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böljük a hibát Nem töTlhetünik ugy el'ő:1.·e a m:agu'Dk
életének meg.1avit.<i:sáé1t, hogy ne gondoljunk közben· az
egész .gy6gysze1-tá1i, szakmai közösség.re. Éppen eziért

szaks'zer,-ez,etünk intéző biz;otts'á:ga már megtette a
szükiséges .intézkedéselcet, 'ho~ a gyógysze1tári Segédn1unkások ügyét minél előbb és minél erect.."ll.ényesebben
ef'.1ntézze
(sz·„)
Helyreigazi,tás Lapunk fil. iéivf. 6 szárrnán~.nc 22'3
oídaJán a; 2_ik hasábon E Tényi gyrÓgyiSiZ.. lmrtfu sunrie cik_
kére vonatkozó ismertetésben az, Q.r\oBi Hetilap helJebc;
01 \•osok ,Lapjla 1értendő

Tördelési hiba. 'Legutób-bi llapsz1ámunkban a 212 ol_
-dalon, alapainy·agok i11abdacsok kélSzité.séhez, Föld~s Béla
liun1nadarasi ka:rtársuhk által' beküldö,tt készitési mód
és ne1n a rovatvezető v.á]as:zia.

.

demled.

Egyetemi hallgató: Sem ti, sem általában az uj~--;
I'endszerüek, még ·gyógyszer:ész-gyiarkornokl idejük alá:tt'
sem 10.hetmik tagjai a ~zakisZBrvezetnek A szakszerve.}
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Csak
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA
az ilyen niu:nka fej1eszitihetti. ki a dorr1gpzókbarn a sziociá.;. .'·:.-.L.:~. ·..;:·,~;.~: i:·
lis köztösS"égi érz·ést Ez olyan. alapot is teremt, melyre . " •llllllllll!lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillBlllllllBlllBIEl!li!llillllll'lllmmmll!llllllllllllBmmmBlllllRIBlllll!IBlllllllllllllllll!lllllllllllnyugodtan i•á!épithetjittk a későbbi :Deltéffiien:ül \Sz.ükséges '--~~"e
szoc.iáll'iis· ábneyelést M ert egyedül a rrnunka megbecsü~ -::,- lésén !keresztül juthat el a mnukás ra szolidaritás nagy. - '«::
s·ze1 ü gondolatához.
1
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.Jó VÉTEL jeligére;, Du11Jám.tuli fah1si gyóigyszertár
kp ellenében átadó. Leveleket a szerk~sztőség további~
Approbációs kurzus kezdődik május 5-én és ju.
niu1s 2-án a Budapesti Egytel~j8icni GyiÓ'g~sz.erésZügyi ln_
ü§zetlben (IX., Hőgyes End11e·-u. 7.). Előzetes je1entke_~
ziés ugyanott

ismét

kaphat6

Budapest, Thököly-ut 28 szóm (gyógytár)
'Vidéki bérletet vagy felelős vezetést keresel{. Fon~
tos! két szem1é'J:y1e lak-ás Ciin ü [kiadóban
Sürgősen bérbeadnám jófürgalmu drwnántu1i gyógy_sze1tá1a1nat. Értekezini lehet Budapest, l, Alladár-u.
'
18 III 5, ·az es1ti ó1áikbarni
Pestkörnyéki, vagy nag) obb forgalmu vid!élli:i i}atiklát ke1-esek bé-rbe Cim a kiadóban.
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Telefon: 422-140.
Hivatalos órák: d u 4-6·-ig„

'

'

Szerkesztőség

Felelős kiadé:
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SZÁM

Dózsa György gyógJszertár.
T~vesen éa:·~~meii~k(
multko1i szrkesztő'1 üzenetünket ,Mi azt irtuk, hogy
egy megtögzött névte<le.n tevéliró a· D„ Gy„_-gyói;ytszer~\
J:Jártól a szerkesztők magánlalkiásáig ontja i!zléBtelen fa~ __
madáisait N~héz yolt 131Jből nzt kiolvasni, hogy a D. ,_
Gy.-pati1ka irt valakinek :névt;elen levelet
ifj. P„ 1, Ha vala~ adódilk
ugyis jelentk-ez.üfilk :·
Eddig még semmi sem törbé-nt Pesten teljeséTh lehetet:- len. Te magad nézz körül :vidéken és ha valamit f;elf~~'-'
dezel és jelented nekünk, \rdlnde:n erőnkkel és bef_olyal:-:
sunkkal támogatunk. Nagyon ,j:ól tudjuk„ hogy megér-;

zetitagságu.Lál~andójdegümunkátigényel

Veterán: Ha pedig esetleg ön személly.ill~ m>é.g
nündig nem himlé cl, hogy álarc nélk.ülli iáll 1e1i:5ittünk,
egész ·szomoru, effhordott, le.w..erepelt valós:ágiában, megsughatjuk a nevét ls Bár, n1~gvaJl~uk, eblben1 a 1apban
k-el1le1netl1en érzéssel irjuik le dr.. Vaságh Zoltánnak, a
ny Ha s fo1tn.:a1'uihiás, fwrfangos, kabailiá:s. sze11kesztő:nclc a
TI!Wi ét
ön J,e nagyon tör~ magiát, hogy a megyven~
diktatu:ra bukásü után gumrnjibottal jlá:rt az ébredő.
évekbe-n a mi cikkeinket l~'kii:zöltie Eizzel örökre vég;eztünk veteráll!llal.
De mortuis nihil „ ,, !Nirocs igaz.a Szálasi ~:e1n él,
- még:sem hallgatunlt róla, ha erre a kifos·ztott:J le1.ombolt országra nézÜnlk. Nekünk is '\IHimak megbe_
csill'és,1e 11.lléltó :nagyjaink: Ilyen Bonta Jenő ls l1gends
bes,zéJjünk róla, ha már ter1t1élkre került A prolet\árdliktatura bukása utá.n gummiíbottal járt az; éb1 e dő
magy,arok élcsapatlával Egyik ma is élő kartámunikat
egy detektiv közx:emüködi&.:éven ö miaga vitte a. rendőr
ségre, ő maga cipelte a lhóna alatt a v:ádoló ruj:SágciJk_
keket is A rendő11ségen Vi~gnézte a „:b.--ihallgat1á!st",
aztán gunyos mos·ollyal távozott. Ment tovább, hügy
megkeresse lrlövetkezö 3..l{lozaiqát A sok !hirhedt ,„vér_
IYeli" fasiszta :me:hlett v-égre „:B:0ntláról", erről a :Dasisiz~
táról i1S meg ke[liett emlékezinrfunik.
]genis, a.z é:letében bűnfu halo~tat is le sz.rubad lep.
leznünik Különösen !ha életének vagyoni :örőköseit nerm
vonitá!k felelősségre'. Vajjon egy fasiszta ügyvéd féle_
súge beálliJlhatna feleliö'S ügyvédet féirje irodájába'?
ü,gye nem? De Bonta Jenő ;fel~ge ziavart{a.Janul haS"zonélvezi fasiisz.ta férje patikiáját Annyira zavar11aJ.a._
nul, hogy még m:a ís pereskedn!l merészel Z a e h á 1
Lászl6né kartá1sU111k hathónapi fizetése mia:tit„ IBme1.,
jiik ezenkivül Bon:báné taib.áeS'ad61t, munka1:ár!Sait is .
Tudunk azok ártalmas szel'epéTÖl
De m-0rtuis nihll1 . „ De h:a Bontámé az.t atka:rja,
hogy ne bántsuk a :férjét„ akkor legja1áibb viselkedjé..1<
ugy, hogy fel ne 1ázitson !bennünket e:z az elképesztő
i:gazsáigtalanság„
Mert mit szólna hozzá ha egyszer csak az,t kér„
dezné viallaki: miért nem vizsgáltálk: fe1üil Bonftp. Jenő
-ris·elt dolgait, mielőtt .az rcizvegyét beültették haszonéL
vezőnek '?
A ,gy5gys~rtá:ri jog az áUam:é Bontáné
nyil\:án jobban ért egy rövidáru üzliethe:Z, m.i!nt eg~.1
gyógyszertárhoz. Azt a gyóg;y szer.észt pedig, k1 jel-en_
leg rövidá1u üzl<>t-et k~nytelen vezetni, szólitsuk visS'Za
szakmai helyé:ré
(.sz)

9.

A króniká,s be.számol.. Kissé talácn .történelmet is ir Ha nem is az utókornak, legalább
magunknak„ Hagy követni tudfuk lépteinket Lemér hessii!Jc az 'utat A'z elsötől a má,sodikig,
a iná.sodiiktól a halrmadikig, az elsőtől a harmadik szabad mújus megünnepléséig.
Mlert szédítő irammal Vöttünk előre A romokból hatahnas munloával életre verekedtük nragunkat Ma már az ,ergész vihig tudjar: enne/e az 0 rszágn~lc lázas ujjáépitését nem le"het nregállitani.. A munkáspMtok hároméves terve mutatia az utat továcbb . A lbatodik szabad rmájusig

·A MENET
Csak most, ezen a harmadik szabad májusi seregszemlén láttuk: mennyire megnőtt
A szakszervezetekbe tömörült munkásság Budapest dolgozói. FélmilJiiá munkás menetelt a Hősök-~ere {elé Zászlók/cal, tóNákkal, gyalog· és kocsikon.
Az első 'élrnény a rnunlcásság végelátlwt.atlan tömege. IEz a csodáW,tos máJusi íáradat.
Mert ugy képzeljük: a világ futószalagján indultunk el mi is, hogy valahol Párisban, Moszkvában, Sanghaiban, vagy Budapesten valwmennyien öszetalálkozzun/c !gy mutatkozott rrv,e{j
· egyiitt, e:gyetlen közös cél érdekében a ·világ munkássága. (Ezt a legyőzhetetlen májusi felvonulást rövidesen a filmluiradókban is nVBgszemlélhetjüjk Már most is futnak részletek.ben. De majd az egész világ munkállsága ideérkezik. Az emelvények ,'i,s rnegnőrtek. Egyetlen
lnonunientális enielvénnyé. •Hogy a világ dolgozóinak minden vezetője elfér.fen rajt.a.)
Nő, egyre nő a budapesti májusi rnunká,ssereg. Erő és öntudat . Hit a demokrácia szo·
.qialista .építése mellett.. De bizonyosság is. Tanuságtétel Hogy ez az ország véglegeseiJ
kikelt a rornkból (F;l és évről-évre gazdagodik Ezért volt a hanrw.dik szabad m4.ius nrindlen
erefe, nagyszerüsége mellett ennyire a n y a g s z e r ü A' munkállság kivonult Jelképese11.
nemcsak a ,te)rm113lés eszközeit hozták ki niagukkal. Ennél sok/cal többet Magát a rnunkú..t.

fd csapatunk

A Ml MENETÜNK
Már a kora rreggeli órákban gyülekeznek a M. M Sz Sz . Gyógyszerész Szakosztályárwk
1'igiai és a gyógyszer·tárakl>an dolgozó' munloástár saink Alig ISZáz ernber indul ,el piros zászló,
.vaz tábláckkal.: „Szociáclis jogr efornwt' „Osztatlan munkaidőt.!" „Élfen a harmadik szabad
_m.á~jusl"

Vall1uk be.: nem volt ott rnindenki. De most ne kérdjük, ne keressük az okot, hogy
tn.ié1t marndtak távol. Inkább a,rra gondoljunk, hogy tavaly óta mekkorúra szaporodott, kiló"méterekben is niennyi1e tulszárnyalt niinden eddi_qit az idei felvonulás. És ahogy11Jn épül,
uazdagodJik, te,1'8bélyesedjik demokrácián/e, ugy sorakoz1wk fel egyre többen zászlónk alatt és
egymá,s kezéből kapkodják ki azokat a táblákat, amelyek ufab jogokat követelnek és nem enYedik eddig sZ!Brzett jogaik niegnyirbálását Jövöre többen leszünk,: Jövőre mindnyájan ott
leszünk
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De ez a csoport elindul és ütemesen belemewetel h nagy rnájusi ár'adatba, Magasra
emelt, lobogó piros .zászlóval, magMrn emelt táblákkal e··vanulnak az emelvény előtt és a
munkáság vezetői észreveszik és megtapsolják őket. Ez a hps Tnem a <iloert jelenti Ez köte.'
lez,, Uj szervezett lóiálirisokra, Munkásöntudatra,
1
.
Előttunk és utánunk jönnek a többiek, ÉS fönn a vezetők minden csoportot külön m~g
tapsolnak, Ez a taps órák~g tart és egyetlen percre sern szünik meg Ha a taps mégis a 'si
kert jelenti, ugy ez a budapesi dolgozók egyetemes sikere,,
MERT SENKI NE MOND !A,
hogy az ut ~iem elő,re visz,, Mi éppen eleget iJwdakoziunk, hogy az egyetemi ifjuságban feléb•.
resszük a munkássá{! közösségi érzését, 'Hogy az if.iuság erejét az épülő név{, YJ,ernokr'ácÚL szol·(
gálatába állíthassuk, A mi szakrnánkban lá,tszólag semmit sem értünk el De maga az egye'
verni ifjuság mégis egyre nagyobb számba>Z vesz részt a májusi felvonulásokon A ifelszai
badukis utáni első május elsején alig lhusz egyetemista menetelt a munkássággal Tavaly . ,
ez a ;szám már megtízszereződött,, A harmadik szabad május a tavalyi számot ujra megfdz,~,
szerezte. Kéte~er egyetemji l"allgató vállalt közösséget a magyar demokná,cía munkásliágávlikí'
Nem szabad 'ezt az eredményt lekicsinyelnünk Ha lassan is, lale már eliudultak ők is Legyünk,1!
segitségükre, hogy mielőbb és minél többen hozzánk jussanak Erre kötelez bennünket a.i:
májusi munkásünnep hívő ~negnyilatkozása Akik ott voltak, azok már luisznek És r•i hi·it
vőket i;>zereznek,,
. ,~
··
A GYóGYSZERt:SZEK SÁTRÁT
!'.i
'»
a harmadik szabad rnáfus ünwepén kunn ütöttük fel a 'Széchenyi-fürdővel szemben, egy az-:W
kalmi 'vendéglő és egy májusi cigaretta-á,rus bó'déia között Valójában egy egészen egyszeri{,:\
mézeskalácsos sátor Hangos vásárokon és vidám 'búcsunapokon mézeskalácsszivet, pÓlyásb(J}/;
bát, lavagló huszárt és tordai !:pogácsát árusítanak benne
. ;;
,
Ez a sátor egyetlen napra lemondott e,redeti !rendeltetéséről és hangtalanul fürte1:'~
hogy zászlókkal és zöld <ágakkal felé/t,esitsék Türte, hogy rászegezzék a két tábl<it:
,
•~
·
';i,
Magyar Magá11alkalmazottak Szabad szakszervezete

1

Gyógyszerész Szakosztálya/

„A GYÓGYSZERÉSZ"
a munkavállalók szaksojtója

1

A mézeskalácsos sátornak 'nyilván igen szép emlékei vannak a rnUltból és 'Mékcsí,kos
ponyvája alatt kézszoritásokról .elrnélkedheMk Lányok angyalian szelid mosolyát Őrzi, mikor
a legény jelképe~en átnyujt7a a tükrös és ir.ásos mézeskal.ácsszivet.
Ide -rakjuk ki ma a gyáraktól összegyü,jtött és magunkkal hozott gyógyszereket, Jgy
alakul át szinte percek alatt 'tüneményes gyorsasággal az édJességek, a gyermekek .és vásá,ri
,szerelmesek 'sátra
A SEGITSÉG SÁTRÁVÁ
Már kor'án reggel kunn vagyunk és várjuk a betegeket, A megafon többször bemondja,
hogy a Széchenyi-fürdővel szemben orvost asszisztenciával minden/di rendelkezésére 1áll
szakszervezetünk ingyenes se,gélylóelye Az rrv'os: dr,. Farkas Pál kartársunk, már :ou áll fehér köpenyben Akad is dolga elég, Benn a sátorban. ErcZős, Fironné, Harsányi Márúi es
Nagy La.fosné kartársaink tevékenykednek
Ezt /·el kell jégyezni, mert ilyen még nem 11olt, 'Jön-megy, felvonul, sodródik, felbomlik
a tömeg,, Látják a sátrat. nézik a gyógyszereket és továbbmennek Bizalmatlanok Valakti elmenőben megjegyzi: ,Jó boltosok a patikusok, hogy még ide is kijönnie/e", Aztán , a másik,:
„még a mun/IJások ünnepén is keresni akarnak!"
Csak hallglitjuk a meg.fegyzéseket Nem szólunk utá,nuk, Nem nuJJ{Jyar'ázkodunk Tud·
iuk: miért jöttünk ki,
Várunk Egyszer csak megáll az első nő, Alig áll a lábán, 'Leültet,iük A'z orvos kérdiez,
vizsgál, rendel. A nő beveszi az orvosságot, nyúl a pénztárcája ufüin , „ ,
- Nen' 1·,a·r e'rte semmi Azért Jöttünk ki.i. hogy e.gitsu"nk ~unkásta'rs""nkon,
"'
w•
Azután ' jönnek .a többiek Munkások és munkásnők, Kiválnak
a tömegből,
Sulyos és
·könnyü esebek Agyrázkódás, zuzódás, fogf<ájás, fe,ffáiás, 1,gyomorgörcs És folyton megiS'métlő
dik ugyanaz a jelenet a nyiló péuztárcával és a mi válaszunkk1Al Neni pénzért árusitunk,, Se·
giteni akarunk. E z a h i v a t á s u n k,,
A tekinfjetünk össze·akaszkodik.
Lassan/cint 'beleéljük magunkat ebbe a munkába
A'dunk készséggel, swretettel Az emberek csodáJ,koznak, megköszönik Megnézik a sátrat, a
· fevirást. Bennünket is .
És ez, a pont, alahol a kr1nikkástna kkabe tktell vadallaknia,_ 1Jw_uy elveszti tárgydi'LO;g?sságá;tt, ~ert
~kkor ott hirtelen pa niennyiün e e1 po
az
a ozas 'Vagya és örörne, A ni ies segi eni,
Vala;mi különös dolog történik. Látornás A sátor 'megnő, Száz és \szá.Z uj sátrat ütnek
fel nbellette és körülötte Ingyen gyógyszert a r<iszorulóknakl A harmadik szabad május
álomvilá'<[Jában élünk. Ingyen <gyógyszert a betegeknek! <Nemcsak !itt, ebben a kölcsönkért mézeskalácsos sátorban hanem az egész világon. Végre, végre, rnírulienki belá,tfa, hogy /11 gyógy. szer nem lehet árucikk, A gyógyszer a szenvedők örök ai·<indéka ,
A krónikás most nem gyógyszerész, nem párttag, nem szakszervereti tag, nem szerkesztő, Talán 'kissé költő. „Ember az embmtelenségben" , , Álom.
Ennyi volt az egész. De volt egy gyönyörü napunk A mézeskalácsos sátor' pedig, mely
kékcsikos vászna alatt édes emlékeket őriz, - mintha titokban elkapná egy hálálkodó mun·
kásasszony meghatott köszönetét Ráleheli a mézeskaláesos..szivre.
0
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,,A GYóGYSZERÉSZ",

a munkavállalók lapja is ott van a, sátorban. Amáliával háromszáz példányt szétn.sztogatunk.
Loholunk a felvonuló munkáScsoportok nyonuMan:
- Osszátok szét, elvtársaink Ol"uassátok. Ez a rni lapunk
Hadd tudjon rólunk "minden munkástestvérünk. Alui_gyun mi tudunk 1 ólatok Mi is ha1••
colunk. Nekünk is \vannak bajaink
·
kézben láttuk „A Gyógysz,3rész"-t.
És később, aimerre jártunk, egyre több
ták is
A harmadik ,s;;abad május unnepi lezajlásáról a krónikásnak nincs fobb mondanivalója.

ll tüdö és légutak megbetegedésekor alkalmazott drogok
irta : Varró IUadár Béla gyógyszerész
A tüdci és légutak megbetegedésénél használt
gyógy.s,zerfiéleségek közül a gyógynövények:, az expectorautiák (kóptető-k) csoportjának s·zámos é'l'.tékes tag ..
j:ál .szolgáltatják
·
Ehhez a csopo1 thoz tartozó nő vények közül a legi:smertebb az ipecacuanhagyökér· (hánytatógyökér), mely
tul'ajdonképen, de ,a. hányás phJ :siologia'1 ér ~it:d~ében Tef1acta dosi, klö1ptetőnek is használatos.
Mindenl\:!éppen
pótolja ezt .a külföldi drog.ot az. illatos ibolygyökér (Vi_
ola odo1ata). H:atóanyaga vidli111 alcalo'1da, mely rokon
az ipecacuanha emetinj'é, el, ez·é1•t megjelölése viola-eme~,
tin. Allkahnazihaljuk por alakjá.b:an (0.3-1 15 .g. ), meg_,
szokntta\Jb a fo1 rázat 0 0'5-10 ad 100 0
Ug~ ancS'aik közismert és ~>zük 5 égte'lenül sokat használt expectoráns a kiilföldi seuegagyökéx (1Po1ygala se·
negae), A.mikor a kanlkalingyökér és .a kcserü pacsilta_
fü, min<lenk:épen p&tol,ja Adagol.álsuk is azonos
A .saponinl tar t'aknazó niövény11é;szek, a l1 égz·őutak
nyálkahárty:áján kapaIÓ é1ziéist váltam1al\: ki, ennek folyo1üán3'a .a nyálki,·álasztáG· !és köpet Minél több 1kJeméi.
DJitőt be,:onó alll)-agot tartalmaz a ding, annáJl kevésbhé
kényelJJ1et1en és simábban történik a köpet kiválaszidás.
Hazai expectoráló Urogjai11Ic tulnyomór'észt ilyen saját.
s·áiguak
Édesgyöb:ér (Radix liquir~1tiae offic.) Leg;értékesebb
anyaga .a glycyr rhizin, néha sikerül gluco:sét és S'accha1 osét is kimutatni A glYcirrhizinnek saponill! sajátságai
\annak Haemolyt'ik:us hatása elenyészö·en ikevés,. ebben
külö·~böz1k főleg rnás ~nponinektől. A senna hash.a,Jtú
hatáisiát keverékekben az édesg3'1ölkiér jelenléte fe.lfokoz..
za, a J'égzőszer-..,ek m1egbetegedéseinél a teakeverék;_el\:böl
nem hiányozhatik
Szappanfű. (Saponaria offic ) GyöJ{erében 5 % sapo··
rubin és sapo1 ulbinBavat tartallrnazó sapoilln yan. A senegagyöké1 méltó pótsze1e
Nyálkaoldó bl'onchit'isnél
é;:; rnaikacs !köhögésnél. Nagy adagja emeticum Kihat
a széklet.ételre, ame1ll.1ett izJJasztó is
Köptetőnek 5 0---10.0 : 100 0-r.a Rp. Decoctum rad. saponariae 10: :
180 0, \N atr. hydrocar bonic. i5 0, S.yr siruplex 200:0: S:
Z óránként 1 evőkanállal. Expecitor ans.
Tavaszi kankalin. (P1 imula veris.) Enyhe expecto~.
1ans a Iheum'atikus:-kösz\·ényes ~órhajlamot kedv(•zően
befolyásolni képes, an1ellett izzasztó is Hatóanyag.1L a
primave1in és a primulaverin, továbbá p1imulasa,- és
primulaká"!llfor. Saponin an~ aga keserü 'és nyálfoJyást
idéz elő.
A rec·epturában lehetőleg: bevonó anyaggal
rendeJjük.
1
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:>nál, kik munkahelyükön belél!8geztélk a t 1e1 pentingőz(Q._
(Tisztirt:óintézetf n1urrkásoknál ) Azoknál, kilk hosz_
t:iabb időn keresztül, :bár csa1k ikis· ad_igot r>>zedtelk 1na..
gukba, -az álta'1János fáradtság é1 zése inellellt psychika'1
·z.-·:Járadt~ág lép teil, :az alvás meg van z 1va1va, a munikate1jesitn:ény cs(!lkken gondolatait nen1 képes koncentrál_
_t.-"iíi. 'Gyakran eJiő-fordrulhat, rhogy a terpentin íbevét.elé!JlJél
0
:Jiasonló huzó, tépő :fájda:lma1k jelentikezne:k, mintha az
tbeumatikus fájdalom volna
Oper atiók utáin előállott
utánvé1z€sekn:él alkalmazt1ák a terpentines tfr-'Ilponokat,
u.gyszinrté'n a ~orltott co.fophoniumot. (A nyers tel'pentinniek, terpentinola.i destilátuima után -., isSzamaradt ter··
méke) S-e-1ösus s8k.1etummal jár'Ó náthánál. orTv-érzés_
·:iiél is megnyilvánul hatáisa (A terpenrtino1'aj a[kohol
Sillét1omsav íl:lehntá:sára 3 m1Q1ekula viz fel~ételé\nel, a
·.:·:·kristályos terpinum h3 dratumot adja, Ennek adagja
.,
bronchltis, tüdöcs-Otágullás, tiidőgangi·.élla esetében há„
~<1cet.

