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A GYÓGYSZERÉSZ MUNKATERÜLETEI ÉS AZ OKTATÁSI 
REFORMTERVEZET 

DWORSOHÁK ERSiÖ 

.. :\ gyóg~yszerek eg:yre nÖ\·ek1,-ő szá1na és n1enn:yi
--sége, vala.mint fűkozódó sze1epük az egyé11 és a 
-társadalom életében a gyógyszerekkel foglalkozó 
tudományágnak soha nem látott fojlődését 
hozta Ez a fejlődés közismert módon hatott 
.a gyógyszerészetre is, hiszen a gyóg~yszerkészítés 
ma már túln0 omó többségében kinőtte a gyógy
szertári kereteket Jelenleg a g:yóg:yszerészi inunka
kört „hálózati", intézeti (kórházi), ellenőrző és 
üze1ni területekre szokásos felosztani. Ezek a 
munkaterületek különböző igényekkel lépnek fel 
.a gyógyszerészképzés reformter\ ezeté1. el sze1nben 

A kérdés tárgyalásánál a gyógyszerész 
1nunkakört két nag:y területre csoportosíton1, 
később említendő okokból Az egyikhez tartoznak 
a közforgalmú gyógyszertárban dolgozó ún háló
zati gyógyszerészek, a másikhoz a fent említett 
többi munkaköi ben dolgozók együthéve Ha az 
eloszlást nézzük, akkor a gyógyszei tárban dolgo
zók az összes gyógyszerészeknek 75-80%-át 
teszik ki. 

Vizsgáljuk meg előszö1, hogy mit várnak a 
,,hálózati'' g) óg.1·sze1 észek az oktatási 1efor1ntól. 
A ké1 dés tisztázásához elemeznünk kell az ebben 
a 1nunkakörben dolgozó g:yóg:yszerész inunkáját, 
főleg a jö\Ó távlatának a sze1npontjából, inert 
ehhez kell szabnunk a képzés szÍnyonalának 
1né1 e éjét 

.c\.z ma inár közisn1ert, l1og:y a 1nagiszt1álisan 
készített gyógysze.iek mennyisége állandóan csök
kenő i1ányzatot 1nutat Noha. a csökkenés üte1ne 
eg:yrc kisebb, 111égsc szán1íthatunk a fülya1nat 
megállására A folyamat oka több tényeúíből 
teYődik össze, így pi : a biztosítottak számának 
1ohan1os en1elkedése, a receptura okt,atásának 
csökkenése az orvosképzésben, a n1odern élet 
szab\án:yosító irán:yzata _\.zonkívül fennáll az 
a tény is, 11og,y a g:yáripa1 scn1 szí\ esen bocsátja 
ki inagisztrális alapánya.gként az Uj készítn1én:ye
ket Hogy ez a jelenség mennyiben hasznos 
Yagy ká1 os, azt 1nost boncolgatni nen1 feladatunk 
_ :\ gyóg:y-szer ész tár sadalon1 sen1 tflhot 111ást, n1int 
figyelembe 'eszi a fejlődés várható fojleményeit 
Il:yen tá\lat n1ellett ne1n oélszerű a hálózatba 
kerülő gyógyszerészjelöltnek az eddiginél lénye
gesen több tedmológiát és analitikát elsajátítania, 
nehogy még jobban elmélyítsük a képzés adta 
lehetőségek és az isrnei·etek gyakorlati felhasználása 
közti ellentmondást. .\ közforgalmú gyógyszei tár -
J1ak mind jobban nenr a g:yóg)szerkészítési 1 

hanem a gyóg}szert expediáló tevékenysége dom
borodik ki ·"A. specialitások nÖ1·ekv-ő szá1na n1iatt. 
a g~yóg:ysze1 ész számár a a gy ·óg:yszer inár nen1 
ann~rira fizikai, kémiai és technológiai szempont
ból érdekes, hanem hogy milyen módon segíti 
elő a betegek gyóg; ulását .\. képzésnek oda 
kell irányulnia hogy a gyógysze1ész a gyógyszert 
kiszolgáltató te' ékenységét egyrn magasabb szín
vonalon lássa el. V..,.éle1nén~·em szerint a g:yógy
szerésznck jöy·őbeni fCladatR. le-sz a kö1zeti or..-os 

