
Csák- :o ValaSZOff ·több_ ·Ot y an. ,)f~is·i6-taJ~;k~:_-··(p.bub~/·:t~~:i6, 
.Hollós Róbert, ·Keseiü József, Török- __ At_pád).:_ameJ.Y~kl~~n· 
á ·hibásatJ. íit véJ1yek_-miéJ.iti_gyógyszerk~s~í~~i ne~~z~~-~e,~_et_ 

:·felsocakoztatták._ -I(uppenthal· dr-.~~ak .. -.--~~ ._-·;a --beJeie~te_se, 
-hogy_~~ itt·_elh~ng;ott,,pa~aszokra felhn;ra ~- f!I~_gye -~~~zes 

o orvosatnak ·Jigyelmet; ai tal ab?-~ -a rnegy~r--o.r~os·, es a- gyog_y,
_Si:erészek k6zötti jó kapcsolatnak az eredmenye-,·-::- <csak a 

· Zavarhilanabb betegellátás ·_lehet. 

·.A GYÖR,SOPRONMEGYH GYöGYSZERÉSZ· SZAK' 
CSOPORT. . . . . 

~-a:z'-.-érteke;Jet ~ás6dik r~zében a'íakUit ii1~:. '[J~jjer lStV~~-:-dr . 
. a-.G)rógyszerköi)yV szer~~sztőbizottsá~i ti~~á.r;i; hangsú_I~q~t-~, 
hogy y-. szakcsoport c~lJa- a_ :~zakmai .sz:nrvonal et;~~Iese ·,:es 
a[In_ak. révén- a· még __ .jobb. gyógyszere_Iláfás biztosit~s-<'1-~---Az 

í#ÖadÖ~a.szakcsopórt-feladatát a kQzp9n:ti 7- pi_zqttSág __ míí~ödési 
··körének· ismertetésében _ foglalta . össze. A- m9,st .megvalasz

tandó :vezetőségi tagóimak azonba~ -_;món4o!ta - -s~ív-
ügyük kell hogy_legyen a. gyóg)~s~e~esz- ~s -~~chptkus_-t?Y:a~~~ 
képzés·megszervezése és tárnogatasa, a !?zoctahsta E?"eszseg
_ügyért---~_az újít_ási-mozgalom ügyének elóöbrevi-tele, a·s:zak

é,esoport---két ·Iapjának~»A. Gyóg~s~erés:l.~-rt~~:~ és az_ »A~!a 
Pharmaceutica Hunganca«-nak segitese mttnkaJl{kkal. A Gyor-
Sopronmegyei -gyógyszerészek_ közismer-t =~'gi~i.tá_~~ biz~~sí!~~_Ot 
nyujt arra,-· hogy _ez a .sza~csoport b_evaltp a -~ozz~f~zo!t 
·y~niényeket .... _.-.Horváth Denes- ~r. -s~a~p~lug~eJo,. f~lszol,~l~-

. sában,_ vázolta hogy ·a_ meg.ye· foldraJzi -fekvesebol eredol~ 
.... a:_ vállalat gyógY:szerésze~; háro~. városbár:t _-: Gy-öröt_t~- SO~fo_J}_

.:ban,. Magyaróvaron -gyulnek. ossze 1eggyakrapban. Ep_p_en 
ezért javaSolja, hOgy' a három \tárosgyó~y_sz_erésze:ibőljrálasz~ 
·szák ineg. a ve·ze~őségi tagokat-.:.-. Természet~sen ~.e~·- n~·f!l 
jelenti, netp. is jelJnth~ti azt,. hogy_ a-'szakcsoport mukoq~set' 

~_Csak, a most ·megválasitásra ke-rülő vezetőségi tagok munká
':.jára építj~k fel~ Sz~í~unk ·a megye·ö~szes·gyógysérészei~ek 
~:lelkes_ .:tárnogatásáJ;"a, __ részvételére, mert csak\ így_ _ _.t.udJ_Uk 
·_a·· szakcsoPort egymástól elválaszthatatlan. tudományos. és 
;gyakorla_t~ 'filri~ciój át ~él tóképpe~_ bet öl ten i·:_ »S~akcsop?rtu'!k 

; olyq.n tesz,· qliogyan . es arp..ennylt __ {lbbaJ~ a gy,~gflszereszg!er~ 
. ~dolgQzunk: .. q;, Ezután ·javaslatpt .tett- a_ vezeto~e~-szemeJyi 
·_.összetételére; Bá_rzóczy Sándor ,--Győr_,_ BogCha~Novak:Zol~an; 
'. Gy'ör, 'ianák.Tibor, Mosonmagyaróvár, KeSe!ii :~ ózse[ Győr, 

Nikolics Károly dr., Sopron, Tanay _1-stva? _gr._~- Sopron. 
A- jele_lllevők ·a javasolt yezetöség~_t egy~al!&u~pg meg!éll.~s~~ 

· tOtták ... Nikolics Karoly-· dr .. felszolalasaban: ko~zg:nb 
':a' szakcsoport -niegalakí.tlását é,s_ kö~~ö~_i a._ b!zal~-at .. a v~~~t?
ség· ·nevében._ .»Epp:efi a. ma· délelott1 toyabbk~pzo: ~~?~d,as 
nyomán is -_kirajzOlódott a gyóg:yszerészetnek- rnmt lüvatas

. ríak jöVő --~-z~-mlélete. -Ezért. fl .. gyógyszerészetért, ttufománJf._Os és 
gyakorlaU szintjének _ emeléséért. érdemes- -dolgozni. J:Ia -oss;e
foguhk és·a szakcsopodban is éc·éi ér~ekében munkalkodunk, 

· pz_ etedméhyeksem fog~ák'elllJaradi]i·« ~ , _' .: ... 
· · · -Ferenczi Gyula.-igazgató_ a YaJla~at _ neveben udvozh 
a 1:~~'á;I,~~~;;t sz3kc.'ioportot,- ,s_- biztosítj-a ·a_yezetöséget, -_.hogy 
.rr · · tárnOgatják .. _K,éri a · .. válla']a_t_ ~sszes ··gyógysz.eré-

;~)r!;\l;·:~~}~Esz!a~1k;:c~solpprt életélJeri vegyenek -részt:. Jó trlJ,mk,á-
J' ' kívári. - · · 

, A GYóGYSZERÉSZ SZAI>CSOPORT' 
~· 8~. __ elrilúl_t o iná~féJ _- éii __ Jpiy~ri}án,'-_éi'etrehíVoft ·és:·_ITieg~z~fy~z:~tt 
.. tíz: \lid~ki. szakcsopor tot. ·Azt .--"J~pasztaltuk, hogy ame·Jyik 
. megyéb.eri a-sZakcs?portok- megala-kultak, ot\·komoly·-sza.krnai 
Jellendülés volt .észlelhető,.clsösorban a- gyógyszerésztovább
kéPzés férületén. Ott, ahol eddJg_-csak .a -főgyógysierész_,és ·a 
szakfelfigyel ők munkálkodtak -á 'szakmai színvonal ·etne Iése 
érdekében, egyszerre. ·koijioly segítséget .k~ptak. az- új . s~ak
S?Oport -'?~g_választott v~zet()s~gét.öl~ _I{()vi_d {d§ alatt_ i_r~_nyHó 

i· si~répük .lett és ~öbbnyire az ő tevékenységüknek_ volt k~?szon_-
; hető~. hogy gyógYszertárvez~tői _érte~ezletei·kre a; legki-váló_.b,b 
.:okta tói nl\: uta'zt.ak el'_ és-_ fártoft~k előadá~t _-ai ._V; ,-Ma_~yar 
Qyógy~e(kQp.yv szelleméi'ől,_ -éirhéleti _és gyako,ri~ti _V()m:t-

.. -_kDzásairi?l· _-'A: _ _-vidéki _ szakcsoportok _ megalakulásu~ <:utan 
· hamarosan-megSzerv~z-tek·helyi,=megyei továbbképző, ism_erét-

t~rjesztő . e'iőadásaikat. 
kívül· kiváló orvosokat 
tására-, ezzel a 

_gítás1a~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~ amik1r már megyei 
müködni fog- a Szaktsaport - (l 

tart, hbgy Szefteden, Pécsett ~~f:!1~i:~::~:~~~~:;:~~ gyógYszerészek következő országos 
Nagygyűlés, akár a. Gyógyszerészek első 

A NÖG'RADMEGYEI GY• V, 

vállalásai kihűl kiemelkedik ·amit Géza litkei '"'ÓI<'ISZefJál 
vezető felajánlása:· népnevelő előadás 
a DISZ-tagság· figyeimét a környéke~ 
nyek- gyüjtésére. ·. ~ -Az_ Eü-. M.· ut_asította 
Vállalatokat~ hogy körlev~leikbe iktassák·_be a 
rovatot. Ez ·a rovat a 'Nógrád-megyeiek 84. s_z. 
alakult- ki _a 1eggaidagabban,-mind terjédelmében, 

· jelentőségében. · · · 

Magister: Végh kn!al• dr, ta nsJJiikvezető el!'veteitt 
docens 'fedőneve~ 

JttJLFliL~BB KtJLDHET 
magyar orvOsi_ sz-aklapokat . _ . 

rokonának - ismerősének - barátainak 
forint 

alanti 

A GYÓGYSZEltE'sz 
· Sz~rkész.tQséq: .:c}yóiyszettá_ri-; KözDmi t· C }yÍ5g,,sz:eriigp\er' 
tető'. Qi-voStudornán.\~i, O!:!ztá(Yán,. }3u<la:Pest. _v., 
u. 3, •. 3c.,;16 óráig, TeL: ll 3-642 és Ú0""-923 ;' 18 órl\té' 

. 162-856; . . 

Kia<Úá: EgésZségügyi KönyV- és LaÍJ}dadó.-v ... 
t J3udapest, V,~, Nádor-u, ~.6 A, 

. Telefon: 383-198, · 383-526, 
Magyar Nénlzeti_.- ~B~mk egyszáinlasi.árri 

Felelős--: kiadO _ H_€_(Jédil:i :ErZB4íbét-
2-543919 -Allie~_aeum {1_?'· .v. Soproni' Béla) 
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A Szoeialista Egészségügyért-mozgalom lll. negyedévi 
eJ•edménye: 

' Első helyen feltüntetjük megyénként az Egészségügyr 
Minisztérium- vándorzászlaját elnyerő legjobb gyógyszertárat 
és annak vezetőjét, majd a Vállalat vándorzászlaját elnyerő 
második helyezettet és vezetőjét, továbbá a harmadik 
he!yezettet. 

Gyógyszertár Vállalat Budapest 
L 90S~· si. gytár,. IX., Bor-áros-tér 3., gytár vezetO: 

Ruby Ernő, 2. 201. sz. gytár, II., Kapás-u. 22-._, gytár vezető; 
Benkő András, 3. 403. sz .. gytár, rv,, Árpád-út 67., gytár 
vezető._: Székely Imre. 

Gyógyszertár Vállalat Pest megye 

. 1. 1/13. sz. gytár, Budakeszi, gy tár vezető: dr. Bara-bás 
Gézáné, 2. 1/61. sz. g)rtár, Páty,_.- g)itár Vezető:· Dv()í·ák 

_Alfréd, 3. 1/9- sz. gytár, Aszód, gytár Vezető; Szóbé.J Tibor. 

Gyógyszertár Vállalat KOmárom megye 

l~- 2/12. sz.- IDrtár, .1\isbér, gytár: Vezető: Szerdahe'lyi 
László, 2 .. 2/28. sz. gytár, Dorog, gytár vez~tő: Heydri~h 
Károly, 3. 2/27. sz: gytár,_ Tokod, gytár vezető: Bár~ny 
Sziláid. 

Gyógyszertár Válialat Fejér megye 

l-. 3/20. sz. gytár, Ercsi,- gytár vezető_: Forgács Bél~Ldr; 
2. 3/44. sz. gytár, Cece, .gytár 'vezető: Thurzó György, 3_. 
-3/19. sz. gy tár, Adony, gytár vezető: Zlinszky Endre~ 

. - . 
-"" 

Gyógyszertár V állalat Nógrád megye 

l. 4/5. sz. gytár-, Böcsárlapujtő, gytár vezető: KozBiy 
Bit~ó Péter, _2. 4/24._ sz. gytár, Sa!gótarján, gytár "vezető: 
Chrnel y Imre, 3; 4/20. sz. ·gytár, Palotás, gytár Vézelő': 
Lengyel Béla. 

Gyógyszertár V állalat Győr megye 

_ l. 5/30. Sz. ·gytár, Gyömöre, gJÜr vezetQ: Rác:z GizeÚa, 
2.- 5/4. sz. gytár, Győrszabadhegy,- gytár vezető: Molriár 
Miklós, 3.-5/17. sz. gytár > ·Sopron; gytár --vezető: -Nikolits 
Károly dr. 

Gyógyszertár Vállaltit _Vas megye 

. l. 6/4. sz. gy'Íár, Szo!]Jbathely, gytár vezet6_: Szigetvári 
Ferenc, 2. 6/26~-sz~ gytár, Orisz-entpéter; -gytár vezető-: Koy~cs 
1Stván, 3. 6/14. sz. ·gytár; Egyházasrádócz,_ gytár veZető: 
Landgráf János. 

GY6ii/Sie~t&r"•'Vdúdtarv;szprtdi megye-

L: 7/16. si. gytár, 'l(eszthely; gytár vezető: Csébj 
. Géza,. 2. 7/25. sz. gytár,- Pápa,. gytár vezető: Suehornel 

Róbert, 3. 7/34. sz. gytár, Tapolca, gytár vezető: Hollósi 
Pál. 

Gyógyszertár V állalat ·Zala megye 

. 1.-8/27. sz. gytár, Zalaegerszeg, gytár veZető: KovácS 
Lászlón~, _ 2. 8j2. sz_. gytár, Bázaker~ttyt::, gytár vezető: 
Komqrnoki ~ászlóné, 3. 8/30. sz. gytár, Kehida, gytár veze.tő.: 
Kalfiár István. 

G'yógyszertár 

1. 9/59. sz. gytár, Istvánd, gyfár vezető: 
2. 9/38. sz. gytár, Lengyeltóti, gy tár vezető: 
József, 3. 9/29. sz. gytár, Kadarkút,- gytár vezető: 
Lajos. 

Gyóf!lJSZertár V dllalat .Baranya megye 
I. lű/17. sz. gytár, Beremend, gytár vezető: 

Antal, 2. !Of6. sz .. gytár, Pécs, gytár vezető: Jobst 
3. 10/52-. sz. gytár, Vasas, -gytár vezető: Adonyi 

Gyógyszertár Vállalat Tolna megye . . . ' . 
l. 11/23. sz. gytár, Mórágy, ""gytár vezető: 

2. ll/20. sz. gytár, Iregszemcse, gytár vezető: 
Lajos, 3. 11/26. sz. gytár, .Nagymányok, gytár vezető·: 
Lajos. 

Gyógyszertár Vállalat Bácskiskun meflye 
!. 12/13. sz. gytár, Alpár, gytár vezető:· Lengyel 

2. 12/78. -sz. gytár, Sol!, gytár vezető: . Gesztes .~'''.':o''~' 
3. 12/88. sz. gytár, Tiszakécske, gytár vezető: 
Ferencné. 

Gyógyszertár V állalat Csongrád megye 
l. t3j76. sz. gytáf,- Szentes, gytár vezető: 

János, 2. 13/73. sz. gytár, Szentes, gytár 
István, 3. 1~/3. sz. gytár, HOdmezővásárhely, 
Vetró Lajos dr. 

Gyógyszertár Vállalat Békés inegye 

1. 14/70. sz. gytár, Kondoros, gytáf vezető: 
Frigyes, 2. 14/53. sz. gytár,Orosház~, gytái· vezető:_ 
Ella, .3. 14/52. sz; gytár, Orosháza,- _gytár vezető: 
kovics Adám_. . 

Gyógyszertár V állalat Szalnak nzeg!je 

1. 15/40. sz. gytár, Nagyiván, gytár- ·-vezető: 
Sándor, 2. 15/45. sz. gytár, Szolnok, gytár vezető: 
Lajosné, 3. 15/35. sz. gytár,_ Mezőtúr,- gytár 
Ervin. 

Gyógyszertár V ál(alát H aj du megye 

I. 16/76. sz: gytár, Téglás, gytár vezető: 
László, 2.- 16/27. sz. gytár, Báránd, gytár vezető-: 
Irrtre, 3. 16/17.-- sz. gyiár, Debr.ecen, gytár vezető: 
József. 

Gyógy"szertár V állalat Szabolcs megye 
1. 17/49. sz. gytár, Nyirbátor, gytár vezető: 

Antal, 2. 17/45. sz. gytár, Nyirmada, gytár vezető: 
Pál, 3. 17/37. sz: gytár, -Mátészalka, -gytár vezető:' 
Elemér. 

Gyógl;szertár Vállalcit Heves megye jelentést- nem küldcifl:) 

Gyógyszertár Vállalat Borsod megye 

J. 19/5!. sz. gytár,. Özd, gytár vezető: Donkó 
2. 19/3. sz. gytár~ .... AbaújSzántó, .gy-tár vezető.: ... - · , 
Miklósné. · c 

A GYÓGYSZERÉSZ 
ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJANAK HIVATALOS LAPJA 

Feiezffs. -~zerkesztő·:· Székely Jen(), 

Szerl~~sz_tőbi::ottság: Andriska József dr.~ Far~gó ·Sándor, Kádár Tihor -dr., Kedve_ssy György dr., Király Ilona: dr., 
Kovács László_.:dr., Kim_ Ferenc,- Ligeti Viktor, Nógrádi Lászlóné, Végh Antal dr. 

A Gyógyszerész Szakesoport Nagygyűlése 

" Rendelet -~ :KiVáló: ~yógy8ze:rész" ·és "-Érd ein es 
gyógyszeréSz" kitüntető elln~ adom.ányozás'áról. 

A ·-Magyar N:épköztársaság_ Miuisztertanácsának- -_1084/ 
1954. (X. 9.) számú határo~ata a »Kiváló gyógyszerész« 
és »Érdemes gyógyszerész« -kitüntető cím adományo ... 

zásáról. · 

A Minisztertá,nács a szócializmus építésében nagy 
jelentőséget tulajdonít az egés~ségügY,i · munkának_, 
megbecsüli azokat a gyógyszerészeket, · akik -Jtieritel
kédő. jó -munkájukkal hozzájárulnak- ~z egészségügyi 
kultúra .és dolgozó népünk egészségügyi színvoilalának 
emeléséheZ.- Em.lek -a megbecsülésnek _újabb- kifejezése
ként -a -MinisZtertaná.cs a -követkeZőket- határozza:------- -· 

Amlák a·- gyOgyszerésznek, -aki a-_ gyógyszereíiatáS 
területén_ kivá.Ió eredménye'ket ért el, illetve--- &emel
kedő múnká~ végzett, kitüntető-·: cím adon1.ányozhatO. 

.A kitüntető címnek kft fokozata van-:--
1 .. fokoz~t:: »Kiváló :gyógysZe'rész«~ 

. IL tokoz<d: »J!:rdémes. gyógyszei-ész«. 
A kitüntét_O 'cím -adományozáSa 'évenként·_ egy .alka

Iomlllal, __ az egéSzSégügyi_ .miniszte_l'_ ált~ meghatár_o':"_ 
zand~ napon ~történik. Egy alkalOmmal három L- f,oko
zatú :és héf ll . .fokozatú .kitüntető cím adományozható. 

A »Kiváló gyógyszerész« kitüntető cím _adományo:
~ása -3000 for~t. pénzjutalommal jár. 

,A. __ kitiintetetf gyógyszerész _a kitü,ntetésl'W _ Old,eve
let kap és. »Kiváló_ gyógyszerész«, illetőleg »Érdemes 
gyógysZerész~ cimet .feltüntető jelvény viselésére jo-. 
gosult. · ' - · 

A »Kiváló -~ógysze:rész« _és >>:it_r_t:Ieines g~()_ifyfi_ZeréSZ-<i 
éíinet,- valanibit jelvényt és -Oklevelet áz egészségli~ 
minis~~er :a.d$J.ánypzza. _· · 

,. A -kitüntetett __ gyógy~zerésZt~I ~ ha __ arra érde_mte..: 
lenné válik--~ a-kit_üntető--~ímet az egészSégügyi l'ni-
nisz:ter visszaVonhatja. - _ . 

Jelen határOzat -kihirdetése napján- lép' hatá-IYJ>a. 
._ , Apró Anta.Ls, k 

a __ Miniszterta!Ilács elnökD:lelyett~se. 

A Nagygylílés tudományos anyaga 

1954. októbff 8-án az Orvo&'EgészségügyLDol" 
gozók Szakszervezete székhazának kultúrtermében 
az. égész országból közel 300 gyógyszerész részv&
teléve]·· kezdődött meg a Gy@gyszerész . Szakcsoport 
első Nagygyűlése. , 

Andriska József főtitkár üdvozlő szavai után 
a Nagygyűlés elnöksége elfoglalta helyét az .emel" 
vényen. Az elnökség tagjai Takó JóZJSef. ai egész
ségügyi mlniszter helyettese, Horváth Mihály, az 
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete titkára, Mo

-Zsanyi .. .'Sá~d()r _:pr()~esszor, __ $_c_h_Ulf!~ ~letrl~r __ pr(l_~~~
SZOr, akadéitükus, kétszeres Kossuth..:díjits, -Fai-agó 
Sándor _ főgyógyszerész, _G_askó Lászlóné gyógysze
rész, Kun Ferené gyóJiyszertáivezető; - J1.1esterh~zy 
Csabáné főgyógyszerész, Nikolips· Károly és Shu
chomel Róbert gyógyszertárvezetők voltak. 

~- ------------. 

. T akó József megnyitotta a nagygyűlést és az 
egészségügyi miniszter nevében üdvözölte a Nagy-· 
gyűlés részvevőit. 

Horváth Mihály az-Orvos-Egészségügyi Dolgo
zók Szakszervezete nevében köszöntötte a nagyc 
gyűlést. 

