókat a munkaverseny másoqil<:, illetve. 
szeres~Ismerteto Orvostudomanyi Osztalyhoz. Hangsulyozta, harmadik helyezettjenek. A vállalat szakvezetői ismertették-
~ogy az o:vosok gyakran nerp tudjá_k, mit ~ h~gyan rendel-- ezután a fontosabb problémákat, rnelyeket a gyógyszerész 

, Jenek. Ezert van olyan sok retaxa. Ok maguk mmden,hónap- kartársak élénk hozzászólásal követtek. 
ban· közlik az· orVC!S9kkal a. s~(íkkeresztmet_sz_e_tü gyógys~erek 
listáját. Jelentette a megyében dolgozó fiatal gyógyszerészek 
örvendetes fejlődését és hivatástud~t~. 

NOVA, MINT AHOGY SZOKTAK MONDANI, 

Göc-e) fővárosa, 2 ezer iakosú falu .. Pártunk és kormánylink 
különösen. az egészségügy Vot.Jalán sok jót tett ezi~l a község
gel. Kapott szü1öott)10nt_. 1 tüdőgondozót, mentőállomást. 
1886 óta van Nqván gyógyszertár. A gyógyszertárak államo-. 
sítása után a hel~i pártszervezet é.s tanács látta; hogy1 a régi 
gyógyszertár helyisége nem felel meg a mai követelményeknek: 
Ebben a régi, sötét helyiségben sem a gyógyszerész nem tudott 
]6 munkát végezni,· sem pedig a gyógyulást kereső- b_etegek-
nek nem volt bizalmuk hozzá. Ezért a helyi P.ártszervezet . 
és't~nács új," tágas,. világos· helyiséget biztosított a gyógyszer~ 
tár részére. Mellette van a gyógyszerész 2 szobás lakása. 
A gyógyszertár belső berendezését átalakították~ Balcg 
Fe~enc, a gyógyszertár vezetője és Pálfi, L?josné gyógyszer· 
tán dolgozó mindent elkövetnek, hogy a gyógyszertár minél 
korszerűbb és otthonosabb legyen. A gyógysZertár 70 
feleskg~s fiókjából szekrényeket csináltak. A gyógy
szertárat növények és festmények _díszítik. A Jesimény
sorozaton az alábbi felirat látható-:· »A gyógys~érfári dolgozó 
mlinkája visszaadja a beteget a termelésnek«. Ezt a jelszót 
,követik a gyógyszertár lelkes dolgozói a gyakorlatban is. · 
Ez az átalakított novai gyógyszertár is bizonyítja páftuOk 
és kormányunk gondoskOdását- ilépünk egésZségLigyi ellátásá
nak állandó emeléséről ..• Kérjük' ezt a lapban közzétenrii, 
-h9gy más kö~sé~e~ pártszervéz~tei ~s .. 1a~á,7S~i. is ~zor; legye
nek, hogy kozseguk fontos egeszsegugy1. mte.zml'!nyet ~meg-
felelő épületben helyezzék el. · · . .· · . 
Elesók Perene · - Gerencsér Jáhos 
· MDP titkár v. b. elnök h. 

A'.~ BUDAPESTI SZAKFEL ÜGYELÖK . 

olyan vonalon fs .segítik a továbbképzö-tanfolyam~t 'végzett 
gyógyszerészeket, , hogy egyetemi elméleti és gyakorlati 
':i;eszámolójuk előtt a Gyógyszervizsgáló Lriboratóriuniban 
atveszik velük ,az anyagot. "Ezt az új terúletre· kitefjedö,· 
e~e~ményesnek ígérkező mozgalmat Szabó Károlyné szak
fe~~gyelő novem~er ~-i fela~á~lása in?ította d. 4z el~ő ilYen 
elozet es szakmai szamonkeresen -David Agoston és· Szab ó 
Károlyné szakfelügyelők az -v. kerület, egyeteini továbbképző 
vizsgára sorrakerülö .gyóg)rszerészeivel Joglalkoztak. Tudomá
sunk szerint ezt a szakfelügyeletnek é_$ a gyógyszerészeknek 
_még elmélyültebb. együttműködését szolgáló kezdeményezést 
a laboratórium egész munkaközössége magáévá tette.- Igy. 
minden 'gyógyszer_é,s~l)ek módjában l~st, hogy a továbbképző 
tanfolyamon elsaJahtott .tudásukat, a szf!.kfelügyelöi gárda 

