21. SZÁM

toz.nak E kfsziirnénjek előállitás-áv.a1 és f0rgalo1ni:J;:i ..
P-gy·előr--e llf'iill -Olt.Qzünk iil~nepi kö-n1tö-sbe Arra ~
.
hoz-ataliá\al
csak ~yógyszerfárak és oh an S7.·€:mél~ Lk
(cégek) f'oglalkozhafnak, akik gyóg.ysze1készit..'11ények - várt szakszerv~iz-eti együttmüköd:és1~ gondoluuk,: an·nélkül 1ninden S'ZÓciáliR ruÚn~a. e~lér:té-kte_Iened:ik Rá··'.,~~
g~-ár;tásá1·a 1
_iiUetv.e fo1galombah-oz8-ta!lára iparjogos.l~yánnJ' .al 1 endel'keznek
_
in:giesi, akkol' majd mi is besz~olook Mér:le_gét:-cSÍ~
A·z Orszá.go~ KJözegészségügjri- I'.lltézet a_ fagyk<cu:Öná~·µnk ia,r_ról. hogy hová induitÚnk €s h.;vá jU:~tot~,:
cs-ök és f:agyb-alzsamok- foI-galmát a Jövőben fokvzotés ~ogy l!l~t f% lllli~xt n~ tudtunk megVa;ósiiaaj.- :~~=
tabb mértékben fogja e11enő:rizni,
di·g azonban csak fusson a lap, Éljen:, hogy egy~oe,h>
A Magyar· Gyógj·SZerésztudon1ányi rarsaság tudo„
adott jehe uJjáéJledh.~ssen
&"
• (SZ.'.):
1náriyos ülése N oyember 14-én, 11éu ek~n_r. ~Dr Fren..ról ._
V. L, Szon1bathely: IA WinJkler ,p1of;ffs.szor.__é~éÁ,~::
_Vilmos egyetemi adjunktus: „A növénJek egyéni és
t&-r·sadaimi éLfte" ~ (Növ;.0:111,j i[f~ü kutatá6ok 'uja!bb ere~-

' 111ény,ei I ) Az e1őadás az: Egyetemi Gyóg_y,sze1·i&:nereti
Intézt't (\TIII, üUői-uit: 26. harmadi}c em.) tanteimében,. d. u i}~ 6-kor kezdődik
Kuriai dönt.és

aiz.

e1 a Kuri~ mruin:kaügyi

a·miko1·

perekkel

fogl..a.lkozó

dr

GáL

elvi jeilentő~égü it:életében a

következő meg:állaipitást tette:

„A s~olgálati vlszony:pak a munka!eljesit,és és el„
Jenéxt~kién·ek kikötésén- felül az a további #ogahni keL

és munkaadó Idö:zött bizo„

liéke,. hogy a míll..'qkaváUaló

·n:yos áll~p1dó ,j-Eillegü le:kötöttsiégi és függőségi visz<J:1Y
létesüljön, amelynek alapján a mun:ka.Jadó alkalm·azott~

jának .mUllJkaideje és munkaereje felett bizonyos tartós
folytonossággal

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE

alkahna.zotti szolgálati vi_Szonyról

SÜk perre és i'"itára a)lkalmat adó ké1·dés .az, hogy 1ni-·
kor létesül szoJ.gá}ati viszony, Ezt a p1·obl'émát döntötte
László tanácsa,

1'.-1agy_o11 é7dekes~ alkalomadtá~ közöljU1\:. S-zeretnénk,~_.hef,>'
több hasonló kedves irást kaphatnánk. Lassan gyume]i;~::'
az anyagoík, P.édig már k!öz~~ .az idő~ hogy a kö'~y~j_:·
vet össZeáliitsuk. LU:stá~ a koltégák:: űdvazletteil:·_.

kdzá1ólagosan

rendelkez.zék- éG e.blbö,J

ki.folyóan vele szem·ben bizonyos m'é-rvü f.egyeirni jog is
megilies'.se."
r.. '
(M,.)
Felhivjuk iKartársaink figy0hnét

ia

Apróhirdetések
•

Nóg~lídi -hegyvidéki gyógyszel't~ eladó Vagy iSkö.\~
Jáztatási. le:het1 őséggel
elcsel'éLen-dö, é:letjá'l."adékl{.ar, 1SJ
Cillll ~ kiadó,:ban

'' W·I

u~ R''
. forga)omba· hozza:

L

töltött szopó)--:
óvszerek

WILHEIM ARTHUR , ,Helios" kötszer.
egészsegugyi cikkek vállalata
Bud8.pest, V!_,, Gróf _Zichy Jenő-u· 37„
Te~,:
G;yors és pontos kiszolgál'ás„

zékére; anniá.l i~ inkábhz mert olyan cikkek \ aninak fe-1soiolva, ami minden !Kartáii·iS'at érdeke:]
(x)
Közöljük az igen tisztelt
Gyógyszrerész Urakkal,
hogy iJ.Z OTBA gyógyszerrendelési utmutatója széiint

.
GyógySzetkészitn1!élly1elk gl ártását licencia
ben át.veszi ~gypgysze1tá1
Vál..a;Szt „Tötz.s'k-ön,V'"eze~~··_·r:,>,
jeligére kérü11ik a kiaJ:lóhi:v.,1t.allhá
„ „:··
Ii.e1·esel{ külföldi megibizásbóJ inilgyai- _gyógj·s71'2~::,-.:
te1mékE1t, esetleg nyersairi-~ag .recompern„ációVJll, Ajáni1ia+_~,
tok•at ,,KlHföl<l" jeligére a kiad.J[hi,f{:albn )ké1·em.

az ATÉ.IPHüS IN.J„ SZABADON, főorvosi ellenjegy-

zés nélkül RENDEL!JETő az OTBA terhére
(x)

5.,,14,,. li.sflh66ek
/

·~.

Hivatalos órák

a.

szeikesztOségben és kiadóhiyatalban:

d„ e„ fél 12--este fél 7-ig
szonibaton
Figye1e1n!

f~l

12-2-ig.:

\

'

Kérjűk kartársainrkiat, hogy beküldendfl.

kézh atia.ik~t 1Bhet&lieg g~pirással

vag-y olvasható kéz-

Ltással és csak eg3,.oldalra ir•a --- küldjék be Ké-zira_
tokat nem őrzünk lneg
Évforduló:

I\:1i is tudjuk. - hogy j;A Gyóg3 sze1ész"

a mult 'számával megkezdte második esztendejét.

ün-

nepi iés _ünneplő cikkek is é.1'1kerztek :hozzánk f>rre az ~1'
l_calom1 a ., Köszönjük a inegemlékez-é".st, dc nli m.agunk

.

'

Megjelenik ha yornta. kétszer·.

S'zerkesztőoég és kia<lóhiv~tal:
VII. Akácfa_u. 45. l. 2.
· ' Telefon: 422-14;-0
Hivatalós -ó1ák: d, u. ~ff-ig.
Felelős sz-er kesztő:
Felelős kiadó:
HARANGI SÁNDOR
SOMOGYI SANDOR.:'
Telefon: 344--,<iu·'
Telefon: 135--.8416_.
Szerkesztik:
MÁRKUS DEZSö
Telefon:·· 422-140
Telefon: 1~-------866.
Laptur!ajdonos:
. _. :>·
s M M. Sz„ Szakszervezet Gyógyszerész SzakMz"1J'I'-,'.
Hoffmalll1 József nyomdája, VIl,

HIVATALOS

LAPJA

~itete~itett ~'IÓ.(flf~rzer:.é&zek

Bérletet ke,resek ! Bud:~pest vags körn~iék:én, .- ·-es~t.;::,;
Jeg vidéki városban. Cim --~ Jdadóhan
.· Jóforgalmu gyógyszert~Iat bérelne gyógyS,ze~~: ·
l).áza.spár. Cim~ Szalay-g;y:ógyR·zertár, Abauj·szántú-„-'-

mai lapunkba:n

megjelent Kövesdi Sándo1 ujonnan ÖSS'ZEiállitott árJeg_lf·

GYÓGYSZERÉSZ -szAK_OSZTÁLYÁHAK

)ctii:

s~ék~ }ehŐ

EL,ősor ban a szlovákiai ma.gyar gyogyszerészeúöz' beszéljünk Átjöttek hozzánk, 'mert
áttették 'őket a határnn Ahogyan a földmüvesek elengedték' az ekét, ott ha.gyták áUataik~t,

dás di/ctálJn-e számukra e lcülönleges jogokat..
ltt vanr'/;<ik, számolnunk lcel! 1!elük
Nyíltan, minden elérzékenyedés nélkül né~
zünk szembe a rideg téuyekkel.. Elószö> általa
~alwgy·an a 1nunkásolc, niérnökök, orvosok szal-nosan. Aki ott megélt, '(tnnalc itt is imeg kell él..
lingÓztak és özönlöttek át, rugy tér tele vissza a nie . Ha. 11Jern is olyan jó.!.. A mi or._szár1nnk {!ze ..
,
szlo·vákiai magyar gyógyszer észelc is..
gényebb A munkás kenyere is lcisebb es fekeNagyon jól tudjuk, mennyit küzdöttünk es tébb .
mennyire <eredménytelen trnaradt a m.agyar /~or
'Alig képzelhető el. hogy .az ottani Bzá.zholmány minden tárgyalása -- magyar testvere- das ga.zdát itt az~nnal beültethetjiilc egy száz-_
ink ottmaraclása érdekében. Mindent elkövet- holdas birtokba, aUavolckal, felszerelessel eayutt.
tünk, hogy ennek a szerencsétlen, kifosztott A gyáros se lk<ip gyárat, a.z ,ü~l~~esnelc se. _nyitor szárgnalc a talpraállását még Jobban meg ne nak boltot, az iparost sem iillitJak mind,iar t ri
nehezitsük -~út nvég egy virágzó 01 szág _w saját gyalupadia és safl!Jia mellé Altálában semegsinylené ,Clzt a súlyos terhet, mely rnost _le- hol sem rnerül fel- az <i kényszerítő gondolat,
rombolt városaink kornuinyzCltának ·a nyakaba hogy a rt<igy •V<igyonokat ugyO/nolyan nagy ·1!uszakadt
Tessék, ~tt vagyunk, élni <ikarunk . gyonokkal kárpótolják. Nehogy a. /cap1Uil1zniU;'
Vegyük tehát tudomásul, hogy itt vannak bonyolult, az egesz világot behálózó ~endsz:r_et
és ne feledjük ·1d őloet számitás<iinkból. i,Nyilvá;i_ a legparányibb sérelern íva.gy veszteseg w er.ie
ezzel d céllal ültek össze a napokban a NepJoE gyed ül a mi szakrnánlc ki·vétel„ M egjel~n
léÚ Minisztériumban " szakma.i érdelceltsége/f
ne
k
a tul<ijdonosi \:érdekeltségek na.gynevu, lcepkiküldöttei. Róluk volt szó, a kitelepitett szlo·,,
isel)i
és· tneghcdQttan reb,egik !lyenfélekepen:
válcia.i mClgyar gyógysze-részelcröl U'együlc hoz·Közülünk való/e ők A rni vér einlc Adzá.:
g y-6 g y s z e r t á r t u l a i d o n oion nekik az állam jogot, p<itikát, l:;sak adjon,
s ok r 6 l..
Mert nem nÍíndegy.. A \{Ja.zda.g rokon is csordult szivvel, ~zeines a.da.kozássa.l. -- miné!
rendszerint ugy érzi, hogy őt nagyobb d_arab távolabb a. mi vcttikánktól É/jrin <iz állani! Élilleti meg az örö/crészből a szegény ;rokon ter- . 1en a felelős kormányzati
- Oly1w rengzetesen .szavalnak, talán könnyez· hbe ' A rni IJJJÓgysz.erészeink is ~na.gyobb ad<igot
akarnak kihasítani a.z '(illa.m tulajdonából A nek is l/cözben hogy 11w.ga a jóindulatu állcrn1,,.
nincstelen gyógy8zeitári munkások lcisernniizé- sem veszi ész; e, hogy ezek a .iá hazafia.k most
az o bőrére bőlcezüslcödnek. Csak adjon az álse á„rán
l<irn, ők mcifd ta:psolnak hozzá. Ugy<in mibe keÉs itt Jnost m;Jg az i-s mrfaodrendii kérdés, rül n e le i le ez a. rsokszoros állami afándélc?
hogy va.Zójában öle a.kar ják-e rva.gy nz állarriha- 8emmibe. rF:s rnit hoz nekik? C s a k n,elfik
ta.lom Vagy esetle11 egy ng;inzetlcözi megáll<ipo- Lesz ha.sz11uk belőle. Hiszen ök a d a t t a k
1
·
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áUa1ninal eze.kel a patika-jogokat, szegény, ·dik Turljuk, hogy hadifoglyaínk hazajöttek és
khildözött szlovákiai magyar )wrtársainkncik.
niég eg,~re érkezn;el~. ViRSZ-a-nienn~ek családfa1.-k-:.'j
Azaz csak a d a tn á k. Mert ·még nem hoz, muhelye/cbe, 'Jiivcdulokbu, gyarnkba.
•,
vagyunk a végén Meg kell bontanunk ezt
De mi 11!8.héz pályán élünk. Nálnnk ni.ég a)
a gyönyörü összhangot, Hei, kartársaim, ne- hadifoglyok (i.s csak \2 munkanélküliséget növe' i
mes honfiak, ugyan ·1niféle heves szónoklatot lik„ Mert ugyan ki hall<>tt olyo,n tulajdunrisil
Dr„ Turi Pál egy. tanársegéd elcSadésa
vágta;tok volna ki a;kkM, ha nem tulajdonosok- kezdeményezésről, hogy hazatért hadifogoly_.
niilel a tyrothricin erősen toxicus_ és ,ezé1t injekciós aL.
ról, hanem munkavállaló gyógyszerészek sorsá-· ifcar tár so,ink előtt meg kell nyitni a gyógyszertáAz első Gyógysze1ész·-napon, a:inikor Mozsonyi prokaln1azása
veszélyes iellne. Kevés lanette-viasszal; va.gy
:
or
fclhi\
ásál'
a
a
n1egjelent
tiollégák
fel'irták,
hog}
ról Zett volna szó? Egyszerüen arról, hogy ti rnko,t? Ki ~épett elő, ki követelte, hogy .neki 'is,
gyajJjuzsüral aszeptikul7 feltétel :k mellett kenőcsöt is
ezeknek a földig lerombolt léletü, szlovákiai nia- 11!8/ci
s~retitének itt a vitaesték keretében hallani., az
minden.kinek. Segíteni akarnak!
,
készithetünk tyrothl'ieinből, !ugJ, hogy az g-ként 0. 5 mg
gyar kar tár sa:inknak __:_ cc sa:jál patiloriiiokban
-eg~: néhány kérdés .közül 7-8 vouatkoz?t_t a. pe1Ú-l'fem ;volt senki. Ho, csak egy véletlen ~4-"
munlorit adjatok Kenyeret ia ti kenyeretekből.
e é~ a többi antibiotikunna. l\IinthOgJ- a gyógJísze- ható~uyagot_ ta.1tahrnazzon Az aszeptikus elkész!tés i.tt
barát ki nem ugrott a porondra Ellenb.en mie.;
nem is a ty1·othr'ícin 11uiatt lén) eges, hanem azért, hog.)
Szinte halljuk a szánalmas haii'gzava;rt . gint csak rátalálto,/c az állo,m korlátlan és fené:
bírodalma elég nagJ, ehhez' l5épes~ )Sokan tettek fel
a fertőzött te1 ül'etre az antbÍotiku1nmal egyidejüleg n.•
Szinte látJuk azt az udvariu;s eiőretologatást, /cetlen 'bőkezüségé1 e. Megint cso,k felfedezték az
~enirányu kéfdést és ez az; arányszá1n híven tükrözi
'vigyünk ujabb fertőző anyagot. l\findennek ue:rsze egyeahogyan személyileg ti magatok niiiídíg a luít- állam határtalan go,zdagságát o, sa.fát szivfájdítfj
-~za. hogy milyen nagyfo-ku a g,\'ógysze_részek érdek-" ~e ezel\ iránt a rendldvül nag~hatásu gyógyszerek lől'e inkább lf.hnéleti, mint gyakoriati jelentősége van;
térbén akartok niaradni, Mert az állam terhére szegénységük mellett. Szegény, elsorvadt tulo,í~
érvényesülhet a híres rnagyar gavalléria., de donosok megint csak jogokért könyörögne/e. iA' . ~Ílt. A feltett kérdések egy ~észe szigoruan tudom~ mert nálunk a tj-'roth1icin arlncs még fo1galon1ban
egyéni é>deketekhez ne imer.ien 'senki hozzá- .szin vá.ltozik. Lépj<ene/c elő a Jro,difoglyok. Te C, >:98 jellegű -és megtárgyalására ai itt rendelkezésre
Jelentős azonban a
gyako1ló_gyógyszer-ész sze1nnyulni.
pedig, államhatalom, tel,Jesítsd !Jcötelesség•eged. · ~6 15-20 perc nem 1\'olna elég._ ,Éppen ezért a leggya- pontjából -a penicillin n1agistt·ális feI'dolgozásának kérMég jó, hogy ott >voltalc szakszervezetünk
ti.bb kél'dé.sre kiván a.z előadó feleletet adni, 1ue_
dése„ Hála a népjólé.ti kormán)zatnak, ez a létfontossáAz rs lehet azonban, hogy a mi tula.jdon6.gu gyógyszer m~ már kellő 1nen11yis~gben-· l'endeU{ezésre
kiküldöttei is.. ők fenntartás nélkül kifelentet- saink csak szólásra ako,17á/c birní az illetékes
a.z érdeklődő a lkövetkezőképpen t-ett fel hogyan
a penicillin~, sti·eptomycint, ty~nthricint 1nagistr·áték és jegyzőkönyvbe diktálták, hogy yinri[/
áll, ren1éuy van r-á, hogy az eddigi zökkenők is 1uegszü~
munkanélküli gyógyszerésze/e egész tömege vár' miníszténurnot Hogy megbizonyosodjo,nak ró.La: . an feldolgozni'?
nek a iövőbeú és a penicillin.kezelés 1teriil'etén p:na mai
az elhelyezkedésre, addig nem szo,bad állami adno,lc-emég 7ogot? Egyáltalában van-e még jog.'' :_ A streptomycinne-l és -a tyrothricinnel gyorsan vé- Órvosaink olyan bőséges elméleti !és gyakorlati ismere~
tekkel rendelkeznek, hogy le·gyre több pen.icillin-ké,szitvagyonno,l icártalanitani a vagyonos tulajdono- a "népjóléti tmsolyában? !gy alcar.iák kiugratnm
~ihetünk - ~nondja _?Z_ előadó Ezek az antibiotikumok
sokat Kifejtették, hogy az itthoni anunkauéllcü- o, nyulat á bokor bál H Og'j! ezzel ,rvégr e-végre
nk rendes gyÓg) szer táti. foi· galo1n:ban nincsenek„ .mény tünik fel a 1eeepturában Et1pen ez-é1t enneli a~
liek gyo,krnn megalázó segélyekből tengődnek fnegnyissá/c a jogadonuínyozás zsilipjét, ·- mi"·.·.
isn1ert,etésnek fő témája: h o g y a n k e. l l e g ~
y ez milyen sajnálatos, arra néz.ve néhán!, :Waksés reménytelenül állna/e az egész világ l.eg ketól, a '.sbeptomycin feJlfede1.öjétől szár-1nft7.Ó adatot p e n i c í l 1 i n e s v é n y t e l k é s z i-t e ni?
előtt az állo,nwsitás, a !/cőzségesités és a közüle- •
gyetleMbb tele előtt .
: Haemoph)'lus influenzae által okozott ai;YhártyaMielőtt a g.\ÓgJsZerész vala-melY anyagot feldolgoz-,
tesités
méo el nem önti a magyar gyógyszeré,'. ,,.
ladásnál 79 százal·ékhan gJ,ógyulást észleltek Más
De ué.zzük meg őket 'Jcözelebbről Kik vagyua tisztában kell lennie annak főbb vegJi és fizikai tu_
tok ti. szlovákiai mo,gyar kartá1'sain/c? Mikor szet v i r á g z ó berkeit Igen. lehet hogy<'
n--negativ bal{té1iumok okozta .a'gyhá1tyagyuUadás_
Iaj,donságaival, tudnia kell, --·Ín'ik a felhasználhatóságámentetek át Szloválciábo,? Mit müveltetek vtt önvédelemből kérMk jogokat.
Védőoltásnak ..
.14 esetből \10 gJógyult.. Szinte egyedü~áHó sike1eket
nak, i·oinlatlan, hatásos voltánalc kritériumai: mely
a negyvenes éve/eben? Kik v.agytok? "Milyen szánják minden kollektív törekvés éllen , ...
el a tuberh:ulotikus n1eghete,gedésel;;nél, beleértve a
anyagokkal összeférhetetlen: röviden isnienue f{ell
pártokba törnörültetelc? Melyik világrend 11'.rns agyhártyagyulladást is, M'indezek aláhuzzák aIL
mindazt, ami szükséges, hogy az orvosi rendelvé;nyt lege
Tudjuk hogy mi o, mi felado,tun/c a hadijog-'
lomrn jutásáért lelkesedtefo/c? És luc rnár át- lyok és lcÚelepitettek megsegítésére. Nern bont, •···
a 1-endkivüli szükségét, hogy. a streptom)'cint, 1nint artis elkészithesse és a betegnek hatásos, jó gyóg~'sze1 t
tettek, demokraták vagytok-e le,qalább? Épitő juk ;,zét a tömegeket S;Wndékoso,n 'közéjük somentő gJÓgJsze1t, miefő~b fo~galomba hozzák l\laadjon, -oHogy a penicillin-fiola, melyet kézbe veszünk a
vagy kerékkötői ennek az elpusztított. romjai- r, ljuk a rni hadifogoly- és kitelepített kartárországon is.
1 ajta feltüntetet'i JJiolOgiai egységszá~nak ~egfe~~~~ haból ujjáépülő országnak?
tásu-e, ezt te1n1észetesen ránézéssel nem donthet1uk el;
r;;1lirdwt i,s.
s t I" e p t o ni y e i n, 1nint 1nár _ismer cteS,
ez nem 1,is kötelességünk, hiszenazérvényes jogszabályOk
Felel7etek.. Mert erre, igenis választ /ce!l
iicillinhez hasonlp poraintjpullákban kerül fOI galo111.
De rnellettülc és velük e{!y vonalban vessiirik
adnotok. És nem is alorirmilyent Olyant, hogy egy pillantást rnagunlcrn is A mi 1Sorainkra. Az
Ba1nássárga j;;zinü por, mely a. pe:niciUinnél jóval szerint a töxzskönyvezett ké~zit111-ény összetét.eleért, hamögötte tisztán láthassunk benneteket. A Ma- ő szenvedésük méllett a rnvenkr;e iAz ő /cénytásfol{áé1·t a gyárt-0, illetV,e forgalo1uba hozó vállalat fe.
'ilabh, mindenesetre_./Célszerü ezt is hideg helyen tá_
gyar Kö;ptár saság derno/cratilcus állarnootalma sze>ü nregpróbálto,tásailc kihangsulyozásával
Ielös Nem is tudná a gyógyszerész 'kiilön clőtanuhná117
· A ~w1ampullák 0.5 usque 1 0 g stl'epton1ycint tar_
nincs és· nem is kerülhet olyan helyzetbe, .hogy szemben o, mi nyílt kiállá.sunk elha.llgatására. '
znak és jelenleg kizárólag injel{ciós aJkalniazcisban ·és 1negfelelő bel'endezés hiánJ-ában a szükséges és elég
mindenki előtt \éppen titeket részesitsen előny Az íi) sokéves távollétük' mellett arra, ihogy mi :
bonyolult rnikt·obiologiai vag~ kémiai ~izsgálatot n1eg:ndc felhasználásra. A ste1il oldatot PJl'Ogénn1entes
ben
felelően elvégezni.. l\'Iinde:nesetre azonban a fiolán feJ_
itt voltunk, őrt álltunk, - vagy elhurcoltáJk a
bisdesfillata v!l.gy physiologiás konyhasó_oldat setiintetett ut.a.sitásokat szigoruan követni kell: a ne1n-h~
És ha már belevágtunk e kegyetlenül sulyos politikailag és ifajilag rnegbizhatatlo,nokat.. Itt .
gével n1aga az orvos készíti el a porantpullából, ezúlló
kf.szihnényt 15° alatt heH :raktároznia ~s 1nagist:ra"
kérdés boncolgatásába, 1xtllfuk- be, hogy előt voltunk. iís dolgoztunlc.. É,JJ~tettü/c ezt az ors;á:"' ·
tehát a gyógysze1·észu.2-h nincs 1nás dolga, m'inthogy
lis -feldolgozRs előtt a11ól is me_g keli g~őzödnie, hogy
tünk áll iegy másik nagy. tátongó szakadék is . {Jot Hidalcat, vasutako,t es a szellem sokretu
"deg 1telJen való tárolás1ól gondoskodjék és az ama feltüntek~tt Jejárati határidő nem muN.e el. Ha 1nii:Ha nern a/co,rjuk, hogy belezuoonjunk és min- birodalmát. Sokan megro/clcanlunlc. ValamenYllára irt lejárati dátumra üg)eljen.
den rendben van és feltünő jelekből nc1n lehet a. ktdenestul elnyeljen bennünket, vegyük észre és nyien tudjuk, hogy ez iiz ország ma mire képes •.
A t :r 1 o t h r i e i n n .é l anás a helyzet„ Ez a
sziturién)' csökkent haiN~konJ ságáfa következtetni (il:'~n
mér iük le o, veszélyt és anno,/c jelentőségét„
Mit és mennyit adhat azoknak, akik llcllnn és
s által felfedezett ,anti~iotikun1, mely a Bacillus
g) anus jel például, ha a p~2.nicillin.por fehél' -~'~-gy v1~a
Beszéljünk hazatért \és hazatér0 ho,difog- benn szenvedtek, küzdötte/e érte? De. csak azo/c.
·is neyij talajbaktétiu1ni anyagcsere-tel'1néke, egy hő
g;ossái~a laza kiist~lyos an)ag helyett_ sote.tba~nas,
ról
lehet
szó,
akik
azért
és
o,zzal
jötte/e
haza:
szint2len, kristályos anyag, 1nely alkoholos oldat_::.
lyo,ink>ól. Mi magunk is részt vettünk abban o,
össi.ietapadó, nyirkos ~ö1neget alkot) - szoval, ha Ilyen
munki11·a, a demokrácio, ~neger ősitéséért. A'zzál :
magas l1őu;R1séldet-en is bomlás nélkül eltartható
nagy társadahni megmozdulásban, J mely S ,A,
gya.nus körülln.-énJ nincs. akkor hozáfoghaiunk a 1naa tiszto, hittel, hogy nincs ut visszafelé.
3·1·othricin többnyire ol) au ampullákban kerül forga.
S . jeLszóval a N"Jpjóléti Minisztéi iumból indult
g'istrális feldolgozáshoz.
Ha rnár mérnünk kell, onér jünlc a népi de,, .
ha, melyel{ kt1n-ként 25 mg tyr-0thricint tartalmazki iés ma i's a legkomolyo,bb eredménnyel rnü/cö- rnokrácw tiszta mértékével
·
·
A penicillin-recept elkészitésének n1egvan 3. maga.
~ A_z -au1e1·ikai gyárak steril p~·rogép_mentes vizet is
(LZ

Penicillin, streplomycin, tyrothricln
és alkalmazásuk a recepturállan

w,
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ODERLiNDIR GYULA
Budapest, VU, Nagyatidl Subó-utca 31.
Telefon: 222.7 33,

gy6gyszertád és laboratóriumi
fel.szerelési cikkeket szállít,
Compra tablettasajtológép és
párlókészülékek gµártás alatt.

kelnek az ampullákhoz, inellyel ~ tömény tyrothri_
oldatot az ötvenszeresére li:ell hig'it.ani., ugy, hogy áz
-enként 0.5 mg hat:óanyag-0t tartalmazzon A tJroth1ihigitásánál üg)·ehti l{ell arra, hogy a \'Ízhez adjuk a
th1icin-oldatot és ne fordítva: mert lg,\· \tudjuk a
th1i(·in tiszta oltlódását biztositalli. A 1/~ ezrelékes
ot külsőleg használiák fel Ie1nosás1a,· ÍI"rigálásra,

tizpara.nCsolata.
Első
a lb a k t e r i o l ó g i a) t i s z t as á g. Ez ;i peítiCillinkészitményeknél 1-.két szempontbúi
is fontos; eiSősor-ban ni.edicinális okokból, injekciós ktszibnényeknél 1felt>é,tlenür ~_szülIBéges, de kiilsőleges pi Epa1át,u111oknál, kenőcsöb."'Tiél ls célszel'ii, rnert noha n1aga
a ből'felütet nen1 steril, mé-gís kéz-fnfekt{j, hogyha peni-·

.,,.

