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l ml 10 r B12 vitamin cryst.-t tartalmaz. '· 
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' 
A vitarniri B1, felhasználását egészségügyi·minisztériumi 
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A negyedik tervév küszöbén 
Írta: Dvorszky Ferenc, a Gyógyszertári Központ igázgatója 

, ... Ismét elm.últ egy év, és mint ilyenkor szokás; · .elérni, mdyekbe'n nemcsqk. a gyógyszertár külső 
visszatekintünk at elmúlt .év eseményeire. Meg- és belső berendezése és felszerelése oldja meg az 
állapítjuk eredményeinket, hiányosságainkat, hogy idevonatkozó előírásokat, hanem ahol a gyógy
az eredményeinken okulva hiányosságainkat ki- szertári dqlgozók elhelyezését biztosító lakások, 
javíthassuk, · . . a fejlett szacialista igényeket kielégitő vízvezetékkel 

Az 1952. év tervünk harmadik döntő éve vült, és fürdőszabával is fel vannak szerelve. 
Pártunk és kormányzatunk vezetésével az ország . . De eredményekről számolhatunk be a győgy
dolgozói hatalmas erőfeszítéssel számottevő erea- szertárak mil1őségi munkájának megjavulásában 
ményekef értek el. Vizsgáljuk meg, hogy a gyógy- is. Az OKI, az SZTK, továbbá a szakfelügyelők 
szertári -hálózat dolgozói a maguk terííletén miként · által mintavételezett gyógyszereknél a kifogásolt 
teljesítették népgazdaságunk feladatait. . · · · gyógyszerek száma több mint a felére csökkent. 

Ahhoz, hogy helyes képet alkossunk, vissza Mind kevesebb kifogás tapasztalható a gyógyszer
keil mennünk a gyógyszertárak áUamosításakor tárakban a gyógyszerek helyes eltartása és_a ma
meglévőállapotokhoz. Túlzás nélkül állapíthatjuk gisztrálisan készített gyógyszerek kiszolgáltatása 
meg, ·· hogy az államosítás a gyógyszertárak. túl- körül is. 
nyomó többségét igen rossz állapotban érte. Nem Erőteljesen · megindult a gyógyszerésztovább
volLkönnyű_feladat tehát ezeket a gyógyszertárakat képzés is, még pedig nemcsak Budapesten, hanem 
a szacialista követelményeknek megfelelően átala- · vidéken is. A sorozatosan megtartott technikus
kítani. Mégis, ha az !952. év végén visszatekintünk képző· tanfolyamok és a vizsgák jó eredménye 
a megtett útra : a gyógyszertárak helyzetében révén megnövekedett a . szakmai középkáderek 
kétségtelenül komoly fejlődést tapasztalhatunk. 'száma .. 

Természetes, hogy minden hiányosságat nem A gyógyszertárak minőségi munkájának meg-
lehetett egyszerre megszünteni. Népgazdaságunk javítása érdekében a lehetőségekhez képest beve
arányos fejlíídése követelményeinek megfelelően zettük a gyógyszertári egységes expedíciót. Köte-

. elsősörban nehéz iparunkat kellett erősíteni. Az lezővé tettük a gyógyszertárakban a fehérköpe.nyek 
!952-es évben a gyógyszertárak külső és belső tata- használatát és a vállalatok költségére gondos
rozására. mégis kb. 5 millió forintot költöttünk Az kodtunk ezek mosatásáról is. 
is természetes, .hogy először a legnagyobb hiányos- A régi kapitalista világban számos községben 
ságokat igyekezt~nk kiküszöbölni az épület, a közegészségügyi szempontból erősen kifogásolható 
bútorzat és felszerelés terén. , épületben helyezték el a gyógyszertárat. Ilyen 

!952-ben létesült gyógyszertárhálózatunk büsz- esetekben községen belüli elhelyezéssei és lakás
kesége a Vörös · Csillag~gyógyszertár. Ezenkívül cserével oldottuk meg a kérdést. A gyógyszer-
25. új gyógyszertárat létesítettünk és 227 kézi ellátás biztosífására és megjavítására az egyes 
gyógyszerládát állítottunk be olyan községekbe, gyógy"ertárak;ban kiképeztük a gyógyszertár jó 
ahol nincs a közelben patika. Az újonnan épített munkájához szükséges anyagkészleteket. De ered
vagy helyrehozott gyógyszértárainknál is igyekez- ményeink közé sorolhatjuk azt is, hogy a gyógy •. 
tünk&szocialista·felfogásnak megfele.lő színvonalaf · 'szertárhálózat dolgozói, mind az év elején a nagy-
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s?;ámú megbetegedéseknél, mind a novemberr ség Idutalása. Ilyen esetekben .a vállalatok és a 
15.%,ostérítési rendszer bevezetésénél jelentkező' gyógyszerészek vegyék igénybe a helybeli pált, 

c munkatöbbletet áldozatkész .munkával; zavar, szervezetek segítségét. · . 
· mentes~n bonyolították Ie. ·Igen sok helyen dolgo, Feladataink közül elsősorban a meglévő h iá, 
~ó ink a legnehezebb körülmények kötött is helyt, nyosságok kiküszöbölését, a vállalati élet mínden 
alltak; hogy a betegek időben megkapják a gyógyc vonalán a helyes tervszerűség biztosítását, a taká" 
szereket. , · . rékössági viszonyok fokozott és . maradéktalan 

·. · Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy a fenti' ered, érvényesítését kell szemelőtt tartanunk ... · Gerő 
mények me ll ett megtettünk,e mindent· az ered, · elvtárs a Központi Vezetőség-előtt elmondott beszé
mények továb pi emelésére, akkor meg kell álla- dében hangsúlyoztae kérdés jelentőségét. Ezt .a 
pítanunk, hogy nagyszámban vannak még hiányos- maglink területén is alkalmazni kell.· Az elmúli 
ságaink és hibáink is. Ezek között elsőnek a terv- év folyamán, mint említettem, kiképeztük a gyógy
sz'erűség nem helyes mértékét említem meg. Itt szertárak jó ellátásához szükséges készleteket 
nemcsak a gyógyszertári anyagtervek elkészítésére de igen sok felelős vezetőnket >>gyüjtőszenvedélye;, . 

· gondolok, hanem a gyógyszertári és vállalati éM . arra bírt, hogy olyan mennyiségben rendelje meg 
minden .területére. Igen gyakran halljuk, hogy az egyes gyógyszerféleségekét,. aminincs arányban· 
nincsen ez, vagy hiányzik az, amikor azonban meg- a gyógyszertár forgalmávaL Mert amilyen mérték-

. hogy mindezeket megtervezték-e •· a ben· megkövetelik,. hogy minden gyógyszertárban 
megadott határidőre, akkor rend' meglegyen a gyógyszertár jú ellátásához szükséges . 

választ kaiJunk Tervgazdálkodás- anyagmennyiség, ugyariilyen élesen szembeszállunk 
dolgozónak ismernie kell a . fölös gyógyszerhalmozássaL Ez ugyanis. olyan 

•és tudomásul kell venni, pénzösszegeket von el népgazdaságunk más ága 
a cikkelemenként megtervezett és enge' elől,. amire szükség van ötéves tervünk teljesítésé- · 
szükségletek kerülhetnek kielégítésre, hez; s5t túlteljesítéséhez. De takarékoskodnunk 

f'<r;rar:ántvonatkozik ez a gyógyszerekre és a gyógy, kell minden más területen is. Sietek hozzátenni 
üzemeltetéséhez szükséges ·. bármilyen hogy a takarékosság nem mehet a minőségi munka 

.• arwat~~!:o~,,h.; rovására. Nem tekintem takarékosságnak pl. : · 
hiányosság, hogy a gyógyszertáTi hogy egy nagy gyógyszertárban 25 wattös körte 

dolgozói látják a környezetük különböző ég, rosszul világított a helyiség és így a megkívánf 
·fogyatékossága!, annak megváltoztatására azonban minőségi munkához nem adja meg a kellő lehető

tesznek meg mindent; belenyugszanak a séget. A helyes-takarékosság az, ha megfelelő erős, 
s7'efintiik·. is nerp. megfelelő helyzetbe és ennek ségű körtét használunk, de azt nem égetjük feles-

;, ]kÖ\refl<eztéc.'e.n. lemondanak . a jobb gyógyszere Iegesen. . . . . · 1 
{~:~I~te~~~~l körülményeinek megvalósításáróL Kéte . , fl. t~karék?ssághoztart?zik a:; is, h~gy .az új 

•·•··• . hozzájárul az is, hogy egyes vallalatoknál l:te~rtmenyek~el V~f\Y az ~talakrtásoknal, a fej~ 
intézője nem. végzett jó munkát, amikor a lodest szolgálo helyrsegeket es munkahelyeket épít· 

rnrógys2:ertári. dolgozókban azt a Játszatot keltette,. sünk. Ha nem így járunk el, úgy ezek. átépítése, 
nlinden rendben van és ne is. törekedjenek . vagy az új létesítmények rövid időn belüLnem 
megoldásokra. ·. . ' . felelnek meg a fejlődésnek és átalakításuk újra 

· Vállalataink mindegyike bizonyos összeget kap szükségessé válilí;,., Ezzel népgazdaságunknak fölös' 
. a. fennálló hiányosságak kiküszöbölésére, . meg- lege~ .~?bbletkiad'i'i{ ?k~z.?nk., Min,t h~lye~ példát 

tö>rtél"ik mégis, hogy a vállalatok ezeket az össze- ernhíjuk meg a mc;y)t epulo sztahnvarosr gyogys:~;er
nem használják fel a gyógyszertárak áiia-. tárat, .ahol már az új szacialista követelmények 

Lpotátnak megjavítá,ára, vagy ha igen, akkor szerinti patikában jó munkahelyiséget létesítünk 
a rendelkez'ésükre bocsátott .teljes összeget. . és korszer ű munkásvédelmi berendezések bizto

.. l952,ben csupán Pest és Somogy megye használlá sítják a 'jó minőségi munkát. 
· fél egészében tervhitelét, iníg Zala megye alig . A sürgősen elvégzendő féladatok közé tartozik ·· 

Veszprém megye 20%-ot, Szolnok megye a .. munka minőségének további'· megjavítása is. 
Az ellenőrző vizsgálatok eredményei. most már azt 

sok esetben. a tisztasági mutatják, hogy a kifogásolasok száma igen nagy
·:~tJ,~:~~g~~~~Ja~,~~.~~ felelnek meg teljesen. Lát- mérté~ben abból ered, hogy a kisz()lgálfatott porok· 

::. n·· <>vli<fv·sz,,r<'>:zf is, aki a gyqgyszer: elosztasa nem egyenletes, nem megfelelő• a porok 
cu~'~';,",J;;~v:~~~~~'~;"~ jelent meg. Előfordult homogenitása, ami a gyógyszerészi munka hanyag 
!! . . dolgozók nem az öntuda- elvégzésére mutat. A jobbminőségűmunka érdeké-

. \Tisszatükröző . udvarias hangon ben történt a súlymérő .eszközök pótlása is~ Közöl-
a betegekkel. A Gyógyíts . jobban- hetem, hogy az új súlyok gyártása részben meg

keretében meg kell javítani a betegekkel történt, részben folyamatban ván, és az új készlet 
érintkezésben még mutatkozó hiányosságokat. a legrövidebb időn belül szétosztásra kerül. 

·vannak még igen rossz állapotban lévő gy ó gy" Sok a tennivalónk még a politikai oktatásban . 
<7er'tá,·ek is, pl. Városlődön, Üllő n, vagy· Zala való részvétel terén is. Feltétienülszüks€ges, hogy 

Sajnálatos, hogy igen sok eset-· dolgozóink teljes számmal bekapcsolódjanak, az 
. községekben is, a helyi tanácsok oktatásba, hogy ezzel elősegíts~k fejlődésüket. 

nem kapunk semmiféle támogatást, an~,k Csak így érthetik meg, hogy a szacialista terv" 
hogy a Tanács tela.data a megfelelő hé~~· gazdálkoctás . egyik Ieglénye15esebb hajtóereje, a:~; 

• - .-.;>>c;. 

Ősszegezve az elmondottakat, a negyedik terv' 
évben is lépést kell tartanunk népgazdaságunk' 
minden .termetén tapasztalható fejlődésével, ho~y 
jó munkávai bizonyíthassuk : hazánk méltó tagJa 
a Szovjetunió~vezette. 800 milliós béketáoornak; · 
E feladat elvégzéEéhéz kívánok az új esztendőben 
sok sikert és minden dolgozónak .boldog újéveL 

. . . 

Beszámoló Schulekprofesszor 1952 novemher 13-i 
előadásáról · 

. Több alkalommal beszélt már Schulek pro- felel'ő sz.akértelemmel áz összetett gyógyszer· 
fesszor a készülő V. gyógyszerkönyv.ről, minden készítJ!lények analizisében is felhasználhatók. 
alkalommal· más- és más oldalrói világította meg Bármilyen pontosan is· legyenek leírva az 
ezt a számunkra annyira nagyjelentőségű munká~. egyes vizsgálati . eljárások, azok helyes végre
Minden egyes ismertetés alkalmával volt vaiamr, hajtásához megfelelő szakismeretre f<;ltétleq~l ~zük· 

. ami az újszerűségen túl is gondolkodásra kész- ség van. Vannak olyan mozzanatm az eljarasok· 
tette a gyógyszerészeket Schulek !lrofesszor min- nak; amelyeket nem lehet kellő részletességgel leírni, 
den alkalommal irányt mutatott a gyógyszerészek- mert igen sokban befolyásolják a körűlmények 
nek. Igy volt ez mostani előadásában is, amikor is. Igy igen lényéges, de nehezen körülírható 
elsősorban a készülő gyógyszerkönyv kvantitativ része a meghatározásoknak a mintavételezés és 
vizsgálati módszereivel foglalkozott. Iránymutatás az értékelés. A gyógyszerkönyv az általános 
volt a helyes gyógyszervizsgálat szempontjából részben ki fog térni a helyes minb.vételezés mód" 
azokra a perspektivákra, amelyek a gyógyszerek jára, megadja . a legszükségesebb útmutatásokat, 
analízisével foglalkozók előtt állanak. . . ·. de nem tud kiterjedni a gyakorlatban előforduló 
· Schulek professzor előadásában rámutatott mindeú lehetőségre. Ezért .minden vizsg~lónak · 

· arra, h9gy, az új gyógyszerkönyv kvantitativ· az legyen· a legfőbb gondja a mintavételezésl;or, 
vizsgálati módszerei sokkal bővebbek és so kol da- hogy a megadott célnak megfelelően vegye a. 
Iúbbak lesznek, mint az a IV. gyógyszerkönyvben ínintát. Ez elsősorban az összetett készitmények
volt. Felmerülhet éppen ezért a gyakorló. gyógy nél (neogalenikumok) vizsgálatánál lényeges. Pl. 
szerészekben az a kérdés, miért van szükség ilyen at osztott porkeverékeknél előre tudnunk kell, 
részletes kvantitativ vizsgálati módszerekre. A hogy a potkeverék alkatrészeit mennyiségi vagy 
magyarázalot a gyógyszeripar rohamos fejlődésé- milyenségi sze.mpontbói kívánjuk megvizsgálni. · 
ben találjuk meg. A régebbi gyógyszerkönyvek Figyelemmel kell legyünk arra, hogy a meghatáro
csak olyan készítményeket tartalmaztak, amelyek~ zás során az .összes,.alkatrészekre vagy csak egye
nek már kialakult vizsgálati módszerei voltak. sekre kívánunk kitérni, vagy csupán .a helyes 
A készülő. új gyógyszerkönyv azonban lépést el osztást stb. kívánjuk ellenőrizni. 
tartva atudomány és a gyógyszeripar fejlődésével, A vizsgálati eredmények ·értékeléséről Schulek 
mindazokkai a készítményekkel foglalkozik, ame- professzor megállapította, hogy ennek helyes el
lyek a mai gyógyszerkincsünk körébe tartoznak. bírálásához ismernünk kell mindazokat a külső 
Hogy helyes irán~?an fejlő~hessen továb~ a g~óg.J:- körülményeke!, amelyek kihatással. vannak ~z 
széripar· és az uJabb · gyogyszerek gyartasat rs anyag elkészítésére s a vizsgálat elvégzésére rs . 

. megfelelő módon ellenőrizni lehessen, normára Csak ezek figyelembevételévei donthetjük el, hogy 
van szükség. Ez a norma lesz az új gyógyszer- milyen pontosságat kívánunk meg. Igy figyelembe 
könyv. A gyógyszerkönyvnek ebből a felada~ából kell venni pl. a mérőműszereink pontosságát is. 
következik azis, hogy nemcsak a gyógyszertarak- Bármilyen pontosan is végezzük el a vizsgála
nak készül, hanem az ipar részére is. A gyógy" . tokat, ha a mérőműszerünk nem pontos, az ered-

. szerkönyv az egyes vizsgálati módszerek.leírásánál · mény sem lesz helyes. Az új gyógyszerkönyv 
éppen ezért nem · mérlegeli, hogy a. gyógyszer- . útmutatást közöl, hogyan kell ellenőrizni a mérő• 
tárakban el· tudják-e végezni az egyes meghatá- inűszer~k. helyességéL Külön fejezetben tárgyalja 
rozásokat, hanem a célja az, hogy.a leírt módsze- majd a mérőedények kalibrálását' ;és megadJa 
rek. segitségével minél pontosabban, minél töké- azokat a határértékeket, amelyeken belül elfogad
letesebben lehessen elvégezni az egyes kés~ítmé- ható a műszer. ·Az egyes·. értékek a Szabvány és 
nyek ellenőrzését. Éppen ezért felveszi az előjratok Mértékügyi Hivatal kívánalmaival összhangba van. 
közé mindazokat, amelyek segítségével a' fent nak. Ha a kalibrálásnál nyert értékek a győgy
vázolt célt• e!Juclja érni. Ez a magyarázata annak szerkönyvi tűréseken belül vannak, akkor azokat 
is,. hogy így megq?ve,kedett. a kvantitatiy mód- figyelmen kívül hagyhatjuk és csak abban az 
szerekkel foglalkozo resz. Bar nagy a gyogyszer- esetben kell korrekciós értékekkel számolnunk, 
könyvben leírt. rp.eghat~rozási módszerek, száma, ha a megadott tíÍféseknél nagyobb az eltérés. 

· azonban korántsem. telJeS .. A felvett. modszerek Az egyes kvantitativ ·meghatározásOk ered-
viszont mind megbízhatóak és kipróbáltak. Meg- ményének értékelését sokban- megköimyíti majd 

----
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az a tény, hogy a gyógyszerkönyv az egyes. készít- ú. n. szabályos mennyiségű módszerétől. A meg
:: ményeknéi · megadja a határértékeket. Ezek a határozásokhoz nem egyenértéksúlynyi mennyi-

. határértékek igen változatosak. Megállapításukkor ségeket méretle, hanem annyit, hogy a felhasz- . 

