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A fiatalságé a jövő 
. . Az . 1952':--53-a~ tanév vege fele közeledik. 

középiskolák utolsó otztályát végző tanuJók 
ezekben a napokban az a feladat áll; hügy 

hivatást .válasszanak és eldöntsék, !J1ilyen munka
területen akarják a jövőben a közösség. ügyét 
szolgálnL Ugyanakkor az egyetemek és főiskolák 
utolSó · évfolyamának hallgatói készülődnek az 

· életre es soK reménnyel eltelten szándékoznak 
· a gyakörlati · mun.kábah felhMzn'álni 'azt a tudást, 
·amelyet ai egyetemen elsajátítottak. 

Sém ·a pályaválasztás gondja, sem ·pedig 
a választott hivatás gyakorlásának megkezdése 
nem jeietil a mai fiatalok számára olyan problémát, 
mint a felszabadulás előtti időkben. A Közoktatás
ügyi Minisztérium jól megszerkesztett tájékoztató 
füz~tben hívja fel a figyelmet a· továbotanulás 
fontösságára és adja meg a szükséges felvilágosítá
sokat azoknak, akik miúdezideig nem tu(lták 
magukban eldönteni, hogy az egyetem vagy főiskola 
melyik szakára iratkozzanak be. Ebből a füzetből 
a különböző hivatások, fcglalkczási ágak elsajá
tításához szükséges tanulmányokról, az illető hiva
tási ágak területén kínálkozó lehetőségekről ·sze-
reznek tudomást. · . 

AZ épülő szocializmusnak minél több értelmi
ségi_ dolgozóra van szüksége és ezért nemcsak 
tanácsokkal látják el az érettségiző fiatalokat, 
hartem a t)árt és a kormány mindent elkövet 
a továbbtanulás biztosítása érdekéhen és anyagi 
segítséget . is nyujt . az egyetemi tanulmányok 

· idejére. · . . < 
· Az oklevelüket most megszerző fiatalok pedig 

már utolsó szigorlataikat is abban a tudatban 
teszik Ie, hogy nem vár reájuk az állástalan diplo-
. sorsa· és előre ismerik azt a· m!lnkahelyet, 
ahol új hivatásukat elkezdhetik. · 

Minilezek .a megállapitások teljes egészében 
a gyógyszerészi hivatásra.- is. Mind-

• 

annyiunk előtt ismeretes, hogy jelenleg gyógy
szerész-hiánnyal küzdünk és lffimoly érdekek.fűződ
nek ahhoz, hogy minél többen válasszák hivatásul 
a gyógyszerészi foglalkozást. Ehhez azonban az 
eddiginél sokkal átütöbb erej ű propagandára van 
szukség, mert általában véve a gyógyszerészi 
pályával_ szemben bizonyos fokú elfogultság, a 

. pálya lekicsinylése tapasztalható. Tudunk olyan 
esetekről is, ainikor a középiskola igazgatója 
a gyógyszerészi pálya iránt kedvet érző diákját 
lebeszélte a gyógyszerészi pálya választásáról. 
Sokszor teszik vita tárgyává a gyógyszerészi 
pálya tudományos voltát. Ennek cáfolatául Ie 
kell szögeznünk, hogy éppen az utolsó egy-két 
esztendőben történtek olyan döntőjelentőségű 
intézkedések, amelyek · minden kétséget kizáróan 
bizonyítják, hogy a gyógyszerellátással szemben 
támasztott követelmények nem biztosíthatók ma
gasszinvonalú tudományos képzettségű szakkáderek 
nélkül. Azok a minőségi követelmények, melyek 
a gyógyszertárak munkájával szemben fennállanak 
és amelyek a jövőben még fokozódni fognak, 
megkövetelik az egyetemen legalább 4 évig tartó 
komoly tanulmányokat, és az ott szerzett ismerete, 
ket a gyakorlati életben lépten-nyomon haszno
sítani lehet. Ez a megállapítás egyaránt szól a most 
érettségiző fiataloknak és az oklevelüket most 
megszerző gyógyszerészeknek is. 

Sokat hangoztatják, hogy ezen a pályán nincs 
meg az előmenetel lehetősége.· Ezt a megállapítást 
statisztikai adatokkal könnyűszerrel meg lehet. 
cáfolni. Magyarországon 1350 gyógyszertár és 
minden gyógyszertárnak felelős vezetője van. A 
Gyógyszertár Vállalatok és a gyógyszertárakat 
irányító egyéb . szervek vezetőségében ma már 
százon felüli a szakkáderek száma. Ha .Pedig 
a fiatalok gyors előretörését nézzük a statisztikai 
adatok tükrében, akkor páratlan lehetőségeket 
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látunk kibontakozni. Az utolsó években végz~t_t 
gyógyszerészek közül közel száz kapott felé165-"' 
vezetői megbízatást, és ez azt jelenti, hogy, az 
egyetem kap.ilinak elpagyása .után rövid egy~két 
év alatt közel 100%-kal emelkedett a fizetésük. 
Nagy számban neveztek ki fiatal gyógyszerészeket 
szakfelügyelökül is. Az utolsó 4 évben végzett 
gyügyszerészek közülJ 3 szakfelügyeiő van. Többen 
szakelőadói megbízatást kaptak. Egyedül a Gyógy
szertári Kötpontban 4 olyan szakfelügyelő, illetve. 
szakelőadó működik, akik 1950-ben vagy annál 
későbben szereztek oklevelet. 

Ezek a számadatok • a fiatalok részére bízta c 
tást nyujtanak, de egyúttal nagyon reményteljes 
képet adnak az egész szakmára nézve, mert a 

· gyógyszerés~i szakma különösen elöregedett .As· 
nagy szüksége van a vérátömlesztésre. A páfyáu 
müködő gyógyszerészek zöme túl van . az 50 .éves 
korhatáron és ez fokozott mértékben teszi szüksé

•gessé, de egyúttallehetővé is a fiatalok érvényesü• 
· lését. 

• ··· Szémbe kell néznünk azzal a hangulattal is,· 
amely a fiatal okleveles gyógyszerészeknek a 
vidéki élhelyezkedésével kapcsolatos. Régebben 
az utolsó szigotlatai előtt álló gyógyszerészhallgató 
s.zorongva gondolt arra az időre, amikor oklevéllel 
a kezében kilép az ·egyetem kapuján, és félve 
böngészte a szaklapolt utolsó oldalait, hogy vajjon 
talál-e . benne állás"hirdetést,. melyre beadhatj a 
pályázatát. Teljesen mindegy volt; hogy ez . az 
állás Szatmár megyében, vagy Somogy megyében 
volt•e, Most merőben más a helyzet, mert az ille-
tékesek a hallgatókkal együtt beszélik ineg a be• 
osztás kérdését, az egyéni érdekeknek megfelelően. 
Természetes, · hogy az egyéni érdekeknek itt is 
talalkozniok kell a közérdekkel és miután ezidő• 
szerint vidéken sokkal súlyosabb a gyógyszerész: 
hiány, mint Budapesten, szükSégképpen az ;új 
gyógyszerészeknek túlnyomórészben vidéken kell 
elhelyezkedniök. Ezen belül azonban a legmesszebb
menően honorálniok kell az egyéni kívánságokat; 

Régebben a vidéki kondíció egyet jelentett 
az inspekciós szoba primitív berendezésével és 
. a meglehetősen sanyarú életköriilményekkej. Ma 
évről-évre mindinkább megnyilvánul az a törekvés, 
hogy a gyógyszertári dolgozók a legkedvezőbb 
körűlmények )<özött gyakorolhassák hivatásukat; 

· A vidékre helyezett fiatal · gyógyszerészeket . <t 
Vállalatok· szerető ·gondoskodással fogadják, m~g
felelő lakásról és életkörűlményekről gondoskodnak 

ipárvidekelielíféfeSilllí iíj, müdern gyógy~. 
szertárakhoz mindenütt szolgálati lakásokat épí" 
t ének, amelyek fővárosi komforttal vannak ellátva. 
De nemcsak az . .iparvidékeken, hanem bárhol 
az új ,gyógyszertárak létesítésénél, vagy a régiek 
áthelyezésénél és korszerűsítésénélkötelességszerűen 
kell figyelembevenni a lakás-higiénia követelményeit. 
és· mindenhol fiirdőszobás és házi vízvezetékkel 
felszereJt gyógyszerész-lakások épülnek. Ezen az 
úton az elmult évben tettük meg a kezdő lépéseket,. 
de évről évre mindig szélesebb körben fogjuk ezt 
az elvet érvény.re juttatni. 

. Mindezeken felül a mai falu nemcsak ebben 
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különbözik . a régitőJ. Az 
a falu kulturája is mindinkább 
és a falusi életforma lassan nem 
lényegesen .a városi. életformától. ~~~~~~n~rz~~6~r~:~ 
helyek, a gyógyszertárak is n 
és ezzel lehetőséget nyujtanak arra, 
temről kikerül ő· fiatal gyógyszerész t01ráb,bképi,Z; 
hesse magát. Erről egyébként az országosan 
siervezett ·továbbképzés is gondoskÓdik. · ·.· 

Nincs semmiolyan mesterséges akadály, 
a tehetség érvényesülésének gátat vethetne. 
den új .gyógyszerész-káder számára nyitva van.·. 
út a · legrövidebb idő alatti előrehaladásta 
érvényesülésre, Aki most vidékre 
csak az ő magatartásán, munkájának ere,dnténye 
ségén múii!<, hogy mikor kerül városi, vagy 
fővárosi beosztásba. · ., " 

Mindezek a tények maholnap a ' 
belül is közismertekké válnak. Maguk az 
akik egy-két évvel ezelőtt · sűrű 
közben utaztak vidékre, hogy új 
elfoglalják, ma már propagálják mindazt, 
ebben a néhány sorban leírtunk. , -. 

Azok.a kiemeit káderek, akik fiatalos bü:szk<e~ 
séggel vezetnek egy-egy vidéki 
vagy viselik gondját egy-egy egész 
színvonalú győgyszerellátásának, a '"';uvmc 

nyítékiti annak, hogy ebben a i:~~~~~~!1~~if ságé a j ö vő és hogy érdemes . rNól!\t:! 
szerészet fejlesztését 

Sánilor 

a gyógyszerészek, ~i~k~~ÚÍ~~íŐk 
főkön]rvelő]{ egész szakmai. köz§sségét . is meg

