
el pa,raetoxikrizoidin indikálása mellett, merf'a 
titrálás végpontjában, mielőtt az ezüst-ion a tetrac 
-tionáHonnal reakcióba tudna lépni, aZ indikátor 
s_zínváltdzása jelzi a jodid:meghatározás befejeztét. 

A Gyk. argentometriás mé'rései között említjük 
m,eg, ázezüstkészítniények meghatározását is._ Az 

- Aig~ntum niiricum és az_, Argentum aceticyni -
mlvel vizes oldatban ezüsl-ioura disszociálhak
rodanid-oldattal -va,s(UI)-ion indikálása jelenlété
ben közvetlenül meghatár<>zhaló. A szervesezüsF 
vegyületeket a meghatározás -előtt mineralizálni 
kell,Mind az Argentunz colloidale, mind az ArgentUIJl 
proteinicum · salétromsav-peroxidos bevezető'ron• 
csalás, után kénsavhidiogénperoxid keverékével 
mineralizálható. - · _ ' 

A bevezetésben-ismertetett történeti. áttekin
tésbó1láthatjuk, hogy az argentometriásméréseket 
több, niint egy évszázada használják. -A meg
határozások ,komoly berendezést nem igényelnek, 
a módszer pontossága_ a műszeres mérések pontos
ságával egyenértékű, ez tette indokolttá, hogy az 
v, Magyar Gyógyszerkönyv számos anyag rlleg-
határo~ásánál alkaima,zza; _ _. _ _ _ · ' < 

_ _ (A'z Eű. Minisztéfium Anyagellátási Igazgaló
ság .Műszaki fejlesztésiosztályának laboratóriumá
?91} .· __ .-_ : - ·-. -_.· . -•. -.- . . -.. 

· GYÖ q YS.ZERÉSZTE C H Nl KU SOK 
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i GY~YSZEREKELTAIUASA 
· (ll_észletes.·rész) · 

IV. 

meg. 

Né.zzük meg; mi a feladatuk eZen a téren ~t~~;;b~~·at~~:: < 
lati központoknak, felettes ható_ságoknak. E 
hogy· előrelátó, tervszerű mun:káVal évről 

. azokat- a feltételeket, amelyeket- a ~~m~~i:~:~:~::!~~ffi j Ezeri a téren már eddig iS számos 
~tör-tént és _a jövőben ez a folyamat 
Feladatuk. továbbá az említett szerveknek 
épített, felújított, újonnan létesített gy~~g)'SZ<"li~alkat 

·.teljesen ·a Quinta-szerint rendezzék be.. nem_kis> és n~Jn 
le becsülhető munka. A feladatnak ez a része több: mint _egy · 

· esztendéje rni_nden· esetben meg is -valósul. Ezek után azt 
-hisszük, nincs okunk a· Quinta rendelkezéseit kishitűen 
egyoldalúan értelmezni. A régi és- új tchnikusok; _miht 
gyógyszerészek közvetlen segítő· és munkatársai, ezekben 

kérdésekben. a_ legközvetlenebbül érdekeltek. ;>;f~ak~mJ· ~~ai~~~~i;1 reteik, tud~.suk is feljogosítja öket~ hogy a 
·a Quintát nézegessék és ötleteikkel, helyes· 
a vezető munkáját segítsék. 

Megtörtérit az, hogy- nem volt megbízható invenhíT :·a 
gyógyszertárban és a helyi- viszonyokkal nem kellően ismerős 
új dolgozó egy anyagat nem .talált meg, .és a gyógyszer 

· elkészítését emiatt megtagadta. A. gyógyszeÍ'ért a patikához.. 
forduló betegek érdekében ilyen .e.Seteket az SZTK jogosan 
tesz kifogás tárgyává, és-_ nekünk mindent .el kell követnünk, 
hogy_jlyen esetek ne Ismétlőrljenek _meg. . - , 

(Folytatjuk) A Gyógyszervizsgáló Luhordtórium 
' nwnkaköz~ssége,- __ Budapest_ 
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~ZAKMAI HIRADÓ 

FIATALOK A TERMELÉSI ÉRTEKEZLETEKEN 

Az-1301-~es gyógyszertár kezdte el $zabó Gyuláné-kitünöert 
sikerült, tudományo~an is szemléltető, gyakor13tilag is
értékes előadásával. Erről már megemlékeztünk. A-801-es 
gyógyszertár szeptemberi termelési értekezletét KacZián 
Sándor az antibiotikumokról tartott komoly felkészültségről 
tanúskodó előadást. Ha a téma· kidolgozásában túL -magasra 
is szárnyalt, ez még jobban igáZalja azt az örök tételt, _hogy 
csak a nyilvános szereplés, a bírálat és az önbírálat ad módot 
a fejlődésre. Különben mind a ketten egy-két évvel ezelőtt 
kerültek ki az egyetemró1. De a fiataloknak ez az előté~be 
állítása azt bizonyítja, hogy meg ak~.rjuk teremteni a Jeg
termékenyebb egy-üttműködést fiatal kartársaink és az 
évtizedes tapasztalatokkal rendelkező gyógyszerészek között. 
Ez a kezdeményezés és ennek sikere amellett tanúskodik, 
hogy a 801-es és az 1301-es ·gyógyszertár is _ helyes_ úton 
halad. fgy talán azt is elérjük, hogy a szaksajtóban is kialakul 
a szakma minden ·rétegének és korOsztályának országos 
tapasztalatcseréje. Erre mutatnak és ezt- igénylik tőlünk 
a szegedi nagygyűlés hatalmas eredményei is. 

A KIÁLLITASI ANYAG MELLÉ 

- Két kis... részlet·tárlób3n régi gyógySzertári állváriy~ 
edényeket. láttunk fából, üvegbó1, tejüvegből és porcelánQól..-

.AZ egyiken még aikérnista jeleket alkalmaztak a_·. felirat 
helyén. Izzító-tégelyek, lepárló sisak és még néhány fégi 

··laboratóriumi eszköz dokumentálja azt, hogy_ a gyQgy
sierész már évszázadokkal ezelőtt is értékes kutató murikát 
végzeit a laboratóriumban, ahonnan számos nagy ·felfé~zés 

· sz-ármazott. R.égi taksában olvashattuk azokat az· ősi J:levű 
.·gyógyszereket, melyek ma .már a történelem~, de ·a~k;oi 
·igen· divatos arkánumok "voltak. 1634-ből való vastag fólián
sokból, álló könyv- __ kelti ,_fel az érdeklődésünket:_· Tq~P,r_no- -. 

· nwntanus híres l(rauterbuch·ja. Az-újkorban nagy -tekif!tél-y
t:;Lek örvendett a sok ábrával díszített gyógynövény-könyv. 
Abbarr az·időben a- gyógyszerek túlnyomó részét a nöfény-~ 
világ ·Szolgáltatta. Innen ind:ult el ·és fejlődött a tudomfoflyos 
növénytan és ~ kémia jelentős< része . is. Szívesen vettük 
volna, ha_ ez a nagyon helyesen megválasztott töiténeti 
résZ több felírással, SZ:erveSebben kapcsolódott voln)i bele 
a kiállítás értékes. any~gába. Az anyagot az egyetetriL~i'nyey". 
József gyógyszerész-i múzeum ·adta. E bemutatá:) ösz1önözze 

. arra kartársainka t, hogy régi, múzeális értékű gyógysz,erészeti 
emléktárgyainkat kutassák fel, őrizZék. ineg és jutt4Ssák el 
múzeumunkba, vagy a hel>:i muzeumba. Eziráriyú teY,ékeny
~gre az Eü. miniszter 137j_l955. (Eü. 15,. ·u.) számú r~ndelete 
is; ad utasítást, ~miről talán egyes kart,ársaink; nem i~' tudnak 
vagy meg is feledkeztek. . ! 

Két vitrinben ~ gyógyszerkönyvek, tankönyve~, jegy~ 
zetek, brosúrák, a szellemi munka nyomtatott termését · 
dokumentálják ·Az új, korszerü gyógyszerkön-yvek ~:szOv-jet, 
brit, intern~cionális - mellett az V.- Magy-ar Gyógys~rkönyv
.3 kötete .méltóan ké_pviseU :a __ tnagy2:r gyógyszerészi tudomá
nyok haladását az utóbbi években. Ennek folyomány-hképpén· 
látjuk a továbbképző brOsúrák értékes _-sorozatát, -JPelynek 

!~"~~,,., ... , .... , _J?in4en_ -~gy~s }~~et_e hat<l:lm_a~-- segítséget nyúj~- az új:_gyógy_~ 
"szerköiiyv~ntegisiUetéséhez<es ·celszeríi;-'ctudatos·"aikalínazásá~-· 
hoz. Ezek-hasznát mutatják be egyes vállalatok grafi_konjai, 
melyek _ a továbbképzés ·fellendülését, fejlődését ig~zolják 
a· számok tükrében is. -'Az új Fo-No, egyetemi .tankön;tve,k, 
jegyz~tek, Perelj111an-.-Bro_dszkij magyar_ nyelven megjelent 
műve a- gyógyszervizsgálatról·, a jogszabálygyűjtemény, 
tájékoztató- a gyógyszerkészítmények- rendelésében, ·utasítás 
gyógyszertárak kezeléséhez stb. munkák iTiind azt bizonyítják, 
hogy a magyar gyógYszerészet .. az utolsó öt esztendőbe~- nagy 
utat tett meg mind a szakmai, mind pedig a tudományos_ 
fejlődés útján. Megteremtette.azf az alapot, amelyről elindulva 
még szebb és értékesebb eredményeket fogunk_ elérni ;a _szo
'Cialista egészségügy kiépítése terén. 

H. J. 

dr. 
megköszönte az 
ilyen _szépen felszerel-t 
hoz, illetőleg szolgálati 
mekét. Igéretet tett arra, hogy még jobb munkával 
me~hálálni dolgozó népünk ezen ajándékát. 

Faragó Sándor, az Eü. M. Anyagellátási 
osztályvezetője felszólalásábán vázolta azt az 
teli utat._ amelyet a Pest megyei Gy. V. a 

··eltelt- -több- mint -öt- esztendő alatt
hogy némcsak a tárgyi feltételek 
fejlődésünk egyetlen tényezőjét, mert ezzel 
változott a gyógyszerészek életszemlélete is. 
kodnak a gyógyszerellátás niinős,égi ~;·~~t~!z!~~a\~~:;n~';~' 
ződő állind9-és ugrásszerű eredmények, 

a , ,Szocialista Egészség~··~g~ye~·: r:~t'i': ~i!t!:'~~~~~~~J2;:i~~~~ t-ében a mezőgazdaság 
· konkrét felajánlások. Ebben 

megyei gyógyszerészek ... 

kíván a vállalatnak a m•·ov"lt''""ft~~~~r!t~;~~~t~~r~~~ között, 
és a 
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, Az 1955. évi Gyógyszerész Nagygyűlés 
RománJózsef dr. egészségügyi miniszter megnyitó beszédéből . 

Tisztelt Nagygyűlés, tisztelt Elvtársak l 

Az Egészségügyi Minisztérium, a magam, de 
úgy érzem az egész magyar egészségügyi szervezet 
nevében is ~·Üdvözlöm az !955. évi Gyógyszerész 
Nagygyűlés!. . . , · .. 

Ünnepi nagygyűlésre gyűltek össze á mai 
napon a magyar· gyógyszerészet legkiválóbb. kép
viselői. Azért jöttek össze, hogy ismertessék ·és 
megvitassák a gyógyszerészet tudományának és 
a gyógyszerészi gyakorlatnak az elmúlt év során 
elért eredményeit. · · · 

Elvtársak l A gyógyszerészi tuC!omány szerves 
része az egészségtudománynak A baladó egészség: 
tudomány pedig. a fejlődés,. a béke .. tudománya, 
amely az ember jólétét, boldogulását szolgálja a 
szocializmust építő népek életében. Mint minden 
más építő jellegű tudománynak, az ~gészség
tudománynak is olyan társadalomban és olyan 
korszakban vannak meg a fokozott fejlődési lehető, 
ségei, az egész emberiség javára szolgáló előre
líaladása, amikor a .népek közt a béke, az együtt
működő együttélés jószándéka uralkodik A mos

. taní időpont, amikor ezt,a nagygyűlést rendezzük, 
hisszük, hogy kezdete lehet egy olyan időszaknak 
szerte a világon, amely kedvez a békés alkotásnak, 
az .. építésnek,· vel.e. a· gyorsabb. előrelíaladásnak. 
Tudjuk jól, hogy még a közelmúltban, az egy év 
előtti nagygyűlésük idején sem volt ilyen békés 
légkör a világban. Az új háború sötét árnyai 
vetődtek akkor az emberiség feje fölé, az impe-. 
rialista. háborús uszítók . mesterkedései nyomári. 
A rombolás, pusztítás, az atom- és a hidrogén
b?mba ~ a háborúkkal együttjáró minden egyéb 
veszedelem fellege tornyosult a békés építőmunka 
felett ... Pár hónap óta a háború árnyai hátrább 

· szorultak. Tisztább lett az. ég a világ felett. 
A nemzetközi politikában egyre inkább érvényesül 
a tárgyalás szelleme, az a politika; amelyet a. Szav
jetunió következetes békeakarata vitt sikerr.e. ~A 
Genfben elért eredmények nagy lépést jelentettek 
a béke megszilárdítása felé, a genfi négyhatalmi 
tanácskozások óta eltelt idő pedig továbbireményre 
és bizakodásta adott okot. A Szavjetunió vezette· 
· béketábor ez alatt az idő alatt tovább biionyította 
békeszándékát nemcsak szavakban, de .. tettekben 
is. A Szov]eíunió példája nyomán a népi· demok
ráciák is GSökkentették fegyveres erőik létszámát. 
A Szovjetimió diplomáciai kapcsolatot létesített 

Nyugat-NémetországgaL A Szavjetunió lemondott 
a területén kívül levő támaszpontokról Finnország
ban. Kezdeményezésére egyre szélesebb körben 
bontakozik ki .az országok parlamentjeinek nemzet
közi.kapcsolata, a tudományos és gazdasági együtt-
működés~ · · 

A Genfben tartott atomenergia'kongresszus 
ugyancsak békés célok jegyében tárgyalt, és meg
jelölte az útját annak, hogy ezt a .hatalmas epergiát 
a nukleáris fegyverek szörnyű rombolásai helyett 
hogyan lehet az ember boldogabb életének szalgá
latába állí taní/ Előtérbe került és reméljük, hogy 
eredményesen közeledik a megoldáshoz a leszerelés 
ügye, . amelynek megvalósítása alapvető feltétele 
a tartós. béke biztosításának Mindezen jelek azt 
bizonyítják, hogy a háború erői felett győzedel" 
meskedik a népek békeakarata - az egyszerű 
emberek millióinak békeakarata. A béketábor 
országaiban elért hatalmas poli tikai-gazdasági sike
rek bizonyítják a békét kívánó emberiség igaz
ságát, tükrözik a béketábor országainak óriási 
politikai és gazdasági erejét ... Büszkék vagyunk 
arra, hogy ennek a hatalmas tábornak tagja a rni 
hazánk is. A szocil!lista Magyarország építésével, 
megingatbata tlan békeharcunkkal mi is részesei 
vagyunk a megegyezés szelleme előretörésének, 
az embermilliók békeharca sikereinek. 

Arnagyar dolgozó milliók az elmúlt esztendő
ben is láthatták, hogy a párt a helyes, az igaz 
úton vezeti· a népet. Ezért végeztek a magyar . 
dolgozók az elmúlt hónapokban olyan kiemelkedő, 
eredményes munkát. A Központi Vezetőség már
ciusi határozata új erőt, új lendületet adott a 

. szocializmus építésének Meggyorsult az ipar fejlő
dése, növekedett a termelékenység, erőteljesebb 
lendületet kapott a technikai színvonal, és ezekkel 
együtt fejlődött a magyar egészségügy is. Pártunk 
és kormányunk mind hathatósabb eszközökkel 
gondoskodik népünk szociális~kulturális színvona, 
Iának emeléséről, arról, hogy dolgozóink minél 
egészségesebb~n, minél kulturáltabban, minél jobb 
körülménvek közölt élhessenek. . • 

Az égészségügy elért eredményeiben nagy 
ré,>ze van a magyar gyógyszerésztársadalomnak. is. 
Az elmúlt öt év során a magyar gyógyszerészek 
a járványos időszakok, az árvízvédelem, a mezőé 
gazdaság egészségügyi megsegítése, • a bánya-. és 
iparvidékeink gyógyszerellátásának megszerveiés~ 
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terén. végzett hazafias, önfeláldozó, jó munkaju~kaí és egyre inkább kialakul a gv<51!:>'SZ<~részn.ek rr 
bebizonyították, hogy érdemesek a párt éS a kor- az egészségügy diplomás sutkemt,en~nek •emu·~ 
mán y bizalmár a, a dolgozó nép , megbecsülésére. nélkülözhetetlen szerepe. 

· A magyar gyógyszerészet ezzel is mindinkább Az államosítás óta eltelt öt e~one11dö 
szerves · részévé vált a magyar egészségügypek, · az ország lakosságánaktöbb rnint 
és ezeil belül a gyógyszerészi tudomány is fokoza- dalornbiztosítottá. Emelkedett a· Ja>,og,;ag 
!osan beépül ·a. magyar egészségtudomány rerid- ségügyi kultúrája, megnövekedtek 
szerébe. Az elért tudományos eredmények azonban mindezek eredőjeként a 
csak a kezdetét jelenthetik a magyar gyógyszerészi több mint 100% -kal nőtt. 
tudomány előtt álló feladatok megoldásának A adatok megoldására nagy 
magyar gyógyszerészet előtt széles perspektíva áll séget és fokozott hivatástudatot 
a fejlődés útján. A fejlődésnek azonban elenged- gyógyszerészektőL 
hetetlen, alapvető feltétele, 'hogy. a tudomány és Annak ellenére, hogy ez idő 
a gyakorlat mind közelebb. kerüljön egymáshoz, szerész-létszám csak jelentéktelen mi~rti~kben 
mindinkább megvalósuljona tudomány és a gyakor- kedett, a nagy feladatokat a m"'"v''r .gyó€:ys2oet€i; 
lat szaros kapcsolata, egysége. Az igazi, a pozitiv szek és a gyógyszertárhálózat 
tudomány a gyakorbti életre épít. Ha <1 tudol1lá!Jy jában,, egészében jól ellátták. Elismerés illeti 
elszakad a gyakorlattá!, rnenthetetlenül elsorvad, a gyógyszerellátás összes dolgozói!, köztük 
elfajul és holt dogmák gyűjteményévé válik. A sorban a gyógyszerészeket Bebizonyították P77P1 : 

gyakorlattal, 'a' kö~nyező éldtel,' annak problémái- a gyógyszerészek azt is, hogy becsülettel és áldoutf 
val való szaros kapcsolat azonban éppen ellenkező- készen kívánnak helytállni a szacialista egész.sé!(Üi(Y' 
Jeg: megtermékenyíti a tudományt, a· haladás, építésében. 
az újítás útját nyitja meg a tudósok. előtt, és Tisztelt Elvtársak! Hogyan jutott el a mRrtv:Rr: 
hatalmas lendületet ad az elméleti elgondolások gyógyszerészet mai fejlődési fokára? 
megvalósítás<Íriak. . A gyógyszertár vállalatok ';l'~~~:~~~~~!ás~~~.~,;: 

Enriek következtében a gyógyszerészi ·htdo· a vállalatoknál 'á gazdasági ijgy~k 
mány fejlesztése terén szerepe lehet és sz~repe kell csak egy gyógyszerész működött, aki 
hogy legyen minden szakmáját hivatásnak tekintő anyagellátási kérdésekkel foglalkozott. 
gyakorló gyógyszerésznek is. A tudomány és •a Jatok ügyvitelének rnegszervezése után 
technika. új útjait nemcsak a tudomány. teréri fontosabb feladat volt. a szakmai rnunka 
közismert ernberek egyengetik, hariern nemegyszer rnegszervezése, a rninőségi rnunka javítása, 
a tudományos világban is új emberek, az egyszerű. mai vezetés érvényesítése. Ennek érdekében J.6,,o.to 
ablgozók, a napi .,gyakorlat emberei, valamin.!:- a ki az egészségügyi rninisztériurn ai első 
szakmák kiváló dolgozói, újítói is. A szocialista. szerész · szakfelügyelőket és létesítette az ;.:_,;;,; .. 
tudomány egyik leglényegesebb vonása az elrnél~t rninden rnegyéjében a gyógyszerellenőrző 
'és a gyakorlat, · a tudomány és . a mindenn~pi tóriumokat . 
murika 'szerves égysege. -A tudományos .munkások A gyógyszerész szakfelügyelők rnunkájának · 
és· a gyakorlat ernbereinek együttműködése':• a eredményeként nagymértékben javult "''Ó<'vs:1er' 
haladás, a technikai fejlődés feltétele. A gyakodat táraink .minőségi rnunkája és jelentősen errJell<ed'et1: ,;, 
és az elmélet közti kapcsolat kiapadhatatlan forrása a gyógyszerészi rnunka 'szakmai színvona]a, Ezt 
:az előrehaladásnak Ezt a.szoros kapcsolatot pedi'g bizonyítja a gyógyszertárakból történt rninta; 
csak a szociálizrnus viszonyai . közölt lehet teljes vételezések eredménye, amely szerint J 951. 
rnértékben megvalósítani. Eljenek ezzel a lehető~ 1954 év végéig a gyógyszertárban készült "'""'"'
seggeJ.! szerek közül aminőségileg kifogásoltak százalékels 

A magyar gyógyszerészeti tudomány komoly aránya csökkent. 
inúltra és jelentős eredményekre tekinthet vissza. · Gyógyszerészszakfelügyelőink . az .. Országos, 
A .. magyar gyógyszerészet olyan · tudósokat'. és Közegészségügyi Intézetben rendszeres tovább
kiváló gyógyszerészeket adott a világ. gyógy, képzésben részesülnek, arninek eredményeként ma 
szerészeli . tudományának, mint. T han Károly, már a szakfelügyelői laboratóriumokban a rutin' 
a 'magyar tudományos kémia rnegalapítója; mirtt vizsgálatokon felül értékes tudományos rnunka 
Winkler Lajos, a. klasszikus gyógyszeranalitika folyik Jelentős mértékben segítették sZ>ild,elügy,é-

~;""'_;., .......... világhírű tudósa, mil)t jlugusli!Z ~élil, a.m?gxa.r ... ]őink a gyógyszergyárak által gyártott ké:szí1:mi>cc:: 
gy'ógyriovényfÜdÓmány nemzetközileg elÍsrnert tu- nyek minőségének javítását is - a gyógyszer
dósa", Kabay J án os, a. magyar alkaloidaegyártás különlegességek rendszeres ellenőrzéséveL Szak-· 
úttorője, Kway Endré? és szárnos más -kiváló felügyelői laboratóriumainkban évente több mint · 
gyógyszerész, ·.. . _ ... ·. . . . _ . . · .. ' 10 OOO gyógyszerrninta kerül részletes analízis alá. 

Ezen a;,; úton kell a magyar gyógyszerészetnek A rninőségi fejlődés következő lépése volt 
továbbhaladl)ia és. követnie az ·élenjáró .szovjet •a főgyógyszerészi állás rendszeresitése valalUennyi 
tudomány fejlödését, támaszkodnia egyszersmind gyógyszertárvállalatnáL Ezzel egészében"ljifiegvaló' 
haladó hagyományaira! · sui t a gyógyszerészet területén a szakmai vezetés. 

.. Visszatekintve az elmúlt öt esztendő ered- érvényesítése. Főgyógyszerészeink rnunkája nagy: 
ményeire tl1egá]lapíthatjuk, hogy a gyógyszertár' rnértékben segítette elő a gyógyszerellátás helyes 
hálózat államosításával szélesre tárult a fejlődés megszervezését, a gyógyszertárhálózat korszerű
útja, megszűnt a gyógyszerészet rnerkántil jellege sítését, a gyógyszertári rnunkakörülrnények meg-. 
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javítását, ~HaJában mindazoknak a feladatoknak 
a megoldását, amelyek a szocialist.a gyógyszer
ellátás építéséhén felmerültek Főgyógyszerészeipk
nekjelentős szerepe van abban, hogy nemzetközi 
viszonylatban sincs okunk szégyenkezésré a magyar 
gyógyszerészet rnunkájának szakmai színvonala 
tekintetében. 