bizonyos foku tehern1entesítése Elsősorban a 
gyógyszer szedéssel kapcsolatos problémákat (pi 
mellékhatások esetleges fellépése) kellene minden 
esetben tisztáznia a beteg előtt Valószínűleg 
bővülni fog a 1ecept nélkül kiadható erőshatású 
szerek szán1a, s az adott esetben a gyógyszerész 
döntene abban, hogy a beteg megkaphatja-e a 
khánt gyógyszert, vagy onosi vizsgálatia tenne 
ja' aslatot. Mái eddig is fordultak számos esetben 
betegek a gyógyszer észhez klinikai, rendelőinté
zeti Yizsgálati leletekkel kapcsolatos kérdésekkel 
,Jó lenne, ha a gyógyszerész maga is többet tudna 
ezekről a v-izsgálati 1nódszerekről, és képes lenne 
olyan mén ű felvilágosítást adni a betegnek 
róluk, an1el:y nen1 volna ellentétes sem a. beteg, 
sen1 pedig az 011ros é1dekei,,e1 T'er1nész;etesen 
új jogszabályoknak kell születniök ahhoz, hogy 
a közf01galmú gyógyszertá1 ban dolgozó gyógy-, 
szerésznek ezen a téren bő-Yüljön a munka
területe. ;-\z azonban bizon.yos, hogy a „kuruzsló 
gyógyszerész" fogalmának, amely sértő egy egész
ségügyi diplo1nás embe1re nézve, n1eg kell szünnie 
Az új feladatok közé tartozik - amelyről már 
sok szó esett, de a gyakorlatban nem nlósult 
meg teljesen - az 01 vosok tájékoztatása az új 
gy ógy szeiekről 

Hogy ez a perspektíva a realitás talajáia' 
lépjen, annak két fontos tá1gyi feltétele van 
Az egyik a képzési reform A fent ismertetett 
feladatok ellátásárn az eddiginél sokkal több 
élettani és hatástani ismeiettel kell rendel
keznie a gyógyszerésznek Az élettan és hatástan 
az eddiginél nagyobb óiaszámú kollégiumot kíván 
meg, amelyeken szükséges volna tanítani alapfokú 
anatómiát és kórtant a betegségek latin n1egneve
zéséYel együtt, \' ala1nint 3:. klinikai ·vizsgálati 
1nódszerek elvi ismereteit. Uj tárgyként jelen11e 
ineg a bioké111ia. J\ képzési időnek ·vélernén:ye1n 
szerint az eddiginél nen1 szükséges hosszabbnak 
lennie Bizonyos tanteni átcsopmtosításokk'!l el 
lehetne kei ülni a túlteihclést. pi a biológiát 
beolvasztva a.z élettani tanuhnányokba 