YóGYSZERÉSZ
cillin-készitmén)"ünk maga !is tartahna-Z pa.thogén n1ik111 á r
o l d o t t á ·1 I a JJ o t b ·a n r· e n d~f.
r-oorgánizmuSokat, az antibiotil<un1 ·egy része eZek ~i~ap_.
~ Ji--'e n i e i l l i 11 t A peni<'illiugyárakhoz 4-..:::.-1)'.':---':
- csolására és nem az elé1iii kíY·á11t g.}ógyászati ~é!ra fog
\'el ezelőtt., a penícíltin-thrrápia hőfkbráhan több--, ·ford.itódnl A,.- n1edicináis szempoÍtton tul, _'gyógyszerésze_
t.és futott be,' hogy az Ol\·osok ugy próbá'iiák a __p~
ti sze11111ontból is i'ontos, dÍ.ogy különösen a vizes pcnieillin_oldatot _-elkészíteni, hogJ az alun1iniutn.-kupak9,i
tiIJin_kré1n.eket és más gyógyszer alakokat _aszeptikusan
át akartál< szurni az· injekciós \t.üveJ,. T-ermésze'.es~U-.
készitsünk el.. Jsme~·etes iigJ anis, hogJ a levegőben is:
az alwndinlum.-sapkát előbb ertá ~'olitjük, -majd a ~-·
találhatóI{- nem kór·okozó b_aktériumok, túint __például a
batldá. váló. gum111l.-dugó felületét alkoholos va,::táva'.J.
közönSégi.os szénahacillus, ~ bacillus subtilis - és !más
töl'öljük és egJ· előzetesen sterilizált 10 vagy 20 k~m
baktériumok is, nielyek egJ penici.Uinase. nevü enzyn1et
fecskend5 segitsé-gével subcután_ tih-'el ia ·poratnpuli ·
termelnek, Ez a penicillinase rohan1osRn bontja és hafe-cskendezzük az elöirt menny'iségü physiológiás ko-'
tásta!aiillá teszi a penicillint. Ezért fontos, hogy ha av
hasó_oldatot, 1esetleg 5 sz;ázalékos giukose-otdai:ot~·"
amngJ is ne1n steril körühuénye:k közt való alkahy.azáS!
az orvos a koucentn,íciót nen1 jelöli meg, a :-hri~ _lg};óg
m-iatt b_r\osilag ne1n is lenne indokolt, gyógyszefés.zeti
szerkön;rv ugy r-eu.delkezik hogy a penicillin-Oldat -k
szen1pontból~ a· -lpencillinase_termelő
baktériwn.ok kikü-_
enként ·20 OOO E-:et tartaltnazzon (ez ugyanis a
szölJölése végett ilJ·en esetb'.~n _is sterilen készitsült e1
· koribb adagolás), tehát 100,000 E-es amllmllát 5 ll
a peniciHin-előirat'ot, mert ezzel '1 készitmény stabili..
-- a 200. OOO,-. E-se{ 10 keni oldósze1rel higitjuk. A
tását biztosi.tjuk.
dőnél célszerü az, olyain kivitel, ahol a sziVO-toló -'puiÚ
A második törvén;r, amit szent előtt kell tal'tanunk, a. penem fé1nbó1·. hanem szintén iivegbó1 van. (Ennok az'-tt
é: 1· z é k e n- y s é g e
s a v v a l
é s
nicillin
az elmondottakból nyilvánvaló: kerülni akarjuk a 1fé
t ú g g a 1 s z 1e 111 h e n Semleges, vagy igen gyeu-,
ionok káros hatását )
Tekintettel arra, hogy a' st
gén sa\anyu 'közegben 6,0 és 7~0 pH kö'zött, tartós a J,Jeoldatot rendszerint ugyis prompt ~elhasZ'hálják -n
n'icil1in Lúgosabb :közegben lassabban, sq.vaUJU }{ÖZeg_
ug,ynevezett „all_glas'' fecsl~endö hiánY-aban nyu~god
hen roha1nosabb3.n bomlik a penicillin-mol'ekula„ --Épp~ú
használhaiunk egyszei:ü Record-fecslíendöt ~s„ 1A
ezért ügyelni kell„arra, .hogy a 11enicillint csak semleges
kendő sterilizálása a -tüvel együtt száraz hö~el wr·
kéinhatásu anyagokkal elegyi~sük, és különösen kerüL
jék, 1 ól'án át [60°-""on, Célszerü a "fecskendőt és
jil'I{ az erősebb savakat és lúgOkat
11apirba \a.gy cellofánb'a burkolni, így - sterilizálás u'
l-Ia11nadik ügyelni valónk a_ h ő m é i· s é k l e t.
kihülve steril állapotban félretehetjük Nen11 tnegfel~
.A penicillin hydrolitikus bonilásának göt'bé,ie a hőmér
az U. n. „par atus" használata~ niert a.z alkqhol az' '
séldettel i·ohan-.<lsan emellkedik: éppen <czért még az u
bakt.ériun1oliat ug;l-an elpusztitja, de a spóI"llk megína
n.- höáliÓ, <~seké1J viztartahnu penicillint is tartsuk lehenak.
tőleg alacsony hő1nérsékleten,
A pe1or ális készitm·énJ eknél fontos, hogy ne, a:
A negiedik szabály: f é 111 i o n o k jel~nléte
rnorban szivódjanak fet ffiert a gyomorsav tönkretes
si,etteti a 11eniciltin bomlását,
l<Jzért .ven1cillin-kenőcs
penicillint A követke'ző előir a1ta.1 jó és hatásos l<és _
késztésénél ne hasziiáljunk fé1llspa.tuláf,.
mé.nyt adhatunk a betegnek:
Az ötödik ellenség: az a l k o h o 1„ Ez a. penL
Natr Pen'icilfiui 400 OOO E
ciÚin-1noleknlával eszté!t alkot (és igy hatástalanná :teszi
Al„ hl doXydati
azt.. '·Áll ,2 z teriuésZetesen nemcsak az aethyLalkoholra,
Natl",. citrici aa gta 4,5
hanem általában a pti~rnar b-lkoholokra·„
Mfp et div„ Un dos aequ No 1XX.
Hatodszol": ke1üiÍlünk kell a g 1 y c e r i n alD,. ad caps. succo gastr insohib.
kahnazását. Itt a hatá~mechanizinus ugyanolyan, 1niint
az eg,)'él'tékü alkoholo'knál.
Ezt a. prakt.iln1s receptet la következökép·en ké
1m, e1:·
A e y s t e i n és más thio'aminosavak a heteUilí
csoportját alkotják a penic'illin kártevőinek,_ Nyolcadik_
Steri!izálunk- eg·y ~on-;iáncos porcelJán-mozsarat '
nak
emil~hetjiik
az ~ x, y d á l ó s z e r e k e t, _tiluss8I együtt l ó1án át 160 fokon. Két fiola 200 .
kikncedili:nek a. ;p h e n o l o k a t, végül ~izediknek
E .. es penici1l'in-nátriun1ot <bele~Zórunk 1a mozsárba, a
einliten:i a főellenséget: a vizet ;A penicillin v i z e s
rés~ietekben, de gyorsan eldörzsöljiik az al. hydro~.
1J l d a f b a n
rohan1osan hydrolizál és mig száradal, majd hozzáadjuk az ·előzetesen- mai- poritott
zon 15° alatt 1-y2 é,vig ts vál'tozatfitllul eltartható, ad_
citricumot„ A porkeveréket 20 x·észre osztjuk, gyo , ,
dig vizes oldata 7-8 nap alatt hatástalanná válik. Ez
savban ne1n oldódó capsulákban ex11ediáljuk. AZ,a 1nag-yar ázata a penicillin-keszi.tmények különbözo
hJ droxydot magn h.Jdl'oxyddaJ is helyetiesithetjük.-_
tartósságának is: a vizet csak tljo1nokban tartalmazók
Penicillin hintőporra a következő előira.tot ajánlL.
hőállók. minél nagyobb a :nedvességtartalom, annál laCalc. J)enicillini 200,.000 -~
bilisabb a liészitltuiény. (lVIegjegyz;en1, hogy a peni~illiu
Sulfalhiazol (Ultras~ptyl) gta 30.0
gyártásnak éppen a \iztelenités, mely természetesen
Az Ultraseptylt -előbb féJióráÍg 100 fokon
_
tsak alacsony 1hömérsékleten történhetik, a legsulyosa.bb
jük, rnajd ~ékony t·ét"e-gben kiteritve 160 .fokon 1 ór
IH ob1érnája..)
Ugyancsak steril 1nozsárban a le~il
steI"ilizáljuk
Visszatérve tehát a tíz fontos Szempontra, n1é~:;gy~
Ultraseptylt részletekben hozzáadjuk a calciurn-peni •
szer isn;~tel,jük a vezérsza\„akat: (Tisztaság, pH, hÖQ1érhez A p-ork~vereket, mely fettózött sebek kez:clé:B,
péklet, féh:e-k, alkoholok, glycer~n. cystein, !Oxydálósze-.
pompásan bevált, steril üvegdugós 'Üvegben huzamosa_,+rek, phenolok, nedvesség Ezekre k!::l! a !1·eceptáriusna_k
ideig is eltarthatjuk, ha a szabályokat a készit.ési:J;
gondolnia, amilio1 a \-én.} elkészit~séhez 1Jtozzáfog
betartottuk, akár hónapokig is,
.
A legyakoribb penicilJlinvény a 'vizes vagy phySioló-·
Gyakori a-- :r~ecepturáhan a penicUlin-kenöcs. ffób
giás ·konJhasó_oldattal kész.ült injekciós oldat, ·',Ezt az orkérdez~ék
hogyan lehetséges; hogy ezek a kenő
\ os leginkább n1aga készíti el, Jfe megtörténhetik~ hogy
r·észben krén1sze~üek, vizet is tarta11uaznak és így-

1eggy;

ieCs

,-.:-águk _ !torlátozott
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Iermészetese1J a lizes kré.1.nek:nél-

;:ófvos teki~_tetteJ van ruta .. hogy ·a beteg ezel{et 6-7„ :·-ala~t elhasználja. iA t-Ovábbiakhan ncég két fontos
·cs .. r~cept ·ti:lkészitési módját szeretné1l1 i~mertetni:

Carbargon

•t gyÓgyszerkönyv ,.,Cr·emoz Penfrillini sterilisatus
és -,.,ücul~ntu1n Penicillini B P„" cimü -cikkelyeit'

Colloid emistöt tartalmaz6 nagy
adsorbeáló képességü szén gra·

N atr. s·eu Calc. Penici!lini so.ooo E
Cerae „Lanette"
gta 7,0
Vasel' flav
gta 46,0
A.q steril -gla 47,0

nulákb_an

Foghuzásnál 'helyi o!irfléstelenitésre

Cocadrlt·

:'-A la.nette-vias~t és a \a.selint összeolvasztjuk, he.egy százi!ran1mos szélesszáju, u. · __U.· op.ocleldok.
"'.gbe, majd hozzáadjuk 'a steril viz_ 3;í részét. n1;elyet
.· ,b ~.60 fokra melegi,tünk Azér·t 'líell a \Ízet 1neJÍegen
"'-i a l'i.asz:\;azelin megalvadt ·elegJéhez, mert hidég
'--- en ezek ismét 1negmefevednénelí
A szélesszáju
"f~ef. ezután ~logójával lezárjuk iéS' tartahnát jól össze,~~k, 1nikor is a lanette·-viasz_a vizet emulgeálja. Ezu_
· a.z edéÚYt-autoI;:Ia,,ban 120 fokon 30 percig ste1ilizái_
n1aid lehiitle kb 60 fokra. hó~záadiuk a 1naradék
vÍzben Oldott: penici.llin-sóf '.Az opodéldok.:.ed-én:rt
lezárjul{„ össt:erázzuk, hütj_ül5

0fiük

Á ste;·ilizálás módja itt elté.t' a szokásostól'.. mert a
e.tte-viasi, brnely rnagasa-bbrendü zsiralkoliolok és azok
flsulfátJ-ainak kev.eré.ke. -elbomlik és szabad Sav l{e:.
''í(ezi:k, mel,l a penicillinre líároS lenne. Minthogy ,azon
Yizn1ienteJS anyag 150 fok alatt Illem sterilizálható,
t adnak n1ár ~lőzetesen vizet a l:iasz-vazelin kevehez és ez az elegy razután 120 fokon félóra 2lat·t' ste)é válik, mivel a jelenlévő vifgőzök a spóriik~t is el.' it-iák

·A 11enicillin-.k1·ém nem stabil készitmény vi,ztarla~111iatt A szemkenőcs vi,zet nem tartaln'tl-a.z, igJ huza~bban is tárolható Előbata a következő:

Cv le.. Penicillini
Vasel. flav
Adipis lanae

100 OOO E
gta 90 . 0
gta 10.0

0

elöiratokat~
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P

látjuk, hogy

( Cocainum noV1lm hydrochloricum

=

2% illetve 4%
adrenalinum
hydrochloricum O 0029f) injectio

Supergen
tabletta és pulvis

szilárd hydrogen hyperoxyd.
Előállitja

és forgalomba hozza:

I~rvif~ ~Jó~yu~r~yár éi v~1Ji1ari ~f.

BUDAPEST; VII.; SOMOGYr:BELA·UT 1
Tele.fon: 22-6&-30.

--·------------'
bilnak szánt készitmén~ nél (IUilnt larhilye:n a szentkenöcí',
vagy 'a sulfathiazo]os·· hintőpnr) mindig ca.lciuin-sót
használjunk fel, n1e1t az kevésbbé hygroszl{Ópos é.s igy
tartósabb nlint a nátrium-só. A vizet is tartalmazó k~
~zítmény~k fQ ipso 'gJorw-bomlásra vanna:k itélve: ezek
nél t1u.i~de:gy, hogy meb ik penicillin ..féleséget használ·
juk

•

·Elkészítése ugy történik hogy a vazelint és gyap_
irt -Osszeolvasztva az 3.iábbi egysierü készii1élibe önt;_
_, Eg:r 100---<ls opodeldok dugóját átfutjuk, a. furatba
ért' illesztünk redős szű,röpaphrai'- 'A m·egolvadt
yet átöntjük (célszerü 5 százalékkal többet mérni a
~~öcsaiapanyagokbóI és az eg€szet kitár·álva, ·éppen 100
i.hf a tölcsé.rhe önteni) májd az egész rendszert 150
)on 1 órán :át sterilezzük, mellette egJ 1rnásodik ép
,_ió1, mozsarat, pisztilu'St és fa.spatulát Utána lchüt~k- a Icsziirödött kenőcsöt 50-60 fokra„ majd a 100.000
caldun1-sót tartaln1azó üvei' dug~ját ~távolítva, a
'I n1ozsárban a kenöes , fe1használásál- al tdturáCiót
itünk és -visszatöltjük a széleSs~áju üvegbe.-. A steril
csszűrési eljárás nagyo~ praktilnls, más eset.ekben
.,,alkalmazhatjuk
összehasonlit\'a a fenti

·

sta~

Az angol

társaság

eg'Yili:

ülésén az

előadó 1neg:emlitette, hogy a penicillin eJterjedél-:'f.nR.k

az

angol gyógyszerészi •l{arra bizon~os nevelő hatása van:
inert mi.g eddíg 'a tára mellett aránylag rit.l{án ke1ült
sor ster:il hatá:su készifanények elkészitésére, u1ost egyn•
gJakrabban hosz erre szükség és így a !Jlatikus aka1·va

eg~· nagyobb köriilteki~ltést és gondosságot
j,génylő, szép gJ·Ógyszerészi feladattal k~rül szembe. A
fejlődés utja nálunÚ is ugJanez. ·Ei a szilkresznbott ismerteté..s az itt megjelent !{artársaknak nénii utbaiga ..
zitást akart nyujtani. - fej·ezi be Dr. Turi előadását ,.-és rávilágítani azokra_ a fő sZe.n1pont.okra, n1el~1 ekre az
antibiotikumok fell:lolgozásánál a- gyakorló gyógysze~
résznek tekintettel kell lenni.
akaratlan

H. IV. Festetlen

hegyi málnaszörp 65% C'!korlartalommal,

g~ógyszerészeti.
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,1 Gyói" hásat vásárolt vakihol óbudán, az
Pi hrizCit, vCilóságos pCilotát, kéteze1 négyszögöles 'telken, rengeteg termő gyümölVifával. Ez a vásá1lás ma még csCik 1kemte
annak, mnivé _:._ közel lcétszázezer f01intos be .
felctetés•el - 'tenni Cilcarják A tervek már készen rállanak lés 11iegvrm a szükséges pénz is "
te1 r ke1 esztülv1telére.
4 hatalmCis telke1r a legr övúleb időn belül
legalább 28 kéts0eniélyes szobát Óhaifanak eLő
rm ázsolni ebből a.z ódon épületből . I gy született
JILC(J az oggok háw wt-esitésének gondolCita. [gy
lesz vCilósóggó Munkában megrokkant lcarttir'"·ink ot.thonává.
Hogy ez mit jelent szociális té11en, CiZt není
kell mogi1a.1áérmnk. Aki az e1ete hatvCinCidik
é1,én tul 1is ctllcalm<tzotti sorbctn robotol és eddi,q
· nem látott 11wga előtt senimí biztÜ,tó \állom4st,
u.z most megnyugodhatik Lehet, hogy nem erre
oondoltunk ifiatalon, tele •111/unkakedvvel, de az
é/rBt Cizóta nagyon megtépázott bennünket és velünlc együtt az egész világot Kevesebb \az igényünk. Kidőlten, rokkantan már régen nern /ceresünlc mdst, csak 'fed)elet a fefünlc fölé
Nalfyon ]Ól ti"diuk azt is hogy f?z ct 28 szoba nem láthatja rBl egy egész sza/mia vete11im:iliit De arrál :se feledkezzünk meg. hogy nem
mi11de11/ci urry hull lci 'egy pálytiról, ugy .áU félre
u tár a mellől, hogy sen/cije ~e mar Cid Ez ct most
épülő aggok luJ,zct éppen' azok szánvára njándék,
l!iztositik, akik ha ma 1munk-l1/cépbelenek lesznek;
lwlnnv már nem tudják, hol hajtják le ct fejüket. Mert iqriz. 7wgy lcészűl a ikorpótlélcos nyugdiiirilr'zet, d1e ébbe a keretbe bizony nehezen férne/' b·ele rizolc, ctkik már ma megérte/e a nyugdíjazásra
Lehet ').l.gyan, hogy eri'e is lesz 11'ég valami
megoldás. Hogy erre is me.qnyitna/c vagy létesitmiek 1 a 'ami alapot :Addig lcizonbCin vegyük
tu.Clomásul és lcöszöntsülc minden szeretetünkkel
ezt' u 28 kétszemélyes szobát örvendjünk a hatlllmas tclehnelc. " termő gyümölcsffi/cn<t/c és ct
)6 ólY,1da'i ·.h1;,qyi levegőnek,
ll!a_qy utat teltü.nk meg, a1nig idriig jutoth111lc. J\léz;;ünk csalc vissza cy i(Jyó_fa 'l;ékeéves,
/, 01 / ít'un lehetőségekkel rnndellcező korszakára
/:..; kérdezzük 1nea nuilta.n :· ·- ugyan mit c.sináltak? Hol 1 an u.z aggok háza? Mikor és hol silcuj 1á11Í11ál Nem

-

Ilyen helyzetben jöttem 'á arra, hogy amit
__ Hfin/der professzor urtól fonultam az alc_ohol
kontralceíós hőjéről és cr lúgok oldq.sántil lcelet-J,xző hőképwdés1ől, nz épprBn elég ahhoz, hogy
ezen k é t s z e r e s __ :hőképződés segítségével,
~ii'ön melegítés _nélkül is, gyorsan és jól elkész·itlwssem a szappanos oldatot.
A lú.aoknt 'feloldom n desztillált vízben
(persze llugóval zárt edényben, hogy hőv.eszte
, . Most ,megjelent n /cijtelező adatszolgálta
ség ne állion elő) s ainint ct felohlris rázogatás
1e1;~elet ~; sz11;te ugyc'.na-zoi; a napon meg
közben beköveteke.zett, azonnal hozzá,Cido1n az
tek ~gy: hazat es elhatm oztak az aggok
a/coholt. S össze1ázás 'iJ,tán rögtön nz olajat.
mielobb1 megvaló'sitását Amit n 1'.égi iura/c
Ha nem tulságosan hidegek a felhasznált folya·
szalana , bőségéből nem tudtak előteremteni,
délcok, tehát szobahőrnér sélcletüelc, az elszapvaegy legazolt 01·szág 'Szakinája most életre k
nosodás :néhány percnyi rtizogctJ;ás iubáin be/cöSzi.nte a, c~od·~k. világába tartozn~./c ez""a'
vet/ceZik,
(de sokszor: r·ázogntás nélkül is), amit
u~gy1elento,egu. repes, - htt nem tudnók; hog!J
vegie ma mngunfc1':17c ép1tünlc mindent.: Nei~
az oldat feltísztulása igazol.. 'Ezután 11uír hozzácsalc az agaolc lwzat Az or svágot ris e.
,-:
ad/w.tjulc a :lavCind1lla olaiat, 11ieg a formaldehyd
oldatot, va.ql/ a lciegészitő fo.Zyadélcokat IJE módszerrel ct készitinények hibátlanok qesznelc és
11tólng sem csCipódik Joi a szappan tS az egész
munkálat elvégzés·e annyi időbe sern kerül, ·mint
amennyi idő a/Citt ennek leírását most elolvas-

ságai. Kimm adtak -többek között egyeterii
gyógyszerész-tandrni és gyógyszerészei~
egye/Jemen méa 11u1 sem (l)églegesitett tud,; 8
többg.11er1nr;kes . c~awdapák . Ha ezeJ< a lcitill
neveloin/c es 1ca\ttii sa111k egyik :naprol a -ni,' •
m 1nunkakévtelene/c lesznek, ott állnctk mi
nélkül, senki oom gondoslcodi/c 1óluk Előttük
meg kell iiyitni riz épülő Nyugdiiintéz<it'-k„.p
/át De bre kell engedni mindenkit, lci <e szak
e/kötelezett munkáw
· _

(sz,;,

Egy gyakorlati ötlet meg~ '

valósitása

.:,~

(llz V. Gyógyszerkönyv elé)

Addiu is amiu az u} gyógys~er /c_önyv inea\J ·
jelenr/c. a ·dolgozó /cCI1tár sak számára, munkJ?,
fuk Megkönnyitésér r; közlöm alábbi tapasztaia~·„
torna.t.
· ··
Ez a tavasztalctt munlc" közben
amikor ösztönszerüen fígyelfü/c CiZ Cinyagok teiJ
mészetét, egyniással sze11iben VCilÓ viselkedési!,~ ""
a készülő készitrnény a;lakulását s nem ,á,ru.ciJiii'
/oet ta1tunk kezeínlc között, hCintm> olyan vál,tozffe
nnyagot, <tmelyen az ismert ké11\i.ai. folyCinULto$!
mennek végbe s Cinzelyelcnek 7elentőségére ~;,
jellemző
megiÍyílvánulásnira
cinnak 'idejéi(;
Winkler professzor u1 fele7thetetlen élességg~~
világitott rá. Tehát itt is az ő nagyszerü 1ieve1J!,?
szelleme, alctw ösztönzése élt tovább, nmikr/1!:
egysze> üsiteni pi óbáltam a Gyógyszer lcönyvbeif;'
elői1t SpÍ1 . 8aponatus, Spir Saponis kalini 'é*j
1~adt c-l. J-c111ek {l kezr~rt, nenttö1'Ödö11iségén _ a
Liquo1 'formalaehydr saponatus köiü!ményes elir
11yugdi'fintézet? ./i rég'i, bösé,ges korszakban, 1n.it · készitési módjtit. A Gyógyszer könyvben jelőí~:
adtak u dolgozó gyóaysz,erészwek?
módsze1· hosszad<tlmas solc előkészületet, iá vi;i~
És fele!jünk is rá mindjtirt; _ semmit,
csak nyommult segélyeket. Nem volt 1á pénz, fürdőt, hőmérőt igény~l és fől.eg 'vigyázat~t, rté~k
hogy a bors_zeszes olajokat tulrnelegitsük . E k(iol:
·idő .. a lkalo1n, 1nert .({. szociá_,lis szá,ndék ~iiányzott
rt!g·t iu,; ainkból„ Egés.<,en bizonyos, hogy a mul- vetelniénye/c összeségükben ritkán vannak ie~'
tat nem a mi .számunkw !építették Nem ugy len. Leg1;!3vésb?é a lci~gyógysze1 tári gyalco~Zn.t.:~.
szán107ta 7; nen1 uqy gazdálkodtak, hogy anriak ban, ahol a gyogyszeresznek mindent _ lriieg a{
i:alu111iko: a rlolqozó r1yógyszerész 1'.s lruszndt
lombikok kitisztitrfoát is - er111edül kell vége~·if;"
lássa.
Tudiuk azt is, hogy ennek a - mostnni nie Tehát az !idővel és a fel,esleges rmu.nlcCitöb11i;!
1 ésúet-rendellcezésne/c-iJ3 megvminCilc a hitinyoslettel fa sztinwlnia kell.
· -,;;

született~

,:i>'"

"'~'.\ft

tuk
Az V. Gyógyszerkönyv 11iegszerlce~ztésén;él
czeknelc a szappwwldato/pictk Y:iz e.lkészitését a
lei.rt módon egy.szerÜSitewi Lehetne Ez a mád'zcr egirszer übb, takarékosabb és 11)-inaene/celőtt
s z a 1d s z e r ü b b, mint a \melegítéses el.iá·
1ás, amelynél még külön gáz-, vagy spirituszlríng szükséges, treluít nem '{Jazaaságos. Ezzel ellcerülhetíi la szeszveszteség, ami az eddigi eljár rísnál sokszor előáll. S ct ifo11ó lúggal való oper rílásra 11ieg épven nincs szükség, amit lvedig a
TV Gyógyszer könyv n (Szappanos fornwldehyd
oldotnál előir
A'zt hiszem, Winkier pr·of.esswr ur is helveselné az eljárást, r/w lci is fe_iézné bizalmatlanságát a11iiatt, mert a szigorló gyógyszerész
talán nem elé,q ügyesen haszná.l1J!á fel a 'fendel' e a'll'o l,o"a'-lculáso?Cat
a \készitinény előálv
w,.
1í:ezes1,
litásánál
BRENNER DEZSö
gyógyszeres,;
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Békét

a k a r u n k,

békéért küzdünk ToUai!, szóval, esálkánnyal, kör - eseményeJlrnck és telj<e.siti a világ dolgoZóinák
zőveL - stetoscoppal,
patikaméxleggel. Tel ies azt a min 'mális követe[-&sét, amely munkája
súvvel és lé1e:kkel a békéért küzdünk -után járó Iegtisz-tessé,ges1~bb ellenszolgáltatást
Ismételjük el, hogy az elmclt 2 és fél év a jugos életszülksé1g;letek kielégiitésf;t kivánj~,'.
alatt mi mindent végz;ett el a névtele11 ma1gyar Ha nem L!őzi, elhiheti, hogy ö sem éLheti 1:<c.k{I
dol1gozó, hogy e' h&o- ko1szak ideje alatt, a leg- azt a féldemnélküli -életet amelyet csak a maszörnyübb ikörülményelk között, hogy tartott ki ga számára igyekszik biztositani örökös pus.
a magyar munJ<ás, - érte!aniségi és fizikai egy- kaporo.s hordó tetejé11 :politizálni ,~zám:ára sen1
aránt és mily boldogok voltunk egy-egy lehet megnyu~tó, mert ma már. · a pns1titó
romhalmaz eltakiu'itása nyomán keletkezett vi- technika lmrnzakában, az aranyhegyek óvóheruló. élet láttán? '
__
.
lyei sem iwuithatnak biztos f~ezéket se,nki
Vagy arról 'beszéljünk, hogy -mig a1 .szom- s~iámára„
széd országok a h1füoru o'kozta pus,,;ti.t'ásokat, _
Struccpali:tik&t fo!yitat ma, aki háborura
idegen segitsége.t vá,rva, még ma sem tüntették iz;gat, ne:m gondol ana, hogy ez a saját bum~
el, addig mi, sokszor kiliátástalannak látszó ha- rángja.
talma.s felad;vtokat, a 11egp1imfüvebb e.s~közök
SokszoT elmondottuk már, hogy mily szép
segitségéve1, rohammunkával végeztü:k el?
is l<enn<e az élet, az örök ibéke fényében, a bizTettük e,;t,_ abban a biztos hitben és tudatc -fonságérzés tuda:bában és ha azt a so'k-sok kinhan__ hogy a szörnyü vi,lálgégés ütötte :aebéket cset, amit a hábor<n pwszfüúá,sához elhasznál a,
minél ,gyorsabban gyógyitjuk, amnál köz<elebb világ, a népek jólétére forditanák Ha a ,tudo-_kerülünk a békét áhi.tozó, az emberiség ·együtt- mány 'bajnokai az agyuk csodálatos szilkr M nyomüködését szolgáló nagy álmupkhoz
mán létrejött találmányukat az emberiség haszTettük abból a szent meggyőződésből, hogy nára és nem pus1ztitására hasm<álnák fel.
most má,r a gyi'Hrns fenevadak őrületes, fékeS mi mégis rendü1etJ.enül hhdetjük, hagy
veSz1ett táncát végl>eg _megzaboláz,t:uk &s végre nem lesz háboru.
megvalósitjuk a na-gyhatal>mak által hirdetett
. Nem tudjuk elképzelni, hogy akadjon nép
félelemnélkülí életet. Boldogan tettük magun
akr ki ne vesse soraiból azt, aki fegyverrel a,kar'.
kévá a ~aha többé háhorut ]elszé>t és a legua.. ja ismét eldönteni kény<es ké.Fdéseít Nbm hiszgyobb S'Elbess1ilg!gel állitobtuk energiánkat a nag:; szii1k e], h.01gy a n1ai sziá.zad 1emberei ne Játnák
béke swlgál atába.
tis,;tá:i és világosan, hogy az embert és javakát
Csalódtunk Soha o'.yan háborns psichózi:sé puszt1tó háboruval még időlegesen s'em intézban nem éltünk, mint ma. E:gymásután ·é1 be:u.hetne1k <el' :semmit _ TicSztába kem lenni azzal is, ·
nünket a•csalódás a béke megteremrtése körül
ha ma a földgömb egyik Mrlkát felgyujtják, AZ
An1it D. vé'rgőzö·.s h á1bo1u köz.epién, a nácizmus cg•ész földgömb lángra gyu1. és végű! azt is fodleverésével egyso.e1 ü kérdésnek Iáttunk, az ma ni kell, hogy nincs olyan megoldhatatl'annak
(csaknem 3 év után), szi;1te kilátáStla:lan i 1k lá,tszó kérdés_ amit tá,ngya,Jó asztalokná1l, békés
látszik
uton el nem intézhe,tnek
A h:&borns rém ismét fonyege!t, BZinte elNem tudunk olyan nagy áldozatot hozni a _
mondhatjuk hogy oda iil as1ztalunkhoz„ b.eiek
béke éldekébem, amely el n~ törpülne ameUett
szik ágyunkilca Az anyelk és nnya_jelöl1tek ;rtóz .. a s,~örnyü szenvedés mellett. amit e•gy hálcoru
riak a ~ondo>lattóJ hogy gyermeket szülj cnek
okoz.
}finek, ha ujr.a ágyutöltelék Iiesz. M·estetS~4e~
S végü 1 : llC'zo'tt~e m1ár - valakinek ta1tós
sen tenyésztik a háboru rémét és kéje!l'~gn c>:k az erEidményt a háboru?
Idegek vég.eő m<egfesziltése Játtán.
'
.
Azonban egy háborut folytatunk -Foly:t:atPedig nem lehet /uibor11.
JUk mindaddig. amig meg n.001 'aló.sul és ezt a
DacáJa a·n11ak hogv n1a már kendóz·~t/011 legtisztább és legnemesebb feig~•\errel, a felvi111,eztelenségben ,iitt áll előttünk a. nagy nyitott !ágositás és érv fégy\•eréve1, a:z osztrilynélküli
l eracs. (lZ osztalyn,'7k1i/i tá1 sada7om megte1 e111- Mr sadalom ér dek ében
té.s·ének 111€qvarósitása
Nem ·nyugodhatunk bde az emberi él<etnivó ,-A világ két részi e hasadt. Egyik oldalon a ~ülÖ,írbségébe és senki nem élheti .gondu1éllküli
munkaerÖ't kiha.sználó tők·és társHdalmi rend, a eletet addig, anig meg nem valósitjuk-a nyomomaga profitéhségévei a másik aJdalon a 2000 rnsá:gban élő és sinylődő dclgozó tárnadalom
millió dolgrzó, az eddig soha ki nem elégitett egyenj~gnsitósát, az élethez való elidi,geinirtheköve,t€lésével
tetlen ,Jogát, a saját munka verejtélkével megNem keil hozzá liosszu töprengés, hű!gy meg.. teremtBtt földi javak ·egyformán való elosztá-;\llapitsuk, ~inek az oldalán áll az igazség
sát.
Az a par €Ze1 család,_ aki a világ ia,•ait
-szégvene az emtei·iségnek, jó!Jalkott hassal.
birtokolja .és elasztását iiányitja rá fog'. döb
kényelmes lakássa'l jól feüsze1 elt ü1áztartással
benni aremsckára, hogy vétkes Íövidlátfar:a vall és _a kuJtui igénvclk kielégitésével át11éz111i a
Rz a politika. a1n1ely niegvá11 ja a robba:nás;g feproblémák felett és türni 13zt a kiiívó eNentétet,
szült elégoostienség önmaigáiól való m<egszünétlinel:y
en1beri élet és e111lJerí IlYQlrl10JUSáJg -kÖsét Mennyivel egysrerübb, ha elébe megy az zöt.t van
1

6s'i
Nem a középo.sztály és polgá1rság' (békebeli
-ért<elemben vett) életuivódát és knlturigényeit
sokaljuk és annak J1eszáli!itását követeljük, a] ..
lenkezőleg, -azok felfokozá;sá,al, a -do),gozók hatamas t3Jborát hozzájuk kell felemelni és az
általa termelt javaikból őket megfe!le1ően kielégit<eni.
·
_
'
Nem csak fizi;kális szüksé,gletek kielégitéc
sére gondolunk,) !ranem-~a lelki;rk épü1ésé1e is,
hogy egy 30 éves dolgozó ne egy kiégett, elhaszná.lt roncs l~gyen, ne a táptalaja az öss~1es
fertőző betegségeknek, hamm a ~égen hirde-1
tett három s.. as alapon (8 líra munka:, 8 ól'~
s~órakozás. 8 óra alvás) mennél tökéletesebb
emberpéldány hirdess,, az örök béke áldását
Befejezésül H. Ba~bússe vilá·ghirü ir ó mondásárt idézzük: _
„Részese vagyok egy olJ::an emberi csopor~
nak, mely kéSz életét áldoz1Ii a mások á1tal kizsákmányolt és elnyomott emberi tömegek fel~
szabaditásáért."
\
MARKUS DEZSő

-

Hallottad már ezt a s.zalcmai csodaboga-

rnt?
· _:_ Hova mászik ez a csodabogár?
-- Most kivételesen az ügyeletes gyógyszertára/e megvilá{Jitott tribláim . V gye csodállcozol? Hát l:hlek szépen, az ugy történt
-- Csak .a lényeget, ha nem 'haragszol
- A. lényeg egy kérdés. Joga van-e gya,kr2bban ügyeletes 'szolgálatot 1ta,rtani wnnak a
gyógyszertárnak, alcinek a vezetőie csinálta az
egész ügyeletes beoszvást?
- Nem cipő ez és nem harisnya. A_• >Suszter
például 'minyi cipőt c.nnálhat magvínak, ameny- nyit akar.
- Szóval nincs joga, De a mi kartársunk
patikája mégis előnyös helyzetbe loerült Ezzel
lwno1 álta >müködését. ő maga
~ Ennyi _ az egész?
-- Ohó, csak most jön a bonyodalom. Me1t
az egyik szoniszédos patika tu/IJ,jdonosa odament
és Zár mát csapott. -- Erre mi történt?
- A. beosztó gyógyszerész a következő
egyességet a7ánlotta - Nézd, kartá.rsam, hozzám bejön, aki akcm·, de te törültesd ki a nevemet az ügyeletes táblákról és irják lk:i helyette
a tiedet . Igy a te gyógyswrtárad minden ügyelete.s táblán kéts_ze1 fog szerepelni, az fmyém pe'
dig egyszer sem,
- Remek. Erre persze >száguld a megrövidített gyógyszerész és én1ényt szerez a szóbeli
megállavodásnak

11
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Jodc~~lin ;•i·

I'

Jodcholin pulv.

