
Továbbá vállalják, 
beül telik. 

A Bácskiskunmeggei Gy; v.- márcíus 28-án_' Ke-csÍái~étén -
mégtartott értekeztetén olyan,- kijelentés hangzott -el~ hOgy 
a vállalat gyógyszertárhálózata a legnagyobb :·kiterjedésű 
mezögazdasági területen működik- P~Jaj_ánlások _·azonban 
márciu$ 28-ig még ne_m történtek~ ___ Pedig' éppen a-Gy._N;~fól 
kapotf érlesülésünk .szerint Szof;Jonya Béla- tataházai ;gytár:o 
vezető- ·maga is TSZCS-tag -és -szaktudásánál -fogva -mint 
állattenyésztési szaktanácsadó folytaJ széleskör-ű-_ tevékenY: 
séget. Ferenczi Pál fajszi gytár.-vezetö.- ~vek- ót3_-ldterjédt 
kapcsolatot_ tart fenh _a meZőgazdasági dolgozókkat: Ait 
írják a Gy, v.-tól >.»sok gytár .. -vezetörik Urár- évek óta 
a legszorgosabbarr együttműködik a körzetébe eső:TSzCS~kk-el, 
Gépál-lomásokkal, Aliami GaZdaságokkal és ·egyéb_:_.intéZ
ményekkel, különösen olyan értelemben,- hogy pl. a eséplő~
gépek mentőszekrényeinek kiegészítése- a kellő időben tór
ténjék meg, nehogy a késve érkező és -felhalmozódott igény
lések következtében a- falusi gyógyszertárakban áruhiány 
álljon elő,._~.« Elisnierjük, hOgy mindebben_ rengetég: _adott 
ság, folyamatosan megszervezett együttműködés nyilatkozik 

- meg. De talán éppen ezért nem lehetne akadálya, annak, 
hOgy ezt a sok_ eredményes kapcsolatot és tiszta -SzáTidékot 
konkrét vállalásokban foglalják össze, így: kös§Ük. a nagy 
eseményhez méltó _csokorba és ajáhljuk feJ a' III. --Párt-. 
kongresszus tiszteletére ... Tudomásunk szednt a _.BácSkis-
k'uiimegyei Gy. V: gyógyszertáti dolgozói' 'is kezdenek siet-Vé
zettebberi bekapcsolódi).i_ a-. szocializrn_ús -építésének_ h9rillok
terében ·álló n;tezőgázdasági munkának egészségügyi vOnaion 
tört~nő megsegítesébe. 

A Komárommegyei V ál/ala{ dolgoZói szacialista szerző~ 
dést _kötöttek a Bábolnai Allarhi Gazc;IaSág- · dolgoZóival . 
azéit: hogy a jó. gyógyszereliátá?t biztosítsák; az .All~rúi 
Gazdaság részére·; A szerzödés pontjai a következők: -J._:Az 
Állami gazdaságnak a vállalathoz beérkezö.rendelését aZonnal 
kielégítik és ha a rendelésükben hiánycikkek fordulnak _elő, 
azok beszérzését minden lehető módon igyekeznek biztosítani. 
-~- Havonta egyszer, felváltVa,- a Vállalat -telephelyéil' és-: az 
Aliami Gazdaságban __ összejönq.ek _a segítés rnódjának·--meg
beszélésére--- A Bábolnai-Aliami Gazdaság dolgozói örömmel 
fogadták a_ Komárom megyei- Válialat dolgozóinak- kezde
mény_e~sét, rnert a._ jó gyógyszerellátás nagym~rí_ékben 
segíti ffiunkájukat. . - · · · 

A Nógrádmegyei Vállalat dolgozói közül-·szintén _több 
gyógyszertár dolgozója vállalta, hog}i. gépállomások~t, · 
TSZCS-csoportokat patron?lna~. Felajánlásaikbaq talaj
vizsgálatokat vállalnak, ezenkívül a helyi gépállomásoknak 
és -~SZC)_-knek _tanácsokat _ adriak, _hogy_ :-mikéJit tár:Olj:<lk 
a gyógyszereket ·és kötszereket károsodás n"élkül. · 

- A HEVESMEGYEI GY' V. KÖZLI 

Szaci-alista 
Az. egri ·sz;_ B.-hez 

ll /32. gyógyszertár, 

Hivatkozással az 1954. rrtárcitis -23-i 
»G)róg)rszertári dolgozók a-· meiőgazdaságért«; 
hogy · községünk be~ két állami állatorvos van, akik,tek 
felügy~Jete .alá . tartoznak -az összes , környékbeli 
Gaz_dasákok és., TSZCS-k,.- külön patronálást ezek 
a gyó15yszettár ·.csakis· -ezekkel együttinűködve t~l.je~il!Ji 

A- gyógy'siettár-'résiétől mindkét állatorvost 
hogy __ ·.amennyiheri_ problémák adódnak, azt a 
-·hivatb?zással·'{l -párt- és 
ellátásHag ,_ biztqsítani_ fogja és 
szük~ég,_ rriint_·: eddig, _továbbra 
teljesítjük:-es- 3- Birit~pusztai Állami 

Ki kell :. tériiem a 
patronálásának 
sok 
és ezen az 

M.i felajánljuk, .. hogy az 
Wuruzslást toVábbra i,S meg 
adással és- -aZ álla tonfosokkal 
sági vonal~_t emelni fogjuk. 

A- Somogymegyei Óy. V. márd11s-2l 
vári értekeZletéh a vállalat 

;~,~~~~~1!,t~~~g-: _ .. :»A-z- új 

ban és 
pontoknak 
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A k&rzeti orvos és a gy6gyszerész egyiittmiíködésének 
gyakorlati jelentősége 

Hogv a dolgozo nép akadálytalanul megkapja 
mindazt: amit .a gyógyszerésztől kíván, fbntos, 
hogy a gyógyszerész az orvosok kal .. olY,aT! kapc~o
latot tudjon teremteni, mely a kolcsanos barat-

. ságon és segíteniakarásan alapszik. Dvorszky József 
kartársam közleménye nagyon jól megmagyarázza, 

· milyennek kell lennie ennek a viszonynak. Orvos
társ~immaJ. a lehető legjobb kapcsolatot . tartom . 
fenn. Mindannyian lelkes fiatalok, akik s~eretik 
munkájukat és fáradságot nem ismerve, mmdent 
megtesznek embertársaik Illeggyógyítása érdeké-. 
ben. Ott<pedig, ahol kényelmesebbek az. orv?so~, 
a gyógyszerész kötelessége, hogy a JOb~ratsag 
révén felhívja a figyelmet és megmagy~razza .~ 
lehetőségeket : mi ·az, amit szennte meg tenm 
lehetne, vagy hogyan lehet pótol;ü , a ;nulasz!á-

. sokat? .Fontos, hogy az orvos es. gyogyszeresz. 
legalább hetenként találkozzanak, ami~or tapasz
talataikat kicserélhetik. Tervgazdalkodasunk szem
pontjából külöqösen lényeges,· hogy az orvos PS'11-
tosan tudjon a gyógyszertárakban ren~elkezesre 
álló gyógyszerekről. ~gye:: idény~eteg~.e~ek. e;e
tén az orvos előrelittasa es megflgyelokepessege 
az amivel a gyógyszerész segítségére lehet Mert 
az' orvos sokszor napokkal, sőt helekkel előbb ldlja, 
milyen természetűek a nu;_gbetegedés.ek 'éS. felhívja 
a figyelmünket, hogy nubol r~ndeljunk ~o?bet. J!;z 
állandó és rendszeres szakmat megbeszelesek nel
kül a mai gyógyszertár vezetését jlem is tudom 
elképzelni. . Munkatársaimmal egyutt azon do~-

. gozunk, hogy a munkából kiesett. dolgozók illt
előbb visszatérbessenek munkabelyukre. Ezt nem
csak a belyes gyógyszerellátással, a jó gyógyszer
készítéssel hanem a használati utasításoknakpon
tos megm~gyarázásávál, 'l. b.etegek b~ján~.k.türel
mes meghallgatásával kí;ran]uk _elerm: Fokent ez 
az a terület, ahol a gyogyszeresz kozel kerulhet 

. a néphez és eredményes népnevelő munkát végezhet. 
Németh ·Béla dr. 

gytár.-vezető, Kiskunlacháza. 

* 
Elvitathatatlart, hogy dolgozó népünk e&~s~

~~· ···· ségének védelmében- és·.helyreállításábat;t els~- .,es. 
elengedhetetlen· követ~lmény az .. ~:v?s es gyogy
szerész szaros szakmm· egyuttmukodese. 

kell. Ugyanígy dolgozik a hivatását _s"'.r ető 
betege meggyógyulásáért harcoló orvos ts ... 
zeti orvosomát gyakran meglátogatom (az 
hÚom hónap alatt naponta). Ilyenk"o;lrnd.~~cj]'~:~ 
sen kicseréljük tapasztalatainkat. és n 
nap után érezzük, hogy jó munkát 
betegeink arcán is látjuk, hogy elégeciell ek 
bíznak bennünk. 

Az elmúlt két hétben, amikor nagyon 
volt a beteg,. a gyógyszertár nyitvatartása· 
állandó összeköttetést tartottam fenn körzeti 
sommaL A déli órákban, arnikor 6 már nem 
dell, mindennap bejött . a (a 
órákban volt Jegnagyobb a -for;gaJ,,m) 
sen adta a tanácsot a betegeknek, KHWT""'" 

. a járvány elleni védekezésrőL - A ;~~~·~:~~:íi~ 
zárása után ugyancsak. naponként n 
az aznapi tapasztalatokat és az>·~~1~~;~~:~i~~~ 
mákat, h9gy másnap ismét z• 
kezdhessük a munkát. Amint látjuk, 
szoros kapcsolat orvos és gyógyszerész 
Ennek előfeltétele, hogy elismerjük e"-,,miis 
sát. Ne akarjuk egymást tanítani, 
nösen segítsük egymást . 
meggyógyításában. Legyen türelmünk a beteglte 
és mindig arra gondoljunk, hogy az orvos 
tőlüqk vár a beteg gyógyulást. 

LAPZÁRTA UTÁN 

Horvdlh J 
gytár.-vezető, Cei:léil 

A Gyógyszerész Szakcsoport 
Nagygyűlése 

A Gyó,gy,sierész Szakcsoport május 19-i 
'""'"lős<\gi ülése elhatáro~t.a, hogy swpl.,tn:ber 24, 
és 26-án Nagygyűlést rendez. Ezen a 

Régente is ,;~It együttműködés. az orvo.s ~s 
gyógyszerész között, ?.e. n.em a[!ny"Jra szakmat, 
mint anyagi, mert kulonosen Vtdeken, faluban , 
a gyógyszertár jobb vagy ross~ menetele_ t.~Jes,en 
vagy pedig jórészt az orvos kenye-kedvetol fug

.' gött. Ez' ma teljesen megszűnt. 

ái "'egés1z öPSi.á~hól nagy számban rée:zt,·es;cMk •> 

gyógy.szerés~elk iküldöt-l.e.i. A tud<>rrliányo,s és 

előadások rood•ez6sére):ri-wttságok .almaütalk. A 
sa:erészrek- -a.zwl segHheHik elő 1a ·Nagygyíi.lés 
ha -az orsz-á1g minden résztéből · megirj á:k: mUyoo 
mányos, szailomai, polit;l<ai és gym!kmla.ti 
sak szerepeljenek nagygyűfésün:koo .. A 
And,iska József dr. szwkcsoporturul<; iőtiokára 
i<üldjclk el kartársai.n!k (Szooa-tér l. A jó együttműködésh~_z ma elenge.dhe~el}él1~1 

szükséges, hogy mindketto szeresse ~JVatasat _es 
beteg embertársait. En .m~gam . mar t;nunkam 
közben olyan szereleltel kesztlem el a gy?gy_szer.t, 
hogy ennek a segítő jóakaratnak ts gyogytlama 

A ha;rmadi:k napon kerül sor B vezetőség 
tásár.a. A Nagygyűlés -részletes progr.ámmját a 

sa}tó au•gtlsztu.s,j szárriláb'an kö.zöJ.jiilk.: 

A 
' •. ·. . . . , . ·. . 

G Yo··G.YSZERESZ.· 
DOLGOZÖ.K SZAKSZERVEZETE GYÖGXSZERÉSZ·SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Felelő~ sze~kesz~ő: Székely Jenő 

''Sz<"k'"zti>bi,,oú,ág: Andriska József dr., -Faragó. Sárido~:, Kád?r Tibor dr.; Kedveasy . György dr., Király Ilona dr., Kovács 
László dr., Kun Ferenc,. Ligeti Viktor, Nógrádi Lászlóné, Végh Antal dr. 
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Winkler Lajos emléke 

1939. április 14.-én az elmúlás kapuja kitáruJt 
befogadott egy szakadatlan rnunkában, állandó 

! rf~~~~;~~'pl0 megfigyelésben, maradán dó alko-dl vándort, Winklef'Lajost. Sírjánál 
nevében Sdmlek Elemér 

és néhány rövid mondatbari 
az · és gyógyszerészi kémia · 
művelőjét. Ernléktáblája felavatása'kor 

: Széki Tibor, majd korábbi· munka' 
Lajos emlékeztek meg róla.· 

15. évfordulója alkalmából e sarok 
kedvene mondása szerint :. »p ars pro Jol o« 

részt, néhány mozaikot szerelnének fel-
olo""'""'""''. róla. . . . 

WinldÚ Lajos !863-ban Aradon'született ott 
kornok kora egyik leghíresebb gyógys~eré
Rozsrtya.y. MátyásnáL Ott szívtá magába 

JMfö-,ls magyar szabadságharc fennkolt szelle
rokona is vesztőhelyen fejezte be életét 

~l<,:~~~f~~~~:1~~'[~1 , bukásakor... Nem · tudta ·egész 
IÉ FoJ,,;t,on; hogy a magyar szabadságharc 

>~~~~~;f~e~,)t~:~' az önkényuralom mint. közéinséges 
-! akaszttattá fel, és a 13 közülcsak 
nehmnyrtak jutott az a megtiszteltetés, hogy kat oc 

