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Jwgy szakmánk problémáiról, síne il a et studio
beszéljünk és hogy a demokráciáJwz íllő ősziri
teséggel f o,.qlal/cozzunk núnden kér d~ssel', anre .
·ér intésénél egyesek érzékenysérfe talán tul
".•.erö'sen van érintv•e. Azonban higgyék el a duzzo .
, .• ''"'"' hogy 'minden /cor hoZás értük, mindnyá.
;, :iun.Jwrt, a közösségél t történik, Természetesen
·· y,gyanalclc01, amí/cor lentileát gyakorolunk, má1
szokássá vált, hogy előbb önkritikával éljünk
Akik az U? fordulóban, a h ő s S "ZA o v .
e t h a d s e r •e g győzelme után, lcözüiátermettségülcnél fogva, vagy felsőb(!
J:::~;~~~:~~<a, bár hol
az élre ker ültek, nehéz
;
iutottak Kifejezői lettek az egész
A z itt talált szö1nyü pusztulásban

is

J~DUlUIHUU~MIH Ril~ter ~ra~é~
Dragéenként 0. 25 g theobromin-calcium·ta!icylicumot é• 0. 05 g kal . jodatumot tartalmaz .

"~fs:~.~~a~;~o~:s,~~'ité:"~''~ind,:e~~n~c
lépésük,Ei-a
:rm:ern.etAoee:,ae.sntok
és az
.
szólt
nem kis feladatot váUaltak ctklcoT, amikor
s<>lcs.zor magukra hagyatva, felelős helyen kelmegnyilatkozni, vagy gyor sctn cselekedni
N em utolsó" sor brrn vonebtkozik ez ·~eánk a
. ' a j t ó m u n k á s a i r a, kik 11únden 'zebetüért nemcsak a ielennek ~"rtozun/c fele..
hanem hosszu időre, a 'betü örök törszerint, rnindaddig, mig arra a történeternnek szüksége vetn ;Rá k~n ntég aTm is mu .
hogy e.z az álteblános felelősségvállaló,~>
::< •BU11m<~act még nem ill volna olyan sulyos teher
számárn, rnínt n felelősség, melyet
.,, l:rál<a a későbbi időben jelent, mert rnint tudaz e l h a n g z o t t s z ó e l r ö pnJ d e a z i r á. s rn e {!: 1n a r a d, s
még akkm is elő szakták vmmz és birálni .
,0,11•Hk,,?, talán azok már nem is időszeTűek Egy
szakma sor sa s anrwJc alakuló.sa, igen
" 0 <i<SZo1 függött attól, hogy sajtója rnint mérte
eseményeket és hogyan tálalta fel azt oly~unJwk. A sajtószabadsá.[/· csak addig ·volt
mig az.zal visza nem éltek Éppelő

esért a sa;t..ó munkása igen sokszor átgondolja
é' "ról megrágja", rnig egy-egy sorát leirja,
Nagyon nehéz feladata va11 a közirának azért
is, mert nemcsak egyéni érzését tolrnácsolja, de
ezen jelill a legfontosabbat, a Vcözösség érde .
keit Joell véleményével fonnálni,
U gy anakkor azonban nyugodtan v á r i a,
s öt kér i a jogos kr·itikát és
btrálatot.
Bölcsen trzd;ulc, hogy a demokrácia ir'Ó;a
nem minwenkinek ir, tndjuk azt ill nagyon jól,
hogy még igen nagy azok szánw, akik a leirt
Rorokat másként szeretnék ér·telmezni, mint
nódtak Meg •vagyunk győződve arról is, hogy
a szakma három év alatt még nem dernokmti •.
zálódott t·eliesen, de éppen ezért, mert tndjuk
és mert rninden szivdobbanásunk és megmozdulásunk a közösség érdekéb,en történik, vállaljuk
ndnden munkáért a felelősséget, a jobb kor bíztos hitében . Hl! rnár jelvetettük a kérdést, hogy
tömegeink tekintélyes tábora még nem ;utott
el odáig, hogy ukoria, hogy sze1·esse ijfu demokráciánkat a fia.tctlság jellernző osszes he .
vévez és hibáival együtt, akkor e Iciállást csak
acoktól ker·hetiük, akik rnár 1nagukkal tisztá .
ban vannak, akik már ott tartanak, hogy KöztáTsaságunk ÖS'SZBS vivntányait rrn, a g U k é11 a k. é1 zik, akik r észtvettek a há r arn lév kin/ódásában és hozzá segítetté/ct ezt a kifosztott
orszngot rsmét rcndbehozni, sőt sok esetben
mun ká)ukkal csodát ter emtení.. A hivők száma
!ir 1endetesen, napról-napra nő és meggyőződé
sünk, hogy a közel jövő hatása alatt, még inkább fokozódni fog
N e rn k i s f e l ad a t,
a m i r e a
rn rt '' e z e t ő i. "'állalkoztak.. Nern köny .
nyü ol]tan or.szágban alwl még nem is oly rér;en egy évezrewes áfium hatása alatt a félr·ene.

oolés oly tökéletes volt, hoify í>yilegyenésen tmkollott bele az 191,4-es évbe.
önként felvetődik a kérdés; ha a szakma
vezetői ilyen világosan lr1tftik, hogy '11!Mn min.den gyógyszerész szivvel és lélekkel demokrata,
akkor hogy képzelik háJ el ezekkel a, gyógysze1észet jövőjét? Ez az á kérdés, arnely bennünket örijköoon és állandóan foglalkoztat E-rről
fogunk nwst gy-akrabban beszélni és ezt fogjuk
a későbbiekben 'rf;ernonstrálni
A gyógyszerészetre, mint t u d o n1 á n ?Jra és mint g y a k o r l a t r a nagyobb
szüksége lesz a demokrácitinak, rnint eddig, ez
a meggyőződésünk és ezt bizonyítani tudjuk..
A gyógysz.erész, a.z -u.i demokrácia egészségügyében felelős tényező lesz, arnely rnélttin fog
sorakozni az ni szoáális fejlődés soraiba. Ehc
hez azonban l e l k i i s n> e r e t e s t udományos
felkészültdégii
emberek kellenek.
Kezdjük a gyakornok kérdéssel a gyógyszerészet jövőjét tárgyalni, rnelyet lapunkban
legutóbb már bevezettünk és érin tettünk, rnert a
bevált gyakor !at, hogy a h á z é 1' i t é s t is az
alapnál ke.zdik, ezapélda. ide nagyon is vonatkozik. Első sor ban azt a leér dé st
kell felvetnünk, . hogy Ják kaptak a mr:Ztban
gyakorrioktartásr engedélyt? Nem titkolJuk el
aggodalmunica t, hogy ez,ek közül olyanok i8 birtokában vannak gyakornoktartási eng'edélynek,
akik a de1nok1Yicia .szán11áia nmn egészen 1negbizhatólc
,
Félreértés ne essék, ezeknél most nem a
szakszerüsép, a tudás hiányát kifogásoljuk,
erről később még beszélünk, de a pohtilcai
megbizhatóság rvonaián még nem nnndenki lett
vizsgti/at t dr gy ává térv; és addig megnyugtatóan nem látfulc a gyakornoknevelést brztosrtva, o;m>g rnepbujt fasiszták, !e nenr igazolt
gyógyszerészek bitorolfák e f o n t o s köz_
egészségügyi Brhelyeket •
nevelik az uj gener ációt
Ennek revízióját ·az igazolásokkal kapcsolatosan szer etnénk egysrMr és mindertkorr'a elvégezni és ezt az aggodalrnunkat végleg eloszl!Ltni
Duhaj
gyakornokok
helyett t is ztalelkü, tanulnrvágyógyakornokolcat akarunk
l á t n i.
Az a hatalmas munka, anoely a jövő gyágyszerészeir e vá r, amelynek alapját a. nw gy ógy c
szerésze rakja le, akkor lesz jól nregvalósitva,
kiL ccz utód olyan nevelésben részesül, anr,ely
alkalmassá teszi az elkövetkező nagy feladatok
elvégzésére.
Vannak még elég sokan az o-rszágban félr·ener>eltek, i fiak és öregek egy ar án t, akik ma
már tisztábbcm látnak, rn;:nt az első években és
ma rnég nem mernek a dernokráciához közeled
,ni. Át fognak nevélődni. Tudjuk, hogy az át1tevelés nern kis fel,adat.

A

m<L r>ezetői felelősek ország-világ
jövő ernberének átalakitásáért,

a je/.en és

s
ián örök időkre végzetes lenne, ha most Tossz-ul
menetelnénk, vagy félre lépnénk Sokszor elmondottuk már nyiltan, ,vildgosiLn érthető fornrában, helyünk csak ott lehet, a.hol a v i l á g. ·
d o l g o z 6 i n ak összesség e áll,
Ahol biztositva van e g y e t l e n é l e tc
c é l u n k, a z ö r' ö k b é k e, a z
beri sz,ab:adság és a.
után jogosan kijáró
s z o l g ti l t a t á s, Nincs rnás ut
ra., mint szü;vel és lélekkel beállni a sorba
harcolni a világ dolgozóival egyetemlegeSen,
egy UJ, egy emberibb vil-cíg 'felépitéséért..
M i n d n y á j u n k é r d e k e,
ti.sztán lássunk.'

'lttaff!fQ.t;
{j!fÓ-9-!f~rzer.é.azek

Ce hten&.r;ium.a
Ma rná> nem csak a lelkesedés
lwnern tár gyilagosan is jelenthetjiik,
tenáriurni 'Bizottságunlc rnüködésében
napra kom.olyabb forrnában bontakozik
magyar gyógyszerészek centenáriumi ünnepsrig-e Szaklapunk, nvelynek ~zellemi mi'UuilY•ibö;!.
iru]:,;Jt ki a szakmai felsorakozils
ezentul csak arra szoritkozik, hogy núnden
digi tényleges er·edrnényről beszárnoljon
ugyanugy nern zárkózik el az :elől sern,
náruien felvetett ötl>etet megtár gyaljon és
hivja a legszélesebbkörü hozzászólásokat
pen ezért néha még ötlet-tör,edélce/oet rs
lapun/c nyilvánossága elé hozunlc.. Há"tlw
egy termékeny és termékenyítő gondolat,
a bizonytalan, lensza terveket is életképessé

szi .
Vegyük tr<dornásul, hogy Centenáriurni
zottsrigunk a szalernai 'közösség színe dőtt
nak tel.ies bekapcsalásával tartja meg mT.nCM~n·,
egyes ülését A nwgyay
1

náriumti i[nnepségét nem
en~ber, ha.nerrL a.z
egész
hogy ez a gyakmlatban is ntegvalósuljon,
nyitjuk szaklapunkat mindenki sz ámára,
azt akarja, hogy le 1~e maradjnnk ,ebben a ·
tan i nagy nemzeti versenyben Ebből
következi/c, hogy ct centenáris
den kialakult tervét elbír ál.hatia,
- a szakmai közösség. Ennek pedig
nem tagja aki nern teszi magáévá népi
kráciánk dlkotó rnunlcá1'a hrvó, szaditfis
tüzései t .

Steril Rlnger, locke és hypertonlís natrium
carhonicum oldatok helyes készitése
.. {Közlemi>IIY a budapesti Pázmán) P-éter 'I urlományegyetem gyógyszertár ából,
'egJ etemi c. t·k tanár )

Igazgató:

llydra~

Dr.. Csipke Zoltan

lrta: DR. CSIPKE ZOLTAN
A fenti eim alatt megjetölt stedlis 'gJÓg}szer·es oL
'datoka.t az orvos a szervezet \izháztartásában e-xt.ran~ ..
iÚílisan -· azaz a vese müködésétöl függetlenül - elő_
álló zal'arok eseten alkalmazza intra,,enásan, infusióban
bŐr alá vagy per-tedum csepp infusióban
Hogy ezekne·k a g} ógyszereimek !gondos és szaks·zerü elki•szitése- milyen fontosságal bi:l:, azt ·- ug~ hiszem, hogy az emlitett ké.S'zihnények physiologiás
·••· •.• y01,atlw:zá•:ai,val lehet legmeggJ.ŐZÓDben bizonyitani
Nag~obb vérzések, profus hasmené:sek vagy j;z!zadás,
otl'eráció stb, miatt, előálló 1folyadékhiánJ u n . exsiccoazaz a vér besürüsöllése, nemcsak dzve.szteségg~
hanem. ezzel legyide,iüleg ·ionves.zteség is sulJosbitja
állapotát,.·-A vérben és a szö~etekben lévő fontosabb ionoli, igy
Na, a K, a Ca, l\ig, Cl, CO's stb .. nélkülözhetetlenek
élő szerv2zet physiológiás functióiban, Ji sejtel{ éleL
Wlegemlitem, hogy a vér· noxmális NaCl
''ilaJttalrna 580-~600 ung%, amely ha 500-400 mg %-••
olyan kóros tünetek mutatkoznak, amelJ-ek
hyper~oníás konJh!lsÓ oldat g,Jors intravénás alI<RhinR><ásávlll szüntethetök meg A Ca a csont felépitéSéll \kivül az izomérzékenységénél és a véralvadásban
'nélliülözh~teaen. :A vér notmái Ca értéke lQ---12 mg. %.
A· kalium jelentősége elsősorban az idt.'gérzél{enység
S>;enr,pontjábái áll fenn és normál ertélie a vérben 18kell, hogy a lwnyhasó ,.gyorsan sZivódik
és az i s o t o n i a megtarthatása végett a szö, sok vizet visz magával.. A tN aCI tehát ez,ért sem
,<i .alkalrniJS arra, hogy a vér , íztart almát. exsiccosis esetéJl:
emelje.. Azonlihül a konyhasó megváltoztatja a
, """"<U dispersitást, a fehérjék vizmegl{ötól{épességét és
sejtek penneabilitását, amelyek }{övetkeztében külön..
olyan káros mellékhatásaii lépnek fel, amelyeket
a Ca es K ion physiologiás koncentrációban :valO
'.l<•lerolé.lte tud 1Úega'lmdályozni. $ z t, b í v j u k i s o..
! .o n i á n a k !
.Az isoionia fontosságára jellemző az a pharmakolo.
ldsérlet1 amely megállapit.otta a Ca és K ionok l{Ö_
biologiai antagonizmust~ m'!ely ~rint ha bármely
· tulsulyba, a másik mérgezö hatása érvénYesül,
ez különösen iaz isolá.lt sziven tanulmányozható . A
tulsuly a szi\· diastolés megállását, .a Ca tulsuly
systolés kontrakturáját ok,ozza., A tengeri sün
koncentrált tengervizl!en uszva jól élnek,. mert a
·:.I<atio•10k egyensulya mellett a sejthártya kolloidjai
iont sem engedik át, Ha azonban a K vagy a Ca
elhagyjuk akkor a 'tulsulyba fiutott ion a s ejtbe beés a petesejt elpusztul lesüllyed
'
~l z Isotoniás
és isoioniás' állapot helyreállitásán ki·
figy~Ien!ib-e _kell venni még a besürüsödött vér pH7~'7!~•ak változását is. Extrarenalis exsiccosisnál ugyanis
.';~:yakoJ>i az acidozis axaz a ver normális ·7,3 pH-jának
1

csökliCnése. Ez llegfeltünőhben a nagyobb karbonátveszteséggel vagj savtermdéssel járó betegségelmél, igy pL
diabetesnél áll fenn. Ebben az esetben a fenyegető kó..
ma (eszméletlenség) lelhárUása végett/ hype;:·toniás nat..
rium hydrocarhoniCWtn oldat gyors intravénás :alkalffia..
zására van szükség, Más esetekben az is~hydda - azaz
a 7 3 pH helyreállitásához elegendő a Ringez \agy Locke oldatokban lévő O 03 százalék iNaHCOa
1\iindezeket fegybevetve, a. Yizháztartás extrar·enális
zavarainál az orvosnak tehát olyan oldatokat kell al-·
liaJ.maznia amelyek a laboratóriumi vérszérum vizsgá.
lattal me~állapitott különböző humorális ,áltozásOkat
lmnigálni képeseli Azaz a.z or;rosnak a :rest.ituciós tö ..
I ekvése
sor án figyelembe (kell vennie a z i s o t o..
n i á t, a z i s o i o: n i á t é s a z i s o h ). dr i á t,
A ,, érzéskor eh'.eszitett v-é.t· pótlására, érbénulásban
az üres énendszer megtöltésére, a vér·keringés fenn.
tar tás ár a avagy .a besürüsödött vér· felhlgitására - az
eb•wndottak alapján - első.sor·ban a helyesen elk.észi~
tett steril Ringer~oldat vagy a még '0 . 1 százalék gluco·
set "is tar-talmazó Locke-oldat használható leginkább,
mert a fentemlitett hármas physiologiás köretelm~
n<e1k ezek a készitmények felelnek jllleg.
A fenti physiopharmakognosiai áttekintés előrebo:.
csátáaa után lássuk !luármost la dolgozat eimében sze.
Iepelő oldatok helyes elkészítésének módját és vizsgát..
juk me·g azt, hogy JI, helytelen elkészítésnek milyen következményei lehetnek.
A Ringer-oldat 100 köbcentimétere a Formulae
Normalis előirat szetint tartahuaz:
O3 g. Calc chioratum •lcCWlli-ol (CaCI2 2H20)
O 42 g Kalium chloratumot :<KCli)
0.30 g. Natiium hydi"ocarboillcumot és
9,00 g, Na.trium -chiOiatumot
Vegyük sorra a liészitményben lévő eókat Igy eJ_
sősorban a CaCl2. 2H20-t, amely a gyógyszerészi gyakorlat illetve elkészités iSZ!t:U"tJpont,jából iaz oldat legkényesebb pontja, Egyrészt mert a gJÓgyszerkönyvbt'n
csak a kristál~"Os (CaC12 6H 2 0) hivatalos, másrészt bár a siccum l{észitmén) dobhan tárolható, - hygros_
lmpos tuJajdonságuknál fogv:a, a viztartalma mind a
ktttönek bizonytalan. Márpedig iR f-ent ehnondottak fL
gyelembevéteiével a bemért CaCI 2 menn;J'isége n~-m
mondhaté jelent.ékt~lennek s a lemérés pont-oságát. nem
lehet elbagatellizálniJ mert. a Ca ionok tulsulybajutása
vagy csökkenése nemcsak az isoionia megváltozását je_
lenti, hanem a K éS Ca ionok közötti bia:Iógiai an~Jalg·o ..
nizmus folJ·tán 'minden felületes bemérés komoly hatás_
tani l{övetkezmé;nyeklml is jár.
Ezen kétféleképpen se.gith-Jetünk, Vagy originális
csomagolásu ·pro analysi CaCI.:l.2H 2 0-t vás4-t·oluitk .és
ebből készitünk az originális üveg felbontáSa Után iwnnal 50 százalékos oldatot ~ ebből mérüDk le- :inalitikaí

leo
mérlee"" !rett& (0 60 g•,) memtyi•éget

kk&ith•tünk 10 \százalékos tör7JSOldatot ts s ebben 87. esetbe.n a.
3 gr· lernéréséhez már a gyógyszer tári tárani~rleg is
meg fog felelni.. 'Vagy arnennyiben ismeretlen viztartalmu, elfolyósodott készitményünk van, a ·készitett törzs.
oldat chloridtartalmát Volhardt szelint argentomehiá.
san megállapitjuk Majd kiszámitjuk az oldat calei:um
chioratum tartalmát s ennek alapján állitjuk be a törzsoldatot 10 l~a:gy 50 szá:zalékra..
li
Ezek a légmentesen lezárt törzsoldatok, amelyeknek
cimké.in feltüntetjük a CaCl2 .2H 2ü tm:talmát, korláHan
ideig borulás nélkül elta• thatók,
Az elfolyósodott . vagy· össz,eállitott oalciumchloiid
viztartalmának me~hatátuzásával ne kisérleúe·zzilnk Ez
hosszadalmas.. nem
gyakorló gyógyszerésxnek való
munka.. Ezzel szemben ill' chloridtartalom volumetriás
me:ghatározása a Syrupus feni jodati fejezetében eló1rt
jadid-meghatározás mlintájára egyszerüen és gyorBan
De

elvégezhető,

A Ringer-oldatban Iévö többi sóval ilyen szempontból nincsenek nehézségeink, · nnert nem nedvszivók" Ennel\ ellenér·e viztartalmuk tárolástól függően - vizsgálataink szerint. ·- váltÓzó lehet és ezért szükségesnek
t.artjuk, hogy felhasználás lz1őt.t l!iz;eket is jól kiszárit.
juk, Leghelyesebben ugy járunk el, hog;r a NaHC03-t
és a KCLt la ·tRinger'-oldatban elŐirt arányban - későbbi felhasználás vég1.:tt nagyobb m~mnyiségben ·-gondosan összekeverjük~ a Vl, ..os számu -szitán átszit'áljuk, majd petri csészében sizétteritve, légalább három
nap~n át koncentr·ált H 2 S04.t t~SJrtalmazó 'exsiccatorban
tart.iuk Utána jól záródó üvegben tároljuk E:rre a
célra nem kell feltétlenül b e k ö s z ö r· ü l t üveg.
dugóval ~ellátott szélesszáju üveget ·vennünk mert ez
egyr·észt drága, másrészt a liugó elcserélése vagy a
köszörülethez tapadó por· rotatt nem mindig záródik lég_
mentesen,. Ha a :porkt:rveréket 861 kislláritottuk, az kö_
zönséges száraz gyógyszeres üvegben is eltartható, ameIy-e.t ép parafadugóv'atl légmtentesen zárathatunk le,.
Esetleg használat után a dugót még le is paiaffinozhatjuk

Az oldatok elkészitéséhez aqua destUlala helyett a
pyrogen anyag mentl.es u. n. aqua bisdest sterilist csak
a,kkor vehetünk és számithatunk fel, ha az orvos kife~
jlfzetten ilyet Nndel v,a:gy ha a·z orvos -a steril oldatot
"in arnpullaH rendeli (l, erre vonatkozólag a. Gykv,.
,,Am p. st fluidis medic, repi," és az .,Aqu bisd!cst, ~~
fejezetében elrendelteket!) Az elmondottak alapján
azonban ~négis figyelembl-3 kell venni a gyógyszertárhan
tár·olt aqua destillata szénsav'tattahnlát, amely, a viz
pH-ját eEökkenti,. 1\Tizsgálata.ink szerint a gyógysze:rtárak
dcstiliáll vizeinek <pH-ja a ~<Ioldott C02 taltalomtól
függlíen 5. 3 )>H-ig ls csökkenhet és csak nyitott edényben tör·tén t tartós forralás után éli el 6 . 4-6,5 közötti
értéket Ez a pH ingadozás a Ringer v. Locke oldat
pH.ja szempontjából nem közömbös Az oldatok készi ..
tése előtt tehát ha it dest.. vizünk pH.ja 6. 4 alatt van.
a gyógyszerkönyvben előirt iszénsavn:Vzntesitést feltét
lenill végezzült el,
A sóknak fent megjelölt módon történt ·eiökészHés.~
P.s a destillált viz megjavit~ után a sterU oldat készL
téséhez olyan er-ösebb falu h.t2-ngeres· :gyógyszer.es üveget vegyiink (ne üvegdugós üveget!), amely a folyadék
mewyiségéné! kb ~5 százalékkal nagyobb, Ezzel fékez_

zűk le Hgyanis s-terilezéskor
az; üveg faJára _gY'a.kor"Qit,
nag,-ohb nyomást. (Expa~iós tér!)
Az oldatot a steril injekciók készitésére előirt szabályok szerint '(etre vonatkozólag lásd a Gykv.. ,,Amp,
steriles fluid fnedic. repl u és a .,Gyóg)szeiek stel'i}e..:
z-ése'~ fejezeteket) elké,szitjük és a. koneentrációt a For~ mulae Normales rendelet "Sol. sterilis pro lnju sZerint.
gr ·térf százaiékra allitjuk be, .Megjegy,"zni .kivánom,
hogy ez a javaslatunk ·voltaképpen ellenkezik a Gyógy..:.
szerltöny\ 15 . oldalán a.z ~,Általános tudnivalóket 2.. és
3. bek~zdésében foglaltakkal. 'amely szerint ,,a százalék
sul;rszázalékot jelent, hilcsak 'nincs kifejezetten tél'fo,oal'száza.Uknak jelölv·eu. Ezt a n·udelkeM.st injectiós olda..
tolua vonatk_oztatva nem tartjuk helyesnek, ~mert az
1.os az iujectiókat térfogatban mérve alkalmazza.
tehát az elkészitt>.s módja nincs összhangban

matzás módj ával, különösen erős hatásslu:~s=z~er:;t~,~~~:~:~···
in j ectiós olda tok ese-tében, k(}moly k
kell számolnunk (Pl. 40 százalékos dextrose oldatba; az
on as adr cnalint digitalis t, strophantint, vagy más erős-,
hatásu szert is rendelhet,) ~:\ Gyógyszerkönyv él<ltbelép;:
tetése után megjel~ent ,,Fcrmul'ae Normaleste
az injectiós }{€szitmények előállításánál márr:r1n~e~~~;~~~:J
térfogaLszázal-éltos készítési módot ir elő ~

jük tehát azt a t·endelkezést. a fentiekkel ali~:•:::.:::,:~
hogy ez tulajdonképPen m"ódosit,Ja egy másik
nek, azaz a ~yógyszerl{önyvnek - mpndjuk
r endelkez.ését
A pal"af~dugót bellll vékony gummitemezkével
juk be s nem ajánljuk ene a célra a pea:gamin
eellofánpapirt, [Inert azok ráncot vetn-ek ós ki,,éf'let>,iol
alatt magam is tapasztaltam hogy a meggyürődött
pir meUett könnyen keletkezett kapilláris résen Rt
,,egö és széndioxyd távowtt el Ezt a körühnéllyt
lezés alatt/ a gyógyszerész nem eUcnőriz:heti és nem
veszi lészz,~., csak akkor n:cir, ha a
\ált készitménye a későbbiek folyamán kifogás alá
Az oldatot tartalmazó üveg lé.gmentes
ol)'an ep pa:r·afadugót használjunk, amely
hitás után megy bele az üveg n)-'akába lA.
használatát kevésbbé ajánlom, mert a keskeny
hitó helytelen alkalmazásakoi a dugó félig ,eliőiik
az üveg kinyitásakor a t-eteje leválik sok
okozva ezzel az OI'Vosnal{ vagy b2t.egnek
Minthogy a dugókat' felhasmáiás előtt kifözéssel
ként is sterilezni kell, a vizben f·CJlpuhult dugónak
üyegbe helyezéséhez puhitórm nincs külön szükség.
A dugó belső f·elületének bevonását azért
szükségesnek. mert még a tükrözött dugóból is
be az u,egbe paraf'a. azonkivül mikrokavernákkal
lózott rugalmas parafa megnyugtató imódon a
a GJÓgJsz.:rkönJV által is elöir·t módon ne1n
hetö.
Különös fontossággat bir végül a dugó
szoritása pezs·gőkötéssel, nehogy sterilezéskol' a
kiemelkedhessen és ezáltal ltelyet adjon a co2
zásának,
A natiium hydrocarbon1cum mint ismer-etes
már 60 fokon kezd bomlani natrillJlt carbonatra,
és CO%-re. Kisérleteim szer·int nyitott edényben 30
cig főzött 5 százalékos, ugyszintén a telitett,
százalékos natdum hydrocarhonicum oldaiban a
carbonat átlag 30-33 százalékban bomlott el, mii{
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térben. ahol az oldat nyomás alatt van, ugyancsak 100
fokOn 30 perc alatt a bomlás alig !éri el az 5-~..,6 száza_lélrot, am•;Jy mát' gyakoriatilag elhanyagolható és sem
a hypert-oniás naf.rtum hydrocarbonicum, se.m a Rin.
ger·o1datban hatástanilag avagy külsóleg is észJelehető
1 \.,Ht<>zá,st nem okoz,
A hydrocarbonatnak nagyobb mért.ékben történő
bontláBa a hypert-oniás lNaHCO& oldatoknál hatástani
sZe·ropontből komoly következményekkel jár· és az ibe.n
. Oldat kiiisöteges alkairnazása az alkalmazás helyétől~ és
a- beteg ér zékcnységétöi függöen dermatitist vagy el{cétitát; belsó1egesen: pedig, pl <acidozisnál, haemolysist
\'agy a vér pH_jának gyor:s emelkedése 'miatt u. n . al.
-.
okoz, amelynek kisérö jelensége szokott }enni
···-·a: tetániás _görcsös roham"
A Ringcr·- vagy Locke-old·a,t öSszeté.tele és ezzel
egYütt a hatása is· megváltozik a helytelen sterilerks
következtében annak ~Henére, hogy a natr. hydrocarbonicum tartalmlll ~iterenk-ént mindö-ssze 0.. 30 gr .
A nem zárt térben történő sterUezés következmé_
nyeit kisérleteim alapján a következőkben foglaihato:n
•c' • •-

l) A Ca ion nagyrészéneeik calcium carbonat alak
tör tént Ieválása folytlán !Csökken a JCalcium menl·-