Fontos feladatot oldottünk meg az elmúlt 
időszakban a gyógyszerellátás decentralizálásávai, 
20 megyei gyógyszerraktár .. létesítéséveL ·.Ezzel 
közelebb vittük a. gyógyszert· a' beteghez, bizton·
ságosabbá tettük az ellátást és önállóbbá a válla
latokat A helyes és tervszerű gyógyszergazdálc 
kodás rnegszervezése, ·a gyógyszertörzskészlet ek 
kialakítása, a rendszeres utánpótlás biztosítása 

· rnind egy-egy szakaszát .. jelentik a ·fejlődésnek. 
A legújab b lépések egy1ke volt valarnennyi 

megyében a galenusi laboratóriumok· felállítása, 
amelyeknek igen nagy szerepük lesz a megye 
gyógyszerellátásá ban. Ezek· a laboratóriumok lesz
nek hivatva mindazon galeímsi gyógyszerek gyár
tására, amelyek jellegüknél fogva nem tartoznak 
az ipar profil jába. Ezen túlmenően azonban labo
ratóriumaink nemcsakgalenusi készítménye~ gyár
tásával fognak foglalkozni, hanem gyártani fogják 
azok'íuik a gyógyszeralapanyagoknak hagyrészét is, 
amelyeket eddig vagy irnportáltunk, vagy a kisipari 
szövetkezetek. esetleg nem megfelelő minőségben 
gyártottak Laboratóriumainkra tehát nemZet
gazdasági szempontból is kornolyszerep vár. Tág 
tere. nyílik tehát a hálózatban is a magasfokú 
gyógyszerészi szaktudás érvényesítésének 

Az elmúlt időszakban azonban nemcsakválla
lati központjaink . fejlődtek, de. nagyrnédékben 
fejlődölt a gyógyszertárhálózat is. 58 új gyógy
szertárat létesítettünk Több rnint 250 gyógyszer~ 
tárban végeztünk nagyjelentőségű. korszerűsítési 
átalakítási rnunkálatokat és nagyszámú korszerű 
gyógyszéreszlakást Jétésítettuhk, Vagy állít6ftlink 
helyre. Új korszerű gyógyszertárak létesültek a 
szociaJi.sta ipari településeken (Sztálinváros;· Inota, 
Komló, Lábatlan; ··Dudar· stb.). Mezőgazdaságf 
vidékeink egészségügyi viszonyairtak megjavítását 
célozták a falvakban újonnan létesített gyógy, 
szertárak (Zsadány, Vízvár, Gölle, Szatyni.az, Gencs
apáti, Szánk stb.), valamint az ország 400 közsé
gében felállított kézigyógyszertár. csaknem rninden 
rnegye székhelyén korszerű, nagy. központi gyógy
szertár"' is létesül t. Ezekben a gyógyszert ára~ ban 
egészséges, kényelmes niunkahely, korszerű munka' 
észközök..várják.a gyógyszerészeket. ..• ····.·• ... •-

A gyógyszertárhálózat fejlesztésére 1954 •év 
végéig csaknem 70 rnillió forintot fordított álla
munk A hálózati fejlesztés. és központjaink !11eg
erősítése rnellett igyekeztünkgondoskodni a terü• 
Jet rnunkaerőellátottságának javításáról is. .. ·· 

Gyógyszerészeink · rnunká j ának megsegítésére 
eddig 1132 szakképzett gyógyszerésztechnikust 
állítottunk rnunkába. , 

Eredményesen segí tette elő a gyógyszertári 
dolgozók erőfeszítéseit az egész országban1endüle
tesen folyó gyógyszertári "Szocialista ·Egészség
ügyért:'-rnozgalorn, amelynek keretében gyógy
szerészeink egyre jobb szakmai rn~nkával küzdenek 

A GYÓGYSZERESZ 

az egészségilgyi rninisztériurn vándorzászlajáért, 
valójábaq népünk egészségügyéért Büszkén tekin
tünk az élvonalba kerülő gyógyszertári dolgozókra. 

Megvalósult az elmúlt időszakban a gyógy' 
szerészek rendszeres szakmai továbbképzése, amely" 
nek keretében gyógyszerészeink megismerkednek 
a gyógyszerészi tudomány· és gyakorlat új abb 
eredményeiveL A szerzett ismereteket rnunkájuk
ban eredményesen hasznosítják A szaktudás fej
lesztését célozzák a rnegyénként létesített válla-
lati szakkönyvtárak is. . 

A szakmai rnunka színvonalának ernelkedésé" 
vel egyidejűleg egyre nagyobb ;nértékben szorult 
háttérbe a gyógyszerészi tevékenységnek kapita
lista örökségként jelentkező rnerkantil jellege és 
egyre inkább vált valódi hivatásává a gyógysze

' résznek, hogy az orvossal együtt vállvetve küzdjön 
a beteg dolgozók kor.szerű, magas színvonalú egész
ségügyi ellátásáért Uj szacialista tartalmat kapott 
ezzel egyidejűleg az orvos-gyógyszerész kapcsolat 
is, amelynek további erőteljes fejlesztése alapvető 
érdeke az egészségügynek Nincs gyógyítás orvos 
nélkl11, de nincs eredményes gyógykezelés meg
felelő rnennyiségű, nagy hatóértékű és jó rninő
ségű gyógyszer nélkül sem, arnivel a beteget a 
gyógyszerész látja el. Ez a megállapítás határozza 
meg az orvos és gyógyszerész együttműködését, 
egymásrautaltságát a szacialista egészségügy épí
tésében. 

A magyar gyógyszerészet és magyar gyógy
szerészi 'tudomány fejlődését híven tükrözi a nem
zetközi viszonylatban is elismerésre talált V. Magyar 
Gyógyszerkönyv, amelynek magas tudományos 
színvonala rnéltán hirdeti a magyar gyógyszerészeti 
tudomány eredményeit. 

Ezekhez a tudományos eredményekhez kap
csolódik az Acta Pharmaceutica Hungarica tudo
mányos szakfolyóirat megindítása és a Formulae 
Normales megjelenése, továbbá az Egészségügyi 
Minisztériurn rnűszaki fejlesztési osztályának léte
sítése, amely alapját kell hogy képezze ajövőben az 
Országos Gyógyszerészeti és a Gyógyszerellenörző 
Intézet megvalósításának · 
· A gyógyszerész gyakorlati rnunkájának rneg
könnyítését szalgálják a kiadásra került útrnutatók 
a gyógyszertárak vezetéséhez; 

Evtizedes kívánsága valósult meg a magyar 
gyógyszerészetnek a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen az öpálló gyógyszerészi kar közel
múltban történt létesítésével. 

Pártunk és kormányunk egyre nagyobb meg
becsülésben .részesíti gyógyszerészeink rrmnkáját. 
Csaknem 20 gyógyszerész részesült korrnánykitün
tetésben. Százan kaptak rniniszteri jutalmat, 40 
gyógyszerész lett az egészségügy kiváló dolgozója 
és több rnint másfélmillió forintot fordítottunk 

;a· gyógyszertári dolgozók jutalmazására. A párt 
és a kormány új abb jelentős elismerése a "Kiváló" 
és "Erdernes gyógyszerész" cím adományozása,· 
amely ez évben másodízben kerül kiosztásra. 
. A \dolgozókról 'való fokozott gondoskod>ís 
jegyében létesítettek a gyógyszertár vállalatok 
16 üdülőt. . . 

Az idős gyógyszerészek nyugodt, békés öreg-

203 

' 
li 
' 



korának bi~to~ítására pedig az EgészségŰgyi Mini~i" . Végh Antal dr. felszólalió.sa 

térium a ·gyönyörű Tahii gyógyszerész otthont Első szavunk Miniszter Elvtárshoz ~~~;~~1J~~'~j 
létesítette. Gondoskodásunk tárgya a gyógyszerészi . azért, hogy körűnkben megJ'elent és a 
nyugdíj megfelelő rendezésének biztosítása. · 

Pártunk és kormányzatunk a lehetőségekhez sünket megnyitó beszédével számunkra pnJgral1110t t 
képest rilikden.\t ~egtesz: hogk. ~; g{?g{"zer~llátak· s is a~;!;arxista-leninista világnézet alapján l:SIJler,., .· 
dolgozóina . me anyos igenyei Ie egi es nyerjene ' . tette előttünk a gyógvszerészet helyze tét, 

. .A második ötéves tervben még. nagyobb és J 

még komolyabb feladatok állanak a magyar gyógyc a társadalom egységébe illesztve, ,~a~zv:Í:~f:[~~í?;J 
szerészelelőtt A gyógyszerészeknek egyre nagyol)b fontos tényezője. Kiváltképp éles fÉ 

· részt kell vállalniuk az egészségügy munkájában rá a tudomány és a gyakorlat emrsé;gér1ek .. 
és ·egyre nagyobb segítséget kell nyújtaniuk az ségére. Miniszter Elvtárs ezzel a gyógyszeré~zet 
orvos számára a gyógyító-megelőző ellátásban; egyik sajátos vajudó problémájára mutatott rá, 

Érvényesíteni kell a. gyógyszerészi szakértel~ és ugyanakkor ki is jelölte számunkra az irányt, 
met az egészségügy minden területén, elsősorban a szellemet, melynek jegyében ennek a 
termé,<;zetesen a gyógyszertáron . belül minél jo~b gyűlésnek is le kell zajlania. · 
minőségű, minél korszerűbb technikával készült Az orvos'gyógyszerész kapcsolat szecialistá 
gyógyszerel< .. készítésével. . · tartalmának elemzésével szakcsoportunk a közel· 

Lépést kcll tartani a 111agyar gyógyszerés;;:et- jövőben ·elvégzendő jelentős feladatára irányította 
· nek il gyógyszerészeti tudományok általános fejlő- figyelmünket . 

désével, Hasznosítania kell munkájában a gyógy; · A magyar gyógyszerészet elmúlt öt esztendeje 
szerészeli tudományok összes eredményeit, . hogy fejlődésének ismertetése a Miniszter Elvtárs beszé, 
ez.által a magyar dolgozó nép egyre jobb, egy~ dében egyúttal hű tükre volt a vezetése alatt álló 
nagyobb gyógyító értékű gyógyszerekhez juss011 .. minisztérium úttörő munkásságának, amely .a 

· Tovább. kell erősíteni az, .. orvos-gyógyszerésf magyar gyógyszerészet eddigi történetében isme, · 
kapcsolatot és együttműködést, ahol különösel1 a retlen eredményességgel fejleszti a szakma tudo
gyqgyszerismertetés területén vannak. a gyógy-. mányos és hivatás jellegét. 
szerészeknek fontos feladataik, ezért kell ismernie Egy· momentumot azonban. külön is ki. kell 
a gyógyszerésznek a farmakológia új eredményeitis. emelnem, mint e ténykedés legkimagaslóbb mozza' 

Be kell kapcsolódni a gyógyszerészeknek a natát: az önálló gyógyszerészi fakultás megala
magyar gyógynövényügy. fejlesztéséhe és .·az eddi,· kulását. 
gi~kl1él sokkal nagyobb mértékben kell. kivenni_e · Az elmúlt öt esztendő eredményeit is hálás 
ré)l~ét az egészségügyi társadalmi munkából is szívveL. fogadjuk, . köszönetet mondunk érte ITiind 
(Vöröskereszt, Egészségügyi Aliand ó Bizottság stb.); a pártnak, mind a kormányzatnak; e pillanatban 

Azáltal, hogy a gyógyszertár vállalatok a engedtessék meg nekem, hogy az említett ered- · 
megyei tanácsok egészségügyi osztályail:ak fel~ ményekért Miniszter Elvtársnak ne csak a szak· 
ügyele. te alá kerülnek, a v.á.llalatok. a megye többi csoport, hanem a magyar gyógyszereszek összessége 

· · .. · · t· · · · k k"" il · · · nevében külön is köszönetet mondjak 
egeszsegugyi m ezmenyeme ozve el! reszelve A magyar gyógyszerészet - é.rezvén. a .pár . .tnak, 
válnak és valódi gazdái lesznek a megye gyógyszer, 
és műszerellátásának. Fel kell készülniük erre az a kormánynak,. a nép államának vele szembeh 
átszervezésre 1 mindinkább megnyilvánuló elismerését és bizalmát 

Tovább kell fejlesztenünk intézeti gyógyszer- -'- bizakodva néz a második ötéves terV perspek, 
tár hálózatunkat is, nagyobb gondot kell fördítl)ni tívái elé. Miniszter. Elvtársnak ezzel kapcsolatos 
inJ~zeti gyógys,zerészeink munkájára, akiknek.fonc szavait· szakcsoportunk tanulmányozni fogja . és 
tos.feladata, hogy szeirosan kapcsolódva az intézet munkaprogramjává teszi, hogy épülő szecialista 
többi osztályainak munkájához, egyre magasabb társadalmunkban a reájuk váró nagy feladatoknak 
színvonalú gyógyszerellátást biztosítsanak a. kór- a gyógyszerészek minél jobban meg tudjanakfelelni, 

· ház.akban ápolt betegek szám&ra. Intézeti gyógy' 
szedánlinknak területükön a tudományos gyqgy, 

· szedsmertetés is kell válniuk · 
· A · álló nagy feladatok 

szoeialistagyógy'' 
PoPkPt a feladatokai 
és politikai készségü-k 

a munkafegyelem, magas 
Il~r~~'te~;~~~~~li~ta mi;nikaversenyük válto· 
l< a biztosítottak gyógyszer-

ellátása egyes hibáit az egészségügyi vezetéssei 
együtt kiküszöbölve, teljesíthetik megfelelően. 

Ezekkel a gondolatokkalnyitom meg az 1955; 
évi Gyógyszerész Nagygyűlést és kívánok a nagy
gyűlés részvevőinek és valamennyi magyar gyógy" 
szerésznek a szecialista egészségügyi ellátás érde· 
kében - eredményes jó munkát és sok sikért l · 
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Kiváló· és Érdemes•IO'ÓIO'szerészek 

A gyógyszerészi hivatás legmagasabjj fokú 
teljesítésének ezt a kiemelkedő elismerését, 
Kiváló és. Érdemes gyógyszerész jelvényt és az 
elsővel járó 3000 forint pénzjutalmat a: szegedi 
nagygyűlés ünnepélyes megnyitása alkalmával 
Román József dr. egészségügyi ITiiniszter adta át 
a kitüntetett gyógyszerészeknek Az idén másod· 
ízben részesültek hárman Kiváló gyógyszerész es 
heten Érdemes gyógyszerész kitüntetésben. Kiváló 
gyógyszerészek lettek : Derzsi Gyu1a, a Gvőr-SmJrorr 

megyei V. ~/~5~5~-o~· st~fi~::~:~i~;~;~~i~~;;~~ Popper · 
János dr., a megyei Gy. 
Erdemes gyógyszerész kitillitető 

Beliczai Fereiu:, á Budapesti Gy. V. 905'Ö~ gyógy,c · 
szertárának h: vezetője, Dezső Erzsébet, ·a.--~ála 
megyei Gy. N. 8/17-es gyógyszertárának vezetője, 
Fiiller Károly dt., az Országos Ideg~. és Elmec 
gyógyintézet gyógyszertárának. vezetőj~, Hódsági 
László, a Hajdú-Bihar megyeí Gy. V. 16/76-os · 
gyógyszertár~nak vezetője, Király Ilona dr.;· a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszeré~ 
szeli Kar Gyógynövény- és Drogismereli 'Intéze
tének tanársegédje, • Szekét Elűlre, a.·. Bács'Kiskun 
megyei Gy. V. !2/Fes gyógyszertár vezetője, 
Szelűlrő Oszkár gyógyszerész-őrnagy. 

Természetesen· ott voltak valamennyien .a 
nagygyűlésen, ők vették át miniszterünk kezéből 
ezt a magas kitüntetést. Ott voltak és beszélgettünk 
velük a kitüntetésükről.,Néhányan arra hivatkoztak: 
szívvel-lélekkel hivatásuknak élnek ·Ez ab,ban jut 
kifejezésre náluk, hogy. mindent elkövetnek azért, 
hogy áldozatos munkájuk segítségéve!• a ·beteg 
dolgozók mielőlib visszakerüljenek a termelő mún
kába. A nép ezt érzi, tapasztalja, s ott ahol élnek 
és dolgoznak, nyilván ezért fejlődött ki a legjobb, 
a legbensőségesebb kapcsolatuk a néppel: De ez 
a kitüntetés kötelezi is őket arra, hogy ~lZ élenjáró 
honvéd-gyógyszerészek . mögött és mégis Velük 
együtt, á maguk munkahelyén ők is hracoljal1ak 
a béke nagy ügyének győzelméért 'Ez pedig 

· elválaszthatatlaneredményeik növetésétől;-a:néppel 
való jó kapc.solatuk · szüntelen . ápolásátóL, Ezt 
vallja: lf,ódsági László és SzekérEndre is~.' Utána 
meg kellett keresnünk, ami az ismerkedési esten 
nem volt. nehéz feladat, .a szakfelügyelőket akik 
minden vállalatukhoz tarto;zó gyógyszerész mun
káját alaposan ismerik. Különqsen pedig azokét, 
akiknek az ajánlásában nyilván' nekik volt ~-Jeg
komolyabb szerepük Kivételt képeztek Popper 
József gyógyszerész-alezredes és Szendrö Oszkár 
gyógyszerész-őrnagy ... Eppen ezért róluk nem .írhíh 
tunk mást és talán teljesebb elismerést sem, 
mint hogy a honvédség legjobb gyógyszerellátásá

. ból, ennek irányító tevékenységéből példamutatóan 
kivették á részüket Ezért lett közülük az első 
kiváló, .a második érdemes gyógyszerész. 

A megkérdezett · szakfelügyelők véleménye sok 
azonos szempontot is felsorakoztatott Így beszéltek 

· ·Derzsi Gyulával, a győri gyógyszertár :vezetőjével 
kapcsolatosan arról a gyógyszerészről; aki az ideje. 
nagyobbik részét a patikában tölti, .állandóan . 
képezi magát és mindent elkövet, hogy jó szakmai 
segítséget ·nyújtson a középkáderek .minél jobb 
kiképzéséhez. Ez a szempont is több ízber!-Jel
merült. De ugyanígy töhbször ismétlődöttáza szak
felügyelői jellemzés, . hogy elhanyagolt· gyógyszer
tár ban, mostöha körülmények közölt is a legjobb 
szakmai munkátvégzik. Többször megnyilvánult az 
a vélemény: a .gyógyszertár korszerűsítése ao;on 
múlt, hogy a vezető minden vonatkozáshari való': 
sággal kiharcolta a vállalat fokozolt és sürgős
támogatását. Hogy a vezető vette kezébE; a kezde
ményezést,. maga tárgyalt kőművesekkel, aszta
losokkal és festőkkel, · és· nem nyugodott·;addig, 
míg készen .nelll állt a korszerűsített, aminden 
egészségügyi igénynek megfelelő gyógyszertár. 
Dezső Erzsébet pl. ilyen előzmények után végeze 

heti a legjobb gyógyszerészi munkát. De; moridják. 
hogy jegyzeteket készit.a!elmerült szakmaipróblé: 
mákról is, hogy alkalom adtán minél gyorsabban 
választ kaphasson rájuk Czuczy Gyoző dr. szak
felügyelőtől ... Ki kell emelnünk közülük R.agé'ftli 
J án os dr. főgyógyszerészt, akinek teremtő kezde
ményezése a szaksajtó olvasói előtt nem ismeretlen. · 
Mi magunk ezt örömmel kiegészítjük most azzal, 
hogy láttuk Ragettli Jánost munkaközben, a kiállí
tás Békés megyei rendezésében, a galenusi laliora
tórium üzembe helyezéséné], <1 munkaverseny érté- · 
kelése közben, ismerjük tudományos munkásságát, 
és úgy érezzük: az egész szakma javára bőségesen 
fog kamatozni nála és. általa ez a kiváló gyógy
szerész kitüntetés. Vegyük ki a gyakorló gyógy
szerészek . sorából Király Ilona dr.- t is, aki egyik 
legfőbb támasza és segítsége az egyetemi ifjúság 
farmakognóziai nevelésének. A gyakorlati oktatást 
nagymértékben elősegítette azzal, hogy. a farma
kognóziai gyakorlatok régi módszere helyett új, 
az V. Gyógyszerkönyv követelményeinek meg
felelőbb gyakorlati kiképzési módszert dolgozott ki. 
J elenleg a gyakorlatokon farmakobotanikai vizs
gálatokon · kívül farmakokémiai vizsgálatokat is 
végeznek A farmakobotanikai vizsgálatok során 
a hallgatók nemcsak a drogok metszetével, hanem 
makroszkópos tulajdonságaival, organoleptikus, 
mikrokémiai és mikroszublimációs vizsgálataival 
is foglalkoznak. A farmakokéqliai gyakorlati órákon 

·részben a drogok hatóanyagainak kvalitatív kimu, 
tatását és kvantitatív meghatározási módszereit 
is megismerik, részben pedig -egyes hatóanyag9k · 
izolálásával foglalkoznak. Király Ilona dr. új, 

· korszerű gyakorlati jegyzetet írt az V. Gyógyszer
könyv figyelembevételéveL Beliczay Ferenc a 
905-ös gyógyszertárnak vizsgáló gyógyszerésze :is, 
akinek ugyancsak szívügye a saját és a kollektív,a 
továbbképzése, de gyógyszerészi működésének hom
Jokterébe állítja a pontos -vizsgálat on alapuló lelki
ismeretes gyógyszerkészítési _ . : Utoljára említjük 
Fiiller Károly dr. intézeti gyógyszertárvezetőt, 
aki az orvos-gyógyszerész együttműködés példa
mutató ápolása mellett a legjobb gyógyszerészi 
munkával segíti az Intézet kifogástalan beteg
ellátását. Ezenkívül még arra is jut .ideje, hogy 
kiváló képzettségével, minden gyógyszerészi tudá
sával az orvosi laboratóriumban is közreműködjék 
a benn. kezelt betegek minél gyorsabb meggyógyu,
lása érdekében. 

Tíz új kitüntetett gyógyszerész, de az ő ll1eg
becsülésük révén az egész szakma, magá a gyógy
szerészi hivatás is gazdagabb lett kitüntetésük 
tiszta sugárzásában. Valójában tőlük függ, hogyan 
élnek, miként gazdálkodnak ezzel az elismeréssel 
a maguk és megint csak az egész szakma javára. 
Rajtuk múlik, hogy mekkora lesz az értéke, ható
ereje ennek a legmagasabb kitüntetésnek, és mek· 
kora megbecsülést, hány új barátot szereznek vele 
a gyógyszerészi hivatásnak. 

Ehhez kívánunk valamennyiüknek további, 
eredményes munkát a magyar egészségügy javára 
és szolgálafában ! 

:(sz.) 
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A GYÓGYSZERÉSZ 

Beszámoló ,.,szegedi nagygyűlés 
· előadásairól 

A Nagygyplés tudományos előadásai - amint 
az a meghívókon is fel volt tüntetve - három főtéma 
köré csoportosultak. · 

L A reeeptnra aktuális tudományo• 
és_ gyakorlati p:roblém.áÍ. 

Kedvessy György és Barcza Lajos: A hidrogén
peroxid-oldat tartósítása. 

