
A GYÓGYSZERELLÁTÁS HÁLÓZATÁNAK 

akkor keli a legnagyobb feladatot megoldania, akkor .. kell 
lakozottan helytállni a,. arnikor.a lakosság tömeges megbetege
dése következtében nagymértékben emelkedik- a gyógyszer~,;, 
fogyasztás is. Emelkedik a gyógyszertárhálózatban és a kór_~
házakban is. Ilyenkor lényegében ez dönti el_ a külső-és _a 
kórházban fekvő beteg dolgozók zavartalarr -gyógyszerellá~ 
.tását. Sokat ta'nácS_kOztunk a minél jobb -gyógyszerellátás~ 
ról, ismerjük meg _most közelebbről azt a szervet, amelyne~ 
jó_ vagy hiányos ·rnűködésén is múlik, hogy a megbetegedet~ 
. dolgozók milyen gyorsan- térhetilek vissZa a termelő. mun_· . 
_kába ..• _ A Gyógyáru Értékesítő V. a.20 rnegyei GyógySze_r~ 
tár V~ mellett, nem utolsó sorban, a Gyógyszertári. Központ 
-21. vállalata . . . .Varga Dezsővel, a Gyógyért áruf9rgalmi 
.osztálya vezetőjével és Mikes.Tibo_r telepvezetővel, az eg~Si
ségíigy kiváló -dolgozójával járjuk végig a három .házba_ át- -
·nyúló Majakovszkij-utcai »gyógyszer-utcát«. Két ,év óta szirite 
. -elképzelhetetlen a 'fejlődés és a szervezettség\ a hatalmas 
gyógyszerraktár minden részlegében. Innen indul el a gyógy
szer. az egész országba. Ahova ma az áru beérkezik, a jelen-
_ legi ·áruátvételi- osztályon volt régen .a letöltő-sz9ba, _beázo~t 

· t~tő _alatt, folyadékok, porok, kenőcsök, minden együtt. 
Ma.külön teremgen folyik a porok, másik helyiségben a~ folya
dékok, szi_rupok, tillkturák és külön a kenöcsök _kiszerelé.s:e
A beérkezett gyógyszereket mintavételezik, a labor_atr?rium

. ban megvizsgál ják, ami a vizsgálat jó eredményeként azt 
.jelenti) hOgy a .mintavételezett por vagy folyadék .raktároz
. ható. Az első mintavételezési szám kerül a g-yógyszerre és 
rajta_ m~rad mindaddig, amíg el nem fogy. Ezeket a címkékét 
;ondosan átnézik, ·Iehélyegzik a .kelet, .súly~ ellenőrzés,- riév 
Jeltüntetésével. Csák annyi-címkét adnak-ki, amennyi a kisze: 
.relésre kerülő .gyógyszer. ,Minden osztálynak külön felelőse 
van, de megvan ~a külön csomagolója E .. 

A GYÓGYSZER-KOLONLEGESSÉGEKET 

g)ráranként, ·külön heiyiségekben tárolják. Az első ·.terem beh 
a KQbányai- Gyógyszergyár gyártási idővel ellátott __ készít: · 
ményeit · raktároziák.· A Debreceni Gyógyszergyár ittem 

·_ készletén-ek áttekintésekor az osztá1y felelőse felhívja figyel-
-müriket az; Athehstaedt.tinktura-idönként nem megfelelő cso-
-magalásár a. Utána az E;gyes,illt Gyógyszer· 'és Tápszergyár 
készítményeinek szobá]át · hézzük meg, -maj~ a . Ch~n~in 

· lejáratos. készítm_ények-- terme következik. Tobbek ko~~t 
olYan óriási mennyis~ü lnzulin~nal, amel'y-megnyugtath:atJa 
a diabetes·es bétegeket-: az állam nemcsak_ingyen adja ~e_z_~ 
·az életmentő gyógySzert, hanem bőségesen _ el' _is -tud la_tm 

-ruinden rászorulót; (Ebben a teremberi éppen most állítJák 
_:össze a Vas n:legyei Gy. V.- rendeléSét.)- Egy szobában c;:sak 
'Ultraseptyl-tablettát találunk. Az állatgyógyászati készit
mények helyisége (faláttöréssel) már: a Majakovszkij_·utca 
'14~ben van._ .. - A_régi szűk-üvegmosó helyett most_egy 20~~ 
'méteres teremben mössák és készítik elő a kiszerelésheZ 

küléinböző üvegeket. Büszkén mutogatják ~- möst 
benn van a telepen, és_- nem_

virsgálatok elVégzésére -használják, -
is , . . Most- készül- az_ új . tusSoló· 

és külöh a női dolgozók résZére. Altalá~ 
a ·mai · formája melle~t. 

;.~ ..... · .....•..•. -~~j~~il!if~~;~sz~~inft~e~~t~:l~~ 'képét .'mutatj_a. 
.. · mindenbová 

Jaiból 'f~~~~~}~~~~,~~l~i:~l~~ raktár, amely minden . ~ ·· 
·a: beteg dolgozók, .a nép növekvő 

KÖZBEN ITT IS-OTT IS MEGKÉRDEZZÜK: 

a_:mostáni kör_ülmények közötf mi- az- akadálya annak,: hOgy 
-még jobb .munkát tudjanak végezni? Ha így t~szük fel _a 
kérdést, rendszetint nem kapunk választ. De. ha '3. kéidés "így · 

,·hangzik: mivel és miként javíthatnák meg méglobban e(ldigi 
·jó munkájukat?_ -:-- akkoi-_ egyszerre itt is-ott is , ráinutat~ 
;nak va,lamire. És. ez bizonyitja.Jeginkább, mentiyire Szívügy?k 
;~ IJiinél jobb ;gyógyszerellátás. Szakm:unkásoknak, ,sege_d
munkásoknak és osztályv~~é_tó'~nek &if8:f"áf!,t. Bírál~tukkal 

vatóban épiteni ·akarnak. ·Igy rtlondják 
raktár-részleg helyett 1-1 nagyobb, m<egfede 
Szereinének --,- a kofszer_übb raktároZás 
kapCsolatban a- jelenlegi belső raktárak 
hogy a minőségi tárolással a ral<lá<rozás( 
a -minimálisr-a csökkentsék. A Gyógyért 
megtesz, harc9l 3nn3k érdekében, hogy gyógyszer-ki,iJön~ 
legességek megfelelő csomagolásban ~erüljenek forgalomba. 
!(i vétel nélkül minden osztályon több pol~öt kérnek és: vár-7 
nak a jobb raktárezásra, 4e ugyanakkor több, jobb -és nemj. 
nedves fagyapatot (ami lehúzza a szignatúrát az üvegekről} 
fl csomagoláshoz . 

A HUBA-UTCAI KÓRHÁZELLATO OSZTÁLY 

ugyanolya_n szerveietten, _példamutatóan- műkődik, PJint a 
Majakovszkij-utcai Gyógyért-raktár.-. A gyógys~erekel és ·a 
kötszereket a gyárakkal kötött szerzödések biztoSitják s"zá- . 
mukra ~-·. A szerződések inegkötésében részben a "saját 
-'tap8sztal?ti tényadataikra·, részben a ,kórházak tapa~ztalati 
. számaira támaszkodnak. Ez az irányvonaluk a raktárkészlet
kiképzésében és- erre építenek akkor is,-amikor előre-számol~ 

-nak egy-egy tömeges megbetegedés .folytán--előálló nagyobb 
gyógyszerfogyaszt~al._ A raktározás és a- szállítás térvszerű
ségében a főraktáréhoz hasonló- szempontok érvényesülnek. 
Mindeh osztálY ·élén. felelősök állnak és ugyanúgy', mint a 
főr:aktárban, itt is minden egyes kimenö_gyógyszerküldemény 
összeállításában és csomagolásába-n megmutatkoZik ·a. kö.z
-ponti irányít';J.s gondossága ,_és terv:szerűsége. Mi-nden' dolgozó 
munkájában_, egyenként. é$-- ko~lektíven kifejezésre -jut; hogy 
-innen ők látják el .gyógySZerrel az- egész .ors_zág-. kórházait, 
-klinikáit, szanatódtimáit és a- többi egészségügyi ihtéztnénye~ 
ket. Ami még itt~ott akadálya .a-zayartalan-gyógysietellátás
nak, az szerintük az_: egyes intézményeknek még_nem-telj'esen 
-kialakult gyógyszerfogyasztási tervszerűsége. - .A kórház'
ellátó raktár pontos ütemterv szeririt dolgozik és csake-szerint 
.dolgozhat, a kórházak rendelései viszont gyakran nem érkez· 
nek még a megállapodott időben. Összekeverednek, nem alkal~ 
mazkodnak · az ütemtervhez ,a pótrende:Iések sem. _Ez-- nem 
egyszer megzavarja-a-z'előre beütemezett szállítási_ reh~et"-és 
a gyógyszerellátás biztonságát. Szeriotük _sokat javítana az 
egészségügyi -intéZmények gyógyszerellátásán, ha -ugyanúgy, 

. mint a. megy_ei .. decentrurnokhah -és: a. gyógyszertár akban, 
mindenütt :meg tudnák oldani a _ töriskésilet-kik~pzést -•.. 
Mi' azonban . úgy_: tudjuk, hogy a Htiba-utcai -Kórházellátó 
·Osztá1y a_jelenlegi helY~etben:i_s'minden zökken_ő pélküi-látta ~, 
el gyógyszerrel az; ·-egészség-ogyi intézmény~ket-, a_ legtöbb 
esetben sikerrel _. leküzdötte a· közlekedési. nehézségeke!,;'.-'
és egyes- kórházak. ütemtervzavaró'rendeléseit is-Össze tudta 
egyeztetni az_ ország kórházainak kifogástalan gy()gyszer
ellátásával . . . A_ :-ljuba-utcai Kórházellátó Osztályának 
telepvezetője :. SchJ.achiOW.szky Miklós. 

A SZOCIALISTA .EGEsZSÉGÜGYÉRT-MOZGALOM 

1953. évi·.utolsd ne~Y:déríek értékelés~ _i-apzár~áig nem ·ér kezEi~ t 
meg szei-kesztöségünk4ö.z- ·_ így csak a _.márciusi ·lapban 
közölhetjük: kik ká.ptákmeg a:z·~~: __ Minisztérium_:éS ·az egyes 
vállalatok vándörzászlóit? 
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A "Szoeialista · Eg~szségiigyl;rt''-mozgaloin . 
1953. IV. negyedén szakaszának eredménye 

Elsö helyen feltüntetjük megyénként ·az -EgészségÍ.ig_yi 
Minisztérium vándorzászlaját --elnyer? legjob}l gyó,gys~E· 
tárat- és annak vezetőjét, majd a Vallalat vandorz~szlaJ~t 
elnyerő rhásodik helyeZett~t és vezetőjét, továbbá a h~rma~tk 
helyezettet. · 

Gyógyszertár' Vállalat Pest megye 

1. 1/26. sz. gyÚr. Döinsöd. Gytár. vez.: Téfessy ·I~tván~ 
2. 1/19. sz. gytár. Cegléd. Gytár. vez.: Horváth József, 
3. 1/13. sz. gytár. Budakeszi. Gytár. vez;: Barabás 

Gézáné. . . 
Gyógyszertár Vállalat Komárom megye 

1. 2/ll. -sz. gytár. Sárisáp. Gytár. · vez:: Hir Györgyné. 
2. 2/27. sz. gytár. Tokod. Gytár. vez.: Bárány Szilárd. 
3. 2/12. sz. gytár. Kisbér. Gytár. vez.: Szerd~helyi 

LásZló. 
Gyógyszertár .V állalat N ógrdd megye 

' :1. 4/26;- sz. gytát. Salgótarján'. Gytár. vez.: Smetana 
Aladár. . ·. . , .: 

2. 4/28.· sz. gytár. -Szirák. Gytár. vez.: Endrényi ,Ernő. 
3.-4/19. sz. gylár. Nógrádmegyer.- Gy~ár. vez.: Scholtz 

Gyula dr. 
Gyógyszertár V állalat Győr meg y e . 

L 5/17. sze gytár. Sopron. Gytár. vez.: Nikolits Károly d.r. 
2. 5/25. sz. gytár. Rábaésécsény. Gytár. vez.:_ Losonczy 

István. 
3. 5/19. sz. gytár. Sopron. Gytár. vez.: Tanay István dr. 

Gyógyszertár V4llalat V esiprem ·megye_·. 

1. 7/25. sz. gytár. Pápa. Gytár.. vez.: Suebornel Róbert .. 
2. 7/39. sz. gytár. Várpalota. Gytár. vez.:. Tóth Imre. 

. _ 3. 7f7. sz. gytár. Füzfö~yártelep. Gytár. vez.: Kertész 
L-ászló. 

Gyógyszertár V állalat Zala meg y e 

. 1. 8/26. sz. _gy-tát. Zalaegerszeg. Gytár:.- vez.: D~bribán 
Andor. 

2. 8/14. sz. gytác NagykaniZsa. -Gytár. vfz.-: Einder 
,Géza. 

3. 8/27. sz. _gytár. z~Í~egerszeg. Gytár.' vez,:· Kovács 
·Lászlóné. 

Gyógyszertár V állalat Somogy megye · 

L 9/45. sz. gytár. Nagybajom. Gytár. vez.: Speck 

Gyógyszertár· Vállalat Bács megye 

1. 12/82. sz. gytár. StaOadszállás. GYtár. vez.: nOinötör 
Lenke. 

2 .. 12/79. sz. gytár. Soltv.ádkert. Gytár. vez.: Turcsányi 
Sándorné. . _ . 

3. 12/77. sz.· gytár. Rém. Gytár. vez.: Bodoky Ida. 

Gyógyszertár V állalat. Csongrád megye 

1. 13/6. sz. gytár. Hódmezővásárhely. Gytár. vez.: 
Papy Lajos. . . · 
· 2, 13/67. sze gytár. Szeged. Gytár. vez.: Apró László dr. 

3. 13/51. sz. gytár. Szeged. Gytár. vez.: Paál István. 

Gyógyszertár V állalat Békés megye 

1. 14/32. sz. gytár. Mezőgyán. Gytár. vez.: 
Károlyné. , · _ _. . 

. 2c.14-/66. sz. gytár. Sarkad. Gytár. vez.: Tompos Sándor. 
3. 14/7. sz. gytár. Békéscsaba. Gytár. vez,: Thőresz 

Dezső.,· " 
Gyógyszertár. Vállalat Szolnok megye 

1. 15/49. sz. gytár. Szolnok. Gytárc vez .. : Ifj. !'izele 
· Béla ·dr. · 
. -2. '-15/10. sz, gytár. Jászárokszállás: Gytár. ve:i.: Kutor 

István,. munkaérdemten~es. __ · 
. 3. 15/45. sz. gytár. Swlnok. · Gytár. vez.: Tihanyi 

-L~jösné. 
Gyóg!fszertár. V állalat H aj du megye 

1. 16/10. sz. gytár. Debrecen. Gytár.~vez.: Virág Gyula, 
2. 16/65. sz .. gytár. Nagyléta. Gytár. v~z.: Juhász 

IstVán. 
3. 16/3. sz.. gy tár. Debrecen. · Gyt_ár. vez.: 

Olívér. · 
Gyógy/izerüir Válliilat Heves megye 

1. 18/26. sz. gytir. Hort. Gytár. vez.: Horváth Odön. 
2. 18/23. sz. gytár. Hatvan. Gytár. vez.: Sperlágh 

József. · 
3. 18/16. sz. gytár. Gyöngyös. Gytár. vez.: Gyulai 

Kálmán._ 
Gyógyszertár V által at Borsod megye 

1. 19/90. sz. gytár. újdiósgyőr. Gytár. vez.: Écsy Zoltán. 
2, 19/50. sz. gytár. Ónod, Gytár .. vezo: Nagy Ervin dr. 
3. 19/44. sz. gytár. Miskolc. Gytár. vez.: Polánky 

Zoltánné. -
Gj;ógySZertár Váltalát, ·Fejér megye 

Sándor. 
2; 9/44:· 

Oez_sö. 
sz:-· ·· gyláro ·Nagyatád, Gy-tár-.- vez.-> KóCZiá:n .. 

]. 3/44. sz. gytár. Cece, Gytár. vez.: Thurzó Gvör~~V-
2. 3/5: sz. gytár. Székesfehérvár. 'Gytár. vez.: Gömbós 

Lóráhd dr. 
3. 9/53. 

László; 
sz. gy tár. Somogyvár. Gy tár. vez.: 'Kis Pál 

Gyógyszertár V állalat Baranya megye 

L 10/46. sz. gytár. Szigetvár. Gytár. vez:: Schuth 
J-ános. 
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,Gyógyszertár V állalat T ol na megye 

1. 11/2. sz~ gytár. Szekszárd. Gytár. V"ez.: Zalai.'János. 
2. ll/l. sz. gytár. Szekszárd. Gytár. vez.: Flieg József dr. 
3. 11/39. ~z. gytár. Tolna. Gytár .. vez.: Popovits 

István. 

3. 3/20. sz. gytár. Ercsi. Gytár. vez.: Forgács Béla dr 

Gyógyszertár Vállalat, .Vas megye 

]. 6/7. sz. gytár. Szornbathely. Gytár. vez. ·: 
Kálmán- dr-. . 

2. 6/31. sz. gytár. Sárvár. G);tár._ vez.: Papp László.: 
3. 6/16, sze gytár; Hegyfalu. Gytár. vez.: Torkos Dénes. · 

Gyógyszertár Vállalat, ·Szabolcs megye ... 

1. 17/63. sz. gytár. Újfehértó. Gytár. vez.: Hábel 
2. 17/2; si. ·gytár; Nyíregyh~za._ Gytár.- vez.: 
3. 17/5. sz. gytár. Nyíregyháza. Gytár. vez .. : 

László. -
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Az 19$<&; éVi kollektív. szer:Eődésről 

Pártunk Központi· Vezetőségének határozatai, 
· . a kormányprogramm és a nemrégiben megtárgyalt 

1954. évi népgazdasági terv felemelően szép célo!;:at. 
tűz népünk élé. E nagy. célok megvalósítása hatal
mas mozgósító erő, mely a dolgozók millióit jobb 
munkára lelkesíti. A párthatározatoknak és. a kor-

• ~~t~~~B:r~~:~~~~~~~~tminden· Szava· _a- ·dolgozók 
: sugározza. Dolgozó . népÜnk 

már mind Világosabban látja, hogy a tervek tel
jesítéSé, · a ·múnka minőségének állandó javítáSa és 

dolgoZókról való gondoskodás elválaszt;hatatlan 
egymástól .. Ez az egység jut kif('!jezésre a kollektív· 
szerződésekben is, amelyek a kormányprogramm 

, végrehajtásáníl:k nélkülözhetetlen eszközei. Éppen 
ez ad fókozott jelentőséget az idei kollektív szerző
dések nnegkötésének. 

A módosított Mllnka Törvénykönyv lehetősé., 
get adott'számunkra, hogy az egészségüeyi tárcához 
tarto:zó p:vóeyszertárvál)alatoknál és gyógyáruérté
kesítő vállalatnál áz 1954. évre üiemi 'kollektív szer

, z~déséket kössünk. Ja_riuár 22-én szakszervezetünk 
elnökSége ·a vá1lálat0k · igriigatóival és-- szakszervezeti 
bizottsági elnökeivel ism.ertette a . szerződéskOtés 
jelentöségét es az eZZel kat>csolatds vállalati és 
szakszervezeti fel~ da tokat. Ennek megfelelően. va
lamennyi vállalatnál . hozzákezdtek . a szerződés
kötést .előkészítő · niunkáiatokhoz. Szaklapunk .. e 
közleményének- az . a feladata, ·hogy val:iiDeniÍyi 
gyógyszertári dolgozó, városban- és _falun. egyaránt 
ismerje, __ m~g a __ kollektív .szerzódésk(jtés· jelentősé
gét, ·,módszerét, és ennek révén tevőlegesen ·.vegyen 
részt azok elkészítésében. ' 

· · A módosftott Munka Törvénykönyv' 7. §-a a 
kollektív 'szerződésekről a következőket mon<Íja:. 

»A Magyar Népköztársaság.~a kollektív 'szerző
dések rendszetével lehetőséget nyújt ·a dolgozók-
nak: arra,·- -hogy -közvetlenül . iS ___ :;r_é~ztveh~Ssenek 

· munkafelté~eleik, munkakörüíiDérlYeik~'.- :m:egcill_apí
tásában. Biztosítja a dolgozóknak, azt a _jogát, 
hogy a. szacialista üzem működése 'felett- társa-
dalmi _:ene·nórzéSt-·gyakorolhassanak.- _ _ 

A kollektív szerződésben a Váliataf·Igaz-gatója 
kötelezi magát azoknak a feltételeknek a_ biztosí
tására, ani.elyek lehetOvé teszik a tervek teljésít~
sét,- illetőleg túlteljesítését, a. Qeli;ózók mtmkafelt.é
teleinek javítását, a vállalati jóléti és-:· mtmk~ 
védelmi feladatainak -megvalósítását,_í a -dolgozók 
anyagi és kulturális színvonalámik ·- emelését. A 
Aql_g!J_z§lt ):ql1~-~,Í~L--~~-r~q_d~!>~ __ a_ ter~~lt tel_jes.í
tésére, illetőleg túlteljesítésére- ·varWiiak---kötele .. 

