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J..i. Kós a : Past, present and futnre of EGYT 
Pluir1nacochernical Hl or ks 

On the oocasionofthe GOth anniversa1y of the fOund
ation and 25th anniversa1y of the nationalization of 
J:.:GYI' Phar1naoochenücal 'Voiks, a brief hisío1'ical 
revie-'v is presented Thc relations oí th<:: foundation, the 
d_iffiuultios encountercd during and after the fhst and 
second \voild \\·ars, then thc cha.racteristic data of the 
reo1 ganization f ollü\\ ing nat íonaliza1-ion a1 e discussed 
Tho p1opa1at ions of n1ajo1 ünpor ta.nce having had bcen 
p1oduc:ed and haí·ing Leen developed rnore recent1y, as 
"'\Vell as those \\·hi{Jl aru 110\\- in the state of r·ealization 
a.re enurnera.ted 

8orne rnor·c in1po1 tant achiove1ncnts and trends hEc1ing 
of lCSca1c:h and developinelli being an1ong iho deter
n1inants of futu1e develop1nE,nt, a1e related 

L Kós a: Verqangerihei~, Geqenu1a1t und Zukunft 

Es \\Üd cin ktnze1 RücJi;:blie::k irn 25 Jahr d01 \i"et
staatlichung 11nd in1 60. Jah1 <les I3t:sichens der F,Q\-T 
Pharrnakoche111ischen .F abrik geboten Irn dcsSt-Jll Rah. 
inen \\Cldcn die U1nstiinde <le1 "\Ve1kg1ündung, die 
SclY\\ie1igkcitcn in der Z1vischenk1iegpe1iode, SO\\'if: die 
1{0nnziffe1 der l)toduktion und lnvostiiion "\On det 
\Tc1sta.atlic:hung bis zu1 Gogcn\\-a1t zu1 Darstollung ge. 
h1achL. Di0 auch heuiE noch in1 A1zneünitielverk8hr 
befindlichcn, 1vie auch die neuerdings in den __ \Te1kehi 
geb1achten l_)rapa1ate und diejE:Jnigen in de1 Entí-vick
lung we1den aufgezühlt. Nach einer Bckanntrr1achung 
dc1 "-ic:htige1en Fo1·schungsc1gcbnissc \Ve1den die gcgen-
1vii1 tigen _Fo1s0hungs1 ichLungen als Schrit,t1nache1 dcr 
künftigcn Tatigkeit de1 F ab1ik übe1 blickt. 

~-~---

( EG YT Gyógyszervegyészeti Gyár, Gyógyszeiismeitető Osztály, 1475 Budapest, Postafiók 100.) 
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AZ OltVOS'l'OV.i\BBJ{EPZÖ INTEZE'l' ÚJ KÖZPONTI GYÜGYSZ.ER'l'ÁRA 

DH LÁNGBÉLA 

J97J JW1ius W-én ava.ttálc fel az 01108t01ábbképzlí 
Intézet új ]{özpont-i Gyógy"'ze-rtá1át Töúb körillniény 
i-s indokolja, hogy az új léte.sífJnénnyel foglalkozznn./c, 
Az egyi.fc ok az, hogy az intézeti, ellátási és a (!'IJÓgy'ize-
1 ész-fotábbk.é1Jzés célját szolgáló gyór;yszcr /.rÍ:I kiala
J;;-ílásak:oi , s;;c1 i;ez(;sek.01 olyan, új sze1 ű elgondolásokqt 
alkaln1.aztak, a1nelyek irányinulatók lehetn.ek .4- 1ná
silc érdeke'i<;ég az, hogy az új gyógysze'I tár '/ ek,0·1 didő 
(nyolc hónap) alatt kése: ült el, elfoegyái tolt .fápanelek
ből, a1nelycket ·1 c5~zben a ny-ugalon ·is d·ival.08 ]JUvilon-
1 endsze? eli:ei sze1 int alakítottak ki . a belső válnsz
falak nzozgalhaLása is könnyen, n1egaldható 