1

contrast anyagok

isnJét kaphatók
' Gyógyszertári eladási alapárak..:,
156/o·os inj. oldat
·20 kcm·es a npullábon
1 QOfo„ os inj. oldat
40 kcm-es ampullában
/
6 g-ot torta 1mazo'
iP<eg pulvis peroralis
1

1
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- Pontosan igy ~ötént De ezzel eif az ÜYJJ
inég nem- intéződött :el,, Mert a körn:yező vati.
kák, sőt patikusok itt is, ott is észbekaptak, míg
't>égre hos<tzu tanácsko~ás után a következő
többszcrösen egyéni 1meg:állapodásra .futottak·
akkor én ís.!
- Ugy érted, hogy most már ne111 csa,k az
az egy, hanem a. másik, a harmadik ís . . ?
- Legaiábl1 négyen moruUá/c, '/,ázwtoztálc ,
lw neki szabad, -akkor nekünk sem tilos.
'
___ És nem 'hutotta n"eg, nem szerelte le
őket az a körülniény, hogy érde1nes kartársunk
a.sajá.t inühelyében rn a g a dolgozott a nagy_
hordere.iu munkán?
.
_ Egyáltlllában nem. !Azt mondták, hogy
ők ís megcsinálták volna De a lényeg az, hogy
rnost a.bban a körzetben nwjdnem minden pcitika inspekciót tm t EJiön az öt ó1a és ne ni
z61-1ial{; be

•
Szétkapcsoltak Jgy nem tudhatta;m 11ieg.
hogy ki az a beosztó nagy·'ember és hány gyógy.
szertár szolgáltatott 11wgának önkéntesen igazságot. Tessék· csak körülnézni a iloeriilet_ekben és
ha rájuk akadnak, kérdezzék meg tőlük. Jni a
neve ennek a /cgujabb szakmai tá·rsasiátéknak?
(sz)
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-:- Vitaesték az Egyetemen ·Rovatvezető:
OIRSZÁGOS VISSZHANGOT
keltenek a Gyógyszerész~napok . megvitatott
problémái, . jönn~k a levelek faauról, vá,rosból:
éb1edezik egy szakma, mely idáig, mintha al.udt
volna. Az ujjáépülö ornzáglban nemeaak a haza.kat, hidakat, ·utaka't kell restaurálni, hanem
egyes élethiva:tásolkat is: ezek közé tartozik a
gyógyszerészi pálya is. Sok szó esett már e J.rup
hasábjain azokról az égető kérdéookrÖl, melyek
ma minden hiva'.tását szerető @lyógyszerészt fog_
lalkoztatnak és nem titlkolituk azt a; n"é2letünket,
hogy a gyógy.sz.ertá,rak jogi helyzetének rendezése melleltt elsősorban fcmtosnak tartjuk a pálya -szeHemi színvonalának emelését Ű!'VOsok,
miirnöroök, taná1rok mellett nekünk, gyógyszerészeknek rs ki ke1l1l épiteni szeUemi ha<llállál!ainkat, hogy minél ·eredményes<jblben ve~essünk
r$zt wbban a hmrcban, mely a hábonrtój m'lgtépáelott ország ujjáépitéBoort folyik

MIRROKÉMIAI MóDSZEREKRőL,
azok fontosságáról, gazdaságos alkalm11zásuk lehetőségéről beszélt S c h u l e le E l e '!"' e r
egyetemi t11nár a negyedik 'Gyógyszereszn11p
hallgatósá,qán11k.. Annak ellenére, hogy hide,c/;
őszi nap v11n (és az előadóterem nem füthető, * a
/wllgatóság teljesen megtölti a hatalmas l;ielyi„
séget Egyre több uj arc jelenik nieg '"'. Gyógysz,erész-n11pokon.: egyre többen kapcsolódnak be
a vitákba. S c h u l e k professzor elő11dása
a.hhoz a témakörhöz kapcsolódik, rnely a;<; V..
Gyógpszer könyvvel k11pcsolatban a vitaestek!
niegindulása óta n11pirenden van A készülő
Gyógyszer könyv kémi11i vizsgálatai flényegese~
különbözni fognak _a rnost felvett •eljárásoktól
-· lwngsulyozza az eUíadá professzor IA'z Országos Közegészségügyi Intézetben ann11k rnegalakuwsa ófo •értékes 'munka folyik ujabb, egyszerübb és pontosabb 'eljárások megalkotására,
- ennek a munkán11k éppen S c h u l e k pro.
fessz01 ~olt másfél évtizeden át kezdeményező
je és legfőbb ir•ányitója - és az V. Gyó'gyszer/cönyv fel fogja használni ezeket a ttapo.Sztala,.
tok11t. A gyógyszerész könnyen meg fogja tanulni a félmikro-eljárások egyszerü !is gazdaságos
1nódszer eit - h11ndsulyozza S c h u l e k professzor, 11ki a. ifwUgatóság őszinte s11jnálatára,
·csak nagy liltalánosságban ismertette azokat
·a főbb frányelveket, melyeke~ !1Z V. Gqógyszerkönyv elkészítésénél ~zem előtt, kell tmtani.
-i'') A következő, n-o>erube1 21-i Gyógyszer.ész-napot
1ná1 a GyügyszJ?risnB:e1 eti I11téze-t (VIIT, üTlői-ut 26
Ill. e!11) fütötl tan_t-e11né!h~n t-al'tiuk

d1. Turi Pál
Kárpótlásként igé'l'etet kaptunk az előadó pro'
feszortóZ, hogy „A Gyó,qyszer:ész" has.ábjain
részletesen fogj11 tájékoztatni olvasóinkat erről
az általános énieklődés 'áUal kísért 'k&rdésr öl. .

· physiológiás konyhasó-oldatbm; és . a _1'.endelt
···aliquot-rés.zt a steul fecsk<mdovel losz!VJUk a
porampul'lruból.. (PL ha az 01vos 10.000 E-t ren\ delt és a fiola tartalma 200,000 E, alkkor 0.5
· kcm~ben van oldva a kívánt 10,000 E, teháJt
ennyit ve.sziüink ki; a visszamáradt oldatot hüvös helyen 7-8 napig változás nélkül é1ltarthatiuk)
'
b) Az eléfadásba11 a hintőpor készitésénél
ismertetett eljáráilhoz hasonlóan, steril t:ijcukonal trLtm'ációt kéS1Zitünk és ermek a:lrquot
részét felhasználjuk A visszamaradt _trituráóó

•

A gyógysze'rés~ elvtá11rsakrdl"')

ANATólVfIAI ISMERETEKKEL

kevés gyógyszer ész reudelke7liik. M o zs o ny i
prnfesszm most eleg.et tesz az ó!yen irányu kénéseknek és a következő Gyógyszer é.sz,n.apokon
ismertetni fogja :az anatómia egy.;egy fej,,zetét.
Ezek az előadások hiány.t fognak [lÓDo'l'ni: mert
a gyógyszer észt egyetemi fanulmártyai soráÍ!J
megtanitjáck az állat és a növény anatómiájára,
csmk éppen az emberi testet nem ismertetik
meg vele. A tanulni, illetve t ö b b e t tanul- ·• · ·
ni vágyó gyógyszerészek ·örömmel és érdeklő
déssel vár jálk aa;'imáfom:iai tárgyu clőadás<ikat.

••
AZ AN'rlB!OTIKUMOKRóL
gyakorlati irár:yu előadást hililföt,tunk a noy 7-I
Gyógyszer ész-napon és azt lapunkha:n r;esizlete.sen közöljük. Az eWa;dást !több kérdés követte,
sokan szóltak hozzá a népszerü témához A vita
anyagán_wk eigy rémiét ]tt röviden ismertetjük.
1) Mi a különbség 11 peroráli:< és az injektié alakjáb11n adott !)J'8nicillin hatás11 köd? .
A peror•á,Jis kéSzitmlény· (por, tahletta) la»- ·
sabban szívódik fel, könnyebben válik-részben
hatástalanná (gyomornav, alkáUkus kö7leg, peniillin-bontó enz,ym<:ík hatásár á), tehát kisebb
therápiás . értékü, mint az injekció. Előruye,
hogy a beteg mwga s'zedheti az orvos utasitása ·
szerint„
2) Hogyan készülnek a peiuciUin·tabíétták?
Vivőa!Ilyaglli steril laclose-t hasZ!l'álnak.
melyet. a penicillin hozzáadása előtt teljesen
viztelenitenek A gyomorsav aciiditásának t(}mpitására ;gyengén alkal'ikus anyagokat (magnesium hydroxyd, aluminium hydrnxyd) is kever·
nek a v·ehikulumba.
3) Lehet-e aether segítségével sterilizálni
11 penicillin-reooptura e8zközeit, hn, száritószekr-ény nérn áll rendelkezésre?
Az aethernel való, iU n. „kémiai" sterilezést
nem tekfa1tj ülk olyan. tökéletesnek, mh1t a hővel
való sterfüzálást.. Szükség esetén azonban all: almazhatjuk
·
. 4) Hogyan' vegyünk k:i a penicillin-fiolából
egy, az orvos által felirt kisebb egységszól/'YV'Af1k
megfelelő penicillin-mennyiséget?
a) A penicill:lint feloldjuk 10 kem steril

steril edényben, légmentesen zárva. honapokig
ella1tható
e) ,Egy hozzászóló ajánlja, hogy penici'1lintablettá1kat használjunk fel, ha kisebb, mennyiségek recepturai feldblgozásá1ól van szó - Ezt
a tanácsot elfogadhatjuk, f<>Jtéve, hogy a r:end€'lt mennyisélghez nem kell tulsok tablettát felhasználni (steril po1i1tás nehézkes), feltéve továbbá, hogy van. ilyem. tabléttánk (Minthogy a
porampulla a J}rrme.J' gzükséglet, elsősorban annruk importját, merbve belföldi kiszerelését enge
délyezik)

·1itkán ,esik szó, pedig érrJ,emes és kell róluk be- szagu szobákb11n, ahol egy fél.mult 'időben olyan
szélni, ié p p ie n a z é r t, mert terrnészie- sokan és bünö.s-könnyelmüen kevertek '.össze
tiiknél és IJúvatásuk:nál fogva s z e r é n y e k mérget é.s politikát,· évszámra kvaterNáztak és
és c s e n d e s e k. Szerte az MSzá.gban ál- kaszinózfok mJLnapság miiid 1,több és több o/cos
landó készenlétben, az egészségügyi szolgálat szóval és tiszta h01nloku ;emberrel találkozunk.
Ezek némelyike emlékszik még a segéd-nyuzó
őr helyem silb11koln11k Életük az 11nyag{ gond és
a centigrammok utvesztőiben telik el. A ncrpihir főnökeir e, de szdlemi és gyakor l11ti ·;,ránytüje
refiektoifényébe nagyrit/cán kerül közülü/c va- a párt és a mozgalom, könyvespolcán a Ph11rlaki (és 'akkor sem mindig szerencsés~n), ők (t macapoea rnellett, Darwin. és Marx művei meg-/upigyaszor galmu dolgozók, 11kilcnek riagyobb liiít !szomszédok. Jelenleg közeli és távoli cé
hányada - milyen kevesen tudják és értékelik! loldrt küzdenek, rnint a nYugdi.11Jénztá.r és az
- szociáldernokrnta, igen csokan rnegviselt pá,rL 1876-os gyógyszerészi jog gyökerés reformja
könyvecskékkel a zsebükbe.n Bombák csapódtak. Nehéz és felelősségteljes mu'!Jdr,ájuk közben tormég, amikor. szilrink-tépte otthonukból előjöttek tan11k, rnindenképpen megérdemli/e tehát. hogy
és törnörülte/c, A'zok, a/uik 1már visszatalálfok ti segítsék és szánwntarts.ák őket..
sérült munkahelyeikre, mérgek és mérlegek köSZOLNOEI ANDRÁS
zül léptek elő, vitáztak a szakszervezetben, !helyüket lelték a pártban Szakrru:rí és politik11i ................................„ .............. .....
érdekképviseletük egyre terebélyesedett, de a
munka neheze 11kkor is ott várta öket az offiánákban, ·11hová a !betegek ezrei tolongtak a ro.
Áfonya bor
'.mok alól tegn11p-kiásott gyógyszerért, emberi
segítségért Egész ember ekként vallo:1ták a ·szinAsthmolysin iaj.
. te emberfeletti /.el.adatot . Tudták, hogy 11 meg- _
Posterisan kúp
mamdásért ~s az épitésért folyó legkótyusabb
történelmi lsrnk11szban nem cs11k a fizikumot,
Posterisan kenőcs
de a lelket is gyógyítják. őnfel,á?dozás és nemes
Alsol crém
'humánum telitette minden sZ11vuk11t és mozdulatukat; )JéldJLmutatólc voltak, a szükségben leTinct. Ferri Athenstaedt
mondások. árán állták a nehezét \Az ef!1jta ina'
cum et sine ars.
gat11rtás tudvá vagy tudattan, eredendően szocialista.. S 'amint szür küUí kövenyeiket mind fehérebbel cserélhették ki, az „öregek" módot tal&t11k arra, hogy ezt a magatartást minél .több
gyógyszerészk11rtár sban tudatosítsák, szerv,es és
becsült csovortj11 lehessenek a SzocUildemokrata
Pártnak !Számuk ma közel ezer, ,tanulnak és
tanítanak és mindenekelőtt: - g y ó g y i t an a k.
~

na-9-'lkecukedő.k,JI,

A tárák ~nellől vár oson és falun gyako1 ta
hangzik az 11 másik, rnagasabbrendü gyógyitás,
ami a zizegő selyempapírba csom11golt gyógyszernek equi11alens velejárója: a 'szociáldernok;ata gyógyszerész felvi!ágositó, sohaseni tolakodó, politikns utbaigazitása. Azokban a vatilca'") A

Nép~za,a
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Dr. Mlíiliinger Gusztáv egyetemi e. ny. rk. tanár:

Az álláttani ismeretek szerepe a gyógyszerészetben"
(A„z ,_,Uj tudon1ányágak és

szem.Pontok győgJszerészképzésünkben" e, sorozat 4, .előadása, a. ~·1agyar G)-·óglrsze~,;~

---

n~Sztudományi Társasá-g október 24-iki előadó ülésén)

Az előadó uéhány .szóval1 \ázolja a gyógJ·szerészlrépzés l'endjét az utÓbbi évszázadtól a állattani !Jkt.a·
tás :nézőpontjából, majd ismetteti a jelenlegi helyzete(
1
A 32„900/!9í0 sz. r:.ndelet _) 3.z állattan és az áll atta:ni
gyako1latok, .két illetó1eg egy féléven át való hallgatását kötelezővé tette sö~ az 'állattant kötelező l,kollokviun1
alakjában viz'sga.tá; gg} á tette. Jl.Jenleg az ~lsŐ telév ben heti három ehnéleti és két gyakorlati óiában a
rnásodik fél~\hen kledig két 1ehnéieti óÍában folyik' ~z
áUat.laúi hktatás l{ülfÖldön ;az álattani, okta.tásllB.k
áltaiában nagyobb teret adnak, ntle:rt pl. A1u1erikában
heti 6, Görögországban 5 és Franciaországban 4 ó1ában adják elő a gyógyszerészhallgatók (számára az, ál„

elő,

.

~yógyszer·~~:

rete alapján segitse
Az állafi el'ed:.:til
esetében !lneg\áltozott a helyZJe-t mert n1ajdnem kizárt\·-<
lag Szervlüvonato-król van szó, ~mel)ek I{észitése sokkal
bonJolultabb, mint -a növényekbó1 készülteké é~ e,_~.;·
szitm·én~p_k előáll'itásához
nyersanyag~k, /tehát sziri
,;ek, szövetek- beható is1uerete szükséges. Többek kOiöit
e.z a lú)r_ülmény okozta az állattan oktatási it:ányánalt

a

!'lZiikségs1,e1ü n1egvá1tozását

lnJerr't egészen te1·n1észet~

hogy a g) ógyszerésznek m~ nem az .egyes 'álla,,tfajokif
kell ismei'nie tehát netn l'lendszertani kiképz,ésben ~"eli'
részesülnie, hanem a inagasabbreridü anatok 'é:s· az ehl~
ber· szer,<-zetének szerkezetét és anliködését lí.ell rnegi~f~

merníe.
\ .
Az előadó ezután istnerteti :a g;rógyszerészhang·atók
~attant„
álla.tani/elméleti és gya.kot'lati kiképZiésének lnienetét .é~·
;\. továbbiakban ismerteti az iáU3:ti :Credetü gJÓgypedig beszél az anatóntla, élettan, mé.rges és lélősköcÍ.6:
szerck alkalma.zását a legré.gibb időktől napjainkig
anatok végül az áÍlati eredetü igyógyszerek ismerteJé~:,:
Ebből az is1ne1tetésbó1 kit'ünik, hogy alig ~.kadt ol)aÍl
séről. ~1ajd 1áté1 a honnonoh iés szervkivonatok- iSm~+
állatfa'j, ainel:r a régiek gyóg)-sze1kiincsében valamiféle
retének fontosságára 'és e:Zíér:t xövide·ri_foglalkozik ah~~~:
fo11nában ne szerep:.~lt volna,. Előadásából /értesülünk a
monok •és szervli'ivonatok kutatásának fejlődéséve,,~
f->Ze1niták, I'dezepotán1ia és Egyipto1n népei, az _indlJ.sok,
melynel{ fol'J an1án .. egymás 'Után bukkannak Jel a 'Iontg
a kinaiak és japánol{, az antik világ népei állali száI _
fiaLbnál_fon.tosabb
er-edmények és csaknen1 egysze ."-'
1na.:ás·u gyógysze1eiről
Foglarkoiik a középkor állati
tisitázódt:P.I\ a különböző hormonok, Jdnuitatják az egye-S
er:'deti.i g~óg;yszereivel é_s külön kitér a 1the1iákra, a rée1ulokrin mirigyek an)-agait és szinte egJntást követi~
giek esodattwö gyógyitó keve_rékére, amel) b~n minden
a szebbnél .szebb horn1on szintézisek„ A hormonkutatáS,.betegség ellen alka]ma:iott orvosságból volt egy, kis
1nrHett m'egiudul a, szervki.vonatok tanulmányozása -is;
iuennyiség és szép sZánunai szerepeltek •benne állati
ruely téren 1'.t gyógysze:rtudon1ány rengeteget h?-ladt. .\,
ered•._ tii gyógyRzerek. Még a ~VII.. század \'ég,éJ1 haszAz elő:vh\s befej'ezö részében hangsulyozza aZf
'nálatos gJÓg)sze1könyvek is száznál több gyógJszeiül
hogy az uj tudomiinyágak a gJÓgJ-szerészkéi)zésb
használt állatfajt sorolnak fel, de a XIX, század e.lej-én
i:\:ö:üük a;r, állattan is ujabb lehetőségeket tárna_k. f
rcha1nosan kezdtek eltünni. a gyógyszertárakból az állati
JÚimutat arra, hog) ~ )i:utatásokban nincs megállás, ;"1edeiii gyógyszerek
Azonban /végleg nem tün1ek el,
megoldások uj problén1ákat wetnek fel és a kisérl
meft a je:enle.g használatos gyógyszereinl~nel\ is1µéí
na~.)- szá1nban is nagy százalél\át t.eszil{„ A maí/n~.p. eredtnények gyakran kiinduló pontjai a jövő kutatáso
nak·. 1\legállapit;Ja, hog;,· az uj kiképzési r·endszer m~.
for galo111ban le\ ö iáll'ati szár1nazásu
gyógyszerek Ieg·
alkotóinak
előrelátása ,ezt ta:rtotta sze~n előtt '1 ·a1iiilu)
nagyobb 1·éfi'l.ét 01gano'thJe1ápiás gJógysze1ell
szolgtll';.
a. _gyógysze1észhallgatól< természettudományos képzesf:
tn.tják és e'?eh .,közül is elsősorban -a belső elvá.Iasziásu
ini"dgJ ekhül e1-öá]'Utott készitrnények. - Megálla.Pitja (a s~l'esebb alapokra fektette, Ezzel tckiniett.el volt a gy
korló tgyógys.zerés·z igényeire', de nem feledkezett . ro,:
kü!Ünbözű korszakol{ból származó adatokból, hogy az
arr·ól se1n, hogy a kutatólabor·ató1iumoknak jól képz
álla.ti' ·-~redütÜ gyógyszlcTel{ül tvag) azol{ elöállitásá~a
sz.olgáló .állatfajok szám'R az ókoIJtól a jelenko1ig foly _ n1unk<ieró'ket adjon
tonósan csökken, de annál nagyobb lett 'a néhány, főleg
háziá.llatok !'.ZCI'Veibó1 előállitott gyógysz·c:rek szarna.
HIRDETő!NK SZIVES FIGYELMÉBE! Hird Ezután az előadó hángsulyozza, 'hogy a 1égi g.}-ógy_
,_·,
~ze1kincsben föieg:
a különbö~ áUa.t-ok szerepeltek, dijaink 1947. január hó i~töl a követkeZo"'k:
A boríték első és utolsó oldBllán h ...~bszéJeiiioégbel\
a1uelj kei a 1naguk (egészében,
tehát nünt drógokat
l mDL 2 50 forint
használtak fel gyógyitásra Egészen tern1észetes, hogY: az
A b"oiiték belső részén hasáibazélemégben
akkori gyógysz.e1észi állattan ez iokbó} inkább reridsZer1 mim 2- fo1'int
ta=ni iránJU \olt, aminthog,y a gyógySzerészi'"Uövériytan
A
lapban
lézó bfrdetések haoábszélességben
te1ülA:én az oktatás iiánya ma is -a1·ra ~ránJUl,__ hogy
1
mm.
1. 50 forint
a növényi eredet.ti gyógyszerek felismer:ését és megkülönAp1óhirdeté"3· 1egf-eJjébb 3 sorig 25.-=- forint,
böztetés,et •a szerkezic!t és 1a rendszertani béJyegek iStne-

\ nz

(U~~~fnn mit~

1 mellett már az
.,.,,.--

~-·-----

[o~aitrin tnrt~
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Certa"

A. tflf6~.s.zecé.s.z-naf1-~kat eze1ttu€ ae é9-'fe.temi ·4-~ó.9'~.s.zecis.meeeti
)ntézet ~űti#i etaad6éecfffé6.en tactiuk, .,,.lf,,den kó. eto:fí é.s. f,.ae;rnadik.
f"éh.tekén. d. u. 6 ó.c:ai kezdettee (VIII.J UeUi-U.t Z6. III. em.eeet)

.eeg.k(J.zeeef,,6.i,
na.ri.icendft :
1.
2.
J.
f/..

5.

21~-i tffó.~&eer:ÚzhCJf'-

ffl.o.zac>n.lji ~~1t.dc>c : i4e V. ffl.a~a.c ~9g,~er:lúi.nljrt
Széki '[.if,.~r: : Szecue.s. 9-'fÓ.9''f&zecké.reit"1.éhlfek. eg.(f&zetlü. azt>nc>a.s.ág.i éa ti.s.izta&á9-i rti<:Ug.áea.ta.
De. 11érned'f 7'"'~e : ltér:.dé.rek a g.a.eenu&i 9-'fÓ.9-!f&zer:é.sizet lúké&~e.
Dc:. ltedue1>.s.'f ff'fiJ.r:(f'I : A k1fdc(J.~eni(J.nkt>1t.ten.tciúió. ?eeeF>ta1;ég.e é&
annak meg.katác~zá.s.ci a. ~ak~ct6 g.(fó~aucé.s.iz .s.zt1nf1-c>1<st?ti&óe.
Dr;. Hi~e.s.an.~i S&.nd~r.: : Az an.ató.1nia eee1nei.

kezdődik lés ott is ér véget Te csak dolgozz, ólc
ma}d ker.esnek
· Gyógynövény-rnárkázás? Hogyan i.s juthat
.
Rá loell rnutatnnnk minden lehetőségr,e, ilyes.ini eszébe pont iegy szegény patikMinsle' oi1 f.o/cba lcell venmink minden szabad, loiakná- génynelc? 're pedig v a' r r ó B é l a kar tá1
'.zatlan ~erületet, ami levezeti a szakmánkban snnlc és barátnnk, csak légy tovább is hatósági
mutatkozó, euyre i1yugtalanitóbb mun/cané'küli- kezelő Makón ·csak turd tovább a lcét hold \héséget De ez rdat mutat egyuttal arra is, ntilyen relt földedet,' csak lcisérletezz, javilsd a talajt,
·~j hely és ~zerep kimálkozik a gyakorló vagy
dolgozz és tudi. De ne 1J.rtsd magad '1 na11yo/,1
pályájul, kezdetén álió gyógyszerészek számára. dolgába. Esetleg 1neg is hallgatnak, el is olvcts:· . . Ide, tartozik a \gyógynövények lciitelező sálc a. tudományos lcözlemimyeidet Légy Juí/.rís
i1ná1kázása is. Mert nem rnindegy, hogy azt a ha 'másplo felhasználják ötleteidet és hasznosít-.
kamilla-teát fiólcból mérilc-e ki, va,qy mxr léi- já/c és szrltszó'rjálc tudásod gazdag kincseit . Pezott .oyógys~er ként érkezik a patikákba,. Kezd- dig, ha }ól >rneggondolfu/c, neked sinc,s más hiiük tnián a Terlánál. és' folytassuk a gyógynö· bád, csak ho,qy gyógyszerész vagy_ a.javából.
Gyógynövény-rruír /cázás. Látszólag semmivény-nagylóe1 eskedőknél De 'ne feledkezzúnhl
·jneg azokról a gyógynövényekről .sé1n melyeket ség az e,qész De 111"3kkora ntat felez és zM le o
'~szedők és begyüjtők, l[JYalaan kerülii utakon,
g y ü j t é 8 t ő l _ a rn i 11 ő s égi ki r u; 11
'-OdnaJc el és lwzlwk f01galornba. Ez a kerülő nt ÉS 11,.,: kellene hozzá? Egy kis valóban pazdrrná)ledig rendszerint éppen \bennünket loerül meg
gos Jóindulat a <Szalcrna \felé. Ql. 11 kevés, Clnnyiw
Kide1ül, hogy rni.ndenki é1t a gyógyirövények_c IJermészetes hogy szinte hihetetlen, hogy senki
';/1ez, mindenkinek a tanácsát lcilcérilc és elfogad- sem gondol rá. Ho'.qy neffe ve<zik lsszie, ;Fönn és
)álc, esa/c éppen a \gyógyszerésird nem.
lenn és nem tesznek vnlamit ennek leqgyorsablr
„ Azt a bizonyos lcöznwndást ci suszterról és
m.egv(},lósitása érdekében.:
g kaptafáról, egyre határozottabban alkalmazNő a niunlcanélküliség és közeledik a tél,
zcik 1 dnk !is Ha nem is éppen a kaptafa-vonat- Nem rnondunk solcaf;. ha azt hangoztatiulc, hoq11
kozásban, dz mind jobban hódit az o megállapi- ' ezen a kis rn.eghóditott teü!etcn 01 szágos vi,tás: -- a gyóqyszerész "naradjon a .tára ineltett,I szmwlatban legalább husz munlwnélküli gyÓgVJól ügyeli magadra, /caitMs. Csak maradi szeresz jnthatna biztos kenyérkeresethez. Pedig
~tt és el ne ónozdrllj onnay. \Fia na,qyon fái, ha riem csupán eiröl van szó Sokkal többről. 1Ut.esz1 evesdk, hogy nyugtalankodol meg is vi- törés ez. A gyógyszerész elindul, hogy uj lehea~sztalna!c: -- Csak állf tr endületlenül köz•egésztiJsé_q,eket \harcoljon lci az 1J{Jész szakma számásegügyi őr helyeden . Marad,? veszteq Ne Ica. ra Mert a niárMzott rmógynövények azt is jecsints se jobbra se baha Tanul{, képezd 11ra- lenti/e. hogy ez a szaknw niegint torább t/wladt
Wul sőt képezd tovább nw[!rid de elismetésre egy lépéssel Hom1 ti kartársaink, csak a,zért
.lie vári Te ~sak nwradi " tú)(l mellet{ és ne
rándultato.k ki a táia mellől, hogy jobban rnegfé.~zkelőili
Ők ma.id /JebizM1'fitiáJ; neke</.
/recsü/Jé/c a tára mellett Jo/{!OZÍf (J1!Óg1/Szerészek
gy a gyógyszerészi h'vfltás cltáÍ ct mellett mnnká,iát
(sz)

fGyógynövények márkázása

!. GYóGYSZERÉSZ

n gyógyszerkészités

legyen a gyégyszerészeké ! /

Szívesen liözöljük a Csejtei. fivérek 1uindvégig érdekes- és koinoly cikkét. Bár sokszor a pesszimista ~óslá
sokkal nem értünk eg~e.t, mégis vele.érzünk a \pál'yáját
szerető es féltő g,\ógyszeré_sz jóleső megn~il\'ánulásá\al
Csá.ln1t•1n egyedül 1áll a gyógysxerésZJSza:k1111a, ahol a munliaközösség gondola.tát a glaliorlatba még- nem ülte.tJ t.ék át. M'i lennénk a legboldogabbak, lha a Csejtei fivé1 rek lélekharangjára olyan visszhaiigot éreznénk, amely_
nek ·- \komoi,_ megalapoz'ottságát 'minden igyekezetünkkel
se.githetnénk
A cikk érdemi hozzászólását !későbbre halasszuk,
\'ái1ük a kartársak okfejtéseit és liritikáit„
(iVI.)