azok,'akikezLa magaskitüntetést 
és viselik; gondoiji!tÍak arra, hogy az · 

szóló jelvényükben, oklevelükben és.· 
minden .egyes jelvényben kűlonc 
az egész szakma megbecsülése; 

~~~I~i:t~:~.~~r:~~~~: szakmai tudással, olyan és példamutatással, hogy, 
versenyezzenek a legmagasabb.s·zakmai · 

&J nyeréséért ·a - Szociaiista Egészség-
mozgalomban.. , . 

Dv.ors:zkv Ferenc a Gyógyszertári . Központ 
át az Egészségügyi Minisztérium 

az Egémégügy Kivál 6 DoigóZóir\ak. · 
vázolta azt . a hatalmas utaf, ·amit az 

á~jlfe~~~~:~ óta megtettünk gyógyszertárhálózatunk 
f a jobb gyógyszerellátás . érdekében. 

dményeinkre ~ mondotta ~ valóban büszkék . 
tehetünk. arról beszélt; hogy 1950 óta 

forgalma kb. a kétszeresére 

: r~:r~~1~~~~Ebben a megnövekedett gjiógys~er-az életszínvonal állandó .emelkedése 
de benne van a ·dolgozók . illind 

százezreinek bevonása az állami, beteg
"""·~· keretébe. De tudnunk kell a:Zt is, hógy ezt 

mind nagyobb és nagyobb forgalmat_majdn~m 
'~.~~~~~~~~~I:e;':t1~számú gyógyszerészek bonyolíto\ták Ie. 

: kell vele, hogy ez aiétszám egyelőre 
nem is fog .e111elkedm. A · két egyetemről' évről 
évr~ ·kikerül/í gyógyszerészek száma ·alig fedezi 
a gyógyszertárháióza! ter.~n fe~~erülo szükségle_tet~ 
Mindent el kell tehat kovetnunk, hogy a gyogy. 

A 

szerészek válláról levegyünk minden olyan munkát, 
amit középkádereink is el tudnak végezni. Ez 
egyúttal kötelesoégünkké teszi, hogy szakmunká
sainkat állandóan képezzük és továbbképezzük a 
nem kimondottan gyógyszerészi · munka minél 
alaposabb, mínél szakszerűbb ellátására. Indít
sunk a Szocialista Egészségilgyért-mozgalom kere
tében külön mozgalmat az újítások és észszerűsi
tések benyujtására, elfogadására és minél szélesebb 
alkalmazására;- csak így érhetjük el, hogy arány
lag kislétszámú gyógyfzerérzek nemcsak a meg
nagyobbodott forgaimat bonyolítják Ie, hanem 
még a·gyógyszertárak szakmai munkáját is .. neg-

javítják. . . :. . K' 'I. D I .. k" t >>Az Egerzsegugy 1va o o gozoi<< a ove -
kezők: Gergely Miklós f. vezető, 13j57 gytár, 
Szeged. Kerger Júlia f. vezető, 3j2 gytár, Székes
fehérvár. Kerbolt Kornél szakfelügyelő, Veszprém 
megye. Liplák Józsefné f. vezető, 1305. gytár, 
Budapest, Marosi Lászlóné ellenőr (szakmunkás), ·. 
Hajdu-Bihar megye. Mikes Tibor a G~ógyért 
Majakovszkij-utcai telepvezetője. Nagy Bertalan 
főkönyvelő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Ra~etli 
jános dr. főgyógyszerész, Békés megye. Vezekenyt 
András főkönyvelő, Gyógyszertári Központ. 

A kitüntetés átvételekor minden kiváló egész
ségűgyi dolgozó megígérte, hogy még jobb, még 

· példamutatóbb munkával köszönik meg ezt a magas 
jutalmat. Tudják, hogy ez nemcsak eddigi teljesft
ményük elismerése, hanern kötelezettségvállalast 
is jelent számukra, fejlődő szocialista egészség
ügyünknek azon az útján, ahol a legfőbb érték . 
az ember. 

A' cukrokról és vizsgálatilkról 
Befejező közlernény 

·. A cukrok szerk<!zetének igazolása,. yalamint 
azon0sításuk szempontjából igen jelentős az ú. n . 
oszazon-reakció. · Ha a· cukrokat feni! hidrazinnal 
és nátriumacetáttal vízfürdün melegítjük, Citrom

. sárga, tűalakú kristályok kiválását észlelhetjilk. 
Az új' vegyület neve cukoroszazon .. -A vegyü
letben a cukor molekula aldehid-csoportj ához és 
az ezt követő szénatomhoz egy-egy fenilhidrazin 

kapcsolódik. · · · . · · 
. a glukóz, mannóz, fruktó:~; 3., 4. és 5; 

~.~:zé~t.atl)mj án a Ilidrogének és hídroxitok elhelyez-
azonos, ebben a reakcióban'mind•·a három 

fenilglukoszazonná a]akttl. Ezzel bizonyítj uk, hogy 
· e három cukorféleség egymásnak . epimér-mó~o-· 

\ 

·A cukrok általánosan használt és Iegismerte!Íb 
reakciói · redukáló képességükön alap

aldehid-csoportot t<Lrt<llmazq .'!Tlonri
'z<tccnar·ru<iK. o:llidálódnak. Savanyú közeg-

aldehid-csoport katboxilla alakul. ; ~~~~J~~:!:~~:l~~:;~,:~~~~ oxidálódnak ; ezekben a 
be hatásra a l); szenatomon levő .alkohol 

csoporlis karboxillá oxidálódik és az ú. n. cukorsav 
képződik. A keton-csoportot tartalmazó egyszerq 
cükrok savanyú közegben már jóval nehezebben 
oxidálódnak. , 

A cukrok lúgos közegben történő oxidációjakor 
nem ilyen egyértelmű a reakció. Ennek oka az, 
hogy a cukrok már lúgos oldáskor is, különböző 
átalakuláson me nnek át és így a I úgos közegben 
,végzett oxidációjuk folyamán egész sor átalakulási 
termék keletkezik. A lúg hatására képződő átafac 
kulási termékek erél'yesebben redukálnak, mint 
a cukrok, tehát lúgos közegben már kismennyiségű 
cukor is könnyen redukál ja az alkalmazott reagenst 
(Ag, Cu, Bi stb.). A lúgos reakció tehát érzé
kenyebb. Az elmondottak a monoszaccharidákra 
vonatkoznak. A diszaccharidák savanyú közegben 
nem redukálnak, lúgos közegben is csak akkor, 
ha a glukozidás hidroxiljuk nincs lekötve. (V. ö. 
szerkezeti áttekintést.) A cukrok redukáló képes
ségén alapszik a Fehling-, Trom!Tler- és Nylander-
próba. · 

A Fehling-próbánál használatos reagens két 



Azonossági vizsgálatök 

' ~;J~l~~:i!;:~;;~~:~~~~~~lfl~ .·maradéktalan 
~··· számolni. 

Mieiőtt Rözelebbrölfóglaikoznánk a~ azonos
vi;~sg:áia.tok el\éégzéséhekjelentőség~vel, nézzük 

m11v·, ,·n ·helyet· foglalnak el az 'azonosság! 
... vilzsgáia·tok a • gyógyszervizsgála,tok:. ·_között. ..... . 

a 

A· fejlődött szén\Iioxid térfogatat beosztott. 
skálán. leolvassuk és ebből következtethetünk az · 
erjesztett. cukor koncentrációjára. ·. Ezt a . meg
határozási módot főleg a glúkóznál alkalmazzák. 
Készítenek· olyan tapasztalati skálával ellátott · 
készüléket is, amelynél rögtön a cukor-Roncentráció 
olvasható Ie. A skáiával ellátott ú. n. el'jesztő
cSőben többnyire higanyszál van és ez emelkedik 
vagy süllyed a fejlődött széndioxid térfogatának 
megfelelően. 

Az itt felsoroltakon kívül. még , szám os a 
cukrokra · vonatkozó · reakciói és meghatározási 

· eljárást ismerülik; ebben az összefoglalásban azon
ban csak a Iegáitulánosabbakról és azokról emlé, 
keztem meg, amelyek a gyógyszerészi analiiikai · 
gyakorlatban előfordulnak. Bánl'ai Vera 

!ei 

. Irt a : Zalai Károly dr. 

gyógyszernév egyezik a csomagolásban levő anyag
gal, azonosítást végez. Ennek a· nagyfontosságú 
feladatnak az elvégzése komoly felelősséget ró 
a gyógyszerészre. A gyógyszerellátás alapvető 
és nélkülözhetetlen követelmény~, hogy, mi11den 
reászoruló az orvos által rendelt gyógyszert kapja 
meg .. ·Ennek biztosítására szaigál · a gyógyszer 
azonosságának:,megállapítása is.. . . . .. 

Az azonosság megállapítása egyes gyógy
szereknél a gyógyszerész j ó anyagismeretére támasz
kodhát. Számos gyógyszer olyan jellemző külső.. 
tulajdonsággal rendelkezik, hogy azonossága min
den különösebb vizsgálat nélkül . is megállapít
ható; Ilyen jellemző ·t~Jiajdonság lehet a gyógy
szer jellemző halmazáj)apota mellett színe, szaga, 
kristályalakja. Ez á'makroszkopos vagy organo
Ieptikus az.onosítás számos alapanyagnál felhasznál
ható. Igy a formaldehid, mentol, ecetsav, szagáról ; 
a re;IOgáiic, kal. permanganát, színéről ; a szalici!sav, 
natriumtioszulfát, kristáiyformájáról felismerhető. 
A gyógyszerek nagyobb része és főleg a több 
alkotórészt tartalmazó keverékek nem azonosít
hatók ilyen •egyszérűen. Ilyen esetben a gyógy
szerész különböző vizsgálati módszereket alkalmaz, 
hogy minden kétséget kizáróan megállapítsa a 
gyógyszer azonosságát. A rendelkezésre álló mód
szerek lehetnek : fizikai és kémiai módszerek ... 

Egyik leggyakrabban használt fizikai · mód
sier az · izzitás i próba. Az izzítás i próbát elő
vizsgálatnak is szaktuk nevezni. E vizsgálat. 
során ~· amennyiben ismeretlen anyaggal állunk 
szemben - értékes adatokat kaphatunk : eldönt
hetjiik, organikus vagy anorganikus anyaggal 
van-e doigunk. Az organikus anyagok ugyanis 
elégnek. Az izzitási próbát úgy végezzük el; hogy 
az anyag kis részletét porc<lánlemezre helyezve 

J~~~~f;;;~!i~~!~i~~i~~~:~f~~~[rl~~· lángba tartjuk és a hő fokozatos emelése közben figyeljük az anyag változását. A változások jel!em-
zőek egyes anyagokra, így felhasználhatók azono-

;,tiimli,tet.t · sításra, Igy pl. az arzénvegyületek szaga, a cink-
vegyületek s'ine, az ammoniumvegyületek szublic 
máiása, Az izzítási próba során értékes adatot 
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kaphatúnk, ha megfigyeljük egyes ariyagok·i<Í~gc . 
festését, amí az azonosításra színtéri félhasznál
ható. Pl. a nátriumvegyületek sárgára, a báNün\~ 
vegyületek zöldre festik a lángot. · 

A gyógyszer. azonosságának megálhlpltás:'tra 
használt fizikai módszer · még az ·anyag egy~ 
fizikai állandóinak vizsgálata. Jellemzó fizikai 
állandó . a gyógyszer olvadáspoptja, forráspohtja. 
Különösen az organikus anyagok aiönosltásaf!.ál 
van a fizikai állandók vizsgálatának nagy jelentő
sége. Az olvadásporit az azonosságon kiv~! a. gyógy
szer tisztaságára is ad}elvílágosltást. Igy a víz~gá: 
latnak kvantitativjellege is van.n · ·· 

Az azonosság megállapUására leggyakra.bban 
és legbiJ'tosabban használt módSzer : a kémiai 
vizsgála~ r A gyógyszertári gyakorlatban a kémlő
csöves analizist használjuk, amikor a vizsgálandó 
gyógyszer oldatához reagenseket adunk és figyeljük 
a változást; amely . legtönbször különböző szlnű 
csapadék, szlneződés, . vagy gázképződés formá
jában jelentkezik. Aváitozásnak, vagyis a reakció
nak jellemzőnek kell ·lennie, hogy a gyógyszert 
l)iztos·an · azpno.síthassuk. A szervetlen, ·nem össze, 

·tett gyógyszerek azonosítását az· egyszerű kémiai 
analízis szempontjainak · figyelembevételével vé' 
gezzük el,. az organikus gyógyszerek azonosítására 
a gyógyszerkönyvben megadott reakciókat. Isme~ 
retlen anyag esetén 111ár nehezebb 1 feladattal 

·állunk szemben, mert az . organikus anyagok 
· nem sorolhatók jellemző osztályokba és csopor-. 

tokba, ami- megkönnyítené murikánkák A galeni é 
kumók azi:mósítását úgy végezzük el, hogy organo-. 
leptikm vizsgálat adatá.it is számításba .véve 
a legjellemzőbb l'-2 alkatrészt mutatjuk .ki: Pl.: 
a:menriyíben a vizsgált folyadék szaga, szírie 
megfelelt .. a mixt. chloralobiomata jellem~ői.nek 

·· és káliumbromidot és a kldtálhidrátot kimutattuk 
benne, a készítmény azonosságát minden kétséget 
kizáróan megállapíthatjuk. ' · 

2,. A gyógyszervizsgálatok második feladatli 
az anyagtisztaságánakmegállapít<\sa, vagyis annak 
a kérdésnek tisztázása, hogy a gyógyszer tart:#

. maz"e kémiai, .és technikai szennyezésekeL Vl!la
. me ly anyagot az élőszervezetre gyakorolt :kedvező · 

batásán. klv.ül annak tisztasága avatja gyógy7 
szerré. A- gyógyszer tisztasága :tehát igen .f<\ntos 

!;.·····~k1öv~e;ííe~lm!el' niy!-,i.m~e;rt~~~~lia!!.s~z~e1rvle!zlet~re káros 
' . több · mint aniilyeit · 

gyQgx;; 
kimuc 

KClllldl analíziS 

az engedélyével . ket•iillletnek 
A gyárból a gyógyszer a Gyógyszertári _K~izp<onti 
felügyelete alatt álló Gyógyáruértékesítő 
hoz kerül, ahol ismét vizsgálatvak vetik 
A Gyógyért "laboratóriuma minden anyagat 

• vizsgál és minősít, hogy megfelel-e a Ph. 
·követelményeinek, ill. az OKI enge<lél:rériek "'"c.~;c 
vizsgált anyagok kikerüln.ek a m<!!!v·e, 
anyagraktáraiba ( decentfumba ), ;~kJ~~.~i4· 