* 

A g:vúgy HZCl tár ter \ ezéseko1 igyek_cztck n1infl
azon követeln1énveknek eleget tenni, nn1elyck egy 
felsőoktatási intézn1ény új g:v6gyszertárától joggal 
0lvá1hatók Ilyenek: 1 a 850 ágyas k_órház beteg
anyagának_ korszerű gyógyszer-, veg,yszer- stb. 
ellátása; .2 az 01 vostovábbképző Intézet funkció
jába.n való aktív közre1nűködés; J. az orvosokkal 
tea1nekLen folvtatott és a saját tudon1ányos kísé1-
letef-i tevéken~-ség lehetőségének n1egte1en1tése 

J'findczt oI).-an ko1nplex szervezési eg~; üttesben 
k.í'\-ánták 1negvalósítani an1elv a. fenti céloknak 
legjobban n1egfelel. < 

_!\z új g~ 6gysze1 tár 4: iO n1 2 alapterületű, közép
fülvósós rendszc1ű (1 áb'!a) _._4._z ábrán az egyes 
részlegeket külön jeleztük. 

1 Gyógyszer-, 't'egyszr'.·1 ellátó 1 észleg. Felada.ta a 
tanszékek, osztáls ok 1ncgfClc]ő szintű ellátása 
Külön raktári, receptúrai és kiadói, továbbá gale-

nusi csoport tartozik ebbe az ellátási körbe A. re
ceptúral tá1aasztalt higiéniai elveknel{ n1cgfcle
l6en -- n1integy í1óasztalszcrűc11 - a beülő két ol
dalán záiható ajtókkal látták el Ezzel a paten
dulál{at, dörzsn1ozsarakat stb <:1 bakteriális 8ZCI1V

nvezettségtől kívánták védeni 1\Iivel az inté-' 
zeti gyóg:vszergazdálkodásban a fükozott ga.le
nusi tevékenységgel a költségek_ jelentősen C8ök
kcnthotók, lcülön galenusi laboratóriun1ot (nagy 
n1u11k_ater1nct) é1:1 külön ta.Ulettázóhelyiségct léte
sítettek ko1szc1 ű gépesítéssel, a,hol re11dsze1 esen 
17-féle tablettát készítenek Az ellátó részleg lét
szán1a, 2 g_-yógys;.:;erész, 3 asszisztens, 1 taka1itón6 
A részleg fCia.data a tanszékek, OKztály ok rend elé- '°-i 

sének üten1ezésc, továbbá korszerű g:yógy8ze1- ~! 
Ünnertetés is. Igy pl 1-2 havonta stencilezett '.!! 

g,,(Jgysze1 tári tájékoztatót készítenek ·;1 
2 J njúziÓ8 laboratóriu-1n Az infúziói:; igény é\. ente :J 

a l{órházakban 1nintegy 20-25~fa-kal 11övekszik, :_ .. '_J 

így- a-z intézeti gyógyszerellátás egyik ku1cské1dése 1 
a ke11ó 1nenn_\_'iséglí és n1inősébcrű infúzió készíté8e; ci 
ez önköltségcsükkent6 ténvező is. Az ábrából lát- fj 
ható, hogy a 100 111 2 alapterületű infúziós labor a~ g 
tó1iun1 önálló egységként is n1űködhet11e. Húsz ~! 
n1unkanapot szá111ítva hayj 5000 liter (10 oon pa~ ~l 
lacl{) clói1ássze1 ű előállításá1a a}}{alinas Egyébkén_t ~ 
az (JTI(l-ban 31-fCle infúziót és é1zé8tcle11ítő ste11l j 
oldatot készítenek rendszeresen. A laborató1iu1not 
mindenféle nélkülözhetetlen gépesítéssel ellátták 
_Az infúziós raktár optin1ális légterét 1)1 légkon- -'í 

clícionáló berendezés biztosítja Itt 1 g\:ógv-sze1ész, i_'. 