· zettséget. · 
A: k-öllektív-- szerződést a vállalat . dGlgozói ile

vében az ü~ bizottság I<öti a vállalat iglizgató
jával,« · . .· ... 

A Munka Törvénykönyv alll!!llett, hogy világo
san -megjelöli a kollektív szerződés lényegét_ a szer
ződéskötő két fél legfontosabb tennivaléit 'mellék-

. letében meghatározza a kollektív szer:zódfu egyes 
fejezeteit és azok tartalmát is. A. Munka Törvénye 
könyv ilyeniránYú útmutatása· alapján készitette el 
az egészSégügyi IJl].nisztérium- és szakszervezetünk 
elnöksége a .kollektív szerződéSmintát, melynek 
alapján a vállalatoknál megalakult szövegező bizott-

. ságok több. gyógyszertári dolgozó bevonásával ösz
-Szeállították a szerződéstervezetet. Ebbe a szerző
désterv:ezetbe_ a vállalat_ pénZügyi. terveinek éS jóléti·· 
alapjának· · megfelelően irásba foglalták az 1gazc. 

·ga tó ·vállalá~it és .azokat a vállalásoka t, melyeket 
a dolgozók nevében' a szakszerv"'?'eti bizottság tett .. 

""" szövegező bizottságok akkor dolgoztak j ól, 
.ha_ a· szerződésterve?et egyes fejezeteinek elkészí
tésébe beVonták a megfelelő szakszervezeti reszort
bizottságokat és váll.alati szakembereket. is,; A ter
vezet .akkor tükrözi híven a dolgozók és a vállalat 
törekvéseit, ha al}nak elkészítésében, egyes dolgo
zók véleményének meghallgatása útján, mind na
gyobb szám,ban vettek részt. 

A __ kollektív .. :~zerzócjéste_rv:ezet -sZéleskörű meg
vitatásának érdekében a Vidéki vállalatok vala
mennyi gyógyszertárnak . megküldték á tervezet 
egy példányát~ A gyógyszertári dolgozók e terve

. zet alapján egéiz évre előreláthatják a vállalat 
teryeit, ugyanakkor megismerkednek azókkal a 
vállalásokkal, . melyeket a szakszervezeti bizottság 
valamennyi- dolgozó nevében: tervez;. -.AhhOz~ ~hogy 

:a, kol~ektív szerződés _vaJamennyl 'gyógyszertári 
dolgOzó és az igazgató kölcsönös megállapodása 
le·gyen, s?ilkséges, hogy __ núnden gyógyszertárban 
és vá)lalati központban alaposan beszéljék meg a 
tervezetben foglalt vállalásokat és az ezek alapján 
kialakult állásfoglalásukat, javaslataikat írásban 
vagy.szóban juttassák el a szövegező bizÖttsághoz. 
A szövegező bizottság feladata, hogy valamennyi 

· javas1a tot figyelembevéve, _kiválassza· azok közül 
a megvalósíthatókat és ezeket-_ pótlólag a- szerző
désbe beillessze. A meg ·nem valósítható javaslatok 
teljesíthetetlenségét alaposan indokolya tudassa a 
javaslattevőkkel. A szövegező bizottságnak figye- ' 
!embe kell venni a vállalat rendelkezésére álló · 
költségvetési, anyagi lehetőségeket a fennálló ér" 
vényes jogszabályokat és· rendelke~seket a válla
lat fel~gyelete alá tartozó gyógyszertárak sajátos 
hel,.wtet. Mindezek . alapos mér!egelésével olyan 
reális. de feszített kollektív szerződéstervezetet 
kell készíteni, amely mind. a vállalatot, mind a 
dolgozókat nagyobb célok, nagyobb feladatok meg
ol~ára, serkenti, 
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Március. első hetében készíti el a szövegeZő 
· bizottság a kollektív szerzódést. · Budapesten és a 

megyék székhelyén február· első hetében, ezen. á. 
héten tartották meg minél nagyobb számú vidéki 
gyógyszertári dolgozó jelenlétében a szerződés 
nyilvános ·ismertetését. Az igazgató és a szakszer-·· 
vezeti bizottsá~ elnöke tartja a beszámolót és ek
kor még lehetőség vap_ a szerződés kiegészítésére, . 
módosítására. A nyilvános megvitatás után össze-· 
állitott szerz{Sdést az egészségügyi minisztérium és 
a szakszervezet elnöksége hagyja jóvá: A jóvá
hagyott szerződést ünnepélyes keretek között a 
dolgozók jelenlétében március végén írja alá a vál-·~ 
!alat igazgatója és a vállalat dolgozóinak nevébert 
a szakszervezeti bizottság elnöke. . . 

Több vállalatnál segítettük és ellenőriztük 
az elmúlt hetekben a kollektív szerződés megköté-. 

. sével kapcsolatos .előkészítő munkát. Tapasztala- · 
-tunk szerint -a vállalatveZetés és a szakszervezeti 
bizottság jelentőségének megfelelően foglalkozik a · 
szövegezési munkálatokkal. A Budapesti Gyógy
áru Értékesítő Vállalatnál, a Budapesti Gyógyszer~ 
tár Vállalatnál, a Pestmegyei Gyógyszertár Vállac 
latnál a kollektív szerződés nyolc fejezetének rrieg-. 
felelően albizottságokat alakítottak, amelyek ·igen 
lelkiismeretesen állították ·össze- az igazgató, vala
mint a szakszervezet Vállalásait Kezdetben aka- -
dályozta a munkát, hogy nem. állt a bizottság rene 

' delkezésére az 1954. évre érvényes végleges terv.:.. 
szám és jóléti alap. Ennek következtében. egy~s 
vállalásoknak nem . volt biztosított anyagi fedeze
tük. Ezt a fogyatékosságot már. menetközben ki~ · 
küszöbÖlte a minisztérium, amikor megadta ·a vég~· 
leges számokat. amelyekalapján a szövegező bi
zottságok módosÍtották a. vállalásoka t. A Budapesti' 
Gyógvszertár Vállalat. igazgatója több értekezlet.:n 
személvesen . ismertette a dolgozókkal a kollektiv 
sz~rzódés tervezetét és a tervezet lesokszorosítása- · 
útján biztosította, hogy azt gyógyszertáranként ill 
alaposan megvitathassák. A Pestmegyei Gyógy~, 
szertárvállalat, de a többiek is minden gyógyszer~ 
tárnak elküldték a tervezetet. 

A vállalatok .által elkészített kollektív szerz&-' · 
déstervezetek, a Munka Törvénykönyve előírása
szerint, nyolc- fejezetből állanak. Az első fejezet 8:-
gyógyszerellátás kérdéseivel foglalkozik. A Béké,._. 
megyei Gyógyszertár . Vállalat, igen helye~n, a; 
gyógyszerellátás fontosabb részfeladataira építette 
fel $t a fejezetet. Az év folyamán 16 %-kal ernel
kedő\áruforgalom lebonyolítása érdekében els(jsor;,. 
ban a központi raktározás megjavítása és aGYúGY
ÉRT-tal való szarosabb kapcsolatra tesZ vállalása,- · 
kat. Teherliftet szerelnek be az imyagraktárba es 
az irodák átcsoportosítlisával négy helyiséggel bő~ 
vítik·a' raktárat·.A,gyógyszerek vidékre. való:.ki, .. 
szállítását a Földművesszövetkezetek _Szállitmányo-: 
zási V állalatával kötött szállitási szerződéssel segí
tik elő. Bővítik- a szakfelügyelői laboratóriu!nOt_-és 
a harmadik negyedévben galenusi laboratóriuniot 
állítanak fel. A szerződéstervezet felaorolja a má-.' 
sodik negyedév ·folyamán . korszerűsítendő béke&, 
kunágotai, tótkomlósi és füzesg'Yarniati gyógyszer
tárakat. Az igazgató vállalásai között szerepel az 
újító -mozgalom segítése, ötletnapok rendezése, a 
.. ,.szocialista -Egészségügyért-< .. :-inozgalom folyarffilt<?_s 
irányitása, ellellőrzése és -értékelése a szaksze~e
zeti bizottsággal közösen. A szakszervezeti. bizott..., 
ság a »Szocialista Egészségügyért .... -m9zgalom ·nyil
vánosságának biztosítása érdekében negyed~ven-· 
ként versenyhíradót. szerkeszt, alaposan előkészíti a 

termelési értekezleteket, 15. napon belül választ 
az értekezleteken elhangzott, de meg nem valóE;íJ;.;. " 
ható javaslatökl"!, a megvalósítható javaslatok 
vezetését ellenőrzi. 

A Borsodmegyei és Pestmegyei Vállalat a 
»Szocialista Egészségügyért .. ~-mozgalom továbbfej-, 
lesztésére negyedévenként célfeladatokat jelöl 
meg, ezzel segíti a gyógy§Zerellátást gátló egyes 
hiányosságak felszámolását, jó alapot ad a szaeia
lista kötelezettségvállalásokhoz. Borsod megyében 
a célfeladat a gyógy=reltartás terén illutatkazó · 
fogyatékosságok kiküszöbölése, Pest megyében az 
anyaggazdálkodást, a .törzskészletkiképzést állitot
ták előtérbe, emellett a takarítónők kö<"itt ren
deznek tisztasági versenyt. A célfeladatok meg
valósitását kétszeres pontszámmal értékelik, a leg
tisztább gyógyszertárban a takarítónő 500 forint 
pénzjutalOmban részesül. 

A kollektív szerződés második fejezetében 
azon kötelezettségek vannak, melyek a dolgozók 
bérezésére és premizálására vonatkoznak. A vál
lalat részéről ebben a fejezetben rögzíteni kell a 
bérezéssel. kapcsolatos felad<ttökat, a minlszter~· 
tanácsi rendeletek által megszabott bértételeket, , 
a szakszerve~ti bizottság résZéről pedig -azt, hogy 
miképpen kívánja érvényre juttstni a . dolgozók 
bérezésévei ,kapcsblatos szakszervezeti _ -'jogokat éS. 
kötelességeket. A budapesti vállalat szerződéster
vezete megállapítja a bérfiZetés időpontját és' Je.-, 
szögezi, hogy a dolgozóknak egyik munkahelyrőb 
másikra történő -átirányítása ·a gyógyszertál:-ve_zetö-· 
ket kivéve, a besOrolás szerinti illetményt ·nem 
csökkentheti. Az · igazgató vállalja, 'hogy azon 
gyógyszertári· dolgozók· részére~ akik ,a · bérfizetés 
napján illetményüket nem kapnák kézhez, kiván
ságuk szerlnt illetményük . kézhezvételéig a gyógy
szertár pénztárából előleget folyósít, amelyet a 
gyógyszertár ·_vezetője--· az_ ~lletmény kifizetésekor 1 

levon. A szakszervezeti bizottság_ -rendszeresen el
lenőrzi a dolgozók helyes besorolását, az illetme-o 
nyek Irifizetésértek helyésségét. Figyelemmel ki" 
séri, hogy helyettesítés esetén a dolgozó, arrienn.yi;.. 
ben magasabb munkakörben ·Jevő dolgozót helyet- - , 
tesít, erre az időre a bérkülönbséget megkapja. 

A harmadik fejezetben az állami és munka
fegyelemmel foglalkoznak a. kollektív szerződések 
A buclanesti vállalat szaksierv'ezeti bizottsága igen 
széleskÖrű felvilágosíti\ 'munkával a dolgozók 
800f0-át te-rvezi bevonni a tízperces mozgalomba. 
A szerződések többi pontja is_ részben a-· munka,... 
fegyelem megsértőinek felelősségrevonásával, réSZ.:. 
ben a Vállalati munkarend rendelk~éseinek betar
tásával foglalkozik. 

A dolgozók· szakmai tudásának . növelését se
gítik elő .. a -szei-Zödésekben-- 'á_ negyedik fejezetben 
levő_ vállalások, ainelyek tanfolyamok szervezésére, 
szakkönyvtárak felállítására, szakmai . t~pasztalat
cserére· ·Vonalkozriak. A Gyógyárúértékesítő 
lala t·. a negyedik szakmai tanfolyanion részveVő 
dolgOzók részére· sZakkönyvtárat és jegyzetet biz
tosít. A telephelyek hasonló raktárrésziegei között 
tapasztalatcserét rendeznek. A szakoktatási anyagba 
beépítik a munka-, égészségvédelem és baleset-,. 
elhárítési feladatokat. A szakmai képzésben élen

.járókat az Vc Gyógyszerköhyv egy-egy 
val jutalmazzák. · 

Rendkívül fontos része a kollektív szerződés
nek az ötödik fejezetben foglalt vállalások. E~~~~~·· .. > 
a munkavédelem állandó javítása térdekében ' 

bizottság költségvetését terheli. ·Háromhavonként 
műsoros kultúrestet -rendeznek~ ahol irók és zerte-; . 
szerzők életét és műveit is ismertetik. 

.. A gyógyszertár-vállalatök vezetősége és dolgO: 
zor most kötnek először kollektív szerzódést. Ahhoz 
hogy ez az elaö szerződés valóban magában fog~ 
!alJa a dolgozók jogos és megvalósítható követelé
seit, . hogy a vállalatok a rendelkezésükre álló 
anyagi kereteket a jobb gyógyszerellátás biztosic 
tasára, a ~o~g?>;ók anyagí és kulturális igényelnek 
JObb kielegrtésere, eredményesebben használhas
sák fel, feltétlenül szükséges, ·hogy rriindert 
gyógyszertári dolgozó felelőssége tudatában részte 
ve:gy~n a sze~?dé_s előkés~ítésében _ és az_ egyes 
feJez.;teket · saJat Jav~slatarval bővítse, gazdagítsa. 
Ügye.Jenek a ;vezetők, de valamennyi dolgozó is 
arr~, h~gy ':l, szerződésben vállalt kötelezettség€k;, 
ne altalanossagok legyenek, hanem időponthoz köC 
tött, . meghatározott ~eladatok, iuelyek teljesítését 
barki könnyen ellenorizheti. A szerződésben vál-· 
lalt kötelezettségek legyenek arányban a vállalat 
pénzügyi kereteivel és ne ellenkezzenek fennálló 
érvényes jogszabályokkaL Inkább kevesebb vállalt· 
kötelezettség legyen a szerződésben, de a legfon- · 

. tosab:,ak a gyógyszerellátás és a dolgozók szem
pontj ából. 

, A kollek!ív_ szer.~cÍéseket március végén írják 
ala. A szerzodesek _ ervényessége egy évi idOtar
tarora szál. A kollektív sze:rződés ·Is, mint minden , 

',eu:kl~~~o!~,.i~'i1~~· ;:~á--a Munkfil Töt"VénykÖnYv terv és szerződés,_ annyit ér, amennyi.t teljesítenek 
t1l a szociális és mlinkásellátási fel- belő!e·. Annak pedig hogy a teljesítés mennyire 

hogy szerepeljenek.. A szerződések torténik meg, egy:lk feltétele és biztosítéka a végre• 
foglalkoznak a dolgozók. szociális · hajtás ellenőrzése. A végrehajtás ellenőrzésében 

a szociális intézmények fejlés~. nunden szervnek, az egészségügyi minisztérium
áz :üdül.tetésre;-_-B: .. t~r~. nak, a_ .vállalatvezetésnek, a S?akszervezet elnök-

a· · · és a szólgií.lati ségének, a területi bi~ottságoknak és a. szakszérve-
és . irányilló · zeti bizott~ágoknak fontos szerepük kell, hogy Je-

A .~estr;re~ei vállalat igazgatója gyen. A brzalrm csoportok, a szakszervezeti bizott-" 
aprilis: vegerg. ISmertetik valamennyi ság, a területi· b~zottság rendszeresen tűzze napi

a ,szabadságolási tervet. Az üdülési fő- rendre a kollektiv szerzódés telejsítésének ellen-
üdülőtelepet létesítének. Négy: őrzését· és ennek értékelését. A legfontosabb· ellen
az igazgatói __ alap tefhére __ irigye.:. őrzés azonban a dolgOzók széles rétegeinek- ellen
részesítenek .. A táppénzCsalóka t, őrző tevékenysége. Hogy_ ez valóban megtörtén-:-

. a muhkafegyeleln lazítóit hessék, ahhoz az is szükséges, hogy a szerződésben 
juttatásokbóL Fokozottan goh• foglalt 'feladatokról az állami vezetés és a szakszer-

a terhes és kisgyermekes. ahylliól-. :, vezeti , v~ető ~rv rendszeresen. beszá,moljon a 
A hetedik fejezetqen a kulturális feladatokkal, dolgozoknak. Ezert hozta a SZOT azt a halározac 

· . fejezetben a dolgozók sport és test- tot, hogy negyedévenként a vezetök kötelesek be-
problémáira vonatkozó kérdésekkeLfog• számolni a dolgozóknák · a szerződésben foglalt 

lkc;:,~~~~a5i:szerződések. A Gyógyszertár .Vállala- t<;,~dők megva~ósításá;ól . . . Ahhoz, hogy a szer~ 
~ azon része, ~o~est a dolgozo.k ~!n;l _alaposa_??an megismerjék,: 

fe)használni, e~ Igy annak te~Je_srtését lS ellenor=i tudják, szük

a 
összeg, 

dolgoZók 
· Ennek' 

se~es, ho~ az Irasba foglalt ·szer.ződés valam~ny
llYI munkahelyen, valan1ennyi -dolgozó 'Számá1~a 
re:qdelkezésre állj on_. 

~-. · cAz, egészsé~p területén elsőíz.ben megkötött 
kollektiv szerzodesek hatalmas lepést "jélentenek 
el!'r': a gyógyszertári dolgozók életében. A jól elő
.keSZitett, megalapozott és pontosan megfogalma
tott koll<:ktív szerződ~s · igen fontos lendítő -erő, 
mely a vallalat vezetőit, a szakszervezeti szerveket 
és a gyógyszertári dolgozókat jobb munkára az 
élet- és munkakörűlmények fokozott javítá~r~ 
s;r~e:rti. If kollektív szerződés egyik nem kisjelen
tősegu módszer ahhoz, -hogy a K. V. határozata 
szellemében a' kormányprogramm célkitűZéseinek 

. ·megvalósítását sikeresen elősegíthessük. 

Kádár Tibor dr: 



A GYÓGYslEÍ{ES2. 

Ioneser~lők alkitlm.azlisa.: 6~szete1t gy6gysz'1rkés:titm~nyek · 
(galeniknu.ok) vizsgalatában 

. Ir/a: G. A. V A J!>ZM A N 
' J . . . . 

( Közlemény a Kievi Gyógyszerésztovábbképző Intézet galenusi készitmények technológiiifa l?nszékéről, 
. igazgató-: D. A. Tkacsenko) . . . . 

katiónit oszlopon sziífjuk át, majd az oszoloF>O 
vízzel semleges reakciéig utánamossu.k és 

Az· összetett gyógyszerkészítmények tartalmi 
meghatározása gyakrap elég -nehé:deladat. A gate: 
nusi készitmények · elóiratai sok esetben vagy 

· egyáltalában nem közölnek módszert a hatóan~ag · 
meghiüározására, v:;~.gy pedig a megadott . mod, 
szetek nagyon körülményesek és drág~. vegyszerek 
felhasználásával, idoveszteséggel stb. Jarnak. .·•. 
' · E munka célja galenusi készítmények v~zs~á: 
latában az ioncserélő a<lszorbensek alkalmazasi 
Jehetöségének ta:nulmány?z~sa · yol t. ~int_ bebi~o- . 
ny'?sodott, a gyógysz':'rke~züJ?!enyek .es oss~etett 
gyogyszerkeverekek vizsgalat.aban mar . k_or~bba_n 

dékben az ioncsere~~~:~~~::~~:~~,~~~~~~:~ fluorhidrogénsava t 
lúggal mérjűk {l ml O, l n nátronlúg 
nátriumfluoridot mérj•. . . 

Arnírn ez a ü. tilblázal adataihol ~~~.6:~~&l 
· N aF megha tározása a készítményben · I< 
módszerrei kielégitő eredményeket ad. 

·, .. -

. ajánlott kationitok alkalmazasa, az edd1g1 a,ltala· 
nosan elfogadott módszerekke~. s;emben so~. elon y, 
nyel jár és egyre szélesebbkoru bevezetest nyer 
a gyógyszervizsgálatban. . . · . · . 

Jelenlegi .. munkánkkal kapcsolat~an ... ~~t 
kationitféleséget alkalmaztunk, melyek ]ellanzmt 
az L táblázatbim liifitettük "feL 

i. Ttililllziii 

:k-hlkalmaz<it! kiitl<lnit 
· fől>b sajptságai 

l 

Nátrlúm 'fetvevilkepess~g . . . 3 7% · 3,2% 
Szefucs_enagyság .. , .. , .. _.... os~-\ 2rnrn 1>:-H.mm · 
DuzzadóképeSség vizbeh ... ':;s.....3s% · 3H% 
Fajsúly . .. . . . .. . . . . .. . . .. . 1,1 l, ll~ 
Nedvességtartalon:t . _ . .- .-.... -. 18% Q l ,4:% 

A vizsgalt. anyagok a· következÖk voÚak : ·. 
L Na:fesztezin .(fogorvosi paszta), . 2. Fu~a~on1 

(furluriltrjmetilammoniumjodid), 3. Vas(Il)Jodi_dos 
szirup 4. -Pertusszin (Elix. thymi camp.), 5, Vag!len 
(kínoZ::,! és bórsavtartalmú _ hüvel~golyók) .. ' ... 