.. 'figyelembe vették az. anyag természetét, előállí- nálandó mérőoldat általában a félmikro bürettábóJ 
tásának technológiáját s az alkalmazott mérő- (12 ml-es) lernérhető legyen. Az előiratok végell 
módszer pontosságát..A határértékekkel kapcso- fel lesz tüntetve az anyagok egyenértéksúlya s 
latban megemlékezett Schulek professzor az igen ezek alapján az általános részben közölt számítási 
gyakran felmerülő farmakológiai tisztaság kérdé- • módszer segítségével könnyen ki lehet majd számí

_sérö! ig .. Az egyes készítményeknél megkívánt tani a százalékos értéket. Bonyolultabb számítá
tisztasági fokok nem azt jelentik, hogy az azoktól sokná:l az egyes cikke]yek végén találunk uta
eltérő nagyobbméretű szennyezések károsak a . Iást a helyes számolás módjára. Az ismertebb · 
szervezetre, hanem csak. azt jelzik, hogy az elő- titrimetriás és gravimetriás módszerek mellett 
állítás és tárolás során mégfelelő gondossággal helyet kapnak az új gyógyszerkönyvben a fizikai
eljárva ilyen tisztaságot lehe.t megkivánni. Éppen . kémiai mérőmódszerek, az immunbiológiai és rész, 
ezért nem. szüksé~es, hogy minden esetben eivé- Ietes farmakognóziai vizsgálatok is. Éppena fizikai
gezzük a készítmenyre vonatkozó összes vizsgála- kémiai ú. n. műszeres módszerek aiok, amel}'ek 

c tokat, elegendő. ha csak egy,két, de. jellemző a fejlődés irányát jelentik: Az .általános analitikai 
szennyezésre vizsgálunk .és annak alapján követ- fejlődésnek megfelelően utalás történik már pularo
kez~etünk a készítmény jóságára. Ha valamilyen, gráfiás, röntgenspektroszkópos stb. meghatáro
gyanú .. merül fel a készítmény tisztaságára vonat- zási módszerekre is. Ezek az új módszerek azok, 
kozóan, akkor azonban el kell végezni a teljes amelyek az analitika újjászületését jelentik, · s 
vizsgálatot. A gyógyszerkönyv rendelkezései sze• amelyek minden bizonnyal rövidesen bevohulnak 

· · rint minden esetben teljes vizsgálatot kell eivé- a gyógyszervizsgálatok körébe is. Ezért fettét-
gezni az injekciók készítésére használt készít- lenül szükséges, hogy az egyetemi kiképzésben 
ményeknéi.N,em szabad azonban arra gondolnunk, megfelelő helyet kapjon a fizikai-kémia és a mate-
hogy az egyes készítményekben csak a gyógy~ · matika is. . · ·. · 
szerkönyvben felsorolt szennyezések lehetnek. Cso- · .· A népi demokratikus kormányzat megadott 
magoláskor, tároláskor. történhetnek olyan el, minden támogatást, hogy a gyógyszerkönyv a 
szennyezödések, összekeverések, amelyekre nem legmegfelelőbb körülmények között jöjjön létre. 
lehet előre gondolni. Az egyes készítményekner· Ugyanakkor gondoskodott arról is, é& gondos- · 
megadott szennyezéseken kívül a készltmény tnás kodik a jelenben is, hogy az új, korszerű .mód
szennyezést kimutatható mennyiségben nem taF szerek elsajátítása hozzáférhető legyen. Az egye
talmazhat. Ha tehát a vizsgálat során olyan terni kiképzés számára is rövidesen hozzáférhetövé 

· szennyezést mutatunk . ki, amire a gyógyszer- válnak ezek a műszerek és így a kiképzés együtt · 
könyv nem vizsgáltat, az mihden körűlmények haladhat az analitika fejlődésével. EzekröJ az 

· között kifogásolható. A gyógyszerkönyvben elő- új módszerekröl beszélve megláthattuk azt . a 
forduló határértékek megszabásánál nagyban meg, · perspektívái, ami a gyógyszerek vizsgálata előtt 

J~~~~:a~~~;~~~· a munkát, hogy Schulek professzor , áll s láthattuk, hógy milyen nagy szükségünk 
·. kétszeres Kossuth-díjas tudósunk van a továbbtanulásra. A kQrmányzat-nyujtotta. 

a gyógyszerellátás ellenőrzésében eltöltött hosszú . támogatás és lehetőség arra kötelezi a gyógyszeré, 
működése során igen széleskörű tapasztalatokra szek. összeségét : ragadjon meg minden alkalmat 
tett szert, ezekre támaszkodva tudták az új és fejlesszé tovább a tudását, hogy megfelelő 
gyógyszerkönyv értékeit is megszab ni. .. . ... · .··. szakértelemmel · és felkészültséggel alkalmazhassa 

Üjdonság lesz a gyógyszerkgnyv titrimetriás majd az új gyógyszerkönyv útmutatásait. . · . 
·eljárásainál, hogy eltér a régebbigyógyszerkönyvek · · ·. Kovdcs Ldszló dr·· 

· A.gyógyszertári igazgatóságok e1lenórző-analitikai 
c:.é.,C.,;c •• .•.... · ..... 1.,~.~aboratóri11D1aizlak. fela.datairó1 

' 
·Az Aptecsnoje <Jyeló egyik korábbi száthában 

. L P. Rachmanova »Az eJlenőrző-artalitikai labora
tóriumok <!lapvető feladatai« círnü közleményében 
mégjelö) ·a gyógyszertári termeléS minöségi javf-
tásának. helyes útját. . 

Az analitikai labOratórium dolgozóinak állan
J • • dóan kiJuzdeni ök kell az egyes gyógyszertári 

· ·. (jolgozók munkájában megnyilvánúló hanyagság 
és. a. múnka helytelen leegyszerűsítése ellen stb. 
. .. .· Egyes gyógyszertárakban még ma is elnézik 

, lts.zernrnértékre történő porosztást, a parenterálisan 

Irta: L. D. Gtinberg és L. I. Jevdoklbhova 

alkalmazott oldatok készítésénél nem . fordítanak 
kellő figyelmet a hömérsékletre, a főzetek és.forrá·· 
zatok készítésénél nincsenek tekintettel a drog. 
aprítási fokára. · . . . . 

A vinnicai . (Ukrajna: fordító) gyógyszertár' 
igazgatóság ellenőrző·analitikai . laboratóriuma 
munkaterve célul tűzte ki ezeknek a hiányos-
ságoknak a kiküszöbölését.. .. . . 

· Nagy jelentősége van a laboratóriumi ellen· 
örzésre kerülö gyógyszerek objektív mintavétele· 
zésének. AnaJ.itikusaink ebből & célból kimennek 

' . ' A GYóGY'siER.tsz 

a periférián fekvő gyógyszerfáiakba ~s .a, minta· · tésére; e) Pavlov mint farmakológus; f) újatib 
vételezésen kívüL ott :helyben gyorsvtzsgalatokat . gyógysierek stb. · · 
is végezn ek, továbbá ellenőrzik. a gyógyszerészi · A · ternatik át szétkülöjük a periferián fekvő 
rendtartást. gyógyszertárakba, hogy azok tanulókörei tanul'. 

· · . á · b tt"k mányozzák. . · 
. Kerületünk 30 gyógyszertar ban eveze u e 1951-ben az USzSzR Egészségügyi Minisz· 
a belső kémiai ellenőrzés módszerét. Az 1,952. év té'riuma tervezete · alapján a laborátórium két 
első negyedében kb. 5000 vizsgálatot végeztünk. · tudorílányos-gyal<:orlati munkát dolgozott ki : >>A 
Ezek közül kb. 1000 kvantitativ vizsgálat volt. . 
A kvantitatlv meghatározások gyors elvégzése receptura farmakodinamikája<< és .»A Vinnica kor-

, ll nyékén termő Crataegus oxycantha (kvercitrin 
céljából 10 gyógyszertárban refraktométer . a nevű glukozidát, krategin nevű keserű anyago!, 
rendeikezésre. Ellátjuktovábbá a gyógyszertárakat karotillt és C·vitamint tartalmazó drog : fordltó) 
olyan mérőoldatokk~l, ~m~Iyek a. gy.?g~s~.erkészí~- minőségének vizsgálata«. 
·mények cseppanahttkar modszerrel torterro kvantt, A laboratórium 1952. évi munkatervében 
tativ meghatározásánál használatosak. a következő témák kidolgozását irányoz! a elő : , 

A kémiai ahalízisen kívül felhívjuk a. gyógy- »A recepturai gyakorlatban nehézségeket okozó 
szerészek figyeimét a. gyógyszerellenőrzés egyéb problémákról« és. >>Gyors módszer a különböző 
módszereire, mint pl. : • fizikai- és érzékszervi hatóanyagokból álló összetett . gyógyszeralakok 
módszerekre. minöségi vizsgálatára<<. . ·. . 
. A laboratórium' _kéthetenként tudományos~ ·· A .vinnicai ellenőrző-analitikai laboratórium 
gyakorlati értekezletet tart a gyógyszert~rak ellen! analitikusai üdvözlik az Aptecsnoje Gyeló meg: 
őreivel, reeeptáriusaival és asszisztenservel. Ime jelenését. Kívánatos, hogy ez az újság nyilvános
néhány kérdés, mely ezeken az értekezleteken ságot biztosítson .minden gyógyszerésznek az egy
tárgyalásra kerül: a) a gyógyszerek aszeptikus másközti tapasztalatcsere biztosítására és segít- . 
-elkészítése; b) a korílplikáciúk oka a glukóz- ségükre legyen a. munkájuk közben felmerülő 
oldatok parenterális · alkalmazásánál ; c) súly-tér- problémák megoldásában. . · 
fogat módszer a gyógyszerek elkészítésénél; d) Aptecsnoje Gyeló 1952. 4. 49. 
ú jabb módszerek a főzetek és fonázatok elkészí, · Fordította: Irsai Jenőné 

Cellulóze-acetát-ftalát, (Cellaftál) mint alkáliszolvens 
bevonóanyag 
Dolgozat a Budapesti Drvostudomdnyi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetéből. 
I gazgat6: ]ffozsonyi Sándor dr, egyetemi tanár 

Mindinkább tért hódít az a törekvés, hogy 
minél több perorálisan adagolt gyógyszerkészít
ményt vonjunk be gyomornedvben nem oldódó 
úgynevezett >>alkáliszolvens<< anyaggal, egyrészt a 
gyomorpanaszok kiküszöbölése, másrészt a gyógy
szer teljes hatóértékének biztosítása céljábóL Min
·den szempontból megfelelő alkálisiolvens bevonó
anyag és bevonat készítése, valamint ezek érté
kelése nem. tartotik a könny ű feladatok közé. A 
gyógyászat· követelményei az . alkáliszolvens ber 
· vonóanyaggal szemben .. közismertek : tte legyen 
toxikus, fiziológiailag inaktív legyen, álljon ellen a 
gyomor!) e dv hat~sának, de ~ bélnedvben 'kÖnnyen 
oldódjék, · . · . . . . 

Az első két követelmény, a toxicitás és semle
gesség biológiai útonkönnyen ellertőrizhető, .foko· 
zott figyelem fordítandó azonban az anyagnak 
gyomor-, illetve bélnedvben való/ viselkedésére. 
Erre vonatkozóan külöhbözö vizsgálati előíráso
kat találunk az irodalomban, melyek azonban 
lényegükben megegyeznek~ Tes!~őmérsékletű mes
terséges gyo!llornedvben az alkahs~ol':'et_Isbevonat
tal.ellátott készítmény 2.-..4,5 órárg .allJOn ellen, a 

:rúgos, bélrtedvnek .megfelelő Natr:· · carbonicum-, 

Irta:-Bánó Tibor és Éli 6 István dr. 

vagy Natt. hydrocarbonicurll"oldatban pedig -
esetleg pankreatin ill. epe~avak jelenlétében 
ugyancsak testhőmérsékleten 1,5--'2 órán belül 
dezintegráló,djék. · , . 

A gyógyszerészetben és gyógyszervegyészeti 
iparban használatos alkáliszolvens bevonóanyagok 
részben nem egységes voltuk, részben applikációjuk 
körülményessége, részbenpedig a gyomor ilL bél- . 
nedvben való o)dékonyságuk, vagy éppen old
hatatlanságuk miatt nem ü tik meg a kívánt mér
téket, megbízhatatlanok, és így a probléma vál
tozatlanul fennáll. 

Az utóbbi tizenkét év szakirodalmában több 
olyan szintétikus cellulóze származékot írtak le, 
rílelyek fizikai tulajdonságaiknál ·fogva alkalmaz
hatók lennének alkáliszolvens bevonására. E vegyü
letek csaknem kizárólag cellulóze kevert észterek, 
melyeknek egyik savkomponense valamely dibázikus 
szerves sav. · · 

·A glukóz-egységenként* 3 aktív hidroxiUal 
rendelkező cellulóze áz alábbi három módon.észteri· 

*- A cellulóze, mint- nagjrÍlolekulájÍí_ _»polysaccparida<<, 
szám os --egymással glykozidikus-kötésben levő- glukoze~ 
moleku!ábó!, egységblíl· tevődik össze, 
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. · fikálhatq dibázikus :szerves savakki!l: aJa sav' ként és egyben oldószerk~nt piridint alkalmaztunk. 
·· inindkétkarboxiljabekötődika cellulóze molekulába;. A hidrolizált cellulóze-acetát 20%-os piridines olda- ' 

b). csák az egyik karboxil kötődik cellulózéhoz, a tát, melyben előzőleg a termék kétszeresének meg
másik valamely egyéb organikus gyökhöz, c) csak felelő ftálsavanhidridet oldottunk, 16-,-18 órán át 
az .. égyik karboxil kötő d ik cellulózéhoz, a másik 100° C-on tartottuk. A reakció befejeztével a termé
szabadon marad. ket sósavval erősen megsavanyított nagymennyiségű 

Azok a cellulóze észt erek, amelyek molekulájá vízben csaptuk ki és vízzel a szabad savaktól kimos-
. szabad karboxill tartalmaz, savban ill. lúgban való tuk, 100° C-on szárítottuk és porítottuk. Az észterifi-. 
oldékonyságuk révén- alkalmasak alkáliszolvens kálás következtében körülbelül 50%-os súlyszapo
bevonó~nyagként való felhasználásra. Ilyen k~vert ru lat állott elő, anii 33-35% ftalil tártalomnak 
cellulóze észterék előállíthatók valamely dibáziklis felel meg. Végső termékünk tehát 17% acetil- és 
szerves savval (például ftálsav, malonsav· stb.), 35% ftalilgyököt tartalmaz, ami g'lukóze-egységen
ill. ezek anhidridjeivel részlegesen észterifikáll kéntszámítva átlagosan0,8 ftalil, 1,4 acetil és 0,8 
cellulózéból (például acetátbóJ, butirátból, propio~ hidroxil-csoportot tartalmaz. A fent leírt cellulózé
nátból, vagy éterekből, mint például éti! vagy acetát-ftalátot >>Cellaftál«-nak neveztijk el. A to
metilcellitlóie). · Alká!iszolvens · bevonat céljára a · vábbiakbán ezen a néven említjük. · 
cellulózénak ecetsavVal és ftálsavval képezett sa- A készítmény az általánosan használt lakkoldó~ 
variyúkettősészterét táláltuk minden szempontból szetekben jól oldódik; például acetonban, etil
a legmegfelelöbb nek. • · . . acetátbim, etiléndikloridban, etillaktálban stb. Ol

. • ,Kiindulási anyagként a lakkiparban nagymeriy, datba vihető oldószer és nemoldószer keverékeiben 
·nyiségben alkalmazott Cellit "L-t használtuk. Ez a is a kompatibilit ás határain belűl. Például_ aceton
készítmény acetonban jól oldódó,részlegesen hidro- alkohol, benzol-alkohol vagy etiléndiklorid-metanol 

. li~ált úgynevezett szekundér celllüóze-acetáf, mirit, stb. keverékeiben is, melyeknek alkohol-komponen-
egy 40-42% acetil-tartalommal. · . . . • . • . .· . . . . sei mint nemoldószerek szerepelnek. A? oldatok 
.. · Tekintettel arra, hogy a leendő celluló~e,;o\cetát. viszkozitása részben az oldószer függvénye. Hozzá., 
ftalát származéksavlúg oldékonysága adibázikus férhetősége és ára, valamint kitűnő· oldóképes-

··· savkompanenstől, . ~ közelebbr(i l, . annak s~abad sége miatt főként acetont használ tunk. ACeton os 
earboxiljának arányától --:- függ, a inegkötendö oldatban a Cellattál viszkozitása, hasonlóan az 
.ftálsav mennyiségépek emeltse céljából szükséges. acetonban oldható cellulóze-acetátokhoz, a koncerit~ 
nek mutatkozott kiindulási anyagunk minél. több ráció l agaritmusa szerint nő. .·. · . . . 
reakQióképes hidroxilját az észteres acetát köté.s- Feladatunk másodikrésze, az általunk előc~ 
ből felszabadítani anélkül, hogy teljes hidrolfzis állított termék célszerű applikálása Volt; 'fé~infve,. 
következzék .be. Irodalmi útmutatások alapján . hogy az alkáliszölvens bevonatok készítése elsősor-
először jégecetes oldatban 10%-nyi 50o/éos ecetsav; ban gyári ro éretekben történik, énnek kidolgozását 
hozzáadásával hidrolizáltuk aZ anyagat 40° C'on tűztük ki céluL Arrakellett törekednünk, hogy a 
24 órán áL Vízben való kicsapás és savmentességig tabletfákat a cellaftál-réteg egyenletesen és rés
vájó mosás utána kapott terméket 100° C-on szád- . mentesen borítsa. A tapasztalat azt mutatta; hogy 
tottuk és ezután határoztu.k meg acetiltartalm át; nem· célszerű közvetlenül a csupasz tabletfákat be

·: Az · acetilgyök· tartalom azonban. ·csak nagyon vonni, mivel az éleknél természetszerűen vékonyabb 
csekély mértékben, 3:----3%-al csökkent. Szükséges: réteg ·alakul ki, mint a kevésbbé hajlott felületeken. 
nek mutatkozott tehát erélyesebb hidrolízisbei Ennek kiküszöbölésére a tablettákat a drazsí' 
folyamodni. Vízhelyett 10-12%-os sósavat adtunk rozás szabályai szerint kigömbölyítjük és az ilyen 
a jégecetes oldathoz az anyagra számított 100%~os módon előkészített magokat vonjuk be cellaftállal. 
mennyiségben. A lJ.idrolízist 50° C'on végeztük Pilulák és granulák közvetlenül is bevonhatók.~ 
négy párhuzamos kisérlétben %, l, 2 és 4 óra hosszat A bevonáshoz 10%-.os acetonds ceilaftál-oldatot ' 

· ·· A Zemplén-féle nátriummetilátos gravimetriás ineg" használtunk, me ly plasztizáló anyagként a cellaf-
határozás szerint 2 órás. elsiappariosítás eredrné' tálra vonatkoztatott 20%-nyi mennyiségben dibiilil-

'~A~~;~i~~~!i~1;;~~~~~f· ;.·5~a~ce~t~il~ta~rt~a~l~m~:ú:~itfe~r;mi:e1'~ '···········ftalátot tartalmazott. Itt meg kell jegyeznünk, hogy csakhem teljesen el- célszerű plasztizálóanyagot alkalmazni, nehogy a 
bevonat - különösen alacsony hőmérsékleten ~ 
merevsége folytán megrepedezzék és igy lepattog-

olcsóbb és körinyebbe.n jon. Vizsgálataink azt mutatták, hogy plasztizáló
. . · .· Tekintve, hogy a anyag hozzáadásával a cellaffál;réteg vastagságát 
.ceHit L. acetonban . kitűnően oldódik, .. acetOJ;IOs is csökkenteni lehet, anélkül, hogy ez az ellenálló.
oldatbaii ismételtük rneg a fenti hidrólízist. Eredméc képességet károsan befolyásolná. 
nyeink azonosak voltak. A továbbiakban tehát Maga a bevonás draz~irozóüstben. történik. 