es

Infusurn1 rad primullae 5 O : 170.0 Tinctarr-.a::·<
roroszor naponta 0.1_:_:() 4 gr.)
lobeliae. Liquo1 amn1 an'rac anisa1"i, 1{.alium Jöda~.
A terpentinolajnaik rend.szerint a yes'é1·e van k.áro:s
. tum ana 5 O, Natriuin ben...;;oicum 2 Qt Syr. · ·31 ~
hatása, eziért inihalruát;i:ó céljaira az eucalyptus olaj a
thaeae ad .2000. s. Naponta 3-4-sz~r 1 e-s,,·ő,:,/'' ,... megfelelőbb 10%-.o.s alikoholos oldata elsősorban a scn_
kanálnyit. Felrázandó. Köptető, asihmánál,
~:· 1.a.dá:süS betegek köhögési ingerét szünteti
,A, nyárélf~=ügyet ('~'ulriones ptnlé.') is ha:szinálják inHp. lie!iha Cfilll 1adix primulae, Herba tfuymi ana ·:;;
4'0 0, Herba d1·o~er ae 20 O M: D: s 1 eyőkal . . . hallátio:s e O;Kia Lég-csc turu't eset ben fo1 ráz.at, vagy
·2c~ syrup fo1májábp.n, lüü : 1000-200ü.rn)
nálnyit 2 'és féJ 1 dcil. -.,·izre. Pertussis.
''1
A mirtusz (iM:i:rtus (comn1unis) italica).
melyet
Hegyi i>acsirtafü és a l{eserü pacsirtafü„ (Polyigala:·;;~·· 1 nálunk termesztenek. getntin capsulában. D.2-0 5 gr
\Ulgaris,. Iolygala a1nara) gyökierében ikib„ 2% senégifr<>" ada.giban \agy porlasztóban alkahnazható su1'yosa(bti
és po1ygalasav van, 1nJnt a senegábarn, ez éi1t .1'og<rril
po'· :> fo·onchiti:sné1
1"
to1lhatja a külföldi senegát NyáLkiaki.választó éi:;; laci{ago.gwm Ch1011ikus: bronchit1sn:él, .de t111berculos1isnál ·Úf :}~
1 • A fo:~hnd.~~mánalk (Ai!iálum sativurnt) ,~·~1tüakr.t~11tnu
ndható,. fözet vagJ tinctura formáJában
(lO.O : -OO.O „. .oa.]a, ro ·a o proces.suso· · , az expec ora 10
ivanap
tosan befolyáso'l:.J·a, dohá.11i'o:sok 1{atar11husát szünteti. ~
sphitus dpiJl.)
i: 2,. ·célolna
·
"''··
syrup, ki-..,onat 1klészül
l{isf~hb sz„ázalék sia.poni.nt t.a.1tairuaz6 ~11aziai dirogoik_·:!;/;,
f·
' 1a)
„
A mételykoró (Oeruant!h1e (phelaindrinn1) aquiatic
n1elyek egyéni kezelésnél
az
or\' os b.el1átáls:a SZierint.;,:,;) .:'
teakevETéke:kbe adhatók: a Repkényborostyán (Heder~ ~<' éR az édes ,kö1nény (Foeniculum yulgare) 10ü-2l0.ühe1ix) Kopasz porcikafü (H;einiaiia glabra). OrVoSi .~~ :,:. 200 0-1a, k.Pdvelt expectoráns A ho1nöopath'.:ában az el'_
sönek 'ki1s adagját, 1üdfra·orvadásná11': rendelik
veronica (Veronica rnff)
··:,,
.,,,> ,_.
Az 1 előbbiekhez hasonló célt szülgál az ánizs (:PimLgen használhat1ó1uak biz.onyultaik az illóolajok11:t :;'.,..!! ·:i: pirnena a11isum) fo1Táziaita
vagy olaj:a (2-.S csepp)
tartarmazó növén} ek, inelyek eg;y;része a ik!öpetkiviálasz•
, ,„,. · Költö:gés eHeni 1nixtuTá!k gyakoTi kisérő anyaga, n
l\ást fol{oz!za, n1'.á,sok csökk:entik és igen gya'kr"nn·:.\~.: ·Liquor ammonii anisatus„ Az. olaj alsót endü 01-gan'1sdesodo1 áló hatásuak, am1e'lrr1ett. lfel'tőtlenitőek
, ruusokra ,~érgezö 1 ezért féregirtósze'l. A kámfort, benA kü1ölmhöző tenyőfé1ékből nyerik a. nyers terperL~..;
· és ánizisolajat tartalmazó Ti:nctu1 a o.pii bcn1.-0esavat
ttnt, melJ nek f1,akcionálltt destillációs terméke a terpell~
1
tinolaj (01Eurn t 0 rebinthinae)
A !'ectificált teipenti,tf:·
zoatá, főleg idősebb e..'llberek nehcz en oldódó hörghu.·
rut,jánál rendl0lik
belsől'eg, sec1·etiót erősen cs~kikientö é:s deoodoráló. Adag~
A szurokfü (Origianrum vulg;are) és a kerti majoJa 110-20 csepp 1 rendsze1inrt
ziabpehellyel
ík:e'Vlerve:
Terpentinoalaj beYételérnél ,a vizelet iibolyáir.a ieml€keztető.
ranna .(Majorana hortensi~), illóolajuk folJfbán m.iy.áLkaoldók. 100 0 fon:ázatr:a 2 0---3. 0_ot :ve.szünk
szagu Inhallátió:s célra ü1a:szniálatos az Oleum <pini pu:~
A tnépgyógyásziat rsok miöV'ényt isn:ier mint köptetőt,
~ilionis, a külföldi Olernm euca1!ypti és a nyárfiarUgy.
·ezek közül az lstnert:ebbeket e1nlite1n: az izsóp (H3,sso·
'.futiones pini, ez utóbbi fo11ázat alJakjálban is (110..0 :
ptis off ), az orvosi pemetefü (J\1arribiun1. vulg ), az ilroo 0-200 0-· a).
Jntos rnacskamelltia (Nepeta
.(cit1i.odo1a) catari:a), a
A 'teipenlin és terpentinolaj a bőrön melegérziésf·,
l{er-ékrepkény (Gl1echoma hederaceum)
a közönséges
~s erythen1iát válth:at kl
amikor pedig fokozotitabb:.1~.-;
cickafark (Adhillea rnilllefolium), a:z istenfa (Artemisia
hat, ugy hól3·agocskák képződhetnek. Beil1sőleg adag'olv:a;·
-abrotanum).
erre hajlamos egyéneknél., hasonló a bőrön jrelentke:-.~t
Az illóolajokat általában ibeJ:ső'leg a1kalmiazzuk csep_
tlinütek .jelentkezhettnek. Akne, viszk.ető, scharlach.sz
n_ek vagy inhalllátió formájában )és főleg a gyerm ek·
bőrpiros.ság, s·öt urticaii1a is előfoTduilihat Bediö1zsöIV
t>raxisban a lbórbe dörzsölve is eredménnTel alkalrrnaz_
gőze belélegez•e az idegrendszerre és bő1re gyakor
hatók.
hatásáról, gyakorlati ta;paszitalataim is vannak ·Alt
Az expectoranrtiák a légzöszervek vérellátás-át is
lános testi fcá.radtság, amell('tt, hogy a liJözérz;és ·_n .;,„.'
foko.zák Minthogy pedig a rregtöbb ritt emlitett nö•·ény,
1ossz 1 lecsökken minden munikakedv, a szeilemi első~·:
epeki>'álasztást ' stb„ ls elősegit,
kiadósabb díuresist,
s·orb8.n 4-15 gramm az az összad,.-:g, me]y ezt a_
bnszná1atuk ]'.eggyak1abban az egész szeryezet áthango·
gulatot )á..,.álthatja Nag) obb adag, \agy folytatólagt
lását e1ednrényeZ'heti Ezé!t helytelen v-01.na az a felfosau be''et kisebb adag szédülést. fejfájást, egyensul.Y!
:-~ás. hogy ezek a szer, ek syanpto~tNrnsan ható gyógy _·
zavart yálthat ki. Igen gyako1i ez a j:len~ég munkás:!,
növények,
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Megbizható szölöcukor készitmény a

DEITROSE

„Krystesil'' iniekció

Hapnató
5, 10, 20 és 40°/o··OS oldatban
1, 5, 10 és 50 ampullás
csomagolásban .

Hrystosil : PH. H. IV. elíiiratának
meglelelö Dextrose puriss kryst.
sec. Szilágyi.
Hészili és forgalomba hozza :

1

0

1

Jta?;.:

...............................................,............:
Szo1osain ez-en csoportba taitoznaJc még a nyálkát
ta1tah111nzó növények is
Az erdei mályva '(Malv1a f:;ilv~stri3) sok ny·á~kát tnrta~1maz:ó, köhÖg'és'i ingert csil.lapitó sze1 I Infusum 1 : 10 o_re Gyüjtík
Ür\OSi zil'iz (Althaeae off)
Makacs hrörghrurutm.1ál
gyakran alfü:almnz.ott sz~1·. E1re a célra +el'hasz·nlá!lhaljuk 'le-.. elét, g~~Ö1{erét ·és virágját. Köptető mi;x:turáikthoz
ziliz (eibisch) .::;zö1vöt (Syrupus althaeae) renrdeliriek S·ajat.s1á;gos izü és SZiagu, nyálk aanyaga Jillellett asparaglnt
tartalmaz A vadont1e1,1nöt ,g3 Ujtilk, de termelik (iB.
1

Hasonló cé1t sz-01,gál a martilapu (Tussilago farfa_
ra.) A légz1őSzer"'i e!k nl)Bgbetegediésénél ]siszá:k teáját A
dohányos 'e1uberek, ilyen termész·etü panas·zainál, a do··
hány kÖzié (keverik. Gyüitik
ökörfarkkóróvirág (V·erbaseu1n tihapsiforme). Kö··
hög-ést csillnpitó volta fo1yt:in, ttnellteákl1oz Ckeverik Az
élénk sárga, helyesen száritot.t virág, inézre emllékez_
tetö szagu. Csak a hel) es,en eltartott, élénk •Sárga Gzillü
virág teljes é1té!kü Gyüjtjül\:, termeljük
A bolhafü (PLantago psyhnn) n1agja, a nagy és a
lándzsás utifü (Plantago lanceolata és ma.ius) mugjn,
ll!gyancsak nyálkát; szolgáltatnak
Nyálkátadó az izlandi zutZmÓ (Llchen Izl1andicus)
fu a Carraghen moszat íözete. Az elóbbi k-eményitöt és
cetrarinsav-at 'tartalmaz, tnely tiszta ·állapotban hófe
hér, lugositva megba1nut és elbomlik, A ki:rn'.osott mo_
szat tápszer. A t:Üdőbajosoknak rendelt teákból nem hiá
nyozhatik
Tinclu• ája (20 ü : lűO 0) 30----50 cseppje,
hányást szüntet
A tölgyeseken .él!ő mohát (Sticta pulmonarla), a
nép még ma is nyálkaoldónaik használja. Keseriiség;e a
15tictinsavt.ól ered
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ez a javaslathoz ... Hartmann elvtárs komoly
vonalat jelentő tárgyilagosság,gal vezelti az
t. ő maga ismerteti a tényeket tárgyalá-

Szaksze„vezellink életébll
-

Korlátlan mennyiségben kaphat6k
a kó..-etkezci

Májusi taggyülésünk -

A harmatlik szabad májwa első vasárnapján
az M. M. Sz Sz.-ének Eötvös-utcai nagytermében Gyógyszerész Szakosztályun:k taggyülést
tartott,' hogy a ziá;rórakér désben vég.r'e tisztán
és világosan leszögezzük áUáspon:tunkat Ho,gy
félmegá)lapodások éa ,ideiglenes intézkedések
ntán vágr e kiáJfüassunk a tagság iközös akara·
tával. Mert nagyon jól tudtuk vala;mennl'.1en,
hogy az iá'bmeneti, c~ak napokra _szólo meg~Jla.
podások abban a pillanatban eltunnek, ar_ruk_oii
a taggyülés véglegesen határoz eb~.en a kerde~
ben. Ez másként el sem képzelheto .A taggy~1"'a döntése: a szakszervezeitek döntése · Amit
egy szakszervezet egyetlen szakosztálya követel,
az egyuttal az egyetemes munkásság követelése.
Hegy mindezt szakszervezetünk intéző b~
z.ottsága milyen lkörü!ltekin~ően előkészit:tte, b1zonyitja, hogy n€m csak a !(Yógy:s'.lleresze!':e,t,
hanem a gyógyszertá,rak mmden dolgo.zoJ'.'"t
meghivták erre 1a taggyülésre E~el ls ki~eJe. zéB1"e aka,riták juttatni, hogy a gyogys,zertarak
üz;emideje egyformán érdekli és ~rinti minden
munkástársunkat.
Ez a szokatlanul vihar•as és szenvedélyeshangu taggyillés .tagadha!tatlanul ontudatos ki·
állás volt egy ideiglenesen efvett, Szerzett jog
mele1!t: 8-4-ig ! Ennek jegyében ült össze és
zoajlott le az egész taggyülés Ezért gyült egybe
és ilyen értelemben is határozott.
De ez az eredmény és ennek az eredmény„
nek a fegyelmezett kiharco•lása kötelez is Kötelez és tanulságot .is szolgáltat.. A taggyUlést
minden hónapban meg kell tartanunk P·cJntos
napon, órára meghatá,rozott időben, ugy.anugy,
mint a•z intéző bizottsági üföseket.. Mert soha
ennyi megvita!tá!sra váJró kérdése nem volt en·
nek a sz;aJrmának Csak u,gy forronganaJ{ a lel„
kek rtf is, o.tt is elégübetlen csoporto'k bujnak
össze és l:ázasan tárgyalják szociális s~1elmei·
ket Le kell vezetni, meg kell hallgatm, orvosolni kell ezeket .a kósz,a ,panwazokat
Hiszen voltaképen az intéző bizottság ülései ;s nyilvánosak Mindenki tudja, hogy. az a
tizenké.t ember mikm :és hol ül ossze, Mrn.den
ügyes-ba.jos dolgával báiiki e[jöh~rt;. Az i~tézö
bizottság nem zárt aitók mögött és nem titkos
ügye'lrnt tárgyal Az ii;téző bi~o~ts~,g" .a 1;iind:n·
kori taggyülés akaratának elokesz1to.ie es veg„
1'."ehajtója
De tanulság ez a most !e'llajlott taggyülés
arra is, ho•gy csak a legcéltudatosabb mnnkásösszcfogá:;sal juthatunk előre. Ha azt akarjuk,
hogy higyjenek az erŐ11kben. mutassuk meg az
erőnket És egyszen e ki fog derülni, hogy sem
fönn, sem lenn. senki 11ien1 fo•g és mer az
utunkba ~JlnL Egyszerre mindenki tudomásul
veszi és természetesnek tartja. hogy ugyan ru
közegészségügyet szolgáljuk, de mindenek fölött és elsősorban muúkások vagyunk Munká:c;ok Élet, napfény, könyv, rzene, család, szinház,

art;.őszmte,
.
' a!' va·Jl omas
,
tiszta besze'd, val'osagg
artmann elvtársunk be.vezetője. Felelősségér
tu,dás, párt, - mindez ugyanugy a nlliénk
t munkásöntudat, kötelességtudás, aggo<J;alo;m
mint minden doigooóé„
,
'vergődés a közegészségügy és a mmrkassag
Mert ugy kell szolgálni a közegé'szség··
ójában. Csak aki részt vett ennek'. az egész
hogy közben ne sÜllyedjen le, hanem eme•"
ek az előmurukálataiban, :az• értheti meg ezti
jék ·a múnkásság életszínvonala. mzo;nyos
példátlan
odaadást ~s sz~retetet:. ÉS _itt ?11."g
vi'Vmányokról sohasem szafod megfel
1 jegyeznünk vaJ,a:rmt: m!]yen konnyt> ilnvülnünk ÉS mi, a közegészségügy szerve®t
. felfüről [e1bombázni egy olyan épületet,
ikáscsapata, minél ember1bbb életet élhet·
'
lyben
•ean.ber ek élnek, sze; etnek. fa s.z€m:-ed:
annál nagyobb mérltékben segithetunk szeru
. Mennyivel könnyebb tamadrn, mmt eln]
embertársainkon. 1Csak egésZlSéges munM~v
ban az épületben Mennyivel egyszerűbb öszc
gozhat és gyógyi.that, Csak azoktól várba
jönni és ~edorongolni valakit, mint kegyetlen
fokozdtt teljesitményt, akiknek az életét iir
szködesben valósággal elvérezni egy igaznak
szélesitjük
iügy szolgálatában .
Az egész tJRggyülés [efolyásáJban jg in
Ha ugy akarjátok, siker vo!l De ez nem
a lényeg a fontos, maga az: elért eMdim'
Jt
cirkn·azsikBI, még csak csak komoly11bb
mint a részletek V>har volt ugyan bőséges"
· ázi siker sem A munkásság győzelme vo[t
Támadá:a, köveítelés, néhány tiszta ~beri lll'
en ezért csak villanásokat adunk :az egésznyilatkozás.. Val!juk be: megimozdultaik, v
íl. Hogy i~ká!bb a győzelmes akarat csapjon
ságga[ feltámadtak ennek a nem min<lig e
· a népea taggyülés egyilttesébőt
séges szakmának fárad~ munkásai , . ,
Ismerjük be végl'e: nem V'O'.lt itt ellenség
Allapitsuk meg oot 1s, hQgy valoJaban
bárányok voltak Farkast még a körön
is csak 1elvi harcról vo•llt sz•Ó éa nem igaz,
1 sem láttunk ÉS ha volrhak is farkasok, a
emberek egymás ellen lia:dakCJzta:k Nem h
n azok rs a bár.á,nyokka:I szavaztak Csak
mi kérd&ről volt \itt :sO'Jó, hanem ·a drogozók
pen ös•szejöttüúk, hogy kicsit tárgyaljun~,
dekJének minél tökéleteseJbb megivédéséroL
!ekedjünk, meggyőzzük egymást, hogy utavolt a cél és eO'Jt a célt egyhangu határwa; '
közös erővel hajtsuk végre a taggyülés egyel 1s érte a taggyülés, mBly •a felszabadulás
gn liatározatát.
ni hatmadik szabad május első vasá•=
ANOVITIZ
kartársunk:
zajlott le . •
: :•
Inditványozom,
ho•gy küldj link ki 12gy
Szeretnők ha az eO'ész taggyühisnek mk
50
tagu
b'izottságot
és
adják elő, hogy mi1t
csak a hm1gulatát az erejét sikerülne itt e
jelent nekünk :az oszta;tlan munkaidő. Meg
keltetni. Magát ezt az egységes kiál1lást. Nem
vagyok arról győz.ödve, )logy ez sikerüln1
támadásokat magyai ázkodásokat :és ~de .
fog. Ké1'em a taggyülést, hogy egyhangu
seket, hanerr: csak a nagy mérkőzés tíszta · .•
lag foglaljon állást a 4 órai zá,r órn mellett
násait Ha ugyan rnér:kőioésr öl lehet ott szó; al(
ICHARD EMILNÉ:
mtndenki egyet akax. M1e~t 1'ehe!, hop, ~
En,gedj·ék meg, hogy az anyák nevében
ugyanazon az uton, de mmdenb egy ·111an.
szó[jak ehhez a kérdéshez, a dolgozó anyák
ment.. Tt>djuk, hogy sehol ki :nem alakulhat a
nevében Amiikor mi 4 órakor kimehetünk
nyi term&szetes ellenvélemény, min~ éppen
a Pl'tik~ból, asszonyoknak, feleségeknek ez
közeo-észségügy V'onalán Ez az a pá[ya, .
olyan· nagy :s0ó, hogy lcérem a taggyülést :•
egye'éek szerint még saját munkásérdeke;.
foglaljü'll állást a 4 órás ~á,róra meHett
is alá kell rendelnünk az egyetemes munk .
Mert nagyon sokan vagyunk anyák a tára
dekeknek.
.·
mel[ett.
De jól értsük meg: •1JJmig mi munkJavállal.
csak magunk v,itázuúk egymáis között a s
LAJOSNÉ kartárs:
ügyünkről,
amlg a döntés tó1ünk függ,
A munkásság érdekeim hivatkoznak!
Mi hivatkozhatunk nekik akárnre[y,ik munnincs semm'i ibaj. Mert IJJhogyan már megn;
tuk: külön utakon járhatunk, de hogy a cél
kásságra, megtárgyaljuk velük Szaks2'eregy iaz elvitathatatlan.
vezetünkben ez: a helyzet: mi kivi:vtunk egy
' Csak néha rezzentünk össze amikor .·
jogot és a:bból mi nem engedünk Minden
szinte nyilvánvaló lett egy felszÓlwlással. h.
szakszervezeti tag dontsön afelől, hogy mit
a kinállrnzó frazta utról le akart térni va _
akar: előre menni, vagy hátrnfelé?
tért valaki. Talán ezért haltott olyan zaN
lnAZOVSZKY ILONA kartárs:
egyik kartársnknak az a megjegyzése, hogy
·
Ugy a szakszervezetnek, mint a tag·
a januáii nyitvatartási igér1et nem 'is volt <11
ságnak nagyobo suiya lenne a főnöki teskifejezetten igéret ö volt az, :aki mindene:Jé
tület efőtt, ha jobban a sarkár:a á:llna.
jött az egészégügyi szempontok érvényesr
Kezdjük el és találjuk meg a módját.
,
hez próbált ragaszkodni..
ERő kartárs:
Ahogyan forgatjuk a szinte á,ttekinltlt
Osztatlan munkaidő van Bármilyen
lenül nagy és mvaros jegyzőkönyvet, nem,
xendrelet is fog kijönni, a szervezett tagok
gadhatjuk, hogy az intéző bizot~ság ís kö.wl,·.
•
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PERCAIN

tabletta és injekció
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és oldat

PERISTALTIN t.abletta •és injekció
PRISCOL

tabletta, injekció, oMat
és kenőcs

P1RIVIN

oldat

RESYL

injelkció
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Magyarországi képviselfi :
Jakilsch Jánas, Be!lap11st, Y.,
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csak 8-4-ig kötelesek dalgozni. Ez a .szak
szervezeti élet, ez a szakszervezet jog.a
PÉRCSY LAJOS szaktársunk:
A szakszervezet megkapta a jogot az
osztatlan munkaidő kivívására.. Hogy nekünk ezért ilyen nagy harcot kell folytat··
nunk ne vegyék rnsszrréven, a gyógyszerészek individualisták voltak Nem volt meg
az öSszességi •érzés, ezért kell most igy harco1l11i,
SOMOGYI kartárs:
Itt arról van SZ·Ó, hogy a taggyülés mit
fog határozni. Mi kimondtuk, hogy :addig
az 5~ór ai zá,1 ásba n1i bele nem m'együnk,
amig a taggyülést össze nem hivj.nk Ezl
lesz hivatva feleletet adni
FALUS kartársnnk:
.
Két év óta. ott állnnk, hogy egyetlen
egy. a.mit megtehetünk: ·ehhez a négyórai
záráshoz ragaszkodunk Emberek vagyurrk
'Természetesen tudjuk és elismerjük, hogy
ez a néhány kivetitett mondat az egész taggyü·
l&s menetéből. rn.egközel'itőleg sem adj.a vissza
a soik kirobbanó vitát. tárgyilagosságot, támadást, v 6dekezést Bizonyosa;k vagyunk benne,
hogy scrkan majd keresni fog.iák legszebb mondafaikat Számon kéiik tőlünk Sokan azt fog·
ják mondani, hogv ezt a t:aggyülést vfaszlemezre kellett wlna felvenni, hogy időtlen időkig
megmaradjon a gyógY'szerészi történelem s~á·
mára.
A kiónikás lcülónve1mn'én?ft jelent be. Mert
erről q taggyülésről összesen három mondatban
is be lehetne sz§mclni Tény al. hogy az egyetlen tárgy a z:írórakérdés megtárgyalás·a volt
De éppen ez a tény bizcnyitja. hog-v ebben az
egyetlen (nagvon fontos) részletben megint
e 'ak elsikkadt a.z egész.
Mert a tagság zengett követelt, érvelt és
szavazatt. l\fegszavaztá,k, hogy nem ·engednek!
szerzett joga;kból De ezen tu! senki nem né·
zett Mér: ha azt is beleszámitjuk hogy Bartman kartársunk beszélt májusi felvonulá1sunk
hiányosságáról is és Nagv Lajosné kartársunk
ennek okát (ig_ en hely,esen) a szociális átnevelés
elmaradásában látja
De van ma (1947 májusában) még valami
más is" ebben ak szakm.-iban. Valami óriii.si feszi..

gyülések szük kernteit. Mert nem ülhetnek .·
sze ma még az intéző bizottsági tagok sem ~
kül, hogy erről is szó ne kerüljön Nem ta.
kozhatnak ugy gyógyszerészek fehér a~
lrta : SPERGELY BÉLA okl. gyógyszerész
mellett, nem verődhetnek ugy kisebb csop'
( Folytatlá!s. l
tokba, hoi'y e~ szóba i;·e kerülj~n Ma fa mi.t
addig, m1g ki iEem v1vtuk., ezzel kell ornlnii
aJkkor IÍ.emcsak a lkeményitOképződés marad el. hanem
A ASSZIMILACió TERMÉKEI
és feküdnünk Áll!andó megafonokon szét ke'
h1;1 volt is keményi.Ui a levélben, az is feloldódik
ne kiáltanunk szerte az 01szágban: épitsé
Miután megis1nerkedtünk a kloroplasztok fontosabb
bele a háromévrn tervbe a ani szociális iog1
A keményitőképződés a ievelekben tehát tisztán
'ékanyagaival, visszat-é.rünk a \kforoplasztok müködéformunkat is!
a hőmérséklet és koncentráció függvénye, Ez sok nö1Qfi1~ hag,r~uk e1, hogy az asszirniláció kezdet! reakKivivtunk; vi'sszaszernztünk egy szoci~f'
jának teJ:1néke H·2CO::i, a végtermék pedig szénhidrát vényil:él ken1ényitőfelhalmozódásra veze:t~ pld.. a solanaceák, a pa1JiUonaceák és ·papaveráceák családjában soh:
munkásjogot :Ma vagy holnap !111ár tudni J
Szabad oxigén..
keményitőt taláIUnk a l~velekben
ják, hogy a szakszervezet: a munkásság ereje'
. 6 füCÜ3 = Cofü 2 0s
6 0 2 + 676,000 g kalória,
A levelekben h:eletkező Cukor·ból nemcsal{ keJnényitő
biztonsága :Most majd a mi szakmánk felső'.
fotán egy molekula :C02 felszabadulása. folytán egy
k,épzödik,
mint' 9{ondenzációs termék, mer·t 'a keményitő
tege is észbe kap Rájönnek, hogy nemcsak'
kula. ·ü 2 szabadul fel, az ;asszimiláció hányadosa
védjük a szakszervezet vivmányait, haneni
kizázólag
a
glükoz kondenzációjából keletkezik, hanenI!
co, = 1
szakszervezet is harcol értünk ÉS szociálís
A szénhidrátképzésnek azonban egy liözbeneső ter .. az asszin1iláció első ltíermékei között lfrukto-zt is tal·áren ma csak a !111unká.s győzhet, csak a mun ·
lunk Egy molekula !dextroz és egy molekula frukt-0z
rn !is 'an, amelyet a lkö\ei1kezőkben ismer~:etünk
mehet előre Küldöttség megy az e;gyhangu
nádcukorrá- kondenzálódik„
A klorofillhez kötött' \ÍZ 4 H 20 energiafelvétel folytározat után a tisztifőor;vos elvtárshoz . El
án széthasad 4H + 40H-ra. A klorofi1l' ebbó1 hidro~
ják a döntést Lehet, hogy lesznek még tárg
· t "esz fel melyet afotiv forntában hoz össze ugyan~
lások, de ezt az eredményt már nem l<J
Más növényben pedig 11! fruktoz inulinná ko'ndenzáIdorofilltól fel\'ett C0 2 -dal
elalkudni: ·
lódik.. Ez a kompoziták leveleiben könnyen kimutatha-·
C0 2 + 4 H = H CHO + H 20
8-4-ígl
tó.. (A lsejtnedvben von oldva, amelyben az alkohol hoz_
záadásáz a kikristályosodik )
Ezt tehát mindnyájan tudjuk és érték
A felszahdulL 4 OH azonnal átalakul 2 H 20 2-dá„ Ez
Miért kondenzálja a levél asszimilációkor a kelet„
jük De bármilyen hatalmas és terebélJ"es
katalaze hatására szétesik
kező egyszerü cukrokat?
Valószinüfeg aZiér-t, hogy
alatt is álltunk az óriási rengetegben, azié
2 H 2 ü 2 = 2 Hzü + 0 2
csökkentse azt a nagy ozmozis nyomást, amely a vizben
magát az erdőt is meg keHett volna látnunk/'
oldódó egyszerü cukrok felhalmo.zódásával keletkezik,
:Most utól2gosan szinte sajnáljuk (megva
A real{ció promP:,~ lefol.,·ásából érthető, hogy a forjuk: szégyel.iük is), hogy nem akadt e,gyetl ~:maldehid a növényi 1é'szekbein ne1n halmozódhatik fel, Ez az ozn1ózis nyomás a \felére csökken, ha nádcukor
keletkezi,b:„, Még :erősebb lrtyomáscsökkenés áll elő, ha
olyan felszólaló, aki a tagság lelkesedését
·n1ert 'mint tudjuk, a formaldehid rendld\iül reakciókéinulin keletkeziJ{, de l eghatásosabb, ha vizben oldhatalti-·
szociális jogreform kisürgetésére is ráte
;:(ies és azonnal cul{o11á prondenzálódik„ A kondenzációC
lan kernényitővé alakul.
volna. Hogv lás1sák odafönn. nem lehet
·a köi'e.tkezőképen képzeljük el
olyan probl•émánk, mely ne csak apró részle
A keményítő azonban sohasen1 marad a levélben,
volna az osztatlan egiés'Zl1ek:
hanem, mint la culcor, feloldódik és a növ:ény )távolabbi
HOE10 + HCH10 „ HCB10 • HCH:O " RCH10 + >IDH:<J
L.-1
L___l
L-J
L-J
L--'
r·észeibe vándorol. Ebben a folyamatban a diasztaz en_
szociális jogreformot.!
CB.OH" ca„o!J'„ .cn„oa" CB.OJ? •. C"lJO
zim
hatására pedig ez a 1nalá.t1a cukor glükozra esik
Éppen ezért hivj uk vissza egy percre . cn,oB ·
13W-t.
Nappal ug,yanis a kemiényitöképzödés és az oldóleHrns tagságot Talán maradt még valamF~Y. Ez a re.akció l!abóratóriwnban is végbemegy, ha a
dás párhuzan1osan halad mig éjjel csak az oldódás _~s
lelkesedésből. Hartmann elvtárs. na,qyon k~: 'formaldehidet mészvizzel állni hagyjuk, anlikor formoz
a: vándorlás folyamata m~gy végbe. Ezért a réggel gyüj.
rünk, folytassuk a taggyűlést Mondják ki. h~;'i keletkezik, ami t;;bb hexoz keverékébŐI áll
tötit
fevélben kemé11yitőt inern találunk; legfeljebb kelés
tározatilag hogy mindez csak igen szerén[~
Benuünkelt most az érdekelne lközelebbró1, hogy a
cukrot, míg a napnal, \'agy este gyüjtött levélben 1nnd_
előleg a nagy vivmányhoz ke'pest Ezt várJ'uJi,:.· ''keletkezett
·
?
szénhidrátok 1nilyen fermé-szetü vegyületek.
két tartalmi r·ész bőven feltalálható
kér1'ük, sürget1'ük. követel1'ük:
. . ·. . 1.· 'A képlet nen1 fedi teljesen a valóságu1,.~
~ mer·t a ke1e tk
· e·
Hogy fez ruilyen 111ér~\él{ben befolyásolja a Iavél szá_
A felszabadulás szeUemének i11egfelelo" .S7A1
.. ·'.· · .z.ett termékek között találtak triózt, pen1ozt, frukzazanyagtartalmát. azt Sachs ada~ából különösen jól
ciális i'ogTeformot! ÉS amiről ug"'ancsak.
nem.·
.
··
....
'
·
,J
'ÍOzt, saccharozt, Óldott ken1ényitőt és mé,g raás \anyagoszabadna eg.Y.etlen pillanatra sem megfeledke$,f:· :kat is melyek n1ibenléte felló1~ hosszu lviték vannak fo- kitünik:
nünk: a korpótJékos nyugdi1'pénztár mieléfü.b.,~. 1.· )Ya1natban
'
, ,
Napraforgó: 1 m7 levél suJya este 80„44 g, ll'eggel
a biokémil{usok között Jelenleg az a nezev