tHc•uuH,ólom és puskapor oltsa kieletét. 

~~~~·~~!~~·~~;~]~~~~ megnézi a külföldLvegyi J utazásait mindig úgy rendezi, 
nem Bécsen keresztül· utazik. Béc:Set csak 
később, röviden .es futólág nézte meg,. rnint 

:~~~~~r~;~.~a}:. >>ez az- aradi születés és. feJ.fogás követ
) Az 1848-as szellemnek azemban volt 

táplálója js,Than Kátoly(l834-1908), 
mint 14 éves_ gyerek beáll a. honvédek közé, 

fegyverrel a kezébetl. harcol a magyar szabádsá
·Than Károly mint budapesti egyelemi vegytan

Winkler tanítomestere volt és a ·bunseni· 
módszereivel és célkitűzéseivel isinertette 

tanítván vá t. 
Minden kutatónak van egy tanítómestere és 
'""e~•e. Winkler rnintaképe a köppingi gyágy

Schetele volt, az ő életművébőlmerítette 
tajllan1ál a gyógyszerészi kémiai kutatások terü

Tban Károly hatása nagyszám úr fizikai-

~:~t~::~t;';i's~~~~ jelentkezik. Kb. 200-ra tehető .eimét. megjelenési helyét.és.idejét 
összeállította korán elhúnvt tanít

Szebellédy László. Világviszonylatban 
. dolgozataiból csak néhányat ragadunk ki, 

szemelvényeket adjunk rnunkásságáról. 1888-

ban indul el utoljára a Parnasszusra a vízben 
oldott oxigén meghatározására szolgáló eljárásávaL 
Attól kezdve neve általánosan ismert lesz. Tisztele
tére a vízben ol d ott oxigén mennyiségének egységét 
W-vel jelölik mindenütt. A vízben oldott oxigén 
megállapítása. után a többi . gázok vízben való 
oldékonyságát is meghatározza, a gázok elnyelési 
együtt)latói még ma is az ö adataL A jód. meg
határozására mikrcimódszert dolgozdll ki, amely 
ugyancsak általánosan ismert. Az ivóvizek össze-' 
tételének, szennyezettségének kimutatására szol
gáló eljárásai általánosan használtak. Az ammónia 
meghatározásánál kimutatja, hogy az áthajtott 
arnmóniát bórsavoldatban fellehet foghi, és rnetil, 
ofanz.s vagy kongó jelenlétében njlO sósavval 
meg lehet titrálni, te.hát csak egy rnérőoldat kell. 
A 100% -osan .tiszta etilalkohol gyors és egyszerű 
előállításá is az ő nevéhez 'fűződik, a vízmentesí
tésre az olcsó .fémes kalciumot használja. A zsírok 
és ·olajok jód-brómszám meghatározási eljárása 
is általánosan használt. A klasszikus súlyanalízis 
átdolgozásával hosszú időt töltött el, és meglepő 
eredményekhez jutott. . · · 

A kutatás terén lehetősége, helyzete. pedig 
nagyon szerény volt. Az akkori kultuszkormányzat 
a természettudományok művelését és fejlesztését 
teljesen közömböseJi kezelte, csak néhány· mozza
natot említünk ennek igazolására. Az intézet író
gépe láthatatlan írású, 8 soros, rnúzeumi darab 
volt. Dolgozatait· Winkler ezért kézzel 'írta meg 
és úgy küldte nyomdába. A nagyszámú hallgatót 
oktató tanszéken nagy szükség lett volha. egy 
gépíróra,' aki egyúttal <t terjedelmes adminisztráció! 

· is elvégezte volna. Igy a magasképzettségű tudo.
mányos . személyzetet fel lehetett volna az: ilyen 
lappáliák intézése alól szabadítani, és .azok· teljes 
eréjükkel fogla]kozhattak volna a nagy kutató 
terveinek, elgondolásainakkidolgozásávaL H:a ezekre 

· .a viszonyokra került a sió, klass-ziklúi"ioezet!el 
. intézte el.: . »parv a . sapientia regitur mundus« 

(csekély értelem. uralja a világol). Az ilyen nehéz-
': ségek .mellett is megvigaszfalódott, mikor össze

hasonlította magát és . viszonyait Scheele'vel. 
>>Milyen boldog lett volna Scheele, ha ilyen viszo
nyok közölt dolgozhatott volna, mint rrii, nekünk 
van· vizünk,. gázunk, villanyunk; Sebeelenek ezek 
közül egy ·se volt, és mégis milyen halhatatlan 
felfedezéseket tett.« Ezzel kapcsolatban érdekes· 
lesz ismertetni felfogását a nagy felfedezésekről 
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A nagy eredmények elérésére kell biz<;nyos alap
vető felszerelés, saját szavaival »a szabo nem lehet 
meg varrógép nélkük De tisztába~ :'olt egyúttal 
azzal is, hogy a Jegkiválóbb feJszereles Is holt anyag, 
ha azzal nem dolgoznak, ha nincs .meg hozzá 
az életet adó, lelkesítő szorgalom. Szermte a nagy 
·eredményeket két tényező hozza létre, az első 
a · szorgalom, a másik a szerencse. A szerencse 
azonban csak a szorgalmasat, a keresőt, a kutatót 
jutalmazza, mert aki nem keres, .az ?eT is ~alálhat. 
Minden megállapítását gyakorlati peldava!Igazolta. 
Erre felhozta Liebig-et, akinek idejében a halogén 
elemek kőzül csak a klór és a jód volt ismeretes. 
Liebig előállította a brómkáliumot, anélkül, hogy 
tudta volna, mi van a kezében. Oldatához hozzá, 
tett klóros vizet, és amikor kivált a bróm, .arról 
azt hitte, hogy az a klór és a jód addiciós vegyü
lete. Balard mutatta ki !826-ban, hogy az .nem 
addiciós vegyület, hanem e~y új elem, melyrt<:k 
a bróm nevet adta. Liebigben megvolt lehat 
a kuta!ó szorgaloin, de hiányzott a szerenc.se. 
Másik példát is hozott fel ennek az igazolására. 
Ez pedig Jedlik Ányos (1839~1877) esete· volt, 
aki felfedezte ugy~ri a dinamó elvet, annak világ
történelmet formáló jelentőségével azonban nem 
volt tisztában;. arra mint ismeretes, Werner 
Siemens mutatott rá. 

Winkler munkaterülete kezdetben a fizikai
kémia, majd az analitikai kémia volt. Érdekes, 
h<;>gyan vélekedett az analitikáról. . Szerinte. »az 
analitika nem tudomány, hanem művészel«. >>Nas~ 
cuntur poetae, fiunt oratores« (a költő~ s~ülelnek, 
a szánokek lesznek). Szerinte Scheele, Lleb1g, Mohr 
születtek, Demosthenes pedig lett. Amikor .a:z 
újabb, neki idegen, tisztán matem~tik_ával dolgázó 
irányzatok előretörtek, az analilikat nemcsak 
hogy.lenézték, hanem egyszerűen tagadták ar;nak 
tudományos voltát. Egy ilyen alkalommal a kovet
kező idézettel válaszolt : »ars una, species. mille<< 
(a művésze:t [a tudomány] egy, fajtája ezer) .. Ez 
alatt azt értette, hogy a kémia tudománya csak 
egy, de több formában és. alakban . mjívelhető. 

A katatás iTiellett életében a másik vezető 
irányelv a gyógyszerészi és analitikai kémia o1da
tása volt. Előadásait a zseni világos okfej!ése .és 
az élvezetes, változatos dickens-i derű jellemezte. 
Előadásain büszkén hangoztatta, hogy ő. gyógy

. szerész mert szetinte a gyógyszerészi tudomány 
termtszettudományok, a kémia, a botanika stb. 

::~.: ............ " biilcsőie vett,. hi-szen Liebig,. Scheele," "Klapproth, 
Pelletier, Mohr stb. gyógy

szerészek v~ltak. Azt ~allotta, ·hogy a· gyógyszerész 
képzettségénél fogva minden pályán kiválóan 
megállja a helyét, s azt hazai gyógyszer~szék 
esetével igazolta. Tömörkény István író lett, ~enyes 
László ú j ságíró, Ri p p l- Rónai, Cson tváyi f~s.tőni ű;rés~, 
!losvay Lajös pedig a műegyetem kerutal osztalya
nak megszervezője, a Természettudomá':yi Társ:,tia.t 
mctorja volt. A külföldi gyógy~ze~e~zek .kozu.! 
Ibsen példáját hozta fel ; a norveg 1ro-zsem elso 
munkáit még gyógyszerlári szabadidejében írta. 

Nemlesz érdektelen röviden beszámolni arról,· 
hogyan látta Winkler a gyógyszerészoktatást, 
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és mennyiben volt abban irányító szerepe. 
jelennek meg a pályán a 6 gimnáziumcs 
szerészek, mert addig csak a 4 gimnázium 
zése volt kötelező. Winkler. nyílt szemmel 
hogy a tudományok· gigászi Í ép tekkel '~"""·.;; 
és e mögött képzettségben a 
maradhat el. Az 1912-ben megj,,[eil! 
törvényt ő dolgozta -ki, amel y nek 
kötelező az érettségi. Az 1914-ben kitört 
háború a !örvény végrehajtását ki!olja, még 
ban is járnak az egyetemre 6 gimnáziumos 
szerészek akiket Winkler az ismert >>iliilr,m< 

· elnevezédsel illetett. 
A növénytan oktatásában" tisztában 

rendszertan fontosságával, de a leíró uoLar1JKa 
sőt a sajátos gyógyszerészi növénytant 
fontosabbnak. A növény az ő szemében a 
csodálatosabb és a legszebb vegyigyár, 
önmagát, mind az állatvilágol ellátja tap!alt'""al 
Ugyanakkor a gyógyító-, az illa!anyagok. a 
rek, a legkülönbözőbb ipari nyersanyagok 
latGs és változó összetételű törnegél 
Színpompájával felvidítja 
nyezetünket Ugyanígy volt az 

· bántotta, hogy a gyógyszérészek az 
mán egyáltalán nem foglalkeztak . az 
világgal, pedig a ·gyógyszerész általa el~7:7.'j:J 
tudásához az ásványtan is hozzá!ar!ozi 
nek is képzelte Winkler a 
egyik alakja: Goethe Hermann 
>>Apotheker<<-e, aki a vidék kémia,i,,<V;~~~6]; .• ~~~~t 
ismereleinek jólelkií, cserides, kie: 
nyítója. A másik alakja: a magyar verre'"''" 
Kazay Endre volt, akit Winkler »magyar ScheeJ]c 
néven emlegeteit Semmiesetre sem Shak<espear 
kalmár Shvlokja .volt a gyógyszerészi 
sőt ez volt az a ·fantom, amelytől a gyógys;oerés2:eke1 
távol akarta tartani. 

Az 1930-as évek elején vezető 
tollából a Pharmazeutische 
tünéstkeltő cikk jelent meg, melyben a . 
a gyógyszerészetet >>ein sterbender Stand<<: 
rendnek tartja. A cikk nagyon lehangoiJa, 
ő a maga részéről a gyógyszerészetet a kor 
tudománv magaslatira akarta felemelni. 
akkor más részről is elhangzik blln7"1 

Ennek hatására hangoztatta: 
tulajdonképpen mi is a gyógyszerész 

· ténykedése. · · 
" A nagy kutatók általában életük végén 
adnak elvégzett munkájukról, Winkler is ö'ssz.egc 
munká•ságát 1931-ben és 1936-ban 
>>Ausgewahlte Verfahren<< c. kétkötetes 
Az I 933. tavaszán bekövetkezett vérmén>ez,és 
·tüdőgyulladás egészségél Ja>MIJ, tc)Jyama 
ássa. Élete utolsó két· évében beteg:esl<edle 
Nem tudta megvalósítani elgondolását, 
Je nem közölt munkáit, eredményeit megj 
és így .megfigyeléseinek, .. eredményeinek egés2c.:~u 
házát vitte magával a sírba. 

Mint embert is sokféleképpen 
is vélték látni és jellemezlék. Arányos, hnltozai 

homloka mögött csodálatos me~igyelő, 

• 

"képesség, "rendkívüli emlék<'zőtehetség'fejtŐ- így vígasztalta magát : >>in magnis voltüsse sat est<<" 
Minderr kérdésb~n, jelenségb~rt azonna}_ineg- (nagy dolgokbanakarni elegendő). Világos magyará-. · 
a lényeget és ezt azután. hangyaszorgalom, zalait ·gyakran ezzel fejezte be: )1sapienti sal«.. 

dsc:lgc~~;:~ck~I~· ·,itM~~u.nkáinak kivitelezése; amilyen úgy. vélte, munkásságával minden szónál meg, 
,uup:ce.,, olyah egyszerű .. Mirrdig . az győzőbben " adhat példát " tanítványainak, mert : . · 

az eJ járás. az egyszerŰ" »Verb<) Volant, exempJa trahun l<< (a szavak elre
!!Vc)!IV'SZE!rlii.ri · laboraíói'iqmbart ís el· p ülnek," a példák vonzanak<<. Alapvető jellegzetes

mögött is mirrtaképének sége a Horatius-i elv volt: ,,ri den do dicere verum<< 
elg:ondo.lás .. a.lebegeíL.. :.. ... . (nevetve mondani meg ·az igaz.at). Ha a jelö) t 

tudományban is otthonos vólt. a vizsgán jól indult, majd nagyfokú tudatlanságot 
···~~~~~:I~::~~~~~r~.l< jellemzésére említsük még talán, árult el, megkapta : >>si tacuisses, philosophus man-
J , !lótán, tilinkón;furulyáwegyarán"t · sisses«. Mint majdnem minden kutató, ő is érzékeny . 

a· maga szerkeszte\te teleszkóppal volt. A támadással szemben a juvenalis-i szatíra 
a csillagokat; mikroszkopizált, ásvariy, élét' és keménységét alkalmazta. · ·· . . . 

. volt. stb. Saját .szm:galmából úgy " .. Winkler dolgoz!~ ki a JI! .. és IV.· Magyar 
cikkeit mindjártnémetüL gyógyszerköuyv kémiai részét, az ·V. Mag;yar 

kínaiul;9lvasni Gyógyszerkönyv megjelenese Winkler. halálának 
érdekelte K.bnfucse 15. évéveiesik egybe. A régi munkatársak ezen. 
tudott· latinul, "az alkalommal elzarándokolnak sírjáho~, és bemúta t- . 

mind<'n helyzetében és klasszikus ják egykori professzoruknak - legkiválóbb tanít-
:;moncJasoK<ar, alkalmazott. Csak ványa, Schulek .professzor irárryításával .készült 

egy elgondolása nem .... ezzel eddigi legl)agyobb gyógyszerkönyvi)nket, melynek 
mcm<<a,,ct, intézte el:. >>UI desint vires, tamen est soraiból éppen ezért nem egy helyen "az igazi' 

:Jaua,ancla voluntas<< (bárha hiány~a1lak az erők," Winkler Lajos-iszellern sugárzik. 
dícsérendő .az ·akarat)" ]l~ás alkalomm;rl Rom Pal dr. 

. A g;-bgyszeré~zetl jigyrend elmélete és alapjal * 
Itta: l. j: 'LE VINSTEiN . 

. : (o :: teoiii ·i .o'SZI).OVaCh: IarmaCevJic,;észkOgO . reZsim a,_ Apte-esiloe dé tC~ J -1-953. évf.· 
_- noV~rober_,~-A~teúlb:T! ._6 .. sz~m ll~ 14 'oldáL) · 

A gyógyszerellátás szempontjából egészeJ1f~n
és rendkívüli szerepe t játszik a helyes és pont ös· · 

A Szavjetországban. s()k, tudományos 
HHHH<aL. végeztek, melyek al~pján szá111os rendel' 

utasítást és szabályzato! adtak ki.; ezek 
célja, hogy idejekorán :esoészszerűen 

"",oa~ · a jó gyógyszerel1átást. 'Jól 
''·arán'vos rendszer 1étesijlt a gy•5g]ISZ,ere~k,el 

si<tbáJiyeo· ilkklk1<erkkkel való", me!<lairtfát}'~ír!:~l~~l~ri!! 

sterű !Jlegszervezésénekelső napjától kezdve sajátos. · 
viszonyok közölt műköc)ött.Minden ország törvény
könyVében találhatunk olyan szakaszt, mélyet a 
gyógyszerészet alaptörvényének neveznek. Az Orosz 
Birodalom törvénykönyve a gyógyszertárak léte- · 

.sítésének és működésének rendjét szigorúan szabá
lyozta.·A gyógyszertárak mindig élesen elkülönültek 
a kereskedelmi vállalkozásoktól és különleges elő-
jogaik voltak. , . ' , 

Az ·1789. évi Gyógyszerészeti Sta tu tum első 
cikkelye így hangzik : · 

>>A gyógyszerésznek ki váló polgárnak keJI. 
lennie, aki esküvel vállalt kötelességét · híven 
teljesíti, kötelességtudó, szakmájában jártas, lelki
ismeretes, becsületes, értelmes, józan, szorgalmas, · 
minden időben szolgálatban · van és hivatását· 
a köz javara tölti be.<<z 

1807-ben V. V K,ocsubej belügyminiszter a · 
szenátusban a gyógyszertárakat a következőkélJpen 
jellemezte : · " . . 
. >> ... a gyógyszertárak kereskedelmi tevékeny

sége más, mint a kereskedelem egyéb fajtái, a gyógy-
1" szertár forgalmi körébe tartozó cikkek fontossága · 
miatt ; a gyógyszertár a kormány legközvetlenebb 
ellenőrzésealatt áll, semmiféle adó vagy kötelezett

.és szerv~zéSí. intéz· .ség nem 'terheli, sőt. ellenkezőleg kűlönféle privi-

~i\!~~i~i~(~::;i~E:i;~~ ·melyet szlgon1an meg légiumai és jogai' vannak, melyek a kőzönséges · (például hales~t~lháritó kereskedésektől megkülöri höztelik és a gyógysze-•. 
takar-ékoS:sági --u_gyrend) .. ·-

.. át§;on,dolt éS Judorhányosan 2 Első ·t~! jes ·törvén}rgyüjteinény; ~X Il I: kötet, . 'N?· 
egalapozoh e:tveJKen a!apulnia: iű806. 
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A GYÓGYSZERÉSZ 

A gyógyszertára,k ;anyaggazdálkodási feladatai 

·~: 

A GYÓGYSZERÉSZ 

·A tÖrzskésziet ·az évLátÍagforgalorivalapján máról. A K1 cikkek a nagyforgalmú készitmények, 
megállapításra és egész évben. érvényben van. melyeknek. száma mintegy 600, ennek ellenére . 

• :.l-1reh.rtelen .az a nézet, ,högy ezeket a számokat országosana forgalom 80 százaléka ezen Cikkekben 
forgalom ingadozása szerint módosífani . kellene. bonyo!Qdik Ie. A lényegesen nagyobbszámú · K2 

évenkérit egysz~r. júliusban sorraketülő módo· cikkek csak 20· százalék erejéig vesznek részt 
·· sításmtk sem az a célja, hogy ekkor pl. a .. nyári a forgalomban. Észszerű tehát, hogy elsősorhan 

'-\~';~Íkl< .• ~iok .. ,ré~zskészletét megemeljük, illetve a· a K.1 cikkek.forgalmát kísérjük figyelemmel és 
Je Ieszállítsuk, hanem az, )10gy azon ezek készletálakulására fektetünk súlyt. A cikkek 

töJ·zské;zl<~ts:záJnait módosíts.uk, ámelyi'k" felosztása ors7ágos forgalmuk alapján történt és 
. ben az elmult folyamán :áJlari.dójéllegu elllel: . így egyes gyógyszertárakban orsiágosan kisforga l, 
· kedés, illetve csökkenés következett be. A törzs· . múnak (llinősített cikkek nagyforgalmúak leh.etnek 
készlet megállapításának módszene" mini. fentebb és viszont. · . . . 
is mondtuk, az. évi átlagforgalom kiszámítása: Az alapfogalmak megtárgyalása,után térjünk 
Ezt « számot azonbannem szabad kritika nélkül rá az anyaggm;dálkodás jelenlegi problémáira· es 
elfogadni. Meg kell vizsgá!ni, hogy a cikkévJ(özben elkövetkezeüdő feladataira. Jelenleg a gyógyszer
nem volt-e szűk, vagy hiánycikk, nem .történt-e tári készletek rendezése van folyamatban. Ez 

. nagyobbarányú forgalmi kivonás; vagy árudiszpo- · a mtinka két irányban folyik. Egyrészt a felesleges · 
.. nálás a gyógyszertárbóL Nem. alkalmazhatjuk készletek leépítése, rriíg a· másik oldalon a törzs: 
·a havi beszerzések. számtani átlagát akkor sem, készletek és a helyes választék kiképzése. A leépítés 
ha a cikkben folyámatos emelkedés vagy vissza- elvégzéséhez a gyógyszertárak Ft normája· adjá 
esés mutatkozott az. év folyamán. Ez. esetben az · a kiindulási alapot. Ennek segítségével közelítéíleg 
a helyes eljárás, ha a If)egáltapításhoz legközelebb megáliapitb a tó Ft-ban az elfekvő készletek h«gy
eső. i'dőszak, pL utolsó negyedév-átlagát vesszük sága. A cikkelemenkénti oleválasilás a törzskészlet 
alapul. Az így megállapított töri:skészlét,<mint és az extraháJási adatok ·figyelembevételével reális- · 
fentebb ·tnondtuk, . rögzített. és. az . iden'yjellegű nak ítélf folyókészlet ;;·egítségével történik. Az így' 