. · · 1. Nafesttezín . paSifac 'Összetet;l~: na~num
fluorid O, !5 ,g, fehér agyag 6 g, baZ!sos ?~~~ut-. 

. 4 g és glicer!n (p aszt~ állomány. eleyes_ehez 
mennyiseg). Hatoanyaga a na(J"IU~

ismeretes a nátriumfluorid meghata
használatos módszerei. eléggé 
időt . vesznek igénybe. ... · 

;:';;, .. · •. _. ·;. • .... :.pl .... ;nal'esziezJn ....... pm;ztll •... esetéhen . fel:;~.datunk 
a nátriumfluorid meghatározása volt ioncserélő_k 
alkalmazásávaL Ebből a célból előzőleg tanulma
nyozt11k a ná tritimfluorid meghatározasánaklehető
ségeit magában a készítményben' ka !ion! tok alkal
m~zásával. A készítmény N aF-t tartalmanak-meg
határozására ellenőrző módszerként a nátrium
fluoridot ólomfluoridklorid csapadék alakjában le
választottuk és ezt -követöleg a csapadék klorid
tartalmát Volhar d szerfnt meghatároztuk .. •. . . . 

. Módszerünk azon alapszik, hogy a nátflum
llÚóridót kationitok alkalmazása útján olymóélon 
határozzuk meg,. hogy a vizsgálandó oldatot 

. , 1 Mint _s~i:nt~tikus mioticum ,használatos ~ pilokaipin 
he!yettesi!ésere,. (Fordító.) 

A készítmény 
be~mért fuerinyi· 

sége g-han: 

0;0253 
0,0253 
O,Q50(; 
0,0506 
0,0500 
0,0498 

/Í. táblázcit 

590 
6:rio - -

12;00 
12,00 
12,00 
11,90 

Wl24)! 
0,0252 
0;0504 

. O,Oli04 
0,0504 
0;{)500 . 

A továbbiakban megvizsg~·~l:t~!u~ki:aj~~Erii~~~~ paszta többi alkotórészét is abból ~-
hógy .· ll kattonil. os;lopon ., 
glicerin-oldat, '1: feher agyag (;5 
nitrát vizes kivonata savképző-e. "'{'":~:~lll~t~~ 
vagy -sók ezekb et!. az. alkotórészekben 
a paszta N aF .szá,zaléktart-almát. 

AN!!F·megnatá:tözás ~ontosságának tis:ztázás 
céljából a rtía'gnnkkéstítette, pohtos · 
pasztával páfhu:zamosah a köVetkező 
is készítettünk vizes "kivonatokat : 
.fluorid, fehér agyag es glicerin, ~) 
fehér agyag, glicerin · és házisos 

A fehér és 
kivonatok a 
g es .kémhatású 
nitráttal · 
maz0t-t. 
má'nak 

• 
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a szüredék erősen sayanyú dandó varas csapadék képződéséig titrálva hatá-
A sziiredékekben a hamutarta- rozunk meg. . . 

HX:~~~is~~l~~at~ ahyag.0,!5---0,2%-ának lelelmeg, A szulllimát-oldatnak mérőoldatkénti beveze' 
i[1 ezeket a. vizes kivonatoh;at, tése á VU!. Sz. Gyk.-be, külöriösen ennek az egy 

a~~~~~J:~~~1kvoltak kimutathatók. Tehát készítménynek kedvéért; nem mondhatö észszerű- · 
' l vizes kivonataiban ásZábad nek. Amellett a módszer pon_tossaga sem kielégitő; 

ton való. keresztül"· Ennél a készítménynél tehá í ez ve;,etett bennunket 
~:~~~~f:;~,,~"~j;~~-~~~~ép~~- jelenleyő'sÓk, köztük . az ioncserélökkel .való meghatározás ''alkalmazá: 

:: okozzák, melyekre a VIII.. Sz. sára. A meghatározás menete .azonos azzal, melyet 
:uyK.l~e'Ju."~~~~~z~sg~~áltat. · a vízben oldódó .sók meghatározá:.ára VPh<ítko~oli!g 
:.· oldat. A VII LSz. Gyk. idevonat.- már korábbanleírtunk. A képzödöttjódhidrogénsav 

a meghatározást . a. készítmény aszüredékbe kerül és ezt titrál juk.· 

: j;~i~~~~f~~:~~~~l~·: n~j.erzu~·· stnitrát oldattal titrálva · A VIII. sz. Gyk. szerl!1! a vas(l!Jjodidos . 5 csepp .. fluoreszceint szirup kg-kint 0,5 g citromsava t· is faitalmaz, 
ml 0,1 n ezüstnitnít"oldat ennek meghatározására azonban a gyk. nem közől 

módszert. A szirup citromsavtartalma· a katianitos 
kezeléskor szintén a szüredékbé kerül és így titrá
láskor az összes sava! Uódhidrogén- és citromsav) 
mérjük. , 

meghatározható. . . . . . .. Kísérleteink eredményeképen a vas(II)jodidos 
A· JI I. táblázatban· a· fur.arrion ··kationitos szirupban a vas(II)jodid és a citrumsav meghatá-

···-~~!:~~~~~'~!,·~:·i~b~ eredményei:( tiinteltuk Jel. ·"A rozására a következő módszert ajánljuk: 2 g 
.l l molekula luramoriból.l mole- szirupot 10-15 ml vízzel lelhigítunk, keresztül

HJ képződik, minek Mapján g-egyenérték- bocsá:tjuk a kationit-oszlopon, majd az oszlopot 

.
= Ml , teh_át a furamon és kationi_·i egy_m __ á_.s __ r_· a'. ·.vízzel metilna(ancs,oldatra -semleges kémh~tásig 

· utánamossuk. A sz üredék összsavasságát O, l ·· n 
:~;:!!::~n~, eredményeképpen képződöh jódbidro." nátronlúggal fenolftalein indikátor mellett meg
'1 mérésére fogyott J ml 0,1 ·n )láíron!úg határozzuk. A megtitrált folyadékhoz ezután 2 ml 
.. v.c•.<uil g turarnont mér. higított ecetsavai adunk és a jód·iont.O,l n ezüst

nitrát-oldattal, eoziimátrium adszorbciós indikátor·· 

A bemért 
furamon 

mennyisége 
g-_ban 

o;oggs· 
. 0;0998 

0,0499 
0,0499 
0,1012 
0,101? 

lll. Táblázat oldatmellett megtitráljuk (l ml 0,1 n ezüstnitrát-
oldat 0,015485 g vas(ll)jodidot mér). ' 

0,0998 100,00 
0,0998 99,00 
0,0494 . 99,00 
0,0494 9_9,00 99,31), 
0,1015 99,70 

. 0,1015 99,70 

A citromsavtartalom az összes sav titrálására 
fogyott 0,1 n lúg és az argentometriás titrálásra 
fogyasztot fO, l n ezüstnitrát'oldat ml-einek különb
ségéböl adódik (l ml nátronlúg 0,007005 g citrom
savat mér). 

A IV. táblázat a vas(II)jodidas szirupban 
~z •ajánlott módszer alapján végzett. vas(II)jodid 
es eJtromsav. maghatározás adatait tünteti . let. 

IV. Táblázat 

.·A bemért A fogyott 

A bemért me,nnyiség 0,1 n mérő- Kapott eredmény oldat · 
szirup vas(l I) lcitrom- mennyisége %-ban 

mennyi- jodíd_ sav ml-ben 
ségeg-ban tartalma · 

ez;üSt- jnátron- vas(ll)-
.r citr~msa\T ·. g, ban /rng-ban nitrát lúg . jodi4. 

2* ... 0,0930 l 6,00 0,140 100,00 • 100,00 " 
2 0,9030 2 5,90 0,300 98,10 .105,00 
2 "0,0930 l 6;08 0,150 101,10 105,00 
2 0,0930 l 6,00 0,140 100,00 100,00 
2 0,0930 l 6,02 0,145 TOO,! O 101;50 

*?O g sz_irup~t mérőlorrtbikban vízzel 100- ml-re_-higítot
tunk es a hiralashoz 10 ml-t vettünk. 



A készítwény neve r é.s A 

vagy a -keverék 
O, l 

ősszetétele bórsav 

Kínozol .. ~ ....... 0,0580 2,90 
Kirtozol" ··········· 0,0500 2,50 

Kinozol· . ~ ........ 0,5000 24,90 
Bórsav ··········· 0,0300 

V agilen ........... 0,0500 0,0310 2,50 
V agilen .......... _.: 0,0300 0,0505 1,50 
V agilen ........... 0,0304 0,0505 1,54 

dék keresztülhaládt rajta, vízzel metilmirancs• .· 
oldatra semlegessé mossuk. A szüredékhez ezután 
5-6 csepp dimetilamidoazobenzol-oldatot adunk 
és a kénsavat 0,1 n nátronlúggal .addig titráljuk, 
míg az. oldat rózsaszíne citromsárgába csap ,át 
(l. irti ö; l n nátronlúg 0,01942 g kínozolt mer). 
A megtitrált folyadékhoz ezután 30-35 ml semle· 
ges glicerint, 4-5 csepp fenolftalein-oldatot adunk 
és a titrálás! O, l n nátronlúggal mindaddig folytat
juk; míg a folyadék további 5-10 ml glicerin 
hozzáadása után is maradandóan rózsaszín marad 
(l ml O, l n nátronlúg 0,006184 g bó;sav~t ~ér)._ 

Ennek a vizsgálatnak az eredmenyeJt az y, 
táblázat tünteti fel. 

Alkalmazott-

bórsaV 
módszer. 

97,10 l} Az általunk 
96,90 ajánlott 

96,71 } A VIli. 
5,00 99,74 Sz. Gyk.-i 

4,98 96,90 99,34 Az általunk 
8,15 97,10 99,80 ajánlott 
8,11 98,30 99,51 

Az V.· táblázatból látható, hogy módsze
rünkkel a v agilen kinozol- -· és. _ · 
kellő pontossággal és gyorsan határozható 
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· ... Alapfogalmak Fejlődésgátlás: a kémiai. ~~er 
a baktériumokat nem öli nieg, csak szaporodawl<i 
b;m és. fejlődésükben gátolja azokat. Eit a hat~st 
más szóval .bakter!osztázisos hatásnak mondjuk. 
Ennél erősebb az a hatás,amikor a baktériumokat 
illetőleg a. baktériumok vegetatív formáit meg is 
öljük. Ez a baktericid hatás. Még eJiísebb ölő hatást 
fejtenek ki az Ú; n.- sporacid anyagok, amelyek 
nemcsak a baktériumokat; hanem a sokkal ellen
állóbb spórákat is elpusztítják. Azok az eljá;~c 
sok, amelyek kapcsán valamely anyagban vagy 

levő összes élő mikroorganizmusok~t 
eipusztítjuk, slerilező A sterilező eljárás 

~f.:ri~§~~~~- a 
vennie. 
azokat 
során -a 
elpusztitani. Ez azonban nem zárja bogy 
ugyanakkor, amikor a patogén mikroorga~;iz
musokat · pusztítj uk, az azokkal azonos. re_zisz
tenciájú, illetőleg érzékenységű szaprofita mikro-
organizmusokat is elpusztítjuk. · · 

Dezinfidens vizsgálat. A fertőtlenítő méd
szerek egyik része a kémiai dezinfekció. A kémiai 
dezinficiensek a legkülönbözőbb baktericid- vagy 
sporacid-hatású kémiai szerek. Ha figyelembe
vesszük, . hogy ha tás tekintetében ezek a szerek 

. egymástól igen nagymértékbei1 különböznek, to-

·46 

vábbá hogy a mikroorganizmusok érzékenysége, 
illetől~g rezisztenciájaszintén igenszéles skálán l"no
zog, akkor majdnem reménytélennek tűnik,~ 
dezinficiensek hatását valami módon mi'~~;~~~~:;~~;~;; ] 
tetben össze tudjuk hasonlítani. A 
szef értékét · viszolit annak . 
meg. Ilyen-. rnódon a dezinficiensek 
ugyanolyan régi probléma, mint a 
felfedezése. Ez a kérdés egészen a 
hőskoráig nyúlik vissza, és maga Koch dolgo2:ta. 
ki az első használható módszert (Über 
fektion, 1881) a dézin!iciensek vizsgálatára, 
is próbálkeztak dezinficiens_ vizsgálattal 
úgy végezték, hogy bomlásra alkalmas rnr·v•r1e•:~ 
ban ( dohát1yfőzet, húsfőzet) elszapor()dott Is~~~~l;; 
len és keveitbaktériurllokathoztak össze a' 
landó dezinficienssel és ebből a keverékből 
ként .. kioltottak _ster,il,,Iolyé}{~m' táptalajba. 
rájött, hogy ezeknek a baktenumoknak a rF'~i•i•-: 
tenciája különböző és változó, ezért ezt 
szert nem tartotta alkalmasnak éS ~~~~~';i;~cli~ 
tiszta kaltúrák használatát kezdte meg. A 
alapvető hibája __ e módszernek az volt, 
folyadékban elszaporodott ~aktériumok a 
ből és . egyéb helyekről kerültek ";."nni 

a dezinficiens gyakorlati használa~:t~a!;.~::·~~~,~~~~; 
riumokra irányul. Ezéü K och a 
mok közül az erősebb 
használatát ajánlotta, a gyöngébb ellenállású 

A GYÓGYSZER~SZ 

i':~;h~6s~~~kközül pedig a bacterium pgocyiúreum•ot. csoport. E csoportba tartozó kórokozók rezisz, 
i' tar!o.tta tová~b~ azt is, .hogy a riém- tenciájának viszont megfelel a típusos kóli- bakté

?aktenumok-kozul. ~- szer1a- (bacillus rium. A kólit mindig frissen kell kitenyészieni 
es a burgonya- (bactllus mesentericus) melegvérű emlős állat ürülékéből, vagy még inkább 

r
: ~i~~1~;~e~z~e~n~kí~vül pedig a vegetat-ív micrococcus emberi · székletből és. meg kell vizsgálni, hogy is kiterjedjen mindig a dezinfkiens valódi, típusos kóli-e. A kólinál még rezi"ktensebb 

hangoztatta; hogy a d'ez!nfici- a staphylococcus pyogenes aureus. Ezt nagyobb 
egészen exakt kísérletekben a gyakor- gennyedésekből frissen tenyésztjük ki mert ez 

előforduló {e(főző anyagokk!d, sőt ezek ellenállóbb, mint az albus-fajta, vagy p~dig a régi
kell megállapítani. Ha: ez meg- laboratóriumi törzsek. Az utóbbiak rezisztenciabeli 

akkor ismert baktériumókkal, továbbá különbsége 6-8-10-szeres is lehet. Végül kipró-
Veigetaiív formákkal, végül spórákka! .kell kipró- báljuk a dezinlicienst spórákra nézve is .. Anthrax 

a dezinficiens hatását. Szükségesnek tar- helyett azonban vagy subtilis spórái használunk 
tolta a vizsgálathoz a. penészspóra; élesztő .szárí- vagy pedig az összes mikroorganjzmusok kiJzött 
tott _és nedves baktériumok alkalmazását ~- mirid; legellenállóbb nativ talajspórái. 

····~~=~:u,1:k:jív~u~""lláf.optimális táptalajban 'a fejÍődésgáilás 2. Koncentráció. Fontos szempont a dezin-
. - - fidens koncentrációja, és ezért ezt is mérlegelni 

Gyakorlati szempontból fontös azok~ak a kell, vagyis a vizsgálatot többféle koncentrációval 
körülményeknek az ismerete, amelyek a. deziw . kell elvégezni. A töményebb szer ugyanis erősebben 
fekciós hatást befolyásolják. Ezek közül már hat,_ a hígabb kevésbbé. A koncentrációkat igen 
Koch rámutatott arra, hogy valamely •· dezin- pontosan kell megállapítani, különösen erőshatású 
ficiens érféké~e~-~lbírálásakor megkell állapítani, dezinficiens esetében (pl. szublimát: 0,25-0,50-

a dezmhc1ens mekkora koncentrációjában 1,00 ezrelék). · · . 
klivetke;dk be a kielégitő h~tás, mennyi idő szűk-. . 3. Hatási idő .. Olyan dezinficiens egyenlőre 

a hatás kifejtéséhez, lflilyen oldószer jöhet még nem ismeretes, amelyik 1-2 másodperc 
és milyen hőmérsékleten kell dolgozni. Mind- alatt fejtene ki bactericid-hatást, hanem csak 
a·· körülmények ·igen erősen· befolyásolják megfelelő hosszabb idő mulva. A hosszabb hatási 

kís<érll~ti eredméi:Iyeket. . . . . d"" d . 1. o ren szerint jobb eredményt is ad. Gyakofla-
Kochnak a dezinficiens elbírálásárá vonatkozó hlagaz l percen belüli idők a vizsgálati technika 

szempontjai ma már ugyan módosultak és kor-· miatt legtöbbször nem pontosak, de ezen kívül 
szerűbbé váltak, de a lényeg még ma is ugyanaz. nem is jelentősek. Az időt a baktérium-szuszpen' 
Koch még ragaszkodott a dezinficiens-hatás kifeje- 'zió és a dezin!iciens összekever-ésének pillana
zése tekintetében az abszolút számokhoz,- hogy tá tól számítjuk és meghatározott idő mulva 
valamely dezinficiens meghatározott baktériumot (1-3-5;:---10-15-20-30-40-60 perc, esetleg 
iliekkora koncentráCióban és mennyi idő alatt 2-4~6 ora mulva) oltunk ki a keverékbőL A labilis 
öl el megadott- hőmérsékleten. Későbben azi>nban dezinficiensek, pl. a hidrogénhiperoxid, klór gyorsan 

a relatívértékekben történő kiféjezésmódra.-- hatnak, a stabil azonban lassa bban. · 
Ennek előnye az, .hogy egy állandó, standard _ .. 4. _A közeg, A dezinfekciós hatásra igen nagy 
dezinficienshez hasonlítják a kérdéses szert és erre a kozeg befolyása is. Fehérjés közegben a fehérje
vonatkoztatott hatásával jellemzik:. ·· ·· ki~sapó dezinficiens-szerek vagy ·nem, vagy c>ak 

A pontos dezinficiens-vizsgálat főbb elvi szem- ahg hatnak, ezért pl. köpetet szublimáttal nem · 
Pontjai a következők: ._._. _ . . . _ _ _ - lehet fertőtleníteni. E tény jelentőségére már 
· Törzs.. Minthogy a deiinfekció patogén Behring rámutatott vizsgálataiban, amikor anth
b~~~~~~;;,IT~~.~e;l:pfu;~s~z~tí(tására iránylil, a vizsgálathoz rax-spórákra Próbálta ki a szublimát hatását. 

J kell kiválogatni, hogy Ha ugyanazt az anthrax-szuszpencziót tiszta víz-· 
~:'l~~é,/{~':~~';s h!kii~te{é!Jell. az összes p~togén ben elegyítette szublimáttal, akkor a szublimát · 
bl képviseljék. Koch anthrax-spórát ~ár l : 1?0:000 hígításban (0,01 ezrelék) is meg-

-erré a célra, Esmarch azonban kimutatta, olte a sporaka t, ha azonban bouillon-ban végezte · 
rezisztenciája _rendkivüL .változó. ugyanezt a vizsgálatot, akkor a szublimat ölő 

· baktériumokra vonatkozóali Gtubet ~atása csak l : ~0.009 hígításban (0,052 ezrelék) 
nasomo tapasztalatokat Igy azután kialá- Jelentkezett. Versaveban meg éppen csak az 

a nézet; hogy a. patogén baktériumok l : 2000-szeres hígítású (0,5 ezrelék) szublimát-
rezisztencia-kategóriájáriak fuegfelelően oldat hatott. . . . 

:egvcerN típusos • törzset választunk ki. Mivel azon- 5. A hőmérséklet. Minthogy a hőmérséklet 
a. dezinficiens-vizsgálatokban. nagy lehetőség v.áltozása és főleg a melegebb hőmérséklet igen 

fertőzödésre, patogén baktériumok helyett \ fenyegesen befolyásolja a dezinfekciós hatást 
vol<~on azonos- rezisztenciájú apatogén. bakté- ál.!al~b~n mindig a~onos hőmérsékleten (szoba: 

h.omerseklelen, 20 C -on) kell dolgozni. A hőmér
séklet befolyására vonatkozóan E. Jensen azt 
tapasztalta, hogy az Iza!. nevű dezinficiens egy 
bizonyos koncentrációjú oldala 20 C0 -0n .ölŐ 
hatású volt, ugyane~ .a koncentrációjú oldat 
azonban 15 co -on már n ern ölt, A hőmérséklet 
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emelését, mint párhuzamos fizikai hatást igénybe derma lográffal előzetesen 4~6 vagy 8 
lehet venni a fertőtlenítéshez és ilyenkor rövidebb osztjuk és mindeniket megszámozzuk 
idő alatt jobb hatás érhető el. Erre riézve csak felelő időpontokban 1-1 szektorra oltunk Szilán:h 
példának említem meg, hogy a karbonát- és baktériumátvivő esetén az oltási 
a hidro]{il-lúgoldatok szobahömérsékleten aránylág 1-1 papírlapot, selyemfonál ar<tuKHL illetőleg 
kis hatást fejtenek .ki, 60-70 CO-on vagy. éppen üveggyöngyöt teszünk át steril csipesszel 5-5 mt 
100 co közeiében pedig sterilező hatásuk vari. bouillon-ba. 