A másik tárgyi feltételt magáb~n a gyógyszm
tár ban kell 111egvalósítani ,Jele11 körül111én:vek 
között a hálózatban dolgozó gyógyszerész olyan 
inunkaten1póban Yégzi teYéke11ységét, amely leh.e
tetlenné teszi a betegekkel és az mvosokkal \aló 
szímonalas kapcsolat kialakítását Hogy a gyógy
szerész szaktudását a gyakmlatban gyümölcsöz
tetni tudja, ahhoz az eddigi munkaterületének 
azt a iészét. rnel·y ne1n igé11yel eg:yetemi tudást, 
át kell adnia a gyógyszertári asszisztenseknek 
~.'.\z asszisztensek a jö1. úben \ alószínűleg részt 
fogna,k venni az expediálás összes folyamatában, 
míg a g:yógysze1észnek ezen inű1--eletben eg;;Te 
inkább az ellenőrző és irán1itó tevékenysége 
fojlődhetne ki .. \gyógyszeiész tekintélye is nagyban 
e1nelkedne a társadalo1n sze1nébe11: a betegek 
nen1 gy·ógyszcrkiadó auto1natát látnának benne, 
hane111 ol~'an szaken1 he1t akiJ1ez biz alo111111al fo1-
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dulhatnak a különbözií egészségügyi problémák
kal, me1 t ,,-an ideje és türeln1c beszélgetni velük 
Sajnos, a gyógyswrészek többsége idegenkedik az 
asszisztensek n1agasabb szinten 'i-aló foglalkoz
tatásától -h idegenkedésnek jogos alapot ad, 
hogy a jelenlegi nrngfelelő színvonalu asszisztens 
képzés ellenére az asszisztensek nagy iésze nem 
rendelkezik kellő hivatástudattal, és a nagy 
munkaerővándorlás n1iatt a gyóg_yszertárak nem 
tudnak állandó jellegű középkáder-gárdával fel
töltődni Ennek pedig főoka az asszisztensek 
alaeson;y díjazása; rendezni kellene tehát az 
egészségügyi középkáderek bérproblémáit 

A gyógyszerészek oktatásreformi szempontból 
külön tárgyalandó csoportjához tartoznak az 
intézeti, üzemi és ellenőrző munkate1 ületeken dol
gozók Ez a csoport munkaterületük különböző
sége ellenére közel egységes, de a ,hálózati" gyógy
szerészektől merőben eltérő igényekkel lép fel 
az oktatási 1eforn1ma.l szonrhen )_\z eg~ységes 
igény oka az, hogy ezeken a területeken a gyógy
szerész a gyógyszerrel elsi5dlegesen mint anyaggal, 
annak fizikai és kémiai sajátságaiYal foglalkozik 
Eltekinhe az ellenőr zii munkaterülettől,· itt főleg 
a gyógyszerkészítés, a te1n1elés ,,an előtérben 
E különbségek miatt e csoportnak mások az 
elképzelései az oktatási Jeform1ól, 1nint a gyógy
szerészek fent leh t csoportjánúl l.ehet-e ezen 
a csoporton belül cg,yes szűkebb munkater üle
teknek (pi analitika) olyan igényét elfogadni, 
hog:y az ő speciális inunkakö1c szán1ála az eg,ye
tem külön szakoktatást nyújtson? Véleményem 
szerint nr:m, a kö\.·etkez6 megfontolások alapján. 
Először is az egyetemi é\ekben kialakul ugyan, 
hogy a gyógyszerészet melyik nagy terüle
tére érez hivatástudatot és rendelkezik a 1neg
felelő képességekkel a hallgató, de szűkebb 
specializálódását -végső soron az a 1nunkahely 
fogja eldönteni, aho'á a végwtt hallgató kerül 
Amellett az intézeti, üzemi és ellenőrzií gyógy
szerész inunkakö1e n1cgkívánja hogy jó néhány 
tárgy, így az analitika, a szenes és gyógyszerészi 
kémia, hatástan és üzemi technológia területén 
egyaránt magasszintű képzést kapjon. Harmad
szor, az eg,yetemnek nem lehet célkitűzése -a 
mindenáron v-aló szakosítás, melv azt az el\0 et 
vallja, hogy a végzett diplomás n{inden átmeneti 
idő nélkül tökéletesen illeszkedjék be a gyakorlati 
életbe Az oktatási reform nem változtathatja 
meg az egyetem alapvető jellegét: átfogó, széles 
látóköiű szemléletet kell adnia Végül a sok
irányú szakosításnak gátat szab az is, hogy egy 
évfolyamon belül egy adott szakterületre igen 
kevés létszámú hallgatót lehetne előirányozni, 
akiknek az oktatási költsége nagyon magas lenne. 