cikkek· forgalmában · bealló váltocásokat a folyó- megáiiapítolt feleslegéket ·. bejelen lés . alapján a 
készlet 'megrendelésénél keii ·figyelembe venni. központok diszponálják el. A gyógyszerkülönleges
A folyókészlet van hivatva ugyanis a tárgyidősz11k ségek eldiszponálása viszonylag könnyen végre
folyamán jelentkező igények kielégítését.· bizto-· hajth.ató .. ugy,ancsak könnyü az eljárás a bon' .. 
sítanf. ·. · . . ·· ... · ' . · . ' ..... '· .. ta tlan. alapanyagok esetében .. Nehezebb .a helyzet 

Mindazon .készl.,tek, amelyek a megáilapítqft a bontolt a!apanyagoknál, ahol csak olyartmennyi
lörzskészlet és a reális. folyókészlet felett v~nnak; ségeket érdemes elmozgatni, amelyeknél a vizsgála t 
elfekvő, immobil késiletn~k minősulnek Ezt nem megejtése észszeru. Szirite yalamennyi gyógY.szer
szab'ad összetéveszléhi :)Z ihk\.Jn'ens készleteKkel.. · tárbim · tárolnak olyan .kismehnyiségű és kis
Ezen fogalom alá a törzskönyvből törölt,gyógy' forgalm ű alapanyagok, amelyeknek el diszponálása 
szerkülönlegességekés az átszabásban nem szeteplő nem lenne célszerű. részben a bevizsgálás nehéz· 
alapanyagok tártoznák. Kü!ön csoportot alkotnak ségei miatt, részben mert ezekben. kereslet l)i.ás 
a selejtnek mil1ősülő késile tek, melyekbe a romlott, gyógyszertárakban sem mu(atkozik. Amennyiben az 
lejárt, törött, tehát felhasználás. szempontjából ilyen készletek egyes gyógyszertárakban nagyobb 

. számítá'sba egyáltalán nem jövőanyagoktartoznak értéket képeznek, úgy ezzel az értékkel a gyógy: 
.Meg kell ismerkedniink a gyógyszertárák Ft szertár Ft normáját a vállalatore megemelik 

normájával és annak kiszámítá!>ával js, A, gyógy- A készletleépítési'munka helyes elvégzésében nagy
szertáraknak a forgalom jó ellátásához máscmás .· fontosságú az, hogy a gyógyszertár-vezető a feles
készleftel kell renqelkeinie. Ez a készlét!llennyiség leges készletek megállapítását és. bejelehtését pon' 
azonbannem nő, arányosan a forgalomémelkedésé- ·tosan végezze el, mert enélkül a vállalati központok 

. vel. Minél kisebb egy gyógyszertár; viszonylagosan téves adatök alapján indulnak el és munkájuk ·' 
annál magasabb készlet szükseges <!hho~ .• hogy így nem lehet eredményes . .A készletrendezés másik 
:forgalmát zavartaJariUl bonyolilhassa· Ie: .Ennek·. irányában..,., a törzskészl'etkiképzés terén...:.... ugyan~ 
oka az,· hogy kisebb gyógyszertárakban ·több csak a . gyógyszerlár'vezetőkön múlik, hogy a 
azon Cikkek száma, amelyekből .igény, S(JkSzor .. munka sikerrel végződik-e. Ennek elengedhetetlen 
hónapokon át nem jelentkezik, .de enn~k 'éllepéfe: feltétele az, hogy a törzskészletszámok megálla
raktáron kelllartani. Ezen körülméi:tycfig.yelemb.e- pítása fontosságuknak kij~ró preCizitással tör-
vételéveL, "?orzószámok segítségével kerül:~egálla, ten jék.·. .; ·. . . .. · . · 
pításra a gyi:ígyszertár forgalma alapján. a maximális A:· készletek rendezését azok . szintentartása 

· készletérték, amely azon időpoh tra· vonatkozik, követ( Ez a munka korántsem könnvebb, mint · 
amikor az árü a· gyógyszertárba beérkezik . Ellen· az előző. Feltétele az; hogy, a havi megrendelések 
őrzési lehetőségünk csak hó végén· van, ezért a · összeállítása gondosan történjék A megrendelő 
maximális készletértékből a hó végéig/eladásra mennyiségekre támpontot a törzskészletszám, az 
kerülő mennviség levonása után kapjuk nieg előző időszakok mérlegelt extraháJási adatai nyuj

hóvégi; kész'!etérféket, · melyet a megelőz~:leltár !anak. Az így megállapított várlia tó folyókészlet
a pén;-:forgalmi. kimutalások bevételi~ illetve szükségletet a. raktárkészlet figyelembevételével 
dási' rovatának alapján egyeztetni hídunk a emelni, 1 illetve csökkenfeni kell azzaL a számmal,. 

készlettéL · . . · . .· - .; · · amely a törzskészlet kiegészítéSére kell, illetve 
.Beszélnűrnk kell a ~. ~ és .K? cikkek fogat· · a(llely fele~!egként tárol. Fel kellhívni itt a figyele 
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. met arra, i10gy ·a megrendelés elkészítésekor ·be A megrendelés feladása, mintwlJUIK, 
kell kalkulálni azt az árumennyiséget is, arnelv az tári anyaggazdálkodás magva, •ut"Y''"" 

- áru beérkezeséig még eladásra kerül. Az így eiké, tését olyan gondossággal kell végezni, mint heí·m,,J, 
szített rendelés ,biztosítékot szalgáltat arta," hogy- másik elsőrendű fontosságú gyógyszeré~i 
a gyógyszerbír készletei helyes szinten' tarthatók. · ·Befejezésül · ki.· kel! térnünk arra . 
Ennek- ellenőrzése a _hóvégi készletérlék ·segít- pillanatra paradoxonnak látszó ·tényre, 

· ségével könnyen elvégezhető és így támpontot gyógyszertárak éppen akkor kapcsolódtak 
kapunk arra vonatkozóan, hogy legköielebbi.meg- éves lervkészítésből, amikor a 
rendelésünknél előreláthatóan készletcsökken tési, anyaggazdillkodását . fokozoHan 
vagy emelés t kell végrehajtani. A·legprec:ízebben venni az illetékesek Ezen int.~•k~,~~<Y~~~~~\~~~~ 
elkészített havi megrendelés rnellett js felmerülhet · . kézenfekvő. Mlndaddig, . amíg 

olyan esetben, mikor készletünk . olymértékben nem . érünk el. m.,.Jr"""'i"in · statim,rendelés feladásának szükségessége. Minden. hónapról-hónapra ~-~~~f1~i~~~i;~t~i~ 
csökken, hogy az igények kielégítése a legközelebbi kívánható meg az, hogy a 
ütemrendelésig nem látszi!< biztosítot inak, a vezető· lelüket ~)l évre, a tárgyidőszak 
köteles statim'rendelést feladni. A vállalati kij:Z_- · felmérjék. . . . 
pontok ma már nem azt ellenőrzik, hogy valamely Biztosra· vesszük, hogy gyógyszerészeink 
gyógyszertár hány statim-rendelést és 'milyen ter- érzik az anyaggazdálkodás fontosságát_ 
jedelemtien adott fél, hanem azt, ·hogy havi gJeg:_ a téren is olyan mimkát fognak ·vé1;ezni, 
rendelését gondosari állítja-e össze"és a zavartalan biztosítja _a .gyógysierellátás za,mrtaJan:;ag;aL 

, gyógyszerellátás biztosításáért meglesz-e· mindent,. 
\ .· 

( 

. Néhány kenoesaía .. anyag hatásosabb• konzerválásának Iehetosége * 
lrta: I. STEJ SKA L ei I. NOVOT-N Y 

Legk~dveltebb kenőcsalapanyagok· égyik~ a: pedig sol~k~l könnyebben ~vasodik meg, .·. 
.sertészsír, amely számos gyógyszerkönyvben szere_-. ahogy ez általában gyakran ])ekövetke~ik a kettős· 
pel állandósított formában -is mint' Adeps. suiilus kötésű zsírsaVak gliceridjeinél.. -
benzoatus. A cserlészsir vegyes magasabb zsír- A zsírok avasadása . csökkenti ·azok terápias 
savaktrigliceridjeiből áll, főlegolajsav ból, palínitif felhasználhatóságát, és értékes zsíralapanyagok ·· 
savból és sztearinsa.vb91. A ;:;sír: tulajdonképpen válnak értéktelenekké nemcsakdermatológiai SZ<em-• 
jialmito-dioleid és a-oieo:disztearid. . . . ... pontbÓl,. hanem élelmezési szempontból is. 

H A isír tartósítására irányuló első- l <fs,érlcete.k 
' kÖzött" szerépelt a cetilalkohol, · 

H_:._C~O :CO . C,,H,, képessége melleít még a zsír VÍ~·~-~:~~~l~~:épE,gsEégét 
i is fokozza .. 2% cetilalkoholt 

I-1'-~~0 ;. CO · Ci7Haa szárria 240-re emelkedik Ezt a 

H~c~o. co, CnH1" kenőcs készítésénél hasznalják ~~~.~l~ri!;~t~~~i~J l. · megjavítja az »Unguenti1m simplex<< 
H ciájáL A további kísérlelék a zsír 

. g . irányultak, amelyek a baktérium 
• 1 . szaporodási fiziol.ogiás lehetőségein<"k elvonasát 

H~C~O. CO. C17Haa laztak A kísérlelek S?erint sem a· >>N atrium 
l · sicc.,<( sem.: a }>Resin.á-_ BenzoeS,<< H~C~O. QO: C17H;;5 
1 zoát nem biztosította a kellő _ 

H~c~o . CO, C17B 35 A zsírok romlásának 
r . vallnak: L f~ggy'úsodás, 2. sa _ 

:(;I- . _ . 3. a zsír ketaniZációja. (keton képződés), 4. 
' A zsír kisrészbe!l palmito:sztearo oleid-/l,slear(> képződés. 

dipalmitid és a-pabitito-disztearid._ Ezenkívül kis- , Az avasodás! a következő lé,llJ_:"ők"e~gí,t1~~-~~~,i; 
mennyiségben koleszterint és lecitin! is tartalmaz, · l. fizikai és kémiai . hatásók 

· . amely emulgeátorok bizonyos mem1yiségű .víz 2. biokémiai hatások (mlikJ·oó,rg:ÓniznJusok), 
··megkötését teszik lehetövé. A zsírok feldolgozásánál- ··katalitikus h~tások (fermentek, 

lekintettel kell lenni a kiUönböző dermedéspontú mai). · _ · 
zsírsavtrigliceridekre. A megolvasztot!c zsirt teljes · A zsírok hidrolizise következtében eu•euveu.·~~ 
kihűlésig kell keverni, hogy a stearinsav és palmitin, a savszám, ami azonban nem jelenti n-Jin-den 
sav gliceridjei ki ne váljanak, merl így heterogéhné - ben, hogy a zsír használhatatlanná- vált-." .,o;,-nc 

·válik a zsír,, az oleinsav gliteddjeinek fels~rélegé 4 savszámig. nem ártalmasak a 
· - · - emulziók előállításánál ("Linimentuin 

· .- * {MoZnolítitiCinne]si konserVace nektefych rriaStOVY,Ch tu_rri", ,,LJ'n_ inlen_ t_ u_ ·m __ Calc_is") kívána_ t_ os a_ "ír<•"'" 
zákládu.) Öeskóslovenská. ·far·macie, Praha,. n. évf. 1953. -
v: nó 165-'-'68. p. · · · -- · jelenléte, · · · 

Az ~OH ·csoport friglicefid rriolekulába 'válo 
b;~~il;,~i'~--~~~,~~ .iill. digliceridek 'es zsírsavak sz; ba ddá 
\v a•.ao<_H A palmitinsavnál kezdődő maga

zsírsavaktól a zsírok· faggyúízűek lésznek 
A trigliceridek hidroxil. csoportjai könnvén oxidá
lódnak különösen peroxidok és világos~ág hlltására. 
A víz egyrészt " kémiai változást segíti _élő .más
rész{ a biokémiai változást is· eléímozdítja<'a:zzal, 
hogy alkalmas közeget biztosít a baktériumok 
részére. 

További szerkezet_i változás. a_ ket01Íizáció, 
. amely már-ízbeh és szagban is változást je)erit. 
Kaprcmsav, kaprilsav, kaprinsav és lautil;;av keton, 
jai keletkeznek. a kövflkező penészgómbák liatá
sára : Bacillus fluorescens liquefaciens, _Baéillus 
fluorescens non li quefaciens, Qidium lactis _ PeÍ1i~ 
dllium glaucum, Aspergill us ory.zae, Mucor ,n;uc~dci, 
Gladosporum . herbárhl)l, . Hormodendrum, .. Alter
naria, Calindricephallum ste11atum, _ Botryris,-Verti, · 
ci lium és Paecilomyces: ._ .. _ ·- · _.__ · ·- _ ·.-._: _ , · . 

Fermentek (Jipaze, 0xidaze) és1 víz elősegítik 
a felsorolt mikroprganizmusok növe\<ed~séf, 0,3% 
víz jelenléte megfelelő fiziológiás közegetlétesít 
a li~ofil Gram p_o~i(.íy mikroorganizm~s~k szaporo.- .. 
dasahoz. Ketomzacwt okozhatnak kemrai, behatá< 
sok is (fény; oxidáció). A kellős kö_téstfartalmázó · 
zsír~avak ketonizációja a következőképpen megv 
végbe: . . . · < '• · • 

. _ -CH=CH:c__:.c, -CO~CH2 ~'• 
·. A ketoniiáció' kemlzmusának első fázisa az aufo-

oxidáció: · · · · 

~CH=CH"-- +02 _.,.", '-'-CH.....,(:iJ:I.C 
l 1- .. 

_ _. . .. , o~o _-
Ez a reakció levegő jeleniétében rnegy vég]Je, 
dc a meleg,- kataliz;í torok és meghatározot t. hullám
hosszúságú.- fénysugarak is elősegítik• R . .-<:;oe bé
bizonyította., J1cgy a fénysugarak Idorofillra kifej
tett háiása következtében_.dehidroklorofill,. kelet
kezik, és a szabaddá válóhidrogén iu statu Ímscendi 
pel·oxidot képez az oxigém1el,.amely mint oxidációs 
tényező ·lép .reakcióba. · · · 

HI-! --:-·klorofill+hv ..:,H (in statu- )"J~;c~ndi) · 
' · __ · · . · ·-- +klorofil l · 
2!-!_ (iJ1 statu nascendi) +Oi ""'Hú: OH 
~CI+·.,; CH~ -i-H Ö. Ol-L .CCf-f.:._C!-r_:._ 

'· . :J.;. 
o~_-~----o 

J 
2R.CHO 

. , 
, 
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helyén . fölszakadhat. . Pelargonsav és nonilkeion 
keletkezik-· 

CH,((.2H2),CI~---• CH(Cfl2J,COOH ~ 
. .l l . . 

o~o~o 

= C.H3(CH2),COOH (perlargonsáv)'·: 
. - + CH"(CH2)6COCH3 . 

KeÍetkezhet azonban azelain.sav és nonÜaldehid is. 
, · CH3(CH,),CH-.-CH(CH2),COOH""' 

-- i ·"i 
. 0~0--'-0 . 

CH,(CH2) 7CHO+COOH(Ó-I;)7COOH. 
( azelainsav) 

·Az aldehidek- lielelkezése•. 
bomlását jelenti.·· 

a zsírsavak további 

! o . 
(C( · csóport 

''-H 
keletkezik.) 

Az említett l"lonilaldehiden kí;;üi' még a követ
kezők. ismeret~ek: · 

.. -. Cl-l;(CI-[2 ) 10C<:·= lámilaldehid 

. c-· . ( . -_ • /
0 

= sfe.a.rilaldehid l-!3 CHz)r,C, 
. '-H 

A keletkezett aldehidek szabad és kötöt[ állapo-t
ban leh"tnek. A jellegzstes avas szag okozója a 
Szabad héptil és nonilaldehidc Kötésben levő 
aldehid az- epihidrinaldehid. Ez ·usztá állapotában 
fo.lyekony anyag,. az avas zsiradékokban azonban 
mint · ne1TI folyékony glicerinacetal van jelen; és. 
Kreis-próbáV'!l mutatható ki, amely már 0,5 gamma 
epihidrinaldehidet jelez. __ · 1 

A Kreis-féle próba Taufel módosítasában 
a következő : l ml megolvasztott ·zsírt vagy olaja-t 
kb. l_ percig rázog:atunk l nil_ tömény sósavvaL 
·A __ k_~mlőssövet vattapamattal zárjuk el, amelyet 
elozol eg l ml l% ,os alkohol oldalba es ·w · i1)1 
20% -os_ sósavoldalba mártunk. A kémlőcsövet 
ú jabb l ~2· percig rázogatjuk -állandó me!egítés 
közben:· A vattapamat piros. színe az ·epihidrin-
aldehid jelenlétét-bizonyítja. _ _- · .. 

.A próba következővállpzata szerepeLa \ÍH-l. 
Szavjet gyógyszerkönyvben: ·a. vattapama tot I m! 
(l :1000) floroglu~inos éteroldat ba márt juk.. Ez 
a .. próba· .nagyon érzékeny, _de 'ri éh a még erősel1 
á vas közegben sem id pozitiv reakció!, mert ·az· 

_a fényenergiát jelenti. Autooxid~ciótJálvíz _ epihidrinaldehid további oxidáció folytán savi~ 
' ~~;~~~fil:•~n-. peroxid es ozon keletliezéseKor oxid természetű v~gyiiletté alakuL ._ __ _ _____ . ___ _ _ 
• - · _ A zsírok .és ola jok ismertetett bm:nlásár an ti-

o~·~· ~,.O ' - oxidációs. anyagokkal .lehet mérsékelni. Az an ti- · 
. · - - öxioációs anyagok hatásmechanizmus sierint tsó- · 

-CH,(CH2j,CH -c- CH(CH2),CÖOH +H 2 - ·- partokra oszthatók: . . . · . 
= CH,(CH2J,CI-l ~-CH(CH2),COOH+ 1'1';0+0, ·. - L H-akceptorok azok az anyagok, amelyek· 

· " / · -. ·aktív hidr0géht vonnak el, 'és ezáltal megakadá-
. --.0 ·- lyozzak az oxigén aktivizálódását Ebbe a csopor! ba 

tartoznak a·_ kinonók, kínoidefestékek és nitro
vegyületék · keletkezett ózon az oleinsav felesleg~vél azonidot 

"''!'<•L. Miután az ózonidok nem állandó vegyületek, . 
víz jelenlétében az:oleil1sav a kettos 'kötés_ek-

2~ O-akceptorok, esetleg . H -donátorok .azok 
az. anyagok, amelyek szek·under ·úton keletkezett_ 
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A klorofm gyógyászati 
:felhasználása 

* Kiszerelt. klorofill-készítmény nálun!< gvóRvs;:erl<én1 
I~illcs ~orgalornban.· . .. .. -

A GYÓGYSZERtSZ 
. _. '--. 

•-•~-·~,;· t perorálisan,, és pL akecskebak mégsem gyógyszerkönyvsem tartalmaz előírást~\Ez mind
veszti ej kellemetlen szagát Már .()ürg(és. m!lnka- addig nem .is sikerülhet, amíg nincs tisztázva az, 
társai is bebizonyították, hogy zöldfőzelékek fo- liogy a kloröfillnak és származékainak melyik 
gy asztása eseté11 a celluloze. sej !falak közé zárt a hatásos alkatrésze. A következökben ismettetett 

· klorofíll· az emésztésnél nem válik_ szabaddá_ és eljárásÓk csak iránymiltatóknak tekinthetők, mert 
így hatását n~m tudja kifejtenL I-hi a növényi nem alkalmazhatók minden klorofill-tartalmú kéc 
klorofil! t a szervezet hasznosítani - tudn_ á akkor szítniényre, tekin tettel arra, hogy azok a klorofill
egyszerű diélával megoldható volna a klorofil!-· nak és származékainal' különb'öző arányú l<everékei' 
kezelés. Serling bebizonyította,, hogy_ .az'Jzol~l\' ·. böj állnak. Maga a levélzöld is két komponens ből: 
klorofilitól a ·kecskebak is elveszti szagát Westcott a klorofil! A-Ml és B-ből áll. .Wi!lsiitter a (iszta · · 
megállapította, hogya klorofill a leheletet is .szag- . izolált klorofillal szemben azt a követelményt 
talanítja. A klorofilinak ezt .a hatásáLkliriikailag állítja fel, hogyhamu ja 4,5% MgO-ot tarta.lmazzol). 
is alkalmazzák, ha nem is gyógyításra, de egyes A komplex kötésben levő magnéziumatom gravi' 

. kellerhetlen szagokkal járó betegségekben könnyebb·. metriás úton is. meghatározható, A klorofil! elége' 
séget okoz mind a_. betegnek, mind az. Óf'tos.flak tésénél keletkező MgO~ot. oldjuk és magnézium· 
és ápo.ló_kna_k. .-·. · .- "_· __ · . __ · · •·. . · · 't l k"b. l · ···1 A ammomumarzena a a )3 an . ecsapva mefJU c . · 
. A klorofil! sokoldalú halástnechanizmusának · legfontosabb segédeszköz a klorofill kémiájában 
tisztázásával többen foglalkoztak. Megkíséreltek a spektroszkóp. A klorofill kis mennyisége'is kin:m
a ldorofill szagtalanító hatását 'közv'etieú kémiai tatható összehasonlító spek!roszkóppal, vagy akár 
vagy fizikai reakciók, pL oxidádq, redukció, .ad- kézi spektroszkóppal is. Tartalmi meghatárpzásái;a ·. 
szorbc:ió, vagy neutralizáció álapján magyarázni. a kolorimetriát ·is !elhasználják. . Koloritnetriás 
Oxidációs katalizátorként működhet a kloro[ill standard gyimánt rerrdszerint mesterségesen elő' 
úgy,· hogy a levegő. -széndíoxidját, összegyűjti és állítolt festékanyagokat használnak. Ez a módszer 
leadja olyan anyagoknak, melyek így oxidálódva természetesen a különbözö klorofill-származékok 
szagtalanná. válnak. Azt ._ többeri is ;negfigyelték, keverékeinek. a vizsgálatára nem alkalnias, illert 