•
A gyógyszerészet \álsága a ina legaktuálisabb
g~ ógyszerészi prohlén1iáj;,1. Nem szükséges itt 1nost tésztetesen foglalkhzni, a válság okaival, elöidézöivel és
yárbató fejlernén~eivel. e~éggé tisztában van ezekkel
n ,inden g;róg.\'szerész Ez a válSág most, a gyógyszer kü_
Jönlegességek ármegálla,pitásának uj I'endsfer~.veI kulLnináció.s 'pontjához érkezett Az: uj á1megállapitásí
rendszei", ,amint n1ondják, elveszi a specialitásoktól a
gyógYszerészi 111unkadij és a 10, azaz 'd-2. fillér 1lli1nimá1taxa felszámi.tásána.k ,jogat
~zociális szernpontl50l
'nézve ez tökéletesen igazságos és lhelyeS„ A g~'ári ké_
szitésü gJÓgyszerek árát ezentul kizá;rólag a ténylegesen
felinerülő előállitási liöltsége:k :dzabják meg EZ a tén)
uj helJzet elé állítja a gyógyszertátakat„
A gyári készin1tények eddig is sulyos konkur·renciát
·j lent.ettek a rnagistrális rP.cepturának, lmo.st·. pedig árban 'á.nnyha alat.ta fognak maradni
esetenként készülő tf'hát 1:gyéni n1unkát és lid-őt igénylő magis11:ális rece:11tu1ának . hogy-az;, mivel a dolog ltermészeténél fogva
az árvr1·senyben 1észt nem vehet, a cminhniálisra fog
,issza esni· A gyóglszert-árak és ezzel ,együtt ,az egész
g)ÓgJszel'észet. létalapja ·11edig a magistr·ális recept, 'illetve a gyóg)'szerészi 1nunkadij. Nem kell itt részletézni
azt a sokszor leszÜgeziett tényt hogy noha a gyári késziménJ ek'.tn is lierpsünk, \kizárólag gyári ltészibnények
árusitásából csak na.gyforgalmu városi patj.kák élhetné_
nek meg. De n:ié.g az is ~{étdéses, hogy ezentul n1egélhet.
ne·b:~e, ha az árak
fillérekre esnek és a haszünkulcS
(~lő1eláth'atól;~g- szintén esni fog A gyógyszertárak létalapi t tehát előre-láthatólag o}l'ntértékben fog zuhanni,
hogy 0nn'lk sulyos következményei elkerülhetetlenné
\'álnflk
Nagyobb gyógyszert~rakuál az alkalmazottak
tön1eges elbocsájtása fog 111egindulni. Ah~l eddig 3-4
olde\('1 Pí'i vol 1, ott elég lesz 1-2 is, nemcsak azé1t is,
ni:e.rt a gyÓg) szertá1nk jö\ e.de)1ne kevesebb le'Sz, haneiul
azért is _mert a ké.sz gyári gJógJS7,erek 'eladása keve!"ebb munkával jár. )\_ létszámcsökkentések eg~re foko"'
;-:ódó munkanélkiHiséget és ezzJ.2-1.f az alkahuazottt kari
\ álságát fo1.dák előidéznl l\Iihez kezdjei\ a leépitett
· g')Óg)sze:ész·~ Ha patikanyitásra kap -is eng~délyt,
lesz .. e lked1e. és bátorsága. abba pénzt fektetni, ha a 1negIe\Ők s m fognak 1tudni 1negélni? ! A kisebb. alkahna·
zott n~lkiili _gyógyszertárak pedig, amelyek eddig \is
t~1ln~ omóan éhezve., fázva és lerongyolódva tiengctték
életüket. miből fa~nak mf'gélni ba az eddigi jöve.deJl.::111
~11 n1 111arad 111eg?
Bizon) ára lesznr·k bizakodóbbak aldk n1o~t is 1
g~ inteneli: tnaJd., mond\ án: először is nen1 eszik a kását
olyan fo1·rón, ahog~ főzik, n1ásodszor~' ahogy mindég

·az-

1
.'.'·

voltak akik n1érték "\után késziilt l'uhát csinált-attak és·
,·oltak: akik nh'.'gel'égedtek a kész ruhával, ugy 1nost is
lesz magistr ális recept, !ha talán kevese,bb is, Y-égül pe-~·
dig, ha -n1ind•en kötél szakad,. hát legfelj•c.bb majd álla„
mositanak bennünliet és :Je,gal·ább nem kell a fejünket .
törni rajta, hogy 1niből élünk m:cg.
Nos: liétségtelen, hog)- vannak még jólmenö gyógy~
szertárak is, amelyeknek mé.g nincs a nyakukon a köt~l ~
s ezekneli 1~.gJik 1rnásik 1holdog tulajdonosa igen hajlámOs
arra. hog.) a hál;rha mell~t~ pipázgat,,a meditáljon, inert
még csak a szoniszéd háza ég, 'De haj, későn ~ognak
kapkodni a mindég ráérők, ha már az ő fejük :fiel1:-tt is,
kigyul a !tető! ~4..kko1 már aligha lesz 1üíÓd felta.rtóztatlü
a teljes pusztulást! Be kell \ég1e lát.tii, hog~ a jövö,
sőf- n1á1 a m:1 is a .,különli.:gjeség" 'név alatt összefoglalt
gépi tömegá1né! A különlegeRség utján a gép győzött
f2iettünk,- bármit kö' ettünk is el tellene és ,győzni fog«
továbbra is. bármit liÖ\'etünk n~iajd el ellene„ Most pedig
a.Zi ,Uj különiegességi ár1·endszer s21_gitségével minden ed_
di,git felül'muló rnértékben fog győzedelmeskedni f~let„.'
tünk-és győzedelmeskednie is kell, inert az olcsó g)-'Ógy_
szer a 1töz érdeke és olcsó- gyógJ·szert csak a g)-á1i tö~
n1egáru n,}'ujth,at Salu~ ipublica supve;ma lex_, estot
Lesznel{ n~,3.jd sokan, akik sikra_ szállnak majd rme_
gint a 111_agiRtrális receptura é1deliében és bizoilyitani '
kivánják, hog;,\ a gyári tö1nej:!;áru, ha olcsóbb, is, nem
fel tétleh a köz: érdeke Ez m1eddő széhnalomharc volt
eddig is és az fog n1aradni továbbra is és csak arra jó,-:hog)' Jhiu reményeket ébresszen a karban, am,~lyeken
ábrándozva, ne tegyünk se1nimit pál~ánk nÍeg111entésé.re.
Be kell végre látnunk hogy a ma.gistrális ;i.·e.ceptura,
cSaJt; ann)iban fog 1negmaradni, :an1enn)ihen az gyári
6.ruval pótolható nem l'- sz!
Utalnunli \ken itt a1ra \a mindn:r,ájunk előtt ·eléggé-.
lsn1e1t tényre, hogy a társadalo'mbiztosiÍásnak -_a nép l1eg.
szélesebb körei~. kiterj·edö általánosítása felé !haladunk.
A biztositóuénztáraik törekled'l1i 'fognal\ a legolcsóbb rendelési módra. Láttuk például, hog) ia FoNo-ba felvett
Pulvis A_cid. AcetJlo-t mint seÍ>erte el a Compri.ma"tla
Acid. Acetylo, :.ntiert 10 drb fél gra111mos porért 3 54.
:F1t--ot kellen~ nettó fizetni az OTI-nak, 10 con1prima.tá 7
ért pedig csak 117-et fizet
Ugyani.gJ ldsöpri !egy olcsóbb tahJ('U;; kon1bináció a Pulv. antineuralgicu~t com_
hil!.atust, antirheumaticust, stb., stb. A blztos:itók olcsó·
g:_•HlH:· f"zc>rl e \aló törekvését f\el fo,:dák használni a gyá.
t·ak !lf~g fognak vizsgálni minden Lr 1agistrális formulát,
és n1ilndenütt, ahol arra lehetőség van, ké!lz gyó_g)szer_
rel fogják l:ekonkurrálni Ahol jirdig a formula tern1é:;zeténél fogva rtem engedi meg_ a gépesítést vagy f_;.é.sz·_..,
!etben tartást ott -ineg fogják kerülni a .for111ulát (Radi'von, Inf. l11ecac„ helyett!) Hasztalan fognak a gyógYszexész12k tiltakozni az egy1'ze1"Ü kleverékek törzsköny_
vezése ellen. mint ahogy a 1nultban is has.ztala.n tilta-_
kozta.k. iA nép érdekélef sz,lemben a (1ni -kari v~gy r.g;\éni
érd'~liünk nem jöhet számitásba
Ha J)edig mindezeket megvalósitják, 1nárpedig n1in
den 'tisztán látó e.nnber előtt 'ilágos, hogy meg fog,lák\'alósita.ni 1egészen rö\id időn belül_ akko1 tni marad a
gyóg) szerész11ek? Vajjon ha ntinden formulát„ a1net)·
hész áJ"uval Pótolhat.ó, n1egszii11tnek 'f.eldntünk. vajjori
hán)' fol'mulánk marad an1rly fPlt~tle.n elker'lilhetetleitné
teszi a g)ógysZerész tudásának és egyéni 1.1ni.unh:ájának
1

„·

-re.Jhas-ználását?
Bizo-ny édes ,ke.':':es ma.rad! D·c nléii.E'
j}1!ttad ! rehát fenn kell tartani. a gyógyszerészet egéS7
mai berendezkedését és--- szervezetét, hogy iez a néhán:f
· magistrális ,,énJ elkészithető f1egyen De fent kell tal'
Úwi azért is, n1ert ·1még nem i-.,het tudni, ntit hoz a jövő
Az or·\'oslás tudon:iánya is forradahui l'áltoz:iSon nif>l?V
niost át és nem lehet tudni, \111em. . . lesz·~ ·- talán nem- is
,_ oIYan soká_ra ·-· ismé,t szükség a k_.~p:rett gyógyszeréSzre,
Jöhetn.e-k egészen uj f:tolgok, anlikiet nlil n1ég csal{ nen1
is seitünk és an1elvek talán még a mairuil -is sqkkal na_
gyobb, képzettségii;,t ~ognak lköYe.t1eJni, a g~·ógyszer~Sztől,
hogy segítő társa lhltessen az or\·osnak '.1-Z ul gyo-gJeJ ..
járá~ol{ kivite'ezés€hen.
NJ ilt kérdés tehát, hogy ha a __ gyógyítás olcs~bbá
tételére iiányuló 1törekvés életképtel~nué teszi a gyóg)-·szertárallat d-e azoknak mal konstrukciójukba:n -való
1negtartásár a és tudományos képesitéSü -gJ ógyszerészekr'e 1 ~1 égis szükség van, sőt remélhetó1eg l1eSz is, .hogyan
tarth8tók fent a gyógysmrtárák, hogj"ran menthető át
a mai gyógyszer és21et •eigész szer~ezete 'él-1 berendezke·
dése a jövőbe, anliko1 majd talán nteg fokozottabb szük_
Hogyan akarunk "Wen:veret ad~i a m:g~.·
8 ég lesi rá?
csap 11ant munka és J~ved2:len1 folytán
uccara kerulo
kartársaknal{
csődbe kerülő 'törpe l>atikáknak és hol
akarjuk elhel·~1ezni- 1nost tanuló ifjuságunkat?
Jöjj el hát, óh álla1nositás1 nlint a igyógyszerészet
f2nntartója és megőrzője!??
Kétsétzki'vül ez a legkénylehrnesebb elgondolás
Ánl
a1 állam. is van elég jó üzletember a-hhoz, hog) 1~21 na_
gyon akarja átvállalni az életl{éptelen patiliák tiethét é"
az is kérdéses, hogy az álla1nositás megm1entené-e a pá ..
lJát, megtarf.~ná_e azt a mai vonalán? 1Aligha! A,z állani fog leghamar:a.bb rájönni a.1r'a; hogy a. lOOo/o_os
specializálá.'l neh 1c'sak azért teszi lolcsóbbá a gyógyitást,
mert maga a gJÓgyszer olcsóbbá }:esz: a tömeggyártás
és normalizálás folytán, hane1n a.zért is, n1-ert fel>esle.·
~essé teszi idővel a n1agas képesi'tésü tehát drága gyógy_
s~erészt.! Elsősorban kis falvakon: tanyakc:i'z:pontok-011
fŰgják eg) es kész gyógysze1ek kiszolgáltatását védő
nőknek bábáknak vagy jielenleg még nem 'tétező, de lé_
tesithefő .olcsóbb egészségügyi szervekn_ek engedélyezni,
niert a. nép érdeke kivánja, hogy ne kelljen 1--2 Aspiri-né.rt Vagy más egys·z'er'iibb gyógyszierért· 20-30 kilomé ..
tert is gyalogolni, A _továbbiakban az állam törekedni
fog kite1n1elnl egy k:Ísebb \kép2sités.ü gyógyszerészt, ne,. ezzük .,,gyóg.yszeres".'..nek. aki a 'i\:isebb helyeken lévő,
- ~gyébkérlt életképtelen patikákban fogja a kés~ 'gyógy~
sz:'feket. Idszolgáltatni A szó inai értelmében Vett
gJ ógJ s1erész talán csak egy _egr IDagyobh pati.kában
lf'sz ha lesz, 2-~ gyógyszeres társaságában. - Viszont
ki fog tern1elni az "állam "egy' a mainál nag)"Obb képesitésü gyógyszeré.Sz tipust, gyógysze·rész1nérnököt, aki a
gyára-kban, iahorat-óriumokban, kutató intézetekben fog
dolgozni Az államosítás tehát ha ideiglenlesen kenyer-et
fog is adni a gJÓg~·szerésze~ '-egy részén'ék, mag-át a
J:YÓgyszerészetet annak klassziklL~ forn1ájában mlegőtlznj
aligha fogja. i\. ,g~·ógyszicrészeknek tehát maguknak kell
megteremteniök n1eg1nia1adásuk lehetősé.gét és maguknak
li:ell törekedniök a. ·gyógyszil'1"·éSzet hlasszikus itányvona ..
lának megtartására.
Az utóbbi idó'ben sokat beszéltek a gyógyszer·észet
uj orientációjáról, pro és kontra ~atolgatva az ~eshetösé„
_geket és lehf'tőségek!et Ahogy Hiaga a gyógyszerészi két
komponensből
t?\ődik össze:
t.udon1ánJosan képzett
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szake111herbó1 és ke1esked-Öbó1, Ugy divergál kétfelé- a·
\álságha jutott pál',_a_ Az egJ·iJi az a'11-erikai gyógysZerészeket akarja utánozni, ahol trafik, espressó, n1anikür
~tb.. van a patikában és cipőpe·rtlitöl hajcsatig tnindent
Jehet kapni, még gyógysze1t is. A ínásik, ákiben több a
tudományos foglalkozáshoz való hajland6ság, élehnisze.r·~
vizsgálattal, agrochemiai vizsgálatokkal, ort'Osi _ élii.~ttta1Ji
vizsgálatokkal fr·e111-éli pótolni csökkent keresetét„ Vannak, akik kozmetikai ta!tlf-olyanwkra járnak. Végül feL.
iuerült a gyóg,Jnövén;rgyüftés, t~rm>elés, feldo}gozás
Ezek kÖ7.Ül nagyvárosi _gyógyszertárak_ részér·e kétség„,
ki.,ül az amerikai p-élda kecsegtet legtöbb anyagi ldlátásal, tehát ez fog legtöbb kQvetöre 'találni. Kisebb vL
déki városokban az élelmiszet·,. agroche1nlai és élettani
vizsgálatok fognak némi, mellékeshez juttatni egy-egy
gyógyszerészt Vidéki gyóg~ szierész'ek részére a- gyóg~-' _
növé11,.. -ÜgJ nyujt. kon1olyabb lehetőségeket. Sajnos, nH\l
még ezen a téren is sulyos nellézség>.ek vannak, a.melyek
intéz111ényes megoldásra 'árnak inert ma triég ugyszólVán lehetetlenné tes7iik a gyóg~szerészeknek az lntenziv
bekapcsolódást ebbe a k ülönben na.gYjelentőségü és
nagyjövőjü Ügybe
l\-iind1e1nt összevetve tehát nyugodtan \mondani lehet,
hogy: 1n.indabból au1it a gyógyszerés.zet \'ál'Ságának
megoldására eddig ajánlottak, ha egyik-másik több_
kevesebb mellékkéresetet adhat is. magát a válságot
egyik seJ::n Oldja meg, de főként abból a. szempo-ntból nem.
hog-J egyik sr1n eg) enes vonalu folJtatása a klasszikus
gyógyszer·észi vona;l'nak, a gyógyszerkészitésnek, J„ehet,
hogJ kLki közülünk n1;egtalálja- majd igy vagy ugy a.
maga- megélhetését. ahogy (JdnieK .helJi és ani agi adott_
s ágai megeng"edi'k. az egyik tejet fog vizsgáhii. a másik
g~ ógynö,ényt fog ternt<~lni„
a harmadik retikült fog
árulni. csak éppen gyógyszert ne111 fog késziteni egyik
se1n vagyis gyógJSZ.Crész nem 1Lesz eg) ik se1n És mennél jobban fogunk rászofulni a. n1ellékkeres~tre, annál ke\'é-shhé l::~zünk gyógyszerés1.-ek, annál jobban távolodunk
el Jlályánk et'edeti célkitüzésétó1, a gyógyszerkészítés,_
töl, a g-~ógyszerészet maga pedig feltartóz.tathatatlauul
kicsuszik a )i!ezünkből és átmegy a gyárak kez€bP. fia
pedi,g a. mi tevékenJségiink pusztán }{eresked'ehni jellegii
lesz, h~sz-e jogunk tovább is a g~1 ógyszerész .címre, lesz-e
szükségünk magas n1\o,1u tudmn'iányos ){épesitésre,
lesz_e jogunk a ,,közegészségügyi inté,zmény" cin1!·e (ha
azt retiküJ árusi.tássa1 lehet csal\ fienntartani!). e.gyszó_
val megmarad_e a gyógyszerészet a gyógyszerkészítés
tudo.mányának. vagy gyóg)'szerk~r eskedeletnmé d~gra_
dálódik?
1

Ug.rhis,zen1. rnindenki előtt világos, hqgy- eg,v pálya,
feladta ered~eti célkifüzését és pusztá~ i-okon_
sz.ak1naheli tevékenJséggel itudja ideig óráig fennta:rtani
magát. halálra van itéh~e. A már is por~sodó laborató_
riumok csak muze~lis e1nlékekké válnak, a tudományos
kiképzés illuzórikussá lesz, a
gyógys.zerész'' érdeklő
dése olran iI ánJb.a terelődik. ''a.n!.elyblíl 1negélh.etését
várja ·és lassanként még"' maga a gyógyszerkereskedel'em
is m•ellékess:é válik részére és ki is fog ci;i;uszni az· 'is a
]\ezébó1„
~melyik

_4._- g~„ógyszerészi pályát és vele az egész gy6gy.
szerészetet csak olyan megoldás lnentheti meg,
amelyik nen1 rokonszak111,ák felé -ori:.entátódik.
hanem a szó lal6di é.rtehnében tör·etlen, (legfeljt>hh a kor ~zt>Hem.Pne.k me.gfele15"), ~olyt.atá··
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sa a gyóg~ sze.részet klasszikus irán.' \'onalána.ic
és ~redeti céUdtü1iéséi1ek, a gyógyszer·készités. _
ltek„ A m'egoldást tehát ne ker0ssük összevisz.·
sza a gyógyszerészet n1 e 1 l e t t, hanem
inagában a gyógyszeré.szetben !· N~ _ls_?;fi.lljunk
sz.embe az idő szavával, l.ne akarjuk visszatar
tani a multat, mert az sohasem sike.I"ÜL Vonjul{
i'e a levonandó \konzekvenciákat és 1ni illeszkedjünk a korhoz, mert a kor sohase·m fog hoz_
/Z·ánk ill~szliediú I -.. ,.
~lás pál) ák életében 1 is voltak katasztrófák vagy
forradalmak MiliOI \a szövőgépet feltalálták és a nagy
szövőgyárak 1negindultak, a takácsok :egyrész.e bizonyá··
ca ebnent posztól{ereskedőnek, más része munb:ás1lak a~
!'iZÖvÖg'-·ár akha ismét l!it1·ások nekiláttak sZőnyeget háZii·_ '
"
'
'
szőttest szőni, n1.aga .a pálJ a 1negsemmisüllt.. Viszont a
háboru előtt Csehországban ,járva, ·rnessZe a __ \hegyek
közi apró, 12JhagJottnak látszó ,,chalupában" villany:-;zÖ\'5széket láttunk Érdeklödésünlire ru.egtudtuk, hogy
'"an egJ· szövetl{ezet, amelyik· ~'.l;eket a ~zövőgépeket ki_
~aja., az ad hozzá fo'lialat 'is„ é/3 az tanitja n1eg a váll.al:_
kllzót a szövést'e„ És amig 1) férj kis földecskéjét mü_
veli a chalupa. liÖIÜl az asszony otthon a szövőgép előtt
Ul és v,ásznat, zefirf, siffont, kartont, sőt ruhaszövet'et
is sző Egyik chalupában ezt, 1násikban azt szőnek, de
p1ind~gyikben iniudég csak azt az regyfélét, a1nire betanitottál{ őket. És szépen keresnek vel1e·. Télen pedig,
amikor mé.t1~res hó takar 1nindR.nt a ehalupa I{örül, a
család tag..i~i. e-gyn1ást váltják fel a g.ép előt~ és 111-éter
mét'er után, ~ég vég után íolyik ki a gépb()l éS ad ken.) e1et és jóléfr:t a különben tétlenségre kárhoztatott
családnak.

•
Tiz-vala1ne-nnyi eszendővel ezelőtt, an1ikor a NOSfRA
n107galon1 nl2·giíldult,- mi is lelkesen csatlal\oztunk hozzá Láttuk, hogy
célkit.iizés: liéSZ g;\rógyszerrel szem' be gyógyszerészek ál~al ~észit_ett l<ész gyógyszert, kliUinlesesc:éggel
szembe
g y ó g y s _z ·e· r é s z e k
'á l t a J
k é s z i t e t t különlegességet felsorakoztatni jó; De felismertük a- kivit.el hibáit is és
láttuk hogy mi lesz; belőle Beadvánnyal fordultunk az
akl{Ori egyesületi -v~:zetőséghez és kifejtettüh, hogy véleménJ iink tzeri:rit n•.i jó és 1ni, nem jó itNOSTRABAN.
Jtámutattun.k arra; hogJ egy-egy gyógyszertárnak vaJó_
szlni_ileg n·n1 le-sz érde1nes valamennyi felvett tablettáfl
otthon me-gCsinálni, rn:ert 1a hel)·i körülményektől függő_
en ei;;E>tleg rgyik-1násikból olyan kevés fog kelleni., hogy
tl'Eg a kisti1,~su tablettázóg~pet sem ~esz érdem;~·s ért~
beállítani ha meg- többet fog- hészit('ni, u1int 1-2 ha\'~
szül{séglet , akl;:or inen1· lehet hivatlwzni arra·, hogj'..-..-a-NOSTR.A nlindig friss, fl::ssebb. mint a nagykereskedő
nél rsetleg élekig elf'.kvő g~·ári áru. 1Ennek következté-·
ben még az egyébijént lahol' álni szerető gyógyszerész;~k
is bizon)'os-- fajt:i tablettákat igyekezlli _fcignak liészen
hPsz· -re z.ni i\Iás g) ógysze1 tárak viszont 'kényeleü1szer·e_
tethőt" }_ag~: idQ hijjá,·al. (nehogr esetleg- egy alkalma-
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zott felvétele 'áljék szükségcssé) 1 még awl;;at a tablettákat Se1n fogják ottho'n eikés~íteni, ru~1el~·ek készitésére ber-endezfredniök érdemes lenne haile111 niegveszik a.
kész -tablettákat és btthon cso.:Uagolják maj~, Végül
lesznek ol) anok is, akik- niég ennyi fáradságot sem
vesznek ntajd 111aguknak, -hanen1 a NO'S'rRA különl::iges.
ségeket a_ többi különlf gesség közt készen, becso1nagólva '
veSzik n1aid in'cg. Vagyis mindenképen kereslet fog rriU::.
taikozni -~~-gy cson1agolatlan, 1nint cso1nagolt tabletták..,
ban, an1it a nagJkeres'ked'eJeÍn igyekezni fog Kihaszrtálni
és a szépen e1gondolt NO'ST-RA mozgalo1n megint cs<;i-k a
pálJán kivülállóknak fog hasznot hajtani. Rámutattunk
azonban arra is, hogJ n1ás kivitel -ni-ellett a NOSTRA
kenyeret adhatíla kisforgalinu, d'e páb·á,jukat és labora„
tóriumuliat szerető gyógJ'szerészeknek éS a jórnódu, dP.
laborálni nein szerető, \'alanlint gJ-ógyszertáruk által
tulságosan lefoglalt gyógyszerészek pénze nem a pályán
kilill állók, hanem a dolgoz.ni aliaró gJ·ógys·zerészek ija::
,,ára lehetne. Éppen ezé,rt javaslattal fordultunk az ak,
kori vezetőséghez, 1nelyben javasoltllk, hogy alakitsák
n1eg a ,GyógJszeré:o;zek NOSTRA SZi._övetkezetét". Ez ,-a
szűvetk~zet -hozza fÓrgaloniba a NOS.T_4. 'késziti~1-ényf'
ket a nagykereskedők 'Utján„ Ezeket azonbán természe
tes~n ne egy laboratóriumban állitsák 'elő, hanem a szö.
,,etkezethez csatlako'zó gyógyszertárakban li\lindegyikhen egy_e~'\' félét., esetleg a liagJobb 1nennyiségben fo_
gJókból több gyógyszertár is kés·z;itheti ugyanazt, de
egy-egy patika csa'k egyfélét gyártson, mindaddig, mig
minden Jelentkező patika el nincs tátva 1111unkával, azon
túl azonban egy patikára. több, szórosan egJrnás~oz iL_
leszkedő készitinény is juthat
Javasoltuk a NOSTRA
készítmények közé felvenui az összes komn1ersz injek_
cióliat, pilulákat
kúpokat, tuhusárukat, kézi eladási
cikk~ket4 fogkré1~1e~ szájvizet, babapudereket és krém~
ket stb. stb. SzÓ\'al 1nindent a1Dit a gyógyszertár ké_
szen vesz
De ezen tulmenÍíleg javasoltuk a Nos'trába.
felvett. kész,itn1ények szátnának- jeleptős szat>orit;í.sát,
hogy minden jól h1~"ál.'t késZitmény .szerepel,jen a N{)STItA listáján és a gyari ·Jiészitésü különlegeSsé"geket
NOSTRA különlegességekkel szorithassuli vissza, amelyek mindegyike. egy vagy több g;\-'Ógyszer~árnak .adna
kenyeret. A 1nozgalo1nban irész·t\'el'Ő minden gyógy-sze_
rész, annak f.ejében, hogy munkát, vagyis ken) ·z1'et ka11,
l~ötelezi 111agát arr·a, hogy n, NOSTRA 'lijilönlegessége.:.
foet raktáron tartja €s p1opagálja, kou1men;;z készitményeket kizárólag- NO'STRA eredetüt ·vesz, (ki' éve, ha
bánnelyik,et s!lját szükségletére llnaga állitja elő) tová_l!__bá raI?:táron tartja és pfbpagál,ia, illetve fa\·orizálja a~
összes NOSTRA hézi elad-ási eikke.keÍ
TizegynehánJ eszitendővel ezelőtt az iakkori \'e-zctő
~g azt felelte, hOgy a NOSTRA mozgalomnak n 2n11 cél
ja a külöt~l!:-g.ességek szá111ának szapóritása uj különlegess~gekkel, hane.m a gyógys-z:1 é?zek visszaszoktatása a
!aboráló asztalhoz Az ilkkori G;\ ógysz!:részi J{özlöny
pedig ebben 'a tárgyban írott cikket _neni is közölt.e. _.\,
gJ-ógyszerészek llkkori vezetői még azt hitt,~-k, há bet>

Központi iroda, üzem és rendelés felvétel:
VII., KlRALY~u. 67 1. EM. 7
Telefon: 421-926

S.terll klllszerllzem CDl!lllrlmaták. Betegápolási cikkek
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Sz:ih: a,z ajtót és bedugják a [üfüket, akkor fel lehet ta.r_
, .tó·ztat.ni az időt.

KÖTSZER ÁRLAP

Tiz2gJ·n~h_ánJ

év telt el azóta és 1két-dem: n1i letit a
:'NoStrából?
Hány gyógyszerészt szofrtatott vissza, a.
~[ab1>1áló asztalhoz.? 1Nem valószinü, hogy csak eg~'~t is
·azok közül, -akik azelőtt neini szerettek laborálni Ezek!:;_Uék m_eg a hogtöbb--_-esetben olyan \kevés Jaborálnivalótl
i:·adott, hog)' nem sokra n1ente!-: vele, A többl <pénz a pá_
,Jyán kiltil álló-h: zsebébe folyt, ahogy az_ Cl~Ielátha~ó
'volt - Az tény, hogJ a. különl'egességek számát !l1en1 sz_a_
poritottuk; de csak azért, hogy a gyári különlegességek
:·annál jobban, annál zavartalanabbul terjedh~ssctleli!
,
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CSEJTEI JSTV AN
CSEJTEI KAROL Y
gyógyszerészei;:

(Folytatjuk..)

ÁLLAMI KóRHAZ, GYULA
!K'I "'zám: 183/4-1947

Etvén)es 1947. október hótól
Steril\ atta ceratba _ csomagol\' a:
5
10
25
' 50
T:25148 217
1H2
Nem sterilvatta: Ia . ininő·ségü hófehé.i:
!í 10
25
50-- 100
250
500
1000 gr.
..-:.513--=: 78 1. 34]jju-a 14 s~7r12 32- 22 40
Papirvatfa (cr,;ak háron1 n;igy~ágban kapható):
- 10ű '
2&0 gr.
- GO
168
3 14
'123
Rt-eril gaze:
1/4 _ ___,1.~i::.2_ _ _~1. mt.
2.88
4 611
196
Steril pólya:
5/5
'5/~,6_ _ _ _
5~,8.
5/~Q
3 22
207
230
2J6
Nem steril JJÓ!ya:
223
1,25
1 37
1. 82
G.yol's kötözőpólya:
-'5"'/"6-,______.-5/,c:.8c:.__ _ _5L 10_
2.39
2.85
330
psz1JólJ·a:
ó/8 _ _ _ 5/l_O____ 10/~0
342
399
76413 50
Sz;ülé<1z·et'i v. tta 250 g1-o·~ dobo;".1ba1rt·
'raschlorid \atta:
&
10 ~.

G\

Versenytárgyalási
hirdetmény

\

2'50

A gJ'ulai állanü kórhái igazgatósága tt)ilvános ve1·1948 januál' l_t-ől

11948. de-

fembeI 31-ig lteijedö időre a liórház részére

s~ükség-es

.Íl_CnJ tárgyalást hirdet az

gyóg)szeiek, vegyszerek és kötszerek szállitásá1a
.\ különböző

i1Jarága,k

}{Öl'éhez taI"tozó

cil(kekre

lii!ön_l\üli.in is If:·het ajánliitot tenni..
.A. Idhás tészletei (szállitási felt.étel::I{, aiánJat.i ÜI.