6. Baktériamszaszpenzió-sűrűség. A baktérium- , · 8. A szabkaltúrák táptalaja. A táptalajnak 
szuszpenzió sűrűsége azáltal befolyásolja a dezin- optimálisnak kell lennie, hogy azok a baktériumok 
fekciós hatást, hogy amint a Lange igen részletes· is, .amelyek ugyan ·nem pusztultak el, csak igen 
kísérletei világosan bizonyítják, a sűrű baktérium- erősen legyengül tek, még életre kelhessenek és 
szuszpenzió adszorpció útján csökkenti a dezin~ szaporodhassanak. R_égi, szikkadt, vagy erősebben. • 
ficiens,olt!at koncentrációját, ami által a baktériu~ betöményedeU táptalajok dezinficiens,. vizsgála- · · 

. mok a valóságnál nagyobb ellenállóképességet tokhoz nem jók. Mindig frissen készített és hasz-• 
mutatnak. és a dezinficiens rosszabb ha:tásúnak nála t előtt ellenőrzött táptalajokat kell használni.: 
tűnik fel. Ugyancsak Lange mutatta ki, hogy ugyan-• A szubkultúrákat a vizsgálat természetétől függOen• 
azt a dezinficienst az ·egyes baktériumféleségék szilárd vagy folyékony táptalajra olthatj uk. Pinoc: 
különbözőképpen adszorbeálják és ugyanaz aba1,~ mabb és pontosabb vizsgálatok eselén azonban 
tériumféleség is másként adszorbeál más- és más inkább folyékony táptalajt használunk A szub
dezinficienst. A szuszpenziósűrűség változásának' kultúrákat az egész vizsgálat folyamán ugyan" 
befolyását saját kísérleteink is megerősítik; mintc abból a főzetből származó táptalajra kell oltani:.'. 
hogy egyetlen baktériumtörzsön belül egyed.ül 9. l nkabálás. Az eredményeket 48 drai inku., 
a szuszpenziósűrűség az azonos dezinficiens ugyan~ bálás után állapítjuk meg, a spórákat azonban· 
azon koncentrációjú oldatával megállapított elölés! 14 napig tartjuk termosztátban éS a l4·iknapon is' 
időt esetenként 3 perc és 60 perc kö>;ött, illetőleg leolvassuk Baktericid- és sporacidhatás esetért 
20 és·.90 perc között vari.álta. Ha a szuszpenzió; a leoltott szubkultúrák sterilek maradnak. 
sűrííségében 10-szeres különbségek vannak, ak!<:or 10. Azonos körűlménfjek. Minthogy a ·oezm~ 

. ·· .. ez már egymagában. is. 5-20 perces. hibát okoz ficiensvízsgálat összehasonlításokon alapul, az 
az ölési időben (Vitéz I. -1940.). . · .. . .·. vizsgálat folyamán {amely sokszor több 

7. l(ioltás. A szuszpenziós módszer alkaTmazá.- esetleg több hétig is tart), rninden te~,~~;~~~.· 
sakor a megfelelő időközökben - végig ugyin'!-. teljesen azonos. köriilmények közt, azonos 
ezzel a kqccsal polgozva c_ I kacsnyi szuszpell~iót kával és azonos eszközökkel keii dolgozni. Ko1cm,,~. 
oltunk 5-5 ml bouillon'ba. Ha a szubkultúrákát lyen körülmény· megváltoztatása folytán 
agarlemezre oltjuk, akkor a Petri-csésze lemez- az összehasonlítási alap és ezáltaLa munka 
tartalmú csészéjének kiilső lapján az egész felületet ménye is. ( F:olytafjak)' 

. Adatok á gyógyszeres porke-verékek ned-vesedéséhez 
· és elfoly6sodásához ·. . 

lrta:'DAViD AGOSTON 

Gyakran tapasztalható jelenség, hogy külö
nösen nedves időszakokban· némely gyógyszeres 
porkeverék nedvesedik, tésztaszerű masszává . áJI 
össze, vagv elfolvósodik és a . papírkapszulába 
beivódik Sokan foglalkdztak ezzel a speciálisal1 
·gyógyszerészeti technológiai kérdéssel, rnégsem 
tekinthetjük megoldottnak ezt a problémái. .... ·· 

,,,,,,,, · Vizsgálaláirnban'igyekeztem megkeresni ···azo·· 
·kat a törvényszerűségeket, melyek ismeretében 

a nedvesedés és \'lfolvósodás megakadályozható, 
vagy a nedvesedési folvarnat ideje annyira növel-· 
hetéí, hogy a teljes elfolyósodás csak hosszú idő 
után következik be. 

Bevezető rész 

Vizsgálataírn alapján a gyógyszeres porkeveré
kek nedvesedésének és elfolyósedásának okait 
három részre osztom : 

I. Fizikai. 
I I. Fizikokémiai,. 

II I. Kémiai. 
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nélkül külön elosztvit kapszd-
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melyek mozgékony, . vagy disszoyiábilís ·.hidrogén
alo!'flot ·tartalmaznak (áltálánosall jelölve: HA). 
Az ilyen típusú vegyületek közül a savamidok 
fenolok, aldehidhidrátok figyelemr'eméltók. A szer~ . 
kezet! változás sémáját az alábbi képletben adtál< 
meg: .. 

R-G ·C-CH, 
l l . 

AH· o..".c. N-CH3. '\.N/ , . 

l 
C, H 5 

·Sa'vi karakterű anyagokkal azonban csakis 
a metilcsoportot tartalmazó nitrog<\nalomon keresz
tül létrejött só képzelhető el. Tehát az ázofen 
I)IDidazoferi elsősárban .miril !gen gyenge bázi~ 
képes savanyá ·· vegyületekkel reagálni, · másod
sorban hajlatnos eutektikumképzésre, más sterves 
anyagokkaL . ' . ·· · 

Amint látható, a fizikokémiai jelenségek 
külön csoportbasorolása technológiánk racionális 
fejlesztése érdekében szükséges, ezeket ajelensége,. 
ket ugyanis éppen fizikokémiai meggondolások 
alapján _védhetjük ki, amint arra a továbbiakban. 
rátérek. Megjegyzem, )mgyai eutektikus.keverékek, 
például . a kámfor-rezorcin stb. e!folyósodásának 

. megakadályozása megoldatlim probléma: 
Hatmaclik csoportba sorolom a kérniai válto

zások miatt ·elfolyósodó porkeverékeket Ilyen 
természetű változás miatt folyósodnak, el azok 
a. keverékek, melyekben pl. savak és. bázisok, 

. észterek és bázisok hatnak egymásra.. · 

l(ísérleti réSz 

· . Vizsgálataim céljairá néhány olyan típuros 
porkeveréket vál'asztottam. ki, melyek mind össze
tétel, mind hatásl?ni szemporitból a gylikorlatban 
használt porkeverékek átlaganak felel meg. 

.A porkeverékek elkészítéséhez szüksége8 anya" 
gokat . VI finomságú szitán átszitálva 40°-on 
5 óra hosszáig szárítottám, majd 24< órára vákuum
exszikkátorba helyeztem. Az Így előkészített és 
a gyógyszerkönyv követelményeinek megfelelő 
anyagokból készítettem el a tíz porkeverékef, 
rnelyet az első számú táblázatba tüntettem fel. 
Célon).' az volt, hogy megfigyelje azokat a válto, 
zásokat, rrjelyeken az készített porkeverékek 
gyakorlati körülmények közölt átmennek. Ezért 
á porkeverékeket gyógys;<eres. papírdobozba he-
l yeztem el. · · · , 