Az előadásban azokat a ·kísérleteket ismer
tették,· melyeket a 3%-os hidrogénperoxid-oldat 
eltarthatóságával kapcsolatban végeztek.. Megvizs
gálták egyes tartós!tószerek hatását, továbbá a 
nehéz-fémek katalizaló hatását a hidrogénperoxid
oldat bomlására. Kísérleteik során megvizsgálták 
a szilikonbevonat szerepét s megállapították, hogy 
jelen esetben ez nem alkalmazható: A tartósító
szerek közül foszfor-savval, komplexon-III-al, ille
tőleg a kettő kombinációjával, oxinnal és a Gyógy
szerkönyvben hivatalosienacetinnel végeztek össze
hasonlító vizsgálatokat. A nehézfémek közül a réz 
és a vas katalizáló hatását ellenőrizték. Megállapí
tották, . hogy a felsorolt tartósítószerek · közüi . a 
fenacetin az, mely mindkét esetben igert jó ha~ 
tású,. ezt követi a komplexon-III, s ezektől hatás
ban messze elmarad a foszforsavval történő tartó
sítá~. Az oxin csakarészben gátolja a vas(III)-ion 

gyógyszertári kisgépeket Többek .. között 
tatta a Hunfalvi-féle porosztó-készüléke!, mehíié 
sorozatos ·gyártása már megindult 
a gyógyszertárakat fel lehet vele szerelriL 

Megemlítette azokat a 
lyek · a Műszaki Fejlesztési 
prototípusok, elsősorban a kézimérleg 
sítésére hivatott recepturai gyorsmérleg
vonatkozólag. 

A hozzászólók kivétel nélkül a re:;p~1~;:~.2• kisgépek használatának kiterjesztését és az 
gépeknek széleskörben való alkalmazását 
solták Egyesek saját ötleteiket is közölték 

Kun Ferenc: Bórax-tartalmú kenőcsök tec,hnc>; i; 
lógiája, · 

Az előadó ismertette ~zokat a ne~~ézktl~~~E~f 
amelyek a bórax-tartalmú kenöcsök 
alkalma~tt folyadékok elkészítésénél felrnerülntek. 
A technológiai nehézséget főként az ok<)zz,a, 
a bórax vízben aránylag rosszul oldódik, alamiill 
a vegyület nehezen porítható. A bóraxnak 
rines oldatban való inkorporálására a: Gyógyszer
könyv nem ad módot. 

Az előadó a kenőcs-készítményekben való 
feldolgozásra a bórax dehidrál! formáját 
amely igen kis szemcsenagyságú, laza 
a kenőcsökben szuszpenzió alakj ában 
eloszlatni és ezzel hatástanilag és techn<ilói;iaiilag: )j 
is megfelelő módszert javasolt. ' 

·. Az előadás részletesen kitért a kistályvíz-
,Turi Pál és Bánó Tibor: Oxitelraciklin-készít- tartalmú bórax dehidrálásának kivitelezésére. A ·· 

katalitikus hatását. 

fnényekgyógyszerészeli technológiája. · kristályos bóraxot előbb 60-70"-on kell szárítarti, 
Az előadás első részében ismertették az anti- nehogy magasabb hőmérsékleten megolvadva 

'biotikumok és különböző szúlfonamid:származékok bórax-gyöngyként összeolvad jon. Az ilymódon elő
hatásspektrl1mát. Az oxitetraciklin- védettnevén szárított bóraxot ezután magasabb hőmérsékleten 
Terraroycin-valamint a klórtetraciklin ,-, Auteo- addig hevítjük, amíg· kezdeti súlyának . 53%-át 
mycin -.az utóbbi években egyre szélesebb körben el nem vesztette. Az. ilymódon dehidrál! bórax 
alkalmazott antibiotikum, melyek közül az előbbi- igen finom eloszlású laza por. 
nek gyártása hazánkban· a közelmúltban indtilt Szán'!os, a mindennapi gyakorlatból'kiemelt 
még. vényösszetétel példáján ismertette. a_.szóbanforgó 

. . Az oxitetraciklinnek különböző gyógysz~r- kenöcsök helyes elkészítési módját. 
formákban való"feldolgozását annak amfoter tulaj- Nagy József: Barbilurálok' a gyógyszertári 
donságai szabják meg. A vegyület bázis-alakb$ gyakorlatban. 
vízben gyakorlatilag oldhatatlan, sósavas sója azon-
ban savanyú hidrolizis közben oldódik; az oldat Az előadás első része a Gyógyszerkönyvben 

· rendkívül keserű ízű. Az oxitetraciklirit, a lokális szereplő barbiturátokat, azok elnevezését és fizikai• 
alkalmazás kivételével, általában perorálisan ada- kémiai tulajdonságait ismertette. Az előadó részle
golják. Az előadó ismertette az oxitetrádklin tezte a vegyületek oldékonyságát, melyet táblázat•. 
tablettákban, szuszpenzióban való gyártástechnoló- ban is feltüntetett, ezzel hangsúlyozva ezen adatok 

~:-~ ••.•.........•....... ~1~i1~\~i~~E~~~~~--célra. az . oldható .. :vegyiilethöL . recepturai jelentőségét. A. továbbiakban a 
használják. Ezekhez, a savanyú barbiturálnátritirn vizes oldatát vizsgálta s meg-

.. megakadályozására, megfelelő tompító állapította, hogy- az hosszabb időn keresztül is 
anyagokat adnak. Az "így. készült oldható tabletta eltartható változás nélkül. Megfigyelése _ szerin! 
vízben kristálytisztán oldódikés.szemészeti célrajól egyes oldatokban foszl,ányosodás lépett fel, amely 
használható. · · · azonban ai oldat fenobarbiturálnátrium,tartalmát 

nem befolyásolta, Az oldatok értékmeghatáro)lásá:t 
R. agetiliJános: A receptura kisgépei. közvetlen alkalimetriás titrálássai és, kirázás után 

_ Az előadó a receptura gépesítésének fontos- gravimetriásan ellenőrizte. 
ságát hangsúlyozta. Alkalmas gépekkel és készülé- Az előadás második részében azokat a barbi
kekkel jobb gyógyszerekrövidebh idő alatt készít- turál-tartalmú összetett vényelőiratokat · 
hetők. Szám os vetített képen, gyógyszerfonnák tette, amelyekkel gyógyszervizsgálatai ·alkalmával 
szerinti csoportosításban mutatta be á főként a legtöbbször találkozott, s amelyek elkészítési mód
külföldön bevezetett és széleskörben használt jára s eltarthatóságára vonatkozóan néhány buda-
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pesti g~ógyszertárban is megfigyeléseketvégezlek. 
Nem targyalta -,--··a külonben igen gyakran elő• 
forduló - hipbfoszfitos sziruppal készült elő
iratok at, mert. a h~sonló_ ősszetételfí gyógyszetek 
vizsgálatával másik előadás · fogklikozott. Nyolc 
különböző összetételű vényt figyel t. meg,· amelyek 
közölt !flegtaláljuk az igen gyakran előforduló 
papavenncfenobarbiturál kombjnációt is. Az egyes 
vények elkészítésével kapcsolatban megemlékezett 
azokról a módozatokról, amelyeket az irodalom 
hasonló. esetekben -leírt, .így. az alkoholos oldásról, 
az uretános oldásról stb. A végzett kísérletekből 
következtetve meg<ijlapította, ·hogy . a különböző 
inkompatibilitások megoldására általános . .irány
elveket lehet ugyan megadni, de minden egyes 
vény esetében külön-külön kell el bírálni, ·hogy 
milyen megoldás a legcélravezetőbb. · .· ·. 

A hozzászólásokban a receptúr;Wan előforduló 
több inkompatibilitás! .említettek meg, és. hang
súlyozták annak szükségességét, hogy egységesen 

A gyógyszerkönyvi módszer szerint, termos:i
. ban - előzetes duzzasztás nélkül és előzeteS duz
zasztással · - forrázással, valamint teljes vizes 
kivonással végeztek kísérleteket. A módszerek 
összehasonlí tására modellként négy drágat aJká!~ 
maztak: kína-kérget, belladonna-gyökeret, frán; 
gula-kérget és primula-gyökeret. 

A fenti módokon készült főzeteket hatóanyag
tartalom és szárazanyag-tartalom szempontjából 
vizsgálták és hasonlították össze. Az alkaloida
tartalmú drogok főzetének alkaloida-tartalmát ha
tározták meg. A glikozida-, illetőleg szaponin-tar
talmú drogok esetében pedig emodinra, illetőleg 
primulasavra vonatkoztatott kolorimetriás össze
hasonlítást végeztek. 

A' vizsgálatok 'eredményéből kitűnt, hogy a 
gyógyszerkönyvi és a termoszban előduzzasztás 
nélkül, valamint előduzzasztással készült főzetek 
értékadatai közölt gyakorlatilag különbség nem · 
található. történjen a hasonló vények elkészítése. . 

Horváth Dénes és Nikol' - ·K • l.. F _, Ko?ács _László: Az ezüst-tartalmú kenőcsök 
· -. zcs aro Y · eno · tanulmanyozasa 

barbiturálnáiriummal kombinált hipofoszfitos szirup . 
mikroszkópos vizsgálata. · Az előadás célja az ezüstnitrát-tartalmú; kenő-

Az előadás a recepturában annyira gyakori csök időben lezajló változásainak ellenőrzése volt. 
fenobarbiturálnátrium-hipofoszfit-szirup inkompa-. A különböző gyógyszerkönyvekben előforduló ezüst
tibilitás technológiai megoldását tárgyalta rész- vegyületeket tartalmazó kenöcsök táblázatos össze
Jelesen. Megállapították, \hogy a fenobarbiturá]c hasonlítása után kritika tárgyává tette a leírt 
nátrium hipofoszfit,szirupban kizárólag szuszpenzió összes-ezüst meghatározására szolgáló módszereket 
formájában készíthető. el, A szuszpenzió elkészí- és egy módosított előiratot adott meg. A változások 
tésére rendelkezésre álló módokat mikroszkópos vizsgálatakor a vízben, illetó1eg híg salétromsavban 
megfigyelésekkel értékelték A felsoro!Uehetősegek és töményebb salétromsavban oldódó ezüst-tartal
között egyrészt a fenobarbiturálnátrium, mást~szt ma! határozta meg. A vizsgálatokat az V. Gyágy
a fenobarbiturál szuszpendálását értékeltékkülön- szerkönyv előira ta szerint készült Mikulitz-kenőcs- · 
böző szuszpendáló anyagok mellett. Mikroszkóp- · csel négy héten át végezte. Megállapította, hogy 
felvételekkel kísérletesen bizonyították, . hogy a a kenőcsben levő és vízben oldódó ezüstvegyület 
fenobarbiturálnátrium arabmézga-oldattal készült egy hét alatt az eredeti mennyiségének tized 
szuszpenziója adja hipofoszfitos szirupban a Jeg, részére csökken és három hét után már teljes 
jobban lebegő és legfinomabb eloszlású készítményt. egészében eltűnik. A változások létrehozásában 

Az előadás során összehasonlító táblázatokkal elsősorban a perui balzsamnak és a cinkoxidnak 
szemiéitették a különböző módon készült feno- van szerepe. Vizsgálatai nem terjedtek ki a fény, 
barbiturál-szúszpei1ziók stabilitását. KJsérléteik so- illetőleg levegő ~at~sára beköyetk~ző változásokra. 
rán !elmerült az a lehetőség, hogy a fenob11rbiturált . Osszefoglaias~epJ:en megallapi!o!la, hogy n_e~ 
citrát,komplex alákjában alkalmazzák ·.a hipo-· . m.do~t;lt ~ ~:szllmenyn~k rendel.esko_r torten_o 
foszfit-szirupban, azonban a kísérletek ---, a· feno- kesz1lese,. Iiletoleg a c;supan egy honap1g engede-
barbitmáJ kiválásamiatt-ily módon semvezettek l yezett keszletbentartasa sem: . 
sikerre. . Megemlékezett hidrofil O/V emulziós típusú 
, Mikroszkópiai. fényképfelvétejék vetítésével_. ~lap";nyaggal kész~lt kenőcs változása_iról is s ~eg; 

igen jól szemlélfették a csapadékek diszperzitását aUapitotta, ~O~Y. Ilyen .. ~etben a. VIzb:n ol_dod_o 
és azok kristályformáját. A mikrosikópos kiérté- e~ust menny1segenek folernege negy het utan .IS 
kelés alkalmazását csapadékek vizsgálatán -kívül valtozatlan. 
egyéb szuszpenziós- és emulziós,készítményekérté- Csontos M6iyás és Göllner Barnabás: A büretta~ 
kelésére is jól lehet használni. A felvételek Mzött rendszer álkalmazása a recept urában. · . 
különböző n'!ódon készített GSukamájolaJemúlziók 
és szalicilsavas kenöcsök is_· szerepeltek, · meiyek 
igen szemléltetően hasonlították össze a helyes 
és helytelen módon készített gyógy~zeralakoJi: 
diszperzitásá t. _ 

Ellő István, Bánó Tibor és Szardas Tibor: 
Adatok a fözetek és forrázalak késZítéséhez_. 

Az előadás a főzelekés a forrázatok l<'iliönbözŐ 
módon való készítésének összehasonlításával fog-
lalkozott. · 

A recepturában külföldön, elsősorban a Szov
jetunióban, · régóta és kiterjedten alkalmazzák a 
büretta-rendszert. A büretta-rendszer nem újkeletű, 
először Leningrádban alkalmazták és az időkfolya
mán a készüléket tökéletesítették A Szavjet
unióban jelenleg két típusa használatos. A recep
turai büretta-rendszer a mérőbürettából é& az 
utántöltő edényből áll. A megfelelően kalibrált· 
büretta alkalmas csap segítségével az utántöltőből 
feltölthető, illetőleg a csap elfordításával üríthető. ' 
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A büretta kalibriilás ;~~~1~1~:~~~::~~E~1~ sűrűségét figyelem.be·vé\re;-,Cv--ovl/ K 
sére_ alkalmas; Egy ,beosztás l g totvatleH:ot mér, 

-Az előadó kiemelte, hogy a büretta-rendszerrel 
való recepturázás kizárólag nagyforgalmú gyógy_
szerfárá:kban, esetleg sorozatm~rések eselén alkal-
mazható a leggazdaságo~abban. -

Az' előadó kitét\ ami, hogy az alkalmazott 
törisol da tok stabilitását előzeteserr ellenőrizni kelL 

A büretta-rendszert és annak hásználaMt 
_ mo\:lellel mufatta be. _ 

' .. ' : -" . - - . 
it·:.~- g,'ógyszeffiZsgAiati ·. eljhás'Ok-. hazai :tejlfi:d~i-·e 

-. ·az v~- G,.-ógysze"rkaD::,Y:-dapjiin- --

_ - f(őszegi Dénes · és SaJgó _Éva : Kalciwnjhipo
fos?:fit térfogatos meghatározása jodomelriásan. · -

----- A kísérletek. célja a- régebbi keletú KőszegiL 
féle permahganómetriás kaldumhfpofoszfit:megháC 
tározás módosítása volL Összehasonlító vizsgálatot 
végeztek a Gyógyszerkönyvben _ közölt l;l_romomet
riás és a Végh---c-Kovács-féle ineghatározás, -s~gí!-· 
ségé-xeL Megállapították, hogy _ .üres,próQa __ aikai-

é · rna}c:js>).val' megfelelő_- pontosságú- eredménye~! 
(: - leh·et ezekkel . elérni. A _ módösí !ott permángano

rnetrias:módszer előnyét abban látják, hogy'gj)!Jen 
~t esetben üres-próbára szükség nincs és ez leegy-, 
szeiűsíi;i az eljárást. Az_ előző permanganometriás 

· efj_áráshoz viszonyítva 'Ís a j avasolt rnódszerpon' 
tos<\bb, gyorsabb és könnyebben alkalmazható. 

. Láng. Béla és Fischer !(fára : Alumíniu!rL
tarta1m4 gyógyszeranyagok és készítmények, kom,p

_le{éomefriás l!'eghatározása .. 

· Az eÍőadás a komplexonietria jelent6ségen~l{ · 
ismertetésével· kezdődött, amely az · analitikai: 
kémia mfnden teriiletén, így a gyógyszervizsgálat 
vonalán is egyre nagyobb fontüsságra tesz sierf 
Ai V: kiadású Magyar GyógyszerkönyV- kbtnplexb: 
metriás módszereiről tett megjegyzések után •az 
alumínium-komplexek képződésének lehetőségeivel 
foglalköztak · · 

··Az alumínium-meghatározási rnódszenik JeJc. 
sorolása .során a Gyógyszerkönyvben is hivatalos . 
oxiriátos eljárást ismertetfék és ezután tértek, rá· 
kísérlet eikre. · · } . 

· Az álumínium komplexonos meghatározásár ir· 
több.írodalmi módszer állott rehdelkezésr_e, .. ame'. 
lyeket kritika tárgyává fetiek. Ezek tan!Jlmányo.-' 

· zása során módszert alakítottak ki, melyek segft:• 
~~--.,···· ··sggéyel··:aw-ágyszerkönyvi:·és···más;.··-a-_·gyógyszeré•·

szeft-íen használatos alumíníum~vegyületek alu.,. 
mínium-tartalmáf egyszerifen és pontosan meglehet
állapítani. Eljárásilk lényege az, hógyJölöslegbep_ 

· alkalmazott komplexori-Hl -oldattal a_ vizsgált vé• 
gyület)jől alumínium-komplexet alkotnak és- a 
komplex-képzésben részt nem Vetf koinplexol1-
felesleget cinkszulfát-mérőoldatt'll mérik vissza. 

Kápott eredmé!1yeik!-d részletes fáblázatban. 
111utatták be. · · · -

A hozzászólások 'l kfi~plexpn terápiásfelhasz
nálási le}Jetőségeiye] .. l!Jg!~lk_pztak. 

114ranu-s:ók meghatározására, 

Szerzők az. Acta Ph~a~r~m~·a:~cÍ~e,u~~ti~c~~a11~~~~~~~ ·; ez évi 4. számában megjelent 
rást közöltek, mely -a 
módszerre felépítve a- vízben és sósavban otctmtto 
anorganikus higany-vegyületek · · · · 

HgCI2, HgO, HgNH2Cl 

higanytartalmának közvetlen;. egyszerű 
meghatározását teszi lehetövé~ 

Most beszámoltak folyl<ttólagos kísérleteik• 
ral, melyekkel sikerült a savban is oldhatatlan 
higany-vegyületek meghatározására alkalmassá 
tenni ezt . az egyszerű eljárást.. A cinober és 
kalomel esetében már sikerrel•lezárt kísérleteket · 
jelentettek. · 

Az organikusarr kötött higányt tartalmazó 
vegyületek higanytartalmának feltárás nélkiíli; 
közvetlen meghatározására- ugyanezzel abrőmdá~ 

f nos módszerrel ~ kísérleteik híztató eredq~énnyel 
jártak a merkamfamid' és fenilhigany(ll)óorát 
esetében. · -

_ _Rózsa Pál: Az azofen meghatározása amidazofen 
me/lett. 

· Bevezetőben 

G~~~~e~-t~te~g;;~~~~:;;;~.:~~~~r~f;~~~];,~~~~~-~~~~,~~; 
· tometr:ás 
keverékek vizsgálati problémáira,· ahol külön
böző ·anyagok mellett ·kell az azofent meghatá-; . 
rozni. Gyakori probléma; hogy az azofen amid' 
azofen mellett fordul elő és ebben az esetben az 
azofen ismertetett meghatározási. Ie}Jetőségei hein_ 
alkalmazhatóak A két anyag egymástól'ugyanis'
igen nehézen választható eL Az elő<~dó ezért' 
olyan níódszerf keresett, amelyik az azofenre_ 
specifikus és az amidazofen jelenléte az eljárást 
riem zavarfa. · 

· Alkalmasnak bizonyult az azofen ·megha táro': 
zására a dimetilaminobenzaldehid. Sósavas közeg,_ 
ben az azofen a dimetilamihobenzaldehiddel színes: 
komplexet 'képez és ennek a festéknek színinten' 
zitása arányos-az azofen mennyiségéveL Az előadó. 
kísérletekben .állapította meg, hogy e szín fény"· 
abszorpciója _követi a .Lambert~Beercti)rvényt. 
Mivel az így kapott. extinkciós értékek·alacstmyak
voltak, sav és szerves oldószer . hozzáadásavaL 
sikerült elérnie azt, hogy az extinkciók Pulfrich:: 
fotométerert jól illérhető terüietre estek. . · · 

A továbbiakban ismertette azokat a. kísérletei t, 
amelyék a képződött festék szerkézetére és a reak". 
ciómechanitmus-·feldeiítésére vonatkoztakl(éple" 
teken mutatta be elképzelését a festékképződésére, _ 
amely minden bizonnyal a trifenilmetán-festékek 
csoportj ába· sorolható. 

Salgó Éva és MorQay /ózsef: Az adrenalin 
fólomefrikus meghatározása dikáliummérkurftefraro' 
daniddal. - - · · · 

·Régebbi kísérleteikre támaszkoc!va, az adre
nalin általuk kidolgozott kvalitatív kimu,tatásár.a· 

'~-"' h'·_')1:~.\~\/ji{\.:_>:·>;~~-~~i~~~~1:~~~:-t 

A GYÖG'\\"SZÍl;RE$:Z:> . · 

lényege az, hogy a fenolhoz igen nagy. fölöslegberi 
brómos vizet adagolnak, majd 20 perce_s várakozás • 
után a bróm fölöslegének főtömegét szu!Iid segí(, 
ségével eltávolítják, a visszamaradó kevés brómot · 
pedig fenol'oldat hozzáadásával kötik meg. Az 
oldathoz káliumjadidot adnak és a felszabadillo 

szolgáló reakcióját_ kolorimetriás kvantitatív.mod' 
szerré fejlesztették · kL· Az előadásban iSmedéték 
azokat a kísérlet-sorozatokat, melyek .segítségéve! 
megállapították a meghatározáshoz szükséges optf~ 
mális feltételeket, illetőleg a módszér ·érzékeny
séget és specifitását Megállapították, hogy a kvali
tatív reakciónál közölt érzékenységet módosításuk
kal igen nagymértékben meg lehet növeini és éppen 
ez utóbbi tény tette lehetövé kismennyiségű 
adrenalinnak a meghatározását is. 

_ jódat tioszulfát-méröoldattal titrálják meg. 
Megemlítette, hogy az eljárás alkalmas fenol

nak más, brómot fogyasztó vegyületek jelenlétében, 
így pL a szennyvízben történő meghatározására is. 

A szerzők. igyekeztek felderíteni a meghatá
rozás folyamán lezajló reakció -mechanizmusát és -
megállapítani, hogy a képződő színt az adrenalin
nak milyen származéka okozza. Ellenőrző vizsgá' 
lataikban negatív eredmények alapján arra a meg
állapításra jutottak;· hogy a meghatározás alapját 
az adrenókrom színe szolgaltatja. További kísér" 
leteikben sikerült előállítaniuk egy gyantás termé
szetű színes anyago!, s ennek teljes'analízise y:m 
hivatva véglegesen feleletet adni arra, hogy á meg, 
h_atározás során az adrenalin _ milyen változásori 
megy keresztüL · 

Bayer J siván, Laszlovszky Józsefn4 :és: Posgay 
Gáborn4 : Kísérletes _ adatok · alkaloidák meghatáro; 
zásához. · 

A vizsgálatok célja ai volt,' hogy a Gyógyszer, 
könyvi Bizottság réSzére új anyagok kvantitátív 
analízisét dolgozzák kL A hároní vizsgált anyag 
- három szintetikus alkaloida ~ a Dolantin, a 
Depridol és a Prostigmin voltak. ·. 

A Dolantin és a Depridol esetében a_ Schulek
féle rövidített alkaloida-titrálást, .a külföldi gyógy" 
szerkönyvekben előírt teljes éteres kivonást követő 
titrálás! és a. vízmentes közegben végrehajtplt 
perklórsavas titrálás! kísérelték meg. __ · ._ •.. 

A módszerek ismertetése során néhányszóban 
említést tettek a vízmentes közegben végzett 
titrálásokról, amelyet a vizsgáltanyagok esetében 
jégecetben, jégecetes perklórsavval hajtottak végre_ 

A Prostigmin esetében desztilláció~ _ atnin
meghátár()zást _és jégecetes perklórsavas. titrálás! 
hasonlí tottak össze. 