· magasabb szakértelme ellenőrizze. -

'A BÉKÉSMEGYBl GY. V. KÖZLÉSE SZERINT 

A FEJÉR MEGYBl GY. V. 

k~emelked5. válla!ásai .: A 3/37·es gyógyszertár Csákberény. 
kozs~gben es a kornyeken megszervezi az anyarozs gyűjtést, 
a~t propagálja é~ ö~~zeköttetést, létesít a különbözö Gyógy
noveny Forgalmi Vallalatokkal úgy. hogy felhívja figyel· 
f!IUket a nagy .lehető~égekre ... ·A 3. 5-ös gyógyszertár egyik 
ftatal dolgozóJa_ felaJánlotta az összes bejövő és kimenő 
gyógyszer~_k vizsgálatát és mind~n reggel·a munkaidő meg-' 
kezdese elott 10 percet arra hasznaltak fel, hogy a Szabad Nép 
fontosabb cikkeit ismertették ... Jó felajánlásnak tekintjük 
a 3(19;es gyógyszertár vezetője vállalását is, aki úgy foglal
koZik a takarítönöből technikává képzett kartársnővel, hegy . 
a~ az összes ,gyógyszertárbari található növényi dr.egokat 
biztosan felismerje. A 3 '25-ös gyógyszertárnak a vezetője 
Scserbakovgyógyszertanát veszi át a technikával és a takarítónő~ 
vel. lgert sok gyógyszertár ajánlotta fel a helyes taksálás!' 
és a retaxa minimálisra való csökkentését. Sok gyógyszertár 
vállalta az ~nkurrenciit éS a selejt teljes leválasztását~ Több 
gyógyszertár felajánlotta aktív részvételét a továbbképzés
ben. A 3 28-as gyógyszertár vezetője vállalta 3 közlernény 
megírását a »Gyógyszerész« részére. 

A következő pont azt kérdezi, hogy melyik a 3 legjobb 
eredményt elért gyógyszertár? 

!\zt az álláspontunkat, amelyet' a 'főgyÓgyszerész az orszá
-gos er!.~kezleten felhoz?t~ - ~e~ntartjuk. Nem mindegy az, 
ha az ejjel-nappalos patikaban enk el a legnagyobb eredményt, 
vagy egy kis falusi gyógyszertárban. Nem ugyanaz a munka
teljesítmény. Nagy gyógyszertár szerintünk csak hozzá 
h~sonló nagi gyógys?ertárat hívhat ki érdemben versenyre,, 
rnmt ahogyan egy nagy gépeket gyártó gyár sem hívhat, ki. 
versenyre egy mechanikai munkával feglalkozó KTSZ-t. 
Nem egyenlők az erők, nem egyenlök a lehetőségek és nem 
egyenlők a munkakörülmények. Nem kategorizálni akarjuk 
a gyógyszertárakat, hanem egyenlő munkakörülményű 
gyógyszertára~at akarunk egyenlő .elbírálásban részesíteni. 

. AZ OKTóBERI SZERKESZTÖBIZOTTSAG 

anyagából köZöljük Ve!csey István dr. beszámolójának alábbi 
részeletét : -

~ ~~sz,ágos ?":z~gaz?asá~i. Ki?llítás és az ezzel kapcsolatos 
osztviisar Bekescsabara trany1totta ·október 24-25-én az 
ország figyelmét. ·Ez a fejlődőmezőgazdasági és ipari centrum 
ez alkalommal összehívta az egész Békés megye gyógyszerész
társadal mát, vez~tőket és beosztottakat egyaránt. _ _ 

A FÖGYóGYSZERÉSZ . A délelőtti órákban a szakmai továbbképzes konfere. 
ciái zajlottak Ie. rendkívüli érdeklődés és igen komoly fel-