.ezzel a módszerrel dolgoztunk: A bidrolizált cell u- Megfelelő mennyiségű, hibátlan drazsémagot üstben 
Ióze'acetát,oldatot vizben csaptuk ki és a terméket görgetünk,és porlasztókészülékkel a cellaftál,oldatot .. 
savtalanságig mostuk, majd.!OOO C-on szárítottuk. finom permet alakjában közvetlenül. a magokra 
Az ilyeumódon előállított cellulóZe-acetát az eredeti visszük. A permetezés folyamatosan történhet; 
Cellit L-lel kül~őre azonos, de száraz állapotában időnként kisebb meg:szakításokkal, amikor il szára-
már nem oldódik acetonban. Jó oldőszere a piridin. dás elősegítésére az. üstbe erőteljes légáramot 

· · Termékünk további észterifikálása ftálsavval bocsátunk. Általában elegendőnek bizonyult a 
annak anhidridjén keresztüL történt: Katalizátor- drazsék súlyára vonatkoztatott 4-c--5% c~llaftál 

A GYÓGYSZERJtSt 

; f}!~!P<i~~:~~,<~A bevonat fenyes, csaknem szíi\telen; . A taggyűlés. homlokterében Végh Antal di. főtitkár! 
-, '- - 'tl't · ó 1· kk •t · 1 besúrnolója állott. -EZ a Oe$z;éd megvilágította a magyar 

sargas, a. a.sz . a re eg, ·ame y gyógyszerészet útját egy évszázad távlatápan, a jelenlegi 
.:, .. Jztel>o.n.:to' ~~" ' 'cuko!'bevonás,-amennyiben egyál-.. hatalmas fejlődést és feltárta ennek a fejlődésnek még na

. szükséges ~a .cellaftál-rétegre alkalmazható. gy o bb lehetőségeit De végigvezetett szakcsoportunk útján. 
·.·AZ íg·y· bevont készitmé.nyt az_ v .. Magy. ar Gyógy' is az alakuló közgyűléstől mostanáig. Ezért közöljük szak-

, It k 0 1 o1 lapunk következő számában bő kivonatban a fő titkári 
szerkönyvi szövegtervezet szenni vizsga U • ' .;o jelentést utána Andriska József dr; szervezési titkár 
pepszin! tartalmazó 0,05% HCJ 40o C-os vizes oldat. a szakcsoport 1953. munkatervét ismertette. Ez a munka, 
ban a drazsék, 5 óráig neni változtak (a Gykv terv országos viszonylatban átfogja a magyar gyógj>-
2 órát kíván meg). Két óra múltán a drazsékat szerészet egész területét Szervezés, továbbképzés, gyógy1ts 

leo··blítettük és 0,2o;
0
. vfzment.es N .. a,C.O ... • te ... s .. t.hőm .. e.·r.- jobban (munkamegjavító)-mozgalom, dokumentáció és szek-

f< .,. sajtó .. Erről a munkatervr.ől sokat fogunk még hallani 
sékletű O, l% pankreatint tartalmazó vizes oldalba és olvasni akkor, ha majd részteteiben. és egészéhen sor 
helyeztük. A készítmény 30~60 perc alatt teljesen kerül a terv teljesítésére. Mert a legpontosabban felépítelt 
.szétesett. (A Gykv. kívánalma 2 óra:) tervnek is papírszaga van mindaddig, míg azt át nem 

Továbbiakban. megvizsgáltuk a. nyagunk ol dé- szövi az élet, a munka eleven lendülete. Amig a tervet 
egy emberként magáévá nem tette az egész szakmil és-fel 

konyságát különböző pH-jú oldatokban. Ezen nem sorekozott annak teljesítésére és túlszárnyalására. 
vizsgálafok szerint .~ melyeknek eredményét az · Az a hozzászólásokban megnyilvánuló lelkesedés, aho
alábbi. tábla_· za t összegezi - azt lát. ju_k, hogy a gy an a fötitkári beszámolót és a tervetfogad ták, arra rtmtat, 

....,;s · • h t' ' 'd ' hogy jó szervezési ru unkával az. egész szakma magáévá 
vegyület ".,..r semleges kem. a asnaJ is old o ik es . teszi a Gy, Sz. célkitűzéseit és részt is vesznek azok megvaló-
az oldódás nagyon gyengén lúgos old<jtban inár elég . sításában. Az új. szervező titkárban megvannak az adott-. 
hamar bekövetkezik ahhoZ, hogy a Gykv, követel- ságok, hogy ezt a nagyvonalú szervezési kérdést megoldja . 
menyeinek megfeleljen. A -terv tudatosítása és sikeres végrehajtása lényegében 

ezen is múlik. _ 
- · · · d - · · · li r · · ld kb A továbbképzés vonalán MoZSonyi Sándor dr. javasolja,_ 

Cella/tátlal bevont' razsek-szetesese ü onböző pH~JU o ato ~n: hogy az V. Gyógyszerkönyv ismertetésére kéthetenként 
pH- ·oldódás --- 1 2 3· őrán belül tartsunk tudományos _előadásoka-t. Felajánlásában hang-
2, 75 súlyozza, hogy az Egyetem] Gyógyszerés~et~ _Intézet .az 
5,'80 eddiginél fokozottabban áU a kartársak segrtsegere_a sza~~ 
6;90 - + mai problémák megoldá&ában. _Kedvessy György dr. beJe; · 
7,50 . + lenti, hogy az -egyetem dolgozói tiJ.ég komolyabban_ be-_ 
8;40-- 30 perCé-n belül- kapcsolódilak a vidéki továbbképzés irányításába. Horvdth-. 

' Dénes dr. (Sopr:on) azt ·emeli ki, hogy- a min6ségi _mupka 
A fentie!< szerint a cellaftál mindeh. tekintet- csak kellő képzettséggel valósítható meg. Az erre szükseges 

ben nagy lépest jelent az alkaliszolvens bevonÓ" időt csa[{ az :adminisztráció csökkeptése adhatja meg. 
any-ag~_k- ;term.e. te_' n,·. -indifferens __ és .í. ztelen·: lévén, Az erre szükséges időt· csak -az adminisztráció csökkentést; 

, adha:tja meg. 6 is az előadások szaporítása mellett foglal 
főleg· pedig .inivél _oldódasi viszonyai ideálisan állást; Csipke Zoltán dr. Huppert Máriának ''A Gyógysze~ 
megfelelnek;' .Szintétikus készítmény lévén, jól rész""ben megjelent levelével foglalkozik es. JavasolJa, 
definiálható és.mindenkor-azonos minőségben állít. hogy. a. szakcsoportmunkatervébe illesszék be a fiátatok 
ható elő. Applikációja aránylag egyszerű, és to- gyakorlati továbbképzését is. Gaskó Lászlóné ugyancsak 
vábhi cukorbevonat nélkül is. tetszetős készí.tményt a fiatalok problémájátleszrszóvá.- A fiatalokat nem kedv~l

lenítheti el, hogy minden jószándéknak v~nnak· kerek-_ 
ad. Reméljük, hogy. az érdekelt ipar jól. ha,sz- kötői. Ehhez a tárgyhoz kapcsolódik Faragó Sandor (Gy. K.) 
nosíJja majd .az eljárást a beteg dolgozók jobb felszólalása. Megállapltja, hogy jó munka csak a fiatalok 
egészsegüg"yi ellátása érdekében. · . · és az idősebbek összefogásával érhető eL A szakcsoportban 

tömeget kell felsorakoztatni és fel-kell karolni az új, eddig 
Összefoglalás : rejtett tartalékoka t. Mert nem elég, ha csak a vezetők 

r Lefrtuk a CellUlóz· ecetsavval éS ftáisaVVal <ilki:Jtott dolgoznak. Minden vonalon óriási . a rnechanizáiódás,_ á 
savanyú _kettős éSzterén ék- ·elöáiiitását pa.rciálisati. __ acetil e- technikai. haladás,_ ezzel szemben a mi szakmánkban igen 

ó é 61 1 t ttük t é nagy a technikai --elmaradottság. Éppen ezért jobban_ fel 
zett. acetil- cell ui z b . smer e - ·. --a- v~g)rüle - fizikai s, . kell karolni minden szakmai :újítást, még akkor ~s, ha 
~frJ·lti.- tulajdpns.ágait és ·közöltük az alkalma_Zás· techrioló- aZoK kivitelezése körül akadályok és nehézségek merülnek 

Irodalom fel. Üdvözli Pincési Ldszlót, amiéi"t ő és a fia egyszerre 
kaptak magas kormánykitüntetést (Pin~ési Lás~ló besz~-

lnd. Eng. Chem. 32, 405: (1940.). ~ J. Am. Pharm. dét külön közöljük. Szerk.) Valójában a tovWJbl<épzes 
Assn. 40. 521. (1951.). -J.· Am. Phatm;. Assn .. 27c 278. jegyében szólal fel Vask6 gyógyszerészőrnagy is. Kívanatos
(19_48.). ~ Remingtori's Prictice of Pharmacy Ed~_ 9. nak tartja, högy a honvéd gyógyszerészek is csatlakoz

Szakcsoportunk taggyűlése 
-- -: ·- -Nov--etnbet_ s.:án_a -_semmeiWei.s-'teremben elnökLmeg

nyitójában Ligeti_ Viktor arról" beszélt, hogy rnit köszönhet 
. a .. felszabadult- magyar- gyógyszerészet a_ Nagy Októberi 

S?:6cialista : Forradalomn ak. Ennek fénye. ·által megvilá
gitotf útnak az- állomásai hazánkban_--.- mondott<Í -
a gyógyszertárak államosításától a na~yüiemű gyógyi:lzer
tárak megépítéséig vezetnek. E fejlődés ~jegyében készül 
az V. Magyar ·Gyógyszerkönyv, en11:ek szelleinében munkáJ.,. 
kodnak__ az: _ Egés_?Sé_gügyi-._·._ Mini_s~.~~~ium ___ _Gyógyszerügyi 
Fő osztályán mi'iködő · gyog-ysú~iésiek,"_ 'ái ország főgyógy
szerészei, szakfelűgyelői, dolgO:znak a· gyógyszerViz-sgáló 
J~boratóriumokban. Ebből a .fejlődésből. nőtt-ki _a- gyógy- -. 
szertári do1gozó'k ~sszességének megváltozott ,munkaviszo
nya, 

hassanak a szakszervezethez és a szakcsoporthoz. _ő _is 
helyesli a gyal<orlati továbbképzés valamilyen formában 
történő megvalósítását, nehogy valaki elkészítsen . egy 
nyilvánValóan tévesen felírt orvosi vényt. Gergely Miklós 
(Szeged) örömmel üdvözli a szakcsoport na_gyvonalú mun_ka,_ 
tervét. -ne a vidék maga is-szervezkedjen. Ok ezt -az egyetem_ 
támogatásával már meg is kezdték, Véleménye szerint 

_ vidéken a főgyógyszerészeknek kellene vállalniok az irá
nyítást. Szele Béla (Szolnok) a vidéki továbbképzés Ielke.s 
fogadtatását emeli kL Tamdska Lőrinc meg:áliapítja, hogy . 
a gyakorlati ismereteket az orvos és a mérnök is az egy,etem 
után sajátítja el. Kéri, hogy a kórháziakat is jobban szer-, 
vezzék be a szakcsoportb::t, így a továbbképzésbe is. · 

~ 
SzakszerveZeti és szervezési kérdésekkel többen foglal

koznak. Igy Nagy .Géza (Békés megye) kifogásolja, hogy 
a szakcsoport. működése eddig főként Budapestre._ korlá
tozódott. Egy gyógyszeréSzre hivatkozik, aki azért lépe~t 
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mert n~m- kápott Oúnaü .semrriifé1e lesz min'den' gyógYszertáii dOigoZóé, sőt. szük~égszerűen-
'elkérülése· miatt _:iS fontosnak az- igazgatóké is, és így miként_ tölti be -\Talódi hivát'ását,, 

me•ezervezését Radics "Árpád az sok-_ tekintetben a jó vagy rOssz szervezésen múlik: 
szakszervezet A szaksajtó egyetlen- szervezési lehetősége és. egyúttaL 

'~;~~:d~~i~~!}F~~1~~ a ·gyógYszer-· ereje is: maga a -szaksajtó; Csak a legkövetkezetesebb 
,~ Sem~ Még a szék- felvilágosító munkáVal érhettük el, ·hogy a gyógyszerészek 

a gyógyszerészek· végre megszólaljanak, _el merjék mondani panaszaits:at 
ei bizott- és- általában szakmai otthonuknak tekintsék a szaksajtót -
dolgozó- Amíg belátták, hogy szabad,· érdemes, söt meg is kell 

Dvorszky .Ferenc szólaJniok aminél jobb_gyógyszerellátás.ér,dekében. Huppert 
foglalkozik. Hibásak Mária sem hiába írt az egyetemi kiképzés hiányosságairóL .

vagyunk - állapítja meg - ha fedezzük fel aktiV~- Ma. már az ő kezdeményezése, eredményeképpen -ott állnak: 
inkat és nem állítjuk őket munkába. Ez q lemaradásunk az Egyeterni OyógySzertárban; hatástani csbportositásban. 
oka- á--szakszervezetben is. 6 is üdvözli Pincési. ·Lászlót az összes gyógyszerkülönlegességek, ott Vann~k a siérU:mok 
.éS .kivánja, hogy- a gyÓgyszerészek a jövőben ·arány·szálnuk:.. és Szerobakteriológiai- készítmény ek, ásványvizek, győgy-
nak ·megfe:Ielően·- .jus!!;an::.tk kitüntetésekhez. Kondor 'Béla tápszerek, testápolószerék, sebészeti kötözőszerek és -gyó-
_(Eü: M.) -kiemeli, hogy ezen a_ taggyűlésen a vidék hangja gyászati segédeszközök •.. De az ilyen eredményeknek 
és .szava. vezet. 6_ is -szerveZési hibának tartja, hogy olyan az. a fel tételük, hogy_ -észrevegyük és rá. is inutassunk- a 
kevesen .. jöttek -el és hogy főként _a fiatal()k ma.radtak JávaL hiány"osságokra.- · 
Pedig kellő 'támogatás nélkül jó munka. nem végezhető~' Ez és még so,k más hasonló példa _ösztönöz újabb hibák 
A . FoN o -kidolgözásához .-js -nélkülözhetetlen a gyakorló. feltáiás-ára. Ezeket nyilván· aZ igazgatók is meghallják,_ 

.gyógySZerészek segítsége .. Bejelenti, hqgy" a közeljövő~eil rnert hiszen. végső- fokon minden elsősorban nekik is _szól. 
rninden megyei ·tanácsnál egy_ gyógyszeré~z, -ú. n. megyei · f(özépkádereink viszont. egyelőre mé~ haUgatrtak~ Tovább
gyógyszerész fog· működni. · _t;zt iS komoly eredrnényként· képzésük a szakcsoport állásfoglalásan és az -Eü. M. jóvá-

.. könyvelhetjük el ... Az itt felvetődött problémákat úgy hagyásán múlik. Dé új munkaterüle!ükön, mint a gyógy-
vigyq.k,tovább, hogy rninél előbb- a gyakorló gyógyszeré&Zel<: szerész ek- segítőtársainak, nekik is y annak problémáik. 
zöm é részt vegyen azok megtárgyalásában- és· megoldásában. Talán éppen a saját. továbbképzésü~re voriatkozól~g ·is. 

.~Kádá!- Tibor: dr. (0. -E. ü. __ Sz.) megállapítja, hogy a be- Miért nem be_szélnek?_ M~ért nem jönnek közelebb a szak-
számolók-_ és hozzászólások-sok hibára mutattak rá mind sajtóhoz? ,Mi nem hamisíthatjuk meg. az ő· hangjukat. 
Siakrriai,. ·n:lind- szakszer.vezeti .- v·onalon. Ezzel sZemben· dk· is bírálhatják a felsőbb szerveket Munka- és -termelési 
·eredmény~ hogy -a_ területi. bizpHságakban mf). már-,min.de- értekezleteken ők is előállhatnak birálatukkal ·és- kiván-

; -'nütt ott vannak a gyógyszeré'Szek is. Kezdik-belátni, hogy ságaikkal-, a -jó ·koiiektíV sÚllern kialakítáSa érdekében. 
-. _sz:ükség van _az aktív;_ súreplésre: A (ovdbbképz?snek _._itt Bayer- István dr. a· tudományos meUékletet -üdvözli, · 

és általánosan _tn~gnyilatkozó _ igényléSe,-politikai iílláSjqglalds[ amelynek megvalósításáért :m-ost érvel ünk, mert. >}A Gyógy-_' -. 
Í's_--jelent.· ·A. beszámolók- helye~en ismertették az eddigi szerésZ<< szűk terjedelmébe nem férnek bele a publikációs; 
tii«nkát és" .annak_ -_ atsz-ágos ki terjesztési _ tervét. A szak- önálló .kísérle teken alapUló -köziemények. Tudjuk,_ . miről-

:.csóport teremtse.m_eg és tartsa fenn a legszor~sabb -kapcso- van szó. Tudományoskádereink felkutatásáról, ami -egyúttal 
- I~itota szakszervezettel, m,ert a tagokcsak igy. sZerezhetnek egyetemi . oktatásunk utánpótlását is megoldhátja;_ Az is, 
---tudomást a munka -eredményeii:őL A vidéki' szakcsoport bizonyos, hogy ezt a tudományos mellékletet nem- minden 
irtég~Iá_kitl*sáVal ·el fogjuk 'érni~_ hogy_ a -területi- bizOttsá-gok gyógyszerész 'fogja megrendelni· és -elolvasni_.. -Dé ha. nl eg- _ 

, ·is--,tötibet- foglalkóz~anak a mi probléináinkkal. A .szakCso- lesz, nem kallódnak el tudományos kádereillk. -Ha _ehhez 
·:portnak· tagjamiriden gyógyszerész,--így a honvéd-gyógy- a Iaphoz az Eü. M., közelebbről_az_,Eü. :T. -T.)tozz~-:-
Szerész is,- küldjenel:<' ők _is megbi~ottat :a· vezetőségbe. · segit; bennünket, egyszerre több helyünk marad -a _»törzs-:
A.sza_kriiai és ·politikéii közömbösséget ·a_- meginduló pOlitikai. lapban<< mind~nnapi gyakorlati, üzemviteli kérdések. meg-
oktatás meg fogja"- szüntetni-. y ég h Antal dr. sajnálja, tárgyalására i-s. Tervezzük, hogy .; egy majdnem teljes 
hOgy) ·a fiatalok niil_csenek_-:itt, - az id-ösebbekben több számra '{aló anyagat gyüjtünk .össze a. vidéki, főleg_ a 
a- lelkesedés .. javasolja, hogy a jövőben az egyetemről . községi,_ 'falusi gyógyszerlárak tudományos,_ gyako~!ati 
_kikerül ők figyeimét hivják fel a szakcsoport fontos hivatá- és- gazdasági problémáiról. De ehhez az kell, hogy _né csak 
sára._ A: honvéd- és ~kórházi gyógysZ.erészek a mágu_k térü:- mi -akarjuk ezt, hanem a vidék, a falusi gyógyszertárak 
I_ etén: Jegy_enek ön tevékenyek is~: A- pesti szervezés után dolg:ozói is. Elsősorban .ők maguk kivánják és- ők is vegyék 

, , most a vidék szervezésére -kerül sor, igaz, h-ogy egyelőre · a kezükbe az elhangzott kezdeményezé13t.-
-a -pesti sem J:llűködik ~gy-,_·ahogyan kellene. Amint ezt A szaksajtó akkor jut el hivatása:· magáSlatáfá; l).a 
a._ t_ov~bbképző .. tanfolyamokon is tapasztalhat-tuk, csak nem a szerkesztő irja a felvilágosító cikkeket, hanem.,a 
fokozatosan ·hal adhatunk- előre.- A vidéki ·--továbbképzés szakma -munkaközössége.- _A_ magatartásában_ m.egváltozott, 
Iegiléh.ézebben_megoldható_ kérdése a·faboratóriumi-továöb-" öntudatos gyógyszertád dolgozój aki végre megtalálta 

,-képzés.- _ · őt megillető helyét ·a szöciali~ta egészségügy megterem-~ 
· .- (Rá ken· _muiatnunk.: --azíal---szeffihen, hogy -j"eleiÍlég . tésében. · 

,---a gyógyszeréSz p~lya kb, 75%-a.nő,-alig néhány kartársnő *'., _ 
jött" el a .taggyiilésre~ -Ez .. és általában a fiatalok távolmara-
dása, a szervezést igen komoly feladat elé . állítja. Szerk.) Pincési László felszólálása' 

.*J Amikor az Egészségügyi Minisztérium feldiszitett ternfé-

~,~.~·.~ij~~i~~~;~~~J~~f~~::~l~1a~fő~t~it;k~ár!;i;~ti~:~{~;~1~i ben a miniSzter elvtársnő az érdemérmet a hozzátartozó 
iratokkal átadfa és helyé'mré visszati--ieritefn~ a niellétterll 
ülő orvos elvtárs_· hoZzámhajolt: _wégre gyógyszerész is 
kapOtt kitüntetést<(. Az illető elvtárs értesülése téves, meft 
néhány gyógyszerészt már~az előző időkb~n-_is ~iJüntettek. 
A megjegyzés ennek ellenére-rávilágitott arra, hogy szakmán
~ívüliek is felfigyeltek a legfelsőbb elismerés. ritka megnyíl:_ 
vám.tlására. Mi ennek az oka? Talán az, hogy nincsen· ele
gendő olyan gyógyszertári dolgozó, aki munkájártál,-, tudásá-: 
n'ál, magatartásánál f9gva rászolgálna az elismerésre? 