·. '· . Vizsgálataim során a levegő nádvességtartal
mát is figyelemmel kísértem, hogy aporkeverékek 
nedvesedését értékelni tudjam. A levegő nedvesség
tartalmát Auguszt-féle pszichrométoerrel rnértem. 

~~~~~~j!j~· ' A kérdéses időpontban· a levegő relatív páratartalma 
·~ .. ~~~~~''E!~!?,ó ·70-85% 'volt. · · h; Ilyen körülmények kö•ött tartott porkeverékek 

nedvességtartalmát és olvadáspontcsök!<:enését ha
tároztam .meg. A meghatárpzáshoz fél grarnm 
körüli mennyiséget mértem le ·csiszolt üvegdugós 
edénybe és 5.órán keresztül 60-80°-on szárítottam,. 
majd !<:ihűlésig exszikkátorba helyezlern. A mérést 
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L Tablázat · 

V é n y Megjegyzés 
Olvadáspofit C0 -ban 

5,ik nap 

O,:Í98 · l ,53 63 49 

2,71 

1,84 

0;74 

'0,49. 

. 1,86 

1,03 

3,87 

2;94 

2, 24 

2,49 

3,40 

2,90 

0,52 

3,22 

1,04 

3,90 

87 

49 

81 

63 

102 

160 

!89 

66 

64· 

85 

41 

79 

59 

102 

. J 60 

189 

66 

64. 

.»Fo;no« :_ Pulv. natr_. 
nitr. et theohr. comp.-

lssekútz; (lásd 5 alatt) 
183. o.' 307. sz. R p, · 

»Fono« : Pulv.- comb. 

O, l mg pontossággal végeztem. Az olvadáspontot 
az elkészítéskor és az ötödik napon határoztam 
meg Ph. Hg .. IV módszerrel. Az ötödik és tizenötödik 
napon végzett nedvességtartalom meghatározásá
nak értékeit .az olvadáspontmeghatározás. értékei
vel együtt az első számii táblázatban tüntettem fel. 

között. J elen körülmény ek köz~tt ·~z acetilsza!icil- · 
. sáv nem hidrolizált el.. · . . · · 

3. Az . első kombinációhoz . ·hasonlóan visel-

·· A táblázálba foglalt adatok alapján az egyes 
porkeverékekben a következő változásokat értékel-
hetjük: ... ·. , . . • . •.. . 

I. Eutektikus keVerék, mivel olvadáspont
csökkenés! mutat. Rövid idő alatt elfolyósodott 
a végbemenő kérriiai változásokmiatt. A nedvesség
tartalom növekedése.és.áz olvadáspont folyaniatos 

·• csÖkkenése bizonyítjaka kémiai változást. Az eu tek
. tikus kevefékekre jellemző esőkkent olvadáspont 

csak úgy csökkenhet tovább; ha az eufek' 
~ .......... • .. iil~urno.t .képező .. anyagok.Y.áUoznak. ... Jelen .. esetben 

a benzoesavas nátrium és víz között végbemenő 
reakció · folytán nátronlúg keletkezik,· mély .. az 
acetilszalicilsavból ieJszabadítja az ecetsavat. A 

. nátronlúgképződég az alábbiegyenlet szerint tör
ténik: 

C6H,-;- COONa + H;O = C6H5 - COOH +NaOH 

2. Kombináció szintén eutektikus keyerék, 
. mivel olvadáspontcsökkenést mutat. Szintén elfo
lyásodott a végbemenő kémiai változások miatt. 
Ebben a keverékben sóképződés megy végbe 
az .acétilsza!lcilsav. és a házisos jellegű alkatrészek 
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kedett. · 
4. Eutektikus •keyerék, mivel olvadáspont

csökkenés! mutat; azonban nem folyósodott el 
jeléül anllak, hogy kémiai változás nen1 történt. 

5. Az első és .harinadik kombinációhoz hason-
lóan viselkedett. · . 

6c Eutektikus. keverék, rriivel olyadásporit
csökkenést mutat. A négyes kombinációhoz hason-
lóan nem folyósodott el. ' , · . · 

7. ·A porke'Jerék az egész vizsgálat alatt 
szinte változatlan maradt. Nedvesedési. készséget 
kismértékben mutatott. · · . . . . . · · 

8. A ·brómsó és nátriumszalicilátos teobromin 
miatt nedvesedési készséget mutat. Különösen 
nedves légtérbert rövid idő. alatt elfolyósodik. 

9-10 por~e':erék . két kombináltpor. ~lőil;at. 
A »Fano« kombmaltpor nagyob h nedvesedest kesz- · 
séget mutat. Célszerű lenne tehát ennek m<'mr:ílt.~7-
tatása. A 9-es kombináció a Szegedi · 
egyetem Egyetemi Gyógyszertárának házi 
irata. A >>Fano« kombináltporral kapcsolatban 
megjegyzem, bár. rendeléskor készítendő, azonban 
két hét. alatt sem folyósodott el. Helyes . 
tehát tekintetbevéve a · gyógyszerellátás 
követelmémnyelt is, , a >>rendeléskor készítend?« 
utasítást úgy módosítani, hogy maximálisan bizo· 
nyos ideig. tartható készlet ben. 

' ·· Elmondottak alapján tehát megállapíthatjuk, 
·hogy az elfolyásadás oka fizikai; fizikokemiai és 
kémiai okok kombinálódásának .következménye. 
• . Vizsgálataim második részében főleg a kémiai 
változások természetével foglalkoitain: Az első 

.csoport porkeverékei közüL főleg az acizál és kof
. feines nátriumbenzoát kombinációk folyósaotak el 
leghamarabb. Ezt indokolja az a feltevés, ;hogy 
a nátriumbenzoát miatt; nedvesedéskor lúgos kém-
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kivenni. Alizenötödik napon ú jabb két porkeverék 
nedvességtartalma vált megmérhetetlenné. A ned
vességtartalom értékeit ugyancsak a rnásodikszámú 
táblázatba foglaltam össze. . ·· -

ll. Tablázat 

S~r-' l 
szam .Vény 

.. 

Acid' acetylosalic 0,50 
l Arnidarop )l. 0,50 

-- Coff. puri 0,25 
·Acid. acetylosalic. 0,50 

2 Amidaroph. 0,50 
Co ff. natr .. benzok.- 0,25 
Acid. _tartaric. 0,01 

-Acid_._ acetylOsalic. 0,50. 
3 Amidazoph. 0,50 

Coff. natr. benzoic. 025 
'· Amidazoph., <0,50 

4 Acid·. acetylösalic. · 0,50 
Acid. tartark. 0,01 

l
-NedvesSégtartalom% 

5 ik nap [15 ik p na 

2,56 ~ 

3,96 -

- -

4,30 8,82 

. hatású anyag az acizál hidrolizisét elősegíti, Ha ez 
helytáll, akkor például tiszta koffein alkalmazása, 
vagy kevés· borkősav hozzáadása esetében á por
.keveréknek nem szabad elfolyósodnia.<A továb
l>iakban viisgált porkeverékeket a rnásodik számú · 
táblázatb/l foglaltam össze. Az első kombinációban 
a. b'enzoesavas nátrium nem sz~repeL A második 
kombinációban borkősavval • semlegesítettem, a . 
harmadik kombináciot kontrollképpen vizsgáltam. 
A negyedik kombinációban az amidazofen bár 
kevéssé lúgos kémhatását szintén borkosavval 
kőzömbősítem. Vizsgálataim első részében úgyanis 
.ez a kombináció is .elfolyósodott. ·. ·. · A. táblázatba fogfalt adatok alapján· az egyes 

Tekintettel arra, hogy vizsgálataim második porkeverékekben a következő változásokat értékel: 
részének megkezdésekat az időjárás Iliiatt száraz hetjük: · 
volt· a· levegő, egy mesterségesen standardizált · ·· 
páratartalmú berendezés elkészítése vált szüksé- L A kontrollhoz viszonvítva nedvesedési kész
gessé.. Ezt. egy exszikk. á. torból .kés.zí.tettem, u.· gy, sége kisebb. Az amidazofen és 'acizál.között azonban 
h f 1 " h 1 · 1 't A h változatlanul végbemegy az a folyamat, melyet 
. ogy .a e so csap. e yere <e ·. nsc. ütz .hőmérőt már az első táblázat ötödik számú kombináció· 
tettem (annak egyik higanygömbje nedves vattá- jával kapcsolatban említettem. 
val volt körülvéve) az August,féle pszkhrométer 
helyettesítésére. Az exszikkáló anyaghelyére Vizet. . 2: A benzoesavas nátrium nedvesedéskor mu· 
tettem: A berendezés páratartaJrriát a két hőmérő tatkazó lúgos hatását valóban siKerül rövid időre 
~egítségével állandóan ellenőriztem. Ezt a beren- eliminálni, mivel a kontrol! keverékhez. viszo· 
dezést célszerűen pérhigrátornak neveztem el (lásd nyítva kisebb nedvesedési készséget mutat 
ábra}: Ezzel a berendezéssel a levegő nedvesség· . · 3. Kontroll'porkeverék a feltételezett változá-

· Pet,htgáítOr· -··' 
. ' . . - . 

tarüiÚnát sikerült annyira · állandósítani, hogy 
a relatív páratartalom állandóan 95% ·fölött 
volt. A . porkeverékek nedvesedési készSégének 
vizsgálatára javasalom a .perhigrátor alkalmazását 
A vizsgálati idő természetesen így megrövidül'l 
mivel a perhigrátor nagy páratarialmaJ biztosít. 

Az említett négy porkeveréket. !Ígyanolyan 
körülményei< között .. k.észítettem el, mlnL azt •. már 
az első résznél leírtam. A porkeverékek nedVésség
fartalmát.az ötödik napon mértem először, A kant, 
rali-keverék már·az első pár nap alatt annyira el-
folyósodott,, hogy a papírdobozból nem lehetett 

sokn'i'k megfelelőleg a legrövidebb idő alatt elfolyó-
sodott. · . · . · . . · 

4. Vizsgálataim első részében ez a kombináció 
elfolyásodat t. Borkősav hatására bár ugyanakkora .· 
nedve8edési készséget mutat mégis tovább eltart
ható anélkiil, hogy elfolyósodna. • 

A tapasztalat tehát áz, hogy akémiai válto· 
zások ereilője a porkeverékek nedvesedésekor ta
pasztalható · kémhatása. Ezt a tényt. igazolja 
ugyanezen kombinációk olvadáspontcsökkenése is, 
mely különöseh az első és harmadik keverékben 
folyamatos ·és nagyfokú, jeléül a mélyebbreható 
kémiai változásoknak · ' 

Az eddigi eredményeket összefoglalva az.t 
tapasztaltam, hogy a por ke verékek elfolyósodásá, 

·nak -gyakorlati szempontból a legfontosabb okai 
között elsősorban azokra a kémiai és fizikokémiai 
változásokra kell a figyelmünket fordítanunk, 
melyek végbemenésére ·egy adott porkeverékben 
a feltételek és lehetőségek adva vannak. Ezek 
köz ül is a legfontosabb a porkeverékeknek nedve
$edéskor mutatkozó kémhatása. Ezen az alapon 
ugyanis a porkeverék savanyú és házisosjellegű 
alkatr~zei közölt kölcsönhatás mehet végbe, más
részt a már említett szolv<iláció miatt (két szilárd 
anyag. oldódása egymásban) az anyag· kristályos 
szerkezetét fenntartó kristályrácsenergia felszaba

. dul és olyan nagyfokú olvadásporitcsökkenés 
következik be, hogy az anyag közönséges hőmérsék-
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leten elfolyósodik. Ez a jelenség különösen'a: kánifor, 
terpén, fenol st~. s.zárma~ékok összekeye;~~ben 
áll fenn. Az acizal es amtdazofen kombmactoban 
is. hasonló a helyzet, de az, amidazofen gyenge 
bázisos jellegéből kifolyólag kéqiiai változás is 
történik. · • 

IRODALOM 
. 1. Dávid Lajos: GyÓgyszerészet III. '66. o. - 2: Dávid 

Lajos: Gyógyszerészet Ill. 66-,67. o. --:3. Van A, r/rel C. G.:. 
Pharm. Zentr. 1939. 35. sz.'- ·4. Cstpke Zoltan:. Magy. 
Gyógysz. Tud. Társ. Ért. 1933. 445 .. -5. L. Rosentlwl~r 
Grundlage der Rezeptur. - 6. W. Lang: D1e Pharma~1e, 
1953. 10. 801-6. -7. P. Pfeiffer, R. Seydel: Z!schr. physt~ ... 
Chem. 137. A. S. I07. 1928. . . Miután ai eddigiekben rámutattam az elfölyó-

;odás és eutektikumképzödés, továbbá a kémiai A . .n: a; B n n: P rutHOle " omcOlpeHuro u pacnaaa-
reakciók lehetőségére, a por ke verékek nedvesedés- . ·. aeHuro cMecu ae~mpcmaenllbl nopow•w•. 

· kor mutatkozó kémhatásának jelentőségére, vizsgá- 1. OTcLipemm n pacnJiaBJiemte cMecn nopoiiiKOB. 
lataim harmadik részében az elfolyósodás meg- MoryT nponaofiTn no lj>nanqecRYM, lj>nanRoXPIMn-

, 'E!eCRHM n XHMHllecllliM rrpRliHHaM. Maorn.a urpalOT · 
akadályozására az a~ilum, ta~ku~ és_ k;istályyí~- · poJTh onnoBpeMeHHo Bee TP" aTH rrpn'IHHhl. <l>nan-· 

·. mentes kalciumszulfat elfolyosodasgatlo hatasa t qecRne npH'lHHhl: ocuofiomnenne >mnepallLHoll: uoc 
Próbáltam ki. Ez. utóbbit azza_! a m~ggondol.ással, )(hl, yMeHnruenHe napoBoro 'HanpnmemtH " T, n. 

k t ·1 · f · ·b CI>nattRoxin .. mqeim:He npn:rm:HM :- -com.BaTa~Rfl, __ o6pa
hogy nedvesec:!éskor a vizet ns a yvtz orrnap an aoBaHHe aBTeR'I'nRn, uoHnmenne TeMnepaTyP"' nJiaB" 
megköti és a porkeverék részecskéi t, azok felületén, JiemtJI n T. n. XHMH'lecRne npH'IHHhl :. BaanMo)!eü-
megmerevedve a további nedvesedéstől megvédi. cTune ·RHCJIOThl n menoqH n T. n. . . 
Hangsúlyozni kívánQm, hogy az égetett kalcium-· 2. ABTopoM ohlJio nccJiell;oBano HCCil,OJILRo eMe-

alkal " ; náJf" ndel l k ceü rroponm0B, _ paCIIJIRBJIJIIOIJlHXCJl -no :XHMHtieCRRM 
SZU{fáf ilyen . mazasa a ,en O . re e e npH'IHHaM. IlpHMOHeHHeM COOTBeTCTBYJOII1HX fiy\j>e• 
értelmében tilos. A leírt kísérlet csupán 'elméleti poB ynaJioc• nocTHrnyrL aeMen;JiennH nponecca·pac-
jelentőségű. .· . , UJI3BJieÍIHH. . . . 

Vizsgálataim befejező részét a Iegnagyobbfoku · 3. ABTop cpaBHHBaJI npenJITcTByromee pacnJiaB~ 
nedvesedés. t mutató porkeverékkel (első táblázat Jiennro n;eficTBHe TaJILRa ... RP3XMaJia c .. MexaHHaMoM 

3 k b. " · ") ;n;eüCTBlHI aHrHJJ;pH)lHQTO cym.~aTa RaJIDlli!·H, np:u .. _ . 
l VaJamint második táblázat · Offi · tnacto MeHJili rrpn aTOM j<OH9TpynpOB3HHHÜ )(JIJI 3TOÜ ·.!leJIH 
végeztem úgy,: hogy az egyik próbában ~ por-· nepmnpaToB. · · 
ke verék l g-ja 0,20 g, a mási~ ban 0,4~ ~ ~~tlu~~t A g 0 st 0 n D á v i d: Beitriige zur. Frage des Feuchl· 

·tartalmazott. Ugyanilyen ket· kombmactot keszt- werdens und Zetfliessens von Pulvergemzschen. . . . 
tettem talkummal . is; · Végi1l · p~dig egy másik 1. Das Feuchtwerden uqd Zerfliesse'! von P?lver
próbában a porkeverék l .g-ja o;os .g víz~entes gelllischen kann aus physikalischen, physikah~ch-chem';'chen 
kalciumszulfátot tartalmazott. A porkeverekeket und ebernischen Gründen erfolgen. Von dtesen Grunden 

'l körÍnen gleichzeitig ·auch 2 oder 3. fü_r das Feuchtwer~en 
a mádsníertetett módon készítettem el és vizsga - oder,tZerfliessen irgendeines Puh~ergemtsches v~rantworthch 
fam meg. Pérhigrátorban tartva öt nap után sem sein:. Physikalische Ursachen bt! den das Fre~werden von 
fólyósodtak el,- míg az előzőekben ugyanezen Kristallwasser, die Erniedrigung der D~mpfspannu.ng us>.y. 
kombl·na'ció egy-két nap .alatt. telj' esen elf.olyósodott.. ·physikálischcchemische Gründe sind dte S?lv~tahon, dte 

Eutektikumentstehung;- die .Schmelzpunkter:me:<Ingu!lg,·. usw .. 
A ta1kumos és amilumos próba az ötödik napon Eine ebernisebe Ursache ergibt sich beim Aufeman_d:rwtrken 
10'---12% vizet tartalmazott. A kalciumszulfátos von Sauren una Basen, usw. II: Es wurden emtge, aus 
pfóba ezalatt az idő alatt csupán 3,16% vizet ebernischen Gründen zerfliessende Pulvergemische _ unter-
ve. tt- fel. • sucht, die - entsprethend gepulfert ~ nur nach langerer · 

- Zeit zerfliessen. III: Der hemmende Effekt, den- Talkum 
Ez . a· jelenség . döntő bizonyítéka . annak, und starke auf das Zerfliessen ausüben, · wurde m!l d~m . 

hogy a nedvesedés fokozódását a kezdeti állapot~ . entsprechenden Wirkungsmechanismus .des wasser!reten 
ban. felvett víz mintegy katalizál ja. Az amiium Kalziumsulfats mit Hilfe. desfürdiesen Zweckkonstrmerten 
és talkum használata nem akadályozza meg a Perhygrators verglichen_' ___ _ 
nedvesedés!, csupán az elfolyósodást. A porkeve: 
rekek nedvesedésének és elfolvósodásának meg- TECHNIKUSAINK KIKÉPZpsE 
akadályozására a bevezetőben említE_:tteken kívül. Legutóbb !954. január 2Hn a Pestmegyei Gy. V. fartolt 
teh.· át olyan anyagoka! kell . keres~.unk,. mely. a · konferenciát Aggteleki-utcal központjában _16 tanfoll;'amon 
v'tzmentes kalciumszu!fáthoz !iasonloan szmte kor: részvevő gyógyszerésztechnikus részére. (Tavolmaradas~kat 

h heten igazolták.)· Az ideológiai konferenciát ~ Ba~os J ~nos 
lát! ah illértékben képes Vizet felvenni _úgy, · ,ogy_ igazgató vezette le, majd Molnár Ferenc szakeloado a zyogy; 
azt magábazárva egyúttal· a po.rkeverek tovabbt szertárak adminlsztrációjával, Kolos Csaba sza.kfelugye!o 
nedvesedését is ,megi}kadályozza. .· • pedig a nöyénytanl·,alap,ismer,!'tekk~l és ,dro~tsmerette!, 

,, .. ,,.. .. ·. gyógyszerészeti a. ismeretekkel es- gyogyszereszeb _ technolo~ 
öSSZEFOGLALÁS gi-ával· kémiai a. ismeretekkel és közegészségtani ismeretekkel 

foglalkozott. A há!Igató!< akko~ ve!tek r~zt a _Ieg_aktiyabbat; 
-L A porkeverékek ,nedvesedésének-~ elfolyósodáSáp.a~- a konferencián, amikor'- az -,~loado_ -a -~v_eny-- n:Ikul -kt~dh_ato 

fizikai fizikoKémiai és kémiai okai- lehetnek. Ezek kozul gyógyszerek latin neveit: kerdezte toluk. Mmden kerdesre 
~gysz~rre: mindhárom körülmény ~koz~a!ja- ep;y-ef!,Y por: többen is jelentkeZtek és nem egyszer, -az »is~oiai~ fegyelem 
keverék ·nedvesedését <'!-vagy elfoly~soc!_asat. ,hztkat ~k_?k :· áthágásával, szinte: k.órusban _!TIOndt~k ~ legismertebb latin 
kristályvízfelszabadul~s;·, g'özfesz~ltseg~ok~e~es stb. _f'tztko- kifejezéseket. -Az idetglenes -kozpontt -eloadóterern- egy~zerre-- -
kémiai okok : szalvatacto eutekhkumkepzodes, olvadaspont- megtelt a gyógyszertát levegőjével. Ere~~i lehetett az eletet-. 
csökkenés stb. Kéiniai ok~k: sav és bázis egymásrahatása &tb. a szavak mögött. HOgy nemcsak mondJák a 

IL Néhány kemiai ok rniatt élfolyósodó porkeveréket ba tr. t hallern aZt is, hogy otthon -vannak 
viZ$gáltam, metyek rnegfeleló1eg pufferolva ~ak hosszabb lernérik becsomagolják--és -kiadják .. a 
idő -utá,n folyósadtak el. . utóbbi 'időben különösen jólismert és 

III. összehasonlítottam a talkum ·és amitum elfolyó- __:_ védőital elkéSzítésére. De·-fgy f~l~y;~t~~{!.•\:~·~~~~,:~~ 
sodásgáuó_ hatását a_ víz:nentes _kaldilmsz~lfát. h~tásinech,a~ ilyen szemléltetöei1, a gyógys_zertári. 
nizmusával az; ~rre a. ·celra szerkesztett _perhtgrator segtt~ nyilatl<:ozása mellett,. ~- -.Pestmegyet 
ségéveL · - · - egésznapos konferencia] a. 

A. OYÖOYSZERI1SZ' 

»SALUS AEGROTI SUPREMA LEX ESTO!« 

Aesculap és 'Galenus óta ez a legfŐbb törvény Figyelemmel kísérték a jó desztillált víz készí
sohasem érvényesült és diadalmaskodott any- tésére irányuló tevékenységünket. Szakfelügyelő

:.·.iivira. mint a szocializmus országaiban, ahol az ink utasítására techt:tikánk és takarítónönk segí_t" 
··:,,,rn!Jenröl. való gondoskodás áll minden törvény ségével mechanikai úton eltávolítottunk kb. 3/

4 
kg . 

· intézkedés középpo;mtjában. · . · · ·.· évtizedes kazánkövet az üstből, majd enyhe 
A szacialista .egészségügy . alaptétele, hogy savazással· tükörsimára tisztítottuk á desztilláló 

"·.~~~~t~~;~ egészségügyiellátás;ít állandóan javítsa. készülék belső üstjét. 
, érdekében _:_ a betegek közvetlen gyógyí- Néhány kémlőcső segítségével demonstráltam 

tásápan és gyógyszerellátásában - két. ember a kollégáknak a kazánkő kémiai összetételét 
dolgozik vállvetve: az orvos és a gyógyszerész. JCa, Mg, C03 stb .... ), a csapvíz KMn0

4
'os 

Ha a kettönk hiv.atása csak hasonló is de célunk oxidálását és az .. Al. sulfuricum hozzátételének 
· közös : gyógyítani és gyógyszert készítetii a legjobb szükség~ségét. Belső forrasztások miatt egy ideig 
tudásunk szérint, hogy a beteg dolgozó! mielöbb mag~s klorid-. és fémszennyezés is volt észlelhető, 
visszajuttassuk a termelő munkáha. . ·• . . ··ugyanaznap többízben érdeklődtek orvosaink & · 
_ . Kapcsolataink· állandó javításával, koilabor.á- vizsgálati eredmények felől, míg végül jelenthettük, 
Jásunk feljesztésével és, jobb munkamegszervezéS: hogy deszt. vizünk kifogástalan. Ez pedig igen 
sei világítok rá, . tapasztalatcsere segítségéve!, erre lényeges dolog,· mert hetenként több liter steril-
a kérdésre. · . . .. . . . • oldatot készítün]< rendelésre. · 

· A kollaborálás' fejlesztése érdekébeh fiÍ;Je, · Sok esetben végignézték pl.: a Ringe~oldat 
lemreméltó a budapesti gyógyszerész-.albizotfság rttérölombikban való elkészítését, a szűrést, a bizto, 