" Az első. gyógyszertár, rnelyet a Hevesrneg)rei Gyógyszer. 
tár Vállalat ~talakított, a 18,9-es egri gyógyszertár. Ez a 
gyógyszertár a piac- forgálmát bonyolítja Ie. Korszerűsítését 
úgy oldottuk meg, hogy az patinájából semmit nem veszített_. 
A ~étmérleges magisztrális tárát fakeretes gyöngyüvegfallal · 
elvalasztottuk. Mellette egyvonalban helyeztük el az átvevő 
és kiadó tárát egy mérleggel, a· kézieladás lebonyolítására és 
közvetlenül mellette _a pénztárt. Az elkülönített, de egyníás 
me!letti dolgozás előnye~ hogy nem hárul az átvevő és kiadó 
gyógyszerészre az expedíció te_ljes terhe, mert szükség ésetén 
a, ~ellettük dolg?zó kart-árs segít nekik a torlódás lebonyolí
tasaban. A magJ-részlegen elhelyeztük az összes szükséges 
alapanyagokat és galenikumokat, az átvevő és ldadó tára- _ 
asztal köré pedig a kézieladási ellátó szeteket és külöiitegessé
geket. A ma~isztrális táraa,sztalon a két mérleg közé négy
soros po!cot allítottunk a le-ggyakrabban előfordt..ló szerekkel; 
a_Iegfelsó po_lc h~lyén két zárható tolóajtóval a sűrűbben szük
seges egy -es ketkeresztes szerekkel. Forgó-polcot szándéko
san nem készítettün~' .. mert még ~z eddigi golyóscsapágyas, , 
az egyes polcokat-kulon forgathato megoldást sem tartottuk 
kieh~~í!őnek. ~llenben helyesnek tartjuk a· forgópolc alkal
m~zasat a taraasztalban levő alsó, mozsártartó pokon. 
Y~llalatt!nk __ tervbevette, hogy a falusi· gyógyszertárakban 
IS ll_yen~fo~go_polcot helyez el a táraasztalok belsejében. Az alul 
levo. polcökon elhe_lyezett tiszta mozsarak közül ugyanis 
nehez a meflfelelöt kikeresni, hiszen előre rerídbe sem szedhető, 

elsősorban a tervszerű gazdálkodás kérdésével foglalkozott. készültség ~~IIett. Szá!J1!-lnkra igen riagyjel':_ntőségű volt, hogy 
Beszélt az elfekvő készletek sürgős felszámolásáról, a speciall- a konf~renctak vezeteseben Kedvessy Gyorgy dr. egyetemi 
tások térhódítáS,áról és ennek következtében a ±erv docens ts résztvett és ·egyben· a, kOnférendák,-efedinéfl}•ét is 

megemeléséröl. Vázolta a gyógyszer~·~sz~je[!ki~~le~lk~e~s~és;~j~ó~~~~~L j értékelte. Az értékelés kapcsán' tájékoztatást 3do.tt az munkáját. Pencz János 73 éves gyógyszerész Y· GyógYszerkönyv galenusi készítményeinek irányelveiről 
bizonyítja, hogy mennyire a gyógyszertárak Js. A hozzászólások·nagy száma bizonyította, hogy tovább-
tik magukat. A vihar lesodorta a képzésünk helyes úton halad. · · 
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merLsoh~sem ofudhatjuk, mi!y .. n nagyságd'.tlioisát::kell a 
követ~~~ö . vény elk~szítéséhez .. De egy alsó forgó p.olccal. 

· m~g ,ülve is· könnyen kikereshetjük a megfelelő _nagyságú 
· ·mozsarat. 

A betegekkel való bánásmódban egy percre sem fel~djük 
el: ho-gy élő, gyakran súlyosan szenvedő ember van előttünk 
és-mágatirtásunkat mindig -nagyfokú tapintat és gyeng_édség 
irányítja ... Erre tanítjtik - a gyógyszerészi, technológiai 

_éS gyakorlati márlszereken kívül- a hozzánk beosztott,hall
gatókat és az államvizsga előtt álló gyógysZerészeket 

\ 
OKTóBER 30-AN VIZSGÁZOTT SZEGEDEN 

az első gyQgyszerésztovábbképzö-tanfolyam 24 hallgatója; 
A tanfolyam március 12-én kezdődöft és július 5-én 
fejeződött be. A hallgatók napi munkájúk elvégzése mellett 
102 órai elméleti előadáson és 75 órai gyakorlat keretén _ 
belül felfrissítették az egyeterneh tanultakat, . és bete· 
kintettek ~ rövidesen megjelenő V. Gyógyszerészkönyv 
kémiai._, · galenusi·, fizikai állandOk, drogismereti vizsgá. 
latbkba. A tanfolyá.mon az V. Gyógyszerkönyv fizikai 
mérörnódszereinek megértéséhez és számításaihoz szükséges 
matematikai alapismereteket,· továbbá gyógysierhatástant, 