A kivonatok ballasztanyagai
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gyógyárunagykereskedés

1~Ismét a békebeli felkészültségével áll

1

olyan i.J:·ányba t.:olódik el, !mely az élő szervezet szük··
-ségleteinek leginkább megfelel
Sok növén~r normális körülmények között nem ké~f.\Z \keményitöszemcséket Ez azértl van, mert az asszi·_""'.' lllilációjuk nagyon gyerJ.ge (Irisz).
Am'int emliteftem, a keményitőképződést la hőmér_
Séklet is erősen befolyásolja Igy pld„ megfigyelték,
hogy olyan levelekben, n1elyeke'~ cuko1oldatban tartanak,
K!ebelsber!l•U,,~ ;télen csak 7%-os cukoro!daltban >sikerült keményitó'kép" :ZÖdést elérni„ Ugyanez a levél nyáron már 1%-os cu12 D-3 5 6, 1 211-IÍ.!. ·Ckoroldatban 'is i<épezett keméUJitőt, Ha a hőmérséklet
:jaiacsonyabb, mint amennyire sziikség van, hogy a meg]lévö cukorkoncentráció mellett ke1né.nyitő képzödhessék,

!!mlapest, Y., Gr.

b.. vevői rendelkezésére

T á'v irat i~c: ím: P h a r m o e h e m i a

<~lg.; zEi~!:~~c::::~ ::.:~::g::::~~;~~:::h~t:!~t~:!

r

Telelsn
Budapest

70.80 g.
Tök: 1 m7 levél sulya este 59 92 g, reggel 5122 g.

Ez ~gy van minden \levélnél és ezért ér~thető, hog~
a reggel gyüjtött le\ielek hatóanyagtartalma nagyobb,
.dl.inti az este gyüjtöt'teké

Sedyletta tabletta
30x0.015

Szabadon rendelhetó: OTI - MAlll
MAY - Szasa - Dobbi stb,

P01>MANICZKY GYOGYSZERTÁR
BUDAPEST, YI

Telefon: 120-20,1

A GYÓGYSZER

3ilJJlUOnia szintézise tisztán tudományos ismeretek alapján törté1,t. Elz azonban korántsem
jelenti azt, hogy a. fizikai-kémia a kísérleteket
ki
akarná küszöbölni, hanem \Tányitani a cél
- A Népjóléti Miniszter Ur figyelmébe csupán, hogy t:ervszerütlen, dndividuális, idéít.,
rwbló ki'sérletekrnek elejiét v1egye,
Jelenleg, ha valaki gyciYgO'szer•tár személyi harmadikban haivi 800 forint, a neg:iUlik
Analitikában végcé]ja minden elemre néjogosítványhoz jut, wz a sioemélyi j ogositvány havi 600 forint, az ötöcLikiben havi 400 fu ·
tnlajdonma Ha meghal, az ö:z„egye a személyi a hatodikban havi 200 forint, az ugyne"'
hánY jellemző .adat meg,adása, de ettől még najogosítvány haszonél!vezője,. Mivel az állam adja törpepatikák pedig prn forma csekély öss:zeg
gyo11 messz,e ".a~yunk. Jelenleg ~gyík l~fonto-·
a jcgositványt, mondja ki egy egyszakaszos tör- mondjuk havi 20-50 forintot fizetnének.
'"
s8Jb:b alkalmazas1 terrenuma a h1drogemonkonvénycikkben vagy rendeletben, hogy minden sze
centr:áció, az indikátorok v\selkedése ,valódi .'és
E tervezet lén;w ig,e: évenkérut icca 10-i ·
mély és reáljO'gn .gyógyszertár jogosítvány tu- millió fo'rintot juttatna a gyógys7lerészek
kolloid-oldatokban, a talajtol _ a gyogyszeng„
, Ezen kcncen tr áció kiértékelését ibizonyitj a, hogy
lajdonosa ezentul a jogositványnwk csak ha- ciális célja.ha . Bbonyos, prngregsziv jöved,(j]j
szonélvezője
Közös kérvény alapján ez•en ha- elvonást jelentene a vagyontalan, idősebb ti
,"pl. az emberi szerv.e:zetben: a vérben 300/
szonélvez,eti jog ezenfül is <átruházhakó és igy nyertesek exisztenciáj ának ·elirnditá:sára A.
· 1.000 OOO OOO p H. csökkenése .a halált je]entL
adás-vétel tá,r gyát '.képezheti a gyógyszptár gán.tulajdonon sem re111ék nagy csorba, s az
- Az enyv raga:szkólcépességének megállapitánem eszmei értékü vargyonával együtt. A ha- lam mégis kifej'e:z&.sr e juttatná„ hogy azok,
sár a ké,miaí máidsz.e1 nincsen; galván-1elem se-·
szonélvezetért azonban minden haszonélvezőnek ket a jog.adományozás 1EJ!őnyökhöz jutta!tott
gitségével (a H gáznak ionná alakulásáJbóD
havonként egy bio:,onyos össZJeget kel!l,eiue '.f:i:74 ~ jutrtat · isll"nrjék el, hogy haszonélivezeti jogu
könnyen kiszámítható a p . H. - Oldatot megnie az ál~ampénztárba, a gyógyszerészeti alap- e h:as~o•nélvezet bére tehe1ti cilak tö.nnényesse.
festhetünk ismert indikáto.rral, szinéből követra mcly alapból meg lehetne oldlani : a iko;rpót„ Mindenesetre első lépés volna, „nem államooi'
keztethetünk az oldat p. H-járn, feltév,e, ha isc
lékpénztárt, az ,örngségi és rdkkantsági hiztosi- tás" esetére' hogy a régi állapotból a hmlaff. .
mert p H-ju oldatok állnak összehaiso1!hitás céltá.st, uj jognyert•esnek a gyógyszertá.r fe!állitá· utján menjünk eLő:qe.
,iáb:ól rendelkezésünkre (Kolorimetriás módszer) Ismert p H-ju oldatok soro:zatát a megsához szükséges kölcsönét és mindlen idelV'ág<l
Ha a hiv1artalos körök a fentieket rtár:gya'lit~·
felelő puffere.legyekkel áJlitjuk elő.. A puffer
szociáilis intézményt
al:á vennék, ugy e sorok i:rójának rész1letes kii
(kiegyenlítő) oldafok (gyenge "'av és sóját
A haszoné!Olez,et után progrnss1zi'l juttatá- dolgoz.ott tervei vo~rná,nak, amelyek a he"y2~ük~
együtt tartalmazó oldatok) nevüket összetétesokat kell teljes]tBni: az e]ső [kategó:riá1bai1 havi miatt itt mGst neim közölhetők
lükből adódó tulajdonságuk foly1tán nyerték,
Sziige,i Károly '
1 500 fórint, a másodikban havi 1.000 forirut, a
mert a p. H meg:vál,t.oztatáJ~ára irányul'Ó külső
hatásokat kiegyenlit:ik, !iJletve ezekkel szemben:
a p. H-t áilland6an tantják Cukoro]datok koncentrációja poiariméter segi[,ségével állapítható
meg J:egkönnyebben Az oldott optikailag akitiv
anyagok forgatók'épeseégének alkalmamása imeL
lett, felhasznáj ák az, anyagok azon tuajdon•sá·
I. FIZIKAI KÉMIA: Dr ERDEY-GRUZ TIBOR EGYETEMI TANÁiR
gát is, hagy különböző anyagok ugyanazon az
adszo11bensen küJ!önböző erősséggel adls7lorheiá.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társa- ges a fbikai kémia, a fizikai és kémiai öss , Jódnak. mert ezen Bajátságuka.t aJkalma,;ni leság a vezető címmel eléiadá:s~sornzatot rendlez, függések alapos ;,smerete, hiszen már :a ke11Ő'
het az egymás mel!ett jelenlev,ö anyagok kimuhogy a kartársakkal az. ujrendszerü gyógyszer· csök, emutzi:ók egyszerű (készítése js zruvar es~:·
tatás1ára és elválasztására is Ha ugyanis küké1mést megismertesse Ezeken az előwdó ,az ,u. t,én elméleti tudás nélkül •elak'ad KoJfoid oldat
lönböző anyagokat tar1ta]mazó oldatot vaJ'amely
tok stabilíitása; a koa.gulálás, a;z anyagok o] ·
lető szaktárgy egy;etemi •el'Öadója.
adszorbensbő;l (készült osz~opon hagyjuk átsziAz április 25-i elő'adás xésztvevői bizonyá- hatósága, az oldott a.nyagok adszorpciója, .
várogni akkO'r abban a küMnböző :színes anyam egyetértenek velem, hogy dr . 'f!Jr,dey-Gruz folyadék elegyek p·árolgása, mind mega1111 ,
gok éle~en elválasztódó rétegekben adszor1beáTibor professzor előadásá1ról nagy fle!adat be· problémát jelentene még az individuális• gyógY; . lódnak („lmrongdk, kromatogrnmm") (Kro·
számolót tatani, mert sokak előtt e ridegnek szerkészitésnél is, mely kívánalom a gyógysz<l · matogr"á;fiás analizis.)
hangzó cím a)att valami oly élvezete.s, sok!áág részek egyrészénél elhangzik, neiu1 beszélve
A kromatográfia igen ér ziékeny s amernett
emlékez„tes előadásban volt részünk; a gyógy· preparati" munkáról, s az analitiká,róJ:, mely!Jk
nagyon egyszerü eljárás festék.oldatok tömény-·
sz'erész réswre a fiz.ikai kémia nélkülöZJhetetlen nél a fizika-kémiai ismeretek elengedhetetle
ségének megál:Japitásá:nál, mert ez kémiallag
voltát oly nagyszerü csomago!ásb'.an „expediál· szükséges'ek Például: Ha valamely anyag
igen nehézkes, sőt sok esetben lehetetlen, E:zént
ta", melyre csaik e tudomány kiváló müvelője dáshőjét és oldhatóságát adott \hőmérsékl
mind kiterjedtebben használják egyrészt boismerjük, akkor a C!ausius-Cfapeyion.f ..
képes, ki egyben vérbeli gyógyszei~ész is.
nyolódott természetes színes anyagok (pi kloTörténelmi visszapillantásban végigvez·et a egyenlet a'1apján más hőmérsékleten is k1;szafj rofill) vizsgálatára, vagy mesterség'esen lr?'~zágyógyszertári bboratórium fejlődésén, Mig a mithatjuk az oldhatóságot, Hasonlóképen, h~'zc adott festékek kimutatársára, illetve 1hamrs1tá
XIX. ~zázad nagy 111ttörői: Liebig, Sertürner, meghatározzuk •egy reakció egyensulyi álJancJö,i~'. ' sok megá1Japitásálra (PL bor, rum festés'B,.)
Pelletier, Caventou munkás·sága még azokban ját egy hőmérnékleten; akkor a reakcióhő ís,~
S7lintelen anyagokat színessé téve s így
történik, a sz-ázad végén mindinkább iáttolódik meretében kiszámíthatjuk az egyensulyi ál'lal\7!l. ál}a.pitva meg 1egysé,gess~güket, illetve a gyani ·
a itevékenység a gyógyszerip'ar jól felszerelt la- dót olyan hőmérsékleten is, melyen k'sérle~;. tott szennyezés jeleniétét, ugyancsak az mJ„
boratóriumaiba. Felvetődik .a nagy sorskérdés: nem végeztünk Font:as ,Bz másutt is, mert ]ii
individuális maradjon"e a gyógyszerész, Kis·.sze-. fizikai-kémia, mely a kémiai és fizikai swjátsil?;' szorpción alapszik
Szép fejezete a !fizikai kémiának az elektrozsµgorodott patikában, táramunkát végezve, gok közötti általános összefüggésekkel fog]*~- .
vagy a jelenkor Tázas munkájában, a mütrá„ kozik, módot ad az u. n. papiiformára, va~~ gravimetria, helyesen elektroanaHzis is, m'BlY
gya, az atombomba korában, az elm§leti tudo- arra, hagy elméletfü1g előre megállapítsuk, \fa)~' egyszerüen ·abban áll, hogy a meghatározandó
mányok fejlődésének dinamikus előrntörésé jon V'égbemegy-e egy folyamat; vagy nem: Vl};'i: fémet elektrolizissel indifferens e1ektródon
(többnyire platinán) leválasztjuk ~s sulyát
ben szélesebb tevékenységi kört biztosítson hi- ló'szinüség szerint megállapitjuk, hogy hogy/!ll,
megmérjük
Figyelemmel arra, hogy e vizsgávatásának Ennek elérésére alapvetően szüksé· viselkedik az anyag, ki&érletek nélkül. Halifff

Hozzászólás

készülő

jogreformhoz ·

Uj tudományágak és uj szen1pontok
gyógyszerészképzésünkben

267

i:Á GYÓGYSZERESZ

SIXllliD inj. (Természetes tüszőhormon)
8x50.000 E, 5xl0,.000 jil.,, 1x50.000 E..

Sulfostat (P. aminobenzolsulfamid)
lOx0.40 g , 24x0 40 g,, és lOOx0.40 g-os
tabletták

Cocadrit(Cocainum novum adrenalinnal)
fogászatí biely:i érzéstelen;,tésre
2% és 4%-os 10x2 ccm1. és 100x2 oom

Servita 81 ca. vitamin)
5x10 mg és 5x50 mg;, inj.
tabletta

-= i&Oxól JDl&.

Gyártja és forgalomba hozza

Servita
Gyógyszergyár és Vegyipari RT.
Budapest, Vll, Somogyi Béla-ut 1.
latnál igen kis anyagmennyiség szükséges, az
elektroanaliz.is mindinkább ~ért hódit.
A tudomány gyönyörü utjair ól visszavisz
a tudós professzor egy pil!anatxa a táráhoOJ,
hogy rámutasson a gyakorlati ~letből vett egyszerü p&MáOlal i:s (a felületi feszültség befo·
lyása a cs,eppek nagyságára, illetve sulyára),
hogy elméleti tudJO'lllányok nélkül s ezek között
a gyógyszer ész részére nélkülözhetetlen fizikai kémiai ismeretek nélkül a gyógyszerész udból hivatása magaslatára nem emelkedhet fel.
Végtelen örömünkre szolgái, hogy az egye,
temről kikerülő uj gyógyszerész generáció tu„
dáshan felkés:zfüten [kerül ki az életbe, s nekünk, kik a pályán kenyerünk javát megettük,
még a Továbbképző tanfoly'~ok l' endez<ésével
módot adnak ismereteink kiszélesítésére, Wb·
bek között oly előadóval, tudományának elismeriten jdes mü:velőjiivel, mint dr„ Erdey-Gruz
professzor„
Dr . Lipták Pál egyet illY·· r., tanár, a Gyogy.
szerésztudomá,nyi Társaság ujonna.n megváfasz·
tett elnökének és dr. M ozsonJ!ri Sándor egyet
ny r . tanár közös gondolatának megvalósítása,
ezen mag8'sszinvonalu előadássoro2lat megrendezése,. Teljesen ,indokolt Mozsonyi professzor
azon észrevétele: kivánatos lenne, hogy azokat
a tudomány hivatalos müvelői mellett azok isiátogassák. akilkr e célkitüzésük szerint elsősor
ban gondoltak: a gyógys7lerész-társadalom
Hozzunk a pálya tudomfunyossá;gának emelésére, önmagunk tová;bbmivelésére egy kis áldozatot, hal!lgassuk meg időnként a magyai
gyógyszerészi tudomány kiváló művelőinek elő
adá:5ait, mert a gyógyszerészi hivatás ene er„
dr„ 'Hantos.
kölcsileg kötelez is,
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Kommentár a „Penicillin-gyártás" e. vázlathoz

•

„A Gyógyszerész" előző számából nyomdatechnikai okok miatt kimaradt ábra most jelenik
nreg; magyarázatául a penicillin mélykulturás
gyártási eljárásának fázisait a következőkben
foglalhatjuk össze:
A stBiilizált folyékony penészgomba-táptalai hütőn kBrssztül jut a 4--500 hektoliteres
fermentiilób.~, melyet előzőleg vízgőzzel, majd
stenl levegovel fuvatnak át. Ugyancsak a fernrentálóba boc8átják a hatóképesseg szempont;ából már megvizsgált spóra-suspenziót. A fer ..
·i11entálás ideje alatt a hatalmas tartályt a tisztító tornyokon át vezetett steril levegő átjárja
és a fO'lyadékot állandóan keveri. - A fermentálás berejeződése után a pelyhes nwcéliumot
-a rntáciös szürő segítségével elválas·ztják a ipen'cillin-tartalmu folyadéktól, melyet ezután aktív szénporral erőteljesen összekevernek A
-azennyezéseket ta1talmazó folyadékot leszürik
és elvetik, mig .a szénport, mely a penicillint
adszorbeálta, organikus oldós2lerrel és pufferoldattal keverik össze A penicillin most a szén-
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porból kioldódik, szürés után a süritőbe kerül,
ahol az oldószer legnagyobb részét alacsony
nyomáson és hőmérnék!eten ledesztillálják és
alkalmas tartályokban 'iissz.anyelik, míg a tömény penicillin--o!datat vizes szódabika1 bónaoldattal elegyitilr; utóbbil10Z a. pvrogén~n1eni--ss.
steril vizet külön redeszt'lláló szerkezet szolgáltatja, frnrely- egyben vizzel látja -el. az üres
penici.Jlin-ficlák mosására szolgáló tartályt is
A vizes,alkalikus oldatban a penicillin natriumsója keletkezik; a folyadékot még egy végső
süritő11 vezetik át, n1a.id Seitz szürő11 átszivaiva, a tömény penicillin-só c'datot a pipettázó
asztalan kel-lő mennyiségben az a.utoklá-vban
sterilizált fio-Jákba adagolják A gyárlá,s utolsó fázisai: vacun1-3zárit2.s (0.1-03 n1111 Hg
nyomás mellett -50 e fokon), aszeptikus kupakolás, szig11áiás, a kész te1n1él{ }{é111iai és
biológiai ellenőrzése, végül a gyá.1 tett anyag
elhelyezése megfelelő (alacsony hőmérsékletü)
raktárban
Dr. TURI PAL

___}

l\fi.nt a Zágrábban 1negjelenö , Phar1naceutsld glas ..
. nik" cimii gyóg)szerész-szaklapba~ o]vassulc a jugoszláv €gészségügyi konnányzat rendeletére bizottság
alakult Zágrábban. Ennek feladata a jugoszláv gyógy.
szeI kön) v IL l.kiadását előkésziteni, ill~:Jóleg lddolgozni
Amint:: tudjuk, tudományos és szakmai liöröl,;ben
. már nálunk is fel\'etődöf,t az a probléma, hogy a. tudo·
mány ruai állásához n1érten, a magyar gyógyszerköny' e:. ;jg n;üder:nizálni kellene, vagJ is minél előbb ki kel.
!ene dolgoÍni az V Magyar Gyógyszerkönyvet„ Ebben
az ügyben már felhívás ts jelent meg z dolgozó g)'ógyszetészekhez hog)' tapaszFtalataika'.tt! szaklapuillk:ban hozzák nyih„án~sságra„ Éppen ezé,rt ugy véljük, hogy karfá1sainka1d azoli az iiányelvek 'ds érdeklik,
n1elyek a
Il kiadásu jugoszláv g;rógyszerkönyv e!ökészületei köz"
ben felmerültek
A fent emlitatt jugoszl'--dv szaklap szerint az uj
g;\-Ógyszerliöny\: lddolgozására \:tlakult bizottJSág n1unkája abból áll, hogy olyan gJÓgyszereket hozzon javas_
latba, továbbá ol)·an eJőiratokat és vizsgál~:~ 1nódszereket dolgozzon ki, Jmelyek, mielőftt \a gyógyszer könyvbe
kerülnek, tökéletesen alá legyene!{ 1t 1á1uasztva a Iegujahb
tudományos irodalbm1nal, valamint egyéni kisér Ietekke~
és megfigyelésekkel Hog~' a linatéria 1nedica \minél szigorubb szürőn menjen keresztül, szükségesnek tartja a
bizottság, nltinden munkájáról, tervehö} -és az esetleges
ja\aslatol{ról ~ gyógJszerész_ iés az orvosi szaksajtó
utján a közönséget tá,jékozita.tni.
A hizottságo.t az anyag kiválasztásában az az elgondolás ·'Vezeti, hogy ·a gJÓgyszerliönyvbe csak oJyan
gyógyszerek kerüljenek, melyeket a modern tudomány
magáé~á tett és objektiv n1egállap1tás után hatástanilag
is ':megfelelnek ~1rinden !'i:ö,;etelménynek. l\1ásrészt pedig
mindent n1ellőznek aniit a mai tudoinány nem tart
gyógyszernek, de eddig az inercio törlénye szerint, minden tudományos alap néJküf, ligen nagy szán11ban, eg~ ik

g) ógJ·szer könyvből a másikba. mégis átsiklottak l\leg_
~mlilésre méHó az a törekvés is, hogy a kUlfÖl<li drogokat \a gyÓgJ·szerkönyvben /hazai diogokh:al, vag~' hazai drogokból' nyert készit1nényel{kel helyettesítsék. Ei
az ország ;gyógynövényte1 melésénok fol;;ozását. szolgálná ugJ a belföld, niint a külföld részé1e
Érdekes a bizottságnak az a dönfése„ tnelJ szerint:
tekintettel a. gJ ógyszerhiánJ r a, a gyóg) szer könyv csak
fokozatosan fog életbe lépui, külön 1 cndeleteli ufján. A
gyóg:ysze1ek uo'a:1enJdatu1ájái a vona'kozólag a gyógy~
szerkönyv 1;eljesen ~'l brüsszeli konvenció rende11<~zé,sei
nek veti ahi magát
Nem fogja megkövetelni, hogy a
meglévő gyógJszertárak edényzetei:!J átszignálják, de az
ujonnan felállitott gJógyszertáraktlól inát· 1negli:öve.teli
hog~ az uj elöiiásoknak n1egfelel'Ő edényzetet szerezzeneJ{ be. Az egyes [készihnények elké,gzitésére, vagy vizsgálatára vonatkozó rendelke,zések is csak fokozatosan
Iépnel{ életbe, olyait ntkrtékhen. ahogyan az; a gyóg;i.„szerpiacon lévő liszonyok megengedik
Az uj gyógyszerkönyl be.n a nemköte1ező gJógysze ..
rek számát megnövelik, ug)·, hogy a gyógyszertárak
csak azokat lesznek kénJ-:telenek ta1tani, an1elyel\ feltétlenül \Szükségesek.. Ily módon kevesebb tőkével_ Ú~·
hát könnyebben i1ehet 1na.jd u..i gyógyszertárakat felál..
litani.
Egyébként a bizottság 1nár ,a felveendő gyógyszerekkel is foglalkozott és e célból a 1E.~ate,1ia medicát három részre -Osztotta: 1) Készitmén)ek és drógok, amel)eket; a Il kiadásu gyógyszerkönyv átvenne az l
kiadásuhól'; 2) I{észitinéµyck ·és drógok, amebeli nz l
kiadásban szere1•e-ltek, de la II. ldadásből ki1naradnak;
3) Készitinények és dróg~k, amelyek nlint ujak ~enné
nek felvé,;e a II kiadásba A jugoszláv szaklap ezeket
a cSopor,tokat, amelyek még inem véglegesek tájékoztatás végetf leközölte.
l\linket természe'.esen a két utolsó csoport érdekel
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és pedig azok 'a gyógyszerek
amelyek a IV. Magyar
Gyógyszerkönyvben is szerep~lnek, de an1elyek a II„
jugoszláv
gl:ÓgJ·szerli:önyvhő~
kitnaradnak, továbbá
azok, amelyeket a II jugoszláv gyógyszerkönyv fel_
vesz, de 1nég a mi gyógyszerkönyvünkben sem szer~·,
pelnek„
Tekintettel ia IV l\Iagyar Gyógyszerkön;yvre. felsoroljuk itt azokat a gyóg~rszereket, ame}J.ek a II. Jugo_
szláv gyógyszerkönyvhó1 !kimaradnak:
Acetum pyrolignos„ rectific
AciP benzoicum
.Acid„ nitric dilutum
Alumen ustum
An1moniacu1n
A1nmon. bromatum
Antidotum arsenici albi
Antipyrin coff. citric.
Ant.ipyr in„ salycilic„
Aqua Plun~bi
Aqua -Plumbi Goulardi