Jl)isége,

•

~) ;A Ca ion csökkenése fob,tán a tulsulyba kerülő

biológiai antagonista K ion mér·gezö hatása éi'Vény:esül
3) A carbonat leválása fo~ytán az oldat f7,.2 pH-ja
PH-'l'a csökken
4) Végül a fol,yadék csapadélms lesz s ezért intra ..
célra1 voltal{éppen csak szürés után használható
jélzonban nemcsak la sterilitását vesziti el hanem
fent vázolt fontos isoionia és isohydria is' m-e,gvál-

A. 111.. W·

z. z. w..á.r:tiu.s 1z.- i a.u.~éfr.tÚ.
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DR HUNKAR Bll:LA o•f6v. vegy és élelmiszer\1izsgáló iltt igazgatÓ:
A székesfőváros élelmisrere-U'enőrzése.

gyógyszertári segédmunkások is, a másik csoport tagjai csak 'gyógyszerészek lehetnek
Nyilván szükség volt erre a nyolc kánapr a, hoqy a c s a k gyógyszer'észi tábor' eljusson mznden gyógyszertári dolgozóhoz H ogy
belá8sák. senki 11céltóságán sem esik sérelem
az,za_l,. ha szakmai és szaeidlis érdekei-nek megvedésere 6sszefognak a velünk együtt dolg()zókkal. Többet elérhetünk, előbb célhoz jutha.tunk, ha nem rekesztünk ki ~enkit az előttünk
áUó komoly feladat elvégzéséből.
V é gr e megnyilatkozott az elldig rnerev cso.
P?rt És ha későn is jött, ezt a szociális be/4.,
fCLSt . mét!Sem szaba:d lkkicsinyelnünk, V ég11e
11Ufgtndulhat a munka.. összeülhet a tagság
V egr e. me?tudhatja, meg kell tudnia, miér't toto.ua~tak rde-oda hónapokon át? És hogy mi
tortt;_nt közb,en? Hogyan lett az eszmei ellen
tétbal - szociáli's öntudatraébredés?
Kéts~gtelen, hogy a z i d ö :érwlte meg
n. mo~t~nt közeledést, A tagság, az elhanyagolt,
felreáfld~~t tag~4f! '<pedig. lá.ssa be, hogy e z
': z. t d o ..v<LWJaba_n nekt dolgozott Végre rni
':" o_sszekerultunk es együtt küzdhetünk jogamkér t - nem csak a gy8gyszertáf'i segéJ;mun'
kásokkal, hmMm az egész munkássággal
(székely)

•

kg.ltikete.&&i ta9~íUúü"k.
>Ub]Jiát még nem közölhetjük, dte most nuir bizonyos, hogy soká ,nem várakoztatjuk a tagsá ..
.rt ot V alóban pél<Mtlan a szakszervezet életé.
ben. horJY a vezetőség csaknem kilenc h6napon
loer esztul nem vett tudo'mást a szakszer1J,ezeti
t~gság !étezéséről AJost végre eljön a taggyüles na;na, amrkor a gyO.qyszertári dolgozók
m~gkerdezhetik a vezetőktóT mit 'f]olgoztatok?
rmlyen hatalmas munkát hoztatok tető alá
hogy "'em volt [dó tök a mi rneghallga.tásunk1 a i
Ez a kérdés el jog han!Jzani. És nyilván·v?'ló, .. hogy ''sak 'azok vezethetik tovább a t<Lgsag ugyert: akik a Zegközelebbi taggyülésen er1 e a kerdésr'e meg tudnak feleimf
{sz.)

Tichler :János
Gyógyszerészeti

papirá r uk
BUDAPEST, VI, Ó-UTCA 37.
TELEFON : 128·057.
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1 gyógyszertani kutatások ujabb vivmányai és jövője·
RR. ISSEKUTZ BtLil enel. ny. r. tanár elöadítsa•
álli:tása, ma;jd szintézise igy számO's be.tegséget
Tisztelt 'HaJlgatói;m r Kedves Elvtársak'
tett könnyen gyógyithatóvá Ezek a gyógysze_
Az arV'dSÚ mester;ség", y9gy ha tetsz·1k, az or
rek az organotrop gyógyszN'Elk fogalmi l<ör'ébe
vosi müvés~t, év~redes.. Már az ő.e:en1Jher IS
tarto-znak
megpróbáLta fájdaLmat enyhiteni, betegség~t
A másik uton, ahol Semmelwe';; volt az
gyógyitanL A gyógysverészet mcdetn tudDmauttörő, nehezebb81ll értek rel eredményt U · .
!J1YQ8 alapvetése .azQnban mindössz~ 100 1éves
a 90-es évekbe:n n1ár isn1eJ: etes volt szán1o:s. f:erAz aetheirrel és chlorrofo.rmmW . valo nar.~osrs tő:t!renitő szer, am~ly a szervez,et.en kivül, va.gy ·
felfedezése valamin[ S.emmelwers •alapveto taa test felületén a lcórckozákat elpuszti:tott.a:, ~
nitás:a; a g~ermekágyi Jáz megelőz{;sét biztositó de nem sikerült egyetlen olyan ·sze·r't \'lenn talá1-·
cMoomésszel való kézfertőtlenité:ot il~e~ő.en, ép.
rri amely az élő szervezetbe juttatva, a :vérlblen,
pen 100 évre nynlik visso;a Az emlite~t pé1d~k v.agy az. egyes sz.en'le!kben. már :el,szaporodJoilk
már ma:gukban fog!hlják a mode1rn gyo.gyrtás
betegség oikozó cs h ák;ot elpusztitani képes 7.<Jtt
két főtipusát: L Egye.s s~erv~kre hat?, a szer- vo1na A 900--as években kiváló hakteriológusok
vek mükooését befolyásolo gvogykez:ek.s (Orga(Kocir, Behring) ~.zt
!hogy telj·esen
notrop gyógysz'erek).: 2 ·Aethiotrop gy~.gyitás,
hiábzvaJ.ó
ujaiblJ
és
ujallb
·
'
amruy a betegség: C!kát akall}a megs•z.umt.etnL
után kuta·tni, mert 'E!Ziekk<ll gyógyitó eredményt
Előbbire az aether és ch'loroform, utol:Jbolr a :']
elérni a már kitört het~gs§ggel szemben nem
chlormesves desinficiális pé1dájla "!~ik. Claude lehet Uj irányt jelent a gyógyitó sav6k, első'
Bernard nyitotta meg a !mtatásoik utját _a!bbar~
sorban a dipht-eria elleni sz&rum feli~edez!ése;
az hárryban, hogv megk!eire&.suk » kulorihozo
ennek mintájára akart i!l.'Z oTvogj)udomány hagyógyitó anyagok' hatásmódjé,t. A pharm1-co!osonló gyógyitó s>avúk~t kés.z.iteni a többi fel'tő
giai anaMzis ho:as1zu iévti-mdekea1 \keTeszt~l _csező !betegség megelőzésér•e, illiletve gyógyi~á:sára,
kély er'e:dményt tudo-tt fullmutatnr és SZlUliert:"'sem Ezek a kutatások moniban kevés eredmenyll'ez
id<J.jén a. bécsi egy~em :világhi[ ü lYeJ,gyógyá"
vezettek Egy fantaszta, sokaik által kigunyolt
pwfesszm a a gyógyszlt!rekk!el s·z,enn?en ?lya:r,
.
szkeptikus VoQÍ:, hogy •aZ Volt la velemenye: kutató volt az, .aki nenn nyugodo~t beJ.e
ninc;; gyógyitó, csak sverencsés orvos, aki fiel- hogy nem lehet kémiai szeDelokel a• s~lr~;~~~~·~
juttatett :llerltőző rcsiní;Joa,t k.ikii!~z:öbölni
,
~rjla a receptet, hogy a beteget m~gnyug'ba,ss~ :
Pál alapi,totta meg· a ehemo!t11E!rápiiáJnak neve:
,.,Ut ailiquid fecisse videartm" Med1ikuskm~mm ~ett irányzatot, ~melyel uj utat jeiölt ki a kuesnek azok a kutakások, amelyek er-edlmeny;etatásban Trypanosomáikkal íientözött
loéppen a,z organo!trop gy6gysz;rek egész .s~ra
született mea: küliönböző alliatós•zl8trek, helyr er- egereket oltott be külömféle f-~.~~-:~·~~<1E~~:~,
zM§ostelruitők eláz és fájdallomcsmapitók (iköZJttik kiindulva, hogy a; tárgylemezen ezek a
a véwaeppben megf:estrk, eseill:E\g -elölik a tr<rnlk'
a V ámos sy 'professzor· által bev:ezetet.t phenolnosomákat
Ezek a \kutatások .vezet~ek
phtalein ) Igy már ekkor egy sereg gyógyszer pánvörÖ's, majd
1908-ban a sa:lrva,rsan fe]J18();e:,
áHrt aiZ orvos rendelkezéséTe mégis az el v az
zésére
volt: Medicus cur at, TIJ~tura sa.n~t Az első v_iEzután két )';vti~eden át lényeges
lágháboru id·ején ez a J6l'o'zó megm~rt;t. A habmus nehézségek si,ebtették a viibatmrnok megrs. la:dá,s nem történt s nem srkerülit ki<ler·i<!Ami,é
merését Megál1apitják., hogy a D-vitami,n hiáa
hogyantulajdonképpen
hatnak a szoervezetbe
jutott
nya angolkórt, a C"vitamin hiánya skorbuto~, a hogy
Ehrliclwek
nem
sikerül't
elméLclét
B-vitaminé beri-beri~ okoz és hogy ez.en vrta·
minok segitségével ez,eket a -sulyos betegsé~e tan i . hogy a chemother á piás szenek
vös golyélk", amelyek segitségével a
get gyógyitani lehet.
Ehhez szoro.san kapcsolódiik a hormonaik moka.t közv·et\lenül "eltalálihatjuk",
felfedezése A 20-as évek óta tudjuk, hogy a hatj uk Egy fi wtal rn8dikuSrlak
cukcrbekegség többé nenn halálos, n:·ell.t 3' hasprofesszom!ak
sikerüLt artlenni .
nevezetes
megfigyelést
nyálmirigyhormon, az insulm s~gl~·egev;l,_ a
beteg életét az emberi kor legvegso hatararg ke-zelt egér vérét miokwsenkóp alatt
meg tudjuk nyujtani 1924 óta a májkés~itmé azt és•~elte, \hogy a,megvi!á;gr!'~tá~'·.~s'~:::.E:~i~;
ny:ek segitségével az addiig feltétlenül halá;los pB.Jnosomák elpusvtulnak,
ldmenetelü vészes vérszegénységet is tud]uk pusztulása a fluorescens anyag
gyógyitani Hormonok és vita:minok gyári elő- hatásának következménye.. Ebből
keztetett hogy a !J ypaflavinnak a t!· ypan<DSO'Jllil'
testében 'ke11 ·}ennie. mert a par·a·sitocid
csak igy \lllagyarázható
'l< Elhangzott a Szoci:í!ld.emokl ab Párt Éltelwis{gl
Késöbb Szegeden megfelelő mód.szert
Akadémiájának előadásso-roza:tábnn 1948 f.::--hntfu :Zü-án
gazatt ki megfigyelésének igll'lolásár a: ·

•
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a trypaüosomákból kivonni a festéket és allt lyásnljuk Igy kiderült, hogy thíoumcyl-szár ..
qu"rtitative meghatározni, Jigy .rancsó pr ofesz· m.a.zékok a j'lajzsmiri,gyre közve,tJ.enül. hatnak
szor a chen101bher apeuticurmnalk ~- p2:I aZ:itá.. és 1 jódf'ehétel csökkentésével ;a pa;jzsmirigYra gyakorolt közvetlen Jurtö.,sát b21bizonyitotta . se]tek r•mdeH•enes müködiését •képesek megszün..
A 30':JJS években megál11~pitottuk, hegy !3' tetni. Az urethanról, erről a ,·ég ismrt altatófesték hatására a tryp»noscmá,k anyagcser éj é- szerről kiderült, hogy huzamos fogyas•ztása a
ben történnek ala}JV'ető változások: cmegtváltozik csontvelő. fehér sejt-tmme.]ését csökkenti és igy
az oxygenfogyasztás, a cukorbontó rkéiJ2sség a gyógyithatat!annak itécrt fehérvérüsoég esetén
csökken, a para:úta l1egyengül, nem lbud s'z.9p0'- j ó eredmények >Sr hetők eL A. thiQuracylhoz harodni, illymódon a fa;Msejtek a deg'e1rer:íJlt try. son1oó alloo;an a hasnyálmirigy insuliir.termelő
pa.nosomákat felfalhatják
·
sejtjeinek müködését bénitja; igy kisér1eti áiAbban az idC.ben nem is tudtuk, hogy ezek- latokcm sikerült cukm1betegséget alloxa;n.adakel a megf'i.gyeJ.§s,ekkel mily alapvető tényt si- golással előidézni.
kerüllt megállapitani Kiderült. hogy ezek a szeA fermentmérgek hatásának felirsmer,ége
rek a pamsiták életéhez szükséges fermentbizonyos optimizomu sr a ad módot a gyógyítás
rendszereket mérgezik é» igy fejtik ki hatásu- .i övő f'ejlődésé;t illetően.. Pillanatnyil;ag két sukat 1933-hm egy dékáni be,socédembem rámu- lyos betegség,g,cl szemh€11 értünk el k·ervés eredtattam arr a, hogy noha a spirochéták, tr ypa· ményt : a rákka!1 és a tbc vel :3 zemben A r ákot
. nosomák á 1ta1 okozott beltegsége!k leküzdésében jelenl-eg kés•sd, Röntgen- v~gy rádiumbesugár.
szép eredményeket sHmrült elérni, ~ a bakté- zás.swl g,V'ógyitiáik Biokémiai vizsgá1&tokkal
riumok okozta közömség1e1s ferWzéseiknél, ame
meg lehetett állapitani., hogy a ráksejtek eg1é!yek legyakoribb bete1g1ség_1einket olcozzwk (2ep- sze1r mások termész,EiJ:ükben. :flelépiit.&aükben,
sis, tüdőgyulladás, diphteria stb) ha:tásos mint a közönséges sejtetic Nyilvánvaló, hogy
gyógys'zerünlk nincs-. Ebben ;az időben már Do- l~Y. módon meg van a lehetőség ''"rra, hogy tamagk Ehrlich-hez ha:sonló fantaszta. módca la:!] unk olyan fermentmág;et, amely speeifikufolytatja hinEs ki:aérldeit. ame!y~k a proutosil san a ráksejtek anyagcseréjét lblénitsa.. Hogy ez
felfedez-éséhez vezettek ; ezz.el a sz1enel siker ü.l:t neq_n t~eJj esen fan~t·:t~Zl111a:grária, ar r'a n1ári:s :van
el•őszö-r élő szer~ez:etbe jutortJt strepto:coccus- ;ka•t
CP"Vnéhány példia A paj:z;smirigy 1sejtj:ei a vérelpuszt'tani. DCimagk éTdeme nemcs;ak a p . a b
ből nemcsak a jódot, die ennek radioactiv isosulfamid és en nek ,nóta előállitott szlámhlan tópjá,t ·is feheszik Ha tehát a 1)ajz~m]rigyben
származ:ékárrrak bevezetése, ÖJe. annak a tényn<:k képződik daganat, amely ilyen jód'rnegkötő séj._
az igazdás:a is, hogy che111iort:herápiá:s et::'.?lkörök- t-Ekből áll, akkor a rad'o'activ jód mdagolásával
kel valóban ~ehetséges a sz,env:ez,etbe jutott kor- ez,t a daganatot el lehet puszti:tarrli Hasonló
<likozó!m.t elpusztitani Domrugk kutatá:saival specificus tulaidonságai vannak .a genitális hor_
c•g:yid:őben már Fle>ning megflgyeE, hogv a Pemonoknak ]\'[ivel a tüszőhormon B,z enniőmi
lncrllrum nohtum 11!ervü pemész:gomba képes a ri_gy3eitek sz·wparodását, i,g.y nz emilőrák ki:rej.
stanhy1ococcus tenyészetet <:Jlpusztitani: d:e !őitését •elősegiti az antagonista. herehormomral
csak jóval későlbb, a sulfonamidokkal elért si~z emlő·ráko·t gyógyitani !.ehet. Ez az uj therá.
d<erek után kezdődnek meg 'a:zok a ki:sérU.etek, n'ás lehetős·ég E'lkermhetővé teszi a :sulyos emamelJnBk a gy6gyá;szati célra alkalmas penici'lrrin Iőmütétekelt Hasonló. elgondolás a:lapián a
isoiálására vezettek NaQ;y lendü[,etet adott mcstatarák női hcmnonok adagolásával jól beezeknek a kutatásolma,k a: háboru kiitlöréEe, ;amL f<JlyRsolható. Végül a háboru alartlt gyakran em.
is sür g ős szükség támadt szeptikus ;Ber tő- l0getett mtJstá:rgáz egy módosulata, a nitrogén.
, · hatá•sosa1n !!vógyitó sz,ene; "' korlátla- mu.stá-r intravénás1arn hefeesk8nde·ziVe alkaln1as
.n;rl rendelkez·§,s're álló mryagi eszközök, a kuta. hi.wnvos da!!ana.tfa.iták "SYÓgyitásár a Ez,e;k a
tó .. m:m.ka Z.l\var:ba:lansá:gra és a tudósok együtt- néldák a 1átámasztiák a•z:t az optimi·sta felfogá
mukodese bámula,tcYs eredmén:y,elcet hozott ma. ~unkat hogy a rá,k gyógyitása nemsokár,o nem
g.á~al A háboru ke][ős köz1epén sikerülit ,, peni!.esz nehezebb feladat, mint a ~:öbbi betegségé
cllhnt e1e~endő mennyiségb~rrr <Jlő-áljita.ni és ez :M•a sokszor csak ;a heteg su!,os fá jda.lmait tudszer ma már náunik is megfelelő mennviJSég- juk szüntctni. €•gvébként azonban halálos i1téle·
ka,pható A penicillin a késöbb előálitott tét nem válb!ztathatjuk meg; reméljük hogy
és a sulfamidok is u n ferment- n1,eg fogjuk találni azt n ~Specificus fennento;·•. , U'lér,rek. A sulfonamidokra vonatk~zó~n ismere- mérrtet, amdy a rákseitek slpusztitását chemo ..
Iczek a \baktériumok é'•etmüködoéséhez therápiás utcn lehetövé teszi
·=~~;:,~~;s fermentrendszerből a pa:r:aaminoben·
A másik sulyos nrobléma a tu ber culo:sis
' h~~ji~~~~~<zcllrlaK ki és igy fejtik ki !baktericid kérdése A 1'ubrophen-nel csontttuberculos'snál
és más tul;.ercu1;otiku,c;
n1eg·beteg;edéseknél is;
~ikerü[t bize:, ves eredményeket siérnL noha eza szer állatkisérJeteknél hatástalanna.k mutat.
ikD:zott A J'lllfonemidszármazékok köz.ill pTO·
'lmn-nal és hasonló v.egyilletekkel biztató eledIllényeket értek el, de ez '" szer emberre tulsá,..
gosan mér gezőnek bizonyult. Ez z~! n J1€gRti
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A kiadóhivatal kérése
A hátralékos eiőfiz-etó'k felszólitó levelei killön ki
adást _jelentenek, amif természetesen a, hátralékban lévő
előfizető tartozik viselni, Ezzel szemben akadnak olya_
nok aki~ önh:én:resen levonják ezeket a jogosan felszá
mitott 1-2-3 forintokat
Arra kérjük az érdelielteket, hog~. ezen felszólit.ási
dijakat, amiben csali a hiadóhivatal li: é s z k i a d á.
s a i
foglaHa,tnak, legközelebb beküldeni sziveskedje ..
nek
Itt kell megjegyeznünk azt a törpe gJógyszexészek
által tévesen ért-elmezett előfizetési módot, hogy akkor is
igényt. tarthat a kedvezményes előfizetésre, ha a. dijakat
utólag fizeti; ez e~iet-ben negyedévre nem 25 forint,
hanem 3 x 10 forint

vmnmal szembElll nagy haladást jelentett ~
stTeptomycin, ez UiZ ~gyik sugá;rgombábóJ iso!á]t
hatá;sos antibiotikum, amely a tuberculosis bacillus szruporodásáit me,ggáto!nL képes Mivel ebből igen kis készletek ál~nak rel11delkezésünkre, .elsősorban gyermekkuri agyhártya;gyullaaá:illllál és mili!aris tuiberculasisná1 adj uk, ,ezekben az es.eteloben életmentő.
A paraaminosalicylsav, amelynek gyártása
már ~z egyik magyali gyárban szép sik,errel indult meg_ irodallnli adatak sz;erilllt szintén eredmén:y;es lehet tuberculotjcus •megbetegedések
kezelésénél
Ezekl'e a biztató er,edményekre hivatkozhatunk A bábams kutatá!sok eredmény ei közt
m"gemlithető még a dimercaptopwpano!, ameilyet er'edeltileg a német lharc~á,zok e!Iooi véde
kezésre állitottak elő, de ma eredmhyesen
használják aii·sen és kü]önféle fiíl11mérgek ,e[]en
Mindezek a gyógv:s·~erek - pEl!licillín, streptomycin, piomin, dimercaptopropancl stb. - hábm'us ;kutatások ewdményEli, nemkülönben a
r adioactiv isotop ok amelyek közül néhányat
ther á;piásain is felhaszná!hatnnk Az atomene.rgia békés felha.sználása korll\tl,an gazda:Bági leheWségekr·e, általános jóllétre v,ezethet és .ezzel
párhuzamosan az o~vosi tudomány haladása
egyre ~öbb betegs~g kikü:szöbölését teszi n~ajd
lehetövé. A háiboru nyirtlotta meg az- uj uta,kat,
de most már bék<ér-e, a népek együtilmüködésére
van szükség, hogy .a,z ,elért e:redm€myek.erl: teljes
mértékben meg lehessen valósitani és az atomnergia kiha:.sználá'S'ával, valamint a1Z Pl vosi tud<Ymány h•a[adása révén az igazi földi panadicscm elérhető legyen Ehhez az szükség~s hog'y
ne csak mi. hanem minden em ber és minden
nép, nem csupán szóva1, de szivvel és lélekkel'
érezze lés mondja velü11'.<: együtt: /Jroátság'

Az egyetemi ifjuság
k0ngresszusa
Ez már a második kongresszus volt a felszabadulás óta és ott zajlott le az M K P központi székházában, a Köztár saság-tér·en.
Megvallom: sok panaszom tv olt éppen az
egyetemi ifjuságra. Sokszor volt velük .elintéz-etlen ügyem anélkül, hogy közöltem volna.
Nem egyszer kétségbeesetten ha:itottam le a feiBm és rnég magarntól .sem r1w1 tem. megkérdezni.: valóban ők azok? nyugodtem ráju/c bizhatunk mindent? az egész magyar jövőt? megbizhatunk bennük? H ogy ha mi kidőlünk, ők a
helyünkbe állnak és jobban csinálják, amit rni
abbahagytunk.!
Tollal és szerszármnal.
Most végre n felsza.badulá,s kíta először,
szemtől-szembe áJltarn az ifusággal. Ellepték a,
hatalmas moziteJ'r/tet. el az egész épületet. És
még egyre jöttek nwghivókkal és tagsági könyvekkel.. Szinte özönlött a kommunista egyetem-i
ifiuság
Nézem őket és végre ugy érzem, hogy nem
éltiin/c, nem kínl6dtu.nk, %em harcolunk
Igen, itt vannak, ők azok őket /cerestem, •miattuk lázadaztarn mostaná;ig. Jönnek menetelnek utánunk
A )JOlítikaí beszámoló végeztével
a hozzászólásokat Mit mond az ifiusóg?
kivcincsi? És lá.m ,csupa komoly épitő szándékm,
utat /c~reső kérdés. Való'sággal utánakapnak a
reríllsan megnyugtató válasznak
l gen, ez az ígazi magyar fiatalság N e kik,
miattuk él dentes '13Zt a r· omr1UÍ aljasitott
gat _ er kölesileg ujjáépiteni Jönwek utáwuní~.
Tolla.l és szerszcimmal.. Az emberi tuaás,
munka, a szociólis •elhivatottság hatalmávaL
Azután egy orosz filmet perget%ek
G o r k i .i
E g y e t emi é v e i m.
iilölc, ott szarongole közöttük Pm·eg a film
én ugy é1 zem, hogy ezek a fiuk é.s lányok,
(l fiatal elvtársak es elvársnők is -••,",_m7J'ii
ennek a nagyszerü filmnek
Szinte hallom az ifjuság szive dobo!~:áf.
Látjátok elvtársairn, nektek akkor elhittem
elh1szern rna is, hogy ti rvagytok a márciusi
juság lgen, ti ott voltatok Petőfi és t::A•IM.i
mögött Ti magytok a - halhatatmn iffuság .
(székely)
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Az OTI a t i é t ek,
ezt haJljuk uj abban mennél sür ü bben hangoz
tatni az üzemek ben, a gyár aloban sőt !egui ah. ban ~ meW.gazdlaságba!l1 is
_
Vettük a fáradságet és utána néztii.nk és saját szemünkkel győződtünik meg ar•rÓI, hogy a
multban mindenki áJital szidoillt, a!il ostrom után
teljesen kifos·~tortt üTI-t 3 év alartt hog:y iehetett annyira rendihchozni, hogy ma méltán
büszkélkedhet a demokrácia e munkás intézményév€1 .
Azt, hogy .az 1945 ._j QS~tromot a Fiumeiuti központ kihever.te, már mint lkülső erled-ményt megszoktuk, a volt :M:agddlina, ma Koltói Arl.na baleseti kórház ·elpnszitult berendezését tökéietesen pótoLták, sőt ujabb, modern sebészeti osztaNyai bőv:ite~ték, az is lközismert, a
· vidéki intézetek ujjá!épirtése is ismert tény De
ahogyan a !belső szervezést és mwnka tempóját
megnéztük, ez bámw,atba ejtett bennünket.
Nem volna teljes ai beszámolónk, ha o~·va
sóinkkal nem közölnénk a számada lokkal ~üzdelt
üTI tájékovbatót, mert ebből viiágliik ki, hogy
mire képes egy munkássorból származó ti,sztviselőgarnitura, 1amely ma jellemzi B:Z egész üTIadminiszJúráclót.
Az OTI készpén-..:.szolgáltat.Wsai az utolsó 5 hónapban"
19.t7 augusztusától - dec-emberig,
Betegségi hiztositás
'fáppén:r.
Szüiés'zeti .se.gé:ly
BeJegek utiJköltségf'