hogy iiem sikerült kémiailag defini&lLszagos .. vegyü- azoknak más és más a színintenzitása. Igen feltűnő 
Jeleket, mint pL H 25, NH3 st )Je tisztán )ilorofiHal sok _ klorofill-származéknak; erős fluoreszcendája. 
szagtalanítani, bánern ehhez mindig szükséges eiY Gyógyszerkészitmények klorofilltartulmának meg- . 
biogén . aiiyag jelenléte. Ei'bring, Niedn?r_ és· Wulf ha tározására Danckworttdolgozott ki fluoreszcenciás 
a hatásmechanizmus tisztázására vopatközó kísér- ·eljárást. De ehhez hóziá kell (űznünk, hogy nerri 
leteikben ana a megállapításra jutottak, hqgy .áz niinden klorofill:!;záfmazék fluoreszkáL Igy pl 
organizmusokbar(egy .olyan anYagnak keWlerinie, a magnéziumatomnak rézatommi!l való felcserélése 
mely a kiorofiJ!al együtt egy redoxrendsú:rl-~lkot megszünteti a [Joureszcenciát. 
Ilyen anyagat találtak. a Gjutathiim,ban, mely IRODALOM : ·Dandm.orÚ P.. w. Apoih. Z tg. 14 (!930); 
aszövetek ésa klorofil! közt, mint'redoxkatalizf!tor '- Grigoriew R.: ·Biochen. z. 248. (!919). - Sefiing: Vet. 
működhet. Med. New York 7, 281. (1950). ~ F. Markreardl és D, Heise: 
_ · I\ ellemellen szag általában á.fehérjék bomlása- Die. Ph annacie 10. (1953). · 
k k 1 k f · l(iJtsy JózSef 

or e et ezik,- ezért a kloro ill hatisát a fehérje· szal<felügyelő. 
bántó baktériumokra is megvizsgálták,- A vizsgá~ 
la.tok szerint a klorofill a baktériumok fejlődését . 
elősegíti, -~ qírák azonban fejlődésük kö~ben 
olyriJódbn változtatják nieg fehéfjé·enyagc5eré, 
jüket, hogy. c5ökken _'a- kellemetlen. szagú febérje 
bomlási-termékek mennyjsége. Min t hágy. a k!orofill 

. fotoszintetikusmunkájában a magnéziúmionjátssza 
. a főszerepet, annak a. gyógyászatban is. riagy je
lentőséget lula jdoníianák. Ha táserősség'szempon t, 
jából a természetes klorofill A és· B;. valaniint 
a_ különféle, ·vízben oldódó klotofillcM;;útn:tények 
kb .. egyenlő értékűek. A rézkomplexl<épzésc á $zinc 
in.lenzitás növelésemellett csökkenti aszag.tal8nító 
hatását. · · · · 

A ldorofill elöállítására aioka niivéf1~ftües~gek 
alkalmasak, ?melvek 'ázt . béSven tartalmazp\k ·és 
zöld színük elvesitése nélkül könnyen szárífhalól~ .. 
Ilyenek a csalán, qiehót, lóhere és. különböző 
fűléleségek. r 

· . A vegyület ázonosításá és tartalmi meghatá
rozása heterogén jelleg'ériel fogva kOmolf;riehéz, 
ségekbe ütközik. Az állandó jelleggel bíró gyógyc 
szerek meghatámzásához felhasználl- kémiai és 
fizikai eljárások csak részben alkalmazhatók. A 
vizsgálatra és, tartalmi meghatározá~ra még egy 

A gyógynövényter:mesztés••ől 

·Az utóbbi hónapokban . többen keresték fel 
, Intézetünket és fordullak hozzám írásban is azzal; 
hogy _szeretnénekgyógynövényterinesztéssel foglal·· 
kozni ldsebb- hasznosítható földedkéjükön. Nem 
véletlen, hogy az utóbbi időben ez.a kérdés előtérhe 
került, 2m ikor a gyógynövényekkel való fogla t 
kozás, a_drogok előállítása és felhasználása fokozott · 
mértékben kezd tért. hódítani. . 

. Nálunk a gyógynövénytermesztésnek haladó 
hagyományai vannak 1870 óta foglalkozunk gyógy~ 
növénytermesztéssel. E téren -Laih, Váradi, Szkicsák 
gyégyszerészek mutattak jeles példát. Agnelli 
400'-nál több c!rogot terhlelt és .gyűjtött : évenként 
4-500 mázsál szállitott annakidején Angliába, . 
Németországba, Franciaországba, sőt tengeren 

· túlra,. ami igen szép teljesítmény .voll. Laib és· 
Váradi 100 hahlim kezdték el a termesztési, majd· 
buzdításukra több telepen, 400 hóldon folyt a 
gyógynövények műve!ése és. holdankén l átlagban 
10 mázsa drogo t termeltek. Skicsák telepét 1910-ben 

·vállalat vette át, mely 120 holdon termeli gyógy, 

113' 
:}! 



A .. GYŰGYSZERÉSZ 

növényt ~ illóolajlepáraló telepet is berendezett. . mire vart'szüksége. Ezeknek a 
Abban ·az időben már .sokan foglalkoztak. kisebb mik az igényei (talaj, éghajlat, ll~J~~~·f~· csapa·débo,\ 
területeken gyóg;,mövénytermesztéssel, így főként hőmérséklet, inűvelés, szedés, ' 
a tanítók. ·Többen tudományos kísérJeteket is módon.· tudom beszerezni a sziiks·égE'S ,\•et,5m:agot,O 
végeztek a talajjavítás, trágyázás, öntözés, ·szedés, palántát vagy dugvány( a vetés; 
a vetés idejének és médjának kér.iléseivel .kapcso-.. módja, annak !Jjztosítása, esetleges 
la.tban. Páter Béla dr. kolozsvári gazdasági ak<\dé-. ...: ami talán a legfontosabb -· az áru át';:;~~~i~~·-···· 
miái tairár telepe mintaszerű és európai hírű voltOC biztosítása. Mindezek pedig csak előzetes 
A termesztesre válla-lkozókat ingyen vetőmaggal . dás és költségvetés után biztosíthatók. 
.és dugványokkal láttá el,kezdő kísérletelés céljaira. -Ez azoúban senkit el . ne .riasszon a '""""'"-
,Mindezek betetőzése volt az. az úttörő munka, növénytermesztésfől! Sok esetben egyszerű 

··amit e téren az Augusztin Béla professzor vezetése ·. dések megoldása · simán a 
alatt lét~sült. Gyógynövénykisérleti Allamás vég- termesztése. 
zett. Világviszonylatban elsőrendű minőségetszállí- . is; tehát ha bei!leszkedünk a 

· tottunk számos külföldi piafra. A magyar szárm<J- . teljesítésére a mód és ~ sefítség ·is m<>gvan, 
. zás(! drogot mlndenütt elismerték és-soha értékel' eredmény sem fog elmaradni,~ rajtunk múlik 
fék. Ennek a kiváló munkának néhány kimagasló további. . · 
eredménye pl. az, hogy exportunk elérte az évi A tervgazdálkodást az is szükségessé 
1100 vagon csúcstelie>ítménvt és ebben 180,féle hogy pl. bevezetése előtt' a nálunk termőn,.w~a 
'drog szerepelt. · · - · . . 

1 
belladoneia leveléból és gyökeréből az 

· 1945. évben 120 mázsánál kellett kezdeni az mintegv 9000 kg~ol irnporiáltunk. H:sR::~~~!i:~~~ • 
újjáépítést, amely szívós, nehéz munkát kívánt. a Va!eriana és Liquiritia gyökeréből, a 
1947-ben még 15-félegyógynövényt te~'mesztettünk leveléből, .a Menyanthes trifo]iáta leveléből. és az 
és exportunk · 100 vagon alaH volt. Rövidesen anyarozsból i'· behozatalta~ szorultunk. Ermek .. 
többezer. hóldra ·emelkedett a gyógynövényekkei legszembeütlőh(i példaját a Digitális levele mutatla;. 
b""etett terület. 1948-49-ben bekapesolódtak a melyből 16:000kg-on felül importáltunk. Ezek az 

· .. · termelőszövetkezetek .is. Ma .mar a .'10.000 holdat· anorrtáliák megszíírttek. Az idén Digitalis termesz' 
. is ;meg!wladja, és a. minőség a legfőbb irányító ·. tési teryünket teljesíteni fogjuk Igy. fokozott 

· szeinpont. Ú jabb növények kulturába. vétele és· mértékben csökkenni fog a behozBiaira. szarul ó 
magasabb hatóanyagtartalmú fajták szelektálása. c . drogok. mennyiség~ és· számá. Ebben nyujtunk 

. a folyamatban levő kísérletek tárgya. · . ' jelentős segítséget népgazdaságupknak a gyógy. 
Ilyewértékes. inult után és kormánypro}?;ram- növénytermesztés · szüntelen f.ejh:sztéséveL 

munkban lélektetett fokozott mértékű mezőgazd?' · · . A termesztéssei kapcsolatos egyes· kérdÉ'se]{ , 
sági széktor hartgsúlyozás~valegyidőben érthetővé részletesebb tárgyalására itt. nem, tudunk J\ll.erllt. 
és'természetes szükségletté vált, hogy egyes dolgo- . Ez löbb cikk! .keretét töltené ki. A 

· . zók kisebb földecskéjüket igyekeznek gyógynövé- · szabályozva ügyel 
. nyek termesztésével hasznosítani.· Ilymódon értékes ·\;:,:',',';:.~~;.'';:~~,;;c, 

termékkel járulnak· mezőgazdasági tervünk telje- V.,· r. 
. sítéséhei. Kartársaink közül. néhányan, továbbá szerv ad ·taJriát:sot; s:l~r1(),dee:t 
olyan vidéki dolgozók, akik egy-egy délutáni jutlatja a. lermelőket. "'0 ''r<'. 
vagy napi 1-2 órai mezei munkát szívesen végez- kezettel és egyénileg 
nek, gyqgynövényt.ermes~téssel eredményesen foglal· szerződéses viszon y ban. 
kozhatnak .. Kormányzatunk módot·. nyujt ·.arra, fertőzésével kapcsolatban 
hogy. kisebb; esetfeg nagyobb területeket is igé- . wényezte pl. tavaly a jó termést, 
nyelhetnek a tartalékföldekből és ott gyógynövény" tötta. iparunk jelentős szükségletéL es 

. termesztéssei foglalkozhatnak ' arra, hogy jövőre még több szerzildő 
. ·.· · A dolog t,erinészeteseri nein ilyen egyszerű: eredmény'eselib mimká_i végezve ezz~~e~I<Jl~i·l~~~:.~~f'
akkor,- ha ezt :k<;>nielyan, szakszerűen és valóban 'drogunkkal az export céljait is s; 
a· népgazdaságra hasznosan..:. kívánjuk lJlŰVelni. . Békéssy .JV\iklós dr.· Kossuth-díjat 

.. Nem segít az ügynek, sőt .egyenesen. árt, ha valaki· végzett kim9gaslóan értékes nnmJ,·:ajaer't 
"~"'''"'." •{· o·ó···.ii kepze!í "a €(yógyfiövefíy(erffiesztesf .:::_ ilíeif"' !í tem i(( azt a kiváló munká\ is, knfetóir1k 

egé";iE· ,iJ kiCsi· méretben is - hogy van nekem a gyógynövénykisédeli t~l~ie:~p,~e~ke;n~. ~~~~~~~~~:~;;~I~_;; -öl lelkem, azt beültEitern b0rsosmentávaL. közül elsősorban Sárkány 
m&t annak tavaly· jó ára volt és· így szép mellékes tudományok doktorának 
jövedelmet biztosítok magamnak.·.. · ·· ··· bah ·levő .morfin~mák szE,leldálására 

· Szükséges . tudni; hogy· népgazdaságunknak, kísérleteket és eredményeket. 
akár belföldi akár export céljaira, Halmai János 

(if~ olvasóink figyelmet, hágy előfizetésük lejiírtál kisérj ék-figyelemmel. Ha kellő 'if}őben• 
nem hosszabbitják meg. előfizi;tésükel, (a további 'példányok szállltását. kénytelenek 
leszünk BESZ0NTETNI. . 
Az elmaradt péÚJ.ányok kéSobb i p ó 'll ás.li t b i dos it a n i n em t u d juk_. 
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A ~ZAGREAI<D!CJKROL 

;.Ez a·ke!·p-é1q3. is ~utatj~, hogy·a szagreakció helyett 
1.alat: valamivel hosszad~masa_bb és .kevésbbé jeUernző, · 
de btztosabban észtelhető színreakciót használhatunk~ Hasz· 
nos volna ebben az irá"nyban továbbdolgozni. · 

· ' Korányi Miklós dr 
* 

~A,y V .. Gyógyszerköi1yv·az azoncssági viiSgáÚfÍök.-·során · · KoránJ.'i dr:· megál. JapíÚsai áÚalában .-heÍyta.'lló<iJ~,- mert 
igen sok esetben használja ·fel a ·gyógyszer-r azönositásá"ra , . a szagok alapján_ történő azonosítás biztonsága füg'g a_vizsgáló, 
.?. gyogyszer vagy .a reakcióH~rmék jellemZő_ sZagáb Az biio- l· · 'k · k r · ~f 'l A 
D)IOS, hpgy.'_ e7 lényegesen. ·e. g)_. rszerűsíti .. a vi.zsgáÍa-l.oka· t,·. ·de ~z-ag oerze ene Inarnsaga o·: , gyakorlatban azonban 

Igen' sok esetben alkalmazzuk ezeket a reakciókat mert 
némely es,etben vari vaJ_amL hátrányai_ is. ---------- ----~ ;;okkal· jellemzőbbek és· biZtonságosabbak más -·pi. sZín-

Elsős~rbqn iE:_:". ál~aláno_S-ságb_an azl mon_dha:tjuk;. __ bÖgy reakcióknál. -Nem .kétséges, hogy az ammónium-sók aZono-
az emben szagloerzek tavo! ro! sem :annyira· -iskolázott sítáSára _célszerűbb a l ú. gos reakciót alkal.ma:zni, amikor 
m'!nt :a~ ~tl~g?s en:b~ri stem. Azt_.könr:yü,.eldönterii-, -hog.~; f 1 b d l' · · 
mi a .kek-es mi -a -P~ ros,.: -~ogy egy folyadek ai!átszó, Jiszt. a"e-. a . _e sza a u o ammamagazt szagáról azonosítj uk, mint 

d" · -- 1 d 'k · a N·essler-féle reakciót, ~_mely az ammónianyóinok kini.uta:-
·vagy pe Ig zavaros. vagy u e e es .. De- a· különbözö siágoka~i- · tására _-<:llkalmas. Talán a· valeriánSav. azonosHásáí-a is meg
ne_h:zen lehe_! poqt~san .. :n~gh.atáro~ni._ A~t könnyű· ·wgftion-:. h!Z~ató_bb _a j~llemző és igen intenzív szaga, és csak igen· 
d am,, _hogy_." JOSz~g~,- bud_os-e, .''l_' agy· _Szuró.s _-·S_:?,:agú_. :.·:Te:r:111é-. kiveteles esetben_ -kell :-megfelelő ox_idáció után rezofcinnal 
~ze~ese.n az ·l~kolazassal, ·a gyakorJaHal fejle~zthdő'iá:"sZagló- kor:denz~lva fe;;tékk~ _ al~kítani. Olyan esete'kben -azonban, . 

. ~rzek, ·de -az -atlag~s embe~_ csak azt a sz·a:got Ismeri .fel_hafáro- . ~rrukor- a_ reakció folyamá_n képződő termék szaga- nem elég 
zottan, amit· már többször 'érzékelt,_- Ezenkívül_ Játás·unkat J~l{emzö, y~ gy intenzív _ pl. laktát esetében az acetaldehid-
segíthetjü_k_-_öss~;basonlítás~a}, h:a a siinárn~alátOttTiá'S:kép:Peri szag - ké~es· esetben --célsZerű valaniiíyen más reakció t is 
n~m !u.~] Uk _Jol ._me~~~ta:.o:rl-: erre vart_~ak_ eiő~:1_(omof~ elvég~zn_i,' am!':'ly színreakdó js !ebet. Teljes bizt~mságot. 
srmskaJamk .Js. A kulonbozo szagok_ -ellenorzését _azonban ebb~n az· e_setben js csa~ a- két f\'!akCió·párhuzamos -eLvégzése 
nem tudjuk ilyen m_ódon.elvégeznir A_ szagok olyan·sQkf~lék, ~ nyuJ L Az IJ:odalornb_an Igen _sok ~rre a célra alkalmas reaKció 
hogy 11_1inde_gyí_kre nem- tl:'d?!Jk, n:!i!lt_át _?l}.ít~ni,._-és_.~ég .ha · · van-- leírva., · ameJ·yek~t. szüksl?g· eseten felhasználhatÚnk. 
vol~a. Is_ mt?t?.nk,_ ? -sz?.gl~erzek; _fa~ad;kony; az· -egyfajta 
·szag_ erzekeleseben- kimenil. os -veszi t erzekenyst§géböl. -.:_-. :·:; 
... Itt ~annak azután _a bet~gségek, A )tl~ghülé~eS_'pe.teg-~ 
s~gek, ~natha; o~r-. és ·gara:!hurut- ~g_}r :időre-~_toiiiP_íth}Üja, 
sot _maJdpem ·t~! J esen, m~gszuntethetJ 'a. ~eteg _s~ag-érzéken_y~ . 

Kovács László dr 

AC!DÖM TRÍCHLORACETICU/1\ ELőAÚJTASA 
GYÓGYSZERTÁRBAN 

séget, -Mar pedig a nath~s é~hert-.nern_ tekinthetjük .muhka- ·-
képtelen· 'bet~gnek,---az -- minden· -·akadály-·- rtélküt.'--eyvegei1Ie~_l ... · A 'tára m~llett- dolgozó gyógyszerész miridennapi ru unk~. 
és el is kell'.-végeznie munkája zömét. :· · ; __ _. ·:_: ___ ,-,· ·_:. pbaD gy_akon gondot okoz valamely gyógySzer-· hiánya. 

_ .Cf~rtdpljunl~ _végül; k~l~hö~eTi _ ~-: ini e~tün'k_re-;: _a.--·:-gY,ógy_. · Il~enkor. ~ ~Y.ó~y~zerész _lelen;ényességén múlik egynémely_ 
~zert-a;.r· wpn~ara.: -~~~- gyo?'yszeres~ek--eletön~ri!2;k: l'!agyon anyag hazt eloallitasa;aml egyut~al _nemcsak termelőmunka 

.-- Jelentos reszet .tolt]\lk -g~r_ogyszertarbaili orvosságszagban. . hanem- egyben . konkrét segítsé'g. _a· beteg dölgozó részére' 
Bp pen II)ÍVel a szaglóér-zék _ _fáradékony, gyakori' es~:t.: hogV- · aki ilym_ó~_on i-dejében· hozz4jut. a szükséges· .gyógyszer hez~ 
a _gyógysz~~é-s'z ,oS_zaglóérzé~e i.dők'-folyarhá_f!-:_ kifárad;-::tompuf.:, .. Egytdoben pL _.a· rendelésben __ igen . sűrűn· _előforduló 
Ezep az tskolazottság-. sem mj~(jig .·~gít. Köv.etkeZ!hénye - ln klórecetsay nem volt kapható, ain i ei?;yébként a klorál-
pedig az lehet,. ~ogy ·-épp~n.-· az .a~ gyógyszer~s:Z,;---·-ak-il:-~-nágy. h! dr~ t bomlástf[méke.1 Tudavalevő ugyanis, hogy --a klor.ár 
gyálwrlata,. tapasztalata,_-tudása -képesít a vizsgMatQk -~Ivég:- · h1drat .. olda~_ban a levegő . oxigénjének hatására _már 
zésére;- a--szag alapján: .nem ·mondhat ha.t-átoiott Véle'In_ényt eloxi.d'áJódhatik és_: triklórecetsav- keletkezik. Tehát kézen-· 
a vizsgált anyagrák . . ··--- _.-- _ : -~ fekvő_ a klorálhidrátbói·való.-előállítása,---atnikor is az oxidáció· 

. Hiba v·olna ezeKért' a· hátiáilyokért.lemondani -·a_ :szag:. ·a készít é~- folyamán- _a következöképpen . Z8jllk ·ie_-: · 
reakciók és ··organoleptikHS,- -szag_ szerinti:- a:zor}oSífásók ri igy-:- ..DH 
előnyeiről.~ De. j~~- szolgálná ·a~-_gyógyszerviisgálatQkl ügyét~ - · _ · / -- - . , -· 
ha a szaglassal kon:nyen azonosítható_ ~nyag()kra is"·ki_dolgüz- CCls .CH _ +."0"=-CCJ3 COOH + H 2Ö · 
nának és engedéJyezn~né.k olyan reakciókat;-_rilelyek szellimeT '<0 H -· 
Játható módon azonosíthatók: ._."-,_ -_: _ ':-.-:-- .. -··.:,_:----.-:· ___ ,,:.... - · · ·. 

Az _V. GyógyszerkönyV serri ·rnindeii esetbeh ·.é~i _,.be.' . klorálhidrát + füsl.- fü-J03 = triklórecetsav 
a. szaglással. Való azonosí·tással._ lg)' ·pél'dá.ul a .. J·e. Uem'i.öSzagú · E.l"-'-'l't · ·40 o·· 'kl' "lh'd •t t. 17 · Out l asa: ,. g ora I ra o·, ml acid. nitr. 
:-~~-karnájolaj nál, g~r_apj_ú~sír~~!- ~z_í .. rire'ake-i_ót -_-í(elö__.::a~ :·_3t~h0- fum;-al oxidálunk és a gázfejlődés 'i-negszünte után 194°:."_ 
sttasr_a.- Ezt-_lehe_tne .tovaóbvmm- ugy, hogy_Jlmelytkgyogy_7 196°-on triklórec~tsavat desztillálhatunk le. 2 • 

s:Zernél a-Gyógyszerkqnyv csakis·-szag.al_apján ír elö:_az;öno~ : Ezt a·})kurta<' eJőira_tot a gy'ógyszertárba~ a köveÜcezö~. 
sítást,-h_i-v~t-a._los·kiegészítés'jelölp,é"m~g a:af..:a r_~~kCí_ót,·-ameJ_y._. _keppen oldottam me~--_ A_z. előírt Clai_sen~Iomh(k helyett 
nei;c segitsegevel a·gyógysze'r:-azonosí_tható-abban_ a.z:·eset-ben, a Iv p egh t ·h h ·1t 
ha a·.~zagreák~ió-:szer.inti -~zonosifás_.jlem._Sikerül-., _. __ :_, ._.: - z 9 · · m a arozasa oz aszna jenai .Kjeldahl~--

Igy- például tejsa\rnáF é:S- .kalciumlakJ.átn~l.- ·a:·-pe_fniariga'
nátos főzés t -í.rjá elő ·a Gy~gyszerkón'yv·" ainiyeL acetaldehid 
képződik .-és ezt szaga-:után- kell: felismerni'.- -'Az: ·_azönosítás 
~ehái- -~zon- múllk, , hogy ·:fne-g_--íúdj'ük~e·_.ét;ezneéS·::ter::w:aJfík~e 
1smerm az- acet-~ldebid szagát. Ha' ez nem· sike:rül,--.nem'bíztps~ . 
11ogy ez az· anyagon Inúlik,' múlhatik_a _v-itsg.áll:).sZaglóérzékén 

-is.: Megk~sérelb.e~~ük- a .~zagr~l __ tpeg. nem .. -".állapí._-t?H:·.·.ace __ t?Jde~ 
htdet --szmreakcJOval- loruntatm, Ha·.· ·a'- :reakcrós·:~·fo1ya0ék · 