A végzett .. kísérletek számszerű eredm~ftyeit 
nagysz,átnú táblázatban mutatták be és összefog
laló táblázatokat közöltek, amelyek az egyes 

- módszerekkel _ hpott eredmények egymásközölti 
összehasonlítását tüntették fel. -

Burger Kálmán : Vj jodómeüiás eljarás af~nol 
közvetlen meghatározására redukálászerek jelenlétében. 

Schu/ek professzorirányításamellett a :fenolok 
brómozása ·alkalmával lezajló reakció mechaniz
musát tanulmányozták. Azt tapasztalták, högy a 
szerves vegyülethez négy atom bróm kapcsolódik; 
melyek közül az egyik .atom a többiektőL_eltérő 
tulajdonsággal bír. Ez utóbbi bróm . oxidáló. 
képességél használták fel_ egy jodometriás eljárás, 
kidolgozásához. Az előadó ismertette- azokat. a-
reakciókat, amelyek segítségével megálfapították 
az_ optimális analitikai körülményeket Megálla
pították a bróm-fölö"Ieg siükségeS: mér!ékét, a 
brómozásh()Z szükséges időtattamof, :.illetőleg a 
fölös bróm eltávolításánakhelyes 111ódját.Azeljárás 

A módszert megfelelő előkészítés után más, 
fenolas hidroxil! tartalmazó vegyület, pl. szalicil
sav, szalicilátok, acetilszalicilsav stb. meghatá
rozására is fel lehet használni. 

Hozzászól;í.sokra válaszolva az előadó hang, 
súlyozta, hogy dolgozatukban nem volt céljuk 
különböző fenol-meghatározásoknak az ·össze
hasonlítása, hanem ez csupán egy részlet abból 
a szélesebbkörü munkájukból, amelynek célja a 
bró~ozás mechanizmusának vizsgálata. 

m. A gyógyszerészettel kaPcsolatos hazai :farm.a• 
kognóziai, f'arm.nkológiai. és higiénés kutatások. -

eredm.ényei 

Mozsonyi Sándor: Hazai gyógyszerkincsünk 
folwzottahb felhasználása. · 

Az előadó általánosságban foglalkozott a ma• 
gyar gyógyszerkészílés és gyógyszeripar fejlődésé
vel és rámutatott arra, bogy ebben milyen szerepe 
volt a hazai eredetű nyersanyagok felhasználásá
nak Megemlí tette, hogy a hazai gyógynövények 
alkalmazása milyen sok esetben képezte újítás 
tárgyát Felsorolt néhány galenikus készítményt, 

- amelyek közül többet az V. kiadású Magyar Gyógy
szerk6nyv is hivatalossá tett és amelyek ritkább 
és drágább külföldi drogok helyett egyenértékű 
hazai termesztésű drog feldolgozásán alapulnak.. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar 
gyógynövénykincs még egyáltalán nincsen meg
felelő mértékben kihasználva_ Részben gyógyszere 
iparunknak fokozottabban kell igénybevennie a 
gyógynövények nyújtotta lehetősé~eket, részben· 
a galenikumok vonalán és a teakeverékek felhasz
nálása területén is ki kell aknázni a terápiás lehe
tőségeket. 

A gyógynövényekkel kapcsolatos fő tennivalót 
az előadó egy olyan központi szerv létrehozásában 
állapította meg, mely az egész magyar gyógy

. növénykérdést összefogj a. 
Az előadást igen nagyszámú hozzászólás kö

vette, amelyek bizonyították azt, hogy a gyógy
növény-kérdés a gyakorló gyógyszerészeket és. az 
illetékes szerveket egyaránt erősen foglalkoztatja. 
A hozzászólók igen sok példát hoztak fel arra; 
hogy milyen gyógynövényeket lehet a gyágyeze
részel vonalán felhasználni. 

Rom Pál: Hazai gyógynövények felhasználása 
a gyógyászatban. 

Az előzővel rokontárgyú előadást hallhatott 
a Nagygyűlés. Ez is bizonyítja azt, hogy a gyógy
növénykérdés mennyire az érdeklődés homlok' 
terében álL 
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Azelőadó.áttekintést adott a filaterápia éy
százados fejlődéséről, amelynek gyökerei a törté
nelem előtti korokba nyúlnak vissza. Megemlítette, 
hogy még igen kiváló orvosok is a gyógynövények
ből készül t gyógyszerek felhasználásánál csak aro
matizálás t és pszichológiai terápiát láttak és inkább 
csak a XX. század tudományos kutatási eredmé, 
nyei világították meg a gyógynövények ható
anyagainak igazi szerepét és fontosságát. 

Ezek után hosszabb áttekintést adott az előadó 
arról, hogy Magyarországon milyen gyógynövé
nyeket termesztenek és gyűjtenek, továbbá ezek 
felhasználási lehetőségeit ismertette. 

Az· előző előadáshoz hasonlóan ezt is igen sok 
hozzászólás követte, melyek részben a kuruzslás 
kérdésével foglalkoztak. 

. Fischer György : A gyógyszerészet munkaegész
. ségügyi kérdései. 

Az előadó részletesén foglalkozott a gy.ógy
szertár munkaegészségügyi követelményeiveL Fel
sorolta azokat a munkaegészségügyi veszélyeket, · 
amelyek a gyógyszertári munka kapcsán felmerül
hatnek Taglalta a gyógyszertárak jelenlegi beren
dezésének, felszerelésének és helyiségeinek adqlt
ságait, melyek murtkaegészségügyi szempontból 
szintén kifogásolhatók. Részletesen ismertette azo: 
kat a lehetőségeket, melyekkel a gyógyszertári 
munkakörülmények megjavíthatók és amelyek vé-. 
gül a gyógyszertári muqkát veszélytelenebbé, egész
ségesebbé és a higiénés követelményeknek meg
felelőbbé teszik. · · 

. A hozzászólások az előadást sok tekintetben 
kiegészítették énámutattak azokra a néhézségekre, 
amelyekkel a. tára méllett dolgozó· gyógyszerészek" 
neksok esetben meg kell küzdeniük. Megemlítették 
azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják, ll 
gyógyszertári munkaegészségügyi körűlmények ki
alakítását s rámutattak arra,hogy a jelen fej!Odési 
szakaszban melyekazok a reális Iehető!j,égek, ame
lyeket az előbbiekben vázolt ideális követel
ményekből meg lehet valósi t ani. 

gés van. A vörösvérsejtek, ill<etőleg 

tek álhaJadását sphyncterek ;~::~~~~~~::~~ Több fajta festési eljárással 

lhutatta be az adrenalin és az ~~~:~~E~,;~;:,~· a retina-erekre és ismertette az 
intraokuláris központok működését, · 
lehetövé teszik azt, hogy nagy adag 
parenterális adása sem szűkíti a retina "~Yá~~'fui_ .•• 
edényeit. Ez teszi lehetövé_ a szervezet : 
azt, hogy a Szem Vérellátottsága mindig C/5JCJilt:leS,•) 

legyen. 
Gergely Judit: A hialuronidáz enzim titrálása, 

Az előadÓ bevezetoben ismertette a 
nidáz enzim szerepét az emberi szervezetben 
gyógyászatban. Elsősor \lan rámutatott c __ , '" 

a hialuronidáz a hialuronsav hasításával 
hatását és ez a hatás teszi lehetövé pl. a me'<>lc•.rm·.<: 
kenyítés folyamatát. A spermában jelenlevő hia; 
Iuronidáz bontja a pete felületén levő hialuronsavc. 
réteget és így válik lehetövé a sperma behatolása 
a petesejtbe. A terápiában az enzim a szövetek 
és kapillárisok permeabilitásának megnövelésével 
meggyorsítja a· befecskendezett folyadék széf
oszlását a bőr alatti kötőszövetekben és ezeknek 
felszívódását is meggyorsítja. 

Megemlítette, hogy a debreceni Gyógyszertani 
Intézetben különösen penicillin és hialuronidái 
kombinálásával jó eredményeket értek el a penic 
ciliin-szint fenntartásában. 

Fontos probléma a hialufonidáz értékmérése. 
Az értékmérésre· a hialuronidáz és a hialuronsav 
közölti enzimreakciót használta fel. Hialuronsav 
oldatához hialuronidáz-óldatot adva csapadékkép
ződés észlelhető, ami az epzimatikus muko-szachn
rida-bontás következménye. Hígítás-sorozattal álla c 

pította meg esetenként a hialuronidáznak azt a 
koncentrációját, amely még csapadékképződés! 
hozott létre. Ismertette a reakció feltételeit (opti' 
mális pH stb.) és megemlítette, hogy ha kongó
vörös-oldatot adott a reakciókeverékhez, a csapa
dék leválása élesebben észlelhetövé várt. 

Thuránszky Károly: Gyógyszerek haJása a Szerémi Katalin: Aszeptikus _gyógyszerkészítés. 
retina-erek vérkeringésére. A gyógyszerkészílés aszeptikus módjának lehe-

Az előadó különböző gyógyszerek hatását tőségeit tárgyalta az előadás; elsősorban a tára 
vizsgálta a kapilláris erek vérkeringésére. Elő- mellett dolgozó gyógyszerész szempontjábóL Kísér. 
af~~~~IT~~·· bevezetésében isthertette a vérkeringés leti adatok alapján bizonyította, hogy az alkohol' 
v módszereinek fejlödését, ezután kitért nak töménységétől függetlenül nincs bakteriaszta-

a kapilláris-keringés vizsgálatára a · tikus hatása. Ugyanezt állapította meg a benzin• 
módszer. Ezt a hiiimi·o";á!!ot ről, kloroformról és éterrőL Ily módon tehát aZ 

If;.~.~ . ~J~~~[~::::~Jí:t~i~!l~J-:~~i~~·~:~~~~~if~~t~~~~~~!~!,!~-·.·~~~fr~]f~J- gyógyszerkészítéshez használt eszközök felsorolt anyagokkal lemosás vagy letörlés útján 
nem steri.lezhetők, ezúton csak baktériumszám' 
csökkenés érhető el. Az ilyen eszközöknek biztos- · 

.. ··. A szemlencse eltávolításának operációs techni, és teljes sterilitása csak ]eégetés vagy 160°-0n, 
káját l'lilvételeken mufatta be, azután ismertette több órán át való hevítés vagy magasnyomású 
~aját konstrukciójú felsővilágítású mikroszkópját, vízgőzben való tartás útján érhető el. 
amellyel sorozatosan lehet in vivo is felvételeket · Gvors és biztos: sterilitás érhető el kvatemei 

·készíteni a macska retinájáról. · ammónium-vegyületek és szerves higany-vegyü-
' · Igen szép felvetelekben mutatta be az előadó letek. vizes .. oldatainak. használatávaL. Ezek . 

a retina kapilláris érrendszerét és rámutatott arra; anyagok aránylag híg oldataikban rövid idő 
hogy a régi szemiéieltel ellentétben, vannak olyan teljes sterilitást biztosítanak. Alkalmasak 
kapilláris edények, amelyekben csak plazma·kérin- · az anyagok továbbá a kéz felületének ~~~rii~"é~;;,~;; -
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is. ·Kísérleteket végeztek fertő~ött gyógy~zeres
üvegek 'Sterogenol-oldatban való sterilezésére. 
l %-os Sterogenol-oldatban áztatott üvegek már 

· rövid idő ahi!! baktériummentessé váltak. 
Eszközök sterilezésére alkalmasnak bizonyult 

továbbá az l %-os nátriumkarbonát-oldattal való 
főzés is. Felhívta a figyelmet az aszeptikus gyógy
szer készítésnél a steril desztillálf-víz használatának 
jelentőségére. is." · · ' . 
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Végh Antal dr.-nak, a·- GyógyszerésZ -Siaketoport -
elnökének zárószavai 

Összefoglalásképpen . megállapította; hogy az 
aszeptikus. gyógyszerkészílés megfelelő-kivifelezé, 
séhez az eszközök sterilitása, a környezet csíra, . 
mentesítése és az oldásra használt steril desztillált 
víz alapvető feltételek. · .. 

. N agygyűlésünk végére érvén úgy érzem, vissza 
kell emlékeznünk a megnyitó miniszteri szavakra 
azok egyik fontos kitételére: a tudomány· é~ 
gyakorlat helyes összekapcsolására. A gyógyszerészi 
hivatás .okeretén belül ennek megvalósítása nem 
könnyű feladat.· Mert nem k&nnyű megtalálni 
a kettő helyes arányát, a kettő egységét. 

Túl rövid még az az idő, ami a gyógyszeré
szetben a merkantil jelleg megszűnése óta eltelt. 
Túl mélyre nyúlnak azok a gyökerek, melyek ·a 
szűk prakticista szemléletből táplálkoznak. Gyógy-

. A hozzászólók főként a gyógyszertár .helyi
ségeinek az aszeptikus gyógyszerkészílés szemporit
jából való berendezésére, a falak megfelelő festéssel' 
való ellátására és . a kórházi . gyógyszertárak. ilyen 
szempontból való külön!eges berendezésére tér
tekki. 

Vinkler Elemér, D ime r Zoltán és Szabó J átws : 
Benztiazin'származékok kémiai ésfdrmakológlai -pizs-
gálala. . · · ·· , . 

Az előadás két . részre. tagozódott. Az. ··első 
részben Szabó J ários ismertette beriztiazin-szárma
zékokkal kapcsolatos .újab b szinte!ikijs mun]{áikat. 
A benztiazin-származékok közölt ölyaq y~gyijJg~ 
teket állítottak elő, amelyek a papaverirt alap: 
strukturájával rendelkeztek, azzal a különbséggel, 
hogy a papaverin • izochino!Jn ;részében á 4-es• ~én-
atomo! ken-atommal csereltek fel. -

Ezeknek a vegyületeknek If. szinlézisét már 
előző munkáikban ismertették •és itt három új, 
szerkezet-bizonyító szintézist .. közöltek. .. ··· · 

A szintézisek ismertetése. után néhány sioban 
kitért az. e típusba tartozó-vegyületek kémiai visel
kedésére; megemlítette, hogy vízben gyakorMilag 
oldhatatlanok; savas közegben viszont erősen bom' 
lékonyak. Híg alkoholos és propiléngllkoloi; .olda-
tokat lehet belőlük .késúteni. ·· 

A farmakológiai kísérleteket Dirnet.· Zoltán 
mutatta be. Röviden ismertette az izolált méh
szarvval, illetőleg bélkaccsál végzeff kíSédetekriél 

·alkalmazott· vizsgálati, melodikat.. Ezutáít a benz
tiazin-származékókkal végzett kísérlétekr5I számolt 
be. A Junkció$ csoportok többfajta · módosífását 
vitték keresztülés a kisérleteket azzal az anyaggal 

· hajtották végre, amely az előkísérletekben ezek 
közül legelőnyösebbnek mutatkoiott. :Megvizsgál• 
ták az anyag . görcsoldó' hatását . báriufi1klorid, 
illetőleg acetilcholin által előidézett kontrakciók 
eseteiben és mindkét alkalommal igen·kedvéző és 

~.gyors hatást tapasztaltak. A kísérleteket .. száthos, 
chimografionnal félvett grafikonnal szemlélf~fh\k. 

Buzás Géza, Lukinich Dezsőné Js Thur4n&ky 
Károlyné: .. A drogok. jellemző szöveti . szerkezetének 
és sejttartalmának vizsgálala különböző. festési eljá" 
rásokkal című előadás technikai okokbólfelmaradt 

szerészi tradíciónk a kiegyensúlyozott szemlélethez 
vaj;ni kev.és, tele vagyunk próbálgatásokkal, de 
e teren meg nagyon sok mindent kell csinálnunk 
sőt visszacsinálnunk, a legjobb szándékú akarat 
mellett is, míg a helyes arányt meg fogjuk találni. 

Es pontosan ehhez a próbálkozáshoz hívJak 
titeket, amelyek csak úgy vezethetnek egyedül 
harmonikus megoldáshoz, ha azok egymás 'kölcsö
nös meggyőzésén és megbecsülésén alapulnak. 

A tudományos élet exkluzív elefántcsont
tornya az egyik pólus, másik a szűk prakticizmus. 
Melyik a negatív sarok a kettőközüla jelen esetben, 
vagy melyik a pozitív, azt most ne kutassuk. 
Tény azonban, hogy a kettő közölti feszültség 
teremti meg azt az egészséges áramot, ami a 
mindennapi élet helyes gyakorlatához szükséges elmé
letel éppenúgy táplálja, mint a gyógyszerészi tudo. 
mány továbbfejlesztését biztosító gyakorlatot. Csaknem 
reménytelen volna, hogy rövid időn belül érjünk 
~l eredményt a két szélső álláspont közölt, ha nem 
aliana mellett(ink, illetőleg közvetlen előttünk az 
orvosi hivatás példája. Az orvosi hivatásé mely az 

·. intuitív, a merő empirián alapuló gyógyításból 
meg tudta alkotni a mai természettudományos 
alapokon nyugvó megelőzően gyógyító szemléle tét. 
A fizikai és kémiai Jelzőszámokra támaszkodo 
mai diagnosztikára tudott áttérni anélkül, hogy 
abból akár .az orvosi hivatás, akár a betegek ellátása 
károsadott volna .. Ennek pontosan az ellenkezője 
k?~~tkezett b.e. ~ szavjet példa nyomán az egész, 
segugy szalgalataban szervezetileg is oly közel 
ker~ !t egymáshoz az orvos és gyógyszerész, min t 
eddig soha. Ezzel most nemcsak közös főható
ságunkra, az egészségügyi minisztériumra és annak 
eredményes munkásságára célzok, hanem szerelnék 
rámutatnr arra az új helyzetre is, mely a gyógy
szerészet egyetemi oktatásának az orvosegyetemen 
.belüli elhelyezkedése révén kialakult. 

Ragadjuk meg ezt a lehetőséget, de teremtsük 
meg a szakszervezetünk különböző orvosi szak
csoportjaival közvetlen kapcsolatok megteremtésé' 
nek lehetőségél is. Ismerjük meg egymást, egymás 

·problémáit, és közös problémáinkat Ennek egyik . 
.legjárhatóbb útja az lesz, ha kölcsönösen előadáso
kat tartunk majd egymásnak. . -

Elvtársak, kartársak l Lessük el az orvosok 
titkát, hogy miként oldották meg a tudomány és 
gyakorlat szoros és egységes, kiegyensúlyozott 
kapcsolatát. Idősebb testvérünk, az orvos miriden · 
bizonnyal szívesen enged betekintést abb~, milyen 

2 Ü 

l 
\ 



: :'_'':-::/·1->_-·~.:'::-'\/·-._!:·, ·:' 

A <YYÓGYSZERÉSZ 

előfeltételeket kellett megteremteni ahhoz, hogy 
a tudomány és a gyakorlat egységét kialakíthat, 
ták Ez a modern orvos-tudományok fejlődésének 
biztosí téka. · 

Miniszter elvtárs a jó diagn~szta biztos kezével 
· tapintott rá a gyógyszerészi szakma. eme neural' 
gikus pontjára. El kell ismernünk, hogy amennyire 
a(úlzott tuáományoskodás a gyakorlati élet halála, 
a túlzott gyakorlatiasság viszont a haladás, a fejlődés 
·kerékkötője. A tuáomány és a gyakorlat adagolása, 
adagolása kellő. helyen, kellő arányban, az egyetlen 
biztosítéka annak a szellemi egy~égnek, melyet ne' 
künk önmagunkban éppen úgy ki kell alakífac 
nqnk, · mint egész gyógyszerészi köztudatunkban. 
Enélkül nem tudunk előrejutni a most · megkeze 
dett helyes uton, amelyrőt pedig nem stabad le
térni, ha a helyesen értelmezett;· a dolgozó nép 
érdekeit legjobban biztosító gyógyszerészi hivatást 
minél gyorsabban ki akarjuk fejleszteni. 

· Kedves Elvtársak! Most, hogy az Egészség
ügyi Minisztérium és a Gyógyszerész Szakcsopqrt 
közösen megrendezett gyógyszerész nagygyűlésének 
előiidásai befejeződtek, kívánom; hógy a részvevők · 
.!li szempontokkal, új tapasztalatokkal gaada);odva 
távozzanak. Iparkodjunk . mindannyian, hogy ·a· 
belénk helyezett bizalomnak megfeleljünk s valóra 
váltsuk mindazt, amit a dolgozó nép állarii\i 
főlünk az .egészségügy terén. vár. 

Befejezésül azonban mint á gyógyszefé~z 
szakcsoport elnöke, legelsősorban is hadd molldjak 
'vendéglátó gazdáinknak köszönetet ; a . sze!\~di 
orvostudományi · egyetemn~k éppenúgy; mint a 
Csongrád . megyei gyógyszertár vállalatnak, és 
utoljára; de nem ufolsósorba.n a s~egedi gyógys~e
rész szakcsoportnak Hálás köszönetünk és elism~
résünkfáradságot nem ismerő munkájukért, amely 
hagygyűlésünk zavartalan .lefolyását biztosította: 
A ·· szakcsoport vezetősége··. számtalan örömteljes 
•behyomással távozik a szegedi nagygyűlésró1, 
· melynek értékelése során a magyar· gyógyszereszet 
fejlődését is megállapíthatjuk. A szegedi szak' 
csaparté a dicsőség, hogy az első nagyobb arár1yú 
gyógyszerészi nagygyűlést sikeresén ö rendezte 
meg. 

Név szerint már nincs időm felsorolni a hetek 
óta. önzetlen ul, ennek érdekében fáradozó kartár c 
sakat, engedjék meg azonban; hogy a szegedi 
egyetem. IV; éves gyógyszerészhallgatóinak mu1J~. 
káját küijin kiemeljem, és engedjék meg, hogy 

:ii~~~~ff~1%~~~~~kt~~~IÍÍ%eiii:o~~~a~i~'2~~··· 
nagy általánosságban tudommegdícserni a részvevő 
előa.dók felkészültséget, akár. az előadásokra. )ll inde 
\'égig nagy léts;o;ámmal, a termet zsúfolásig meg~ 
töltő hallgatóság kitartó érdeklődését. Az el()adók · 
és a hallgatóság ezzel kölcsönösen jó bizonyítvá)Jyt 
állltottak kf magukról; 'és· elsősorban az itt tanú
sított magatartásuk a biztató jele szakmánk fel
lendüla szellemi érdeklődésének. 