után a gyógyszertárakba. A g 
raktárakban levő készleteket a sz:lkf'elfigye-lő gv<ígv, 
szerészek szúrópróbaszerűen ellenőrzik úgy, 
mintákat vesznek és megvizsgálják azokat. 

A~int láttuk, a gyógys~er 
·tett meg a gyár. kapujától a • 
ezeri út alatt ao gyógyszer elc!;erélőd 
valamely lecsomagolásnál tévesen "'"'!;ll•'"'""""' 

\A jó gyógyszerellátás érdekében tehát 
fontosságú, hogy a gyógyszert utolsó :m~rr~;~:l~ 
ahoJ még szakemberek kezében van, a 
tárban azonosságra megvizsgálják .. A 
vizsgálatok gyógyszertári elvégzése 
jelentőségű, hisz minden anyag 
kétízb-en tisztasági vizsgálat .alá is 
a gyógyszertárba elérkezett, Időközbeni szenn:ve,, 
ződésnekc, nem nagy a valószínűsége. 
áll fenn a tat:talmi meghatározásokra is 
szükségesnek mutatkozik 
azoknál a kél;zítmény•ekriél, 
változást. szef\vednek, ilL 
kennek (tömény sósav, 
Ezen vizsgiliatok el nem 
eredményezi, hogy a beteg :~:~:~~~:'~ 
hatóanyagtartalmú .gyógyszert kap, ami 
hiba,. miritha az orvosi rendelvényre felfrt <>vr•<>v' 
szer helyett más gyógyszert ·kap. A 

;1~J~!}~~~~~~~t~!l~~l~~- ellátásban, a gyógyszertár munkájában mín.d<~n e•<et lhe.n · dulhatnak elő véletlen cserék és hibák. -
mert a szennyezések szempontok figyelembevételével nyilvánvaló, 
mennyiségben vannak a gyógyszertári vonalon a gyógyszerek az•on<Jsí1:ás:í-

. 3: Harmadik feladat a· gyógyszer tartalmi nak van a legnagyobb jelentősege, amely VI~~f;;~~~ 
meghatározása, . vagyis annak értékelése, ·hogy elvégzésére viszont feltétlen szükség van a 

. .. . a gyógyszer milyen %-ban tartalmazza. a kemia.i ságos gyógyszerellátás érdekében. Ezeket. a 
· képletben kifejezett üsszetételnek megfelelő ·anya- pontokat minden gyógyszerésznek át kell én:zní.e 

got. össze~ett gyógyszer esetén a . komponensek· · és meg kell értenie, és ez e' et ben bl;;~n~~~~,,~· 
arányát határozzuk meg, ·Galeníkumnál r~rtd" lesz egy kártárs sem, aki a vizsgálatok 
szerint a legfontosabb alkatr~sz kva:ntitativ meg" kellemetlen többletmunkának, ·felesleges .id<5tölt 

A terv nyomában · 

A: GYÖGY:SZEiillSZ 

jL!k a káliumjodidos megkülönböztető reakció 
me!Iett :li "anyag kénsavas oldását elvégezni, mivel 
ez az oldás jellemző a kiniure és kínidinre a kékes 
fluoresicel1cia niiatt. Az egyszerű azonassági vi~s
gálatok jegyzékének összeállitásával segítségére 
kivántunk lenn·i a tára mellett. dolgozó gyógy
szerésznek. 

A kötelező azorrossági vizsgálatok gyakorlati 
elvégzésének még egy igen fontos szakmai jelentő
sége van. A gyógyszerkülönlegességek elszaporo
dása miatt a gyógyszerész gyógyszerkészaési tevé
kenysége; munkája háttérbe szorult. Az azonos
sági vizsgálatok elvégzésével rálépett a gyógy
szerészet fejlődésének arra az útjára, melyet 
Schulek professzor jerölt meg mindannyiunk szá- · 
máfa .: a gyógyszerész ne csak a gyógyszerek 
készítője, hanem gyógyszerszakértő is legyen. 

rendszert dolgozott ki, . amely minden cikkre, 
h av i és ezen belül heti bontásban 2 évre áttekint' 
hető. Ez aztjelenti, hogy a mai napig 2 évre vissza
me,nőleg látják az egyes cikkek alakulását, fejlő-' 
dését. ·De jelenti. azt is, hogy a várható fejlődést 
reálisan, a szocialista fejlődés fázisainak beépítésé
vel tudják megítélni. A felelős vezető ezt az extr~
hálási rendszert alkalmasnak tartja arra, hogy 
az egész országban egységesen megvalósítsák. A 
pénzügyi tervet is úgy készítették el, hogy az egyes 
cikkcsoportcrkra· {)ontva összegszerűen vezeti le 
három év tény- és tervszámait, ezen belül a K1 és . 
K, arány alakulását. A fenti extrahálás alapján 
felépltett anyagterv csaknem 100%-ig egyezik 
a cikkcsoportónként hévezetett pénzügyi tervvel .. 
Ahol eltérés mutatkozott, ott a pénzügyi tervet 
az anyagtervhez ldomították. A terv részletes 
kidolgozásában résztvett a gyógyszertár csaknem . 
valamennyi dolgozója. A felelős vezető hangsú
lyozta : a jövő évi gyógyszerellátás szempontj ából 
döntő fontosSágúnak tartja, hogy az ország leg
nagyobb gyógyszertárainak anyagterve - kulcs
helyzetük miatt ~ minden fontos tényezőre kiter
jedjen és azt a legnagyobb körültekintéssel végez
zék .el . ·•· A 106-os gyógyszertár 3 kerület határ
vonalán fekszik -az összes körzeti-orvosi rendelő, 
ket és a.rendelőintézeteket állandóan tájékoztatják 

. a pillanatnyi gyógyszerhelyzetr&:. Ez a munka 
a kollektíva egy gyógyszerészének folyamatos 
felajánlása. Nemcsak közvetlen kapcsolatukat te
remtették meg az, orvosokkal, hanem hetenként 
bejárnak a gyógyszertárba a 3 kerület vényellen
őrző főorvosai is. Mindezzel azután valóban elérik, 
hogy nem anullálnak úgyszólván sémmít és ugyan
akkor lerakják .á jó tervkészílés alapját -már az 
!955 évre is. . . . · . 

· A 905-ös gyógyszertár lényegében a megadott 
mul)katerv szerint dolgozott, hangsúlyozva, hogy 
bátrari, de amellett körültekintően készítsük el 
a tervet, nehogy túltervezzünk. Mindig a szükséglet
hez idomítsuk a pénzügyi keretet és ne megfordítva 
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A. körzeti . orvosokkal megbeSzélték . ái~knak ·ta 
cikkeknek, mennyiségét; amelyek az ő recepturá~ 
juliban túlnyomórészben .. eliifordulnak. Felliivtak 
az·' orvosok · figyeimét arra, hogy a zavartalan 
gyógyszerellátás érdekében· feltétl~nül • szükséges, 
hogy gyógyszerrendelésüket összeegyeztessék a 
gyógyszertárak · !954 évi gyógyszmzükségleti 
tervéveL · 

. Az 511-es gy6gyszertárbiín is főként az orvósqk 
bevonását emelték ki. A terv részletes kidolgozása 
előtt érintkezésbe léptek a körzeti rendelő és .a 
Tanács rendelő orvosaival és kikértékvéleményü
ket a. szűk keresztmetszetű cikkekre vonatkozólag. 

· Az on0osokkal történt megbeszélés után, , a tőlük· 
kapott adatok alapján, egyéb szempontok birtok:á, 
ban; csinálták meg a részletes anyagterveL . ·~ 

A 303-as gyógyszertárban már szélesebb elő
késtités után láttak hozzá a· gyógyszmzükségleti 
tervhez. Még április eléjén a kerület összes üzemei
vel, a szakrendelővel osztályonként megtárgyalták 
szükségleteiket. Ugyancsak. a kerület területein 
megM!apították azt is, hágy a Huba-utcai Kórház
ellátótól mennyi szálli\ást kell átvenniöle Az üzemi 
és az intézeti Igényeket részben a .Tanács(lál, 
résiben a Kórházellátónál eilenőrizték, nehogy 
<túlzott .kivánságokat tervezzenek . Ezeknek 1!!1 
adatoknak birtokában és a saját fapasztalataif> 
relhasználásával kezdte\< peki munkájukn~lc Az 
első l Onap alatt a kerület össze~ gyógyszertá~ainak 
két értekeztetén elvileg tisztázták. a tervet,fel
()Sitották ai üzemekeLés pénzügyileg gyógyszer, 
táranként megh~tározták a terv heiyes felépítését. 
A. még.felmerülő problémákatJelefonon megbeszél
ték. A 303-as. gyógyszertár felelős vezetője , az 
összes· nyers .. kész ·terveket tételesen ellenőrizt~· 
és 2ú-án a Il I. kerületben egy gyógyszertár kivéte
lévei befejezték a terv. készítését, Hangsúlyozzák, 
hogy. a gondosan elkészített: tervek :;t kerület 
egészségügyi dolgozói közös munkájának ·ered-
ménye. ··.' · . ~ 

Természetesen találkoztunk majdnem teljesen 
tajékozatlan felelős··vezetőkkel is·, .Köztük olya
nokkal, akik 20"a tá ján kezdték el pótolni· az 

· eimaradtextrahálást, hogy utána a terv elkésZítése
. vel is' foglalkozzanak. Minden ilyen· esetben felhív" 
tnk a kerületi instruktorok figyelmét, hogy sürgősén 

······~!~,~;~~e~1 segítségére a ··lemaradt vezetőnek, .ami 
nélkül mindig meg is történt. Voltunk olyan 

~ .. : ... !::!~j~:?.~!~··~·J·~·~{ei]~sé~hiJr~~üti~fr~e~W~~~~ ·. 
i egyéb, mint a kész. tervek Iáttamozása. 

Máshol . á relelős vezetőnek az volt a véleménye, 
· hogy á tervkészítésbe nem kell bevonnia a beosztott 

gyógyszerészeket. · · 
.. · A budapesti helyzetkép ut,án összegezzuk 

vidéki' tapasztalatainkat, amelyeket Fejér ,és 
Nógrád megyében szereztünk - Székesfehérváron; 
.Kápolnásnyéken, . Szabadbattyánban, Adonyban, 
Sztálinvárosban, . Baracsá h, Balassagyarmaton ; és 

, Stécsény!Jen. (TÖbb o!ya11 szemponttal, amelyek 
nincsenék összefüggésben a terykészítéssel; szak
lapunk következő számában foglalkozunk:) · 

Köztudomású, hogy a b~;d~l~:;;~J 
tárakban csak !952 októberétől 
hálás. Ezzel szemben Fejér és 
már két év óta rendszeresen és k~~~~;~:~t~~ 
nak. Erre a célra négy évi 
egyöntetű extraháló füzeteket vezették be 
a könyvjel!egűfüzetbe atörzskészletet, a rerulelt 
a forgást· is bejegyzik. Nyilván ezeknek 
adatoknak tulajdonítható, hogy a <'Vr\<'V"ert":lro 
forintösszegben meghatározott 
Jeti terve mindenütt ·pontosan· megegyezik 
Jatok által megadott forintösszeg-keretteL 
lődtünk a decentrumok vezetőinél is, a 
szereszektől is, hogy mi ennek a szinte 
megegyezésnek ai oka. Mindkét részről azt a 
rázatot adták,. hogy a szakelőadók <nrn7~•tn< 
őrzésük alkalmával núnden adatot kiírmtkés 
visznek a vállalathoz. Igy nemcsak az 
extrahálás adatairól szereznek tudomást, 
minden egyes cikk rendszeres forgalm11i v:\:;,~~~~~) 
sáról is. Ennek ismeretében .. adták.ki ·· ll' 

táraknak a vállalati kerétet és a . 
ha túl- vagy alatta terveztek, keresték és ma•jd11é11 
mindig meg is találták a hibát, 

A jó tervelőkészítési ~;:r~~~~rfd;~~~:·~a!~'~ láttuk a 4!27-es szécsényi st 
évre tervezett át 
zeti a havi 
a rendelhető 
feltünteti 
havi ffJ~~~~~:!~~ tényszámokat, külön a 
'nyári i A felelős ·vezetőnek az · a 
ménye, hogy ilyen pontos és állandó kilnuta!áJ 
mellett senki nem fog elfekvő készletek 
kei:ését maga után vonó mennyiséggre~~k~~e1~t ~e~~~t~~~: ezenkívül a központi ellenőrzés is a: 
heti a felelős vezető esetleges rendelési •m•.au.,. 

Ha ez a kimutatási módszer bővebb .is az 
Jánosan használt extraháJási könyv 
mégis szemléltetőleg bizonyitj i! á két 
!alat teljes együttműködését a ~yógyszerfáfl 
vezetőivel. Az orvosokkal váló 
az .el)<épzelhető legközvetlenebb. 
gyógyszertár felelős vezeto je 
Lanaclarin· solutio-juk, átszól az 
átmenetileg Nea-Adigan-t r~·: ~~~;{e/n ~:~~;~~;~t?~~~j gyógyszerésszel• is beszéltünk, 
kaligrafikus betűkkel felír 2~3 specialitást 
kartonlapra és egy rajzszöggel ráerősíti az 
íróa~ztalára. Az orvos látja. és megfelelő 
fel is írja; A gyógyszerész 
hogy agyógysz~rtárban ""'''"''R ~·cok<c"'~ 
zenek, Lényegéhén aionban még 

nyességj!k, ezek az ere:': s:~zs~.el~g~:ü®gy~~~-: ;i~~;~1E~iJ:~~ előmozdítják az !955 . évi 
·terv még jobb, még 

. Említettük,. mennyire komolyan 
sokszor igen nehéz feladatukat 
így elsősorban Budapesten. az 
nem beszéltünk még a megyei 
nyító munkájáról. A. kellő időben. 
megjelentek, ahol a felelős vezetőnek 
rájuk. Ahol a Jegkisebb tájék<JzatlazlSáigoÍ' 

gyóg~;sze,részt l!:l áiíazni 
üz<!mE!kbe. váfosc 

milyen. 

~~Jj~~f~~t:~~:~ri~fs!~~~~í~f[szeJttáJ:ak· segít-
tervek minden 
szolgá!hassák. 

hogy az orvos és a gyágy
nagy felelősségérzettel latolgatták, elég 

esetleg kevésnek bizonyul a megter
l!V.•Ól!,rsz•er. Amerre . j ártunk, valósággal a 

tervk<!szités Jázában találtuk a gyógyszertárak 
·vezetőit és a vállalatokat A központok minden 

beérkezett térvet izgalommal hasonlítottak 
az ő terveikkel és a Iegtöbi1 esetben diadal

'""'"u,,állapították meg, ·hogy a tervezés· sikerül t. 
kell beszámoln.unk arról a szinte példa 