egy-két- cseppjét l ml- :.tömén)/_ kéns_~vhoz_.; ___ -_af.Jjl.tk ___ _-_és<_-1 __ cg-
rezorcin t hintünk belé, a folyadék néllány_má_Sp_QperG-:m'úlva,.. ." 
ci.tr~msárga lesz ; ha azut-án: ~egme.Iegítjük, -t:-örü_Ibelül· úgy,:: · 
mait a Mohler-reakciónál, akkor a szín- sötét- _sárgás bartiára 

·változik. _ ·_ . _,-, -:· 
Ehhez ishlethetjü.k fel a -v~l~riáll;Ú :-,és 

i~~E1~~~~~-~j~,~~~~-1-~~~b~\~~~~~--il:~~~i~-i~~:~-csepp éteres vagy·s~Sz-es·_vatetiána-
vízzel 3 ml-r~,) ·ml-0;1. ·n p_~i"_iJlaflg'?.mU'taL 

a lehűt(itt folyadék 2 cseppjéti mHömény · 
kéJlsavlJ,,•o;]zv:~di,j;··,;öÍI, ;Íc·g rezorCin t 4int-ünk ,_belé. ~)Iie1egitjük1 • 

t( · vérvörős, szJnt ölt.·.- -___ , _) · : ,· t ábra 
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.lo_mbikb<;J. . mértem --c- gázfülke .hiári_y_áb~h szcibado.an~ ... ------. 
a _40, 0, g klm:álhidrátot é_s 17-- ml füstölg!) salétromsavat 
(kb.- 90%,) mérőhengerből._ · 

Ai Oxidáció ·elősegítése véget! bürettaállvanyon szO_rít6< 
diÓ ba, fogtain a lombik szárát és a mele_gítést borsúsz-égővel 
\rége'ztem. Eleinte a barnásvörös nitózusgáz nagyobb méiték~, 
ben fejlődött, amely később nie-g is szűnt. .A· teljes oxidáció 
és· a ·gazdaságos kitennelés érdekében, egy Visszafolyó híltőt 

· alkalmaitarn a Jombik nyakába beillő -kém~ső segítségéve!; 
inelyben a hideg- vizet sűrűn ·\táltottam. Az. átfoi'róSodott 
kémcső kiemelését .a -kémc._.;;Q. nvakára csavart drólhurokkal 
biztositoHam. (L' ábra.) • · .- -.- . 

_ Amil<or a gázfejlődés teljesen megszűnt és a reaJ<ció-. 
elegy elszíntelenedett ~ vagyis az oxidáció befejeződöt!-, · 
·akkor .a _lömbik tartafmát átöntöttem egy frakcionáló lom
bikba, mdyet eg)' 250°-0S hőmérővellátt.am_el. A frakcimláló · 
,lotnbik kifOlyó. nyílásához- üvegtölcsérben ferdén. egx _-széles
Szájú_ üveget tett~m, amelyre gumieső segítségéve!- folyama:~ 
tos ví.Zhűtés 'biztosításával a gyors ~r-istályosodást_-értem ·el; 

_;;_ t0lcsér alján -pedig a Jerolyás-t egy IJJ-ásik_ gumicsővel oldot-
·tam_ meg. _ . · ._ . 

Aszbe:szt · dróthálón keresztlll -hevítve a frakcionáló 
lombikot és az előPár-latot (víz,- HN03 ,· aldehid' szárri.1.) 

·.elvetve;_ 1~4° -'-196° -on_ triklórecetsav csepegett és gyfílt 
··össze az üvegben. (2.-áhra.) · 

2. áöra. 

Ilymódon 40,i) . g_ klorálhidr-átból_ 25,0 ·"g· tiszt;· trikló~-
ecetsavat nyertem, 8melyböl - az azorrossági és tninőségi 
;kvalitatív vizsgál-at \J-tán _____: egy- titrálással_ellenőrzőt1 50% -os
Nizes oldátot készítettem.-3 · · · 

A laboratóriUmi· könyvQe.n az- értéktöbblei.-rovatbá 
· -----: · 25,0 g előállításánál - 33.-:- fori:ntot kell-.bekönyvelni_: 
· JAiután a fentemlített ·oxidáci9 a.· nagy levegöt~'rrél 
. eltartott szHárd klorá~hi'drátban is rllegindulhat, _ szükséges, 
hogy a klorá1hidrátot szinigtöltött sötét~ üvegben az ·f 
·gyógySzer-ek között az- oxidációtól .védve tartsuk. . _ .: -

. -- Hogy·ez mem;yire fontos, igazolja a mUltban_égy kórh4z-
, ban·'előfordult sajnálatos ese:t, amidörtegy régebben elkéSz(-· 
·tett és helytelenül eltartott--:-=---- -tervszeríitle_nül nagytnennyi
ségíi- --:--_- kiorálhidrát vizes ·oldat~ -: triklórecetsavas _bomlás 
következtében·-;------- több ·csecsemő esetében mérgezési tünetE( t 
· elő. 4-· - · 

.(jYó(/YSZERÉSZTECHN!KVS. 
ROVATA . 

GYÓGYSZERÉSZ-TECHNOLÓGIAI 
MŰVELETEK 

iztaüís. 

Aztatás alatt azt a h1~,~J~(,;tg~~~:~~~~ln~~~·kt · éríjük, amikor a kivonófolya 
!elen előírtideig hagyjuk a ki vonandó clrr,ann 
Szabahőmérséklet alat! kb. IS~20 
Az áztatás! ázokban az. esetekben alkalm<Jiz:úk;c-
lia hő hatására el bomló· k~::~!tr;~~;~~·~;,'; 
állítar]unk, ha a drogból csak e~~;~~:óf~l~,~~::I:S:t 
alkatrészeket kell kioldan"unk, lia ak 
nak igen. alacsony ·a forrpontja . (pL 
tás t alkalmazunk azonban az:oo1~k~baan~· ;:a;~z:ne;:~t;;k}~~~ -ani:ikor az áztatással nem al 

csupán az; hogy a 
hogy a kivonószer 
Általában áztatással ké·sziiln<~l< 
hatású tinkturák. v: Gyógyszerkönyvünk · 
főzetek és. fonázatok készítésénél minden ~"•'"~·
előírja az áztalást. A kellően felaprított drc>got' 
porcelánmozsárban . törőveL · . az 
nedvesítéshez szükséges n\ennyiségű. ·t~;~;:;;; 
tatja, majd a megduzzadt drogot az 

· ségíí vízzel üv"egedénybe mosva 10 
A"fentiekből.világosan m<•vérlh:etiiik 
az esetben a ,~,,;,7"· '"' ""n"V 
a sejtek fellazítása és ilyell 
tökéletesebb. kinyerése. 

Az iíztalást 1illlzarc 

zománcos. ~i~:~~~:t~~~1fi~~~i~~~~~ét;~:í~!~z~}k.l felaprított drogót v l uu,~w , 
Yal ell:árjuk és 
hosszabb időn h,,~,7tii '\;~kétéri' 
keidő.és végső határidejét ai ázltat:óü•veg c 
feltuntetni. Az áztatás befejezte ~~·á_U,;a,!.o!ya~~l{o] i 
leöntjük, a drogtömeget pedig 
gyógy~zerköi:Jyv cikkelye előírja az azra<assar 
állítandó folyadék mennyiségét és a kapott· 
dék menriyisége az előírtnál kevesebb, úgy a vHw~c· 
seJt drogtömeget a; híányzóc kivonófolyadék wt:uvc 
nyiségével újra elkeverjük s újból kisajtoljuk 
így nyert folyadékmennyiséget egyesítjük . . 

Kivonófolyadékul· gyógyszerkönyvünk "'"--·' 
kivonószereket ír elő, melyek a hatóanyag 
ságát biztosítják. Kivonó(olyadék .lehet 

t'" ·:····· ké~llt1k?~;áu~[;/rá~\:i1':l~z~l~'~'ixtura ChÍoralo bromata.eltár-
tás~val kapqolat_ban pedig javasol om,_ hogy pi. 1 kg Iaborál~sa
esetén -'-. a Készítés utáq ellenőrZött késZítményt -.sötét

· féletöménységű szesz, éter;glicerines víz, 
víz, klorüformos víz,. savak --vizes 
oldala. Gyógyszerkönyvün~ ait is 

: -1.00 g-os üvegekben· lefejt-ve (a szokásos »haszhálat eJ őt-t 
felrázandó« cíinkéyel ellátva)_ á- dugó alá ceratpapíft téVe'; 

·Jeparafinozva, · zárószalaggal _ellátva. táralj uk; ilymódon _ a 
"kés:títmény hosszabb ídö után sem ·oxidálódik és a savassági 

. próba is megfelelő lesz. -Az időköiben megjelent \'._ Gyógy
szerkönyv előirata: külöf!ben javaslatom nagy részével- me~--
egyező. · · · 

IRODALOM::· L KedveSsy Györg~ dr.': Galenusf' készit
ményekgyorsvizsgálata 21<0.--:- 2. A. J. Vogel: Chemia~ 
!.948. 422. o,- 3. Ph. H. V. ! .. 1!.54. o.,- 4. Kedvessy· György 
d~.: Előadás (Elők~nf_erencia 1953.). • 

R_édiger Béla dr. (Vác) 
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· kivonószer metilalkohól, Vagy más ái P"•'szsi'ii:re· 
veszélyes kivonószer nem lehet. · 

Egyes esetekben kettős áztatás t 
nünk, mert ezen az úton juthatunk ~s.~t~~~~~~a~il 
legtökéletesebb Ilyen < 
drogo!· először n>;;zévPI ó?fotlnl 
majd 

A tűzveszélyes 
(pl. alkohol, éter stb.) KU.IlüfliJo f!,<Jndti~ 
körültekintéss~l ·kell eljárnunk. 

tást, szo 
!átor iivegből, vagy 
fémből készül. Amennyíben perkolátorllnkzomán
cozott fém, úgy feltétlenül fontos, hogy .a zománé 
sértetlen legyen, mert a drogban levő növényi 
savak meglámadhatják a fémet és ily"~ módon . 
tínkturánk fémszennyezést · fartalmazhat, .· ... 

. Tínk(urák készítéséhez olyari megfelelőéri ap rí-· 
tot t, vagy porított drogothasználunk, !Tielyetelőző •. 
leg "legalább 6 napig. darabos égetett mesz felett 
tartottunk. Há a megfelelő tilikelJben külön 
utasítás rÍíncs, ·L sr. erőshatású droghól l O sr. tink-
turát készítünk. . . ... . . . · .. . 

Az előírt mennviségíLdrogot, ug)'ancsak a 

A GYÓGYSZERÉSZ 

szerinti. időfartamig, i)letőleg a lökéletes kivon a~ 
véghezviteléig kell végéznünk. Kivonófolyadékul, 

· ha más előírás nincs, spiritils diltitus.t használunk. 
A perkoliílás· befejeztével a kivonófolyadékot mara
déktalanul lecsepegtetjük, a drogtömeget ldpré
seljük. 

· A tinktnrák készítésekor. akár áztatással, 
akár perkolálással készültek azok, az . egyesített 
folyadékrészleteket három napig hűvös . ·helyen 
ülepítjűk, majd letakart "tölcsér \Jen papirosszűrön 
megszűrjük és a kivonófolyadékkal az előírt súlyra 
kiegészítjük. Abban az esetben, ha· a gyógyszer
könyv a tinktura hatóanyagtartalmát előírja, . a 
kivÖnófolvadékkal a megfelelő hatóaliyagtarta' 
!omra áliítjllk be. · 

Préselés . 

A nagyob h mennyiségben levő nedves drogo t. 
e· célra. alkalmas· rozsdamentes anyagból készült 
ú. n. tinktunipréssel sajtol j ul~ ki. Atinkturapréssel 
való bánás is gyakorlatot kíván: Eleinte kis erijvel 
·kell csavarnunk á fogó t. és a nyomást fokozatosan 
emeljük. Ha kisebb mennyiségű drcigot akarunk 
kisajtolni, így pl. főzet készítéskor, a kisebb 
menriyiségű drbgot vászonruhába téve két kézzel . 
ellentétes irányban való csavarással is elérheljük 
a . kívánt eredményt. 

·ayógyszervizsgáló" Úboratórit1m 
munkak(jzössége. Budapest 

· meghatározott mennyiSégű dJ.Izzaszto, ilLkivonó
folyadékkal egyenletesen ájitatjuk, olyan módón, 
hogy aztmozsárbaneldömöljük,c majd az,átitatótt · 
drogot az e céli';J alkalmas rostán dörzsöljük ét t. 
A nedves drogot jólzáró edény!) en 3 óra. hosszat 

·duzzaszt juk. A megduzzasztott drogo t még~,;yszer · 
átdörzsöljük a rostán és lassan összekeverjük, 
A.per)mláfor elsz!íkülő alSó részébekivonófolyadék= . _ _ . 
kal átnedvesített vattapamatot helyez,űiTk .. Avatta · · . · 
elhelyezésekor ügyelnünk kell.arra,.hi;lgya.kifolyó' S,iakszervezeti Bizottság~ választás· 
csőbe vatta ne kerüljön, mert.ebben. az esetben . . . ·. .. . . . .. 
ez· eltömi a nyíliist olymértékbeÍl; hogy a folya d~~ JIMjus 6,án' a gyógyszertárhálózat és a kőz, 
alig, vagy egyáltalán nemfog tudr:i rajta ·á tha tolni. pont. dolgozóírtak küldöttei meg1 álas:Zlották. ·a 
Perkolátorunkba most mi!r. behelyezzük az . M- Budap~sti Gy, V. Szakszervezeti . Bizottságát. 
lyuggatott . lemezt· és. ·ann0;i · kivonófolyadékot Szenlmiklósi Pál, a lelépü .elnök· részletesell ismer
öntünk bele hogy az a Jemezt éppen ellépje. tette a bizottság egyéves működését, az elért · 

·A lemezre többszörős mullrétegef helyezünk .• és eredményeket, de· a .·sikertelenségeket is .. Beszá
azl, szűrőpapitcissai.befe.djük. ,A ~egdu_zzásztó.tt moloja közben módol talált. arra, hogy a hibák 
drogo! egyenlelesen a perkolatörba 1:etegezzuk kijavításának lehetősegére é"s feltételeire is rámutas'. · 
olymódon,· hogv az. egyes rétegeket enyhén meg. son .. Igy külöHösen azt hangsúlyozta,. hbgy. a .. 
nyomkod juk,' hogy az· nagyobb leveMüregektől megválasztán dó Szakszervezeti Bizottság pártunk 
mentes, egyenletes,oszlo~?t adjon. ,Egye~. esete~- és kormányunk új politikája szellemében foko
ben, .amikor a· drogunk .osszeragadasra .haJlamos, zottan kíván .foglalkozni a gyógyszertári dolgozók 
a tapadást megfelelő <választórétegekkel elkerül- munka- és életkörülményeinek megjavításával, ezek· 
.het jük (mosot! apró. kavics; üveggyapot;. ,kifőzött· közölt a dolgozók növekvő kultúiigényeinek kielé
szalma stb.), ilymódon biztosítjuk a drog atjár- gítésével. ·Rámutatott az új kollektív szerződés 
hatóságát;. A ;:]rogoszlopót a rétégz,<;; \Jefeje:zése jelentőségére a Szakszervezet és a Vállalat .között. 
után szűrőpapírral fedjük be, majd. a .csapot .. E.nnek ·meg.· kell nyilvánulnia a .gyógyszertári 
megnyitjuk és. igen óvatosan kis. részietekben . munkavédelem eddigi hiányos ellenőrzésének meg-
fellölijük a kivonófoiyadék9t, úgyhogy .. a.i a drog:· erősítésében. · 
oszlopot 2-:1 cm magassagban ellep Je: ,Amikor A vezetőségválasztó küldöttgyűlés igen sok 
a csapnálinegindu]a folyadék1ecsepegése, elzárj u~ Iféflloly felszólaláss~ltett ,hiz'?nyságot ,arról, !rogy 
azt. A felfogott folyadékot újból felöntjűk,a l'erko;; ismenk es orvosolm, teljesitem szerelnek a. szakma 
látorba, befedjük és 24 óráig állm hagyjuk. . . ·· minden teljesítfíető kívánságát, panaszát- a jobb 

. A megfelelő idő eltellével megnyitjuk a csapot munkafeltételek megteremtése érdekében. Sok .s:Zó 
és az ·V.· utasítása. szerint •· a esett versenymozgalmurtk fellendítéséről és elmé-· 

··óránként a Iyítéséről. »Mikor ellenőrök. jönnek ki egy-egy 
le, A ]Je~ ko, ·értékelés megej(ésére, ki szubjektív, ki objektív 

kivonó., okból, de ahányan kinn vannak, annyi különböző 
·A kiv()' · véleményt· wondanak egy-egy patika· munkájáfól.. 
utasítás »Jobb móds"zerek kidolgozására törekedjünk. .. A. 
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•·A GYÓGYSZERiSZ 

A dehi•eeenÍ sajtóértekezlef 

.. - -_ A Gyóg):szeré~Z-SzakcsoP.öf.f ter~:sze~í(S~~fV~iéSi -~uniá-
1anak eredmenyekent sor~a megalakulnak a·yidékeri működő 
s~a~csop9r~ok. Rendszernit az: új szakcsoportok _vezető
seg~n_ muhk_, hogy_ ezt a szerv_ezést. miként:-tudják alkal
n:a~m a gyogysze;eszek s~akmat tovabbkéjnésének elinélyí
t~s~re. Az V· Gyo~~szerkonyv -megjelenése éS köZ'éli · éfetbe-

. J~pese,. a ~onfer~n~1~k anyagát képező brosúrák ·ismertetése 
Ienyegeben ·a _v!dekr szakcsoportok feladatát ís:-·meghatá

., .rm .. oza. Az eddr?"1 tapas_ztalatok- és "jelentések_-- szednt"-'tnihde
nutt _helyese!! erte!mezt_k a szakcsoporto_k hiVatását; ainikor 
a gy?gyszere~ztov_abbkepzést és ezzel· párhuzamosan techni
kusaink tovabbkepzését _ állítják működésük homlokterébe. 

, . -(\- Íni,skolci szakcsoport nyilvános jelentk~~ése _ után 
arn:!hs,~8-.~n este 'a I;Jajdu-Bihar megyei Gy~ Sz ... -tartotta meg 
cl~o ~~Jto~srtel;ez)_e~e!.- (Re~dsze~~s _ ha-.:onkén_ü _ megtartása · 
Ptn~zest Laszia fogyogys~e_resz padkongresszusi -.felajánlása.) 
Az ~rtekezl~tcn nagyobbara a Debrecenben dolgoZó. gyógy
szereszek. vett;k reszt. __ A köyetkezőkre. talán"- sikerülrii fog 
a mt;'gyeJ gyogyszertárhálózat, szélesebb mozgósít)3:Sa. ~- .· 

Major· I:: ász! ó a :szaktsopürt veZetősége ri~Véb~n- fbeszá
:n<;.It arr?l_, hog_y eddig Debrecenben megoldották-a munka-
1_d~:1 bel~h tovabbképzést. 1--IéUőn, ke-dden-éf-sz~rdán ll-l 
oraJg ~a~_om csoportban-: az Egyetemi·. GyógySzeftá:f - \az· 
sz :r~ .~pulet~ben le':ő gyógyszertár;' és az állandó -ügyeietet 
teljes! to gy_ogyszertar laboratóriumaiban -gyűillek : ösS'ze 
a ~yo_gyszer~<>zek, ~~y csop_or.tban 8-:-:-10-en,. HOrváth:- Zoltán. 
!V!esza;!~:" Gyorgy~e e~- Virágh Gyula vezetésével .. _űk'ii"ányít~ 
Jak kulon~~n a _minden második ~ónapban megtartott vidéki 
konfer:ncia~at -~s ... A _főgyógyszerész·_a· szocialista.szak?aj.t6 
szerepe\:e~ es Jelentős~gével szeiTiben rámutatott-,--a-_ ·mult 

· szaklapJamak úgyszólván csak_ szernélyi torZsalkodásokkal 
.,foglal~ozó sivár anyagára. -- , 

Az érte~ezlet kŰlönben két részre. tag_őzó-dott :--az »Acta 
PhaJ:maze~tlca. Hu_n~ar_ica« _és ·»A __ GyógyszeréSZ« egyes· ~dolgo
zat~t~ak Jsr:_;er.~etesere, ·utana tob b- :;;zakmai -probléma:,_ fei-
vet~sere .. Eloszor Benkő Fer~nc méltatta Ragettli J án-oS dr. 
a repacukor szen~yezései-t .. tárgyaló_ -dolgozatát-,. :fJlaj(f-Csejtei 
Istvan dr-. megye1 gyógyszerészfelügyelő az A. Ph. _f-i.- ból 
arról _a:. soproni tanu-lmányról szárÍici]L be, amelyberL<>Zeriők 
a~ . ami~azofen-ol.~at készletbentartá$át támasztaJták , alá 
k_!serleteJ~keL.-Eloadó felkérte a megjelC1Jte_ket,_ hogy ITiinél 
. ü:~_bb~n vegezzenek ön_~U~- kísérle~ek~t,:ll)~?él; több tec~mológiai 
ker?cst .do}gc~zacak -kl, es ~zzel1s fnzony1b.ak a gyógyszertári 
tevek~ny~e? allandó fejlődését és elmélyülését.-· A. Gyógy
szervi~sgalo · L_aboratóriurnok ma már- nyitva-- á_IJnalf--iniridéil 
kutato munkaval f~glalkozÓ-_:gyó~yszeréSz- sr.,ámár-a.- _-Vlrágh 
Gyula ~ ~est~e~yet_ szakfelugreloknek a· technikusképzést 
i~_rgyalo_ cikket Ismertette. U tana élénk vita ala'kult.-Jd. ·és 
kr:zben _Ja~raslatok _-is elhangzottak; így töhben.- __ kér-ték,--_-hogy:: 
kerdezz~k me~ a __ gyógySzertárak-vezetöit·is, kiket-.ajáhlanak. 
a !echmkuskep_~o, t?nfolyamokra:. Mészá(~_s _Györgyné· az új' 
gyogyszerek kozlesen kívül az olyan .kémiai· és hatástani 
dC!lgoza!o~ f~lyta~ását kérie, mint Fritz----:-Vég-h ~s Ant31-
Vegh ko?-OS erkkeL voltak a_sz:aksajtób_an .. .Németh ,Tibor ·.dr. 
~ szaksaj!ó 4._ számá?an me~jelen_t, ___ ala_ki_hibás '(~ny_ekről 
Id szeg~_dJ leveHie~ ~zolt hoz~a. Termeszetesnek -tartja, hogy 
ez a I_evel szenv~delyesebb, turelmetlenebb- hangú volt, mint 
a_ kor~bban,mcgJelent cikkeké;-·amely~k ugyam±:sak:az·::orv-0s~ 
l ast, surget_tek. T1;1d01:násul -kell _vennünk a·zt: ·is; .:h_ogy_ ·do] :O 

gazo gy ogyszereszel nk .fokozatosan _gazdái lettek ·és 
_]esz_nek a g<:ndjukra bízott-.. gyógyszertár-aknak-. -'---És--· l.ile'r-t 
valaban a gyogy_<;zcrtárak gazdái, heiUlről"haJ-CoJ-fiak--niiúdeil 
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_-'Töb~:_n, foglalko~t~k felszólalásaikban a~zal, hogy az 
»1:'-l~sott UJI,t~sokat« mi~ent l,ehetne újra elbírálni és a jobb 
gyo?"yszert~n munka erdekeben hasznosítani. Bak_ Ferenc 
~~~ {avasol]a, ~ogy~ gyógyszerészi munka megsegítését--c-él-zó. 
llJit~sokat adjak kl gyakorló gyógyszerészeknek. I~:Iibának 
tartJa, hog~ a~ elfogadott és kivitelezés alatt álló újításokról 
c~a~ ~ legntkabb ~~:t?en _szereznek tudomást. Elvileg tudni 
kJvanJa. hogy az ll.Jl!O m:kor vonuljon el egy területről és 