elnökének kijelentése: >>az orvos-gyógyszerészi kap- sító steril ·lekötés!, zárt rendszerben· -· hőmérő · 
csalatot kerületenként . az 'eü, osztályok útján, ~les!etn.őrzéssel ~ forró gőzzel történő pontos sterile: 
a szakszervezeti. egységek bevonásával - intéz, 
ményesíteni kelL.;<< Az Orvos-Eg@szségügyiSzak- . Ezek a kis bemutatások és orvosaink érdeklő
szervezet az orvostájékoztatásban (pl. ~özösen . dése~még 'jobban fokozzák bizalmukat és megé 

. írt körértesítövel) segítségünkre lehetne .. Ez.egyál- becsülésüket a gyógyszerész lelkiismeretes muri• 
talán nem jelentené a gyógyszerrendelés fokozott kája" iránt. 
irányítá~át, hanem ellenkezőleg a beteg dol~ozók . A belgyógyászali osztály fiatal agilis orVosa 
megelégedéSét ·szolgálná. Akkor n eni fordulna elő • pl. .többízben - az »Ölelkező idő« alatt - maga 
ugyanis, hogy. az orv_os tájékozatlansága miatt készít .és dividál poroka t, kenöcsöket készít· a. 
a beteget ide-Qda küldözgetik. · kórház részére és így sajátítja el a gyógydzerészi 

Nézzük közelebbről járásunk kórházában technológiát. Figyelemmel kiséri az inkompatí• 
levő kollektív eredményeit az· biliákat és azoknak körülményes elkészftését. 

. szemporitjábóL Kór- . A kórház laboratóriumáhati egyébként vér• 
házorvosi, SZTK körzeti, városi és megyei o.rvos- cukor,meghatározást hem igen ·végeztek azelőtt, 
előadói és állatorvosi kollektív. kapcsolatainkkiépí• ezért· az esti órákban elkészítettük az ehhei szúk 
tése és megerősítése: az gredője a gyógyszertárak séges".méröoldatokat ls. Nem volt hiábavaló ~ 
még jobb szakmai inunkájának A hiánycikkek munkánk, ritert egy esti műtéttel · Rapcsalathan 
'és helyettes!tések, valamint a .vény al.aki hibái, - sürgős vércukor-meghatározásra volt szükség: egy 
eröshatású szerek hiányos-felírása,:.az in)<ompati, órán belül a- Hagedorn~Jensen módosítotte!járás: 
bilitások, nemlétező erősségű külőnlegességek,olvas- sal meghatároztam titrimetrikusan - kontroll 
hatatlan vénvírás kiküszöbölése, megszüntette a és vakpróba segítségével - a pontos vércukor; 
betegek oknélküli küldözgetését; aniia.z;t,vilrtalan tartalmat (hypoglycemia-s eset volt). Egy másik 

'g:yógy~;ze:rellá!1ís lényege. . .. ·. .. .. .: .. eset beh, egy gyanús alkoholmérgezéskor sürgős 
. . Tudjuk, . hogy\ népgazdl)ságunk · gyógyszer- metilalkohol 'kimutatás! végeztem. .· 

, szükségletének reális .• megter.Vezése.:az alapjp. a · · Gyógyszervizsgálalainkal is figyelem!Uel kísérik, 
'jjyógv,;ze,fip;ari termelésnek; ennek érdekében gyógy• amikoris a beérkezett kémikáliák azonassági 
~ze:rtárv<~ze1tön.I<. nemcsak tervünket tökéletesítette, vizsgálatain kívül, az összes házilag előállított 

~·'~!~~~~·líf~~~~!i évi gyógvszerszükségleti. terv galenikumoknak minöségi kvalitatív és minőségi 
kanioly oregftségére ·volt a 'hsiyi kvantitatív vizsgálatát elvégezzük. 

felügyelete alá tartozó kórháznak is.·· Vállalatunk továbbképző konferenciáján Jege 
' A _járási közkórház föorvósa és ai utóbb is jelen volt a belgyógyászunk, aki nagy 

osztályos űrvósok élénk érdek15dés<l; érdeklődéssei hallgatta az V. gyk. új készítményei• 
a kórházban. réSzére a celszerű nek előállítását és kémiai tájékoztató gyors;. 

úgyszólván, mint11- vizsgálatait. Demonstrációmhoz ugyancsak a kór• 
-- ~-·· .. 

A sebészet vezetője feljegyzi az újonnan érkezett, 
érdeklő készítménye~et, · hiánycikkeket, söt 

>>divatból ·kiment«..· .,Hekvö specialitásokat. is, 
. teqnelé~i ért~k~zletükőn meg is tárgyalnak; , . 

háztól kaptam kölcsön : butángáz-tartály!, bütet. 
tákat, táblát stb .... 

. Schulek Elemér Kossuth-díjas professzorunk 
mondotta, hogy : »a gyógyszerésznek egyútb-il 
gyógyszerszakértőnek is kell lennie l« Ez h~ytálló 

. l 



A GYÓGYSZERl'iSZ 

is, mert ha kell, ·a• gyógyszerész házilag állítja elő 
pL: a kalcium acetilszalicilátot stb. 

Multévben Budapesten a Péterfy Sándor-utcai 
Rendelőintézet sztomatológiai osztályán sürgősen 
kellett volna pl.: Acid. trichloraceticum, ami nem 
v:olt beszerezhető. A gyógyszertár vezetője, aki 
e?idöben a szakmai továbbképzö7tanfolyamon vett 
részt, a Kedvessy-brosúrában olvasta, · hogy a. 
klorálhidrát oxidációjakor triklór'ecetsav kelet
kezik. Ajánlatára nekifogtam a munkának és 
a Rákóczi-úti gyógyszertár laboratóriumában sike
rüH. is - az orvosok nagy örömére - tiszta Acid. 
trickloraceticum-ot elöállítanoin. (A. L Vogel 1948. 

.422. o.) 
SZTK körzeti orvosaink is úgyszólván .napon,ta. 

érdeklődnek a gyógyszertárban az újonnan ·étkéző 
gyógyszerek és hiánycikkek felől. A !elmerült 
vényalaki hibákat ilyenkor szoktuk rektifikáltatrij. 
A zavartalan, gyors és jó gyógyszerkészílés 
és kiadás biztosítására, gyógyszertárve;;:etőnk aján' 
latára - ha a gyógyszer nem változó - kurrens 
esetekben bevezettük az előre elkészített oldatoka t. 

A szemészeli oldatokat kiforralt és lehíítött 
deszt. vízzel készítjük. Az oldandó gyógyszert. 
preciziós 1t1érlegen mérj ük be és az előre kiforrázott 

· 10 g-os sötét szeg! e tes üvegekbe beleszíírve, a dugó 
alá cerátpapírt tév~ leparafinezzük és zárószalaggal
ellátva expediáljuk Ilyen steril kautélák mellett 
hatásos, minőségileg is tiszta.készítményt kaJYlnk, 
ami· szemészorvosunk és betegeink teljes megelé' . 
gedését és gyógyulását eredményezte. · 

Az utóbbi időben igen elterjedt az Ultraseptyl 
inj, rendelése szemc;sepp formájában. Szemész 
szakorvosunk igen hálás volt, amikor egy esetből 
kifolyólag demonstráltuk pL: az Ultraseptyl
szemcseppbert a Tonogen soL helytelen egyidejű 
rendelését, ugyanis ..:.. amint bemutattuk ---- a lúgos 
közegben az .adrenalin eloxidálódik és így hatás: 
talanná lesz. 

Gyermekgyógyászunk helyesli - általa· sűrűn · 
rendelt ~lőre· elkészített külsöleges gyógyhintö> 
pórait;. itt ugyanis· pL a hóraxot és a szaliGilsayat 

. tökéletesen eldörzsöl jük, majd finom szitán átszi
táljuk.Az így készített hintőpor kerül az újszulöttek 
testére. 

Flor. chamomillae hiányakor -:- csecsemő
fürösztés esetében - igen jól bevált az általunk 
ajáiilott : Tine!. chamomillae, valamint kenöcsök~ 
ben - érz~keny esetekben - Ol. jecoris helyett : 
ügyancsak· az Iiltal1irik ajatilott Vitaplex A plll~z 
D inj. forte hozzátétele. Gyermekgyógyászunk 
különben védőnői tanfolyamot is tart, ahol lege 
utóbb pl. az anyatej tehéntejjel való hamisításának 
leleplezését is bemutatta. Véletlenül én készítettel)l 
el a reágenseket és kérésemre a kolléga - kontroll 
segítségével - ezt a praktikus kazein-reakciót' 
örömmel be is mutattá. 

Bőrgyógyász szakorvosunk sűrűbben .írt vény eit, 
vízfürdőn &mlesztéssel, gondosan elkészített formá
ban előre készletben tartjuk. Igen nagy gond 
a gyakori tégelyhiány, a hatóanyag nagy részét 
u. L a faháncs - sőt a ~moscat«-tégely is ad
szorbeálja. (dr. Küttel vizsg.) 
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· Kartársi kapcsolátunk itt is·· megfelelő, 
a decentrumtól. váratlanul kapott kollódium ból: .· 
Linimentum ad peruionem-et készítettünk ; tele- . 

·fonon azonnal értesítettein a bőrgyógyászatot, 
hogy ismét rendelhető, valamint ·fagyás ellen, 
mint igen elterjedt klórosmeszes vény -.a nehezen. 
beszerezhető és bizonytalan aktív klórtartalmú 
klóros mész helyett -:-a. Neomagnol (Chloro
genium)-tablettát ajánlottuk elporítva, ami mint 
utólag értesültem, igen jól be is vált a gyakorlate 
ban. . 

· Állatorvosainkkal s~intén tartjuk a kapcso-' · 
latot, a gyógyszerrendelés. és helyettesítés körül · 
felmerül t problémákat megtárgyaljuk velük. 

Nagy gond volt például nemrégiben a kamilla
tea hiánya. Az egyik tangazdaságban u. i. igen 
erős bélhurut lépett fel a malacok .között, ahol 
sürgősen kamillafőzetre volt szükség - miután 
az alkalmazott szulfamidszármazékok használata 
már cs5döt mondott. ltt is kamilla tirikturát 
ajánlottunk Pár nap mulva örömmel jelentették, 
hogy az állathullás megszünl. . · ' · 

. Körülbelül ezek voltak a tapasztalataim, 
amelyeket az· orvoscgyógysierész kapcsolat szem
pontjából szükségesnek tartottam közölni. Ilyen 
megértö együttműködés révén a nép patikája 
valóban hivatásának teljes tudatával és erejével 
szolgálja a szocialista társadalomban a legfőbb 
értéket : az embert. 

Rédiger Béla dr, 
gyógyszerész, V á c 

SZA,KMAl HIRADÓ 

SCHILLER ERNÖ l 
!954. feb;uár 9-én 58 éves korában elhúnyt. Negyoen 
évig megszakítás nélkül gyakorló gyógyszerész volt, 
utolsó munkahelyén a budapesti 204-es gyógyszertár 
vezetője. Magatartásában példamutatóan 111fgfestesült 

. a hivatását, munkaiársait és a be/eg embert egyformán 
-szerető ·gyógyszerész. Ez vezette hivatása gyakorlásá
bim, ezért harcolt szüntelenül dolgozóink életkörülméC 
nyeinek megjavításáért, ez átlítottaminden megnyilvá
nulásában a beteg ember szo/gálaiába. (Ez a szeretet 
léptennyo=n visszasugárzott reá.) Nem ismert időt, 
akadályt, fáradságot, ha fészt kellett vennie a szakma 
legsürgetőbb kérdéseinek megoldiisában. Ezért válasz, 
tották be szakcsoportunk vezetőségébe, majd abba 12 
bizottságba, amely hónapokkai ezelőtt ·előadta a 
a· szakma kivánságait az E ü. Minisztériumban, 
Ott-ő is előterjeszthette, hogy a gyógySiertári dolgozók · 

. munka- és életkörülményeik rendezését,. panaszuk or
voslását,iöbb sérelmes intézkedés megszüritetését kérik 
és várják az egészségügyi kormányzattól. A kihal!' 
gaiás után alig néhány perccel beszéltünk vele és biza• 
kodva szállW/t be arról, hogy tGljésen megértették 
törekvéseinket és azokat, niint feltétlenül jogos kiván
ságokaitöbbségükbenmegvalósíthoióknaktaiálták_,.Már 
ekkor beszéltünk Schiller Ernővel azokról a pénzügyi 
akadályokról is, amelyek mioit az E ü. M inisztérium 
akkor még nem szabályozhatta teruieletileg ~gyes 

mal!.is;zthiíis he!yettesí,. 
belülről 

az' ő sze· 
hivoJásának 

. egészségének 
E nagy feladat elvég

állandóan segítette, támogoita őt, egész 
magatartását meghatározó tiszta párthűsége. N em-

. csak a saját szakmája területén; népünk felemelke' · 
· dése, a világ békéjének harcós megvédése útján is! 

. . . S mégis azt kell mondanunk, hogy Schiller Eniő 
halála, munkás, áldnzoios élete : jelkip is egyúitoJ. 
Benne .gyászoljuk és emeljük magasra mint zászlót 
azoknak a gyógyszerészeknek nevét, akik igen gyak
ran a ·legllWstohább körűlmények kőzött, ' ug!faili:sak 
évtizedeken át teljesítették egészségügyi hivoiásukai, 
és úgy végezték be életüket, /wgy a pisziilus vagy a 
kézimérleg kiesett kezükből. Ezzel a kollektív meg
emlékezéssel fejezzük ki a legszemléltetőbben, becsül
jük meg és igazoljuk ami drága, felejthetetlen·Schil: 
!er Ernőbarátunk és elvtársunk ~aha nieg m!fltszűnő, 
haláláig folytolott közösségi munkáját. 

MARKOVICS [:iúSAN 

a budapesti 514-es .gQógyszertár vizsgáló. gyógysze.
része; 1954: február 12-én 49 éves korában a mu.nka
hel!fén meghalt. Hivatásának élő, állan.dóan kutoió, 
kísérletező gyógyszerész volt. Ha nem állította volna 
meg ide jekor (Ín a kötelező kenyérkereset, ha továb ó 

· tanulhaloít volna, ma 5okan ismernék Markovics 
Dusán nevét és eredményeit. A halála éfőtti napon 
egy kisebb kísérletes anyagat dnlgozott fel a szaksajtó 

. részére, amelyet áprilisi számunkban közlünk. 

l ' '• 

DOLGOZÓINK LEVELEI 
.és szakmai közleményei, nyilván il. gyógyszertárak 
átmeneti megnövekedett forgalma miatt, az,_elmúlt. 

·· hónapban ritkábban ·.jutottak el a szaksajtóhoz. 
Ami mégis eljutott, az' vagy egy értekezlet hangu-

. latos leírása, vagy ugyancsak ,valamelyik értekezlet 
anyagából olyan nem építő szándékú·megnyifat, 
kozás, iimelynek még hiteles jegyzőkönyv! alátá-

-.;j._;: 

,,_:(-._" 
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szabához jussunk. Fűthető kályhákat a patikákba 
és az inspekciós szobákba ! . . . Másik sürgősen 
megoldandó kérdés a falusi gyógyszerészek fizetés• 
rendezése. · Miért kisebb a falusi, éjjel-nappal 
a nép egészségének helyreállítása érdekében dolgozó 
gyógyszerész javadalmazása? Rég eltűnt már a .• 
város drága élelmezési nehézsége. A gyógyszerey;i, 
különösen az egyedül dolgozó falusi gyógyszerész, 
kis falusi patikájához szinte odaláncolva, a nép 
egészségének védelmében, hivatásának tudatában 
élte nagyon szerény, munkás életét - miért nem 
lehet, miként az orvosokét, az ö. munkáqan eitől· . 
tött napjaikat is számításba venni? ... 

Mi öreg, falusi, egyedül dolgozó gyógyszeré
szek, hivatásunk teljes tudatában helytálltunlj: és' 
állunk ezu!án is a legnehezebb időkben, tömegeS 
megbetegedések esetén. Egyszempont áll 'előttünk: 
minél hamarabb gyógyszerhez jusson a gyerlne' 
kéért . aggódó anya, szüleit szeretö gyermek, a . 
férjét hűséggel ápoló feleség, a feleségét féltő férj _ . , 
Bízunk a szaksajtóban, hogy életkörülményeink 
javításában segítségünkre lesz ... A büki 6/8-as 
gyógyszertár vezetője igazságtalannak tartja, hogy 
falusi gyógyszerészek, akik éjjel-nappal állandóan 
a betegek rendelkezésére állnak, ezért .59 Ft havi 
készenléti díjat kapnak. O is szóvá teszi a törzs' 

. fizetés alacsonyságát, a megkülönböztető í O%, 
sürgős eltörlését. .. Nagy városokban majdnem á]ta, 
János pan;1szként említik meg, hogy kevés gondot 
fordítanak a gyógyszertárak külsejére,. a régi 
megfaknit külső feliratok kicserélésére. De ugyan, 
így nem történik mindenütt kellő gondoskodás 
arról sem, hogy a nehezen fűthető kályhákat kicse
réljék a gyógyszertárakban és az" ügyeletes szobák· 

. ban. At állandó ügyeletet teljesítő gyógyszertárak 
egyetlen fekvőhelyének közepén nem egy helyen 
valóságos. gödör képződött, sürgősen ki . kellene 
javítani. Kifogásolják azt is, hogy oda, aho]14 
dolgozó mos kezet és mosakszik, mindössze 4 drb, 
mosószappant utalnak ki havonként és kevés 
a törülköző is. Masok azt kérik, a vállalatok 
tegyék lehet5vé, hogy mindertkinek · két fehér 
köpenye legyen, hogy a gyógyszerész mindig 
tisztára mosott köpenyben dolgozhasson a táránáL 

masztással sem adhattunk volna. helyet. Néhány -
levél a gyógyszerészek életkörülményeinek; főként DOLGOZOINK LEVELEI, 
az egyedül dolgozó gyógyszerészek alacsonyabb az épí tő bíráJa t állandó érvényesítése mellett, 
bérezésének sürgős megjavításával foglalkozik. E nem foglalkoznak kellő súllyal és jelentőséggel 
sérelmek megvizsgaJására különben niáL _Takó eddig. elért eredményeink közléséveL Megnyílik 
József dr. miniszterhelyettes is rámutatott újévi egy új gyógyszertár, új korszerulakás épül a gyógy• 
cikkében._,. Galambos Kálmán gyógyszerész írja szertár vezetője részéré, a· ·szaksajtó jelen van 
Dunaalmásiról: Mi falusi gyógyszerészek örömmel . az ünnepélyes megnyitáson, meg is írja -utána 
látjuk, hogy az utóbbi időben a .szaksajtóban hosszú, kitartó csend. Hónapok, nein egyszer 
mind több szó esik az ·éjjel-nappal i)rhelyén álló, évfordulók múlnak el, és senki sem számol be 

· egyedül dolgozó falusi gyógyszerészekrőL .. SZOcia0: arról, hogy az új gyógyszertárban, az új lakásban 
lista államunkhan á dolgozó nép minden'rétegének', . miként változtak meg a gyógyszerész munka
életviszonya _ javításában egyre több~redinény és életkörülményei. Nem kapunk hírt arról sem, 
látható - s mi történt az egyedül dolgozó falusi · hogy a szegedi, pécsi, sztálinvárosi, békéscsabai, 
gyógyszerész helyzetének javítása.,körül? Mind miskolci, debreceni és igen sok budapesti gyógyszer
sürgősebb a gyógyszerészek körillinényeinek meg' · tárban miként javultak és javulnak meg a dolgozók 

"VJlZSf(3H!sa·és a hibák javítása. Legégétöbb.aJakás- · munkakörülményei; és milyen recepturai problé
Viszonyaink rend'ezése. Szükséges, hogy .egésznapi mákat oldottak meg, vagy. miket nem sikerült 

munkánl,t elvégzése után·· meleg megoldaniok. A kívánságok közlése mellett elha· 



l 

nyagoljuk elért eredményeink tervszerű köz!ését. colj írf\shan is a szacialista ~~~(~~:'!~~;~~e;~; 
Vllágosan látnunk kell ugyanis.és fel kell világosi~ Igy is felszínre került ugyan 
tanunk: az egész szakmát, hogy az államosít.áskor mény, néhány új név, több komoly .. 
lllilyen elhanyagolt állapotban vettük át a gyógy- amellett, hogy ha nekifognak, tudnak írni 
szertárakat és lakásokat és mekkora utat tettünk. szerészeink és van bőven témájuk is. ·De ez1eket 
meg azóta ezek helyreállításában és újjáépítésében~ az írásokat ne kerülő. úton, ne egymással tö,rt.<nő 
Hogy az eddigi eredményekből mindenkikövetkezc levelezgetések útján kapjuk meg, hanem egyenesen 
t1>thessen: néhány év alatt csak kmszerűgyógy.- nekünk küldjék el és a -szaksajtóban -megjelent 
szertárakés lakások lesznek a szacialista egészség.. cikkekre a szaksajtóban válaszoljanak. Agárdi, 
ügy,nek ez.en a szakaszán. Ehhez azonban elenged, János dr., Barabás Gézáné, Dvorszky József és 
hetetlen, hogy minisztériumunk, közponhil\k és Rédiger Béla dr. írásait ez .a mozgalom juttatta .~l 
vi\llalataink segítségével állandóan számon tart- hozzánk. Közleményeik megjelenése után nyilván . 

. hassuk: hp! . és mit építettünk és hogy ebbert .. az· . ők is szakmai {}tthonuknak tekintik majd a szak
. évb.en mit tudunk még megvalósítani? Kevesebb sajtót. Tudomásul vesúk; hogy irásaikkal-is ~lő

lesz á megismétlődő panasz, ha a szaksajtó állar1, mozdíthatják az országos tapasztalatcsere kibonta-
dóa:n közőlheti kormányunk új gazdaságpoliti- kozását. · · 
kájanak egyre szélesebben kitáruló lehetőségeit · . 
és eredményeit. Dolgozóink életszínvonala emel- TARTSUK SZEM ELűTT 
kedesének újabb és újabb bizonyítékait 1 Ehhez hogy >>A Gyógyszerész« ··a Gyógyszerész Szak

·kériaszaksajtónemcsak a felsőbb szervektárnoga- csopor_t hivatalos' lapJ· a, Sz_akcso_ po_rtunké, ame_: 
tasát, hanern minden gyógyszertári dolgázó épí_ tő 

11 -1 kel · t lyet minden komoly szakmai probléma felvetésében 
bírálatát és segítségét,· aki szívve ·e ek resz' és megoldásában megkérdeznek és meghallgatnak. 
vesz a szacialista gyógyszerészet rnielőbbi meg~ Szakcsoportunk vezetősége ott van, kezdeményez 
l!'rl!intésében. . és előterjeszt rnindenütt; ahol a gyógyszertári 
DOLGOZOINK A LEVELOKBEN dolgozók munka és életkörülményeiről tárgyalnak. 
· · · · · · De szakcsoportunk is csak úgy fejtheti ki teljes 

. nem mindig »belülró1« bírálnak; nem mindig Íígy, · hatóerejét, véleménye csak úgy lehet az egészség
mint a gyógyszertárak gazdái.. Nem bírálják ügyi kormány és a szakma közös akarata,· ha 