Legközelebbi !l~gygyűlésühkig, otthoni gyÓgy
. szerészi hivatásuk eredményes teljesítéséhez jó 
· egészséget és sok .sikert kívánok 
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Jegyzeték a szegedi Dlll!D'gj'ŰiéSJí'M 
A szegedi nagygyűlésén, amely .okto!Jer 

9-ig tartott, közel 400 gyógyszerés~i~~;~~·::~7v~~~~ miniszterünknek a gyógyszerészi 
. megbecsüléséről tanúskodó, utat"'~'~;:~.~~~ 
kozását, és utána az előadásokat. 
mi volt az oka hogy . az 

gyűlés kimaga~~~Ió~f~~i~~J~[ir:le~Jt:!t[~~~~t~1 emlékezetes 
gyárakban és 
gyógyszerészeknek Elsősorban azokkal a 
ségekkel sikerült ezt el érnünk, hogy ennek a 
gyűlésnek a megszervezését, rendezését és sik:en~t. 
egy nagy és lelkes gyógyszerész-gárda 
közreműködése biztosította. N emcsa1lk~s~a~f~~j~~~~:J~ ] 
fáradságot és aRadályt nem ismerő ő. 
hanem a Gyógyszerész Szakcsoporttal 
gos együttműködésükkel is. Hozzájárult ehhez, 
egyes vonalakon biztos alapja volt ennek. a 
elgondolt tervnek a felépítésében az Egész:sé1;ü~:Yi 
Minisztérium támogatása. Ez nemcsak 
vánnit meg, hogy miniszterünk eddig még nem 
!ott megbecsüléssel, hivatásunk értékelésével bes:~élt 
hozzánk, de abban is, hogy ott volta szegedi 
gyűlésen igen sok gyógyszerész, aki annak 
gát és szemléletét magáévá tetteés tovább 
adni a szakcsoportoknak; körzeteknek: az 
országnak .. , 

N agygyűlésünk első u';. p ján, amikor minisz
terünk elmon<Jta megnyitó beszédét és átnyújtotta 
a Kiváló és Erdemes. gyógyszerész kitüntetéseket, 
Andriska József dr. szakcsoportunk főtitkára elnö
költ, a továbbiak folyamán felváltva a két P<PoPti'in 
tanárai voltak a nagygyűlés elnökei. V 
dr. szakcsoportunk elnöke a 
zése után külön és helyenként 
köszönte ezt· a komoly szakmai 
És ebben a köszönetben nyilván benne volt az is, 
amit meg kell tanulnunk a szegediektől, és. amit 
nem ·szabad, főként akkor nem szabad. elfelej
tenünk, ha ma j d az !956. évi nagygyűlésünk elő
készületeire kerül sor. Meg kell tanulnunk első
sorban azt a lelkesedést és összefogás!, ahogyan 
a szegedi gyógyszerészek, egyetem, szakcsoport, 
vállalat .minden területet megszálltak valósággal, 
ahol ennek a nagygyűlésnek minél komolyabb 
és bensőségesebb sikeréért· harcolni lehetett. Ott 
voltak az állomáson, a szállodákban, vendéglőkben 
az "asztal-felelősök", és ott találtuk, ahol csak 
megfordultunk, a tudományos és társadalmi 
.nyesség .. megannyLfelelősét. Kb ... 400 gy•5g)TSZ<erész 
elhelyezéséről kellett gondoskodniuk, 
egész idő alatt nem hangzott el egyetlen P~'~!~~~j;·'";; 
szó sem. Még a kollektív szállásban h, 
szakfelügyelők sem zúgolódtak, inkább olyan meg
jegyzések hangzottak el, hogy at Országos Szak· 
felügyelői Értekezlet eggyé olvadt ezáltal a szegedi 
nagygyűléssel.~ Inkább arról beszéltek, hogy már 
ott Szegeden megbeszélték és feldolgozták a hatal' 
mas szakmai anyago!, és úgy összekovácsalód tak 
a négy nap alatt a közlis cél elérése érclekéb<~n, 
mint még soha . 

Gondoljunk csak arra, hogyan, milyen 
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m~~~ek. közott zajlott le a gyógjrszerész. hagy- : Ezt ismerte fel és erre teremtette meg a lehetőséget 
gyul es Ismerkedési estje a Hungária'szálló nagy-. ~~ orvosi y on~!~~ ~aló. ~ősé~~ tapasztalatai alap: 
termében .. Legalább rchúsz kisebb-nagyobb ásztal Jan, az Egeszsegugy1 M1msztenum. Talán így együt
körül ültek, vacsoráztak. és . nem utolsósorban lesen jövőre már azt is sikerül megszerveznünk fwgy 
ismerkedtek a szakma Szegetire rendelt ~üldÖttei.' mi'!4l _tö~b külf~ldi országból, elsősorbr;n a S~ovjet\ 
De ez a húsz asztal, ez a húsz látszólag elszigetelt unwbol es a nept demokrattkus arszagokból is et
társaság mégsem jelentett elzárkózást.·Kez.detben jöjjenek kartársaink nagygyűlésünkre. De előbb tart
ugyan volt valanii szándék, hogy megyék és válla" suk számon a miniszlérium segítségével : hol vannak 
la tok .szerint helyezkedjenek el, hamarosan rájöttek olyan nagy szakmai megmozdulások, amelyek a mi 
azonban arra,. hogy nem egymással akarnak meg- jelentétünket, a mi ismeréteink, tudásunk gazdagí
ismerkedni egy:egy vállalat ketetén .belül ,hánem tását igényelriék . . · . 
a hagygyűlés rés. zvevői akarják megism.e~ni egy-, t A f 1 · Ebben az évben ezt azzal a tervünkkel igyek-
mas · z est · 0 yamán azután így is· történt. szünk pótolni, hogy mi visszük el az összes elhang-

. . N~m kellet! hoz~á _na~y megfigyelő képesség, zott előadásokat a két gyógyszerész-Iap közös ki ac 
hogy eszrevegyuk, illikent mdultak el kartársaink dásában. azokba a. külföldi országokba is, ahonnan 
és . állnak meg egyik asztalnál a másik titán,.· ~s most nem·. jöhettek el hozzánk. Természetesen 
hogyan ismernek. egymásra évtizedek .. ut.án .r .. égi ezt a tervu··nke· t· 1·s ·cs k · · · · t, · ' E ' · t · · b k . · . · a a m1msz enum es llz gesz-
egye emi Cim orá 'vagy közös kóndícióktnunka- ségügyi Tudományos Tanács támogatásával'való
társai. Itt is-ott is felemelkedett valaki az asztal sithatjuk meg. 
mel1öl,. bogy megölelje rég nem látott kartársá t. .. Hadd mondJ"uk el még azt is., hogy n.em. csak. 
~sak így eshetett meg, hogy éjféitájban már úgy 
osszekeveredett az egyes asztaluk" törzsközönsége', a nagygyűlés programjának meghallgatásában nyi
mintha ez is hozzátartozott völha az emlékezetes lalkezott meg a kollektív együttműködés, nem 
kitűnő szegedi .szervezéshez. Éjfél után má.r·tö~ ~supán az ismerkedési esten keriiitek közelebb 
20..cc30-40 éves találkozók alakultak ki .az ismer~ egymásh?z a szakma gyógy~zerész,dolgozói, hanein 
kedési estből, és. mondták, mesélték egymásnak masnap IS, a reggeli, az ebed, a vacsora elfogyasz, 

· élményeiket, sőt nem egy esetben szakmai pro b lé- t ása közben, közös séták on, az egyetem, a vállalat 
máikat is, Helyenként egész kis csoportok .vették új, Ié_t<:sí!ményeine~, példamutatóan _szép fénykép
körül az új kiváló és :érdemeS'. gyógy~iel'esieket, kialhtasanak, a muzeumnak a meglatogatása köz
a katonai és polgári gyógyszerel1átás élharcosai t. ben is. Lényegében azonban az is hozzátartozott 
Ismerkedtünk velük, érdeklőejtünk a' munkájuk; a jó szegedi és az ezt támogató országos szervezés
ról, és főként arról, hogy. erre a gyógyszerészi hez, hogy a gyógyszerészek idejét niggeitől estig 
hivatásnak legnagyobb megbe~sülését jelentO,; kic bőséges program, látni, hallani és megtekinteni 
tüntetésre milyen kiugró teljesítményükkel lettek való vette igénybe. De már a tudományos előadá
méltók Nem egy asztalnál az. elhangzott minisz- sokon is úgy helyezkedtek el,. úgy ültek egymás 
teri beszéd· volL a .főtéma és mindenütt megálla- mellé, ahogyan ez az együvétartozás az ismerkedési 
pították, hogy minisz!erünk azzal. amit · nagy- esten kialakult. Igen - ezen a három napon .az 
gyűlésünk ünnepélyes megnyitasán mondott, az egész . szakma közelebb került egymáshqz: Ott 
egész szakma minden egyes tagjának Jdosztotta a volt velunk az ismerkedési esten, végigli.?llg;iffá 
legmagasabb miniszferi kitüntetést. ·· . a nagygyűlés minden előadását Mészáros Ferenc dE 
. ·; De. kissé aggódva. említette valaki úgy .. már főosztályvezető is. Az ismerkedési esten mÓdÓl: 
jóval. éjfél után, hogy reggel !=) .órakor folyta{ógik talál t . arra, hogy kitüntetett kartársainkkal is 
a nagygyűlés tudományos anyagának köz1Jetítése.c elbeszélgessen. J elenlétében és a vele együtt rész
Nem kellene-e már hazamenni? Aki azonban .ezt vevő minisztériumi osztályvezetők, főelő11dók tár
kérdezte, az megfeledkezett. arról, hogy a gyógy- saságában igen sok olyan szakmai probléma vetöc 
szerész soha egyetlen pillanatra sem feledkezik; dött fel és szűnt meg probléma lenni, amelyeknek 
meg a hivatásáról. A gyógyszerész ebédel, olvas, elintézéséhez a régi világban hónapok vagy évek 
tanul, . sakkozik. szórakozil<, de ha orvosságért bürokratikus irattologatására volt szükség. Ha 
jelentkeznek, ott. áll egészségügyi. őrhelyén .. Ez ugyan egyáltalában sor kerülhetett megoldásukra. 
a tnost következő két )1ap, a~ elöttűnk álló tu4o· Főosztályvezetőnk jelenléte és közvetlensége ered, 
mányos előadások éppen azt a. cél.t kívánják szal- ményezte, hogy . a szakmát képviselő 400 gyógy- · 
gálni, hogy még jobb, még hatásosabb gyágy" szerész a legfelsőbb vezetéshez is közelebb került 
szert készítsünk betegeinknek Hogy a gyógysze- Most közös dolgunk: miként dolgozzuk fel, adjuk 
résznek ezt.az elsőrendű.feladatát segítsék támo- . tovább és hasznosítsuk munkánkban a nagy
gassák oktató és kútató tevékenységilkkel 'egyet~- gyűlésnek a magasabb színvonalú gyógyszerkészí
meink és laboratóriumaink jelenlevő munkatórsái tést és gyógyszervizsgála tot, a jobb betegellátást 
és vezetői is ... Es az egyetem pompásan.feldísú- előmozdító tudományos anyagát. 
tett aulája (fönn a felírás: Köszöntjük a Gyógy- , 
szerész N agygyűlés részvevőit !) mind a három 
napon zsúfolásig megtelt gyógyszerészekkei{J.,énye, 

.gében .. e~)s.tanulság, Aztbizonyítja,i hogy ilyen 
tudományos programban csak ·azók tudhatnak 
teljes hivatástudattal elmélyülni, akiket erve . a 
h;;írom napra kiemelnek mindennapi munkájukbó,L 

(sz.) 
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A .GYÖGYSZER~SZ 

. . Szemelvények . .. . . .,WITASZEWSZKI LENGYEL KÜLDOTT 

C. t · ári G , · e , sz-Hét az egységes lengyel szakszervezetbe tömörült 3k~~:~~,,:~ a en en s yogysz re vezett munkás és dolgozó nevében üdvözölte a 
. . anyagából és -a magyar munkásosztálvt. 

- A régi rendszer romjain új, boldog jövőt 
OLT KAROLY NÉPJOLÉTI MINISZTER MEGNYITJA hogy a dolgozók élvezzék munkájuk gyümölcsét és a 
AZ 1948. OKTÖBERI GYűGYSZERÉSZ HETET az ő szükségleteiket szolgálja. Azokban az 

amelyek csatlakoztak a Marshall.tervhez, a 
"_ ... A felszabadulás· ?ta: aJ ~y~gys~r~z.továbbkép~~s politikai és gazdasági helyzete napról 

!eién csak néhány kezdemenyezo lep_es torten t. A Centenans- válik, az osztályharc egyre erősebb és 
' Gyógyszerész Hét keretében összegyűlt _gy?gyszerészeknek · Nálatok, elvtársak és nálunk Lengyelor:szágban, 

most lesz először alkalmuk a telszabadulas ota, hogy- tudo, a legnehezebb harcon, a hatalom kivívásának 
niányös előadások ~ viták során a -gyógyszerészi tudomány a nemzetközi szelidaritás nevében fel kell 
újab b eredményeivel megismerkedhessenek .. Meg vagyok győzelmünk gyümölcsét arra, hogy segítsük és 
győződve arról, hogy_ a Gyógyszerész Hét elő~dása! méltó~ a ka pltalista orszá_g9k munkásosztályának 
képpen egészítik majd ki . az· Orvosi Centenáris Het_· tudo~1 
mányos munkáját és t;;egny~tják, az. _e$ész magy~~ _gyógy~ 
szerészeti kar tervszeru tovabbkepzesenek. az utjat, hogy 
éppen azoknak a nagy feladatoknak _és cé!kit~zé;eknek_;·:Szol~ 
gálatában, amelyekromden magyar dolgozo szamara a gyógy.; 
szerellátást _ minőségileg , is·- biztosítani akarják, megfelel
héssenek. ,· ." 

SCHULEK ELEMÉR PROFESSZOR FELSZÖLALÁSÁBÖL 
·; ·_; . A gyáripar _, .. : ·á gyógyszervegYéSzek és a. fanna

kológ'us orvosok _együttes munkája eredményeként - napr_ól 
naPra új abb és újabb csodálatos -hatású szerekkel lepi nteg 
a világot. E-- szerek száma ma már szinte áttekinthetetlén. 
Az __ egyéb studiumokkaJ a$yo~tethe!t orvos ~ellstt ol).:ah 
gyógyszefészekse v_an szu~~. kik gyogysz.erszakerto~ s~z?k
ség :esetén tarta'tsmkkal s~.e'~il~k a gyako~lo ~rvos .s~gttsege;e; 
Erinek szükségessége kulonosen a masodtk, vllagpuszhtQ 
háború _után .tűnt -ki, midőn a gyógySzerészek heiyettesíté
s~rQ1 kellett gondoskodr'iL 

:Kétségt~lenül az orvo~i. f~glalk~zás·_a legfelelősségt~lje~ , 
Sebb_ az egyén· szempontJabol. Mar kevesebben tudJak, 
hOgy· az; orvos felelősség~! gyógys~eres keze! és esetén a ~yófn!~ 
szerésszel osztja meg, ki az orvosi.rendelveny helyes kiall~ta
siÍ.mik is· -ellenőre. Bármennyire . .is _egyszerűnek tarth:J-.tjuk 
a gyógyszerész_. manuális tevékenységét,_. nt;m -sz~b~d ~t 

.lebecsülnünk,_ mert erős hatású. szerek eseten -:- marpedig 
• nia' legtöbb gyógyszerünk ilyen,-:---- felelőssé~e Igen na,ey. 
'A.-·fetelősség érzete -csak akkor -vahk tudatossa, .akkor valtk 
vér-ünkké,. ha- áz- előidézhető bajoknak- tudatában vagyunk. 
Ezt a· tudatot- a szakmai tudás és -műveltség.adja meg. A szá-

·. Íri.os :új._ gyógyszer azonbat;. nemcsak a ,tudás lexikális t~rt:~ 
delmét- növelte meg, nem all meg. a gyogyszerek enumeract~
jánál,: ·de egy egészen új tudományág keletkezését t;redm,e· 
nyezte; Ez.az új tudományág a- gyógyszerek ·és gyógys~er~ 

- keverékek _kvantitatív vizsgálata, _mely beható kémiai isme-
retek mellett szerológiai, bakteriológiai, kisérleti farmakológiai 
és toxikológiai tudást is felfétele:z. A gyógyszervegyészeti 
ipar rohamos fej_fődése tehát a ,-fel~lősségen ~e;eszt~l ~_;ami 

_ beavatkozást. igenyel t,_ mely a_ gyogyszer~llat~s_- __ ke_rde$.~ne;k 
" állami_ rendezését tette szükségessé. Mondanom sem . kell, 
. hogY a:z állami intézet ssak gyógysz~r&zakértök~t. al~al~~z.: 

hat kiknek ·feladata 'mar most -nemcsak a gyarl kesztt€!_su 
gyÓgyszerkülönlegesség ellenőrzése, de ~ ~yógyszer!árak 
szákszerTI ellenőrzése is. A gyógyszere-k _ kerdese ·._kapcsan -~ 
ellenőrzésnek .a .tartósság ... kérdésére. is ki kell. terjednie ... Azt 
hisZeiTI netn- téve·dek, há f].i:t állítom·; -hogy· e kérdés rövidesen 
a_ gyógys~ere1lenőrzés köZponti problémájává válik ... " 

A szi.ovAK.oY:öG:YszE:R.E5z:iüíí.ríofiSBo····· 
A CENTENÁRIS GYűGYSZERÉSZ HÉTRÖL 

Arnold:- JOzsej gyóg-yszeréSZ-őrnagy, a ·:szlovák gyógy
szereszi kamara elnökének vezetéséveL öt tagú küldöt_tség 
Vett -résZt a ceriteriáriiinli --hetén-. _,_,A- Gyogyszefész~' -erről 
szóló beszámolója így fejeződ_ik be: 

" ... Lényegébei:t __ ezek .~zo~k a, szeml?o?to~,. ~n:elyekre 
a szlovák gyógyszeresz kuldottseg tagJai ravilagrtottak, 
akik, újra: mondjuk meg, úgy_ távoztak el tó1~n~, 9lyan 
élményekkel és tapasztalatokkal, hogy rendktvul sokat 
okultak a- Centenáriumi Gyógyszerész Hét változatos anya~ 
gából. Mi azonban bevall?a~juk~ hogy_ köl:sör:tö~en ta~mtt.~~k 
egymástól. űk abból, amit ttt lattak es mi abbol, amit toluk, 
hallottunk.'' 
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A napi sajtó több interjut közölt és komoly cikkel<bell 

. méltatta a Centenáriumi Gyógyszerész Kongresszus natauna'; •: 
jelentőségét és sikerét. 

Kiállitás a gyógyszerészet ötéTes 
fejlődéséről 

Szeptember 22-én nyílt meg, de 
kiállításnak kiilön is bemutatott Békés ~;~~~:~L,~ 
budapesti anyagát a szaksajtó r' 

ismertette. Miéo~stry ja~;z~P~e~g~é~s:z~g;~~~~:I5Ie:~f~~~~~~~~~f~ J grafikon- és f, 

része ittt~":~:;~~~\=~'~e~ pélyes n · Kiss Ar·paa, 
ellátási Igazgatóságának igazgatója u~'f~~;uk,6:cittÍ 
hogy e kiállítás megrendezését a vállalatok 
nemes verseny keretében a Fejér megyei Gy. V. 
javasolta, de természetesen a beérkezett nagy 
fényképsorozatnak csak egy ·kis része kerülhetett 
kiállításra. Ezután felkérte Román József dr~ 
egészségügyi ·minisztert a kiállítás megnyitására. 

Mlniszterü.nk m.egnyit6 beszéde 

"Ez a kiállítás valójában az ország összes 
gyógyszertárai államosításának 5 éves évfordulójára 
készült. Az évforduló napja tulajdonképpen július 
28, de az "Egészségügy 10 éves fejlödése" címíí 
kiállítással egyidőben nem Iehetett ezt az anyago\ 
is bemutatni. Így került sor a mar megnyitóra: 

Ezt az 5 éves évforduló! a legméltóbban úgy . 
lehet megünnepelni, hogy szemJéltető módon doku
mentáljuk a gyógyszerellátás, a gyógyszerészet 
és a'gyógyszertárhálózat 5 éves fejlődését A ki állí
tás anyaga kézzelfoghatóan bizonyítja a szocialista. 

egészségügy fölényét a kapitaliss~!a1 J~~~~~i!i~l~~· ~; felett. De bizonyítja azt is, a 
erre a területére juttatott ~~'"'~~~~~P!'~ 
elvtársak nagyjában-egészében 
ták fel. Célunk ezenkívül az volt, hogy az oklla!Étsra, .. 
továbbképzésre, az elkészített gyógyszerek · 
ségére, a szakkönyvtárák fejlődésér~ vonatkozó 
anyaggal igazoljuk : az elmúlt öt év alatt a gyógy' 
szerészeknek, a gyógyszertárhálózat dolgozóinak 
magatartása, öntudata is nagymértékben 
dött, átformálódott. 

A nagy fényképányagnak 
kerülhetett kiállításra a hely korlátozott 
miatt. Ezt a fényképanyaget jól 
szemJéltető grafikonok és a vitrinekben 

A GYÖGYSZERESZ 

munkaeszkÖzök, versenyzászlók, díszallmmok; ok- segítőtársai a gyógyszerésztechnikusok a gyvgy-
levele]> .és egyéb dokumentumok · ~· szerészeknek 

Miután azonban ezt . a gazdag és kifejező . De dokumentálja a kiállítási anyag ·azt is, 
anyago! megyénként gyűjtötték össze és· rendezték hogy ezek a teljesítmények kivívták és ki vívják 
el, elsősorban azt mutatja, hogy milyen ajejlődés a társadalom, a dolgozó nép, a párt és a kormány .. 
mértéke az egyes megyékben ; és .ezzel egyúttal · · elismerését is. 
az összehasonlításra is lehetőséget ad. De végső A díszesen bekötött kollektív szerződés-példá• 
soron tiszta képet ad. az országos felemelkedés nyok pedig azt bizonyítják, hogy a gyógyszertárak 
méreteiről is. Az anyag legnagyobb része.a·hálózat- és gyógyszerraktárak dolgozói nem bérmunkások 
fejlesztés ·nagy eredményeit.· dokumentálja: Új, többé, hanem az alkotmány szellemében biztosítják 
korszeru gyógyszertárak Iétesültek a , szacialista részükre a munkához és pihenéshez való jogot, 
ipari településeken, mint Sztálinváros, Inota; Komló, védik egészségüket és kétoldalú szerződés szabja 
Lábatlan stb., a nagy mezőgazdaságitelepüléseken, meg a munkáltató és a munkavállaló jogait és 
mint Zsadány, Vízvár, Gölle, Szank stb; · kötelességeit. 

Az államosításkor elhanyagolt állapotban levő,· A kitüntetett gyógyszertár vállalatok dolgozói-
omladozó épületekben mííködő gyógyszertárak he- nak arcképei, a megbecsülés zászlai és jelvényei, 
lyébe korszeru épületek emelkedtek, amelyekben a társadalom elismerésének megannyi bizonyítékai. 
egészséges, kényelmes munkahely, igazi otthont Ez a kiállítás, az itt bemutatott eredmények, 
biztosító lakás is van a gyógyszerész számára. · további elismerés forrásai kell, hogy legyenek." 

SzemJéltetők azok a grafikonok, amelyek meg
mutatják; hogyan szaporodott azoknak a gyógy
szertáraknak a száma, amelyek vízyezetékkel, 
telefonrial .vannak ellátva, és hogy ma már alig 
van az- egész országban gyógyszertár, ahol nincs 
elektromos áram. Uj, szakszerű gyógyszertárakat 
látunk, valamint a gyógyszerkészílés minőségét 
biztosító analitikai . és galenusi laboratóriumok 
fényképeit és munkaeszközeiL .. . . ... 

Ez a kiállítás nagy eredményekról tesz tanú
biwnyságot, de pillanatra sem homályosíthatja 
ef azt a tényt, hogy még nagyon .sok a. tennivaló. 

· A megnövekedett gyógyszerfogyasztás megköve~ 
teli a kapacitás növelését, az új településeknek 
új gyógyszerraktárakra van szükségük>még igen sok 
a rossz épületben levő, korszerűtlen gyógyszertár 

·és gyógyszerrak tár, és még nagyon sok az egészség-. 
telen, szíík gyógyszerészlakás. A kiáiiítás irányt 
mutat a további tennivalók felé is. A gyógyszer
ellátás sZínvonalának ·emelkedését elősegítő ténye
zők közül is jó néhányat elénk tár. Ezek közt 
első helyen kell megemlítenünk a Szadalista 
Egészségügyért-mozgalom dokumentumait, ame
lyek abban a vonatkozásban is döntő eszközei a 
fejlődésnek, hogy a mdzgalo111ban részvevő dolgo
zók lelkét forJUálják újjá. Igy zárkózik fel, így 
kerül közelebb a gyógyszerész a szocializnmst 
építő munkáshoz és a dolgozó parasztsághoz. 
Ezzel alakul ki az a kapcsolat, amelyet a szacialista 
mezőgazdas'ágért mozgalom dokumentumai és az 
inotai gyógyszertár oklevelei példáznak A kiállítás 
anyaga mutat rá először, milyen derekas mn!!kát 
végeznek gyógyszerészeirik a mezőgazdaság fejlesz'. 
téséért is. De a kiállítás képet ad arról is, hogy az 
újítómozgalom,. a technika fejlődésemilyen nae;y· 
mértékben járult hozzá . a gyógyszerellátás ·kor
szeríísítéséhez. A poroszló · készülék és egyéb 
munkaeszközök könnyebbé, de egyben ponto• 
sabbá is teszik,a gyógyszerkészílés munkáját. 