,,CITO''
kú'Zit1né1>J~ek

kkül
k~ceáttanue kafi-lt.ató.lc.
fi-Cirtát ú fi'é1>Jztár:i ua1na~tá6-6.a1>J:
Syrup. FAGIFOR
Arsofog dragée
Arsofag e, ferro dragée
Arsofag e. ferrochinino
Citargan pulv,, és tabletta
Citolax tabletla
Hiperacin dragée
Neurocit
Mono zsebóvuer
Robocalci11 sine el e arsen,
Tonocardil dragée

Aqua Rosas

Bisn1ut oxyjodogailic„
Calc. ,glycerinophosph
Calc, hypophosphor„

Chinin sulfur.
Coffein„ citric.
Coffein 'natr „ salci:vl
CoUY1„ adstring„ J~feum
Croci stigma
Emlastrum Cantharidis
Emlastrunt IHydrargyr'Í
Emplastru1n saponatum
E1nplastr0im saponato-salicyl
Extr act. Chinae sicc„
Extract Co'ndurango fluid,
ExftraCt„ Fer·ri pomati
EX:tract. Hyoscyarni -(P, I )
Extract Secalis spiss.
Fer1um albuminatt soluhnn
Ferrum lacticum
Ferrum oxychlorat solut„
Fer rum pulver atum
Guaiaco]'u1n cal' bonic.
Hyoscyami folium
l{alium aceitiC: sólut.
Ka.Iium chloric
Kaliu1n sti.b„ tar tar„
Liniment„ am,1noniatum
Mel
Mel depuratum
Myrist.ica-e semen
Naphtalinum
Naphtholun1
Oleum Aurantii
Oleu1n Chenopodii
·oreum Juniperi
Oleun1 Lini 11.otum
,Oleum Rosae
Oleum Santali
Phosphorus
Phosporus sofutus
Piluae kreosoti
Pix juniperina
Pulvis gummosus
Pnlvis Ipecac. opiatus
Ratanhiae radix:

,1

Cll011

gyógyszervegyészeti 1a bora tórium
B u d a p e s t, XIV„, L e n g y e 1" u t e a 33
Telefon: 49&-521,,

Saturatio l\'Ia-gnes citrici
Scillae bulbus
Sebun1 ovile
SyruP„ Menthae
Syrup Rhei
Spirit., aroma.t
Spirit Saponis kalitrl
Stibium sulf. aurant,
Succus Liquiritiae crud
Terebinthina co1nmunis
Terebinthina veneta
Ter pinum hJ dr atum
Tinct.. Aloea
Tindt„ Cantha1 idis
Tinct. Ferri pon1ati
Tinct. lpecaeuanhae (P„ I)
Tlnct. Lobeliae (P„ J,)
Tinct Ratanhiae
Tinct. Valel'„ aether·..
Unguent. Kalii jodati
Vinrun Pepsini
Az alábbiakban közöljük azokat a
melyek tervbe vannak véve, hogy az uj gyógyszer--,
könyvben helyet kapjanak Azokat~ amelyeknek védjegyzett (llevei vannak. kémiai vagy 1nás hasonló rövi~-:·_:_
ditett elnevezés alatt veszik fel a brüsszeli konvenci~:'.'
elvei szerint:
__ ,_...
Acid. .ascor binicum
Acid nicOitinicum
Alnm„ acet ba.sicun)
Aneurin
Atebtin
Belladonnae radix

:seoz:ylium benzoicum
-.Boldo folium
Calcium bron1atum
Calc gluconicum
, --Chinidin. basicum
p--chloro-n~-cr esol un1
Col'chicinum
Coranrln
oesoxycortieost.eron.
,Dolantin
Emetin. hydrochlor.
Erythrol tetr anitr·„
Extr„ Charno1n. fluid,
Salviae fluid
Tormentill. lsicc„
F-err· citric. ammon
Hydrar·g„ sulf„ rubt·.
!{al. tart, neutrale
Liquor Carbon„ detet g.
Mucilago An1yli
Natr .. choleinie
Natr„ diaethylbarbitur.
n1,_acetylamino-11chYdroxy.. phenylarsinicum
Natr perboricu.m
. Natr'. 'pbenylaethylbart,,
Nipagin
Nipasol
Oestr adiol dipropionic.
Oleu1n Arachidis
Oleum Helianthi
Oleum Melissae
Opium concent.
Pastilli Burowi
Pellidol
PeniciUin
Pen!t1amethylen tetrazol
Pepeinun1 (1Ó% D„ D„ T„-t tartal1nazó féregirtó
por) 1(L V megjegyz<\se)
Percain
Picrotoxinum
Pix Lithanthracis
Plasmo.chin
PrJ.mulae 1adix
Progeste1·on
Prominal
Rivanol
Solutio Maslicis
Species antidiarrboieae
Species 'Cholagogae
Sulfac.etamidum
Sulfadiazinum
Sulfanilamidum
Sulfguanidinum
Sulfathiazolun1
Tabulettae Ca!C, glucomcl
T8bulatae Chinini tannicl
Tabulettae Codeinl 1J>hosph~ricl
Tabulettae N atr. salicyL
Tilb. Sulfacetamidi
Tab,, \'lulfadiazinl
Tab. Sulfaguanidinl
Tab Sulfanilamidi
Tab.. Sulfathiazell
Targesin
Testosteronum
Thyreodeum

Igen tisztelt Kartárs Ur·!
Felhívjuk sziV'es figyelmét az OMA,-gyomormész készitményünkre, melyet napilapokban állan.
dóan hirdetünk, igy a közönség keiesi. S·<iját jól felf.ogott érdekében ne !h!agyj'a kifogyni ezt a régi beV1ewtett 'kézi eladási >cik1ket
Beszerezhető: az összes uagykereslredi&kinié!l, vagy
a HUNN,IA-gyógyS.z:ertár'ban, Budapest, VLI, Erzsoé_.
bet-Jl<örut 56,,
Kar tár..si üdviözlettel:
Kalán Gyula és dr. Balló Lajos
gyógyszeréswJ.r,

1

Tinct. Cafami
Tinct Salviae
Tincf Tormentiflae
Tormentillae 1hiz..
Thyroxin
Unguent. ISulf'anilamidi
Utea
Amint a :fentiekből látjuk, a ,jugoszláv g~rógyszer
!iönyv-bizott-ság eddig tekintelyes és lronliűly munkát
végzett Egyrészt olyan alapelveket állitott fel, melye_
ket' a mai viszonyok mellett' nem lehet figyelmen Itlvül
hagyni n1ásrészt sok elavult és a receptu1·ában inár
elő ne~ fo1duló gyógyszer törlését, továbbá igen sok
fontos és jelenleg riéfkülözhetetlen gyógyszert hozd'ttt
javaslatba. Reméljük. hogy tovább1a is sikerül e.zt a
n1'inden lgyógyszerészt érdeklő munkát figyelem1nel ki··
sérnünk 1$ erről ka1társainkat) tájékoztatnunk„ A példa
é:; az -ir·á'ny meg van adva. követnünk kell jugoszláv
kartársaink dicsé1 etre méltó \mwnkálkodását és nekünk
is kötelességünk 1ninél előbb megalkotni a magyar
gy·ógyszerészet fejlődését'~ 1fa1dományosságát és ~Ietre-·
valóságát hirdető korszer"Ü V 1\-fagyar Gyógyszer~öny„.
vet
LIGETI VIKTOR. ok! gyógyszerész.

*

Mi, Ligeti Viktor kartársunk ismertetéséből elsÖ··
so1ban eredeti fl}lhivásunlaa szeretnénk 1ámutatni. Ott.
is rn11üködik egy szakmai bizotság, csak ugy, mint :nálunk. De ott már eljutottak .odáig, arniér·t neli:ünk még
sokat kell harcolnunk„ :Az uj 1nagyar· gyógyszerköuyvet
a szalcma legnagyobb nyilvánossága előtt készitsük elő
Az ,Orvosok Lapja" pedig vegye át, közölje le az
ilye~ irányu cikkeinket. Szóljanak hozzá, egyeztessük
össze a közegészségügy érdekében a különböző szempontokat. Ment a tudon1ányos bizottságok mun!i:ája
csak ugy lehet igazán eredménJeS, ha abban az egész
szalo.na részt vesz„ Szaklapun1i: változatlanul nyitva áll
a fudományos es g:rakorlati hozzászólások számára„
LegJenek azok Alrár gyógyszerészi . nká1 otvosi észre-

vételek.
llllll!llllllllllll!llllllll!!lllllll!!!ll!ll!llll!llll!Rlllli!B111l!lllill!l'llll!!il1!111!11llll!SBllllllB

Ellffizef<\sí dih
,l hóra
Negyedévre
45,_
Falusi törpe gyógyszert.áraknak:
l bór•
10 ,_
25,3 hóra
Szakszervezeti tagok:
7„1 hóra

s h6ta
Post.atakarékpénztári

forint

forint
forint
forint

BQ,,- forint
~sekkszámla

szám: 14-02.
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h.e c.1-ak a ma kécde.réuee '°'~eatk0-z~Uhk
-

.tev,éf,

Penicillin-kenőcsök
(Közleinény a .i\lagyar Pázn!1ány Péter Tudományegyeten1 Gyógyszerészeti Intézetéből
Igazgató: Dr lVIozsonyi Sándor egyet ny l'. !tanár)

a. &z.eckuztaltih -

Szivesen é§ szer etette] adom közre Pércsi

L. IsLván la;bor áns rnunkástárnam hozzám intéz;;tt leve}ét Mii;dnyájan tudjuk, hogy a
gyogyszertan segedrnunkások fizetésének legn~óbbi : en~ez;ése nem ugy tör,tént.
aho:gyan
va,rtuk es kwantuk. Ezt a legrövidebb időn belül meg kell változtatni . Nekünk, gyógyszerészmunkavállaaóknak, ,nem lehet közömbös hogv
egy. velünk együtt dolgozó munkásréteg me,gkapJa-e jól megérdemelt járandóságát Felmegyünk küldöttséiileg a Szakszervezeti Tanácshoz és meg va,gyimk győződve róla, hogy az a
segédmunkáJsok sérelmeit haladéktalanul orvosolni fogja,
' . J?e. itt felmerül egy másik, igen komoly
kerdes is . Ez az első eset, hogy egy laboráns a
magyar gyógyszerészet legégetőbb prnblémájáhc-z 1.s hozzászól Most nem is ennek lényegéről
van s"ó, hanem pusztán arról a tényről: lehet-e. szabad-e? Van-e joga Pércsi L. István
munko;stársamnak, hÓgy ő is elmondhassa a
véleményét: milyennek, hogya;n képzeli el a
iövő gvógyszertára\t? Van-e joguk Pé.rcsi éil
nrnnkatársainak arra. hoigy ebben a nehéz; és•
rcmdöntő kérdésben ők is megnyilatkozzanak?
!<.ereken (/ci-mondo11i: vo.n.I
.~ert .. az ő s?r.sukról is szó van, nem csak
a„ n:nenk1_ol. Az o eletük, az ő megélhetési lehe·
~os~guk is. öszeforrt ezzel a szakmával. Sokan
evhzede•k o.ta mellettünk, velünk együtt dolgo~
nak Hozzánk tartoznak Elválasztha.tablanul.
, Dobjuk el végre azt a tévhitet, hogy uri
nalya vagyunk Sokszor leir tam már : ez 2 páJv:i ac':oké, kik reggeltől-esti,g nibotohmk ! .
Percsr elvtá,rs,;m nem robotol?
. ·
H_a el_ akarnnk érni valamit, ha „fel akar~nk Jutn;" \'alahorva, akkor előszÖI azzal jöjiu_nk tisztaha: mr van körülöttünk? És ha már
e}mdultunk, álljunk meg az első vagy második
lepcsőn _és nézz~i;k visszafelé. Minél I'eijebb..
~-z " ki~ szemLelodés igen komoly tanulsággal
.1~r~rnt fölfelé vezető utunk eredményes folytatasara
(sz.)

Kedves Szerkesztő Elvtárs.1
Engedje meg, hogy a taggyülésen elmondott beszédemet, melyet nem akartam nagyo11 hosszu1a elnyujtani, egypár
gondolattal kiegészitsem Először is nem
oszton1 az.t a véleményt, hogy nem éJtiink el
e1ed111ényeke.t„ 111e1t ha összehasonlítjuk :=i

mostani munkaidő-viszonyokat a régivel
kétségtelenül haladást értünk el ez uen'.
\itás . Én a baj okát é"S a meglévő 'hiányos~
ságokat a vezetésben inkább abban !látom
hogy az ott helyet foglaló elvtársak két'.
három százszázalékos marxistát kivéve
nincsenek még kellőképen átitatva a tör:
ténelmi materializmus lényegével és áz
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eb_ből eredő fejlődés~ !'örv:énnyel, amel · :
lrta: DR„ TURI PÁL okl. gyógyszerész, egyetemi asszisztens
mmdenkon terrne}es1 v!Szonyok haJ:
alatt jön létre Ennek tudható be az •
ho_g:y a ley;:<t~bb eszk?z?}t fize~ési kieii~
A penicillin gyögysz.ertári kiszoigáltatása sebeknél nem ajánlható ennek a készitménynek
szites az a!Sobb kategonakban rgazságfi. irnra mé~ 1\l[agyaror ~zágon . erősen . ~?riá,tozva a felhasználása, egyrészt a sterilitás hiány:'
lanul lett megállapitva. Nem szabad lett ·;van\ megis az orszag pemcillm-e!la,asa föko- miatt, másrészt azért, 111ert a klórkresol erevoli;a megtörténnie ~nnak, hogy a mosta,: '··zatosan javul és már az or'Vosok a szokásos Jyes dezinficiens és ,;z emberi leukocytákat i:s
·
i;i ai;v:szonydkho~ kepest 4 és fél fillér , ::ínjekciÓ's készitrnénl'.eken kivül egyie gl'.,ak'.ab- károsítja.
A hivatalos penicilin-krémek grammonként
orabcr.Jav;tást ad.ianak Ezt ugyan már\i •.ban rendelnek perndhn-tartalmu kenocsoket
Szerkesztó elvtársam is igen frappánsaii I•is. Ezekkel a készitményekkel egyes fertfüő 500 E penioiIIint tartalmaznak A steril ké'szil
meg:válas~olta egy szerkesztői üz-enetébe
: bőrbetegségek kezelésénél, égés-okozta szepsz:1s mény előállitásánál ügyelni kell aua, ho:gy a
Ennek tudom >be azt is, hogy bár má, „megelőzésénél é-s sok más indikációs_ ter_ületen penicillin nem birja a. magas hőfokon való st..e
t~bbswr kértem, hogy minden olyan k~r _··.igen kiváló therápiás eTed1111énye~et si~e:ult el- rilezést; ezért gondosan kell követni a már
desben, amelyben az alosztály ds érdekel :-érni A megnövekedett orvosi erdeklocLes nyo· ugyancsak ismertetett brit gyógyszerkönyvi
ve van, vonják be a tárgyalásokba az al .:_mán az utóbbi időben több kartársunk fordult utmntatást2 mely szerint a l:mette-via:szM
(ma!(asabbiendü zsíralkoholok és ·ezek náti,ium
osztá}y megbizattait is! Hogv ilyen fonfö~
a budapesti Egyetemi Gyó,gysz~réswti In~éze~
alkyl-szulfátjainak
elegye), a paraffint és a
kérdesekben ne né.lkülünk határoz~an;,k;.. hez azzal a kéréssal, hogy ;i1üyen. feltet~le«
Nem _osztom Győrbiró elvtársamnak azf•:: mellett lehet szakszerüen elkes,,;1tem a p~mcü paraff. liquidum-ot enyhe melegen összeo'l ·
a nézetét, hogy ha a már kivivott zárúra!~ :lin-kenőcsöket Ebben a közleménybe;1 ;alaszi; vas·ztjuk, előirt mennyiségü steril vizzel 60 fo·
meghatározás mellett kardoskodunk, bla;,í· • swretnék adni a feltett gyakorlati keidese~ie: kon összerázzuk, a keletkezett emul-ziót 30 permálni fogjuk magunkat mert esetleg ázc~'. " egyben pedig megvirági~B;n~ néhán:,: eli;1éeti cig autoklávban 115 fokon sterilizáljuk, majd
államhatalom a ti:tlajdonosok
érvelése·\ problémát. mely a ,pemcillmt ':'ag1s~trahsan 60 fokra hütve, aseptikus feltételek mellett:
hozzáadjuk a ,steril vízben oldott penicillint.
;ne'.le.~t dönt. Ez nem á!L. Mert h;> ez 1 g~~ fe!do,lgozó gyógyszeresznek hasznara valhat
mtezodne is el, csak azt .Jelentene, hogy1'
A peni-ciJ.in-kenőcsölmek a Brit Gyógyszer- végül a sterilen lezáit edényt jól összerázva.
az osztályharc dacára még nem értünk (lJ:y, könyv (továbbiakban: B. Gy.) 1946. jun„ 4-én gyorsan Iehütj:ük A B. Gy. meg„engedi, hogy a
ahhoz, a fejlődési fokhoz, amelynek kereté-'l' megjelent „Függelék"-ében felsorolt előirata;it penicillin-kiémeknél a paraffinum solidum ben ez megvalósitható. Ezt majd csak rei!: .,A Gyógyszeiész" 1946 nov . 16 -i száma 2 mar paraffinum liquidum elegy helyett megfelelő
két osztály dialektikus erőinek súntézise\t· közölte'") Áttekintve ezeket az előiratokat, két mennyiségü sárga vazelint használjunk
A krém as:zeptikus elkészités·e a gna:nU1isap„
hozza létie . Ami pedig a gyógyszerés~~,„. lágyabb, vizet is tartalrrnazó krémet ( .. Cremor
jövő társadalmi kialakulását il1eti. ugitf
Pen'-cillini" és „Cr•errnor Penicillini .Stenllsa- k:I s pOT ampulla segil:ségével igen egyszerü .St~
sejtem az eddigi irásaiból itélve ön is'~ tus"), továi!Jbá két vízmentes, szilátdai1?b. á1I?- rilizált orvosi fecskendővel az üvegibe stenl
tudja, 'amit méJl' sokan nem tudn,;k, ho'<tY~ 11,ányu kenőcsöt („Uno;uenturn Peniclllmr" "~" vizet fecskendezünk (100 OOO E-re 20 kcm-t),
a gyógyszertárak az állam tulajdoná~a;·
oc{,Ientum Penicillini") ta.1álunk köztük A maid ugyanazzal a tüvel visszaszivunk a fecs·
mennek át és megszünnek profitot szoFc:, ~izes kész,ítmények csak 1övid ideig tartható.k kendőbe 1O kcm 50 OOO E-tartalmu oldatott, meo:áló intézmény lenni Igy olyan ügykeze·,·" el: mintho.gy a penicillin-molekula . hidrollz>s Jye[ azntán ayor.san a már steiiliz-ált és- lehülésbe kerülnek, mint a kór házak atnely~lic
következtében könnyen bomlik. a viztarta~11111:1 tött emuJzióhoz adunk Az olaikeverék steri:l,ibár van most rs némi iö'l'edelmü1<, de ki,,
kenőcsöket 2-3 nap alatt fel kell lw.sznalni, zá1lása a B Gy.. 4. Függielékének előir ás ától el·
adásaik jel'entős rés~ét a'z á,Jlarn kényli._
de ez alatt a rövid ra!ktározási idő alatt is cél- térően nem 1 0 rán át 150 fokon, hanem félórán át 115 fokon történik, mert maga,sabb hő·
len fedezni. És akkor a gyógynertár kF
szerü hjivös helyen tartani.. 1
zárólag a közegészsé·g ügyét fogja szol•
A „Ciemor Penici!lini" nem steril kenőcs; méi sékleten a lauette-viasz aciditása lényegegálni, függetlenül attól, hogy a jövede ·
az orvos akkor r<endeli, ha a fertőzés nom tnl sen növekszik már pedig er ősebberr 1savi kö·
zef~ben a nenicillin bio·Jógiailag hatástalan perentábiJls,e, ,agy nem, mert akkor
mély és ezért steril foezelésie nincs szükség
nillsavvá
alakul áU Minthogy azonh,;n 150 fok
eg:Y'ik ki fogja egészíteni a másikat
Minthogy azonban a nem.pathogén mikroorga
alatti
hő
vizmentes anyagok sterili:tálásánál
nem, a hiányt a közösség fogja fedeznlt
nizmusok egy része „penicillinase"-enzymet ter
nem kielégitő. ezért készitteti a B.. _Gy a .".iz;es
ugy, mint mái most a kórházaknál törtéc,
mel, mely a penicillin hidrolitikns bomlását ka
nik. Ott is annyi alkalmazott van, amen1'.
ta!i-zálja. és ez.által a készítményt igen rövid idő emulziót, mely azután 115 fokon rs :stenhzalnyit jövedelme ·elbiL
·
alatt hatástalanná teszi, a B Gy a nem steril ható.
A krém felbontásakor sterilitását elveszti,
Ezeket a gondolatolmt voltam bátor
penicillin-krémhez
konzerváló.szeiként
1°/oo
ennélfo~va
olyan mennyiségben célszerö elosz.
taggyüléssel kapcsolatban önne'I mi·
- klorkreozolt acfat, mely a penicillinase·termelö
tani,
melyet
a beteg egy alkalommal fel is
har'cos szocialistával, közölni.. De' szer
baktériumok életmüköCTését gátolja Mélyebb
ném ez„el is még nagyon s-ok gyógy
*)1\{ivtc1 egyes gyógysz{'Itá1ak ,.A G~óg~s,zerésf." november 16-i sz;ámá'\"al nem I'f'.nde1keznek, a négy
rész elvtá,r samat felvi!ágositani, hogy
e1őiratot itt is·:11ét közö1jüik:
csak a ma p1 cb1émájával foglalkozzan
OculentunJ. Penicillini
Cren1or Pen. steril
Cren1or Penicillini
mert ez a meg:oldás ugyis csak átmen
Penicil\rn
(Ca)
lűO OOO E
Penic11lin
50
OOO
E
Penicll'lin
50 OOO E
hanem a iövőbe is nézzenek, mert ez
va.ser.. fla\
-90„0 g
(Na
,,
Cn-"-ó)
Na
v
Ca-só)
jövő a Szocializmusé
'

Barátság!

Elvtársi üdvözletle

Pércsi La.fos Jst ·'
laborá11~,

Lanette-vias.z
Parnff solid
Paraff Hqu
Klé1.1 kreosol

70 g
50 g
41 0 g

Aqu. dest

4~

01

p:

.o

g

lnrcttte_,:iasz
Pa1nff solid
Pa1 aff Jü~u
Stc1il \ iz

7.0 g

5.0 g
410 g
47.0 g

Adeps lanaf'

10 ű g

U nguen,<:-u1n Peniciliini
50000 E
Penicillin (Ca)
100 0 g
Ung Alcoh. lanae
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használhat. Egyes szerzők erre a célra 5-6
mm átmérőjü leforrasztható üvegcsövecskéket;
ajánlanak, melyekben kismenyiségü (1-2 gl
kr•émet lehet ;sterilen expediálni.
J\fig.. a penicillin·krémek „ex tempore" készülnek, addig a vízmentes penic'!lin·kenőcsök
6-8 liónapig is eltarthatók, a111ennyiben a
gyógyszer ész kellő gondossággal és szak érte·
le1Ílmel készítette azokat el A közölt e!őiratok:
ból az is kiviláglik, hogy a peniciilin-kt'émek·
né!, - melyek promt felhasználásra vannak
szánva, - a B. GY. mind a penicillin - nátrium, mind a calcium·só használatát megengedi
A kenőcsöknél csak a stabil, nem hygroszkópos
calcium-sót használhatjuk. Noha a penicillin„
kenőcs készítésénél az alapanyagot (Ung. A!·
ccho!ium Lanae = 6 százalék gyapjuzs'ralko·
hol, 24 százalék szilárd paraffin 10 szá;zalék
sárga vagy fehér vazelin, 60 százalék parnff
liqu'dum) egy órán át 110 fokon tartjuk, még.
sem tekinthetjük ezt a kenőcsöt sterilnek merl
ez a hiímfaséklet - mint már előbb is utaltam
rá - vízmentes anyagoknál csökkenti ugyan,
r1,e nem zárja ki bizonyos baktériumok éldmliködiését.. Az eljárás célja itt nem is a sterile·
zés lrnnem n viznvomok elüzése. A kellő ideig
meiegitett ahpanyagot lehütve, grammonként
500 E nenicillinncl gnndo.san, ki'S részletekben
eldörzsöljük A tritnnílii;st céJ,szerü előre mele·
.gitett n1ozs·árban és pi~.sztHu.ssal végezni. n1cT t
a kis idérJ tartó hőhatás sokkal kevesebbet árt
a penicillinnek, inint a 'hideg porcellánra lecsar
pódó nedvesség,
A penicillines szemkenőcsöt a kö'1'etkezőc
képpen készitsük el: A sá,rga vias•zt és gyap.iu
zsirt összeolvasztva du.r1va: szürőpapirra1 ellátott tölc'sérbe öntjük. melvet előzően alkalm8'1
felfogó-edénybe állitottunk Az egész szürő
rendszert ezután l órán át 150 fokon szárító·
szekrényben sterilizá.liuk; a leszürődött alap
anyag ki,s részletét lehütve, steril mozs.árban,
aszeptikus feffételek mellett, el1dörzsöljük a fel·
használni kívánt penicillinnel majd a triturá·
cióhoz fokozatosan hO'zzákeverjük a kenőcs to.
váhbi részleteit, A szemkenőcs grammonként
1000 E penicillint tartalmaz .
A szeimész;eti készítmény sterilitására rend·
kivüli módion kell ügyelni, A gyógyszerész a
bakteriofog;a; technika szabályai szerint tiszta,
pormenfas helyen készítse el a lcenőcsöt, melv
!drnbb tubusba töltve és sterilen elzárva, hüvö.cebb helyen 6 hónapig eltartható
~<Zi?

._m;;;:,rn

!8mét kapható a „PRO~Tó" KENöCSKÉSZITÖ
f-tÉP) n~el;. egyben tubusoló i!S B·élke mlnőS'égben, béke
áron
Bakai gyógyszerésznél, Budapest. VII, SOmogyi
Béla_ut 5. üzleti órak: 2--4-ig

q .....