ugyanilyen belülről jövő kritikával ~ a szaksajtót . a szaksajtó hasábjain minél ·többet és többen 
sem. Nem írjak meg és nem mondták meg azokon. foglalkozunk: a továbbképzéssel és .az V. Magyar 
az értekeile teken sem, ahol nem egyszer jelen V:()lf Gyógyszerkönyv megjelenése és közeli életbelépése 
a szaksajtóképviselője is : milyen közleményeinkkel folytán felmerülő . feladatokkaL .. ·Szakszerveze-
kőz~Jítjük meg a legeredményesebben a szak111ai tünk, . szakcsoportunk · munkáját, a. Szacialista 

· . továbbképzést? Nem közlik azt sem: hol és melyik Egészségügyért-moigalom fellendítését .és elrnélyi~ 
területen harcoljon' a szaksajtó azeddiginélcéltuda~ · tését is azzal segíthetjük leginkább, ha elküldik 
tosabban életkörülményeink megjavításáért? Nerrt hozzánk a legjobb ésa minden tekintetben példa
tudtunk még megoldást találni arra: milyen rnutató felajánlásokat Elsősorban. a-111agyár Dolgo· 
módszer alkalmazásával bírhatnánk szólásra még zók P ártja Ill. .Kongresszusának tiszteletére, aho
legalább 1360 gyógyszertár dolgozói t és vezet5it? gy an ez a lj! 4-es budaörsi gyógyszertár kollektív 
Kívülük az egész gyógyszerellátás hálózatát. Nem· és egyéni Jelajánlásaiban is megnyilatkozik. Tuda
közeledneka szaksajtóhoz. Nem érz)k, még mindig tositanunk kell, hogy arnint a pártvezetőség 
nem érzik személyes ügyüknek a saját sajtójukat; tagjainak kijelölésében ininden öntudatos dolgozó 
Nem látják, még rnindig nem látják, hogy a szoeiac állást foglalhatott, úgy pártunk III .. Kongresszusa 

·lista' szaksajtó mindent · rnegírhat, közzétehet, ú jabb jelentős állomása: lész a szadalizmus t építő 
amit a szakma rnunkaközössége- akar és elhatár()z. dolgozók, népünk további felemelkedésének és 
Mert a szocialísta szaksajtót ·csak a dolgozók jólétének. Pártunk és népünk összeforrott, elsza
írásai láthatják el eleven szak!llai anyaggal. Aszo- ki thatatlan kapcsolata jegyében versenyezzünk 
cialista szaksájtó csak a dolgozók élő, építő bíráJa• a legjobb eredmények eléréséért a Ill. Pártkon- ·. 
tá val javíthatja munkáját . és válhat az egész gresszus tiszteletére J. 

··· ·Szakma. vaJóban•szeméJyes. ügyévé-a- SZ{}CÍaJizrnÚS· · ·· - · ·· · 
építésében. SZAKCSOPORTUNK V!DEKI HÁLÓZATA 

VIZSGAUUK MEG, 
hogy a szaksajtó szerkesztőbizottsága rniként nőhet 
országosszakmai rnunkaközősséggé és rniben segít
het nekünk, hogy .mi is jobban, színvonalasabban 
és harcosabban tudjuk az egész szakma ügyét 
szOigálni. Hogyan adhatunk határozottabb. irányt, 
f()kozott ·· lendületet yersenymozgalmunknak? 11'\}c 
ként jussunk el odáig, hogy minden gyógyszertar 
írja meg prob1émáit a szaksajtónak? ... A Vesz~ 
prém rnegyei Gy .. V. elindított egy olyan rnozgal
friiit, amely valójában a szaksajtó feladata: >>Har-

hamarosan országszerte kiépül, Ez lehetűvé teszi, 
hogy minden rnegyei · központban megtalálju_k 
a legmegfelelőbb gyógyszerészeket, akik vállalják 

··a cikkek összegyüjlését, vállalják és elvégzik 
vidéken á. sajtómegbízotti, szerkesztői rnunkála
tokat. Amíg azonban idáig eljutunk,· csak az 
önként jelentkezükre számíthatunk Kérjük a 
dolgozó gyógyszerészeke t; >hogy e·· fontos 
bízatásra minél többen vállalkozzanak. 
a szakfelügyelőket, legyenek segítségünkre 
hozzáértöbb kartársak kivál<lgatásában. A_ .. ~ ;zoc:ta;c 
lista szaksajtóakkor lesz v.alóban az egés-z.si•lkrná<~, 

ez a lelkes tábor. is velünk egyiittfog .harcolni 
l'!~::~~é~~dg;színvonalának emeléséért,. a szotialista · 
", rnielőbbi megvalósításáért 

· Székely Jenő 

FORMULAE NORMALES . 
. Az V~- Magyar Gyógyszerkönyv megjelenéSe __ szüks~ 

gessé tetle a 202.110/1948. N. M, számú rendélettel közzé
tett- _Form ul ae Normales ·szabványos vényJ:ni,ntiiinak tttdol• 
gozását. Ezért ai- Egészség-Ugy:!- Minisz~éri~IIl_)Tiég_ ::i ~52;ben 
felhívta_ az egyetemi-. klinikakat, kórházakat, fendelö-intéze
teket, szakrendeléseket, hogy az érvényben levő szabvány
Véhyminták k;özül jelöljék meg aZOkat,. aril~lyek .gyakOrlati 

· tapasztalataik_ szerint mar elavultak; és_,jaVa'Solják a -minden
napi . gyakorlatukban jól bevált vények .. felvételét az új 
Fo. No.-ba. · 

. _.,,, Az Eü. · Min. 1952. év .:végén az .új Fo·.,No: sieikesz- . 
téSére 'bízottságot névezett\ kL E' biZOttság élriöke Fritz. 
Gusztáv dr .. , titkára Nánássy LászlO dr.-,_---tagjai:--Andor 
János, Bartmann Tivadar, f\edveSsy ._.György.· dr.,_ Ligiti 
Viktor, Katona Kálmánné,. · MagyaroSsy -1~'érencné, Szilágyi 
GéZa dr. · · .·. 

_ A' bizottság álÍ"alÍdó ·kapcsolatban· volt, _a. _SzakszerveZet 
sz3ktsopor.tjaival,. ·gyakorló orvosokkál ·és .gyógyszerészekkel, 
és ezek véleményeillek meghallgatása alapjan. -.részlet~sen, 
feldolgozták _ a vényekkel _ kapcsolatos javaslatökat,: _ qjítá~ 
Sokat, észrevételeket, sZakmai tapa"sztalatokal A_szerkésitő
bizott-s'ág -gondos szakmai elhítátás alapján~ az 'akkor rtlég 
kéziratball levő V~ Magyar 'Gy~gyszerkőrty:\-;- ~lőídtsaírtak 
megfelelöen, a legújab b tudományos etedtliények-kél· :eg;ybe
vágóa_n, __ -a gyakorlati. szükségszerűségekhez_ :ig{l_Wdva- szerke_sz- · . 
telte ·meg :az egyes· vénymintákat._ · · 

Nem ismertetjük részletesen az új Fo: No. vényeit, 
a beosztásokat stb., csupán azt emeljUk kí, hogy a szerkesztö
bizot~ság· .különös gondot fordított :·a vények-. szigrta-t-uráin·ak 
megadáSára; Egyes \Tények mellett »megjegyzéS«_~kéflt ·rész
letes hasinálatt utasítást- kőzölnek. Ennek haSzrl-át a_ rendelő · 
ofvosokqn kívül 'főként a- gyói}yszerész~k- látj~k.. Sokszor ' 
megtörténik -ugyanis, hogy a -bi:!teg_ elfelejti- az orvo.s _:élő· 
szóv'al _adott: utasításait_. 'és a gyógyszerésztől kérd~Zi _meg 
a gyógyszer használatát -Ezzel- a_ megoldással fl_gyógyszerész 
pontosan megismételheti a hely.es utásítást 

szükségleteit és _perspektiváját. Egy-két .érdekes- adat.ot 
közölt arról, hogy mennyi anyarczsot arattunk a mester
ségesen fertőzött tozsföldeken,- hány kg m*kgubót dOlgozunk 
fel és ebből mennyi morfint termelünk. A hazai csipke,· 
bogyó termésből pl. többezer kg »C«~vitarnint lehetne elő
állítani. Részletesebben foglalkozott az anyarozs~alkaloidák 

~és a digitálisz-glükozidák előállításának kérdéseivet _.Végül 
értékes javaslatokat tett .a hazai drogok fokozott mértékü 
hasznosítására. Garay Andrá$, a Gyógynövénykutat(l-lntézet 
tudományos munkatársa »Az alkaloici-ak és glükozidák kép~P· 
dése, élettani vonatkozásai_, különös tekintet-tel az anya
rozsra és- -Digitalis·ra« címmel összefoglaló referátumot 
adott elő az idevágó irodalmi adatokból, részben kísérleteiből. 
B'ékési Miklós a · mezőgazdasági tudományok_ kandidátuSa 
»Az anyarozstermesztés· biológiai problémák címmel -ismer~ 
tette' ai anyarozs meste'rséges fertözésének eredményeit 
és egyes, a termesztés ~erén megoldandó kérdéseket. Sár~ 
kány. Sándor- professzor, . a_ biológiai tudományok doktora 
:Y)Az alkaloida-mák kísérletek jelenlegi állása« címmel --b~zá· 
molt 8. ve4etése alatt álló, több évre visszanyúló .kísérlelek 
legújabb eredillényeirőL 5- különböző helyen, 16 fajt~yal· 
folytatott kísérletek kapcsán sikerült legalább 0,006% 
morfintartalmú olyan fajfákat szelektálniok, melyeknék 
zsírosolaj tartalma .'és ezer-rnag·súlya is megfelelő. Az újab b 
kísérleteke;t már a magasabb ·és kiugró -morfintattalmú 
fajtákkal végezték, majd tovább szelektátva rátértek ''az 
egyedi vizsgalatokra is. 4000 analizisböl niegállapitöttá14 
hogy a morfin·tartalom fajtajelleg .. ~ Vö.Igyesi dr~ mint 

. a fitDterápia nagy híve, errevonatkoZó adatait, eredményeit 
és a Szovje~uniób~n szerZett tapasztalatait ismertette. 

LAPZÁRTA UTÁN llRKEZEI.T 

-A MAGY AR RADIÖ 

ll. 

·_ Lérty~es .-újítáSa ai új_ ·Fo. No_~ nak, -ho~_· _ott,. ahol .. erre 
szúkSég vol-t, részletesen -közli a vény :gyógys~-ettári eikészí
tési médját is. Nagy-előnye e munkának, hogy _oly~uí gyógy
szer _mellett, -amelynek nevét_ -az_ V. Magy~r, Gyógy.szerkönyv 
.megváltozta_tj~ min,den :,~etb_en. zárójel_ben __ tQnteti,_. fel a· 
IV~ __ Magyar· GY-ógyszer könyvben .- szereplő · elnevezést .. _ is ; 
így_ ez a vénygyüjtemény az új._ Gy~ K •. ,plegje~{!f!ése_ .utáhi 
ú._ n. ___ ~türelmi i-dó« alatt_. is _ha_sználhat_ó-lesz~ :A :kladvány 
:ét-tékét nagyban emeli, hogy_ nemcsak a:Fo. No. __ y_~nyeket 
tartatmazza,: hariem. az· új gyógyszerkön~y .!eszietes_ orvosi 
mag}'atázátát is, ei:zel kül9nősen a gya}{o"rló .orvosoknak 
tesz nagy szo1gálatot. Az új_ Fo. N_O, elq~el*thafólag- már~ius' 
hó_ végén· jelenik illeg és __ ~az _Ep._ -~Un.- mindeiJ ·_orvos_nak és 
gyógyszert~.rnak térí~és-~entesen elküldi. -_ - . N. 

feÉ[Uár 20~án éste 50 perce~ ajámiéklilűsort sugá'r-zOtf.a-bt!-d~~ 
pesti és vidéki 'gyógyszer:vá11alatok dolgozói tészére. Néhá-ny\ 
eddigi rövidebb híradás után ez volt :az ds& kolléktiv meg4 

emiékezés a gyógyszerészek valóban -áldozatos, hösielmun4 

kájáról. A Magyar Rádió hangsúlyozta is, hogy az orvosokkal, 
az egészségügyi dolg0~ókkal együtt- ·nem -utolsó. ·Sorb~m --a 
magyar .gyógySzerészek ·felelősségteljes- munkáján is -múlt, 
hogy a beteg dolgozók az 'influenza-megbetegedések idején a 

. lehető leggyorsabban folytathatták termelő munkájukát •. 
Azokpn a gyógyszerészeken is múlt ez,. akik nem :egyszer 

· maguk is lázasan, betegen dolgoztak, de helytálltak egészség· 
ügyi -örhelyüköh. Népünk - sugározta a Magyar Rádió _._ 
elismeréSét és köszönetét fejezi ki a_ magyar gyógysZe
részek jó munkájáért. Népünknek, minden szakma dOlgO
zóinak eit a megbecsülését a rádió a legkomolyabb szinvona1ú 
zenei rnűsor közvetítésével tolmácsolta: Es ez nemcsak 'a 
kiemeit gyógyszertáraknak, gy~gyszerészeknek,~ gyógj~zer'
tári dolgozóknak szólt, hanem mindazoknak, akiknek réSz-ük 

GYOGYNÖVÉNYANJ\ÉT volt a zavartalan gyógyszerellátás lebonyolításában. Száz
. A M'ag"yar -tlldotriáTiyÖS Ak3.<féirii~::ht ... -AgrártUd()iriih1)lok' ezrek hallgatták aszombatesti közvetítési és népünk örömmel 
Osztályának· rendezésében, __ az _Oi'v:ostutlOÍI',lártyok. és: Kémiai t d , , k f' d 
tuaQmányok ·. s>sztályának 'köZretnűködésével _ja_nuár_ g6~·án. vette u omasul, hogy a gyógyszeresze · ara ságot nein 
az __ Eötvös; -toránd-__ Tti~Omáhyegy_el~trl--_~syánytttni- -_-Intéze~ · ismerő munkáját, az ő kollektív kívánságuk értelmében 
tének --előadóteimébé-n _ »GyógynövényarikétOl«::t_~ftö_tt-j _ most a Magyar Rádió is rnéltónak találta az elismerésre. 

Soó R,é:zs5· -Kössufli·d·Uas ak_a_<férriiku~-~: az-;_AWár.tud9- E.s ott ültünk mi is a rádió mellett és szívdobogva hallgattUk 
máriyok. Osztályának . -elnöke megnyitOjában Jsmettél;te ·- ezt a nekünk szóló lelkes üzenetet ••. 
az ankét célját és a hazai gyógynövényügy multját. Meg-. Hallj' uk, hogy a J·Övőben egy-egy kollektiv aJ'lí'ndékmíísor 
említette az első ha_zai kiá.d3sú ludoi:nányos .-'könyveket, 
melyek a·- gyógynövények~el, a:ZO'k_ :.flaszifálátáYáL foglal- keteté·l;Jeh rendszeresen meg·- fognak emlékezni a kivá19 
koznak; -kitért· á gyógynövénygyüjtés, .termesztés -érdekes munkát végző gyógyszeréstektől, ~ gyógyszerelHít-áS .többi. 
multjára- :is;- k"iemelve· :Augu&tüt--:Béla.·.-,és-,_}~átet . .,Béla ·'érde- · dolgoZóiról. ,KívánatOs volna, ha ezt a folyamatos meg-

meit. ~·emlékezést összhangba tudnánk hozni a Szociálista Egészség-
EIOszöi' Tuzson- Pál, a.'kémiai liúÍotháfl)iolr_-kandidátusa, ügyért.:mozga1om kimagasÍó eredményei vel. _.Igy v.álha_tna ·a· 

»Gyógyh3!áSú ·anya~ok .. l,dnyerés~f- cíplmd __ t:~. tar~ott: ~sszeiog- Magyar !{á dió egy-egy aJ· ándéklem.eze szecialista ve .. rs. e_··n·y~ laló_; :beszatnoló, -ertekes ··es -erdekes cloa_ as:t.: FőtJb,·vpnalak-
-b~n -ismertette , a haztii -iY~rláS ·--hélJZetét,_ ·eredményeit. · mozgalmünk leriditő erejéVé l 
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• ·. A körzeti orvos és gyógyszerész együttműködésének . · . , 
gyakorlati jelentősége a falu szoeiális. egészségügyénel.: kialakulásában 

Ha nemcsak átmeneti nehézségeinket - az teket és arcukon látom : meggyőztem őket. Sok 
esetleges anyaghiányt vesszük tekintetbe az oryos olyan orvosság van, melynek bevétele komplikált 
és. gyógyszerész együttműködésében, haném egy !pl. Bilospect). Nagy segítség mind az orvosnak,· 
magátólértetődő, természetes, a · távoljövőben is. mind a betegnek, ha a gyógyszerész újra meg 
állandó, egymás melletti, egymá~t erősítő vis~o- újra elmondja, megmagyarázza. Ehhez szükséges. 
nyunkat akarjuk kiépíteni - véleményem szerint . tehát az új szerek isriler~te, ezek irodalmának 
mélyebben meg kell ezt a· kérdést. vizsgálnunk. olvasása, az állandó lépéstartás fejlődő gyógyszer
A gyógyszerész a multban az orvqs famulusa volt iparunkkaL De semmiesetre sem szabad egy árnya-' 
Ebből . alakult ki lassan az önálló gyógyszerészi lattal s.em túllépni hatáskörünket, . mert ezzel 
pálya, mely azonban önálló a szó mai értelmében a kuruzslás veszedelmes területére. tévedünk és 
sohasem lehetett, mert - különösen vidéken ·~ • szembe találjtik magunkat az orvos teljesen jogos 
any'agilag az orvostól függött. Gondoljunk csak ellenkezésével, lehetetlenné téve a további együt.t
arra, hogy a· >>jó orvos« jelzővel a gyógyszerész működést.. Altalában az a véleményem; hogy·ezt a 

· .nem· annyira. a szaktudásnak hódolt, hanem a: fontos problémái meg kell}iitatnunk az orvossal is. 
drága recept felíróját magasztalta. Az a pár példa, amit felhoztam, mind jól képzetf 

Ez a függőségi viszony bizonyos mérlékben ·. gyógyszerészt igényel. Az az együttműködés, mely, 
alár\indeltséget kölcsönzött kapcsolatuknak és éppert egymás tudásának elismerésén és megbecsülésén 
ez tette .lehetetlenné, hogy egymás mellé rendelt, alapszik, nem. lesz >>kampányszerű«, és. akkor 
egyertékű szakemberként dolgozzanak. Hibás volt sem fog jelentőségében csökkeimi, ha megszűnnek, 
ebben a gyógyszerészképzés is .. Csak a tára mellétti a. redukált vagy. anullá!t cikkek. .· Erneikedik 
hosszú évek fapasitalatai tudták kitölteni azt ai pályánk értéke és megbecsűlése, az orvos számol 
űrf,' ·amelyet például az emberi szervezet nerrí vele, egyre inkább nélkülözhetetlennek fogja tar-: 

· h · t · b l" 1 • 1 !ani segítségünket. · · ismerese, .a atas a11 an va o te jes j arat anság . 
okozott az orvos és. gyógyszerész kapcsolatában. Igy válik. tehát az orvos és gyógyszerész 
Talán innen ered igen sok orvos merevsége, amellyel együttműködése olyan erővé; melynek. háta.sa' 
még ma is visszautasítja a gyógyszerész segíteni- dolgozó embertársaink felépülését segíti elő. A végső 
akarását. Tudatosítanunk kell az· orvosok elöbb cél pedig csak ez lehet. . · · 
említett rétegével, hogy . ma más, alaposképzett- Barabás Gézáné 
ségű, állandóan fejlődő, esetleges problémáiban . ·~ gytár.-vezető, Budakeszi 
segiteni akaró és segíteni. tudó gyógyszerész dolgo
zik mellette. Ezer .és egy példát tudnék felhozni, A Ci Y AK O R L Ó Ci Y Ö Ci Y SZERÉS Z 
ahol szaktudásunkkal rendkívüli segítséget, hozzá-. M ű HE L Y ÉB .. Ő L. 
nemértésijnkkel rengeteg akadályt jelenthetünk· 
orvosunknak Gondoljunk csak arra az el nem NÉGY Nl;'HEZEN ELKÉSZITHETÖGYÖGYSZER · 
hanyagolható fontos tényezőre, mellyel .minden Nemrégen körlevélben hívták; fel figyelmünket~ hogy 
orvos sz.ámol a beteg gyógyításában. Ez a beteg a ritkán előforduló és a többféleképen, vagy nagyobb eiké
pszichikai érzékenysége. Elkerülhetetlen például szítési gondosságot igénylő gyógyszerek •efőirását, vényeit 
az, hogy néma maradjon a gyógyszerész és ne gyüjtsük össze. A-801-es gyógyszertárnak olyan változatos 
adjonválaszt arra amindennap előforduló kérdésre :• a recepturája, hogy nehéz kiválasztani azokat, amelye]J; 

_ mi ellen írta ezt az orvos? A Válasz erősen szlner;. ritkaságuk miatt számot tarthatnak a _közlésre, '-amellett 
az általános érd~klödésre is. Kaptunk már olyan-_kritikát- is~ 

gálhatja a kiadott gyógyszer hatását, de gyengít, hogy »csodabogarakat< gyüjtünk." Ez a birálat gondosabb 
heti, sőt le. is ronthatja, felbolygatva a beteg válogatásra ösztönöz bennünket.. Ha· azonban az emlitett 
ingatag lelkiállapotát. Alapos tudás nélkül pedig, felhívás azt a <:élt szolgálná; hogy egy gyüjtemény össze
bármilye!!. óv. ·a tos- _is legyen a v .. á1asz,- .megtörtén..: állítása alapján a· recepturát tanító kézikönyvet szerkesz..: 

szenek, a' minél- teljesebb anyag összegyűjtésére ezt o)-szá~ 
hetik a ,melléfogás; Kplnóly _iámas·z;a továbbá az gosarr kellene tm;latosítani. És- ez ne csak az or'-':osi előírá~t 
orvos)1ak az a tudat, hogy az általa felírt receptet: tartalmazza, hanem az elkészítés!, azt a módot is, amely 
a dl)zisokat pontosan ismerő; gondos gyógyszerész ··nem vált be a gyakorlatban.·. Ha· magyarázalot találm4 
l • "t 1 T· d b d 1 A afra, hogy valami miért nem sikerül, azt js közölj ük, illetve_ 
<eszt i e· eve ni em eri o og. . rec~pt írása gyüjtsük össze: Az sem baj, ha téves a magyarázat, hiszen 
közben beszélnek az, orvoshoz, zavarják; de ott abból tanulunk a. Jegtöbbel, ha téves köve.tkezteféseinket 
a. gyógyszerész, és a beteg megkapja a dosis cura- az arra hivatottak helyes "útra terelik. Kiválasztotturik 
tiva-t a dosis. toxica helyett. . és elkészítettünk négy vényt. Mind a négy gyógyszert más' 

Dolgozóink jó!Qrmán mind SZTK-tagok. lvlég · fls~~fe~~~~ész csinálta meg és egyik sem sikerült az első; 
min4ig. fennáll az a -balhiedelem, .hogy az SZTK Az első vény egy hig kenőcs: 
csak filléres,.olcsó gyógyszert ad. Itt igazán c5ak R 01 h p. . camp or, 
a gyógyszerész világosíthatja fel a beteget, hogy Adip. Janae 
minden, ami egészségének legrövidebb időn belüli aa 24,0 
helyreállításához szükséges ~ legyen az a leg- Acid. carbolíc. 
drágább orvosság is -rendelkezésére áll. A kétel- Bals. peruvian. aa ·3;0 · . . 
kedöknek siárhtalanszbr megmutatom a. 30-40; . Első próbálkozásunk egyszerű"kenöeskészítésisorrendberr. 
sőt az ennél magasabb forintért~kű aznapi recep- történt: lanolin, olaj, karbol,c perubálzsam. A bálz5aD;l· · 

~:;;;:~;::~:~Ő~~E~~~ti~' g'yóg)rs"z:er 

Második vényűnkei. ne~ tudtlik úgy ·.elk~~Ífefl-i -hogy 
lehettünk volna_ elégedve a gyógyszer »külleritével«. 

Rp. Hg. pp. alb. 
Natr. boric. 

aa · 3,0 
ZinC. sulföca;rb. 

-2,0. 
Ung ~tearini 

. . ad 100,0 

Rp. Vaselin·. adust. sapon. 

· . ·zinc. oxy& -
Tale; venet. 

. !0,0 

aa20,0 
Aquae boiic · l% 

ad 200;0 

v4nyiink-- fo~zforos. -pi{ul:z. 

Rp. Ol. phosphor. 
3,0 . 

ös~zeváiÖgatOt t 

. cera, _bolu~- aa- qu._ saL u .. J .... piL:No~ .XXX~ 