álló segítőkészségről, arról a .közösségi 
munkáról, amely a terv készítése közben különösen · 
vidéken kialakult. 20-30 ,kilomét~res körzetben 
a gyógyszerészek vasárnaponként találkoztak az 
egyik patikában, megbeszélték a tervet, tanultak 
a helyes előkészítésből és figyelmeztették egymást 
a hibákra. Egy-~gy ilyen gyógyszerészi együttes 

a tapasztálatait közölte a tervbrigádokkal és a 
szakelőadókkal is. Igy nőtt, így lett mind hitele· 
sebb és reálisabb az l 955 évi gyógyszerszükségleti 
terv. , 

Mégis Sztálinvárosban éreztük meg a legtisz
tábban, hogy a mi tervünk miként olvad össze 
az ötéves terv hatalmas eredményeivel, Sztálin
vátos gigászi. méretű építkezéseiveL lt.t eszfllél· 
tünk rá, hogy tervezni, dolgozni, építeni, használni. 
a közösségnek, termelő munkában vagy betegc 
ellátásban, csak egyféleképen lehet, úgy, hogy 
valamennyien egy emberként veszünk részt ötéves 
tervünk sikeres befejezésében és második ötéves 
tervünknek, a szocia!izmusnak megvalósításában. 
Meg kell tanulnunk úgy tervezni és úgy harcolni 
a szocialistá egészségügyért, hogy minden elké
szitett orvosságban az egész óriási terv teljesítésé
nek ereje, biztonsága és .felelőssége tükröződjék. 

A gyógyszertári dolgozók még szűk helyi
ségben csinálják a gyógyszereket a nagy Sztálin 
Vasmű hősi építő inek. De már épül és mind közelebb 
kerül a megnyitáshoz az új, szovjettípusú szocialista 
gyógyszertár. Legközelebb erről is beszámolunk .. 

Biológiai gyógyszerellenőrzési módszerek 
Aptyecsno je Gy elo 1952. 6. 39. 

lrta: P. E. Rozencvejg 

Mint ismeretes, a területi gyógyszertári igaz- Mindamellett sziWségessé válhat az egye; terüle-
. .g:atriságol•h<JZ .beérkező, valamint a. galenusL .labo- teken bizonyos gyogyszerek mikrobiológiai kont

ratóriumokban előállított gyógyszerek minőségi rollja és a kétszer desztillált víz sterilitásának 
ellenőrzését a gyógyszertári igazgatóságok analitikai ellenőrzése. Fontosságuk ellenére sem fordítanak 
ellenőrző labQratóriumai végzik. Ezek .feladata . azonban még kellő figyelmet mikrobiológiai eljá
a 'gyógyszerraktárakban. és .a. gyógyszertárakban rások bevezetésére az analitikai laboratóriumok 
levő készletek időnkénti vizsgálata, a gyógyszer- gyakorlatában. A területi gyógyszertári igazgató
tárakban elkészített gyógyszerek minőségi ·ellen~ ·· ságok laboratóriumai jelenleg még nem vették 
őrzése stb. teljes mér1ékben számításba ilyen analízisek végre-

Az ilyen ellenőrzésnek kétségtelenül. a kémiai hajtását. A laboratóriumok státusában nincsenek. 
analízis a legfontosabb eszköze. A gyógyszerek biológiai analízist végző szakemberek, nincs vivá-' 
között azonban jelentős mennyiségben vannak rium és hiányzik á szükséges felszerelés. 

·növényi (nyers) anyagok is, amelyeknek .. minő' Csupán egyes, magasabb orvositanintézetekkel 
ségét nem lehet teljes mértékben. kémiai . úton rendelkező városokban levő gyógyszertári igazgató • 
megállapítani; ezek értékelésére és ellenőrzésére ságok biztositják (helyben) egyes biológiai analizic 
biológjai módszereket kell alkalmazni. A .szovjét sek elvégzését, a többség azonban a gyógyszer
gyógyszerkönyvben foglalt ilyen anyagok száma ·anyagok és készitmények mintáit analizis céljából 
az új növényi nyersanyagok, neogaletiusi és hormon" központi tudományos kutató intézeteknek kény
készitmények megjeienésének.ütemében állandóan szerül beküldeni. Ez igen 'kényelmetlen, id6rabló, 
növekszik. Míg a VII. Szovjet Gyógyszerkönyvben felesleges költségeket jelent és a galenusi labora-
6 biológiai módszer volt felvéve a készitmények tóriumokban, valamint a , raktárakban a készít
értékelésére, addig a V llL Szovjet Gyk. már mények előállitása terén gyakran okoz fennakadást 
13-at tartalmazott, ennek első kiegészítése {1952) Sok gyógyszertári igazgatóságnál az injekciós 
pedig ezeken kivül felvette a valeriánagypkér készítmértyek és a kétszer desztillált víz sterilitá
és tinktura biológiai értékelését és a penidJllin sának megvizsgálására egyáltalán nem folytatnak · 
biológiai ellenőrzését i.s. . " .. . .. ' próbaszerű mikrobiológiai ellenőrzést. 

A . igazgatóságolt l a biológiai A biológiai ellenőrző módszerek nagy j elenfő-

;. E~~~~~~~;:~fK~· gyógyllöy~nyékés galenik';!S ségűek a gyógyszerek minőségének további meg-sokat a terület. határiuti javltása terén. A gyógyszerészeti gyakorlatba 
vagy azok a területi galenusi , való bevezetésük szükségessége megköveteli, hogy 
késiülnek (pl.: valériána, ·aigi- sürgősen megteremtsük a megfelelő feltételeket 

tálisz, konvailária és egyebek). · · azok megvalósltásához. 
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: pe!lged~e~etlen~l, szü~s~ges lt)_egs~erv:e~~i; ~ 
btolagta,anahztsek ktvttelezeset a terniett anahttka!• 

. ellenőrző .laboratóriumokban; A laboratóriumok 
státúsába szakembereket kell beállítani a biológiai 
standardizálás elvégzésére: (E kérdésről K. I. Szah
domiszasvili provizor már írt folyóiratunkban 

. (Apty. Gye!. !952, ,4. 36.), . . . 
Ilyen, magasabb gyógyszerészeti képzettséggel 

rendelkező szakemberek kiképzése . valamelyik 
gyógyszerészeti intézetben rövid tanfolyamokon 
torténhet. Szükséges ezenkívül még az is, hogy 
megfelelően kiegészítsék a gyógyszertan, mikrö
bíológia é~ a gyógyszerészeti intézete]< termelési 

. gyakorlatainak tantervét oly!fiódon, hogy azokban 
behatóbb tanulmányokat írjanak elő. a hallgatók 
számára a biológiai analízis módszereiről, • 

Lehetséges az is, liogy elsősorban. az ellenőrző.
analitikai laboratóriumokban szervetzük meg 
inkább csak az egys~erű biológiai an11lízisek végre
hajtását,. hogy ezáltal - e módszerek · elsajátí, 
tásának mértékében - kiszélesítsük a laborac · 

-tóriumok · tevékenységét.. 
A laboratóriumok ellátása békával .. és< más 

··.állatokkal nem ütközhet komoly a·kadályokba, 
mivel sok területi központban -Van olyan szervezet, 
amely ellátja állatokkal az )skolákat és egyéb 
intézeteket. 

Ami a csíramentesség 111ikrobi6lógiai ana" 
.Jízisének végrehajtását ílleti, ~ tekintetbevéve 
az. ehhez Szüks~ges feltételek sorozatát Jhelyiségek, 
berendezése, kűlönleges eszközökkel vaJo felszerelés 

kívánatos lenne az Egészségügyi Minisz
·,<. béiitlm !<ülön utasítása, hógl>· a bakteriológiai 

intézetekkel (eü, bákteriológiailabor. stb.)rendel
kező helyeken kötelézően végezzenek ilyen. ana-

. lizisékef, a területi gyógyszertári igazgatóság meg' 
bízásábóL · ·. · Ford;: TakdcsMihd(y 

GYÓGYSZERE-INK 
TÉAB 

A :vérkeringés! a· verőeres és vivőeres ér
rendszer.·· közötti nyomáskűlonbség tartja . fenn. 
:A nyomás az ütőérrendl\;lerben lényegesen nagyobb, 
mint a vivőérrendszerben, ennek következtében 
a . vérmennyiség a verőérrendszerből áramlik a 
vivő.erek felé. A két érrendszer közölt 

·1\ ~zerke~eHkűlönbség is. A 
kitélt verőereknek erős 

Az öregedésseJ párhuzamosan ai 
rugalmassága is csökken. A csökkent 
ságu erekben nagyobb ·nyomásra 
hogy az ütőerekben egyenletes 
létre. Az életkorral együtt emelkedni szo·kólii 
vérnyomás értéke is. 

Az eddig elmondottakban csak a 
vérnyomásingadozásró_l, illetve 
szó. Magas vérnyomásbetegségről 

beszélhetünk, ba . a vérnyomás . értéke t;t~~~~ 
a fiziologiás érték fölé emelkedik s a le 
bözőbb betegségi tüneteket okozza. 

A magas vérnyomásbetegséget kiváltó uKuKii< 

még biztosan nem tudjuk. . 
Bikov a magas vérnyomásbetegség· okát 

agykéregbe helyezi és ügy véli, hogy az 
kéregből kiinduló idegimpulzusokra jön létre 
környéki kiserek tartós összehtízódása. 

Mások véleménye ~zerint a s_:zerve;wtberr·kelet-, 
kező és a vérben keringő vérnyomást emelő 
gok okoznak magas vérnyomásbetegséget. 
színűnek látszik, hogy mind a két ok s~~~~fó~~Ú~ 
talán ugy, hogy az idegrendszer utján k 
érgörcs következtében a vesék rosszabb 
miatt indul meg a vérnyomást emelő m~;~1e~!'i~~ri1 .dése. Kétségtelennek látnik, e. 
\dvül a belső kivála,ztásu 
désének is szerepe van a 

létrejöttébenr •:~ 1~F~ir:;az~e~~:~t~~g~~~~~~é~~~' mirigynek, n 
és velőállományának. 

Bármi legyen is a magas; ~·~~Ir~~ás~~~:~~~~i 
oka, a magas vérnyomást n 
kiserek . görcsös állapota tartja· fenn. 

A gyógyító orvostudomány olyan 
és készitmények megismerésére.törekedett és 
szik állandóan, melyek a magas vémyomást 
tartó erek görcsét megszüntetik. Ismeretes, 
az erek falát simaizomelemek alkotják, 
elsősorban olyan szerek alkalmazásával · 
el hatás, mely közvetlenül 
hai : megszünteti az erek görcsét. 

. Értágitás ér.bető el ·olyan am'""''k 
sára, melyek az erek simaizmát adrertergMiS·•· 
vazokonstriktor · végkészülékeket, 
futó szimpatikus rostokat befogadó 
ganglionokat bénítják, végül elérh1e!ő 
tágulása az érmozgató központ 

A magyar gyógyszerip:rJi:Y~~~~~;~fi~~~~~~ készitmények előállításával 

2:0"";~"(j~:&::~i~á1~~J~e,~!~~!~;~~~él!~ér~áf;r'U~~~~S~1~öiifoi~ft·•·.··· ujabh.v.ér.nyomáscsökkentő ;:: Gyógyszer és Tápszergyát 
~ZtfV - a ket rendszer - SZÍV SZOlgáJ- forgalomba hozott 
~at] a. A. verőerakben . nyomás : .. a vér-
nyomás. . , . . . . .. . . . , . . . TEAB inj: és sup p. 
\. .. . Az.· egészséges em.ber vérnyomása külöllböző Már régóta ismeretes, hogy bizonyos kv:atem•~n· 

·" tényezők behatására kisebb-nagyobb ingadozást ammoniumbázisok kisérleti állatokon erős 
mutat. Ideges beh;ilások, tulerőltetett szellemi és nyomássüllyedést hoznaklétre. Ezen kémiai csooorF• 
fizikai · murika, bőséges táplálkozás stb. emelik különböző tagjainak rendszeres áti~;\~~ál!f~~~~~~ 
11 vérnyomást. A klinikusok megfigy!!lése szeríni kiderült, hogy az emberen :>a,g~<I:~~~];:jől;b 
1\ovérnyomás a délutáni. órák;ban magasabb, minL hatóság szempontjából egyik l€ 
reggel s a legalacsonyabb. az. éjjeli alvás közben; . a tetraetilammoniumbromid. 
f:ügg a vérnyomás az egyén alkatától, nemétől, kémiai összetéte(éből nyerte. 
testsulyától, életkorától és. sok egyéb tényezőtől, hatóanyagat tartalmaz. 

.. - - . . ' ,, - •" ~_.-::· __ ~_:_:, -"'· ·------- - , __ :,_ .. --._-' 

A TEAB, tetraetilammoni11mbrotnid (C;,H5)4 
fehér kristályos, ke~erű, enyhén lúgos vegy

,higr~~z_kopik_us .. · apyag, ;vízJi~l1 ... !flinden 
'""'"h"m oldod1k. Vtzes olda1a allandó és hővel 

veszélye nélkül jól sterilezhető. AHatokon 
kísérJetek közben kitűnt,.hogyintravéná~a·n 

mind a szifztolés (szívösszehűzódás), mind 
(szívelernyedés) nyomást afászállítja. 

a nyomáscsökkenés csak átmeneti, kb. 3"--4 óra 
·ér . Ez a hatás,. mint a vizsgálat kidgrí-

kÖvetkezménye, melynek oka az 
átmenő adrenergiás és' 

blokád ja, vagyis 
átmeneti bériUlásának 

toxicitása a' terápiás 

::~~~:~~~~í~li;,~!~~!~~~~~i~·m~· o~hdható, , tehát 
dózis 6 mgjkg, mig a toxikus 

30 mgjkg, intravénás adagolás esetén. Aterá
és toxikus adag összebasoniításábol ·tehát 

h2ttsz:onls biztonság adódik. 
A klinikai vizsgálatok szerint a TEAB intra-

alkalmazása . e~etén a vérnyomás azonnal 
·'"'',"'• 25-50 percig alacsony nívón tnarad, majd 
,wooau emelkedve 3"--4 óra mulva éri eJ kiindulási 

Intramuszkuláris adagolás esetén a vér-
lS mulva észlelhető,. ;l0"--40 

mulva éri el a hatás 
~<e.·o·,·tm tart. A vér

érték magas- · 
teczi ki. Bizonyos 

a vérnyomás 
neJrif<'ri;ís érczükületek összes 