A nemhivatalos előiratokban a négy vényminta számos módositásáival találkoz.nnk Clark
és munkatá.1sai' paraffin-olaj helyett ricinusolaj alkalmazifoát ad ánlj ák, amely változtat,;,~
révén a .kr\éill hatásossága szobal1ömérsékletell
15 napig, 2 e fokon ped~g legalább 1 hónapig
fennmarad. A lanette."viasz helyett Büchi~ ce·
tylalkoholt és natr.ium-laurylsznlfátot aiánl.
Minthogy utóbbi anyag iránt sok ember bőre
tnl érnókeny, más szerzők a lanette-viasz hé·
lyettesitésére cholesterines vazelint vagy gyá)l·
juzsiralkoholos kenőcsöt ajá;nlanak
Mindezek alapján a penicillin·kenőcsök ma·_
gisztrális elk&szitésénél a következőkre kell
ügyelni :
·
1) A nem.steril kenőcsöket is a legtisztább
eszközökkel készítsük, lehetőleg dezinficiens
hmzáadásávaL (Penicil]jnase kiküszöbölése. )
2) A steril kenőcsök alapanyagát az ai1yag
természetének megfelelően (a vízmentes ke·
nfösanyagot awnban mindig 1 óráig 150 fokon) sterilezzük A penicillin·cldatot (vagy
port) a steriiezés után lehütött alapanyaghoz
adjuk, aszeptikW< feltételek mellett . Viztartal·
mu krémeknél fémspatulát ne használjunk . 1
3) Vi'zes készítmények hlltása néhány nap
alatt erősen csökken. Ha mód v:an rá. figyelmeztessük erre az orvost.
4). A vlzmentes készitményeket hiivö" helyen, kisebb tég·elyekben (tubusokban) tiirn1 •
juk, melyewet a beteg egy alkalommal felhasználhat
Nyilvánvaló hogy a készülő V Magyar
Gyógyszerkönyvben a penicillin·készitmények •~
sz.erepelni fognak A nenicillin·porampulla liatásfok:\ért az a gyár felelős, amelvik azt forgalomba hozza. A gyógyszerész által magisztrá·
lisan elké'sz;tett kenőcsök, tabletták és n14s ké·
szitmén,,ek hatásfokáért azonban a <'yógysze,
r1és,znek kell majd viselnie a felelősséget: ép..
pen ezért meg kell ismerni'e azokat az eljá.rárw·
kat, melyek segitségé'lel a penicillint - tisztán, vagy készitményeiben -, a gyógyszertár
J1a:boratórinmá1han ehége"hető egyszerü módor
meg lehet határoz.ni, Ezekről az e].iáxásokról
- melyeknek ismerteté3e a léma te!iességéhez
hozzátartozik - egy másik közlem&nyben fo·
gok -beszámolni.

r(u~~~trin mite

r~;:-s;-,.;;;:::,

-

-'l

,-,

me!letr mar az

foHUrin tort~

„Certa„
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FELHIVÁS !

felefonbesxélgetés egy forradalmárral
Szinte: ha.inal van még Orgonanyilrís és
telefonhivfis ideje. De egy vérbeli forradalrrvá,'r
csak a hajnali órákban telefonálhat. Különöse'!'
6gy ilyen magamfajta rnegbizhataUan, sqmmi:re sm?r használható vén realcciósr;ak ([Még csak
irféző1elbe sem teszern ezt az elkepeszbo megha·
Jározást. Ho[JJJ annál elrettentőbb etrővel has.
:80 n) I gy kezdődött.:
_ Megint elárultatok bennünket
,_ Talán ne általánosits. Én a riúig,am ré·
stéről mindent vállalok Elismerem: 1918 óta
egyebet se teszéflc, csalc elárultak benneteket
Napról·napra !elárulgatok belőletek valamit.
Hogy ugy mondjam ez a kedvenc szóralcozá·
som. Neni isz01n, nem lcórtyázok: én a munlclfa.
ság 6rnló.ia vagyok Ez a szenvedélyem. Ha egy
nap ugy fekszem le, hogy nem árthattam (lj
. ·munkássá,qnak, a lelkiisnieretfurdalrís nem en·
· ged elaludni..
• •
, • ,
·- Pedig ezt trefaval nem 2ehet 'elrnfJézni
- Tévedsz, Az én esetemben az ilyen megiegyzéselcet csak tréfával lehet elütni,
_ [Mindjárt meglátjuk Mossátok tísztárct
n1.aqatokat, ha tudjátok Bd.szél.ietek a zárórá·
1'ól
'
-- Hát még mindi,q azt :hiszitelc, hogy va·
/6/Jrm olyan nagy bünt követt:elc el ebben a
/dérdésben?
--- M e0 bocsáithatatlan na,gy hibát
·- AÜoor taián először ma~qamról beszélek.
··.Nem mosakszoni, nem mentegetődzöm Már na·
gyon régen mindig és min.de";t ug11 ,!ntéz lc,
~iintha a vi/:á1g egesz munkassaga mogottem
.; állna .
l
, - Bocsríss meg, de ez csak sz,óla1~. Azok .a
bizonyos régi elvtrírs·ni:nk ~·endszerint ilyen szo.
· 1amolckctl szerelnek le bennünket minden forra·
dalnii meqmo.zduiásban .
- Mo't már értem. Te vam1 !í' „forrada~
0

ni6r",. EzBrt hi1;túl fel És én vaa'ljolc az a b:zonyos 1é,qi' e7'1tfus A ti szfmotokJ·a )m6:1 ny1l·
l!án elhasznált, éppen ezert hasznalhatatlan .
'Mondd meg nyíltan r hol :és mit vétettem elle·.

netelc?

I i o d a 1 o im:
1) Névi l\íin 182 350/1'947 N M_ sz, i·rndelet,
2 ) Dr. I-:Iantos L : A iJ3' Gy penicilfinkészitményei,'
„A Gógyszeré~z" I. ,év--foly.am 3 szám.
3) Hönig L : Lnnettviaszük .a g~:ógyászat'b'aTu_
.'A Gyó,s:,, szer ész" I:I.. évfolynm. 3. szám
~) Fleming: Penicill'in London, 11946
0) Cla1 k stb : Lancet, 1'943. 1 605
a) Büchi J.: Pha11m Act Heh·et„ 1946 21 17,
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- Elleiveztétek, hogy ii patikák a me!(ál!apodás értelmében 8-4 óiáig ta.1 tsanak nyitva
- Ez így, ebben a nie11fogalmazrísban em1·
áitalában nem fedi a tényeket
- A tények bennünket igazoltak.
,_ Talán tartsunk rendet Először haild fe .
leljék arra 'a vádra, hogy mi (tehát én is?), el.
leneztük a 8-4 óraig tartó gyógyszertári, mun·
kc;időt

_ Kíváncsi vagyok, hogy erre rM,rhet·e
még valaki váfaszolni,
·
- Én \merek Különb dolgofot is mertern
m.ár életemben
, Megv0Jlo1n.:· eleinte én is
azon az álldsponton voltam, hogy folytatólagosan '9-S-ig tartsunk nyitva.. Erre egyedül és
kimondottan csak munlcásszemvontok ve,zettek.

A MAGYAR GYÓGYSZER R. T.
felkéri a gyógyszerész urakat, hogy

a 629,744 gyártási számu

DERIPHYLll ·injekciót
kicserélés végett küldjék vissza
nagykereskedésükhöz.

de csak addig, mi11 me·g rvem lehet oldani az
ügyeletes szolgálatok szaporitMát.
- Hiszen éppen ez az árulrís.
- Micsoda felelőtlen szó. Csak ugy árad
belőle, az ifiusag gögie és !edorongoló fölémye
Nem félek az első 'személytől és véleniényeniben nem vagyok hajlandó senkivel sem taka„
ródzni Még az Inttíző Bizottsággal sem
- örvendek, ;hogy idáig jutottunk
- Én ezzel kezdtem, Aki támad, engem
támad . Állok 'elébe .
- Micsoda rövidlátrís volt csak egy pilla,
natra is arra gondolni, hogy nem a 8-4·es
munkaidő az egyetlen szoaiális me11oldrís,,
- Amiből elalkudni '11em lehet, az CLz osz.
tatlan munkaidő. Láttam a hangulatot. Egész·
ségügyi intézmény vagyunk. 'Maga a. szaJcma
éppen ugy kötelez be[nnünket, mint munkrisainlc
jobb, \egyre több lehetőséget nyuftó élete Ez
ebben a formá,i:áiban még nem 7ett volna é.s
nem is volt megalkuv6s,
- A tagság akaratával szemben?
.
- Ez volt az első lépés. Olvastad multkori
cikkemet, nem alcarom ismételni rrw.gam
„
De azután történt valami. Hivatalos helyen bi:zalmasan tudomrísomra hozták, hogy a gyógy·
s-zertárak, 1n.irulen valószinü.~ég szerint, már a
le,qközeleboi jövőben, reggel 8-kM nyi:triJJ,k és
este 7·km csuknak
,_ Erre aztán megpecsételődött a 9--15-ös
üzemidő sorsa,.
- Ez a ti tévedésetek. Erre elkezdtem te·
lefonálni A lénye,q, az volt, hogy mivel ugyi.
b'q aloMiálc hozni a békebeli üzemidőt, mgas::..
kodjunli: a 8-4<es rrnunkaidőhoz
- A minek persze nem lett fopanat,ia.
_ De lett. Há10m helyre telefonáltam,
mindenütt magukévá tetfék ezt 'az elgondolást
- De niásként cse.lekedtek.
- Még az sem állhat meg Mert közbe»
néhrin'l/ kartársunk merrint csak hivattilos helyről ujabb értesüléseket szerzett. Tárgyaltak é<
közerJészségügyi lés munkásvédelmi szemvonto/c„
ból bdementek a g__:s.ös üzemidoöe„
- A tagrfyülés 'meghallgatása nélkül.
,_ Ez hiba volt
- Ezért kellett még az esti e,gyórás rá·
adás is
- Ez már tévedés volt! Ezért pillanatnyi·
lag senkisem vállalja felelősséget.
- Magyarázd meg nekem: hogyan lehRtett csali: egy per dg is a .9-5·ös ÜZemidőért
hadakozni?
- Nem ha4akor>is volt ez, csak egyszerü

a
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HIRDETőINK SZIVES FIGYELMÉBE! Hirdetési
díjaink 1947. január hó 1-tó1 a következők:
A boriték első és utolsó oldaJ:án hasábszélességben
1 m·m 2 50 for:int
A boriték belső részén hrusáibsziélességben
1 mm 2.- forint
A lapban lérő hirdetés.elk: hasábszélességben
1 mm 1 5-0 forint
.~pn5hirdetés, legfeljebb 3 so1i'g 20 fo1filt

kiértékelése annak: hol és milyen munkát végzünk? Mire hivatkoznak? Mit lávánnak tőlünk?
- A' tulajdonosok?
- N ern . A betegek.
- De talán mo„radjunk a tulajdonosoknál.
Mir,nk1áisérdek·,Jcre,

sőt

a. közeg'é.szségügy érde-

'wire is egyedül Imi hivatkozhcdunk. öle pedig
ti.1ztán anJ,agi érdekeikre Lá,ttuk .a,z inflácú5
ala-tt Tele voltak 'áruval és a l-egszivesebben ki
se nyitottak volna, mert a pénz napró.l-napra.

·-~~
·- Ezt

:
mindnyájan tudjuk
iA k le o r miért nAm hivatkozfok a
m.unlcássá,g és a közegészségügy érdelceir e?
Miért nem harcoltak a záróra lcitolásá·é;rt?
- Nyilván uzért, rnert nem tartották JÓ
iizletnek
;
- No, láfod, mindennek ez a mwzqató,ia.
Az a bizonyos önvédelemre bcrende,zlcedett üzleti érzéken,ység rnegr.ezzen és rnint valanii kiiogásto,lanul müködő automata
- lsmerfiik ezt. Azt akarod monda.mi. hogy
lefelú és fölfelé, itz évszázada/e óta beszajkózott
érve/dc ,l ho.zalcodnak elő. Lefelé mosoly, (fölfelé
rn-e.ahwilás kiséretében. De ugY, hogy niindenútt m-ir a /cezdet./cezdetén me.aérezzék rajtuk
e h~tal01n elvitathatatlan anyagi fölényét
-- A:zt már látom-, (hopy szívesen befe.iezerl
o mondrdaimat, neho,qy kún°arad.i valamiből.
H íszen mi ezt nem is vánjuk. Az ifiuscig -elkezd
1. almnit, ti folytatjátok.
Vagy ha van hozzá
erőtök, akár /végre is haftjátok ..
- Példátlan en.oedékenység Kíváncsi vaqyok.: meddig mentek m.ég?
!
- N ern veszitek észre, hogy közben elaI1u'8zátok a lényeget Szociális JOrtain/cat.
- Hát. n'iélyen tisztelt, f01'radalmi ifiuság,
ez már talált Kemény ütés ·volt . A•mi igaz, az
iqa.z.: Uól .f.édszotta-tok Gratulálok
- Inkább qyőzz meg bennünket !
- Arról, hogy nem alkuszom el szociális
ioqainkat? El sern mertem \képzelni, 'hogy egy.
srnr méo mr· <'. is sor kerülhet.
- Sok rnindem e nem gondolnak az ernbe0

rek.

..
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-- !-lát \igen~ boc~«J.ss 1ne.G~ persze„
- De először látni aka1·oni a vészbiróság
- Tessék ÉáJ iga.sárt nc1n szorulun.k iá.„
talán kezdem .
összetételét M -;rt 11.nnyi jogom, annyi szocüilis
- Sokszor erlllegetiii.k.: ,,sine i1·a et .stu·
- Hcillgatunk.
dia" Bizony r;bben az ügyben is igy leellett vol.. hitelem még van, hogy a nagy ítélet eliitt a $a- Ohó, <;,tt vctlami hiba van, Egyszerre töb-:
na tárgyalnunk
N eni a szenvedélyek fet- 3át birifünat leigazolwssam.
ben vagytok.
-- Mi ,vagyunk a J011Yulalmi ifj'uság.
kor bácsolásávrLl, haneni az érvek tiszta erejé_ Igren, mi vagynuk az ifiuscig.. A forra- .
Az el1nult években az ifjuslig többször ö:.. ,,el
daXnii ifjusrig .
sen levizsgázott . Kik vagytok? Lépjetek eiő Té.- Pontosan így beszélnek az örngek
1'udom m1.r. iAkkor·„ ha. <
- Én pedig.
--- És ti, ha ;szabad lcérdeznern: v·alameny- ged isnierlelc . Hiszek benned .... Téged is . JÓ
megengeditek
szervező vagy, ha ne1n is Vagy vezé'r·) :ió szoci•
nyíen fiatalok vagytok? '
- Kezdheted
Rólad is 'tudok. 'Minden igaz
-- Nem éppen )valamennyien De nvég·is mi fllista vagy .
- A. multamról talán nem is lenne ildomo• ;
ügyért sikra szálltál .
De ti, ti, többiek.! Honvagyunk a forradalmi ifjuság.
beszélni.
..
nan te1elődtetek egytáborba? Micsoda erő, 1aka- És erre )hogya.n jöttetek rá?
- Tőled függ Mi nyilt és szabad r•édeke
- Láttuk a.z ötegelc meddő harcát, ártal- rat vagy szúkségszerüség, micsoda h:ivó szú
zé8i jogot engedély<V;ünlc >neked
mas intézkedéseit, a 'kataszte1 i pontozók sú•a,l- vagy kür•t tob01zott össze o'e1meteket'?
- KöszönMn. Akk01 talán ne beszelj'ünk a;
-- Mi vagyunk a forradabni ifjuság
•mas müködését, a. szoc·iális jogreform körüli \su-- Hdt, tisztelt forradalmi ifiuság, én felnrultamról Ha e g y ember csak a s aj át·
lyos tévelygése/cet .
életét szentelte egy nagy /Ügynek, az nem. ér-·
_ Értem már. .Tit-ekot 'az örege,k hibái lázadok -ellenetek
- Hogy rnerés.zelsz?.! Hiszen eo az vregek
dem . Csak az ember.f11letti számit. 0/:yan pedig
hivlak életre Az ő tévedéseik táplálta/e és erősi:
·nincs.
lázadása
.
tettek 'Mig végre a, legutó'bbi faggyülésen ki
- Szögezzük le.:· voltak ugyan a multban··
nem 11wncltáto/c: rni a ti megdönthetetl.crn akaA telefon váratla-nul felmonrl.ia a szolgálunémi érdemei, de ezeket 'IMm o,karia VrLf!Y nem
ratotok a szakma legnagyobb, legsürg0 etőbb kér tot.
Közben
többen keu}stek és a posta, ngy látmeri 'f!ll.o,nünk foraitrLni .
désében. Nyolctól négyig.
-- Ez csak az első lépés volt. Az első ko- szik, még né,Mny állomást bekapcsolt:„ Bábeii
- Mi is vagytok ti? Forradalmi ifjusá,g?
zürzavar tárnad .:
Vészbiróság? . Mindegy Neni ·vrLgytok okonwly győzelem az öregek, a rmegallmvók fölött
-- Éljen az ör eg-elc 'Zázadásit „ •
sak Vagy leg.a!ább is rosszul fogaiimoztok .
Most jön a többi utána,. Most jövünk mi.
- Élen a for radalrni ifjúság .
_
De
tulságosa,n
a
Jwmályban
vagytok
- uiivalkodás a tollal Ismerjük, régi vesz···
- Itéljen a vészbíróság •
Nem
látlak
világosan
Pedig
most
'nvár
én
vas zőpari.pád.
,_
8-4-ig/ 8-4-ig.!
- Nem erről van szó Nekem a toll ugyan· .:. pyok kiváncsí ráítok. Kik vagytok~ 'iH onnwr'.
- Hallgassuk meg Székely Jenőt
jöttetek?
Mióta
va,gytolc
forradalmarok?
Hoi
az, akár nektek a szó. 'J)e ha már itt tartunk,··''
-- Le az öregekkel.'
. ;wltatok 'tegnap \js tegn(JJ'[!előtt?
talán egyetmást mégis csak irta:m ebbc~i a t/.a.p.
·-·
Élien a ,forradalmi ifjuság!
_ Álljunk meg.. Ne felejtsd el: most a
ban. Sz-akszervezetünk lapfában. ÉS nem is .fel' -'.[i'
- 8-4-ig.! 8-.4-igl
forradalmi
ifjuság
itéllcezik
tétlenül rmindig egyedül a saját érdekemben;
Umr fir tem, hogy néha . . . akadhcdott olya'I/.
eset, hogy szinte, 1nég ti is helyeseltétek azt, .~:
amit leirtani Itt-ott még óvatos dicséretek ii.,;•.;
elha,ngzottak
A kézieladás forgalmának emelésére igen alkalmas cikk ai:
-- Kénytelenek vagyunk felhasználni . Egyw ·~
lőre \még nem tudunk mást a helyedre áll'Ítani. ··
Ezen 1nulilc mi'ndein
~l- .-'
- Majd én megkeres~m közöttetek az ut6- ·;[ ·
do11wt. Az· „áruló toUwt" ki lcell '!>erni az áruló ~; i.•
kezéből„ Én !rnaga11i is lciverrlérn.
·. ,_".
- Bizd ránk a.z ítéletet .
-- Persze., hiszen itt itéletről is szó lc;het... ;"
- Feltesszük \az utolsó' loér•dést. iJ!elyesled-e .:·
pezsgő széiviztableHa
a gyógyszertárak 8-1• óráig tartó üzemide.fét? ,;·
- A taggyülés elfogadta. Én csak az
osztatlan munlwidiíhöz rn gaszlcodorn„
Kellemes izü, üdit6 desinficiens és desodorains.
- Még akkor is, ha ezt délelőtt 11-kor .L'.
akarják kezdeni?
. e;,
' - Ncrn. Csak ha rerigel 8-kor kezdik
~- Hát akkor te tulajdonképen velünk ''

J;
'..!

?_:agy

„

„

„

- Multlc01i cikkemben mindent elrnondtarn en öl a lcéi désről Nincs lwzz6tcnnivalórlh \1
-- Ioy vedíg nehezen ért.iük meg e.gymást..·:

Csomagolás :
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OBERLANDER GYULA
Budapest, Vll, Nagyatádi Szabó· utca 31.
Telefon: 222·733,

1·'.~

gyógyszertá1 i és laboratóriumi

felszerelési cikkeket szállít
Compra tablettasajto/ógép és
párlókésziilékek gyártás alatt

le·

Dr. WANDIR gyógys~er· és tápszergyár rt
Budapest X. Postafiok 7 „

Nyitás-zárás
Hosszas, viha.ros gyülések, tárgJalások előzték meg
a f hó 8-án véglegesen befejezett egJ- ezményL Nem kis
feladat elé állitofr.:ük egyrészt az amugy is tulterhe1t

n1unkavállalókat, másrészt a közegészségügy ille:ékes
szerveit,.
össze kellett egyeztetni a n1agftsabb szerrr-.a>ontokat,
a dolgozó gyógyszerészek szükségletének kieJ,égi.tésé,ve.1
A munkavállalók és t:Ulajdonosok érdekeivel.
Láthatjuk, hogy kölcsönös jóakarattal, megfelelő
érvel€ssel és megé1~tié.ssel a legnehezebb problén1ák is
megoldhatók
Az ut.olsó tárgyalásofron ,a szakszervezet részérú1
BENEDEK István, GYőRBIRó Jenő, MENYHÉRT
Viln~s, SOMOGYI Sándor kartársak, o:nig a Budapesti
Gyógyszerész Testület részeröl [..öCHERER Tamás el_
nök és MAGITTAY Tibor igazgató jelentek meg Dr
BAl{ÁCS Tibor (tiszti főorvos elvtársnál, ki a következő
döntést hozta:
Azonl1ali érvénnJ'el: a gyógys7;ertárakat r_eggel 8
órától egyfolytában délután 4 lóráig ,kötelesek nyitva
~artani.. A lkülsö perifériákon, ahol a dolgozók nagyobb
tön1egei élnek, egy később megálfapttott rendszer sze~
rint szaporitott inspekcióval foiják a gJÓgyszeriárakat:
liyitva tartani. Az inspekciósok zárási ideje <es i 8 óra„
Ezzel megszünt a felkavart szenvedélyi'k hullárn~
zása~ hogy a többi ;hasonlóan fontos kari ügyek is meg ..
oldást nyerjenek
(M.)

R népjéléli miniszter 191.600/1947. N. M. sz.
rendelete a kankónak penicillinnel való
kezelésére.

ó_rától este 21 óráig rendelést ta11tani és a keze'
lesr; jelentkező hev.eny_ és id~t kankóban 13Z€;ri.··
\edo betegeket pemcillmloezelesben rászesitent
„ (~) Azokait. a n~tegeket, akik a kankó s -vodmenyes elcvaltozasaib-an szenvednek v''
akiknél az (1.) bekezdés szerinti kezelés ne
mutatkoz,ik elegsége1mek, a legközelebbi közkói.
ház bőrgyógyászati nrologiai, rnetőleg; lllőgyó
gyás2lati o&ztályára kell beutalni
~- ',§ Az 1 §-ban fogl.'.'11t rende!kezés alapján_
~ez;el 1 csbe vertt betegekrnl a nemrbeteggondGz'
mtezetek ~ 191583(1947. N .M. számu rend~.
lettel (~1ag.ya1 Koz!ony 69. szam) megá,Jlapit.Qf'
ven;-r eas !orzslapon k!vül, a közkórházak peaJ
a kortor1teneh lapqn lnvül kötelesek a jel!en re11 ;
cJ;e_l.et11 meUékJeté_'irnk µiegfelelő Penicillin ke '_•
- f'e l~,ekt et m· 'e·s
• azt pontosan
"
ze
'lesi ,a,p " ;o,t 1s
veze1Jni''
A kez1eles_1 lapot a kezelés megkezdésétől számi~
tot hiarmmc napon belül zárt boritékban m '
kell küldeni az Ornzágos Közegészségügyi rn:
zetnek. (Budape.st! ~X, Gy1á~i-nt 2 . 1szám)
..··
• 3. § A pemcilihnnel vaio ingyenes gyógyk8',
lOelear e vanat:lwzó dgényj ogosultság tekintetében
a _888/940 R M számu rendel<it (Rend1eJietek
Tar.~ 3?75; ?l~al). 34 . §"ámak (2) bekezdésében!
a. k_ozikorh.azi. apola~lba _vett b~tegi!k k6rházi áp<r.
lasi koltsegem<!k vrnelese tekmtetében pedig
1942 ;XII, te 12 . §-ában, iHetőJ,eg az ennek vég.
'e~aJtása tá,rgyában kiadott 111/1943. . B. M.
sz~mu rendelet (!&endeletek Táxa 370 oldal) 3
§·aban fogla[t rendelkezések irányad6k,
<,
4. § . A Jelep rende1'~ ltz 1947. évi ápirH11s ·
15 . ruapján J'ép hatályba.
Budapest, 1947. évi április h6 '9-én .. *

* A 191. 600/1947. N M.. számu riend<jet1
végrehajtásával ka1pcsalatosan a népjóléti mi-'!
niszter 192 400/1947 N. M S'JJám alaitt körren/i
deletet intéZJett. a nemibeteggondoz6 i<ntézetd](
vezető KJrvo'saihoz és a közkórh:fuzak igazgatói~
hoz A körrnndelet .szer int a gondozók és kó:r·
házak forgalmának megfelelő penici!llimől és
,,penicillin kezielési lapokról" az Országos Kö .
egé';izségügyi Int·ézet gondoskodik A lloezeléss
szernib~n l'esistens és szövődményes betegem
legköz.eiebbi kórházba kell gyógykezelés céljá·
ból beküldeni

A gümőkor és a nemi!betegségek elleni vé
dekezés, va~amint a közegészs1égügyi tfüV'ények
egyes n _ndellmz1éseinek módositásár'Óll szióJó
1940 :VI. tc. 36 §-ána'k ( 4) bekezdésében foiglaJ;t
felhataJJmazás ,aJ-ap:ján a következőket rendelem:
. 1. §. ( 1) A nemibeteggondozó intézet k ik!öteleS'ek minden héten a szombati \llapon - ha
erre a napra Gergely-naptár s'.llednt ünnep
vagy nemzet] ünnep esik, 1a megelőző napoµ a
kankós betegek gyógykez;elésére reggel fél nyolc
0
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Gvógynövény osztály
Donna gumi áruk

Szakszervezetünk uj székháza
- Felhivás A harmadik szabad május hatalmas sereg.
szemléje: a szakszervezetekbe tömörfüt munkásság, a Szakszer vezet megdönthetetlen é:eterejét bizonyitotta Az óriási "'apat már a
kora reggeli· órákban elindult a szakszervezetek különböző s22ékházai elől és nőtt dagadt
hullámzott, beleolvadt a Hősök-terét{ e mene~
te;ő májusi munkásáradatba .
HO'gy te, mi, a munkásság jogokat vívhat
ki és él is jogaival, az a Szakszervezet erejénJ
mulik.. Hogy a Szakszervezet milyen er Ő'a az a
n1unkásság közösségi érzésén, szocialista' öntu ..
datátó1 függ. A Smksze11vezet azért neveli, erő
siti, védi, iránytij a a mnnl<ás·ságot, mert csak
ezzel a szociálisan megnev<;}lt, erős munkássággal tud!ja a maga felmérhetetlenül nagy hiva
tását betölteni
Hogy ezt a munkáját a Szakszervezet el is
végezhes'Se, bőviteni kell otthonait Ahogyan
a munkásság nő, izmosodik, ahogyan lassan-·
kint minden dolgozó tagja lesz valamelyik szakszervezetnek, ugy ütik szét számukkal é3 su.
lyukkal az eddigi szakszervezeti székhá0ak ke·
re tit,
,
Az M M Sz. Sz., talán a legnépesebb ruz öszsZBS szakszervezetek között Éppen ezért me·
rült fel ,itt eJ,sősoi ban egy uj székház megteremtésének szükséges„ége Ez azonban csak a
1
tagság áldozatkészségéből épülhet fel,
Már bontják a Sztálin-téri hatalmas rom.
házat, már hordják össze a téglákat az uj
székház felépitéséhez. A tervek szer int ez, az
uj székház külsőleg és belsőleg is méltó lesz
ahhoz a tömeghez, .amelyet véd, ne"1el és képvi-sel. .Aki a szakszervezetet erősiti, a saját munkás7ogait biztositja. Ha ki kell állnunk valamiért. a szakszervezet mellettünk, mögöttünk
áll Velünk van minden megmozdnlásnnkban .
Épitsük fel ezt a székházat . Mozduljon meg
minden hit, erő, akarat, munkásöntudat, hogy
ez az uj székház világitson és időthm-időkrn
hirdesse a szakszervezetbe tömfüült munkásság legyőzhetetlen erejét Épüljenek az uj szék
házak és bizonyihák a munkássá,g egységét, az
egység munkáját: a kivivott szaba.dság örökké,
valóságát
Az ed!digi tervek sz·erint ez az nj székház
méreteiben is óriasi lesz . Enől legközelebb kü„
lön, r észlefasen is beszámolunk Egyelör e csak
annyit, hogy ebben az uj székhrizban végrtJ
Gyógyszerész <Szakosztályunk is uj, méltó he··
lyet szerezhet rnagának
Felhivunk minden szakszervezeti tagot,
hqgv havi tagdijánaJc négyszeresét fizesse be

az uj székház felépitésére„ Ezt a négyhavi tag diiat rrW.justól nyolc havi részletben kell befi.
zetni.
·
Felmérhetetlen a sulya és jelentősége en11ek az. épülő székház.nak - gazdasági é:s szociális sikon. A Szakszervezet mindig kiáll értünk
álljunk ki mi is szaksze.rvezetünk uj székházá:
ért. Mert -a munkrisság erős vára ·- elsősorbccn
a Szalcszervezet.
Vannak külön 10-20-50 és 100 forintcs
bélyegek ·is az önkéntes felajánlásokrn. Az
1000 forintos adomány már valóságos alapítványnak számit Ez egyetlen tégla... melyet az
uj székházba ngy ép,itenek be, hogy belevésik
az alapitó nevét is.
Szakszervezetünk Gyógyszerész Szakosztálya elhatározta, hogy junius 28-án (valószinüleg a városligeti Gundelben), nagy müsarns,
táncos Aratási-ünnepélyt nmdez Ennek tiszta
jövedelmét is az nj székház felépítésére adjuk
1

A felszabadulás óta a munkásság mindent
a Szakszervezettől kapott Épitsünk uj otthont
szakszerveztünknek Magunknak épitjük.