. ~~dd_Ig foly!a?sa kiserl~!;t!-- Természetes, hogy egy komoly 
koltseggel krvi_tel.~zet.t UJJfast nem tesznek_ félre még akkor 
sem, ha _vala~l- UJ reszletmegoldást javasol. De tu-dnia ke:ll 
a szakmanak joeiore, ha valaminek a gyártását elhatározták 
~~t is, -~~ a gyár~.á~ már folyamatban van. És itt újra é~ 
UJra eloterhe keru!_ az irányított újítások szükségessége. 
N~m szabad a dolgozók újítási kedvét, lendületét lehűteni. 
SaJnos, ~-:- neme~~~, a mi problémánk, más szakmákban is 
pa~aszoljak az UJJtasak bürokratikus kezelését. Vizsgálják 
fel ul.~ hangozta-tta B~k kartárs - az alkalmaZható újítá
sokat ... 

A s_zaksajtó j~lenle';_ő _k~pviselője fökent az alulról jövő 
~ezdemeny_ezesek _]elent?seget domborította ki. A lap csak 

_ 1gy -lehet es le~z az egesz szakmáé. A szaksajtó nyitva -áll 
· mJ_nden tudomanyos- probléma, minden munka- és életkörül'
~eny·.~~gtárgyalása s_zámára. Ne csak a szerkesztőbizottság~ 
tol varJa~ ~z eredmenyek, a panaszok feltárását. Néhánv 
e~ber- n.e~ Ismerhet és isnl~rtethet minden szakmai problé
m~_t._ Nehany ~olgoz~ _nem csinálhat olyan lapot, hogy azt 
m~!lden. d?lgozo ma~aenak _vallja. »A gyakorló gyógyszerész 
rnuhelyebol«:ro;:at · Is c~ak._ úgy válhatott az egész szakma 
munk~proble~amak talalkozó helyévé, mert egyre lelkeseb-. 
b~n ~esz5veszunk be!lne. AJegszületett egy rovat, amelyet 
m1!1d111.kabb szakma_! otthonunknak tekintünk. Ha pedig 
mar. _egy rovatot __ l:u·tokuJ?kba .':'.ettünk, az egész sza~lap 