o] y an magas vérnyofl1ás!l1egoetec 
a veseműködés nem csökkent lénye-

J:.t.tenJUI'atr csökkent ve~eműködés és coronaria 
elzáróelás) ~seté n. 

intravénás alkalmazás 
tulgyors befecsken
vérnyomássüllyedés 
ezért tam\csos az . 

első orientációs 
Altalában ágyban fekvő 

intravénás adagolást a 
I órán át feküdjenek. 

adagolás után is legalább 30 pihenjen 
beteg. Előfordul, hogy egyes bétege!Q az injekció 

után néhány percig tartó szubjektív' 
'P~~~!-~~-~~;;;J"számölnak be : fémes íz· a. szájban,. 
< látási zavarok, végtagzsibbadás, szé

a melléktünetek rövidese!) meg-, 
Intravénás . adagolása , esetén. tanácsos 

érzékenységét. előbb kis adaggal lassan 
·,fecs~:endelwe kititrál.ni.. jó tűrés eselén. nyugod~an 

euu"m az adagot 3 ml-re egy adagban; majd 
kezdeti effektus elérése után áttérni az 

( 

eselén szükséges, . hogy 
orvósnál_. készenlétben. 

adagoiás esetén a kezdeti 
3 fuiere szabj á· az orvos, ami· jól tűrés 

napi 2 x 3 111)-ig i.s: emelhető. 

A kezelés megkönnyítése céljából újabban 
forgalomba került a TEAB szuppozitoria formában 
is. Kuponkénti hatóanyagtartalma l ,0 g tetraetil
ammoniumbromid. Altalában naponta I-2Js:upot 
kapa beteg. Előnye az injekciós-kezelésseJ szemben, 
hogy melléktüneteket nem okoz s a magas vérnyo
mást tartósan leszállítja. Egy kura általában 
20 szuppozitoria. · 

Sdsonyi Istvdn 

Szakmai kérdések megvilágítása 
A Békés megyei ér_tekezlet anyagábóL 

A. községi és városi tanácsok, akik éberen őrködnek 
mindnyájunk munkája felett, elismerésüket nyilvánították 
munkánkért. De ez_ ne tegyen --elbizakodottá, ne üljünk 
babérainkon, hanem v.izsgáljuk' ineg, mik voltak azok 

_ a hibák, melyek megjavításával még jobb munkát végez
hetünk egy esetleges haSonló megnövekedett forgalom 
esetén. - _ 

Először ··nézZünk szét a gyógyszerellátás terén;. Ha 
összehasonlítást teszünk.a két év előtti-és az- e téli gyógy
szerellátáfa Között, lényeges javulUst áilapíthatunk meg, 
ami a tervszerű gazdálkodás eredménye. Nagy segítségün'k;re 
volt a decentrurn gyors és pontos szállítása az indOkolt 
statim rendeléseknél, ami komolyan hozzájárult ahhoz, 
hogy a reakciónak nem· sikerült egyes gyógyszerek hiánya 
miatt pánikot_ előidézni. Ha mégis volt itt.;ott a gyógyszer
hiány miatt ilyen tünet, azt a mi éberségünk hiánya segí
tette elő. 

Elsősorban az orvosokkal kelleft volnaminden defektus t 
azonnal közölni'" és ugyancsak azonnal közölni a hiány 
m~gszűnését. Igy elejét vettük volna, ~ogy a beteg bizal
matlanul fogadja azt a gyógyszert, amit hely.ettesítésként 
írt fel ú tó lag az orvos. ,M.eg. kell n)rugtatni a beteget, hogy 
arra a betegségre· van még számos kiváló gyógyszerünk. 
Bármennyire túl voltunk terhelve munkával, időt kellett 
vOlna szakítani arra, hogy megtudjuk_, hol lehet a hiány
cikket beszerezni és egyenesen abba a gyógyszertárba 
küldeni. Ha pedig pillanatnyilag sehol nem szerezhető 

b~, beszéljük rá a befeget, :~ogy.cmenjen _vissz~ .. ~.~- orvo
sahoz, mert ha --azzal -enged]ttk el, hogy nmcs, JO]Jon. egy 
hét rnulva, a beteg nem ny~gszik meg, végigkilincseli 
a többi gyógyszertárt, a -falusi beszalad a városba, és ... a 
többi kartársaknak adunk felesleges munkát. Lássuk 
be. már, hogy nem vagyunk egymásnak konkurrensei, 
szakjunk le végre erről- a kapitalista csökevényről, s ne 

'OkozZon fizikai fájdalrnat azt rnondani, hOgy menjen · \,;,, 
abba a patikába, ahol megkapja. Nem kivételek' ez alól 
a. technika kartársnőink sem: - ha például, kisegités
k:épert teofillint adok a másik gyógyszertárnak bármi más 
gyógyszerért, értéké"!:- átszámítva, a technika napokig 
duzzog, hogy mennyi drága vényt tudtunk volna mi 
elkész~teui, mert kénytelenek lettek volna idejönni. -

Hibát követünk el a gyógyszerellátásnál azzal is, ha 
minden magyarázat nélkűl adjuk vissza a nem ismétel
hető_vényeket. Itt is időt kell szakítani~ s megnyugtatui 
a- -beteget, hogy van bőven· Ultrasep-tyl, vagy Karil, de 
a dolgozók érdekébe-Q_ jött-ki a rendelet; mert káros lehet 
a ~zervezetére az, ami indQkolt esetben szükséges volt, 
s c_saJ:t a7; orvos hivatott ,meg~:utapíta_n_i,_ hogy szükség van-e 
most is erre. 

A_ gyógyszerelJátás megjavításának fontos kelléke 
az alapos _gonddal elkészített havi rendelés. Itt említem 
,meg, hogy a törzskészlet kiépítésének mai formája nem 
ad· kellő segítséget a rendeléseinkhez. Módositan.i kellene 
úgy_, hogy az egyik félévi törzskészlet az október-márciusi 
hónapok, a niásik a nyári hónapo !t forgalma alapján készül
jM. .1 . • . . 

A másik -dolog a gyógyszertári dolgozók túlterheléSe. 
Er-ről _mindnyájan panaszkodunk, de iásultan, mint a·min 
nem tehet segíteni. 

Nemcsak a gyógy§zettári dolgozók, de hhzánk mindfn 
becs~letes. do1g2zója ma megfeszített erővel dolgozik azon, 

Ul. 



, · hogy.·fflépítSük S:zoci~lista állainunka-t s ~egvédjÜitbékéú-
. ket. -_-Fiaink és unokáink_-békéjéérf áldozatokra iS_· készek 

vágyunk, de ez nem_ jelenti azt,_ hogy ne. könnyí'tSünk 
munkánkon, az állam érdekeit· szemelőtt tartva ott, _ahól · 
a:z· -lehetséges. · "' 

_- A MÁV-nál q_~_ csúcsforgalom- _idejére beszüntetnek 
minden szabadságolást. Ezt nálunk is keresztül .kell vinni 
_a jöVőben egy járvány .esetén. · 

_ Két évvel ezelőtt adtam be · irásban egy észsZerű.:. 
sítési javaslatot a szabadságolásokra. Most megismétlem. 
A nyári szabadságotás idejére, ott ahol több gyógyszertár 
Van, felváltva a szabadságolás idejé_re zárják be a,gyógy
szertárakat. Igy azok a k:artár_sak, 'akik a szabadságoltak 
helyettesitésével vannak megbízva, a nyári hónapokban 
az ·összes._ falusi gyógysz,ertárak helyettesítését le tUdnák 
boi1yölítani, és a téli h'ónapokban beosztást kapnának 
a: nagyobbforgalmú gyógyszertárakban s e1látnák a -beteg 

· kartársak helyettesítését. Ezzel ·kapcsolatban __ felolvasOk 
Egy Cseh~-zlovákiából kapott levetet: »Nyári szabadságo Jás
nál,_ ott ahol'- több patika van, szabadság idejére a patika 
bezár-. A patikák egymásközött állapodnak meg, h-ogy 
_-melyik társaság; mikor· megy szabadságra. Ezt __ a meg

- állapod'ást közlik _a központtal,_ s_evvel az ügy be is van 
fejezve. Nagyon bevált, már csak azért is, mert nem kell 
helyettesekről gondoskodni.-<( 
·- __ A másik dolog, ·ami a gyógyszerészek m1.10káját meg
ki)nnyítené : -az- adminisztráció egyszeríisftése. Ez- már 

c_a_mult éyl;len.jó irányban -haladt, de a 15% térítés _rhunkája 
vi&szaesést jelentett. Tudjuk, hogy a szacialista államban 
a statisztika elengedhetetlen tényezője a gazdasági életnek, 
de ehhez egész ember kell J mert fontos munkát nem végezhet 

, el este az, _aki a _rtapi -8 órát fizikai és szel_leir,J.i munkában 

töltötte el . 
kozom: 
ebben a. 
ide a 
toznak. 3. 
jában 'ez a 
2 tétel 
d. u. 14 

Vizsgálatok a gyógyszertárhan 
A Budapesti Gyógyszert<)!' Vállalat egyik 

legutóbbi körlevele felhívta figyelmünket egy rég
. óta· fennálló, de egy idő óta· kissé elhanyagolt 

rendeletre, ,mely szerint a gyógyszerész köteles 
az érkezett anyagokat azorrosságra megvizsgálni. 
A rendelet betartása mindnyájunk érdeke, hiszen 

"'ha véletlenül a gyárban vagy anyagraktárban 
csere történik, azért is elsősorban a kiszolgáltató 
gyógyszerészt terheli felelősség, ha a . gyógyszer 
expediá!ásra került. Talán nem lesz felesleges, 
ha . röviden ismertetjük, hogy milyen keretek 
kötött 'folytatjuk már hösszabb idő · óta eüket 
a vizsgálatokat a 709. sz. (azelőtt 0/89.) gyógyszer
tárbán. A rendelet voltaképpen kevesebbet követel, 
de nálunk . szigorú · szabály, hogy a beérkezett árut 
az alantiak figyelembevételével vizsgáljuk meg.· 

Herbákat organoleptikusan vizsgálurik. Fontos 
•• ; .. ~:;;,r~~-~~r~c~í:m~~fk~éJjét mindig gondosan elolvasni l 

~- pl; spec;· ·-althaeae;·melyből··-a 
mályvavirág,hiányzott, .a címkén feltüntetett OK I 
engedély sz. 'viszont felvilágosított arról, hogy 
az Intézet hoztajárult ahhoz, hogy a mályva' 
virágot altea-levéllel helyettesítsék. 

Olajok. Zsíros olajoknál elvégezzük az 50%'os 
salétrömsavas próbát, csukamájolajnál a kolesz
terin-kémlést, ezenkívül s.avszám meghatározást 
csinálunk,. a folyékony parafint a tömény kén
savas próbával ellenőrizzük, .a belsőleges haszn"á
latra szánt parafiut mindig megízleljük. . · · · 

. Szirupok. Fontos az organoleptikus vizsgála L. 
A hipofoszfit szirupnál redukciós, szulfogvajakolos

. nál ferrikloridos próbátvégfühk; Az elixír., thymi 

comp. és míxtura chloralobromata vizsgálata 
bromid tartalmi meghatározást végiünk Volhatrdt 
szerint. A syr. ferri jodati-nál szintén. 

Tinkturák. A gyakrm;t zavarosan érkező . 
· turákat egy ideig >zobahőmérsékleten tartiurk 

ha a zavarosodás, üledék nem oldódik, 
Tinct. digitalis-nál Keller, tinct. strycllniloi-tlél 

Vitali-, ti n ct. ipecacuanhá-:~~á~l1 ~~~~~~~!~~l1~~i~}(J végzünk. Ez utóbbi kettőnél 
mennyiségileg is ellenőrizzük. A házilag 
készítményeknél ez elengedhetetlen. 

Kenöcsök gondos organoleptikus 
igényelnek, amelynek során ellenőrizzük .az 
részek egyenletes eloszlását (szemcsék stb. 
sajnos gyakran előfordul, hogy 
szennyezéseket is· tartalmaznak. (Papír, fa<larab•ok> 
stbc) A szilárd alkatrészeket nem ta;:;a!~~~~\ 
kenőcsöket ·ilyen. esetben megolvasztás és 
'után újból kikeverjük pasta Lassari-nál """'""''' 
savra, ung. emolliens, 
vaselin. cholesterinat.-nál koles:zterinl~~ée~~:~~t<;sf~ 
nálunk, ez utóbbinak vízfelvevő · k 
ellenőrizzük. 

Folyadékok közül sósavat, h~~~~~~~:~l~~~~~~~~~~f ammoniát, formaldehid-oldatot, s 
kámforosszeszt, liquor forina!(lehydi 
mennyiségileg is. vizsgáljuk. 

Kemikáliák közül a jól felismerhetőket 
rum szulfuric., kal. hypermang., stib. 'ulfm·a 
aur., stb.) csak organoleptikusan vizsgálju,k. A 
anorganikus alapanyagnál, ha egyébként <7f•nnV< 

zésre nincs gyanú, csak aniont és kationt 

is 
mutatkozik, •. .,.. ey• c•. v•• .c .• , .. 

organikus 
vagy ennek 
található . . hajtjuk 

Ha az organoleptikus vizsgálat a szokásostól 
kristályformát mutatna, úgy biztonság ked
olvadáspont;meghatározást csinálunk. Leg

'"wLw pl. egészen finom. kristályokból álló sósavas 
efedrirt érkezett, melynek o. p.-ja a gyógyszer
könyvi értéknél magasabbnak bizonyult. (216°) 
Á címkén levő OK l eng. sz. alapján azonban 
K;;~~~·~ hogy a készítmény n~m a Ph. Hg. lV.-ben 
f racem, hanem optikailag aktiv efedrin 

melynek · az éSzlelt o. p. megfelelt. 
Extraktumok közül meghatározzuk a bella

donna- és az ebyészmagkivonat · alkaloidatartal- . 
mát. 

.. A házilag előállított galenikos készítménye
inket is goridosan ellenőrizzük. A higítottsósav.at, 
liquor ammon. anis.-t, sol. arsenicaL ,Fowlen-t 
aqua calcis-t, spir. sali~ylatus-t, vaselin bor.-ot' 
elixir thymi comp.~ot stb. titrál juk. A Plumbum. 
acetic. bas. sol.-nál és syr. simplex"nél sűrűség

. meghatározást végzünk. Alkohol-hígításoknál szesz
fokmérővel ellenőrizzük a hígítás .helyességét stb. 

Ha a minőségi munkára. és a fokozott ellen
őrzésre súlyt helyezünk, úgyannyira, hogy az 
ismertetett vizsgálatokon felül . a vényre elké
szített gyógyszerekből is folyamatGsan · mintákaJ 

. veszünk: kü!önösen nagyobb gyógyszertárakban 