A Gyógysze1észek Szövetkezete
1ész\ényjegyzése folJik. Egyelőre a főváros gyÓgJ-sze_
részei ka11csolódtak bele„ Jelentős szán1u részvénrt. jegyez.
tek. Rö\idesen SOl' kerül a "Vidék gyógyszer€szeire is és
azutlán hi'\ják' össze az alakuló közgyülést Dacára az
is1nert kezdeti nehézségeknek, ~;;ülönös tekintiettel a mai
deflációs idölue~ ugy látjuk, hogy ugy a 1111Uinl;;avállaló
kartársak, mi;nt a tulajdonosok, szivesen fogadják a
szövetkezeti gondola.toitli
Mi kezdettó1 azon az állásponton voltunk, hogy ed:
dig a !szövetl\ezeíi -tőmörülé,sek legnagyobbrészt egyén1
érdekeket sz9lgáHák, kitünő · hitbizo1nánynaJ;; bizonyul ..
tak, de sen1miesetre ,sen1 szolgálták a szövetl;;ezeti eszu10
gondolatát.
A rnostani GyógyszeI"ész Szövetkezet neiu eshetik
a rnult hibáiba. Nem nyu,jthatunk segédkezet semmiféle
egyéni érdel{ek kihasználáshoz Jól fizetett alkatmazot_
tak, a !n11ai viszonyokra tekintettel, de nein :tovább„ Ne
is gondoljon senki arta, hogy A részvényjegyzés után
azonnal ö1nleni fog az áru, - főleg a J;;ülföldről beho·
zottak Egy tervszerüen felépített 1nllllka, fokozatos kiépítéssel a l'idék gyógyszert.árainak figyelembe vételé-·
vel, µ..z ~j patikák szükségleteinek kielégítésével é.s min_
den szociális szempont n1érlegelésé,ve~ kell hogy e szö ..
vetkezetet jellemezze,
Csakis ~zakemberek és nem pro!t:ekCiós l'éhák jut.
hatnak ia szövetkezet munkahelyeire,
1

(~L.)

UJból kapható :

RHEUMAPAX
Beszerezhető

Hörömpő

a gyógyárunagykereskedök utján.
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Amerikai gyógyszerek használatának veszélyei
(„The Reager's IJigets"J 1946 okt. száma nyomán)
Közöliük ezt a tanulságos ismertetést. anielyért a feleWsséget
a hivatkozott anun ikaí folyóiratra
kell lháritanunk.
Szerk.
' Az É&zakamerikai Egyesült .Államok jelenmennyiségu és értékü gyógyszert exportál·
nak az egész vil:ágr:a.. Az Unió bevétele a,z évi
gyógyszerbvitefö61 87 millió dollár, a penicillin
nélkül Talán nem lesz érdektelen felhivni a
figyelmet a f. l nagyon elterjedt amerikai fo·
!yóüatban megjelent cikkre C„Quarnntine far
Dr . Quack", Vesztegzár alá a kuruzs'1út ! s2lerzője Wil1iam La Varre), mely a kiviteli >3é·
fokat szolgáló hamisi,tott, értéktelen vagy kimondottan vesz:élyes amerikai gyógyszerek k!érdését !tárgyalja Az. alábbiakban röviden ismertetjük a cikket.
Három amerikai hatóság is vigyáz ar rn (a
PoElt Office Departament, a Food and Dmg Administraition és a Federnl Trade Commiss:ion),
hogy megóvja az Unió népét a zuggyógys7'etektől A gyógyszerekről szóló, 1939 juniusi (keltezésű törvény (Fedieral Food, Dru,g and Gosm;;tic Ad) azonban olyan szövegezésű, hogy a S'llány gyógystl!erek külföldre exportálását megen_
gedi, ha a gyógyszer használaita az illető impor t.§,ló iíllamban érvényes rendeletekkel nirncs ellenté'tben és a gyó.gyszer cillllkéje foltünteti,
hogy fü>; csak külföldi fogyasvtásra készült,
A zuggyógyszerészek fő exp9rtkrköitői New
Yo:rk, Los Angeles és New Orleans; az export
fő iránya Dél· és Közép-Amerika felé mutat A
New York City Board of Health (N. Y. város
egésziségiügy;i hivatala) 18300 esetben tal1á~1t
zuggyógyszernzállitmányt, 700.000 gyóg;y;szert
.,ismertető" nyomtaítványt, 385. OOO cimkét foglalt le, 490. OOO 1árujelző kartonnal együ.tt, meJy.eili: Latin-Amerika 'rés2Jére készültek i
Az USA gyál'tja a világ penicillin kéSzleté.
nek 90 s"árzalékát. A mu1b év márciusában 3
millió, julius:íiban 10 millió dollár értékü perfr
c11lint exportált a:z egész világra. De ezek ko·
rántsem mindig IITH\gbio'!haitó'k. Egy nagy gyó<gy.
szertár a hadsereg és a teilgeri haderő részér e
gyá:rtdtt penicillint, melyet a hivatalos vizsgálat hibásnak, ·e'>etleg életveszélyesnek talált
Mégis „FO'r Expor only" („Csak kivitelre") feL
irattal •ellábva Dél-AmerikáJba szállitutták, ahol
magas áron értékes1tették gyógyszertáraknál és
orvosoknál
Egy chicagói gyáros veszélyesnek bizonyult
magzatüzőjét a1ITgol helyett spanyol nyelvü cédulával ellátva vigan exportálja Dél-Amerikába A Kno'.X Co cég 20-féle g)'ógyszert rtermel,
havonta 3000 dollár1t költ latin-amerikai ujság·
hirdetésekrn. Ezek a. családi gyógyszerek fiók
részére ajánlanak Mendaco. Cystex (vesezava-·
raknál), Formode (soványitószer, melyet a sztárok is használnak), Vi-Tabs, m&s néven V.arko
(a férfi 1 életerő visszaállitásárn), Hynox .(magas
\érnyomás, 15zivfájdalmak, fejfájás ellen), Ro·
tős

gena (.prosfata zavaroknál) és egyéb „garanta1i:i
s.ikerü" szereket, melyek a gyógyszerfelügyelő,
ség vizsgálaita szerint hatásta.]anok A Geregen'
nevü vér- és agytonicum, a reconvalescenfi.íif:
elCsegitő állitólagos kinintartalmu szer- mely_·
böl sok millió pa1lackot adnak el 3 dollárjával
kinint egyáltalán nem ,tartalmaz, fő hatóanyag~.
az alkohal (11%).
· .\
Az egyes gyógyszerek alkalmazásáJá vonat.;,;
kozó L1tasitások tePén \is mutatkozik könnyelmü- ··
ség Pl. a Mendaco cimkéjére - mely gyógy-<.
szer a gyermekek heves köhögését hivatott~
csillapítani - az Unióban ráírják, hogy 10'
éven aluli gye1mekeknél vagy tuberculosisba!l
szenvedőknél nem ha,sználható, mel't .az kálium- ..
jodidot is tartalmaz Közép- és Dél-Allller,iká1bani'
a címkén Jiincs ilyen figyelmeztertés.
Nem kisebb egyéniség~ mint Israel Wein'
stein, a New York' s Health Commissioner j.,, "
lentette ki, hogy az idegen piacok tmegnyltása
nagy ösztönzésill szolgált a lelkihmerertJ.en ··
gyógyszeripwrnak.
•2'
Illetékes tényezők most törik a fejüket,·
hogyan lehetne megá.Jlitani a mggyógy.szeref:
kivit,elét. Egy javas;lat a KongresSzussal akar:
törvényt hozatni, más javaslat az Egyesült
Nemzetek védelme alá a'karja helyezni a gyógyszerkernskedelmet A hamisitók üzelmeit előse
giti a,z is, hogy az egyes .amerikai hatóságoké
még nem állaµodtak meg egymással a hamisi-i
tásolrnái tfüténő kÖ'zbelépésük jO'gos·sága teikin''
tetében. Volt olyan zuggyárns. aki az ószövet'
ségre (Deuternnomium 14 fejezet, 21. vers):.
hi vatkoz.va akar!ta igazolni az idegenek rnegc.sa·
lásának jogosságát.
A hamisitásokkal sz,8illlben Ameüka liófoi''
má,n tehetetlen . A Pan Arneücan Sanitary Bu<
reau 21 amm.ikai nemzet szervezete az Ujvilág
egészsé.g:ügyi vis:zonyai11al{ védelmére. E szeuV~-- 5zet chilei delegátusa Suarez dr keserüen JPana(: ·
szo!ja, mit jelent Latin-Amerikána'k az Unióból:
oda engedett értéktelen, sőt káros gyógyszerek.;
ha.sználata A hondurasi kiküldött, Juan Manu',;.
el Fiallos dr. iria. hogy ezek a gyógyszereki:;
sokkal több kárt okoznak, mint az indián (lnF
ruzslók szerei.. Costa Ricai kiküldötte, Varga~:
Oscar dr jelenti, hogy a kisebb államok pénrz,:
ügyi okok1:lól nem képesek analitika:i laborató'
r iumokat felállítani
A prohibfüv behozatalt•
vámok nemcsak a fogyasztóközönségnek, hanem
a ti:aztess•6gesen dolgo'zÓ amerikai gyógyszeriparnak (Squibb, Abbott, Ely Lilly, Parke D".;
vis, Sha1pe .et Dohme) is nagy megterhelést je·
lentenének
Ismételj ük, hogy az amerikai gyógyszer
iparnak ezt a_ visszaélését egy igen népszer"'.
általánosan elterjedt amerikai folyóirat tá,rtá

Válóc.zi László vegyésztaná,r
Debrecen.
i.
(Az Orvosck Lapja 1947. évi áprili's 17•számából)

or.

Kedvessv Györgv egyet. m. tanár : Gvú11vszar
vizsgálat. - Egyetemi Nyomda~1947.

Lapunk le,qutóbbí számában rnagy vonalak·
ban ismertettük ·a maayar gyógyszerészi szak
irod.alom fenti cimü uj, hézagpótló müvét Ez
alkalomrnal referáturnunkcd szeretnők kibővíte
ni niikor isrnételten felhívjuk kattárs.aink figyelmét e régen nélkülözött szakkönyvre~ IKedveS'JJ tanár rnüvérvek többek között e,qyik különösen kiemelendő értékét jelenti, hogy a biolo·
giai meghatározásokat - dacára, hogy ennek
tár.ayalása a könyv célkitüzése, szerint (l Beve·
zetés · kémiai és fizikai meghatározások) nem
riolt célja - ennek ellenére számos 'helyen, fő
ként ott, ahol más )módszer nincsen, leirta . I a'!!
pl. a d{qitalis, strophantus, secale 'cornutum, vitamrin-készítmények ismertetésénél oly alapos
felkészültséggel, ho.ay ezért regisztrálfok sajnálattal beszámolónkban. ho,qy az „Általános
Rész"ben -- aliol az egyes fefezetek elé irt öszs:!!efoqlalói, mind meganm/i tömör önálló tanulrnány - között a ne!rn kémia-fizikai közölni va. Mit a kön11v ír ányvonala folytán törnöríteni
· kén11szerült. l IJJJ ve1emén?fe.t a 1Jonatkozó biolnoini 1értékrneqhatározásokat illetően nem az
nltaHnos összefoqlawsba.n, hanem csak nz egyes
készitményelc tárgyalásánál ismertette.
A Szerző könyve, összefoglaló nrunkának telointendő a lrer1uiabban alkalmazott kémiai-fizika; ·:vizsgálati módszereknek kii/önös tigyelernme7 fi galenusi g11ógyszerké.szitmén11ekre. Első
l>es;ániolónkban épp e.zzel kavcsolat7>an 1nutattwrk rá, hogy h magyar gyógyszerészeti tiulonrányos m.unká.sság világviszonylatban is mil11en ,eUsnier,ésre tett szert Kítünő ,Trodalom"
szemléjében me_qtaláliUlc a vonatkozó ~udornány
iissee.s maqyar jelese.it is, s ezért f á j l ·a l o m
~lsl> l)e~zániolónkhan
a z e l i r á .s t a fiz?~
. kai-kém'o egyik legujabb módszerének: 12 kroonatoqrá,fi.ás ana:lu.sis maa11ar miivelöit: Zech·
meister és Cholnnkrtl illetőr.n, kiknclc o. kömm·
ben .történt l3lemlitését a Szerző éTtékelései Tcö.

zö}t külön akartuk kihan,qsulyozni, „m e g t al a l .1 u le" helyett nélkülözzük" írtam; 8 ez
e l i r <Í s folytán a '~ond.at elle,ntétes 'értelmezést ifcapott.
Minden beszámoló, legyen az bármennyire
tárgyilagos rne1tatása egy tudományos rnunkás.ság irásbelí dokumentu:niának, vértelen isme1·
tdés, imert Kedvessy tanár könyvének valódi
rfrtékét lmár megelenésekor eldöntötte célkitüzése, illetve a tanári hivatása folytán vállalt fela.
cfo.t tökéletes megoldása. H o,qy hivatásnkat sze·
rető 'kartársak tudományos továbbképzésében
a háboruokozta kiesések pótlására, továbbá a
pyógyszer:észhallgatók az ufrendszerü kiképzésben az eddig ineheze,n nélkülözött kítünő szaklcönyvhöz jussanak.
·
- dr Hantos _:

11 Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Ertesitöie
A Magyar Gyógyszerésztudományi Tá,rnaság ÉrteBitő.re három évi kényszerszünet után
megjelent. A társaság ta,g:jai a számokat illetményként kapják meg.
Különös öröm számunkra, hogy mi is hozzá j á.rultnnk az \Értes•itő mielőbbi megjelenéséhez. Kedves kötel'ességet t,eljesitünk al<kor. amikor továbbra i:s szerény táimogatásunkkal erő
sítjük a Tárnaság munkáját.
Többször volt alkahnunk ez uj á;talaknlás idején ezt bizonyitani és egyben a demokrácia kitárt kapuján a kísérő szerepét betölteni. Nem
tudjuk e•lképzelni .a nagy átalakulást máskép,
mint a szellem .ernbe1einek is őszrinte dC!mokrati·
zái1ár2!ával
Ezidőszerint
pályánk szócsöve e 2 s.ajtó01 ~ánum és nam lehet elválasztani e kettőssé
get és az ezzel járó kölcsönös egytittmüködést.
A tudnmánvos világ reflektorfényében vagyunk,
az első utját. tapossuk a göröngyös demokráciának és a sok-sok nehézség, amely a mai ember
munkáját. jellemzi. rJiem rfaszthat el bennüket
attól, hogy a ,gyógyszerészet tudományos jerne-
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l?ét ~idomboritsuk, azt minden erőnkkel szolgálJuk es nagyobbat, tökéletesebbet a]rnssunk
Értesítőt megkaptuk, a külalak és typograf1a egysziene megnyert1e ,tetszésünket Amit
kifogáso!haltunk, az egyben szer;ény tanács is
Nem használták ki (a mai közismert papírhiányban) kellőképpen a füzet terjedelmét Amikor a gy6z,tes államok szaksajtói, ll!hol a papirh'ány nem olyan katasztrofális, mint nálunk,
a gazdaságas beosztá.st a kisiebb hetük beiktatátával végzik, - sokszor olyan apr'5 Mz1'éssel ta._
lálkozunk, amely apró betük az eredeti szcveg
kicsinyített fényképmá:solatát adják - , az Értesitő dus margói és a fehér mezők nagy sz21•1ia,
gondo;kodásra kell az Ért;esitő ikiRdóit késztessék, k:ülönö·sen akkor, 'ha a következ.ö sziá:lnű~{,
- csekély 32 oldia!lal _ tabb kiha·sználást igényelnek
Eze'' utá11 t'érjünk !Í,t a tudo1ná,nyos rész
taglalására„ Szerencs,és vá.1aszt~s az első oldaio~~ eyv Jég nélkülözött leirás at;-5z1é:se. Az an11.::i1·ozs termesztése.. Bé:kléssy Miklós 1921-től ki"\r~etezik egy olyan móds,zerriel, amely a permec
tezes helye1tt egy kö1zvetlen az anyarozscsdr ára
ható :fe.rtőz:ést végez, g&pi segitséggel Ez a,
kezdeti kísérlet nem hozta meg a várt eredn2ényt AllkahJidaszegény vo!Jt és ez uj e1'.iárálst
vont maga után A spóra suspensiót egy l<ülönleges géppel tökéletesitette BékéSy és ezzel elérite azt, bogy egy kat.. holdon 100 kg, anyarczsot is produkált.
A magyar tud&s uwomait körvetv·e a base1i
„Sandoz" gyá,r is szeri,;esztett egy nagyobb, ló·
vonta~iJ.su gépet, amelyről a; berni sz,aksajtó ös
megemlékezett..
Egy ujabb niév kerül a Kabay 'Jánosok nev: i;nellé: Békésy Miklós, a;ki hoss1zu, fár.ad3ágo 8
k1~erletekkel g2"dagitotta a gyógysZ!erésztudomanyh
Szeretnénk, ha részünkről' ezzel nem záruL
na le a Secale-vita, küfönöísen azért nelill mert
a leguiab or>vosi gyógyk!ezelésblen nemc~1ak az
ed;'lig ha13ználatos gyógymód, de az or;voslás
rnas területein is sikeresen ,alkalmazzák a Secalet és készitrnényeit (basedowkór, glauCOlllla,
·sz1vdobogás, prnritus, tengeri betegs:ég).
Dr. l\fodor Vidor, tehetségel3 kartársunk a
Leunuri Lanati herba-val, e ritka gyógynövénynyel foglalkozik, amelynek vetiíma,gjait 1940„
hen Mosz,kvából hozták Magyarországba. Az elmult 5-6 éves háborus időkben teljesen kikeriilt a gyógyászatból, pedig mint diureticum,
1grn fontos ,gyógyszer volt Ma már ismét be8zerezhető. A cikk, eltekintve a hOJJ.sznos tndO-·
mányos me~ilágitástól, jól sikerült .szövetmetsz.etek nagy1tott rnizával nyerte el tetszésüket
és emelte az Értesítő szinvona:lát
Dr. Halmai János Évsz;ázados méregkönyv

, !'-z
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v'i>:

is11ie1 teté&e 100 évre visszamenőleg enged b
-·Vé tmitja, kell, hogy biztosítsa a magiasabb és
tekinteni a már akkor !kötelező méregkönyv
.j;ökéletesebb fejlődést..
zetésébe.
---,_
Mi, a „Gyógyszerész" sl'Jerkes·ztői, ugy állaDr. Kedvessy György a chemotherápiáhan
podtunk meg a Tárna:ság v@etőivel, hogy tudohasználatos p-aminobenzolsulfonamid és szá.r;;
--mánYoS \anyagainkat kölcsönösen fogjuk egymazékai mennyileges meghatároZÓJltira szolgó] .- _
Jllásnak rend e1ke21ésére bocsáJtani, munkatársamódszerek egyik csoportjá,r ól ir., igen é~ték~ ,;
jj:ikat fe1osztani, mert a mai mostoha pepirelláés eddig keveset ismertetett eljárást.
.. : .;
táS ezt feltétlenül indokolja, de különben is, ügy
Kedvessy taná,r eudO!mányos munkái mé!' _ : ,képzeljük el a közös erőfeszítéssel, a mindnyájunk által oly nagyon kivántos gyógyszerésztán megfademlik a nagy érdeklőcMs•t, amelyet.e
tudcmány fejlesztését
fiatal tudós komoly hozzáértésool és nagy ambi,
MARKUS DEZSŐ
cióval végez.
r
Sc~wimmer Endre ill. éves gyógyszerész_ .
; Revista-Farmaciei
hal!_gato ~ F~angulae, eim._odin és emodinanthroii
elva.Zasz!Ja.sa.'es .q1!:antitativ meghatáro;á.•riról ad! 'néven a rnmán gyógyszerész grémium hivatalos
egy kisebb tzehtot a Kedvessy leg\ltobbi Fran- ' i; közlönyéit kaptuk kézhez.„
Füzetalaku értesítő, a j anuár--fe:bruár hógula tanulmánya után.
nap
együttes
példán)"a
Jól esik végre látnunk, he1gy az, egyetemi ifju•. Amint alkalmunk 1esz, egy kollllillentárb fü_
ság arra hivatott fáklyavivői a 1égi egyetemi ;--zünk a közlönyhöz . Megte&szük ezt ,a,nnál is inifjugág komoly tudományos felkészültségét esiL
kább, mert sulyt helye2lünk iarra, hogy a körl·~gtatja m;g előt~ünk Ez ·egyben figyelmezte'
nyező államo'k gyógyszerészeiv1el a legszorosll!bb
tes a „Gyogyszeresz"•ben oly sokszor ismételt
kapcsolatot tartsuk fenn. Igy képzelj ük el, a;lulgondolatnak - az egyetemi ifjnság fokozatos
ról
kiépíteni a gyógyszerészek nemzetköú kRpbek~pc_solása a munkákba -'--- és reméljük, hogy
esola:tait, amely a tudomány szál1ain füeresztül
a peldan okulva, a két szll!k!ap 111em fögja né!c
maradandó és szorns ba;ráli kapcsola~ lesz.
külözni il'á:saikat
M.
Dr Vitéz István gyógyszerészek kiképzése '
a közegészségtanban c . ci:kkével az :á1trulunlk oly: _
régen óhajtott társadalmi és eg)"éni hygiénéré :
hívja fül olvasói figyelmét. Nagyon szeretnénk,
ha erre a rendkivüli fontos témára vis:sza,tér- ._
legutóbb is 1negentlékeztünk; irtuk, hogy a bizottságok
hetnénk, főleg hozzászólások fqrmá}áiban, ment ··•
müh'Jdését \az igazságügyn1iniszter beszüntceJ'.e és köze..
kiilönösen !Vidéki viszonylatban e téren a ffYógygeit utasitotta egy uj egyszerübb eljárásra (az eddigi
1S1zerészre komoly hivatás vár. Egy el&wdás ke- nehézkes-hosszadalmas eljárással szen!jben). l{iveszi a
retében gondolnánk a s2'er•z.&vel ihos·sms vitát ,hatáskör·t a Nemzeti Bizottság h::ezéből.. Tudtunkkal na·
folytatni. Meggyőződésünk, hogy e fantárgyiakpok kérdése a rendelet 1negjelenése és utána a bízott,_
!rnl neme13ak a limdományos részt vinnénk előbb
ságok megl{ezdik müködésüh:et, Erről lf,öbbet. legközere, hanam a gyógyszer ész nagyobb megbecsülélebbb irunl<,
sét jS,
Dr. Rózsa Pál, a rphenolphtalein izoUílá,sa
e;nodint tartalniazó _qyó{lyszeres ke„erkkekből
c1men táblázatos ismerteJtője. figyelmet érdemel.
Végül Referaturnok címen külföldi ismerA M Belügyminisztérium IV /f!.
tetőket olvastunk
ügyosztálya,
__
Minit látjuk, elég sl'léles tudományos részt
mint Ktlbitószereket Ellenőrző
olel fel 1az ÉI1tesitő első száma. Olvasóink [ml;,
Központi Szerv
guk győződhenek majd meg, hogy a szerkeo:ztők
Dr. Szabó l!á;szró orvas Budapest, Vl, Tejó. mui;kát végeztek Ez azonban nem lehet ~lég,
ré~körut 27. fejléccel ellátott orvosi vények kenu, akik a legközelebb állunk érzelmileg a Tárrültek forgalomba, Ujvári István zéSzére kiá:lsasághoz, többet, szebbet, nagyobb21t szeretnénk,
litva.
Az É10tesitő csak szócső, Az Értesítő halotti
A nyomozás megá)]apitotta, hogy nevezett
betüvé válik, ha a Társaság által rendezett nagy011v<Y.> és betege nemlétező személyek, Az orvos
szerü előadások elmarndnának, az eddigiek mösem a ;régi, sem az ujonna11 felfektetett oy,vosi
gött Ezt kell tökéletesíteni, ez legyen a gyógy~
lajstromban
nem szerepel. Feltételezhető, hogy
szerésztársadalom öss2'ejövetele, itt talá,lkozza'':
kábítószerekkel való visszaé1és cselekménye fonak a gyógyszerészszellem emberei és a közös- •
rog fenn, ezért felkérem, a. Szerkesztőséget,
ség, amely az uj 1dőket annyira szoIO'san egy'Ü' >
hogy szakia.pjukban közölni szivesked_ienek,
hogy a. fentjelzett orvosi vénn-yel érkezőktől a,
gyóg-yszertárak a be1nutatott vényeket ne foKiizponti iroda, üzem és rendelés felvétel:
gadjá.k el.
VII., KIRi.LY .u. 67 L EM. 7
A ,,Budapesti Pázmány Péter Tud. Egy ·
Telefon : 421-926
, Szemklillika, VIII l\faria-u . Igazgató: DL Imre
József egy. tan'á,r fej1écce1 elmosódott gumíroSteril kötszerüzem Comprimaták. Betegápolási cikkek
zott 'kék tintáivll!l lebélyegzett kábítószeres vé-