Seholek Elemér megnyitó előadásában 
az egyetemi oktatók üdvözletét tolmácsolta a Nagy-. 
gyűlésnek és örömét fejezte ki afelett, hogy a 
Szakcsoport ·első nagygyűlése ilyen komoly tudo
mányos programroot állított össze. Hangsúlyozta, 
hogy -á .tudomány a gyógyszerész lelke. A továbO
biakban a · gyógyszerészeti tudományok fejlődésé-, 
ről- beszélt és al:n:~ak a reményének adott ki~ejezést, 
hagy a gyógyszerésZet a legmagasabb tudományos 
fórumokon is képviseletet fog kapni. Megemlítette 
a gyógyszerészeti' áspirantura illtézményesítésének 
lehetőségét i& A gyógyszerészhallgatók egyeteini 
kiképzésével foglalkozva hangsúlyozta: ahhoz, hogy 
véilaki gyógyszerszakértő --Iegyeri, a gyógyszerészi 
és kémiai alapismereteken kívül _megfelelő bioló
g~ai ·tudással- is rendelkézriie ·--kell.· Az -egyetemi ok
tatás célja nerrí lehet kizárólag leXikális Oktatás, · 
- az egyetein feladata olyan szemlélet adása, amely 
a gyógyszerészt egész él-etén -át kíséri és módot ad 
számára, hogy szűk prakticizmuson túl -a_ ·gyógy
Szerészeti tudományok niűVelője legyen. 

Vastagh·Gáqor: Gyógyszeralapanyagok tisztasá
gának papírkromatgráfiás vizsgálata. 

Bevez.etőben néhány szávai íronertette a papir
kromatográfiás vizsgálatok kiviteleZésének szoká
sos módját, azután rátért- a'zokra a kutatásokra,
amelyeket az Országos. Közegészségügyi Intézet 
kémiai osztályán . végeztek. Kutatásaikat két cs<>
portba sorolta, az első csoport'Qa azokat a vizs.gála
tokat helyezve, amikor természetes anyagokból, 
például drogokhól izólált hatóanyagokat kisévő
anyagoktól választottak eL A máSodik csoportba 
azok a kísérletek tartoznak, amikor egy szintetikus 
vegyület előállítása. során képződött vagy ~l nem 

. reagált intermedierek kimutatására ·alkalmazták .a 
papírkromatográfiás módszert. Az első csonortba 
tartozó vizsgálatok közill a Digitalis glikozidáinak 
elv~laSztását és a papírkromatostráfia és kolori .. 
metria kombinálásának segítségével kidolgozott 
kvantitatív ·meghatározását ismertette, továbbá a 
naturális és a hidrált anyaroZ&calkaloidák paoír
kromatografálását. Ezeket. a vizsgálatokat az előadó 
Tuzson Pálnéval közösen végezte. A második- _cso
port körében végzett kísérletek közül a orakain
gyártás egy intermedierje a para-nitroilbénzoll
etilészter kör,papírkromat<trMia úti án történő ·kl
mutatásáról referált, továbbá a· ·fenacetinszeny-

- ,_:- -- -' ·:· __ _:__:_:__:__;___ _______ _ 
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nyezéseinek,_ elsősorban a klo~acetanilid és __ a P~P-'
diaminodifenil-diszulfid jelenlétének kimutatásával 
foglalkozott. Ezeket a kísérleteket Zöllner Gyulávhl · 
i;gyütt végezték. . 

Megemlítjük Takács Mihály és Szász György 
hozzászólásait, akik a Gyógyszerészi Kémiai Illté
zetben végzett papírkromatográfiás vizsgálataikról 
számoltak be. Így ,a prokaint -szennyező p-arninO
benzoesavból 200 y prokain mellett 0,2 y-t sikérült 
kimutatniok. Porkeverékek. elválasztásával foglal
kozó kísérleteikről is beszámoltak. A vastartaimú 
szűrőpapirosok sósavas előkezelését ajánlják a vas
szenhyezés eltávolítására. Láng Béla hozzászólá$á
ban a galenikus-készítmények papírkromatográfiás 
vizsgálatának perspektíváiról tett említést. 

Rózsa Pál: Solanacea-alkaloidák mennYi.ségi 
meghatározása. . . 

, A Solanacea-fajok fontosabb alkaloidáinak és 
-izoméria-viSzonyainak ismertetése után az előadó 
áttekintést adott ezen drogok alkaloida-tartalmá
nak . szok;ásos meghatárOZási módszeTeiről. A titri
metriás és· gravimetriás eljárások után a kolo'ri~ 
metriás módszerek jelentőségével foglalkozott ... 
A tropán-vá~-s alkaloidák -kimÚtatására WasicZky 
által használt p-dimetilaminobenzaldehidet van 'Os 
és munkatársai alkaimazták az alkaloidák kvanti
tatív meghatározására. Tekintettél arra, hogy az al
dehid _a tr<?pasavval reagál; _a módszer specifikus. 
_Az előadó _-a --savkoncentráció, hőmérséklet,· a hidi-o
lízis és- a kondenzáció időtartamának megállapítása 
Után jól használható módszert dolgozott ki -áz- al
kaloidák _meghatározására. Ismertette. a meghatá
rozás feltételeit, a színimyagök eltávolítáfiának és 
az illóbázisok kiküszöbölésének · módszereit. , 

Schulek Elemér -hozzászólásában a mikrc)eljá.
rások naey jelentőségéről beszélt, és emlékeztetett 
arra, hogy a multban a PilUlae laxa.ntes vagy_ az 
Artin atropintartalmának meghatáro2ásánál rriil~en 
na&meimyiségíí anyagból. Kellett a viz&rálatokat 
elvétrezni, míg- ol. Rózsa kolorimetriás módszeréVel 
_ei!é~zen "minimál~s- anvagb61 Pontosan meg_ lehet 
határozni az alkaloidatartalmat. · 

Ln.szlov8zkÚ .József: Komoleiwmetriás elíárás 
·f-luorid' ty"lPP"határozáiá~a, Az előadó- először a .kbm
plf'Xveeyületek képződésének pehány fontosabb 
·tö,-,rPnvszer{isé~tRt i.::mertette. ···~táTI. -rátért az 
úiabb kQmn~exk-énzők. a nitrOlotdPrE!_tsav, az etilén_ 
_-d~árriinfpfr~PCétAAv. illef:őleQ' ·ntóbbi tJátriüm.só;a
féme'k:kel kén-ezett komnJexeinek- maG!Varázatáril és 
röviCJ.Pn- vázolt~ R konlP""Xom·etria P,_<; es:rves módsze
rP-h.,_P'k: -lPnve~tét. MeQ"Prrilít€tt.e· a közvf"t1eil mérések 

_··leh~=>t"<::éP""eft. maid a klszorítá~os\ iUetőJPct közVeiett 
_ riléré~i- -m-ód~'7erek ut-.sn; jsmertette ~z 'áltqh_ ~i:dol
.ttoZott flunrldme_!!h~tárO?~ást: A rnríd~7.P.Y' létrVeg#-1: _az 
kPnezte, hog-V a- fluorlrlot ólomkloridfluoriil. alak

. 'j"áh:")ty---,~---··-a -. gra:vinif'>triáh~n"--'m~r %'ism-e1"t'·--mó-dorn·~·.-c..= 
izoJ_H1ia és a c.::aUarJPl<" ó1omt.arta1m::lnak kGm.".,Iexo .. 
rnPtrf6.:: :rneQ""h::'lb1rÜz-áR:!iv:;!!] közvet."~re méri a flliori

"dot. Vé11il1 nP.h4nv _példáv::~1 utalt a koffiplexo
'm.et:ri_~t_ j_elentősértére a._ f!Vóqys_zerv}zs!!ála~ba!Í. · ~ 

Bn.urá István: Alkaloidák meQ""h~tározáoo ·.ion
·cserélő"7öszloook segítsé~vel. Az előadó ·az_ ·ion
cs~rélőgyanták általánoS_ tu1aidonSá~tainak és h_asz
,n~l<iti niódjuknak ismertetése . után a gyantBk 
gyó!t1rszerészeti és· -gyó!!Vszerinai-i jelentősé_ttRvel 
foi!18.1kozo_tt. Azután az-alkaloi~ák. ioncsere · útján 
történő- előállít-isának és me!!határozásának _"inód
. Szereit ism~rtette, má.jd b~számolt galeriik~tp-ok 
alkaloidatartalmának me!!határozására kido!l'(ozott 
új mód_szérükről. Az eliárás, során kRtiönései-Eilö
oSzlopok s·egífségével Tinetura chinae. cCmíposita-

ból közvetlenül meg lehet kötni 
az oszlop átmosása után 
va a kinintartalmat 

gyorrior 
zás nélkül). Megemlítette az 
gyanták alkalmazását a h"peraciditás 

Ragettli Jánps hozzászolásában a 
cserélő tulajdonságaival feglalkowtt 
arról, hogy Békés megyében aktivált 
gítségével ammoniamentesítik a vizet 
előtt. Mo!nár István a különböző 
cserélőgyanták 
szélt. Hozzászólásában aZ ioncsere az 
lehetőségeivel foglalkozott. Mosonyi 
desztillált víz ioncsere útján való 
kérdéséről ejtett néhány .szót. Vida 
tést tett azokról a kísérletekről, 
szágos Közegészségügyi Intézetben 
gitta! együtt végeztek a demineralizált 

sérleteik során megállapították, hogy :~z~· ~~~:~:~: oszlopokon átengedett víz desztillált 
alkalmazható, elsősorban a -magas 
talarn miatt. 

Burger Kálmán: A morfin polaragráfiás 
határozása gyógyszerkészítményekben. 

Az előadó a polarográfiás-módszer k<ósz:ül<ók<ét 
és lényegét ismertette. Az ismertetés 

vetlen és főként a szerves kémiaaii~0~!~{~~l~~!lrll:= hetőségeiről tárgyalt. Beszámolt a: 

tekről, amelyeket Sch~:!le~·k~~i~~~~~~;(l~tt~~~%~ folytattak és amelyek 
szerkeverékek, továbbá 
opii) morfintartalmát néllán•Y 
előkészítés nélkül meg lehet hatát·ozni. 

Kovács -László: ú j módszer a kalciunlhi.pofo•;zfit 
hipofoszfittartalmának meghatározására. 

Ismertette a Gyógyszerészi Kémiadilj~~~~~t::l 
kidolgozott hipofoszfit meghatározási el 

i1ek lényege az, hoey savas közegben:·::~~~!]t fitot brómmal foszfáttá oxidálják és 
során képződött bromidot Winkler 
metriás módszerével meghatározza~ 
lalkezott azUtán a 
tartalmának meghátározásával. _ A 
összes foszfát me<!határozása; illetőleg a 
ton -komolexometriás mérése nem 
tájékoztat a ·szirup 
eljárás szerint sósavas fölös 
kloridoldattal reagáltatia a szirupot. A hi]>ofbS>,fit 
higany . (I) kloriddá redukálja a szubliffiátot 
gravimetriásan lehet mérni. A higany (I) 
rnennyjsé!!ét jodómetriás úton is meg leh~t 
rozni. Néhány éven át, véttzett elleriórzó V~1%~~~~k) 
szerint a szirup hipofoszfittartalma nem 
meg lényegesen. 

Kísérleti mérések nélkül, ~ak 
alapján utalt arra, hogy a szirup 
színezódése nem minden esetben a 
nak köVetkezménye. A közvetlen 
mos idei~'( eltartott vagy elciárlítiisk:or 
magasabb hőmérsékletnek kitett 
színeződését a cukor karamelizálódása vagy 
ződése okozza. 

A hozzászólások a hipofoszfitos szirup 
;<ódésének okaival foglalkoztak. 

A • Nagygyiílés 2 •. napját · 

Mozsonyt Sán~or ~y'ltotta m~i . B~yezetőjáberi 
nagyvonalakban v~zolta azt. a f'!jlődést, amely€t a 
.gyógyszerészet az. elmúlt. évek során . megtett, Hi
vatkozott .az EgésZ&égügyi , TudományO" .. Tanács 
Gyógyszerkönyvi Bizottságának müködésére, az .V. 
kiadású Magyar Gyógyszerkönyv· megjelenésére·. és 
.az Acta Pharmaceuticá Hungar'i.ca megiriduláSára. 
Reményének adott· kifejezést, ···no gy· ezentúl· min
-den évben megrendezésre_ kerü~ . q- _·_GyógyszerésZ 
Szakcsoport nagygyűlése. · Megemiítette, . hogy : ezen 
.a nagygyűlésen elsősorban a_·-gyógyszeréSzi_·: kéiniai 
-és a gyógyszerészi technológia kérdései kép.,zték 
az élőadásók témáját és a többigyógySzerészeti 
1:12rület. tudományos problémáit·a•.következő !lllgy
:g'yűlés előadáSaiba fogják beépíteni .. · 

Kédv,Úsy .. GYörgy: .. Adatbk. g'yÓgyszer~~oldiitok 
-eltartásához, és.sterilei.éséhez~ _ ~-- _ · _ --- ·. -, ..... _-' . 

. . ··Az e{őadó elő87:Ör; az oÚ!atok fi,Ó.~a;ckénliai tu" 
1ajdonságaival foglalkozott. A homogén< hetero
gén- és mikroheterogén-rend8zerek, a.z oldatok fizi
kaickémiai osztályozása. után a kolloid . és · ,valódi 
<Jldatok különbségéről beszélt .. Foglalko:ÍÍQtt az. ion- . 
rácsok~--a dipolusok, á .Polatitás; a: :-bid,ra.táció_-- és 
sz?lvatádó jelenségével.-EzUtán áttért a.-g)rógySzer
batás mechaniZmusára, ennek a diffúziótól ya!ó . 

· i'üggéaére,. SZ€mbeállított1l • parenterálíi;•u{·•alJ<alma
-zott oldatok és' szuszpenziók víselkedését. 'Az pld.ó" 
szerek molekulasúlya . és ' oldóképéssége. . közötti 
'ÖsszefÜggés tárgyalása után rátért .. az old.,tok .válto
zására . , ... Az oldatok .változása· sokswr. nagy;felü
letük·köiretkezménye: Elméletileg.IJlinden.·. gyógyszer 
változhat, csak sokszor ' elhanyagolható , a .változás 

· mériéke. Oldott állapotb"n :á legtöbb aríyl}g."-1\.!t.<>; 
zik, ezért 'Je':"· tartható. készletben, A változásnak 
különböző ·okai·. vannak, melyek közüla ko!llpon<m
";ek egymással való reakcióit külön . ki kell ei:n:eini.. 
A Gyógyszerkönyv igyekeZett • az ·oldatok. stal;>jlitá
-sát bíztosítani. A stabilitáat pt konzerválóoldat 
bozzáadásával vagy a pH megfelHő megiráltoztatá
><ával érjük el.. Az . alapoldatok .(nátriumbromid 

. stb.), ·néhány.szubsztanciábart• !l~'l1~I1 gltil'.i;l1ató 
készitm.,ny stabilitását célozzák Stabilitás biztosí
tására · irányuloak a határidők. is, .. A receptnrai 
oldatokb.an .igen változatos' folyamats>k'iajlana.k le. 
Ezek közin a szemésze'ti olda tokat, a tinkturákat és 
a klorálhidrátrildatot eiÍílítette meg ... , i\ Gyógy
szerészeti. Intézetben.· végzett···.· vízsgálatok .. közül a 

· szemészeti. oldatok és Szérumók kol1Zerválás;íra 
használt . és az aszeptikus. · · gyógyszerkésZí tésnél ·is 
esetleg.!llkalmazható.mer~énnel·végzettkí.sédeteik" 
ről számolt be. A merfén • szérvesen kptöthhigany
tartalmának ·· ionizációját • vizsgálták ·. 'difénil~rl;>a.
zon segitségével, kolorinietriás úton. Eredillényeik
nek részletes-- ismertetése- ·utáú -----az :ar_nida~fen~ 
oldattal :végzett kísérleteil;:ről és. 'a ,;>:eszes jódoldat 
€ltartásával kapcsolatos . tapasztalataikról s2:árii:o1t 
be ... A sterilezés :kérdésévelfoglalk(Jzyaa.sterile
"Zés folyamán. bekövetkezett változások. .kémiai és 
bakteriológiai vizsgálatának · fontosságáról.beszélt. 

· Megemiítette,. hogy á pH-víszonyok m~ál~oztatác 
.sával sokszor kí lehet küszöbölrii. olyan . , anyagok 
bomlás;ít, amel:yek nem h,éíérzék.,p.yek, hanep oxi- · 
dációra. hajlamosak. Ezután tábláziitokliiüi fi~utatta 

- be, néhány .esetben, ,a. kémiai-. botnl~s_ .é~: a-_b_*terío
lógiai. hatáa Viszanyát a .sterilezésiidő és. hámérsék
Jet függvényében. Részletesen foglalkowtt a. továb- · 
biakban a glukozoÍdat · · steriÍezésénel;:. ··!llódjaivill. 

. VizSgálatai eredménye az, hogy az V. kía~ású Mac 
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· gyar' Gyógyszerkönyv előírása· a glukozoldat steri-
lezésére minden szempantból helytálló. · 

_ A hozzás_zólások az amidazofenoldat; a cillk~ 
szulfá.toldat és a desztillált víz eltartásának ·kérdé~· 
sével foglalkoztak. · · · · 

Fritz Gusztáv: A gyógyszerkutatás legújabb 
eredményei. 
·. Az előadáa a hipertonia, illetve a . hipértania · 
gyógyítására alkalmazott gyógyszerek kérdésével 
foglalkozott. 

A hipertania Okaivál és a hipertoniás megbete-
. gedések · csoportoSilliával foglalkoiott az előadó 
ezután ismertette Goldblatt eiméletét a hipertorii~ 
eredetére vonatkozóan. Eszerint a beteg veseanyag
cseréjéből keletkeZő termék okoZza szekunder Illó
don a hipertpniát. Enn<;~< bizonyítására kísérlete
ket is végeztek. A beteg vese oxigénellátása- nem 
tökél<Otes (anoxémiás· vese) és ezt az állailotot a 
veseütőerek lumenének szükítésével kísérletileg elő 
tudták idézni. A vérplazmából izolálni lehetett 
.Olyan anyagokat, amelyek más állatükÖn hipere 
tenziót okoztak. A feltételezés szerint komplexerr 
alakulnak ezek az anyagok hatékonnyá. Eredetileg 
hipertenzinogén. képződik, amelyet . a vérplazma 
egyil_{ fehérje komponense,- az apohipertenzin_ akii.:.. 
vál hipertenzinné. Ezt az aktív hipertanzint normá~ 
lisat_l. egy hipertenzinoláz nevű ·enZim bontja. A 
hipertania kezelésében alkalmazott gyógyszerek 
kérdésére rátérve, sorba -ismertette az új abb gyógy
szereket. A. tetraetilammoniumbromid (TEAB) és ; 
más tetr;:tetilammonium'-vegyületek ismertetése 
után az újabb, ugycincsak kur'are-típusú ganglion
bénító ·vérnyomáscsökkentő készítményekről be
szélt. A _hexa:tnetonium...: ·és pent;:unetonium-:vegyüle
·tek előrehaladást jelentenek a tetraetilari:unonium
vegyületekhez ·viszonyit:va, ~vel az utóbbiak igen 
rövid ideig tartó hatása ezekUél már 5-6 órára 'b{k 
-vül. A .hexametonium- és nentametonium..:v~gyüle
teknél ennek dacára mindig nagy .óvatosaággal kell 
eljárni, mivél a·.·tetraetilammoniumsókhoz hason-. 
tóan· a. vémyo:f!1ásesés igen nagy lehet és:- agyvér
t&lenség léphet fel (ortosztatikus hatás), Hang
súlyozta,_ hogy a- pentametonium-Vegyületek; e_eyes 
.\~izsgálatok szerint nem kizárólagpsan ganglioh
bénitó hatásúak, hanem esetleg ce'ntrális .hatáSuk 
is·van. Sokat lehet -várni a hexametonium-vegyü
letek per os alkalmazásától, mivel eddig az összes 
~vaterner ammonium-vegyületet parenterálisan -al"7 
kalmazták. A kvaterner ammonium;.vegyületek tár.:. · 
gyalása után a hidrált. anyarozs-alkaloidák (Reder
gam, Hydergin) és a Perltol .(Priscol), valamint 
phtalazinok (Apresolm; Nekresol) hatásával fogial
kozott. A Veratrum alkaloidák, illetőleg a külföl
dön Veratrum viride-ből előállított alkaloida-keve
rékek; majd a Rauwolfia ·serpentina újabban izolált 
·és forgalomba hozott egyik alkaloidájával a re!fZer" · 
pinnel kapcsolatos eredményekről számolt be. A 
Rauwolfia serpentina gyökeréből már. régebben 
.előállítottak több alkaloidát, köztük pl. az ajmalint 
és a szerpentint, _de ennek_ az tildiában éVszázadok 
.óta használt drognak a tulajdonképpeni hatóanya
gát a reszerpin alakjában csak a közeimúltban fe
dezték fel. Indiában a dragót a többi között ideg
betegek megnyugattására használták és ez vezette 
a kutatókat arra, hogy a hipertania kezelésében .is 
megpróbálják. A Rauwolfia, illetóleg a reszerpin 
kitűnően vált be a hipertania ll:ezelésében, hatása 
centrális és úgy látszik csaknem melléktünt..'1m-eocl:tes, 
Serpasil, Gendon stb. néven. kerül forgalomba. 