Mindriyájan tudjuk,_ .hogy sok ilyen gyógyszertári 
dolgozó van. A hiba- nem· is ebbén rejlett, hanem inkább 
abban, hogy a __ -kapitalista gyQgysz_erészetre __ rányűm_ta 
bélyegét a merkantil szellem. Ez a ·szélleiii ·elriy•omta-a k13Si:.::: 
szikus gyógyszerészet átvehető halad_ó hagyományait;_ 
elnyomta a tulajdonképpeni célt_: a betegek gyógyítását 
és az üzletet, .a prifitot tette úrrá._ E n)rerészkedési vágy
csökevényeinek- 'terrtetszései az eredeti cél visszaáJUtása, a 
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Szocl
'al-izmUs · közvetett -épÍtésének-_IokÖzása, ilyé_it nagy_ 'é~ kittintetés elsősorban a: munk;:i ezen területének. ju?tlma~ 

- őtt k"k zereszt Oe ez;_ egyúttal azt is . bizonyítja, hogy egészségügyi- ko;~ 
-.SZéP -felada fok állnak -azOk el ' , l . a gy_ogy~ mányzatunk a gyógyszerészet szlnVonalanak; a beteg ér~e~et 

útktnáb-an irányító és nevelő munkat vegezne~. , . , - á bb f k l 
s A magatq részéről-~_mii).den al~~lmat, kts;t~~asok~t, szolgáló minőségi munk nak ll}agasa, .- o r~. ef!le ~er~ 
e
'rtekezleteket, rendelkezéseket, szemely~s barah b~szel-- törekszik, és·az·erre irányuló tevekenyseget kelloen ertekeh: 

· I.. kát I z E kitüntetésben nemcsak az én munkám van benne,- hanem a 
get€seket megragadtam, ~ogy ezt a neve o ~u~ , -.. e vege_- szakma minden dolgozójának munkája. Szerény személye· 
zem és elsősorban a hattérbe s,zoritott mmosegt, ~unka_ men túl a szakma fokozott megb_ecsülését jele!lti. .Az a ~ö:üi-
ceikitiizésével ráállítsam a kartarsakat arra a vagany~a, é Okt·b S l ta 
amely a szacialista gyógyszerészethe fut. . ._.. mény pedig, hogY ez a ki tüntet s.a Nagy o en zocta ts. 

Ha eddig végzett főgyógyszerészi m~nkamat az ~n- Forradalom évfordulóján ért, örömömet hatványozza es 

k
f-itika kötelezettségével vizsgálom, a sok h1anyosság mellett kötelezettségemet ·emeli." -Szeretném, ha sz~~csoportunk 

ál ·u - h emlitett· m'ai taggy11Iése nyomán- a munka olyan lenduletet venne, 
eg)r pozitívum ot tal ok. Ez a pozt vum,. ogy-az . ho·gy a j"övő esztenddben több kartárs részesülhessen .abban 
átnevelő munka eredményei-_ vállalatunknál e~zrevehetően t k t tt 
jelentkeznek. Éppen ezért az az .érzésem, hogy a kapptt az örömbe_n, amely életem- alkonyán _mos ne em JU o . 

· Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál 
, ' · · lrta: Csipke Zoltán dr. 

fl 4. számú közlemény) 

,22. Rp. 
. Acidi phenylaethylbarb, ' 
. . cgta sexuaginta (0,60 g). 
Papaverini hydrochl9r. 

cgtá -centum et yiginti {1,2 g) 
Natr. -nitr. , 

g unum (l ,O g) 
f(alii jodati . 

g unum et semis~(1,5 g) . 
Faecis pp. siet_. et sp1ss. qu. sat. 

ut f. pilulae No. XXX. 
DS._ 3 x naponta l ·pilulát. 

. Készítése és a készítes. magyarázata: A ;e!'ti 
gyógy5zerben foglalt egykeresztes szerek teltrasa 
megfelet a 260.510j1934. N. M. sz.: ren_delet~e~ 
előírt követelményeknek, ameiyekrol mar elozo 
közleményeimben m~gemléke~te':L . , . . 
,_· A szabályos veny alaki kovete!menye1pek 
fe!ülbirá!ása után ellenőrizzük, hOgy nem . all-e 
fenn olyan inkompatibilitás , v~gy , irra~ionális 
rendelés, ameiya gyogyszer dkeszlteset "o:ar eleve 
lehetetlenné teszi · vagy van-e . lehetoseg arra, 
hogy a gyógyszert' olyan váltottatásokkal készít
sük-el, amelyek tllncsenek el!ent~tben a,z V. gl;'kv. 
vonatkozó cikkelyének rend~I~ezese1vei e.s a gyo~y
szerben foglalt· szerek. batasat nem valtozt~tjak 

meg,Mielőtt a fenti recepttel ilyen szempontból 
közelebbről foglalkozriánk, a vény elolvasá.s~kor 
feltűnik egy olyan rövidítés, amely !le~. v1Iagos 
és kétségessé teheti a szer azo1_1ossag.at: »Natr. 
nitr.<< rövidített .név jelenthet >matnum mtncum«-ot · 
és >matrium nitrosum<<-ot is. Ami azért fontos, 
inert a'nátriumnitrát viszonylag ártalmatlan szer, 
míg a gykv.-ben +-tel jelölt nátrill':l~itrit olyan 
értágító, ,amelynek nagyobb adagjal a beteg 
érrendszerre kedvezőtlen (il hatnak (pL érelmesze-
sedésnél). • _ . _ _ . 

Ha eröshatásű szerről van szó és kételyemk 
vannak a felírt gyógyszer azonosságát i!le;tőleg, 
meg' kell kérdeznünk a rendelő orvost ! Mmthogy 
ez sok esetben lehetetlen, a beteg érdekében lehe
tőleg megoldást kel! ~eresnünk ~ gyógyszer kiadá
sára: A gyógyszertar~ receptu:a1 gyakorlat me !lett 
a· hatástani ismereteznk nyujtanak nem egyszer 
segítséget ~hhez. A szóbanf~rgó ,_I<~szí!ménl;'be;t 
levő gyógyszerek . a barbiturat kivetelevel erta-

gítók. Világos 'tehát, ·hogy ílZ orvos által felírt 
matr. nitr.« nátriumnitriC Helytelen lenne· olyan 
elgondolás alapján, hogy a ~átri~mnitrá~ 1_1em 
erőshatású (tehát >>nem lehet baj<<), nat:mmn1~rato~ 
kiadni, mert éppen az lenne a ~baJ.<' hatast~m 
szempontbóL Ezzel a példával. .~~ lga~olhatjuk 
egyrészt azt, hogy a farmako!og1ana~ 1s toptos 
szerepe. van abban, hogy a gyo,gy~zeresz v~!? ban 
»gyógyszerszakértő« legyen, masreszt felh1vp a 
figyelmünket, · hogy ahol lehet, vagy · k~!l, ne 
büro.kratikusan járjunk el, mert ez. a; ~y~gyszer 
kiad<\sának elodázását vagy megtagadasat jelent!, 
· Ugyanakkor azonban azt ls ki ke!! .en:.einünk, 
hogy helytelen rendelés eset én - kulonosen . ha 
erőshatású szerekről van szó - és kételyemk 
vannak, feltétlen meg kell kérdezni a rendelő 
orvost ! · · 

A gyógyszerek nevének helytelen rö'::idítése 
orvosaink részéről sokszor okoz. gondot, sot nem 
egyszer bajt is. Gondolunk itt a többek között ~ 
>>Kal. chlor.«, a >>Natr. sulf.«, a >>Bar. s~!f.« :ov1d1; 

·tésekre. - Az V. gykv. >momenklatilraja << ~~ gon• 
dolt erre mert a cikkely főcíme. alatt zárjelben 
közölni f~gja az ú. n. hivatalos rövidített nev~t; 
amely. irányadó, kötelező lesz a gyógyszert fehro 
orvosokra is ! 

Visszatérve a szóbanforgó gyógyszerben esetleg 
előforduló összeférhetetlenségre, rámutatunk ar:a; 
hogy a savanyúk~mhat~sú sósavas p~paven~, 
valamint a fenilehlbarbltursav,. nemkulonben a 
savanyúkémhatású pilula segé?anya~oknál , (pl. 
az édesgyökér készítményeknél l .lS, a pll,ulagyur~s
kor vagyis a hatóanyagok átnedvesedesekor mt
róz~s gőzök keletkeznek, aminek következtében 
a pilulák megreped.eznek, szaguk _kel)eme~.Ien lesz 
és nitrit, tehát hatoanyag veszteseg ali elo. , E:zt a 
bomlási folyamatot kevés (0,3-0,5 g) magnez!~m
oxid előzetes hozzákeverésével akadályozhatjul\ 
meg, ámely a savakat megköti. Sok magnézium" 
oxid ·hozzáadása felesleges. és . helytelen, , 1_11ert 
nehezen széteső pi!ulákat kapunk. Magnezmm- . 
karbonátot, vagy nátriumhi_drogénkarbonátot a sav 
megkötéséhez nem hasznalhatut.lk, ~er~ a fel

·szabaduló széndioxid megrepeszti a p!lu~akat. , 
A fenti pilula elkészítésének részleteivel azert 
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nem foglalkozunk, mert technológiai szempontból Iizist ; az élesztősejtek (ce]ulák) épen maradnak, -
·a 20. és 2 L sz. recepteknél előirt módon járunk el, amelyek a vizes közegben jól duzz~dnak és szét- ;' 
de aZ előirás szerint száraz- és sűrű élesztő kivona- vetik a pilulákat. . · 
tót használunk töltő és köt"őanyagnak. Amennyiben· A l 00° -on való tartós szárítás életképtelenné 
ezek a pilula-segédanyagok nem állnak rendelkezé- teszi a sejteket és enzimáit .s igy eltartás közben, 
.sünkre, úgy elkészíthetjük zilizgyökér, vagy édes- illetve a pilulában nem fog erjedési folyamat 
·gyökér finom porával és folyékony vagy féisqrű megindulni. 
édesgyökér kivonattal is; Ez nem jelent önkényes · Az élesztő-készitményekkel előállított pilul;\k 
eltérést az előirástól, mert az V. gykv. >>Pilulae<< .masszája plasztikus, nem morzsálódó. A pilulák 
fejezete megengedi; hogy gyógyszerészi technológiai · huzamos eltartás után sem keményednek meg, 
szempontból megfelelő, a felírástól eltérő,. hatás~ jól duzzadnak és rövid időn belül szétesnek, . 
tanilag közömbös segédanyagokat használjunk;:· ami a hatóanyag felszívódása tekintetében nem 

· Ezt aváltcrztatásta vényerr jelezni kell.- A pilulák lebecsülendő tulajdonság. . .. 
behintésére az V. gykv. által megjelölt édes- Az élesztő készitmények kémhatása semleges, 
gyökérpor, talkum és keményítő közül az édes- vagy gyengén savanyú~ A »Spissa<< készítményt 
gyökérport fógjuk alkalmazni, mert egyrészt a: célszerű fémtubusban . tartani. 
felületet jól szárítja s megakadályozza alahdacsok. >>Acidum phenylaethylbarbiluritum<<. Az V: 
összetapadását, másrészt kellemes édes íze van, · gykv.-ben az egyszerűsilett neve >>Phenobarbitura
A hintőpor nevét is. fel kell írni a vényre. Ezek tum« lesz, amelyet főcímként fogunk használni. 
az előirások az egységes gyógyszerkészílés szem-: Fehérszínű, kristályos por. Szagtalan. Ize keserű. ls. 
pontjából fontosak. r. I 100 s. r. hideg és 40 s. r. forró vízben, IO s. r. szesz-

. Az· alkotórészek fontosabb tulajdonságai : A ben oldódik. Alkáliák és alkálikarbonátok bőségesen 
~Fae)C preparafa sicca« és a >>Faex preparafa spissa<< oldják. A gyógyszerárszabás és az V. gykv. egy 
'nevű élesztő-készítményeket, amelyek igen kitűnő . üres kereszttel jelöli meg, amely az altatászerek 
töltő- és kötő;myagok, nálunk ezidőszeríni ritkán hivatalos jelzése. Ez figyelmezteti a gyógyszerészi, · 
használják, mert régebbi előirataik komplikáltak hogy a gyógyszert csak akkor készítheti el ismé
és az üzemileg előállltott élesztőkivonatok a telten újbóli orvosialáírás és új: dátum feltűntetése 
hosszú· eltartás alatt megromlottak;szaguk kelle- •. nélkül, ha az altatószer gyógyszerben foglalt 
metlenné vált,.s ezért a beteg se szedte szivesen az· mennyisége nem haladja meg az altatószer napi 
ilyen pilulákat. Az. V. gyógyszerkönyv szövegc,. maximális adagját. A »Phenobarbituratum«·egyes 
.tervezete egyszerű előállítási módot ·közöl, amely legnagyobb adagja 0,6 g, napi legnagyobb adagja 
Iehetővé teszi, hogy ezeket a készítményeket kis · 1,2 g. A szóbanforgó pilula tehát elkészíthető 
mennyiségekben a gyógyszertárban állitsuk elő.. újbóli aláirás nélktil. . · . _· - .. · . . . · 
"A" jól készitett, nem nagyon . régi faex-kivonat,, Ennek a rendelkezésnek az a magyarázata, 

sajátságos, fűszeres, húslevesre emlékeztető szagú, hogy a barbiturátok á szervezetbőlJassan ürülnek 
. míg a megromlott készítmény szaga trimetil- ki. Ha tehát a beteg orvosi ei"Ienőrzés nélkül 

aminra (romlott heringre) emlékeztet. altató dózisban naponta, huzamosabb ideig szedi 
·A >>Faex praeparata spisSil«, amely lényegében a barbitursavas készítményt, a szervezetben fel

'megfelel . a sűrű . élesztő kivonatnak, olymódon halmozódás (kumuláció) áll elő s egy idő után 
készül, hogy : ~ a szokásos altató adagtól mérgezési tünetek mutat" 

lOP g friss, kipréselt árubeli élesztőt 45 g koznak. Az ismételt aláirás megkövetelesének 
cukorból, 50 g vízből melegen készitett sziruppal · a célja tehát az, hogy altatóhoz csak az jusson, 
eldorzsöljük, majd 30 g .. glicerin hozzákeverése akinek arra valóban szüksége van (p]. esszenciális 
.után 100 g:ra bepárologtatjuk éS 20 percig víz,, álmatlanság esetén), ahai az orvos 3--4 napos · 

· fürdőn még melegitjük. · szünetekközbeiktatásával megaKadályozza a kumu• 
A »Faex praeparafa sicca«, amely lényegében lációt. 

megfelel a száraz élesztőkivonatnak úgy ·készül; A barbitursavkészítmények kisebb, tört adag-
. hogy: · · jai. (Barbiletta, ·sevenaletta) kitűnő szedativumok 

100 g friss sajtolt árubeli élesztOt 5 g cukor:· (megnyugtatók), rendszeres szedéstik nem vezet 
'~ .•• ~~~j~~.s~~a~~~~~~· összedörzsöljük. Megvárjuk, míg, kumulációra s ezért adhaták ki ismételtenújbóli 
,;" (kb; %óra) és utána·4Q0 'ürtkiszáritjuk·;· aláírás és új dátum nélkül. 

on.<t·>o után 2 órán át szárítószekrényben 100°-on Előfordul, hogy feniletilbarbitursayat oldat-
száritjuk. , · · ban rendel az orvos. Ebben az esetben az V. gykv. 
.. Akészítés magyarázatára rovidencsak annyit, .vonatkozó dkkelye értelmében azón<is menhyiségü 
hogy az árubeli ú. n. sörélesztő élősejteket (saccharo-·· nátriumsóját >>Phenolbarbituralnatriufn«-Ot mérünk 
myces cerevisiae) tartalmaz, amelyek a szárai Ie, mert a 2 vegyület adagja (a maximális adag is) 
készítmény előállításakor az 5 g cukorpor hozzá- megegyezik. (Ellenkező esetben a vegyületek mole
adása után enzimatikus hatásra feloldódnak (auto,- kulasúlyában fennálló különbségeket figyelembe 
]izis), sehhez a folyamathoz kb. Y2 óra szükséges. kell vennünk.) 
Az autolizis célja az, hogy a sejtekből szabaddá >>Papaverinum hydrochloricum<<. Fehérszínű, 
váljék az a sajátos pektinszerű ragasztóanyag, kristályos, szagtalan, kezdetben gyengén keserű, 
amely a száraz élesztőkészítményt olyan értékes majd égetőízű por. Vizes Oldata kissé savanyú 
töltőanyaggá teszi. (2%-os vizes oldatának pHcja 3,~4,6}. l s. r .. 

A félsűrű készítménynél nem végzünk auto- kb. 38-40 s, r, hideg vizben olctódi!<. Borkősavas 
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·. sojá hőségesen oldódik. Alkáliák, brömidok, jodidok· · ezt szokták az orvosok rendelni. Asztmánál a 
· vizes oldatából kicsapják (inkompatibilitás), Oldata · hörgők görcsét oldja. Az asztmacigaretta impr~g-

büt111ás nélkül sterilezhető. · . nálására előírt káliumnitrát nemcsak az égest 
· · .. >>N atrium nitros um« (nátriumnitrit, salétromos- segíti elő, hanem egy része a szenesedéskor kálium
savas nátrium, NaN02). Szintelen vagy kissé sárgás- . nitritté redukálódik, a füsttel együtt bejut a tüdő
sz!nű kristályok, vagy a megömlesztett anyagból hólyagocskákba és fokozza az atropin antiasztma
készített rudacskák. Szagtalan, gyengén sósízű. · tikus hatását. . 
1 s. r. anyag 1,5 s. r. vízben oldódik. Nedvszívó. A natriumnitritet alkalmazzák 0,5%-nyi meny
A levegőn megnedvesedett készítményt vagy cc. nyiségben még a »Merfen << nevű (fenilhidrargirum . 
kénsavas exszikkátorban, vagy óvatosan 100°-0Í boricum) dezinficiensnél is muszerek sterilerr tartá
nem meghaladó hőmérsékleten· kiszárítjuk és jól- sára· mert az NaN02 megakadályozza a fém
záródó üvegdugós üvegben tartjuk eL műs~erek rozsdásodását. Az oldatot hetenkint 

A nátriumnitritet a savak -bontják és nitrózus cserélni kell. 
gőzök keletkeznek. Oxidál<í szereknátriumnitráttá · A »papaverin<< közvetjenül . hat az erek~t 
oxidál ják. jodidok, bromidok; hipofoszfitek sava- összehúzó simaizmokra. A nitritek és a papavenn 
nyú közegben redukálják s jód, bróm mellett nitrózus · tehát fokozzák az értágítást, me rt a görcsben levő 
gőzök válnak szabaddáó Nem savanyú oldatban ereket két oldalról támadják.· Különösen az agx
káliumjodiddal v. nátriumbromiddal nincs váltof erek görcsének oldásában érvényesül ez a hatas, 
zás. A papaverin másirányú alkalmazásáról a_12, sz. 

»Kalium jodatum<< (káliumjodid, Kj). Szín- receptnél emlékeztem meg, ahol a tropemekkel 
telen, kockaalakú kristályok, vagy fehér kristályos való szinergizmus!"ól volt ·szó. 
por. Ize csípős-sós, utóbb kesernyés. Szagtalan. A >>kalium jodatun1« sokoldalú, általános gyógy • 
Nem nedvszívó. l s. r; O, 75 s. r. hideg vizben ; hatásáról a 11. sz. vénynél volt sz ó. Itt a jódnak 
12 s. r. tömény szeszben; 2,5 s. r. glicerinben az erekre gyakorolt gyógyító hatásáról eml~kezem 
oldódik. Vizes oldata semleges kémhátású, Fény, meg. A jódsók mérséklik az öregségi arteno.?zkl~· . 
érzékeny! Oldatában a Kj lassan elbomlik; jód rózis kifejlődését valószínűleg azáltal, hogynovehk 
válik Ie, megsárgul. Oldata hosszabb ideig nem a kolloidok diszperzitását a vérben. Ilyen kolloid 
tartható készletben. · pl. a vérbenievő koleszterin, amelynek az ér falára -

Gyógyhatdsa: A 22. sz. orvosi · r~ndelv~~lY való Ierakódása szerepel az öregedő· korban meg-· 
elsősorban értágítókat tartalmaz, amelyekkel tob- induló érelmeszesedésben.· Hasonló koleszterinoldó 
bek között az orvos a magasvérnyomás csökken- hatása van a vérben a rodánsóknákis ! 
tésére törekszik. A magasvérnyomásnak külön- , 

. böiő okai ]ehetnek, de az alapbetegséggyógyítása Emelle~t úgy a jód1 mint. a /?d~ns?k a:; er 
mellett gyakran szükséges . a maga_svérnyomás falának átjarhatoságát (Jobb taplalasat) ts erosen 
okozta panaszokat is enyhíteni. . • ·. . ·fokozzák és jó értágítók is. 

A »nitritek<< és >>nitritészterek« elsősorban . Az >>acidum phenyl'aethylbarbituricum<< 0,10~ 
centrálisan, .tehát az· érmozgató (vazomotor) köz- 0,20 g-os adagban megbízható hat~sú <:l~ató 
pontra hatnak, de h":tnak kö~ve_tlen,ül, az. erek (hipnotikum) ; közepes adagokban az eptlepsztanak 
falára is. A gykv-ben htvatalos mtnt keszttmenyek jó gyógyszere ; még kiseb ti (0,015;-(),03 g) adagok
közölt a nátriumnitrit a Iegenyhébbhatású. Arterio- li an jó értágító. és az atterioszklerotikusok ideges 
szklerotikus természetű vérnyomás csökkentésére panaszait enyhíti. 