Milyen igényekkel léphet föl az egyetemmel 
szemben az a hallgató, aki üzemi, ellenőrző, vagy 
intézeti gyógyszerész khán lenni? Legalább annyi 
tudáshoz ragaszkodik, hogy az említett munka
körökben el tudjon helyezkedni és ott megállja 
a helyét A gyakorlat számtalan példája igazolja, 
hogy az elmúlt huszonhárom é\ ben érvényes 
kiképzési rendszer eddig ezt lehetővé tette. 
A jelenlegi helyzet viszont a kiképzési színvonal 
jelentős emelését sürgeti Hazánkban a gyógyszer-

ipai soha ne111 látott tempójú fe-jlö<lése n1egkö\ r
teli, hogy a g} óg0 szmokke-1 kapcsolatos tudomán~ -
ágak vele lépést tartsanak \ hazai szükséglet 
eredménJ eképpen hhják életr c a ,\Iííszaki Eg) r -
tein vegyészn1éJnöki ka1án a g:yógyszer\egyé
szeti szakot Ezt a lépést feltétlenül üchözölnünk 
kell, hiszen a n1agyar gyóg,}' szerg~yá1 tás to' ábbi 
szín\' onale1nelkedéséhez _ fog vezetni Szárnunkr a, 
gyógyszerészeknek ,-jszont kérdésessé 1· álik, hogy 
vajon a gyógyszerészképzés jelenlegi állapota 
mellett alkalmazni tud-e a g:yáripar gyóg,ysze1é
szeket, amikor majd hőségesen lesz alkalma 'álo
gatnl a gyógy7szer vegyészek között \T éleménJ en1 
szerint oda kell hatni, hogy ez a kérdés a jö\őhrn 
ne is k0rüljön napirendre _\ g;yógyszeriparhan 
eddig is szükség >olt olyan szakemberekre, akik 
kémiai és technológiai ismereteken kív-ül alapos 
élettani és hatástani tudással rendelkeznek ,\ ke-
1eslet a. jövöbon is meglesz, de a tudásuk 
iránti igény is n1egnövckszik Nagyon lcétséges, 
hogy biológiai tudás terén az eljö>rndő gyógyszer
vegyészek eleget tudnának tenni ennek a feladat
nak. J~zért a népgazdaságnak is érdeke, hogy az 
említett szakembereket igény ló heh eket tO\áhbia 
is gyógyszerészekkel töltsék be, akiknek jelenlegi 
képzése alkaln1as ol.yan üán~yú to, ábbfejlr-sz
tés10, 1nel3 re az iparnak Szüksége ,--an 

'\.z üzon1ekbe, analitikai laborató1iun1okha és 
a kór házi (intézeti) gyógysze1 tárakba kerülő gyóg; -
sze1észek oktatási 1ofor1njának igen Jnélyre hato
lónak koll lennje \z Ujonan elsajátítan(lÓ an}ag 
oly nagy, hogy ha azt a jelenleg kötel<,zően eliíaclott
hoz hozzáadnánk, akkor az egészr·t öt é-" alatt 
scin lehetne 1nege1nészteni KÜha -- 111int P111lí

tetten1 - nincs -értelme az ogyete1nnek e sak egy 
szűk munkaterületre él vényes speciális tudást 
nyűjtani mégis fel kell vetnem az <>ddigi mcg
füntolások alapján a (J-,yógyszerésztudo111ányi Kar 
két szakra >aló osztásának gondolatát 