Fényképek és grafikohok számolnak be arról, 
hogy az egyetemi oktatás magas színvohala, az 
intenzív továbbképzés, a ·szakkönyvtárakfejlődése 
miként neveli, képezi át a gyógyszerész.et régi és 
új kádereit Bizonyítják a képek, hogy ~agy
fontosságú munkájukban milyen hű és értékes 

* 
A kiállítás sikerét és bizonyítá" erejét semmi· sem igazol~ 

h3tja jobban, mint, hogy az ezt megnyitó miniszter ötnegyed 
óráig szemlélte a hatalmas, kitűnő érzékkel összefogott 
eredményeket, a jó és egyre javuló gyógyszerellátás 9rszágos 
számvetését ö adta át a megjutalmazást jeleritő leveleket is 
a belső kiállítási verseny győzteseinek. Az első díjat egY.enlő_ 
-pQntszámmal nyerte a Budapesti és a Békés megyei Gy._. V. ; 
a budapestiek Pentacon~fényképezőgépet kaptak fémállvány;
nyal, a Békés rnegyeiek számoló gépet. A Csongrád megyei 
Gy. V., a második díj nyertese Contineutal írógépet, a Pest 
megyei Gy."V., a harmadik helyezett egy újtípusú hűt9gépet 
kapott. A Csongrád megyeieknél pompásan érvényesültek 
fényképekben és grafikonokokon,-a rompatikák mellett a~_ új t 
korszerű gyógyszertárak. A Pest megyeiek nagyszerűen ki
domborí tották a gyógyszertári dolgozók a mezőgazdaságért 
mozgalmat, amelynek orsZágos viszonylatban ők a kezde-
ményezői és a" legsikeresebb képviselői. , 

Kár, hogy azóta időben kissé eltávoludtunkettől a, kiállí
tástól Különösen. a kongresszusi anyag erősen befolyásolja 
ennek a beszámolónak terjedelmét. Az élet, a fejlődés aZonban 
megy tovább. E kiállítás megrendezése óta megnyílt- a ·kor
szerűsített ráckevei gyógyszertár, és többek között lezajlott 
az a szegedi nagygyűlés is, amely a legfelső fokon_ bizonyí~ 
totta a magyar gyógyszerészet fejlödését, és amelyet ugyan~ 
csak miniszterünk megnyitó beszéde és abban eddigi munkánk 
értékelése indított el a további fejlődés útján, újabb ered,. 
mények elérésére ... De azt is el kell mondanunk, -hogy. a' 
miniszter elvtárs a kiállítás után megnézte az első oktató, 
gyógyszerésztechniktts-film vetitését, amelyet Major· Bélá, 
a Műsz'aki Fejlesztési Osztály osztályvezetője rendezett és 
Heller László gyógyszerész fotografált. Bs nem szabad meg\ 

·feledkeznünk arról sem, hogy milyen lelkes munkával, 
mekkora szakmai szeretettel , , szerel te -össze" ezt a gazdag 
anyagot a minden ilyen tevékenységben élenjár{i Németh 
Lászlóné és a kis brigád másik két tagja:· Bölcs Béla dr. 
és ~árközy Mária. 

Kitüntetés. Erdey-Grúz Tibor közoktatásügyi miniszter 
Pandula Egon_ dr. az Egyetemi' _Gyógyszerészeti 1nt~ze_t adj~J]k~ _ 
tusát "Az oktatásügy kiváló dolgozójil" címmel tüntette ki. 
Ezt_ a mi p4lyánkon első izb_en adományozott,-lmmoly tudo
#J.án)ros megbecsülést jelentő -kitüntetést, illetve az ezt jeiké~ 
-p~ző érmét kis házi ünnepség keretébenSimonovits István dr. 
miniszterhelyettes adta át Pandula Egon dr.-nak az oktatás~ 
ügy kiváló dolgozójának. Es mi, amikor Pandula dr.-nak 
újabb sikereket kívánunk kutatásaiban, a további eredmé~

nyes munka terén - az ő egyéni érdem-einek elismerésén 
túl, ezt a kitüntetést úgy fogadjuk és tartjuk nyilván, 
mint a 2"YÓ~szerészi hiyatás újabb megbecsülését. 
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eső -gyógyszertárak_ részére gyakran-_ nehéz--· megfelelő--vezetőt 
találni. Ennek a Problémának. megoldására< azt .ajánlották, 
hogy a~ egyetemi felvételt területi igények -~lapján intéZzek; 
F~lmerult_ az a gondolat. is, hogy _magasabb díjazással, vagy 
btzonyos rdeig tartó_ kötelező, falusi -szolgálattal _oldják meg 
ezt a kérdést. Megemlítették, hogy a gyógyszerészeti -munka 
megszervezése és- vezetése,- amit a főgyógyszerész, a szak· 
felügyelő és általában a vezető gyógyszerészek végeznek, 
ma már külön szakképzést igényel, és felveti a gyógyszer~ 
képzés szakosításának kérd~ét. Hangsúlyozták, ft-ogy a 
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gy6gySzerkülönlegességek ellenőrzése· nagy :súllyal nehezed-ik: 
a -.Szakfelügyelői munkára és nehezítik ait _a járműhiány 
az- üvegtéchnikai és műszerszükségletek . beszeriés- nehézségei 
stb.- Hunfalvi főelőadó a felszólalásokra válaszolva meg
nyugtatta· a szakfelügyelőket, hOgy a gyógyszeréSzhiány 
n~h~ny éven belüL általánosan rendeződik; az Egészségügyt 
Mtmsztérium mínden felvetett problémái mérlegelni f-0g és 
- mint a múltban, úgy a jövőben is - biztosítani fogja. 
a gyógyszerészi munka, a gyógyszerellátás további fejlődésé
nek feltételeit. 

Hialuronsav, hialnronidáze, antihialuronidáze 
Ertrezelt: 1955. július 

lrta:, BOGN·ARNE LABANCZ líATALlN 

Új~bb_gjrógysze;eink -között vannak-olyanok, melYeknek 
már Iátj:uk ugyan ·nagy_ jelentőségét •. -de határozott alkalma
zási Jerületük még nem alakult. ki. Ilyennek látszanak jelenlég 
a hialuronidázet tartalmazó készítmények. Az. érdeklődés 
irántuk nagy, a velük kapcsolatos lehetőségek tága:k. ·Érdemes
nek látszik tehát összefoglalni vele kapcsolatOs isni~reteinket . 
és amit -eddigi alkalmazásáról tudunk. 

A kérdés m~ismerésével kapcsolatban tudnunk kell 
mi· a hialuronsav, a hi-aluronidáze-_-és -az. anfjhialuronidáze.: 

A hialurons® p-oliszacharida (1). még pedig savanyú 
mukopoliszacharida (2). A muko.polisiacharidák a mukoidok-
nak (mucjn) szénhidrát alkatrészei (3): . ' 

A mucin a szer:vezetben elöforduló._összetett- fehérje. 
Főleg a nyál tartalmazz~ riagy mennyiségben. Prosztétikos 
c~oportként vaiy_ kondroitinkénsavat~ vagy mukoitirtkénsavat 
tartalmaz. A_ mukoitinkénsav a- hialuronsavnak kénsavas 
észtere (3). · 

A hialuronsav kémi<ii Szerkezet szempont jából_ a hep3rin_
na_l rokon VJegjiiilet. Acetiiglukóz<iminból. és glukuronsavból 
épül feL · · . • . 

Ha a gluk6z· molekulában egy "OH"-t amino:csopofttai 
(NH") helyettesítünk, nyerjük a glukozamint : 

1HOH l 
H~C-NH,O 

l 
HO.-.c-H 

D·glukozamin H-1..-oH 
l 

H.-.c~~ 

tH ,OH 

Hamost -~z amlno ~soport egyik ,,H'~-jét acetiicsopofÍtal 
. (CH,CQ). helyet!esitjük, nyerjük az ace!ilglukozamint. · · 

Ha viszem t a glukoz molekulaprimer alkoholcsoportját 
öxidáljllk, a glukuronsavat kapjuk : 

~~· 

HO~C-H ·J 
l o 

H-C-OH 

Ho-L H 
H~'-OH 

l 
Hc-.--

1 
COQH 

P-D-glukuronsav 

- A hialuronsav-- tehát- olyan -poliszach-ari da, mely h-idro
liziskor _glukózaminra, ·ecetsavra és glukuronsavrá boridik. 

Nagy viszkqzitású anyag és éppen ez a tulajdonsága adja 
még biológiai jelentöségét. Ismereteink a szerVezetben való 
szerepétől ezideig a' következők. 

l. A sejtközöttf'állŰíriáhy Iéhyeges al~~tórésze._ Gáfolj3 
a kötőszövet fellazulását és ezzel akadályozza _a. kórokozók 
behatolását, ami természetesen könnyebben történhetik ·meg 
a kötőszövet fellazulása esetében. 

2. Másik fontos szerepe a normális_pefmeabifitás.fenn
tartása (4). A szervezetben a víz körforgalma a· sejtháftyán, 
mmt szemipermeábilis hártyán keresztül történik. A felnőtt 
ember testsúlyának kb. 70~75%-át víz alkotja. Ez a víz-_' 
~ennYiség- ko_llo~.~ .. ol:da! fon_nájában részben a ;:;ej tekben, 
reszben -_a seJtkozoth allomanyban van. A sejten kiVüli 

-vízmennyiség is két részre. Osztható: az érpályán belüli· és 
az érpályáq kívüli víztérre (5).. 

Ezek a vízmennyiségek- a szemiperme<ibilis- hártYán 
(sejthártya) keresztül cserélődnek a k6lloid ozmotikus ·nyomás 
tö~vény~~er.űségeinek megfelelően. A ··seji-hártya ugyanis·, 
~m! fehg áteresztő hártya, . a. nagymolekulájú. -fehérjék 
reszere gyakorlatilag nem átjárható. Csak ion- és vízkicseré
lőrlés történik rajta keresztül. Mindig at ·alacsonyabb .ko_tt
centr~ciójú ol?at áramlik a magasabb-.-koncentrác~ójú .felé_ 
Altalaban a verplazma koncentrációja nagyobb,. mint · a- kör
nyez~ sejteké, ill. sejtközötti állományé.--Tehát- a folyadék 
a ,szovete~ből_ a v~rplazmába igyekszik áramlanr_ Hogy ez 
megsem_ torténik így, annak _egy másik erő fellépése az oka~ 
A vérfehérjék ozmosisnyomásával- szemben 3. vér hidrodlria,. 
mik-us nyomása érVényesül ·(vérnyomás), amely a Vérbe 
áramló folyadék~t ki préselni igyekszik.~ Az arté.r:i_-ás. _ol-d-alon 
a vér. hidrodinawikus nyomá~a érvényesül, míg -~:·vénáS' 
oldalon. az ozmotikus ny_om;is ereje győz. (5). · · .. _ : 

Patológiás körűlmények között a. sejthártya elveszíth~fi 
a;t , a tul~jdonságát, hogy csak_ kisrnolekul_ájú . anyagok 
reszere - -IOnok és víz - áteresztő. Permeábilisabbá válik 
és így a nagyfnolekulájú anyagok'- fehérjék ;__ is szahad911. 
á!diffundálnak. . 

A normális permeabilitáS fenntaftásában fOn.tos Szerep · 
jut a nagy viszkozitású (belső surlódás) hialuronsavnak. 

Egyes _kórokozók enzimjük segítségével depoliineriiálni 
tudják a nagymolekulájú hialuronsavat. Ez elveszíti visz;. 
kozitás.át _és a . sejthártya permeábilissá- válik a kórokozOk 
számára. 

Az '.az enzim; amely a hialuronsavat depoH:rllefi:zálji :_ 
a hialuronidáze. , · 

Az enzimek fé4érjék, melyek a szervez-etben iejátsiódó 
kémiai reakciókat. katalizálják az akfi.válási energia csökken
tése útj~_n .. Az aktiválási· energia- az az energip.felesleg;·-·me1y 
a kémiai reakdó lét-rejöttéhez szükséges (6). Az. enzim~k 
általában _specifikus katali~átorok. Csak egyetlen reakció 
gyorsítására alkal-masak. Eppen ezért száml,lk- óri-ás! és-
Osztályozásuk szinte-lehet:etlel).--_ _, . , 

A hialuronidázet talán mégjs a:zokl]ak- az. enzimekn·ek 
. a nagy családjához_ lehet sorolni, melyek a Mdrolitiku$ 
~olyamatokat katalizál ják. A<t. e .. mb.eri- -l$ze. rvezetb.en a· '.hia. -. 
vrronidáze általában minden szövetben elölordllL Nagy{)bb 
inennyiségben található mfigis a köldök:zsinó_rban, bőrben,. 
spermiumban, herékben. Ezenk-ívül található bizOnyos mikro,: 
organizmusokhan, így f~leg. a~sztrepto~okkuszokl,:lan,_ pne'!lm_o~. 
kokkusz-okban, anerob. bakteriumokban (7}, · 

Amint már említettük, á hialuronidáze,a hialuronsavat 
depolime:riz·álja (3, 4-, -7, 8, 9; 10). Hatása: a szervezetben 
ezen alapUl, azaz a viszkozit-ás csökk-entésével .. fokOzza a- -
permeabilitást, megbontja: a · szöVetek integritását és, ígY-
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előségíti a mik-roorganizmusok- behatolását a·_:szefvezetbe_,
Ez; magyarázza -azoknak- a mikrobrgariizmusoknak nagy 
behatoló· képességét,.- rnelyek hialuronidázet tartalmaznak. 

A -hialuronidaze .fiziológiás körülmények között is-: elő~ 
fordul- a szervezetben. Radioaktív izotopok segítségével 
kimutatták ugyanis, hogy a szervezetben minden anyag 
állandó lebontásban van. Természetesen ezzel -párhuzamosan 
áll~ndó felépítés is történik (2); 

Ha_--a két folyamat egyenlő sebességgel megy végbe, 
akkor a szervezet dinamikus egyensúlyban van.. -Ezekn~k 
a folyamatoknak lebonyolítását a ferinentrendszerek mint 
specifikus -katalizátorok biztosítják .. A -hialuroiüdáze ·a hia
luronsav lebontásában játszik jelentős szerepet. Működését 
gátolni igyekszik egy elleminyag _: az antihialuronid~. 

Az antihialuronidázet másként aritivazinnak is -nevéZik. 
Az irodalmi adatokból még nem derül ki, hogy. enzim~e, 
vagy antitest (2). Di Caprio szerint a sztreptokokkusz heinO
litikusszal szemben szigorúan specifikus ahtihialuronidá7;e 
t_erm~lődik miílt antitest. Haas és Olick szerint az anti
hialuronidáze egy olyan fehérjekomplexum, ·amiben proszte
tikus· csoportként' egy heparins;z;erű _·anyag 'szerepel (U). 

Specifikus és nem specifikus antihialuronidázet )ehet 
megkülönböztetni. Az előbbi egyes. baktériumokkal szemben 
termelődik, az utóbbi állandóan jelen' van a ·vérben.(ll). 

. Feladata tulajdonképpen a hialurortsav védelme, azaz. 
a kötőSzöveti integritás biztosításával akadályOzza a bak
tériumok behatolását. 

-. Ússzéfoglalva tehát : a hialuronsáv védi" á kötőszövet 
integritását, biZtosítja. a- normális permeabilitást éS gátQlja 
a mikroorganizmusok behatoláSát. A h-ialuronidáze a hia-_ 
luronsav lebontása útján ellentétes hatást fejt_ ki. 'Az :anti
hialurohidáze a hialuronsavat támogatja. 

' ·A hialuro~idáze· alk~lmazásl-terület~·pontosan rhég nein 
alakult- ki. EddigL-tapasztalatok szerint_ kéf ,irányban töf,té.n-: 
hetik alkalmazása : · részint mint önálló gyógyszer, --részint 
mint kisegítő szer más gyógysZerek felszivódásának előSegí
tésére. 

Önálló· ·gyógySzerként kísérletet tettek vele 3_ -v~ekö~ 
képZödés meggátlására, s-:vannak i~odalmi adatok~ melyek 
sikérről számolnak· be (12). Alkalmazták elhúzódó. mell
hártyalzzad~ánjOk _esetében, -hogy- azok felszivódását- -elő
seg_í~sék._ Az-_ eredmények =bíztatóak _(13)._ Hasonló . alap.oll 
sikerült vele idült tüdőgyulladások lefolyását gyorsítáni.{l4}. 
A _-kéz ujjainak idült zsugoradása (Dupuytren-kór).-·esetéb~? 
igert''-kedvéz6_- hatásról--szárnOlriak be (10). _-Bíztató_- kísérlete-
iések-fOlynak vele idült reumás betegségek:·gyógykezeléséb~n 
(15), Ugyan~ak érdeme.~ _megemlíteni, hogy a ·.bőrb;tegségek 
egyik ·igen ~ulyos formaJaban, a -szklerodenmaban · ts. ered~ 
menyeket értek el vele (16). ' . ·. 

Alfalábari azt láthatjuk, hogy azokban a betegségekben_ 
alkalmazzák a hialuronidázet, amelyekben a felszívódási 
elősegítő hatása kedvező a· kór_folya~atra. · 

A- hialuronidáze· másik alkalmazási területén bizonYOs 
gyógySzerek -fe1szívód3Sát segítik-élő vele {8).-- Így. cseCs~mő-

. gyógyászaÍbarÍ' i- plazma. infuzió -felszívódását siettetik. v~le. 
Inplantátumok felszívódásának elősegítésére iS siKerrel alkal
mazták (17). Hasonló alapon a diagnosztikában is felhaS:znál~ 
ható a_ hialuron_idáze, pl. urográfia esetében. Ami~or ugyan~s 
az·. intravénás alkalmazás neiÍl· ·vihető kereszttil -a beteg 
gyenge.-_érrendszere _ m~att, ._a "~hialp~o_iiidáz<:; !ehetővé --~~.z-~: 
a. kontrasztanyagnak intramuszkulans_ beadasat (18). ~ulon 
jel~~t,ösége_t , ny~rt ;alkalm.azása .. az;al, :hogy- segít;>égévek;'a 

····-gerincfolyadekba-~1Iquor) .. JU!tathatok.bizony.9s.gypgyg_extk •• 
így· elkerülhető,_ a lumb~lpunkció ~wakor! _,al~almaz~sa 
bizonyos. betegsegekben gyogyszer bevitele celJaboL A hla
lutonidáze előSégíti -ugyanis ~ yér-liguor g~t :.át~örését. -· ; , 

Természetesen so_k egy~b--- teruleten -tortentek .: ktser
Ietezések a hi3.1Ur0nidáieVal, de ezek egy rövid dolgozat. kere~_ 
tében nem foglal-hatók ösSze. __ -. -. _ . · ... . 

_ _. Legismertebb_ ·hialuronidáze készítmény-a- Hyason (Orga
non). BaktériUmokból állítják _elő._ Magyar készítményként 
a marhaheréből előállított "HyalU.rase"-t- említi Lerigyel. és 
Vérif!S (9). A._ készítm~hye~ hialuroni.dáze -~a~t~Jm~t viszk-o.· 
zitás egységekben a_djak, n;eg. ,~9-ot~ menn.yt~egu hi,~l;rronsav· 
viszkoZitásának csökkeneset menk hmluromdaze batasara {19) .. 

* A s:zklerodefmia ·a_ bőr me'gkfmé~yedése és zsugor~dása. 
Ez: a folyamat lassan az· egész testre -kiterjed és Olyan- fokot 
érhet el,· hogy szinte szűk lesz a bőr. a b~teg számára. 
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Arnint már említettük; jelen -dolgozat ·--nem· ti\r.L·""' 
részletességre, csak a hi_aluronidázeval kapcsolatoS 
ismeretekről iparkodott vázlatos tájékoztatót adni. · 
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VIT A AZ ANKÉT ANY 

A GYO~-SOP~ON MEGYEl GYóGYSZE~ÉSZ 
SZAKCSOPO~T ÁLLASFOGLALASA 

készítés 
ellátásához, annál nagyobb 
vázolt többi irányban--

A riiái!iSifráliS' ·;·,,cenhii• 
döntő -fontosságú a 
Meg kell találni azt. a 
ményei és az egyéni 
alakuljon. A 
fokig kényelmi 
kiépítése sokat ~~~dítheit-;ezen a téren. 
orvos és gyógyszerész hatástanilag és 
összeállított vényformulákat dolgoz ki, akkor 
receptura újra el fogja érni a normális szintet. 
gesnek tartjuk még kiemellli, hogy a Fo~No 
fejlődő, időnként újabb: .előiratokkaL · 
mely a magisztrális receptura fejlődését 

2. A gyógyszerellenőrzés kérdése szarosan k:.~i~~~~i~ 
az előzó1Iöz, inert a gyógyszervizsgálatoknak a -J 
tárakban való kiépítése is hozzá fog járulni ahhoz, 

orvos· biúilO:rTimal lt'!gyen a ·magisit_nlirs· ·r:étt'iPtJitá_Jiánt, 
·: q. A gyógyszer kiadás,. kész _gyári.- készítnlények, kézi 

eladási cikkek kiadása valóban hozzájárult a· gyógysZerészet- · 
kereskedelm~ jellegének .-előtérbe jutásához. De ezt' nem 

·annyira a-ké:>zár-uk jell~ge, -rnint-inkább_~ sokhelyütt kialakult 
kereskedelmi hangnem okozta.. A _.fokozott tudományos 
képzés, a gyógyszerkülönlegességek kémiai ·és-- hatástani 
ismerete ezt a látszatot háttérbe fogj4k szoríhiriL .A gyógY
szerészre a gyógyszerkiadásnál szükSég van. Nagyon-_ jól 
rámutatott erre az· "útmutató közforgalmú kis _gyógyszer~ 
t~rak vezetéséhez" című könyvecske is. Az or.vOs és b.eteg 
!:ll~alma . a ,gyógyszert kiad~ _gy?gy!5~erési szakképzettsége 
1ra~~t nyllvanul._meg. H_e_lY~J1ek' tartJuk s a_ f~j~ődést: SZ:Ol-

- gálja, ha kellő fskolázottságú es· tdvábDképzett_ te:CUfiikúsOk~ 
akár mint asszisztensek, egyre több segítséget nyújtanak 
a gyógyszerészeknek.- Ugyanakkor a'zonb-an · meggon;dol<indó
nak_ tartjuk, hogy a jelenleg fennálló gyógyszerészi' m:unkaerő
feszültség miatt kiképezzünk-e nagyszámban- köiépkádereket 
akikre később nem lesz olyan nagyrnértékbehszük~ég~_·!]gy~n~ 
akkor helytelení_tjük,_ hogy most- rájuk bízzlik a gyógyszer
kiadás nagyrészét Az V. Gyógyszerkönyv szelleinén-ék 
átvitele a gyógyszertára:k~a okleVeles gyógy~zerész munka
erőket kíván. Sok időt hasznosíthatunk, ha pL az adminisztrá· 
ciós mq:nkákat látják el fokozottabban a képzett tech-Óikusók. 
Sok gyógyszertárban ma · is. gyógyszerészek _ számlázflak, 
s másutt pedig technikusok végeznek gyógyszeréSzi _m'unkát. 
Helyes munkaerőgazdálkodás és célSzerű munkabeosztás 
sokat .enyhíthet már-most a gyógyszerészi mtirikaerőfeSzült
ségen. Ezáltal'máris kiküszöbölhetjük sokhelyütt a helytelen 

. állapotot - . - . -
A' kézieladás terén ugy'an megszűnt akuruzslás, de vidé

ken úgy látjuk, hogy pont a gyógyszerésznek kell ·annak 
a szakembernek lennie, aki szelektálni tu?jaa kisebb-nágyobb' 
bajokkal hozzá fordulókat: -egyrészt orvoshoz, másrészt 
szükség- esetén .el~ő segélyben_ ·részesíteni. A .beteg ·,ált3l .. hely
telenül kért és gépiesen kiadott ké~:ieladási sier:sokszo'(káros 
is lehet. . · , . 