SZEMELVÉNYEK A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNY KÖRÉBÚL 
Közli, LIGETf VIKTOR 

Auxin és Biotin levelé. hengeralakú, belÜl üreges, a hehgyén kúpban végzőw 
dik. Éenne foglal helyet a_z_ első zöld levél, .amelyet a talaj 

Régóta _ismeretes,: -hogy'_ ~ állatok zavartalan é~_ et-. éles szemcséitől megvéd. Növekedése alapjában történík, 
rníiködéséhei nemcsak fehérjék,- szénhiilrátük~ zsírok --és- kezdetben gyorsabb,._ majd később lass_úbb.á. yáli~, ~gy- _ 
ásVányi sók szükségesek, hanem egyé_b anyagok- is, amelyek hogy a benne levő levél áttörve a koleopttl kupjat, ktbuJt_k. 
minimális Il!ent:tyiségt1 jelenlétükkel btzonyos él~~olyam~t9- -Megfigyel ték,_ hogy a. kúpjától megfosztott koleoptjl növe

. kat-szabályoznak. A vitamino:kés. hormonokszuksegesseget _ kedése abbamaradt, de amikor a k-úpot a koleoptilra vissza-
mi sem bizonyítja jobban, inint hogy liiá:nytik .embernél helyezték, növekedése ismét megindult. Amikor azonban 
és álla-tnáL egyaránt súlyos __ funkcionális zavarokat idéz a lefejezett koleoptil éS a -kúp közé vékony stanioiiemezkét 
eiéi-- . . _ . _, ,___ helyeztek, _a koleoptil.növekedése nem indult meg. Went 

• Ai emberi, és állati _szerve~ -míi~ö~ését -s~~báo/o~~ a levá~ott koleoptil kúpokat :vékony agar-agar lemezre 
hornionokon kivül azonban ma mar a -növenyek novekedest helyezte és bizoftyos ideig állni hagyta. Amikor a levágott 
hormonjai- is ismerek. Ezeket a kertészetl;l-en _és gyü~ölc.s"- · kúpok helyett a vágási felületre ilyen agar-agar lemezből 
termesztésben nehezen- gyökerező növények vegetattv k-iVágott kockát helyezett, a lefejezett koleoptilok ism~t 
~aporitásáná! elt_~rted~eil ~as_~~~IJá~. A_n?~_én}:'_~~-n~veked_ési növekedni kezd_tek. Ezzel bebizonyította, hogy a koleoptd-
anyaga:inak: letezeset már DafWlJ? felt~te!ezte, majd N. q. kúpok igen hatéJ<:ony anyagokat tartalmaznak,· amelyek 
Holodnif szavjet tudós kísérletewel- _t~_- Igazolta:·. ~o_n~~et a csúcstól az afap felé haladva a növekedést serkentik. 
kimutatásuk azonban csak l 928· ban Went-n ek- s1kerult,. Később: bebizonyították, hogy ilyen anyagokat nemcsak 
niégpédig a·- fűtélék kole?ptiljaiv:a~- végzett .. korábbi kisér'" a fíifélék- .koleoptil-kúpjai tartalmaznak,. hanem a növény 
!~t~k: alapján, A koleoptd a tafel~k cs!ranovényének első egyéb részei is. Miv~I a növények növekedésében nélkülöz-
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SZTIMULÁTOROK 

·- ·_Az _.u~óbb}_ ~ét. év~ized idatt megá!Íapíto'tták, ·hogy 
a~- -~llatt .. ~s no":e!l-YI SeJtek vitaminokon, hormonoko'rt- éS 
.egy~b novekedes~t serkentökön .kívül' más, fiziológiailag 
aktiv ~"Y-Jlgokat IS t.artai!Daznak, amelyek _a _gyógykezelés
-?~"- ~zmt~n -bil-Sznosrthatok. Ezzel kapcsolatban a terápia 
UJ .f~Jezete.t nyitotta meg 1933-ban V. P~ Filatov~ a hites 
szo~J.et szemsebész. S~a:phártyaátültetés közben ugyanis 

_:~~~_/Igyelt~, ~o_gy. a~ _atu!_±e!et.t holt szaruhártya nemcsak 
-l;l~_J?eledt es fiZ!Ologmi mukodest kezdett kifej.terii, hanem_· 

a »túlélő<t -haimájl)ól -kerülnek ~t. FilaÍóvn~k. ezt .a. meg-
álliÍ{:Iftását atTierikai szt~fzők -iS ·megerősitették. . 

· A fent -emlitett miniszted utas tás -szerint- az. olajat 
semlegesítik,- viztől meiltesitik _·é·s steriiizálják. -Ezután 
ampuUákba töltve .autoklávban l~_-órahOsszat _ · 120°-o_n 
tartják. . · · . . . · 

Úgy a csukamáj olajból, .mint a placentából, alűeleVél:::_· 

- '. -- _.-·' - - - . 

ből é~--:iúmlbó( ké_SzUlt · kiVOflatok._ beöntés al<Íkjában is
alkalmazhatók, különösen .gyermekeknél. Ebben az esetben 

· a biogén_ sztiriml~torok a··vastagb'étből _felszfvódva jutnak 
a _vérkeringésbe, . . . _ 

A _ szemészeiben fekélyek és szaruhártyasérülések 
kezelésére az· aloelevélből- szemcseppe~et, porok'!-Lé_s kenő
csöket is kéSzítenek. , 

Amidazofén-törzsoldat eltartása ·recepturai célra 
. . 

Készült a soproni 5/17: gyógyszertár laboratóriumában 

Irta : Nikolics Károly dr., Horváth Dénes ·dr. és . Nikolics Károlyné dr. 

A recepturai gyakorlat egyik fontos kelleke oldathoz 25 mJ. n/10 nátronlúgot, majd 25,00 ml · 
a sűrűnfogyó k~szítményeknek előkészített álla- nj! O káliumpermanganát oldatot adva, vízzel kb. 
potban tartása. Igy pl. a gyakran oldatban ren- . 300 ml-re hígít juk. Utána feloldunk bertne l g 
delt kémikáliákból törzsoldatok előkészítése, ame- ~áliumjodidot, majd 10 · ml .. 50%-os kénsavval 
Iyek használata nagy mértékben meggyorsítja a savanyítunk s a kiváló jódot njlO nátriumlio
gyógyszerész munkáját. A készülő V. Magyar ·szulfát oldattal megtitráljuk. A titrálás! gyors 
Gyógyszerkönyv szövegtervezete is több . alap-. menetben, szünet . nélkül. végezzük, • mert · csak 
anyagnál megengedi a törzsoldatok készítését, így kapunk jó eredményeket. l ml n/10. kálium
de ugyanakkor tiltja olyanoknál, melyek oldatban permanganát 0,005779 g • amidazofén! mér; Már 
bomlást szenvednek. Már a 260/510/1934. B.M. ezen eljárással végzett tájékoztató kísérleteink 
rendelet ll. 4. § 14. pontja is tiltja a bomlékony mutatták, hogy a világos helyen tartott oldat 
oldatok (pl. egyes alkaloidák, vagy az amidazofén) bomlás.a nagyobb mérv.ű vOlt, mint a sötét helyen 
készletben tartását. · tartott oldaté. 

A Gyógyszerész Szakcsoport májris 27-i győri Másik kiindulási pontunk volt az amidazofén-
vándorgyíílésén Horvát/J Dénes dr. szóvátstte a oldat · Iúgossága, • ami szintén ismert tényező. 
készletben ·tartott oldatok számának emelését. Indikáloros módszerrel (pufferoldatok seg(tségével)2 

Felvetette a kérdést : meddigtarthatÓkel az olda- · mértük frissen készített 5%-os amidaz·ofén-oldat 
tok, mikor kezdenek bomlani! Ezzel·- agyakorló pH;ját és. azt 8,8,nak találtuk. Feltevésünk az 
gyógyszerészt közelről érintő - kérdéssel kapcso- volt, hogy az oldat lesemlegesítése szintén hozzá
latban mindjárt elhatároztuk, hogy a bomlékony- járul a bomlás megakadályazásához. A semlege
nak tartott oldatok eltarthatóságát vizsgálat alá sítést sósavval végeztük egyreszt azért, m~rt az 
vesszük. Először az amidazofénnel foglalkoztunk. . V. Magyar Gyógyszerkönyv szövegtervezete is 

· Kísérleteinket a rendelkezésünkre. álló eszközök steril-oldatoknál nj! OOO sósavat alkalmaztat egyes 
ésvegyszerek segítségéve!, a gyakorló gyógyszerész . anyagok oldására, másrészt• az orvosi gyakorlatban 
szemszögéből nézve végl!ztük; Célunk az volt, is gyakran renddelik az amidazofén! higított 
hogy a recepturai kívánalmaknak megfelelő: kellő sosavval elegyítve, ami . az .orvosi megfigyelés 
hatásértékű törzsoldatot . adjunk a · kartársak . szeiint jó hatással van a betegre, tehát nem ront' 
kezébe. hatja az amidazofén gyógyító értékét. Vizsgálataink 

. Az amidazofén hideg vízbencsak aiigoldódik, azt mutatták, hogy az nj! OOO sósavban oldott. 
·ezért minden alkalommal forró vízben kell olda- 5%-os . amidazofén-oldat pH-ja 7, tehát már 
nunk. A recepturához célszerű 5%~os,Jorró vízzel ilyen minimális mennyiségű sósavval is le tudtuk 
oldott és megszűrt törzsoldat készítése, mely semlegesíteni az oldatot. · 
kihűlés után is tiszta marad. Ezzel az oldattal · · Kiíridulásunk helyességél irodalmi adatok is 
dolgoztunk mi is. igazoltáL Schulek ~s Menyhárt említett közle-

Az amidazofén oldillban tartásának vizsgá- . ményükben megállapítják, hogy 9 hónapon át 
Iatát két gyakorlati megfigyelésből kiindulva kezd-. színtelen, közönséges üvegben eltartott kb. nf!O 
tük meg, Egyik az volt, amit agypgyszerészek már · amidazofén-oldatnak mintegy 10%-a bomlott el. 
tapasztaltak, hogy az amidazofén-kristályok nap- Ez a bomlás á hidrogénkitevő változásával is 
fényen idővel megsárgulnak, bomlanak. Ecélból együttjár. Leírják továbbá, hogy az amidazofén, 
világos és sötét helyre tett 5%-os oldatokat 5 mely bázis jellegű vegyület, többek közt sósavval 
naponként titrimetriásan Sthulek>:-'Menyhárt1 .el- sószerű vegyületet képez. 
járásával ellenőriztünk. A módszer lényege az, Dózsa Adrienne• foglalkozott az amidazofén
hogy• az amidazofén híg oldalához; gyengén\Júgos . oldat bomlékonyságával és megállapította, hogy 
közegben fölös mennyiségű n/10 káliumpermanga- az amidazofén vizes oldatban aminokra (valószínű
nál oldatot adunk, ·ezzel dioxiamidazofénné oxi- leg dimetilaminraJ és dioxiamidazofénre bomlik. 
dáljük, inajd a permanganátfelesJegét jodometri" A bomlás a pH, változássai jár együtt. Szeri0te 
ásan visszamérjük. A titrálás! úgy végezzük, a bomlást az oldott oxigén okozza, a napfény, 
hogy · kb .. 600--'700 ml . űrtartalmú .. üvegdugós · ill. az ultraibolya sugárzás alárendeltjelentőségű. 
üvegben kb. 0,05 g amidazofénnek megfeleléí. Vizsgálat alá vett O, I mólos o.Idatának pH-ja 
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· {>,o-·roJ· 6,5-te csökkent, majd ismét 'emelkedett. A titrimetdásmeghatározásokés ap H mérések 
amin,tartalo':l bomlás folytan 1-2 hónap .. mellett az olvadáspont meghatározást is felhaszc- · 

alatt 3,3vo!L Fnssen l>észült oldatból forraláskor n~ltuk az amidazofén .oldat ~bomlásának. vizsgála, 
.amin nem hasadt le; t ara. · Mtvel a szerves vegyületeknek az -állandó 

.· .. ; Előkísérleteink _után vizsgálatokat. végeztünk olvadásp_~ntját a szennyezések megváltoztat ják, 
· 4• parhuzamos amtdazofén-oldattal, s ezen vizsgá- · ez az e!Jaras alkalmas az· ellenőrzésre. Ezekkel a 

latokat. ellenőrzésül megismételtük. A 4 oldalt vizsgála~okk~l ~z vo_l~ a célunk, hogy megállapít
a következő volt : suk: vaJJon tttnmetnasan bomlottnak ítélt oldatok

·. . . . L 5%-os vizes · oldat. színtelen üvegben ból visszanyert alapanyagok mutatnak-e ·eltérést 
vtlagos helyen tartva, · ·· · - a~ olvadáspontban, míg az általunk tartósítottaké 
· · .. ·· IL 5%'os vizes oldat· zöld üvegben sötét· valtozatlan marad-e! · ·· 
h~lyen tartva, · Az olvadáSpont íneghatározást kapilláris csö-

. •-·. . . III .. 5%-os n/1000 sósavas oldat színtelen ve~ben Thiele-féle készülékben végeztük, ami 
·.üvegben világos helyen tartva, . elvtleg az V. Magyar Gyógyszerkönyv eljárásával 

. IV. 5%-os nj l OOO sósavas oldat zöld üvegben azonos .. A kísérletekhez felhasznált oldatok alap-.. 
helyen tartva. . · · k 1 d· · . a':yagana o va aspontj at határoztuk meg elő-. 

oldatokat l O naponként Schulek~Menyhárt szor. Itt meg kell említenünk, hogy a jelenleg for, 
eli:iní'" szerint titrimetriasan ellenőriztük s azok galomban levő k. észítmények legt.öbbJ.·e n. em ad.ta .. 
a~Jidazofén-tartalmát mértük. 0,0500 g a;nidaioé · k" · 108° · 
fenbol. knndulva az alább. i e•edme'nyeket tala'l.tuk ·.. ~ gyogyszer o~yvJ o -os olvadáspontot, haheni 

' altalában enne! 3..-6 -kal alacsonyabban olvadt: 
A . kísérleteinknél szereplő 4 féle oldatból. · 

15, '!:.aJd ~O nap után a következő eljárásokkál 
nyefJ!lk VISSza az _alapanyagot és szárítás után 
v~zs~altu~ a~ ol_vadaspontot: Először a_gőzfütdőn 
ktsse betomeny1tett oldatot egy kristályka amid
azofénnel beoltottuk, s. ebből kihűlés ·után ki
kristál~osod?tt az a!apanyag; Ez a kikristályoso7 

do~t resz mmd a negy sorozatnál - egy hónap 
utan ts -az eredeti. alapanyagéval azonos olvadás
ponto~ mutatott, ill. ennél !0 -kal magasabban 
k~zdett. olvadni, valószínűleg _azért; mert az· oldat
boi vaJo kinyerés tulajdonképpen átkristályosítás · 
ami tisztítási folyamatnak felel meg. Az oldatol~ 
teljes . bepárlása útján nyert szárazmaradékok 
olya_daspontja s~m liiutatott még lényeges eltérést. 
yeg~I 'elvégeztük az olvadáspont-meghatározást 
ugy ts, hogy az amidazofén kikristályosítása után 

An1idaz6fén 

5%-'oS Viz,es oldat 5%-'0s n/1000- sósa- -
vas -oldat 

nap .,._ ....... . 
nap .... _. ·-· .. _. 
nap ......... . 

·30 nap ......... . 
~ökkenés 
30 nap alatt .... 

J. 
színtelen 

üveg' 
50;0 mg 
48,~ rng 
48,5 mg 
48,0mg 

IL Ill. !Vo 
zöld szfntelen 
üveg üVeg 

50,0 mg 50,0 mg 
49,9 mg 48,9 mg 
49,7 mg, 48,7 mg 
49,0 mg -48,2 mg 

2% 

zöld 
.üv-eg 

50,0 mt 
'49,9mg 
49,8mg 
49,5mg 

1% 

... A tábláiat adataiból kitűnik, hogy a két 
sotet helyen tartott oldat bomlása csak kis méttékű. 

sósavas.oJdat bOmlása ~zze! az eljárással mérv'e 
különösen csekély, csak l%. Az oldatokat tovább 

40 nap mulva már .az I. sz. oldat bomlása 
a IV. számúé volt. 

·térfogatos me ll ett ellen-
R<-: .• +::'- oldataink ·is az eltarthatóság cél-

. J••uc ... 'Ezirányú' azt mutatták, hogy 
a az amidazofén' 

. már Mozsonyi és Kedvessy• 
találta a legmegfe]előbpnek a 

l<>'ól!vs;~er<os üvegek közül csekély alkáli tartalma 

a felette levő folyadékot .(anyalúgot) bepároltuk. · 
Itt véltük megtalálni a qomlástermékeket. A vilá
gos helyen tartott oldatnál ekkor már mútatkozótt 
5-6° eltérés, ami az ú jabb 1 heti napfényen való 
eltartás ut;).n még fokozódott, és elhúzódÓ olvadás
pont~! adott: 88~92°. Ennek .a napfény hatására 
bomlast szenvedett oldatnak már á teljes száraz
llla~adéka is ilyen alacsonyolvadáspontot mutatott, · 
amt a bomlástermékek jelenlétére vall. Ezzel 

Ahidrogénion koncentráció vizsgálata. a követ- szemben a sötét helyen tartott vizes. valamint 
,~.n··.Lv eredményeket ·adta: · .. _ .. · · · n/1009 sós:~as oldatokbólugyanígy kinyer! anyag 

· - olvadasponcJa .. azonos volt az alapanyagokéval · 
l. II. Ill. IV. s a ~.everék sem illutatott depresszióL 

"'""'''"''-:'''<i·'···-::.:.: . .-.·.:·•- .. g;S·· , 8,8 7,0 , .J, o. _,;: , ..... Qs~zeyetve ezen kísérleteink .eredményeit az 
10;0 .. N ~·i 7•0 . l!O~alm! ad~tokkal, úgy találtuk, · hogy 1 havi 

' 7•0 alias utan azert volt még azonos a szárazmaradékok 
· A táblázatból látható, hogy a világos helyen olvadáspontj a, mert a minimális dioxiamidazofén . 

tartott oldatok pH-Ja lassan emelkedett, a sötét m:Iynek_ olvadáspontja99-100", még nem okozott· 
helyen tartott vizes oldaté csökkent - miként csokkenest, csak amikor már ·a napfény hatására 
Dőzsa Adrienne is eleinte csökkenest észlelt - a bomlás fokozódott, vált észrevehelóvé · ·a . de
viszol!t a . lesemlegesftett, sötét helyen tartott presszió. 
ol date l honapalatt nem változott. Fenti eredméc · Célkitűzésünk : az amidazofénnek oldatban . 