Az előadás után igen, sokan tettek fel kérdé
seket az előadónak. A kérdések az egyes gyógy~ 
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rek. alkalmazásának módjára, a hipertonia ·és a;t penicilliníg igen líosszÓ út vezetett. 

egyes szervek. megbetegedései közötti . összefüggé- . stearátot tartalma~zo~·~u~· J:~·a~b~b~,~~E1~~!~ 
Sekre vonatki:Jztak. · . · . ··. · ket (Supracillin, ·nielíten 

.Nikolics Károly: A receptura időszem kérdései. tette, amelyek már 24 . .",,~ ·-
Az előadó a receptura számos probiémája kö- cillin-szintjét. Az aktív 

Zül. a készletben tartandó és rendeléskor készítendő . használt készitmények. 
gyógyszerel< problémájával foglalkozott.· Ismertette . niumhidroxid a. retardáló-szel:. 
áz. V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv rendelkezé- gyógyszerkészitmény~ . 
seif és szellemét a készletben tartandó porhigitá" leginkább a helyi. szöveti 
sokkal és oldatokkal kapcsolatban. Hangsúlyozta, emelni és végül a sterilezés 
hogy a gyógyszerész munkáját sok esetben nagy tárgyalása után · ismertette 
mértékben mEgkönnyíti a készletbentartás. . Gyógyszerkönyv 

·. · Tekintettel arra, hogy a »GyógysZerész<< köve~· Antal 
kező száma az előadasi teljes ~ben' közölni szerek 
fOgja., az előad~ részletetnek isin~rt~re nem Antal JózseJ 
térünk ki. Megemlítjük, hogy az elősdó komoly inócijainak fejlődésétől beSzélt. 
gyakol-lati javaslitokat teljesztett ·elő, gyógyszer:~ az inhalációs natkotiku~ok é~~ morlin 
könyvi és Fo-No-készitmények részletben, illető,. mazása után igen nagy fejlődést jelehtet:t ·~n~~~~t! 
leg félkész állapotban· tartásárá vonatkozóan. ció megjelenése. Injekció a!Okjában eleinte 

· Küttel Dezső felkért hoozászóló elsősorban ál- és ópiumot 'alkalmaztak, a mai értelemben 
talánasságban foglalkozott a gyógyszerészi tech- helyí érzéste«mitést a kokain bevezetése' hozta 

·nolÓgia elmaradottságának okával. Ezutáq' számo~ gávai .. A' kokiünnal kapcsolatban kitért 
recepturai probléma megoldási. lehetőségre hívta Jel nyílt inflitrációs módszerekre, azután a 

. a "figyehhet. Szükségesnek tartja, hogy a gyógyS7..er~, telenítés mechanizmusával 
készítés szabályait megfelelő rei:ulelkezések foglal- 'kitőkkel Váló együttes 
jak őssze. ' · · lása utan részletesen 

· Ragettli János azt,fejtegette, hogy a receptura kat, amelyekét á 
I:>:toblémai ll táraasztálón heverne!<. A receptura, beh táinllsztunk. 
nyitott kérdéseinek megoldását elsősoi-ban•a gyógy~ , következett néhány 
szertári munká racionálizálásá.bán látj?;. A gyógy- lágitiitták tn<g azoklit a 

, szetmrakat megfelelő !'lUnkaeszikőzökla>l kell• 'el~ egyes helyíérzéste]enítők 
--látni. ·· ' hatnak. A túlérzékenység 

Á· nagyszámú . hoZzászálas · élénkén· bizonyí- fejezte be · 
totta, hogy a nagygyűlés 'el;óndásai közül 'ez állott 
h;g]kÖZelebb a .gyógys2eré,SZi gyakorlathoz.. Klémel~ 
jük Tanay István megjegy~seit, aki néhány nelJe. 

. wri elkészíthető Fo-No réeeptre dolg<>zott ki. meg" 
fel~lő eljárást, majd' a SzituP"koncenttátumok kér
dését tárgyalja. •S6JttXiriJ idt3os ugyanesítk a gyórzy~ 
meteszi trehnológia kétdéSéhez szólt homá . és· fel
híVta a gyógyszerészeti tudbrhányók muvel&it, hngy 
mihéi többen Vegyenek részt a 'gyakorlati gyógy
szerkészírés ptoblémáinhl< kidolgozásá.lian. · 
. Kun F{lrenc: Protrahált hatásli ·gyógysZer-· 

készitmények. · . . ' · · · 
Az." előadÓ. littekintést. ,;d <itt ll gyógyszerhatást 

elnyűj tó tényezők "l'ejlődéséről. Égy •gyógyszer hatá~' 
sának elnyújtáSára több űt kínálkozik! a kémiaj al~ 
kat megváltoztatása . (pl. tüszőhórmon"késZítm.,. . 
nye~ észterezése}, biológjai módositás (pL .. ·ér~ 
('Zlíkítö-szerek egyídejű alkalmazása), a felsZívódási 

· viszmí.yok változtatása, vagy fizikai . változtatások 
(mlnt az oldószerek ·változtatása, tobb fáiis a:um1: 

. m8zása): Ezután kitért ··az inttamusikulárisan. ·at..: 
., ka1inarott olajos.· injekciók· ·'alkahhazáslira. Az. :,;J;.. 

húzódó hatású bi2hlut-készítmények ismertetéSé 
.után a hormon-terápia következett. ·:Hatástartósság 
szeinpimtjából legrövidebb id<>ig a.z Óldafuk fejtik 
ki hatásukat, ezután \<öv<>tkeznek a" vegyületek .ész- . 
terei. Utána a kristály-szuszpenziók, végül 'leg
hosszabb ideig az implantációs · tabletták . hatnak 
Eroi implantadós tabletta hosszú időre néha 6 
hónapra fedezni tu:dja a szerVezet horrr{onSzükség
letét. Attekintést adott az iniulin protrahált adago· 
!áSának fejlődéséről, á zinkCitizulin-protamin;itig. 
Nagy vonásokban vázolta .a penicillin-terápia fej
lődését. A húgyutakban való penicillin-kiválasz
tást gátló szerek és • a jégt<imlők · használatától 
kezd vé a 6 órán át állandó penicillLi:t-szintet biZto
sító zselatint '<\s foszfát-puffert tártalniazó Solucil
Iin-en át ·a méhvia:szt tartalmazó oiajos retard- · 

letesebben 
Gyógyszerkönyv 
ménye\t, amelyek 
részben a .\egújabb 
Gyógyszerkönyvben nem 
hány azonassági és a többi 
böztetiJ reakciójára hívta 
kozott továbbá a 
jának általános 

s~·:rn~o:n~B~é~la~~~[;!~~f;~~~~~~~~~;~~! , bi:Wnyíték 
viibbá a' 
sok· 

savas 
és egyszerű 
din méllett 
nül titrálható. A • a sósavas 
és a sósav~ tu~okain méi.éSére- ·.d(}lgoztaik 

sze1 t. A tétrakáint sósavas közegbeh a .Úóm ~,mlé. 
. nek megjelenéséig titrálták és a yégi)<Jl).j;gt {),~ 11asz., 

korhinsavval állitották be paraeJ;ö~zoi!lin indi• 
káció mellett. A tutokain esetébeJt· a prokainra ki-
dolgozott módszer alk~mazható .vólt. . . 

' A nagygyülésen clhangzott előadásokB.t fólya-
matosan be fogjuk: iktatni sz;Urlápuri:k aiwágabií. . · 

A főtrtkári beszámoló · 
• - < • • ' '. t _ .. --, ,:'' ,-. ,: ,' 

IJ.ndrisl<a József dr. beSzá]11Qlója a n'l,gygyülé~ 
harmadik 11apján J.<erült sorra. A nagygyi\lés,elnök-
ségében a többi · Ferenc dr.; az 
· Egészségügyí · Hor-
váth Mihály 
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kedésének. · A gy<)gyszerfogyasztás jlyen arányú 
emelkedésével mind fokozi:Jttabb feladat és munka- -
mennyíség hárult a gyógyszertári dolgozókra, akik-

. nek száma, különösen a gyógys~részeké nem vál-_-. · 
tozott lényegesen. Ez a tény az ehhúlt évben ko- · 
moly, sőt súlyos munkaerő: és létszámfeszültséget 
idé7..ett elő: A Gyógyszer~sz· Szakcsoport időben fel-

. i,.rnerve a dolgozó nép egészségligyí ellátásának e 
téren ke1etkezett_ nehézségeit, az ősszes. illetékes 
szervek elé vitte ezeket a kérdésel<:ét. Az egészség
ügyi kormányzat magáévá tette a feladatok megol
dásának szükségességét és most örömmel szögez.;
hetjük le, hogy munJ<aerő és létszám kivánSágainak 
jelentős része kielégítést ·nyert. 

Czak a gyógyszertárhálózatban kb. 53ü .főnyi 
létszámbővítés történt és e munkahelyek betöltéSe 
ezel<:ben a hetekbeh megy végbe. Természetesen . 
gyógyszerészi létszámnövekedést ez annyiban je, . 
lenthetett, amennyi gyógyszerész más területekrql a 
racionalizálás következtáben felszabadult· és bevon
ható volt ·a vállalatok gyógyszerészi létszámának 
növelésére. Ez a jelentős létszámnövekedés azon
ban lehetövé tette- a ~akma kivánSágának meg;
felelőleg, hogy nagyobb számban be lehetett álli
tani a gyógyszertárakba magas alapképzettségű 
fiatalokat, akik· a gyógyszerés~eknek már néhány 
hónapon belül haszríálható és értékes. ségitőtársai 
lesznek, a ~ésőbbiek folyamán pedig - bizton re- -
méljük - hogy ezen az úton jól beváló gyógysze
rész utánpótlás bázisa ter!!mtődött meg, 

Az elmondottakból önként ökvetkezik, hogy a 
gyógyszerész utánpótlás az ehhúlt évek folyamán 
J+em tudott ]épést tartani a f.;jlő<;léssel és legfeljebb 
a kih;llást pótolta. A szakv<>zetői hálózat kiépítésé
hez szükséges számoq túl, szakrtlArl.k elszívó bázisul 
szolgált az jpar, kijlönbözö tudományos és kut~>tó
intézetek, }aberatóriumok részéről. F~állt tehát· 
a pálya elnéptélenedésének veszélye, .mi erre is fel;. 

. hívtuk az illetél<:esek figyelmét, és ma örönunel rög
. zttlietjük azt a tényt, hógy ez évbe!l. az egyetemre 
felvett fiatal gyógyszerészpemzedék száma, több 
mint kétszerese az eddiginek, Ez azonban újabb' 
problémát jelent: gyógyszerészképzéssel foglalkozó 

• egyetemeink kapacit~ az utóbbi 15 évben úgyc 
szólván alig változott. A megkétszereződött lét.. 
számú hallgatók <!ktatása az első két évben a ter
mészettudományi karon nem ütközik nehézségbe, a 
vegyészhallgatók létszámcsökkentése miatt itt el<!-' 
gendő laboratórium és tansz~mél~t áll rendelik~ 
zésre', .azonban az o:rvoskari két évben~. éppen~ 
szaktárgyakban a laboratóriumok mindössze 50~ 
60. főnek tudnak komoly, alapos kiképzést nyúj
.tani. Ismerjük nehézségeit az eda,g; ~00-110 hall
gatóval a parallel gyakorlatok tartásának. Idejé-· 
ben, ·tehát már most meg kell tenni a lénéseket, 
hogy biztositva legyen másfél év mulva, 1956 .őszére 
350 sőt a rokonsZakokból való átirányítás folytán 
escileg 400 fő részér.e a laboratórium, felszerelés, 

·· tans'zemélyzet. Másfél év gyorsan eltelik és liianyö-
san vagy elégtelenül kénzett gyógyszerészekkel 

. nem lehet az akkori feladatokat megoldani. Az 
egyetemi kapacitás kibővítése '!tán, <;set~e~ -~~1 
összekötve, meg kell oldani a regen nelkulozott es 
kívánt önálló gyógyszerészi fakultást is, amelynek 
megvalósulása az egyetemi oktatáS színvonalának . 
fejlesztése mellett a nagyobb !ehető"ég révén az 
egyetemi felsőbb káderképzést és kutatást is jelen~ 
tősen befolyásolná. Szükségesnek látjuk a hoss~ 
évek óta betöltetlen szaktárgyak budapesti tansze.. 
keinek mielől>bi betöltését. Itt ernlitjük meg, hogy 
" budapesti Orvostudományi Egyetern Gyógyszer• 
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ismereti Intézete 40 évvel ezelőtt Mtesü!t, kös;Wnt- . vünk elkészüléséig is. úgy gondoljuk,. 
· jük az intézetet ebből az alkalomból és működésé,-. januári, vagy februári számában 

hez SoK -sikert és eredményes munkát kív&nunk~ a szakma közösségével, hogy- a 
· . A gyÓgyszerészi működés minden teriiletán hálózat is egységes vezérfonalat 
foglalkoznak és gyakran kritikával illetik a. gyógy- További munkáokban, feladataink 
Szerészképzés mai rendszerét. Sokan a sza~tárgya}{:; fokozottan támaszkodunk a jövőben is 
vagy szakreszortjuk sZempontjából vizsgálják ezt a unió tudományos és gyakorlati · 
nehéz kérdést, ami gyakran nem átfogó és tárgjl- : azok · 

. lagos nézetre vezet, A gyógyszerészet alkalmazott sebbkörű 
.· tudomány, amiben sok a csak gyakorlat és tapasz» kitűzött céljaink 

tala t alapján. etaajátítható elem. A hármas gyógy,. Szakcsoportunk 
· . szerészi feladatnak: a. gyógyszervizsgálat, a gyógy• meg kell emlékeZni arról a 

87,erkészités és a gyógyszereltartás terén még igen. Budapesten az.aránylai kevés .és 
sok az elméletileg nem tisztázott kérdés. Elaőrendű munkájána)< önzetlen eredménye. 
. feladátnak látszik tehát; hogy tudományos egyetemi végzésében azonban gyakran találkozunk 
vonalon ·feltétlenül.meg kell kere8ni·.elSősorban. a bösséggel, vagy fáradsággal, ami eddig a 

. második gyógyszerészi ténykedésnek, a gyógyszer: erőfeszültség következménye. volt: Ez a 
készítésnek: a recepturai munkálatoknak megfelelo ség a 'jövőben - remélhetőleg -
elméletét. Foglalkozni kell az egyetemi oktatás szin- mindenesetre további feladatunknak 
vónaláviü és új, a fejlődésnek megfelelő ternatikM nünk: !<artársainkat neveljük rá annak 

· kell kidolgozni, valamint szükségesnek látszik egy. sére, hogy a gyógyszerész szakmailag is éljen 
behangoini az egyes sziiktárgyak Mrdéseit és kere- 1 lemi életet, méghozzá közősségi szellemi életet, 
teit, Szakmai körökben sok vita folyik a gyógysze. azt akarja, hogy jó gyógyszerész legyen. 
részképzés gyakorlati idejének mértéke és mikéntje 
felől . . . Mi möst nem foglillunk ·állást· ezekben. a I. Szervezési Bizottsdg; 
kérdésekben, de javasoljuk egy széleskörü • ankét 
létrehozását, amelynek .keretét jellegénél fogy. a.. Működése két részre oszlik: a 

· · b k · vidéki szervezésre. A budapesti 
szakcsoportunk adná és a vélemenyek sza ad ~·. formáját kialakítottuk a kerületi 
tikai megnyilvánulásában- min:den bizonnyal , közel alakjában, ez aZOnhan ném funkCionál 
jutnánk e fontos kéfdéSfk helyes és egybehangolt rendezvényeinkre nem tud kellően 
szemléletéhez, mind a. megvalósításához is. Szervezési Bizottságat át 'fogjuk 
· Ide tartozik még. a gyógyszerészet ·egy nálunk keressük a mozgósításra alkalmas 
nem eléggé művelt ágának: a gyógyszerészi tech• . déken az elmúlt másfél év folyamán 

· nológiánák kérdése. ~ig ·tudományos, ipari ·és és megszerveztünk 10 megyei. szakcsoportot, •rr'"'" • 
gyakorlati vonalon a gyógyszerészet és·á vele kap. Iyek közill több kitűnően működik. Ahol a 
csolatos. tudományágak és gyakorlati csoportok az csoportok megalaknitak, ott komoly felGerldüilés,·' 

. utóbbi évtizedek • folyamán ·korszakokat haladtak volt észlelhető, elsősorban a továbbképzés térületén, 

· előre; addig a gyógyszerészi technológia · elmaradt,, ~~]~·~~~~~i:~~;~~~~é~s~=is~m~~er;e~t~ter~· ~j~es~rztő~"~eli~ó~~; Ut~unk itt arra~ hogy a gyógyszertári>munkaeszk.~ recepturai 
zök .. · fejlesztésére,. modernizálására. és észszerüsité--· poka't 
sére nagyobb·mértékben szükség van. Ezen a tetib kívül kiváló 
leten és a technológiai- niinlmum és norma kidolr . megtartására, ezzé! a szakszervezeten belül is erá'-

goza"ábari a Gyógyszertári Központ tervszerű sitették az orvos-gyógyszerész ~~~~~~!:~r!~;~~··· munkájának vannak komoly.eredményei. Tovább-\ receÍli és szegedi sajtóértekezletek 
menve, ki kell. dolgozni egységes . gyógyszerészi tották, hogy a vidéki SZflpcso]JOrtŐl<, 
technológiai eljárásokat és azokat a gyákorlatba át-. akarják vmni a részüket lapunk országos 
yinni; hogy ·egy biZonyoS' gyógyszer· egyformán k~ közösségének tevékenységéből is. ·A 

· szüljön el, kü!Önös tekintettel az v. Gyógyszer- megtartásának győri kezdeményezése a 
könyvre. ·Ezzel a területtel való foglalkozásban ban bizonnyal országos jellegűvé fog 
egyetemi intézeteinknek, -:- elsősorban a .Gyógy-. Kezdődbetik ez mindjárt azzal, 
sz<.>részeti Intézetnek, továbbá 'a Budapesti Válla~ · tudományos anyagát otthon 
lat. szakfelügyeleti. osztályának )<:ell élenjárnia, hogy 

. mulasztásaink . e·. területen pótolhatók ·legyenek;· gyéjükben a küldött gyógy~zerésrek. 
k munkánk további része arra ir~nyul, hogy 

· Aniennyiben egy technológiai kézikönyv szer esz• év alatt hívjuk létre kellően előkészítve és meg;üa;. 
· • · · ... .az első .. feladat,. arra is.Jehet .. mego!\);\&t. pozva a niég hátralévő megyék helyi szakcsoporti' 

mrarrn, esetleg a szerkesztés. összefogására aikalmás 
szakemberek beállitásával, néháriy hónapra erre a jait. 
feladatra. Az Egésisé'giigyi Minisztériumtól és az 
Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetétől a II. Továbbképző Bizottság. 
multban megkaptuk azokat a szempontokat, ame- · Most mikor a Továbbképző Bizottság ~~·~~~~····· 
\yekkel a fenti szervek szákcsoportunk munkáj~t sének ismertetésére térek, előrebocsátjuk 
eredményesebbé és tartalmasabbá kívánták tenm.. . nösen hangsúlyoZni kívánjuk, hogy ez a teruJ'<it : 
A további szempontokat nü..nden biZonnya!1 a jövő-, · munkánk lényege és gerince. Szakcsoportunk m<eli!c· .. : 

.. bim is megkapjuk, a munkáD.kba belefogialjuk és !' . alakulásakor feladatunk előterébe állítottuk rni eszRözeinkkel is hathatósan 'gyekszünk. előse- . vábbképzés kétdését,amelymár akkor 
gíteni azok érvényésüléSét. · · - · tosnak és . sürgősnek bizonyult, hogy a 

BeszámoJómban eddig az ehnúlt két év ered~. gyógyszerész társadalmat szakmai . 
méhyeivel, hiányosságaival __ és történéseivel ·fpglal- késZítsük a korszerU és 
koztam, a jövő viszonylatában pedig általános kér-. veke" felépült új; V. 
désekkeL Ez azért történt, mert ebbőlaz esztendá'- jelenésére. Szarosan 
ből egy negyedév még.hátra van jövő évi munkaterc sok helyen tapasztalt 

--. - ' . - - .. 

. sének, kiegéSzítésének szükségességé~eL, • Szak:. 
csoportunk mun)<atervet dolgoll:ott ki. a g_yógysze

:résztovábbképzés. tárgyában, melyet. mint javasla'
tot a minisztérium illetékes osztálya' tárgyalási ála" · 
pni elfogadott és csekély módosítással meg is való
sított az in'tétményeseir megindnit továbbképző 
tanfolyammal. Megvalósította a mlnisZtérium. két 
elvileg fontos javaslatunkat, hogy ·a továbbképzést 
laboratórium! . gyakorlattal .. egybekötVe ·:·rendezte 
meg, továbbá, hogy· lehetőséget . teremtett ··.a • tan

. folyamok anyagána!<, brosúr<i· álakjában való meg
jelenésére: Ezzel lehetövé ettte a. továbbképzés or
szágosan ·egységes keresziül~telét, Le.,kell.szőgez
nünk azt a tényt, hogy a magyar gyógy~é~zet 
történetében elaőízben valósította. meg intézménye
sen a felső hatóság a gyógyszerésztovábbképzést. 

Ez é'l7 elején mégjelent az új Gyógyszerkönyv 
és a bizottságra ezzel új feladatok vártak. Az eddigi 
előkészítés után első és elsőrendű szakmapolitikai 
célkitűzésünk .Qz lett, hOgy rátérjüÍlk az v, Gyógy-

. szerkönyv tulajdonképpeni elaajátítására . . Az élet- . 
beléptetésig hátralévő időben az ·új Gyógyszer
könyv a szák~port egésZ :tagságávál, tehát min; 
den gyakor!6 gyógyszerésszél és a gyógyszeréSzét
tel rokon területen működő szakemberrel. megi<>- · 
mer.tessük1 úgy hogy azok áz új. Gyógyszerköny
vet lényegében elsajátítsák és a gyakorlátbán ál-

. kahnazni tudják, . 
A továbbképző Bizottság főfehfdata kettős:.: 1. 

·· szakmai továbbképzés; 2~ tudományos és ismeret
. terjésrztő .előadások tartása Buda pesten. és szerle .az 

országban. · ·· ·· · 

A bizottság fontosabb eredményei: . , 
. A Budapesten megindnit tallfolyamok temati

káját kidolgozt;,l.és előadói gárdáját meggzeryezte.~. ·· 
1952 májusától a mai .napig 70 továbbképző . e!q- . 