4. A . gyógytiövény fronton _a gyógyszeréSz szaktudását 
nem _ka~_atoztatják eléggé. N~mcsak a -begyüjtésnél. és 
termeszte_snél, -hanem a helyes tárolásnál · és kiadásnál is 
Szükség vall rá.--Továbbá a ·gyógynöVény szaküzletek_heiyett 
létes,ít~ünk .~i~den -_t;agyobb; városban· égy gyógynövények· 
tartasara -ktjelolt gyogys:z;er:tarat_.__ . 

Szakcsopo'rturlk, · gyógyszerészeink gyógynövén)ris~ére~ -
teinek fokozására a ~megyei Gyógyszertár· Vállalatunknak 
javasOlta- egy pályázat kiírását. A pályázatot meghirdettük 
;,Lakóhelyünk gyógynövényflóráj a" címmel, ·soo, . 30Ö és 200 
forintos--pályadíjjaL EzzeL is a ·kérdés iránti érdeklődési 
kívántuk fokozni. 

5; Az_ orvOs-laboratóriumi vizsifá{atokat véleméil)iŰ.nk 
szerint nagyobb községekben ·lehetne megindítani, __ ·ahol 
több_'prvos működik. :,_ · . · , , 

Az ankét- anyagához kapcsolódva. még alábbi éSzre-
Vételeink~t és javaslataink~J.t fogl;;Jljuk- össze.: · 

~· Ig~n lé_nyeieSnek tartj_i.tka gyógyszerészet' tudóinán)ros 
oldalanak fokozott kiépítését;-hogy_.a gyakorló gyógYsze'részek 
egyrészt az előzőekben ös~zefoglalt feladatoknak egyre jobban 

·eleget tudjanak tenni, másrészt fokozo~tabban belekapcsolód~ 
hassanak a gy9gyszérészi · tudományok előbbrevitelébe. 

Ennek. érdekében szükséges a _jól-_ megindult szakillai 
továbbképzés további ·kiépítése .. Budapest- mellett· -néhány 
vidéki gócpontban 2 . .-hetes .továbbképző tanfolyamokat 
kell~ne _indítani; __ E!fl~lle~t a_ gyQgysz~r~~z_e}{_ s~ám_~1111_k ~rp_~l~ 
kedese· lehetöve tenné; . hogy a gyógyszertárakban belső 
továbbképzésre is maradria 'kellő idő. A továbbképző füzetek 
iTiellett hazai szakköny-vek megjelenését várjuk. , . · 

. -._ -~; ~ .tov4bbképzést, sioigálják a csereelő_adáso~, _ !J_lelyek~t_ 
e}oszor a Vas megye1 Szakcsoporttal Valósítunk meg ez--év 
őszén. 
, 7:,- A gyógyszerészet· fejlődése szempontjábóL-lényeges 

az intézeti gyógyszertárakszámának növelése és ezek fokozott 
kiépítése. A kórházak, ·ahol képzettebb szakorvosOk, siak~ 
máj uk kiváló képviselői vezetik az Osztályokat,. __ a gyógy
szerészek is megfelelő szaktudással rendelkezzenek. Vegyenek 

-,- r~~z~- :-. __ ~_z_ ·o~::()sk __ al?-~sol~t _~~l yes. kiép~t~s~_ r~yé_ll ... -::-: -~-~ecep
turm tanacsadasban. Oktassak ezen a téren a.fiataf orvosokat 
is, tíiert ezen működés kedvezően befolyásolhatja a receptÚra] 
munka alakulását. 

A klinikák· felállítandó saját gyógysz:ertáfai eló1épési· 

A GYÓGYSZERESZ 

lehetőséget_ jelenteriének Az itt folyó tudofiahyOs ·munka 
nem nélkülözheti a' gyógys.terészt, aki itt még magasabb_ 

_.,S:zaktudást megkívánó rilunkahelyre kerülne. . , 
8. A fiatal gyógysZerészek beosztásánál szükségesnek 

tartjuk a fokozott előlépés elvének érvényre jutását. Bizonyos 
időnek vidéki gyakorlatban való eltöltése mindenki11ek 
igen előnyös a fejlődés szempontjábóL A látókör szélese:désch~ 
!l gyak9rlathoz való ragaszkodást hozza ez magával, bárhova 
Is kerül a _gyógyszerész későb,bi pályáján. 

Horváth Dénes dr. 

. A BA~ANYA MEGYEl SZAKCSOPO~T 
ÁLLASFOGLALAsA . 

A . B'aranya megyei Gy." Szakcsoport augusztus 18..:án 
rendkívüli taggyűlést tartott, melynek egyetlen· tárgya 
Mittelmann László dr.-nak az Eü. Minisztériumban elh-ang
zott "Ankét. a magyar. gyógyszerészet jövő szerePéről és 
felad,atairól" című előadásának és az ezzel kapcsolatos 
problémáknak megvitatása volt. Sokoldalúan világították 
meg a kari felemelkedés problémáit. · ·-

Minden időnek megvolt a maga hamis elképzeléSe 
a való élet -különböző területén. :Hamis nimbusz vette körül. 
jó ideig "az orvosok működését, és a gyógyszerkészíiéi la_tin
konyháját is m~ly- titokz-atosság látszata ülte meg. E fél
homályt alig egy embetöltő óta váltotta fel a teljes világosság 
reflektorfénye. Nehéz ítéletet mondani régmúlt időkről mai 
szemszögből, itt elégedjünk meg azzal, hogy a múlt idők 
titokzatos jellegű gyógyszerészete és orvosiása a múlté, 
s a jelenkor- gyógyszerészi munkájára, teljes müködésére 
5 év óta éles kritikai szemmel figyel- az állam és, annak kiépí
tett szakfelügyelete. 

A legfontosabb gyógyszerészi munkának Játszik a gyógy
szerkészítés és az ezzel összefüggő laborálás,- tehát a magiszf~ 
rális rész. Ehhez szükséges első~orban előrelátni az -egész 
niunkafolyamatot s a végét : " ... respice finem !" - Rá 
kell nev.elnünk magunkat, hogy teljes figyelemmel kísérjük 
a . munkafolyamatokat, nézzük, amit látnünk keU; így 
kOrültekintő munkával rájövünk az esetleges hibákra, 
tévedésre -,idejében ! Ha így járunk el, minden gyógyszer
készítés gyógyszerellenőrzéssé_ is válik egyúttal, s ezzel 
bizonyítjuk legjobban mindenre kiterjedő gondosságunkat, 

·lelkiismeretességünket. " · 
A gyógyszerész helye elsősorban a tárá~ál van, s a 

tára melletti- hely a gyógyszerészé ! Ne csináljunk m€:gint 
első- és másodrendű gyógyszerészeket, ez visszafejlődest, 
felesleges zavart jelentene. ·A technikust csak szigqrúan 
technik:lisi minőségben vegyük igénybe, ha- nem akarjuk 
a pálya tekintélyét aláásni l Figyelmeztetés ez egyúttal 
azoknak, akik elnézésből vagy személyi lustaságból~ esetleg 
helyenként gyógyszerészhiány következtében szabálytalanul 
foglalkoztatják a középkádereket! _ . 

Az általános gyógyszerészet .sokoldalú és egész embert 
kíván, ehhez magas egyetemi képzettségre van szüksége. 
Gyakorló gyógyszerészi szempontból Szükséges, hogy leg
alább a nagyforgalmú "tangyógyszertárak" labOráljanak; 
az egyetemről kikerülö gyógyszerészek csakis többszöri 
készítés útján tanulhatják meg a laborálást úgy, hogy szíve
se·n csinálják é,<; otthonosan· érezzék magukat a gyógysz_er
készítés ezen a területén is. Hiszen a jövő gyógyszerészének 
is kell tudnia laborálni ! 

A szakosítás terén ·első helyen áll a gyógyszertárvezető 
gyógyszerészi szak, az uniVerzális gyógyszerész.' Az .összes 
szakosítást 1-3-5 éves városi és falusi gyógyszertári 
gyakorlat előZze meg. Egyetemi f~lvételnél hallgassák meg 
a yállalatokat is; az irányitgatás útján történő felvétel 
remélhetőleg megszűnik. 

Bel~ és külföldi tapasztalatcsere, tanulmá11yi_ kiküldetés, 
ösztöndíjak, nagyon kívánatos módon b.ővítenék e gyakorlati 
pálya látókörét, az időszerű, jobb megoldások megismerését 

.~és- általános bevezetését. 
\ Az orvos-gyógyszerész kapcsolat jobb kiépítése, jövőbeni 
·!Összehangolása érdekébert kapjanak az orvostanhallgatók 
gyógyszerészi technológiában gyakorlati kiképzést megfelelő 
óraszámban ; államvizsga előtt ajánlatos lenne l hónapos 
gyógyszertári gyakorlat, így az orvosok később is szívesebben 
és némi otthon9ssággal fordulnának a gyógyszerészhez 
tanácsért. -

Újszerű gyügyszerészi feladat az olyan kórházak gyógy
szerkészletének rendezése és kezelése, ahol kórházi gyógy~ · 
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. sZeríár· nincs:: A' helyeS tárolás inegsz'ervezése, á~. ·orvo~~kk~i 
való szOrosa:bb -kapcsolat kiépítése 1 és·_. a ·:gyógys~r útjának 
.figyelemmel kísérése -az osztályokon a felhasználásig, -ez 
a betegek, az orvosok és a gyógyszer érdekében_ álló egyáránt 
fontos feladát l_ A szigetvári járási kói"házban már- gyógy~ 
szerész kezeli a -gyógyszereket. 

, Az ankét kripcsán Vilmon dr.- \~etette fel azt a. kérdést: 
Vall-e ·a gyógyszerészpek elég ideje hivatása. tudományos 
szinten .való müvelésére? Valóban alapvető kérdés az idő l 
A rendelőintézeti szakorvosok éve.k óta napi 6 órai munk-ával 
teljesítik a 8 órás munkaidőt. Bizonyára azért, mert zsúfoltan 
folyama~os az elfoglaltságuk, és mert a s~akofV:osnak nyily-án 
több időre van szüksége a saját és a köz érdekében, hogy 
a 'tudomány haladásával-lépést tartson-'és müvelje-· magát~ 
részben pedig· megilleti a fokozott _szellemi és fizik_ai munka 
utáÍ). -a pihenésre· szolgáló több idő. Kézenfekvő : __ nagyon 
igénybe:Vett, éjjel-nappalcis ·helyen dolgozó gyógyszerészet< 
munkaidejét hasonló .módon szállítsák le, hogy a művelődésfe, 
töbh._-pihenésre alkalm uk legyen. Bizonyos; hogy ,·ezz.el- --az 
idővel sokat nyerne a köZegészségügy és -a gyógyszerészet 
egyar:ánt- 1 _ ,. 

· , . Egyebekben csatlakozott a Baranya meg)rei.Gy. Szak~ 
cs~port a szegedi _szak-csoport állásfoglalásához. 

SchUth Játz-os gyógySzerész, 
Szigetváf' 

(JYÓ(JYSZERÉSZTECHNIKVSOK 
. . ROVATA 

A GYÖGYSZEREK ELTARTÁSA 

(Részletes rész) 

IV. 
,Nein árt, _ha a közelmúltban megtörtént.néhánY ·minta

.vételezéssel kapcsolatos esetet ismertetünk-0 különöS tekill~ 
~e.ttel á _szakszerű elt3rtásr~. Az SZTK nenírég, az egyik 
budapesti. gyógyszertár-ból összetett kenőesőt mintavételezett, 
amelynék egyik alkatrésze bórvazelin volt. -Köztúdomású, 
hogy á borvazelin_ .3% acidum borkutTI-ot -tartalmaZ .. Az 
p KI.- viz~gálata alapján -.a·: kész_ítmény nem felelt meg; .mert 
lériyegésen al-acsonyabb volt a bórsav tartalma; mint a·vénven 
el()írt Az ·ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a vaselíriUm 
acidi borici·vagy _kályha mellett, vagy nápsütött helyert me
legben:tárolt;megsüppedt, es -az állványedény félső rétegében 
az előírtnál kevesebb volt a hatóanyag százalékos összetétele. 
'Az alsóbb ,-régiók természetesen töményebbek voltak. Ebből 
az a -'tanulság, hogy egyrészt lehetőleg hűvös helyen tartsuk 
a kenőcsöket, másrészt különösen a nyári- hónapokban -é:pii
diáláS előt-t, tehát például kézieladáskor is, a spatulával _az 
állvá:nyedéhyben· átkeverjük.. -
.·· ..... Még egy példát ~agad unk ki .ebb.ől a tárgykörbőL Az cd· 
múlt esztendőben az: ellenőrző szervek 'ismételten kifogásolták, 
_f!ogy a magnesi um oxydaturu tartalmú gyógyszerek -ható
anyagtartalma egye~ esetekben· alacsony, nem elfogadható. 
Kiderült, hogy egyes helyekén a levegőtől kellően nem védett 
tartályban, -edényben tárolt a MgO._ Ennek következtrtény·e 
az_:lett-,_-.hogy--m~~dvességet 1--_ széndioxidot- vett. fel a- leveg_o~_ 
ből-, karlJOnátosodott, €s a:. ieeepiurázó kartárs hiába rilétt _Ie 
pl. 10 g MgO-ot, a valóságban ez csak 8.,-8,5 g vou.-·M:a 

~"~""'----~- -- ~"·~.már"_:_#rl.JJis_sJ;ű_k~;-~Rhol JJ~m J9J:J.h!L ©l9.Jwgy ___ p_t__~?,_)P2i!.S:~~~~,W!t 
oxydatum_elf,artasa körül ilyenféle rendellenességek legyenek 

Szálnunk kell a gyógyszerkülönlegességek, ·a spec_iaH-tások 
~zaks~r-Ű .tároLásáról is. A specialitások. nem _kevé~bé ér-Zé
kenyek ;;t _különböző hőmérsékfeti, nedvesség, stb.- ártalmakra, 
mint aZ ún. magi~ztfáliS anyagok. _Előírásszerint a speci~li
tások tároláSát 'is imfen-tárban kell rögzíteni, ez az inyentár 
awnban_ nem_ _cikk-elemekre bontott, hanem·_ corpus-ok, 

·illetve szekrények szerint csoPortosított. A beérkező külön_
legess_ég , átvétele után annak elr'akiároZása~ következík. 
fontos és·figyelemre·méltó az .. aZ intézkedés, amelY' szedni 
nem elegendő a frissen beérkezett, 'cikkeket hátra tenni és 

- ·'a -raktáron. levőt előre' helyezni, mert.· 3 -raktár nem- egyszer 
kénytelen régen gyártott vagy -közeli' lejáratos cikkeket is 
kikilldenj __ . Feltehető .teh~t,: hogy a gyógy~zertár raktáfában 
adott. esetben frissebb -készítményt_ tárol, mint ami _a_havi 
rendeléssel beérkezett. Különösen a lejáratos szereknél' kell 
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akkor éppen 11 'nagy ·forgalom miatt, ·könnyebben fordulhat 
elő tévedés. A gyógyszerkülönlegességek·-.nemcsak_·a __ meg-. 
felelő kereszt szerint vannak. elkülönítve;: haném·_ a _lej ;írt;, 
selejtté vált, kiyont, vagy törzskönyvből töröl~ gyógysiéreket 
is az előírt ._háfári_dőbep_ __ ~ört~nő __ yisszaküldé_sig __ külöll: . -kell 
tárolni. De külön kell tárolni és nem szabad éipEidiálni, kereszt 
jelzéstől függetlenül, azokat- a gyógysZerkülönlegességeket 
sem, amelyekkel kapcsolatban a fennálló rendelkezés szerint 
a gyógyszertár az OKI-hoz minöségi panasszal fordult. 
Mindaddig,-_amíg az OKI- nem döntött,- az-ilyen. gyógysier
különlegesség, helyesebben a kifogásolt --gyártási sorozat 
vagy Sorozatok elkülönítendök-és nem adhaták ki. 

A penicillitiek ·szaks~erű ·tarolása igen· fontos.:-újabban 
hőálló-, olajOs -·p-enicillin'-féleségek---kerültiek -:forgalomba, -----e.zek 
már tarthaták szobahőn is. 

Visszatérve a mágisztrális- anyai?;ökra, láSsunk· néhány 
különleges eltartási rendelkezést : 

Ammonium bitumensulfonicuni. J ólzáró' edényberrtartjuk._ 
Nem ad ugyan a Quinta kifejezett utasítást, de helyes -szoba
hőn és nem pincében tárolni. 'Az esetleg besűrűsödött készít
mény megjavítható. 

-Aqua chlorata·. Hű-vös, sötét helyen üvegdugóS palackban 
tartjUk színig töltve. Kihalványult--készíhnény nem.-hasznái
ható. A szárazra törölt e:dény riyakát vazelinnal k_ell'belrenni. 

Aqua destiltata pro injectione. Sterilezve· tartjuk meg
felelő na_gyságú leforrasztolt amp·ullában. 

Calcium oxydatwn. Vazelinnal m,egkent_ · üvegdugós 
üvegben -kell eltartani. · -

Camplumi._ Hűvös helyen jólzáró edényben ·a természe_tes 
és · mestefséges kámfort egymástól el~ülönítVe k~U -'tárolni; 

Cantharis. A jól kiszárított dragat fénytől, ·úe-dvességtöl 
védve kell eltartani zárt szehényben. A-z·.- üVegbe célszerű 
néhány csepp kloroformot tenni a férgesedés megakadályo
zására. Óvakodni kell,- nehogy kőrisbogár.-por; --vagy_ ezt 
tartalmazó egyéb. .gyógyszer. a . szemünkbe, __ jusson;----· 

Cardamoni· fructus.- Fény-től. v.édv'e, hűVÖS: _helyen; jölz;lró 
edényben tartjuk. Készletben ·csak termések_ tarthatók-.: -

Collodiwn. · JOlzáró -üvegdúgós- edényben, .-fénYtől- -védve, 
hűvös helyen tartjuk. Tűzveszélyes: Az előíitnál-kohcentrál_-
tabb: anyag',megfele_lő módon:rilegjav\tható .. _ _ · __ 

,_ Digitalis purpurea- foliwn,-Digitalis lanafa.folium~ Digi
talis lanata_ por: csak akkor adható, ha kifejezetten ·ezf-ren
delil<"~ egyébként a -purpurea ada'ndó._ Csak -a ·teljes vizsgálattal 
ellenőrzött_ és rendeletben meghatározott minőségű és hatás
erőSségű drog használható. Parafinnal elzárt kis -üvegekben 
kell eltartani. A bontástól számított-4 hét alattlejár:_A bŰnt-ás 
ideje felJegyzendő az üvegre. Minden lenlétés előtt feltétiehül 
össie ke)I rázni az edérty tarüllmát. _ 

Ephedrinwn hydrochlóricum. Fénytől 'védve, zárt szekrénY
ben tar-tjuk~ A racern és l thódosulatot külöh üvegb,en -meg-
felelöen jelölve _tartjuk. .. _ _ _ _ r 

, Eucalyptolum. Jólzáró, lehetőleg színig töltött- kisebb 
üvegben tartjuk, fénytől védve, hűvös helyen. _A- részben' 
V_agy egészben ftlegszilár~u1__t- anyagat használat-előtt .. 3_5 C0

-0S 

vízbe állítjuk; elfolyósítjuk é·s összeráz-zuk. 
,. _Filicis maris rhizoma. Jól kiszárítya fénytől védve, 
jólz_áró _edényben -tartjuk_. Porítás előtt a gyökértörzset 
a pelyvapikkelyektől és gyöl'erektől megtisztitjuk; a levél· 
nyél--maradványokat lehámozzuk Porítant csak közvetlenül 
f_~llfasználás előtt sza had. Célszerű egetett rilész vagy siilikagél 
felett tartani. 

Hydr?eenJum. p_eroxydatwn concentfatw_n. Jólzá,ió üveg
dugós üvegben,- .fénytől, hőtől, ,pottól_védve -ken.-elt:ar_tani. 
Zárt szekrényben. Nem tanácsos_ színig tölterji . -az·_ üveget. 
Parafinnc;ll bevont üvegben_ kell eltartani, vagy- konzerváló
s~ert kell_ hozzá adni. A konzerváló szert _ _tartalmazó. készít
mény eltartására csak ólyan· alkáliszegény üyeg_ alkalmas, 

-melyet előzőleg krómkép.savval-gondosan kimostunk és-vízzel 
kiöblíte.ttünk. - - - · 

Hydrogeniwn peroxydatuni•dilu!Um_3%~ 'EltaftáSa_ akon~' 
centr-álthoz hasonlóan történik. l liternél nagyobb mennyiséi, 
készletben nem tartható. Fenacetinnel konzerváltatja a' 
Quinta. /, 

KaliWn carbonicwn. Jólzáró üveg-dugós -üVegben tartjuk. 
"Ai· át-nedvesedett készítmény :110- C0~on kiszáritható;· _ -~ _ 

Lini Semen. Száraz helyen, fedett tartályban tartjuk. 
, Könnyen avasodik. 

Manna .. -Jólzáró edény~en;-száfaz lidyeil tar-tjUk. 'Törme~. 

lékes, piszkos, erjedésben 1ev5, csípŐs, karcoió, esetleg keserű 
ízű- és savanyú mannát nem -szabad használni. , 

Mel. A mézet jólzáró edényben hűvösön, fénytől Védve 
kell tartani. Erjedt, vagy erjedésben levő mé= nem használ
ható. A kristályossá vált mézet felolvasztjuk haSinalat 
előtt. · 

N atrium jodatum. Jólzáró üvegdugós üvegben ke:Il tárolni. 
Fénytől is óvni kell. Nedves -vagy megsárgult készítmény 
nem használható. A nedves készítmény kiszárítható. : 

Oxygenium. A gázt tartalmazó palackat hűvöS helyen 
tartjuk. Az acélpalackok szelepét szerves kenöcsanyaggal 
(vazelin, csapzsír) bekenni nem szabad. 

Phenolum· liquefactwn. Zárt szekrényben, fénytől védVe, 
jólzáró üvegdugós üvegben kell tárolni. A részben vagy egész~ 
ben megfagyott készítményt használat előtt meleg vízbe 
állítva megolvasztjuk és összeráz-zuk. 15°-Úál _alacsOnyabb 
hőmérsékleten kristályos tömeggé fagy. 

Secale cornutum. Zárt szekrényben, hűvös helyen lepara
finoz-va kell eltartani. Felhasználás előtt porítjuk a drogot. 

Solutio ophtalmica isotonica. J ól záró alkáliszegény, 
üvegdugós üvegben tartjuk. Havonta _meg· kell újítani. 
. A kloroform helytelEm eltartástól foszgénné oxidálódik. 

Ugyszintén a toluol, xilol is fotooxidábilisak. 
Az etilalkohol katalizátor nélkül fényre nem ~rzékeny, 

de oxigént közvetítő anyag jelenlétében aldehid·, aceton 
~épződhet. · · 

Argentum aceticum és nitricum fény hatására szürkés
'ibolya színű lesz, ugyancsak az argentum colloidale is. 

Chinin-sók, bismuth- sók stb. fény hatására bomlamik és_ 
egyes esetekben az egészségre- ártalmas vegyületek keletkez
nek belőlük. PL a chinotoxin, amely, mint a neve is mutatja, 
toxikus, mérgező. · · 

Thymol, phenol, rttsorcin, hexylresorcin, mind érzékeny 
fényre, s a bomlás színváltozással is jár. A pyrogalfo[:_ pl. 
..szürkés színű lesz. - ' 

Chlorphenanum (Gesarol) fény hatására lassan megvál-
tozik · 

Formaldehid, csakúgy rnint a paraldehid és az acet
aldehid, savakká ·oxidálódnak. 

Klorálhidrát és a benzaldehid szintén oxidálódnak. 
Természetesen ezek a kémiai reakciók nem- ilyeri egyszerűek, 
hanem bonYolult; sokszor alig követhető közbeeső folyama
tokonkeresztül jön létre a vég.$Ő termék. 