T.eJHetkezési segél~
Ápolási költsBg
Gs ógyászati eilát·ási

39. 743;35e 12
4 789 513.312
l :199!504 77
l 204 046.59
23 . 7-90 621.161

01 vo si költség

17.510 . 657.66
12 301 935.41

Rendelőintézeti

5 05'5 568 . ~.

kÖlt'iég

kö1 ts'ég
Gazdasági munlmvállalők
betegségi s•egéJyei

l 289 82·1.67
107 08~ 822 88

Baleseti bíztasitás
ör·egségi stb, biztositás
Bánya.nyugbérbiztositás

Családbiztosítás
Egészség\' édelenh
Biztositási szolgált-atások öszesen:

W'~~529543

38.525.960 1'2
m 626 .. 6&4. 62
511-6'3.23'539
2.459 7zun,
22;& 855,69:9.96

Az int.ézet 3 éves tervével kapcsolatban már végrehaj·
tott jelent.ösebb szolgáltatások:
Csaldátagak féltáppénZ&lgé]yén~k két családtag
75 $zázaM-kra e."ntelése
Eg,vedüJ él-ő biztositott kúrházi ápolásának 31 nap·
jától negyedtáppénz folyósiitá:sa.
Családtagok kó1házi tápolási költségét az Intézet
42 na,p helyett :so napig >isell.
, . Tüdőbeteg bizitnsitotta!k után rel~Y év helyett két
, ev1g, a tbc .. s csa-lldátagok után pedig 42 nap hely~tt
6 hó-napig viseli az J.rntézet a klö]t>S-égeki~
A tüdőLetegek kórházi ápolésának 28, napját köve-..
es~\t.ében

töf- n is a 1ega1lsó kóll1ázi osztály Dsszegéble,n fizeti az
Intézet az áp_oiási dijaJt,
A ~zoptat·ási, g~-e1mf'Jr.ágyi és terhességi segély
öss:;:egét egységesen nlind a biztositott nőre, mind a
bizr[ositott :5e~es·égéw nnpi 3 folintban folyósitja 18.-Z In·
tézet,
A mu]]kaválla-lÍÓ elh-nlá1ozása esctén az Intézet a
nmnbn"áHaJló i-ényleges javadalnlazás-a napL áilagá.nak
hm mincsz-OQ os összegét, legfeJjie,bb azonban 1 ,5'00 fm in..
tot fizet ki temetkezési segély eimén. A temetkezési se ..
gél.y összege ·nem kfr1et kisebb Budapesten 60Ü" fmint·
nál, más váLosban r5'ÜO forintn:ál. eigyéb helJ ségekben
400 folintnál.
A mütéti és konzer~áló fogász.aJti gyógy.J..:~eze]:ésen
füül
(;foghuzás, fogtömés') müfogat és müfogsort
nyujt a biztositottaknak és igén_yjogosu}Jt c::::-aládtagjai.
nak.. Abban az esetben, ha négynél :több, l1e tiznél ke··
VIH">ebb fogat l{el.l pótolni, a biztositott csak <lZ ·öníklöJt.
ségi ár 75 százallékát tartozik megfiz1etnl
ha pedig
tizeneg:y vagy ennél tölbb a pótlandó fog:nk :száma, az
intézeti önköHSiégi ár 50 szi.áz.alékát kt'll ll1(·_gfi'll~\tni
Minősitctt tagság 1esetéhen (azaz két :éven heJüli 1E:gy
év iigazolt tag.ság esetJén) a íie[nJti kedvezmények féL
összeg·ét fizeti a biztNdtott Az édesiparban foglalkoX·
taJtoU murnkaválllall'&k r'é!szél""e pe!Ug teljeSlan dijmentes
fogpótlást nyujt laz IntéZlet
A fel nem vett terhességi segéllyel eg~ eni ő ·ös:sz.egü
segély jár a biztositottnak 'a g~ne:1~nekágyi segé1y,ez,és Je_
jártát köv:eltőe-n
A szüléS'Siei kapcsolatos sürgŐis szükség ·ElSetében
lÖrt·ént kórházbaszállitás költ-égeit az Intézet megtéritt
A háztarf:1ási aikalmaz·ottak részére ugyaawly;-t.n
s·zolgláltatásoka!t nyrujt laz Intézet, mint az ipali munka..
válklólmak
A jámdékos mértékét itS !IXJii.ndietn járadékcsopOTthan
25 foriillttal emelte az h1xtJéz-et. öz-v1egyi Járadékoknál
pe-dig minden jáu:adékcsopo.l'íbwn 15 ;foün:ttal emelitlel

Balll:ise-ti jár:adélmál az 50 százaJékOit el nem érő
ket1E!setcsökkené.s alapján járadéldban t'és7,esÜl'ő'knéJ 40
s·z,ázalékos· P-'melkedfii'5, az 50 százalékot t1érő vagy azt
meghaladó keru~etképe.'3Séigcs!ölkke.nJés alapján jál adék~
bnn részesüJ.őknél 64 !Sz.álzlal-él\Jkal em.e'lt181 feJ az LrutJézet.
A tehefletJE-m járadékos, aki állandó tápol.ás1a é:s
gondozás J a szor ul, az Öregségi és r o;'klkantsági j.á:radékoi:
100 ;:-;z,ázalékkal' :Belemelt ö!ssze.gben igény;e!lheti
A gazdasági JJJUTika:válla}Ók1 i11et,·e hozzátartozóik
bale-s!eti járadékárt a ha·d 180 forint _hf'lyett 210 forint
iavadalmazWs qlapllilvé.te-lével ái!lapitja m!e•g az Intézet,
Az ö1egségi .iátadélk összege havi 1;5 fQiintról 30 fc·
r intra, rokkantsági já.J adék havi 2ü tCori:nJtról 40 f01inL
Hl, özvegyi járadék 12 :fol'intrÓl 24 ímin:t,ra, az átva_
játadék 10 folintról 20 forintra, a félárvajámdék hrrd
8 folintról 1,6 tforintra em.e@e,tett
A bányanyughérest>k járadék:át átlagban 5-6 sZiá:za·
h~kos mér r-ékben emelte az Intézet
A csal'ádi pótlékok ássz:ejgét a gyermekek számához
mér.ten :progre;:,szil alapon foly ósitja az Intézet Az
el~ő gye1mek után 18 :fori,nt, a 'J.?lásodik gye1me1~ után
2-2, a hmmadik után 26: a neg;.i-1adik gyel'::uek után 3Ó,

a.z ·Ötödik gyermek után 34 a !hJatodik gyermek uüin 88,
a hetedik gye1mek ~tán 42, a llJ'Dl.cadik után ~~G A.
kill~lll·C vagy annál töbh gy{'n.aek ntán ~5D-50 forirrltt

•
Természetesen még csak az első hár on1
évet, - igaz, hogy a legnehez·ebbet - absz:oi~
váiltá:k és az igazi f:e,jlődés a következő évek ki-

tartó munkájára esik Az eddigi·ek azonban~
f'elbát,nitanak ana, a10gy elhihessük, hogy
a tirsadalombiztosiMk: ,üTI, MABI stb . eredeti hivatásnknak megfe1elően tényleg azt a
célt szo1,gáljá'k és a jövőbern fokozatcsan szolé
gálni fogják, amelyre végső fokon büszkén fog
hivatkozni az egész dolgozü társadalom (M)

Gy6gyszergyártás és gyógyszerészek
nv. r. tanár elöadásához)
lrla: Dit Mozsmm SAtUlOR egvetemi nv. r. tanár

(Hozzászólás !Ir. !ssekulz !!éla e.

Issekutz prafe:sszor rendkivül éh ezetes és
az egész tárgykört felölelő elöadásában felvá~
zoi!ta előttünk azokat a nagyje1entőségü f,elfedezés:eket éS megállapértásckat, amelyek az utóbbi
évtizedek csodás gyógyszer eit produkálták,
hogy azolckal ,az emberek p1illióinak egészségét,
sőt életét adhassa vissza az orvostudomány
Mintha a sors ilymódon akarnó, jóvátenni azt
a rengetég emllerpusztiltást, ami a nemrég elmult szöTnyü időkbear törtérrt. Olyan gyógysze:rek ,ezek, amelyek nélkül l11an~apBág :már szinte
cl se tudjuk képzelilli a terápiát, pedig csak
egy-két évtizedre )lyulik vissza azok felfedezése.
A felfedezések és találmányok gyakran a
véletlenen mulnak, n1.a id scrr{szor fel'edésh::;· ~m:en
nek és eS:etleg csHk később ker i>l:nek uj ból f'elszinre. Ritkán adódik o[y szerenesés konsteUáció, m'nt Irinyi Tános hazánkfi'áé (élt 1819-1895-ig, 1849-hsn Kossuth Lajos a rc.,,g;yváradi
ágyuöntődében alka!mazrta), aki mindjárt értékesithette vilá,ghirü találmányát, a gyufát
Igaz, hogy csak 60 akkori fCIIintot kapott ér te,
'de legalúbb az erkölesi dicső•ség, a felfed·ezlés,
mindörökre az ő ~Bvéhez füződik Nem ig)'
történt Jedlirk Anyos fiz,ikustanán a!, (élt 1800
-1895) .aki 11em kisebb dolgot mint ,a" elektromos dynamot fedezte fel, de nem tulajdonitván annak magyebb fentO'SS'ágot, megáU:apitásait nem publikálta é:s igy a Siemens' ,gyár:é
lett az e 1 sősrég, amely a találmányt realizrálta is,
A fentiekkel kapcsolatban meg ke!l e:mlitmünk a Penicilliimől, hogy azt Fleming már
1928-ban felfedezte, de Florey csa1k 1938-ban
alkalmazta a gyÓ'gyitásban, hogy a II-ik világháboru idején nagy mrcmnyi,ségbsn gyárilag állítsák azt elő, ami nem utolsó sorban járult
hozzá a szövet.s·égeseik gyözelméhez, n1ert szá~m
talan katona egészségrét adta vrissza Hownló a
helyzet a D. D T.-vel · (dichlmdiphenyltrichlmaethan = Gesa.rol), amely már 1872-ben ismert vegyület volt, de csak 1939-ben áHapito.tta meg a svájci Geigy-gyár annak kiváló rova'rpusztitó hatását, an1.elynek pegitségé\' el
küzdött.é'{ le az angolszászok a hábor uk féleímetes k'sérőjét, a tetvek által terJesztett ki:
üléses tifuszt, továbbá a trópusi vidékeken, fő
leg a keletindiai szigeteken, a bet~g~égterjesztő

rovarck okozta sokféle egyéb betegség-károsodást.
Az ér'ték"snek bizonyult gyógyszer ek fele
fedezéSét nyomon szokta követni a nagybani
f='lOdukáó, ~'mi .az.cnban :sekszo.r igen nagy ne.
bézséggel j ár, ho'Sszu ut vezet még odáig Más,
do·log var'amit kicsiben, laboratóriumban s ismát más azt nagyban elrőáilhtanL TeO'Ietikus és
technikus szakemberek llütartó munkájára és
fár adozá,sá'I a van még szükség ehhez '
A ll'agy gyógyszmvegyészeti gyár,"k többnyire kis laboratóriumokból fejlődtek ki, külés belföldön egyaránt Nagy büs7!keséggel állapithatjuk meg, mi gyógyszer ész ek, hogy a
,gyógy.szerprodukció tekintetében a dGlgozó
gyógyszerésvelknek elévülhetetlen érdeme'k vannak
1
Régebben a gyógyszertárak állitották elő
a gyógyszelr,ek tul:nyon1Ó részét, csakne1n kizárólag növényi, ál!ati és ásványi eredetü nyers~.
anyagokbóL
A középkü'li aJ!ldmizmus :a sok hiá,bavaló
fáradság me][,ett, amelyet az· ar any csinálásrfl\
é.s a bölcsek kövének felf.edezésér e parzar olt,
kétségtelenül szá:mos' &rtékes vegyi anyagot is,
I)Jiodukált
Az igazi racicmálLs kémiai tudomány azonban csak a XVIIL-ik száZJadban kezdett fejlőd
ni, hogy a XIX-ik században egy.re értékesebb
anyagokat áiiJirtson elő, az akkoJr:~lban egymásután fellmkkant, ma i:s vi['ághir ü kémikusok,
,természettudós'ok zseniaJiti,sábói. akik között
számos gyógysz1erész volt Közülük csak néhány l~ghiresebbet ernlitünk fel
.
Külföldiek: Berthelot, Davu, Flücktger,
Fresenius, Liebig, Marggmf, Merck, Pelletier
és Caventou, Sch·eele, Sertümer, stb,
A hazaiak közül lbetürendhen: FaUBer An,
tal*, Felletár Eniil, Jútbau ,János, Kazau Endre,
Ká.tai Gábor*, Láng A'dolf", dr Müller .Bernát*,
Rozsnyai Mátyás dr, Sadler József'. dr, Than
Károl1J, dr. Wagner DóAiiel és dr. Winkler Lajos a legkiválóbbak (A *'a! jelöltek élretrajzát
dicséretes munkával és törekvéssel dr . Halmai
János egyetemi magántanár közöite a lV[a.gyar
Gyógyszerésztudományi Társaság Értesitőjé~
nek különböző számaiban )
liTagyarországon a 1111ult, század v'{\gén kezd.

~ szár~wait

lbontoga.tni a gyógyszervegyészeti
és ebben is tulnyomó i'észt a gyógys!'lerérvoltalli: az uttörők
1884-ben létemtette a Kochmeisterr cég a:.t
Iabonlit6riumot, amely lkés/Jbb a Tö,gyógyszertár tulaj donába ment áit és ma,
Török-Labar gyár Jiejt ki értékes termelő

18Ss:ben a "Nádor"-hoz címzett buda,pésti
tuill~jdonosa, dr. Egger Leó alapi~
a róla elnevezett gyárat, amely ma egyike
a négy legnagyobb >lra~ai gyómyszervegyészeti
vá!lwlatun!knaik
1901-bem az Ülilői-uti "Sas" gyógys2lertárJ<:e~dte meg ma is viiághir:ü Tonqgenjének
ínr:irtás2tt a mártirhalált halt Richter Gedeon
:vóR:Y''"e:rés.z, aiki a mai, ugyall'i[yen nevü nagygyár ii2lemét 1903-baln ]étesitette
1910-ben nyilt meg az "Angyal"-hoz eim
.szintén üJiliíi-nti gyógys:ZJertái tu!1ajdono~
elhatirozá:sábó~ a lBayer és Táma gyógyHazánk legrua,gyobb ilyen üzemét, frZ ujpesti "Chinoinn gyógyszervegyészeti gy;\1rat,
két fiatail vegyészrném ok, dr. K!elety
és dn: . Wo'lf hivták éilíetr,e .
1912-ben a ,,Hunnia" gyógyszertárJból 'J'á:lt
és rakta le .a nagy Dr Wander gyó,gy.slOerés táps.zergyár alapkö,,ét BctlkL Sáindor· gyógy~zerész

A büd~zentmihályi "Awcaloida" gyá:r Kabay
.Já110S (élt 1896-1936~igl)., kiitünŐ
martársunk
laboratól'iumi murJkájénak en,dménye,
c :tm<,'lyel a zöld máknövényl:lő1, majd később ~
máJkkóróbói sikerü[~ a morpihint &Z
opiumból nyertnél jóva] olcsó:b:barn előái!Htanila
-Szám os kisebb-nagyobb, szinDim gyógysze"''"""''· á'bl ilueá<lt, ugyarncsak értékes munkát
gy6gyszer-gyá-rró1 és laboratóriumól Je,
és k:el'lene még meg·emlékeznünik, de cs·aik
már :nem funkciol1áiUó ,g;yógyBzeré.szeik á[,tal,
alapitottakat eml[t:ettük r övid-en meg.
Ezek a,z üzemelk, amelyek a' viilág lklh, hatodik ,gyógysZJervegyészeti ipari állarruíJvá emelték fel kiesirny országunkat, [ass;msikáJn fejrodtek naggyá s az egész világon ismeititlbé tették
nevüket, - hála a szelaemdi és fizikai doiligtOzók
szorgalmának és munkájának, - Dél-AmeriikMái Kináig terjedő értéikes eX'pmtjukk:al, an~
>'n.,,lr el!enére, hogy igen nagy haToort k~Jli!e~t
fO'lytatniok a ~1émet manunurt gyógyszervegyesreti ipar erőszakos elnyomási tö•ekvéreivel
. Szemben, majd a most ].efoiyt ·rettenetes vi[ághitbm uban a nácripusztirtás és a nyilas rablások
folytán előáHott h i á i1 y o k a t Joellett pó~
ix>lniok A felszabadul'á:s után femmadt ü"emelk
;gyr e erősödnek, dogpzúik er őf!eiS'Zitése folytán
es [assacskán átveszik tn~ a nagy &s fontos sze"mely a német ápar kiesrése után, mint
Kilzépe,uéi.pa hognagyobb gyógyszervegyészeti
háramlanalli:. Ma a gyógyszertá,mkilJól,
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loinő~t a nagyobb me:ll!nyis~g<b€il1 való gyógyszerpwdukció tulnyomó r•észének lehetős~,
de tévedés volna taZít hinni, hogy a gyógyseJerészi ik:isebb mér"etü tevrékooység jclentőség'e ne
TVol,na ma is igen fCll1tos
Ezt a tevékenysget kétrrészm oszthatjuk Az
egyik a gyógysz,ei~ron !belüli, a másik m aJZOn
ki>Vül eső.
A gy~gysz:ertáJiiban a dolgozó gyógysZJe., ,,
résznek gondoskodnia loeli fU meg~eleiő wnyagkész~e:t beszerzéséről rS la legujabb gyógyS:>J€1relkl1€k az mvos és közönség rendelkezésére bocsá~
tásár,ól.. A beérkezett gyógyszerek közül az álta/a továJbb ferldo\gozásr a ker ülőket meg ikeH
viz:sgá,lnia ismemi€ !w][ ,tJehát azok sajátságait,
vegyi összetéterét, 'a növények szöveti szerlrezetét, a hatównyagokat, a szennyezéseket, a hanlis:tásokat, az 'e:.S1EIUeges összecse·rélést, me'It a:
ldadott gyógysZJerekér:t teljes fe1€ilőssréggel ]t,ar~ozik. Éjjel-narppa:l rendelkezésére ál[ a beteg~
nek :s gondoS'an ügyel arra, hogy kifogástalan
gyÓ:gyEzerekkel lássa el a lehető legrövidebb
idő alatt az arra swmlókat,
Sza,kmája kérdéseiiJ:ien az 01vos segitséglére
van s ha kell!, a közönség McviM;gositá>sát is
szo~gálja a gyógyszerek miikénti használata tekintetében. A anagi.sztráJis.an felirt gy&gyrszerek elkészité&ében, amelyek bizonyos esetekbeJ]
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ma Beltll helyettesithetőík kész gyógysz.erekl;,el,
szilliMn fontos szerepe van. Az i;ndividuális,
magiszháHs gyógysz.erj1end\2lés m_ég biz.cnyáia
sokáig nem fog elévülni. A gyógynövények
használata is uj.~bb J.endüJ.etet fog nyemi éppen
a tudományos kutatások e•lapján, hiszen egy
tudós megáH;apitotka, hogy leb. 3000 általa vizsgált növény közüi nüntegy 150-hen vannak eddig nem ismert, általa .phytoncidáJknak nevezett értékes anyagok Gondoljunk csak a hwgyn1a, retek. an1ica aa: isibclochia. stb.. népies sz.e~
Tekre .
Anélkül hocry tulértékelni kivánnánk a
gyógynövényeket,ö meg kell ámapitanurik, lmgy
azok nem tekinthetők értékibelen, vagy ·e'avuit
gyógyszer eknek Tó bizonyiték erre az a nagy
gyógynövény exportunk is·, an1ely 1935-hen
kb.. 100 vagoma vcilit tehető egy évben
A vidéki, kis falusi gyó gys:z.ertt.árak gy6gy.
szerészei a fentieken kivül még egyéb fontos,
~Özérdekü funkciókat is végeznek Ez1~1k J{öz.ött
ikeM megenllitenünk a tern1és:zettudományok és
az. egész:~égüg:yi :ku~tura texjeszté;sétj a vid2·1ü
kisgazdaságo;k termellésén8k emeléséit IC'wlgáló
pwpagandát, a gazdáknak adandó sz-aktaná,csokat, takun1ány és pennetez,ő&11yag vi'Zsgál aitot,
a gyógyszertár sze.rves részét :képező laboratQ ..
rium e'egitségével, a piac ellenőrzáshsn, ,-3.z r2he-·
1

1

tő és méPges gmnbá1k felis1n1:erés-éiben való közte.
n1üködést é.s n1.ég s·zám.os m~ás olyan te~vé·k,eny ..
séglet, rum1elyekre magas szinvc-nJalu kiképz:é!s·3
folytán elsősO'rba.n aikalma;s.
E kikép:ztés négy éven át tait az egyeteil11:el1i
és Iegfont0'3'wbb tá,rgyai a követleezök: úsvány.

tan, 'állattan, ncvénytan, fizika, kén~ia, (áL
talános, szervetlen, sze-rves, fizikai kéntia, 1"J1.W"Zitati'u és quantitativ analyzis), lcözegészségtmL.
elsősegélynyu)tás, gyógyszertan, gyógyszeris:
mer·et, fogszaMlyok \és kötelességtan. agrochernia és növényt'édelem és végiU a szarosan vett
gyógyszerészi szaktanulrnányok (rece]Jtura c's
galenikumok), icereskedielmi ismeretek és a
gyóg:qszer ész et története,
li gyóg:qszerészek az UJJáépitésben is jontos sze,-epet válleatale Az elpu•sztito;t,t, kifosztett gyógysze:rtáralmt igyekezteJk renrubehozni·,
a pincékből előbuj;t be,begeiket soJ,á;g ingyen
"átták el gyógyszerekkeL
A gyár aikban világszerte Uoámikusok, O'!VOsoik, gyóg)'szmészeik és fizikai dolgozók tiQ<ezrei
munkálkodnak szaktudással és fáradsággal ,,z
emberiség százmillióinak javára, de ezek mellett emlékezzünk megbe<lsülésSe[ és szeDstettel
a cE:endben serényen és szerényen rrnüködő, dolgozó gyóg;yszeréBzek1 ől

és gyógyszertári munkásokr?l is, <akik ugyalliYiyan fáradsággal, Mdozatos G<elelrkel, embertársaik iránti humánus ét-

zésekkel eltelve müködnek -- sokszm nú1den
eli'.sm_erés néllkül ._ ..

közr~e,

(}f16~f14-'Ztt:é8etú
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Doblli stb.

p_methylbenzo;;- Ll .. na-pht~ l- amino-4 :6 :8_trisulfonat- Arrhenal
carbamid
Methyl-d.itannin ,__ Methylenditannin, Helgotan, 'l'annolHorphinaethyLhydrochlot·
. ......., Dionin
form. Tanuisol
:\Iorphin-diacetJ !ic-h~ diOchlor, ·- !Heroin mm.
l\fethylenchlorid - Solaesthin
!úotphin-methylaether - Codein
:Meth:rlencreosot - Pneumin
:\Irnpin-narcotin.meconat - NarCophin
Methylen coeruleum Teh:a:m-ethyl-thinoin-chloríd
!'IIorpho~an l\'Iorphin_methylbiOmid
1\fethJlen-ditannin - Tannoform~ H€1gotan, Forn:Hon,
Moruet - Vitamin
Fmmotan
J!u('ogen - DimethylphenyLp-ammonimn.b . oxy..
:Methylen-formamid - Epileptol
naphtolazin. chlor id
MethyLephediin - p.:-'1\-Ieth;)lamino-aethanolphenol::uultlbial _ Nahium-monobrom .. olea't
:taJtarat
l\IJ dl'ie!-:-:in -- ;Ahapin ..n:.eth)-lbromid
MethylglioxalidiunLbitartaric. - Lysidin-bita-rtai ~c
JHyocalcin - Cak Iaevulogluconic
MethyLhexamethJ Ie-ntetramin-pentaborat - Antista p hin
Myonisin --· Nahium-aurothjomalat.
MethYl-h;\drocupl_·en.methy1actidin-dehydrochoiat
Myofm t -· Extr. musculor deproteinisat
Tebetren
!\.íJ osaha1san - Sulfarsphenamin
p.Meth)-lisopropj Ibenzol ...., C;ml\enj !Cymol
~afi~al -- üli:t:\'1-hydrocuprein
Methylium-amino-oxybenzoic . - ürthoform
Naftalan - Vaselinum saponatum ladustum
:Mei-h:tlium-benz:oylsalicylic - Benzosalin
Naganol SJm di-nat!ium-m_a.minobenzoyl-m-amino~
Methylium-ixyben:roic .. para ·- Nipagin, Sóbrol
p-m et hJ 1benzoy Ll . naphf.J liiLmino-4 :6 :8-h isulfonatMethylium_phenylcinchoninic. - No'l'atophan
carbarnid
Meth;vliunu:;alicJliC, - QJ_gaultheriae-art"
l\Iethyiketohioxybenzol - Trioxyacetophenon
Naphthai.ol -· Betanaphtoisalicylicum
Methyloiange - Acid. dirneth;\'lamino-azobenzol_
Naphtol -. BetanaJlhtol
p-sulfonic.. , Dimethylanilin orange, Helianthin
Naphtamin -- Hexamethylenfehamin
Mcthyl·-oxy-tetr-ah)drochinolin - I{:ajrin M
NaphtoLsalicylicum -· Betol
Naphtolnm-benzoic. - Benzonaphtol
J.\-lethyLphenol - Cresol
NatJht.oresnrdn - 1 :3-Dioxynaphtalin
1\fethylpropylcarbinolcar-ba.mid - Hedonal
MetlwL(iso)propyLphenol-1:2:4 - Car\ac.rol
Naphtosalot - Betanapht()I saUc~·licum
MethyL(iso)propyJ.phenol-1:3:4- Thymol
h-NaphihyLaeth;rLaether - Br·omelia
Methyl ... (iso)piOpJ-1-phenoi-hexahydrid ·- Menthol,
a.N aphthyl-sa!ic) lat ~ Alphol
Methylprop;\ Ihexahydr ophenol
Naplithin - Lithium-b-h)-'droxynaphtalin-a.. mono.
1\Iethyl-JnopyLphenoLmenthol - 'fhymidol
suifonat
a-MethyLphidin -· Picolin
Naiconumal - N-methyl-NumaLNatrium
. Meih,rLIOsaniliu - CrystaLViolett, Gentian Vio!eH,
Naicophin - 1\-Imphin.narcotin_meconat
l\'Iethyl Vioiett. PJ-o'ldanin
Kmcotif- AethJLchlorid
l\:le.thyl-salic.) lat-OLgaul theiia·e-ar t ef
Na1cyl - Aefhylnar"cein-hydrochlorid
l\iethyLsulfonal ·-- f)iaethylsulfon-methyla.ethy~methan,
N ar go l - AI gentum nudeinic.
Ditain, 'Iriona.J
Naut.is;m '--- Coffein + Tributan
Natiium acet~larsanilic. - Al'sacetin, AcelJlatoxyl
:MethyLthebromin - Coffein
Katrium-mthydromethylencitric. - ·Citaiin, Goutt.in,
l\-Ietoi -- Monomethylparaam~do-phenol
Limonin
Methox) _me th) 1salicyla.t _ Mesotan. El'icin.. 1\-lethosan
N atdum-anh~ dworthosulfaminobenzoic. - Sacchar-in
Mctramin - Hexameth;\Ientetramin
Nahium_;usinilicum _ Atoxil, Soamin, Arsamin
Metrokrin - L4-Diox.y-a-b-diaethylstilben
Natiium .. aurothiobt>nzim:id-azokarbonic. ---, IIÍJJhal
M:igraenin - iAzophen-coffeino_citric", An tip:\ rilL
N atrium-aethJ lox) ph:o.nJ-· Iaminomct-hJ l.sulfuiosum coffeino-c:itr ic . , Ph en.} ldimeth)-lpyr azolon-coffeino_
Ne1altein
cit-ric.
N a b ium_heniosu!fon_par aa.~J:l•inotJheJtyl-ar senic -- H .edi n
:\1ilan, Milanol -· Bi-hichloJbutylmalonic.
Na t1 ium_henzoylth~ nücoixybenzoic. - Pyrenol, Py r an
Mirion _ Hexaminjodid-(gelatinat), .Jodhexameth.)bn..
Xaüi.nm-cacodylic . - Kahium-dimethylarsinart
tetra1nin, Jodhrxamin
?\ahium-rinnamylicum - !letol
l\Htigal - Dimethyldiphenylelldisulfid 1 DimethyL
Nati iun;,.dEh,} dioc-holicum - Decholin
thiantren
N a b ium-diaeihJ lbar bitmk - Medinai. :V eional1\Iodotin - Eulatin
?"~ahhun. I3arbiton-N3üium
ltlonoacetylaminoazotoluol - Azodermin
?O..: ahinm-dime:Sl:; LsminophenyLdimet.hJ Lpyt·azolon ..
a-1\Ionobrom-iso'\aleryl-carbamid - Utaleral, Bromm ai
·,: cHYylmPi~wm:_thansulfonic - Gardan
:\ionOmethyl-Il-amidophenol - Metoi
:Natüum_dijod-pat a-phenolsulfonic - Sozoiodol
Í\Iononaüium-diaethylbarbituric. - Medinai
:\-jtr.inm
Monophen)lamin-dkhlor al' sen -- ,,I.ewisit"
Xatdum-guaj:neticmn - Guajaeetin
'llonos-alicylsavestel' -aethylglykol - Spir'Oial
~atdum-gwtj;tcoLplwsphoric. -- Novoool
,-;Morá-nyl -· ~n1. di-Natthtlll-m,.&miuo-lxmzoyLnLa,min:o~
M_ethyLd~na.triurn_arsenat