·.adásra adott·előadót a vidéki. továbbképzéShez.! • 
Az elmúlt év végén az Egészségügyi Minisztérium 

. felkérésére .. a . bizottság . terye>:ej;et dolgozott ki .. a · 
gyógyszerkészités egységesítésére, .figyelembevéve 
az V. Gyk. recepturai vonatkozásait •• , A Ssakcso
port 8 ilyen tárgyú brosúra .. megirésára ,k,apo~t 

megbízást. Ezek ~özül· 2 megjelent, l, IDefPelenes 
előtt áll, egynek pedig már készen van a kézirata,;-. 
A SzákcS<>port összesen · 19 . tudományos előadást 
rendezeR Egy-egy . előadás keretében többször .·2~3 · 
előadó szerepelt, · .· .· . · · 

Ezeknek az adatoknak ala:pján 'megállapíthat-

l 

A GYÖGYSZERESZ 

sZaklapunk állandó rovatot inditott a technikusto~ 
vábbképzés· és ismeretterjesztés növelésére; a rovat __ 
rendszeresen sorraveszi · ·az összes technikusi műve~
leteket. és eljárásokat és gyakorlatilag basznos ve
zérfonálnak bizonyult a gyógyszerésztechnikusok 
ssakmai fejlődésében. A kellőarányú érdeklődés és 
reflexió alapján tervbevettük a rovat bővitését. 

IV. A Szacialista EgészségügyéTt-mozgalom 
bizottság, ~t. á neve. is ~utatja, a ·_szricialisita 
Egészségügyért-mozga!orn szakmai . irányításával,· 
ji\vaslatok kidolgozásával és szakmai tapasztalqt~ 
cserével foglalkozik. A munkaversenymózgáhnat 
táiDoiatjuk, nyilvánOsságának biztosításában és ér.: 
tékelésében tevékenyerr résztveszünk. A mozgaloril 
rnunkatervének előterében . továbbra is a szákmai 
munka minőségének fejlesztése és .tudományos alá
tamasztása áll . .. Ez ·az elvi bizottságunk, amely_ az· 
elmúlt két év folyamán nagyobbszámú javaslatot, 
tervezetet dolgozott ki, közreműködött, rendelet
tervezetek megszerkesztésében és . munkájának 
eredménye sok megjelent intézkedésben, utasítá.&
ban és rendeletben qyilvánnit meg. Javaslataink 
nagyobb részét több-kevesebb változtatással meg
valósították Elihez a -biZottsághoz tartozik. az or
vos-gyógyszerész kapcsolat elmélyítése, mely nagy 
utat tett meg, igen fontos és jól rnűködő tényezője 
lett a betegellátásnak. A kezdő lépések után az. or
vosokkal való szaros ·együttműködés országos vi
szonylatban úgyszólváp egyöntetűen. megizmoso
dott és közelhozta a két egészségügyi faktort egy
más megismeréséhez és megbecsüléséhez, ennek"'
révén a betegek jobb orvosi és gyógyszerellátásá- .· 
hoz. ' 

V. Újítási Bizottság. 
Munkatervének homlokterében az 'újítóCmoz

galom propagálása és kiszélesítése állt; a közVetlen 
hozzánk fordniókat megfelelő: tanáccsal látju~ el, 
egyébként a vállalati szervekkel, ahová újításoK és . 
észszerúsítések érkeznek, kapcsolatot tartunk fenn. 
Figyelemrnel kísérjük a Budapesti Vállalatnál el-. 
fogadott újítások bevezetését és szakvéleményez,~ 
zük a Gyógyszertári Központtól átküldött lényege- ' 
sebb javaslatokat; utár:tajárunk országosan beveze
tett újítások díjazásának. Az elmúlt időszak folya· 
mán újítási · javaslatokat tettünk a gyógyszertári 
adniinisztrációs munka egyszerűsítésére ~s csök
kentésére, a beérkezettek közül a Gyógyszertári 
Központ és a Budapesti Vállalat több ilyentárgyú 
javaslatot el is fogadott.· Az újításí szerveknek és 
egyes újítéknak minden lehetöségünkhöz m!>rt elvr 
és gyakorlati támogatást a jövőben . is megadunk, 
de Ugyana)dcor megkívánunk bizonyos -minőségí 
szintet eZen a területen. -

VI. Szaksajt;J. 
A Gyógyszerész Szakcsoportnak két hivatalos 

lapja van: ._..,.Az Acta Pharmaceutica -Hungarica·«- és 
.»A Gyógyszerész«. Az Acta önálló ki.sérletek alap
jájl közöl tudományos dolgozatokat, A Gyógyszerész 
a továbbképzés, az ismeretterjesztés szo'lgálatában 

. juk, hogy· ez a ,biZottság érte el. a leg!<?f!JOlyabb 
eredményt; de ugyanakkor azt is jelelflthetJuk, bogy · 
ez .a bizott"ág részesűlt. a .legtöbb, hívatalos .. hely
ről és.vállalato!<tól jövő·támogatá,sban. Ezep.a te
rületen elsősorban i. azt említette. meg,, .hogy. Ked
vessy György és V égli Antal meniiyire elen)flrtak; -
országos .viszonylatban mikent rnuj;attak példát !'z 
'egyre tervszerűbben kibontakozó . gyó!lyszeté~zto.;. 
vábbképzés szellemének, gyakorlati vonatkozásamaki . 
elmélyítésében. Ugyanakkor ,a legtisztább megbe
csülés hangján· üdvözölte Végh tanszékvezető. do
censt, aki 25 évvel ezelőttfoglalta el helyétaz egyec 
terni oktatásban. Kitért Végh. docens elévülhetetlen 
érdemeire az újtípusú továbl:J:képzés kialakí.tá~ba.n 
~ to;'áb~i er~ényes működéséhez sok srker.t es 
JO egeszseget kivánt... .. · . . · . . .. . ....... " : .. 

'III. A· Technikustovábbképző bizotts.ág műkö- · 
dése aránylag •Pl!< keretek közőtt mozgott. A hiva
talos technikusképzéshez az előad(\kat és vizsgáztá

. tókat adta és egyizben adniinisztrátorképző és .'tak
sáló tanfolyamot szervezett és bonyolított Je viZs
gával egybekötvfl .. / Mintégy másfél évvel ezelőtt 

. áll, a tapasztalatcsere, az újftási mozgalom kiszéle
sltésére törekszik, de a lap profiljának megfel~lően 

. szakma-politikai kérdésekkel is foglalkoZik. A 
Gyógyszerész állandóan szem előtt tartja, hogy. a 
Szavjetunió -és a népi "{iemó~rá.ciák gyógyszerészeté
nek példamutató eredményeit is megismertésse ol
vasóival. Néhány megyei központban a közehnúlt
ban sajtóértekezleteken kért és kapott feleletet a 
szaksajtó képviselője arról, hogyan és milyen új 
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~ és ~unk~ Joi<cw>tt ~Q~t~ látjuk, 
~t tqvábl>t i,? }l:l~á'1fll és 1/.el:Ytá»á;;UI).ld<al.IP-
val:lw>k megeros;tefl\, . , ... ··. > .• >. • .... · . · 

· . A ~árgyalágök ka~ felverették,>. nrlnthogy 
vállalah keretben dolgozurik; a .. prémiu!lll'eiidszer 

, l<érdését, tekintve azonbán hogy ezt a mi szak-
, mánkban elsősorban IJJ.Ínőségi feltére!ekhez kellene 

kötni és· ailllak gy o~ és precíz lernérése ·:nem köny- · 
nyű feladat; amikor a rriihiSztérium · b4:-rendezési 
javaslatunkat magáévá· rette; el,ejtettül<.·A •készen-, 
léti díj és ügyeleti díj kéidésénék rendeZését a mi
nisztérium szintén megoldandó: rerveibe iktatta; Lé
péseket ·tett továbbá. az. egészségügyi dolgozók kö
ri'm ;belül a. részűrikre · hátrányoi>; szal:1adságidő ki
~légí~ő re:ndez~sére;. az oklevél :.lriegszér~·Sétői,,.ha
sonlóan az államLvagy •tanáC!SialkalmaZásban állÓ 
?Y~gys~rés~~ez; Hátra yab. mél;( a váilalatok 
mtezmenyesüéséne)<· kérdése ami kétségtelenül.· a 
szacialista fejlődés útja. .' ·, • ·. "' :_.. · .. ·· . · 

.·· .. ·. Korniányuril< ·. 'iriez(igazd;,;Ságté)I~i .... P,.o- . 
· gra!Umiába Vidéki. gyógySZ<>i1;árhlÍ]ói;.tui1k reiről,e

:gesen kapcsolódott ·be, A.· ~ermelőszövetkezet\ CSO" 
portok,. állami gazdaságok éS gépállomások .:fokozótt 
mérvű ,gyógys~erellátását. és patronálását vállalták 

. gyógyszerészeink ·}ela jánJásaik .. keretéboo. Vidéki 
l<ar!;át;"'ink:>ak, ott, ahol a ,mun]{a rtiennyi~ége :re
hetove. teS ?I, -máS· -:módon _ i_s -alkalril'a.--_volna .. a _mező
:g~zcfasiígi. pr~rntri~o~ csatlakozni, ésr)edígcközs~. 
gun~ben,_a,.gy~gynov;'n"termeSzté~'·és ~jtés 
cs~akszeru megszf?;rvé~séhez. _ valariiirtt: _-egysZerűbb 

: · talaj~ és egyéb vizsgálatok elvég2;éséhe2i. Á kezdő 
· lépése)< után ez alkalmas !ehetne , ~ sza)<érl;i;Imük · 

:folytán - mellék-· és másodálláll kiépítéséhez aini 
. <életszínvonaluk toyábbi emelkedését, illetve W8a

'\lalmi . megbecsülésüket 'élőnyösen ·befolyásolná. -
. Az Egészségügyi Minisztér:ium a gyógyszertári .do!
.· gozókról való. foko2:9tt g0nd00kodás'jegyébeh az' el

·múlt évek_ folyamán 450.gyógyszerészila.kást _ko<'
S.:erűsített, ebből 90 lakast vízvezetékkel és fílrdő
szobávallátott el Mlntliogy az elhanyagoltság ezen . 
a· téren e!ég·hagyfokú volt, eZ a programm remélhe
tőleg a. j ö vő években is folytatádik .... Kormán:Yza-· 
tunk értékelte a Iliunkában ·kiváló éredményt:elért 
d?lgoz?ink~t és megbecsÜlc§8.mek jeiéül. W gyqgysze

res;z reszes~il~ ,magasa?b kor;nánJ;kiJ:üntetésben, 31 
:gyogyszertán. dolgozot ~g mmrszterünk ... »Az 
Egészségiigy Kiváló Dolgozója« címmeLtüntetett ki: 
74 gyógys~erész minisZteri jutalmat . éll'niég'többen 

·. jelentös.pénzjutaimat l<i<Pták. Legújaj,bah pedig; ép
--pen ma'a W,ni~Szter.tanács.határozata ·á-mi. _ _s.z~lQn:án,k-

ban __ ~s.: rénds:zer~tette a ·_reégó,-.a ___ -kívánt· . .- »Kivál6 
--gyógysZerész;~ ._éS -_~Erdemes gyó~sZ€rész.<~ _lti;ti,inu:tő 
~ím· adományoz~ t, aminek_ elSő_-juttá.'tá~.ra·-,~a-. leg
rövidebb időn. belül sor )5erü}. Mindez a· fokozott 
megbecsülés jele.:Hen>éljpk, hügY,a szakmárJ.akalegc 
közelebbi alkalom!Ual·lesz újab!) Kossüthc!iljasa ·is 
,ffiel't jónéhány olyan telj_esítmémiyel_ renoelkezün_kL 

,_ ~mi e~t in!iokolt~:t~s~ : .. -.-:S~jelentjük_~, 4ogy-<i~ 
Orvos-Egészségügyi Dó)gozók·Szaksierveze.te.Elnök

. st'gének; tágjává szeptemberben első. ízben iktattak 
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gyógyszerészi vgnal~ többszöri sürgetésiinkre sem 
tőrtént előr~hl!ladás. No= voltak még tőlüiU!: gyógy

. szerészek a Szavjetunióban és a népi demoktáci~k
ban és onnan sem nálunk; az e téren tőrtén~ lerna-.. 
radások - · szeretilénk, . ha a jövőben 'orvosolhaták 
lennének. . . · . · . · . · · 

A közel,múltban megjelent nyugdíjrenelelet a 
mi dolgozóink közill is sokakat érint, Idősebb dol
gozóink öröiiU!lél fogadták. Megoldás alatt van az 
idős, munkl!képtelenné vált kartársaink elhe!yezé:
sének problémája i&' Tahi ban, a Duna partján gyö- · 
rlyörű park _ közepén korszerű, modem gyógysze
-részotthon van létesítés alatt. Itt az arra· rászoru.,. 
Jók békében és nyugalomban, ideális körűlmények 
között élvezhetik az öregkor sZépségeit·és a jól meg'-· 
érdemelt pihenést . . . · 
· Az 50-60 éve végrett, illetve okiévelet nyert 
kartársaink megbecsülése jeiéül. az volt a szándé:
kunk, hogy mcstaní Nagygyűlésünkön sor kerüljön 
az arany-, Illetve gyémáni;.,diplomák kiosztására: A 
Nagygyűlés szervezésének igen sok feladata miatt 
azonban ezt kellő időben előkésziteni nerti tudtuk, 
úgy, hogy az arany- és gyémánt-diplomák kiosztá7 
sára valószínűleg novell'l:berben vagy decemQerben 
kerűl sor . 
. Szakmánk tudományos jellege mindinkább ki

domborodik, ennek 'állomásait jelzi az ETT. gyógy
szerészeti· és gyógyszerkönyvi Bizottságának műkö
désén kivül a közelmúltban megjelent tervériyerejű 
rendelet a gyógyszertudományi aspirantú'ráról 
Egyre közelebb kerülünk tehát adottságok tekinte
tében is ahhoz a célhoz,. ainit Schulel}. professzor he
:vezetőjébj>h megjelölt, hogy minden gyógyszerész-
nek gyógys:?;er.Szakértővé kell válnia., . · 

A gyógyszerügy .felsőbb vezetésének racionalic 
zálása újabb döntő lépés lesz a kormányprogramm · 
meghatározta szakmai vezetés megerősítésének és a 
gyógyszerészet fejlődésél)..€~k útJán. . · , 

A Szakcsoport működésének ismertetését be- , 
fejez.tük. Eredményeip.k részben elérték. a kitűzött 
szintet, rés;.l>en aJJl!maradtak azon. Működ.ési terű-. 
letünk igen tág és szakinánk sok kiterjedt részét. 
magábanfoglalj a. Ezért. teljességre ne)ll is töreked" 
hettünk, de igyekeztüp.)< átfogó képet adni működé- · 
Sünkről,. eredményeinkről és. hiányosságainkróL ·Be-,. · 
fejezésül összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 
szakmai életünk több területének hátrányos hely~ 
zetét .közös erőfeszítéssel az utóbbi időben si)<erűlt 
"kellő szintre hozni éS javaslaÍ:aink zöm·e ma minísz
tériumi programmá lett. Ennek tudatáhán nyugod
tan és bizakodva ítélhetjük meg a magyar gyógy
szerészek jövőjét. .A dolgozó nép gyógyszerellátásá
ban betöltött helyünk és szerepünk egyre nagyobb 

·megbecsülésre és elismerésre fqg találni. 

Néhány hozzászólás 
A főtitkári beszámolóhoz több mint harmincan 

jeleritkeztek hozzászólásra. Ezek közül egyeseket 
teljes terjedelmükben, néhányat vázlatosan közr. . 
l ünk. 

Mosonyi· Sándor hozzászólásában a gyógys~ be gyógyszerés?Ot, a szakcsoport főtitkárát: Ezzel In
tézményesen is lehetőség nyUt ··'! gyógyszerészi 
.szem pontok és. érdekek fokozott képviseletére szak~ 

. . szervezetünk felső vezetésében .. Meg kell níiyanak" 
. kor azt is mondanunk, hogy jogos céljaink és tÖrek~ 

véseink eléréséhez az· utóbbi· év fo!~amJ\li Szak,=r~ 
vezetünk E!rlökségétől _igen.p.agy_tárt\i:}gatast .kai?; 
tunk , • . Hiányossága azonban a szakmáról. való 
goodoskodásnak, .:hogy mig úgyllzolv;jn to.inden: tu"· 
<lományos és gyflkorlatifogiaJk<iZási ág .kiterjedt 
.kü!földi cserekapc;solatokkfjl · reru;ielkJ>iik;, . addig 

\ részképzéssel, a gyógyszerész-fakultás -szervezésével 
és az- egyeteini hallgatók számának pövekedéséből 
eredő problémákról beszélt: A gyógyszerészképzés-c 
sei kapcsolatban a magam részéről szeretném ntég:
állapítani, l;logy szükség van bizonyos újabb meg~ 
gondolásokra, "intézkedésekre. Ez e:·gyezik az illet~ 
kesek felfogásával is. Az volt az elgondolásunk, 

J;wgy a Szakcsoport vezetőségének, illetve az egész 
gyógyszerészeti kar bevonásával tárgyaltassék meg 

·a legnagyobb tárgyilagossággal a' valóbán felmerult 
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A GYŰGYSZERÉSZ 

sziikséglet alapján a kiképzés mÓdosítá8a á jobb dotálva.~ »A kórházi gyógyszertárban a 
gyógyszerészoktatás érdekében. A,gyógyszerésZi fa- és a 4000-et ellátó gyógyize~rtár~~v!e:ze~tó!. ~~~~~~ kultás régi törekvése a gyógyszerésZi karnak, áZ tosan ugyanaz, helyettes 
egyetemi karnak és az egyetemi öktatóknak. Egye- vezésére nincs mód ..• 
temünk részéről is történtek ilyen irányá .kezde- szeretnék kitérni. Az a 
ményeZő lépések, az Egészségügyi Minisztérium ez.;- bennünket arra, hogy minden 
zel kapcsolatos intézkedései . folyamatban vannak. szerkillönlegességet fel kell bonútni, 
Az egyetemi hallgatók létszámemelkedése sok gon, vizsgálni, lehetetlen helyzet 
dot okoz az Egyetemnek és a· Minisztériumnak. A gyógyszerészeket. Ezrével adunk 

. hallgatók száma a jövőben á,tÍhenetileg több Il).int ampullát, ezeket át kell nézni . 

kétszeresére fog emelkedni, ezzel a gyógyszertárak~ ehhez sem időnk, sem erőnkljn!in!~cse~n1.~~~~~§@ ban a munkaerőhiány miatti nehézségek kiküszöbö- kezéseknél a kórházi gyógyszerészek 
lődnek. A· következő· néhány évben,. amikoris tna- zetét· nem veszik kellőképpen 

. gasabb létszámú évfolyamokat kell kiképezni, meg_ attól, hogy !l technológiai 
felelő raéionáli~, objektív elgondolás alapján kell.• hogy gépesítés nélkill 50 éves 
biztosítani az oktatás .személyi ·és tárgyi feltételeit. látják el munkájukat. Feltétlenill szükség 
Biztosítani kell. a korszeru gyógyszerésZi techrioló-; megfelelő mnukaeszközökre és gépesítésre, · 
gia oKtatását, a .szükséges műszerek, eszközök rert..; . ezeket a nehéZségeket leküzdhessük. K::~~~~~~-.· 
delkezésre bocsátásáv'a,!. A régi konzerv.atív gyógy- . ·fejlesztési és felújítási célra állandó 
szerésztechnológiai esz~özök b~zerzésével is -nagy . meghatározott összeg áll -rei'l.delkezésre, ezt azonban 
nehézségeink vannak, de úgy tUdom, .hogy a közel-' sok esetben másra használja fel a kórhá"' A gyógy~ 
jövőben megfelelő intézkedé:sek révén ezekhez á sZerész felettese ·a kórházban csak a kórház 
munkaeszközökhöz is hozZá fogunk jutni. Meg va- tója lehet. Ezt másra átruháZni nem 
gyok győződve, hogy a javasolt intézekdések miC zési jogát másra . átruházhatja, de az a 
előbb. megjelennek, . ami a gyógyszerészoktatást · és hogy az intézkedézeket csak az 
a jobb gyógyszerellátástlehetövé teszi. . Szeretnénk mi kórháZi gyógyszerészek is 

Vidovszky István orosházi gyógyszerész mélc zett technikai' mun.kilkörben alkalmazható! 
tatta a 40 esztendeje megalakult Gyógyszerész munkaerőket kapni. Felké.rem a kórházi gyógysze-
Szakszervezet jelentőségét. Orötnét fejezte ki a részeket, adjanak most már több a 
gyógyszertári dolgozók . nevében a gyógyszerész- keresztül és kérem a Gyógyszerész 
utállpótlás biztosításáért. Felhívja szakszervezetünk a Szakcsoport vezetöségét, hogy a 
figyehnét, hogy az eddigi egyetemi tapasztalataitik gyógyszerészeknek több teret, hogy ne érezzük a 
alapján küzdjenek a lemorzsplódás ellen. Vélemé- gyógyszerészeten belül is mostoha gyermekeknek 
nye szerint a lemorzsolódás· ok;a a többi között_ az-_ magunkat.<< 
is, hogy az egyetemen az egyetemi évek alatt riell). . Horváth Dénes Győr· megyei szaklelügyeli> 
szerettetik meg kellőképpen a pályánkat. Részlete-" mondotta·: »Helyesnek tartanám, ha a Gyógyszerész 
sen kitért a gyógyszerésZi szolgálati'jdő megváltoZ' az itt elhangzott előadásokat is leközöiné. A győgy
tatásának szükségességére. »Szakszervezetünkn.ek. szerésZi technológia fejlesztése' érdekében a tára-: 
Sza.vát kell hallatnia az özvegyek és•elaggott gyógy~ asztalon és állványedényekben rejlő problémákat 