/

költség' etés'i Ül'la11, részletes és klilönlt>ges
f~ltételek) a

8--13

kér ház gondnoki
ó13

li:özött

v~rsenytárgyalási

száUi_

hb atalábitn (hétJsöz-

dijmel!-tes~n nlegszere.zh1:'.:tők;

[hi.rdehnény teljes

1neUékletei nélkül a Budapesti

éS a.

szövege,

Szegedi l{ereskedel_ ,

mi és Jparkamarábitn, {az \Iprtrtestütetel< ·Országos

I{öz-

pcmtjánáJ, Buda11est, a GJ ulai Áltatállos Ipartestületnél,
a_-I{isiJHtrosok 01szágos \Szabad Szakszervezeté.ben

dapest, Gyula n1

'
,·á1os

Bu"

mé_rnöki hhatalában, a -l\la.gyat

Gráriparnsok Oi·szágos Szövetségében és végül a Hadi·
~kkantali:, Hadi.Ör,yegJek (és Ha-::1iá1vák O'l:szágos 'Nent.'."

erős

4.80

MEN IöSZEKRENYEK
i< tádába-n, elői1,t szaln áuyo::; tar-talon1uial:

I, Ipai i, kicsi, cornpl fel3Z.O:IelvP
1-20 szen1~l~ ig
TI Ipa1i, közép: con11)J felsze-1 elve
25---i&ü si'ien1él'y\Hg{
III lpa:ri, nagy-, co1npl fel:::;zerelvP.
150-100 sze1nél.)·ig
Személyautóhoz kicsi 1 f'adoboz;b:1n
Sze111élyautóhoz. kicsi, fflndobozibrin
l\'Ioto1ibidJdihez. zs·:ibben hordhn-tó

Fi

Fl. 296~2-

6~-

1 d1<b

TÁLLYAI FADOBOZ kenöcshöz:
20
30
40
50
100 g1.
fö.88 1s.4s
22- 24-- 0s~ mC:
142.8
2,40
1 d1h
Fogcseppfelsze1 pJ,ás' cunipl.
·2i60
Tyuksze-n(irltió f{•Lsz:ereüés coul]il
6.-1 tzt
'I'yukszerm,gyü,rü , ördög"
2.1 lev:
TyukszemLapasz (S.ancyl)
250
J Sd tinfktu1·a fels:z.-11 elés iiv pálcás
6Jód tiniktura fel~z<-:relés h:iceJi,t esc11, aros
Kö1 ömlakk fels"' , ecset-te~, d-obozhan
SZopó trp. ü' egre
.
LuHizó t!p. csont ka1iltával
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Semmelweis centennáPluma
.Az iH\Olii tudomány hőskorának egyik legkien1é.1_
kelPbh eseménye volt a g}erfi;.ekágyi láz oltának felfe„
d·~zése; e.nnek a -rendkivül fontos felfedeZlésnek száza.dik é'\'fordulójához érkeztünk
194'1 őszén és a jubi_
leumot lílilÖnösen
fontossá iteszi széimunkra-, hogy n
felfedez~ anJ ák százezI"einek· meg!U'~!ntője3 1uagya~ tudós volt: ·lSe1n1nelweis Ignác.
\
Száz év alatt szédületesen haladt az orvosi íudo_
1nán;r mind a betegsi!gek fOkozó'inak megállapitásában.
mind a ~egelözésben és g;l'ógyitásban Pasteur és Koch
n1eg\etik a balf~eriológia .a,fa.pjait; Ehrlieh félfedezi a
Salvarsant, a modern chemothera11ia nag)~~ f1egy\'erét
Don1agk a Bulfa1nidokat .veti harcba· a baktériumok elleni küzdelen 1ben, 1941 óta· pedig egy minden eddigiFleming
nél hal'lísosabh .é_s általánosabb f..:igyve1rt'1
pencillinéveI harcolnak az orvosok pusztitó' betegs-égeh:
egész sora ellen. 1\-lenjÜnk niost s:>áz cszte~1dővel visz:_
s:t.a. Mindez~knel\ a felfedezéseknel\ 1uég se hire, se
hau~va. Bécsben a fiatal Sem1nelweis teljesen érthetetleuill áll az előtt a probPén1a előtt: 1ni az oka a gy:·1_
mekágyi -láznak, 1rnely annyi fiatal anyá:t .ragad ,~l az1
é~ők sorából. Különösen érthetetlenné teszi a kCrdést a
bécsi helyzet
Az .e·gyei'.emnek két szülészeti, ,.,~sztálya
van: csodálatos módon az- I osztályon négy-ötször akkora a gyern1ekág~-'i ~ázas asszonyok halandósága; rmint
a II osztályon.
Egykotu megemlékezésellbiíl, de ina_.
gának Senm:elvreisnek ira.taibÓl is ;~udjuk, hogy aldkiJ::
e ITurcsa jelenség egyáltalátÍ gondotkodóba ejtett, mi"
lye~ képtelen következtetésekre" jutottak és n1ilyen ~o.
gikátlan magyarázatokl\al szolgáltak A l~g,:lterjed
tebb nézet az volt, ~ogy fa gyerm·ekágyi l<iz járványos
betegség, n1elyet pont.osan 1neg nem határozhátó ,.Kozm1h.us" ténJ:ezők idéznek elő Sen ~telweis ezlt (á r1ánt-a·
magyarázatot nem tudta elfogadni - hiszen a II. osztályon pont iofyan .,-Kozmikus" befolyások uralkod!ak
tnirit az 'elsőn: mégis előbbin- a nőlc 'nagy része egés7.
ségesen 111egszülte gyer1neké;t -és az lállitólagos óár·vány
az 1„ osztály falai közé ~olt szo1itva
Seni:n~~lweis láziasan ~mtart-ta a rettenetes b':,tegség
okát. ·l\línt lgazi orvos egyUtt érze i a bet.e,gget. az
anfák ezreivel,
akik minden szülés lelőtt féllábbal a
l"!Írban ér·ezték ma.guka,t
Az akkor·i orvosi szokásnak
megfelelően, nap mint na-p trésZltvett a boncotasokon,
'1og;t· a vizsgálati lel'etek heIJ-ességé;t elLnörizze,. Boncolás után sietett a vajudó asszonyokhoz: végigvi1,sgál~
ta rt,H:et, icsal{ ugy' m'int or·\os_ és n1ed:kus társai Hét.r·őJ .. hét1e teh-21tetlenül kellett néznie a sulyos szepszisben vergődő 87.Ülőnők pusit-ufását.
A tünetek 1nin11ig
azonosak Voltak: az asszony a ter ht-..sség nor·málts tünéieivel, egészséges.:n jeleritkez.Uc a klinikán Megszüli
a gyern1eket; közben vagy egy_két nappal a szüies u 1án
megbetégszik íés \téhány nap alatt 1clpusztul„ :Ugyan_
ekkor a:t,ok az asszon)-'ok, akik otlthon vagy akár vá-1
ratlanul az utcií.n, tehát a klinikánál lá'Szólag Sokkal
ro-szabb köriilmények közt szültek, sokkal ritkábban
bete-gedtek meg,

er

Sem1uclweis mindezt n1egfigJ'eli, de ne1n ké1>es la
kulcsi' t megtalálni. Végül is egy sajnálatos véletlen siet a ~ségitségére . 1847-bf'fl ~ tör\-ényszéki or_
voatan tanára. :Kolletsehka, hirteleu meghal Boncolá:«
1 kii-zben véletlenül megvágta aZ ujját: .nf.hány na)l aJatt
a yt:1nií•l'g·ezés szabályQs fün~tei fejlődnek ki 1ajta 4!s
~ejtéb-

ment-h: tetleuül elpusz· ul
Se1nruelweia
l"illamszerü~n
tátja n1eg az összefüggést: a honckés1·e tapadt borU16-hullarészek jutottak "·a seben át' a "Vérke1íiigésbe: eii!k
f:~rtőZ'ést.
1847 okt-óbereben tra:.·
oli.:ozták a halálos
gikussá \álik az arányszám: 13 nő közül 12" hal 1iteg··:--'„J
ugyanabban a kórtel'emhen.. Semmelweis 1negfigyeÚ,,
hog;r a gyennekágyi láz lha.sopl'Ó fC;rtőzeses tüne·ekét
1nutat, n1int Kollet!'ehl<a, megbetegedése: n:rilván t.fhái
a vajud4 nők szervez:=-té't 1s lbontló anyagok feit;frz.ik.
De hogyan kerülnek ezek .a vajudó nő szerveZe!ébe-?
Hog_~ -juÍ.hat hullar-é.sz a szülésieti osztályra? 1\-iikor
Semn;elw;is go'nlÍoJ_a.tmenéte idáig jut-o:t, "a megold~s
már kézenfekvő volt: az orvosok, niedikusok
elóöb a boncterembe," majd a szü~őosztály1a: Qk ma._
guk , iszik \át kezükön, eszközeiken a fertőző anyagot
és igy alraratuk eHenére szá111t.a.lan asszony halálát
~aguk okozzák,
<Ez a felismerés egyuttal n:iegma-gyarázta az l és fI. osztály 'halálozási a~'áTI;\"SZámn--kÖzti
ktilönbö1,őség okát is A JJ„ osztát,,on ugyanis a kliTI.ika
rendje sze1int a sziillönők eUátását nem Orvosoh:, ha_
nem bábák végezték: ezek pedig nem jáÍ-tak a boncteren1be, tehát itt 'a fertő:\és lehetőség kisebb volt.
Se1nmelW1e is - ezután állatkisé1leteke:t: vegez: nös_
tény nyulakat ;fertőz szeptikus an_yagokkal: ezek csakhamar- el1n1sztult-ak a vajudó gyerm2·kágyi lázas as_z-'
swnyokJ.toz hasonl6 tiine:tek közL
Győry 1'ib(u·,
Sem1nelwe-is_-élete hű Ju·ónikásának -,
a iragilnts sza„·
feijeg~ zése alapján idézem itt azokat
Sem1neln,eis felf 2deZéséról szá'akat
melyekkel
mot ~d:
„l\feggJőz:ődésenthez híven
tanuságot. ke,Jt -i:t ten~
ne1n, hogy csak a jó Isten qsmeri. az.ok )Számát, kik 1uLait.tam, i.dö előtt. •>zállottak silba
Én oI;r mértékben
(oglailkozt-a-m huhákkal mint"-ai1~enn.}ire csak l<evés s-zü.
lész fojllaTuozott, Ha ezitl más orvosra is értein azzal
,-cSak egy oly iga_zsáj{ot kivánok öntudatukra' hozni,
an:elyet az emberi 111em mérhetetlen szerencsétlensé·
gé1·e, ~nnyi ~ok évszázadon keresztiil nen1 ismertek fel.
Bármily fájdalmas 'bárn1íly nyomasztó ez ,a beisme„
rés, !n em a Ietagadásban rejlik az ellenszere, és ha nem
al{arjuk, hogy á-llandó"'á 'legyen n szerencsétlens~g, ak~
kor ezt az igazságot az összes érdekelteknek tudon1iására keJI hozni ci

' A ., 1na.~a.c

„

1

1

1

Senunein•-e is a.zonnal hozzáfog a baj 01v~·s1ásához:
elrendeli hogJ a sziilőoszitálytá c8ak olyan orvos léphet
be, aki :kezét, müsze-r-eit előzőleg_ klóros vizzel temOs~
sa. A kló1 erélJes fertőtlenítő: elpusztitja a szepszist
okoz.ó baktériun~okat és ~gy a vizsgáló or'vOs n-zm fer·
tőzhe.' i a ·szülőnőt
Az óvintézl\ed.és bámulatos erM
ményre \·ezet: az I. osztályon a halálozási arányszám
egyik napról a 1n.ásikra lecsökken és. 1nig 1847„ ápriUs. ,·
ban csalrnen1 minded ötödik nő elpus7Aul 'addig az év
végén már csak száz közül ·e gy.
1

•

(

<.

Semmelweis 1nindent elkövet,. hogy tauít;isát. világ- ,
szertie 1negisme1jék és a klórosviZzel Való fertőtlenítést
alkahnazzák FáradoÍását t.ragikus megnemértés ~dséri;
pedig sok hel~ en _9lJ an kezdetleges higéniaf \Íszonyok .
közt szülnek az asszonJ ok, hog~ a Se1nmelw~is-féle
rendszabály alkal~ására.' ugyancsak szükség volll11,
Hitelt érdrmlő adatok szel' int 1>éldául: 1,1 jénai klinikán·
háro-ni .éven át minden s:úilőn(í elpusztul!
lázban Sen1n1ehveis 1negfigyelését éli

Y."69-fl-5-eeeúetud~m&.nv-i
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Dc. 'fdbz, t;u~rz:.táv ,,ft 9-IJÓ'1/~rz:.ecúatcúta.„i i~meceteú fek.„tő..ség.e a.
m(>decn '1116rffl~rz:.ece.s.rz:.i kikéfr..zú6e„ '' chnmd tQ.r;t
ta.ct ető.a.dá~t a. w6g,11.srz:.eri~mer:eti 7fl.tket&efl.
(VIII., ateő..i-ut Z6.) /t.erzdete: d. u. 3 /46 6ea..

:

sát először a bécsi egyetem folyóiratában Hebra Ferdi_
ánd publikálja. l\iaga Semm,elweis Európa n1ajdne1n vala-11
n:.ennyi szülökórházának vezetöjév.el közli. f_elfEdezését
és ké.ri hogJ· a szülöniík iérdeké,ben alkallnazzál\ eljárását. Kisőbb !az 01vosi Hetilapban közli „A gyer111ekágJ i
láz kóroktana" cim alatt tanuhnányai ·eredményét
'l'ragikus hósköl:teménybe illő az a küzdelem, melyet
Semn1\elweis az irigységgel, féltékenységg·?f ér. nein
utolsó sor bau a tudatlansággal ~ív Klein professzor, a
bé-csi szülészeti klinika főnök8' felelősségl"e vonja, hogy
a tragikus statisztikai adatokat \nyilvánosságra hozta;
1nagántanliri képesités iránti kérvényé.t előbb "issza„
utasítják 1ma-jd azzal -a n1egalázó feltétellel fogadják
el, hogy'a hallgatók előtt élő 1::.mberen nem ~emonstrál
hat csal\ bábun. Azi elkeseredett Sem1nelweis ekkor ott_
ha~yja a. bécsi egJ~'z-ten1.et !és a blldapesfi Rókus-kórháznak lesz a fóorvosa-, majd az eg,rete111 tanári katedrá·
ját is elnyeri, Idöközben egyre '/folytatódnak Sen1mel'veis és :-theóriája elleni támadások VitairataibaJ:1 sikra.

Ez a, népi deniolcr-'ác,ia felé tö„ ö 01.szág, •sz n.
szakszervec,etek egy·ik legkomol11abb -vívmánya
és ettől neni szabnd tágítanunk. Legyünk résen
Ne engedi1ilc, hogy kerülő utakon akár P·esten,
a/cár vidéken, különböző roharnokat intézzenek
ez osztatlan \munkaidő !megdöntésére.
De Vf.JllYÜlc tud01násul azt is, hogy a munlca
r e1111el .9-kor kezdődik és 5 órakor <ér vég'.et
Nem lehet llZ ügyeletes Bzolgálat kedvéért, lényegében pusztll miegtalcaritásként, U2-r e berendelni a qyógyszerés.zt, hogy este 8-ig dol_qozzék, - rnivel délelőtt ugy ísincsen mur;ka Nem
lehet szabadnapokkal diiazni nz ügyeletes szolrirílatot tartó gyó_qyszertríri dolgozókat. Nerii
szabad végzett _qyógyszerészek helyett gya/cmnokoklcal ;nspekciózni a főnök urnak, mé_q olyan
cimen ~sem, \/wgy „be akar.fa pciu/colni" őket.
Ezt a néhd.ny esetet csak ugy kíra_qadtu/c a
sok közül. De r•an ennek . még i11en >Sok közismert r•áltozatn Azon leszünlc, hogy az efajtci
?Jfaszaéléselift az 11i Vcol.lekti1•-'zer ződésben ha
tri?o.-zott(tn é'-! 'végl-egeesn 1negs.züntess-Uk.
Ez azonban nemcsupán Pestnek szól, ha11<ein

sz·áll igazsága 1nellett; közben azonban idegei felörlőd
nek„ Az igazság birtokában látnia kell, hogy tanitásait
nlellőzik és lennek kÜvetkeztiébeu la sziilőanyák r-etten1e'tes szenvedések közt iel.pusztulnak
47 éves korában a zseniális tudós teljesen összerop„
pan. Ehnegyógyinté11etben '.fejezi be életét, tragikus
ntódon éppen abban a betegségben, u]Jelynek n1egelőzé~
~éért egész életébzn küzdött: általános szepszisben, Ha_
lála évében már serény munka folyik Pasteur· labor atórhunában és nem sokkal késObb a mikr·oszkóp alatt
csalhatatlanul igazolódik Sem1nelweis feltevése: a. bon1ló
hulla.r-és2':ken nl1ikr-Obák milliárdjai nyüz5ögnek é.s ezek
oli:ozzák a halálos g,_·e1m'ekágyi lázat
Száz éves Semmehveis (felfedezése. Gondol,junk visz'"
sza a szen\- edő bét egek életéért és a. ,tudományos igazságért folJ tatof.t 11á1atlan küzdehnére és hódol~unk a
mcgíÚentett asszonyok niillió 1nevében fl t1a,giku8 sorsu
111.agyar tudós cn1Iékének.
Dr TUR! PÁL

a uid1;/ci .vá1 Óso/c ~elé is . L~11utíibb Makói ó.l /cap"
tunk olyan lú1 e/cet, hogy a gyógysze1 tár .. tulajdonosok 1--2-ig b:eufrjá/c a patilcái/cat, telwit
rnegszakit1rílc az osztatlan rnunlcaidőt .Makón ez
csak néhimy frnunk1tvállcilót érint, máshol. többet. ÍJ1 szá_qos viszonylatban-igen sokat.
A'z a \legérdeke,;ebb, hogy ilyenkor 1endszev i·nt az alú;pán és tis_ztiorvos keid.e11ién11ezésé'te
hivatkoznak A vé_qén azt<ln rendszmint kiderül, ho[Jy a :tukifdonoso/c annyit járta/e a hatóságok nyalcá.ra, míg azok lwJlgatólagosrm tudonuisul riem vették a szivfacsaróa11 fontos !kérelme/cet . Tcrrruiszetesen mindig na_qyon üggelnek
rá, hogy a közegészsé_qü_qyi, sőt a rnunlcás-szemJJOntokat félre ne1n é?thető módon lcihangsulyozzák
Velünk szemben, a 1ni iogain/c megnyi.r bá„
lása árán ·- fefosapnak munlcás-védebmezőlcnek
L·együnk résen ÉS tt paragmfusokkal dolgozó
a.lispánok és tisztio1vosolc is álljanak őrt, nehogy a.z osztntlan munkaidőt bárki is jogtctla11111 kiiátszhassa
Az ilyesmit csak el kell /;ezrLen>. Egyetlen
munkás engedékenysége 1>agy szolgalelküséqe,
az egész munkásságon lüt sebet „ , •
( sz)
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Ferenc~és

J-~ „l{t?i:>ei-; FigJelÖ" novemb-er elsejei szá1nában F e_
h é r i Ar1niand f;iportja _hü képet •fest Nagy J'.e~enc politkai és emberi páiyafu_tásftról„ Bennil.nk-e't ez a Je_
l~itézlett l!lÍJlisztefl.odllök, ez a \tragikus véget -ért pályafutás ma már ·alig érdekel Arinál inkább az; alábbi né~
hán5: so1·, mely Na.gy !Ferencnek a/penicillinnel ,al&
kapcs·o1atát Ie1lllezi 11 ~. Ki tudja„ 1nily.e~ és 11nekkora sze~
_repe vain a volt \'l1Jterikázó főffiiniszternek abban, hogy
1

olyan l\evés penie.illin kei\µI hozzánk, a 1rnagJ ar beteggk_
hez De hadd beszéljen maga a:~ikk:

•

_

'Mit müvel a minisztei·e1l1röli:sé_g:c1n '? Ídejébeq__ kezdi

felszedni ff horgcinyait. v11;gyiS egész csöndben' el:a.dogat_
iR nE>g~v~nnég,y hoűidját, felszieJ::•lését, egy-ébként, amint:
az.t a politikai rendö1ség má_1 1ég bebizonyította.. szt~I
vezöje- és le~ke az űsszeoisküvé~ne'k elrepül Mos.i'k\ ába,
Pá1isb3., Londo:niba., Washingtonba ' (egy szót ~en1 tud
idegen nyelvrn) s..- Arqerjkában n1::gkőti nagy Poli1tiik<li
üzletét :Oe B1-ég haz.ajiöin:, lll~rt_ e.gy inásik üzl\et ~ebo
nyolitá&:á( el k:-n:I dntézni-e

~A.. felsza;Padu:lás után a népjó:Iiéti minisz térium l2gnag~-0Ub gondja a teljesen kifosztott gyóg.y.;·zertá:rak
1

ij·esztő g,yógysze.1 hiányának ~té1 dése
A
NefuZ etl;;Jöz'i
Vörösk?r_eszt, az Eg.)iesül1t ÁHam·ok s a Joint jótékany_
ság·~ át1nenetiJeg Sf'>gít 'H: bnjokomi, Svájc is sok gyóg~ _
szeft fi j'ándékoz de örökké n:!m _)ehet gyógys·ze11é1't koldu'hii s egy n1ng,ar Yeg~i é1dekeltségnek nJilnden igye_
kezete azon 'an, ho:g) prn1-Ícillint és strepton~ycinit sze_
1

Lord Fle1ning hat.aln1.a~ találm'ánya a peniieil!lin
E:>:t két hel:y5n készHik: Angliában és az Egye~ült .A!lJan1nkban DollárJ~-éJ.dés al fu_f'.gsz·-1fz:éf'.1e é:s nekünk az-infláció a1Htt sokkal több dollárunk volt, se1nhogy 11€
1udtunik yo1nfl penicillint váis:árolni.
Akko1 több ujságban n1~gjelent a hh ho:gy imuiát
l\íagyarorsz.á·g"on iS- _'\"lŐ tudj-ák állitani ·
penicillint
E:z1-k a közJé....,Pk té' es·-ík_ vx:rl-t~k Szó se:n lehet il'l'Iól,
hogy akár az nlm erikai, 11Ucár nz aill!gol érdekelt-s-ég friaQja kezéhő~ a penicillinigyáut,ás titkát, 1nindőssz;e a1 ;ról
voli: Sz·Ó, hog~ dollár fejében penicillint hozzunk JrJ.
Miután nincsen vámhn ifa s gar,dán~odásunk kötött
a penicillin_ügy Nagy F~1·enc kez·ébe Kerül Egy~zer ~
csak azt ,kezdték I ~íbe~g0t1rni a vegyiipar kön~iben, hogy
b_ij valJ.1 n penicillin behozatal ikö1ün. mert a kox1náüy
valutári·s- és e.gyéb is-n1erf'tlen O'kokhól elzál'kózik a penicillin behozatala elől
Az figész ügy és annak iuinden honyad:a!J.1na a 1111l1liszte1 elnökségen játszódott le: ott kilincseltek az: érdekfltek ·és ott is dült el az egész dizle.t
,A józan éSz azt ]{!Ö:v:ltel1te volnn, -· így /beszé1{e~c
politi,kid kör•ölkben - , hogy a penicillin behozatal'át épp
ugy,- áiint minOeu gyógysze1ét, 1ábizzák a, gyóg,yszer_
á1·u nag_ylcr;reskedők1\e akiknek év;tizedes külföldi ka11csolataik vamn,ak s akik százával hoznak be oJyarn
g_~ ógyszerké-szitményeket, amelyeknek a11gol és fr ~u~cia
feli1 atuk va.n. Ainde •eki{ol' ·kisütötték n. miniszterelniikf:'ég:•n ~ ig<n a minisz'tel{'l:nöíkségen és nf!m az a;rru
illetékes népjóléti '111iniszté1 iumban! -- hogy ':l'ler-én~ let yolna a köz.egészségügy etle-n :Hugol fellratu penL
cillint fo1_galomba 'hozni, ._ine1t angolul nern 1nindenki
'é1 t csak magyar f'efl.ir-aif•U ~11icillint szabad m~1.gán'be_
1-egn:-k, klinik:ínak és kórh~z.na.k juttatni

;t

1

a Penicillin

Az V. Magyal"' Gyógyszerkönyv elé

-Ezt u bölcses-éget_ Ugyan se gyógysz~erész, E-e- or..-03
n?n1 tudja ésszel tfe.lé~ni, ine11f '"égre is nJiiidElll n'.yel-.
„-en a~;:fb sz.ámjegyiek_ vannak é~ -:.i:ki ért a Riámokhoz
aká1n1ilyen nyelvü is a feli.t•ás. mindenkf 1u·1g tUdj~· .
inortdani. hány százezer egySég 'an a dobozban. _de ez
n-eu1 1ett volna ,üzlet
A 111:11gy bolt obt k~;zdődik~ hogy
az angol--ameriJkai €r-dekelt~égg~"!!l olyan megállapodást

lrta: LIGETI VIKTOR
(F oJytatás )
,,KésZits
ezer gramm vidraeleckllev"élből
hanem:
„Végy
Foliornm Trífolii fibrini
1000 gr
mennyiséget és készits

lcöt.ö,rtünk, hogy __ a pt-~1'.'icill'in „snbstiancia~' formájában,
t~_rtányhan érkez!k .s itt Sudape..s-ten
azután ~ , e.gyi_~
gyár n1e.gfehllö egy~-égekre osztja s_ magyar cf-eliratu
cso:r;t-iagolásban hozza for galon1ba"
~
Ezt_jntézi Nagy Ferenc -!barátjának :váJllalata-, de
kénytelen volrt ebben a kJétsiégtplBnlÜl- jó üzl~tbün osz_ ·
tozini eg~ később beki !pcsolódott ~kő1bán-:Ya1 gyá1 teil~ppel:
a PaBk és társai kft _v<e!l
Ez az idézett véle'!llé-ny-, alapjában i.2.'az. de ne1n '
el1ég szak~;ze1 ü
Ép f)i'Jért idiéz:zülc -~ZI egyik verricillin~
é1dekeJts·égnek (P<ililc és társat a budap·<:isti törvkny-

(Csak példaMéppen idézm1, mert az Extr •rrifolii fibrini spissnrnot a.z uj gyógy.szerkönyvb2
nem ve11ném fel),
·
'
A VIZSGÁLATI MóDSZEREK
egyes készitményfllmél és drogoknál tul kompJ!ikáitak és hossza<l.aln\a;sak Ennélfogva sokan·
nem szívesen, vagy" ~gyálitalán i1em is végzik el\
őket. Helyesnek tar tamím, h.a az ui gyógyszmkönyvben néhány miikro-anaJitikaL vizsgálat is<
fel lenne ·véve, melyelket percek alatt el J.ehet
végezni és amelyek ~ényeg1es anyagmégtakaritás·sal is járnának,_ Igaz ugyan, hogy ilyen mikr a-analitikai vizsgálatoumt idősebb kartársaj\1k
nem tanultak, de részükre a szaksajtóban és a
továbbképző tanfolyamokon e1z.eknek miben]été.t
és lefolyását i&mertetni lehetne llyffil mikrolremiai reakciókait főleg a poralaku drogoknál, dé
egyéb ké'szltményeknél is eredm'ényesen lehetne
hasznáJni A IV Magyar Gyó,gysZ:erl<ilnyv a
Hydrastis Ganad!eúsisrrél ir elő ilyen mikrnkémiaj reakciót

Rzék céghivatalábfün) 47 538 ~zám ala-bt [évő jf'lentéséböl az ·alábhi sorokat.:

- 1946 u~_qls:ó hó:n~a;pj,a;iban felv-ető<lHtt a ~ondOJ.at~
ho·gy ])f>nicillint impo-rtálunk a hazai penicillin-á1alc l'{l
t1ö1 ésé1e (EnnJél a pontná] igaza va:n az- ié1dt"!kfiltSléig·
nek, 111P1 i: a :ÍrJsz,abndulás után nyug·atr61 11já11dékkéP~

1wn é1~zett. peniciJllin j elellt:éikeny rés'z.ét hűnö,s k"'zek,
ki-.;ttték a fekt>tepiac1a. s _éZ1t ·a min:dcnrn1é1 fontnsalbh
~yógysz.:'.rt jóformán c~ak a TeJeki.-téren 1<'het(~tt vá_
n§rolni) l{l re'.$·kedcliui osztá~y;unk a,bban nlz irányban
t<:>-.;·ékenykP<le;tt, hogy n .µenicillirn:t n eln ildi}ze1C'lve~ ha_
no'1n „s-Uhstanrtiáhan" _i1npo1tálja, ami áltnl n gyógyszfer
áia olcsóbb lett. Ug;i;an0kkor vritJő<lött fe'l1 a gondolmt.
hogy az n~m21 ikali oJiajoS penicillin 11ünit•á:j"á1 a mi ma~
gnnk is készitünk olajű's_ penlt:ilHnt, s up:y hozzuk forgdJ.01nb:1i hogy., az speciális :fieCslkendők rnélkül ::i1J~{aln1az_
ható ](,gyeÚ
Fo1 galg,rn\ba 11ozi.tuk a Ilf>nicil1int ikúlfl···
1

1

csoi:.nngolásban iis. '-'

Ez n1ind igaiz,

de az a haL

----·......,.-~="""-----~--"---""""----.......:.-..!6~6~

hogy a jHl~ntés- írói

c"ak a gyárf·ási tény~;;,őkről --tudtak, "111~rt bizouyát'a i~,..
n1e1·etlen voJt el&ttiik fl -·· legnagydbb kiadási tétel,.,
iuni e1visr>lhet'E1th•nül m'eigdrági1 ja a ~udapesten forg.'1·
lomba ke1 ülő pH1icillint
. - É1 dleke·s ország nz önöké
mündotta e s·orqk.:.< _
iró_jának J)á1 napp_a.] f'zelőlt 0gy 'a1nc1~kai úr ·~ Dol
lárrnl fizrtiik fi 1wnici1Jirnt, . :éppugy, mint ~nind:;Uütt a
világon, mert hisz do'1lá1t~rülPt1:ő] sz.árn1azi\k. S ::i,z
pg•ész 'ilág:ot á!ffogó nagy dollá1területen ~incs egyet_
lPn ország, <ihol a Pl'n1ci1'Hn Ülyan drága volna'. mi-nt
éppen Mag) n101 szágon
.
1

E16fizetéei dii 1

,l hóra
15,Negyedévre
41;.Falusi törpe gyógyszertár·aknak:
1 hóra
10 S hóra
25. Szakszervezeti tagok:
7„.1 hóra
3 h6ra
10 ·-·

forlnl
forint
forint
f~rint
forint
forint

P51statakarékpénztári 'CSekkszámla uáma. i40l.

.,

A HYDROGÉN-ION KONCEN'I:RÁCió
meghatározására a IV Magyar Gy(\gyszerkönyv nem tartalmaz rendelkezéseket, pedi.g
egye;; .,gyó,gysz1erkészirtmé11yeknél az egysze1rü
hgye11gén lúgos" vagy Herősen sava11yu" megh'1:tározátS helyett fül lehetne tünteitni a pHkoncentrációt Külön<isen fontos volna a kémhatás ellenőmése az injekciós kéazitményeknéL
Ebből a célból fer lehetne· venni egy pHkoncentr ációt megállwpitó indikMm papir1t, talán „Charta exploratoüa univerzalis" elnevezés\·
alatt. Hyen indiká,to;rpapir itt nálnnk is készül
és dobozában pH-koocentrációkat jelző szinskMa van · beragmsztrva.
AZ EDDIG MEGJELENT GYóGYSZER'
KöNYVEINK
nem- engedélyezték a konzervá1ó · szerek alkalmazását, ped(g .na;gyon jól tudjuk, mennyi bosz ..
szuságot okoz egy-egy megromlrrtt szirup vagy
megpenészedett sfü„ü krvonat A gyógyszer·könyvnek ilyen kor1zervativ szigorusága ma
egyáltalán nem indokdt, amikor csekoély cukoIkiutalá;sok _folytán szirup sz.ükségleteinKet alig\
bil"j uk fedezni, a készen .r endeJt szirnpdk pedig1
gyakran glycerinnel, melaszal és krumplicukorral. vannak hanüsitva Helytelennek tartom a
62. 5 százalékos szirnpoka<l, amikor csekély kmr-

zerválószer hozzáadásával kevésebb cukorral is
a célnak megfelelő szirupokat készithetnénk éo
€~- mellett t?ég szilupjaink tartóssága is biz•to.sitV;:t. J-e11ne„ A para-oxy-!benzoesa.v estere-i kitütfő és áritalmatlan · konzerváló-sze~eknek biz.a ..
ny ultak .és nem egy külf9ldi gyógyszerkönyv
használatukait kimondottan előhja. Azt hiszem,
hogy a kar tá~ak szivesen venruéa{, ha az uj
gyógyszer könyv a könnyen romlandó készilrnényeknél megfelelő ártalmatlan krrazerválószer
alkalmazását engedélyezné.
AZ EL:VIONDOTTAK ALAPJÁN
elgoRdolá3aimat egy.két pé!d>j;val is s•Zer etném
szeriíléltefaü és j)edig ugy, aho,gy egyEs gyógyszer eJk gyógyszer köU1yvi eJőir ás át elképwltem
Alapul a 1"17 Magyar Gyógyszerkönyv szövegét
vettem, de azt, ahGl szük'iégesnek láttarn, kibő
vitettem:
FRANGULAE CORTEX
Bengekéreg .