A Gyógyszerészek Centená.rumi Bizottságáhun résztvevő érikkképvis,eleti szervek és
testületek:
A budc!1Jesti lés vidélei egyetemek gyógys.zeT ész tanárra-2
Budapesti Gyógyszerész Testület
Gyógyszerészek Orszrigos Jóléti A'lapja
Gyógyszerészi Szaklap
Gyógyszerészi Szakszervezet.
Gyógyszerész egyet•emi ifjWJág.
Magpar Gyógyszerész:tudományi Társaság.
Népjóléti Minisztérium gyógyszerészt osztálya.
Országos Gyógysze1ész Egyesiilet
Ebben a kerdben dolgoznak, !terveznek,
tárgyalnak a különböző é1"deklcépvwelete/c kiildöttei,,
A Zegutólibi bizottsági ülésen elhangzott
egy ravnslat, talán inkább ~sak egy szakmai kivánsá.g a ]őr őr c r:onatlcozólag. Ennek
·
az volt, lwm./ ez a oentenárriumi esztendő, o.,
lönböző bizottságok együttmüködés'e, nem ·mu.- ·.
lile el nyomtalanul. Mert hónapokon lit a sznk
ma núnden Tétege összef,erelődik, hogy e.lőké
szitsé/c a gyógyszerészek országos ünneps.égét,
JJJ_gy célért lelkesednek valamennyien t:nnek
az ün·nepségnek tudonványos, szociális és
silcon kell lezailania Közben nem egy vo'nill~on.
összehangolódnak a különböző érdekek
egész .szakma" ünnepi megmutatkozá.sábnn
azután kiilrin is me.gmutrdkozik és m,egr<na.ra,d
~is tovább él a közös munkában éppen
nrrinyos, szociális és gazdasági terübeten.
Ez o"z elv vezette a szalcla1J -•~'"lce.,~fiii11;P-k
elaondolása nyomán a ICent•enáriumí
got, ctmikor f e l h i v ri s s a l
különböző érdeklcépvíseletekhez. N~rilcctkoz:za1tak
meg a szószólók.: hogyan és mit M.tma/c
'rle a "Gyógysze-rész-h-éta ünnepi
De ugy, hogy mi, .'fYÓ.'fyszerészek, ld ne
iunlc a nagy nemzeti felvonul<isból.
Ezt leérjük 1ní is V:álaszt és kiállá.st.
ar"r6l nem szabféd megf·eledlceznünk: ez az dmult ;<;záz esztendő a nt i k ,e z ü n k b e
f u t o t t ö s s z e Mi mérfük meg
szét a hatalmas anyag ot. A népi demc>/cr'<iCU:!.
·
igazságos

MÁV -

Védett nevek

Összeállitotta: DR.. HANTOS LÁSZLÓ ·-

Ce.hte"."&.r:iuma.

n1int a közön:ség Jne.

legszlVÜ
barállJai ' a közeaészségü~'
kitünő ka,
:O
OJ
t onai és a magyar demokr á eia derék íépitőmunkásai.

Synonima

1na9-v-a.,;

MABI

uo
Natrium.inosithexyphosphoric~neutr

- (Phytin-Natrium
Naf.rium_jodoxychinolinsulfonic,. -- Yatren
Natrium mercuriphenol_disulfonic. ·- Hermophenyl
Natrium-rnethyLa.rsenicum ---- Arrhenal
Nat:rium--methylencitricum - lCitarin
Natdum-oleinicunt - Eunatrol
Natrum-oxymer·curidibromflumescein - l\'lercurochrom
Natrium-pa.raaminophenylarseniat
Atoxyl, Soamiu.
Arsamin
Natrium-paratoluolsulfochloramid - Chloramin
Natfium..-phenylaethylbarbituric - Luminal Natrium,
Sevenin
Natrium-phenylcinchoninic, - Atophan Natrium
Natriwn...phenyldimethylpyl'azolon--aminomethansulfo_
njc, -· Melubrin
Natrium-sulfamino_chloratum - J)_'l'oluolsulfonchlor_ 1
amid-Na, Berkendyl, Clona.zone, 1Chloramin_. Mianin,
Tolamin
Neoarsphenamin - Noosalva,rsan DihJdrox:r-diaminoarsenobeniol.monomethJlens!llfox,vlat_Natr"ium, Ne.o
1\lesarea, !Novarsol, Syntharsan, Arsebenyl, Neo
Kharsivan, Neo Treparsan, Novarsenobcnzol

Neoa.r·gentarsphenamin - ! Argent.nwsalvmsan
Neo-arsycodyl - Dinat.rium--methylarsenicum
Neo~bornyval - Isovaierylglykolsavasborneolester
arninomet.hansulfonat
Neo .. cardyJ .:....~ BLbutJl-thiolaureat
Neo-Gynergen -·· Ergotamin-, Ergobasin tart,
Neoiacol - Nah . -4-ox:r-glucoaminoarsel!_obenwl.3acetylamino-4-phenoxyacetk
Neoma.gnol _ Benzolsulfonchloramidnatrium~ Chloroge_
ni um
Neo-Mesarca - DioxydlaminoarsenobenzoLmonomethan.
su1finsavas-Na,
_
Neonal - Butyla"clhylmalonylcarbamid
Neostibosan - Aminophenylstibinsava.sdiaethylamin
~eostro2ptosil Acetylsulfanylamidophenyl-sulfonamid
Neo.synephrin.hydrochlorid -: l-m-Methylamino.
aetha.nolphenol-hydrochlorid
Neaton - Hepar praep.
Neotropin - Butyloxydiamindazopytidin
N eo- Uliron - Sulfanylamido.phenyLsulfon.mono ..
methylamid
Neo Urotropin - Hexamethylentetramin.anhJdro-.
methylen-citric
Nephidrin - Adrenalin
N ep tal ._ o-Hydr ox,_· me r cur i- propanolamido-car box y_
J)henoxyacetic
,
Neraetein _ Natrium-aethoxy.phenylamino_methyL
suiforosum
Neraltein Neuraltein - Natrium_p.aetltoxyphne;\'L
amino.methan-sulfonat
Neurin - TrimethJlvin;rlammoniumhydroxyd
Neurodin - Acet;)loxyphenylcarbamid
Neuronal - Bromdiaethylacet.anúd
Neurosin ·- Calcium.glycerino-phosphoric
Nicotin - 'PyridJlmethylpyrrolidin
Nicotin-salicylat ·-· Eudermol
Nipacombin -- p·HJdroxy benzoic .. acid aqua soluh
Nipagin A - p.Hydro~J benzojc..acid--benZ-)-1-ester
Nipag·in i\1 .- p_hydroxl·benzoic... acid . -methylester
Nfpasol M -· p-Hyélroxjbenwic,-aeid -IHopylester
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Nirvanin - Diaethylgl;réocoll..p.amino_o . ox.Jbenzoic...
methylester'
N h va no l - Phenylaethj:lhydantoin
Nitroglycerin - Gl,Jcerylttinit.rat, Angioneurosin,
Glonoin, Trinihin, Trinitrogljcerin
Nit r o-n - Dipheny lanil-dihydr otri\aa:ol
N inh.} drin - Trjl{etohydrnenhydr at
NiZin -:- Zinc.sulfanylic
Noctal - Bromallylisopropj·lmalonylcarbamid
NovaJgin - N af.rium.phenJ.-ldimethylpJ razolon-n:etÍtyL
PJramidon - Gardan
Novaigin
No"amidon -- DimethylaminophenyldimethJlpyrazolon
Kovaminsulfon - N~trium-phenyldimethylpY,razolon.
methyla.minometlÚmsulf.onic.: Novaigin
Novargan - Aigent. . proteinic
Novarial - Ovarium
Corpus Iutemn
Novarsenobillon - Neoarsphenamin, Neosaharsan
Novaspirin - Acid. citrosaUc
Navasurol _ N••triulm-oxynlercuri-o-•chlotphen,oxyacei;at
+ acid diaethJlbarbituric,
No\" a tophan - 2-Phenylchinolin-4-carboxylic, .. acid,.aethylester
Novatropin - n.Methylatropin-bromid_amygdalic-acid_
.esh~r; Homatropin methylbromid
Nm· ifor rn - Tetrabrom-pyrocatechin Bismuth,
Novocol ·- Natrium.gua.jacolphosphoric,
Novocain - Procain.hydrchlorid, P-Aminobenzoyl_

+

+

diaethylaminQaethanol-h~drocht

Novona.} - Diaethylall;,la.cetamid
Novostab - Neoai'SIJhenamin
Nuclargol - Argentum nucleinicum
Nujol - Paraffin liquid.
Numal - AIIJ.-Lisoptopylmalonylcarbamid
Numochin - Aethylhydrocupreln
Nupercain - Acid-a-butyloxy_cinchoninic..diruethyL
aeth~vlendiamid-hydrochlorid

NuJJyrin - Acid-acetylsalicylic.
O'ctinum - Methyioktylamin
Oestradiol -- Dihydr·o-oestr·on~ Ovariuulj praep
Oestradiol-benzoat - Dimenformon
Q:estradiol.propionat - Ovocyclin
Oestroform - Ketohydroxy.oestron, Ovarium._follic.hormon
Oest.romenin - Diox}diaethylstilben
Oestron - Ovarium-follic.-hormon. 1\lenfo!mon. Qest.roglandol, Unden, Progynon, Perlatan
Oeshoyntal - DiaethylstilboestroLdipropionat
Olein _ Elain) ,GlyceryJ.oleat, Triolein
Oleum-antirachitica - Viosterin, Davit-ol-olaj
Olesal - Bismuth.glycerylbenzoic,
OkistyiJtín - Cota.rninurn-hydrochtor
Omal - Trichlorphenol
Omnadin -·- V aceina
Omnopon - Papav~erin.
Opacin - Natrium-tet-rajod-phenolphtalein
Opacol - Natrium.tetrajod-phenolphtalem
Optalidon - Acid -isobut)lallylbarbitudc, +
rin + coffein
Optarson -· Ammonium-heptinchlorarsenat +
nin-nitrat sol
Optochin1 Optoquin - AethyLhydr'OCUpreln
Optinoktin - Phenobarbiton, Btomisovalerylcarhamtd
Amidopyrin

+

Orarsan _ Acid-4-acetylamino-4-hydroxyphenylarsenic
Orasthill -. a.HJOphys, posterjor-hormon
Orchidea - Is·oamylsa.Iic~lat
Orcin, Orcinol - Methylresorcin
Oresol - Guajacolgl;rcerinat
Orexin.. t.annic. - !Phenyldl::hydrochinazolin.tannic.
Orizab~n Scammonium
Ornifhin - Acid.a.-d-diaminovaleric.
O'rphol - Bismuth-betanaphtoiat
Orsudan _ Natrium-methylaminoacetylaminophenyL
arsenat.
Orsuion ·- Sulf an) lamidopyridin-Ca
Orlhin - Acid-o_hJdmzin.p-hJ"droxJhenzoat
orthocain -· 1\{ethyLm-amino-p.hJ droxybenzoat
Orthocoli - Kalimn.guajaéolsulfonat
Qrthocoll_a2thoxy .benzoylamino-chinolin - Chinai gen,
Quinalgen
Orthoform ·- 1\'Iethyl-m-amino.p.hydroxybenzoat..
l\f ethJ Iium.aminobenzoic .
Orthoox~·benz)lg1ukozida Salkin
Osnol -~ Yitamin D coneent.r.,
Osteiin - Vitamin D concenk
Ű\'arden - Ovariu!lli praep.
avarian follic .•hormon - Glandubolin. Glyno·::.stryl.
1\'Ienformon
{)varian-prat>p - Oestroform 1 Oestron, Progynon, Pro_
gynon.oleosum, Slstomensin, Theelin, T_!teelol, Unden

Ovarian--honnon comp . ·- Prokliman
Ovat·ian .. subst.solub - :Agomensin
Ovarium_extract. -- CrinJex
Ovocyclin >---- OestradioLpropionat
Dvogal - Albumen-cholicum
Ovoglandol -· üvalium-praep .
Oxychinolin-su1fmic. - Chinosoi, Oxychin
, Oxychinolin_sulfuric .neutr·. -. IChinosol ex1ha
Ox:vnaphtol - Betanaphtol
ILÜx~ phenJ laethanolmethytamin.hj'drochlorid Sympatol
O'xychin, Oxyquin - O:xychinolinum-sulfuric
Oxytocin _ a-HYttophamin, Pitocin, H.~ pophys. posteiL
Or-hormon
Oxyumtum pio clisma - Naphtogen
Padutin - Pancreas . -honnon_p]'lep
Pancreas extrad, -· Z~min
Pa n thesin - p-A:minobenzoic. ~acid., N ~diaeth;, ICllucinolmethan.sulfonat
Pantocain Pantolmin ·------; b.Dimet.hylaminoa.ethylester-4butylamino.benzolc.
Pantopon - p-Aminobenzoyldia!ethylaminoaethanoL
c.hlorhydr . , .Ju,opa.n, Opium.. allmloid.
Pantosept, - Dichlorsulfamidbenzoesav.Na, Alopon,
.Jmopan, Nealpon, Omnopon, Pantopon, Palopin
Papaverin - Tetramethoxybenzylisochinolin
Paraaceiphenetidih - Phenacetin
Parabismuth ' - Bismuthum-nucleinicum
ParaamidophenoLh)drochlor . - Rodinal
ParaaminobénzoyLaethanolum - Anaesthesin, Benzocain
Paraaminobenzoyl.aethanol-phenol_surfuric:. - Subtucin,
Anaesthesin solub.
Pal'aaminobenzo) ldiaethylaminoaethanol.hydr ochlorid l)rocain-hydrochlorld1 A•rtlweain, Atoxicucain 1\uVücain, Scurocain, Syncain
.·:f'a<'<codin - Dihydt ocodejnlJitartm:a t

lll
FELKÉRJüK KARTÁRSAINKAT, SZIVESKEDJENEK JELEl\TKEZNI AZOK, AKIK IRÁSBAN ÉS
SZóBAN BARMELY!K IDEGEN NYELVEr TÖKÉ.
LETESEN BIRJÁ!(,

Padutin ·- Pancreas praep,
t
Pamform - Paraformalde.h;\d
Paraformaldeh.~ d Formaldehyd.polymer, Parafonn.
Paramorphin - Thehatn
Parathormon - Gland parathJ[eoida sicc Parathyreoida extract
Patatyron -IG-land ParathJn,.oida sicc.
Pa1ateigin _ Methylergobasintarta.rat
PeUidol - Diacetylarninoazotoluol
Pentamethylendiamin - Cadaverin
Penta.meth~ lentetrazol -:- Cardiazolj Metrazol
Pen tap.) r in ~ Pentamethylentetrazoi--f-Pyridin_carbonsa vas.diaethy!arnid
Pentoba~rbital - Add aethylfueth.,.\lbutyl barhitudc
Per-A.bl'Odil - Dia.ethanolarnin-dijodpyridon
Naacetic
Fercain - Add-a-butyloxycinchoninic.R.dia.ethyLaethllendiamidJlJ drochlorid

+

Peic(at·en - D!csoxycorticosteronacetat
J>eristaltin _ Casca.ra-Sagr ada-glylwsid
Penatau - Oeshon
PeJlatan.glykosid - Oeshadiol.gl;\'kosid
Pernaunon - Hepar praep.
Pernocton - Broma.UJ-Hsobutylmalonylcaiharnid
Pe1onin - Benz)'lmorphin.hydt·ochlorid
Perandlen - Methyltestosteron
Pet par in ~ D_ia.ethyloxyhenzy1-diaethylox;\"-isochinolin
Persedon - Diaethyldiox~tetrahydiopyiidin
Perton al - Jl-Acetylarninoaethox.) benzol
Peruscahin - Benzyl-bwzoat
Pel',. itin - PhenJ'lmeth~ laminopiOIJanolchlorhydr at
Phagocytin - NatJ:ium_nudeinicum
Phanodorm - Acid -c.~dohexenyl-aethylbat bituric,
T e tr ahydroluminal
Phenacetiu -- AceLp .. !)henalid, Acetphenetidin, Acet.yL
p-phenetidin, p_Aethox~ .acetanilid, Phenin

+

Phenacetin + Coffein
PhenyldiméthyLiSO}Hopylpyr azoion - Soridon

Phenalgin - Ammonium-phemlacetamid
Phenazon
Coffein.citrat - Antipyrin-coffein-cihat
1\!igraenin
Phenazon + Coffein-cihat -1-- Phenacetin - Sarralgin
Phenazop~ 1in iPlH'nfiZOn-acf':t~ lsalicyl~t, Pyiicol,
Pyrosal
p.Phf'netidin-ain~ g·da!at Amygdophenin
p_Phen2tidin-methylglylwllat - P-Phenetidin-meth;rlox:r··
ace-tat, Kryofin
Phenin - Phenacetin
Phenobarhital - Phenoba1biton, PhenjlaethylmalonjlcaJ bamid Luminal
Phenobal'hitai-~olub Phenolmrbiton.solubile
r::henoharhitou -- _\dd ., __ ph;;.nJ U)_a.~thylbarbituric_,
Gaid0nal 1 [-uniinal, Phenubft.l'bital, PhrmJaeth) l
malonJlcatbamid
:Phenoba,rbiton + Coff2in praep. - Coffemimd

+
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A Magyar Magtinalkalmcrzottak Szabad Szakszervezetének

Vasas Szakosztálya
a JókaLutea 4, sz alatt Tag_
gyül é~ t tartott, amel~ nek eg~ etien tár gy a
O l t K á r o: l y Népjóléti lMiniszter, Szakszer.
\ezetünk alelnölie előadása volt ,,Szociális feiarlata·ink
a 3 éves terv \kereté_b'en" eimmel

f hó 13-án, pénteken 1

Részédében összehasonlítást tett az elmult Hmthy:rendszer szociális munkája. é.s a felszabadulás óta, a de·mokrácia által ehégzett szociális feladatok között
Amig a t·égi rendszer e g ~ é n i swciális megsegítés!. gyakorolt és azt, mint -olajcseppeket a:llmlmazta,
mondotta Olt elvtárs_. addig ma az e gé s z d o l.
g o z ó t á r s a d a l o m egészség 1.-édelme éRbetegség g)Ógyitása a felad4t"
Igen nehéz li:öriilmények között kezdte a felszabadu_
!ás után a Né}ljóléti Konnányza~ munkáját Nem is huL
trÍ volna megvalósítani egyedül, hiszen tudott dolog,
hogy üres volt az államiháztartás l{asszája, de ezenfeliil
a leglázasabb munka l{özben, az inflációs őrület kellő:;;
közepén ért<>. a legnehezebb feladat az egészs-égüg) i ap
parátust
Ma nemcsah: a Iomok !eltakaritásával és a
ltózházak rendbehozatalával dicsekedhetünk, de egész se_
rek uj kór~ázat, .egészséglédő intézetet állitottak fel"
A 3 éves terv keretéhe a békebeli, 1938Has állapotolmt állitják be, de ezen tUhnenően, egész ser·eg uj iuH
tézménnyel gazdagitjá]{ az úrszág és a biztosit.otta.h:
gazdasági előrehalaél.ását.
H

Olt elvtárs a 3 iéves ten: ke·retében 3 nagy feladat
megoldását 'ÍÜzte ki .
A Tbc. elleni i r t ó h a d j á r a t r a
máJ kér.z, kidolgozott tel'V van~ sőt egy nemzeL
közi cson L fbc intézet felállitásán dolgozik és a viszo_
n ossá g elve szJerint, a szomszéd állartnol{: Romania, J u_
goszlávia, LengJelország megfelelő égha.jlatH és ,vidék
viszonyai figyelembevételével, bete'gcserét yalósitanak
meg.,

_l\iásodsor ban a c s e c s e tr( ő_ é s g y e l'm e !t l é d e l e m
Mint Olt 1elvtárs mondott.a, a
z·égi rendszer 41.000 elhagyott, beteg gyermeket hagyott
örökségül és ezt a számot rnáris sikerült fe~ére redultálni, a csecsemőhalandóságot pedig -w békebeli nivói a,
Rőt már ezt is meghaladó állapotba juttatni
S \égül mnit har:tnadik font()s programmpontot-, az
i v ó v i z k é r d é J? é t emlitette, Ezzel fó1eg az
A.Jföld lehetetlen hóviz problémáját fogja megoldani
Olt eh társ komob· számadatokkal bizon)itotta a.

HIRDETöiNK SIZIVES FIGYELMÉBE! HiLdetési
d1jaink 1947 .i amilll hó l-től a kö\ etkezők:
A bmiték első és utolsó oldalán, hasábszéle~;;égben
l mm 2.50 folint
A holiték belső lébzén hasábszéle~ség-b<:.n
l 1nm 2.- fm int
A lapban lé\Ö hilderések ha~ábszé1eségl.Jen
J mm l 50 forint
Ap1óhiHktci" h:g:fdj~~.llJ 3 soT ig ~O.- fm ini
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Gelatin capsuBák készllése
Ifi, Kahtn János budapesti gyóg.) szerész, a közel
mult gyógyszerész-napok /egyikén, igen érdeb:es és ér~kes előadás keretében hivf.a. fel a gyakorló kartársak
figyeiÍnét néhány gyógyszerészi készitmény házi előálliH
tására.. Ezek közill ez alkalomtmal a gelatin-eapsulák
készit.éséhez szeretnék röviden hozzászólni.,
A gelatin-capsulák a IV. ldadásu :Magyal' .Gyóg;\'szerkönyvben hivatalos lrészitmények; házi előállitásukH
ra f:zonban ·előüás közölve nincsen, talán ez a.z oka
anna.k, hogy a gyógyszeré,sz, mdnt gyári kés~itményeket
szerzi be azokat.
A gela.tinHcapsulák célja - mint ismeretes - ~z,
hogr rossz izü vagy lillatu gJÓg~szte·rkészitmények be~
v'ételét megkönnyítsék
Első
készitőjü'k egy párisi
gyógyszerész, M l\1 o t h e z volt, 'a<ki 1834-ben geJatinHcaps'uláka.t készitett és em!ket copaha balzsam be_
tö'tésére alkalmazta A hajlékony gelatin-capsulák első
előiratát Ad S t e e g e r bukar·esti udvari g)'ÓgysZe~
rész hozta nyilál·nosságra, 1843Hban .
A gelat.in-capsulák két fajtája ismeretes, u. m,. a
gombH vagy tojásdadalaku, hajlé·konJ-'- és hosszukás
ftlaku összetolható m.erev gelatinHcapsulák. A hajlékony
gela.tinHcapsulák felső részén !ierek alaku nyitás van,
·ezen t.()rténik a gyógyszernek a betöltéS'e·; a merev ge.
Jatin.capsulák hosszas alaku_ vé.gükön legömbölJi·tett,
egymásba illő tokocs'kák, amely;eknél a kesltenyebb féltokhá történik la gyógyanyag betöltése és ezt a széle_
sebb féltolt ráhuzása által zárjuk Ie
Mind a két fajta gelatinHcapsula. 1dőállitásál'a fémformákat használnJak; a g)'ártás ugy megJ' végbe, hogJ
a kellően eló'készitett mel-eg g'l~latin oldatha a. fé,mforH
n-·tit mártják és a formán megszilárdult gelatlnHcapsulát
arról le~ejtik A hajlékony g.elatinHcapsulák előállit'á
sám szolgáló fémformák leginkább alumíniumból ké_
szülnek, gömb- vagy hosszas tojásdad ala.kuak, alsó irészükön egy kb. 3--4 mm. vasta.g, kb \10 cm. hosszu
nyéllel vannak elláha, a gömb nagysága az lelkészitenN
dő capsu]a nagJSága szerint változó . A n:1?'l-tl geLa:tineapsulák kéSzit-ése szintén történhet ilyen f-érnfOI"mák
segUs~gével,
készitésükre azonban egy keski::n:rebb és
egy szélesebb nyéllel :ellátott fémformaJ szühséges a
l~:eskenJebb és ene pontosan ráillő szélesebb capsula
készitéséhei:. Na.gy mennyiségü mereY capsulák gyári
előállitása 'sajtolás ált.al tö-rténik olyan módon, hogy a
gelatin-masszát lemezekbe öntik és utóbb sajtolással
alakitják capsuláldrá.
Bátran filiithatjuk azt, hogy mind a ké.tféle gelatineap~ula házi előállitása egyszerü, csupán kellő gJ'akorlat és kis kézi ügyesség kell hozzá. ~zok 'r-észére, akik:
először óhajtanak készit.ésükk·el foglalkozni, szeretnék
iléhány utbaigallitással szolgáhti \A megf-elelő for mák
elliészitését ügyesebb mechanikus vállalja, beszerzés·~
nagJobb költséget nem jelent, mert ie'.lek elkészitése
esztergályozássai lörténik, csupán a megfelelő mén~tet
kelt megadnunk, Elég> ha 2-3 drb fémform-át készitünk, hiszen célunk az, hog,~ egy alkalommal legfdjebb
15···-20 capsulát állitsunk elő, Ezeket a fémformákat
f'gy szilárdabb falapra állitjuk fel, mert a gelatinH
massza megszilán~uJásához szüksfg.es az, hogy a fém. _
forrnák fiiggiileges helyzetben maradjanak.
Lássuk m<til a ge}atin--maeszák elkésziti38C!t, runel..v
H