· ,gzerészelqorsának rendeZéséért, a jelenlegi nyugdíj- · küldjük be az illetékes intézetekiiez megoldás vé
törVény rólunk, ugyanis nem kielégitően gondosko- gett. A másik megoldás, hogy a problémákat feli&' 
d ik«~ mondotta. Továbbiakban a gyógyszertári. hé- 1nerő; ráterri:tett .gyógyszeréSzek fogjanak hozzá> kí-
lyiségek fűtési viszűnyáiról• emlékezett meg. Kéri, sérletezés útján a megoldáshoz és kérjük az .illet&,. 
hogy az általános üzemekre szóló tüzelési rendelet- • kes intézetek segitségét, szalqnai. irányítását. A 
ből emeljék ki a gyógyszertárak helyiségeinek e~ gyógyszerészek tudományos munkába való bekap
tását, s. közegészségiigyi funkcióikra tekintéttel ki- csolása minél szélesebbkörű legyen, · Szakcsopor- . · 
vételes ·ellátásban részesítsék. · · tunknak ezeket a feladatokat szem előtt kell tarta-· 
- Zálai Károly budaPesti vezető szaklelügye!O a nia. Helyesnek tartanánk, ha a tudományOs mun;. 
gyógyszerészek kiképzésével foglalkozott és vázolta, kákat jobban díjaznák. Ez serkentőleg hatna gyágy
hogy mik a." követelmények ezzel kapc&alatbp.n .. >>Al-. ~szerészéinkre.« ' · _ 
talános megállapítás, hogy az egyetemről kikeriilő Faluhelyi János szentesi gyógyszerész annak 
államvizsgások nem,ismerik a gyógyszerkülön[eges- .. fontosságát hangoztatta, hogy az Egészségügyi és. 
ségeket A gyógyszerészképzésnek olyannak kell ·· Honvédehni Minisztériumb.an · a gyógyszeréStZek. 
lennie, hogy a gyógyszerellátás jelenlegi körűhné' ügyével 'fogialkozó főosztályokat 

f'"~~"··· " ny~inek J:liegfel~Jjen; "4 gy(igyszer~s?. legfontqsabb vezessék. Hangot. adott. a gyóg:vS>:er. .. zek 
kötelessége a gyógyszerkészítés ismerete. El kell rehnének, hogy fehér köpeny mellett fehér n<t<_lrá~c· 
tudni látnia a galenusi laboratótiumba:n és szak- gal is lássák el őket. »Szakszervezetünk járjon el 
felügyelői munkakörben adódó feladatokat.. Ismer~ letékes fórumoknál, hogy az állatorvosokat is köte" 
nie kell a gyógyszereltartás követelményeit, az lezzék -egyes életment_p állatorvosi szer:ek táská~n:. 
alapallyagok gyóiDrszerfdrmába való öntését, · a való kötelező késZletben tartására.« · 
gyógyszergyártási tJ?chnológiát.« Háznagy András núikói ·gyógyszerész ugryanc.alic' ,2 

László János, a FővárÓsi Tanács gyógyszértári gyógyszerészutánpótlással foglalkozott. »A 
dolgozói nevében ismertet néhány problémát -a néptelenedésének réme ma már a multé. Nem 
Nagygyiilés előtt. Sérehnesnek tartják a gyógyszeréc sorban azért, mert kormányzatunk megtalálta 

szek munkaköri besorolázát és alacsony dotációját különböző pályák. egyens4lyi . viszon:f~án~-~a[k~. ~~~~~~ más munkakörökhöz képest. *Hogy ez mit jelentett Ezekután már csak az lehet a döntő 
a kórházon belül dolgozóknál, mennvi gúnyos megt- kinek a számára valóban életcél a 
jegyzést, ·azt hiszem, ezt nem kell bővebben. ehnonc .. s véleményein szerint a k<i,_:é_ph;kc>lai 
danom. Ugyanez vonatkozik a gyógyszerésztechni-:. előmenetel egy bizonyos szinten felül 
kusokra, akik laboránsi_ elneveZést _.kaptak, fi~_ rendű szeflipont -lehet. Csak ilyen' .- · 

· ben pedig a piaci árusokkal egylormán vannak lehet nagy célok elérésére, gyakran áldozatok 
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1alásával a kellő szelll>mi és•fizlkai erőket: öSszpon' temen is létesítsenek gyógyszeréS~éJ?Zést. J~leg 
tosífani, ors.Zágos méretekben.« '.·.. .· . . · · másodéves gyógyszerészeket képeznek, kéri .. ." .. iVIi-. 

· LestYán ·Pál- Heves-· nieg§e.f- gyógyfj.zerésZ_ ·a · nisztériumot, kísél;"je figyelemme! ezeknek az egye:-:_ 
gyógyszerel< kivonásával kapcsolatos nehézségekről terni hallgatóknak kiképsését. . . ·. · 
beszélt: »Már hOSSZ\Í .ideje, hogy állal,ldóan, gyak- Horváth Zoltán debreceni gyógyszerész a 
ran heteriként kétszer-háromszor is kapjuk az·érte- gyógyszerészek fokozott társadalmi megbecsülése 
sítéseket, hogy ilyen és ilyen sorozatszámú gyógy- érdekében javasolja, hogy használjUk fel a köz;
~_készítményt vonjuk ki a fórgalombóL Ez súlyos . egészségügyi feladatok jobb ellátáSa érdekében a 
nehézségeket okoz a betegek gyógyszerellátát;ában, gyógyszerészek bioló<;;iai, közegészségtani, élelmi
mert a visszaküldött gyógyszerek helyett' csak azok · szer, orvosi laboratóriumi vizsgálati. stb. tudását .. 
jóváírását . kapjuk meg .. » . , •. kéri, h<>ity a gyógy- Helytelen szemlélet, hogy a járási egészségiigyi cso
szeriparbán felelőtieriill dolgozókkal szemben járja_ portok nem támaszkodnak a gyógyszerészekre •.. 
nak el a legnagyobb szigorűsággal1 hogy káros te- A mihisztériumnak kőzegészségiigyi érdekből szakí" 
vékenységílket rn.egszüntessék. ·»A gyógyszergyárak tania kellene azzal a gyakorlattal, hogy a gyógysze.
kényükre-kedvükre változtatják ·nemcsak a gyogy- rész kimozdítbatatlan a gyógyszertárbóL Semmiféle 
szerek alakját, hanem csomagolásátis.:E>:nágyvisz- egészségiigyi hátránnyal nem járna, ha a gyógysze
_Szatetszést okoz a betegek körében és bizalmat4mná t:ész napi egy~két órát segítene a tanácsnál ivóvíz
teszik az. új gyógyszerek iránt.« »Az V .. Gyógyszer~ vizsgálatban, · élelmiszervizsgálatban. stb. és az or
könyv· megkívánja, hogy gyógyszerS>:aké.rtók 'le- vosok ezzel mentesítve lennének a gyógyitó-meg
gyünk. Anyagainkat meg tudjuk vizsgálni és meg is előző munka )a vára. Ezzel elérnénk a gyógyszerész 
Vizsgáljuk. Ezzel 8zemben kémszerellátiísunk. nincs fokozottabb' megbecsülését, az orvos-gyógyszeréSz. 
biztosítva, vizsgáló . felszerelésünk ., hiányos és ·a . tekintély és életszb-,vonal kiegyenlítődését, a pálya 
gyógyszertárakban a laboratórium sok esetben kor- nagyobb megbecsülését.<< ... »Szakmá.nk terilletén 
sierűtleri."« ... >>Javaslom., hogy a_-szakfelü_gyelők dol- az újítás elhanyagolt terület. Színesebbé _tette volna 
gazzanak ki egységes reagens-szekrényt, asztallal, a Nagygyiilést a lényeges és legértékesebb újítások 
amelynél korszerűen lehet.· dolgozni .. és ·. mindén levetitése és bemutatása. A mozgalomnak azt az úJr 
gyógyszertár' a jövőben ilyennellegyen ellátva: Meg ját,. amely munkaidő- és munkabérmegtakarításhoz 

· kell ernlitenem hogy a Fo-No-bari és a 'Gyógyszere vezet, elő kell segiteni. Nem kielégitő az. újításgk 
·könyvben felv~t új alapanyagok köziil•sokat mtég díjazása.« . ' . . , 
ne':' lehet beszerezni, holott az orvosok· ~r ren- A Borsod megyei gyógyszerészküldöttség nevé
dellk,« • . . i . . , ben megemlítették, hogy az utóbbikét évben lénye-

. Hajdu Béla Veszprém megyei giógy.szerész kő- gesen javult a gyógyszertárak munkaeszközellátott
siönetét fejezi ki dolgozó társai nevében is pártU!lk.; sága. Táramérlegellátásurik kielégítő. Fémspatula
nak, kormányzaturiknak és mindazoknak, akik [e., hiány .van, ami helyett nyelvlapokat használnak.·a 
hetővé tették, hogy a. felszabadulás óta most, els(ííz- gyógyszerkésZítéshez. Nagy hiány mutatkozik j!'mi: 
ben nyilik alkalóm magasnivójú előadások meghall- nőségű fém- és szarukanalakban, nagyobb meretü 
gatására. A szakmai .továbbképzés szükségessége mozsar'akban, mivel 1,0 és 100 kg-os tételekben kéo
méllett a politikai oktatásforitosságát•hangoztatj~. rik a hintőport a borsodi iparvidéken. A sziták 
... »Míg az orvosok párttagok és pártonkíviiliek ma- gyártása folyamatban van, addig is más kereske
gasszínvonalú politikai pártoktatásban. részesiilnek, delemből beszerezhető szitával pótoljuk. A fémka- ·. 
ami -lehetővé-- teszi, hogy aktívllbbail __ -_VefiesSenek: 'nalak minősége riem ~ieiégítő, rozsdásodn~,.·-:-= 
részt szocialista társadalmunk építésében, addig a . »Legutóbb négy darab gyönyörű modern szuppozl
gyógyszerésztársadalom alig; sőt le):let;· tnondani, . · tórium-prést kaptunk. Többen nem ismerik gyakor
egyáltalában nem jut ilyenirányú .fejlődési lehető-· lati alkahnazását, de ·Számtalan kis .gép van, melyek
~ghez. Ez legtöbbször_ ne:m ·a· gyógyszef"~sz_ek mu- nek használata a gyógyszerészek munkáját nagyban 
lasztá_ saiból a_ dódik, hanem az ._érthetetl_ en .mellőzes_' megkönnyitené. Sajnálatos tény, hogy ezeknek hasz-

ük s k nálatát nem ismerik .... « Javasolják a munkaerő-szükségszerű következménye .. Kérj'· ' "-". szerve: híány enyhíté.sé célJ'ából, a még mindig nem vég
zetünk V ezetóségén keresztill a Minisztériumot, , 
hasson oda, hogy fenti kívánságunknak l]legfelelő zett néhány nem okieveles gyógyszerész kiképzéset 

·1' ·k Másik. ' tö · és azoknak okleveles gyóg,ySZ~erésszé minősítését. támogatást és alapot etesítsene . . ege ·. pr~- lás 
blémánk a gyógyszerészek .szociális helyzete .. A .VI- Bálint Gábor gyógyszerész a gyógyszerpazar . 
déki gyógyszerészek nagy része súlyo~ .J.::káskérdé- ellen beszél. Többször hallja, hogy a betegek a 
sekkel küzködik. A gyógyszertár. vállalatoknak .ne- gyógyszert feliratják, de nem használják el,_ ezzel 
héz harcot kell vívni a tanácsokkal, hogy· aJetele- komoly kárt okoznak, .mert elvonják azoktól a. be
püli:li szándékozó gyógyszerészeknek megf'éleJő."ótt- legektől a gyógyszert, akik erre feltétlenill rászorul
hont biztosítsanak. Sajnos, sok ésetben elZárkóznak nak. »Időszerű volna ebbe a darázsfészekbe erős kéz- . 

tk ~t h-~- - f"' zel belenyúlni! ... « Megállapításaszerint sok gyógy-
kérései:rik _elintézése elől.-Nem ri. a_ese ,_· ogy_ a __ ()- szerész hivatástudata nem megfelelő. Kétfél_e_ t_ í_pu_ s 
városból vidékre· helyezett gyógyszerész lakáShiány 
miatt nem foglalhatja el felajánlott murikahel:y:ét, van: az egyik, - ez a jobbik, kissé tudósnak kép-

llá · zel ve magát, szívesen megvizsgálja a- gyógyszereket,. 
Különösen nehéz helyzetben vannak_ az--á- ·m_Vi~ga a recépturát azonban nem szívésen vállalja, keres-
előtti gyógyszerészhallgatók, ak:ik 800:forintoshavi kedelmi munkának tekinti. A másik a bürokrata. 
fizetésükből kénytelenek 150--200 forintot fizetnj tisztviselő típus aki csak a receptet nézi, olyan 
igényeiknek nem megfelelő hónapos szobáért.«fTo-. sze-mpontból, bögy' . miért nem lehet azt megcsináln-L 
vábbiakban a gyógyszerészi fizetések és szolgálati 
idő .rendezésének sziil<:ségességév:e! f()glali<@P·tt. Ja, · Olyan támogatást adjanak az egyetemi oktatóknak, 
vaslatot tett a csehszlovák gyógyszerészek példája hogy ki tudják alakítani azt a légkört, ámely pályá-
l k · • · · bad • ' ·J'ukat szeretó gyógyszerészeket nevel. a apján a vidé i gyogyszerészek nyan- sza .· ~aga-

nak biztosítására. Javasolja, .hogy .. a városi.gyógy- Fülep Sándór mátészalkai gyógyszerész jóleső· 
szertárak patrQnáljanak egy-két falusi gyógyszertá~ érzéssel vette tudomásul, hogy ezután »Kiváló« és. 
rat nyári helyettesítés szempontjábóL »Brdemes« gyógyszerész kitüntetést is kaphatnak~ 

Csejtey István javasolja, hogy a dehTeceni egye- Kéri a minisztériumot, ·hogy továbbra is ezen az 
'-i 
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gnkat, - ha most is 
fogják magnkat. érezni. 

sokkal többet ér, mint bár!lli lilás ",; ennek nemcsak 
megbecsülés_ 1~-- a köy~~éii~e.~< _:_' _____ :_ · 

A gyógyszerész-technológia·'.tö"abbfejlesité<ie 
érdekében bejelentette: ---<létesítenel<: egy olyan in
tézetet; amely felszámólja a technil<a.i ellnaradast a 
gyógyszerészet területér>.. · · ·. · '·. · · · · 

A .GYóGYSZERÉSZ 

nap; . az itt elhangzott felszólalások és szakinai elő
adások folytán a N agygyűlést nagy0'11 pozitívnak 

· ·kell értékelni és mindezekért a Nagygyűlés ren,. 
dezői, -részveVői komoly-elismerést érdemelnek.~«--'._:---· .. 

· A Szakcsoport főtitkám összefoglalta és érté-
. kelte a Nagy,gyűlés munkáját és bejelentette, hogy . 
jövőre. Szegeden tanunk .Nagygyűlést.. Megköszönte 
a hoz~zólók által felvetett problémákat és válaszo,
kat. »Befejezésül megigérhetem, hogy mindent meg 
fognnk tenni annak· érdekében, hogy szakffiánk tu
dományos és gyakorlati érdekéit megielelően kép-
VIseljük.« · 

< F?Í'lalkozott továb!J:á a. fiatill .gyógyszerészek 
hlVatastudatávaL ·»-Meg kell.· szerettetni.' a pályát· és 
ez elsősorban nevelés kérdése. A • neveléSerr rnúlik, 
hogy milyén ertibérek kerilln:ek ki ·az ·iskolából· az· 
egyetemről, !Íogy a forintot nézik.,e,."agy a,hivaÚst. 
Az idősebb gyógyszerészek köziil nagyon sokanyan
nak,- akiknek hivatástudata ·peldai:nutató,·,'\_zt. sze-
retném, ha az utána következő • fiatalság is .első- A megválasztott új -vezetŐség _ 
sorban a pályát nézrié, Mindaddig, amíg, a do l!rozók 
nem a. pálváf n.ézik, ame'y.·e.ndolga.zv.a h .. ozza."játul .. •. _ Ezután Szentmikfóssi Pá! elvtárs, a szavazat-

k k"" .. • nk·· "h dd · - l szedő bizottság elnöke ismertette a szavazás vég-
na a ozosseg mu aJa oz,. a .ig J1em. ehet.pro- eredményét. 154 érve."nyes szavazattsl a k,övetkezl! 
duktívan jobb.világ. A fiatalSágba.bele kellnevelni 
ezt az !'lméletet. Erllszakkal ezt níegvál.tpztati).i.n<OIU . vezetáséget választották meg: 
lehet« . -- - --·-._ -i _ ---_ ·: -. 

~Akkor, amikor én ezt a sok é~ vál~'toi. é~~. · Országos vezet15ség és díSzelnökség tagjai: 
met mutató Kongresszust látt~m,- azt. gondoltam, Schu!ek Elemér akadémikus, kétszeres Kossuth. 
·hogy. itt egészen jófelé halad\lli.k •. A.kik. Uy:en:. ~~ ' ·díjas_, Munka Erdernrendes egyetemi tsnár, Moiso
sen- tu4nak harcolni; ilyen .~lkegen .~djál:{ --s.ze_~13tni nYi Sándor ·egyetemi tanár, kanélidátus, Pi~Czést-, 
pályájukat, azok ugyanilyen kernérwen tOdják gyű- László, főgyógyszerész, Debrecen, NépköZtársaság! 
tölnia. rosszat is, .és erre slilikség vaJ1,.'·+ :i'éjezt;e Erdernrenddel kitüntetett. -
be hozzászólását Mészárós. elvtárs. ·. · ' · ·.;. ; · 

Sziiksze~e~etiinktttlui~ánÍI"k•·-.;~t~~~a · . ' ···-- --· ' ,_,_•-

·. ·.· 'Homáth MihdJY/ az> Örvos-Egészsél5Qg}>i>Ilol~ 
.. ·gozók Szakszervezetéi)-ek. titkára, .röviden· összefog-. 

·!alta reflexic'iitaz elhailgzottakkal kapcsolatban: 
. : »Az itf elhángzottakkal. p.agyjából egy~tértünk, 

• A hangnlatirrmgnyilvá_ímlások OSztönözni fOgjá\< a . 
vezetősége\, .·hogy jobban .• harcoljon· .. a gyógyszeré
sz"k érde'k-jéd<il~ proi>Jémilliiák · megoldáSáblitl, 
· Ai:nikör ezt mondon\; ugyartakkor aztis el·kelllnon~ 
· dan:om; hogy tőrtént a Szakszervezet részéről az 
elmúlt időszakban kor'oly .erőfesZítés eZéll eril,~k
v'édelmi· problémák· megoldá~a ·érdekében. Nyilvá

·. nosság .előtt nehéz erről beszámolni. Annyit azon-

Ors~ágos vezetőség és elnökség. tafljai: _ 

Andriska }6z8ef gyógyszerlárvezető, 0. Eü. 
p. Sz. elnökségének tagja, 'Bayer István Tud. Ku
tató Labor. vezető gyógyszerésze, Csipke . Zoltán· · 
egyetemi tanár, kandidátus, Egyetenü Gyógyszer
'tár, Csontos Mátyás szakelőadó, Gyógyszertár Vál
lalat, Budapest, Edőcsényi Adám beosztott gyógy. 
Szerész,_- Budapest; Hondl JóZsef gy6gyszei:táiveZető1 
-Budakalász, Kedvessy GiJjjrpy ·e: docens, kandidá
·tus, Szoc. Munkáért Erdeméremmel' kitűnt,- Kemp_
ler Kurt. szakfelügyelő, Pest megye »Az Egészség
ügy Kiváló Dolgozója« címmel kitüntetett, Kun 
Ferenc .gyógyszertárvezétő, __ Budapest, Kiváló ·mun~ _ 
kás, Mitte!manu Lászl6 főelőadó, Eü. Min., Szoc. 
Munkiíért Erdeméremmel kitünt., Végh Antaztanc 
székvez. docens, kandidátus, Szoc. ·M-t.mkáért Erdem
éremmel kitűnt. · 

ban:·J,J1ondhatok,: hogy ha e~~k. az ·e:tőfeszités~~tn~m_ 
. történtek volna, a:z érdekvédelern sokl,.:al rŐ'~z>il;>bul 
állna. Egyáltalán hem vágyunk 'megelégedve a je
lenlegi · állapotokkaL A, SZakszervezet jövő évi bér-
rendezési .terv.~i k_özötta g-yó_sZeté_Sze}{ -~d,é~vé.flelini Országos v.ezetőség tajai: 
problémája .áll az-első helyen,.még.akkor is;_ ha az Binder Géza. gyógyszertárvez. Nagykanizsa, 

··· égészségügyi dplgozók egyéb igényeit nem lesz. mód Birták Sándorné gyógyszertárvez. helyettes, Sztálin. 
korrigálnL-Szái:nQljunk azzal, hogy ezel,<et a_I~~Plle-'· . város, Bölcs Béla gyógyszerészfelügyeló, Pest me
tékesebbvezetők figyelembe fogják venrli. Mi igye. gy.ei Tanács, Csérepes Etelka gyógyszertárvez., Bu
kezni fÓgnnk a tagság' támogatásával az anomaliá· .da pest, Faragó Sándor főgyógyszerész, Gyógyszer
kat megsziintetni és eieknek• megszüritetése, 'l).g)l tári Közpon t, Gyulay Kálmán gyógyszertárvezető, 
véljük, nem is fog komoly gazdaság;_ kihatásokkal Gyöngyös, H alm Iván _gyógyszertárvezető, Nyerges
járni. Azt hiszem,j!'lenlegi gazdasági hel:yiretUnkel újfalu, Halmay János tanszékvezető docens,· Szoc. 
is .fogja ezt.bírni.- Gondolokitt a siabadiág, korpát,:; tvlunkáért Erdeméremmel kitünt., . Horváth Dénes 
lék, szölgálati idő rend&ksére. Szakszeri~tüpk- szakfelügyelő, Győr-Sopron megye, Horváth Zoltán 
nek eddig is ez volt az álláspontja,hiba·vplt,.hogy gyógyszertárvezető; Debrecen, Hunfalvy Géza szak-

. ennek-nem adtunk kellő eréllyel hango~,·.,z··az,'oka, felügyelő, Gyógyszertári Központ ·»AZ Egészségügy . 
hogy eddig nem értünk el· nagyobb eredményeket Kiváló Dölgozója« címmel kitüntetett; Janovitz 

•. A SzaksZervezet vezetősége számára. kÓrnoly •segit- ., Iván gyógyszertárvezető, Budapest, Kapolka József 
.séget jelentett· a mai Nagygyűlés;~ , ·:·.- . . \gyógyszertárvezető., Kaposv~r, Kálmán László 
. , >>Többen kifogásolták a.SzakszerV~t:-eineveZé:-' gyógyszertárVezető, Budapest, Kozári Bitzó Péter· 
séi. ·Az· elnevezés megváltoztatására csak.:a, Szak c gyógyszertárvezető, ]3ocsárlapujtő, Küttel Dezső 

;:~7sbt:f--{f~~~l~~ti~~----~~ti:,~~~~:~?_l~:,:_-~zt , · ~Í~~~!~~~l~ő~:os~:~~efi~r:=~r:e~- ~~~:o;~~l.ai~~ 
~- Bejelente:m, __ hOgy_ a.SzaksZeryezet.K_özponti.Ve:.. boratóriumvezető, >>Eü. Kiváló Dolgozója«~ MolnáT 

íet5ségét 4-c'-5 gyógyszerésztaggal kívánju)( kiegé- István Gyógyszeripari Kutató Int. tucj_ oszt. vez., 
szíteru, hogy ezzel a.Iegmagasabb érdekyédelníi kéj)- Szacialista Munkáért Érdeméremmel kitüntetett, 
víseletben ~ ~ógysze~észkérdések iS na~bh niér- Nagy Ervin gyógy~rtárvezető, Onod, Nádler V ik, 

· tékhén kerulJenek' fe~ .. :úgy véléní,hogy a mííl tor főgyógyszerész, Borsod'megye, Nikolics Károly 

• 
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-gyógyszertárv~tő, ,sopron, Munka Erdemérem ki' , 
türit., Nógrádi Lászlóné főelőadó, Eü. Minisztériurn 
·Novák István egyetemi tanár, Szeged, Pandula Egort. 
~ógyszerészőrnagy, Ragettli Já1U)s.•f§gyógyszerész, 
Bekés megye, ~Az Egészségügyi Kiváló Dolg<izója~, 
Rédiger Béla beosztott gyógyszerész, V á c, Rózsa Pál 
Orsz. Közeg. Int., oszt. vez. ~Eü. Kiváló Dolgozója«, 

· Suehomell Ró.bert gyógyszertárVezető, Pápa, Szoc; 
Munka Erdeméremmel kitünt., Szabó Arp-ád, -Nyir
egyháza, ifj. Szele Béla gyógyszertárvezető, Szol
nok, Sz~kely Jenő, »A Gyógyszerész-:-: szerkesztője 
Szijjártó Tibor szakfelügyelő, Tolna megye Sza~ 
molányi Gyula főgyógysZ!ll'ész, Csongrád ~egye, 
Szücs B~la gyógyszertárvez€tő, Pécs_, -.-Vitéz István, . 