elengedhetetlen egy gyógyszertári analitikus . be
állítása. >>A Gyógyszerész<< egyik számában Olvas
hattuk, hogy a Szavjetunió Egészségügyi Minisz
tériuma · 1951 óta rendszeresített ilyen állást 
a nagyobbforgalmú gyógyszertárak részére. A 
sz~JVjet példa .követése ebben is kivánatos. volna, 

A 709-es gjl(ígyszertár 
·mutzkakiizössége 

Két vizsgálati kérdés 

A gyógyszerésznagy elfoglaltsága miatt nem 
szereti a hosszantartó vizsgálatot; ezért .arra 
kellene törekedni, hogy . a vizsgálat biztonsága 
mellett a reakció ne legyen komplikált, hossza
dalmas .és időrabló. Az ilyen reakciót. sok gyógy" 

,szerész hajlamos mellőzni; pedig az. azonoss<)gi 
vizsgálatot megköveteli tőlünk mind a rendelkezés, 
mind a lelkiismeret. 

. Vegyük elő á gyógyszerkönyvet és lapozzunk 
benne. Itt van az acid .. acetylosalicylic. azonassági 
reakciója. Nézzük meg, hogyan is írja le ezt még 
a IV. gyógyszerkönyvünk is. >>Ha az acetylsal!cyJ, 
savnak nátronlúggal készült 5%-os oldatát néhány 

forralod, majd á lehűtött felyadékot kén-
megsavanyítod, kristályos csapadék alak

salicyísav villik kl, a rolyadékoh pedig az 
ec<,ts<LY érezhető.« 

Tehát . először 2-3 percig fotrální; ma j d 
ugyanannyi ideig hűteni, még az 5%cos oldathoz 

mérni, ez összesen elvesz a gyógyszerésztől 8-10 
percet. Ez bizony sok. Ennyi időt a sok adminisz- · 
trálás stb. mellett kevés gyógyszerész fog az 
acetilszalicilsavnak szeuteini . . . Mivel lehet ezt 
a komplikált, hosszú reakciót egyszerűsíh~n-i! 

Kartársam, jöjjön el velem, - ha nem is a 
debreceni gyógyszertár laboratóriumába, ahol pár 
évvel ezelőtt is megcsináltam, - i(te a 'falusi labo
ratóriumba; és mindjárt vizsgáljuk is meg a követ
kezőképpen: egy kémcsőbe 10-15 cg-nyi acetil
szalicilsavat hintünk, majd néhány csepp 20%-os 
nátronlúgban szabahőmérsékleten pár másodperc 
alatt feloldjuk, ezután 2-3 ml desztillált vizet 
és azonnal kérrsavat csepegtetünk hozzá. Mikor az 
első szalicilsav kristályok ll)aradandóan megj elen
nek, ·jól összerázzuk a kémcső tartalmát, amikoris 
bőségesen válik ki kristályok alakjában a szalicilsav. 
Nem állunk meg, hiszen tíz perc helyett úgyis fél 
percig sem tartott ez a reakció, még lelkiismerete
sebben is végezhetjük, mint a. IV. Gyk. előírása 
szerint. Az. ecetsavszagú folyadékot szépen ki" 
önt j ük a kémcső ből, me lyn ek falán bőségesen tapad 
a szalicilsavból. Hozzáöntünk 2-3 ml desztillált 
vizet és 1-2 csepp ferriklorid-oldatot adva hozzá 
összerázzuk A folyadék sötét ibolyasiínüvé válik. 
Legalább 8~9 percet megtakarítunk drága időnk
ből. .. 

Nem sokat, csak két lapot· fordítsunk gyógy
szerkönyvünkben . . . Az acid. laeticum azonos
sági reakcióját a gyk. igy írja elő.: >>Ha tíZannyi 
vízzel higított tejsavat fölös cinkoxiddal foralsz, 
a megszűrt és lehűtött semleges oldatban többszöri 
heves összerázás után lassanként bőséges kristályos 
üledék keletkezik.<< Tehát 'forralni és szűrni kell . 
Különösen a szűréshez nincs sok gyógyszerésznek · 
türelme (és ideje sem). járjunk el tehát az én 
módszerem szednYkövetkezőképen: 15-20 cg-nyi 
cinkoxidat- 2-3 ml . desztillált vízzel forralásig 
melegítünk. Ekkor a vizsgálandó tejsavból addig 
csepegtetünk a zavaros folyadékba, míg az csaknem 
feltisztul, ill. a kémcső alján szemernyi por van 
még. Átöntjük a folyadék tisztáját egy másik 
kémcsőbe, melynek alján kihűléskor temérdek 
cinklaktátból álló hószerű kristály fog megjelenni. 
Előnye ennek az eljárásnak, hogy nem kell a folya
dékot szűrni. 

. Ez a kiragadott egy-két eset azt példázza: 
a sok felesleges adminisztrációs munkán kívül 
a gyógyszerészt még sok felesleges munkától 
lehet megszabadítarü, hogy több idő álljon rendel
kezésére a beteg dolgozóknak kiadott gyógyszer 
minél tökéletesebb és gondosabb elkészítésére. 

Szilágyi Lajos 
Iregszemcse 

A gyógyszerkönyv! előírások arra törekszenek, 
hogy a vizsgálatok során az egyes reakció-folyama
tok lehetőség szerint teljesen végbemenjenek és 
így az átalakulás teljes legyen. Ezért a IV. gyógy
szerkönyv leírása szerint ai acetilszalicilsavat 
nátronlúggal tartósan forraljuk, hogy a vegyület 
teljes egészében nátriumszaliciláttá és nátrium-
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acetáttá alakuljon .át. Ez. esetben az oldat sava". 
nyításakor ténylegesen szalicilsav-kristályok válnak 
ki és az.ecetsav szaga is jól érezhető. Szobahőmér
sékleten- nátronlúg hatására először az acetil
szalicilsav nátriumsója keletkezik, de mellette 
nátriumszalicilát és acetát is. Feltehető, hogy a· 
sava!Jyításkor főként acetilszalicilsav válik ki, 

. s csak kisebb mennyiségben szalicilsav. Minthogy 
a szalicilsav vas( Ill)ionnal igen élénk színezödést 

ad, . a vegyületet. azonositani .tudjuk • ·· .. · 
Lajos által leírt módon is, még abban · 
is, ha a készítmény eredetileg szabad ouu•c.<~>,<; 
(szennyezésként) nem tartalmazott .. 

A tejsav azonosítására leírt módszer ue:va,,c 
csak gyorsabb, mint a 
és a kancentráció het·"rt'""'v" 

· álló csapadék válik le . 

HOGYAN FOGLALKOZZUNKAHALLGATÓK_KALA _._~~L~~ 
számú közlemény) 

27. Rp.[ 
Acidi salicylici 

g 5,0. 
V aselini 

A GYÓGYSZEiffiSZ 
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(jtl~~~;~~d~:i"((;p~e~~i:~~ii!1tá!t~~fr~~t:t~~~t~ 
mentaolajat).az ánizsolajlit · .• viszont 

i't;~,iv<;tt<~síi:hető anetúllal, .!helyet az évtizedes 
gyakorlat is mutat. Rom dr . .javaslatot 

folytassanak kísérletekeL a belföldön 
kifogástalan minőségű aneto.llal, a liquor 
anisatus és a pulv. liquiritiae comp. 

;zítéséhez való. felhasználása szempol)tjáb\í]c 
a természetes .illóolaj ok hatóanyagainak 

után nem egy esetben látunk. 
termesztését szintén sikerült 

A GYÓGYSZERtsZ 

Az illóolajgyártás hazánkbi!n üzemi arányok
ban megindult, de telíes kifejlesztéséhez még 
hosszú idő · szükséges. Az eddigi eredmények 
tanulságai : l. nagyarányú gyártás csakis ott lehet
séges, ahol a nyersanyag kellő minőségben és ren
delkezésre áll, 2. állandóan szelektálni kell a növé-

. nyekét a termesztés során, 3. az illóolaj jellemző 
alkatrészeit elő kell állítan.i és az iparban felhasz
nálni. 

Az illóolajgyártás technikája már ismert, a 
nyersanyagokkal azonban sokkal részletesebben 
és behatóbban kell foglalkozni. »AZ illóolajgyártás 
a növénytermesztés és a szerves kémia édesgyermeke, 
mindkettő korunkban hatalmas. arányokbanJejlő-

. dik, ezért ezen a vonalon sok szép eredményt 
és meglepetést .várhatunk<< - fejezte be elő
adását Rom Pál dr. 

Az értékes előadáshoz többen hozzászóltak 
Bayer István' dr, az illóolajtartalmú drogok valu
táris jelentőségére és . a gyógyszerészeknek az 
illóolajgyártásba való fokozottabb bevonására mu
tatott rá, Molnár István dr. a kémiai és botanikai 
vizsgálati irányok összefüggését emelte ki, Sulyok 
Győző dr. a termesztés, szelektálás hozamra és . 
hatóanyagtartalomra vonatkozó problémáit fejte
gette, §chnéidet józsef az ország különböző terü
letein elhelyezett kutatóintézetek . szükségességét 
vetette fel, a legmegfelelőbb termesztésj helyek 
megvizsgálása céljából. 

Meg kell állapítanunk, hogy az előadás iránt 
inkább· kutatói, gyári vonalon érdeklődtek, amint 
ezt' a hozzászáJások is bizonyítják. Pedig a Gyógy
szerész Szakcsoport tudományos előadásainak egyik 
legfőbb célja éppen az, hogy kiépítse az elméleti 
és gyakorlati együttműködést, elmélyítse a tudo
mányos kapcsolatot a· kutató laboratóriumokban 
és a tára mellett dolgozó gyógyszerészek között. 
Ez azonban csak ugy valósítható meg, ha a gya
korlo gyógyszerészek minél nagyobb számban 
meghallgatják. és hozzá is szálnak szakcsoportjuk 
tudományos előadásaihoz; 

Király Ilona dr. 

A GYAKORLÓGYÓGYSZERESZ MŰHELYEBŐL 

közben mert lehet, sőt van is eltérés a különböző módon 
készített gyógyszereknél, ízben, szagban, sőt kémiai 
bomlásban is. 

. . Különös.en két szempontra kel) tekintettel 
lenni · az egyöntetű .expedíció kérdésében. Az 
első tisztázandó szempont az, hogy mit oldjunk, 
vagy mit ne expediáljunk oldatban, hanem 
szuszpendálva, a második. ~erdés, amit tisztázni 
kell, az összeférhetelenség gyakori kérdése, amit 
egyöntetűen kell megoldani. 

Az első esethez tartoznak azok a mixturák, 
amelyek készítésekor az alkatrészek oldatl;la vihec 
tők ugyan, de állás közben valószínűen változást 
szenvednek. Kicsapódás, ]erakódás keletkezik ben
nük, egyenlőtlenné teszik az adagolást és elveszik 
a beteg bizalmát. A leggyakrabban előforduló, · 
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lyenfajta .bajt okozó, illetve jogos ranaszra okot 
adó együttrendelés, a hipofoszfit-szirup rendelése 
feniletilbarbitursavval (fenobarbituráHal). Recep
turai problémáról lévén szó, általános .direktíva 
nem adható, mert az arány, ha nem is minden 
vénynél, de minden esetre minden 'orvosnál más 
és más. Az aránynak e változatosságát a két 
komponens mennyiségének állandó megváltozta-. 
tásán kívül, nagyon növeli a hozzárendelt szerek 
száma és mennyisége. Mint tudjuk, gyakori »kisé
rője« a két szernek a bromidokon kívül a tinkturák 
és az extrakturnak ·hosszú sora. 

Előljáróban csak annyit, hogy ehlher•'il';~ 
tetben a legtöbb gondot és bajt az anr1vir·a 
jött natrium nitrosum okozza. A 
könnyíti az a közismert tény, hogy a nnnt·se 
savanyúl nem tűr. A h(pofoszfitban való 
esetén mi úgy járunk el, hogy a nitritet 
foczfit térfogatával azonosmennyiségű .,,,ucu,,,u 
üvegben adjuk ki ~s megmondjuk a be:teg·ni 
minden esedékes bevételnél mind a 
vegyen be, egyórás időközben. TeJrm<~SZLo!e:sen 
és az üvegbetét megfizettetése itt-ott 
magyarázgatással j ár, de ezt a kis esz;meéseté 
mind a ketten szívesebben vállaljuk, mint 
or.shoz való visszaküldést, illetve menést. . 

. '· Szerelnénk foglalkozni az itt . 
létével, azzal, 'hogy miként lehet rosszul 
vagy oldatukban egymással reakcióba .lépő 
gokból tiszta, jólszűrhető oldatot készíteni. 
jelentene, ha egy-egy készítési mód 
problémáink megoldásában. Az eddig ö': sszegjrüjHi 
anyagunk bizonyára le fog redukálódni, 
saink ezirányú közlései ti ztázni fogják 
kételyeket, amelyek eddig felmerültek 

Vörös 

Készítettün~· néhány »Oidatot<< fenobarbiturál' 
ból hipofoszfitszinlppal és azt tapasztaltuk, hogy 
előbb-utóbb észlelhető a kiválás még alacsony 
koncentráció' eset én is. Azután eldörzsöltük a feno
barbiturált a sziruppal1 majd arabméiga porával 
szuszpendáltuk a port .. Legalkálmasabo kés.zítés
módnak az arabmézgaporral való szuszupendálását 
tartjuk. Ezt a készítést azért tartjük jónak, mert 
az· így készített gyógyszer üvegének a falán nem 
volt látható az az üvegszerű apró kristályos ·lera
kódás, amely mjnden másképen elkészített i\vegen 
látható. volt. Nagy · hátránya ennek a készítés~ 
módnak az esztétikai hiányosság<!, az, hogy nem 
sze p a szirup. Megszoktuk, hogy a kanatás orvosság 
tükröző, tiszta legyen. Hátránya még termé>zetesen A csipkebogyó 
a. gyakori felrázása is a készítménynek .. Bizo- Halmai jános dr.-nak »A Gyógyszerész« 
nyára kifogásolható az is, hogy a gyakori intenziv számában a csipkebogyóval foglalkozó 
levegőérintkezés a szirup vasát oxigálja. Ez cikkéhez szabadjon kiE!gészitésül néhány 