NétJjóléti eddig elvégzett hatalmas munkáját, és felvázolta a 3 ~Sves terv reális megvalósitásának ké-pét, Megemlékezen a Mabi hatalmas ujjáépitési munkájáról is.
Amig 1930~han 3 é.v Blatt 2 millió pengőt fordit<JL
ta h: szociális felaidatair megoldására, addig a demokrácia
1917-48. éd költségvetésében 243 !és fél millió forintot,
a 3 él'es ten harmadilr él·ében 362 millió forintot fog
fordit.ani, Természetesen a társadalom eddigi segit.ségé_n
felül, to\ábbi támogatására. is szükség van, de Olt elv_
1ál's meggyőződése szerint a, Mrsadalom !áldozatkészsége
csak fokozótini fog, ha azt látja, hogy az eddig hozott
áldozatok a közösség számára meghozták eredménye-iket.
.Az egész országra kit.erjedő, nevelő és ta11itó előadásoH
kat ten'ez Olt elvtárs, amelyekkel az elmaradott par.aszt_
ság h;rgiéniáját is a legmagasabb szintre fogja etnehii
A nagyéf,tékü előadást a hallgatóság !lTlindvégig fe_
szült érdeklődéssei és megelégedéssel hallgatta és so·
káig ünnepelte a minisztert
(M)

Alosztályi közleményék
Kiilönböző folyadékoknál előfordul, hogy szürésnél
a megszürt. anyag opalizáL Ilyenkor· a, sziirő papina
egy }{evés magneziát, .szenet, talkumot vagy bóluszt hin1tünk, aszerint, hogy milyen szürniva.lór·ól van szó,. Ha
nem tudjuk ezt, mindig nfegkérdezzül{
Zinc-chloridot
csak Ü\eggJapoton szabad szütni, Jó, ha szürés -előtt
ülepitjük H a i l ló o l a j j a l k o m b i n á l t
sz e s z e s d o l g o t szürünk, a fentebb előirt módon és még mindig opalizál, ez azt jelenti, hogy több
benne a viz, mint amennyit az olaj felszivódása megen_
ged. S ezt csak Imvés szesz hozzáadásával küszöbölhiet··
jül{ ki. Sziiupokat csak tele töltött üvegekben szarbad
tartani, tehát olJ·an nagyságu üvegekbe töltjük, amely
a napi szükségletet fedezi és utána leparaffinozzuk.
A Kal, hydmxydot vagy Natr, hydroxydot is minden használat ut:án ujból leparaffinozzuk

Olajok szül'ésénél az edénynek t~ljesen száraznak
kell lenni. Ha aetheres oldatot szürünk, a szüröfelüle..
tet letakarjuk Ha alkohol érkerlik t. é I e n, a duH
g"át lekötő zsineget vágjuk el, hrert a meleg helyiségben az alkohol térfogatának megváltoztatásával az
üveget széheti Sterilizálásnál rvigyázzunk ana, hogy
nagJon magas höt he alkalmazzulik, mert itt is ugy
járunk, hogy az üveg megreped. (Olyan hőmérsékleten
kell st.erUizálni, amilyent a gy6gyszerkönyv - az anyag
természete szerint - eiőir. A SZERK)
Ha, mandula emulsiot készitünk, fontos, hogy előbb
a mandulát a hozzáadott porral jalapasan összetörjük
és masszává dörzsöljiilt, s csak azután öntünk egy pici
'izet hozzá, ugJ, hogy egészen sür ü pép legyen. Ekkor ·
jó 5 t>erdg e1ősen dörzsöljük s utána folytonos gyors
keverés közben adjuk hozzá fokozatosan az előirt vizmennyiséget. Ezt a keu·n~st is legalább 5 rteú·lg alkaL
m&Zít:uk, igy ~Zfll tejszedi les-z .
(Folytatjuk,)
Pll:RCSY I.AJOS ISTVAN

fől'és2)e,
Ilyen előirásokat a.zt nt tá.rgy&ló
munkák bőven közölnel{, sajnos' sok esetben nem ki.
próbált recepteket is. ezért ajánlom a Svájci Gyszk
Komment-árjának előiratát tamelyeket a következő táblázat sz-emléltet. Megjegyzem, hogy az előiratokat ki~
próbáituk Intézetünkben 5 azok mind.en tekintetben
megfelelőekn.zk bizonyultak

a müvelet

Szilárd gelatin C'aJJSulák

előiratai:

l
Gelatin
Giycerin
Aqua dest.,

\'agy:

II

·S3.3 gt

30 gr..
10 gr.

66,7 g t

60 gr.,

Hajlékony gelatin-capsulák elöiraf-ai:

L
Ge}atin
Glycedn
Saccharun:,: album
Aqua dest

20
40
40

vagJ:
gr
gr
gr

lj,

20
30
10
40

gi

g-r· .
g J",
gi,

A fenti oldat.ok elkészitése ugy történik, hogy szé_
Jes nyilásu alacsony üvegben, amel;ret tetővel jól 'fbárhatunk - pl. patentzáros tive·g ·- az apróra va'gdalt
gelatint szoba höfoku vizzel leönt,iük, az üveget lezárH
juk s 1-2 óráig a gelatint duzzasztjuk, majd 65-70
C foku igőzfürdöbe helyezzük az üveget a gelatin teL
jes felolvadásáig. Ha ez bel\Övetkezett, hozzáadjuk a.
glycerint és esetleg a cükwt - rés ismét visszahelyezN
zül{ az iiv,eget ta gőzfürdó'be mindaddig, amig telj:esen
tiszta oldat keletkezik (Az old!a.tot, ha sziikséges, sürü
muli szö,:eten megszürhetjük) Most a gőzfürdő mele .
gitését megszüntietjük és lassan hütjük addig, amig la
befedett Ülegben levő folyékony massza hőfoka 40-45
C fok lesz . Ez igen fontos, mert mint látni fogjuk
-- ezáltal UJ er hetünk megfelelő vastagságu tartós cap ..
sulát. A hig - igen meleg massza .- a fémfornták.ról
könnyen lefo lJ ik s igy 'ékom·~, könnY'en szakadó ICapsu ..
Ját ad,
Ha ezzel !elkészültün!{, ugy itassunk át kis darab
gazét paraffin olajjal_, sajtoljuk ki a paraffint és dörzsöljük be a fémformák f,elületét egyentetesen a paraf..
fi-n-olajos gaze.val. ügyeljünk arra., hogy a paraffin ré_
,t.eg igen vékonJ-- legyen a fémformákon, mert ellenkező
.esetben a. gelatin-massza azokról kö~yen leesuszik
EgyHhét kisérlet n kezdőne·k is megmutatja a helyes
sikositást
Az igy Ilezsírozott fémformáti most bemártjuk ti
40--45 C foku gelatinHmasszába olya-n mélyen, hogy a
massza h fémforma nyelére is rátapadjon 1--2 cm
hosszuságban A masszából kiemeit formát miOSt lassan
elóbb fölfelé, majd lefelé ifm ditjuk, hogy a lnég me!eg
gelatin-massza azon egyenletes vastag réteget képez_
zen s egJ'·-kéi p.orc 'után - amiimr már a ~:·ét'eg hülni
kezd - hel! rzzük el azt a m,ár emlitett falapon függö_
leges h2{Jze1ben 20-25 p:erc feltelt-e után a fémformán a
geJatin réteg már ann)'ira szilárdul, hogy az Iefe.jthető
E célra éles !{éssel a fémforma gömbje alatt a uyéhn
lév-ő gelatin 1éteget körbe bevágjuk s óvatos h1t2ással
a eatlsulát a fol'máról lehuzzuk Kis ~y~lattal ~ a
eaj)sula ber,epedélile nélkül sik-erülni fog,
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A hosszukás szilái'd gelatin capsulák készitése _hasonló módon történik,
Az ig;-;II{észitett. capsu!ákat !nyilásukkal fölfelé. á.L
kalmas fa-tartóba helyezzük, 131 kivánt anyaggal n"~g
tölt,jük, amel.}et biirettáhól. vagy injectiós fecskendőból
adagolhatunk, vig) án a ~ana, hogy a capsuta nyilását

és külsö részét, ~ megtöltésre szánt anyag - pl olaj_ne érje. Ha a beföltés megtöi'tént, ugy kis szőre.cSiet
segitsé.géY2l a ~nég meleg gektrtin rnasszával a capsula
nyílását légme-ntresen lezárjuk Ugyancsak gelatin masz.
~zával zárjuk Ie a szilárd capsulákat is
A capsula gyártás - (fotmiák bemá!tása) - egész
ideje alatt különösen ügyeljünk ana, hogy a gelatinmassza hőfoka áUandóan 4G-45 C 0 között le_gJ'en, mert
jól lefejthető, e.1nenleksen vastag réteget csak ezáltal
nyerünk
A svájci gyóg;lsze!l{ö~yv komli~entária az I számu
szilá:td g.elat-in capsulákart (kisebb gCJatin.gyöngyöket)
aetherikus Olajokhoz balzsamokhoz, a.etheres oldatok
hoz; a II . számu szilárd ge]atin capsulákat !kivonatokhoz; az Í, és II számu hajlékony gelatin_capsulákat
zsiros olajokhoz (Oleum Jecoris Morrhuae, Oleum RL
cini stb,) iajánlj1a
Ha gyomOI"közeghen oldhatatlan és csupán a bélben
oldódó gelatin-capsulákra \'an szükségünk, ugy a tilissen elkészitett igelatin capsulálmt' 1 ó r áig keU áztat
nunk 1%-os forma.ldehyd viz!es oldatában. ll;\·en mó.
don a gelat-in capsuták f.eiületén a :formaldehJd hatásá_
xa for maldehyd.geFatin képződik, ameh l~sa}{ a l ugoR
bélközegben ·fog feloldódni.. A Í<Hma~d!ehJd oldattal kezelt capsulákat betöltésük előtt szobahöfokon meg kell
száT!tani. Lczárásuk J'egcélszerübh~n - a már leirt 1-nódon _ collodium oldatt:a.l végezhető, mert gelatín-oldat.
tal l·ezárva- ez a gyomorköz~gben fieloldódnék éR tartalmuk a. gyomorba jutna.
Végezetül pedig még a.zt lkell megemlitenem. hog;\r
az elkészített' capsulál{at hosszabb ideig ne rr·aktár·ozzull::
vonatimzik ·ez főleg a )'or:m,aldehyddel kezelt. capsulákr a.
Utóbbiaknál ugyanis hosszabb eltartás után u n .;eL
öt egedésrr áll fenn \amely áltm:l a eapsulák a béllúizegben is oldhatatlanná válnak Ezért irja elő GJógyszer-·
könyvünk a. gelatin capsulák !vizsgá!atánál hog;\-'· azol{
vizbe téve a:zonnal összeesenek lés 40°·-0S vjzben I\Öny.
nyen oldódjanak; a gyomOinedvben oldhatatlan tokol\nál p<>dig azt, hogy 100 kcm '\oizböl. 10 csepp sósa\'ból
és 0. 10 f!.r. pepsinbó1 •készült fobadékban 40°-on más_
fél óráig ne oldódjan~k S egészítsük ki még ezt a '\'izs_
:gálatoi azzal, hogy a pepslnes oldatból ki\'ett és vizzel
leöblített capsulák <2 óra alatt fel kell hogy oldódian'3:k
egy olyan 40° -u oldatban, amely :0 . 28 gr. pankre:a1inból,
1.50 gr. natrium hJ-dr·oca!bonátból és 100 lH~m. vizból

áll .
A fent leirt gelatin ca}Jsulák készitése 1negg}özödészJeiint egyrészt hasznos gyÓg) szerkészitn!iényeink
smát fogja gyarapitani, Imásrészt ímódot é:;; lehetőséget
fog nyujtani arra hogy a legtöbb esetben hosszu ideig
tá1·olt és ismereth:n összetételü, item eg) szei rosszul oL
dódó capsulál{ helyett házi készitésü, mindig friss és
oldhat-ó capsulákat tldhassanak l\a.rtár~aink az ana szo_
f'Uló köz-önség }(ezébe,
~ünk

DR, l'\É'I'IEDY IMRE

fna.9-v-a r;
WG(fff~rzecé~rzek
ce~ teh&.ciuf!nCIBeszél.Jiink róla.. Haild szélesedjék a köJ .
Rá kell jönnötök, hogy valófában nincs is centenáriumi bizottság. Mi 1'/Ulgunk rendezünk ma
gunk számára valami Zélekemelően szép ünnepség-et. Mi csak feljegyezzük rrz adatokat. Meg.
próbáljuk kitalálni· rnit is akar együtt az egész
szakma? Hogy ne gyöngitsük, hanem erősítsük
egymást.
BeszélJünk J'Óla . !Hová, meddig is jutottunk
nwstanáig?
l. Maga ct ,G y ó g y s z e r é s z-h é t·•
csak fokról-fokra ,,ölthet testet". A' tudományos anyag összegyüjtésére, szétosztására, kidolgozására már minden intézkedés megtörtént.. De :Szólron hozzá az egész szakma ahhoz is,
hogy mire kiváncsi Ha a vidék feljön Pestre,
lehetőleg mindenki hozzáfuthasson la nwga kü.
lön "tudományos csemegéjélwz" . Bár itt is kü
lön tudmnányos bizottság müködik és annak
minden tag,ia tisztában ~1an a gyógyszerészi közösség ér edklődési körével
8 . Megoldódott a kiállítás hely-e is. Nem
megyünk sehova l t t Jn a r a d u n k, i t t.
hon,·a.z EgyefeJni Gyógyszer é s z e t i. l n t é z e t b e n. Hogy mi lesz
a .'kiáUitás anyaga, arról még nincs döntés, van időnk Já szept-ember első hetéig _4 lényeg
az, hogy nem megyünk Vajdahunyad-várába,
nem kapcsolódunk bele az e,qészségügyí kiállitásba . Itthon mawdunk a Mozsonyi-intézetben.
3. Van 'ebben az intéz-etben egy kiégett épüc
let-rész, amelyre a tetőt a felszabadulás ótee
már rákeritették De sok 'ajtó és abiálc hiányzik
és ·erosen JászolgáZt egy alapos tatarozásra Itt,
ebb.en as épiiletbe·n n)Jilna 'meg a centeT~;á.nun~
esztende.7ében a .ll ~ g y a r G y ó g y s z e.
?' é .'i z ? ft[ ··u -: e u 1n
A milco1 ezt tnege1TÜitiük, nem szabad megfe!edkeznii.nk róla, hogy
CT TŐl a .Muzeum.; Ó[ évtizedek óta á.l"mod~k MoR
zsonui--p1·ofes.szor és Habnai ma.aántanáT.
1, M i t t e h e t ke s z a k m a a ntuz-euln megvalósulú--Sa é-rdekében,? Kör-ülnéz a
házafáján és felküld' 'l?estre mindazokat a ~é:
gi, nélkülázhet/í iillványedényeket, berendezest
tár gyak at, képeket, szobrolcat, könyveket, anwlyekÚ uká1 kölcsönképen is, felajánlhat a M;lgyaT Gyó.(;yr;;,;eré.szi lf1uzeuJnnalc.. Nem csupanJ
ennek a s:;.:áz évnek a tö1 t énetét 'f3zwretnők nl'll-

z.e6Zisan 1ne,görökit.eni hanem évszázadolyat
Ez a cejibenáJ ium i ét: ~sak ünnepél'ijeS all-calO?n egu állandó 1nHzeun1 és köny-vtát rnegte'r-endéséTe. FoHluliunk ké;6 szó-1'al a. Köz ok ..
t a t á. s ü g y i }l,f i u 1 s z t e 1 h ,e z.: erkölcsi és anyagi támogatásavol tegye lehetűv_é,
hogy ezt oz r§pületet, ezt a muz.eU1not ez ev
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szeptemberében átadJvassuk u gy6gyszer:észi
közösségnek,
.
Az áldozat-vállalásból azonban nundanynyinnknak ki kell vennünk a r·észünket. Ne SCLJ·
náljuk n Muzeumtól, adjuk oda Zegféltettebb
kincsünket is.
_
De UIJ1JanekkoJ keressük elő a szabads'!g~
· harcból szárrnnzó ne.nzeti vngy gyógyszereszt
natkozásu •emléktárgyai'nknt Kutassunk régi
%~nyveink fény kép-albu11Ulink, irataink között
és ha valamire ráakadunk, !Jcüldjuk be a most
alakuló Gyógyszercészi Muz.eumnak - a budo.pesti Egyetemi Gyógyszerészeti 1ntézet eimére.
5. Csak arról szóljunk, ami már ellvatározódott, Megjelenik teMt
a
\11 a g 1! a r
Gyógysz'erészek Cent.enarzn rn í A l b u m a. A szerkesztést a M agY_a'r
Gyógyszerésztudo;nányi Társas.~,q • .,Ért_esitőJe"
és ,,A Gyógys:?Jeresz" sz erkesztat va.llaltak. Em.
léknek szánjuk, emlékeztetűnek Ebben. az al
burnban hitet akarunk tenni nem csupán a két
larmak. hanem az egész szakmának a 'közös utiáJól szinte közös vérkeringéséről Maga "A
Gyódysze1'és.zn terre az alkalomra ki.sz~lesül az
egész szaJkrna lapjává Bár mi eddig ts anncc~
tartottJJ.k, amennyi1e ennek egy szaksz.ervezett
lap keretében kifejezést adhattunk Perszeakkor
ebben az alburnban nern szándékozunk elvi csatákat •vivni. De ne feledjuk el, hogy Ymiközben
a rnult emlékeit összegyürtfük, - a )iövőt épit. jük és benne élünk a J ohanó időben.
6 Felvesszük a IJoapcsolatot első sor ban a
Szavjetunió és a kö~nyező
· d e m o k r a· t i k u s o r s z cá g o k gyógyszerészi érdekeltsé(J'8ivel De hivjuk és v.úrjuk
a vilá.,g ·minden tá.já·r ól a veliink ~innepelni akaTó gyógyszerészeket
..
7 . De rnind.enek el6U aJ·ra keresiink ~eheto
sé,qet, hogy saját v i d é k i k a J' t á r s ai n le legalább néh6.ny napra P e s t r e loer'iilhessenek Ahol ez mAisleént nem megy, ott
a gyógyszerészek kicserélésével . Ennek konwly
rne,qszervezésére 2s hamarosan sor ker·ül
·
8 . A "GyógyszeTész-hét" keretében előkéBzitjük a 1 0-80-30-.W és 50 éves g Y ó g Ys z e r é s z i t a l á l Ic o i ó k a t De erre
a kezdeményező lépést a.z ér delceltektől vár juk
Talán egyelőre elég ennyi is abb6l a nagyszabásn tervből, mely most van kialakulóban
Száljátok hozzá, kartársaink, egészítsétek
ki. Vegyetek részt, te is, ti is, valamennyien a
Centenáriumi Bizottság ntunkájában.
(sz.)
Előfizetési díj:

l hóra
15.~ forint
Negyedév-N
45~· forint
Falus1 törpe gyóg1'sze1táraknak:
l hóra
10- fol'int
3 hóra
25- fo1int
Szakszervezeti tagoknak:
l hóra
3 hóra

7.- forint
20.-fOrillit

Postatakarékpénztári csekkszámla szám: 1402

Referatum
D. Barko>ic: NÉHANY GYó,GYSZERKÉSZITMÉNY
AZONüSSÁGI VIZSGÁLATA ÉS HOZZÁVETőLEGES
1 ARTALMI ÉRTÉKELÉSE
(Farm. glasnih:_ !Za gr eb!
1947,. l l szám.) Forditotta: Ligeti Viktor"

A jelenleg kidolgozás alatt álló Il .Jugoszláv GJógy_
szei'I{Öny\'vel kaiJcsolMban a szerző kritilia tárgyá\á teszi a különbözö országok gyógysz.erkönyH,jh:n előirt
azonossági vizsgálati módszerel{et.
Rámutat azokra a
hibákra, amelyekbe a leg!öbb g,\ ógyszerkön,\' :o;zerkc~z
tői es~::k, mert a g;\Ógyszet"ek identifikálásához egJl"észt
tulsok anyago t ir nal{ elő, nlásrészt eg) es !i:észitmények.
nél az azonassági vizsgálatot a már ehégzett tartalmi
meghatározás után a megtitrált o}daüal, vagy a leml'i1 t
maradékkal végeztetik :el, Egyes gyÓgJ szerli:ÖnJ' ek némely készitménJ hatóanyagának i~entifikálására főleg
a galenusi készitmén)eknél nem is helyeznek nag~ sulyt,
hanem az azonosságot csak a. szin szag és az iz alap.
ján állapitjáli meg
Ezzel lmpcsolatban a szerzö saját \izsgá!atainak
eredményeit l{Özli, mel;yeket pé,ldaképpen mutat he, ~10gyan lehet iEgyszerü és gyors eljárásokkal, különleges
felszerelés ~nélkül eredményes munli::át '\iégzni Az által:~
kidolgozott eljárásokkai a ha.tóan~agok identifikálása
mellett egyidőben a készitményel{ ·érték-ét is meg \e-het,
hozzávetőlegesen állapitani a real{ciól{ érz€ ke-nJ ségének
abpján, Ilyen e-gJ-szerü vizsgálati módszl2l'eknel{ pmlc
tikus értéke is van a UJ etsanya.gok \izsgálatainál, ame.
Iyekhől galenusi ké,szitmények l{észülnek, ~nert könn>en

Áfonya bor
Asthmolysin inJ,
Posterisan kúp
Posterisan kenőcs
Alsol c:rém
Tinc:t. Ferri Athenstaedt
cum et sine ars.
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l Erényi Györ-gy: Beszámoló az 1947. nyarán Londonban tartott kémikus kongtBSszusTÓl,
2 Löcher•er Tamás: Mi a gyógyszert:üak árusi:tási köre?
3 Dr. Rom Pál.: Hazai iJíó-claj gyár tás (vetitésse1l
4 Dr. Mozsonyi Sándor.: A szoabványos;tásról és 1 g) ógysz;s;részi vonatkozásu sza;bványoikr óL
meg lehet állapitani, hogy egy drog aUmlmas_e ·&n a,
hogy beiOle hatásos galenusi készítményt HJeijünli
Ilyen egyszerű -és gyors vizsgálati módszert ajánl
a szerzlJ :a R a d i x li p e c a' c u a n h a e és
a belőle készült gyóg~·szerek vizsgálatára: Kb 5 mg porráőrölt d:mgot 5~·6 csepp 10 %-os sósavval ·dzfürdőn
vagy kis lángon melegitünk, majd kis szmopaphon
meg·szürjük Egy cseptl oldatot szürőpapiua, cseppentve
néhán;r másodpercig bióm-gőzök hatásának tesszük ld.
~után a papirt 1;2.-1 pcl'Cig vizgőzbe h~lyezzük, majd
ammonia .. gőzökbe,. NéhánJ percen belül a papiron TÓzsa~
azines-lila folt keietlrezi1t, amely vizgőz ismételt hatására kékes-liiára változik
Tinctur·a és
Extractumi
J:p 1&c a c u a. n h a e vizsgálatánál az előbbiből 1 cseptJet
keverünk 4-5 tsepp 10%-os sósavval, az utóbbibúl 5
mg_ot oldunl\: 5--6 csepp sósavban
S y r· u p u s
é.s
I n f u s u m
I p e c ac u a. n h a e -ból 0.5-1 gr·-ot 2 ccm aethenel és 2-3
eS~pp a.mmonia. oldattat rázunk össze, majd az a ether es
l"éteget Ieönf.ve, azt száu:z1a. párologtatiuli, a maradE.
kot pedig 5 csepp !lO%-os sósavban oldjuk, A továbbiakbán ugy járunl{ el, mint a gyökér vi!.sgálat-ánál.
C h i n i n
c h i n i d i n tartalmu hésziL
ll.l!énJek identifkálására a T i n c t u r a C h i n a· e_t
emliti meg: l csepp tinktul'át 2-3 cSe·pp \izzel leleg:dtünlt és hozzáadunk l csepp 10%-os 'rammonia o1datot,
~aid 2 ccm aethen"d b·ősen összerázzuk 1 ccm tiszta
Iletheres oldatot leöntünk és az aethert elpáw~ogtatjuk
A maradékot 5 cse1m O2%-os ecetsavban oldjuk é<:J a.z
oldatból egy cseppet szür·őpapirra cseppentihlk
:Ua a
megnedvesitett papi-d néhány másodpercig brónq;őzöl'
hatásának tesszük ld, majd további 'néhány másodpercig ammonia_gőzökbe helyezzük. élénk zöld szinü folt
keleUmzik
Hy d r· a s t i s
C a n a d,
E x r
Az
f I u i d u m azonosságát a. következő médon álla·
pithatjuk meg: l cS'21lP fol~élmny extractumot 4-5
csepp vizzel és l csepp 2%-os sósanal elegyi~iink, Az
elegyet tövid ideig rázzuk, majd kis filhurnon megs'liirjük. 0.1 ccm oldatot szürŐJlapirra folyatunk amikOI is
a. keletkezett foltnak sárgának kell lennie, ha pedig
Vz -,l percig bi"óm .. gőzölibe h elJ ezziik a folt vöröse!'lbarna lesz (berberin) Ha azután y2 perc 1amha am_
monia-gőzökbe tesszük, ba.t nás-zöhl folt k2Idkezik (ber_
berin), arnelJ nek szélf-i rózsaszinüek (h) dl astin).
Azoknál a drogoknál. amelyek csak bel berint tartalmaz~
nak (Berber is 'ulgalis Ch?lidonium maj us), .ammonia~,rőzök hatására a folt sélei nem lesznek rózsa,.zinüek
A S e m e n S a b a d i l l a e \eratrin taJtalmának meghat-ározását a a köv etkertü eljárást ja\ aSi)} ja: 0-,05 gi e)poritoít drogot 3 c<Om áeth.enel ~ l
~pp 10 o/c -os ammunia-oldattal
erőstn 1 á zunk, majd

es

Gy

fneg.ta.r;t~rí ~~ó.9-~.s2\er;é~z-""a~ ~~r:~fn~():

az a~theres ~éi egből 1 cern-t l EIÖntünk és azt 1 ccm 2025%-os sósavHtl e1különit,iük é.s felforraljuk Ha a
d1·og megfelelő, az oldat tózsaszinü lesz,
T i n c ~ u 1· a
va.gy
A c e t u m
S a h ad i l l a e 'izsgálatánál ug;r járun!< ei, hogy a készit.
mény O5 gr-n;\ i méllllyiségét ammoniával neutralizáljuk
és 1 c.:cm dzei adunk hozzá, A továbbiakban ugy já:runk
el, m!nt a drognál
A R h í z o n:. a V e I a· t I' i vizsgálata: O 05
gr drogport néhány percig 3 ccm chloroformmal és 1
csepp ammonia. oldattal rázunk, az eleg}et kis vatta pamaton megszütiiill: és 0.5 ccm 20-25%-os sósana~
Jázzuk össze
A savréteg hamarosan rózsaszinü lesz .
de ldőv2l elhah'ánJul
T i n c t n r a V e r· a t r i-nál 0"5 gr· tincturát
lizfihdőn fflére páiologtatunlí. hozzáadunk 3 cellll chlo~.
Joformot, 1 csepp 10%'~os ammonia oldatot és jól össze.
Lázzuk Az elegJet vattán megszürjük ·és 2 ccm meny~
nyiségéhez adjuk a savat, ugf ahog,\· a gyökérnél van
l ein a.
A fenti eljál'ásoli alapján a szerző szerint nellll csak
a ~iészihuén;\·ek hatóanyagait tudjuk identifikálni, hane,m
a keletl;:rzett reakciók szinerőssége' alapján ~n:émi gyalwrlat utSn "'- hatóanyag értékét is megállapithatjuk
1