• 

egy. adjunktus; kandidátus, Szoe. 
érem kitűnt., Weisz. Rezsőné, ·Anal. 
Chinoin-gyár. · · · 

A Nagygyűlés elnöke a beérkezett lavaSia 
alapján kérte, hogy ·a GyógyszeréSz 
csatlakozzék a Hazafias Népfronthoz. 

lelkes tapssal fejezték ki· ~~-~~~~;r:.~;,-·~~;~~t~ vá ban megállapította, y 
problémák maradéktalan 
vőbeni munkának. "'Ezeket a 
oldani, újult erővel és· miridig nagyobb 
kell dolgozni, hogy ezáltal tevékenyen 
részünket a szocializmus építésébő~ 
Ehhez kivánok jó .munkát és sok sikert.« 

Az egészségügyi felvUágosUás · erkölesi alapja 
lrta: VITEZ JS,TVAN dr. 
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' ~ - . -
hogy ne engedjék a gyerekeket egymáshoz. Ifa· figyelmeztet arra, hogy előttem pl. egy szakadék 
a gyerek. .megbetegszik, ne engedjenek hozzá lát()~ van, amit én nem vettem észre és a következő 
gafókat, a beteget különítsék el. Mihdez a jótanács léP.éssel belezuhanok; vagy hogy az a pohárbor; 
azonban semmit sem használt. Szemben áll ezzel amelyik előltem van és éppen meg akarom inni, 

.·a falusi elmaradottság, a tudatlanság, .a velejáJ;ó mérget tartalmaz .. Mindezekre a jelenségekre az 
· • nemtö(ődölflség, a »majd elmúlik", a jövés-menés, egészséges erkölcsi érzék felháborodik és mind". 

az öregasszonyok kuruzslása stb. És . a· »piros nyájan érezzük, hogy itt valami hiba van, valami 
betegség« tovább t'irjed, mind több gyermek bet-eg- nincs rendjén. 
szik meg és pusztul el; sőtJelnőttek is megbeteged- Ezekben a gyakorlati kérdésekben érezzük, 
nek. Az· .orvos küzd a sötétséggel, de. teljesen hogy az az· erkölcsi törvény, amelynek 'egyeznie 
eredménytelenül, sőt .. itt-ott már olyan hangok is kellene takarójával, a társadalmi törvénnyel, zavar
hallatszanak, .hogy »az orvos. hozta a falura a• beteg, tan kapkodja ezt a takarót, amely rövidnek bizo

. séget«, mert ilyen járványra. még az öregek sem nyuJ és kilóg alóla keze-lába. Veszedelmesen kényes 
emlékeznek. . kérdés ez, mert nyilvánvalóvá teszi, hogy a társa

Az orvos ekkor . bemegy a· járásorvoshoz , dalmi törvény mennyire tökéletlen és gyenge, 
és kéri, jöjjön ki, inert a falu!:> an n!lgy járvány van, mert az egészséges erkölcsi érzék, amelynek helyette
De a járásLorvos fázik a szekerezéstőlaz 50 kWes . sítésére kitalálták, kevesebbet kapott, mint 

. rossz úton és nem megy, Az orvos ekkorJelhíVja amennyit követelt. 
.a megyei tiszti főorvost; az végre kirendeli a járás- · Nincsen törvény ugyanis arra, hogy a kocsis! 
'üi"vost és megkezdődik a hajsza a hatóság·· részéről ·meg lehessen büntetni, mert ténylegesen és köz
a járvány ellen, a falu rész~ről pedig a doktor eilen; vetlenül nem gyilkolt,. hűlott azonban nyilvánvaló, 
Közben tífusz-esetek is jelentkeznek, a lakosságot hogy embertársa halálának előidézésében nagyobb 
megelőző oltásban kellene. részesíteni; A. falu • része volt, mint pl. annak a >>gondatlanságból 
közben már az oltások. miatt egyenesen. fellá.zad elkövetett emberölés bűnösének, aki pL jókedvé-
és a hatóságnak csendőröket kell-igénybevennie;. ben köveket dobált és véletlenül eltalált .egy . i • 

. hogy az oltások. elvégzésével megvédje a falut szerencsétlen járókelő!. Az utóbbi szándék nélkül 
a tífusz-járvány nagyobb pusztításától;. Bár máris ölt, az előbbi szándékosan tűrte, hogy valaki 

. sokan haltak meg tífuszban, a. falu még mindlg meghaljon. Az egyik nem akart kárt okozni. senki-
nein tanul és renitens marad, Az orvosnak végüHs nek, a másik tehetett volna jót és nem tett, Az egyik 
elkel! h~gynia a falut,. a j~rváríy által megtizedelt nem kívánta embertársa halálát, a mási)<: nem 

· la~osság tudatlanságából eredő <iiih. és gyűlölet kívánta embertársa életét.. Melyik a bűnösebb? 
m1att. . · . ·· . · . . .... Itt feltétlenül érezzük, hogy valami törvény 

. Éhhez hasonló jelenség, ha nemis ilyen fel- hiányzik. Az igazi erkölcs természetes fejlődésében 
tűnő és ~valljuk meg.:-szégyenletes mértékben, ugyanis már eljutott odáig, hogy a cselekedet ' 
e századelején mégelég gyakori volt .és még mais mögött a szándékot,' a cselekedet rejtett lényegét. 
igen mcssze vagyunk attól, hogy a la!<osságpak kuta.ssa és eszerint büntessen vagy jutalmazzon; 
helyes egészségtani-fogalmai legyenek, Esitifel-, de ott még !).em tart, hogy a szándékban felismerje 
vetődik egy igen súlyos kérdés, mégpedig ,az, a cselekedelcsíráját. A bűnöst már üldözi, ha pozitív, 

. hogy : az egészségügyi felvilágosító munka, amelinek aktív bűnt követ el, de • a bűnhöz még nem mer 
hiányában ilyeh:roppant horderejű következmények hozzányúlni, holott sejti már, hogy a bűn negatív 
állnak elő, tulajdonképpen köteletí;,e, és. ha. igen; dolog, nem ellentéte, hanem megtagadása a jónak; 

· kire né<Oe. kötelező és milyen alapón? · . . amivel születtünk. Azt már nem tűri, hogy rosszak 
. Próbáljunk meg most erre a kétclésre kieiég1Tlí legyünk, de azt még eltűri, hogy ne legyünk jók. 

leleletet találni. .Az 1920,as ,évell:ben .egy ripqrt Azt már belátta, hogyrossznak nem szabad lennie, 
jelent nieg az·. egyik napilap ban. Arról volt .szó, ··de azt még .nem látta be, hogy jónak kell lenni. 
hogy áz. egyik pesti.. egyetemi intézet_l?bora~ El kell jönnie a kornak, mondja továbbá 
tóriumáb!Ui .· munka közben egyik asszisztens· Karirzthy, amely törvénybe foglalja majd az. 
ruhája meggyullaqt. Aszerencsétlen ijedtében emberszeretet kötelező minimumái, és e 'kötelező 
lángoló köpenyben, min(Iql:>og<\fák\yl\,j~j@t.Y:l minimum hiányát bűnnek minősíti. A rendtartó 
az utcára rohant és. a:t éppen a kapu· előtt-álló hatalom önmaga védelmében már eddig is alkotott 
köriflis Iováról egészség~ öm'ífentartó ösztönének olyan törv.ényt, amely a cselekedet hiányát is bünteti: 
súgallatára le .akarta rántani a takarot; hogy pl. aki megtagadjá a tanúzás kötelezettségét, 
magára borítva elfojtsaa lángokat. A koc8isá:Wrrbarr aki 'bűnről tud és _nem jelenti be : bűntársi; bűl}" 
»jogos magántulajdonát« nem hagyta összeégetni segédi bűnpártoló szándékkal vádolja, de meg 
és· káromkodva .visszarántotta, A· szerencsétlen nem ~éd a negatív bűnök okozta károktóL Hát 
ember futott tovább; az utcán összeesett éS más- v'ajjon lehetséges az, hogy az említett példákban 
napra meghalt .. ezek· az emberek csak azért nem követtek el bűnt, 

. A kocsis szerepét abb"n az időben a nagy mért nem cselekedtek bűnt? Erkölcsi érzékünk 
nevető bölcs :Kari'nthy próbálta analizálui·és:kimu, alapján mindezek az emberek hozzájárultak ember-
tatta, hogy a kocsis gyilkolt. Gyilkolt azáltal, társuk halálához, tehát gyilkosok. · · 
hogy megakadályozta az égő ruha eloltását. Gyik S most menjünk tovább. Az erkölcsa természe
kolt .azáltal,. hogy b'ár hem. követett el ~ozitív · tes fejlődés útján a szacialista társadalomban nagy 
értelemben késsel vagy · méreggel . gyilkosságot, · lépéssei jutott előbbre. A szocialista társadalom 
de éppúgy gyilkolt; mint az áz ember, aki. nem - mint kor - már megérett arra, hogy az ember, 
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szetetet ~ötelező minimumát törvénybe iktassa és . 
megtartását meg is köpetel je: Már vannak .olyan 

·• jelenségek és eredmények, amelyek az erköls:$1 
törvény kialakulását jelzik, segítik és biztosítják. 
Alkotmányunk, szocialista társadalmunk legfőbb 
értékként magára az emberre mutat. Villamoson · 

·· áruházakban. ·ezt olvassuk : >)csak annyi megbe: 
· csülést kérünk dolgozóink számára, amennyit saját 

magunknak megkívánunk«: Mi ez, ha nem az· 
emberszeretet minimuma? A· sz{)ciálista. társadalom 
megérett arra, hogy ezt az erkölcsi törvényt a4után 
már társadalmi · törvér)nyé is teheti · és érvényt 
szerezhet .annak. 

Es itt kapcsólódik be szervesen az egészs~g: · 
'ügyi felvilágosítás kérdése. Azt már megállapí
tottuk, hogy bűnös az az ember;-áki nem figyelmez
tet arra; hogy a boromban méreg van, vagy előttérn 
sz_~k-~dék táton~. Kérde_m tehát; nem éppert olyart 
b_unos'~. az: ak~ n~!ll figy_elmeztet arra, hogy pl. 
tifusz prvany idejen ne .Jgyam .nyers tejet vagy 
forr~I~_tlan vizet, holot~;ő __ tudja; hogy ezek útján 
fertozodhetem? Nem bunos-e az, aki nem figyel
m~zt;t arra~. hogy ezt.meg -e:t a )Jetegséget így 
meg 1gy kerulhetem el, holott o tud p, hogy mihd;. 

· ezek a betegségek kön!lyen elkerülhető.k? N'eíti 
bűnös'e, aki nem magyarázza meg pL a védőoltásiik · 
szükségességét, holott ő tudja, hogy ezáltal halálos 
betegségeket kerülhetek el? Nem bűnös-e aki nem 
figyelmézteti azt az embert; aki pL tátüsszeht 
vágy ráköhög gyei:mekeinkre és ezáltal i!! fl u enzával · 
vagy. más betegséggel· fertőzi l!leg őket, hoi(Jtt 
tudja, ho~ a tüsszentéssel· c~eppin!ekció formáj á~ 

· ban betegsegeket hozhatunkletre? Es nem bűnöS:<i 
kétszerésen az az ember, aki bár tudja mindeieket 
és. ő maga mégis közelhajólva bészél hozzánk 
és beszéd közben szembeköpköd? Vajjon az ilyen 
ember nem azon:os·e az »előre megfolitolt szándéklÍJil« 
gy_ilkolóval? ·Ezektől .. az emberektől a. törvény ·netn 
V<;d meg benn~nket;' holott többhetes, esetleg 
vegzetes betegsegel kaphatunk tőlük, vagy egy 
egész életre fertőződhetünk pl. tuberkulózissal ·,..;.. 
viszont a~_t az. eiJ!bert, aki p). egy kifli t elemel, 
azt megbimteb. Es nem 'bíínös'e mindenki, aki . 
t~ d .. vaJamely' akár. anyagi, ákáf egész-
segugyJ . figyelmeztet a:;;okra? · 
Azt, gazdasági szabq!ázsról tud és 

súlyosan megbűntetik, de azt, ali[ 
v~z~lyről · tud . és nem óvja aHől 
kendore sem .Pedig az éníberi 

,c'~'"*"·--

A szocialista . fejlettebb erkölcstana 
nem ífuh"~i e~~ a. !on,ák • helyzetet ; {lZ ember
SZeJ;etet kotelezo mmn;numaban. helyet kell ká}:lmia 

·annak a gondolatnak 1s, hogy a tudás érvényesítése 
emberM.t-saink jtmáia és egészségének u~delmére riézvce 
~pp olyan kötelező mint pl. il népgazdaság védelme 
erdekehe!J. Ha pl. egy új vasúti híd a közíorga
lomba bocsátás után normális terhelés esetén 

. leszakad, ·az építőmérnököt azonnal felelősségre 
v:mJá~ és _ha számítási,. vagy valamely inűszaki 
htbab?l, sz_armazott a __ sze~encsétlenség, .súlyosan 
megbuntebk. El kell Jonme annak a kornak is . 
an;iko~ ~!Ya!l tö;vény_ i~ lesz, amely aludás hiáityift 
-egeszsegugy1 ieren 1s bűnteti. Orvosi vonalon · 

már van olyan törvény, 
bünteti az orvost. Olyan törve11v 
gyógyszerészt pl. gyógyszercsere ~;e~;~;;r~~ Olyan törvény is .van, amelyik a 
tudatos terjesztését bünteti, de 
nincs, amely a megszerzett gy<5gys:le,réS;zi; 
egészségügyi tudás hiánya 
az egészségügyi dolgozó!. 
gosító munka pedig nem 
orvosi -rendre, hanem egyetemesen 
akik egészségügyi tudással rendelkeznek. 
a :szempontból az ot:vos után közvetlenül a 
szerész kötelessége ebben a· munkában' 
mértékben résztvenni. E kérdés alól . 
lehet kibújni, mert lia írott tételes 
most még nem is írják elő ezzt~ta:e~~~,~~~~~~\~lfrif~; szocialista erkölcstanból folyó e 
nyájunktól szigorúan megköveteli. Es ez .uaJra ,ru 
a felvilágosító munka erkölcs{alapját. 

Ezzel a felemelő· erkölcsi érzéssel és az 
nyomán kialakuló .társapalomegészségügyi sze:Mié 
!ette!· nézzük és végezzük az egészségügyi 
gosítás munkáját, hogy tudásunk révén részcil>íl 
hessük embertársainkat ama .legi:J.agyobb 
kincsben, amelyet egészségnek nevezünk. · · . 

• 

röl1 híres 

ért v~~t .. 'Fau~r kiv?tÓ érdemei~ek méltaJása. rneiieÍ~. 
u;PmPIIP hogy 8 gyermeke köz~! csak-l~gkisebb fiát. adta. 
gyógyszerésznek, mert a-pálya· jövőjét sötétnek láfta a mer- . 
kantil szellem t::Iharapózása _miatt. Az előadó ;,lz akkoí-i kor 
és a jelen közőtti' párhllzamábart _hangsúlyozza, hogy ma 
túlvagyunk ·a gyógyszerészet merkantil ·szellem okozta niély-· 

-pontján és halad1,mk a gyógyszerszakértő, a tudománYos 
és. gyakorlati vonalat egészs~ges összhangban tartani igye~vő 
gyógyszerészet felé. · ' 

·válasz 

A GYűGYSZERéSZ . 

A· 86. · sofszániú . "unguentum contra dolorem elkészí-
tésére vonatkozólag az alábbiakat közöljük: -

A Fo-No-előiratban · szereplö sósavas tetrakahi és. só
savas efedrin oldásához legalább 1,6 g víz Szükséges. Ilyeri
men!lyiségű víznek hozzáadása 10 g-os mennyiségű kenőcShöz: 
azonban nehézkes. Ezért az észrevételben közölt megoldás~ 
vagyis .hogy az· Unguentwn alwninii acetici elkészítéséhez 
szüks~ges folyacJ.ékmennyiséget használjuk fel az errúített 
al~.aloidák oldására, helyes. (Az V. Magyar· GyógYszerkönyv 
elotrata szerint megengedhető az Unguentum aluminii acetici 
készletben tartása, de ez nem kötelező.) Igy tehát az Ungu
enium contra dolorem készítése esetén a gyógyszerész az ahhoz 

a Pestmegyei Gyógyszertár Vállalat szakfelüg[telői munka- sZükséges .Unguentwn alwninii acetici~t ex tempore készítse 
közösségének az új.· Formul<I;e. Normales-szel· kapcsolatos · el és így lehetősége van az alkaloiQák feloldására. Kéts'ég-

észrev~tel-eire telen,. hogy ez a ·készítési mód jelentősebben igénybeveszi 
A Pestm~gyei szakfelügyel 9}< munkaközösségének a-lap a gyógyszerész munkáját. . -

1954. _évi 9 .. számában »Az új Formul_ae Normales« címrnél · Gyógyszerészek azonban a jó gyógyszerkészítés meg
megjelent sokirányl}., értékes 'észrevételeit nagy érdeklődéssei gyorsítása érdekében jogosan támaszkodhatnak az V. Magyar 
olvastuk. . '~ ~yógyszerkönyvnek ~lábbi félre. neni érthető magyaráza-: 

· Előljáróban a Fo.· No. rendeltetését . világítjuk !11-eg: tara is: · · · 
A Fo~ No. magábafoglalja mindazon kors~ű vényeke t, ·_ ·»A vízben,. vagy a megolvaSztott alapanyaghan rosszul 
melyek az orvosi gyakorlatban leggyakrabban használatosak. oldódó, vagy oldhatatlan kismennyiségű hatóanyagot finomarr 
Fela,data az orvös mu~káját megkönnyíteni azzal, hogy. nem porítva kevés folyékony parafinnal, vagy a megolvasztott 
aH t~H,es vénJ!t ·k~ll" hogy}~lirja, .hahel!l a ~o; ~o • .:~an feiY~!t alapanyag kis részlet-ével gondosan eldörzsöljük és azUtán 
rovtd1tett neven. MunkaJanak·. megkonny1teset ce1ozz1:f meg keverjük hozzá az alapanyag többi ·részét.« A szóbanforgó 
a vények hatástani'sorrendben t(?rténőJelvétele,·a ·többféle kanöcs egy gréimm parafint tartalma~, tehát a gyógyszer~ 
hatóanyagat 'tartalmazó vények'esetén a·grammban kifejezve · .könyv szerint történő készítés nehézséget nem okozhat. 
közölt gyógyszer ha.tO~ és vivőanyagának össz~ennyisége. . - Az Ung. sapostearini"esetében a cetaceum nehéz besZerez
Te~·át összegezve : a, fo. No. elsősorban az orv~so,k számára .. hetőségér~ figyelemrnel tértünk el az V. Gyógyszerkönyv . 
készült. Ezzel egyben válaszoltunk is a. szakfelügyel,ök·a~on elöiratától. A javasolt ammónia· helyett az V, Gyógyszer~ 
megállapítására, mely szerint· a gyakorló gyógyszerész~k könyvhöz igazodva alkalmaztuk a káliumkarbonátot. Az 