Vélemény·c1n sz0rint szakosításra csak a.z alapok 
elsajátítása után, két egyetemi é\ lehallgatásárnl 
kerülne sor . .IDkko1 a hajlam és képesség alapján 
mindenkinél el lehetne dönteni. hogy az un 
hálózati gyógy szPré.szeket kiképz<.) 'ag;y a n1ár 
felsorolt többi munkaterületre képesítií szakrn 
kerüljön Az utóbbi szakon félesleges ·volna a 
mindenkor érvényben leYŐ ma.gyar g:yógyszer
kön37v aprólékos tárgyalása, a1nel,ynek <:sak a, 
közfo1gahnú g~yógyszert.ár ba kerülő gyóg~ysze1 ész 
látja hasznát _\ gyógyszerészeti teelmológiában 
a közép- és nagy üzemi szintnek szükséges is111e1e
teket kell oktatni, beleértve az ezekhez tartozó 
géptant is A gyógyszerkönyv galenusi része 
amely a különbözií gyógyszerformák típusainak 
sz ah v án yelőállításá t és vi zsgála tát tartalmazza, 
a tananyagnak csak egy kisebb részét teheti ki, 
A recepturát is elégséges volna az eddiginél 
nagyobb vonalakban tárgyalni, kiemehe a tudo
mány fejlesztését elősegítő megállapításait. Ezen 
a szakon általában csak mint szab>ánygyűjte
mény fog segítséget nyűjtani a hallgatóknak a 
gyógyszerkönyv, amelynek a kezelését el kell 
sajátítaniuk, de tankön:y,--ül sen1n1i esetre sem 
szolgálhat A gyógyszerészi kémiában a gyógy
szerkön:yv megma.ra.dhatna a tanmenet fő YT~zér-
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fonalának de feltétlenül meg kell ott ismertetni 
a hallgatósággal 111ás országok gyóg:yszerköny,·ei-
Í1ek yfzsgálati módszereit és a nen1 l1i' atalos, de 
gyakorta h~sznált gyóg;} sze1ek analit~ka! kém!áiát 
Ézzel a inodszere.k 1Jant1 kr1t1ka1 erzek mar az 
egyetemen kifojlődne A gyógynö>ény- és drng
ismeretnek az eddiginél jobban kellene építenie 
a 111á1 tanult nö>énytani alapolna; foglalkozni 
kellene új gyógyszc1eket szolgáltató növényekkel, 
vala1nint a növ-én}'·ekbé51 történő gyógyszerelő
Mlítás technológiájinal Feladatát képezné a 
ayóg:ynövénykémiai e1edn1én:yek is1nertetése is 
-~\ szer,·-es ké1niai óraszá1not szükséges ,-olna kibö
víteni, 1nel_yeken nag·yohb teret n:yerne a g}rógy
szerszintézisck oktatása; inert az üzenri és anali
tikus gyóg:yszcrész a gyá1tAsi el\·ek is1nerete 
n'élkül nehezen tud szélesebb kö1 ben tájékozódni, 
és ke:v-éshé e1edn1én}esen lel1et a gyóg,yszerve
gyész segítségP1e. J-\z analitikaj tudás fCjlesztéséhez 
Rzükséges egy külön 1nűszeranalitikai kollégiun1ot 
életi ehí \·11i _\ szr:I \·es ,-agy az analitikai ké1nia 
tante1 vébe ezenkí \-ül beillesztendő -" olna a sze1 Yes 
funkcionális csoportanalízis kvalitatív és kvanti
tatÍ\. szinten vala1nint a sze1 \ es n1ik1 oanalízis 
alapjai :\.z alapisme1etek terén a fizikai kémia 
oktatása is hó\ ítésre szo1 ul, an1elyen belül tágabb 
ternt kapna az eddig mostohán kezelt kolloidika 
1\ kiképzési idő ezen a szakon öt é\rnél rövidebben 
·véle1nén-yem szerint ne1n v-alósítható meg 

Végül szeietnék foglalkozni azzal az oktatási 
1 cfmmhoz kapcsolódó elképzeléssel, melyet a 
közelmúltban több helyen hangoztattak Ne' e
zct.esen arról ,-an szó, hogy az egyete1nrc kerülő 

fiatalnak a tanuhnányai előtt legalább eg,y éYet 
gyógyszCrtúr ha.n kellene eltöltenie. Ha kötelező, é 
tennék a leendö hallgatónak, hogy az egyetem 
előtt egy é''et dolgozzon akkor >élcményem 
Rzerint nen1 v-olna szabad csak ebbe az egyfajta 
n1unkakör bo kén)' szeríteni. .:\. gyóg.·ysZertár ma 
inár nc1n kizá1 ólagos n1unkate1 ülete a gyógyszo
J(~sznek .Jó '\olna ha töbh. de a gyógyszerészet-