a hátrány azonban nem .. ér fel avval aZ előnnyel, latból vett megjegyzést fűznöm. úgy 

·•·•· ·c· ,·omit a nyugtató egyenletes allagalása jelent. hogy erre szükség lehet, mert a kö:i:önség 
Nyugtató .esetében a nappali adagra gondolunk, ismerte a csipkebogyó értékét és sok ese1tbeJ 
amit ha növelünk, kellemetlen álmosságérzettél házilag intézi a drog· gyűjtését, száritását 
jár. Ha a szirupban nagyobb adag fenobarbiturál használását. Viszo~t a csipkebogyóból '·'"""'' 
van rendelve, a szirup savanyúsága nem engedi tea értéke nagyban függ a gyűjtés, 
oldatban f!!aradni a fenobarbiturált, minden.eset~ elkészítés mikéntjétől. Fontos tehát, hogy a 
ben kicsapódik, kevésbbé lesz jól .eloszlatható.~ szerész erre vonatkozó tudnivalókat és av,,Jio,rf:i· 
mintha szuszpendáljuk. · tanácsokat adhasson a 

:4 hipofoszfit szirupot gyakran rendelik a feno- Házilag a szárítási eljár~s a következő.: 
parbiturálon kívül bromidokkal, egyéb sókkal, élénkvörös, frissen begyüjtött, húsos termést 
tinkturákkal stb.-vel. Ezeknél a keverékeknél, azt hengerrel feltörjük vagy elzűzzuk.. (Vas 
m0ndhatjuk, mindenesetbeil indokolt a >>használat más fém-esz)<:özt a szárítás előkészítéséhez 
előtt jól felrázandó<< jelzés •. Vonat]<:ozik ez a használhatunk, mert a gyümölcs nedve sa\rantV 
nagyon gyakran expediált mixtura sedativa-ra is. kémhatású, valamennyire oldja a fémet és 

A kreozotál-emulzió készítése is adott vitára · katalit(kusan , a Az így 
·alkalmat. Ennél abban állapodtunk meg, hogy készített, elztízott bélelt 
· a felírt kreozotál-mennyiség j<:étszeresét véve az ben a sütőbe a sütő 

~'", .• , .. ";~:~~~~tf:~1tt1JJ~~~aJz~ee;m~u~ll~zi~·~ó!;t~;;;E[~;!;~~i~~~~···· hogy a levegő átjárja. A hő1nér·sé~:letet ~~~~":~:;:;~~'< .. kísérjük, hogy 60--.-80 foknál magasabb ne 
ezután a A szárítási eljárás kb. 10 órán át tart, de 

t'!nk szerint 2 g kreozotálhoz 5 g a teljes kihűlésig a sütőben marad. A sza.rm1s 
szükséges, de. ~vvel a mennyiséggei olyan szép természetesen ha mód van rá, több 
>ltej« készíthető, ami nem válik szét hosszabb végezhetjük. A száraz bogyó megtartja 
állás után sem. Itt persze feltételeznünk kell, színét, alakját, míg a túlhevített megsárgul, 
bo gy a. napi I g-nyi 2-4-szerre 'bevett aráb- lesz. 
mézgápor nem okoz hátrányt a betegnek sem A kimagozott · csipkebogyót ugyanezzel 
emésztésileg, .sern a gyógyszer felszívódása tekirt- . eljárással szárítjuk. Egyszerre csak annyi 
tetében. Eddig a nem, vagy bizonytalanul oldható csöt magazzunk ki, amennyit a tepsikben 
anyagok keverékével foglalkoztunk, hátra van hetünk .. A nyersáru ugyanis levegőn állva 
az említett összeférhetetlenség, amit arra az időre vitamin-tartalmábóL Nem hanyagolható el 
hagyunk, amikorra elegendő anyilgot gyüjtiíilk; a tény, hogy a gyümölcs illóolaj a diuret 
össze. hatású. Csersavtartalma viszont . befolyásolja 

.us 

.kÍtáiic'Ít~; fog. vezetni. 
·A másik segítségünk : a továbbképzés.· Helyes
látnám több hallgató felvételét és két csoportra 

Js~;~!~~!;1~V~annak,•akiknek.las§ú.l\ Jen]póésJöblí'eL 
;z kapni, .evés közbhi. fedeztük fel, hogy· 
"""'"ll éhesek vagYiüÍik. Szeretnén1< pár reakciot 
'"''unu a különféle szulfarnidokról, érdekelné él;y · 

a különféle antibiotikumok szintéziséf.ől 
·· örömmeL pillantimánk be a ,protonok és 

neutmnok - 1953-as 

A GYÓGYSZE!illSZ 

Nekünk az elmélet mellett a gyakorlati élet 
is kell, én Végh docenstől megkérdeztem, hogy 
miért nem megy a Ph. H. IV. szerint a timo! 
azonassági reakciója. Két szóban megkapta!ll a 
helyes magyarázatot. Nehézkesnek tartottam a 
vizsgálatokhoz a klórgáz előállítását, itt egy szóval 
egyszerűbb lett minden : Ch loragenium. -

.Gondolom, így kerülhetne »A Gy-ógyszerész<< 
is közelebb hozzánk, ilyen egyszerű, minden gyógy
szerésznél felvetődő gyakorlati problémák, ismer-
tetésével. · 

OKI•engedélyezések ügye: Nem tudjuk, hogy 
az · engedélyezés milyen szennyezést enged meg. 
A gyógyszerkönyv szerint tisztasági vizsgálatokat 
is végzünk, így ki van téve a gyógyszerész annak, 
hogy mivel nem túdja, hogy az engedélyezés, 
mire szól, a kapott gyógyszert mint meg nem 
felelőt visszaküldi. Kérjük az engedélyezések publi-
kálását; · 

Nagy Albert f. vezető, 
Dunakeszi. 

Termelési értekezletek 
A "'Budapesti oy. V. Szakszervezeti üzemi. Bizottsága 

februári termelési értekezleteinek anyagából kiemelünk 
néhány olyan szempontot,-arnelyeket alkalmasaknak vélünk· · 
arra, hogy. a felsőbb szerv~k tudjanak róluk, elbírálják és 
esetleg megoldásukkal is -foglalkozzanak. Az értekezletek 
alaphangjából az csendül ki, hogy a jó,- a gyárak réSz~ről 
is rugalmas gyógyszerelJátás miként segítette a gyógyszer., 
tárakat a megnövekedett forgalom lebonyolításában. 

Általában majdnem minden /értekezleten, a buda
pes_tiekkel egyidőben lezajlott vidéki felelősvezetői · értekez
leteken is,. felrnetült az a kivánság, hogy a vállalatok 
kövessertek el rnindent a 15%-os térilés átalányozása --érde
kében. Ez az intézkedés, ez az eredmény elsősorba1:1 a 
rninőségi gy.ógyszerellátást javítaná meg. Sokat foglal
koztak a munkáer6 helyes bevetésével. A I Il. kerület 
javaslata szerint, ez csak kataszterszen1en és a felelős 
vezetők és a kerületi felelösök bevonásával oldható meg. 
Ezzel kapcsolatban mutattak rá arra is, hogy a több és 
j o bb munkának, a nehezebb munkahelynek a szocii.ilista 
bérezésben_ is meg . kellene nyilvánulnia. J< aszás józsef · 
tisztiorvos felszólalásában egyebek között a _visszahozott 
üvegek fertötlenitését sürgette. Az értekezlet helyesen 
adta meg a választ: gyógyszerészi vonalon eddig mirtden 
kezdeményezé~; javaslat eredmériytelen maradt, vegyék 
tehát most az orvosok a kezükbe, vigyék 6k az Eü. MinisZ
tétiUm elé ezt a nagyon fontos.egészségügyi kérdést; 

-A VII. és XIV. kerület termelési értekeztetén behatóan 
foglalkoztak a Szócialista Egészségügyért- (Munkameg
javító-) mozgalom1 eredményeivel és- hiányosságaivaL A 
kádereket- - mondották -- munkahelyükön kell felku
tatni, munkájuk közben megismerni és nevelni. SzaKítani 
ke:U- aZzál '-a módszerrel, mely a káderek kiválasztását 
pusztán életrajzok tanulmányozására korlátozza. Az anyag
ellátással, -helyesebben a betegek felesleges küldözgetésével 
is. több termelési -felelős foglalkozott,-: - javaslataikat 
továbbitottá_k, ez· a szaksajtó -hasábjain -nyilVán úgysem 
oldható meg. Ugyanitt elfogadták az alábbi határozati 
javaslatot: 

)}A jobb munkaerőgaZdálkodás -elérése céljábó~ szaksé
gesnek tartanánk minden gyógyszertár munkaerő-szükség
l,~tének megál.Iapítását. A jó és kielégitő rnunka céljából 
k'trjük vállalatunk vezetőségét, hogy ehhez vegye igénybe 
a szakszervezet segítségét. üzemi bizottságaink minden 
tagja gyakorló .gyógyszertári_ dolgozó, aki tisztában ~n
a ·gy"ógyszertár rendeltetésével és annak munkaerőszükség.: 
letéveL Tömeges megbetegedés esetén csak onnan vegyünk 
el kisegítő munkaerőt, ahol már előbb megállapitott felesleg 
mutatkozik. -Nem vagyunk hivei a túlórázásnak- minden---
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tln~. eltekintve azér_i: sell),-- ·_mert _.;;t, ~dolglt)_Zó, .·aa1k~i~,·,t~~S:~\~~· 
ideig napi 12--,13 óráf dOlgozik-:maga is a t 
kerül. · 

javasoljuk, hogy járvány, vagy· tömeges megbetege
dések esetén »minden ember -a fedélzetre« -_-jelszóval 
dolgozótársaink egészségének mielŐbbi visszaádása érdeké~. 
ben a vállalatunk ügyvitelénél dolgozó gyógyszertári 
dolgozó_k, vala'min-t a Szak;felügyelők is jöjjenek a gyógy 
szertári dOlgozók segitségére, álljanak be a gyógyszertáral5ba 
dolgozni. Egy, a_ célunk: beteg dolgOzó _társainkat _niinél 
~l öbb, visszaadni- a- termelésnek. Nagyon hátráltatja trtun 
kánkát, h\lgy közülünk is sokan megbetegedtek. Meggyőző
désünk, hogy ennek- Oka részben a -visszahozott- piszkos, 
fertőzött ·üvegek; Felvilágosító munkára Volna szükség; 
hogy ~éppenúgy, min,t a~ ogy ·a tejesüVeget tisztára:·kimosva 

.-!tell.; visszavi_nni,-ez még.fokozöttabb mértékbenvonatkozik· 
a- gf?gyszeres üvegekre. Szükség Volna --a_ napisajtó._ 'segn:. 
ségére-ehhez a felvilágositó munkához; de·egyéb-k:é_rdések
-ben -:is, min_t- >pl. a várakOzók' türelmetlensé·ge ··slb.-:.-· .. .-.-{( 
·; , A 801-es~ Vörös Csillag-gy<)gyszertdr termelési fele-
IQsén ek ___ beszámo_Iójából idézzük a_ .bevezető részt,- mivel 
ez alepvetően megvilágítja az egész értekezlet lefolyáSát .. 

· öt nap mulva lesz egy éve, hogy Ratko Anna miniszter 
elvtársnő megnyitotta é~ _átadta hivatásának gy.ógy_Szer
tiÍrunkat. Egy éV'-tiem_elég idő ana, hogy sok tap_asztalatot 
sztlrjünk le. Kúlönösen, ha meggondoljuk, hogy a mi 
utunk nem kitaposott út volt, hanem újszeríi, szakmánk 
minőségi változásának időszaka. Ennek a patikárrak voll 

_feladata, hogy bemutassa a magyar gyógyszerészet jövőjét, 
~gyengesse a job)) gyógyszerellátás útját. J:apasztalatok 
biány_!Íban botladoztunk, keresgéltünk és bizony. sok aka

. . dályba ütköztünk. Nélkülöztük _ azt _a Jehet6séget1• hogy 
-B~~-~~képün~e"t,, ~, Szo_vjet.unió. __ szodalist~ -gyOgy~zer~szetét 
es -~nnak f_ejlodeset e_r:edebbenláthattuk.-volna. De_nemcs'ak 
azt nélkülöztük, hogy mi-. láthé},ltuk, vagy .-onn·an .közvet.,. 
lenül-segítséget kaphattunk \'Olna, h_~nem· Ulé'g a gyóg)r
~zerJá-t. tervezőinek elgondolását is alig~ alig, __ ismerhettü_k 
·meg. -_fiamat .magunkra. mardclfunk. Sza~m~i_' .előrehala
·,d_ás~nk aka~filya .v~lt az .is:. .hogy_ krit_i_káLb§ven kap_tit~k~, 
_de _:utmutata~t:kev~set.~A?;t Jt_ell-mond~ni,_-hogy_-ami_t· csinál
tunk) d11agunk csináltuk. Természetesen:. tapasitalat __ itélkül 
Hyert nagy átalakut~st nem ·tehet mindjárt -jól- csináiuL 
; , ,: .:.:A"?:_ újszer~ség- "munkánk- menetére _' ~rösen- . ráütöfte 
bélyegét. Sokal kell. illenelközben változtatnunk.: Azt 
h:iS_zem azonba:n~_ egy·.-év tapogitó_zása elég. volt _ _--ah:ho~, 
~ogY:-,-ho~z~fogjunk az_ új ,gyógyszertári _,munkanwnet 

- 'jQirányú ·terögzitéséhez. M,a már tudjuk-,: mit csiná_lfunk 
rosszul, talán azt- is tudjuk, hogyan kellene jól: csin~ílnL 
Ezekhez az elgondolásainkhoz_ kérjük vállalatunk és veze--· 
tőink segi-tségét_ Irányelvek m~ghatározásában és gyakor
lati.. kivitelében egyaránt :vannak elgondolásaink, és. -hi 
ezek_ megvalósításához mégkapjuk _ a hozzájAvulást és 
se-gítséget, . : má~odik évünket -.eredményes_ebben- fógjllk · 
-befejezni,:-mint-a_z- _elsőt. · _.- - -_ .. _ ---- -------' _-,:_,-. __ , 

Munkánkon keresztül szerftném-: az' Clső 
-.év· -eredménYét. __ Mun-kánkban vizsgál()rj:I, 
hogy egyénileg ki járult hozza 
a~ -gy~gy~z_ertár 

maradt 
inkban. -Jelkelteni. 
még. most:is- csak 
fon~osnak;--hog)r- .az -ö m,,,;~'";,",/ 

;_nélkül' arra, hogy 
teszi~e te}jessé,- vagy 

Íoglalkozni egyénileg a 
hogy ki miben segítheti 
munkájávál,. Itt az ·ÜB 
Elkésve alakultunk ,meg 
kezdtünk. A ;dolgozók 
ÜB mit- -csinál, , találl .- -

mondani;- merteez~;m~.a~~:~f:~~~~~:~~e/ tositjuk,;hogy v 
-»hát.mit csinál. az 

a 
és 

szivesen ho~g~y~s:asi;~h~~l~:~kzrt.:~r 
újra tarka mo"'dják, sokáig 
és nem is van két köpenye. Ez 
feltűnő en Sok a nem fehérpatinás köpeny a-,,.,i)iv si 
tárakban. Pedig'; egy kis- rugalmassággal 