Munkájának rnásodik 'r·észében olyan eljátásokat
eh o;zerint tablettáli hatóanya.gait identi.
fi!fáihcüjul;: f·p:Jszerii eljá1ásoklml anélkül hogy a vits~áia11dó tableftálmt láthatóan megs·értenénk
Ezeiméi
az ·eljárásoknál a tlv.tóan)ag oldatát olyképpen készitjük
el, hog·y szürőpapiua ii\Cgpá]cilm segitségé.vel egy .csepp
\'iZ2-t t-BEPIH~J:&tiink majd n. megnedvesitett helyre enyhe
UJOB.ással 1-2 prdg 1ászoritjuk R vizsgálandó ta.bletjava~ol, am~b

tát
A m i d o p J 1: i n
tabiettáknál a megnedH,si.tett P<trlirt bróm.gőzöl;:be helyezzük, amiiwr is a folt
liék szint ölt, d< ham~rosan halván.JUl
C h i n i n u m h :r d r o c h l o r, (sulfuric)
tablettidmá1, ha a megnedvesitett papirt néhány másodpErci~ bJÓm-giizök hati'.sának tesszüli hi,
majd ismét
n2húny nni.:wdper ci g cmmonia_gőzökbe h-elyezzük, zöld
foJt fog keletkezni
C h i n i n u n·, h y d 1 o c h l o r. (phosphor:
a nedH's papirt fél pncig hróm-gőzökbc· helyezzük,
majd ,.izgőz lwbísának tesszük Id
amilwr is vöröseg
ma folt ke!etl;:ezik.
P a p a. ' t r i n u m h y d r o c h I o l'. tab!t'.itálmál a n·':g'ilt'dv~siütt p3.pirt 10-15 másodpercig
brúm_g·őzöl•b~ hd.H•zzük, majd 1/)-1 perc muh,a a ke_
letkezett sá1 ga foltra
l csEpp- 20·-25% -Os sósavat
cs2pp-entünk, }{i.í\id iddn belül a folt :narancHÖrös szint
i.ilt, amely tokozatosan sárg·ul. ha pedig ujra bJ6m-g6-z;.
he tes~ziik, mulá \Ö r Ös sziuü lesz.
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wak és minden kulturnép nyelvében megtalálhatók. Ilyen, a korszakokon ét meoi!Tzött ö r ökség g-el
i'lyen kózös célkitüzésse{ a gyóg·y.sz,srészet vezetőhelyet kövebelhet azok közöit akik
rr világegységért kuzdenek. ők azok, a/cik' núnden e·mber-nél ,jobban kell, houy ism.erfélc az
cgyüttmülcödés fontosságát és " bé/ce szulcségességét . A béke nz, a1nh e u.z e1nbedségnelc a
le,qnauyobb szükség.e van. És búrnut a{kutunk
magunknak és terjesztjük azt a •világ népei
közt, hozzájárulunk vele n világ szaberd népei
egyestiléséh•ez "

es

HIVATASUNK LÉNYEGÉRE,
a bsnne rejliő n1aga.sablb1'et:ikai üntalumra és je:lentöségére mutatnl9.k rá a fenti idezet szavai,
:.mclyeklve! az Eg:ész:ilégügyi Viiágszerve:zet jelJ,emeZJte a gyógyszeré.s•z,et l'éayegét és. amely
idézettel Fa1·agó l·lándo;· k.ar:társuEk v,E'Zett.s be
lssekutz Béla prcf:esszm febrni'r 20 _j előadá
sát. Valójában 1ninden meste1 ség, hivatás fol1Jto.s
pillére az emberi kulturának és mol' közlt igen
helytelen volna .é'Itékelés'i sonendet f.eláTtani
Mégis, bizonyos emberi t,e,vékenységgel önkéntelenül is együtt jár az örök hun1anun1, a segite'~i akar ás, a koli:ektivum :i'z•olgála,tának e:seméj e
es gyakorlata Eyennek keilett volna lenni a
muWban és ilyennek kel·l lenni a jövőben mindenek elő.tt a ,gy6gys.zerészi,, orrvo.s·l [hhatásriak ~
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d1. Turi Pál
pálya tudmnányos szi1nvonalának ermdé&B
mellett a Gyógyszerész-napok Jegfőbb cé:lkitüzése, hogy hivatásunk müvelöiben tegye tuda~
tClssá a tör,ekvést az után a magasabbrendű e.r ··
kölcsi ali2--P után, amelyet a demokrácia 1a. 1g07ögy.
szerészet számára kijelöl
JSSEKUTZ PROFESSZOR
előadása, an~elyet ptog1'amrn szm·int M o zs o~
·n y i é.s C s i p le e p1'ofe.'szorok hozzás.zó~á
sa követett colna (azonban Cszpke pr-ofesszm
betegsége miatt az ő nagy érdeklődéssei várt
fels.zólalásá-Jet nen1 keJ-ült sor), az egész gyógy_
szer é.szi trh sa.dalOJn eseménye volt :és· ne1ncsa.Ja
as .előad:ist rendező Szoeidldenwkrata Párt tagjai., de a nagyszámu hallgatóság soraiban vártkulönbség nélkül megjelent kartának tömege
élvezte a magasnivó]u előadrist, 'an"ely a rendel··
kezéste álló J~ö,vid idő ellenéTe áttekintő, össz.ejo(llaló képet nyu.itott a gyógysz•erészet mai ál··
lú.sá.Tól és jövendő reményei? ől. M o z .si o n y i
p-rofesszor hozzászólása, ·- mint al !8lnöklö Dr
K o v á c s G y ö r ,g y el1Jtá1, sunk, az Hor·R
'uosok I.apia" felelős szer kesztője ntegállajpítot ...
to - 'Uctlóságos önálló elő!LdáB volt, amelyben
az oelőccdó professzor· rövrden utalva azokra a
maradandó alkotásokm, amelyek magyar és
kúlföldí gyógyszer-észek nevéhez füzőá.nek, J'á.
rnutatott ct :gyógyszerészet fontos közegészség.
iigyi hi1:atására. Lapunicban rnódunk van rnind.
két előadrist közölni és igy eljuttatni. ctzokhoz a
kartársakhoz, akik az ülésen nem jel-enhettek
meg .
MÁRCIUS 5-ÉN
tn r tjuk a
legközeJ.ebbi Gy~gy,szerész.-napot
(progtammjáit lapunk miÍ>s' helyén i~meitet.
i ük) A gyógysz,e:résznapok hallgatóság:a. egyre
gyarapezik; rründcn gyógyszerész kartársunkat
de tmás .szalnn1a:beli éidE.klődőket is szivesen· 1á·
tunk ezeken az össz.ej öveteleken.
ft

és az oTvosiudornány .sokkal ink:ibb, mint bármely ntá3 7ú11atáB, közös célért láizd.: núnden
emberfia jólétéért, faji, nernzeti, hitbéli, cagy a
bőr szine szerinti nwgküWnböztetés nélkül..
A
gyógyszerészi hivatás igazi alapia nemzetközi
és időtlen. Fejlődése ils felfedezései nem ismernek országhatárokat A gyogyszerészet nyelvét az egés.z világon közös és nzonos forrásból
t3redő szavak alkotják Ez:ek u szrn•ak ősi arab,
"(Jörög és támai
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Tudomány

,

Ha a fentíekhen lcii l mdódus szerint védek>C'Zünl\:
és slilyt fektetünl\ arra, hogy az arzénes szerünk erős_
sége megfelelő legyen, _legalább 20 százalél{ a:rzénf.rioxidot tartalmazzon, ugJ fekete foltoktói mentes
eÍsőrendü féreg_ és szurás nélküli almát fog'unk leszed_
Azt tartsuk mindig szemünl{ előtt, hogy az alma, ha
a fán, annali: lehullani, sem állati, sem nökártevőktó1 nem szabad1 azt ~sak az orkán vagy
·.. 1iégveJ·és pusztithatla el a jól kezelt almáskertben
alma· ismeretlen fogalom, ahol arról panaszkodottan nlindig a kezelésben van a hiba. Vidéld
.,,ósm;zeré;;z amellett, hogy ~n.agának is biztosithat
mellékjövedelmet, a chemiai alapismereteinél fogva olyan fontos szerepköne tehet szert, hogy
az épitésben munliája nélkülözhetetlenné válik Eg)
igen fontos Sz·erep p. u az arzénes szereknek a gyors
pontos megviugálá:sa, arzén ta1talonua_ megvizsgá_
a rézgálicnak réztartalo.n:;ra, mert hiszen ebből is
több minőség és ha ugy adódik, megvizsgálása. a
bdEg Ievélzefnel{, vajjon égetési vag:r FusiJdádium
jelentkeztek rajta.

es növényvédelem

,,A G.}ógyszerész« 1947 januári számában Dr. Hantos László Tudomány és nö,ényvédelem cimü fejt,cgeté.
séhez sorozatosan óhajtok hozzász-ólni, hogy rámutassal{
a,zolua a nemzetgazdaságra igen fontos teendőkre, melyeknek oktatásában é_s terja;;ztésében a ·ddéki gyógy_
szei"ész-társadalom igen fontos szerepet tölthet be. i\Iásfél éltizedes g~ akorlati tapasztalat szerzésében igen
nagy segitségemr-e \olt chémiai ,tudásom és botanikai
ismereteirit fejfrissitése, valamint az, hog}· iiülönszorga-·
lomból a növényélettannal is behatóbban foglalkoztam,
annak dacáraJ hog~ egyéves liénysz;e-rn;}ugdijazcistól el-

tekintve, több mint negyven éve állok ;a tár·a mellett,
Tekintettel a papirhiányra, nem bocsátkozom törtfnek i visszapillantásba, hanem a feh"etettt igen élehe_
\aló gondoalatha igyekszem lelket önteni.
Az ország lakosságána-I{ igen tekintél~es hán)'ada,
mondhatni gerince, mezőga.zdáikodás mellett intenziverr
foglalkozik szőlő és gyümölcstennesztéssel lgJ a leg_
fontosabb mÜ'felési ágban> a · védekezésben, van igen
nagy szüliség arra, hogj· egy 1eHogulatlan és többé-kevé'sbbé önzetlen felvilágositó ~s oktató személy },egyen
momljul{ n~.int falugazda bekapcsolva a termelésbe,
A növényi és állati kártevőknek egész sorá\'al kJJ
fellenni a küzdebnet, ha versenyl{étJssek almrunk a \'Ílágpiacokon megjelenni, me.r.t \:!sak minőségi áruval lehet exportra számitani és ennek a minőségi árunal{ olcsóna!{ kell lenni Mint alü a gyümölcstermelésnek egy
ágán., nevezeteseu az almára fjpecializálta magát, igy
erről akarok első izben szólani,
hog)' megvilágitsam a
sol{ fel'de felfog3.st, mely sajnos igen sol\szor az ért~e~
telleniil ferde oktatásna]{ a kövekezménye"

A~ alma termesztésnél igen solmn ana az álláspontia hel,J ezkednek, hogy az almán két luknak }\:ell
lenni, az eg;\-· Hum bemegy a müly _hernyó, a m:ásilmn lüjön, igj' aztán nincs gond a Ieszedésre, mer.f. anna.k 95
százaléka a nyár végén már a fa alatt van . Az utolsó
15 é\ ol) an ,lendiiletet adott a töl{életes védekezésnel{,
hog;\' spedálisan az almánál lelkiismeretes és tudással
párosult munka mellett bámulatra m:éltó eredményeket
tudtunk felmutatni
A védekezésnek legfontosabb része) hogy a levélzet
ké~ő őszig zöld, üde maradjon, ezért léddmzünk a Fusikládium ellen bozdóileves permetezéssel Ugyanez a
bordói Ié a \-édekező szer a. szó1ő-peronospora ellen. En·neli a készítését sok téli-lnuzuson és sok hhatalos és
félhivatalos füzetben makacsul forditva irjál{ elő, illeL
ve mag)arázzák. Következménye aztán a helytelen magyarázatnali:, hogJ a szetencsétlen termelő azon veszi ész_
re magát, hogJ fáinak levélzete le van perzsehe, az alraa fejlődésében megáU) ·sőt a követlwzö évi ::; ügyképződés is igen sok esetben elmarad, mert a leper·zselt fa
élni akar, dacára. az emberi tudatlanságnak, és az ugyne\'Czdt tartalékrügyeket ujabb levélképzésre ha~znál,ja
fel.,
Hh-atalos helyen több izben hangot adtam annah:,
hogy a bordói iének a készitését ideje volna vizsgálat
tál:·gyá\ á tenni és leszögezni egy megdönthetetlen, egye ..
diiii hel~ es álláspon.tot, tekintet nélkül ari: a. hog~ ez
sértLe "\alakinek a hiuságát, vagy sem.
De xátérek a tál gJl'a. Fél százalékos bordói leyet

kell ké:szitenem, amit. csak ugy tudok ér t~lmczni helJes
elgondolással1 hog;r száz liter permetléhez kell ~ennem
fél kg cuprum sulfátot; magyarul rézgálicot és ezt ji.ell
közömbösiteneln"il~ illetve ebból kell a ca, hydroxyd hozzáadásával a. 1ezet mint rézhydrátot kicsapni, Fix vont
tehát a rézoldat, ~nelyhez addig adagolok méswldatot,
mig a sa\"anJ-u hatás éppen átment a lugosba, ezt legjobhan Phenolphtalein papinál állapitom meg" Tehát tel._
jesen kizál'lt az, hog)' a permetlevemf tul legyen lugozva
és pe1:zseljen A technikai kivitelt minden gyako-dati
ember tudja, csak éppen megfolditva. csinálja. Oltott
mészből kündulva annak töménysége oly labilis, hogJ
ahhoz igazodni chemiailag teljesen képtelenség, mert az
esetek 90 százalékában tullugozott bordói levet kapunk, melynek lugossági fokát csak titrálással lehetne
ltegálla-pitani1 vagypedig még hozzá adni a d1ága és
sokszor beszerezhetetlen rézgálicot, mivel aztán a permetle"et alaposan megdrágitották és :ezzel magát a ter_
melést,

Vidékeuliént be Iehetue állitani

tehát egysz-er és mindenkorra., hogy
l'ioha ne öntsük a mészoldathoz a, réz oldatot, hanem
a rézhez a meszet n-a.ert ezt ne:ve~zük közömbösitésnek
és ezzel érünk célt.. A tullugozott pernretlé aztán nem
csak a Ievélzetet perzseli Ie, hanem gyümölcsön is
égési foltoltat hagy, ami akadályozza a fejlődést es
foHossá teszi a. leszedett almát. A gy~engén Iugos. hel) esen dkészitett bordói lé a ph1enolphtalein pa.pirt
csak kissé festi rózsaszínre, mig az erősebben lugossal
ha1a.gos "VÖrÖsre szineződil{ A pontos munl\ának az
eHdmény ,., n-em marad el, a fusildádiumtól meg lesz
'éd\ e ugy a lomb, mint a gyümölcs, illetve az alma
Ehhe a hordói lébe aztán minden továbbia!\ néll{Ül ~Jele
kevelhetjiili: az előirt mennyiségü az7.knt md)ből hozzáadás előtt eg) lehetőleg gömbölJ ü fenekű edényben
gÖicsmentes, tejszerü, mondjuk emulsiót készitünk,
hogy az. finom elosztásu leg;ren és egy sürü réz-szitán
átenge(h·e ~lkeverjük, tehát készen van az arzénes Jézoidat, melJyel egy menetben permetezhetünk Ezzel
~zemben
találkoztam már olyan ugynevezett szakem. .
benei ~öbb izben, ki az an.ént káliszappannal keverve
vitte fel egy uj munl{amenetben a fára és külön a bordói le~ct, sőt olJan is a.lmdt, aki még egy permetezést
beiktatott szappanos nikotinnal Igy jön aztán ki, hogy
az ilyen metódusoktól a szerencsétlen tennelő elveszti
a kedvét és mindent az időjárásra biz~ mert hiszen 15-,
20-szori Jlei metezésbe ugy ailtyagilag, ntint fizikaHag
bdefárad. A fusildádium és az alma-moly elleni védekl:'zés mindenkor egy menetben elvégezhető. ntinden aggály nélkül 1 összeadva a bordói Iéhez az arzént és ha
\an a nilwtint, utóbbit fél ezrelékben
Ha az időjárási viszonJok esetleg ~zükségessé ten_,
néli a lisztharmat elleni védekezést 1 melynek az ellenszere a m·ári mészkénlé, ugJ· ezt ugJ'ancsak keverhetjük az arzénnal és nikotinnal, de soha ne adjunk hozzá
bordói levet, mert az chémiailag összeférhetetlen., Aláhuzotian hangsub ozon1, hogy káliszappan t semmi körülmény ek l{özt ne keH1jünk egyik permetléhez ~em,
mert az mindeniket elbontja, teljesen kidobott pénz lesz
a permetezésre forditott liiadás és az eredmény egyenlő a nullával

mol;pajzást elien-

őrző kis tei;peket, ez a házi kertben egy }ds heh en el-

Rögzítendő

fér. ezzel tájékoztatást tudna adni a termelőlnwk: hogy
ti:Joly·geneiációt kell Idvédeni, ne fleimet~zzeneli
feles]e,gesen"
mészkénlé helyes elkészitése ugyancsali igén)"el
k(irü,]!E;kinti;st, }i€\és chein~~ai alapismeJetet, annak a
)negállapítása, keverési a1ánya a. kölönböző

······~j~~~=;~:::::::valólefolytatott
áiUsitása,védeh:cz.éselmél
ug,}ancsak

~

és meg'bizha.tó
rg)·
munkakör
a bizalmat fokozni és a napi gondokat;
c,söl<l<''nteni lehetne. A sok százezer· ujgazdának a kez_
ne.hézségeh el bh kóZ\:a., senuni fellu?szültsége nin_
_Csen, hogy legyürht~sse ezen a téren is az aimdálvokat
t.essék az illetél{eselínef{ határozott utasitásba ~dni ~
gyógyszerészcknek, hogy köteleseli az összes permetező
·anyagokat líiadni, illehe tartani, de nem :megkötni Jw_
z:ét, lábát.. hogy kötelet is csak recepüe lehc t adni}
mert sokan öngyillwsok lesznek
1

. Ha a bordói lé készitése körül felmerüU: nézet~:-lté
res~k. a helyes m:ederbe jutnak, Ug;\' ezuttal 'elértem
~é~omat, de a témaköt oiJan óriási, hog.) e lap hasáb.annali: kiilön t·o~atot liellene nyitni, melyben válasz
· es VISzonválasza minden hozzászólónak közölhető Cél:
a gyóg,rsze-részetnek a természettudományokkal való
l)~alitikus megismertetése és a demok1:ácia megerősi
tese.

:am

Vitán felül áll, hogy a kimondottan bizalmi foglaL
kozást végző gyógyszerész utbaigazitása mindenkor a
legjobb tudása

és leUdismerete szemelőtt

lesz a hozzáfordulóknak

átenged\e,

azt

tar:tásával,
bizalommal

fogadják és megfogadják, -ezt már minden vidéken mü-

ködő kattársatJu tapasztalta, hiszen a Iegltülönbözó'bb
Üg,ves-bajos dolgokban keresi fel a patikát a föld lnun·
"kása. Ezzel kapcsolatban örömmel üdvözlöm Kégl
L' l'0
asz adjunktus m e hó 27-ére bejelentett előadását,
amennyiben a. feh·etett kérdés
hozzászólására

:J:nunkaköréhez tartozna~

A követtcezö lentelet luu~tuk:
Kedtes Kartársak!
Éld.eklődéssel olvasom rmindig a "Gyógyszeiész''-t,
liülönö.:;en a szociális megmozdulásokat és ügyeket Ig)
a kollektiv SZf.rződés ügyét is. Helyes és régen üh ]j-

tott dolog ez . Szetintern azonban nem. tökéletes m::go;dás. :A munlmvevőnek biztosítja az emelkedő fizs-:·.:s:.e
'faló jogát, de csak elméletben, Betöltendő munlmh·e_
lye.knél a munkaadónak szabad \álasztási doga van a
szcméi~·I'e \onat.kozólag,
amit természetesnek találok
ÉS éppen ezért. tal{arékossági ;'fagy n1.-ás szempontból, ~
munkaadó lehetó1eg fiatalabb munlmerőt fog alkalmaz~
ni és igJ idővel az idősebb karf.ál'sak mindig neh:z::b_
ben és nehezebben fognak elhelJ~zkedni tudni és U nun~,lt magasabb fizetés helyett munkanélküliek Ieszn2k
·- Ezt kell kikerülni a I{ötelező k o r p ó t l é I{ o ...s
p é n z t á I r a1 l, mely szelint a munkaadó ·:ogyfor_
m.án .fizet a pénztá:tba bármilJ-en lwru alkahuazottja
van, a munka.vevőnel{ pedig biztositva van az eme:kodő
fizetése, még állásváltoztatás esetén is. N ein :'lzüks~ges
a k<lrpóüékos pénztár többi előnycit ismertetnem, hiszen
jóformán tnindenki \ismeri. Ha a sza.kszervezet Iti tudja
vh ni a kollektiv sz.erződést, ug) anolyan erŐ\el a korpótlékos pénztárt is el lehet érni Különösen 1ru; ami·
Imi az egész állnn11 lezetése a munlm.vállalók li:ezében

van
Egy másik kérdés a ,jogadomán;rozás.. Ez is egy
fájó pontja a gyógyszerészeknek" 'Legalább az eddigi
adományozási r ::ndszer Itt is üdvös a ldlátásba helye_
zett ujabb ):endszer .. a szolgálati idő és családi állapot
figyelembe vétele és az átruházhatatlanság
Kérdés
azonban, hog} a jogn}-erésr c· legérdemesebb kartárs ren.
de:In~zik-·e o:yan tőké"\el, hogJ az uj gyógyszertárt be.tendezhess.e ,vagy az ujraadománJozott berendezését é~
ánuaktál'át meg\áltha.ssa. Ennek megoldása, csak eg)
módon volna lehetséges. Ha az uj tgyógyszertárakat. a~:
állam állitja fel és rend.::zi be, a jognyertes pedig bé.L
összeget fizet. A gyógyszertárak igJ lassan átmenném~k
nz · állam tulajdonába· és idővel aiem tlogn} n és ut,ján,
iBet\e adományozás utján keiiÜineh: más kézbe, hanem
bétVirőL.bérlőre szállnának Különösen előnyös , 0 Ina ez
a Iendszer az u. n törpegyógyszertáJalmál. \A még 1 égi
kézben lev-ö gyógyszertáraltat is ily módon v.~heti át az
állam és a régi jogtulajdonos mint bérlő szNeJJelne tovább, Ez a gondoiat már régóta fóglalliOzt,a.t é 3 étde ..
mes volna részletesen kidolgozni A gyógyszel'észetre
nag) előn)' volna, rnert a bérösszegekből befo}Jó jöve_
delm.ct az áilam ujabb gyógyszertárak felállitásál'1a· és
g.) ógyszeH";szi
szociális intézménJek lét.e.sittésér e f.s
fenntartására fordithatja,
Harmadiknak .egy inkább gyakor1a;ti kérdé~, az ál'
szabvány Pénzünk ma már oly biztos alapokon njug.
szik, hog-' nincs már szüln:;fgünk ala.páralna, plusz és
Illinusz áremelésekr.e és engc.dménJekre, sem pedig
szorzószámr.a
EgJ uj siahi1 szab\ányra \an szü:{s2.
günk, melyhcz esetleges n8gyobb án áltozásoknál idő
szakonként <itlüigazitások jelennének meg A mai ta.xaszá!mjtás még kisfol'gaimu gyÓgJSzertár·ban is sok felesleges időt vesz igénybe.
Ha nincs kifogásuk ellene, legközelebb más tár
g:vakhoz is hozzászólók..