-Száma.minimális volt·a,súr.ke~ztőbizottságban~, .·_~~·w:·· ammóniával készített krémek ugyanis állás közben aránylag : 
· 'Nézzük meg, hogy az ,új Fo~ No. mindennek ellenére :_ rövid idő alatt megváltoznak. A bizottság helyesnek tartja 

mennyiben 'nyújt segHséget a- gyógyszerésznek: A- készít- <l: konzerváló. anyag· hozzá~dására vonatkozó észrevételt~ 
mériy· neve után', Világosan fel van_ tüntelve a gyOg)rszer erre később, gyakorlati tapasztalatok után sor is kerülhet~· 
teijes rnen_nyisége, így az· e,d~nyzet megválasztásakor :a·, . A fágyásos eredetű elváltozások gyógyítása mindennapos 
tetjes ~ menp.yis~g kiszámítására ·ninCs 'szük&ég:' A~- ár'·'m"ég- problémája a ·gyógYító orvosp.ak. A b~Zrittság kívánatosnak 
jelölése, a J-észle tes hasZnálati utasTtás .ab'ban -az esetben, látta, hogy többféfe előirat is állj_on az orvosok rendelkezésére._ 
ha ,á'z orvos ·nem 'írná fel~ komoly s-egitséget·jele:ht a g:yógy- . Ennek érdekében m~g a Nagy Honvédő Háború tapasztalatai-
szetésznek! Végül pedig ot~,.aJwl §~ük~ége~ •. ~{jzQltijJ( ~- ~~- ról kiadott szavjet kézikönyvet is áttanutmányózta. ' 
célszerüb'b élkés.zíté~. mó~ot, ntelyet éppen a ·gyakorló Kétségtelen, akkor jár el hely~sen a gyógyszerész; h~ 
gyógyszerészek és a Gyógyszerészeli Intézet javaslata ala.pjári a 138-a.S . sorszám ú Erntilsio nasalis .vényt is rendeléskor 
vett fel a ·bizottság. , . . , ~-- " készíti el. Meg kell jegyezni, az .a· körülmény, hogy valamely 

A tikk in$ina,k ·megállaprtásáVal .szemben. a gyQgy-; · cikkelyben nincs feltüntetve a-rendeléskor késJ;íten9ő jelzés, 
'szer_észek eddig ;nem 'kifogásolták, hogy az indikációs cSopor:. nem azt jelenti, hOgy a gyqgyszert a gyógyszertár posszabb 
tosíiás megnef1ezftené munkájukat. A gyógysz~rész; hogy ideig készletben tarthatja. Itt a forgalom~oz mért sz9.kség
tnégis tnindeii .vén'ymip:tát könnyen megtalálhaSson, azok . szerinti röyid időre történő előkészítés lehetősége van IÍl_égadva 
ábc-sorr:endbenis fel vannak tüntetve a Fo. No. 9-11~,-olda- a gyógyszerészek részére. 
I-án. A név után közölt siátn a. ·vény sZámát jelenti. · :- _ A Putvis antireumaticus rendeléskor készítésére: vonat

- .', Felesleges· lett vOlna a kétféle Fo. No. kiadáS8. '"kQlűn kozó megjegyzés a fo. No. hatálybalépése/óta szerzett tapasz
a 'gyógysieré:;z, külön a.z orvos számára., A kiadott. fo. ,~o.- tatatok szerint .helytáll-ó. 
b--an közöltek egyformán foniosa·k gyógyszerész,.és ~bf:VC?S A Linimentum calcis cum mentholo-ban.a mentol hűsítő 
számára, még' ~z v~ GyógyszerkönyVföl megjelent"'Táj~kOz- hatása kifejezettebb, mint a borSmenta olajé. Megemlítjük 
tatQ sem lehet károS hatással a gyógyszéré;;zekré, és meg , azonban, hogy· az OKI·határo-zat értelmében a gyógyszerész~ 
vagyunk győződve, hogy az hasznossá válik m:unkáj uk közben.. nek .módj ában áll · a mentol t Ole um menthae piperitae-vel 
· Ami a példányszámokat illeti, sem a szerkesztöbizottság, helyettesíteni. · . 
sem,' pedig ar Egészségügyi Minisztérium nem adOtf kUJlyan. A Solutio nasalis pro infante ex tempore készítésére 
értetmü utasltást, hogy-mintlen gyógyszertár cs;akegy_Fo: N-o.-t vonatkozó észrevétel helyes. · ·• · 
kaphat. A szet9sztást_a Gyógyszerismertet~ orvostudományi Izzadás ellen alumíniumklorid-tartalmú készítmény fel
Osztály· végzi a beérkezett igénylések ~lapján .. Tehát ':1 Gyógy- vétele kérdésével is foglalkozott a bizottság. Az aluminium

,szertár Vállalat, illetve a Gyógyszeriári KözponLis_igériyilk kloridot tartalmazó készitmények használata során rnutat
aiapján kapta meg a példánySzámoka t.- Termész"eles~n;:,ha . kozó nem kívánatos mellékhatások miatt azonban nem került 
az-ind9kolt, több példányszámmal is ellehet látni- 8 , gyógy- sor a felvételre. Egyébként megemlítjük, hogy az alumínium-
szertdrakat,. , · ' · _ . . klorid· nem szerepel az V. Magyar Gyógyszerkönyvben sem. 

·fi. ·szer·késztööizűttsá€( feladáta á Fo. No; kOrn~dí§íf~~k A Tetracain hydrochloricum.ot és mellette Ephedrin·t 
Volt és ném alkalmazkodhatott az-időSzaki· hiártydkkekhezo ·tartalmazó vénymintákkal kapcsolatosan feleslegesnek véltük · 
Ep pen 3 korszer.űsítés köv~tkéztében maradtak ki_ -a Fo. No.-ból annak külön feltüntetését, hogy a készítményben az Ephedrin 
azo~ a »ktirrens cikkek«, melyek a ·szakvélemények szet:irit _ pótOlja az Adrenalin érszűkítő hatását. 

. hatásukban alacsOny érté·küek voltak. . . ; -·- - · 1 Végezetül kitérünk még·a Fo. No. nyomtatásához használt 
A Fo. No. 9 féle sedativum-vényt tartalmaz, ezek között papír minőségéré. Kormányzatunk ·mindent megtesz annak , 

. ó1yá.nt is, amelyben· hipofdszfit·szir~p van. tehát,nem.J.telyt- érdekében, hogy erőnkhöz képest mindig a lehető legj!Jbbat 
3U(?, inkább félrevezető:· az a megállapítás, hogy pártunk és. biztosítsa. Nyomdaszakértó'k véleménye s:zerint a felhasznált 

.kor:mán)runk ·programm}ával éllentétben,_:az e;rnl;l_ep:"§1_ J~rJ~_nő ·- papír rninősége biztosíték arra, hogy a Fo. No. még gyógyszer- _ 
fokozott gondoskodáshelyett a bizottság a »megta_karításo~-at« tári murika: közben is néhány· évig ·használható legyen. Az 
tekinteHe szempontként. · · _ . . a megállapitás tehát, hogy· már eddig is sok elrongyolódott 

· Kétségtelen, áz orvosokriilk tüfelmÍ időt. kell adni az új példánnyar találkoZtak, nyilván megtévesztő értesülésből t>red. 
- ,Fo.-Nó.-ra való 3:ttéréshez,'de éppen á "kórsierüsítés o folytan A szerkesztöbizoltság reméli, hogy helytálló és épHéi 

.• nem.éngedhetQ meg·.a régi> hatásukban _alats,ony'abP·értékü. kritikával a vitát tovább viszik, ami _v3l(jban a szakmai 
-,- v-énye!{ rendelése, ami· a }Jeteg szempontjából káros, nemzet- fejlődéshez ver.et. · 

· gazdasági szempontból_ pei.lig ·pazarlás. ~ ! . , · - · · A Fo. No. szerkesztőbizottsága 
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A QYóGYSZERÉSz· 

Országos • Szakfel~eliii Értekezlet· 

. AifÜgyán n~,~ te'rebélyesedfk, gazdagodik~- amily~n ~~~ 
tékben ·elmélyül .és illind nagyqbb hatóerővé válik szakfeJ., 
ügyelőink szerepe és müködése, úgy emelkedik egyik félévröl· 
a másikra az ors~ágos szakfelügyelői értekezletek színvonala 
is. ·-Az életet, a pcoblétilákat a gyógyszertár4álózatbó1, a gya
korló gyógyszerészek műhelyéből ők hozzák c ide- magukkal. 
_Ez a legutóbbi VI. országos értékezleten rendkívüli. jelentő
<Séggel nyilvánult· riJ.eg. Ebben- 'kétségtelenül ''komoly_ résZe 
-v'ölt Dvorszky Férenc, a GyógySzertári Központ igazgatója 
megnyitójának. Megállapította, hogy a szakfelügyelői értekez'
letek mérföldköv~t jelentenek a szakmai irányífás · t~réri, 

· mert a. szakfelügyelők feltárják az elmultidősZakban szerzett 
tap'asztalataikat. -az. elért· eredményeket,_ de rámutatnak a 
hibákfa is: és mindebből kölcsönösen okulhatnak. Ez a felsőbb 
sZerV:ekne}<: is segítség, hogy a hibákat· a saj~t níunkájuk 'téfü-

-~- !etén:- is kijavít&ák. Ugyanek~or -szempontokat_ is adott, 
.hógy -az értekezlel .folyamán lehetőleg azokkal is foglalkoiza

- nak,- azokra is keressék -rpeg a legmegfelelőbb. ·megoldást. 
Az: Egészségügyi' Mihisztérium főelőadójának eredményeket 
.es elvi akadályokat felsorakoztató _felszólalásp iS. ezt a: ;·-Celt 
szolgálta. Ez ;1 két megnyilatkozás bizonyos mértékig irányt 

-- 'Sz.abqtt ·az értekezlet egés~ lefolyáSának. A hiányossil~ók 
ismertetése mellett -májdnem niinden szakfelügyelő' be_siá-_
molt az elért eredményekről isi- (A Gyógjszert~i Központ 
-szak(elügyelőjének előadásából-_ külön cikk~en közlünlr· r:ész-· 
ietekef•) . · . . . 

. -A szákfelügyelöi -_ értekezletek ·emelkedő- 'siínvÓnalah()~_ 
hoZzájárul aZ is, 'hogy'az elhangzott életképes jaVaslatok_-_eiyik 
.értekeiletről a másikrq: -a lehetőség IW.üfrán belid megr;alósidtdk. 

1 
'.(\.hogyan meg __ 'fognak _:valósulni_ a: job_b _gyógyszerelláJ~_s, 
-a, jobb g'yógyszefkészítés, a még eredményesebb szakfelügyelet 
-érdekében a most elhángzott javaslatok is--:- .fl· népgazdas_~i 
·adott~~gok_ és lehetőségek igénybeyételével.CMégfigyelhettük; 
hogy nem(:sak a jegyzőkönyvírO jegyzete· az' _értekezlet 'anya
g-át;· hanem a felsőbb:_fZ~rvek jelenlevő k,épvis~lői_ is- beiiJak_ 

· J:u~pl_ójukba. minden egyes_ építőjellegű -java9latot és_mid~el!_ 
-olyah··hiányosságotis; "ánielyek~t felsőbb utasítással ·egySie~re· 
vagyé fokoza,tosan- meg lehet szün~etni. Igy lesznek- a sza~fél~ 
:ügye lőJ _ tapasztala-tok;ból"- és_ j av3slatokból--egyik 'ér-tekcizle_t től 
:a __ n:I*sikig _m~nisztédm11i _vagy_ :közpnnti 'ltta~í_tások, "a-gyógy; 
-szerészi hivatás -feleinelésére,; a gyógyszere~Iátás, megjav~tá-

hatnak, 
bogy a tanlolv'am 
1átog~tására, 
2Ihilmuk. . , _ . 

-· Miutáll több 'fe1szólaló·pan~Szolta, -hogy vidéken a t'Ová:6-b~ 
képzés egyildegföpb aké!dálya az-; hogy a gyógyszertár 8 órás 
nyitvatartási ideje alatt nincs mód és lehetőség a gyógyszer
vizsgálatok kötelező elvégzésére, e kérdés megoldasára 
-célszerűnek mutatkozna az a ~egoldás, hogy a gyógyszeHár 
üzemeltetését- a_ hét_ egy bizonyos napján rllegfövidíteflé}(. 
Ezt__ természetesen _össze_ kelle,ne_-. hangolni -.á- helyi· szervékkeh 
az orvosnak vidé}rre- töt:ténö- kiszállásával stb. Ezzet illóGot 
tudnánk nyujtani.· az egyedül _ dolg.ozó gyógyszerésznef _rs 

-_arra,- hogy a napi -8· órai üzemidön helül a- kötelező labora
tóriumi vizsgálatokat zav3rtalaÍ1ul elvégezhesse. _ _(A sZábad-

·.ságtól- kezdve az értekezletekig és-_a_ továbbképZő konfe~e~
dákig id?nként apnyi .-fo_ntos __ szempont követe,li meg, egy'-egy 

A GYÖCYSZERÉSZ 

Hunfaivi Géza előadásáb6t a V[. Q. Szakfelügyelői 
· · " ~ ·értekezleten 

VI. szakfelagyelőiérlekeziHrniketfartjuk, ami 
egyben. azt .jelenti: szeptember l-én mult 3 éve,· 
hogy a szakfelügyellí'gyógyszerészek a vállalatok• 
nál működésükel megkezdték. Azt ma már nem 
kéll.ismételten bizonygatni, .hogy. a szakfelügyelői 
szetvezet létesítése mit jelentett és mitjelenl· a 
v;íJtalatok szakmai életében, a gyógyszertárhálózat 

.. elért eredményekkel és a még fennálló hibákkal; 
hiányosságokkal foglalkoznak. Elsősorban ezt fog
juk ezen az értekezleten megbeszélni; megvitatni, 
hogy ezek kapcsán eddig szerzett tapasztalatak 
kat,. észrevételeiket, felvetett javaslataikat hasz
nosíthassuk a legfőbb cél elérése, népünk jobb 
gyógyszerellátásának biztosítása érdekében, figye
lembev~ve azokat á \<:örülményeket is, amelyeket 
fejlődésünk további irányvonalán az V. G)lógy
szerkönyv állít elénk. 

. és általában a ,gyógyszere!osztó szer:vek szakmai 
irtunkájána\<: . megjavításában: . Egészségügyi kor
mányzatunk azon célkitűzése, hogy a vállalatok 
szakmai vonalát a főgyógyszerészi és a szakfel
ügyelői állások rendszeresítésével ·erősítse,:. első 
vonalba. helyezze, a . várakozásnak ·• megfelelően 
meghozta az eredményt. Mindatmyian érezzük 
azonban.,· hogy a szak(elügyellíi körrendelet, ~mely 
a szakfelügyelők működésének inkább · csak a 
keretét és irányvonalát szabta meg, alig kitölthető 
!{eretnek bizonyult, .mind a szakfelügyelőkre há.
nimló munka memiyiségének, mind az ·egyre· 
nagyobb követelményeket kívánó minősége tekin-
tetében. . . . . · .. 

Míg az előbbinek sokszor gátaf.szab az ~y
egy szak felügyelőre eső teherbíróképesség, amelyen 
igyekeztünk és igyekszünk a létszám. eme.lésével 
segíteni, az utóbbit egyre inkább megköveteli 
szakmánk fejlődésének parancsoló szükségessége. 
Enhek előterében áll. a megjelent és a január 
l •én hatálybalépő Gyógy'sterkönyvünk, amelyre 
világviszonylatban is mindannyiim büszkék lehe
tünk, hiszen éppen a Gyógyszerkönyv: az, amely 
hű•· képe egy ország gyógyszerészi. tudomá11ya 
fejlettségének. Ez azonban csak akkor yálikn\ális 
értékké, ha szakmánk · művelői . mind .•... elméleti, 
m.ind ·gyakorlati vonatkozásban a maguk területén 
magukévá teszik annak szellémét, tartalmát. ,i. 
Annak a célnak érdekében, ami a Gyógyszerkönyv 
szerkesztőbizottságát ·vezette, hogy·fejléttebb gyári 
.és. gyógyszertári technológiával .. kéSzített és .foko
zottabb minőségi követelmények szérint a Ieggala- . 
-<!otta bb vizsgálati eljar:ásokkal e1lenőrzöl! gyógy
szerekkel biztosítsuk a gyógyszerellátás t. Es· .ej:) ben 
nem kis szerep jut szakfelügyelőink részére, :hi~zen 
a. gyógyszertárak dolgozói méltán várják majd 
útbaigázításukát; tanácSadásukat .. ·a . Gyógyszer
könyv rendelkezéseinek · alkalmazásában, amelyek 
az eddigi szakmaim\Ulkájukhoz.k~pest. töl?!)~k!iiiit, . 
fejlettebbet jelentenek: Az Egészségügyi Miniszté
rium által beindítandó, az V. Gyógyszerkönyv ismer
tetésével foglalkozó továbbképzések, akár az ~gyéni 
tanulásra szolgáló, ·kiadásra keriilő útinutatőkkál, 
akár a továbbképző-konferenciákkal, nagy segík 
séget nyujtanak majd e téren. gyógyszerészeink 
számára. De ezen túlmenően a felmerülő problé
mákban nem lesz nélkülözhető a szakfelügyelő 
kartársak: támogatása, Ez. pedig csak . úgy .lehet 

.. és .. úgy~,:lesz. erédfl1ényes, ha a:.szükséges.,tudnic 
· valókat. elsősorbali a szakfelügyelőink fokozott 

mértékben tanulmányozzák. és teszik magukévá. 
Jelen értekezletünkre beküldött írásbeli. be

•szll.mo!óikban szakfelügyelő kartársaim áz eddig 

A legutóbbi értekezletről általában az. volt 
a vélemény, hogy az harcos panasznap volt azzal 
.a hibával, hogy a sok panasz mellelt teljesen 
figyelmen kívül · hagyták az elért eredményeket. 
Ez azt a benyomást keltette, mintha a· mi terü
letünkön csak hibák lennének és semmi előre
haladás vagy eredmény. Helyes és feltétlenül 
szükséges, ha a szakfelügyelő kartársaink a gond
jaikra bízott területen a Szakmai munkát zavaró 
minden tényező megszüntetésére törekszenek és 
azért harcolnak is, de a megtett út egyeegy szaka
szán jó, ha vissza is tekintünk. Jó, ha egy kicsit 
regisztráljuk az elért enidményeket, mert nem 
kétséges, hogy ez a további harchoz, a még előttünk 
álló akadályok, nehézségek elhárításához, a hibák 
megszüntetéséhez feltétlenül erősíti önbizalmunkat. 

A most beküldött írásbeli beszámolókban 
már ez a hang Is megnyilatkozik, ·és nem hinném, 
hogy volna csak egy is. közöttünk, aki ne támasz
taná alá, hogy az elmult 3 év alatt hatalmas lépé
sekkél mentünk előre a gyógyszerészet fejleszlése, 
a gyógyszerelosztó szervekkorszerűsítése, agyágy
sierészek és általában a gyógyszerelosztó szervek
nél dolgozók képzése és továbbképzése terén. 
És vajjon az az eredmény, amiről már szó ·volt, 
hogy az elmult 3 év ala ll . a nem megfelelő gyógy' 
szerek %-os aránya . mepnyire csökken t; össze
tevőleg nem kifejezője-e annak az előrehaladásnak, 
ami az ehhez hozzájáruló, ezt elősegítő tényezők
nél jelentkezik, még a fennálló hibák és nehézségek 
ellenére is? · 

Ezek az eredmények egyben a zálogai is annak 
a további előrehaladásnak, amit a gyógyszerészet 
megérdemel, figyelembevéve azt a sokszor valóban 
áldozatos munkát, amikor a gyógyszertári dolgozók 
mosloha körühpények között, erejük végső meg
feszítésével állnak helyt feladatuk elvégzésében. 

Kormányzatunk mind több elismeréssel jutal
mazza a gyógyszertári dolgozók e helytállását, 
hivalásérzetét, aminek az utóbbi időben számos 
tanújelét is adta. 

Nem vagyok hivatott arra, hogy a gyógy
szerészelet érintő kérdélekfől távlatot adjak, de 
bizonyos, hogy az út . az egyes célkitűzésekhez, 
lassabban vagy gyorsabban, de továbbra is és 
·{eltartózlathatatlanul csak előre vezet. Szakfel
\igyelő karüírsaim, kik egyben a szakmai munka 
őrei, a legközelebbről látják az elért eredményeket, 
a. fennálló hibákat, fogyatékosságokat és nehéz-. 

· ségeket, de miként a Borsodmegyei Vállalat 
szakfelügyelői kirívó példákat felsorolva leírják : 
a gyógyszertárak multbani szakmai munkája ma 
már csak rossz álomként jelenik meg, és alig 
hi.hető, hogy az eltelt. idő elégséges volt ahhoz, hogy 
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a gyógyszertárak ne ciak külsőségeikben válf{)z
zanak meg, hanem · szakornánk belső tartalmá~ 
illetően is. 

Szakfelügyelő kartársaink látják már szakiiiai 
munkánk további fejlődésének útját és kitűz@ 
célj á t, hiszen gyógyszertárainkban ott van Íl\ár 
a .gy.ógyszerészet új Törvénykönyve. Gyógyszeré
szeink rövidesen megkapják a Gyógyszerkönyvet 
ismertető brosúrák első füzeteit; ott van már 
gyógyszerészeink ·kezében és már használják is .az 
V. Gyógyszerkönyv előírásainak figyeleml)evételé: 
vel ké3zült új Fo. No.-t. Minden gyógyszertár rendel
kezésére áH a már régen nélkülözött, a. Min.isz
térium által összeállított jogszabálygyüjteméni\', 
magában foglalva .a gyógyszertárak müködés~t 
szabályozó valamennyi ·rendeletet, utasftást .. Es 
az,. hogy ~zeknek a műveknek a tartalma a gyógy, 
szerellátás minden területén, a. gyógyszertámk 
munkájában helyesen. alkalmazott . élő valóság 
legyen, nagyban szakfelügyelőink munkájától függ. 
Attól, hogy továbbra is · mennyir.e őrködn~k a 
szakmai rend,. a gyógyszertárak. működését szabá
lyozó rendelkezések betartásán· és betart11tásán 
ésmilyen mértékben nyujtanak. a ,gyógyszerelqsztó 
szervek dolgözóinak.segítséget szakmai munkájJl.k 

· végzésében; A gyógyszerészet egén· gomo!yogmtk 
még. szürke fellegek,·' de nem, kell. bizonygatnunk; · 
inert saját szemünkkellátjuk: szakadoznak már 
afelhők, hol itt, hol ott, és egyre több lesz a kek.lő 
ég, egyre több lesz a. napsütés. Ennek világánál 
kell, hogy lernérjük az. elért eredményeket ~ 
ennektudatában mérlegeljük a még fennálló hibá
kat.. nehézségeket és harcoljurtk tovább 11. kituiöft 
cél, a . szocialista gyógyszerészet maradéktalan 
mégvalósitásáért. · · · 

·Döntés~ ü.zemszervezésip41yá,zatqkJ.o~J . -- - -- - -- ,- ,' ,- . - - - - - . 