*

1

Orvosi vények letiltása

/-lQ. nel+t.kke.s.th tnentiek
"' do.fg.o.k,
Fie uü91edj, 9r>Frdr>t; a.~r:a.,
kr>~lf mi v4tt 3 év etőtt !
l91j .s.r>ti.a. hem eátr;tt ki~21~.s.t, r:r>m&r>eá.s.t Fieked kell
u.f?áéf"itehi;
i)~frl.r>g.a.Fi uá.Ua.t{.uk., ma.94Fiú "'a." ér1.itühk. 1
11yek kerültek forgalomba Dr. Péti aláirással.
Dr,. Péti fiktív ll!~Y, ezért az ilyen for'galamba hol'lott vényeket letiltom
Dr. Kovácsi Imre fül, on, gég.e Buda;pest,
II Krisztina· krt. 123. Tel : 120--386.. !Rendel :
4-6-ig nyomtatott fejléccel Dr. KováJcai ;aláírással :Wáibitószer es vények kerültek forgalom1
ba.
Dr Kovácsi nem létező személy, av.S;gy fej.
tehető, hogy a vény irój a az orvos nevével visz
szaél:éseket követ ·el, igy az ilyen fejléccel eNátott és ezentul forgalomba hozni szándékolt vényieket letiltom. A vények kék ceruZ!ával iródtak
Dr . Fehér Éva orvos, "Budapest, II Riadó·
utca 2. sz. fejléccel ellátott ha;mis rendelvények
kerültek forgalomba.. Az ilyen rendelvényeket
letiltom, _ a ká;bitNszert tar:ta1mazó gyógyszer
kia;dása mellőzendő
A budapesti Pá,zmány Péter Tudományegyetem II sz. Belklinikája (VIII Szentkirályi•
utca 46. Igazgató: Dr. Haynal Imre egy. nyilv.
rend tanár, nyomtatott fejléccel ellátott, DL
Kazay eUiirá,ssal füábitószeres vények kerütek
forgalomba, Az aláírás ismeretlen orvostól
származik ilyen fejléccel ellátott "~s Dr . Kazay
aláirással forgalomba kerülő vényeket letiltom
Dr, Matits Gyul·u (vitéz) bőr és nemi klinikai orvos Buda;pest, nyomtatott fejléccel el„
látott kábitoszeres gyógyszerekről kiállitott
rendelvények kerültek forgalomba.. A fejlé0en
a „vitéz, bőr és nemi" sza--vak tintával át vallnak huzva .
Tekintettel arra, hogy ilyen nevü orvos
s.em a régi, sem az ujonnll!n felfektetett or-vcgi
nyilvántartásban nem szerepel, - az ilyen fsjléccel ellátott rendelvényekre kiállított kábitószere·s gyógyszerek kiadását letiltom. '
Bndapest-1\fagd<Jlnavárosi Allami kórház
női osztálya_ A recept minden rendeléshez elhozandó, fejléccel ellátott hamis rendelvényel<!
kerültek forgalomba Dr Kulitzy aláírással.
A fentjelzett rendelvényt Jetiltom az
ilyen rendelvényre felírt kábitószeres gyógyszer kiadása mellőzendő
Drr Jelenffy Szil.árd
0

r „ rueZJ'.OOejl

284

-Arvdltozti.sok

- külföldi hiteles
- !Cram·er hitele..~
-- Uebe hiteles
ll:i lgator g·arnitura kem. ~l.
- ...csap kem gl

Ásványvizek és sók
gyógysze1-tári eladási :ára, me1Yekben a rEorg;aJhni adó éb
a pal~~;:: ára benlllfo.gJaltatik
Visszahozott üvegeké;:rt
0.5 L-tol 0 7 L-ig 40 !fillér, 1 L_ffi! '1.\5 I,ig 5o fil'éi

kem. ogl
~-- _, égbélcsö -kem gl.
··"- -kanna, rtorná.:ruc la fehélr 1 ~it
-· .„kanna, zománc I1a fehér 1 5 lit
- -kanna, diu:kkozott 1 Jit
- „kanna, dulkkozott 1.5: lit ...
- -'töiillő, pll:·os„ mfilfos ibelf.ölldi
- _tömlő, piro:s, szegett belflöldi
·- -tömlő, rpiros külfö1lli
- .. tömlő, külföldi nehez•ebb „ •
„-. -.töm"'..őr fekete, kiilf!öldi mu:Mos·
-- _tömlő, fekete Illa
Idf>.--al-pólya Ia.. kütl!földl '5x6
- 5x8.

térithető.

Apenta O 7 L
-lL
Buini 1 L
Cigelkaí 1 I 1
Ferenc József 0 15 L
- 03 rL
·- 07 L
·-· 1 L
HunJadi J-állüs 0„7 L
Igmímdi 0 7 L
Karlsbadi M O. 7 L
Málnási M ária O 5 L
M;ra Glauber 1 L
Mii a keserű 1 L,
NlederseJ1te1s 0 7 L
Oberselters 1 L
Pa1ádi 0.5 L
-1
L
- 1\5 L

Bpesten V1dÉrKcn
390
450

1

Salvato-r 1 L
Sz~rlatnyai

1 L

4.70

5 4!)

6.-

670

6-

16.7-0
410
3 20
5 40
6.40
6 60
5 60
710

3.60
2 80
4 . 70
5 70
430
4 30
6 50
450
610
6 lQ
6 50
·6. 40
3i40
'5 90
81610
6 40
3.80

-

5.6 80
680
710
710
&80
6 50
9.70
710
4 :50

···-·

- 2 S'Z
·- 3 sz.
- 4 sz
- 5 sz,
Ecset fémnyelü
-~· Rzemecset 1 sz
(to11ecset)
- 2. sz
,_ 8 sz
·- torokecset fa_ vagy féllinyelü
~sin1.arch /kendő, álb1ás
- sima r.
·-·:sima II.
Fogkefe, fehér sörte ee11. ny~ hajl
Fo.gcseppfelszerel~

Fülfecskendő 1„ sz

-

1 1/4

~"

-· 1 1/2 sz
- 2
sz,

.-:- 2 1/2 sz.
- 8
gz,
sz

14{)
-10
-'12
-1'8

-22
-24
-90
180
160
150
830
1040

740
4 60
1$-

2.40
770
870
]0-

10.80
1[60
12 60
13'70

sz.

1520

-6

sz

1840
-60
22 40
1240
360
12 30
15.40
1720

Hőmiérő

-

belföldi

belföldi kékszá!u

tiszta gumi 15 cm: Ila
cm la.
cm La
cm Ia.
cm la,
cm ]a

-· 18 e111 ]a gi vászon
-20omfa

- 4
·- 5

H-a~hólyag, extra blinőség
Ha1 ikötó „Diana"
-- hetét (eldobható) 6 db-o.s ,,,Fliorentln"
- !Oötött betét db-ja
-:..ÖV!a.

18
20
23
25
28

- 3IO cm Ia

Egészségügyi és betegápolási cikkek
Ásványrvizfeiszivócső

5xl0

Jé:g;ömlő,

Hunyadi keserüsó 7 g 1.-; u a 25 g 314-ü
Sal Glauberi, Wander 100 g zacskóban 116

Biztositó-tü 1. sz

-méhcső

-

- 23 c:.n Ia
- 2'5 Cll1 la
-· 28 Clll la
·- \'3-0 cm Ia
J ócttj111kh1rn feLszerel!és 5 gr bak tok
- 10 gi ba•k. tok
J{unüll; lk:U: t fecskendiőhöz kem·ény gunJi
·- csontból, feihé:t
"- Uvegböll
Ka11kófecskendö 2 old kl'm gi
·- 1 old kei:n gi

·- egyleti
-

dobozban pohár1"al drágább

ICatheter Nelaton „Rüsch"
- Tiernann „Rüsch"
·- Pezzer .,T-lüsch 11
-

fé!ll

női

·- féin férfi
- üvegkatheter
Kémcső 160x16 cm
Kört;efecskendő kanüllel 1. sz
-

2
3.
·- 4
- 15

'"...... 12 'S"Z.
zncf ~-- külföldi Ia pi i os 7 sz egy1~zes
ao.90'' ---~ 8 sz.
12.9ll
10 sz
4.9ó. ----12 sz.
5&1 ,
..,.. 7 sz„ há:i'omré-szes
3,61) ·.
....-8 sz
9.4(}'
.:_ 10 sz,
11..86, :_ 12 sz
6.7();
?, ·M.el1lbimbóvédő üveg

7.4ÍJ

8 !iO
4.20
11.SQ.
15.80
7.20.
1.50 ,

3~00

1

. -.:.'t

--:ilO
7120 ::;
1150
13....c·
14c- ~'.

·-· 6 sz.
- 7 sz.
- 8 sz,

i;:: 2'l;

·-lOsz
-12sz.

20„90
24.10.

- 8

~z

.Mell~;zivó, tart

58 80
6160
65 80
180
252
19.3'0
15 60
8 60
8$0
8 '50
l ·50
1,30
120
42.50
50 60
6160
82.·50
9'4•60
7440
105m
127 40
17280
198.16,30
17 90
2110
2•5 60
3020

5 ccm
10 ccm
20 (:,Cffi
javitás 1 ccn1
. .:. . 2 ccm
- 5 ccm
- 10 ccm
- 20 ccm
10.70
jéD.ai ü, e,ggel U\gY a javibás, n'l::nt nz uJ f'eoske~1dö
3.60
10 szá:z'alékkal drágább.
5.50
Record..:tnjectióst~i.
rozsdam'ente.s 1-20 i;'2. dib-ja
5 !20
1.80
Sérvkötó glacé egyoltlalu
54.6.30
, -- molescln egyoldalu
42.5.70
3.80 ,,, . - kétoJd<a[u dupl a árban
420
2.70 ,, , Soxleth üveg jénai 200 gir·
00
·- 250 gr
17.30
1270
S.uspensorium egy.szcrli vász.on
28.10 ";
14·- guml betétes
51.90. "'
lSSO
-· selyem szegett
17.30 'L
22.70
·-· 1sport
25.30 . '
-56
Sziemcseppentö eITTiiszerü
2.70 f;

10.50

Lapisstift fa tokbon
üveg egyenes 1 lyukkal
- 5 ayukka1
- hajlitott 1 lyukkal·
- ;5 lyukkal
Méhfecskendő belföldi gy ph os 7 s.z

,,_ camvl<>tt

-

115.40
16.80
1960
21.70
23.50
21..60
8.-

14,31) '"'

Ado,kaee
a

tr-ó.i;t'1.ó.e-a.kú~ eé~eéee!

53 20

.- 2 ccm.

411.90

sz.

Méhcső,

5661l-·

complett 2-es labd!á'V1al la
csak labda !2. ~z· ]a,
- csak üveg tartályos
'. ·Menthol cigaretta „Pig,0 11
>-Mentholkup (migralntstift} f13__ v fWltoikban
·: 6,·szer, márká...:i áru
14...C. '
" -- dobozolt átu
~8.70
~3.40 ': - borité1tban
Recordfecsikendö, csupasz 1 ccm
21.60
"'-2ccm
2.S.-· 5 ccm
28.liO
- 10 ccm
.,- 20 com
... ·- com-plett 1 ccrn

sz

sz
sz.

3,7 50
40.40
4'180
5'3 20

21.4\1

..

.__.: 1gö~bvégü
- tokban egyszerű
- tol<ban gömibvégil
Szemkenőcspálca

Szopó, üvegre belföldi, vörö:-.· 70 mm
- sárga 65 \llllli
-· trp. 70 mm
·- játszúlulizó QlCs&
-- bel:f. trp. szopóva:l
·- WiIUt'
Ta<paiszok -· ani:ol tapas1z 4x5 c..vn
·~ 5x8 c.m
·- Idea! 2 lapos

·- 4 lapos
'Iyulk!szEmirtó felszerelés
Vié-gbélcső, ~)uha gumi RTusch 10-20 em
··- 25 cm
- 30 cm
·-· kemény gumi
·-·üvegből

-76
150
170
-90
170
140
120

2-230
3.·--,

-76
120
140
1.90
3 30
1730
119„-

2250
3.60
180

Kötszerek
a1ner~kai gyártmányuka ára 20 sziáz,ailékkal maga.saibb,
nünt a 13 ':'>'ziám111 Kör1eve1ün:klben _köZJölt J[ötszer ár·ak„

Na)f\rium hydrocarbollicum árát

a népjóléti .miniszte1 a 132 810/1947 N M-Vl szá.
mu íkörren·deletében 119:47 április 30_i h-atáilllyal az
alapár minden n:iennyiségéue 10 g-:ként 2 :peaigő~fi11éh:·_,
ben állapitotta meg.
Ez ,az ár az Egyesltett gyógysrzerárszubásba bB\'eze·•.
t:endő,

Pipere- és borutvaszappanok ~ra
Eladási tárak forintban, [o;r·'g„ :adóval együtt
A l•egaliább 77 % elszapprunositott m:iTsavat , tartal...
mazó pipere"· és borotvaszapp.aI11ok áJrá~ a _104 046/119147
Ip. M. sz:ámu rendelet az alábbi:akban á11apitotta meg:
Pipere szaippan papirba csomgolva 100 g_ként 19:S Ft
Piper·e sziappan dohozba csomagoL\Ta 100 g_k:Snt 2.58 Fit
Rudborotva sziappan darabja
182' Ft
Rudborotva szappam dobozban
23'4 Ft

·-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-

!TÖRÖK • LA BOR

-~~~~L-:.......;::_:::..::_-=-~~~~~-:----::---1

gyógyárunagykéreskedés és vegyészeti gyár rt.

B U D_A_P_E_S;_T-,-V-1-.,_K_l_R_Á-:-L-Y-.-:U'.':""T-:-C-::--:-A-1-::2-.

'."'.{„

6#1.
1.sO

2.40
2.10.
2:7{) '
32·.SO:
~4.60 '

)&mét r:é,_i fJ~&~(l;t 6e•ttttfa,
a gyógyszertárak szükségleteit„

1 SÜRGÖHYCIM: DROGTÖRÖK BUDAPEST.
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Tudomány es gyakorlat
Hormonok és vitaminok
lrta: GUSZTÁV AH~RÁS o~I. vegyészmérnök,
gyogyszeresz
-

IL közlemény. -

2,. HASNYÁLMIRIGY,

(Pancreas)
Régóta sejt~tték .tnár, hogy a rtüneteiben különben
jól is111ert cul{orbetegség oka a pancreas megbetegedése,
1889-ben M~nkovszky é,s Mering már kisérletileg bebi.zonyiiották, hogy a szénhydrátanyagcsere szabályozásá_
s<ira a pancreas mess~rnenő befolyást gyakorol. Ku-·
tyán végzett ~dsérleJ-:ek szetint a pancreas ~ltávolitás'a
sulyos vércukoremelkedést' (hyperglykamiá1 ~) és cukor··
vizelést (glycosuriát) idéz elő; hogy ebben nem a bián)zó hasnyál a hibás, azt ugy 1nutatták ld, hogy
egészséges 'tíllat hasnyálát fistuia segélyével leboe:Sáj _
tottáJi a .testből, mikoris neln lkpelt fel diabetes„ Har:;onlóképen pe1n lépett fel a pancre.asvezeték lekötésével
Ilyenkor ugyanis csak ~ parenchJ msejtek mennek tönk·
i:e, de az u. n Langerhans-féle sZige'ek
aránylag jó
állapotban maradnaJ{_ meg
A hasnyál mirigy egyike testünk legnagyQbb nlirL
gyeinek, n1integy 75-100 gr sulyu, a (gyomor 1nögött
laposan fekszilio INedvszállitó járatok Jtialálhatók benne;

.......„ ..................„ ...._........................
Áfonya bor
Asthmolysin inj.
Posterisan kúp
Posterisan kenőcs
Alsol crém
Tinct. Ferri Athenstaedt
cum et sine ars.

na9'1Jkecukedő.knée

ko.ee&tean
menn1Ji&é.~6.en
ka~ató. !

.................... ....________ ___

::....

_..

az emésztőnedvet termelő sejtek között azonb
•.:·:.·.:
bd
'".
ansz~
_a szemmel ne1n lwthato kerek vagy :Ovális sejteket t :.:>~
}~lunk._ Ezek _a sejek (leirójukzól elnevezve Langerh~.·,:.
f~I_e ~e!tek, ille~ve szigetiek) vála~ékukat nein a ne.dV_:'.'.
szall1to csatornaba, hane1n a szigeteket fk:örülvevö d 5 .~rhálóza;tba juttatják Nagyságukra jellemző ·h ~ -.-:::
1 --~1n-0
· 2-r3-a 200- 2·0
·
·
ogy ·-:
:> szigeteeske
Jut,
egyneli-egynek' átm~.1
JOJe .
0.4 mm.
Ha tehát a fentebbi kLsérletel{ folyamán {páncre :·
fe!távol~t·ásval diabetes lép föl, ugy ez csak a ~ang~~
han~-sz1ghe~~k p~sztulása révén tíllhat elő„ A kisérletek
soran a zanyzo pancreas pótlására különböző módok0 8
panc~·east juttru~tak a kisérb~ti állat szerveze,tébe· 1
• állat ·pancreasá~ vagy küfünböző mód
• p.
aTit
u et•it'k
e 111as
' ··it 1nvona
·
t ok a t injektáltak, -ruikoris nen1 lépe.t~- fel
on
1i~szu
diabetes, vagy a n1eglévő cukorbaj visszafejlődöLt, illet.::
ve csöl{ken:to.
.
A .. M_~ring_l\-finko~sky-féPe felismeréstől

közel egy
(Banting

emberoltő telt el, m1g .:két am~rikainak
Best), 1921-bcu sikerült bo.rju líasnyáln1irigyéből elö·••-· ··••
r ázso!ni az addig 1itokzaitos hatóanyagot,
lieletkezés helyéró1 (szigetecske = insulla)
nevezte}{ el.

A frutatók ltermészetesen nem álltak meg ennél a
felismeréSltél és közelebbről akal'1ták megismerni anyli-guk kénliai J;zierkezeté'f„ Pancreasból közvetlenül körül
n1én_y~s volt az előállitás. a trypsin Ugyanis lugos
„
?atasaval tönkretet~e az insulint„ Collip fanár, Bantini
es Best segitőtá1sa, u-Wgis megtal1áH:.a a 1nócÍJát 1hogy
nagyobb n1e;,nnyiségben különitse el a hátóanyagoÍ, mégpedig igen egysze1ü fogással: a kivonáshoz használt al_·
koholt megsavanyitoltta, igy la trypsin ehreszetette ha'flái
sát., ~émiai sze,rkezeté,b 111egvizsgálva megállapit.ották,
hogJ :i.gen na.gy n1orekulasulyu vegyület, molekulasulya
egyes kut.aitók szerint 20 OOO, de vannak 35.000-eS
eredmények is. Fó1eg fehé1jékből épül f~l: 30% l'CUcin,
% glutan1in, 12 % tyrosin, 10 % (l_Jrolin, 8% cystin,
lusebb m-ennyiségü histidintit arginint és lysint tartalmaz; gJengéln savanyu, vagy alkalikus vízben oldódik.
Ha;;-ását :állitólag igen mozgé.kony S-tartalmu !részének
köszönheti
Az insulin hatásának n1egértéséhez nézzük meg
n1i :törtlénik insulinhiány eseté,n, tehát pancreas-diabet~
(Diabetes n1ellttus) fellépésefror„ IVIann és Magath ki„
sérl0tei i.gen jól rneg1mlagyar ázzák
KisérleI állatuk kutya volt. R-eggel 8 órakor kiope„
rálták a pancreast, mire nyolc óra alatt (majdnem lineáris módon~ felemelkedett .a vé,rcukor 11 cg% ..ról 31,
cg%-ra, Har·on1 nap n1ul'va kioperált.ák a máját mire ,a
\'ércukor ugyanennyi idő hlatt 35-ró1 15 cg%_;a sült•
lyedt Ezzel bebizonyit<>tták, t.hogy a májban lévő gly·.
kogén mobilizálódik a pancreas eltávolit:á.sával' (e.z a
glykogenolysis). Ezzel iegyidejüleg a szervezet nem tud
~:nő i;ielUlyiségü ·szénltydrátot )ellégetni, amit a respira·
íios hanyados (1. alább) i.gen gyors csökkenése muta:~;
végered.n0iénJ ben: a szervezet ne1n Urépes sent a glyko~
gen raktározására, f;en1 a széi:.'lhydrátok (pontosabban
cukor) kellő kihasznii.lásár a. Igy törénik meg hogy
élet fenntartására a ;t:,est az össze.s glykogént 'mozgós~t-

2?

ja, mert a cukor eltávozik a vizeletben (a szervezet nem
tudja elége'tni, viszont a szénhydrá!:egyensulJ t fenn kell
tartania.), amikorra ez elfogy, kezdetét veszi az_ egyéb
vegyületek lebo-ntása. átaiakiitiása fizénhydrát~á„ Először
a zsir·ok, majd a fehérjék kerülnek sorra Mind·ezt a
respirátiós hányados (RQ) mutatja, Ez a szá:n n kelet_
kező C0 2 tférfogatának viszonya a \'ele cgyidó'ben elhasznál?t 0 2 térfogatához. azaz

co.

tf
02 tf

RQ

An::1ikor a szervez-et pl. szó1őcukrot éget el 1,tnaradék
6 C02 + 6 H20
, nélkül, akkor a CeHizOe + 6 0 2
reakció értelmében az RQ = 1 lesz, mert 6 tf C02 ke~
leikezik és 6 tf 0 2 kell Amikor pJ„ z-sirt égetünk el,
[egyen az pl a st;.•earinsav triglyceridje, a Cc;rH110Ü6 +
163,0' = 57 C02 + 55 22 H 2 0 r·eak~ió értelmében az
RQ = O7 mert ó7 tf G0 2 keletkezik és 8L5 tf 02
(163 O' ::d 81„5 0 2 ) szükséges; proteinek elégetésénél
átlagban 0 8-es étl'éke~ kapuni{j itt tekinte 1be kell vett··
ni a v1ze1ettel eltávozó nitrogéntartalma vegyületeket

=

is

A respiratios quo:fien.o;;sel megfudhatjuk, hogy mit:
hasinál fel szervezetünk, mert is111ie1jük az egészsége.s
ember jelzőszámát, RQ
0.85-0„88" Gyakor1ati meghatározáshoz a leghasználatosabb a Krogh·féle spirometer, ismert még a Douglas-féle zsálnnódszer. az At.
wa1er-Benedict.féle calorin1eterka111a·a, \a Knippingkészülék (stb, Ezekről részletesebben n1ajd a pajzsmiri.gynél Íesz szó.

=

(Folytatjuk,.)

HIREK
l(}'I ""t,ietéeo.iz:o.tt ettnécae
Mu!tkorii cikkemke,z élőszóval hozwszóit
valakL-Szerinte vannak fiatalcibb veterán.iaink,
kik szakmai téren az ujságirói fronton müködtek és ugyancsak megérdemelnék a, kipellengérezést, Legnagyobb meglepetésemre e,gy olyan
kartársunk rievét említette, aki ma is erősen
tevékenyhedik, sőt hangadó ember minden fon·
tos 'fSzQkmai kérdésb.e,'n Szóval az illető köztünk
és velünk van, .- bár tollát átmenetileg szögre
akasztá,
Megmagyaráztam ennek QZ élő hozzászóbónak, :hogy ez az ember és a hozzá hasonlók, egyszerüen gyávaságból írtak, meggyőződésük elle"
nére, fasiszta sze.Ilemü cikkeket, Azt hitték,
hogy ez megmenti őket a fMiszta téboly által<Lnos dühe elől. Hogy ezzel jóbboldali érdemeket
szereznek és 1kikerűlhetik ia szégyenletes !Mportálás egyre fenyegetőbb veszedelrnét ők ezt
önvédelemnek ne*zik nia, e_ akkor a legtöbb
e.setben aJig volt egyéb jövedelmező helyezkedésnél.
De most ujra itt vannak, ',swmolnunk Tcelt

velük, Azt kivánja, hogy nevezzük riwg ezt a.
kélm.evü szerkesztőt, sőt ha fól ernlékszem, rnég
valami élethü portréra is igényt tar.tana,
Nem érdemes. MQg,a az ember nem olyQn
nagyvonalu, hogy jnuír életében portrét írjunk
róla, Nem „alkotott" olyQn rnaradandóan na„
gyot, De ha akarja, én magam ri6hány vo1"á,ssal
leraizolom az illetőt
Az a bizonyos sze1 kesztő rnegtanult iTni
HQ azt mondom,., „megtanult", ezzei niindent
elárultcwi Minde,nt eltanult teMt, amiit csak
egy 7ó tamitvány el képes sajátítani Amit egy
kis szorgalommal és fkitartrissal (nála ez önvé
delem volt.!) bármelyik közember magáév,á te
het De semmivel se többet, Uiságíróí tevékenységében nyorna sincs(!n a legelemibb adottsúunak Kötetekre meiíő szakirói közleményeiben
nincs egyetlen olyan szó, kifejezés, 11wndCLtfüzés, amelyből valami irói vagy ufsúgirói örök,
ségre, „terheltségre" lehetne lcövetkeztetni Csa.k
megtanult iini, ahogyan egy kezdő cipőfelső
részkészitő is é1ti a mesterségét 'De még na
gyon messze áll tőle, hogy kiugró alalcjCL vagy
éppen rnüvésze Zc·.gyen szakrnáiának,,
Természetes, hogy egy Mbhoz kényszerltett toll gazdó.ja nehezen nyugszik bele a hálás
közszereplés aboahagyásába,, Kér, kap és vállal
olya.n rnegbiwtásokQt, hol hajdani [JZer kc,sztő~
nagyságában tündökölhet Hogy kárba ne vesz.
szen és ki ne apadjon az a bizonyos mindig és
mindienre készenáll6 szakirói erőforrás,
Boncoljuk tovább?
Pallérozott elm~.
Értéke tis~táln tudatos érték, nyoma si1ics ben·
ne az ösztönösségnek Tucatmnber„ A sarlat,án.
sdg 11rinden hibájával,, Annyira rnem erős oldala QZ értelem, hogy kép_es Qzt a hirt terjeszteni magáról: belőle tízenháro'm fér egy tucat.
ba. JJe ő a tizenharmadik T€,hát az első ,
Jgy indul a játék ufrai előlről, Unalmas
Já.tsszunk vQla;mi nuíst ,
(sz )
Gyakornoktartási :engedélyek„ A vallás- és kfötZok·
t,atáisügyi :mln!iS'zter, a népjóléti minfa.:zterrel egJetértve,
az egyetemi gyógysze_részikJéI>zié:srö] sz·óló 32 900 /1940
V. K„ M. számu re.ndelet fi. 1§-.a: és a gyógyszeré:szgyakor:noki gyakorlat szabáiJ!yozásáról ~z6ló 9130/11943
V. K. M. s:iám!Ui rende!et ·3 i§-a: alapján a'Z alá:bb felso:t'o1t gyógysz,ertárvezet&ket gya:kor:nok:tartásr.a feljog-o.si.
totta: !Kramm,Br Ferenc Szeretet, gyógyszertá1, Battonya; dr„ Lak,ó József, ]l Rákóczi Fe:renc gyógys"Zertá1,
Sru:kad és Rácz János., Magyar Korona gyógysz.ertá1.
Kiskunhalas (58 972/1M7,.
V. K M.)

vr.