BROLLY IMRE, gyógysze1·és..:
BÁNo ANDOR

Der·ecskc,
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Vegyileg tiszta alkohol
előállitása
Az aJkOihol vizmenrtiEsitése ma mái megoldott iké1dés, Annál nehezebb azonban az ugyne> ezett ko-zmás
olajokat allwtó magasabb a}koholoh"TT·~tk (propi[alkohol,
butiLalikohol sth) eltávolitá...:;a,. Ezek az anyag{)k ug~'anis
nyomokban mindig jel!:::!n vannak az alikoholban és minthogy ve.gyi üselkedlésük az-on-os az alkoholéval, ezen
az uton nemig-Bn távolithaták el. JVlásfel1Ől a f1al~cionált
dJ~Isztiháció mélg a legfinomabb esZ'kÖz-ökkel sem 'á_
laszthatja el tö'kélJetesen az alikoholt tőlük.. Pedig éppen az ·alkqhollban lévő kovmás olaj mennyiségéne1;:
meghatározásám olyan összehasonlitó alkohalra varn
azüksfg, am21Iy t-eljesen me.ntres a m~U:gasa:bb alkoholoktól A pittslburgi i pm i h--utat ó intézetben most ugyan.
ebből a célból két el'járást is, dolgoztak ki egészen
tiszta alkohol 1elő:állitá:sára.. Az egyik !keresikl~delmi absz~ut alkoholból indult iki
Az .aUmholt 115 cm. magas
Fullel-fÖld rétegre öntfi&ilt\élk é.s megVátták, armig S'a.ját
sulyánál fogva keresztü}szirv;árgott, E:kkor az 1c.Jsetleg
még ielenlévő aldehideket vegyi uit:on távolitották el:
és ·az aJkulro[t hig sósavoldlattal 'Eileg) i i ve, j.smét.elten
desztilllálták,. A Fullel-föJkliön való álszivárg;á·s megis.
métlésével olyan alikohol :k!aptak, {lmeJ1y sp·e,ktJ ofotomé.
teure] vizsgálva, egészen tisztánaik bizonYult
A !tnálsik ut, am1211yhez· íoly,amodJtak 1 az alkohol va:Lame1yik vegyül.etéhől irnduH ki. Ene a céha ·ll:Z· ugy.
nevezett .észterek bizonyultak }regmiolgfe.1JeJ.ő'bibnek Ezek
olyan \eg~rületek, arm18ly€ik aJkoiholból és valamely s·ziCiives sm ból lkeletlkez,nek 'izkilél)és közbe..n
Ha 1~heitiÖJJeg
tiszta alkoholból 1áHitjálk 1e1ő az észtert, igen tulnyomó
tömegénél fogva ~z észte1 nJko!tlá&áiban c&ak az ~ti1hl
kohol vesz részt, mig a sz:~lnmleyzsé:kémá: cseHeg jP··
lenle\ -ő ~ a g a s a b b
a l k o h o l o k \~álto·
zatlanul maradnak viss·za Ha az észter folyadé·k, ismétdt desztináci6rval, ha pedig szilárd anyag, kristá~
lyc.sit.ással egészen USZit.a áUlapotJba:n állitható elő
Az
é:s·zte1 ekn~k az a tulajdolllságulk, hogy lugos anyagokkal ,, aló főZléskol ismét feibom}anak ·1és az lalikohol sza~
baddá válik, mig a sav a luggafl sót alkot Meg:flelelö
!!lav kiszemeléslé\'€1 e:ren a ke1rillő uton tehát toi~ran aL
iraholt lehet kapni, armely teJJI~Isen: mente·s a Qcisérő ma··
gasabb la)kol.holoildló\1.
A sz.ó!hamiorgó kisétletez·ők az
antinolbenzO'esa>ban taLálták meg a Jegalkalmasabb sa.
Vat. Ennek etné.sztmia az U:K)·neveY..ett bf'.nzokain, a gyakorlathan 1s .iól ism€l!t anyag Ezit ismételten átlnistá.
lyositottál{, .gye-ngén sósavas oldatot hasznMva oldóM

ffl,Q,9-f1-C4-t;
'ifÓ.fJfl&.tzer;é&.zek
ee.,.,.tenár;iu.~nC4Az ncár b,zonyosra v:ehető, hogy a CenteruíTiumi Bizottság Debrecenben .iunius 87-89ig külön ünnepséget rendez, részben pesti <Jlő
adókkal . Mindent elkövetiink annak ér<Lekében,
hogy 1ninél többen részt vehessenek e!t!eken
Pestet >megelőző c-entenáriumi napokon De éppen azé1t, mert ez a három nap megelőzi a
szept-emberi ,,Gyógyszerész-hetet", afféle próba-ünnepségnek is tekinthetjük Ta'lán okulha"
tunk rs belőle, ha zökkenők lesznek a megr-endezésben és tanulhatunk, ha minden Itekintetben
kitünöen sikerül . Ez lesz az első felada,t, egyelőre tehát erre kell minden figyel·münket és
lelkesedésünket összpontositanunk. Ezzel a kisebb teljesítnrénnyel mér hetjük le a szeptemb•eTí kiállás lehetőségeit és sikerét.
sze1 ül, majd kifőzött dioo.zt!:illált vizzel tölbbsz.ör is jól
meb'1nost&k A kiinduláskor 500 gr para aminobenzoe~
savns Eililé;;,ztett y·ettek, naui ebbŐ'l a krisbál'yosiitás és,

mosás ut.án megmm.adt,

ez :szolg1,á.Jlt 1további [:eldolgo_

zás:ra. E célból [két literes üveglombikat ÜSS'Ziarfolyó hü~
tő\· El láttak el é.s a lombikban 130 g,r nált11 iu:nhidroxidot

oldottak félJliter kifőzött desztiHlálit yiziben, A
kot únrá~!ba hozták 'és ttoko;r..atosan adagolták hozz.á a
m€g :ruedves knzokaintt Mmden ujabb adag ho-zzáadása
előtt megvál tá.ik, mig nz eJ:Öz;Ő teljesen felbomlott, amit
a súlárd an~·fl.g eltün:ése je}z.ettt, Miután ,az ·Eig'ész
.,
\';)fogyott, mé,g féló1a hoS!sz.at forraJták a folyadékot.
Axután a lombik t.·H:talmát l:eihütötték, a foly:adékot s6savval gyeJT~én cnegsm·am:yitotLák és az alkoholt nitro·_
gén.á.1amban ledesztilláltálk Ene 1a céJJ'a na:gyon tiszta..
és al ~t l~tSZ~lllillásxa még nem haszOOlt
alkalmazttik 'Mikor a gőr.bk hő11né11SifkJ<ete elérte
fokot, a dP..sz.HJláiá.st be..szünketMk Ezzel az eH,\.disSJll
a benzakain alkohoJtartalmiin1aik 85 .sz"áza[.é,kát
visszanyerni A rhE!X'llloé'k ugyancsak spektrofotométer:re1
!ValÓ vizsgálat alapján
a magasabb alkoholoktól telje-·
~en mentf'Slliek bizonyult,
(Anlyticall Chemi'Sltry. Dr. Loczka Alajos.)

A téma érdel{es, szeretnénk, ha a. kél-déshez
kartársaink hozzászólnának Vátjuk tür-elm:esen.

----·-

ÜVEG
Gyógyszeres. vegyszeres, kozmetlkal és egészségügyi üveg és
porcellánáruk, kenöcs és krémtégelyek, demyonok, ballonok

fR l E D
Telefon : 226-023.

Budapest, VII.,
Akácfa-utca 32.
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Gyógyszertári dolgozók ~ 8 nem -- rnesterlevelesek .
Azután
talám »tég arról lis beszéllbetnénk
~
,
no gy ep pen most lelkesedünk azért hogy nekünk is lesznek végre !gyógyszertári szakmunkásaink Hogy végre közelebb kerülhetünk egym~shoz, -mi gyógyszertári dolgozók, valamenynyw-n 'És akkor egyszer csak ránk kiáltanak.
- Coki, mesterleveles, noe nyulká.li bele a
rnester cseresznyés tál-ába.! Ne egyél be!e a
mester levesélYe .
Fogalmi zavar.
( szek'ely)

.

' . Ha nem ~uitnád kartá"'s, hogy mí vagy te,
rní m-errmondJuk neked. Hogy fe'lreértés ne essék, tmmészetesen 'csak azokról van szó. akik a
saját tárá.juk ~llett dolgoznak ugyan, '~te nem
a saját gyógyszertáTUkban Kívánesi vagy cimedre és társ~lmi rangodra? [Megmondjuk?
De ne
azt hidd, hogy ezt mi csak ugy 1w.r
Jiásból
Ennyire nem I'IJizol tá>No jó, akkor elárulerről a legilletékesebb 'Jbely; a KisOrszágos Sz<1!badszervezete értesített.
itt rn;ost nem akarjuk tllu:Lllgatní azt sem,
mtlyen nagyra becsüljük ezt a lu:LtaJmas
sz<tknwt tömör·ülést, ezt a szerv.ezett erőt a nédemokrácia szolgákttábatn
De talán éppen .ezért. Éppen ezért nem értHa enn·ek (lz elmult kilenc hónapnak a tMBeléptek a \KIOSz-ba a budapesti gyó'gyténet~t meg akarná irni vaktki, a béluegző korszertáqtulajdonosok. Ebbe nincs Ibeleszólásunk
Ve abba már anruíl inkább, hogy a KI OSz nyil- szakanak nevezhetné. Mert eb·ben olyan magy
JJán nem gy{igysrerész ügyv. elnöke kitanitsorli szerepe volt ennek a bélyegzőnek, rnint arnikm
bennünket.. Hogy kerekén kijelentse.:· 'll!em azok nem volt és mégis kettő volt belőle.. Keresték,
akiknek eddig tartottuk magunkat, haj'szolták, elzárták, ráült.ek. Nélu:L egy fontos
rrat körözte a bély•egzőt, máskor a /Jélyeqző a
iör;ől>en ahhoz tartsuk magunkat, hogy
bély:gzők sóvárogtak egyetlen nagyhorderejü
vagyunk
Folytassuk? Nem érdekes
ugytrat
után, Két bélyegző Vcer,es egy aktát_ Itt
Persze, maidnem elfelejtettük, 'hogy csak
a
bélyegző, ott a bély•egző, hol a bélyegző?
beszélünk és vitázunk és közben te, kartárs,
Most
végre
lelőkerült az ipazi, az egész tagtudsz semmit.
Előkerült vagy ui.iá,sziiletett. De közben
Lássuk csak Te eddig
magadról• stigé.
, azt hitted
,
uj
szöveg-et
·irt rá a kér'[elhetetlen, igazságot
mest er vagy, Gyogyszeresz-nwster Maosztó iaJJ:
,_."''"""' phar·maciae. Tévedtél Nem va-gy az HiMagyar Magánalkalmazottak Szabad
mutogatod a. diplomáitat Nem :érvényes
Szaknervezete Gyógyszertári Dolgozók
ő a ·mester. Csak ők. akiknek a gyógyszer·.
M.,;n.il•n.• dolgoztok "M er·t ők a mesterségüket
Szakautólya.
.ih~áll<ían üzik." Te nem üzöd. Te csak dolgozol .
I gy lett végre a. két vándorló bélyegzőből
tehát baJ van a lliplomád körül ők üzhd- ~ eg)Jet&rnesen az egész tagság, -minden gyógu.
téged de te csak akkor lehetsz m-ester, ha szertari dolgozó ügyének hitelesitője I gy ke
a mesterséget öruíllóan
r"iilt r·á szaklapunk első oldealára is az uj ci?n a
Érted már? Mer·t mi nem. ők .segítenek nemegváltozott időben. H ogy uj (értelmet nyer jen
Nem vagy önáíló munkás.. Csak a mester a régi, néha nw..idnem hitelét vesztett kiáJt
ut<wi:tás·a szerint dol,qozhatsz. Minden recept vány;
.elkéi•zitéséi1ől előzetesen ki kell Vcérned a Me sEz a lap a tiétek.!
vélemimyét Te csalc afféle végrehaitó(székely}
vagy.
Hogy is rnondjá az átirat? Mesterl<eles. Na tessék, végre ikímondtuk. Nem tahanem mesterleveles . MesteJLeveA Magr.ar_Szovjet Mü\elödesi Társaság SajtószoL
mester, leveles tészta . Bábeli hang- gálat.ából. (N .. V. Lazarev:... A gyógyszertan fejlődése.)
Hallod-e, Mester/Jeveles, mondd meg a
hogy neki sincsen más levele
nekik, hogy rosszul képviselik őket,
I_Jelesz-ól·"cak a legszigombban szakmai dol·
ygCliW•z."Bizzák csak ll'ánk. Mi tndjuk a magunkét.
Gognek is nevezhetnők ezt a megnyikttkoodáig. ho_qy ntég itt és
V égr e
a. gyógyszerészt a

N. Y. Lazare' 276 oldahai terjedő kön)Vében hét [e·
j.ey.etben tál' gyal ja a felvetett proh~érnát Uliközben az
el:SÖ hát"Om fejezetben röVid áttelrineést n.~ ujt. a vegyi.
1Brá:pia fejlődéséről és lEguJabb
1o~bbi

'ivmányairól,

~g

a

négy feje--.tet:ben a j;elen11egi 'gy1Ógyszertan külön,

féle vez.érgondölntait s a gyógyszertani oktatás· á.tsz('rve--Lésénf'l..k kéulés-ét teszi ,j_.zsgá.!lat tátgyává
Nem hi.
únyzanak a kÖTI) vböl

-a

pontatlans:ágok, rle ai szovjt.:·l

kritika tne-gáJlapitá:sa :,;ze:d.ut ll.)il\án-való éltékei fol.)·t.án hasznoE ulvasu.rl~nyu:l szoL.g'ál uzon gyógyszerészek

és orvoso'k számára, akik valam.ely oknál fog,·a neru.' ki.
;a.z 'ex;lel a kér dÉ:SSf'l karrt:s.ol?-to:;
szakirodalmat

sérhetik figyelemme-l
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A hároméves terv a teljesilés utján
(Befejező

lkö2llemény)

EredménJeink különösen értékesek, ha figyelewbe
vesszük, hogy la ';kezdeti nehézéségek és tervga.zdasagi
tapasztalatlanségunk következté.ben az első hónapokban
a beruházásokra jóváhagyott 623 mil!ió for''ntot sem
~asználtuk ·el 1egészében. De ma már teljes üzemben va.
g)'uttk Sajnos egy kicsit elkapott bennünKet a siker és
4Iig- bes7k1ünk nagy épitkezéseinkró1: 1a I\fátr a vidéki és
~reiss Manfréd erömüvekró1, melyek tnegvált.oztatják
áz ország energiamérleg~t: a (Péti Nít:::ogéngyánól,
mely' kenyeret ad a rnütrágyáért, az uj állami fonódá ..
ról1 mely .a mag-a 72 OOO fonóorsójával felöltözt{'!t ben-·
nünket. Épül Középeurópa legna-in·obb viHamossági
gyár·telepe; az uj Ganz Villamossági gyái Ujjáépitjük
l)iósgyőrt. ózdot ;és nehéziparunkat. Uj bányavidékeket
tárunk fel Mezőgazdaságunk számá:t•a gép?k ezreit adjuk Hároméves tervünknek ezek a !nagY .kérdései saj.
~os hétköznap1 akká \á:ltak, Napilapjaink és folyóira
iaink egyrésze számára IHekus !Dönci fontosabb mint a
~atalmas építkezések,
amiből kenJ··ér, ruha és életszin_
vonal emelkedés lesz a tn~agyar ·llép számára,
PÉNZGAZDÁLKODÁSUNK
Hároméve!'i tervünk pénz~azdaságilag is Iriállta a
próbát. A nagy beruházások és a megeme-H m1mkab?rek
P,s árak -ellenére !temzetgazdaságunk eg~ ensulya biztositva van s a gazdasági életünk m'ndennap0s fokozahn
h:mosodása trnellett az egyensuly továbbra rs fenulTiarad
Népi demokráciánk legnagyobb ~>,redménye a~, hogy már
~nól is rnódunkban
'gondoslwdni, hot;,\ ff'jJődő n~111zetg.PIZda!O;ág'Ullk által termelt Wbbleté.rték nf' a Itizsák
mányolá!'!t szolgál,ja, hanán11 a klolgozó ~Jülliók élp,tszin-.
Vonalának fe.Hödését és a szoc1alizmus nagy ÜgJ ét

an

.A Hami költségvetésünk lösszeáilitásánál Ts e.z a.
Rzemp~·~t játszott szerepet. Az .1946-47 évi állami
költf3égveMs, amely tisztára elméleti 1szám>tii.snk ·~~P...nián
.J:észült. az államházta)tás összes 1kiadáo;q t ~ Rilliárd
4-21 millió ferintban bevétel!>it 4 r·nHHárd 046 n:-illi-"i for!ntban, a hiányt 375 millió forintban iuinyoz'a eV; A
, kö't~?gvet-éssel s 7 embe_u ?..· 'birátók -ínt w~ etler;vet.(..st hoz.
tál{ fel hogv a kiad:isolf nem a ::;züksél!letnek m"'del!~1ően, bevételeink ~ledig ",e!TI. az orszá p: t~hen ifjelöképes_
ségének figJ"Plemhevételével \.annak előirányoz\ a. s i gs
I.J. stabiliz:'ició megrendítéséhez vezet.
Az állarnh:lztalf.ás 1946-47. évi tényleges !>H~dmé.
nJ""e: 4 983 millió Iforint bevétel és 5.4-28 mHli<) forint
'dadás volt A tényleg'es hiány tehát. 445 millió fo1int.
Az elő'Tányz-a,t 8 5 -száza1ék helyet a. n.;ány tehát mind_
ö-;sze -g 2 százalék volt. E számok ismeret.éb;<>n :ld hi.
pze'>n mosf. .'1948 . ~auuáriában nincs miért hi:.wnyitanom,
jogy tavahi költségvetésünk igenis a stabilizác.'ó fenn_
tartásának yolt az eszköze
Az 1947--48 él.:i köUségvetésnél a]a-tn:ető ui szempont. hog-y 1947. augusztus 1-én megkezdődtek a. h:L
rornéves terv beruh:izá.sai amehekne'k ezé\i e1 ői1'áBY·
zata egymaga 1 milUárd 596 m~llió forint r"' ebből az
1947-48, é\i állami költségveMsben a háromé'"es terv
beruháT..ásaita 800 nüUió futint \an előirányozva Au·
gusztus óta az illetmények és bérek is i'melkedtek, az
ársz.'moualban is változások álltak be ,:\legemeltüli: je_

lentösen a költség\etéSi tételeket is Ig~ a földmhelést
61 5 millióról 'ti 73 )illiHiói a, közolüatásügyit 52 mi!liór 61
l OS mill 'óra, a néu.ióléti minis".térü.tli: ét 81 millióról
152 ndlióra EmeltUk a többi tárcák költsé~'etés§t is.
Világos hogy a pesszimisták az 1947-4$ é\i kölL
Ségveté:;be~t, Imegint -csak igen jelent-Gs hián J t vártak
EUenkp.zője tödént.' Az 194-7-48 léd kö~ts0-g\ :~t.P:::b-:m
bár a kiadások és bevételek meghaladják a 75 ~nilliá1d
forintot, a tavai:vi 375 millió fm int h'ánn)-al -sz~n h2n
több mint 25 millió forint hevételi f~lesleg van ~lő'rá_
nyoz"Va,, A kétkedők és akadékoskodók azonban azt h
mondhatják, hogy más az előirányzat f:s m::í_s az ered ..
mén:r. Tudomásul vehetik, ugy· a kétkedők, mint az
a,kadé.koskodók hogy az idei költségve-tési 'évből már
5 hónap mult el és a he,,ételek eddig 67 imillió fminL
tal haladták n 1eg a kiadásokat
Ez is döntően liözrejátszott abban, hog;\ a december \égüe tervsze1üen ~1-őiránJzott 2 m'lliátd forintos
bankjegy kibocsátási meneh'endet egyetl-en fozinttal sem
léptük tul Hmmadik hónapja tartjuk egy szimonalon
a ibanlijf'gyfm galmat, Ugyanehkor a jegybank \ál t ótárcája 1673 millió forint. Ez nagJOB kedvező arány é~
főké::-~t def1ádós pénzpoHt.ikai beavatkozás sze:n•pontjából
bh j<~lentő:~éggel. Az ~~2mu1t hómtpol{han ·két izhen is de_
flációs ~>fnzpolit ka se,>dtségéH~l Hrt.i.ili: vissza 1'! spe:..
kuládó roha·Hát a fmint eUen, s fektettlik kétvállia a
dollár ú; atanysp?.h:ulánsolu•,t, -o;'a]a-mint az árdrágitókat,
akik sokmil'ió fOI"int l. eszteség árán tanuiták meg, ho~)'
<lZ árak a dE,mokrádrihan nem nőne]{ n.z égig. A hitelállomlny 48 Száza!ékát áii:uni NPtőleg az állami kezel~_she vett vállalatok kaptlik ~A többi a mezőg-azd:.lság
ra.. a szövetlwzetelue, a magánipana- és ke:resk~delemrfl
jutott.
Né!li demokráciánk politil<ai sikete \an 2zel\ben a
számokban, ana mutatva, hog.} Uz államositott Nemzeti Bank 1na már szerves 1észe a nagy <wmzdi célolmt
kGv-Eti) ~lemoktata gazdasági polit-ikának. l\'linden töre·Jc
vésü.nl{ oda irán}ul. hogy h~N:mrosan ul{yanezt rnond_
hassul{ el a most !?J!arrd tulajdonba vett nag-yhankoluúl
is Mindenesetre a nagy szervező munka megindult
hog} a mag~-<H" nép H';l eif·ékéböl szenett bank\' ag~ ont
vissza;d:!!k jog·os tu 1 :J.jdonosának, ~t magym né1mel{
Segitséffül hiviul{ •:hho a munkához a bankok értékes
tiszh isel(ígárdáját
KüLKERESKEDELJ!üNK
lHi!li:e! esli:edelnli folg-aimunk n:ég nlindig csali: a
háboru i>Jőt1inek 50 százalékát é:d el. Az a fe,jlődés,
ami az elmult éH•kben volt tapaszta'ható, t:tcü mán~o
san következett be a 1whoz:-tt.a1 é·3 hhitel oldalán. A h2hozat:al roh':lmos ftdlődés~ meHett a khitel :ne:n tudott
hasonló mét ~ékben en:.eltiedni lés igy kiilfo1galmi m-érlegünk jelentős mértéh:ben passziv :\Iinden tö1ek\'ésünli
akth \á tenni kiilli:ere~líedelmiinkeí A háboru előtt kL
viteliink 60 százaléka nJcrsan,\aghől állott 19:!-6-ban a
kivitelnek csak ·36 százalékát tettéli ki a n) .e1~anyagok
UK)anezen idó alatt a behozatalbau a n)'ersan)agok értélu~ 40 százalék1 (;l 7fi százalék t a em~ lkedet t
Abban, hog-y il) en dön W j :l\ nlást sikerült dérnünk
elsiísOI ban annak , an szerepe hog-~ gazdasági politi..,
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kánkat a ~zomszédos demokr·atikus Ol'Szágo~kal szoro:
sabbnt fogtuk Mi nem akarjuk elhanyagoint la nyugah
iaeokat Tisztában vagyunk azzal, hogy a n._vugateuró_
áruforgalom számunkra k<m'IIoly lehetőségeket tarto_
at. Ugyanakkor azonban azt b,ndjuk, hogy nagyobb
fávlatu együttmüködé.sf, amelyre iparfejlesztést és általában iparpolitikát ~yugodtan fel lehet !épiteni, első
sorban azokkal az országokkal kapcsolatban !remélhe.
tünk, amelyek ugyancsak tervgazdálkodás Utjára léptek
Ennek a.z együttmüködésnek jelentősége tulnő az al.
kalmi üzleteken és tulajdonképpeni \jellege abban domborodik ki, hogJ tervgazdálkodásunk fejlesztésénél a
magyar gazdasági érdekeit is figyelembe 'Veszik, Igy
~zután érthető, hogy ::t 946-ban behozatalunk 64~ százaléka, kivitelünknek pedig 155. l százaléka a tervgazdálkodást folytató országokkal volt kapcslatos. lh'en a
szov.iet és ,jugoszláv !kereskedelmi szerződésünk, különö_
sen a Jugoszláviával lrötött L;. éves együttmüködési ter·_
vezetünk
M:ndeme gazdasági eredmények es nehézségek végiil is egJetlen síkon találkoznak espedig, h::>gy gazdajö;ági és pénzügJi politikánk Imennyire tudja szolgá1ni a
dolgozók jólétét
KöZELLÁTÁSUNK
A közellátás ~é;rdése is evvel kaprsolatos Közvet.
tenül 13 felszabadulás után a közellátási kormányzat
csődbe jutott.. Eltesztek a l{·észletek, megbénult a köz.·
Ie.l{edés és azétzilálódott a vé-greha.jtáshoz nélkülözhe.
tetlen ~íllami közellátási szervezet. Teljesen meddő lett
volna minden kisérlet a hatósági ellátás feltámasztására és lényegében más ut nem lé_vén amellett, hogy
igyekeztünk a dolgozók számára. biztositani az akkor
tfnyleg léletet jelentő létminimumot szabaddá kellett
tennünk a forgalmat. Késó'bb, amikor soJ·ban felszabaditottuk •a baromfit, tojást, a zöld9Pg késöbb :a lmlm_
r!ca és sertészsir· Br·át. tiem csupán azt a célt szolgáltuk, hogy a r·ejtett készletei< - amint történt is piacra kerüljenek, !hanem ugyanakkor a tenndési ked\'et is fellenditettük
Ugyanis a miezÖgazdaságnak feL
tétlenÜl idő kellett teljesitbKépessége kifejlesztéséhez,
rúeg 'kell~ttl erősödnie és a jövőte 'kiható alapvető suJvos h~ba lett volna, ha a közellátás pillanatnyi é.rde..
keinclf szolgálatábarn megakadályoztnit '\o1na fejlődés-ét,
Azok sorából akik csak azt vették észre, hogy a
feJ~zahadifott áru !ira átmenet.jleg magasabb a ·kelleté. nél elégedetlenséget váltottak ki az ihren intézkedések
n~ mi. kommunisták kell, hogy mess~ebb nézzünk és
néha, keU, hogy :a pillanatnyi rosszat válasszuk a beiyes
cél eléréséért Áru most n1iár meglehetös bőségben áll
rPndelkezésre, részben t.artaléka.ink ,Js· vanna:k és a
kormányzat főfeladata nem annyira az arnellátás mint
~z ár- és bérszinvonal olyan !összeegyeztetése, 'ameh
ujabb inflációs veszél:r felidézése nélkül tudja biztositani a maximális 'fogyasztást és ezzel a dolgozók t.nunlmképességét
Am•·kor az aratás után felállitottUk kenyér·gabona_
Íl~"€rlegünket, mintegy 16 ~zel' vagon gabonahiány mu_
tatl{ozott. Nem késlekedtünk, er•él:Yes :rendszabályokkal
?egy a minteg:r háromha·d ellátási szükséglet kiesé~t
Jelentő hiányt pótoljuk Csökkentettük a feladagot
~épszerütlen intézkedés, hát a mi fejadagunk még min_
~:he Iuagasabb, mint az 'európai államok átlagáé Rá~osi elvtársunk \segitségével sikerült elét'nÜnk hogJ a
s:O\~et korlmány iS haLadékot adott 6.600 vagon jóvátetelt gabona szálUtására
Elr·endeltük a.z elszámolta.

:ai

tást is ami eddi~ 2"500 :vagon kenyér·gabonát eredmén:rezett. A lnég hátralétő hét hónapia a szükségletünk
15.700 'V'agon, amelyben a finoml'szt-ezükséglet is benn·
foglaltatik. A finomliszt helyett részben rizst ~s kását
adunk, a szüksé.glet tehát t:l.2 700 va'gon.. Ebből máris:
rendelkezésr·e kill 4 . 500 vagon Biztosan befolyik 5.221
vagon összesen 9 700 "agon. tA fennálló hiánJ még ke_
f·eken 3. 000 vagon Ez elő !kell és elő is fogjuk t.erot!I~'
teni! Kenyérrel most már- kihuzzuk aratás;g,
Cukorel]átásunkról máJ' szólottam . A burgonya-elJá.
tás körül néhány hónappal ezelőtt mutatk(IZÓ zavarole
elsimult-ak. a zsír- és szappanellátás iavulóhan 1\'an.. De
a dolgozóknak teljesen :jogos az a kö\etelése, hogy 'eL
látásuk folyamatos legJ·en S a. hián:oY eili:lu>:kben.. mintl
l.;:eny.ér, liszt.. zsir. t~j, vaj, rizs szappan, ezért igJe\f'!
zünk a kötöttgazdálkodást ugy kiterjeszt-en·: hogy ::1 doL
gozók egyre nagJobb fejadagokban részesülhessen :k
Azonban az életszim;onal kérdése l;na n iá t Ú~m
egyenl-ő az élelmezés kérdésé\l
mint voH a fElszaba.
dulás után eltelt l(ét évben )fa már ~~ 'dolgozók öltöz'"
ködni aka.rnak. uj lal{ásh!\. akarnak ltöltözni r?diót és
biciklit altarnak venni. Igy ·~s van rendjén: Azért iépit-:k
ujjá a dolgozók az országot, hog)' itöbbjük hgyen
A cipő ~s szövettermelés eredményeíró1 má~·· he"'últem Ezeknél a legnagyobb bai a drága volta. 0 1csóbbá
kell tennünli az árakat. ITextiliában a rnost épülő és a
n'iég ebben az ~vben me.ginduló pest?J:Zs·ébeti nagy áHam'i
fonoda segitségével anm-ira növeljük a terme1ést. h ngy
feltétlenül enyhül a hiány
KINEK l';RDEKE A RÉ1!HIRTERJESZ'IÉS'1
De meg ke-li mondjam, a dolg'ozókon is mulik, hogy
Burgonyánk elég teirnett az idén,
hagym1a is Culn:unk, gyufánli: és sónk is últ bőven A
J eakció IJ·émhlrterjeszéséből
mégis pánik lmletkezett és
lnJnden számitásunk telbmu1t. Végül is a reakciósok é""
a spekulánsol{ legnagyobb ÚIÖH1ére a dolgozók Isokkal
drágábban intottak burgonyához hagymához, g};ufához.
mint juthattali ~olna,
Textilból is elég- van. De. ha mindenki hL~ tér'-ásan
vásárol, nem tudun}{ előbbre !jutni
ne legyen hiány!