· nyeinket alátámasztották a színtelen és zöld · való eltartása recepturai . célokra, z(ilq iivegben ... 
· üvegben éltartott desztillált vízzel végzett kisérc n/1000 sósavval Ieközömbösítve a leírt kísérletek 

le!eink is, rrielyek szerint színtelen üvegben l alapján lehetövé válik. A zöld üveggel csökkentjük 
honap alatt l egységgel, zöld üvegben csak O 3 a fény bontó hatását, a minimális sósavval ~ 
egységgel emelkedett a pH. · ' mely nem befolyásolja a vegyi reakciókat ~ 

' A GYÓGYSZERtsz 

az oldatot semlegessé tesszük. A tttrimetriás .. ne legyenek hiánydkkek és fóként azt, hogy a· 
meghatározások, a hidrogénionkoncentráció, vala- gyógyszerek elosztása arányos és a szükségletnek' 
mint az olvadáspont"vizsgálatok . egyaránt azt megfelelő legyen. Előfordul ugyanis, hogy egyes 
mutatják, hogy az· alábbi készítési .és eltartási gyógyszerekbe l kisebb gyógyszErtárakban nagyobb 
mód - l havi időtartamra. - kellő hatásértékű mennyiségethalmoznak fel, míg ugyanazok a gy ó gy' 
oldatot ad. Forró vízzel olyan 5%-os oldatot szerek nagyobb, vagy . állandó ügyeletet tartó 
készítünk, melynek minden 100 ml-ében l ml gyógyszertárakban egyáltalában nem kaphatók. 
nflO sósav legyen. Az így készített oldat zöld A kettős vényekre vonatkozólag az a véleménye, 
üvegben tartandó eL . . hogy az orvos, mielőtt felírja, tudja meg: kapható-e 

Tekintettel a fennálló ·tiltó rendelkezésekre, mindkét gyógyszer. Ez a vényfelírási mód különben 
a fenti törzsoldat készletben tartásának megfelelő nagymértékben csökkenti az orvosi adminiEZtrációt. 
jogszabállyal való engedélyeiéséf javasoljuk. Véleménye szerint nem lehet megdorgálni a gyógy

.. I.. Schulek~Menyhért: új eljárása Ryramidon titri- szerészt, ha az egy ideges beteget esetleg nem 
metriás mérésére stb. Gyógysz. Tud. Társ. E:;t.'8. (j; (1932:). képes megfelelő en leszerelni. Több megértést és 

. --, 2. Proszt-Erdey-Graz: Fizikai-kémiai praktikum. ~ 3. szakszervezeti védelmet kér a gyógyszerész ré-
Dózsa: Adalékok az aritipyrinnek és néhány származékának szére. Az udvariasság a beteg rész<! ről is kötelező, 
analitikájához. Gyógysz. Tud. Társ. Ért 9C 6. (1933.), - t · · k" · k b "]' ét 
4. Mozsonyi-Kedvessy:. A gyógyszeres üvegek és üveg- .mer ez a gyogyszeresz mun aJana meg ecsu es . 
tégelyek vizsg:!! a táró!. Gyógysz. Tud. $rt.. 15. 374 (1940.) J e lenti.; . · 

. Áz értekezlet végén az a vélemény alakult 
ki bennünk, hogy ennek a megbeszélésnek közép
pontjában az udvariasság kérdése állott. Való' 
jában a gyógyszerésze~}, az orvosok és betegek 
együttműködéséről volt · szó, lényegében tehát 
a jobb betegellátásról. El kell érnünk helyes fel
világosító munkával, hogy a betegek megbecsüljék 
a gyógyszerész felelősségteljes múnkáját, amelyet 
egészségük helyreállítása érdekében végez. Ez 
azonban elsősorban á gyógyszerész magatartásán 
múlik. Az egyik gyógyszertár ajtajára nagy nyom
tatott betűkkel kiírták: · <>Becsukta az ajtót? 
Köszönjük.<< A beteg elolvassa a cédulát és meg
állapítja, hogy ebben a patikában csak udvariasan 
viselkedhetik, Inert hozzá is udvariasak. Csak 
ebből a kölcsönös udvariasságból nőhet ki az a 
felismerés, hogy a· gyógyszertárban _le kell venni 
a kalapet, mert ezt a mai szocialista gyógyszertári 
dolgozó munkája minden tekintetbeli megérdemli. 

* * * 
E közlernény kisérleti adatai természetesen 

nem hatálytalanítják azt a tiltó rendelkezést, 
amelynek értelmében amidazofén-oldat készletben 
nem tartható. (Szerk.) ' 

A IX. kerülét értekezlete ·. 
. December +én reggel a 0/75. gyógyszertárban 
gyűltek össze problémáik megbeszélésére a . IX. 
kerület gyógyszertárainak felelés vezetői. Az érte
kezleten Knoll Győzőné elnököl. Fisch Zoltán 
az' ÜB elnöke javasolja, hogy a .IX. kerület egy · 
gyógyszertárában nagyobb gyógyszerkészlelet tá
roljanak és a· gyógyszertárak a körzeti orvosokat 
és a körzeti rendelőintézeteket rendszeresen tájékoz-
tassák az átmeneti hiánycikkekről. Ezután a meg
oldandó kérdésekre Geszti termelési fe.lelős tér rá. 
Igy a vizsgálatok egy patikában történő elvégzé
sére, amit· már ;néhány más kerület termelési 

. értekezlele is előterjesztett Közli, hogy. az egyes 
gyógyszertári munkáértekezleteken . mindinkább 
megvalósítják a kollektív felelősséget. Megemlék
szik a felajánlásokról Sztálin elvtárs születésnapjára, 
amelyeket több esetben még pótfelajánlások is 
követtek. Ismerteti a szakfelügyelői mintavéte-

. lezések novemberi kedvező eredményét. Szüksé
gesnek tartja, hogy . a gyógyszerelosztás terén 
.előnyben . részesítsék az állandó ügyeletet . tartó 
gyógyszertárakat ... Az előterjesztés után több 
komoly szempontot vetnek fel. Igy a gyógyszer
tári pénzkezelés!, .• a .. hamis. vények .. Ieleplezését, 

· az orvosok pontos vényírását, az egy vényen két . 
· gyógyszer felírásának megszüntetését és végül, 

de nem útolsósorban az udvariassági légkÖr .foko
zott megteremtését a . gyógyszertárakbán. \Meg: 
említenek egy esetet, amikor a vállalat egy izgága 

, . beteg egyoldalú panaszára megdorgálta. a gyógy
szerészL Bár a leg.! öbb esetben .. helye .vo.! t a 
figye!meztetésnek; ·. . . . .. 
· A jelenlevő Molnár ·István dr .. körzetLorvos 
orvosi szemszögbőLvilágít m~g egyes jelenségeket. 
Fontos!Jilk tartja, hogy a hazai készítményekben 

Gyógyszerészek a várakozókhoz 
- A 11 h kerületi gyógyszertárak Aszta<i újságjából ---: 

. .. A gyógyszerészek és általában a gyógyszer
tári dolgozók, ákik ma a patikákban munkál
kodnak, nem azonosak azokkal, akik a multban 

. tulajdonosok voltak, vagy azok szolgálatában 
működtek. Ma a gyógyszertáraknak is a nép 
a gazdája - és az ember lett a legfőbb érték·. 
A mai gyógyszerészt egyetlen cél vezérli : hogy 
minél jobb gyógyszert adjon a beteg dolgozónak, 
aki átmenetileg kiállt a termelőmunkából. A mai 
gyógyszerész az orvos segítőtársa a betegek egész
ségének helyreállításában. Munkáját rendkívüli 
felelősség fűti és ösztönzi, mert tudja, hogy minden 
gramm gyógyszer vizsgálatával, pontos lemérésével, 
oldásával vagy adagolásával közvetve ő is részt 
vesz a termelőmunkában. Az ő lelkiismeretességén 
is múlik ötéves tervünk teljesítése és túlszárnya
lása. A szocialista gyógyszerész azért udvarias, 
mert minden beteggel együtt érez. A gyógyszer
tárak életében, különösen a kisebb patikákban, 
figyelemmel kiséri a betegek gyógyulását, együtt 
örvend a hozzátartozókkal, ha a beteg leküzdölt 



orvos előír. 
ahová szocalista 

ország:os,érdeke állította. Segítőtársa a 
. ·~~~k!áJt~~ct'i~'~~ beteg. dolgozónak. Nekik 
·.·. Ez hivatása. 

mindezétt a ·gyógyszerész nem kér mást, 
csak udv·ariasságot, bizalmat; szeretetet és türel
met. Ma már a közönség sem a régi. Ettől a meg
változott közönségtől a munkája megbecsülését 
kéri a gyógyszerész. Mert. hatásos. gyógyszert 
úgy készíthet, ha nem zavarják munkája közben 

bélát ják, hogy csak akkor töltheti ·be felelősség
hivatását, ba a beteg dolgózók magatartá-

sukkal erre időt és módot adnak neki. 
vasesztergályos, az orvos, . az asztalos, 

mérniiik is csak akkor. teljesítheti a tervet,. ha 
minden tudásukkal. belemélyednek 

;~~:~;;rs~~:,~~~~s~,~~i~~~'~; A. mi tervünk a minőségi · megjavítása. Ehhez kér az új kor . 
......... ·gyógysz:eri!sze is megértő támogatást azoktól, akik· 

· patikáiban · várakoznak gyógyító orvos-
'"'';,,;." 

a:~ -tárolás -k~zdetén még jelentéktétennek- látsZanak, -már o 

magukban hordhatják a gy.ógyszertárban. bekövetkező ko,,' 
moly eh:áltozások csíráit. A gyógys_zetek helyes eltartásánalc , 
problémája tehát elválaszthatatlanul összefügg a gyógy~ 
szertárba érkezésük előtt történt. helyes _raktározásukkal. 
Ezek előrebocsátásávál térünk rá a Kalmopyrin eltart_ásának 
kérdésére. 

Minden gyakorló gyógyszerész elóti ismeretes, hogy 
ez a készítmény -már a gyógyszertárba érkezésekor kisebb
nagyobb 'mértékben ecetsavszágú és amennyire egy érzék
szervi. vizsgálat obje,ktív-Jehet, úgy e~ a szag-gy.akran meg
haladJa a IV. Gykv. errevonatkozo rendelkezését-. Nem 
ritka, hogy ez_t a tényt maga a beteg ·panasz tárgyává teszi.

A beteg részéről felmerül± panaszok nagyrés-zt a -ki"
szerelt alakban forgalombakerülő tabletfákra ·és magiszírá
lisan elkészített Kalmopyrin-tartalmú porkeverékekrevonat
koznak.A tablt;!ttáknál ezenkívül 11em_ ritka a·kérriiái szft
esési folyamat másik- faktorának, a szalicilsav-kristályoknak
.már szabadszemrríel ·is észlelhető megjelenése a tabletták 
felül etén. A K:altnopyrin-oldatoknál a- panaszok ritkábbak, 
miután a bomlási termékek oldatha _kerülnek és igy érzék_; 
$ZerVekkel nem érezhetők. 

Mindezek a változásOk már org<inoleptikus vizsgálattat 
ismegállapíthatók, és még- azt is hozzá kell tennünk; hogy 
e megállapítások .gyakran laikus részről tQrténnek. Termé
szetesen ezeknek a készítmény külső megjelen~sében be
következő.· változásoknak a kémiai vizsgálat_ magyarázatát 
tudja- adni. 

A készítmény . eltadásával_ kapCsol<:!-tban ezekután a 
kérdést-úgy vetjük fel, hogy mennyiben függ.össze-ennél a. 

· készítrilényrlél a bomlási foly-amat a gyógyszertárban történő 
helyes tárolásávaL A másik kérdés,_ hogy_ eltartható··e ·,egy
általában a készttrp_ény anélkül,_ hogy eltartása alatt kérriiai 
váltorlist szenvedjeri. 

A IV. Gykv. rendelke'zése- sÚ~rillt a készHrnényt·-(cai
cium acetylisa1cylicum) papírdobozokban kell eltartani. 

Szerk~,M~~~élf:N~~~~~~é~~~~n1~~~~j~~~:á~~ a ·magiszJrális gy_ógy'- Ez a rendelkezés gyak:otlatilag azt jelenti, hogy_ a: készit-
megjavítására irányuló törekvése, ményt a· gyár által forgalOrribahozott etedeti CsomagoláS-

gyógyszertárvállalatok időközi beszá- ban lehet eltartani. Az éltartástilletöen tehát a gyógyszerész-
kitűnik,· máris komoly eredménnyel jái. nek nincs kül.önösebb tennivalója. A· papirdobozJ>an való 

még korántsem kielégítőek,_ de_ .a eltartásnak a IV. Gykv.-ben előírt ren_delke:tése, arilily~nnel 
jelei .. a. mintavét~lezés sorá_n !J~ ár meg~ más vegyi készítményeknél seholsem találkozunk, arr-amutat, 

hogy ez -<L kivételesen- alkalmazott eltartási mód a. külSő 
életrehívása és -az. ezen fizikai' behatásokat, -melyek minden·;·vegyi készítmény el-

~!~~~r:~~~l~\:~~~lJ~~i~~~~::i~ ·a gfógyszerek tartásánál mint elsődleges tényezők szerepelnek, ennél a· amilyen Réldául- a készítménynél másodiagos tényezőnek tekinti és számol.a 
eltartási módján.ak fel~ készítmény labilis kémiai szerkezetével. Számol egy olyan 

is komoly ered.mét~yekre vezettek. kémiai folyamattal,-mely ha zárt-térben (herme.tikusan zárt 
á gyógyszerkéSzítés· minőségén-ek befogadó- edényben) zajlik le, úgy akémiai bomlás iHó:t.ermé

gyógyszertári.munka minden fázisá- kei (ecetsavgőzök) nem távozhátnak é&- katali~átorként 
megtett intézkedések h~lyes sorrendje_ és lépnek fel a folyamat előrehaladás·ánál. . · 
végrehajtásának ellenőrzése útján lehet A gyógyszerész feladata teQát- a -·IV.- Gyk. szerint á 

készit.mény eltartását illetően ab.ban ·áll, hogy_ azt ·papir-_ 
li~lj:,~i;'t~\t~ral:~G gyógyszer csak helyesert doqozban tar.!sa el. Az előállftó gyár a IV: Gyk.-nek ezt a 

intézkedések ennek az ·alapvető táson azzal egészíti ki; hogy_ a száraz -hűvös 

i
tl.~;m~~~!t~,~~~~i~al~a~pa~n~yla~gokbói készíthető.-·eh rendelkezését, a készítmény- burkolatán feltüntetett utasi--

történtek.· · tartandó el. A teljesség kedvéért . is meg kell 
i«rvezni. készűlö V a gyár 

·~~~~~~~;;~~~~-~1~~~~z~~:ere.:~r~1.i:;;r.~~i~l~az~z~al~~ arz alig telje-
tő ret ~J[.hi a készft-