rajta. Engedélyezzék a vállalatok, hogy ml!ldenki 
mosassa a köpenyt és fizessék meg a dolgOzóknak 
tási költséget 

Természetesen mindenütt nem lehettürik 
kerület termelési értekeztetén túlságosan rál'níltetl•ek 
den t , Dávid Ágoston- szakfelügyelőnek 
érdekes és folytatást igénylő előadására. 
kissé elsiették magát az értekezletet 
állapíthatták volna meg, hogy. a x 
gyógyszertára és gyógyszertári-- do1lgozó.ia 
20-án 100%-osan teljesítette április feliljáJrrlá:;át 

vezetq s~ól~lt fel o!y~rt. értelemben, liog}'Íúl··. 
a felaJanlas _es az_ elbtralas, ha _már febfuátbaíi 

eredménYt hirdetnek a szabá.dságLtnk K_-_születés
t_örtént felajánlásokra. l(ülönben ·épp~n-:a .munka., 
vonalán_az einökön kívül senkfnek sem-·-Volt jelen

Ez az erős és jól dolgozó kerület_liibb problémái 

ésa takarltónő: özv. Bóbits Józsefné 200:-200.- forint 
jutalomban részesültek.- -

l(omárom megye 
1). gyógyszertárak első helyezettje a 28-as dorogi gyógy

szer-tar; mely elnyerte az Eü.-M. vándorzászlóját. -A gyógy
szertár dolgozói 800.- forint jutalorhQan részesültek. luo+h<>+ett volna. · ' 

I I. termelési.· ;-Útekezlete Fejér megye nem közölt adatokat. · 
Nógrád· megye nem közölt adatokat. 

GJ!ór megye 
."A gyó$yszertárak első helyezeÜje a. 19-es soproni 

gyogysze_~tar, mely elnyerte az Eü. M. vándorzászlóját 
A felelős vezető: Tanay Istv--an dr . .igazgatói elisinerő 
levelet és könyvjutalmat kapott, a technika: Szenecsey 
Bél-áné, vala!Jlint a takafítónő; Benesik Erzs-ébet 200.-
200.- forint jutalomban részesürt. A -második helyezett a 
~ 39-~s ,~övő~ gyó~ysze:tár. A fele~ős vezető: Kocsis János 
tgazgatoi eh~mero levelben és könyvjutalomban, Hetzer 
Uona techmka 200 . .......:. forint, a takaritónő: Horváth 
Rezsőné 100 .. - forint jutalomban részesült. A harmadik -
helyezett a 17-es gyógyszertár s-bpronban-. Á feleléís vezető:· 
Nikolits Károly dr. igazgatói elismerő.tevélben és könyv
jutalomban, .a technika:: Binder _Ottóné és a. takarítónő.· 
La vranics Ágn'es 100.-100.- fOrint jutalomban résZeSültek· 

Vas megye 
.·.,A g)ró~yszertárak első- helyezettjf a 34-es- uraiújfáiú(. · 

gyogys,~ertar, mely, elnyt;r~e. a_:;; Eü. M. Vándorzászlój-át~ 
~ fele!os vezetq: ~ezes Mtllalyne 300.- forint' jutalomban 

· resze~ult. A masodt~ helyezett az l-es szombathelyi gyógy-:- • 
sze:tar: A beosztott gy~gyszerész: Szigetvári.Zoltán 200-.-:.::-. · 
fonnt JUtalomban részesült. A harmadik helyezett a 3:3.:as , 
szenlgotthárdi gyógyszertár. · A beosztott gyógyszerész: 
Czira Jenő 200.- forint jutalomban részesült. · 

V eszprém Tilegye · 
A gyógyszertArak első helyezettje a 25-ös pápai g)'ógy- ·. 

s~ert~:', mely elnyerte az Egészségügyi Minisztérium vándor-· 
zaszloJat. A felelős vezető: Szuhomal Róbert 350.- foriilt 
a beosztott gyógyszerész:- l(arloVitz Adolf 200.- .forint' 
a laboráns: PethQ. Mihály 250.- forint_, a takarítónÓ ." 
Antal Perenené 200.- forint jutalomban· ·részesült. . 

Zala megye 
A ··gyógysZ_ertárak első helyezettje a 4-es cseszti-egi 

gyóg);"szert~r, mely elnyerte az Eü. M~ zászlQját A felelő$ 
- ve,z~tő: Majorszky Erzs-ébet 300A- forint, -a takarítónő :·w·-

BaJmt Irén 200.- forint_ jutalomban -részesült._A második -
J:telyezett a 8-as lentii gyógyszertár. A felelős vezetéí :·· 
Fere?-czi István 300.~ forint jutalomban Í"ésZesült. A har
madtk helyezett_ a 7-!}S kiskomáromi gyógyszertár. A felelőS-_ 
vezet~: Német~ József. 300.-,- forint jutalomban ré§zesüit: 

Somogy megye 
·A gyóg.yszertárak első helyezettje a 29-es kadarkutic 

gyógyszertár, mely elnyerté az Egészségügyi Minisztérium 
vándorzászlójáL 

Bilrimy'a megye 
!).. gyógy~ertárak első heir.ezettje a 3-as pécsi gyógy

szertar. A gyogyszertár dolgozOl 1600.- forint jutalomban 
részesültek é~ elnyerték- az ___ Eü. M. vándorzászlójAL 

Tolna'_ megye · 
. . . 

, A gy_ö~yszertárak ~lső helyetettje a 10-es _dombó_V:ál'i 
gyog_ys~e~tár, mely elnyerte az Eü. M .. vánd-orzászlóját · 
A másod~k.:. hely:.ez.ett a 2~~as ~-iregszemcsei gyógys~ertár, 
meJy a valla~ati- JUtalomzaszlot nyerte -el: A- harmadik 
helyezett ·a 4-es bátaszéki- gyógyszertár. A felelős vezető_~ 
Wjlly Károly 200.- forint jutaiolTiban részesült. 

Bács-Kiskun megye . 
A gyógyszertárak Olsó hélyezeltje a !9-es bajai gyogy

szertar, meJy elnyerte az Egészségügyi Minisztérium vándor
zászlóját. ·-l(dpp_ Dezső felelős vezető 500.- forint jutalom
ban ~észesült. ~ második helyezett a. 14-es apostagi gyógy
szertá!· A felel os vezető: yarga Gyula 500.-for-int jut~lom
ban rcszesült._ A harmadtk helyezett a 64-es kiskunmajsai 

_:-gyógyszertár~ A felelős vezető: Bak-os József 400.- forint 
jutalmat és oklevelet kapott. · · 



Csongrdd megyé . 
A Vállalat a gyógyszertárak munkarnegjavf!ó-niozgal

mának. beindítáSában és , vitelében kiemelkedő.·-·mtiti.kát 
végzett -és ezzel elnye'rte a Gyógyszertárt l(Öz·p~órit \ráridor
Zászlóját. A gyógySzert~rak első-helyezettje az 5l..:es 'sZ~gedi 
gyógyszertár; rnely _elnyerte az Egészségügyi Minisztétillm 
vándorzászlóját"' A második a 76-os szentesi gyógyszertár, 
mely elnyerte a Vállalat-vándorzászlóját. 

I;JékéS megye ·; 
A .gyógySzertárak ·első helyezettje -az 52-eS_ orOsházai 

gyógyszertár~ mety elnyerte az_ Eü>M. ·v~ndorzászlóját. 
A felelős· vezető: AdámkovitsÁdám 200.:......,- fo-rint-jutalom-_ 
ban- részesült. A nláSodik a 70-es kondorasi gyógyszertár. 
A felelős vezető: Lengyel Frigyes 200.- forint jutalomban 
részesült. · · 

Szolnok megye- _ _ / 
A gyógyszertárak elSő helyezet~e az 54-es tiszáföldvári 

gyógyszertár, mely elnyerte az Egeszségügyi Minisztérium 
vándqrzászlóját. A felelős vezető 500.-:- f-orint jii'talomt~an 
rész_esült. A m,áso~ik- a -31-es· kiskunhegyesi gyóg-yszettár. 

,--~ tec~nika: Hazi Eszte.r 300.- forint ju~álomban részesült. 

,Hajd~ megye 
A gyógyszertárak első ·helyezettJe a 23-as- debrece_ni 

::;if.Yógyszer~r, mely ...._elnyer-te az· Eü. M. v,ándorzászlój/:lt. 
·" A;feehirii{a--: Pinty e Anna.250.-.........:forint jutalomban részesjH-t. 

A második a 2-es gyógyszer~ár, a harmadik a 43-as gyógy-
szert~r, · -melye~<a Vállalat. vándorzászlóját nyertié_k, el. 

Szabolcs megye _, 
gyógyszertárak .első helyeiettje. a 49~es nyírbátori 

.. :gyógyszertár,· mely _elnyerte az· Eü-. ~- vándo:r_zászlóját. 

HfVes ·megye 
A gyógyszertarak első helyezettje a 38-as recs]j:i gyógy

~zerJar~ me1y elnyerte az Eü. M~ vándd'tz.ászlóját. 

· BorsOd megye 
A gyógyszertárakelső helyezeftje az !l0'esózdi gyógy

>sze'ril,ár,_ mély _élnyerte·az Egés~ségügyi Minisztérittm- vártdor
zászlóját. A felel6s vezető: Nagy. Ervih dr. 300.- forint 
jutalomban részesiUt. A második a 47-es miskolci gyógy
szertár. j\ -felelős- vezető : Geszti Imre 300.- forinqutalmat 
t_rajJ~_tf. :A harmadi~ a ~9-es ·szikszói gyógysZertár. 

H 
A gyógyszertárak munkarnegjavltó-mozgalmanak .első 

negyedévi·értékelése megmutatja, hogy a gyógyszer-qírakban 
a munkaversenyt meg lehetett- és ·meg kellett valósítani. 

· Bebizonyította, hogy gyógyszertári dolgozóink megértették 
a minőségi munka fo-ntosságát, javítbtták _ munkájukat, 
de egyben az -értékelés -fel~árta a_ hi;ányosságokat ·ÍS,_ és 

---hógy --kiküs_zöbQ,ésükre -mi. -a·- feladatunk. ·--- __ . 
Az ellenőrző személyek (leltárbrigádok ls) ~ tekintet 

nélkül beosztásukra-"'.. a versenylapon kézjegyükkel ellátva 
tíintették fel megjegyzéseiket. TermésZe~es, hogy.- azo,~, 

nem. ren~elkezllek megfelelő_ sz3.ki_smerettel, _a ·_sza_~~ai_ 
pcmtok1nál szükség, csupán egy .vonással jel~zzék 

~~"~:~,·····~~~~:~ri~~~~~~1~~·t,·g~o;n~ct~o~t; .. keiUordltani arra, !•ogy 
beküldjél) -a versenylapoka_t, 

nevelőQlunk,á-t. :Előf_otdul; 
nem.~;,megfeleltíen -~-kezelik 

kérésére csa~ __ ho~s;zá_bb 
a_ versenyrrtozg?l-om 

gyógysz~rtára~b_an-_-i_~ f-Ontos 
ezt a· hlányósságot _-is ki 

poritosan !ártsák be a kiadott 
jel~nt~s elkészítésére és- határ

eze~ elmulasztása nagymértékben 
1:" 

. A GYOGYSZEJU!SZ SZAKCSOPORT ludomárrtyos 
clíJa,dásal_koretélben június 19""", rp,Jlnteken háromm,gy,é<J7 
_Ól'laJkOir. az Egyeberni Gyógyszerészeti Imézet előadótermé
~m Simon. Sándor dr:. (Gyógy:szell'ipari Kutató Intézet) 
es Kolos Ede dr. (Magyarr- Pllarma) .~zámolood< be a 
Jnangu~a:l<ér>eg hatáanyll!g1aiV!al 'loaj>csO!atOJS kutatásatkróL . 

Prömmel olVástarn,- hogy 'vég1~e:~~~:iJ~~;N~~: tatnak újítáSokat .. Nem szabad 
hagyni, me:rt sokszor egészen kis 
szűlethetnek. -

Már _1952 augusztusában beadtam 

típusú gy_ógyszertár ·te~v;e~'t:,ia:~rn~i~r!e)~:~~Ji~,;t;f~~!~~;~1 kaptam .. • Pedig újitásom 
dolgozhatnának olyan -
vannak, lábuk nem tönkre - sőt 
gyógyszerész is elláthatna felelős vezetői állást, 
lábát elvesztette. 

úgy gondolom, minden kartárSat nagyon 
_hogy hogyan lehetne a gyógyszertárban 
Mivel a tavalyi újításomra nem 

egyszerű' eszközo~·k~kie~l~. !"~~~E;~~f~~~~~ és már két hete 
tem be kurrens 
széket,- arninek a lábára 
ruló szögeit. !6 Ft-ért vettern 4 m omri·;~;~~,·~;,;;:~~~~·\ 
sint beépltettem a fadobogóba. z, 
tára két oldalához a sineken gurultam, 
hogy port; vagy kenőesőt kellett k€szitenem. 

A két mérle_get levettern a magasit~járói, erre 
11á egy!!lőre ___: forgatót.ára hiányában-- -a kurrens 
kat. A tára egyik oldalát por és oldat, a rni~~\1~~~;3~ 
és kúpnak rendeztem b·e, _a mögötte levő 
együtt;_ Ahhoz, hogy ezt elérj em, a tár át egy 
hátrább húztam. Fordítva dugtarn.be egy fiókQt, 
pénztárlap, ez egyúttal íróasztal is. -

Már két hete így ülve dolgozom; havi 16.000 és 
napi 360_ Ft -készpénz forgalom ·mellett.-- Receptura 
elvégzern az adminisztráció± is. Mindezt egy hét 
munkájával értem el,_ miközberi a nappali 
kijavltottarn. 

· Ez az újitásom rövid lényege, amelYet 
kido.Igózva ismételten beadtam és _amennyiben 
g adják és kivitelezik, megoldódott a szacialista ""'"'"rr•él 
gyógysz_ertárban, ülve guruló .gyógY.szerész 

Ha érdekli a kartársakat ez az újítás, kérem 
hoztá. Mindenkinek szfvesen rendelkezésére állok 
és ír'ásbán. 

TörJk Pdl gyógyszerész, 

. ~Felelöss:ze'rkészl5: SZékely len6 
Szeí-kesztőbizottság : Andrisk~ lózsef ·ar., 
dor, Kádár Tibor dr., Kedvessy György dr., 

· dr., Kauács László dr., Kun Ferenc, lJigeti 
Nógrádi t.ászlóné, Végh Antal dr. 

Szerkeszlöség: Gyógyszertári Központ ~~,~~~~j~~ 
tető Orv<>Studományi Osztályát4 Budapest, · 
8-16 óráig. TeL: U3-642 és 3!0-923; 18 

Kiadja~ Egészségiigyf Könyv- és l>apk!adó v: 
Bud,apest, V., Nádor-u. 6. l. 
Telefon: 383-198, 383-526 . 
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Felélös kiadó: Hegétiils Erzsébet 
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 

az összes ·szervezeteknek és hultúrintéz'n'tényeknele, egyeternekneh és lt.önyvtá1•al;.nal~, tudós
miívészeti és mHszaki társaságoknak., szakegyesületek-neh, női, ifjúsági és egyete-n-"i szerve

?:eteknek, hogy a viszonosság és egy'n'tás nmnzeti kultúrájának kölcsönös tiszteletbentartása alapján 
szervezzenek látogatásokat, talállwzókat, cseréljéh ki kiadványaikat~ 'l'endezzenel~ vándorkiállításokat 

két-két ország közt, egy világrész országai közt és világméreiekben. 
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