A KANALAS ADAGOLÁS „PONTOSSÁGA" 

K.-·Ebe1hr11d 1) re y e r eg) látszati a egyszerű tón1á
·vnl füglalkozik, a gyógyszerek bevételére használt ka
nalak úrtartahnával .A_ 6 né1net gyógyszerkönyv 
evőkanál = l :~ rnl. és teáskanál = 5 inl 1néretét hatá
rozza ineg, illetve a gyógysze1ész a reC'-ept alapján
ilyen kanál"adagokban adja 1neg a betegnek az adago-
1ü::>t. 

Dr o J' e r 12-12 különböző eredetű teás-, illetve 
Pvőkanál ürtartahnát határozta n1eg, és rnegállapította, 
hogy a teáskanalak átlag űrrné1·etelté1ése +I4~'Ó• az 
cvőka:nalaké ·~-9 ~;) ,-olt A. legnag,yobb eltérés az 
.p,}őbbieknél -~48°.o, az utóbbiaknál +62~{i-ot tett ki_. 

Xe1n adtak jobb ered1nényt egy különlegesen n~érő 
kanál céljára gyá1 tolt kanállal 'égzett vizsgálat,ok 
senl. Itt a körkörös n1eniszkusz ne1n ,.-ízszintes beállí
tásából adócJt.ak eltérések. 

U g) anezzel a kanállal, különböző kísé1leti szernél) ek 
által adagolt porok be1nérésekor azt állapította ineg, 
hogy egyesek csapott, n1ások púpozott kanállal veszik
be a gyógyszert, s így csaknen1 50~~-os eltérések adód
tak. 

Ha ugyanazzal a kanállal félkanáln3 i \. íztiszta, 
Tala1nint sötétba1ná1a festétt fol:yadékot adagolt, a 
sötét foh; adéknáL inelyt.ől a kanál fala és feneke ne1n 
látható, ·jóval nagyobbak >:-oltak az eltérések, 1nint az 
első esetben 

hez kapcsolódó területröl tobcnozódnának össze 
az cgyeten1i hallgatók, és így könn~yebben YáJná
nak széles látókörű, a saját lehetőségeit könnyeb 
ben felismerő közösséggé 

PE3JOME 
ABiüp HCC.iTe,LJ;Y€I O)KH}:laCMOC pa3BHTHC Ha pa3Jll1'-1HbIX 

ITO.!UIX .r:i;e11:CTBl-1T€HbHOCTH qiap,\Iauesra, II H3 3TOJO OH 

BhrBen;er Tpe5onattna, CB513aHHhre e oőpa3osatt11e:\1 <fiap

MaUeBra l{pyr ,r:J;C5IJ€HbHOCTH qiap\ta1~esra OH pa3µ;CJ15ICT 

Ha ;::i;na OCHOBHOro ri1rra : 

1 fHTH€Hl1'-IeCK35I B0Cfil-1T3ICJ!bH3}1 .~C_HIC . .:IbHOCTb Bbll

lll€f0 YPOBH5I, KOTOpaH OCYIIJ;CCTBJI5ICIC51 I 13BHhI\t oöpa-

30'11 B arrTeKax o6w;ero cooőw;ett115I 11 rpe5YeT B nepBYIO 

01.JC]JC,!:lb 6oJieC OCHOBaI'CJ!bHOJO OCB0€Hl15I QJH3HOHOJ'Il

lJCCl(l1X H I3HOJIOrHqeCf(l1X 3Hatt11J:'1 

2. Tipo113BO,Ll;CIBCHHa5I H KOHrpo;1bHa51 ,J;C5IIC.ilbHOCJh, 

K KOropotí: HY)f{HO o6pa30B3HHe BbIC_ilJCl 0 Y]JOBHTI B 06-

naCTH XH\U1l.JCCK11X 1-1 rexttonorHl.JCCKHX rrpep;·MeroB 

ABTop npe.a;.narae·1 pas~c.I15!Ib YHHsepc11re1cKoe o5-
pa3oBaHHC rpapMaUCBIOB Ha ~Ba qiai.::Y.;JbTCT'a COOJ'BCICT