Az e,gész Középeurópában t.ermő F1 anguk1
(syn R•hominus Frnngula L..;
Rhamnaceae) kis fájáiról lehámozott kéreg,
amelyet használat előtt legalább egy évig rak
trir on kell tartani
~
A 10-30 cm hosszu és L5 min. v.aistmg
l<ére,g csövekbe göngyölődöitt d~rabjaínak külseje szürkésba.rna, ha megkaparjuk vörösesbatna. Par:aján s~ámos fehérszinü, klereszúb'e me1g..„
nyúllt par a.szemölcs látható'. A kiére,gcsövel< belső oldala voröses sárga ;s vagy telje:sen sima,
vagy ho.S!Szában gyemgén vonalazott és ammonia oldattal megnedvesitve, vörroo szi11ü lem
( Borntr iiger reakció).. Töl'lése r övi<). ro·~tos
Szagtalan, nyálkás, kesernyés izű. Hamuja 3-5 százalék
Mikroszkópos vizsgálat.: A Vörös szinanya.
got tar.talmazó Ja;pos s.ejtü para abtt az elsőd
leges kéreg tangEmcionáJis fa ányban ny"gi.1yúlt,
vasta,gfalu collenchymatikus sejtekből áll, melyeket fokozatosan vékonyfalu parenchym sejtek váltanak fel, amelyek az els·őod:leges kéreg
na:gyobb részét képepik. Ezek a sej,t<>k a.pró keményitőszemekkel vannak tele, de köztük .igen.
sok sejtben caJciumoxalat rozetták láthatók A
másodlagos kéregben 1-3 sor széJ<;:s és 10-25
sor ma1gas sárgásbarna szinü bélsugarak húzódnak. A háncs3ugarakban feikvő háncsrostcsoporto]{ .majdnem cz'.„telenek, vékony Jumennel és rétegezett fa 1lal biró rostokból álJnak A
hánc8~nvalábokat fiókos rostok övezik, melyekben 1_.:l ma,gánycs calciumoxa1at k1istály látható Kemé"nyitő. és calciumoxalat 1 ozctták a
má:sodlagos kére-gben is találhat.ők, de kősejte
ket a kéreg úem tartalmaz.
Alnus Miller

A GYóÖYSiERESZ

Ila 2 ceuJJtigrarrmrríyi porát néhány csepp
tömény szesszel megnedivesited és utána vizzel'
fE[higitod, néhány esepp ammonia oldattól vörösesbarna szineződ.és képződik Amenny,ben a
;,zineződés zöldesbarna lenne (antluanoa jelenléte), akkor a drogot 3 úra hooszáig' 80 fokon
mel~gitsd és csak ennek elvégzése után használhatod fül, vagy adhatod ki. (A friss kéreg
111em adja azonnal a Borntragei' reakciót. Mela.
g1téssel a hánytató h&tá1su a,nth1rnhoa g1ucofran.
gulinná oxydálódik)

A GYóGYSZERKöNYV KIBőV!TÉSÉVEL
felmerülő költségek m~gszapo.rodását még eg).'.
helyen l<lhetne behozni Ismeretes ugyanis,
hogy a IV. Magyar Gyógyszenkönyv nem csal;:
magyar .nyelven, hanem hizonyos példányszámban latinul is megjE,lent •a, külföldi intézetek és
érdeklődők r és~ére. Felrt;ételezem, hogy ezek
csak olyan ingyenes tis~teJetpéldányok vo!1tak,
amelyekért esistleg cserepéldányokat kaptunk
Az uj kiadásu gyógysze1tkönyvnél a latin kiadást mellőzn<mi, de a külföldre való tekintettel, no meg hasonlóan egyéb külföldi gyógysze.rkönyvekhez, egy;és ikészitmények alkakrészeit nem magyarul jeJölnéllll rríeg, hanem közhasználatu latin terminológ•iávaL Tehát nem írnám:
N A' 'Í' R l

uM s A

L I

e yL l e uM

Natiíi salicy/a,. Nátriunrnalicylat,. Sal1.cyZsavr1'
nátriurn
COÓNa
(1,2)

160.0
\,

Fehér kristá.lypikkelykék; szaga nincs, ize
édeses sós, V<% egyenlő sulyu vízben és· 6 suly.
iész szeszben cldha:.ó Viz,es oldata kisé savanyu.
Azonossági vizsgálclt: HBvitésko1: phemolszagot árasztva m€1gtszenesedik (phenol-eredet),
a lángot élénk sárga szinüre festi (nákimn)

Hig vizes oldata (1 :1000) fenichlori<l-i:JL
<lattal ibolya szint öl.t (salicylát).
Oldatában {l :50) sósav fühér küstá:Lyos ·
csapadékot ollrnz (salicylsO!V kivál<l,s); ha a csapadélws folyadékot aetherrel rázogatod, a csa,
padékot az aether feloldja.
Tisztasági vizsgálat.: Vizes oldata (1 :10) .·
súntelen le,gyen; ez az toldat néhány órán belül
is csaJk alig szineződjék meg (kátrányterrnék•k
és vasszennyezés)
Próbája (0,5 gir) 1-2 ccm tömény ikénsayval eldörwölve ne pezsegjen és ne :bamnuljon
meg (kaibonát és organikus szennyezések.)
Oldj 1 gr nátriumsalicyláfut 10 ccm vi?Jben
és elegyits wz aldathoz 20 ccm szeszt. A7J oldat
fele egy csepp glyce.rines n&t.riuinsu!fid-olda.ttól ·
ne változék akkm s·e, ha sósavval megsavanyitod (fém sz·ennyezés) Az ,oldat rmásik fele salétrom sav;val megsavanyitva, néháilly csepp
báriumnitrát és ezüstnitrát old.attól legfeljebb
alig tejesedjéik meg (szulfát és klöri;d szennye,
zés)

Sziikség esetén a

következő

módon állitha„

tod e!ő:

Keverj össze tágas· porcellánedényiben lrnvés viz hozzáadásá1val sürü péppé
ACIDUM SALICYLICUM
150 gr-ot
és
NATRIUM HYROCARBONICUM 90 1gr-ot„
A szénsav kipezsgése után a pép enyhén savanyu kémhatásu 1'egyen. Majd pá1rold be vizfürdőn 50-60° -ot meg nem haladó hőm~rsékleten.
A keleúkszett !lzárnz nátriumsalicylatot szükség·
esetén forró szeszből, melyhez kevés ae:the11t
adtál, kr istályosictsd át

EZEK AZOK A DOLGOK,
melyek a IV Gy6gysze11könyvben vailó lapozgatásaim alatt eszembejutottak Figyelmem
természetesen nem terjedhetett ki mindenre,
mert ha egy gyógyszerkönyv teljes anyagával
akarna az ember foglalkozni, akkor a!rról vast&g könyvet irhatna. Tamclmá,nyomat igy csak
a fenti. néhány momentumra korlátoztam., Ha
esetleg néha tuHl\ttem a célon, az csak azért
történt, mert azt s~er eném, :µni minden magyar
gyógyszerésznek legfőbb óhaja kell, hogyl~wen,
hogy az uj Gyógyszerkönyvünk vi[ágviszonylatban is az elsó1c között kapjon helyet, de arra
is számitottam, hogy az által&m felvetett prdhlémákkal és egyebekkel is a kaüárnak foglall'- ·
kozni fognak és igy sok j avasla.t és hozzászólás
e1 edményekép)ien mielőbb ·elkészülhet az v„
l\Iagyar GyógyszerJ~önyY·„

!.. GYÓGYSZERÉSZ
nlá~ port e_~tálni tilQs
Rézgálic ezitilisa után
(Cupr _sulfu1icnn1) a szitát alaposán el h.:ell mosut és
jól elöbliteni a ~sapnál Csak ki111ondottan száraz szitán
(Fol) tatáJ>)
szabad
s2,itálni, a.kár belSöleg.:s. akár külsőleges a Por.
Legutóbbi \cikk,:m folytatásaként az edény1ne-soga- _
Az ehuosó '.edé_n;)ünk és az l~blitö, lnindig ragyogó tiSzta.
. t-ás-sal kapcso!aitosan -a mérges edén)eket hagytam Utól„
legJen,
ugyanugy .az elniosó zuha. js.. Olajos vagJ kenő
jára. A mérges edényre nNir· a ttccptárius ZI.ülön felhh···
csös
dolgot
iaz elmosó ruhával feltörölni nem sz-a-had„
a fig~ elmet, sőt i,tz első mosást iö végzi el, hogy ezzel
Ha
i:y
_smi.
kiön1Iik, füréSzport használjunk a felszedéis dÓkun1entálja ennek fQntosságát. Tehát lelkiismeretii
dolog, hogy erre különös gondot for~ditsunk A réz pa-- _ _sé,hez, vagy n1ás valmnU)en rongyot, a.mit leldobha.tuÚk„ Mosogatáshoz )nindi'g szappanos vi.zeit, üvegek n10tentulákat 1ninden egyes alkalon1mal vin1ntel sikáljuk
1
sás~; ha azok ujak, tiszta vízzel történik, utána !ámeg a rézedényeket (mozsár, t€afőziÖ) ,an1elybe gyógJ.::
dába
1rakjuk, ho-gy a viz kicsurogjon. A (achba csak tel-,
szer' keriU ,p1sztázrii nem szabad se1n kívül, sem belül

fl.iil

Alosztályi közlemények

,A spatulákat tnindcri héten egyszer fényeSr·e kell s1nirg_
lizni és

utána

elmosni

és szárazra _. megtörülni.

A

tiszt.a ·edények visszat/akásánál üg} eljii~k •rli'ra, hogy az
edényekbe a hasonló nagyságu keverők (pistilusok) kerüljenek, ezzel sok bosszuságtól kirnéljüli meg a f._ceptáriust különösen, ha sok dolga van -és sietnie kell Zo ..

'

lnáncedénybe n1indig

fake:verőt

teg)·ünk,

ebbe
többnyire kenőcsöt kevernek űvegedényekhez (stucc töl(Sér, pohár) rn-indig küfön tis21ta ruhát használjunk„ A
sziták tisztántartására is ügyeljünk. :Fontos, bog;\ a
belsőleges·· ~s !'-· külsőleges poroknak is külön szitája és
külön szita11apil:ja legyen és ez mindkettőn fel le·gyen
tüntetve. Ugyanug.~ mindkettőnél szines szitáknak is
kell lenni, továbbá k!>ll lenni. egy ki~lön be1só1eges szénszitának és egy külsőleges hig.auyszdtának is; az utóbinert

jesen '.kiszáritott üveget ·rakjunk, mert ha 'izes -~s ebhe
benzint olajat, kloroformot stb. öntenek, az kicsapódik
Visszahozott üveget először kifőzzük s csak azu~án
moshatjuk kL ügyeljünk p_rra, hogy SZll·gos, illatos vagy
olajos üveg ne kerüljön közé. Ezeket külön kezeljük, la7
előbbit áztatjuk az utóbbit pedig \1ueleg szappanoldat,
tal mossuk ki. Íla azi üvégeken fehéres Ierakiidás van,
sósa\val leu~aratjuk Az :az ü~eg, amelybe ha vizet ön ..
tünk gyöng.) özik feltétlenül olajos. Vannak anyagok,
'
amelyeJ{ ~ luggal,
se1n só.savval nent Jönnek ki.. ·1\:z1
megpróbál_juk spiritusszal kiöbiiteni. Ha ·h:átrányos d°'
logról van szó, akkor· b-enz-0llal öblitjük Id„ Ugyanc.zekel
a. módszereket alkalmazzuk a standedények ki.mosásánál
is„ !Ebben az esetben, ha olajos standedényről \'an szó,
a.kkor mosás után e,gy csöpp "(alkohollal kiöhlitJük, egy
kis szűrőpapírra leboritjrtk és igy hamarább kiszárad.
(Folytatjuk,)
(P, L. Y,)

Torok· és sz6JCireg fertötlenltésére és kezelésére

PELION
1

lorekGblH6,

Az ériékeny és gyulladásban lévó nyálkahártyát nem szárítja, a fájdalmat enyhiti,
a gyógyulási folyamatot gyoraitja„

Csomagolas .:
100 g··os üvegben

lh szerzési ar :
fi, S.-

+ 20°/o f

a.

El•disl ar:
Ft. 8 --

Forgalomlo/a hozza :

Dr. WANDIR gyógyszer· és lápszergyár rt
Budapest X. Postafiok 7.

A GYóGYS!ZER:li:SZ
Hig vizes oldata (1 :1000) ferrichlorid-oL
dnttal ibolya szint ölt (salicyiát)
Oldatábm1 {l :50) sósav f'ehér küstá.lyos
ésapadékot dkO'z (salicyls(IJV kiválás) i ha a csapa&ékos folyadékot aetherr el rázogatod, a csa
padékot az aether foJoldj a,,
Tisztasági vizsgálat,: Vizes oldata (1 :lOl
súntelen legyen; ez az !oldat néhány órá11 beÍül
is csaik alig szineződjék meg (kátrányterrnékek
•
és vasszennyezés)
Próbája (0,5 gir) 1-2 ccm tömény kénsavval e!dörzoolve ne pezsegjen és ne :balr1nuljon
m8g (karbonát és organikw szennyezések)
Oldj 1 gr n&triumsal:icylwtot 10 ccm vizben
és elegyits az aldathaz 20 ccm szeszt. Az oldat
fele egy csepp glycerines nátriumsru!fid-olda.ttól ·
ne vá.ltoz.ék akkO'r se, ha sósavval megsavanyi- . ·
tod (fém szennyezés) Az oldat másik fele salétrom sa.wral megsavanyitva, néhány csepp
báriunmitrát és ezüstnitrát oldattá! legfelj"bb
alig tejesedjék meg (szulfát és klori,4 szennyezés,)
0

Ila 2 ce:rutigrallllll11iyi porát néhány csepp
tömény szesszel megne:dives;ted és utána vizzel'
fEahigitod, néháll1y csepp ammonia oldattól vörösesbarna színeződés képződik. Amennyiben a
~zineződés zöldesbarna lenne (a11thranol jelenléte), akkor a drogot 3 óra hoss<fáig 80 fokon
mel~gitsd és csak ennek elvégzése után hamnálhatod fcl, vagy adhatod ki. (A fris& ké~eg
Sziikség esetén a következő módon áUithaIllem adja azonnal a Borntrager' reakciót. Mele- ,tod 1elő:
gitéssel a hányitató hatá13.U anth!rahoi g1ucofrangulinná oxydálódik)
Keverj össze tágas porcellánedén)"ben lrnvés viz ho:zzáadásáiVal sürü péppé
A GYóGYSZERKöNYV KIBőV!TÉSÉVEL
ACIDUM SALICYLICUM
150 gr-ot
felmerülő költségek m~gs~a.porod:Í,sát még eg_\'.
és
helyen lehetne behozni Ismeretes ugyanis,
NA'l'RIUM HYROCARBONICUM 90 \gr-oí.
hogy a IV., Magyar Gyógyszerkönyv nem csak:
magyar nyelven, hanem bizonyos példá,nysz&mban latinul is megjdent a külföldi intézetek és A szénsav kipezsgése .után a pép enyhén savanyu kémhatásu !'egyen, Majd párold be vizfürérdeklődők részére Felrl;ételezem, hogy ezek
dőn 50-60 ° -o:t meg nem haladó hőmér:sékleten,
csak olyan ingyenes tis1zteJetpéldányok V"Ol!tak,
A keleúkE>Z•ett szárwz nátriumsalicylatot 6"Züksé;g'
amelyekért esc1tleg cserepéldányokat kaptunk
Az uj kiadásu gyógysze11könyvnél a latin ki. esetén forró szesnből, melyhez kevés ruethe11t
adást mellőzném, de a külföldre való tekintet.. adtál, kristályosüsd át
te!, no meg hasonlóan egyéb külföldi •gyógy szerkönyvekhez, egy.és készitmények alkatré- EZEK AZOK A DOLGOK,
melyek a ;rv Gyógymerlkönyvben való la.szeit nem magyarul jelölném níeg, hanem közhasználatu latin terminológiával. Tehát nem ir- pozgatásaim alatt ,eszembejutottak Figyelmem
természetooen nem terjedhetett ki mindeme,
nám:
mert ha ~y gyógyszerkönyv teljes anyagiával
NA' T R l u M s A L re y L I e u M
akarna az ember foglalkozni, akkor- arról vasNatdi saUcylas Nátriunwalicylat, Salic)}Zsav"s bg könyvet irhatna, Tanuilmí,nyomat igy <lsak
nátriunt„
'
a fenti. néhány momentumra korlátoztam, Ha
esetleg
néha tulföttem a célon, az csak azért
COONa
történt,
mert azt sZJereném, :µni minden magyar
(1,2)
160,0
gyógyszerésznek Jegföbb óhaja keil, hogy legyen,
1
hogy az uj Gyógysz.erkönyvünk vi[ágviszonyFehér kristá.lypiltkelyl<ék; szaga nin({s, ize latban is az elséJk között kapjon helyet, de arra
édeses sós, V<% egyenlő sulyu vizben és· 6 suly1ész szeszben cldha:.6 Vizes oldata kisé sava· is számitottam, hogy az általam felvetett prd!J..,
lémákkal és egyebekkel is a kaüá1 sak föglállc,
nyu
kozni
fognak és igy eok javaslat és hozzászólás
Azonossági vizsgálat,' Hevitéslrn1' phemo!eredményeképpen
mie'őbb elkészillhet az V.
szagot árasztva mEJg1szenesedik (phenoZ-e1 edet),
a liíngot. élénk sá1g:1 szinfüe festi (nátrium),
]\.fagyar GyógyszerJ~önyv-„
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pol'"t s~tálni tíll)s Rézgálic szittilái;a ut-án
(Cup1 ... sulfuricum) a szitát ala.posán el li:ell most~ és
jól elöbliteni a ·:c:sapnál. csak kituondottan száraz .szitán
(Fol)tatás,)
szabad
szjtálni, a.kár belSöleg.:s,. akár külsőleges a Por.
Legutóbbi \cikk,-é:·m fril;rtatásaként az edény1nn!iíoga- _
Az ehnosó '.edé:nJünk és az Öblítő, tnindig ragyogó tiSzta
_tással kapcso1atosan a mérges edénJeket hagytam 'utól~
leg)
en, ugJ·anugy .az eln1osó ruha i,s,. Olajos vags kenő·
jára„ A mérges edényre n~ár· a recc:ptárius Z{ülön felhh···
csös
dolgot iaz elmosó ruhával feltöriilni nem szabad.
~ja a fig~ elmet, sőt ~z első mosást iö végzi el, hogy ezzel
Ha
i:y
_smi. kiön1Iik, fütéSzport _használjunk- a felszedé1
is d0kun1entálja. ennek fontosságát Tehát Ielkiismeret ~
dolog, hogy exre különös gondot fo~~ditsunk A réz pa·- _séhez, vagy n1ás valrunU)·en rongyot; a.mit leldobha.tunk. Mosogatáshoz )nindfg szappanos vi.zet, üvegek n10„
tentulákat 1ninden egyes alkalon1mal - vimmel sikáljuk
sása; ha azok ujak, tiszta vizzel történik, utána r:ameg" a rézedényeket '(mozsár, teafőz;Ö) ,an1elybe gyógJ.::
dába
1rakjuk; hogy a viz kicsurogjon. A (achha csak telszer' kerül ,p18~tázrii ne1n szabad se111 kivül. se1n belül
jesen
'.kiszáritott üveget 1akjunk, mert ha ,, ize_s -~s ebbe
_A spatulákat mindi'.n héten egl'szer fényesre kell s1ni1g..
benzint olajat, kloroformot stb„ öntenek, -az kicsapódik
(fa:ni és utána elmosni és szárazra .. megtörülni, A
Visszahozott 'Üveget először kifőzzük s csak azu~án
tiszta ·edények vissza1á.kásánál ügyeliü~k Rrra, hogy az
moshatjuk ki. ügyeljünk 9ara, hogy sz:I.gos, illatos vagy
edényekbe a 'hasonló nagyságu ke·verők (pistilusok) ke·
olajos
üveg ne kerüljön közé· Ezeket külön kezeljük, fa7
rüljenek, ezzel sok bosszuságtól kin1éljül\ meg a i·<.cepelőbbit áztatjuk az utóbbit pedig \n:~leg szappanoldai.
táriust különösen, ha sok dolga. van ·és sietnie ikell. Zotal mossuk ki
az üvégeken feh~res Ieraködás van,
'
lnáncedénybe n1indig fake:verőt teg)'ünk, inert ebbe
sósa\ val leu~aratjuk Az .az ü~eg, amelybe ha vizet ön ..
többnyire kenőcsöt kevernek űvegedényekhez (stucc töltünk gyöng.)özik, feltétlf1;1lil olajos. Vannak anyagok, ,
amelyet{ ~ luggal, sen1 SÓ:Savval nen1 jönnek ki.. ·..i:\zl
csér, pohár) rr.indig küfön tiszi:ta ruhát használjunk A
megpróbáljuk spiritusszal kiöbliteni. Ha ·J{átr·ányos dosziták tisztántartására is ügye:ljünk. ;Fontos, hog;r a
logról van szó, ·akkor -benwllal öblitjük Id„ Ugyan2zekel
belsőleges· ~s ?- kiilsöieges poroknak is külön szi.tája és
a módszereket alkalmazzuk a standedények ki.mosásánál
külön szita11apirja leg;ren és ez mindkettőn fel lc·gyen
is„ 'Ebben az esetben, ha olajos standedényről \'an szó.,
tüntetve Ugyanug~ mindkettőnél szines szitáknak is
a.kkor mosás után e.gy csöpp ·(alkohollal kiöhlitJük, egy
kis szürőpaphra leboritjuk és igy hamarább kiszárad.
kell lenni, továbbá 1~2U lenni egy ki~lön helsó1eges szén(Folytatjuk)
(P, L. Y,)
szitának és egy külsőleges higanysZlitának is; az utóh-

Alosztályi közlemények

bin nt-41'!
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Torok· és sz6JOreg fertötlenitésére és kezelésére

PELION
1

torok6blll6,
Az IÍrÍ:ékeny IÍs gyulladásban lévó nyálkah6rtyát nem szárítja, a fájdalmat enyhiti,
a gyógyulási folyamatot gyorsitja„

Csomagolas:
100

IJ"OS

üvegben

llE szerzési ar :
Ft 5,-

+

20°/o

t

a,

Eladisl Ar:
Ft. 8 -

Forgalomloa hozza :

Dr. WANDER gyógyszer· és tápszergyár rt
Budapest X. Postafiok 7.
·

{J

re:r:idclet- ~nie!léldetét képező I számu, illt'tőie-g a gyógy~-~-
szertári ·siegédszeméi;rzettel vonatkozásban a 11 száúitr
szeréSzi N~ ugdijintézet felá'11trtJás:ával kaipcsolaitos nrlatkérdőív pontos kitCiltéséiel adatokat Szolgáltatni
szolgáliatás1a szóli1~ja fel az illeték'eseket. Ké1,jük Ka_r(2) .Az, önhibájukon kivül \munkanélkül lévő okleve_
tá1 sainkat annál is inkábh a rendelét álta1 ellőirt adatles gJÓgyszerészek -és g.}'ÓgyszerészgJ ako-i·n_oki vizsgát· ·
szolgáltatás nlie~őbbi -teljesitésé1e, mivel alz résziben hltett gJógys;r.erészjelölt~k kötelesek a kél'dőh,en meg§f.:tá1 időhöz! részbeni büntető szankciókhoZI vam -köt\ e.
löit adatokat .ll Ma.gyar Ma.gánaJ_kahnazott.ak Sza.b3d-'
-~'Iunkanélküli kartársak: „Kérdlőive:t" a szaksz;er, ezetnél . Sziakszervezeténél. annak felhivására, a félhh·ás na_p]á~' .-:
igén-~ elhetnek
lóL_ szán1iiott nyolc ;napon belül m·egfefelö old!atokkai„;,
igazolni.

673

/

A népjóléti miniszter 222.500 -1947. N. M. számu rendeletE.
a gyógyszerészek részére létesitendő országos nyugdijintézef
.felállitásávól
kapcsolatos előzetes adatszolgáltatás tárgyábC1ns
. ,,.,
Felhivás

GYóGYSZERESZ

HA l4ZT AKkROD, ho7y ez a ki.p éited hárcolfon, fizess elő t';zakszei vezeted lapiárn.
HA. AZT AKAROD, hogy _Jog_olDat viviunk ki számodra, támogasd szaksa7tódat. HA AZT
AKAROD, hogy lapunk mindig és mindenben megalkuvás nelkÜl nieUetted álljon elsősorban
te 'gondoskodj é/,etben maradásáról, 'iEZ A LAP A TÚ:TEK!! De őrizzétek meg . Meit csak- a
munkásság lapja védheti a dnlgozók érdl3keit .•

Nyo1uatékosan ;f!?l]_hivju.k I{artársaink fi-

gyeJu1ét az alabti iendelet1ei a,m1el.'f a Jétesitendő G1 óg~;

1

Az 1935 :III te 3; §-ában
alapján :tz alábbiakat rendelem:
l

foglalt

felhatahnazáS

§

(1) A gyógyszerészek részére

, tatási kötelezettségének egyáltalában nein, vag;\' ne1n a 2
:;~-<§-ban megállapított határidőn /belül tesz ieleg2t:

gJar KözlönJ 173. szám) rendelkezé,seit keU alkalmazni
(3) A kihágás miatt -az ·eijái:ás a közigazgatási ha.tó"lágna~, mint r?ncÍőri 'büntetó'biróság11ak hatáskörébe
tartozik Az 1929 :XXX tc. 59„ §'.a (1) bekezdé8e 3.
pontjának alkahnazása sten1pontjából szak1niniszternek
a. népjóléti minisztert kell tekinteni

· :. a. a_ j2len 1endelet_ hh.tálybalépésekor önhílJáján ki·-:~-djl munkanélkül lévő úklev~11fü; gyógyszieréSz és gyóg,y ..
\~.szerészgya~ornoki 1.izsgát tett gyógyszerészjelö1t, ha· a
, - Magyar l\'Iagán~lkalmawttak Szabad Szakszervezetének
<:.~--felhívására a. jelen rendelethez 111e1Iékelt tkérdŐh;en 111eg_
4 §
jelölt adatokat - az 1„ §· (2) bekezdés-ében foglalt renA jehn rencJ,elet kihirdetésének napján lép hatá~yba
delkezés ellenére í-- a. rn.e:gállapitott Jratáridőn belül
Buda1test, 1947. október hó 21-én ·-megfelelő okiratokkal nem jgazolja,
(2) A pénzbüntetés tek'intetéhen áz 1928:X tö1(1) Az ~ § alapján adatszolgáltatásra kötelézet!•l<
OLT KÁROLY s I<
kötelesek a pontosarl kitöltött, e.Iáirt lés bélyegzÖ\ el el_;·J-:> \'f.n:ycikk lés,....a 8 960/1946. l\f„ E. számu 1endelet (Manépjóléti iuliniszter „
látott kérdőiveket a jelen Iendelf.t ha.tályhalépé.se ~ap~-:~ >.
jától ~zámitott haifilinc nap alatt la Gyógyszerésze·k Or... ·:~.
1 SZÁ1\'.IU KÉÍWöIV
szágos Jólé.ti Ala11jának (:Budapest.- ·v, .• Alkot:iniány-utc~a,:_<f
a 222 500;1947. N M számu rendeletben előírt adat16,) n1egkü.Ideni
szolgáltatáshoz„
(2) ·A lfelen l"end elet melléld1etét liépező kérdöivek
1

léte~itendő

01szágos
nJ ugdijintézet felállitásával kapcsolatban szükséges elő
zetes szá1nitások' céljaira:
a) a személ~jogu gyógyszertári jogositvánJok enge~
délyese'ivel és a r<táljogu gyógyszel'tárakitak gyógysze1~
2~·
U'il' ö.nál~ó vezetésél"e képesitett gyógyszerész tiilajdonó„ ürla11jai a -Gyóg;lszerészek ű'rszágos Jóléti Ala11jáná~ ,iS' , Az (_"i!kle\:ER:es gyóg.~,sze1é:sz., gyakornoki (tirociniális) végbizonJit,nánnyal relldelfoező gJÓgyszerészjelii:)U
Gai\al, ugyszintén a közforgalmu gyógysze!rtáraknak "-. szru:ezhe·lök be. ürlaJJonként (postabélyeggel is -fizethe- -"„
1 családi és utóneve:
t-0) 50 fillér előállitási tköltség_ m'egtéritése ellenében. ·:4;
gyógyszertá1' önálló vezetésére ,képesitett gJÓgyszerész
2 szrülei.ési ideJE1:
év
hó
Hflp
hasz~1élvezőivel, )!alan?int a~ köz.forgalmu g;l·ógyszertá- Az űrlapoknak postai· uton tört~nő megküldése es~tibet} cL~:
3. feleségének szü1>etési ide~:
hó
nap
ralo1ak !felelős vezetőivel és Pi.aszonbérlőivel vonatkozása fehu-erülő postaköltség-et is meg kell tériteni.
4 feleségiel ~·aga is ,gyógySzerészi '1pály4'n inükö_
ban a.z emlitett szeméf;\'ek saját maguk,
dik.e:
3. §
b) a 1;:özforgahnu gyógJszertáral{nak okleveles
5
24
1even ··alu1H g:1-- e.1 ·m1 eikein~k szüleMsi icÍej·ei:
é\
>''
hó
uap
gyógyszerész :,i1kaln1azottah·al, továbbá a kórházakban,
(1) AnH~DnJiben a cselekmény vagy mulasztás su~,:..,.>
G g)akornoki véigbizo.nyitvány kiállitáis:ának kelt~:
év
hó
n:ip
g~ ógyintézete·lrnéT, biztositó intézeteim·él,
törvé~1yható„
!yosabb büntető rendelkezés allá ne;).1; esik, kihágást kö~--· :·~t
7 g) óg,ys ze1 észi ok:lcive1e kiáJllitáSának íkelte:
év
hó
nap
ságoknál, gJÓgyszerészi jólé.ti intézinényeknél a gyó'g,r\·Ct el és 'pénzhünt-etéss::.l büntetendő:
8 gyakor:noki 'égbizonyitv;ányánaik, ienuek nlen1llé·
\.
l. a ilze1nély jogu gyógyszer t_ári jogositvány enged.e.~. _-;._.r
szel"észek által fenntartpit intézményeknél és <;t. házt
téhf'n gyógyszerié!sZi okleYel'énck
1negsz'~JJ.zés~
gyógyszertárakban alkalmazott okleyei&s gyógyszeréR, lyese és Ja reáljogu gyÓgJ'Szertálmil·l{ gyógyszertár ön·. :·_;~;~;
után, 1n'e'ly időpl}nt óta; iniiködlk gyóg~ :~;zeré-szi
szekli:el \alarnint az e1nlitett munkáltatóknál gyógyszeréálló vezetésér·e ~{épesitett gyógyszerész tulajdonosa;(.~-\:: /
pály.án:
é,
hó
lHlp
szi sz-~Írba\1 ágó munkát Vég1-0 gyógyszerészgyakornoki
ugyszintén a közfo1gaimu .gyógyszertárnak gyógyszertár'"~?· ~,
9 arll'ennyiben g;vógy.sz e/részi müködését hat hónap
év
hó
: naptól
h.J
11:1pig
é'
\'izsgát tett gyógysz.e~észfelölfekkel s végül a közfor-cinálió ve2etésére képesitett gyógyszerész haszoneJvezö~___'g
nál hoszR,hb idől·e megsziarkitotta., inely időpont_
év
hó
naptól
é1
hó
n11pig
- galmu g~ ógyszertár~l~ 1segédsze1nélyzetével (laboránsok
j·e ,l'alamint a közfoigalrnu gyógysze1tá1nak.. felel&~: ~"1
t·51 tnely időponiti.g nem . rnüködött:
év
hó
naptól
é1
hó
napig:
sth.) \onatkozásban az e1nlitett 1nunkavállalók ·munkál..
•·eeztöje -és haszonbél'lője, ha a.z 1„ ~ (1) bekezdésének_ ·_
9/a a iJ pontban m1egjelölt időből mennyi időt tö'liött
a) pontjában lncghatározott adatszolgálati kötelezettsé~-" '"
.
. _
tatói,
_
a) !katonai .szoJ!gálathall (dEJpol báláS:1 munkaszdl„
e) - a jelen rendelet hatáIYhalépésekor igazOltau öngén'1ek egyáltalában 11e1n, vagy nem a '2 §_ban megál.:>' ·
giálat.. internálás)*
hó'
év
hibájukon kivül munkanélkijl lévő okleveles gyógysze„
lapitott hatál'időn belül tesz ~leget:
b) löinihiháján kívül inunkwniélkül
év
hó
2 az l § i(l) bekezdésének b) pontjában e1nlitett__..
r:észekkel és gyógyszerészt,.ryakornoki vizsgát tett gyógy9 /b ha ielenleg i·s önhibáján kivül ~null'kanéliküli.,
sz::irészjelöltekkel votÍatl{Ózásban a Magyar l\1agánaln'1unka.,álla1Kt foglalkoztató ~nunl{áltatö, ha az 1 § (1)
1i1ely időpont óÚt! ne=n rnüködik~.
év
hó
nap
kalmazoftak Szlabad Szakszerveziete kötelesek a j~len
hekiezdésének b) pontjában in,e-ghatározott adatszolgát-·.
10 ha g~'ÓgJS7.e1tá1i ;jogosit\~án:y •fingedélyese, iHehe
_reá!l jogn gyógyszertárJl!flik gJ ógysze1 tá1 önálló
vezetésé~e jogo~ult gyógyszerésztulajdon0sa vrrg:1
1
közfo~gallnu .gyógyszeítárban, gyó~yszertár önáll6 ,·'E"11,0tésé1e jogosuQt g~ óg·~ szerész haszonél ..
vezője ,
gy6gysz,e1 tá1.ának; helye:
GYÓGYSZERÁRUHAGYKERESKEDÉS
gyógyszertár ána:k elneveZiése:
gy5gysz:t.:r táránalr jellege:
11 ha ~ lü_es kéTdÖpontban e1nlit?ttek köZ'é
ta1tozik. mi_!1yen minőségben rnüködik:
bér lő, felelős vezetö
hatósági keze:hő, g~ ó,gy.szerész_
s:egéd, t!s·ztviselő ( retaksáto1 gs ógysze1 tát ellenö,...r)
1

"'

1

1

MEDICINA

BU DA PEST, VI.,
HAJÓS UCCA, 32

TELEFON: 120-261

Ismét a leggyorsabban és
a legpontosabban és csak
gyógyszertárak részére
szcíllit.