2 asszisztens, 3 betanított inunkás és 1 taÍ;;:a1ítónő 
dolgozik 
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1 ábra A gyógy8zertár ala.prajza ·-

3. _._L\._z új ü1téz1né1ry ha1111adik egysége az ellen
őrző laboratóriun1, an1elyet hazánkban először 
alakítottak ki komplex ellenőizés céljáia Külön 
inikrobiológiai részlege van tápta1ajkonyhá,. al, 
sterilezővel, zsilipk:a1111ával (111ely a bernosako
dás céljára is készült) és egy Ieoltóhelyiséggel 
A kén1iai laborató1iun1ban kla:sszikus analitika 
céljára szolgáló helyiséget, optikai és mérlegszobát 
létesítettek Mind a két részleget jól gépesítették 
Az ellenőrző labo1ató1iun1oknak közös n1osogatója 
van, a111elyekben azonban külön-k_ülön n1osogató
kagylók_ va11nak a ké1niai és a 111ikrobiológiai fel
szerelés tisztítására A kén1iai labo1 atóriun1 egye
bek között n1inden infúziós sa1"Zs teljes gyógysze1-
könyvi, fizikai_, kén1iai és 1nikrobiológjai ellenőrzé
sét elvégzi Az elJenŐlZŐ laborató1jun1 Iétszán1a 1 
gyógyszerész, 2 asszisztens (egy a n1ikrobiológián, 
egy a ké111ián) és 1 takarítónő 

A Gyógyszertár tudon1án:yos fCladatait 1-öszben 
a jól fClszerelt gitlenusi labo1ató1iun1, az infúziós 
laboratóriun1 és az ellenőrző 1abora.tc'niun1 teszi 
lehetiívé. Vgyanezek a részlegek biztosítják a Köz
ponti G_vógyszertár részvételét az orrl(l gyógysze
rész-továbbképző tevékenységében több ta11íülya-
1non is 

Az új gyógyszertár közelében jelenleg épül egy 
50 111 2 alapterületű i:oLbanásbiztos kan11a, 1olilia
násveszélyes és gyulékony anyagok tárolására. 

}\. gyógv szertár a.d111inisztratív részlege főg-y ógy
szerészi szobából, egy köny,;tárlJól és eg:; irodáliól 
áll, ainely egyúttal az ügyeletet ellátó gyógyszerész 
szobája is 

* 

Eddig a hivatalosan közreadott szakszerű tájé
koztatás A szaksajtó feladata nen1 n1e1ülhet azon
ban ki ennek egyszerií közrebocsátásában, n1e1 t az 
OTKI Központi Gyógyszer tárának létesítése 
rendkívül fontos cscn1én:;e oktatásüg:yünknck, 
pontosabban a g:yógyszerész-továbbképzés és a. 
szakosítás ügyének 

Egyete1ni intézeteinket igen nagy n1értékbcn 
köti le a tulajdonképpeni alapoktatás: az áltfllános 
gyógyszerészképzés l(arun~ 111a n1ég igen kev.Js 
olyan bázisintézn1ér111yel rendelkezik, an1elyre a 

szakosított továbhképzés olyan módon felépíthető 
Jenne, n1int az orvostovábbképzés a n1aga egyetc
n1en kívüli bázisi11tézn1ényeire Egye] őre egyet-Jen 
„Gyógyszerészeti" tanszékünk van az OTKI kere
tében Nyilván'' a16, hogy ez csak bölcsője, kii11duló 
intézn1énye lehet a g~yógyszerész-továbbképzés ki
fejlesztendő tanszékhálózatának Az OTKI új 
Közpor1ti Gyógyszer tár a az összes érdekelt és ille
tékes szervének (Egészségügyi ~1-1inisztériu1n, Or
szágos Gyógyszerészeti Intézet, orvostudon1ányi 
egvetemek, OTKI), valamint a hivatott társadalmi 
szcnezetelrnek (MOTESZ társegyesületei, elsősor
ban a :'.\l1Lg)a.1 Gyógyszerészeti l'ársaság szervezetei 
és szakosztál_yai) egyetértésével és kita1tó közös
erőfeszítésével a gyógyszerész-to\' ábbképzés 1náso
dik tanszékének bázisü1tézetévé volna felfejleszt-
hető · 