BCHHO K ~BYM BblllJCYl{333HHb!M OCHOBHhl'lt l10Ji5I.\1 ;_i;e51Te.1b

HOCTH. )J;a„TJee, Ott BDICh'.a3aeTC5I 3a no::i;n11:i,1an11c Y'-le6Horo 

spefl·ICHH Ha 5 IIeT 

ZUSAlVD!ENFASSUK U 

Verf unte1sucht die voraussichtliche 1'-::nt\\ic:klnng 
auf den verschiedenen A_rbcit.sgebieten det: ~.\.pothekers 

und leitet davon die i\_nsprüche inbezeug auf die Hoch
schulausbildung ab Das BerufSbild des A„pothek.ers 
wiid in Z\vei Hauptrichtungen engereiht. l. Eine hoch
gradige hygienisch-erzieherische Tü.tigkeit, dic vor>vieged 
in den öffentlichen A„potheken e1for'<le1t V.'ird, setzt, einc 
durchaus tiefd1ingende .l\._neignung phisyologisch-pha1-
1nakologischen Kcnntnissen vorans 2. IJn Bereich von 
Produktion und l\..ontrolle >vird indessen eine Er
weitE-nung der ehe1nisch-technologischcn Studien als 
grundsatzlich angesehen _A„uf G1 un<;i de1 obenerwahnten1 

:FesLstelluugon wücl cinc zweigieisige Spezialisie1 ung 
der .Ausbildung Hnd cinc E::rhöhung der ~4-usbildungszeii 
anf 5 Jah1e vorgeschlagen 

( Egye8iUt Gyógyszer- és Tápszergyár Ninőségelle
nőrző Főosztály Budapest X K.ereszt1íri út 30-38 
.Jelenlegi munkahely: Országos Elelinezés- és Táplál
kozástwlományi Inthet, Bwlapest I X Gyáli út 3 /a) 

Érkezett: 1963 IV 5 

Dr e y e r kísérleteiből azt a követkE;ztetést vonja le, 
hogy a kanalas orvosságok jelenlegi adagolási rnódja 
nein kielégítő,' és javasolja, hogy a készülő új gyógy-· 
szerkönyv ezen változtasson ,Javasolja átlátszó,' kör
körös meniszk1u>szal ellátott adagoló üvegcsék alkal-
1nazását, vagy legalább szulíonan1id és antibiotikun1 
specialitások cso1nagolása.iba adagoló edények kötelező 
lnellékelését. 
Pharrn. Ztg. 108 (6) 178-179 (1963) T T 

GYULÉKONY ANY ~GOK 

i\_ Nérnet Szövetségi J(öztársaságban új, a g.)~ógy
szE-'1észetet is érintő 1endelet jelent n1eg az égvenyes 
anyagokról. Ide sorolják azokat a 100° .. nál alacsonyabb 
lobbanáspontú anj-:agokat, 1nely0k 35 C 0 -on se1n nem 
szilárdak, setn kenőcsszerűek, .50 C0 -on 3 kg/cm 2 vagy 
ennél kevesebb a gőznyon1ásuk. Ezek tá.1olásánál kü
lönleges előírások é1vényesek A raktfirakat n1ás helyi-· 
ségektől tűzbiztos ajtókkal kell elválasztani, s n.en1 
iaktározhatók ezek az anyagok fo!Josókon, lépcsőhá
zakban, lakásban, padlásokon, inunkahelyeken és 
laboratóriumokban stb. Tárolöedén:~reiken jól lá.tható 
jelzést kell alkaln1azni, s csak ol~ an tüzbiztos edényben 
lehet tárolni E:ZEket 1nelynEk anyagá·val nPn1 lépnek 
ké111iai reakcióba 
Phmm Ztg 10; 1090 (1962) 1 I. 