, gyóg:ySzerári üzemviteit és tervkészítési is ismertet ték, 
előadták. Az elméleti előadások anyagát gyakorlatban is 
átvették. , 

,,, A nyári szabadságolások befejezése-· után októberb~n 
a ·Gyógyszerészi Kémiai ·rntézetben a tanfolyam: hallgatói 
kónzultációkon ve:tt"ek részt. 24 hallgató közü!, 21 megjelent 

~a· bészámolón, amely kémiai analízis g'yakorlatból, elméletből 
és~ gyógyszervizsgálati gyakorlatból állott. A .hallgatók. a 
kémiából és a gyógyszerészetbQl feliraHal-ellátott vizsgálandó 

'~:. · anyagat kaptak, amelyet azOnüsságra és szennyezésre is még 
.. kellett vizsgálniok. A gyakorlati anyagról a hallgatók j~gy

zökönyvet vezettek. A gyakorlati és·. elméleti téren egy. 
· aránt. igen jó eredményt értek el, amelyet ünnepélyeS ke· 

retek közölt hirdettek ki a hallgatók előtt. Mégelőzó1eg 
. Nqvák István 'professzor röviden besZámolt a_ tanfolyamón 
v-égzett hallga~ók munkájáról,' a tanfolyam és á gyógYszer
tárvállalat együttrnüködéséről. A tanfolyamon igen kiVáló · 
er~dményt értek el: Bokor József,· Halász Klára, Leitzinger 
.Pálné, Selmeczi Adrianne és· Takács István. A hallgató~ 
fele igen régen Végezte .el tanulmányait; d~ a tanfolya'mon 
valamennyien jól megállták a· helyüket. Az első tanfolyam
sikeres befejezése után a hallgatóság hálásan emlékezett 

·meg pár.tunkról··és kormányunkról, mert ,megadta a lehető· 
séget .a továbbtariulásra. ·A szegedi . első gyógyszerészéti 
továbbképző tanfolyamot a városban rpűködő gyógysf:erészek 
nagy r.észe elvégezte . ..Most a vidék bekapcsolása van soron. 
Nagy hiba volna, ha kormányunk támogatását nem használ· 
nák fel, és a -továbbiakban nem hárítanák el a felmerülő 

. akadályokat Kétségtelen, nagy .probléma a vidéki gyógy
-- - - ·szeréS~ek .t~Vábbképző tanfolyamaipak biztosítása. Ennek 

_m~gszervezése a -Gyógyszertár Vállalat vezetőségére hárul. 

KORSZERű LAKAsOK 

- is. ép~l!Jek ·az átalakított~ _újjá,épitett, rendbehozott gyógy
szertarak mellett.' A szaksajtó, ·amikor vidéki útjáról besiá
rilol,- boldogatt állapítja meg' pártunk és kOrmányunk szAntelen 
gondo:;kodását dolgozóiiikfól. Aztírjuk meg,- amit látunk-... · 
·Tnlna··megyei--b·esiáJiiálóiikba·. ·net:s,··paks· .éS.' B3ta~~iék 'rneilt·· 
téyesen írtuk oda Tol.nát is. Mert ott nem jártunk. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy 1-2 'év _alatt a tolnai gyógyszerész, 
1~4-áSdkat is nem fogják_! átalakítani. Tévedtünk, de abban 
nincs igaza Baki Györgynek, hogy ezzel meg akartu}<: tévesz
te~j a szakmát. Talán öhkéntelei:iűl is kissé előre néztünk, 
a)10gyan ~llandóan látja .a h~tal~as-lávlatokat az, aki szívvel
lelekk.el résztvesz a szocializ~~s ~pítésében. 

VITA A GYóGYSZERELLÁTÁSRóL 

cíp1ű, ._a n5l':e~beri ,száll} ban megjelent ,heS.zám919ba, jegyző
konyvi ehras folytan htba került bele. Dvo'rszky Ferenc, a 
Gyógyszertári .Központ igazgatója nem azt mondta, amint 
ez a··cikkbe,n ~zerepe], hogy statim :rendelni" csak 'kivételes 
ese~ben volna sz~ba:d. A s_tatim~r~ncl.e_lésre vonatkp~ó f~lszóla: 

lásokra' a következökép'peri · válaSZolt: ' ;sfatim--/éndel~si 
gyógyszeréSznek mindannyiszór le kelt adnia, amikor arra 
gyógyszerellátás érdekében szükség van«.:. 