Ezek a lchet6sögek, kilátások nyiJvánva]óan nö
\ielik az új intézeti gyógysze1tá1 létesítésének jelen
tőségét. S hogy ezekkel szá1noltak 1nindazok, akik 
1L Q~;óg_y sze1tá1 n1egte1 vezésében, a tervek jó\: á
hagyáHában, 111egvalósításában részt vettek, azt 1:t 
tervek clórelátó nagy\.onalúsága ke11őképpen bizo
nyítja Tulajdonképpen ide is kí,,ánk_oznék mind
azoknak_ a neve, akik az O~rKI Központi Gyógy
szeJtárának létesítésében közrcn1űködtek. Számuk 
azonban túlságosan nagy, és i1eheze11 volna teljes
ségében felsorolható Azt azonban me~ kell e1111í
teni, hogy az alapvető te1vek dr JJ.f oh1· Taniás 
ff5gyógy szer ész elgondolásait tükrözi!\:, a111elyeket 
d1. Bertalan Pál osztályvezetővel, az Országos 
G-yógyszerészeti Intézet kijelölt sza.kértőjével vita
tott meg A kivitelezés az OTKI Mííszaki Osztályát 
dicsö1 i. l(ien1elést éJden1el, hogy a 4 1njJlió Ft-os 
bcr uházás a ten ezett 8 hónap alatt készült el. 

,IJ;-p 6 Jl a H r : HosaR L(e11mpaAbHGJl AnmeKa HH·· 
cmumyma YcoeepuieHcmsosaHufl Bparreií 

HoBa5l LI;enrpanbHi15l AnrcKa MHcrttrYra YconepuJeH
crnosattII51 Bpayei-f 6b1.JJa ropwecrBCHHO OTKpbira 29-ro 
HIOH51 1973 rona l-1MeeTC51 HeCKOJibKO o6c 1'051 JCJibC IB 1(0-
ropbfC 06ocHonn1saJOT '-lI'OŐhT B ttacro»m:ct-i: pa6ore saHrr
Mannch 3'TH!II H'OBbiilI Y'IpC>I<.U:CHHCJ\I. flepsa51, nptt'JHHa 
33KJIIO<Jaerc51 8 TOM, lJI() npn C03,11;3HIIH, opraHH3aI_\IIH an-
1eKH, CJIYJKau1ei1 cttaGweHHJO HHCTH"!Yla JICKapcrBCH
HblJ\Uf npenapara.'llH 11 u:en51M ~ cosepllleHCTBOBaHHT! cpap
J11aqeBros Ób!JIH npHM:CHCHLI raKHe HOBbie npttHllHObT, l{(l

rophre IIO HaweM~' MHCHHJO YI(33h!BaIOr Ha HanpaBJICI-IHe 
11aRhHei1w:ero pa3BHTH51, ,lJ;pYrIIM HHICpCCHblM 06CTOT!-
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IC.JibCJBOM 5IBJI5ICIC5l ro, lJIO HOBa5I anreJ(a 6hIJla nocrpo
eHa 33 peKopll,HOe BpClll5I (BOCC.Mb MCCTIUCB), H3 f'OTOBh!X 
ACpCB51HHhIX naHeJiel1, KOTOPbie ŐhIJIH HCTIO;lh30B3Hhr 
YaCTH~iO l~JI5I C03JJ.:3HH5I naBH.JibOHHOÍÍ CHCTCilU·I, OlJCHb 
MOAHOH B H3CI05Il.QCC npellUI H B sana,r:i;HHX crpaHaX, a 
e APYf'oit cropOHhr nptt rroMOIQH 8THX rratteJiefi ;1en<o 
OCYI11CCIBHrh H_ scrpocttne TIO;rJ:BHWH'bIX BHYTpClüHiX CTCH, 

D1„ B Láng : 7'he new Cenl1al Pha11nacy o/ tlw 
Postgraduate ll!ledical 1 n8titute, Budapest 

Tho Cent1al Pha1n1acy of th0 Institutc of Postg1adu·
ate Medical Training \\·as inaugu1aicd on the 29th Junc, 
1973. In the planning of thc ne1v institution and in the 
organization of its function the inast advanced p1incip
les have been iealized with the airn not only of provid
ing fo1 the supp1y of the c.:linics of thc lnstitute \vith 
<lI"ugs and tools, but \vith respect to thc postg1a.duate 
training of pharrnacists as \Vell. An inte1·esting feature 
of the establis~ing of the Centra.l Pharmacy has been 

its pe1f0otuation \vithin a \·Cty sho1 t tf:1n1i.n (8 111onths), 
using preü1b1·icated panels .the appho~.t1on of "liich 
allO\VS frn easy t1ansfor1nation of the 111terna,J spaccs. 