sZeririti 

~~~~~~~1~~~:~ van azonban kérdésére a győgye 
kell kezde- .o·--···-'-évszakok 

helyes kérdése cSak · 
probléina. A rendszer· első változatlan eltar-

. az előállító_ gyár .és s.ofr'éndben'· utol~:ó, dé rendelezésekkel sem biztositani. Az ef.;. 
szempontjából tegfontos.abb állomása a tart~s bizonyoS rendszabályok- csupált_ arra atk3'1-

Aközbeesű tároló helyek- száma az utánpótlási masak, hogy bizonyos mértékig visszaszoritsák annak 'a 
függnek, kémiai folyamatnak az előrehaladását, mely a készítmény 

A gyógyszerek, vég-lghaladva ·ezen. ·az utánpótlási r'end- · jelenlegi kémiai kOnstrukciójával függ össze. 
szeren,- ha· a közbeeső tárolóhelyeken .:helyes eltartásukra Miután az -elmondottak _alapján .az.:.eltartásnáL.a .. külSő .,'" 
nem történik meg a kellő -gondoskodás, úgy a gyógyszer- tényezőket, éppen a papírcsomagolás'miatt biztos_itani nem 
tárban ezek a-- tárolásnál elszenvedett' akárcsak kisebb lehet, az eiéiállító gy8.rnak kell megfelelő megoldásr'ól gon-

<·:'hiá!fyosságok is, már Ö$SZegeződve jutnak101kifejezésre a doskodni. 
. ·gyógyszer minőségének rovására. Azok a hetji-te_len' .. 'tárolá~ Addig azonban a gyógyszerészeknek _csak _az--· lehet-a 

· ··következtében beálló fizikai vagy kémiai változáSok, melyek féladatuk, hogy Kalmopyrin-t felesleges mennylségbei\. ne 

tartsaúak raktáron és készletei ket·_ helyes~t;J.- .(leveg6~ he-_ 
_I )ren) tárolják. Ezt· kell szemelőtt=· tartanunk az E ü. M; 
tervezett intézkedéseinek megv'alósulásáig. 

.--- Atmeneti rtr!igOlöáskétlt· a ·készítményt_ fövidr~- szabot-t_ 
lejárati időv_el lehetne forgalo~ban~arta!l~· melr;_ a .. -_gyár 
több évtizedes tapasztalata alapjan bJztositJa a valtozatlan_ 
eltartáS t. . · . . -- .-

A végleges megoldáSt- azonban tsak a készltmény 
kémiai stabili~álása. hozná meg,. . . 

Kun Ferene: 

.. -- _---,.- - -- .. -, ' 
A sztálinvárosi 3!53. gyogyszertar 

felelős vezetője, Zaránd Mihály dr. hozta el a 
Fejér !]legyei ·Gy.· V. problémáit .a szaks~jtó 
szerkesztőbizottságádak novemben ertei,<ezletere. 
A felmerült kérdésekről .. Zaránd dc részletes 
tájékoztatást küld a síaklapnak, A beszámoló 
és bírálat általában olyan szellemben hangzott el : 
hogyan tarthatna lépést vagy legalább mi)<:ént köze

_líthetné meg · <Ic gyógyszertárt minőségi .·. munka 
megjavítása Sztálinváros építőinek hatalmas Ie~du
Ietü teljesítményét! Ez nyilvánult meg .a gy?gy
szerész felelősségének fe'lvetésében, .a még JObb 
gyógyszerellátás megtárgyat·ásában és néhány új 

· szempont. mezvitatásában a szaksajtóval kapcso
.latb an. Zaránd Mihály dr ... beszámolt arról. is, 
hogy Sztálinvárosban rnost épül az új gyógy
szerúír. Ehhez alapul ·az első budapesti szovjet-. 
típ1,1sú · patika berendezését. vették .. ;.A menet
közben szerzett jobb tapasztalatok felhasználásával 
'és a kezdeti zökkenők kiküszöbölésével. 

Csipkehogyó-tea 
Népköztársaságunk minden voualon mutatkozó 

nagymérvü fejliidése a tudományok iránti érdek
lődést is egyre fokozott~bb mértékben felkelti a 
dolgozókban és így - igen örveudetes.en - az 
egészségügyi kultúra is mind szélesebb körben ter
jed; Ennek ,tudható be, hogy a dolgozók körében 
mind tudatosabbá ·válik, . hogy. a vitaminoknak 
általában, s ezek· kőzöit a legismertebb Ccvitamin
rtak milyen fontos szerepe van az egészség rneg
óvásában, a betegségek. megelőzésében és gyógyí
tásában; a munkaképesség fenntartásában, vala
mint külonösen a. gyermeki szei-vezet egészséges 
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fejlődésében. Ez a magyarázata annak is, hogy 
a tévesen nagy C-vitamin-tartalmúnak vélt, · kül~ 
földról behozott citromból az egyre fokozódó 
keresletet alig lehet kielégíteni, pedig ha tudnák, . 
hogy a· bőven rendelkezésre álló, sokkal olcsóbb, 
itthon termő csipkebogyó-teában ~ amelyből 
jelentqs exportunk v~n - jóval több a C-vit., 
mint <i citromban, akkor bizonyára inkább qt 
fogyasztanák. 

Évek óta foglalkozam e kérdéssel és az ille
tékes tényezők figyeimét is felhívJuk arra, miként 
lehetne ezt az értékes anyago! megfelelő propag<!n
dával -"- amelyben a gyógyszerészeknek fontos 
szerepük volna --'-nagyobb mértékben felhasználni 
a néptáplálkozásban és a gyógyításban s egyben 
a C-vit., a citrom, sőt a tea külföldről való behozii, 
tal át is jelentékenyen cs ö kkentenL 

A táblázi;t adatai* szembetűnően mutatják, 
hogy a megfelelően kezelt, gondosan. szárított és 

. C-vit. tartalomra ellenőrzött csipkebogyóhúsban 
10-20-szor annyi C-vit. v~n, mint a citromlében. 

Még meggyőzőbbek az alábbi adatok : 
Egy db átlagnagyságú kb. l 00 g súlyú citrom

b.ól----c melynek ára 2. IQ. Ft- mintegy 50 g citromlé 
nyerhető.· Egy citromban tehát a fenti adatok 
szerint ~mintegy 2,5-3,00 g citromsav mellett.

. 20-30 mg C-vit. van, ez a citromlé mennyiség kb, 
4-5 csésze teára elegendő. Egy csésze italra tehát 
5-10 mg C-vit. juti melynek ára kb. 0,50 fori!lt. 

Ezzel szemben 10 g csipkebogyó-teában -
melynek gyógyszertári ára 30 fillér ( nagykereskedői 
ára 7 fillér) - Jegalább 50 mg C-vit. van, v.agyis 
egy felnőtt ember átlagcis napr szükséglete, ami 
tehát kb. egy db. citromnak .felel meg. E szerint 
tehát a citromot fogyaszták hétszer olyan drágán 
fiz.etik meg a C-vit. árát, mint a-csipkeMgyó~teával 
élők.. . 

Ha 10 g csipkebogyó~teához, amelyben mínt
egy 0,3 g álma- és citromsav is van, tetszés szerinti · 
mennyiségü cukrot adunk, s azt forró vízzelleönt j ül} 
(a forró vízből a C-vit. egy ré s.zét oxidáló levegő! 
is kiűzzük), igen kellem~s ízű, egészséges italt 
kapunk, amit a dolgozók a szokásos más teák 
helyett is szívesen fogyasztanak. 

· Mozsonyi Sándor dr. 

* Alegfotztosabbr C•vit. tartalmú növények közül 

100 g tartalm ez átlagban. 

rriagll~lküli,, Sz:~a_z ·cs,i{:&·e-
rbo~yó terméshús 

·. _; ,narancslé.,
'Citromlfl 
paprika: 
paraj · 

- -., ;pa,rpd5CS-0,n1j · 
, _____ b}!rg?nY~: 

l l : c,vitamint 
l 
ll 400'-c-1000 mg ·(az v. 

·. Gykv. Szöv_egterve?·sze
rint átlag 500 \t:tg) 

! '~ . ' 

3S-50 mg 
40-,.60 mg . 

,_ .• •125-200 ing 
>40--'-80 mg 
10-24 mg 

13 mg. 

Karotin t 

5,00 mg 

0;30-0;40 mg 
0,015 mg 
0,66 ing 
2,60-6,50 mg 
0,30-2,25 mg 
0,03 mg 

K-vitamint 

0,28 mg 

3-'--4,50 mg 
0,40_:_0,80 mg 
0,08 mg \ 

' 

Egyéb vitamint 

Evit. 47 mg 
B1-vit. 100 

gamma 
8 2-vit. 0,007 mg 
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ólomtapasz gyors előállítása oiajsavval 
Közlemény a budapesti Orvostudományi. Egyetem Gyógyszertszeli Intézeteből 
(Igazgató MozsonytSándor d;. egyeteini tanár) . 

· _ Ha megnézzük az eddigi magyar gyógyszer
konyvek me ll ett a készülő V .. gyógyszerkönyvünk 
vagy akár a korszerű külföldi gyógyszerkönyvek 
ólomtapasz-előiratait, megállapíthatjuk, hogy azok 
konzervatív készítési módjá - vagyis az, hogy 
az ólomoxidból ex tempore előállított ólomhidro
Xiddal valamilyen trigliceridet eléggé hosszadalmas 
főzés tttán elszappanosítunk - napjainkig lénye-
gében nem válünott. · 

Ma, ainikor · a szocialista gazdálkodás . szelle
rriében minden vonalon az anyaggal való ész

. S:iierű takarékoskodás elsődleges szempont, a tapa" 
szok terén· is változtatui kell az eddigi készítési 
módoh, me ly sok munkaidöt és hőenergiát, értékes 

·élelmezési zsiradékokat és ezek glicerinjét éS a 
szükségesnél több ólomoxidot. vesz igénybe. 

·· .. · Fentiek ,szem előtt tartás ával. a steatinra és az 
olajsmzra. gondoltam, mint olyan anjragok~a, amec 
Iyek ktvalóan alkalmasak··ólomtapasz -elő állífására 
am~á! is inkább, mert. a sertés-zsírban. és növényi. 
olajokban a palmitin-, a stearin-, illetőleg az 
olajsav a főkomponensek. . 

.. . Tekintettel arra, hogy a legtöbb gyógyszer
. konyv. az ólomtapaszt egyenlő mennyiségű sertés
. zsírból és valamilyen növényi olajból készítteti 
· kí~érle}eimben ·igyekeztem. a stearin és az olajsav 
aranyat ennek ·· megfelelöen alkalmazni. Ennek 
során arra. a megállapításra ·. jutottam, hogy a 
stearin alkalmazása késlelteti az elszappanosítási 
műveletet (még ha annak mennyiségét 50%-ról at 
egytizedére csökkentettem is), minthogy az olaj-

. sav és stearin felmelegített elegyéből az elszappa
nosít~s folyamán keletkező magasabb olvadáspontű 
steannstappan egyrésze a folyékony tömeg fel". 
s:i:ínén, a keverőn és az edény .oldalán a stearin 
%-os értékétőlfüggően vékonyabb-vastagabb réteg
be_n kiválik. Ez a khrálás a nyitott edényekben 
romdenkor fe!Iépő felületi lehűlés következménye, 
fl1ely a lekaparás és· összekeverés után is csak-

. . hamar ismételten tapasztalható és amely a hő" 
· forrás nemkívánatos fokozásával, illetőleg zártabb 
Nagy teljesen zárt edényzet alkalmazásával meg~ 
szüntethető. . .. . .. . 
·_... . . . . . az volt,. hogy a -nehézkes tapasz-· 

készítést gyors és egyszerű elóállítással módosítsám. 
!:'zen el y. értelmében egyszerű edényzettel (nyitott 
ust), romdennapi (mondjuk gyógyszertári) körül
mények között végeztern el a műveletet Mivel · 

. a stearin az előállítási időt is kitol ja, alkalmazása 
nem c~ls~er~. Maradt az olajsav, egymagában, 
anná~ ts mkabb, mert vannak gyógyszerkönyvek, 
ame~yek .sertés-zs!r nélkül, pusztán növényi olajból 
késztttehk az olomtapaszt. Ez ·azonban nem 
jelenti azt, hogy nagyobb üz~mi vonalon ne lehetne 
stearin . hozzáadásával . könnyen ·elkészíteni az 
óiomtapaszt, bár a tiszta olajsavas. tapasznak 
megvan az az előnye a rv. gyógyszerkönyvi 
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készítménnyel stemhenr hogy már a készítéskor · 
sem számottevöen lágyabb, raktározáskor viszont 
nem keményedik meg annyiraó 

A fentiek előrebocsátása után lássuk az olaj
savas ólomtapasz alkotórészeinek arányát. 

Az olajsav'molekula csupán egy karboxil 
(-COOH). csoportot tartalmaz, amelynek savi
hidrogén je helyébe az elszappanosltó lúg fémgyöke 
lép. Ugyanez a helyzet a gyógyszerkönyvr stearin
nál is, amely szintén .zsírsav, és pedig steadrtsav, 

. amelyben_ palmitinsav is van. 
Az olajsavas ólomtapasz előállításakor végile

menő szappanosítási folyamatról az alábbi egyenlet 
tájékoztat : 

2C1,i-133COOH + Pb ü + H20 ~,;, 
2 . 282,45 223,21 

m.s. m.s~·-· 

-+ (Cl,HaaCOO),Pb + ;m.o 
Az egyenletből kitűnik, hogy két molekula 

olajsav eiszappanosításához víz jelenlétében -egy 
molekuia ólomoxid szükséges: A molekulasúlyok. 
arányliaállításával állapítjuk meg például 1000 g 
olajsav esetén az ólómoxid mennyiségét. . . 

. · 2 .282,45 . 564,90 g olajsavhoz 223,21 g 
ólomoxid szükséges, 

1000 g olajsavhoz tehát 395,127 g. 
Az olajsavas ólomtapasz előirata eszerint a 

következő: 

Plumbum oxydatum (V) 

Aqua destillala 

395,13 g 

200,00 g 

1000.-'g 

500.~ g. 

Acidum oleinicum , !000,00 g 253L--'- g 

Az átszitált óloinoxidot (V) desztillált vízzel 
apránként gondosan eldörzsöljük,. majd az . olaj, 
savat tágasabb üstben melegítjük, ügyelve arra, 

. hogy túlhevítés. ne történjék, mert a zsírsav 
a vizes ólomoxiddal való elegyítéskor kifröccsenhet. 
A vizes ólomoxidat keVerés közbeq egyesítjük az 
olajsavval (az edényben inaradó ólomoxidot kevés 
vízzel a zsírsavhoz átöblítjük), majd kev:ergetés 
közben· melegítjük, míg az ólomoxid élénksárga 
színe eltűnik, ami az elszappanosodás befejeződését 
jelzi .. Ezután· az edény falán levő tapaszt össze-

. kaparva, azt további melegítéssel víztelenítjük 
Az így előállított ólomtapasz sárgásfehér

színű, .nem ragad, kézközött gyúrható és jól tapad. 
Nyers olajsav alkalmazása esetén a tapasz színe 
kissé sötétebb. -

Amennyiben a tapaszt rézüstben óhajtanánk · 
készíteni, az üstöt fényesre tisztítsuk, mert .a. zsír
savak a rézoxiddal reagálnak. 

. Az olajsav a IV. Gyógyszerkönyvben nem 
szerepel, azonban az 1200/1951. sz. OKI-hatarozat 
hivatalossá tette. · · 

. A· zsírsavas ólomtapasZ élőnyel á gyógyszer: 
könyvi tapasszal szemben : 

l.. Gazdaságosabb. · . 
·a) Az ·eddigi. gyógysierkönyvi előiratok az 

ólomoxidból a felhasznált triglicerideknek (sertés
zsír, olaj) fele mennyiségét veszik, amiből kifolyó
lag a tapaszban fölös mennyiségű, el nem réagált. 
ólomoxid található. A zsírsavas tapasz előállí-l 
tásánál nem· szükséges fölöslegben vennünk, amí 
közelítöleg 21% ólomoxid megtak{Jrftá.st erMménye+, 
mert például 200 g olajsavra 100 g helyett csupán 

. 79 g ólomoxid szükséges. Az így előállított tapasz 
ólomoxidra vonatkoztatva 28,32%-os, számított 
ólomtartalrna pedig 26,29%. 

b) Az olajsav és a stearin gyári előállításánáL 
képzó dő glicerin nem me gy veszendőbe, miként 
a gyógyszerköt\yvi tapaszoknál, ahol az elszappa. 
nosodáskor a trigliceridekből .. felszabaduló gli ce. 
rint kimosással kell eltávolítani. Ez a glicerin' 
lllennyiség ugyan kisjelentőségű, de takarékossági 
szempontból ··mégsem közömbös. Ugyil.nekkor ·a 
tapaszban visszamaradó glicerin kimosási idejét is 
teljes egészében megtakaritjuk.. · · · 

. . c) A zsírsavas tapasz előállításánál fellépő 
előnyökhöz hozzájárul inég .a nagyjelentőségű · 

· munkaidíf- és tüzelífanyagmegtakarítás is, mert 
a többórás elszappan,osítási idő közelftőleg egytizedére 
csökken. A gyögyszerkönyvi előirat szerint készülő 

A GYÓGYSZERtsz 

. . 

tapásznál ugyanis több oran át a tapaszalap: 
· anyagok állandó keverésével vagyunk kénytelenek 
foglalkozni, hogy a nyílt tűzön való főzéskor 

· könnyen előálló »odaégés<<ct, vagy az anyag edény-
ből való >>kifutás<<-át megakadályozzuk. ~ 

d) A zsírsavas tapasz alkatrészeinek beszerzési 
ára a N. magyar gyógyszerkönyvi előirat anyagai
nak áránál mintegy 10%-kal alacöonyabb. 

e) Nem utolsó sorban említhetjük meg az 
élelmezés szempontjából ·oly fontos sertés:zsfr · és 
növényi olaj (Oleum helianthi) megtakarítását. 

· 2. Egységesebb. · 
A zsírsavval ké.szített ólomtapasz egységesebb 

készítmény, ·mint gyógyszerkönyvi elódje, · mert 
itt aszűrés szükségtelen. A IV. magyar gyógyszer, 
könyv ugyanis az egyszerű ólomtapasz cikkelyében 
a kész tapasz megszűrésére utasít, ami, amellett;·. 
hogy keresztülvitele nem is oly egyszerű, még 
j~lentős tapaszveszteséggel is jár.. Ebből kifolyólag 
kétféle tapasz került forgalomba : megszűrt .·és 
szűretlen. Természetesen a szűretlen tapaszban 
teljes egészében benne maradt a fölöslegben vett 
ólomoxid, aminek következtében a tapasz ólom
tartalma magasabb volt az előírás. szerint megszűrt 
tapaszéilál. · 

Irodalom:. 
Magyar. és kiilföldi gyógyszerkönyvek. 

A GYAKORLÓGYÓGYSZERÉSZ MŰHELYÉBŰL. 

Néhány tára melletti probléma · 

Gyógyszerésznek vénykészítés közben. spkszor· gond.Ol
koznia k_e!I, miként készitheti el-úgy a gyógyszert~· hogy- a 
beteg_ meg_felelő,_ h<itásos _orvosságot' kapJOil~ -A készülő :v: 
gyógyszerkönyv sok_esetben léhetősége_t fog adni arra, hogy 
az orVosi előitatoktól é:Itérően készíthessük el az egyébkéitt 
összeférhetetlen gyógyszerkeverékek_et._ -Igy-JöbbeJ<: __ közt, ·oldat~ 

. ban acid. phenyl<1:ethylbarbit~ illetve ac_id. di.aethylbarbit. 
-hely-ett 10%-kai főbb n~ triumsót lehet adni, aCisai helye_tt 
20%-kal több cacisalt, _:chinin _ sulL és. chinin hydrochl. 
helyett 5%-kal több bisulf., 1lletve bihydrochL expediálandó. 
Ha sziri.tphoi' kismennyiségű ·hatóanyagot--ir 1'ei a:Z-ürVos, 
úgy azt 5% vízben kell oldani- és a ~íz mennyi~égét a_ szirup- . 
bólle-kell vorini. A gyakran eUiforduló és a gyógyszerészrtek 
sok bosszúságot okozó. -papaverirt és. -jód- vagy_ -brómsó
oldatoknál l0%kal kevesebb ;papaverin purum· veend6,-
amit arabmézgával kell szuszperiQ.álni. Nafriurn nitrosum 
és hipofoszfitszirup .együttes~ r·endelése eseién a ·nafr. 
nitrosurn-ot külön oldatban -kell _elkészíteni és expedi
áln.i, a beteget pedig figyelmeztetni,_ l1.9gy _ ~:z;_utóbbjt a sziq:íp 
bevétele után csak egy órával szedj~:. N atrium .-nitrosum: -és 
kaL--jodatum ·oldatnái kevés _ri-atr. hidrOkarbonáttaL Júgosí~ 
tabdó- a folyadék. -2%-nál töményebb ~papaverin oldathoz 
a._p_a,paver_in sűfyának felemennyis~_g_~ .ac~d. ta_rtarikum-mal 
kelt-.~ sót oldatba. vinni. Ha ·az orv-os-jödum pue-ot vizes 
oldatban rendel-, .azt· kev-és ,kalium -j odatum-mal oldjuk, Ha 
'pepszint -és sósavat Ir f~l.- a Fo. No. szerinti Sol- PeRsilli 
adandó; Ainidazofén és.szulfogvajakolszi'rup. együttes. _ren-
delése esetén, az_ ei6.bbi kevés szeszben oldható. ~ 

Előfordulnak_ azonbah_ olyan vények.)s, melyekre a 
készülő V .. Gyk, nem tartalmaz utasításokat. Igy például 

·ol. paraffini_, __ metltol_ ~011pgen orrcseppe!{_:_ r~ttdelése-_esetén 
az' utóbbi még-hO_SszaS r"áiOgatas ~tiüíri iS--csak durVán oszlat
ható ei az olajöan .. -Legjobb ilyenkor keyés gummi arab.-al 
emulziót készíteni. 

Problémái jelent, ha az-otvqs·kodeir,zt;- pap'aV_erint, túnidazo~- ·. 
fént?_ nalrium feniletilbar/Jiturdtot_ rí!ndel- együtt.sz:lfogv,a;ako-t~ 

slirupban, Ilyen esetben legjobb az amidopirint kéts~eres 
mennyiségű szeszben feloldani. Oldás után további 5% meleg. 
vízben -el6ször a papaverint-ofdjuk, majd külön a kodeint. 
Ezután a szesz és vfzmennyiség levonásával hozzáadjuk a.:_ 

,_ -szirupot és végezetül a szirupqs · oldathoz a néhány csepp 
vízben. oldott nati. feniletilbarbiturátot. .Majdnem tiszta· 
oldatot kapunk, melyben azonhan egy idő mulva _,finoin. 
eloszlású- csapadék válik ki, ezétt az üveget )}felrázandó« 
jelzéssel látjtik et 

- __ Gyermekgyógyászatban gyakran előforduló vényformula, 
melyben az orvos ipekakuána-fö~ethez nátr-iumhidrokarbo:
nátot és kaciszált ír feL A folyadék a rendszerint meglehetősen 
sav~riyúkéinhat~sá kaciszái · miatt előbb kifut -az. üvegb6l, , 
azután pedig ·a képződött cal ci um carbon i cum leüleps~ik .. 
·_Minthogy az· orvosnak aligha az· a célja,- hogy kalcií..tm
karbonátot adjon beteg-ének, -hanem a na tr. hydrocarb . 
köptető hatását akarj'a érvényre juttatni,-regjobb volna az 