. a_ miCnk !et~ . · · Orommel-_JelentJU~, hogy a szaksajtó jelen
teke.~y re~zebe_n ~.z V. Gyogyszerkonyvvel kapcsolatos terv--· 
szeru _tovabbkep_z? anyago t fogja közölni. . 
, Es most zaf]uk le az első- d\breceni sajtóérickezletet 
azzal, hogy sokat t_anultunk abbóL De még többet tanul
~attynk volna az egesz szakma javára, ha a szaksajtó hibáir-a 
Is r<l:m~tatta~ volna> .. Ha még több kívánság.-hangzott volna 
el; meg_ te~Jesebb ugybuzgalommal ·_bizonyították volna, 
hogy_ segttem akarnak a sz~ksajtó szerkesztőségi munkájába:n. 
Az er~ek~zlet anyaga, , vita-készsége, r'észvevőinek hivatás
tu?attol athatot.t ~elszolalásaival így is 'példamutató az 
egesz szakma szamara . 

1\lvonatok a kiilföldÍ 
. gyógyszerészen sajtóból"' 

(Részfordítás) 

Az új bolgár gyógyszerllönyv a gyakorloiban 

, A~ új bolgár _gyógyszerkönyv 1951. szepternber 
Le? lepett. hatalyba. A VIII. kiadású szovjét· 
gyogys~erkonyv elvei alapján állították össze. 

___ oly~n re~de!_kez~s ellen, amely_ a gyakorlat __ taj:iasztálittai 
szennt hatraJtatp a zavartalan betegellátáSt .. _ HátráLtatja 
a bet~~ek felesieg;e-~s küldözgetésével é~ a~zal is, -_hogy"_<i_gyógy
s~er_~an munkah1any mellett _- órákit,. g)rakran -napokat 
~oltot!ek el alaki hibás vények ·szabályszerű kijavíttatása 
erdekcben. Mert_ h?gy az alaki hib~s vényekre {onatkozó 

Kulon fejezet foglalkozik az olyan fontos . 
drogok . eltartásával rnint · a szívrehaló szerek . 
a. ~yűszűvirág l,evél,. a tavaszi hérics, a gyöngy: 
vir~g ~t?.;. !eltuntell e szerek. hatásának pontos 
lej_aral! Ideje!.. !J. z ~xtr~kturnokat zárt edényben, 
szaraz hely~n, tenytol ved ve kell eltartani. A folyé~ 

.. kony es szaraz kivonatokat közönséges a sűrűket 
<+8+12o hőmérsékleten kell tartani. 'A szerves." 
\készítményeket hűvös, sötét helyen kell eltartani. 
Az mzulmt olyan hőmérsékleten kell tartani 
hogy ne fagyjon meg, . szérumokat, vakcinákat rend ej kezes nem v ölt helyes, a· 836C.-:- 3_ E ü. M-i 

~ .. u,asJJas b~zonyítja;- arr:ely --I?aj__dne~ --~gyi--dőhen'·j~l~nt_:~ meg 
J ozsef : szegedr. gyogyszeresz, leveléve-I. Ez az új 

•~~~i\~~~~~:~\i~}a!~1~1Jlkor az orvos számára_ megszahJa _a __ yényírás-.. . ~ellékeit, ugyanazt a- -g)i-ógfizerellátásra 
'burokracJát szünteti meg felülJ·ől, amel.y elleri-nem 

cikk' és ·levél belülről sürgette a megféleiif ·-orVoslást· 

. -.. ".-_ [\ közlemé~y ere-deti címe: Po sztranincam zar-u
~ezsnoJ farmacevtJcseszkoj pecsati. Aptecsnoe delo, 1953. 
eyf, november-december 6. szám -63-67. oldal.) - · 
, ft: "Farmacia" c. folyóirat szemléje -{Bolgár Népköz-

tarsasag) 1952. l-6 szám. 
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száraz helyen, fénytől védve +2+ 12°'os. hőmér
sékleten. 

Sok helyet szentelnek a galenusi készítmények
nek ·azok · előállításának, minőségi és eltartási 
elle~őrzésének. 

Az új gyógyszerkönyv útmutatásainak meg
tartása segíti a bolgár gyógyszertári dolgozókat 
munkájuk helyes megszervezésében. 
. · A. gyógyszertáron belüli. minőségellenőrzés szer' 
vezése. (ZI. Micsev.) A gyógyszerek gyógyszertáron 
belüli minőségi ellenőrzése, amelyet 1952. február 
!5-én vezettek be, 'előírja az alapanyag vizsgálatát 
(minőség, helyés eltartás, gyógyszerek ~lk~szít~e, . 
csomagolás, edények stb.) a betegnek vaJo kiszolg~], 
ta tás előtt. Szúrópróbaszerű ellenőrzés . kapcsan 
megállapították, hogy a gyóg>;szertárakba_n elk~
szí tett gyógyszerek 50-60% -a ban egy es mas 
hiba fordul elő. 

Nagy gyógyszertárakbim külön ellenőri állásf 
szerveznek, kis gyógyszertárakban ezt a feladatot 
felváltva a gyógyszertárak 'dolgozói, vagy a köz.
.ponti gyógyszervállalatok küldöttei látják el rend
szeresen. 

Gyógyszerész-káderek • továb/i képzéséért · 

(G. Todorov az RNIFI igazgat?j.a.) A n~gy 
eredmények mellett, amelyeket Bulgana az effesz, 
ségvédelem fejlesztése, a gyógyszerhálózat kiter
jesztése, . gyógyszerészeti üzemek · léte~ítése s!b: 
terén elért, még nem tett eleget a gyogyszerta~I 
káderek továbbképzéséért. A gyógyszertára~ . ~ · 
gyógyszerraktárak dolgozói sok helyen. nem latpk 
el megfelelően beosztásukat, nem kepesek arra, 
hogy a gyógyszerek k~szítésének_ rriiJC!ő~é~ét ellen
őrizzék, . a gyógyszertaran bel uh mmosegi ellen
őrzést ellássák. Sok gyógyszertári dolgozó nem 
képes szákmai tudását fokozni, akadályozza ebben· 
a túlterhelés, a nem kielégitő irodalom, az érdek
lődés hiánya a továbbképzés iránt. Az új társa-. 
dalmi körülmények is megkövetelik a gyógyszer· 
tári dolgozók kultúrszírvonalának emelését. : ... 

Vonatkozik mindez a gyógyszerészeti üzemek 
munkájára is. · Új gyógyszeralakók készíté?ének 

·elsajátítása, gyógysieranyagok, antibio_tikumok, 
szulfamidok szintézise szükségessé teszik, hogy 
a gyógyszeriparban dolgozók továbbképezzék .?la
guka t A bolgár falu l~ko~ai. úg)'for~ujna~ a rprogy~ 
szertárakhoz, illint egeszsegugyi kultunn tezmenyek-

külön tarifolyamok indulnak 
intézetekben. A 
gyógyszertári dolgozóinak t~~!~~~~:-'P~::~ze.l;~~ 
alapján. állítják össze. Az egyetemi 
dolgozók képzésének kibővítése végett 
tót vesznek fel a gyógyszerészeti karokra. · 

Ezek az intézkedések is hozzájárulnak 
ország gyógyszertári és gyógyszerészeti 
munkájának megjavításához. 

SZAKMAI HIRADÓ 

.ELÖADAS A GYóGYSZERKÖNYVRóL 

A VESZPRÉMMEGVEI GY. V. 
. ahol első gyógyszeres segít~éget .· kaphatnak, 

::~.;;,,., .... : ..• :;.~ · .gyógyszéftárlíak 'lé1jes'értékű; kültíífa'lt' ·· május 9-er\ H~vizen megtartott 

eges·. zse'gu"gyi központnak k.ell lennie. A_._ g~ógysz.er-. lele kétségtelenül ünnepi 
Az értekezletet az _Állami 

tári dolgozó, valamitü a többi egészségugyi dolgozo termében tartották meg.s már magának a 
kezébe van letéve Bulgária legdrágább kmcse, választása is mintegy aláhúztá azt.-" '?.bt . 
-az ~ ember egészsége. _ . ~- _ __ ~ töfekvést: szorosabbá- tenni az egyuttmukodest 
· ·. A gyógyszerész-káderekkel folyo munka ~!- szerész és az orvos között. 

Szerv. ezes' e su"rgo"s e's halaszthatatlan fe. la dat. Szofia.. Osloros György vállalati. i,gazgaló n!eg~yiJó ,;zavai 
Dolszorsy Béla dr., a hév1z1 Gyogyfurdokorhaz 

ban gyógyszerész-középkáderek részére tanf?Iya: föorvosa mint vendéglátó házigazda üdvözölte a meeieiler 
mokat szerveztek és. tanfolyamok indulnak v1dek1 gyógyszerészeket, majd néhány lelkes száva! 
l{ö.zpontokban is: Ezenki.'Vül . gy. ógys. zerész.-szak- fontosabb gyógytényezőjéne_k ·- --~ víznek ";' 

k t ismertette az értekezlet' reszvevmvel. Ezutan felügyelők részére is fognak tanfolyamo a . szer- Schu/ek Elemér akadémikus -;-- igen nagy érdeklődéssei 
veznL · előadására. . 

·.. A gyógyszervegyészeti ipar, valamint.~z ~ll~rf- Schulek professzor - aki a hallgatóság ~~--~~;'f},'~lt~ 
őrZő gyógyszertári laboratóriumok dolg?ZOI reszere kísérve lépett az ·előadói·em.elvényhez- bevezeto 
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állapította . meg, hOgy : aZ értekezietei-1_ ---izám6s 
is jelefl van. Ez. az ér~-ekezlet is hivatott arra; hogy még 

jobbá ~s be~~ős~esebbé tegye az: orvos· -.és ~g)'ógyszE?rész 
viszonyat. Szukseges ehhez, hogy a gyógyszerész .komóiy 
'segítőtársa legyen az orvosnak, s ez csak akkor lehet ha a 
·gyóg_y~zere~. szr;:kértőjifvé .~áli~, aki ism~ri ·a. gyÜg};szerek 
kémtm-, fizikai tulaj donsagm-t s ezen- tulmen:ően -----'-- azok 
hatásának módját, meChanizmusát is. _ _ 

Schulek .profeSszor Hévízen mái nem· áltafá~Üsságban 
tartott előá.dást az V. kiadású Gyóg.yszerkönyvről, hailem 
egy Szakelőarfás keretében. annak e~yik gyakorlati aiJmhji_~zás'i 

· módját - a szervesen kötött Halogének meghatáröZását ismér
tette. A_ professzor egész előadásán végigvonult a. helyes 
gyógyszerészi szemtélet maradéktaia·n érvényrej utása az- új 

.- Gyógyszerkönyv tanulmányozásában és gyakorlati· alkal
mazásában. (Schulek professzor előadását. következő szá-. 
munkban ismertetjük részletesebben.) _ __. 