])1 B I~ á n g: ~-\.-eue Zentralapotheke des Instdutes 
/iú „41ztlir.Jte l'u1tbllduny 

„A.n1 29. Juni l\J73. \Vurdc die ncuc Zenl1alapolheke 
d0s lnstitntes fü1 A_1ztlicl1e 1<01 t bildung eingc1' eiht 
Dic neue Einrichtung verdient aus rnehreren G-ründen 
die A.ufn1e1ksarnkeit.. IJer t-iine Un1stand ist, dass bei d(-T 
.tusbildung und .E11ichtung de1 Apotheke, die der 
A11staltsve1so1gung und de1 A„pothcke1fortbildung die
nen soll, neua1 tige ldeen ht-Jiangezogt-1n ;yurden, die auch 
filr dio Zukunfi, richtungsnreisend sein könnten. And01e1„ 
s0its isi cs n1e1k\vürdig, dass die A.pothcke a.us vo1fi1bii„ 
zit-nten I--Iolzelernenten inne1halb von 8 J\íonaten gebaut 
\vurde und dic~rieht.ung erfolgte aufgrund dos Pa\·i
lonsy sterns, \vobci die Be\vegung de1 lnnen\viindc:1 n1ög
lich ist 

(Ohinoin Gy6gyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, 1325 Budapest Pf 110) 

Érkezett: 1973 X 10 

SZILÁRD RÉSZJWSKÉK KEVEBÉSE 

TV üliatns, J C Pha1m Indust1 '34, 816 (1972) 

A szilá.1d iészecskék keve1ését, általában nagyon kis 
hatásfökkal szokták végrehajtani, annak ellené1e, hogy 
régóta nagyszán1ú iparágban alkotja fontos u~szét a 
technológiai eljá1 ásokuak. Gyak1 an nmn n1tJgf0lelő be1 en
dezést \álasztanak ki; neu1 specifikálják a kcvcrő-oljá
rá.stól 111egkíváut hatásfükot; e1lenő1zéshoz nein 1neg
bízható vizsgálórnódsze1·ekot viila.szt-.anak 

}._ szerncsék keve1·ésé\·ul kapcsolatban az utóbbi év{-Jk
ben isrno1tók fel a valódi p1'0blé1nákat. Ez Liz,on,\OH 
mé1tékig oktatás ké1dése, do sajnos, a szerepet jii1s;r,ó 
elvek rnegisn1e1 tetóse nern illik belc-J ki'innyon az c,.gye
ten1i oktatási profilba. l'}e<lig lényeges lenne oktat-,ása a 
vegyész1né1nüköknek Ps a gj,~óg~ysze1észek1H-Jl:;:. 

A szeiző a keverés során adódó egJik legfontosabb 
p1oblérr1ának a Jajtá.zódást, szótrétegz6dc~st jelöli n1t-~g, 
a1nelynek egyik jelentős oka a s7.en1csók különböző n1ó-
1ele. A_z eddigi vizsgálatok k.gtöbbje azonoH 1észec;skec1-
típus összekeveré8é1'Ől számolt be A gyako1 latban azon
ban elegend6 szen1csenagyságbeli különbség van ahhoz, 
hogy i·ótegz6dés, szétfitjtá.zódás következzen be A ke
\. erés-szétválás egyidejű folya1nat, a1nely végül egyen
súlyhoz vezet e két hai ás következtében; azaz nen1 le
het statisztiknsan hon1ogén eloszlású keve1ékct clö„ 
állítani. Ezé1t fontos a ke\.erőberendezés kivá1aszt.ása. 
amely egy adott feladat eset.én, arnennyir·e csak lehet~ 
séges, statisztikus eloszlású kevcrékhoz közeli egyen
sülyt ercd1nényez 