Apomorphinium hydrocJúoricum nedvességtől, fénytől 
óvandó. 

_ Amidazophen is fény hatására lassan _megsárgul. 
Santonin és a Stibium sulf. aur. fény hatására meg:sárgúl, 

illetve bomlik. 
A brómsók és a clwleszterin is bomlanak, szírit változtat-

nak fény hatására. - . 
. Folytatni lehetne a listát, de talán felesleges, a kiragadOtt 
példák meggyőzőerr bizonyítják a fénynek és egyéb_ felsorolt 
ártalmaknak káros hatását. 

- --Egyes anyagok tárolására konzerváló, stabilizáló szereket 
használunk. Ezek lehetnek kémiai stabilizálók, vagy bizonyos 
esetben biológiai hatásúak. 

· Kémiai tartósítás pl. az adrenalinum basicum ·vizes 
oldatához C vitamint (aszkorbinsavat) adni, ezzel a -kém
hatást állítjuk be kedvező, jelen esetben sava,nyú zónába. 
Az adrenalinuru így nem oxidálódik. Az a$zkorbinsav mága 
is igen érzékeny az oldószerrel szemben. Elképzelhető, hogy 
oldatához calcium carhonicum-ot teszünk, amikor a Szabaddá 
vált szénsav az aszkorbinsavat-caldum só formában oldathin 
tartja. · 

Az ~ternél is..,llasználatosak stabilizátorok, különösen <iz 
. ·alta táshoz való ~rnél van ennek jelentősége. ; 

A B1-vitamin is csak savanyú _oldatban állandó. 
Egyes gyógyszereket különleges gonddal lehet csak 

tárolni. PL az ergotaminum tartaricwn nitrogénneJ. töltött 
és leforrasztott üvegcsőben van. 

Befejezésül a tápszerek és gyógyászati segédeszközQk 
eltartására kell néhány sort szentelni. A tápszerek fehérje, 
szénhidrát és vegyes tápanyagokat tartalmaznak. Igen 
gondosan tiszta, száraz helyen .kell tárolni. Lejárati idő, 
gyártási szám figyelembevételével. Nedves levegőn· össze~ 
tapadnak, elfolyásodnak stb. Különösen a papírdobozban 
levő tápszerekre kell vigyázni. Legjobb -ezeket a_ felsőbb 
polcokon és nem a földhöz közeleső alsó ·helyeken tartallL 
Nyáron normálisarr szellőztetett, télen rendesen fűtött- hd_yi-



segben kell taríanL ,Tapasztalták,, hogy a, molyféleségek 
·különösen kedv:elik a tápszerekét 'petera'káskclr,-_--_ha_· a :meg-
sérült ·csomagolásón _bekerülnek;, _ -

____ _. A gyó~yászati_ segédeszközök eltartás·a elég inostohán 
történik egyes helyeken. Gondosan, ·száraz,: tiszta, pOrmentes 
'helyen, :-átte~inthetöen kelL tárolni. A- gumiárukra -különös · 
'gondot keil fordítani. A gumi-tömlöknek nem szabad- tárolás
kor megtörni, mert azon a helyen könnyen kiszáradnak, 

· eltörnek··-száraz, hűvös hely a legjobb a gumieszközöknek. 
' : _ . _ Fémalkatrésze-s műszerek, tük stb._ már a kéz- ne_dves
·ségére i_s érzékenyek, .ezek- fogdosását lehetőleg meUőzzük: 
Küli;)nösen óvni . kell· sáygőzöktó1 vagy _más. gyógyszerek 

--1cigözölgését91. -SZemcseppentöknél gyakori;.- hogy- kihúzott 
végük letsorbul, letörik. Bz igen súlyos következménnyel· 
járhat,_ -ha a beteg használatkor megsérti vele a. ·szemét. 

-- -Egyes müanyagok igen érzékenyek a hömérsékletre. 
Ezeket legjobb szebahőmérsékleten t~rölhi. 

. A CjY AK ORLó GYÓGYSZERÉSZ 
MŰHELYÉBŐL 

FELHÍVÁS, A BELSő ELLENőRZÉSRE 

A Perel~án-Biodszkij~féle; nemrég- magyarul -is meg
-jelént . analízis-gyUjtemény ·új abb hatalmas segítséget és 
lehetőséget nyújt arra, hogy nálunk is bevezessétek _a Szovjet~ 

. unióban már ·régen alkalmazott és- bevált, -nálunk csak a 
nag~obb. _gyóg)lszertárakbati' meghonosított_ ún,, "belső ellen-: 
;öt_zésf\ Egyszerre, minden -átmenet -nélkül természetesen 
neni. lehet minden -magisztrális-· gyógyszernek, kiadás előtti 
analitikai ·-vizsgálatát elvégezni, de, legalább ott,. ·3.hol több 
.gyógyszerész működik, vállalja közületek egy-egy, hogy 
~- egyelőre szúrópróbaszerűen -- megvalósítja a_ belső 
~Ilenőrzést ·:(ahol· több gyógyszertár_· van, egy. _kartárs fel~_· 
'váltva több_ gyógyszertárban- is). _ . -~ 
-: · . -A mlnél _jobb gyógyszerellátás is megkívánja ezt. A nyil

·- ván. megtartandó Országos egészségnapok, v?gy_ közelebbről· 
;Nov;ember 7 tiszteletére tegyétek téhát a fentiek értelmében 
Úlyan_: felajá'!lást,_ ami közegészségügyün~nek, szakmáoknak 
· di_csős_égéte,_ :előnyére -.válik_;- s azoknak magasabb- ~zínvonalra :· 
etnelés~t __ elősegíti. _ · _ . 

Van ·egy -másik; ezzel -összefüggő, ezt kiegészítő rés·~ 
is-' a' .kivitelezésnek :- _· 

1.- DoigOzz~tok Íd további ~nalízis~módszereket-! 
. ~~·DolgoZZatok ki adminisztratív eljárásokat: a-vi:Zsgáhit 

'jegyzökönyvére; feljegyzésére; a vizsgált anyag_ ·elszámolására 
"'"''" ·, s -a vizsgálattal ·összefüggő ·egyéb--teendőkre t-· -

Helyes lenné, ha minél tOb ben- hozzászólnátok felhívá
sorilhqz ,_,A' GYÓGYSZERÉSZ" hasábjain. Szeretném, hll 
jaVaslatomát kellő· megértéssel -és -lelkesedéssel fogad~átok_-; 
·s··nem tekintenétek _ezt új abb teher,vállalásnak. 

· V ál y József 
gyógyszerész, Gyula 

úJ GYÖGYSZER A TARLOSOMOR GYÖGYKEZELESÉRE 

A 'készítiriénY káliumpoliszulfidot- tartáiÍllazó Szappanos 
ke"ilőcs: Ossze!étele '~s előállítási módja a következő. I. -össze
tevő-:: ~ulfuf_pulvgratum SO,Og,·;_KaL_hydroxydatUm -100,0 g; 
.Aqua destillala .400, 0 g. ll. összetevő : OL Helianthi .100,0 .g; 
Colophonium · 30,0 g; Stearin 30,0 g; KaL hydroxydatum 
60,0 g; Aqea,destillata 600,0 g. 

Az--- I. _ösSzetevőt_ úgy --kell elkésziteni, hogy az .. V-ös 
.-. szitán _-átszitál t -kénpört egy 2 .literes ép, _ zománc- vagy 
tűzálló _üveg főzőedényb_e __ kell önteni,_ és jól_ össze kell k~Verni 

~~·a--fel(?ldqt_t' kálilúggaL"A _kb. 10 _percnyi ·forralás utátt' nYert 
·sötét-vörösesbarna oldatot si.Hröpapír'on át· kell szűni.i. 

. ____ A II. összetevő-elkészítéséhez na·praforgóolajat, _gyantát 
és -St_e·á.rint kell- összeolvasztani, ehhez kis 'részletekben -káli-

·túgof hozzáadni, addig kel~ keverni éS _-meleg.ífeni,- amíg <a 
szappancsodás ~ökéletesen be nem fejezödik, _tehát ai anyag 
világosbarna, egynemű kenőcsállományúvá · nem válik. A .. 
próbaképpen kivett kis mennyiségnek vízben tisztán kell 
oldódnia, zsírcseppeknek nem szabad jelentkezniök. Ezután-
az I. és II. összetevőt egyesíteni kell oly níódon, hogy az" 
I.-et apró· részletekben kell a IL-hoz hozzákeverni. Egyesí- -
téskor mindkét anyagnak 30-40 C0 -osnak kell lennie. Az 
egyes-ítés eredményeképpen sötét-vörösesbarna, ·mézsürűségü, 
sikar,nlós, vízben könnyen oldódó anyagat kapunk. 

A gyógykezelés alkalmával--.a gyógyszert falapacskával 
vagy szőrecsettel kell- a beteg bőrf~lületre kenni, és 24 óráig 
kell a bőrfelületen rajtahagyni. Ezután langyosvízzel _k_ell 

-a gyógyszert lemosni és napraforgó- vagy parafinolajjal -
kell a gyógykezelt bőrfelületet bekenni. Az olajos utákezelésre 
feltétlenül szükség van, hogy börgyulladás1 ne fejlődjék ki. 

Altalában egyszeri gyógykezelés elegendő, egyes, ésetek~ 
-ben azonban - különösen ha felrakódá-sok is vannak a bőr
felület-en - a gyógykezelést meg kell ismételni. . 

A gyógykezelés után 2-'-3-hét múlva a korábban csupasz 
foltokon kezd nőni a szőr. 

Az új készítmény előnye nemcsak az, hogy ·haZai 
nyersanyagokbQl előállítható, hanem ·az is, hogy olcsóbb 
(l kg ára kb, 25-30 Ft), és az eddigi tapasztalatok szerint 
legalább olyan hatékony .vagy hatékonyabb, ·mint a. tarló
sömör gyógykezelésére eddig általánosan használt Baransky~ 
féle kenőcs.· 

Varnagy László dr . 
FM fQálla~rvos 

"A Maizyar Állatorvosok Lapja" 8. számábóL 

OROSZ PATIKA 

Az ,;Új Világ" így eínlékszik meg a 612-es gyógyszertár~ 
ról mint olyan helyrőf, ahol oroszul beszélnek a dolgozók. 
Hadd közölj ük Ie szóról szára ezt a néhány sort : 

"Orosz patika." Tréfásan _így nevezik a· Sztálin út- éS· 
a Bajza utca- sarkán levő gyógyszertárat Otinét az elnevezés, 
hogy híre kelt, milyenjól beszélnek oroszul ebben a patikában. 
Hogy, hogy nem, ·szinte valamennyi szovjet ember ·-ide talál. 
aki Budapesten tartóZkodik és gyógyszerr-e van tszüksége. 

Kun Ferenc gyógyszerész - őszhajú, kevé&beszé,dű. 
ember- saját.szorgalmából tanulta meg az orosz nyelvet. 

- Nem én vagyok ebben a patikában az· egyetlen; aki 
oroszul beszél. Itt- van még Cs. Tóth Istvánrté·-és Kátai 
Lászlóné. Nemcsak az itteni munkában vészem haszn:át az 
orosz nyelvnek. Több résit én. forditottam magyarra a 
"Szovjet gyógyszerkönyv" VIII-dik kiadásából -es társ
fordítója- voltam Perelman-Brodszkij: "GyógySzerkészít
-rnények analizise" címü munkájának. Ez utóbbi most. jelent 
meg magyarul a "Művelt Nép" kiadásában.'~-·· · 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Á Tolna megyei Gyógyszertár· Vállalát a 11/22-es kurdi 
gyógyszertár vezetésére pályázatot hirdet.- A ·gyógyszertár 
átlagfQrgalma 16 OOO forint. Személyzete a .vezet5n kívül 
egy- 8 órás takarítónő. A gyógyszertár vezetőjének 3 s_zobás 
·la-kás gazdasági udvarral -biztositva. Köztekedés ·: Budapest:---
r;>ombóvár fővonalort vasúton, vagy. ·autóbusszal. 

A GYÓGYSZERÉSZ 
Szerkesztőség és levélcím: Budapest, HL- -ker:-, Vörös• ~ 

vári út 150.- relefon: 162-816; 

Kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin körút 5. __ _ 
Telefon: 42-33-77. 

Egyszámlaszám: ll'!. N. B .. 91,878,263-5,3 . 

Felelős kiádó: a »-MűVelt NéP« 
terjesztő Kiadó igazgatója 

Megj<elenik 2050 p~ldányban -
2-554402 Athenaeu'm (F. v. Sopron(B-éláf 

·~ · nl ORVns.EGCSZSrGÚGYI DOlGOlOK SÚ!KSZERVElflÍ""tYlÍGYSZERESHZnKCSOrO:RTJmK HiVATntos LAPJ4 • 

X,~VFOLYAM. 12. SZÁM 

TARTALOM 
Fischér GyöríriJ: Gyakoda1íi szempontok a gyógys:rertarak 

egé!szséljiigyé!lez - - - - - - - - - 221 
Bo!cs Bé.!a dr; ihozzászólása - - - - - - - 225 
Zajta Erik: -A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség XVL 

· Kol)gresszusa - - -- - - - ~- - - ~ - _226 
A GyóllY"zerész. Sza,kcsopónt elitök.séglmt!,k fe•lhívá$a - - ~ , 227 
Kovács László dr.: A magyar gyógyszerkönyvek galenusi 

<'észeinek fejlődés" - - - - - - ·,- - - - 228 
K-itii:ntetések é-s jutalmazá:.sok _ .._ - ---:. - - - -- 230 
Au.be-r· László dr.: A mvrarosság mérése a gyógyszerek viZsgá-

latánál - - - - -, - - - - 231 
Pa.ndwl.a E-gan ·aT.:· A gyógyszerészi mUilllka propegáJása - - 233 
Weil Emtl-emlél<t<>N!a - - - - - - - .,..;. - - 233 
I. _I.· Levinstein: A sio:vjet gyógysZerészet elméletének kér.dé-

séhez. Fordította: Véms Imre dr. - - - - '234 
Vé-fltes Únf'le dT.:- Referátum A. Sz. Ptokotrovszkij__ »-A gyógy

szerészeti intézetek és :fulkultásolk -tudományos ikutató 
munkája« c.- cikkéról - ......; - - - - - - 326 

Vernss Gá:borr: Javaslat- a- Hydra.Tgy-ru.m amidochfomtu.m azo-
nossá.gi vizsgálatárnak módosításáúl - · 236 

- Antal József d-r-;: A me1lhemoglobllnaemia 237 
Rom P/Íil dr: előádáisa Győrött - - - ~ - 239 

G'Jiógyszerésztech..niikusok rovarta; 
Zalfai Kámily dr. folyamatos mlNllkatel'Vükről 
A gyógynövények életfolyama,fui - - - - 240 

SZlllkmai h!rad};: . , . 
Szer,te az· országban; A 8lÚ-ei<>· gyógys:wMitr .teTjme,lési éne-

'kez!eté _ ~-------240 

Bamtá. JsÚiáin· iJga:z(/ató_ a 1bénendezésről.; Röner Lajos: ~ 
újjáépített nagykőrösi lj52.;es gyógyszertár; Majtény~ 
György: űrune[pély TÖ!r-Ötkszentmiklóson; Majté-nyt 
Györw;né: A 15/66-os gyógys=tár átadása Török
szentmlhlóson (2. cborító oldal) 

Egy budaWsu gyógyszertár kmsze-rűsításe (3, ,borító oldal) 
Most tört~rd_-meg -első ízbem.; Csősz-Zolrtánné (4. borító oldal) 

c.·~ ."--·S_zoc_!a'-li8,_ta-".·";,Eg .. ·· _""_·_z-se-·g_u_·g_y_ért_:moz_,. _g_a_!om_· . __ (4_._,-bo~r-ító_·_o_l_d_al_) ___ ;.... 

221-240 OLDAL BUDAPEST, 1955. DECEMBER l 



· ségb~n kell tariant Tapasztal!ák;· hogy a . molyféle~égek 
külöt_lösen kedvelik ·_a tápszereket ·peterakásköf,:-:ha· a meg-
sérül t -csömagolásdn bekerülnek; · _ : . · 
: _· _ A gyOgy-ászati segédeszközök _·el birtása elég ·mostoh'áii 
történik·eg)res helyeken. Gondosan,·-·száráz,: tiszta, pOrmentes 
:helyen, .. áttekinthetően kell tárolni. A gumiárukra különös 
gondot kell fü'rdítani. A gumi-tömlőknek nem szabad-tárolás-· 
kor· megtörni, mert azon a helyen könnyen kiszáradnak, 

. eltörnek: Száraz, h_űvös:hely a legjobb a gumieszközöknek. 
Fémalkatrészes műszerek; tük stb. már a kéz ne_dves

·ségére ·i.s ·érzékenyek, ezek f6gdosását lehetőleg ·mell~zzük. 
Külö,nösen óvni. kell- sa:'ygőzöktől vagy· más gy<?gyszerek 

-·kigőzölgését91. Szemcseppentőkttél gyakori;- hogy- kihúzott 
_'végük .. Iecsorbul, letörik. Ez igen. súlyos következménnyel 
járhat~ _-ha a beteg használatkor megsér'ti vele a szeinét. 

Egyes müanyagok- igen érzékenyek a hőmérsékletre. 
Ezeket legjobb _szobahőmérsékleten t~rolhi. 

.A GYAKORLó GYóGYSZERÉSZ 
MŰHELYÉBÖL 

FELH!VÁS,A BELSŐ ELLENőRZÉSRE 

-A- PereúTI.a:n-BrOdszkij~.féle; nemrég magyarul is meg_
je1ent analízis-gyUjtemény 'újabb hatalmas segítséget és 
lehetőséget nyújt arra, hogy nálunk is bevezessétek a Szavjet
unióban már régen alkalmazott_ és- bevált, :nálunk csak a 
nagyobb-- gyógyszertárakban meghonosított ún. ,,belső ellen~ 
:ötZéSf'. Egysze-rre, minden -átmenet -nélkül_ termésZetesen 
nem lehet minden -magisztrális- gyógyszernek, kiadás elötti 
analitika.i-- Vizsgálatát __ elvégezni; de_ Jegalább ott, 3hol több 
.gyógyszerész működik,- vállalja közületek', egy~egy, -_hogy 
...:.:.. egyelőre- szúrópróbaszerűen - megvalósítja ·a belső 
-ellenőrZést _(ahol több gyógyszertár. van, egy kartárs fel
váltva- ·több_gyógysz'ertárban ·-is). _ _ . . ·: 

;- _ .· -. Aminél jobb gyógyszerellátás is megkívánja ezt. A nyil
Ván_ megtartandó Országos egészségnapok, v~gy közelebbról 
November 7 tiszteletére tegyetek tehát ·a· fentiék értelmében 

-oiyan ___ felajáJllást, anú közegészségügyünknek, szakmánknak 
<_dicsőségér~, --előnyére válik0--s a:z;oknak_ magasabb--~_z~nvonalra 
· e'melés~t ,előse'gíti. . . _ . -
. Van-- egy másik, ezzel -összefüggő, ezt kiegészítő része 
is ·.a· kivitelezésnek: 

1: DoigOzz~tók ki további a:rlalízis-módsiereket-1 _-
~ 2~ 'DolgoZZatok ki adminisztratív eljárásokat.: a vizsgálat 

'jegyzőkönYvére, -feJlegyzésére,· a vizsgált- anyag_ elszámolására 
s a-,vizsgálattal összefüggő egy~b--teend_őkre l 

Helyes· lennéj. -~a minél t{lbben- hozzászólnátok ~elhívá
sornhoz "A· GYOGYSZERÉSZ" hasábjain. Szeretnem, h(l 
javaSlatomát--kdlő megértéssel-és lelkesedéssel -fogad,nátok, 
·s··nem- 't~kintenétek ezt újab b- teher.vállalásnak. 

· . V ál y József 
gyógyszerész~_ Gyula 

' úJŐ'(öGYSZER A TARLOSOMOR GYOGYKEZEL~S~RE 

lúgOf hozzáadni; addig kell keverni és _melegíteni, _amíg --,a 
szappanosadás ~ ökélet-esen be nem· fejeződik, tehát az· a:n.yag 
világosbarna, egynemű· kenőcsállományúvá -nem válik.-- -A" 
próbaképpen kivett kis mennyiségnek vízben ·tisztán kell 
oldódnia, zsíicseppeknek nem szabad jelentkezniök. Ezután · 
az l. és I I. összetevői egyesíteni kell ol y módon,. hogy az 
L-et apró részletekben kell a 11.-hoz hozzákeverni. Egyesí- · 
téskor mindkét anyagnak 30-40 C0 -osnak kell lennie. _Az 
egyesítés eredményeképpell sötét~vörösesbarna, ·rriézsürűségű 
sikm:nlós, vízben könnyen oldódó anyagot kapunk. _ _ ' 

A gyógykezelés alkalmával-c a gyógyszert falapacskával 
vagy szőrecsettel kell a beteg bőrfelületre kenni, és 24 óráig 
kell a bőrfelületen rajtahagyni. Ezután langyos víz;zel ken 

-a gyógyszert lemosni és napraforgó- vagy párafinolajjal -
kell a gyógykezelt bőrfelületet bekenni. Az olajos utákezelésre 
feltétlenül szükség v:an, hogy_ bőrgyulladás/ne fejlődjék ki. 

Általában egyszer! gyógykezelés elegendő, egyes: esetek~ 
·ben azonban - különösen ha felrakádások is vannak a bőr
felületen - a gyógykezelést meg kell ismételni. , 

A gyógykezelés után 2-'---3 hét múlva a korábban csupasz 
foltokon kezd nőni a Szőr. 
- Az új készítmény előnye nemcsak az,_ hogy hazai 

nyersanyagokbQl előállítható, hanem ·az is, hogy olcsóbb 
{l kg ára kb. 25-30 Ft), és az eddigi tapasztalatok szerint 
legalább olyan hatékony yagy -hatékonyabb, mint a. tarló
sömör gyógykezelésére eddig általánosan használt Baransky~ 
féle kenőcs. 

Várnagy László di. 
Fi\1. főálla~rvos 

"A Magyar Állatorvosok Lapja" 8. számábóL 

OROSZ PATIKA 

Az ,;Új Világ" így emlékszik meg a 612~es gyógyszertár
ról mint olyan he1yró1, ahol oroszul bestélriek a-_ dOlgozók~ 
Hadd közöljük le szóról szóra ezt a néhány sort: 

"Orosz patika." Tréfásan _így nevezik a· Sztálin út éS 
a Bajza utca· sarkán levő gyógyszertára t. Orinét az elneVezés, 
hogy híre kelt, milyen jól beszélnek oroszul ebben a patikában. 
Hogy, hogy nem, szinte valamennyi szavjet em her- -ide talál, 
aki Budapesten tartóZkodik és gyógyszerre van (szüksége. 

Kun Ferenc gyógyszerész - őszhajú, .. kevésbeszédü" 
ember - saját szorgalmából-tanulta meg az orosz ·nyelvet. 

-- Nem én vagyok ebben a patikában az-egyetlen; aki 
oroszul beszél. Itt· van még Cs. Tóth Istvánné- és -Kátai 
Lászlóné. Nemcsak- az itteni munkában vészem hasznát az 
orosz nyelvnek. Több részt én. fordítottam -magyarra:. a 
"Szovjet gyógyszerkönyv" VIII~dik kiadásábóL -es társ
fordítója voltam Perelman-Brodszkij: "GyógySzerkészít
l,Tlények analizise" című munkájának. Ez utóbbi most_ jelent 
·meg magyarul a "Müvelt Nép'' kiadásában.'>' 

PÁL Y ÁZATI HIRDETMÉNY 

A Tolna: megyei Gyógyszertár· Vállalat a- ll/22-es kürdi 
gyógyszertár vezetésére pályázatot- hirdet- A gyógyszertár 
átlagforgalma 16 OOO forint. Személyzete a vezefOn kívül 
egy 8 órás takarítónő. A gyógyszertár vezetőjének 3 szobás 
'lakás gazdasági udvarral biztositva. Közlekedés·: Budapest:-'-
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