HAZIGYóGYSZERTAR - ENGEDÉLYEZÉS,, A népjóléti miniszter 163.030/,1947. számu rendeletével a Ságvári Poliklinika (Buda·
pest, xrv, Pétervárad-utca 2 szái;i-) részére
hátzigyógyszertár felállítását engedelye~te,

·.· ,· ·• GYÓÖYSZERESZ
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Tudomány es gyakorlat
Hormonok és vitaminok
lrta: GUSZTÁV AH~RÁS okl. vegyészmérnök,
gyogyszerész
-

IL közlemény. -

2, HASNYALMIR!GY,
(Pancreas)

Régóta sejt~tték .n1ár, hogy a rtüneteiben különben
jól is1nert cukorbetegség oka a pancreas megbetegedése„
1889-ben .k'\:l~nkovszky éfi Mering már kisérletileg bebizonyiiották, hogy a szénhydrátanJ-a.gcsere szabályozásá_
sára a pancreas messzemenő befolyást gyakorol Ku-·
tyán végzett ldsérle~.ek Szerint a 11ancreas ~ltávolitásll
sulyo-s véI"cukoremelkedést (hyperglykamiá'~) és cul{orvizelést (glycosuriát) idéz elő; hogy ebben nem a hiánlzó hasnyál a hibás, azt ugy n1utatt.ák Iü, hogy
egészséges tíllat hasnyálát fistul1a segé1yével leboesáj _
tottálc a -testből, mikoris ne1n l~pett fel diabetes. Haf;Onlóképen !J.eln lépett fel a pancl'easvezeték lekötésével:
Ilyenkor ugyanis csak ~ parench:rmsejtek mennek tönk·
l'e. de az u. n, Lanirerhans-féle sZig<-'(ek
aránylag jó
állapotban maradnalc meg
A hasnyál mhigy egyike testünk legnagyobb 1nirigyeinek, inintegy 75-100 gr· sulyu, a /gyomor 1nögött
laposan fekszif{. !Nedvszállitó járatok itialálhatók benne·

'

=-----......................................... ......
Áfonya bor
Asthmolysin inj,
Posterisan kúp
Posterisan kenőcs
Alsol crém
Tinct. Ferri Athenstaedt
cum et sine ars.

nag,(fkeee&kedáknée
k~ee.&.tean

1nenn(fÍ-&é9-&en
ka.~tó.!

„................

...........„ ................

az emésztőnedvet termelő sejtek között azo-nban
brad. szemmel nem IáJtható kerek vagy :Ovális sejtekets:::
l~lunk Ezek a sejek (Ieirójukról elnevezve Langerhan ~<
fele sejtek, illetve szigetek) váladékukat nem
ed·s:.>;.-':
, 'lrtr ·
,
.
a n v_
sza 1 -0 csatornaba., hane1n a szigeteket !körülvevő d ·. é:rhálózai~ba juttatják Nagyságukra je11emző -ho ns
1„~1n7-ra 200-250 szigetecske jut, egynek-eg,ynek átrni..~:.
I'OJe 0.3-0 4 mm.
,
, Ha. ~ehát a fentebbi kiS-érletek folyamán 1,pancreas·,-:.:
!cltavol~tasval diabetes lép föl, ugy ez csak a i;Langer..; _,
hans.-sz1getek pusztulása révén kíllhat elő, A kis-érlete~·'>~
során a hi~nyzó pancreas pótJására különböző módokon·-'·
1~a~~cr~ a~t J~ttru~.tak a kisérl~ti ~Hat szerveze,tébe:-p{ - :
a~ul~~llfek. inas állat pancreasat~ Tagy kürönböző ·módOn :
}{~szult lnvonatokat injektáltak, 'tllikoris nen1 lépet~' fel
diabetes, vagy a nieg1évő cukorbaj :visszafejlődött illet..::
ve csökkent.
'

1

A .. ~~ring_l\finkowsky-féle felismeréstől közel egy
emberoltö telt el, mig lli:ét am~rikainak (Banting é~
B:st), 1921-ben sikerült borju hasnyáln1irigyébó1 előva
razso~ni az addig 1~ltokzlltos hatóanyagot~ aullt aZtán
heletkezés hClyéró1 (szigetecske = insulla) insulirinak
neveztek el
. A kutatók itermészetesen nem álltak meg ennél a
felismerésnél és közelebbről akal"ltá.k megismerni anya..
guk kéniiai tzierkezetét„ Pancreasból közvetlenül körül
n1én_y~s vo!t az előállitás, a trypsin bgyanis lugos J{ém:
~atasaval tönlnete{~e az insulint,. Collip :tanár, Banting
es Be.st segitötársa., a1Wgis megtal1álrt!R a n1ód]át )hog:f
nagyobb me1nnyiségben különitse el a hatóanya.goÍ, mégpedig igen egyszerü fogással: a kivonáshoz használt al„·
f{oholt megsavanyito1f1ta, igy )a trypsin elVeszetette hafiá~
sát. ~émiai szerkezeté:b 1negvizsgálva megállapífutták,
hog,y igen nagy 1no~ekulasulyu vegyület, n1olékulasulya
egyes kutwtók szerint 20 OOO, de vallnak 35.000-~
eredménye}{ is Fó1eg fehérjékből épül f~l: 30% l'eucin~
% glutmnin, 12 % tyrosin, 10 % (Prolin, 8% cystin,
lusehb mennyiségü histidi.n'tl~ arginint és lys'int
maz; g}engéln savanyu, vagy alkalikus vizben oldódik.
H~ását ;állitólag igen moz.g.é,kony S-tartalmu !l'.'észének
liÖSzönhet.i.
Az insuHn hatásának n1egértéséhez nézzük meg
mi ltörtiénik insulinhiány eseté,n, tehát pancreas-diabet~
(Diabetes n1elli:tus) fellépésekor„ l\faim és Magath kisérll3tei igen jól [Ueglnl)agyarázzák
Kisérlel állatul{ kutya volt Reggel S órakor kiope„,
tálták a pancreast, mire nyolc óra alatlt (majdnem lineáris !Inódon? felemelkedett a vércukor 11 cg%.-ról si,
cg%-ra, Haron1 nap inul'Va kioperált.ák a n1áját, mire ·a
v~rcukor· ugyanennyi idő l:i.Iatt 35-ról 15 cg%_ra süly„
l)·edt.. Ezzel bebizonyitot.ták, lhogy a májban lévő gly•
kogén mobilizálódik a pancreas eltávolft3.sávat (ez a
glykogenolysis). Ezzel )Cgyidejüleg a sze1vezet nem tud
kellő mennyiségü szénhydrátot )ellégetni amit a respiraíiós hányados (L alább) i.gen gyors c~ökkenése mutat.:
végered:inényben: a szezvezet nen1 tképes sem a glyko·~
gen raktározására, ten1 a szé:ahydrátok (-pontosabban a·
cukor) kellő kihaszn:ilására. Igy törénik meg hogy az
élet fenntartására a >t:,est az összes glykogént 'mozgósit-
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ja, mert a cukor eltávozik a vizeletben (a szervezet nem
tudja elége'trni, viszont a szénhydrátegyensulJ t fenn kell
tartania), amikorra ez elfogy, kezdet.ét veszi az_ egyéb
vegyületek lebontása, átal'akitiása Hzénhydrát~;á. Először·
a zsir·ok. majd a fehérjék kerülnek sorra. Mindezt a
respirátiós hányadós (RQ) muta.tja„ Ez a száni n kelet_
kező C0 2 ~érfogatának viszonya a vele cgyidőben el·
hasznáH 0 2 térfogatához, azaz

co,
o,

RQ

tf
tf

An:: 1ikor a szervezet pl. szőlőculirot éget el 1tnaradék
nélkül, akkor a CeHi20e
6 02
6 C02
6 H20
reakció értelmében az RQ = ! . lesz, mert 6 tf C02 kele·i.kezik és 6 ff 0 2 kell. Amikor pl„ zsht égetünk el,
· tegyen az pl. a s:L earinsav triglyceridje, a C5rH1100s +
163,0' = 51 C02 + 55 22 H 2 0 reak:ió értelmében az
RQ = 0,7 mert 157 tf C0 2 keletkezik és 81.5 ti 02
(163 O' ~ 81.5 0 2 ) szükséges; proteinek elégetésénél
átlagban 0.8-es értékeli kapunk; it,t: tekinte!be kell venni a vizelettel eltávozó nitrogéntartalmu vegyü1eteke.it
is
A respiratios quo'fi,enssel megtudhatjuk, hogy miti
hasinál fel szervezetünk, n1ert ism~rjük az egészséges
ember jelzőszámát, RQ = Q,85-0.88. Gyakor1ati meg·
határozáshoz a Ieghasználat.osabb a Krogh-féle spirometer ismert még a Douglas-féle zsákrnódszer, az At_
waler~B·enediC:b_f.é.le calori1nete1kanwa, \a Knippingkészülék ~tb„ Ezekről részletesebben majd a pajzsmirigynél Íesz szó.
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dm.écae

Multkori cikkemke.z élőszóval hozzászólt
valaki:-szerínte vannak jmtalabb veter,án,iaink,
kik szakmroi téren az ujságirói fronton müködtek és ugyancsak megérdemelnék a, kipellengérezést, Legnagyobb meglepetésemre e,gy olyan
kar'f:ár sunk revét említette, aki ma is erősen
tevékenykedik, sőt hangadó ember minden fontos ~zakmai kérdésb;e,n, Szóval az illető köztünk
és velünk van, ,_ bár tollát átmenetileg szögre
akasztá
.Megrrw,gyarázta;m ennek az élő hozzászóMnak, :hogy ez az ember és a hozzá hasonlók, egyszerüen gyávaságbó'T írtak, meggyőződésük elle·
nér e, fasiszta sze:llemü cikkeket,, Azt hitték,
hogy ez megmenti őket a fasiszta téboly által<Lnos dühe elől, Hogy ezzel jobboldali érdemeke,t
szerezrwk és 1kikerülhetik u, szégyenletes deiportáiás egyre fenyegetőbb veszedelmét, ők ezt
önvédelemnek neqezik ma, ~ akkor a legtöbb
e.setben alig volt egyéb jövedelmező helyezkedésnél.
De most ujra itt vannak, '!Jzámolnunk kell

velük Azt kívánja, hogy nevezzük nwg ezt a,
k{!hnevü szerkesztőt, sőt ha jól emlékszem, még
valami élethü portréra is igényt tartana
Nem érdemes„ Maga az eniber nem olyan
nagyvonalu, hogy jmár életében pmtrét írjunk
róla, Nem „alkotott" olyan maradandóan nagyot., De ha akarja, én ,magam néhány vo10ással
lerajzolom az illetőt
Az ,a bizonyos szei kesztő megta10ult irni,
Ha azt mondom: „megtanult", ezzel mindent
elá,rultcwn Mínde,nt eltanult tehlit, amit csak
egy .ió tamitvány el képes sa7átitani„ Amit egy
kis szorgalommal és qcitartással (nála ez önvé"
delem ioltl) bármelyik közember magriévá te
het De senimivel se többet, Ujságirói tevéken)!·
ségében nyoma sincsc~i a legelemibb adottságnak Kötetekre menő szftkirói közleményeiben
nincs egyetlen olyan szó', kifejezés, nwndatfüzés, amelyből valanii írói vagy uisá.girói örökségre, „ter heltségre" lehetne következtetni Csak
megtanult irni, ahogyan egy kezdő cipőfelső
részkészibő is érti a rne<Jter s,égét, 'De még na
gyon messze áll tőle, hogy kiugró alakja vagy
éppen niüvésze le,gyen szalcniájának.
Termész,etes, hogy egy Mbhoz kényszer!tett toll gazdiÍj;a nehezen nyugszik bele a luilás
közszereplés aboahagyásába. Kér, kap és vállal
olyan rnegbizatásokat, hol hajdani f3Zer k?,sztő~
nagyságában tündökölhet Hogy kárba ne ve~z
szen és ki rw apadjon az a bizonyos mindig és
míndénre készenálló szakírói erőforrás
Boncoljuk tovább?
Paliérozott elm.Q.
Értéke Us:11tám tudatos ér'Mk, nyoma sincs benne az ösztönössé(Jnelc Tucafomber, A .•ar latánsf,g minden hibájával Annyira !nem erős oldala az értelem, hogy képes azt a hirt ter,iesz·
feni magáról: b'előle tizenhárO'm fér egy tucat.
ba,, [)e ő a tizenharmadik, T ~,hát az első „
Jgy indul ,a játélc ufrai elölről. Unalmas
Játsszun/c val,a;mi 1ntist .
(sz.)
Gyakornoktartási :engedélyek. A vallás- és kiÖ'zük·
~atá:.:;ügyi mfui,szter, a népjóléti miniszterrel egyetértve,
az egyetemi gyógyszeyésZ:kJépziésrő1 sz.óló 32 900 /1940 .
V. K„ M, számu rendelet 16. i§-a és a gyógy.sze1ászgynkornoki gyakorlat szabá~iyoz:ásáról szóló 9130/1194:3
V„ K M„ s:zámu rendel'et ~ t§-a: alapján az alá:bb felsoto!lt gyógysz·ertárvezető'ket _gyai'k-0rnoklart~·1a feljogusi
totta: Kramnu,ier Fe1enc Szerete~ gyó.gy.szerlá1, Batta.
nya; dr. Lakó József, ]1 Rákóczi Ferenc gyógys·ze:rtár,
Sarkad és Rácz János,, Magyar Korona gyógyszertá1.
Kiskunhalas (58.972/1947, Vl'„ V. K M.)

HAZIGYóGYSZERTAR - ENGEDÉLYEZÉS A népjóléti miniszte1 163030/.1947. számu rendeletével a Ságvári Poliklinika (Buda·
pest, XIV, Pétervárad-utca 2 szái;:il résvére
h&zigyógyszertár fclálhtását engedelyez,te
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GYóGYSZERTAR A'l)RUHAZAS A népjóléti miniszter a váci Kőkapu cimü gyógyszertár személyes üzleti jogositványát 164.359/1947
számu rendeletével Martos Gyula teljesjogu
gyógyszerészről Csonti Szabó László teljesjogu
gyógyszevészre, a budapesti Vigszinkáz cimü
gyógyszertár személyes üzleti jogositványá~
164. 937/1947. számu l'ende}etével Szabó Vince
teljesjogu gyógyszerész1ől Tamáska Lőrinc '.dr.
teljesjogu gyógyszerészre rnházta át.
A népjóléti miniszter a 10480/1945. 111. E ,
illetőleg a 2.370/1946. M. E . számu rnndelet
alapján a budapesti Deák Ferenc cimü gyógyszertár jogosiltványáJt Szüts Pálnak v'sszaadta;
továbbá a 2 370/1947. .M. E. sl'lámu rendelet
alapján - a 186.577/1946'. számu határozatnak
hatályon klivül helyezé!'le mellet~ - a .budapesJti
Szent Féte, cimü gyógyszertár jogusitványát
Pikl81 Györgyné sz. Czollner Róz,áJnak, a
292. 997 /1946 . számu határoz<litá.nak haitályon
kivül helyel'lfae mellett a debreceni 'Tisza cimü
gyógysl'lertár jo,gositványát Jónap Aladárné sz.
Szabó Eszternek és végül a 187.345/1946, szá·
mu határozatának hatályon kivül · helyezés''
mellett. a budapesti Sz•ent Imre cimü gyógy„
szertá;r jogos·itványát özv. Szegő Istvánné sz
Müller Annának enged!élyezJt„
(165.507/1947
N.. .M.. szám. )
Helyreigazitás
L1egutóbln lap'S'zá1nunk 2216 01: a:1
4:.tk bclrezdése, helyesen igy hangzik: „Továbbá szük_
siégesn..Pk J,átszik több szer előállitási 8ljánásánrnk inódositása

megjelenésének nincs akadá:lya. .Most folynak tárgyal~~?
sok, hogy „A Gyógyszer'ész" bejuthasson Ro1rn!á:n:iáib,L'
Ha ez sike1 ifl az előfizetés feltételei is megteremltőcfuek,;:
Különben na~yon jól erulékszem rád. „ Sze1etettel köszo.n:~-~:
telek
(sz) ·
N L. Tengelice: KJatas.zter·.. ivét sürgősen küldje ~!.\':',
VII Eö:tvös_u. 25
G3 ógysze'lész Szaksze11''a·ziet Clíhri!.·
Patikapályázat1a ~züksége:s -0km:ányok és felsze1e'.[léseic
ügyében ide}ében adunk. tájékoztatást
Jogk:tirások &:·\_
egyéb tudniva1ók1ól. ha inegkapjulc az iUetékes infur.;"
n1ációt, szin"tíén !JŐ1 ~bb közlést adunk
(iM:.).;.
Többeknek: . A g~.-óg~ szertári_ ,iogviszony1endezés-é3
egyéb fontos ka1i pJ oblé~n:ák ügyében a 1egyadwbb ~~
legcllentét:erehb hlrek vannak foilyamatban; · ikillönö~n
a tájékozatlan vidéken Sofkak tendenciózus beá11i-bág„>·
ban ig,yekez:1f'k, zü1zaí· aros han:gu~latnt teremteni.
. ,
Szándékunkban van a 11egilletékesebb 1Íe1yuől egy.<;
töké'leles infor111áclót kérnj, hogy végre tisztán hissa.::'.:_
na·k e bizonytalanságban -é181~, s igyekezzünk megmyug_ /,'.·
tatni minden aggodaJmaskodót.
(1L)

Approbációs kurzus kezdődik május 5-én és ju:. _:;i
nius 2-án a Bud:ap{~sti Egye'tf11ni GJ~Óg_y.sze.résztiÍ"Yi fu,_ .:::::
tézetbon (IX, Hőgyes End11e-u. 7) Előzetes jelentké„ ziés ugyanott
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GYóGYSZERVIZSGALAT Dr. Kedvessy
György egyetemi m. tanár ilyen cimü és szaklapunkban bőséges tárgyilagossággal ismertetett könyve „A Gyógyszerész" kirudoóhivatalában (Akácfa-u. 45.) is beszerezhető. Füzve 50
f01int a 'kötött példánynak 60 forint az ám.
Kiadóhivatalunk igy akarja J.ehetőv•é tenni,
hogy ez a kiváló és rnélkülözhetetien sz,akkönyv
lehetőleg minél előbb minden magyar gyógyszerfaz kezébe kerü•ljön. Vlidéki megrendelésre,
a por tó és csomagolás folszámitás·a mellett, dr.
Kedvessy szakkönyvét utánvéttel is elkü!diiük

Vet~rán: 1\tlu1'tkori szerkesztői üzeneteküníkbe bete~
~Ö1de1tek egy idegen sort kz :éb~dő időkben tehát nem
dt Varságh, !hanem Bonta Jenő járt gu~ibott1all, Kü-

ismét

kapható

Budapest, Thököly-ut 28 szóm (gyógytár) ·
Szabolcsi reáljogu gyÚgJSZ~1tár - átlag tizenihétf•z1es b1uttó fo1galoninial - eladó
Cim: dr. Moln~r
József orvos, Budape·st, \T,JiL'l Bar:oss-111tC1a 82. LI 9
Tálba nagyközségben (Zemp]én vm.) r·eáljogugyóg_ysz·ert:ár bérbeadó-. Értekezni lehet: özv. Tolvéth_"'
Rezsőné, 1\iiskolc, siéchenyi··U 117' ISZ,
Székelyföldi jófo1gamu falusi gyógyszertár· cse:-.
t'élne 1nagyarorsZ'ági bá:1rndly vidéki gyógyszertárral.
Cim a kiadóhivatalihan
Tabletta-gép, Ko.mpral'. alig llaszná!lt, motorral,
hnjtószijjaíl, bi7.-toslték, 1ka1~csolótá:bla és eU·ernálássa, 5
készlet fo1rnával, eladó l\1ateriaJi :La;boratórium,, Bpoot,
VI Lázár-utca 16.
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lönben dI. Varságh Zoltánnal szemben ininden áltitá_
sunkat fenntartjuk Sajnos, még sok olyan adat van
a tarsülyunkban, amit nem akai tunk kiteregetni.. Ezeket
c~·ak akkor hozzuk nyi1Vánosságia, ha ennek az ;á;ldat~
la.n ügynek a fdlytatá1sáiba bel@énysz·eritenek bennün_
ket
ön, mint nagymultu sze1 k:esztő, bizonyára lsmeri azt a „kémiai" közn1ondást mely a naphoz va10
vis7.onyában a fején ~évő v1a,j olvadóképeség:ével foglalkozik Tisztán e1 ről vo:It szó az ön esetéhen is„ Ha ne111
állt \ olna szakszervezetünk lapjának fény::;uga1 ába, az a
vajacska 1,a hü1·ösön" még e]állhatott volna Igy bizony
~loh·adt Ne bánkódjék miatta. 1iaradt "Ott még elég
Sch· K. Borcsnf'nu11fare (Nagyborosnyó) Há'lon1_
i=>zék_megye: Le, eled.H? 1e\ é:tlben válaszolunk A hirdetés

11egjelenik ha\onta kétszer
Szerke:Sztőség és kiadlóhivatal:

VII., Akácfa-u 45. I. 2
Telefon: 422-140
Hivatalos ói ák: d u. 4-6-ig,
Felelős szerkesztő:
Felelős kiadó:
HARANGISANDOR
SOMOGYI SANDO!r.
Telefon: 344-SU
Telefon: 135--846
Sze1 kesztik:
MARKUS DEZSő
SZÉKELY JENö
Telefon: 422-140
Telefon: 162-856.
Laptulajdonos:
a M. l\!„ Sz. Szakszervezet Gyógyszerész Szakosztálya;.

Hoffmann József nyomdája, VII., Kazinczy-u'ca 5.
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Meddig fogtok viss~aélni __ türelmünkke;?
Meddig lesz a demokrac1a turel;r1;s azokk~l
szemben, akik még mmdrg ~ csodru\ar as afmm.a _
nak kál:mlatában ,élnek? Meg mmdrg .n;m, h1sz1k
1 hogy a világtörténelemben egyednlallo. J~usz
~iÜs mely most fejeződött be, e;sv__u.J kor e:•de'
ke'b e11)
a d·o•laozók ielemelkedeseert tortent
l'd k.
Még mindig csak immel-ammal k_a~cso o n~
be ai ujjáépités grandiózus munka.iaba_: _M;g
mindég ·csak annyi erő~ boc:sátan~k a. kor.osseg
rendelk2zésé1e„ hogy nyomorult e!etuket_ ?rzto
sitsák Nem akarják meglátm, nem 3'kaqak elhinni hogy előttünk ma ma.r ;:sak ket ut ,,an: a
felen;e!kédés, voagy a pusztulas
.. „
. _
A csod8'várás ideje ·elmult. Kul:ao ~egitseg
csak toldc·zás-foltozás és ennek is nagy ar ~ va~
Magunkra vagyunk utalva, .· ~eg kell lassu.,
hogy a világ mai láz~s beteg~eget __ csak a.z \e~
szeli át, akinek ellena!lo szerveze~.u, alapos fel
készültségi.i é.s tettre kész dolgozoi va~nak .
A legkényelmesebb álláspont .a vm~ko~::_
A leghelytelenebb politika, a mrnd1~ Jo fru .. k
r·epe. A kétarcu embert egyszer raJta kap.Ja ,
•
. ellen·
hitelét
veszti, nincs ttibbe• 1...ve~si;··1 e t e Germces
kiállással, nagyobb a megbecsi.:les, meg . .
.. knél is mint a félrevezetes·seL Valamrk?r
f elem
.. ,
.
. · 'b
hazngsag
a diplamacta mag.as rsko 1aJa an 1:
d'
volt a legfontosabb tantárgy. k~d~ga~m~~á::
ritka madár volt, a tények • 0 .e 00.r
'
nagyhangu kii elentések, a közv:el;meny fel re~'.'_:;
zeté'. el e.z volt a mult A valosa~ en e mm '"
rácálo~t , Ez az őszinteséghiány Jellemezte karunk ös~zességét is Nem. tu~tuk meg so]1a a~
igazságot •Jól fizetett predrka.t?r?k megtevesz
tő beszéde, saját pecsenyesutesuk, szulte az
örökös elégedetlenséget.
k.rntán a terror ideje következett Elhallgattatva a jogos kifakadásoka~ Az egy okos
fei politikája, mely a végroml~s~ hozta.
. A fiatal zsenge demokracr,a ez~ nehezen
tudja megértetni az évtizedek ota felrene-:elt,
gerincét összetö{ ő, amugy is közönyös gyogyö
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szeiész társadalommal. Nem hiszik el, ho~y az
u. szellem összeegyeztethetetle1;n<;k _taitJa .. a
v~zetök akaratának ráerőszako]a:s,at tomege.rre
Egy mindenkiért :és mi_ndenk~ egyer,t. Nem„yk"°'f
sz'ó~an1 ez, és a 1nunkasegys-eg .se1n, de ~ne u
a reánk váró hatalmrus feladatot nen;, tudJu~.~L
v·8 g'ezni Ez a 3 éves tervnek is legfobb kel e e.
Irtóznak még a g@dolatt?l is, hogy ~bben
a demokráciában helyet -~oglal1anak . Pedrg h~
jói körülnéznek, láthatJak, hogy .mr vag°1n _
Európában .az az ország, amely aranylag a eg
többet vesztett a háboruban,
~ ..~g;y-~n
akkor mi végeztünk •a !eg~öbbet az. UJJ.a~r~;
ben is. Nekünk van a l_egJ obb, ,'! legbrz s
pénzünk, mi ugrottunk elre Jegelob~
. .
Annak, hogy két év alatt (az Jsm:rt okok• ·1 f va) nem tudtunk még egy tokeletes. dena og
,
·
·
yunk az oka
nrokráciát kiformálm, nem m1 vag
k .. " . :
A csodavárók, a hit.etlen~k és ~ono•szo o~,z~
fogtak hogy visszaalhtsak az o beteges, l:l~b
~"'Yuk 'elképzelt régi viJágá,t, amely i>oha to e
vfs;sz:a nem té1 het„
Ébredjenek a csodavárók._ ,rázzá_k le ma.gukról a kétkedés mérgező porat.. AllJanak kozénk mert nincs harmadik ut, vagy-vagy.
Amikor Európa minden r~szében, az .akkor látszólag tetőpontján lévő diadalmas hrtle:
rizmu.ssal, fasizmussal. szembef0'1;d;il~a, • val
'ottuk hirdettük s ezert uldoztetést rs valla}tunk 'hogy fordul a világ kereke, meg fol): val·
LoznÍ a harctéri he}yze~, me.rt a ;szabadsagsze:
1 ető népek összessege ;s a~ rgao;sag l': mi olda
lnnkon van; vallottuk es hndettii)<:: 'k1 k_~ll t~~
"anunk át kell vészelnünk, bármrbe kerül, bar~neddi!i t~rt is. Akkor. éreztü~ ,azt is, hogy !'
gonoszság és az emberr b;u5.alttas ..soha ;nem latott Ol'giája utolsó felvonasahoz kozeledrk .
Eljött az általunk kívánt f~rdu!at . 1 de~e
Ne keZdjék tehát e szörnyü butasag :r:ieg;~:r1 <;t
lését. Okuljanak a sulyos áldozatok peldap.bol
'l'fajenek végre észre