A sze1zö a továbbiakban beszárnol saját vizsgálatai-
1·ól is, amel) ok során különböző keveröbercndczések ha„ 
tásfokát '\·izsgálta adott feladatok lllt-;goldása eset-én 
.i\Tegállapítja, hogy a ke\e1·öndő anyagok tulajdnoságá
tól függ6en kell n1egválasztani uiinden esetben a legn1eg
f0lelőLb keverőt; ez viszont csa.k kísérleti úton dörlthetö 
el 

'Végül isme1 tcti a szét\,álással kapcsolatos p1oblé1ná
kat heterodiszpcrz szilá1'Cl I endszerek tá1'0lása. esetén, 
valanünt a szét-válásból adódó p101Jlénutkat tahlettá·· 
zásnál (149) 

Gyar rnathy llI ikló.s 

A„ HASIS }jjL\l-EZ1i;T_ÉNEI\:: T{.Ö\lIJ) TÖFtTÉNr,TE 
HÉHODOTOSZTÓL BAUDETAIHE-IG j 

AGZ: Ösi Ap -?:ig 21 (15), 271 (lGl:l) 

;;. 
Az ópiu1n és a hasis rnültja tá\,oli világrészek iégrnült 0 

l~orába nyúlik vissza. l{ógészeti leletekből kitünik, hogy % 
Esza.k-E111ópa c'.íslakói iná1 a tö1ténele1n EiléStti időkben· ,~ 
isrne1iéls és ,,élvez(-;ti'' cikk gyanánt használták a hasist 
Közép-Azsia egyes \,idékein rnár ie \JOO-ban - 1nint 
gazdasági növényt - háiina.s felhasz:nálás1a te1 rnulték 
a:.-: indiai kenderí Olajban gazdag n1agja, 1 extilunya
gokhoz használt nmtjai 1js nem utolsósorban a ha.sis 
készít-6sc,_, végett [ndiában az ie. VI szá7'adból van biz„ 
ios tudo111ásunk a növény elf.crjedtségéről A. porzsák 
ugyanezen időben keletkezett szent könyve, az A veszt-a 
is mogc1nlékczik az indiai kende1 levelének és gyaniájfi„ 
nak bódító hatásá1ól. Hé~·odot·osz Íl t.a, hogy iniképpcn 
é1 ték el a noinád szkíták a hasiskábula.t állapotát: 
Az indiai kende1 1nagjái iz?.Ó kövckr·e szó1 tá.k, s a keluí
kező füstgornoly beszippantása nlán jókedvükben or· 
dítva iohanlak ki sátraikból A göi ögök a pc1zsák Cs 11 
szkíták ellr-1n viselt; hábor úik során kEJJ ültek a. hasissal 
isrneretségbe. „A XIX. század do1ckán a Ílancia il1onY!1t 
i·észlet escn leírja a hasis okozta, kábulat tüneteit l{öz
le1nénye ne111csak a tudósok érdeklődését keltette fel, 
ha.nE,1--Ü számos üó {s n1űvész kíváncsiságáf- is, akik ön· 
n1agukon kívánt.ák a leírt hatás élrnényét kip1óbálni 
Párizsban a ha.siséh,ezők klubjának olyan kiválóságok 
is tagjai voltak, 1nint Da.nniiwr a iaj:.:.oló, 'J.'liéOph?flC 
Guutliier és Charles Baudelaúe ÍIÓ. Azt, hogy a hasis ké
pes a gátlások és a félclcn1 kikapcsolásá1a., hog~.- látási 
és hallási hallucinációkat okoz, n1e1 t nÖ\· eli a. hangok 
és színek kifejező készségét, ne111 csak Baudelaúe „1Jcs· 
te1séges 1nenyo1szág", vagy Gauthier „.\_ hasisklub" 
e:ín1ű 111Ű\·eiből tudjuk, ha.nem utalás van rá már az 
„Ezeregyéjszaka rneséi"-beá és Boccaccio „Deka.1neron"„ 
jában is Baudealáe-t súlyos het.egsége c'.·s türhr-;tclen 
életkihlihnényEii tették a. hasis 1abjá\á és iövidíiE·1ték 
ineg életét ( 128) 
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