1

TElEFOW '. 127-401

*
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.Jlúrzád?ufik ö.s~rzé6.6. a t&.ea, meeeett, k.o.g,'I ee,ecfenek
flnUfika.fiéekati ka.ctác6-_a,ink. ft.1Ja-kufikr>n a. tée ! .

11/a inüködése helyének (1nurnikáltatójáualk) közelebbi
meg,n-evezése munkahelyének pontm,· ciun;e:
'
11<'1
12 lU':Jy uyugdiJinbézn~éns
1t:1·gja1 illetőleg a mn.urn __ a __
tatójánál é1vénybel1 le\Ö Dl'll'g!dtjszabályzat hatálJa alá tartozik-e:
12; a h;:1 igen;_ mely időpont 'Óta:
13. ha TI,\·iIYános gyógys-21ertárb1 ln alkalm-azottiként
n1űl;;:ödilk„ a .-koliektiv -szeiz.ődés n1.r>ly kaTegóriáJai
.sz-strint kapj:;i. fiZetéset
1S- 1 a 1ne-nrnYi'. _ e kategó1ia szerint jel!E'nleg a havi

* ")

hó

nap

Szcn1elvért~ ck a „Revista-Far111aciei",
a hh a.talos
-román g~ ógysze1 észuj1ság 194-7 juniUs·-j11.liusi ~z3.má

fizetése:

ból:

Uünt<~töjo.gi fe1e1össége1J:n t.udl'l.íáb-in kijelent.en1. hogy a fenti adatok a 1-alóságinaik n1t:lgf-8lel1l-ek.
1947.

l A ron1án g)·óg,~szetipar problémáiról és 'jö\öjéJől
ü igen é.1tiékes cikket R-oseanu kai1 tá1sunk Kifejti, ho,gy
da:cára annak hog~ az 1945. rr1'á1cius 6-·án mega1l>aku'lt
tü ko1mány ~e'gtei·e1ntUtie-\ az 01·~-:;zág iazdas~gi és pú·
litikai ujjásíületésélrez a ikedvezö feltételek!c't, iné~
ugy a kormány, Vf~la11nint a inunikiástö~egek hősies 1~rő_
feszitése nlindezideig nem h-ozta in eg -a kivánt e1•ed1né ..
nyeket A inunkássá:g ugsanis hiá1ba k"Ölet .'91 mindent
a terrnelés fokoz.asa -érdekében, hogy a g.azd:tsági vál'
ságOól kiju•.~;s·on. 1niko1 eg3esek. aljns giazdrusági tény.
kcdéseikkel az Ó1 szágot ,az infláció ika:r·mai!ba lt111s·zitjál\:
Ez a murnkástön1c-gek oly kataisztrófális é.Ietszint::,ülJ13 cdéséhez , ezetctt, n111ely ko.n::i;oly aggodalmat ik:ell hogy
klt.I-Lsen 'a.z ország 1nindeh becsületes ál1Iampolgá1ában
A gyógy::.·ze1 észeket n termelés· tekintetében a fe1
szabadulás m(,gl1 eh!:1tősen 1t.áj,~k:oz,atlO.nul i-al.álta. ·, Az
l'hnult po.]it;&n1i iendszer uigyianis cSak a1·1a törekedett
hogy a gyógyszeré-sz-ek, J11int eg~sZ1:=11ü keteskedők, fél
leg a ikülönlegPssé.gek Pladá:sával 1nin:él 1jobh11:n kiszol
g-áljiák a·z I G Farbeni~dustri~_t és inás ideg!;:in t1ösz

hó

évi
c~nunkált-nt6

murnkált~tó

pecsétje)

munkalállaló -aláhása.

aláír:á:ffa,

\

1

·~*'A

G,\-6gyszerészel\:
11yugdijintézet,

1

11 SZÁMU KÉRDö!V

~ 222.500/1947. N i\l sz<.ánrlÍ-

J'endeletben ielöf;t adatszolgáltatáShoz„

A gyóg:.-szertá1 i (laborrat'Ó1iumi) inunkavállfl.lÓ (l:aboráns, t•e:chnika)

1 c'Fi_a.J1ádi és •U.itóneve:
2. sziih'tési ideje:

nap
naip

hó

8 íelP.ségén'ek születési idi::'Je:

4 -24 'él"~ :aluli gyeuuekei:nek születé'.si idej'!: _

5, nie:ly időpont ót-a ,müikiödik mint g~ógyszertári
labo1 áms ( technikn) :
6, amernnyibf1n g~ óg.yszf"l:tári (1-a1bo1dlo1 iu:ni'" n11ü:ködését 31at hón:ipuál hossz;atib idó·re 'megsza.kit:otta. mely i<löpon•tól' mely idővonti-g nc1u n1üködött:

-év
„ .. év

év
év
. év
.év

hó
hó
hó
hó

nap
· narp

hó

nap

hó

na'.J)

éy
év

hó
hó

·hapi1!!

hó
hJ)
hó

nupi:g
napig

'hó
hó
hó
hó

napLó-1

naptól

é1'
év

hó

napt-01

év

naptól
naptól

6/a a 6 pontban m•e,gjelÖlt időbőJi 111ennyi időt t1ölt,ött
( ;:i :katonai szolgálatban) deportá:1ás
tnunkm;,:zol_

hó
M

év
év

gálai. interrilál-ás)•
b) önihibájá1n kívül '!ll;umlkanéJküll
7 müködési h:i1yének k\ö:zelBb!bi :ru~gnevezé.Ee:

D•]>

a-nn!ak pontos cime:
8 -111eJ:r n~gdi,jint-ézrnénY. tagja,, , iIJeb e a. munki:_\adójánáll érvényben levő nyugdijszabályzat hatálya alá ta1 t-Ozlik-a:

hó

8/a ha igen, ~e1y időpont óta:

nap

koJ1:ektiv &7..erződiés :.szerint 111eü.:i; kategó1 iába
ta1toz-ik:
9/a mernnyl e kategória\ szerint a 3e'.l'enlegi havi
g

;a

fizet~'e:

•·
fel·'''o"s"'~em
tudat-6:i-a-n
ki.1·e1entem,
Bünteto.Jo,gi
öl
=e.
~1.J

1947

ho"""
e,~

a fenti adatok a tálóságin-ak ln~gfelel!nek.

hó

évi

napján

("!llunkáltató

munkáltató aláitása
,.·~Tu~!-ol<f~e~Je~_lö rész ai1táhu~andó,

pecsétjf!)

n1nnika\ állaló a..láiráfill,

n;up~Jr

n:apiig

löket
Sul)OS hiba \l(~l:t hogy bá1 a felsiz-abadulás lf"het.ö
s 'µ:lt n~·ujtoi 1 t n1;;n(l1 :in g~ ógyszie.résznek. hogy hnsz110 ..
,"ítsa t.anulmáhyait é:s' is111e1eteit, bl•le!:ö1ődtünk I~o1ábibl
hrlyzetünkbe
AkadtaU{ ugyan hu;ngok, kik __rámuta1tla:k
arra, hogy a t-rmelés megindítása az egyedü['i ut,
ainiely a ziiI z·ava1 ból ikive:.::r'!t. ezeJ{ sa i-nos. kisPbQségli{'n'
voltak

Szünh lenül hango21bitj.ák, hoµ:_v .a külföldi •h: l1ozn_
ta:lt neu1 tn1 tják pg-y-Rdüli üd'\~Özitő ineioldásnak, 1Pgf1liebb (Eak átn1en1>t11rik és ezzel pá;rh~.znini,osan megJ
!n'll indítani a belső tcnnelést is
A kezder;ényc~ésnl:'lk itt is, Uf.?:"y.anugy, inint a 111cr'11._
:7.etgaZaa~ág többi ágazatailw:n, az álL1mtól k('I1 hogy
kiindulni de ininden kétséget kizá1óain, a ~nagán1kezde
ménJ121zé.s koinoly tán1ogatD.sá,·a1l. A c&l e1'é1é•.::,·p 'é1dekéb-en nem e.11.égs-:·gt's -csupán egy álJa~ni hh atalnak a fel_
::í.llítá...;;a, h n2111 rz lkon1olyai1 lásson is hozz·á f-E:>hi1datá ..
nak megoldásához
Felhagyva vé-gr:: a csak behozata:l
és főlPg kü1önlegess égek behoz-atalánnk poliiikájá•al
végie az igazi 1tf:11uelésre l~illl .átté11ni
Azoriba;n nP1n kell ·mindjá-1 t nag.) és k0n1p1'131t üz2
ffiek1·ől - á:brándnzni, melyben mi_ndJ<:>mt ellő lehet állíbn1i
:imi're e~ 1k szük~-ég ,-an, me1'i hiszen ehhez pénzt se.ni
nz állam, s"~m a n1a.gántőké ma nem képu; nyujtnni -!>1

1

~---·---------·

~násik végletb-e st>m sz.a1bad azonban .esni, t i. hogy a
inai helyzetbe még semmii·e 6€·111 [iehl2ít vállalkozni.
Vélménye J?Zf:rint f;elté11lenü1 szükség!~,s, hog3" kPzd .
jék el az egysze1übb anyagok .g;;ál1tásá1t. n: 111:a 1endeL
ke-zésiikl'(: rálló 1risz:közökkel éJ..;;.; 'm·:1jd fokozaiosan lehet
ráté1n~ a b9nyolu1tabb ))sszetéte-lü anyagokra
Né'zete sze1int elérkezett az idej121 amm ak is, hogy a
felállítandó u.i hivnhll által ;~ fS.\ ógysz-e1 különlegessége
ket is 1~nd:izy,ék, Ezzf::l ka:r)csolatban a fo,_g~'a:szt&-.. kö
Z·Ö-nséget i-s át ikeiH nevelni Hisz>r;n ez iná1· i:na is tartóz_„
kotlik az ii·en di-ága_ különh=ge-.-•;é·g:ik vá:·,:.á1 lásától, an
nak dacá1a, hogy tlőállíGóiik c'sodá.S·hatásu:'\knak hi1 di?~
tik Ezek he~ycLt egy r11egfel1)_ő össze-tétl-'lÜ, --ga11fft11llált
nünő:ségü, hat-áso,s gyó.g5„sz-er áJllít,a111dó össze, melyet n
közönség zsebi~ is elbil és ig, sz.ive~:ehlwn vásárol
Az alábbiakban íázolja. hogy a fienti cé1 elérésé.
hez szükiségPs eszköz:i:Jkkc 1 is ren<lel keznek
1

1

1) V::innak k:észüliékeik1 n1elyeknék iacio.nális és
teljes kihnszná:l á!E-.·a:. ,,,n fe-l:állitandó i:;z{-1 vnl'k a n1iár
111eglévő ÜZ! .n1~ k és Jabo1ntóriu111ok
lössz1eirása által
1

1 endelkffzéséie

iáll

2) Vann.1k szakt~·lllbt>-reik. akik11(l;: kés-z ki:.;:éTloti anyagai, kidoJ;.!'.ozott tei-vei, ötleü=i v<:i-1.iák
a
kezdl ti nehézs-ég.ek 1eküzdé:sé1i Ezf'>k fflé l;1.lJ a hiya_
talnak s:1gitő kezét kin~-újtani és őik(t bitorit.nni
3)_ \T11nnak nlapa.n1=agaik;
a) Gyógynövényck_nek ~n 111ai in~1dP1n ~yógyá:„zatban is Irogy ::,·zc1cpük vain, mint teák extracCumok:,
rr~ ári alapanyag-ok. s-1.h
Ezl~k a hnzai
szükségl~ten
f( Hil Exportálható-k i s. n1elyék fllené1tékéül ~uás szük...
t:;1égP~ a'l ap<Hnyag-ot }( hf't behozni
ll) különböző
állati eil:'d-etü 'SZ(-!V(-<k kivon •tai é,s
tt-·1n1ékcfi RZÍntén 1c>l1ső1endü hazai alapanyagok,
e) U g, ancS'ak 1-endelkezrnek eg) sz1eri.iibh SZ(-·.1 vi·~: é."I
szer\ C'fl .-m vf gyületeket ( -lőálli'tó- 'egyiip~ura1,
inf4yVk
r1n:i;:1gait tovább felctolgozvd ·é1téke~ gyógysze1ek<-L ad.
nak
d) A ~agántőkének pi dig cs :1k ffi( g kell 1nutatni
azt nz <1gész,s,éges utat- amelyvn mPgindul1ion
Mindezek Syf'rint tPháJt csak eg,\ szerv hiányzik,
o.ir1e~y ezeket ös;szehozza, E~gyesift;;,'f• és egylwhangolja.
A uinltban n gyÓg)l'sz.e1 ipwr eg~ es idt>alisták és
Jelke,....:edők vág:va , olt csupán, ina ez már eg}. olya/n
pi oblénm, a1nP<ll ~el a né1)ét és hivatásá1t sz,e.rctő ~in_
den egyr-s gyóg~ szeré..szmek toghdlk0z1ü k:rtl
MPg kell
mutatni, U1og~- a gyógyszerészek
a n-ép álial teájuk
hizott szociális szetép Jn-agnslatán álllnak
A szt-1ző sz·1ii11t tf'ljesen xa~tnk n11lllik hogy hol..
uap 11gy tekinü"nHk-e reájuk, min1· akik e n1agas szo_
ci.ális hlV:.1tást azáltal teljesitetté:k, hogy n1unkáj11kat és
tudo'.':llányos ké-pílss-égüket a közegé~zs-égügy szolgál:a
1

1

•

-------·-----------------;