A magas tUdományoS színvonalú előadáshoz sol<an_ sZól
tak hozzá. S·ajnos, egy ~ DDt-ra irányuló kérdés--helytelen 
mederbe terelte a hozzászólásokat ... Kiemelkedett a hozzá
szólások sOrából Kerbolt Kornél szakfelügyelő alapos tudo
mányos_ felkészültségről tanúskodó, Schulek- professzorhoz 
intézett néhány-kérdése. · ·· : 

A kérdésekre adott ·válaszoktían -Schulek .. pf6feSsz0t. 
ismét sok segítséget nyújtott a gyógysl~részeknek -~-.rámu~ 

·tat va arra, miképpen kelL a gyakorlati ntunkát tudó.má· 
nyosan művelni. . _ 
_ A továbbképzÖelőadás utá~ került sor á munkaVerseny 
ünnepélyes· értékelésére és a jutalmak kiosztására. Ezt c.köve
tően a Gyógyszertári Központ Gyóg.yszerismertető_ Orvos
tudományi OSztálya részéről 1Andor János tartótt -előadást 
az Asthma_ bronchiaf~ __ g'yógys~reinek __ ha~á-~mód]firóL_:· 

A különböző előadások és beszámolók után ------o· meglehe
tősen későn került sor a gyógyszertárvezetők felszólalásaira: 
Idő hiányában a Vállalat_ vezetősége_ úgy határozott;_--hOgy 
ezekre a kérdésekre - melyek közül nem eg_y közérdekü 
Volt - írásban adja meg a választ. Jelen esetben indokolta 
a Vállalat vezetőségének ezt a megoldáSát,- hogy -az_-:- érte
keZlet annak ünnepélyes jellege folytán. elhúzódotL. :-Maga . 
a tény awnban _ helyJeleJ1_; __ mer_t _a gyógyszertár,yezetQk _által. 
feltett kérdések - nem kevésbbé az ·ar.ra adandó feleletek 
közérdekűek ~elengedhetetlenül szükSéges tehát a· Iiy_i!Vános 
válaszadás is. Ezen az értekezleten bebizonyosodott az -is, 
högy egyes kényes esetek nem vethetök fel a nyi-lvánosság 
előtt an_éikül~ hogy aiokat_ E:iőzőleg_zárt ajtók tnögött,-~biz;_al~. 
lilasan ne tisztáztak volna. Ep pen a szabad bírálat ésa feJelet 
tárgyilagos kialakulása érdekében: 

A SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE! 
GYóGYSzERTAR VALLALAT 

Andor- J'ános 

május· 9-éiJ tartotta Ny-iregyházá)l gyógyszertánreietOi 
értekezletét, amelynek_ kiemelkedő eseménye< volt-- Fritz 
Gusztáv professwr-előadása a antibiOtikumok 
hatástanáróL Fritz dr. a tőle áth~kinthé.tő 
módszerrel e kérdés minden 
san meghatározta 
közötti hatástani k•llönb:;égekoot. 

.szítette 

vagy az ·orvos-győgyszerész. jó kapcsolatában tudatosítsa 
az orvossal ennek rendkívüli egészségügyi jelentőségéL 

. A gyógyszerészi munka megbecsülését jelenti, hogy 
· ezen az értekezleten részt-vett Barabás Magda dr., a ·megyei 

tanác._<; egészségügyi osztályának vezető orvosa is, aki meg
kérte Fritz professzort, hogy N~riregyházán· rendezzenek 
Orvos-gyógyszerész napOt, ahol· a legójabb gyógyszerkészít
ményeket ismertetnék hatástani szempontbóL Az eddigi 
eredmények után ez még jobban elmélyítené az orvos
gyógyszerész kapcsolatot. 

N . 

A HAJDU-BIHAR MEGYE! GY. V. 

folyó év májuS 9-én Il)egtartott gyógyszertárvef:etői értekez-·. 
!etén Keduessy György dr. a gyógyszerészeti tudományok 
kandi1átusa tartott előadást: »Hogyan biztosítja az V. 
Magyar Gyógyszerkönyv a -vénykészítés egységesítését« 
címmel._ Az előadó gyakorlati példákkaL mutatott rá arra, 
hogy .az V. Gyógyszerkönyv számos esetben részletes utasítást 
ad. a recepturai munka számára-. Ezideig e·gy-egy receptet 
-gyakran többféle technológiai megoldással lehetett elkészí
teni. Az új Gyógyszerkönyv etekintethen az elvi szempontok
megadásával elősegíti az egységes megoldást. ~ A jelen· 

·voltak ·nagy ér4eklődéssei hállgatták az előadást és utána 
sok kérdés hangzott _el, melyekre Kedvessy dr. részleteSen 
válaszolt. Az értekezlet további része is igen ·aktívan és 
eredményeSen folyt Je. Máj-us 16-árt- a Komárom megyei 
Gy. _V. Tatán megtartott értekezletén KE:dvessy György dr. 

.fl gyakorló gyógyszerészeket közelről érdeklő előadást tartott 
a kenőcsökrőL Az elméleti részletek után az- előadó az V. 
Magyar Gyógyszerkönyv VOnatkozó részeinek ismertetésével 
világította _illeg a kenőcsökkel kapcsolatos -kérdéseket. 

A DEBRECENI GYóGYSZERVIZSGALó 
'LABORATÓRIUM . 

még mindig az állandó ügyeletet _teljesítő gyógyszertárnak 
egy ·erre a -célra alkalmas helyiségében müködik. De két 
év, alatt,--amióta üt jártunk, rengeteget fejlődött. A labora~ 
tórium,_ korlátozott_ adottságai mellett is, hozzáalakult 
ahhqz a _szüntelenül nagyobbigényű teljesítményhez, amit 
szakfelügyelőink a jó gyógyszerkészítés 6!-dekében, a szaeia
lista gyógyszerészet útján kifejtenek. A ma már' rninden 
gyógyszervizsgáló laboratóriumban ·megtaJálható légfékes 
anaütikai mérlegeken _ kívül itt is megvannak mindazok 
a kellékek, szakkönyvek, eszközök, _amelyek a mintavéte
lezett gyógyszerek megvizsgálásához ·elengedhetetlenül szük
ségesek. De rnint csaknem minden laboratórium:nak, van 
valami egyéni sajátqssága is. A Hajdu-Bihar megyei Gy. V. 
laboratóriumában· egyszerű üvegtechnikai munká't is végez
neK. Az .ehhez . szükséges magashőfokú szúróHíngot, Szabó 
Imre szakfelügyelő újítása szerint, vízlégszivattyúval, 
Deville-palack alkalmazásával állítják elő. Az üvegtechnikai 
munkák.elvégzésének lehetősége nemcsak a szakfelügYelőknek 
tesz jó szolgálatot vizsgálataik elvégzésében; hanem a 
gyógyszertátban dolgozóknak is; Igy pl. itt, ennek segít
ségével készítették el Csejtei Ká_roly.és Horváth Zoltán egy-egy 
újítását is. 

. A BÉKÉSMEGVEI GYóGYSZERÉSZ. SZAKCSOPORT 

május 9-én tartotta· elsŐ_ tudományos ülését. _fi jó szervezést 
bizonyítja az a nagyjelentőségű kezdeményezés, -hogy a 
felkért két előadó köz ül az egyik-orvos_ volt. A.témakör helyes 
kivála_sztása tette szarosan összefüggővé a két előadást. 

a 
a beteg 
esetén, csak így 

következmények._ Ha az orvos. nem trJa ra a 
a b:teg_ címé~, akkor ezt va~ypótolja a ~yógyszerész, 

';, · Az V. Gyógyszerkönyvben hivatalos szteránvázas vegyü~ 
,. letekről tartott előadást Ragettli János dr. főgyógyszerész, az· 
. egészségügy kiváló dolgozója. R.agettli dr.· előadásában 

részletesen ismertette az V. Gyógyszerkönyv kérdéses cikke- . 
lyeit és minden esetnél- kitért azok vizsgálatának; llevezék
tanának, tulajdonságainak isrilertetésére. Az előadás nehéz 
anyagát igen .jó -felépítéssel tette egyszerűvé és érthetővé. 
Az anyag megértése érdekében jól használta fel. azokat a 
lehetőségeket,_ melyek az- ismerteJett anyagOk hasonlatossága 
és egymásból történő levezethetősége biztosított~ Egy-egy 
csoport jellemző. al3ptíp)lsát ismertetve vezette le áz oda 

' ' 'l 



tartoZó vegyületeket. Igy 'kÖnrtyert -érthetővé és érdekessé~ 
tette előadását, melyrtek ·,részletes ismertetésére visszatérünk; · 

Szendy Balázs professzor előadásáfhozzászólássarkezdte. 
Nagyon tanulságosnak jellemezte az előadást, amiből mindeh 
orvos sok új ismeret~t meríthetett: hogy a kémiai struktura
nak milyen- nagy jelentősége van a gyógyszer hatása. tekin~ 
te~ében. Sokszor lényegtelennek látszó különbségek ~gészeh 
más hatást fejtenek ki az élő szervezetben. Nem_ közörnhöS 
az sem, hogy mil)ren- formában jutta_tjuk be a gyógySZert· 
<?- beteg szervezetébe és az a gyógysZer hogyan készült el. 
Az .orvos-gyógyszerész kapcsolatban éppen ezért igen nagy 
feladatokat lát a gyógyszerészek előtt a:·jó gyógyszerkészílés 
és a gyógyszerészi technológia, fejlesztése terén. Előadásában 
a női hormonterápia- problémáit ismertette és érdekeS be- . 
pil_lantást nyujtott a sexnálhormonok terápiájának egy 
részébe. · · 

A békésmegyi szakCsoport első tudományos ülése igen 
értékes és szép eredménnyel ért véget.- A nagy érdeklődéssei' 
fogadott előadások hallgatói között szép számban orvosok 
is jelen voltak. A jó szervezésért az érdem .nagyrésze D olesCh 
József "gyógyszerész-elnököt illeti. 

AZ ÁPRILISI SZERKESZTŐBIZOTTSAG 
ANYAGÁBÓL 

D.A, 

A gyógyszertárvezetőLértekez.leteken 'igen sOk felSzófaló 
kartár,s kifogásolta, hogy a- vasárnapi ·érteke~letek miatt. 
az· amúgyis kevés pihenőn'apjukat kell feláldozniok._és szoqial-
mazták azoknak hétköznapokon való megtartását. Ha figye-. 
l ein bevesszük, 'hogy a nagy távolságOkról jJeutazó- kartársak
nak -már .szombat délután el -kell iiidulniok, hogy idejébeh 
megérkezzenek és sok esetben c<>ak hétfőri reggel érkez~ 
hetnek haza, a panasz iridokolt. Az értekezleteknek hétköz
napon-való megbirtása -megítélésem szerint keresztülvihető, 
mivel az egyedül dolgozó gyógy'szerési esetében az ú .. n. 
készenléti ládából a helyi orvos- a sürgős eseteket -er tudja 
_látni, ahol pedig 2 Vagy több gyógyszetész~-dolgozik;a:gyógy
szeriár nyitvatartásának nincs akadálya. E kérdésrtél utalok 
arra, hogy a járásban müködö Orvosok részére rendezett 
-továbbképző tanfolyamokat, értekezleteket stb. !hind'ei1 
esetbell hétköznap tartják meg: Az itt elmohdotf~k 'al3.pján· 
kérem az Egészségügyi Minisztérium illetékeseit, hogy vizs
gálják ·.meg ezt a kérdést és amennyib~n· kívánságunkat 
jogosnak és. teljesíthetőnek ·találják; -úgy. annak -rendezését 
rendeleti_ úton foganatosítsák. . _ 

> 

ís tohllácsofta. Volna --a rtiezőgazdaság megsegítéséf 
felajánlását«: 

. Mint egyik somogymegye:i gyógyszertár v~~:~~'lfio~l~i:,f"; 
ném a cikk írójának ezirányú véleményét. r 
nehogy· úgy tűtljön_ feJ, mintha egyszerűen eJengJ,OlUK 
fülünk mellett ezt az általulik is- igen fontosnak 
korm'ányprogrammot. 

A vállalat igazgatÓj-a és -főgyógyszerésze- n:";~f~)~~::~ 
értekezleten, de személyes ellenőrzéseik során ·i 
figyelmünket a kormányprogrammra. nemcsak azig,•zg,att 
és főgyógyszerész, hanem a járási · körzet 
orvosa és a járási. vezetőállatorvos 
hol látják legfontosabbnak 
volt az- a megállapításuk, hogy az 
mentőszekrényeinek jó felszerelésében. A 
terén komoly hiányosságak nincsenek; de a 
felszerelésében bizony_ sokszor !apasztalunk-

Még az ez év február 8-án megtartott niunkaértekézletén, 
melynek úgyszólván egyedüli pontja volt ·a kongreSszusi 
felajánlások megtétele, a vezetésern ·alatt álló 9/50'. siófoki 
gyógyszertár 'kollektivája kongresszusi felajánlást _tett a 
körzetünkbe tartozó gazdaságok, Tszes-k -és vállahitok 
patronálására, mentőszekrényeik· felszerelésével kapcsOlatban. 
Jóval a mezőgazdasági munkák megindulása előt-t érintke- · 
zésbe l~pt_ünk a rnentőszekrény-felelősökkel és felajánlotiuk 
a legmesszebbmenő segítsége.t.. Ezt szívcsen is vették igény'be, 
és már teljesítettük is felajánlásunkat úgy, hogy az ezen 
a.- téren, mutatkozó 'hiányosságokat felszámoltuk. 

Nem hiányzik tehát belőlünk a szadalizmus eszilléinek 
megértése~ tevék-eny Tészvételütik a Szoéialisi.a Egé-siségügyért
motgalomban. Tudjuk, melyek- a súlyponti kérdések.- Igaz·, 
keveset beszélünk, inkább dolgozunk. Ha a cikkíró kartárs 
nem is hallott választ az igazgató beszámolójára, a fentiekbOI 
is láthatja: mi is megtes.zünk mindent, ami tőlünk elvárható_, 
szacialista hazánk építése ér.dekében, 

· Cze'glédj; Béla 
a siófoki 9/50. _gyógyszertár_ 

vezdője 

- Helyreiifazítás. A szaksajtó 5. szállában röviden 'beszá- , 
möltunk a Vasmegyei Gy. V. Galenusi Lab<;>fatóriumának 
működéséről. Ebben a híradásunk ban, ainikor az ú. n. 
})száraz helyiségre« utalunk, elírás foly-ián azt közöltük, 
hogy. ottlétünk alkalmával ·éppen __ ,Kalmopyrin-tablettát ·, 
k;észítettek ... A laboratórium _do!gozói nem -Kalmopyrin- · 
tablettát: kacizált-port állítottak elő .. Az elírás annál 
nyilvánvalóbb, miVel a Kalmopyrin-tabletta 'kizárólag gyári
lag- készül- és azzal a· gyógyszertárak bőségesen el- vannak 
látva ... Ugyanígy megfelelő ·ellenőrzés nélkül vettük á i 
és ~özöltük le a Zalaníegyei Gy. V. -körleveléből a- gyógy
szerész-technikusok vizsgájára- Vonatkozó versenykihívást, 
amelynek szempontjait, amint később megtudtuk, szakszer
vezetünk -mllnkaversenybizott-sága -nem fogadta el. 

Az V. Magyar GyógySzerköriyv életbeléptetése küsiöbön 
áll. Igen sok kiváló szakemberünk hosszú, ki tartó, áldozatos 
munkája révén született ·meg ez a hatairDas míi. Nekünk,_ 
gyakorló _gyógyszerészeknek; egy kötelességünk van: ezt 
a nagy _ _apyagot ugyanoly'an ki!adó, ._ ~ldozatos -IDtinkával 
elméletiJeg elsajátítani és a gyakorlatba átültetni. A mi 
feladatunk sokkal könnyebb, mint az alkűtóké, de mégiS 
elég nehéZ ahhoz; hogy egyedül bírkózztink meg vele. Szüksé~ 
günk van kiváló tanítómestereink,_ vezető ·kádereink-segít
ségére. Szerény javsalatom ezzel kapcsolatban· tehát- az 
volna; hogy az_-_ elkövetkezendő· továbbképző _tanfolYamok_· 
s'4lyponti anyagaként_ egyedül ·és kizárólag új gyógyszer
könyvünk anyaga Szerepeljen. Ezúton is kérem-új gyógyszer
-~önyyün~ _ -!n~gV:alósítás~ba~ __ résztve!_t kiv~ló ~anitónieste~e--

,-----irikét,:.haCSak fuódjuk.váll. rá, jöjjenek· 1e ·noZZánk~ '":érték-es·-·
elöadásaikból szerzett ismeretek és útmutatások révén 

A GYÓG;yszER$SZ könnyítsék meg feladatunk teljesítését. 
' .Almer -Elemér 

gyógyszertárvetetö, MátéSzaJká 

MI IS MEGTESZÜNK MINDENT 

A szaksajfó május 1-én megjelent számában a Szacialista 
Egészségügyért-mozgalom keretében foglalkozik a Somogy' 
megyei Gy. V. márciusi kaposvári' értekezletéveL Idézi -a 
vállalat igazgatójának beszámolójából azt a komoly feladatot, 
ami a gyógyszertárakra bárill az Allanii Ga'zdaságok, Tsz:cs-k 
és egyedül _dolgozó parasztok beteg állatai meggyógyítására 
szükséges gyors gyógyszerkisZolgáltatás terén. Hiányolja 
a cikk írója, hogy >>az igazgatói felszólítás elhangzott anélkül; 
hogy az érte~ezlet folyamán. bármelyik gyógyszertárvezető 
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