orvosok figyeimét ezen összeférlJ.efetlenség-re felhívili.'-

, Elkészíthetetlen ai ·a ken(Jcs, melyhez az orvos káliszap:. 
pant és szalicilsavat rendei együ-tt, mert a sav á szappan t 
elbontja. Ugyanezen okból a .szalicilsav és ung. slearini
tartalmú kenöcs sem készíthető el. (Ez utóbbinál, kikérve 
az orvos hozzájárulását, az ung. stearini súlyának körülbelül 
20%~át vaselin cholésterinat.-al pótoJhatjuk, mikor is jó 
kenöcs készithetö.) Ung, steariqi ésvaselin ·együttes rende:.. 
lése esetén ha az orvOs: hozzájárul, vazelin helyett ko leszte-

. rines vazelint Vesziluk és a tejJ..·rémet ezzel együtt ex 
tempore készitjük el. Ily rnódon egynemű kenőcsöt kapunk. 

Azojén és aciszdl, valamint hexametiléntetr-arnin.;.tar
talmú porkeverékek, mint tudjuk, hamar elfolyósodriak. 
Ha ·nincs médunkban a rendelő orvossal a yény összetételét 
megváltozta:tryi, úgy legjobb az azofént, illetve hexam; 
tetramint el dörzsölés nélkül az aciszál mellé osztani az osztó
kártyán és cerátkapszuláb<in kiadni. Ha a keverékhez még 
például Extr_ belladönnae-t is rendel az· orvos, úgy _azt a~ 
acisZállal dörzsöljük el. Ez esetben tanácsos a beteget figyel
meztetni, hogy a kapszoláhan-két különböző·szfnt'i por" van, 
nehogy. azt gont;lolja, hogy aZok hanyagságból nim:senek 
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!~~~~~~i~~~~~:~~~~·r~r,~rr~~)lJc 1<1\iíiJ fontc>S .. hogy a cinkilXid kiszárflott és. kar]) on:\!- . 
Ezért 'ríagyon fontos karbonát-inentesí-tés. 

cinkoxidat légme·ntesen elzárva raktározzi.ik. 
karbcÍnátm;odott cinkoxiddal s~ép egynemíi kenőcsöt 

Forgács Béla dr. 
fel.. vezető, ErcsL 

~J 

, ot~c,,1h~i~~~el~l~~1~r;q:u. sat. u u. glob. x. 

Helyes a. javaslatnak az a része, hogy a 'cinko?dd.?t 
felhasználás előtt ki kell szárítani és azt V. sz. szitán at 
kell szitálni. Ez az· előirat szetepel- az V. gyógyszerkönyv 
szövegtervében is. Ha a cinkoxid sok nedvességet tartalmaz, 
ákkor a por tapadós tulajdonságamiatt nehéz az átszitálás, 
tehát ebből a szempontból is fontos az előzetes kiszárítás. 

hozzáadása után a massza teljesen 

:~~,~~~l~~1~~~:~jii:t~[~1ön~t~v~e~v~em~m~erevedik meg. 'Körül-- · zselatint véve, a globuiu.sok 
azonban az orvoSsal 

rendelje_n. · 
kezünk. alól kikerülö 

Ha a kenőcsöt az· előírás s·zerinti összetéteJbeit,. tehát 
nemcsak vazelint, ha.nem gyapjúzsírt és -sárga viaszt. is 
tartalmazó kenOcsalaPanyaggal.készítjük, akkor ez megol:
vasztva is még kellő viszkozitású, s így a cinkoxid a _meg- · 
olvasztótf (50°-60°) kenőcs~lapanyag kis részletével köny
nyen egynemű kenőccsé keverhető. Csak vazelin felhasz
nálása esetén (Vaselinum cum zinco oxydato)· helyes a 
javasolt megoldás,, ·mert a mégolvasztOtt vazelin csa~~ 
kevéssé viszkózus, a szobahőmérsékleten nagyobb viszkozr
tású vazelinnal kissé fáradságosabb módon ugyan, de ered_
ményesebben tudjuk. a pOrt ·egyenlete·sen eloszlatni. Tapasz
talatunk szefiut a karbonát-szerinyezés nem befolyásoija 

vigyázni a najtalt;ín- · 
. Ha naftaiánt vazelinnel 

-foltos kapunk, melyben ;a fekete 
szemmeL is ·jól l_áthatók. Legjobb, ha a 

egész firil.oinra eldörzsöl jük,. ha por is_ 
a naftaJánnai apránként_ felvétetjük és .. 

eldörzsölt pasztához· adjuk részletekben 
vazelint: Teljesen siina, szemcsemen tes 

a cinkkenőcs.ben a· tészecskék eloszlathatóságát 
A kenöcsök készílésének kérdéseivel ka:pcsolatban .· 

utalok. az V. gyógyszerkönyvi szövegterv. l>.LJngue~ta« 
cikkelyét ismertető közleményemre .. ()>A Gyogyszere.sz<( 
1951. 9. 197. oldal.) 

K.ed~essy Gyöí-gy dr. 

A Syrupus . simplex éltartásáról 

Sok bosszÚságot okozott; hogy: az egyszerií szirupban 
, bármilyen gondosaq is készítettern -azt (üveget króín-kén~ 

ak:,rtuk·. saVval mostam ki, dugóját kifőztem), mindig kifej16dtek 
rnikroórganizinus-telepek, kivéve, ha kis üVegekbe lef~jtve, 
steriliZálva t..artottarn el. f(utattam, hogy mi lehet ennek .az. 
·oka és rájöttem, hogy a melegen üvegekbe töltött szini"p 
az üvegen belűl is desztillál, a pára a lehűtés folytán' az üveg · 
falára lecsapódv-a lefolyik és a szirup felső rétegét feJ.higitja. 

orvossal való szaros Hogy a_·szirup t~rtósaQb Ie~yen, kísér.letet végeztem úgy,, 
felmerÚlő receptkészítési hogy a szirup cukortartalmat 62,5%-roi 66,6%.,ra e.J?1eltern 

{ gY.Ózyszeré•:z 1:a/i:íc<:sálissiethessenaz·orvos fel. A gombásbdás pár nappal később, de mégis bekövet-
vyógySzertár vényezó mu1Jkaközössége kezett, még abban az· esetben is, ha sterilezés n.élkül, ·de 
• . . Budapest szinülti'{ töltött üvegekben tartottain a szirupot. 

Próbát tettem: azzal ·is, hogy a sziruphoz 5% szeszt . 
tettem. A kísérlet eredinény es volt, azonban e:z; nem -·fed j a 
gyógyszerkönyv előiratá t, tehát. más megoldást kellett. 

.. Portartálmú kenőcsök elkészítésének technikája · keressek. ·. . · . · · . . , 
Eszembe jutott a napfény sterilizáló hatása. Házias.z~ · 

szonyok egészséges, érett gyümölcsre· szirupot öntenek,· -az ' 
üveget" légmentesen lekötik s azon mód kiteszik ·a leg
forróbb napra,s az Üveget forgatva két .hétig a napon hagy
ják. Ezért én ·i~ a kész szi~up0t kisebb-nagyobb, félig_ és 
színig töltött üveg-ekben ,a napra tettem {az. ?-blakba):. ;A . 

, . ~-i kenöcsök .főh.1tóanyagai ret?-{ISiedn.t Por 
· -~keV:frékek, atrii a kenGcsalapanyagban nem 

11agyon fontos, hogy a por v;agy 
anyagban finorn.an eloszlassuk es 
a beteg 

. dugót papírral lekötöz tem,. hogy· .a dugó és az üveg sz~ Ja.. 
közötti részt a por n'e lep je be. A kísérlet fényesen bev~lt, : 
rnert vala,rnennyi szirup, rnind a kis, minQ. a n':l-gy üve~e!<.;- · 
ben levők a.félig és· a tele töltöttek is te~je~en knstálY_tisztak . 
és gornba~nentesek mara.dtak. Megkíséreltem az üvegek ·elé , 
vékony papírost tenni, azonban e m~gött ,bor~s, időb~~:. 
gombásodás következett be, míg a pap tr elta~oh~asa. ;ut,an 
a szirup borús időben i~ tiszta maradt. Ez utobbr eljar'!st 
ajánlom kartársaim figyelmébe. 

Balds Pdl 
*: 

. Balás karÍ:árs illegfigy~lése helyes : az egyszerti szirup 
romlásának oka- mint ismeretes- a szirup felső rétegének 
felhír:rulása. Ez ellen. úgy szaktunk védekezni, hogy .kihülés 
után"' a szirupot gondosan összekeVerjük: A törriény cUKor.; 
oldatok vízelvonó hatásuk folytán kifejezetten konzen;áló 
hatásúak. E tekintetben nem jelent különbséget az, hogy a. 

. szirup :a IV.· gy?gy~~·~rkönyy ~lőirat .. sz~rint kész_ü!t-~ 

. (62,5%), vagy ennel nehany szazalekkal'tomenyebb. (A rep~a~ 

(főként annak ultraibolyasugár tartalma) 
Balás kartárs vizsgálatai -szennt.- a 

gyakorlati tapasztalatnak megfelelően, - ered~ényesne}<" 
bizonyult. Meg kell emliteni, ·hogy a repacu~or feny ~at~~ 
sára invertá!ódik (dextroz és fruktoz keletkezik)~ Az eljáras 
alkálrnazásának lehefősége az őszi és ~~li hónapo~ban erősen . 

Az egyszerű szirup, de.tobb más sztrup f<:trtó
az V. gyógyszfrkönyvi s~övegterv: _0,1 %. m~tllpa- . 

a -~ovábbk~p;é·s e ~6nalin·ak ~~gindítás.~oz kivÁlÓ~n ~eg
felel de célszerű ·lenne ha folytatás követné. Gondolok azon 
meghatározások _isme~_tet,ésé_re, mel:y:ekef a IV. oy~gY:szer
könyv nem ismer, mint peJdaUI : amidazophen, carba~tdum 
bromisÓvalerianicum, és·egyéb organikus vegyületek _ineg-_ 
határo:tása. 

Zalai Kdroly dr. 

raoxibenzoáttal· oldja meg. 
J(edvessy György· dr .. 

"A gyógyszerésztovábbképzés 
. 4. brosúrája 

A közelmúltba~ jelent meg dr. Kovács .. I;ás:Ió égy;t~f!Ii 
tanáfsegéd: . »Titrimetriai alapfogalmak<t. ctmu · brosura J~. · 
. Egészségügyi kormányzatunk; körülö'elül egy é!'v~l 

ezelőtt célul tűzte ki a Gyógyszertat Vállalatoktlak a mmo- • 
ségi gyógyszerellátás bizto,sítását. A miqöség~ g:yógyszer ... 
ellátás alapja a teljesérté~ű gyógyszer. ,.A gyógy~zertárban 
elöállított készítmétiyek megfelelő voltaert. a gy ogyszerész 
felel és ezen felelőssége· az elvégzett vizsgálatökr,a tárnász
kűdik. A vizsgálatok élvégzéséJ:J_ez elengedhetetle~ .. ~. most 
m'egjelent·brosúra anyaga, a titrimetria~ alapfogalmak isme
rete. A gyógyszeréSztovábbképzést irányító· szerv érdeme, 
hógy .ezt a brosúrát megjelentette és ez~ei segf_ti ~fenti ,cél 
elérése érdekében ,a gyógyszerészeke t. - , 

HasoniQ szakkönyv ezideig nem állott rendelkezésre .. 
A használatban lévő szakkönYvek messze túl~aladták, a 
gyógyszertiri vizsgálatok igényeit és netp.csak·'speciátisa~. 
gyógyszerek titrimetriás meghatározás~v<;~.r ;f?glalkoz~a~. 
Annál nagyobb a s~erző érdeme, hogy brosúraJaban.a tlt~t
metriai alapfogalmakat úgy ismerteti, ·hogy kieméli ·azokat 
a részleteket, melyek .a gyógyszerészt érdeklik. 

A brosúra általános réss?=el kezdődik; ·melyben ·egyes 
afaJ)fogalrnakat tisztáz, melyek szükSége.s~k a ~üzet _to~ábbi 
tudatos· használatához. Ismerteti a térfogatos analízis -itlap
feltételeit, a~mérőóldatoka.t, igen .részletesen foglalkozik ·-az
egy·enértéksúly?~ kiszámftásáyal, ~z _indiká~ióval,· a j:,Itrál~s 
hibáival, a titralasi eredmények kt~zamításaval. A szamol~- . 
'sokat tUihosszan tárgyalja, de talán. ez szűkséges.azok sza-

Tanító-gyógyszerészek értekezlete 

N~vember 2-áll · 50 tanító~gyógyszerész kö_zül rnind
össze IS~an jöttek el az Eoyetemi Gyógyszerészeti Intézet 

. előadótermébe a III. év~t végzett egyetemi · hal~gatók 
részére kötelező sze}Jtemberi termelési gya'.<:orlatok tapasz
talat?iÍlak megbeszélésére. Az idén végzett. növ~nd~kek · 
már nein kapnak az, egy~ ten: elha~á~a ut~n diplomát, 
hanem fél.évi gyakorlat után allarnv:tzsgan szamoh1:1k be: 
miként hasznosították a gy"akorlatban elméleti tudasukat? 
Az államvizsga· sikeres Ietét"ele után kapják meg oklevelü
ket.. . . A tanító~gyógyszerészekkel Mozsonyi Sáridor dr. / 
egyetemi" tanár ismertette az. idei termelési gyakorlatok 
eredményeit és hiányosságait. Megállapíto~ta, hogy a 
tanító-gyógyszerésze~ kiss~ lib~~á!isan bírálták el ~ hallga
tókat ·amikor 68 novendek kozul. 59~nek adtak jelest és · 

. kilen~nek jó jegyet. Megemlítette, hogy· töbti helyen el
hanyagolták a munkanapló pontos vezetését Ez.ért hatá~ 
rozták el, . hogy jövőre e~y minta-;munkanapl?f a~_nak 

·. a tallitó-gyógyszerészek kez~be. A bfrai_attai é~ ehsmeres.sel 
kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a gyogys_zeresz maradjon 
gyógyszerész és minél· jobb, gyógyszereszeJF ~~~yenek. 
Ebben pedig; ha rövi-d is az a 28 nap, naey szerepuk leh:t 
a. tanító~gyögysz;erészeknek . . • Moz~onyt · ~rofesszor -~Io
a~ása után .majdnen -rninden ,zyogyszeres~ .. ~;s:áJ?olt 
tapasztalatairól és ezzel is hozzaJarultak a JOvoevt Jobb 
munka megszervezéséhez. De 'szervezési hibának tartjukj 
hogy a tanító-gyógyszerészeket nem egyen~é!J.t ·hívták meg 

· a~ . ét:íekezletre és. li ogy egyetlen tennel esi· gy~~o::la_t,on 
résztvett hallgitó sem jelent m~g, hogy me_gkoszonJe~, 
vagy biráiják a tanító gyógyszereszek oktatási módszeret 
.é~ l)lqgatartá.sát, Igy az. értekezlet, minden látszótau;o~ 
sikere ellenére is, egyoldalú volt. 

mára, akik eddig a szabályo.s lnerinyiség~kkel dolgqztak. 
Ezzel szembert kár, hogy a visszaméréses· titrálások kiszá- · " l" k' • 
molására nem ismertet példát. Igen érdekesen és ügyesen . A falusi gyógyszerész nepneve o mun aJa 
ismerteti »A ~itr.~l~ndó anyag mennyisége% című fe~-ezefe!, . , 
melyben .megallapitja, hogy. az egyes meghatározasoknal ' Miután felvetődött az a problémaJ hogy ml, gyogy .. 
milyen elvek: szerint kell eldönteni a. meghatároz~ndó anyag szerésze t< is minél jobban bekapcsolódjunk és szakmán~ba 
mennyiségét, a bernéré~t. _ · vágó előadásokkal elősegítsük a falu dolgozóinak halada_sát 

Attérve ·a részletes, rész ismertetéSére, hangsúlyOzni a közegészségügy·terén, megpróbál?m,rapírra v~tni, milyen 
kfvánom, hogy a titrimetriás eljárásokat. egész új;_ szeren·csés formábari gondolom ezeket a_z. előadasoka t. Mik lennének 
beosztás szerint csoportos~tja a meghatározások .. _alapját, azok a szempontok; melyeket gyógyszerésziszemmel nézve, 
képező reakcióegyenletek alapján : 1. cserebomlásos folya- _ a legszükségesebbnek tartok, hogy a falu dolgozó népével 
ma tok, 2. oxidációs-redukciós folyamatok. A két föcsáporton megismertessük? 
belül több alcsoport· van: cserebomlásun alapulnak: a . Eleve. kérem városi kartársaima t, ne mosolyogjanal), . 
neutralizációs és --a csap~_dékos tit\álások, a re.dox folyama- de itt kisfal un, ahol· még a tengeriha"gymával, esetleg ~ · 
tokon: a jodómetriás, permanganornetrlás, brornatometriás, lapulevéllel és pókháJóval _való_ »gyóg_yk~zelést<< n ne"!lJ .l_S 
bromometriás és cerimetriás ·meghatározások Az egyes al.:. egyszer látunk és tapasztaljuk az· ab boi (Is). eredo sulyos 
csoportoknál 'a ·gyógyszerészi gyakorlatban leggy~rabbaq fertőzéSeke t, bizony a legelején, az alapján kell rnindent 
e16forduló egyes· -al)yagok" ·meg.P,!ltárózását·-tit.rgyalja, , Az kezdeni. )gy· gondolom: . 
elméleti ismerteiések Után a szerző a meghat~rozások pontos. .t. van · belsőleges és kűlsőleges ~használa tra szánt 
előiratát is közli és ezzel eléri ·azt, hogy a· brosúra a. gyakor., gyógyszer. BelsőJeges minden, ami a szájon ker:s~tül a ~yo7. 
latban _is jól használható .. _~_z~n.elöiratokhoz_hasoplóan szük- ·. m.orba jut, Qtt szívódik fel és igy fejti.ki a_hatasat. A tobb1 
:Séges lett volna a mérőoldatók e16állitásának receptszeri!, általában kiils'őleges. · 
.ösSzefoglalását is megadni, ami nagy rnértékben megkönnyf- Foly.actékoknál a gyógySzerész külső jeiét is adja 
tettevolnaagyógyszerészihunkáját. Agyakorlat szempont.. ~ á t · t ·· 
jából 'ugyancsak' helyelL letf.volna egy táblázat közlé.Se, ennek, úgy, hogy a belsőlegesnek s,z n gyogyszer. gom-
ffielynek a'Iapján az elméleti ismeretek tudatában a gyakofJó bölyű-, a többit pedig szögletesformajú üvegbe tes~r, hogy 
gyógyszerész könnyebben 

1

rneg tudná áiiapí~ani az egyés niár ezzel is felhívja a figyelmet: ,ne vedd be, hiszen a~ 
meghatározásokhoz szükséges-adatokat (bemér~ndő mennyi- üvegbe is belepréselték a >>külsőleg« - jelzést. . 
ség, indikátor, rnérőoldat, egyenértéksúly stb.). . . Itt megjegyzem, hogy a gyógyszerész nem azért k~Hö~l 

A brosúra függelékketzárUl, .amely".ismerteti-a-rneghatá- le .az üveget, hogy azt ki díszítse, han7m annaK f~lb?~t~~átg 
rozásokhoz szükséges rnérőeszKöZöke.t és azok basznála tát... még kiilön is fel~lősséget vállal a _gyogyszer ·elkesziteseert 1 

A brosúra nagynl.értékben hozzá fog járulni a gyógy- 2.· Ezútán rátérnék a gyógyszérekküiönböző formá~ra 
szerésfek:tovább~.épzésébez és nagy e segitség lesz ·a rn~nden- (injekció, osztott, osztatlan porok, tabletták, ken·öcsök~ 
m:~pi m~nkába~. A »Tit~imet~i~J~ ai.~p~~galm~~-<( chnű brosúra. - végbélkúp ok) rövid leírására. · 



ii;~t~~::~~gaclná~ ai i~rn~rt )ói~ilácsokat--pofltosan·--f-igyel~ · 

-~_Ógysze~t- n~ a'ctjon és ne kéi"jen._~öl~ön senkitől;· 
_ugyanezt a hőmérőkölesönzést JIIetöen _ is meg-: 

•·······~~~~~::hivatkozva-két a k5rny~ken· nemrég történt ésetre, · 
·aj. fertőzött ·betegtől kértek. hőmérőt kölcsön a 

faluból, _'l;ltána ott:is felütötte féjét ei a járvány, 
-ugyanannál-a ·családnál,: -·aki elvitte;· b)· súlyos·_ -bőrgyulla:
d~st -_okozott egy· _ugy_ancsak fertőzd_ betegtől kölcsönkért 

. és nem fertőtlenített hőmérő. . · . · . 
. _ :·_3.- Ha' y-alahoi . tégről tnaradt" gyógyszer,- n:e __ szedje_ be 

< __ újra addig; mfg azf-rneg .nem vizsgáltatta :.-jó-e-még? _ 
• .4, Gyermeket csak Irással küldjön gyogyszerért. ·. . . 

5. Minden gyógyszerféleség~n- tüzetesen -rajtá van a 
hasZnálati- utasítás;·azt go11dosan olvassa ·el, ·mielőtt .hasz- . 
náln·á~- . . _, 

·--<.·_ . 6._· Az orvos. utasításait mindenkor a legporttos3.gban 
:tarts;i be. '. _ . _ . · _._._ __ . 

; -~:-~-:::_.,7~ Ne· a szomszédokt61,_ ismerösöktől kérjen· 'tanácsot 
bajár-a-; .még- ~or sem, ha az mégoly csekélynek látszik, 
-ha:nem forduljon annak Ieghivatottabb.' elb1rálójához, az 
orVűshoz .. Ezálta:t nemcsak magát rnenti meK a szenVedéstől, 
költségtől, hanem ·esetleg súlyOsabb bajnak is elejét- veheti. 

Előadá&nak szántam ezt, b~vezetésül a többiekhez, 
in:elyet triár ·kartárs-aim hozzászólása·.t:ttá'!l kibövítve szeret-
:rték. megta:rtani. . . _ · 

' · Bódi Miklós f. vezető , 
Bokod, ·Kom~ronl m. 

PerSze-_ezek Csak _fő sz~mpOntok és -nem az--egéSZ;·~-el_ő-· 
adáS~ De ·ezek a szempontok -feltétlenül-alkalmasak- arra, 
hogy _-több_ *j gondolaf felvetése után Bódi_ kartársq.tik--.meg
_írja ·_é~ bemutassa eiéiadását a _megyei. Egész_ségügy_i .Qszt~Jy., 
nak: és_ a Gyógy_szertátvállalatnak~ ;).rr:ól·-sem szabad meg.;. 
~éledkeznünk, hOgy :e-zeket az elöadasokat_ a 1_egkomoly_abb 
népneverő _munkáta is fel lehet és fel.-kell._--használnL -S.zp.,-_ 
cialista egészségügyünk szellemében. · · Szerk. 

. A mnnkamegjavitó 
mozgalomhoz 

.A m:unkamegjavít6 inOzg3Jónj.mal d-olgozói·p:k 
szélesebb rétege .foglalkozik A főgyOgySzerészi és a . 
leti Bizoiis:ágok gyógyszerész-f.elel őseilllek · értekezleténi ·a~ . 
a nézet alakult ~. _hogy -a versenyníozgalomba nem veze~ 
tünk- he ki_zárási- okokat, hanem.elfoga:dhrutat.Jan tisztasági·_ 
helyzet esetén: .-20;--2.) 1ne-gyedévenként egy ·gyógyszer
csere. esetén .: ·_-30 pont. ketül IevonáiSba~ a mi:itőségi_ · ... 
mu.nlka · értékel:ésénél elér,t pontszámbóL E.zzel módot .kívá.,._~ 
ll11lll!lk adni .rninden :gyógysz,ertárnak, hogy a ihibák ki javí~ 
tálSára törekedj-etle-k és _akt;ívatn részt vegyeryek a vensen)r--
mozgalornban; . · , . · - · , · · ' 

· Róna Béláné. 
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"Felelős-kiadó: Hegedús Erzsébet 

Asthma· bronchiale eselén: 

perlinglial tabletta 
Ismerteti: 

Összetétel: 
3,4-dioxyphenylaethanol
isopropylamin hydrochlo: 
ri cum· 

Forgalomban: 
20 tabletta Ft 24.10 

Gyártja: 
EGYESÜLT GYÓGYSZER 
és TÁPSZERGYÁR, 
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