I~ ~ fIa a

ftc. salic -bői Hatr. salicvi. ilcisal-ből Cacisal
n .
~~~~~~~~~~a~'~t~a~l~a~k i tó sót vó 11a1 o m„

~

HBartha József
gyógyszerész
Bp. V„ Z<lláR·U. 12.
Telefon: 127-E9t
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ába á~lították_e, avags teljes jo-ggal ugs tekintsenek
s.ít-,,ánJt ,ahol m·ég ilyern nem müködik Ez lehetővB
reájuk, inint -a külföldi nag.y tiiö-sztök egyszerü e1ad.ó-ira _ tett:e, hogy H pál~ áz.ók ott iS állít-sa;na:k feil gyógy8ze1- /
és eZ!ált-al ugy t -1kim.1ts1éik őket. iuint a: közegészs4gügy
i1á1 t, f;hó1 nuir rnüködött •gyó.gysz~iTtá.1" 1 vesz~lyeztetvéa \ I ·
kizsák:ffiányolóit
- - ezáltal a kot"ábbi jqgosit,ányosok megélhetését-.
\
rr A szabad letelBpülé·ssel kapcs-0l:oitban ct'e':in·ertilt ' A'li ui jogositványd"k t-ovái'b!bá ~É.it --~vi adóméntessé_
problén1ákkial két i~ben is- :fogl!a.Ikozik a közcg.észsé.i:
i~t éh;e:;·nek, ami .szintén sére1m~s a régiékre. Azt ügyi -miniszitér"ium.
hi~szük, -hogy a törvény intenció~, az adókedvez1nényt
1) Az üzietl1EffJ:iségekben mutati!<gz.ó hiáinyok fo'lytán,
illet.őleg Í'S. cs-ak a1J an jogo:sít,~ányosokra von::itkoztak;
enyhíteni ke1Iett a koráJbbi „ rendelkezések ik:ővetEil:né
akik olyan helység_bt:n telepedtek lq, ahol gyógys:zertllr
nyit, megszab\~án egy".bE!Il
a tnhÜIDUITTlOt, a:nüt min_
n1ég nem volt,
_
den fe1áI11t1andó g)Ógyszertártól megkiYán, Határoza
Ezen állá.potok n1egsz;üutetésé:r~~ _valai1nint a gyógy~ _
tábmn ldm.ondja, hogy jog-ositványt 'cs:ak azclc a pálylt.._ -szertá1:ak nélküili fal\ alk ié1-dekéheu is éB \hogy a fiatal
ibk nyerhetnek,: Hikjik_i kér• ényiikhöz mellékelik az irlle_ gyógyszei' észeket bátorítsáik a falun ,. aló letf'lepedé~t't\
ték€.S--~Egé.<>zségügyi 'I'arná.Cr;", __ ha'bároZariá.t is amelyet
propozicióik a k(hetktl'űők:
_
__
ez. a gyó:gysze1 ész t•agja javaElatára :állít ki, &'TielY bia) Ezutár1 csl1k olyan hel~rs-é.gekbe engedélyéz~~nek
znnfitja, :hog"y a pály;ázl6 r:endelkezik oly helyiséggel
jogosítván~'t, ahol ni,é.g gró.gy~"zertá~ nincs é_s, -vegyék
~-ine~y vá1osba1n .a kö,etl~ez:ő felrtétel:1knek megfelel,
reklntetbe a m·ár n:;eglévö falusi ~,gyóg~-sze-rtáralk ható:
Kőépületben legY.:e.n, a fö~dszint:m, klÖzV'!etlen bejá
sugará-t:„
közlekedő
b) Adólk-edvf;z_méiiryben is csak az.ok a jogO,sítv.árnyo1 attaI az utcáról, 1eg~;Jálb1b ~ét _____ eg:-,m.ásSal
helyiségbŐ~l álljon. Az első Jegyen n:z offioeina. a másik
sQk részesülhessenek, ak1k olyan l\;§Z-'.5:éii1ben te1ep.ednek
-dig
a
u1ate1iális
kamra
és
1•aktár!
vil1anyvilár,,11tálss~l
ineg,
1.:ihol még nincs gyógysze;riiár.
11
és vizvezetékkel f'eLsze.relve. , Az officinai h~;galább · 14
e) A Irözegészségrügyi mirniszter --a helügynJiniszter_
nlé.gyzet1néte1 félül1etü lfgyien
A pince az épül1et cil·á::,
rei egyete1nberi bocsásso'.n. az u_j .iogo~ítrvány?.s rend~·1éSzén is lehet
kez:és:é1e kedVez1nényes bé1 nnellP,tt ·gy<óg_ysz-e1táihelyi,
.
A falusi gyógysze1tárak pályá.zói ,rész-érre ezien v:é·_
séget és laikáist
lemény,t a köro1 vos adja, a megf.dlelö· megyei gyógyszed) Bo'csás-s-annk iaz uj jogositványos ren<lelkezésér-e:
rész ('g~ esület kiküldötteivel ep:yete1nben, Jdkrít->k tE'L
önrkiölt séigi áron egy tipus gyógys~rtá:ri b :'J eudezést é~
kin1·etbe kell v !nnni .a {helyi.ségek '. IdjeN~léséniél, a lehenépi ·tip·us_g~ ógyszei rknt„ melyelret szériá!ban g)· ártanátCfEiégeket
Je.gfonrt-osarbb kö\- etelinénytil a __pelyiségek
n<~k a minisztérium Ialborat61iumában, ug.\ anc~'aik hoz_
z.ájuk juÚai:~ák el a beho;,ataliból s:tánnazó eh;Örendü
ti1sztaságát állítván fel
A7,ok az üze1nbe-n lé\Ő gyÓgy:,,·z(i,1tá1ak, :tnnielyek a
foutoss-águ gyÓg,\'Szt11uket
1
·
·· t'"orveny,
•
f "''•rüi 1 n1'Íi 1'.~áij 1·s- követeJin1én\,.•eknek TJf'm felPlnek mei!,
Ezen-- átineneti ,lEIJ.1egu
:me.) y j·'·eto';.
"'11·
,. é t~
"" tt61
köteI:-!í!:f'k ezen hatáii o.zait m€!gie[€néisét·ől egy éven ~elül,
iigen sok olyan gyógyszerésznek a jo.gosí,ány kiadását.
mt;gt~·iJelő lhel.~ iséi~~1e költözni
akiket a .iéii törvép:yek ·ezen t'ö1vénye5· joguktól 111~,g~
2) A ·közegészségügyi ffi]nisztéiiu:1n, gyógy.szieTészfosztottak, 1947. Olktóber· 15-én hat:ályát veszti
és g~ ógys''.l.E'r osztálya~ <t - ,,Gyóigyszer'ész Egyfsület"
Hisszük, hogy a közegészs'éigügy :é1-dekében, a tö-1>
1ne:gke1 ·isésrére, az alábbi eliőt•erjesztésit tebt1e a Minisz_
vérny rendel'kezései az emllitett időpontban ~negszün111el~_,
tere1nöknek, mtcl,\et nz magaiévá 'betit:
~ek_intve. ho,gy a g,~ ógyiszerés:ziek 0gyes katflgóriája á1·
A 804/94{L-0-s törvény llUkalmazár~·a kapcsáh a vá_
tal elsze~vede1t igar.~gtalainságokat or'ío-solta ~ ezálta-1
iosi és fa!hw;i gyÓg)-szertá1i j'o,gositványok ~iaklásánál a
hivatását betöltötte„
kei'vetkezőket cijánlják ~egfontolás, ilkltve döDJt€:s, tár_
IV.- Igen rész'letes j:elentést találunk á/továbbia:kbangyáv·á:
a: szaiklapban (mintüg-y 1\2 oUldalon kerr.sztül), ·a Gyógy~
sy,erterápia bizottság- 1947 ápiills, május. junius hóban
A legtöbb '§.ros\Jan és különösen a főváiros)J.a11i
hét izben tartu t üléséről, ~okoldalu hatásk,öt·ét ezie11
i:,·oklkal tlöbb gyógyszert.árat nyÍ'tottnk aneg, minit: anü
a lako::'.s-ág szükségletének n:iegfelel Ebből kifolyó:iJagi pát kiTaigatott határoza1t.a iga:,zolhat:ja
1) Több esetbeu l!'ngedélyt·íY.i <TZ elhunyt g~'.ógyiS~f>
H gyó.gysz_-11 észek !között megfo1dult a konkurrencia, ,:~1i
Iész özveg~éne~{ a tö11 ényben bizi"o&itott 5 éYi időt a
magáv11l hozta a g:i-ÓITT·Sze11ek hamisítását is E z a
hely?:et veszélyezteti n k:ÖY,egészisé-J.->iigy ft, aláásva egy1.n :5g;-. sY.ertá1 '.k!;rf',skedel~ni a11apiánt:ik a Jiquidálásáit a. a
- fe[.rJős vez,etö eg~ id-jü inegetősít'ésével
,
ben a közvéle:n1énsben a gyógysze1:észi hiva1táEi is
2) Ugya11cs;1k több g-yógyi;;?el'é:-<;Z kérelm·ét intézi e1
MiveJ ri: miniszté1iuu1 ne1n rend l)k€7.iik rnegd\éll~lÖ
Yedvezöen, 1ne1yben ezek ·a jogü:.:;ítvár.yról é'.s a tulajdonszervvel a (ha<n1Jsitások megakadá1yozására1 a gyóg.y_
jogról
g:-,ógys;zo:-résZ fiuk illetve 1f;ányuk ji>.vá1a lemon ~
sze1.tá1ak. illet' e gyóg~· szt:-1 észi vállalkozás0k ellenőt zése jnhnleg nem kielégítő. fennáll tehát az a ve:>.z:é1~·;
3) Elfogadja nz aradi t~J;ajdonos kél'.elmét. aki joho.gy n gy-Ó·gyszerek hamisítása általánO's.sá váltk
gositványáról egy másik kartárs ,jayára [emond ..
Ezért szükséges eg~ ellenŐIZJÖ szi?IY f'elállításai a
4) Több nselben járul hozzá, hogy az egyik he~ység
1niniszter fennhatósága e~att, 1nel\y ·e:11,1nőrizné a gyóg~ hPn életképtelennek bizonyult gyógysze1tá1 at a !él
R7.f'J eRzl
tö11 ények
és r'f'ndelkevés,ek !betartását, a
kéreltnéte :'lz illetékes inegyei gyógy,~zerész egJ~esület
gsógy,;zerek 1ninő.ségét és ezek eloszt.ásat,
vél'E~n1ényez'ése al:ipián
n1ás helységbe- helyezzék át,
Eze-n cél elérésére n Minisz~1 el:fog~ott -eg~ tör_
\ag~ hozr..ájá1 ul ugyancsak n fél ké;r-E>1mé!'e a jo.gosít\ ényt21 vezetet, az „Alta_]iá11os G~ ógysz.eréSzeti 'F~lüg:-, (\.,
' án~ n1f'gszüntcí :és:é-hüz
lőség 1 '
mecgszerve-zésérp, n1e1~· tf'rVf'·?cet az il1eté~esek
5) Törvénye~ ,ö1 ö·kös hiányában a ,.gyógy.sze1-<.ész(i:Jőtt fekszik ,,-é~1eg~s formá'b;a önrés _y,é,g('tt
o-szitály" jav.nslat:1 alapján eg~ jogosítványt rnegszünt.A1ni az 1946-os 804-es tö-1 vén) t ill€ti. nem lett kön€l>: n~-ih~ánít
rül~1 \'a
hogy csak ;'tzo,n ht.lyitségben engedélyez jogo_

azt
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6) Igen sok esetbep targ('!dja tn1eg gyógysze1~különl:e-__
gességek, sőt kÜzmetikai ké:,~;zítm-é·nyek forgaQon1bahoz,p.ialát is azzal, hogy -az Erg~ egyszerü keverék
7) .Az üllések tá1-gyáni1k nilgy rész-ét a gyógJ-·S7..e1·é-_
szi l.abo-ra~~óriu~ok 1által elöáll~tolt kammer:s-injekti&k
ls n:i;is kiilönlegess:égeknel:;: _,a doboz•án- feltüntetett szá_
zaL<é:kos- tartalffia, Hletve harn:itS' készitménJ---eik _fo1galomihahoz.alaláért kiszabott sulyos büntetések foglalják le.
Pénzhünt(ltés méllett a raktá1 on lévő !készletek [iefogla_~
lás-a és e~ikobzás.a, va1amint .a gyá1tás vezetőjének űiat
havi időtartamra a hivatástól váló eltiltá:-;ai Szerepel
ezen s-zei \ által kiszabott ibünteté5e:k köz ött a lf!foglalt
k.észletiekrt p?dig a gyág) sze1észe,ti i.n1t1éZetn~k adj-át .áit.

1

1

1

.
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E·zekbö1 a hatá1 ozRtokból nénü
a:ri1ól, hogy Ro~ániában hogy·<tn lkc~zelik a gyógyszer··
tári jogO'sÍtványoka! á1il'áS, ö1 öil<lés -és özvegyi h:::~-J..Oll
élvezetet'----Hletöen
l\'l

HIREK
Kevés a német gyógyszerész
A „Schweizerische :Apotheker Zeitung".ban
olvassuk, hogy Wémetor szágban nincs elegendő
gyógyszerész.. Hirdetnek, keresnek és nem ,ielentkezik senki '8zinte az egész szakmát \(l}doza-.
tul dobták egy -Oorzalrnas és végzetes világmételynek. Nincs gyó,qyszerész. 'A német egyetemeken csa/c az idén indult meg a gyógyszerészkilcépzés és mindössze négy német városban Ki)
/cell várni az utánpótlást .
De íl· gyógyszertárak nem ismerik a késedelmet . A betege/cet maga a tisztátalan élet, a
nyomoruság sokkal gyorsabban /cépzi ki, mint
nz ~Ye'.em a pyógy~zerészeket Mihez fo!y(lmod1k tehát a hires, sot hrr hedt nemet lcari ontuda.t?
Vwsza a technikák/wz! V q,lóságos harc fo·
lyilc a· nagyobb gya/cor lattal rende1kező technikákért . Egy gyógyszerész mellett egy„egy pa.tikában két-három technika is dolgozik Ha nagy
a forgalom, mérnek, ke1>erne/c, ,föltenek, oszta
nak, sőt taxálnak is
Csak most 1'átiu.k, milyen gazdag m szág vagyunk mi, szegény, kicsi, megtépázott Mag'f){Lrország. Mig mi azon vagyunk, hogy a technikákat minél szükebb területré szorítsuk és lc'61tva
kinál,iuk mindenfelé a legnemesebb anyagot: a
képesített gyógyszerészt. - a németek előcsalo„
- gatjá/c őket rejtekhelyükből és italán bizony még
a fehér köpenyt is rájuk e> őszakoliák Idők jele
(sz)

1

1

Igen tisztelt Kartárs UI !
Felhivjuk sziv<5 figyelmét 3.1'. OMA··gyomormész készitményünkre, melyet napilapokban állan..
-dóa.O IJrirdetünrk, így a közönség keI esi.. Saját ,jól ~el„
fog-ott érdekébe:µ 'ne !hagyja kifogyni ezt a régi bevezetf';t t 1cézJi eiagási cjjcl{iet
Beszerezhető: az összes nagyKereskedőkné1, vagy
a HUNNIA-gyógyszertá1 ban Budapest, VII, Erzsé.,
bet...1körut 66,,
'
Kar tfuisl lidwzlettel:
Kalán Gyula és dr·. Balló Lajos

EGYETEMüNK·-MUNKASAI Megkapóan érdekes
volt 'az a n1egmozdulás, 1nely a legutóbb „GJógyszeté.sznapok" befejezése után az EgJetemi Gyóg.rszerésieti Intézet tantet·mében 1-:játszódott, Mozsonyi professzorral
eJiJütt ott _nmr-adtal{ egyetemünk magántanárai, ad_.
junktusai és segéd tanát ai, Azt terjesztették elő azt a
természetes kérelffiet, hogy 'ők ii tagjai Lchess~nek az
alakulóban lévő Nyugdijintézetnek„ E feltétlenül jogos

gyó.gyszerészek

---------~-----·-kérést n1ár lapu_nk más helyén is szóvá te@k Igy n1ost
csak arra szoritkozunk, hogJ-- e komoly jelcns~get mi is
segitsüli, hogy 'mielőbb .:Jjuthasson oda, ahol meghallgatásra talál. Gyógyszerész-nevelőinket nein szabad ki_
1·ekesztenürik a N yugdijintézetből:
(SZ".)

EGY FÉLÉVEZRED Egyik egyeterni adjunktusunk, /ci éppen olyan ismert tudornányos
és pedagógiai eredmén:yeúől, mint mindig szá1.
nyaló szelleméről, - fehé1 asztalnál a következő ifijelentést tette:
- Most 'kilenc .olyan egyetemi hallgatóba
töltögetem a kémia alapvető fogcdmait, icilénc
olyan oreg lnebulóba, akiknek évszárnaina/c öszszege kereken ötszáz esztendő. Egy_ félévezred.!
A megállapitás igaz és tény az is, hogy ez
a 1megjegyzés a meleg humor tiszta, emberi qószánd.ékában enyhült meg . De nelcünlc tmég ezeri.
kivül is ,szivügyünlc ez ci kilenc öreg diák . iAz
életük vád, ha ugy- akar iuk, egy ecmult félezr'ed
ellen Az ő könyv felé haf/,ásuk is kisérletezésük. 1tiz ő dadogásuk és bátor lciá,/lásuk, - remény, ha ugy aloariuk, az elkövetkező évszázadokra
·
(sz;)
Dr

Frenyó Vilmos egypte1ni adjunk.tus,

a IV!agya1

Gyógysze:rész.tudo1nányi TársaSálg

ke1'_e)tiéhen .,A növények ,egyéni és társadalmi életeu cimen tairtott igen ,é1_

dekes, népsze1ü és mégis ikomol~r, maga;;· sY..invonalu elő
adást, Ennek kiél té"klelésévW ,és isn1er:tet:ésévcil lapunk,le-gkőzelEfubí szá111á.bm111 foglalikmzunk
Itt csak néhá:ny
jellemző adatot ,:.etünk papj,r1a, F1enyó Vilma.s· e~beri
kelléiktái'áíból. Mert kE!Ve-sen tudják, !hogy F1-en~ó kar„
társunk majdne::n egy évtizieden keresztül - vnsl1lJUl11Jk~
\·olt, A 'ie.gutóbbi proi.están-s_.napokon például, n\ Deá:k-téri
templomban, tmint munkás mondotta el sz-ociál1s és hh ő.
beszédét. De ;bizony.ára ne1n soli?cn tudják ait SE1ffi, hogy
F1enyó Vlknos a sze1 zője an111rak ru
I<~ehér !köpenyes
rabszolgák" cimü i'égényn:ek 1 ' mely n1-ég ina i.; !élénken
foglalkoztatja azokat. a;kiJ{ ezt ,a nem mindennapi köny
vet ,ellolvasták Ez a regén~, me!J uz t>g~etemi asszis-.
tense'k sorsáya~ fog1a1koztk, annak ide,fén F e l i e i á n
V i 1 m o s álnéven jels-nt !lleg A „sz-erzö nyilván ~Z
zel is jelezni akarta hogy_. t-udoniá;nyos buvárkodásából
- átrándult az emberi lélek rejtf'lmeinek „Hágába .
Ha csak egyetlén regéns ben is
(sz )
G;rógJ·szer·tárátrUházás A népjól'éit! mini~ztcr 173 619 /
·J:t siklósi M egv-áltó gyógyszertár személyes üzleti jogosítványát Gn jda Pál tdljesjogi.;.
1 947 számu rendeil€:·ével
1

gyóg~-szerész1

ruházt.a -át

öl

1
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D1, TCRI PAL minden előadása tndom:inyas
~lnlénykéui h_r;.? a-Z cgyetsnl'i k.a.iedráról
liiet t
1J01111J<ÍS előadó, \.tudós \és uyakorlati ember is
egyuttal, Legutóbbi eíőa4ását is ezért fogadta
o1yrtn nagy tetszéssel a lelkes rJuülgatóság,, Turi
kartársunk 'lmost főként a penicillin recepturai
alkalmazásá•rÓl be~zélt,. [fogy ez a :tétel mennyire érdekelte ·a jelenlevőket, mi sem bizonyitja
joban, mint 'hogy az előadót való.sággal 'elárasztották kérdéseikkel l gen sokan egyr é uiabb
pr oblérl'hákkal hozakodtak elő, és kitűnő karV11 sunk ísorra 11Mgadta µ v,álaszt 11iindenlcinek
,
Ez az előa4ás és az utána kifejlődött vita is bizonyitfa, hogy a „Gyógyszerész-napok" 11iá1
milyen mélyen beiflegződtek a kari életbe (sz.)
~aláiozás„ S z i 1 á g y i.,,. B é 1 a uhlü gyó.gssr.erész 6'3 -éves ko1-á1ban, f„ hó 1-én, ;e11hun~t
l\feghi,vó
A Magyar GJ ógys.ze1 észtndonián:yi 'I ársaság novembe1 28,_án éPénteken) tartandó előadó üI:éséie, mely az Egyete1111i Gyóg~~::.·z:El1isn1ereti llnPézet
(VIII, üHői„ut 26 Ill. em_) tai1ite11né\Jen d u 3;J/Y
ó_i akor kezdődik ..e - Eilőadó: Dr Fritz Gusztáv egyet
e. rk tanár
'l'árgy:_ A gyógyszerhatástani ismereteit
jelentős·é:ge a tuodEirn gyógysze1 észi kiképiksben
(Az
.. 1Ji tudo~iányága~ '.és uj is:zen1pontok g,y,ógy.szerészkép1-:ésüJJkbeµ" e. s6'f0zat '5. előntlásia)

A GYóGYSZEiR'l'ÁRI ALKALlVlAZOTlAK
SZOLGÁLATI JOGVlSZONYAIRóL. (A Budapesti Közlöny 1939 jun. 2 -i számáibóL 1273/i
1939 szám) A felmondási idő és a végkiel~i
tés tek;nt<ltében ugyanazok a szabályok érvénye,~clk a nem teljes szolgálati 1dó'ben foglalkoz_
tatott u. n. lüsegitőkrn is :az esetben, ha nem
ha!Járnzott időre varrmak aJkalmaz"Va · Ezt nem
befo1yáso-lja az .a Rrö1ül1nény sem, 11ogy fizre1tése_~
es·2t1eg 112n1 ha vo11.ta, ha11en1 l1etenkén!t, vaigy
naponta kapja meg, felMv0, hogy föglalko'ztatá_
sa :vis1szat,érő j elkgü,. Mindezek a szabályok vonotkozin·a,k hátü.s1ági k-ezelőkr-e is, bár őt a. hatóság rendelte ki és füetményét is a hatóság ru- ,~
lapilotta :meg, ha anyagi köve~eiését rn_em a n;egbizo hatósággal, lwn,em a gyogyszer,tar tulaJdO-,
nusáva:l szemben érvény'esitheti,

a

A M M, Sz SZAKSZERVEZET KöZPON'II VEZEI öSÉ·GE f hó g_án d u: 'ülést ta1tott. A napirenden
szel'eplö. tárg;vso1ozatot., K e r t é s z Miklós elnök
felszólalása. előzte ;meg Kertész elv:társ a ,Szovj·etunió
októbel'i fOIFa<lafinának 30 éves évfordulóját n1agas
szárn~ alásn Ül).nepi beszédben méltatta
A vezetőség
tagjai lt.lkes tapsok között ünnepelték a szocialista
Szo\ jc·t Uniót és ''ezetőjét, Sztálin elvtársat.
M'
A,.; 01 szágos H:özegészségügyj, JntéZ·2-t felhivása. az
állanü tiSztio1 vosokhoz egyes kuruzslószerek vásri.ri áru_
sitá§ával kapcsolatban. A'It utóbbi időben uiind · gyal\:ra bhall tfo1 dul elő, hog:. vás-á1ok, búcSúk, stb. alka1máv.a~
) külö111höző ,,csodaszt:reket" árrusit.anak é~;;. azokat fejfá~.
,i:ás, fogfiljás ,é::; t>g;., éh panaszok megszüntet.ésére neteg,.;égf·k gyógyitásá1n: ha"Sználják.
NElm egy esetht~n'
hiv 1lkoz,á~ tö1 t.~nik az Orszagos l{özegé:,;zségügyi J;nté~..t- rr<' is, nine'ly i\·ö·1 ühnény alikalma:s a gyanutla11 . vá:o::árlóközönség o!lyan é1 tel:.nü 1negtévesz,t:ésé1·e, inintha az
(' Iféle kfszitmény<= k á1 usitását ~ a-z Országos Kör.egész_
N2gügyi Intézet J.egn1izá1ná
Köztudo1nfosu. hog;, g.>i óg~ sze1l~é:szitinénsek előálli
tá~-a, al és ío1·galon1bahozatdlá-.,al cscl,k gyógyszer-tár_ak

HA,R;OMÉVES TE~V-' Még a ;1Y!ár. vég~!)
összehwták az Egyetemi GyógJ'SZSreszeh Inteze1tibz11 1azt a 1p·i:zo11yos szafü:rn.1;ai ankiétot - a ma-"
gyar gyógyszerészet hároméves te1vének kido[.g'Ozására Na,gyon jól tudjuk, ez wz éltekezlet
ugy széledt szét, anéikül, hogy bármit is hatarnzott volna,, Szó volt u,gyan arról, hagy majd
szEJpteanberben m<\gindulnak a tárgyarások, de
néhány ember kivételével már ~lckO'I sem ve:tlt;e
komolyan senki A magyar gyógyszerészet há1on1éves ter:ve nnár ·ez1en az elis:Ö szakmai 1a11kétcn kimult, mielőtt még valóban me:g,szüJetett:
vol:na , „ De mi kLv:áncsian várjuk: kh1ek és (s iparjogosit-., ánnyn:! rcudr:Jker-0 sz-emélrek [o·glalkoz_
mikor jut eszébe, hogy ez;t a, balsikerü értekez- hatnak A !kiszerelt gyógysze1kész·itrtlé;nyP.k pedig törzskönyvezésköt('l'esek1 és rnint ily(!lleik a 2-ü'0/1933. B„ M
letet uj életre keltse és fokozott il!1Unkára scr
kentse? Ki ]esz az eLső, ki teljes hitével ujra [ki sz-ámu kö-i. iend{ Jet hatáh a ailá hntoznak Az E;n11itett
meri mondani hároméves terveink haJaszthataL , csodaszerek"-_ihen :_11ódon v:iló előállitása és kiszerelléla;n szüloségességét?
. ~g,e1Hs, üJj ünk össze, ~e ü>hát a g;, óg>~ sz:u készitmények forgal1nát -~z-abályozó
még ,~gyszer és utoljára. Hadd lássuk szemtől 1:enllele-Lekb2 ütközik, g~ ógyjavalll1a•ttal töi tiénő árusitása
s:iem•be a gáncsoskodókat. Hadd nyilatkozzanak pedig kin1e1iti a ku1uzslás kl'it.é'i:iumát
A tisztio1ovosk kis-é1jék figyie!lemine1 az ilyen kumeg de vállaJjáik as a l'eJelősséget azért, hogy
aiZ ö~.szes szak.nláik 'közül ez az. e-gyet1en,egy. a 1 uzslószf l'<'k ( Colun1bia 1 Star, Gyuluntin, Va1nes stb;)
mi szalunánk, e1gysier üen háta.t forditatt a hi- : rusitását iés a 750/1940 B M szán111 iende~et alapján
romév,e,s tervnek Csak ,á]lalják élk a feJe.)őssé : zok lefoglalása és r.ncgsen1misité..'3e, a forgaloITTb_aföozÓ'k
1 Jl:en pPdig gyógysze1készitínény jogosulatlan for:gaqo·rn.
get Me1t i11r nem vállaljuk
(sz,)
Az alkohol uj ára . A P„ I\1. 61440/1947.. X. b 1 ~'z·áni
- h·;att a szesz uj bcsze1z·fu·i áJát, fo1g adóval együtt,
38 Frt. 20 fi1l. - (utalvány1a), a nerri gyóg_)ászati e-élt
szo:gá1'ó szesz árát 4·G Frlt 50 fi:llérben állupitotta ·ineg
Közle1rnény. A fölQ.mlYelésügyi niinisz-.t+·r a népjóléti
minisztcru:e[ eg:\ eté1°tö•;.pg 107 iJ23/194-7 szám alatt engEdélyt fldott a 1vfag,:-.; ~' 01tóanyagte1 inelő Intézet Rt
Bud'apf--r_-,i, X,, K&bún1 i-Ul 53. száni a:l;atti cégnek, hogy
n. já1Yányos el\'Ptélés (hrucE"Jlosis) ('lleni vnkciná:t far_
galo1nh<l hoLhassa. A b1 ucellosis e):leni vwkcina I kcn1.
kénti á1a 80 fillérben á:1lapitot.tatott n1eg, a.1neJyhez
c<supán a inindenJ::.01 61 'énybe lévő forgrrlmiadóválfiság
és a csonlagolás Onkölt;;ége szán1itha-tó hozzá

bahozatala, illetőleg kuruzslás mia'tt teg~ék n1eg a szülr>;·éges intéz.kedé.seket:-IGAZOLóBIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNY
B e k e
_.\lbeft gyógyszel'ész (szül.: ISzékefy-Mag)al'oS, 1900.
\Yll 24-én, lal<ik: Budapest, Vig-u 32) igazolásra kerül.
Felhívjuk karb}rsainkat, hogy aki nevezett politikai ma_
gata1tásá1 a tei:helö adatot tud, azt közölje a i\-i. M. SZ
Szakszer\'€zete Gyógyszerész Szakosztál; ával, Budapest,
Eöf\Ös-u- 25/a_
GYóGYSZERÉSZEK, AKIK EDDIG !llÉG IGAZOL.-\SI-L\ NE::\-i .JELEN'fl~E,~TEK, sürgősen jelentkezzenek,. Buda11est V _ I\larkú_11 27. I\özponti Játásbiróságnál ig1fzoitatásuk 'ége-tt

1. ll M Sz SZAKSZEm EZE TE a keretszerződést
megkötött-e. A gyógyszeresz szakosztáll: "kollektj\'' szerződése fol;} ama.tba.n van, et'ról a legközelebbi lapszá-·
JUunkban részletes közlést hozunk
örök gyakornokok ''ilyen cimü és tárgyu r-ége:hbi
kÖZlem-ényünk1e egyre-más1.a kapjuk a ml álláspontun-·
kat igaz~!ó adatokat Pesn1ől. GOdöllőról és -a,z ország
kiiJönbözö vát osi::dból E.z pedig azt bizcnyiija, 4og~
{-ényleg :számolnunk kE~l azz.alJ ha.gy országszert..~ kez•J
hódit:1nl az öliÖ!k i~.akornoks:ág .gondolata. Elmennel;:
az egyerem151 g~ akornoknnk és ott f-i;l:eftőd-:.1ek„ Már a Jegurtóbbi Egyete1ni Karköz·i Bizottság is fo~lal1kozo· t
ezzel a különö::;· ~.s ves~edelmüs taníulllrnán~ i kisiklás sa:l
Most az a meggondolás kerü1t eJ.őiné.;rb-e, hogy ezt az
egész ké1d€st a szakszervezet vegye kez!éb:1 A szakszer~
vezet irjon át a tulajdonosi érdekelts·égeknek, :J.z egye_
temnek éS az illi:1tékes mini1szté:i:iu1nokuak Az azonban
már m.öst hivo-nyosnak lá:tszik, hogy ~z egyeten1 kötel'.ékébe tart.oz6, pÓ:ntoi:an egJ- -évre gyakorlati a kii!ldött
g;, !ikOJ.no'k, iet-öűtött ideje ut~ má:i: nc:m gyakornok töb~
1bé De senki sem en1 ··11ihet kifogást ellene, ha mint ltL~ \loránis, vagy techujjka--·- tbváblb óhajt dolgozni
(sz )
Gombaterm.esztés„ Végire valah1á1a tö1 tént v:~l1ami
Végre vaa:a/ldnElk esz€ibe jutott, hogy a gyógyszeré.s1z
szakértehnét :iigen nag} "t€1 Ületen 1a, le_g1kittünöbb eredménn~ el fel'hRszriálhatják Legal,ább l.s art a J~övetkeztief...
hetünk abból a leiratb61, melyet r~ Földimivelésügyi l\llinisztérlum kezdeményezésére a Nép.ió!liéti Mimiszt,é-iium
_küldött le szaksze1v€z.etünkhöz, Ebben a lell.atban pe_
-di-g nem kevesebbről van -szó, mint hog_y a 1go1nlbaterme.;ztésben a gyógysz•eré.sz szakképzc~ttségét is igénybe
kivánják venni Esetleg- 1megfel!elő áik:épzés,sel
Vég1-e, mondogatjuk, az •6lső ~épés. De rögtön megiállapit_
hatji.:k H•Zt is, hogy ebben •a iitka ffi'isanerésben és kJö:zeledésben anÚak is szerepe, van, !hogy ennek az egész.
go:nbatermesziksi ügynek az ·élére ·;-1; FöldmiV€Iésügyi
Minisztérium egy bizoli.yas gyógyszEJ11észt aJánl Cs tint.
külön1'egesen alkalmasnak. Mondjuk ki nyiltan, hogy ez
u _kartársunk nem Vf•rtiz:ámrkodott és1-késöbb sen1 mutat_
lcozott sehol, 11.'itol 1ki ke11ett volna állni a n·épi dEnnok11ácla 1negerösiOOs~1t. De annál többet és eredmény€sE;n
szerepelt a felszabadulás iallőtt. Mindenesetre komoly
tényezője 'olt, hH ne:n is a gombati~1me.;:ztésnek, de annak a rétegnek1 mell· ne:n~zeti ilgyn'Efu:: teJdntqtte a bo_
londgomba termesztését ,
N!ffin hisszük, Qiogy ilyen
meggondolás késztette :a Földmivel-ésügyi .Miniszté
x!umot atra, hogy pont ezt a lro11"táirsun:kat ,javasol.Ya.
:A gomba: go~ba De talán igy tett orsZ'ágos üggyé a
1

gombat-€11111 szté-s. lgj vettek éezi1e l>ennünk.et i~.. Nen1
az egés_z szakn1át, csupán e.gy e1nbert T f-11láu ~saik ál1ást
ak:a1n-1.k adni eg;;, isnveretl€n nagyságn::1 k És az ö ked\ éél-t ha.ilandÓnak :mutatkoztak '(_gl' -egész sz.a:kma szi-nvoni.t.lának e!"llelésé1e és müködffii te1 ületének kiszé'.e-..
sitésére
A n1·egoldás igeu -ojzyszerü .A. szakma ad_
jon nJeg·feleiő embert· és ne egJ' nnm od i;...al5 .Pjgy.~n
f"lő1;etolásával - lJ!.rdfs:sék a szah.'"'lla megbecsül-ését. (sz)
1

Helyesbit-és, Lapunik mult számábmn Köycsdi Sándoil. cég
k_ötsr--er 1~s gummiá1 uk hiidetéséhen sajnálatos nyo1ndahiha fol,vtán a pa;p·iI,·atbl. át<\ felcsie1é1ődö;tt a stmil
gaze ár á,.al, Mai ·sz.á1nunkban
Iyesbbitett ái ak sr.erepe1nék.

lkőz.iölllt

hilde ,é,sében a
-

/}1f'_

Szlovákiai: ön azon sirOOkO-Z-Ott, hogy két hón:1wj'a
belépett az egyik munk:áspárth.t -é1:1 iui'g mindig ilO:.n· ht>1.};ezték e!J. Pedi~ Öll! azelőtt sohao·enl( volt tagja -se1n1nifél2: pá1tnn.k Ide is csak azért a jó kilátásért lépett
be
, Ez a szinte öntudatlan kifaiki..(dás \alójá•balll
uz-0k elle11 szól, azokat liél~·cgzi meg, a.kLk egy Jió -álliásié-1t, ,.ag~ annak me-geJ'ŐSitése é1de!l41ben, átm.er.:ctileg,
még a munká&páa:tokba jJ:l hajlandók b-elié-pni Olyan ter_
rnész~Jt:esen merunek och1. mint a hiklező, ki nreg·követeli,
hogy - az adós fiZessen„
(sz..)

Könyvet lehetne ii :rui '.\ r11-óil' a
és agy:afurtságról, aim1i az; igazolás kö1rül té' elyigők és szerurfűles ügyv-éd._[k ag~ álban
mE~s·z.ü:letett, Afféle haszuálnti utasitással is el lrellene
látni gyárnoltal an fasiszták könnyü elig.azodiás·;i céljából
A le-gujabb mesterfogáist itt [közöljük: Az iLletőt a sz:a:k-·
il..lla :niem 1-gazolta. Ezt kartá:1sun:k. tudomásul is ve!tte
De tovább fészikel.ödötr és 111e1t sZökni egrelőre neµ1~
akart, minrt.iha előzőleg :se-mmLSem történt vol)lal.z átcse::1'1pészte az ügyét polgári vonaha. Egyetlen szÓ"t H?ln
szólt, csak „érintot1eu himpor:ával" 9daállt a Népbi1'Ós,ág elé. A szakmát tennészetesen szentuek és sié-l üh~'
t~tlennek tartja de elW-égre ö ember is külön -'- és· itéljen a nép. A klifüggesz:_tiési [apot szerényen eltitkolja ;i
Rz,aikma előtt és ug,y lép uj biirái ie-lé, mint aki uyu.g'<lt.l'Ól most Jött ·;1 ,-il<igea áo; wj1 ,életet akar .i~eztl'tni D0.fl'.ék
barátunk azonban még ruem esett olyan me.ssze a szak_
tnától, hog-~ valall\:i rá ne találjon ebben a politil~<-li
zsák.utcáiban Ez vdlt a veszte
(sz)

Igazolási utrnut.ató:

l~engeteg helyezkedésről
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~Hff4t oJr&detU~
a gyógyszertárak szükségleteit
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S. F.: Kifogásolod hogy egy gy-á1láto.gatá"-Iól
f,.zólő cikkemből kifei1..1jbette~:n a :nu.inkásság _.A3zieiepét az
gjjáé.pitiésbf:u! Tévedsz. __ Ezt a gyárat a felszabadnlác.i
után szinte a s?Jen1e1n láttára éppen a munkásság hősies
munkája emelte ki a 1:·oinioildt61'- érs helyezte Üz.'2mkép:fSá:llapot_ba. Azt· is tudo-~, 'hogy rn :háromiéves te1v előtti
ujjáépitésiböl is kivett-étek a részeteket. A gyár leállt,
- ti hordtátolc a téglákat~ a va.saikat.1 --a_ vakolatot. 'Dt~
r,z ina rr1á1 ttl.ein külön érdem Ha egysfer v3.Iaki n1eg".'

~rja [\ inunlkássáig hő·&kor:át:' abban

Ap; óhlrdetések
Szolnok megJ~ei gyóg,l szertár
Ch11: Gyóg,\·:Szertá1, Tisz-3.bő

(sZ:)

Halló, Balat01ial1náili.t Valami sulyos hi1ba
tödént a gyógys2lertár Jmzie1tetése körül. A üépi
demckrácia m<\gc:aufülásáva1 egy kartárnunkat
az Jitcira akartáJk tenni, hogy helyet és szál1lást
csináljanak egy .olyan ember számára, aki sze11ény teh<itsége szer int miindeint megtett, hogy
a mémetek nagyciblb di1csőségfae, ő és társai
dilotálj ák a folyarm>l,tos .fogfösztás&kat. Ehbe. be1ebukott ugyan, de annyi ereje még maradt,
hogy kidnbassa egy kar:társunkat 1és magia iitljö'J} a helyébe HalJló,. Balatonalmádi, Builitpest,
Szaks·zervezet, Mini117JtéfÍum, Közigazgatt.s fog_
junk össze és ne engedjük!
·(sz):
1
,

B D'>'..: LeveJed személ)ri ©észé.ne ib.amiarosan levélben
válaszolok, Különben ·rur1a ik!érlek, hog~ niinden e1'gon_ dolá:::.odat dolgozd '.ki és millJ.él ~Jő:)J!b juttnisd el hoz1z1á1rík.
Mind€n felvetett ötle:t:E.id olyan, melyet ha papil ia v.et.s,zi,
a 1leg:ko~olyabban hozZ!ájánillsz ul. rn;agya1 gyógysze.ré1

sz..et Jeg-é:getőhb ké.rdéseÜ1elk ti:sztáz:á:sáho·z.. Megbecsülöinl a?i irásaidat T~lán a.z:é'It i·s különösebben, mei'< t-e
is az Úói tE:1rületrő1 ránduls~t- a 13zakieodalom hálátlain vHálg.ába
Annyit m1á11 inast inegüzenihe.teik:
mindent elköve ek. hogy Pestre ke1 ülhe~.
(sz )

e1adó yagy bérbe.--~1·,
a 0·

Fővárosi és vidéki gyóg,~· sze1tárak egyleti ~én~eimek ,
taxálását és szán1Jázfü~:áf· "1-álllal!ja:_ dL Solt
gyó'gsszerész, ...Bud<1pesl, XI.i Verpeléü-u1t- 20
-Alföld~-- nagy város küLkeriileti iócpontján-,
gyóg.} sze1 táramnt r11odern épVt!élsü há:zzal együtt csialádi
ol~okból eI_adnárn Va.suti fő:vonul mellett villanyvHági.tás stb. Cim: a kindóbajn
Vidéki nagy -városban keresek 50. 000-60„000 Frt
készpénzzel gyógy,,;zt»1tára1~. Cim: a kiadó!ban
.l\1egye.s7.-ékhelyen fél- patika, nagy árwraktiátral
fél házzal, -eladó Leveleket: „Békés" jeligére a kil-tdóba

minden öntudatos

munkás ~113-gára; iscriei·het

„
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SZAKOSZTÁLYÁNAK

HIYA.TALOS

LAPJA

töltött szopó

óvszet'elt

'

fo1galomha" ho.zza:

Pokolgépes gy6gysxerész

WILHEIM ARTHUR „Helilli!" kötszer
egés:r;;égügyi cikkek vállalata

Budapest••SI , Gróf Zichy Jenő-u„ 37.
Tel : 123-867; · Gyor·s és pontos kiszolgál'á.s„

-

·········- ----· -~---'"~ELADó: r-ntei1e;sitett 'Dára-mérleg kazettával,·
sulyo'kkaJ, IV.. Magyar Gyógy,szerkönyv, 1935c()~
Taxa és laboratóriumi edfoyzet. Kivám.ságra
pontos ki mutatást küld: Zámbolt Kálmán Pl'vos 'l'ata II
1

vármeg~ve

1

Szatn1ár-Bereg
1

,alispánja

5rS40/1,947.

~-

:>;ndeleté,„el a b irabási gYó,gysze1tár -bé:rlietér:t; párl:y:iz-a- ·

to'. i·endelt el. _4._ pály·ázni szándékozók küzvetlen veLem
tárg:yal hnii1a:k ,asá1na11 d u. i3'-6.-ig, özv Ko,·ács Lajosné~ Budnpf'-st, VIII., üllöi'-ut 69 I 5„
V„ A B„, Makó: Erősen nélliküJ!özziik közlreffiényei··
A. biai 1\Iagyar I{orona gyógyszertáiat Malnái FtL
det. M.egs·zoktulk Kül1ön tudon1ányo.s szimt jelelnt la..
If'.!UC gJ ógys21erész Vette ·áit ibé1íbe
Ezuton fe:llhivja fiPl!-Tikban !Mi :t;Ö1 tént ve1,ed T··-Sz.erete~-tel köszöntünk (Sz)
g~ cplliét 1előd'je 1 Farkh·S _J ÓZ'3'ef ,gyógy.s7..erés-z (a vol~
B. l{.: Ügyeljünk ezzel al i,f1gur:áva1H, ,Ellég volt a hat kezelő) hitelezőinek, ho.gy a, nevezett kattá1s adósL.pártfogo~'tal~ból. Ne talláz·zuk v-égi1g az össies gy:ára-kat
s·ág~aié1 - sem nü:Bé1e JeleJ,ősSéget nem vállal.
§z közület.e-ket - oJyan droguisták után, akiket :iµost ,,hl'
-- Agaricint ( acid.' ag,aricini!kum) ·- a legldsebb n1eny-,
l('hPtne nyomni" a.z egY1éves tain:fol:Yam!la Hive vagyok - nyi.s·égPt is - vesz: il'o.1;JJ_~n gyógysze1vegyész,et:i kfft.,
egs rninéll el&bb megtrudítandó esti szalkt:anfo_lyan1nak a!
Bu<lnp;st, VIII., Iviuzeum-u„ 15/!b
gyógyszertá1 i szalunun~.oik: részére 1\-Iég annak is~
ho-gy tovább képezhessélc magukat.\ De nem szabad egy
e.mbE>rt kiemelni a sok kö7.ilil, hogy :ö.1bból az E:gyből vi[·_
Ján-Jkik:épzéssel g~·Ó'g;\· sZE>1·észt csináljunk
(sz.)
1

1

Többeknek: A bE'!klildött ·cikkek é.s-any.a.gok tulzsu~
foltsága idézi e1ő1 ihi0gy nem tudjuk Kairtársaiuk közl<'·
mlén~edt ld-Oben k-ö:ziölni. Sok igen értékes hozzászólást
pedig kénytelenek vagyunk mellőzni, me.rt csak1121n
ugyanazt tarta.~maz·z;á.k_, mint a megjeUent közle1nények
Szi:veisen olvasnánk több tu0.01llányos és a szakm.5.r érrdeldő cikket
a panaszos írásokat, bár: jogosultsá.guknt
elismerjÚk; ~em a lapon keresztiU, hane1n ~zemélye·s
összeköttetéseiclc utj'án igyekszünk e1lintézni. A. naponta
beérkező leveleket aznap megválaszoljuk1 te1mésze.~:::en
a régen lkifejE1zett azon _ csekély óhajtásunk mellett,
hogy a postab~lyeget n1ellékeljék,
Egyik le~tóbb hllHott megjegyzés k-apcsán, isrné·
telten kihangsuiyozZUJk, hogy munkatá1~snink, de mngunkls. minden anyag'i -ellenszolgáltatás nélkül já1·unk
el a paÍiaszok ügyében, ugyan€'!Z vonatkozik a gyógy..
sze1 tárak adás_ vétel cin1 -kia<lására is,
M

A MAGYAR MAGÁNALKALl"IAZOTTAK SZABAD S-ZAKSZERVEZETE

r

1\-Iegjelenik hav:onta !kéts~~l ·
iés kiadóhivat:ll
Vll, AkáicfHr. 4'5, l 2,
Telefon: 422-126 HivatalÓs órák: d u 4-~6-j 1g

S~rkesZtőség

Felelős. sZ.E,1kesztő:

Felelős

kifidó:

HARANGI SÁNDOR
Telefon: 344-33S

SOMOGY! SÁNDOR
Tele>fon: 135--346.

MÁRKUS DEZSö
Ttlefon: 422-126

SZÉKELY JENö
Telofon: 1·6~·8•56.:

Laplnlajdono~s:

a M l\'.[ Sz. --Szak:S'ze1 \ cz·:.:-t Gyógyszc1 ész Sz$ko.sztálya.

Mennyiv~l szívesebben imám e cim helyett,
hogy a Nobel-diias gyógyszerész, vagy más, a
pálya becsületét növelő cimet. Ezuttal velünk
fogklkozik a sajtó és a közvélemény. Akadt
egy \e l v e t e ni ü l t gonosztevő, k:i véletlenül gyógyszerész.. Fe/,szabadul.ásunk óta rninden erőnkkel és igy1ekezetünkkel azon kUzdünk,
hogy azt a szégyenfoltot, melyet NaszluhvfozSzől!ősi és t!iir sai. a {Jyógyszerészek amugy is
megtépó1zott presztízsén okoztak, kiküszöböliiik
l srwét szégy•enkeznünk kell, egy elvetemült gonosztevő gyó,qyszerész büne miatt, kit ~örténe
tesen pályánk tisztes sorai közé soroltak

noi;emberi fa.gyos viz örök: temetővé vált a mii.
sem sejtő békés polgár·oknak Ilyen 'visszacmtlé~
/cezésclc után jutotta.m el a hidavatásig.
Hálatelt szívvel rnondunk köszönetet 'a hidava/;ással kapcsoktban a névtelen munka hőS1e1nelc, az ország és fiJvirfros dolgozó f/.akóinak,
ho,qy ismét hitet tettek nagy ál.dozatkészségük·
r-ől és élnialcar ásukról S niikor e bW<zkeség eltölt bennünket tés a imgyszerü érzését nyilvánit7uk örömünknek, mélységes fájdalommal kell
telesirni e papír lapjait, hogy q,kad, és ,a nii
sorainkban alc.a4, olyan vadállatot '(rnegszégyen1tő, ma,qát embernek csufoló briganti, aki keMikor e .sorokat iwm, hatása alatt vagyok pes volt ezt a. nagyszerü népet, la. munkatel.7 eannak a 1w,gyszerü és felemelő érzésnek, mely sitmény bajnokait, akárcsak egy napra, vagy
eltölt a Margit-kid amabási ünnepe 'alkalmábol
csak egyei;J,en ó1'ára is, :rémületben tartani, kéVisszaemlékszem hárorn év e/iíttre, 1944 no- pes lett volna 2 és fél év óta tvégzett hiheÚtlen
vember 4-én délutánjára, amikor csaknem szó.- telj'esitményeink egyikét, az ujraépittett Városzad ·magammal a Margit-köruti börtön 72-es izázát felrobbantani, a parlamentet '.elpusztitaszobájának „kkóia" voltani Az amugy lís ször- ni, vasuti síneket robbantµni. Amikor e ;;orok
nyü érzéseim közepette, irtózatos robbanós ráz- bennem p, fwjdalom érzését diktáljd.k, százszota meg a börtön !falait. :Sár akkoriban hozzá. rosan fáj, hogy pályánk ·egyik szennyét kell kiszoktam a "[Joklok minden zajához, ez a detoná- teritenünk, a pokolgépes gyógyszerészét, aki 1:1z
ció valami 'különös hatással volt nfon.
Alnw, Mater kW<zöbét csak egy percre is 1át/.épni
merészelte .
„Felrobbantották a Margit-hidfd" _ mondottam a közvetlen fniellett.ern álló börtönlakókSoha nem hallottuk Jaczlcó Iván 'l'beVét,
rnak.. lKétkedéssel fogadták e bejelentésemet, amik01 pályánk ifelemelése érdekében kellett
m.agam sem tu.dtam, hogy miért a Margit-hidra volna bátorságát, merészségét, szaktuM.sá.t é1'gondoltam, 'amikor annyi más egyébre is gon- vényesiteni, J;e niegjel.ent a nagy felemel/cedédolhattam volna. Wemsokára titkos hirszolgála- sünk és az uifáépités \remekeit elpusztítani
tunk meger ősi tette jóslatom.at Az első hfradá~ Az év folyamán eddig fel nem derített terrorc
már tudni vélte, hogy zsufolt vill.anws több.száz cselek1nények, pusztitások, robbantások és tiizutassal, autók, kocsik es gyalogosok zuhantak a esetek rnost már tisztán 'álln.ak el-őttünk A d.e.
hid roncsaival együtt a Duna mélyébe, ahol a mokrá'úia vad ellenségei lassan kkat alii kerűl1