A -gyógyszertár akban -kiala-kulófélben J evő helyeS 'ügyrend_ 
rög:ií tése .és köZkinccsé ·tétele ·_érdekében az Egészs~gQgyi 
Minisztériummal egyetértésben a -Gyógyszertári _. Közp:(irll 
üzemszer.vezési pályázatot 'írt ki ez év. feb:ruár -hó elej éh-' 
A pály-ázati felhívás -három· -Üzemi cso'portra vonatkozott-_. 

r .. 'Egyedül ~o1gcizó._ gyOgyszerész, . -
_ I I. 2...o._6 .gyóg-ysz~iéssúJ -doJgozó gyOgySzútár, 

Ili.. 6 'gyógyszerészen _.felüli _gy()g_yszerész-Iétszámni<il 
di:>lgozó .. gyógyszertár_ üzemre-ndjére._ _:-_ -

A :pályázati felhívás ezenkívül megadta a . 
is, hngy níelyek azok a munkaterületek, 
zóknak foglalk9zniok k:ell. Isinertette 
is--az ·Üzemszerveiési --és ·üzemviteli 

·Bár _a 
hóz 

szakmai iránt eddig 
hasonló A beérkezett 
a o féle \_tárgyalta a pályáza:t szempontjait helyes kereté:k 
között. A pályázók egy csoportja-lóleg berertrlezési újításokk~I 
éS berendezési tárgyak ~orszerü- elrendezéSével foglalközótt 

- és ··csak kisebb ·mértékben magával a ·.gyógyszertári _ ~zeni_~ 
vitellel. Általában a pályázatok egyike sem merítette ki tel~
jesen a .pályázati ._felhívás szövegét. ·Az egyes kategóriákban , 
el- lehetett választani ~á viszonylagosan' _jó pályázatokat, 
de a _legjobbak is kiegésZítésre szorulnak. A pályázatok 
másik fele __ kis területen, túlságosan röviden _tárgyalja_ -az 
any_agot, egyesek ·inkább -a fennálló rendelkezések kritikája-
ként iogják fel feladatukat. . . , 

A négytagú bíráló bizottság -tagjait az: Orvos-Egé$zség
ügyi- Szakszervezet Gyögyszerész Szakcsoportja -jelölte- ki 
Amiriska J·ózsef_ dr., Balthazár Tibor,- ff amik- Lajos és-N:_agy-

az alapján a 

l. típus (egyedül dolgozó gyógyszeréif) cso;,on~baiz 

l. díjat: 

»Ut desint vires tamen ·est lalidanda vol~,;kf~Í~ 
pályamunka, szerzője: Kempler Kurt dr; 
(Pest megye) ; 

2. díjat: 
»A jól kepzett gyógyszerész a közegésiségügy 

támasztéka« jeligés _pályamunka, szerzője: néhai 
Viktor, volt c._.:;;ákberényi _gyógyszertár-vezető (Fejér 

3. díjat: 
»Mindent idejében elvégezni l A jól Végzett 

egyik alapfeltétele a helyes időbeosztás«, .szerz.ője : 
Gyula, törteli gyógyszerész (pest megye) nyerte- el. 

ff._ típuS (középforgalmú .gyógyszertárak) CSf!portban. 

J. díjat: 
»A szacialista egészségügyért« ·jeligés 

szerzője: Bátzyai Károly _vecsési gyógyszertár-vezető 
megye); 

2. díjat: 
}}Sapienti sat« jeligés pályamunka, szerzője : 

Csaba szakfelügyelő (Pest ··megyc} ; . 

3. díjat: 
>>Verba volaftt, scripta maneni« 

sierzője; Hondl József gyógyszerész, 
megye) ny':rte el. · 

gyakorlati megoldásokat vet lel, amelyek á minde~napi'élet 
gy_ógyszertári _munkájában.- jól haszn~Ihatt)k~ _ Ilyen _szem
pontok szerint meg kell. ernlíteilli: a _pályázók --köiötf Geszti 
Imre dr., Rédiger Béla dr., .Kerger_,Júlia. és._.Kovács István· 
gyógyszerészek, valamint Kastner Fereric főköny_velő pályá-
zatát.. . . < 

Orvendetes jelenségnek tártjuk-, hogy a -Váll8iati köZpon
t-ok adminisztratív dolgozói között is akad érdeklődő e -kifeje~ 
zetten szakmai pályázat- iránt, amt'!_Jy reményt iiyujt arra_Y 
hogy vállalataink: adminisztratív- ,-·központi -dolgoZói;:- össze· 
forrva a- .gyógyszerészet na~y --és- ·hétköznapi,,·kérdéseivel-·-
a szacialista gyógyszerészet új arculatának kialakításában 
jelentős és életteljes segítséget fognak nyujfani.. · 

Mér'á. Sándorné szombathelyi _ technika kartársnő Pályá
zatában középkádereink szintén értékes érdeklőTiését-· üdvö
zöljük, ·am:tyival. is .inkább, mert középkádereink állafában 
jobban kedvelik a manuális technikai munkáti mint a szakma~ 
adminisztrációt~ 

Végső összegeZésében. megállapítható, hogy· a_ kiádandó_ 
gyógyszertári ügyrendi és, ügyviteli . útmutat6khoz_ kisebb 
vagy nagyobb mértékben a: pályázatok mindegyike értékes 
anyago! szolgáltatott ... 

SZAKMAl HIRADÓ 

TESTVERI ÜZENET KOREABÖL 
A BUDAPESTI GY. V. CIMÉRE 

Kedves Gyógyszertári Dolgozók J 
Kedves Elvtársaim-l 

Nagy örömmel -és i~galommal fogadtuk a gyógyszert 
és levelet, melyet Onök küldtek a méssziBudapesttőlo Vég
telen hálával tartozunk drága testvéreinknek, iikik .mély 

·együttérzéssel, komoly tettekkel_ .sietnek haZánk,, .:l{orea 
s~gítségére. MegfOgadjuk Felkai eJvtársrtak ~ akj- jel~rileg 
kórházunk-dolgozója és nagy· technikai segíts~et nyúH -
és. Önöknek, hogy még nagyobb lelkesedéssel, odaadó munkác 
val harcolunk népünk_ egészségi -auap_otának·- ja:Vit:ásáért. 

Az -amerikaiak barbár_ bombázáSai következtében hazánk 
szinte teljesen rommá. 'lett,_ ·-kórháZ.unk égésZ felszerelése- 'is 
tönkrement. A: háború .befejeztével komoly nehézségekkel_ 
kellett megküzdenürt_k, hiányába_n_ voitunk a Ie_gszüks~ges~bb 
dolgoknak is, ·nehéz körüiriiények. között- dolgoztUnk. -nye'n 
nehéz időben jött az Onök segítsége, -meliyel pótolni tudtuk 
a munkához_szükséges higfontosabl>_.dolgokat._ , _____ · 

Gyóg}rsz_~rtátunkb~_n ___ h~téh _d~lgo±_unk.:- M~_nden_ "I·égge_t 
egy órát tithulnlányOzZ_ük --Felkai -elvtár:s:-untSít3s3it- á~ --anya.: 
gok felhasználását illetőleg. Amikor -belépek kicsi gyógy
s~ertárunkba,_ úgy ·.érzerh:,:--mintha __ egx·-ma~yators~·ági .nagy 
gyógyszertárban dolgoznék. --._-, ·. -- , -. - · =' - _ · • 

Igérjük nektek dr~ga elvtársak, hogy. nagylelkiT segít
ségeteket a lehető _-legjobban 'fogjuk· jélhaSználn_i~ . segítve 
ezzel· népünk -Ifároméves-· Terv-ének :slkeres m~gvalósítását. 
Végül foi-rő\szívvel kívánunk jó .·egészséget--.. kcl:lyes Elvtár:
sainknak és·-soksikert a továbblmunkáhoZ•.· ·_- · 

El jen -:a mag.yar- és koreai nép -örök barátságal 
1'954. szeptember 7- . ' 

Huan- He megyei központi_--kór-há.z::::-: 

J un Szun- Hi, Kim The Bong-, Csö · J_ang Ok, 
An_ Bang·.Ván, Szóil Szüng EVa:n, Go Ok, Kun~ 
- · • , ; -- '<i !TI. Duk Szu · ·· · 

GYOOYSZERTARl. KESKENYFILM. 

Ezt a budapesti 516. sz. gyógyszertár rriüködéseről 
készült 18 perces keskenyfilrrief á Gyógyszertari KöZPOrit 

, klubdélutánján forgatták, le. Azt is mondhatnók~ hpgy ez 
a keskenyfilm egy D-agy budapesti gyógyszertár:- ·élet~nek 
keresztmetSzete. De lássuk_ először a -születése_ ·előtti körül

. ·ményeket.-- Honnan·_·és --hogyan- ·indult --et---és"jet_en_ --formáj~ban 
miként, jutott el- -a megvalOsulásig? A· 601-. sz. gyógyszertár 
. kollektivájának _,továbbképzése_ keretében:- egyízb~n_ Ifeller· 
László gyógyszerész- az _érzéstelenítő .. gyógy~rekró1 -tartott 
előadást és közben leforgatott egy keskenyfilmet egy gyomor
mUtétről, atilelyét 5 maga vetHel-a MAV-kómázban. Eimek 
a híre eljutott .a Budap<!SU Gyógysiel'tái!Né!lala! Szakszer-

vezeti lliwltságához, ahor a Vállalat felajánlott anyagi 
segítsége alapján elhatározták, hogy egy gyógyszertári 
dokumentum-fiimét készítenek. Persze ez az anyagi segítség 
csak a legszükségesebb nyersanyag- beszerzésére terjedt --kl: ... 
Az állvány! és a felvevőgépet kölcsönvették egy OFOTER
től. Major Béla megírta· a forgatókönyvet, azt saját felvevő 
szakemberünkkel közöSen átnézték és rengeteg akadályon 
keresztül nekiláttak az első magyar gyógyszertári keskeny
film elkészítésének. Ha figyelembevesszük a csekély adott
ságak mellett az állandó zavaró körülményeketJ ~ keskeny
film,, mint a szakma első megfilmesített néma híradój a, 
sikeresnek mondható. Elsősorban maga a szándék érdemes 
a dícséretre .... Látjuk a gyógyszerészt Vénykészítés közben, 
a technikát, amint a pilulát malakszálja, elvágja és gömbö
lyiti, a vizsgáló gyógyszerészt a titrálás munkájában. (Itt 
álljtmk meg egy pillanatra.- Az analitikus gyógyszerész 
szerepe alig félGJercig tartott, de ez a fél pefc mindenkinek 
el.ég volt arra, fiogy maga elé iQézze az 516. sz. gyógyszertár 
első gyógyszervizsgálóját : a rrii drága, lelkes, tehetséges, 
felejthetetlen Markovics Dusán kartársunkat és bar-átunkat.) 
Átveszik, elrakják, rendezik a beérkezett gyógyszereket 
és közben újra és újra ott vagyunk az officinában, ahol 
a. tllrelmes vagy türelmetlen közönség vár a gyógyszerére. 
Gáskó Lászlóné az egyetlen komoly filmtehetség ebben 
a keSk:enyfilmben. Valójában egy.edül az ö számára írt Major 

, Béla jól megjátszható szerepet a mértéktartóan kikerekített 
rnesében. A többiek, a gyermekek is, inkább csak statisz
tálnak. A kollektiva és a Ielt'árbrigád tagjai nem-játszanak, 
élnek a filmen. Talán legszebb gondolat a film végső kicsen· 
géséből kollektiven sugárzik. A jó gyógyszertöl, aminek 
az elkészülés.éhez a közönség részéről türelemre, a gyógyszerész 
részéről a legnagyobb felelősségre van szükség, a hatásos 
orvosságtól meggyógyult gyermek, egy másik gyógyszer
tárra mutat: »egy ilyen patikában csinálták nekem ·azt 
a jó orvosságot«-

Eziel a film, ezzel az 516. sz. g)rógyszeftár kollektivája 
1400 gyógyszertárramutat és egy egész ország beteg dolgozói
nak küld testvéri üzenete_t. 

Valamit-azonhan észré kell vennünk, ezen az első keskeny
filmen : a. tervszerűség nagyfokú hiányát. Mert először- .azt 
kellett volna tisztázniok, hogy közönség- vagy gyógyszerész· 
nevelő célzatúnak szánják-e. Ez ugyanis a filmből nem 
derül ki. Ha közönségnek szánták, akkor annak a türelmet
lenül cigarettázó asszonynak a várakozását is meg kellett 
volna filmszerüen magyarázni- Milyen gyógyszerre vár 
olyan sokáig és hogyan készül el az az orvosság? Elég lett 
volna a beadott vény' számának vetítése, hol az asszony 
előtt, hol a vénykészítőben. Szoros kapcsolat a gyógyszerész 
és a beteg között. Főként ez hiányzott és a lépcsőn rohanás 
helyett meg is lehetett volna csinálni. 

Tudjuk, hogy ez az első I~pés, de az út ezzel feltárult. 
előttünk. Üljön össze a filmsz8kírók első munkaközössége_. 
Ha felsőbb szerveink erre a kezdetleges filmre is felfigyeltek, 
akkor bizonyára látják a távlatot es ismerik a lehetőségeket 
is. De tervet kell csin~lni hozzá: a gyógyszerészi film eszmei 
meghatározására• 

A GY AK ORLÓ GYóGYSZERÉSZ 
MOHELYÉBÖL 

(sz.) 

A »SOLUTIO PEPS!Nl< FO. NO. recepturai elkészítese 

R p. 
Acidi hydrochloriei diluti 10% 
Pepsi ni 
Glycerini 
aa grammata decern (10,0) 

' 
Aquae destillatae , . 
grammata centwn et sexagínta novem (/69,0) 
Solutionis conservantis 
granuna unum (1,0) 
M. f. solutio 

• 
A Fo. No .. pontos utasitást ad- a. gyógyszer -elkészitésére 

vonatkozólai ls. · 

l ij 
!l· l' 

! 

' 

l 



l(észítés: 169,0 g vízben (a qua deslilla la)' 
10,0 g pepszin! (PeRsinum) oldu.nk, ,majd_ 
10,0 g gU cerint -(glycerinum) és ·r.ázogatás-·közbén 
10,0 _g higított sósaVat (addurn ,h~dr<;>chloricuffi 
, , , dilytum) és . . .. • . . . , · , - < 
l ,O g ~onze-rváló :-=-olda to~ •(solutio- conser:v~u)_s) 

-~ elegyí~ünk hozzá.- '. . - · 

--A Gyk. előíráSa sz~riÍ'it ~pepszin vízl;l~il oldha-tó,h-ÍgíÍÓ:Ú 
sós<!vban __ és_ glicerinben is jól oldódik,_ mégis, ha·: a solUtio 
p_~psini-t a fehti __ előírás. ,s,zeri_nt -- ké_szítj_ük, :riem kapu~k 
tiszta oldatot. Az uveg alJan mmd~n_ esetben keyés·csapadék 

, -~szle_lhető, amely állás ki;)zben r.ázogatva -sem oldódik fel. 
V!zsgálat_ tár~yáv~ tettük3 hogy_ r_ni okozzá- ~z t a csap{!.: 
deko~ .. Eikeszttett uk az· -old.,. tot solutio_ c;onservans nélkül. :és 
akkor_·~alványsá[ga színű: ti_szta kolloidális ol dá tot kap_1unk. 
A '-·csapadék __ _a· solutio canservans hozzáadása_ pillanatában 
keletkezik és·, az _oldJ?.tb91- kfváf( nipagin oko!za. Ha _a -solutio 
pep~in!-t a Fo. __ No. ,előír~Sa szerint készítjük,- a nipagih, 
J)liu~án az 0ldatból kicsapódik, neJil fejti -ki azt a konzerváló 
-hatást, .. amelye~ várunk től~. · . · _ 
·, ,Yizsgá!ci~~nk s_zerint_._.cs~padékmentes, ti~zÚt-.halv:á_ny
.sa.rga kollmdahs oldatot nyemnk,- ha _a_ solutiq pepsini keszi-
té_Sét- a következő előírás szerint végezzük. · · 

Készítés :· ·10,0--g gÍicerinh~z- (glycer'in) _ _ . 
1,0 g kon4erVáló __ oldato.t , (solutio ~·conseivins)~ 

mérünk._ Az' elegyet összerázzuk---és _._,;_. 
)50,0 gvizet (aqua destilla!a); majd · ,, 
'-w,_o g h~gított _ sósava t' (aci dum- hydrcichloriCini;I 

dll ut um). adunk hozzá' és az el egyet ismé-
telten ősSzerázzuk. Azután 

10,0 -g pepszint (pep_sinum)- niér-ünk hozzá, V'é@I 
, aZ üveg szájához ta{)adt .pepsiint .:· .. : 

19,0 g vízzel (aqua destillata) bémosva; az eleg)ret 
200,0 g -ra· k_iegészítjük. _ . . . 

HűVös 'hel)fell tártimdó'· -és hasz~álat előtt~ .felráz<nldó 
jelzéssel expediáljuk. : . __ . 

Ha· a solutio pepsini \{és'úté$"ét a fehti előirás szei-iflt 
v·égezzük, teljes hatásértékü; _.csapadékmentes, jó. gyógyszéd · 

.. ~du_nk -a beteg-kezébe. · : 
, - _ · Tanay_;Istváa.-dr. é& 
· _ Liptay Tibor~ ·-
._. 5/19_. sz_. gyógyszertár, Sopron. 

PINCEI FAALLVAf:-IYAINK TARTÓSITASA 

anyagi 

,_.,: 

_ A1ESZELÉSSEL . 

a faáliványzatot kihordjuk, :a_ korhadt_résie• 
helyre állítva~ alaposan kiszárít juk, ma:jd 
elkészített mésszel· szük.Ség szerint.-2--:-3.· ..... . . 

Ehhez-' a körlevélben ismer~Jtbtt .. Újítá~h~i, a Somogy 
meg;rei Gyógyszertár Váll~at újítási előadója· az alábbi 
~e;:gj~?zy;:~st .f~~i-.h?_zz~-: ;Mi-l(eJ a it:nti újítást.;nép~z~asági 
szempontliól 1gen· JOlentősnek tartjuk,· köle!~ő'f~.J•!~z!i,k, · 

* 
.~ .. ~zaksajióaz;tal a: céllál közli, hogy- az otsiá-gós gyógY~ 

szerhalozat tudomast_".sze.\ezzen -róla. _. , ·' 

VITA EGY GYóGYSZER ELKÉSZITÉSE 

A következő vényt hozt*kbegyógyszer!árunkba (SZTK): 
' . . . 

RP· 
Extr. bellad .. 
Jodi puri. 
Add. hydr. dlL 
Ol. therebenth. 
Ichlyol 

o;so- g- (g. semis)' 
, . !,00 g (g unum) • 

. 2,00 g ' 
4,00 g 

Camphor aa 6,00 g 
Ungv. diachylon. 60,00 g 
M. f. ung. Ds. kenőcs 

A vényt az egyik bőr·. és nemibeteggondozóban írták. 
· A _vénr,·~- k;~s.~í!ése ·; ~rdekes .elsősorb;rq, _mert jódof és 

terp_entmolajat · tartalmaz ... Ha. . .feledékenységből. a . .jódot .. és · 
a . terp.~n~i!lt ~k~rjuk _ öss~~d~)rz~ölni, - könnyen szeren
csetlenul Jarhatunk, m_er't kowttuk oly_ gyors. reakció rn:egy 
végbe, -hogy az ot. therebenthif!-~ rneg,js g.y~IIadhaL Recepturai 
szempontból is érdekes "a vény· eiKés'zít'ése, mert :azt. több 
fázisra kell bontani. ,_ · · ' 

Elöljáróban· vízfürdön 'áz ungV. diachytofz-t megoiVasi· 
tottam-, és .kihűl és_ előtt "kevergetve · feloldottam benne a 
kárnfot~. , , 

.,"_ }Mg az ungv. diáéhyloú me'legedet.t, az' exÍraktuinot 
égy_ _másik mázsárban a jóddal és sósavval finomarr eldör~ 
'zsöltem és_ a m_egol-vasztoH _·kenőcsöt tészlétekben hözzá-
.önt9ttém és eldör~öltem. - · ' 

, .,,,~Ei~Í"án részletekben hOzzáadtam az íchtíolt és végül 
.-:at!'-·ot. th_etebenthinae·t~ · 

Szép, egyrrémü 'kehőcsöt kaptam. 
Tákács Dénes 

gyógyszertárvezetö~ 
Balatonszemes 

, . _ Taká~. -~~ft_ársam áltaf beküldött vény t9bb kémiaiJag 
ID,kompahbths· anyaget tartalmaz_. V. GyógysZerkönyvünk is 
:figyelmeztet ~z -ol. thereberithinae és a jód inkompatibilis 
voltár&,--de nem árt veszélyességére kartársaink _és az orvosok 
figyelinét kül6n is felhívni- A- vény _elkészítésével kapcsolat_. 
ban meg kell jegyeznem, hogy a jód és az -extr. belladonnae 
kö.z:ös oldását nem tartom helyesnek. A helyes -készítési 
mó.d szerintem az, hogy az_ extr. belladonnae·t a sósavval 

· eid~rzsölörn éS felvéteterri a kenőccSel. Ezután a jódhoz _ado~ 
1 g kál. jodidot, _néhány csepp víZzel eldörzsöl ve ól dom és így 
elegyítem a- ken_őccsel. _ _ -: 

· · l(otsy József 
... 1 • . -szakfeJügyeiö; 

Somogy_ megye · 
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