A -:cérából és a boluszbÓI nem: -~~tt ·_ képiék~riy m~~za. 

lanoHnt- tettünk hozzá.- .A készítés- menete -: a cérát 
össZeolvasztva kenőcc,:;~ pilula __ maSszáV'á_ -gy:ltrjuk. · 

· -hidegen, ·sZobahőmérSékielen·-:végezzük 
»füstöl«, -_·erős· P::P~~szagot -~áraszt, 

.jár. Ezt az. orvos bizony4ra.'számí~ 

· BOJ-es gyógysierttir · 
·vénykészítő munkaközössége 

' 

oldat 

A OYOOYSZER~SZ 

hozzáadásáyal teh~tün~ könnyebben láthatóvá. • . Ugy_3n"
a~k~r fenh szakkonyvek megjegyzik, hogy ezen reakciót 
mtratok nem adják. . 
. A reakció eivégzésekor a gyakorlatban az-t tapas~taltuk · 

hogy nitrit -~· nit;át esetében :gyaránt jód_ vált Szabaddá 
azzal a kulqnbseggel, hogy mtritnél bőséges jódkiválás
~itrátnál pedig csak sárga súneződés történt. A nitrátnáÍ 
eszlelt s~rg,a. s~ínez_ődést. először a nitrát esetleges niti-it 
szen_nyezo?es~vel ma~yaraztuk .. _Ennék kizárására elvégeztük_ 
az Igen erzekeny diazo-reakciOt, ami negatív eredményt 
adott. A nitrit sze:r;ny;ződ~st ilymódon kizárva arra gondol~_ 
tunk, ~oglf ~z eg~eb_kent .:VIZes oldalba semleges kémhatást 
mutato natnummtrat erosen savanyú behatásra az alábbi 
módon reagál~ · · . 

NaNO, + H Cl~ ~ NaCl + HNO, 

.. Miv~l a s~létr~msav híg Ol-datban is oxidál, így· elképzel. · 
heto, ~ogy az .ttt dtsszo_ciáció révén jelenlevő kevés salétrom
sav valaszt kl a reakcróban jódot. Ha ugyanis káliumjodid 
oldat_ot ~alétro!llsavval savanyítunk, jódkiváláSt észlelünk. 
Fe?he~ ertelmeben ·célszer(ínek látszott a reakciót olymódon·· 
modosttanunk, hogy a disszociáció révén keletketett salétrom:.. 
s~v.at r_negkötjük. Ezért következőképen ajánljuk a reakCió 
ktvtt;let :. kb. 0,05 g nitrithez 2 ml R ecetsava t, 0,5 g nátrium~ 
acetatot- es l csepp keményítő oldatot adunk és a tiszta 
oldatha ü-, l O g káliumjedidot szórunk. Nitrát esetén ·nincs· 
v~ltoz~s.:.- .!él?ra. mulva sem, nitri.t' jelenlétében azonni-n 
kek szmezodes eszlelhetö. A reakció kimutatási határa 5 ml 
oldattal ;{nitrit-nitrát együttes jelenléte 'esetén is} 1-:-'--10 
gamma. ;Fontos, .?ogy a nátriumacetát f_ö!öslegben legyen, 
mert ezaltal az osszes keletkezett salétromsavat ecetsavvá 
.tompítjuk le. (p~fferoljuk), .amí által a reakciós elegy hidrogén
IonkoncentracroJa pH 4-nel magasabb lesz. Ez azért fontOs 
mer:_t nitrát esetében is jódkiválást észlelünk Déhány percer: 

. belul, ha a pH 3-ra csökken, pH 2-nél savanyúbb oldatban 
pedtg azonnal jód válik ki. .- . · 

Thiringer Agnes és Küilel Dezső 1lr. · · 

A LIQUOR AMMONIAE ANISATUS MÖDOSITOH ELŰ· 
IRATA · ' · 

• -!};. ké~~ítmén~böl elvitt gyógys~erminta ritkán felel ~eg 
az elorrt kovetelmenyeknek. Meghatarczott ammónia-tartalmú 
Liq~or .. amm~niae-_f és_ Liquc;r f!-inmoniae aniSatus-t üveg~ 
dugos .uvegben pergamenttel es- cellofánnal lekötve tartottam 
háro~ .hór;apig. Háro~ ~hónap m~lva istp.é~ megh~itárl?ztanl 
a keszttmenyek ammoma-tartalmat .. A Liquor _ammon i ae 
alig v~szítet~ amtp-óni~a-tartal~ából (9,75%). A Liquor 
ammomae ams9-tus ~ledekes lett ·es 2%-r_ól 1,62%-ra csökkent 
az ammóniaotartalma. 

Az amÍnénia-veszteségnek két oka lehei: : l. Az- arnmO.;. 
níumhidroxid az· ánizsolaj egyrészét- elszappanosítj.a. 2. ROsz
szuJ. záródó üvegböl· ammónia párolog el. Nagyobb veszte-
séget az elszappanosodás okozhat. -

. . T~kint:;e, h~gy -a.z ániz!'olaj mel~eti az amn1óniurn:..gyök 
.f~JÜ k1 a. koptetc;> ~atast, ammóniumhidroxid he1yett ammó
mumklortd hasznalatát ajánlom. A készítmény ·nevének 
javasolarn : Liquor ammonii chlorati, anisafus. · Igy, állandó 
-megbízható készítményt kapunk. 

Forgács Béla dr., Ercsi 

Az ammóniás-ánizsos szesz arilmónia-tartalmának v-álto~ 
zásával Szepesy, Angela foglalkozOtt. {»A ___ Gyógyszerész~ 
1953. 7. sz.) Megallapítása szerint a nagyobbmérvű csökkenés 
?~a. a. n_~m jólzáró üvegdugós üveg. Tapasztalatunk szer-int 

-~ Jol_zaro uveg~e.n eltartva egy év után is alig csökken a készít~
'; m.eny, am_moma-·tartalma. Ez megcáfolja Forgács dr. ama: 
\ ve.lerr:_e~yet, hogy az illóolaj is leköt bizonyos/ mennyiséglí 

amrnomat. -

. Több javaslat érkezétt m'ár _r~gebben _-ls ammónia helyett 
ammóniumklorid felhasználására. Annak oka hogy az 
V. Gyógyszerkönyv mégis az ainmónia-tar.tal~ú oldatot 
írj a elő, a farmakológus szakértő véleménye volt, amely 
szerint ez_ célszerűbb, mint az ammóniumkloridot tarta!-. 
mazó oldat. 

K.edvessy György .dr 
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; A>GYŰGYSZER.l~SZ 

CjY ÓCjYS ZER!:SZTEC HN l KVSOK 
ROVATA . 

GYÓGYSZERÉSZI TECHNOLÓGIAI MÜVELETEK 
APRITÁS-PORITÁS .. 

Az eddig megjelent közleményeinkben a gyógy
szerésztechnikusok munkakörének i~mertetésével 
foglalkoztunk. Most meginduló cikksoroza~unkb~n 

·az egyes . technológi~i, munkálat~kat fo_gJuk · t?r
gyalni. Irányelvet kivanunk ~dJ.1! _a -~yogyszer~~z 
kartársak részére is, hogy az Itt kozolteket,_ Sa J at 
tapasztalati gyakorlatukkal ,kie~észítve; ismertet~i · 
tudják közvetlen · munkata~smkkal es .. :zze! ts 
elősegítsék a- gyógyszertár JObb munkajat es a 
technikusok fejlödését. · . · . · · ···. · · 

· A technológiai műveletek segít~égével állítjuk 
.elő gyógyszerkészítményeinket A technológiai 
. munkálatokat feloszthatjuk fizikai, mechanikai 
és kémiai műveletekre. A fizikai munkálatokban 
az anyagnak csak fizikai. állapotát válto~t";tjuk 

. tneg. Ilyen művelet pL az ol dá~ ':agy a ~nst~ly'?.
sítás. A folyamat mmden. vegyi atalakulas. nelkul 

· történik. A mechanikai munkálatokban az anyag
nak csupán az alakja vál!ozik meg; Ez. a_z _es_et 
áll fenn . pl. gyökerek, kergek stb. ponta_s~na!. 

. A művelet kapésán az anyagnak mmd hz;k~1: · 
· mind kémiai tulajdonságai megmaradnak. A.kemtat 
ínűveletekben az· anyag vegyi összetétele is meg
változik. ·Pl.: . vaspor és jód vizesközegben c való' 
e!egyítés!"kor vas(II)jo~id, ~eletkezik.. . ; 

· A gyógyszerek elkeszttese folyamarr legmkabb 
fizikai munkálátokát veszünk igénybe, hogy_ a 
nyersanyagoka( vagy egyes ké~zí_tményeket ,~ 
megkívánt gyógyszer alakban alhthassu~. el?. 
A müveletek elvégzésére, ill. a niunka megkonnyt
tésére különhöző. eszközök és gépek állnak .rendel
kezésre. Eszközeink és gépeink azta cél t szolgálják, 
hogy a gyógyszer előállítási munkáját gázdas.~go; 
saböá és minőségi szempontból megfelelobbe 
tegyük. . • . "t. 

Az egyes műveletek ismertetését az apn as 
és porítás munkájának tárgyalásával kezdjük 
meg. 

Aprítás . . 
A galanusi készítmények nyersanyagainakfel

dolgoz~s~ban a leg~y.akr?bban előforduló--~ű,yele! 
az apntas; Azapntas lenyege, hogya kulso;_<;r? 
az anyag belsejében levő összetartó erőt legy?";l, 
az anyag részei szétválnak egym~s!ó~, J:.z apntas 

~~-·•······· · · •módszereimindenkor az-anyag mmosegehez·alkal
mazkodnak, vagyis. a különféle módszer:k _k?zül 
ki kell választanunk azt, amelynek segitsegevel 
a kérdéses anyagoÍ a legkönnyebben, a legkisebb 
erővel és a ieggyorsabban részekre· oszthatjuk. 
Itt meg kell ismerhdnünk, röviden érintve, ~:Z 
anyag tulajdonságaival.· A nyersanyagokat ebbol 
a szempontból feloszthatjuk: . .. 

l. Merev anyagokra; melyekre Jellemzo, hogy 
kis erő hatására is széttörnek. Ezen anyagcknak 
;ugalmasságuk nincs, ezért a "rájuk ható és. alak
változásra kényszerítő erő hatására szétesnek. 
Pl. tökéletesen szárított drogok, kristályos réz
szulfát.· 
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tüsszentés és·. az. órr-nyáikatárlya 
·i5sin1;erl.őd,ése, aKKor kezünkbe kevés"" vizet téve 

és zsebkendőbe fújjuk ki, 
i.y h~tm;~~,~~~;'m~1~í~~\~~fk e kellemetl~n. érzéStől. 
"'. művelet alkalmával· előforduló 

~;;r~\~l'~;~~1~~~;~n akarunk még itt röviden rámu-• (robbanékony) anyagok porításá-

esetében, rieljogy valamilyen 

kitisztítása _ savaz.iss8l, égetett_ mész_ (szilikagét) kicserélés 
(Kozák~ Farkasné); Évente újítandó lejáratos drogok 
feltüntetése és kicserélése (Nagy). 

r; ....... ~~~;E~t:~~~k~eltl !;v~~i~giy~~á~~z~n~~u~n~~k.~ Pl. kal.·, klorát és 
mert súlyos ·szeren •· . 

IV. Orvos-gyógyszerészi kapcsolataink továbbfejlesztésé-
vel (telefon, írásbeli értesítés stb.) hiánycikkek és helyet{!? 
sítések célszerű ismertetésével - biztosítjuk ·továbbra- ·is 
a kollabörálást és a zavartalan gyógyszerellátást Vény~· 
alaki. hibák, valamint _ erőshatású szerek hiányos felíi·ása, 
az, inkompatibiliák, nem létező erősségű különlegességek, 
olvashatatlan vényaláírás, dátumhiány stb. megszüntetésére 
és_rektifikálására bevezetjük a: házi retaxát (Nagy). Ez meg
szünteti a betegek oknélküli küldözgetését, ami egyúttal 
a zavartalan gyógyszerellátás lényege. a keverék robbanása ... 

anyag "tulajdonsága, hogy erősebb keveréskor 
.a pisztillusra ráragad és így munkálatainkat 
megnehezíti: Ezen anyagok porításánál a pisztii
Iusra gyakorolt nyomást csökkenteni kell. Vannak 
"olyan anyagok is, melyek könnyen elfóly'ósodn~k 
porításkor erős dörzsölés esetén. Vannak anyagok, 

. amelyek .közvetlenül nem poríthatók, .. mintpl. 
a viasz, szilárd paraffin, kámfor és a gyanták. 
Ezeket, ha más pornemű anyaggal kívánjuk 

.. homogenizálni, úgy járunk el., hogy az · anyagat 

.. könnyen elpárolgó oldószerben feloldjuk ,éS ezután 
keverjük el az oldatot poralakú anyagokkal, 
majd óvatos melegítéssel eltávolítjuk az oldószerL. 

A drogokat maradék nélkül kell porítani és az 
-· aprítás, ill. porítás után ismét meg keiLszárítani, 
mielőtt az állványedénybe tesszük. 

Hogy az aprított, ill .. porított anyag:egyen
letes eloszlású, vagyis homogén legyen, szükséges, 
hogy azt mégsiitáljuk, ilL rostáljuk Szitálás 
után a port ismételten összekeverjük. A szitálási 
műveletekkel, .a sziták ismertetésével következő 
alkalommal foglalkozunk. 

\ 
Gyógyszervizsgáló.Laboratórium 

M unkaköiössége, Budapest ; 

SZOCIALISTA •. 
·E Ci!: 5 ZS!: Ci üCjYIÓ: RT ,MOZCi'ALOM 

1/99-.ES VAG! GYóGYSZEirf.ÁR DOLGOZOINAK · 
FELAJÁNLÁSA 

· 'Az· i/99. sz;. gyógyszertár d~lgozóiaz 1954iév cL 11egye
.dére.az··alábbi k!;>llektív felajánlá~okat_ teszik: 

L Jó szakniaL munkánk -m~gjavításán~k alapj 3:_ ? __ foko~
_zott gyógyszérvizsgálatl Ezért_szákmaimunRánk me~javí~ás<l 
érdekében bevezetjük a belső ellenőrzést (Hoffmann). -A veny.,. 

·-csere kiküszöböléSére megszüntetjük_ az eddigi szárnragasztást 
éS bevezetjük ~egyelőre ~ .. I.-10-szátúig;a-!ik_BY~en~-~~x:t. 
A'z !Jgysége§ expedíció (egyseges csomagolas, lekotes,_ szaru, 

V. újítási ·javaslatként sürgős intézkedést -,kérürik; 
hogy az általunk bevezetett és gyakorlatban ·b_evált -:
a krónikus légcsőhurut esetén szinte nél~ülözhetetlen Syr. · 
bromoformii camp. készítményt azSZTK terhére. rendelhetövé 
tegyék (Rédiger). Heydrich Károly 2/28. >A Gyógyszerész« 
1952. XII. l. számában ismertetett előiratot kipróbáltam 
és· azt anyaghiány miatt az alábbi -tnódosítással ajánlom: 

Syr._ -bromoformi{ camp~. előiráta: 

Papaver .. Rhoead .. Flor 20,0 g 
6 óráig áztatni 

Aqua destillala-ban 400,0 g 
melyben előzőleg . 

Acid. citricum-ból 0,30 g-t kell oldani, 
a sajtoláskor sz~nvedett mennyiséget deszt. Vizzel 
pótoljuk, majd. . :·_.=: 

Saccharum . _ 450,0 g::ál- szirupot főzünk, 
kiegészítjük és flanelion szűrjük. · · _ 
Ha kihűlt a szirup, akkor a-következökét,adjuk hozzá: 

Spir.-- concentr. . 90,0 g · 
Gylcerin . . 4010 g . . · 
Ol. aurantii cort. gt. V. (ha nincs, akkor: Tinct.-·aroma

tica) 
Bromoform · 
Tind. ·benzoes aa __ gta 

2,0 g 
10,0 

Rubinpirosszínű, kellemes, . jellegzetessz.agú, édesíZű 
_szirup. Sűrűsége: 1,190-1,240. 

l kg .Syr. bromoformii comp. ára: 31.- Ft, 
100,0 g (Dos !.) ára pedig [1.10 Ft, 
tehát olcsóbb, mint a Decact saponariae "doS. -és in"ás 

hasonló agyonunt likviriciás és ánizsos köptetők. . 
· Heydrich kartárs szerint 1952. XII. l. 243. oldal 

»a bromoform .nem kapható, külföldről kelL behozni.« Ezt 
megcáfo!Om, mert részben_ át diszponálás rév~n van még 
az országban elég sok elfekvő inkurrens_ bromoform, azonkívül 
pedig vegyiparunknak a_ -bromoform előállítása - .szükség 
esetén - különösebb gondot nem okozna. 

Mivel B als. tolutani nem kapható, így az -általam .helyette 
ajánlott Tinct. benzoes nemcsak- a hiányt pótolja, hanem 
-a hurutot és a görcsös köhögési ingert hamarabb megszün.,: 
teti, sőt konzerváló hatásánál-fogva a bromoform esetleges 
bomlását is meggátolja. 

A bromoform előállítása ügyében már levelezésben · 
· vagyok a Vegyiipari Vállalattal, úgyhogy kb. 1-2 héten 

belül erre konkrét ajánlatot tudok csatolni. 
· ll.édiger Béla dt. 

megfelelő edényzet, haszn~lati utasítás· !_üz:.t~s ~e~- . 
régi -szignatura Jekaparasa--:stbJ:·_-JelJ_enor~esen_:kn_rul E készítmény bevezetésével nemcsak-a kiónikus légcsö-

azonossági, _minőségi kvalitatív __ és hetenként -hurut hatásos gyógyulását érjük el, hanem olesósága m,iatt 
kartárs elkészített- gyógyszerét. esetleg minőségi népgazdaságunk számára tetemes összeget- takarítunk meg. 

is.eUenörizzük (Rédige,r.dr.). ________ -_. VI. Tudjuk, hogy gyógyszertárunk lánqúm médjára 
szemp_ontjából,, _vi-zsgázo.tt . kapcsolódik népgazdaságunk szecialista termelési munkájába. 

vényolvasá:sra 'oktatjuk_ (Nagy dr., Ezért termelési értekezletek sűrűbb megtartásával .jobban 
és ·takarítónőnk -stakmai-képZésével rá tudunk -mutatni munkánk közben előforduló hibáin~ra, 

ezévi technikliskér)ző-iaiifolyam:; Problémáinkra és ezek kiküszöbölésével elősegíthetjük me
(Nothenclatuta-- gyakorlása. 1 gyénkben a- még jobb gyógyszerellátást, a magasabb -szín· 

stb.) (Hofmann,. R.édi~er, _Kudar, - vonalú gyógyszerkészítést. 
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· Actci Pharmaceutica ·Hungarica 
. \ 

Az Acta-- Pha·rmaceutica Hurigarica·;--. a-. GyógYszerész 
-·szakcsoport tudom:áfiyos f()lyóiratának elSő ~két'_s~_áma;:i~_53. 
·év végén megjelent. Azóta ugyan minden étdeklOdö;·ka;t~1r
. sunk kézhezkapta ezt a folyóiratot, m~gls sz4kségesnek Iáfjllk 

az első két számban megjelent dolgozatOk i"övid iSmertetését. 

1. szám; 

V astagh Ot/bor és Vastag h G(Jborné a metionin ·és. a 
cisztin bromatometriás meghatározásával foglall{oúi3k 
A módszernek jelentőséget ad _az, hogy. pl. b.blettá~- formá
jában forgalombakerülő készitmények meghatározásá_! -_ is 
lehet~vé teszi. A két vegyület közül, melyeis- kéntartalmú 
aminosavak, _különösen a metionin játszik újabban> font-os 
szerepet a gyógyászatban, főként __ kölönböző virusos:_rnáj-

. megbetegedéseknél. ' 

Tuzson Pál ·a paradicsomlevél tomatin-t3rtalm3nak 
változásáról _ közöl ·adatokat. A tomatin, illetőleg _ebből 
a glükozidából hidrolizisseJ elöállított aglükon, .a tornatidin 
szteroid hormonok szintézisére alkalmas kiindulási <'lnyagot 
szolgálfat, tehát ipari szempontból js érdekes és · jelentOO 
kérdés, hogy a -törnatint tartalmazó szilvaparadicsom, · Vagy 

· ribiikeparadicsom levelei mikor tartalmazzák a . legtöbb 
hatóahyagoL · 

·czuczy G!/Őzö;(,lolgozata az It{t~ana~con meghatárOzásával 
. foglalkozik. Az éti~stelenítésre, illetőleg narkozis bev~zeté
sére ~ntravénás illjekció formájában alkalmaZott Iritra
narcon (Kemithal, 2-tio-5-allil-5-ciklohexenil-barb~tursa:y) ·a 
magyar gyógyszeriparnak_ új készítménye. Az. úgyl).eye~tt 
tiobarbiturátokat. köztük ezt a vegyületet is világSzerte 

. csak -a_legutóbbJ években- kezdték. használni. Czuczy Győzö 
eljárása- a vegyület ezüst-só alakjában való leválasztásán 
és az ezüst-felesleg visszamérésén -alapszik. 

Két dolgozat foglalkozik a klóraeetariilid ·kérdésével. . 
A _··feJiacetin ~gy-úl Dfigyipari :elő~llítási- módja, amely léri_ye
~gesen egyszerűbb és -olcsóbb; mint a régebbi_ módszére_k, 
mellékterrnékként klóracetanilidet swlgáltat. Nemrég derült 
kj, hogy . a fenacelin esetleges klóracetanHid-szennyezései 
komoly methemoglobin képz5dést okoznak, .· · 

Zöllner .Gyulárié· a fena:cetin- klóracetaniÜd~tartahnánák 
kémiai úton történő még4atározásáv~l foglalkOzik._ -Eljárása 
azon alapszik, hogy -az amilalkoholban oldott vegyüleüöl 
a klQrt féni nátriummallehasítja,··az· oldat párlatmaradékát 
káliumhidroxid , hozZáadása rnellett elhamvasztja~ majd 
a klorid-tartalmat méri. 

Fekete Balázs a klóracetanilid által okozott liemi· 
globinémia mértékével , foglalko~ik _ farmokologiai -kísérletek-
ben. Vizsgálatainak ·célja --az volt, hogy megállapítSa -_a_ :fe·n
acetinhez kevert különbözö . mennyiségű klóracetanilid 
ezirányú hatását. 

Szás,z· György_ a prokain és a- prokain- b~mlásterméke, 
a - Paraaminebenzoesav elválasztását oldotta -meg _p-apir

okronratográfiás_ módszerrel. -Oldószernek -_n-butam~l; SÓ~;IV 
és viz keverékét használta, reagens para-dimetilamino
b~nzaldehid. A ·módszer igen érzékeny, segítségéve!_ 200 r 

,<~:~"., ······· -, --prokain· "mellet-t _. .0,2-_"·'- r·:' para~.am,inobenzoesav,, --jeteniétéL~Js_ 
ki lehet mutatni. Az eljárás tehát alkalmas a prokain bomlá
sának kiniutatására éspedig ·nemCsak szub.S-ztallcia .. eset én, 
hanem gyógyszerkeve~kekhen vagy_ gy'ógyszeres/oldatok_ban 
iS. 

Bánytii Vera, Milch" -GYörgy és- Szász György a 'ptok'3in 
·. 'közvetle_n brornatometriás rnérését dolgozták ki._- Az· -é! járás 

gyors márlszert szrilgáltat -a ·prokain sósavas közegben -tört~n5 
közvetlen -bromátos titrálásár;,t, para-etoxikrizoidin indikátor 
alkalmazása mellett. . · 

Bayer István kristályos digitálisz glükozidák meghatá
rozásáfa dolgozott ki"kolorimetriás- módszert. A xanthidról 
_segítségéve} létrehozott szín Intenzitása milliliterenként 
l r. glükozidát tartalmazO törzsoldatok ri:teghatáröZ;áSát' is 

, lelietővé- tes_zi. A módszer alkalmas a primer- és szekunder 
· glükozidák megkülönbözteiésére K 

'-

A SZAKsÁJTö OLVASÖlliOZ!. 

Az v. Gyógyszerkönyv megjelenését. és 
életbelépését követ9 batajmas feladato!<, a 
továbbképzéssel, .munka.- és 
lalkozó közlemén)rek, a fuinel gazdagabban 
ta:Pasztal&tcsere. szükSégeSsé iesm. hogy a 
olvasóinak sz_ama.. a.· megado-tt kereten · belül, 
emelkedjék. Ezzel kapcsolatosan közöljük 
kal; hogy a.z Egészségügyi Lapkiadó Vállalat 
olyan lap küldését .beszünteti, amelynek 
nent újították liteg a lejárati hónap. végé~g. 
Egészségligyi Lapkiadó Vállalat minden negy<>dévbt>n'; 
-csekket mellékel »-A GyÓgyszerész«-hez. -~ 
folyamatos küldésének . legbiztosabb módja 
cS·ak -az lehetJ· ha mi magunk tartju);r számon 
szaklapunk. lejárati Idejét. 

A GYÓGYSZERÉSZ 
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