. (Ezt a helyreigazítást annál sriyesebben közöljük, mert · 
amíg a helytelenül értelmezett sarok zavart keltettek a gyógy
szértárvezetök között, a most ismertetett eredeti megállapí
tás éppen a zavartalan gyógyszerellátást biztosítja._A szerk.) 

A VASARNAPI ZÁRVATARTAS 

olyan vívmánya a vidéki, főként a falusi gyógyszerészeki:tek, 
aminek jelentőségét nem értékelhetjük elég magasra. De ha 
valaki úgy nyilatkozik, hogy őt · mint otthonülő embert 
még vasárnap is megtalálhatják a·be-tegek- ne ítéljük el az 
illetőt. Nem érinti ez a kijelent~.;; azt, amit a párt, a miniszté· 
rium és a tanács közösen vívott ki a gyógyszerészek számára. 
Régi megszokásból ered az ilyen vasárnapi gyógyszerkiadás, 
és addig tart, amíg a beteg is rájön, hogy vasárnap ne vegye 
igénybe a gyógyszf!rtárat. Éppen a hétköznapOk alatti jobb 
gyógyszerészi munka, jobb betegellátás érdekében. 

A SZAKSAJTó 

1954. évi 1. számában köztünk r'észletes tudósítást a Szabolcs: 
Szatmár megyei Gy. v. november 7-i értekezlete gazdag 
anyagáról, ezzel kapcsolatban Végh Antal dr.·nak »Szúlfami· 
dok« című, általános érdeklődéssei kísért előadásáról. A pécsi 
gyógyszertár megnyitásáról szóló .cikkünkhöz azért nem 

• közöltlink fényképeket. mert lapzártáig nem érkeztek meg 
Pécsről. Reméljük, hogy a januári számban ezt is pótolhat~ 
juk. Ugyancsak ekkor ismertetjük a Vasmegyei Gy.' V. érte
kezletét, vaJamint az új· inotai gyógyszertára t: Kimaradt 
a lapból néhány budapesti munkaértekezletről_és_'a 801-es 
gyógyszertár termelési értekezletéről szóló beszámoló is. 

A jövő számban írunk Molnár IsÍvá,n dr. és Szász Kát. 
mán, a SZavjetunióban járt gyógyszerészkutatók szakcso-· 
portunkban megtartott előadásairól ... Kérjük a Gyógyszer-: 
tár Vállalatokat, hogy a gyógyszertárvezetök vagy beqsztot
tak értekezletéről szóló jegyzőkönyvet rends?eresen küldjé~ 
el hozzánk. Kérjük az ország ininden egyes gyógyszertán 
dolgozóját, hogy szakmai, munka- és életkörülményeikkel 
kapcsolatos problémáikat írják meg és i"endsieresen juttass~k 
el a szaksajtóhoz. »A gyakorló gyógyszerész· mühelyéböl«
rovat, a szakmai híradó, de ezenkívül a továbbképzést 
szolgáló minden közlernény - szakmai, munka· ésr élet~. 
körülményeinket kívánja megjavítani. · 

Fde:ős SZ€JT,keszt5: SZékely Jenő 

Szerkesztöbizo~tság; Andriska József dr., Fari:r.f!ó Sán· 

dor. Kádár. Tibor dr.,, Keáve~;.IJ aYö~f!.tJ dr., Királ.tl Il01!-a 

dr.;' Kovács L4_szló d,r., · Kun Ferenc, Ligeti Viktor, 

Nówádi Lászlóné, Végh Anüil dr. 

Sz?rkesztőség: Gyógys~ptári- Központ Gy6gyszer:smei1tető 

Orvostudomá:riyi Osztá.:yái:t, Buda~est; V., Au·!ich-u: 3 .•.. 

8-16 óráig. TeL: 113-642 és 3!0-923; 18 órától 162-856. 

Kiadja: Eg-ész,s~üt;:yi Könyv. és Lapkiadö V, 

Butlapoo', V., Nádor-u. 6. L 

Te:efon: 383-198. 383-526. 

''-'1agyar N.eill•zet~ Ba~"!( egyszáml-a.szám 51.87S:l~4l-4€i'· "" ";'c"'~"~ 
Fele: ős kiadó: H eaeáüs ··Ensébe( 

2 535801 Atheneeum:(F, v. t<oproni Béla)' 

Megjelent 2150 példányban. 
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