A KISIPAROSOKRóL ÉS

KISKERESKEDöKRőL

Itt érdemes néhánJ Rzót szólni a kisbreskede1emMiért veVk fel állandóan a k.Prdf'st:
ho,!!y Hhidálni akarjuk a kiskéeskedelmet és a. · kisipa .
H•st? NJilvánvaló. hogv a kérdést a_7.krt veti!( ff>l mert
részben i ól ~1 ,eg:y nekik és flHil{ egzisztendáiukat Demiért féltik? Hát nem látiák. hogv a demolnácia min.
den törekv~se ~z éietszinvonal emelése? Er. több árut,
több Rz.ol,!!áltaf.ást je~lent. A Standard-R"yárat nem kérhe.
tem fel rádiÓ1p megjavítására, " vizvezet.ék_csapoJmt
sem a Weiss l'\fanfréd-gyár hozza rendb~-. dpőmet is a
suszterhoz viszem iavitani. A kisipar a hároméves ten·
vel ee::ditt fog :virágzani az 'ország javára -Ps hasznára
A kiskereskl"de1emr·e is szükségünk van, Több ár·u több
fog-~ as,.tót' .iel~nt. Mi a ldskereskedó1mek nf'm adhatun '!t
különlee:es jogokat Mi e~Tet tehetün1< érdekülfben, rlP,
az mindenkinek egyformán érdeke: árubőséget almrunk
mindenbó1 teremteni. A több-i már a ke1·eskedö dOlga A
fogyaszt.ó ug\anis nhhoz JPegy aid két filiénel oksób·
ban adia az ?r·ut Jószándékunkét t a \kisiiJal'tó1 és ldskereskedelemtól esetébe e_gyet khánunk: ler.o.enek szöH•t
ségeseink a spekulánsok es feketézők elleni hal'cunkban.
Le~yflnek szihets~gest·ink a dolgoz;J nft} é1dtke~ szolgá ..
latában.
ről 1k;!':iparnSI.
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Magyar Gyógyszerészek Centenáriumi Bizottsága
Bmd.apest, VU., Akácfa ucca 45.
Nem mondunh: ugyanilyen biztató szót a nagyke_
resh:cdelem ama része felé, amelynek létezése gazdasá.
gilag nem indokolt. A feleslegesen az \áru utjába ékelő
dő nagJliereskedelmet fokozatosan kikapcsoljuk, -leépit.
jük Ezzel is olcsóbbá .tesszük az á1ut

öSSZEHASONLITÁS IKüLFöLDDEL
Az utóbbi időben mind szükebb lés szükebb téne
szoruló reakció gJ·akran tesz Osszehasoni:bisokat a küL
földdeL A nyugateurópai országokban: Angliában, Ftanciaországban és Olaszországban tartós a gazdasági válság. JsmJerf'tes mindnyájunk eJőtt, hog) V\.nglia öt évre
szóló hatalmas lamerikai kölcsöne néhány hónap alatt
semmivé foszlott és az angol kormán;\ kénytelen volt a
hagyományos brit életszinvonalat jelentős ID.é·rtél{beu
JeszáUitani, Franciaország az infláció rémével kü~d
Mindennaposak a \sztrájkok. Az árak {l'ohamosan en~l
kednek Hasonló a helyzet ülaszorSzágban1 ahol a munJmnél'küli.ek száma lmegközeliti a 2 és fél milliót,
A svájci Szövetségi Tanács legutóbbi ülés~ bizottságot Ji:üidött ki \az áraik és a bérek megkötése rkljából
·- mivel Sl·ájcban inflációs jeLenségek mutatkoznak. Az
amerikai Egyesült \AHOOu,okban az élelmiszerárak ~gy
év alatt 40 százalékkal emelkedtek A világ egyéb ré_
szeiben 1s infláció, sztrájkok, llJllgt.aianság, polgárháboru.
Szomszédaink közüil :mindnyájan ismerjük Németország és Ausztria helvzeté.t. Tudjuk, hogy Ausztria Ma_
gyarországgal ellen~étben, nem az ország belső erőfor
r ásaira, nein népének önmegtartóztató munkakészsé.gére
épitette gazdasági politikáját, hanem a ~ülföldi hatalma:]{ segitségére, Az eredmények amei;\·eket ezzel a
módszenel nyugati szomszédaink Ielértel{, mégcsak tö-
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gz6gyszervegyészeti laborat6rium

(Budapest,

v..

Pozsonyi-ut 1. T. 123 -373.)

Készitményei a Közintézmények GyóglSZ~rrende
lési Utmutatóiban a mai napig a következökéJ~n
szerepeinek:
OH. PRIMOLAX 1i2_es yén~t c.-;om
szaibadon
1/11181. PRIMOLAX 12-es pénr. csom
sznbadon
PRIMOVEROL 12-0 g1 p-énzt cso~n
szaibadon
S.EDliVAL tabi 10-e.s B. I 8Z·nbadon
I/IIÍVBBI. PRIMOLAX W-es t>énr. c><c,n1
szabadon,
PRIMOVEROL 120 g1 pénzt c~om
szabadon.
HYPNOBROMID !iqu 180 p;t \Pénzt
c3om sz.alJ.adon
SED IV~ tahl 10-es szabadon
f'!ISTIIB!II. SEDIVA,L tabl >Z<ubadon

Telefon: 422-126
ndéke seJI?< annak, amire mi hi\ atkozhatunk
Nyomor
és kétségbeesés, népkonyha lés alamizsnás katonai csajkarendszer van náluli Idáig jutottak!
Csehszlovákiában és L-engyelországban megközelL
tettélr a háboru elötti tezmelés mértékét Jugoszlávia
meg is haladta azt és ugyanezt !mondhatja el magáról
a Szovjet-Unió is Azok az 'országok tehát, amelyek ia
népi demokráda alapján állva, a tervgazdaságo-n ker-esz_
tül a szociali:timus felé haladnak. nagyobb eredménYt
értek el, lnint ahol a tó'kés gazdasági rend szempontjai
érvényesülnek. De ha nz ö eredményeiket hasonlitju!c
össze a magunli eredményével, akko-r Is meg kell álla_,
pitanunk, hog) gazdasági ;életünk ·helyzete kedvezőbb,
mint Nyugat-Európa győztes mszágalé és az elszenve_
dett nagyméretű háborus pusztitások dacára 'elérjük azt
a mértéket, amlelyet a szomszédos népi demoln·ácia ut-.
játa lépett országok lfelmutatnak De van tul ezen még
egy fő szempont: függetlenek vagyunk önmagunknak
épitünk uj hazát.. Nem vagyunk gyarmat és (nem leszünk! s bár· tulnyomGan csakis s.aját erőnkre !támiaSzkodunk. mégis napról-napia erősödünk

A SZO'CIALIZMUS UTJÁN
NéJJÍ dcmokrác:ánk további gazdasági megerősödése
atl'ól függ, hogy mielőbb elérjük és tulszárnyaljuk a
régi rend munlratermelékenységétf csökkentsük termelé_.
si önki;)Itségét.. Népünk életszínvonal emelkedésének ez
a rgaranciája.. ez a reálbérenlielés és a hároméves ten
megvalósHásának utja . Nehéz és küzdelemteljes ut, de
ahogy Gerő elvtársunk legutóbb a Magyar Kommunista
Párt nevében összefoglalta: "Nemzetga.zdaságunk a
még meglévő eHenmondásol{ és eiientét.ek ki'l{üszöbölése
és megszüntetése után továbbfejlődik a teljes hannó·
nia, a szocial''sta gazdasági r·endszer felé<r
A felszabadulás után szé,p számmai akadtak, akik
azt jósolták, hogy hazánkból nem lesz többé ország VL
lágszerte elismert ujjáépit.ési sikereink dacár·a még ma
is szép számmal vannak ilyenek. Ha a rosszindulatu jó_.
sokon mulott volna, haZink nem Indult volna meg a
felvir·ágzás utján De megindult . rn.ert ruig az iparbá.
rók, a nagJtőkések és nags-·birtokosok csak pénzükk~
nőttek vállalataikhoz, üzemeikhez és birt.okaikhoz, á
munkás, a. bányász, a paraszt és müsza:ki értelmiség
számára, munkáj'a kérdése élete kérdése, lA felszabadu.
lás első idejében a bányászok ntiérnökök fizetés nélkül
kenyér nélkül ~.ez;ért dolgoz~ak. A parasztok ezért kinlódtak Biztak munkájuk eredményében, biztak a népidemokrácia jövőjében, tudták hogy áldozatvállalásuic
meghozza a maga gyümölcsét
A gyümölcs érőbN1 van. Minden becsületes magyar
érzi, hogJ a szakadékból, meiybe a ·sreakció taszitotf.a
hazánkat biztató üt.e:J:1~1ben kifelé jutunk A felfelé vezető uto~ gazdaságpol~tikánk biztos utmutató. S ha igy
)esz, ha ennek szellernében dolgozunk, to\-ábbra is ha;r.ánlt politikai és gazdasági összefogásáért, ug) bizoll) os,
h.agy hamurosan ol)"an életszin'\onalat érünk el
amilyent a magyar ili-v még nein i$tnert.
VAS ZOLTAN.

(Befe,jezö közil.em€.ny )
Nagybritannia GJ·óg~ szerésztársas~igának negyedili:
nuüköd-ési területe a szakmai érdekképviselet. meiJet
1921-.ig, a National Phafmaeeutical tunion, azaz Nem.
Zeti .Gyógyszerészszövetség
megalapitásáig, egymaga
Játott el. Ezen ujabb gyógJszer-é:szegyesüiet megaiapi.
tásána:k igen komoly gazdasági okai voltak, Ezeket a
gazdasági okokat a következökben egJrrészt ázért mon_,
dobn: el, hogy lássuk, memuüe has!}nlö-ak sok tekintetben ezek a problémák a mi problémáinkhoz, másrészt,
hogy egy kis betekintést nJujtsa'k az angliai gyógysze.
részet .mai helyzetébe"
A tizenltilencedik század végén .egyes g)ÓgyszeréSzek a gyógyszerl{ülönlegességek áraiból meg nem engedett kedvezményeket )\ezdtek adni, ,,magyarul<r percenteztek sokszor a nagykereskedői beszerzési áron
alul árusitottak Ez az állapot tarthatatlan "volt, nenq
utolsó sorban etikai okokból is. Egy l\fr. Gl;rnn-.Jones
nevü leasteml-i, rendltivül agilis és ügyes gyógyszerész
állt az elégedétlenkedők élére. Külön árvédelmi szerve~.
zetet hivott éleh'e, a Gyógyszerkülönlegességek Kereskedelmi Szervezetét (angolul: Proprietary Artides
·Trade Assoda.tioll., röviditve: P. A T . A), melynek
tagjai: gyárosol{, nagykereskedó'k és gyógysz.e1észek, A
. tagság önkéntes volt és ez magában hordta azt, hogy
az erdernény kicsi /volt, Ezen ugy segitettel{, hogy eg~:
ujabb, csábitóbb szervezetet hivtak életre, a Gyógyszerészek Védelmi Társaságát (angolul: Chemists• 'Defen-ce Society)~ melynek t~sab: azok a gyógyszerészek ·leh3tf,ek a tagjai akik a GyógJ·szer különlegess-égel{ Kereske_
de!.n:.i Szervezetében is tagságot váHaltak és i.ezzel alá.
\·etették m1agukat ez utóbbi szabályzatnak is A Gyógy.
szerészek Védelmi Szenezete ana szolgáU., hogy a hi
.fóság előtt hivatalosan ·védje azon gyógyszerészeket,
&kik gyóglszerészeti tevél{enységüii közb~n lalamilyen
hibát követtek el, továbá tagjaiknak indemnitást bizto-·
sitott és a ldszabott pénzbüntetést is ez a szervezet fi~
zette ki, természetesen a tagsági di.iakból. Mondanom
Sem kell, hogJ mindenki igyekezett ebben a szerve.zet
ben résztvenni és igy az eredmény százszázalékos volt,
a percentezést siheriilt megszüntetni.

A ailgol gyógJ·Szerészet mai helyzeténel{ kialakulá ..
legjelentősebb fordulót az 1908 évi tör vény
cikk jelentette, illlely gJászos hátárkő a1z angol gyógJ'··
szerészek számára. Ez a törvénycikk mondotta ki
~gyanis, hogy l nem gyógyszerész is lehet gyógJ szer.tár tulajdonosa. ha felelős vezetőül gyógyszerészt al
kalmaz, 2, a '.kialakult általános kereskedelem mintájá
, ra megengedte, hogy egy vagy több gyógyszertára il!l
lehessen egy természetes vagy jogi szemilynek Ezzel
tehát megengedte a limited conipauyk, azaz a korlátolt
felelösségü társaságok ala.pitás~t is gyóg)sze!·tárbirtok..
Iás céljára., A Jimited cor~panyk alakitása abban az
idóöen áramlatszeriien !terjedt Angliában s a r·övidlátás
nem vette figyelembe a gyógyszerészet különleges
.hely~etét. hanetrtl! a gyógJ szerészi itevékenységet azono ..
sitotta akármilyen más ·kereskedelmi tevékenységgel,
Ilyen körűlmények között jött ilétre a_hatalmas Boots..
konszern, rnelynek ma a gyB.rmati fiókjain kivül Nagy_
területén közel '2000 gyógyszertára van és

sában a

majdnem annJi g.}Ógyszertára van a U'imothy White!
and Sons konszernnek is, melyeken kivül még szrinws
nagy g,Jógyszertári lállalat müködik. Közb-e\etffieg keil
megjegyeznem, űtogy Angliában összesen kb. 15 . 000
Ez a körülmé~y vezetett
g,Jógyszertár '\an üzemben,
oda is, hogy -a gyógJszertárak drogériai-, háztartási-f
fényképészeti cil{keket iS árulnak, nem. beszélve a nagyohbakról, ineJJeknek Orvosi müszettátaik, optikai
osztálJuk is van, sőt a nagyobb BooúLgyógyszertárak
még kölcsönkönyvtárt is tartanak üzemben
Megemlítésre méltó az 1911-es betegségbiztositásról szóló törvénycikk. meb alkalmazottak rész,é.re in.
gJenes orvos_ és gyógyszerellátmányt biztosit Ma 400
font évi fizetésen alul kötelező a betegségbiztQsitás,
1920-ig N agJ-· britannia Gyógyszeresztársasága ''o it
az egyedüli gyógyszerlisz egyesület.. Ekkor, mivel mükö~
dé.se a tulajdonos-alkalmazotti viszonyban nem volt kL
elégitő, vitatni kezdté.k,
hogy jogosult-e ilyen kérdé.
sekben dönteni, Az alapító okmány ezt a jogot lúfeje.
zetten valóban nem biztositotta . A kérdés ti!iztázásánt
az éz·dekelte·k között barátságos megegyezés jött l-étre,
me}J·nek érteimében ~gy elör·e megállapitott kérdésben
pert inditottak a. Társaság ellen és a biróságra biztáli
a döntést . A biróság ugy döntött, hog} a Társaság az
alapító okmány érteln:,ében nem lehet az egész gyógy_
szerészszakma képviselője Ennek alapján OTszágos
gyóg)'szerész konfezenciát hivtak össze és megalaldtot-.
tál{ a Gyógyszertártulajdonosok Szöletségét, meljr ma
Nemzeti Gyógyszerész Szövef.ség (angolul: National
Phar maceutical Union) néven müködik
Ezen szövet~
s·égnek a gyÓgJszert.ártulajdonosok 93 százatéka tagh1
és ezzel az arányszám\n1Jal a legnagyobb népszerüségnek
örvendő érdekképviseletek közé tartozik. Ez az aránl·szám egyszersmind ékes bizonyitéka jólszervezettségégének, ugy hogy érdemesnek találom müködését is is~
mertetni, Mielőtt azonban ebbe belekezdenél{, szer·etném
·főtémám~t befejezni"
1930-ban az }általános világgazdasági válság erősea
él'eztette hatását az angol gyógyszerészetben is. A
•gyárosok~ hogy lfor·galmukat fokozzák nem g.)ÓgJSze_
részek utján i-s hoztak forgalomba nem keresztes
gyÓgJ szerkülönlegességeket.
Ennek megakadáll ozásár a
etinditották a Gyógyszerészek Bt~Jl'átainak Mozgalmát,
melynek ker·etében a gyárosokkal egyességet kötöttek
Megengedték a gyáwsoknak, hogy a gyógyszer tára:k
kirakataiban készítményeiket hirdethessék és megigér.
ték nekik, hogJ' ké.szitményeiket a közönségnek ajánlani fog,ják. Ennek ellenében a mozgalomhoz csat.Iako.zott
gyárosok, szám szerint kilencvenenf köztük a legtekin~
télyesebbek is, kötelezték magukat. hogy készitményeiket csak gyógyszertárak utján hozzák forgaÍomba .
Végezetül tehát még elsorolo:nt r·öviden a Gy ó g) sze.
rész Szövetség keretében müködő szervezeteket, am~,
lyek a következők: 11. Gyógyszerészek Védelmi Társa.
sága·, 2 . GJÓgJ"Szerészek Kölcsönös Biztositási Int-ézet1•,
3. Gyógyszerészek Betegségi- és ör·egségi Biztositú
Társasága, 4, Gyógyszerészek Barátainak fársasága
5 Nemzeti Gyógyszerész Szövetség Clearing Bankháza
6. a: Nemzeti G,rógyszerész Szö,etség Gyógyszex~ná-·

A Gyóg;rszerészek Védeimi
Társaságának és a GJógyszerészek Bar·átai 'Iársaságának .(ez a társaság legujabb_ fonmija a fentebb emlitett bru:áti mozgalomnak) müködését má:r éiintettem.
A többi alah-ulat lényegét már neve megmagya-rázza
flárió Cs Jótálló Alapja,

i

A Szövetség a fentebbieken kivül még a következő
szolgáltatásokat in} ujtja: leltározás, adósságok nyilván..
1artásba vétele, védjegyez·és. taksa kiadása, hirdetések,
információs s:Wlgálat stb, sth Ezen kivül különböző tudumányos ~s Jrereskedelmi ismereteket· terjesztő köny_
ve.ket és táblázatokat is li"iad,
Ezeken kivül számos Itisebb jelentőségü szezvezet
tr .üködili a SzÖ\'etség .kebeléJJ. belül és az egész szerve...
zet nagyságála ~ellemző, hogy nyolcl'an tisztviselőt
foglalkoztat a Szövetség.. Természetesen minden olyan
hiz.ottságban. meiy báunil:ren aaza összefüggé.sben is
van a gyógyszerészi tevéii::enységgel~ állandó képviselettel rendelkeznek és ~aly nagy tekintélyne!{ örvende~
nek, hogy még a város-rendezésnek a szakmát érintő
kérdéseibe is hathatós :beleszólásuk lehet.
A iegnag;robb sajnálatomra a gyógyszerész~murlka
szervezettségér"öl, annak hiányában1 nem tudOk ·o~számolni, Kifejezett érdel\képviseletül{ nincs-en
AngliáiJan, de szükség esetén Na.gybritannia ,Gyóg)·~
szelésztársasága mül\ödik érdekükben,
~ársak ll:.iai

Valószinüleg igen tisztelt Ka-rtársnőiinet és Ka.r ..
társaimat érdekeini fogja, milyen ma egy londoni
'gyógyszertá:r
A gyógyszertár helyiségéuek kilencven
százaléka a gyári készitmények és melléktikkek raktá~
t'ozására és árusitására szolgál. A táraasztal a lievő~
közönségtó1 cll{ülönihe, a helJiség hátulsó részében található, ahol egy, esetleg lk-é.,t receptárius müködik. Az
ál~ványedén.)el{
egysze~·üek és a táraasztal közelében
vannak elh~lyezve. A fentie'l\bÖl következil{, hogy a receptma aránylag kis százalékát teszi ki a gyógyszertár Jotgalmán~k
A !kézieladási cikkek előre lecsoma....
:go!tan várják a vevőt, zacskóban soha, lehetőleg üveg.
heu exped_:_á1nak A,_ nálunh: használatos pordobozokat
ihegeli:kcl helyettesitfi:. A recepturafűlgalom nagysága
azonban ddékenként erősen liá,ltozik. ig;r pl, !Skóciában
csak ritlián rendel az orvos g)ári készitményt.. A történelmi hüség kedvé.ért megemlitem, hogy vannak ;r'égi
berendezésü és beosztásu, u, n. ,,kontinentálisH jg~rógy
C'zertár ak is, Jmelyell:: küLsőleg közelebb állanal{ a mi
gyógyszerlárainkhoz. A nagJobb gyóg)n5zertáraknak
penicillin tartalmu receptek részére külön helyiségeik
vannak, üvegfalakkal és üvegpolcokkal, frigidairrel feL
sze~
', ahol a készítéshez szüliséges eszközök stezll
állapotban várják használatbavétetüket Amiimr a gyógy_
szerész fehér maszkjá\al belép e:Jlbe a helyiségbe~ azt
h;hetnők,
hogy egy opel'ációs terembe n:rertünk bete_
k_ntést.
Remélem. sikerült önöknek

az

angol

gyógyszer~

l'!zet multjáuSl és jelenéről, ha hiányosan ~s, de hü InS-

mint az angol élet egy~b megnyil~
tehe ,-au sajátossággal, egJéni l\ülönöss-égg-el~

p.et festenem. Ez
\ánulása~

121

A GYóGYSZERESZ

Í 26

iS;-

Az angol gyógysze1észet

fejlődé,sének

bizonl sok m.oz ..

zanatát csak a szigetOI'szág izoláltsága, lakóinak saját,.
külön mentalitás teheti él'th€'t<ivé ..

ERÉNY! GYöRGY

A ga1abonci Szent Pél et dmü gyÓg) s:zetLár szeméJ,yes üzleti dogo.sibán~a PPtlo:vics Fullene teljesjogu
.-gfógyszerésnől
Pentz JánOs tPlje·s:jogu g~·Ógys;;:erészre
álh'llháztatott.

Dr Halmai János 1947 d:ece-mber l_i sztá':11un:kban
megi-ele1lt ,,75 iéives a kötözőv•atlta" cimü közlemén~-ét az
östet1ekhische Apatheker Zeitung legutÓbbi szánva ki..
:-. onatoBan k{,izölte.

HIRIK

Onn8i \'én)-ek letilt.á.Sa, n\· Dí,e-tzl László \'Olt l\1-á'r.
kó1há.:d főorvos -- bőrgyógyám, egy. tanárs:,g,éd Bp"
VIII, Gutenherg~ tér 4. I, 2. feHéeeel eHálto-t-t és Chocho_
lus Lajos Rökk Sr.il.i1du 24,. sz alatti lillrós b('teg nevére kiállitott vén,l-,eket ii,etiltom..
Hudap'ESt, 1948 fehr:uár há" 1.1.

Dr.. Jelenffy Szilár·d •··· alezre1E~

~

Gyógyszertári szakmunkások
Közöl;ük núnden szakosztályunkb11 tartozó
segédmunkás-társunklwJ, hogy az u . n. "l 11b o r á n s - k é p .z é s" végre 11 teljes megvl1lósulás felé közeledik Az >eWmunkáJalok befefeződtek, most nuir cs11k egy miniszteri nn-deíetr•e vagy h11tár ozatra vá.runk, may k'mond-ja, hogy egy rövid tanfolyam elvégzése és a
vizsga letérele után - a gyógyszertriri segédmunkás sz11kmunkcísi képesttési nyoer het,
Ezt a tanfolyamot a ~z11kszer-vezet, i[letve
szakosztá-lyunk r:endezi. Ezzel is Uetezni akC1rjuk, hogy az egész t11gság érdekeit képviselő,
céltudatos ntunka megkezdődött.· Ennek a tanfolyamnak; és vizsgáztató bizottságnak mtnden
tagja gy11kor ló gyógyszerész.
Kér.7ük segédmunkás-.trirsa.inkl1t, ifaboránsokat és techniloák11t, hogy hal11déktalanul jelentkezzen-ek szakosztályunkban (Eötvös-utcl1
25/a, III. emelet)
Ez a kiképzés természetesen szükség,essé
teszi azt is, hogy pontosan nwghatározzuk !L
gyógyszertári s.mkmunkás müködési területét.
Értsék meg· végre azok, lakik míndent elkövet'
tek 11 laboráns-képzés elgáncsoW.s<ir·a, mi nem 11
gyógysz•erész kenyerére töTünk, cs11k fel alatrunk emelni és magunk mellett ak111unk tart11
ni egy velünk együtt dolgozó munkcísréteget
Ez a tiszta szociális cél vezet bennünket .
Ennqk jegyéb.en és szelternében voér.Jük segéd-munkcís tá.r s11inkat: Jelentkezzetek a nemsoklíra
meginduló t11njolyamm Ne feledjétek el, hogy
a <mai naptól kezdve hivo..talos11n is tag,i11i lettetek a smksz,ervezetbe t öntörült gyógyszer tár-i
dolgozók közösségének..
Soha többé nem nyuJhatunk ugy a saját
sorsunk intézéséhez, 'hogy rólatok megfeledkezzünk So/w többé nem mehetünk ugy 13Wre,
hogy n,e vigyünk titeket is m11gunkkal..
Erre az erős elh11tározásra fokozottan módot nyujtan11k 11 községe<k és intézmények kezébe ker'iilő gyógyszertár·ak.. Az 11 tör-.etlen, egye'lles ~:<t, mely egyszer ta.lán, hamarabb mint
uondolnánk, -- az egész közegészségügy áll11mositásához vezet .
l
(székely)

G:yógyszertárát1uházás. A ITépjóiétí nUniszter a bu·
dapesü Aesculap ci~11Ü itJ ógysz;:_fl uár szem;élyes üzlieti
jogoshván;,át 118 . 974-~1947, számu J'•Em.deleté,el Sásdi
rmre teljesjogu gyóg)SZc-tésztŐl Sásdi Ishán telj.esjogu
gyógyszerészre; a lJu:da.pesti Baross cimü gsóg:',szrc~tár
személyes üzleti jogositványát 187 651. -1947. sz.ámru;
.rendeletével Csató Sándor lteljes,iogu gyógyszerészitŐL
J{eresztes K
Lajosné sz Re\-i.czky Alice teljl.:~jogu
gyógyszeté.SzJe tuházta. át
A ki;skomálOllli Angya'l
cimü gy óg:) s.zertár szenélyes üzleii jog;ositványa Pe:ntz·
János leljE-sjogu gyóg~sz:e;tészről P21rovics Ferenc teL
j.psjogu gyógytizf'tész!t e át;. u háztatott

r
JOGREFORM . A'n'(! n sok ~ egyre Nirel'
metlenebb é1 deklőclésT.e végm nekünk is meiJ
kell szót11lnunk, Uzenjük, hogy nem tették fél•
r e, a tö1 vényjav!L8latot "nem jurta meg" senki
De anúg .egy törvényjl1vw;la.t eljut odáig, hogy
törvény legyen belőle, nagy utat kell megt·ennie, A tör uen y _jogi 1 észét az lg11zságügyminisz·
térium is felülbirália Ez már meg is történt.
Ve csak ezután kerülhet sor a törvé:nyjavw;lat
indo/coláslira, mely terjedélméb . en magát a jaVC1slatot is- tulhaladj11 . Ma azonb11n 11 Wépjólét~
Minisztérium nui1· ezt a munloát is elvégezte.,
Igy t.ehát núnden r'eményünk meglehet, hogy
az igy felszerelt tör'Vényj11vaslat ham<trosan
törvényerőre emelkedik..
(sz.)

Gy<lg~szerészgJakomoktartás eúgedélyezése A \aL
1lás- él~ kö,zoldarási:igyi miniszt·U, ;t népjóléti mLniÍszt:::r.L
rel eg~ eLél tve, \a"; f'KJ etemi .gy:Ó.g.) ·SZel ész ké-pzésr-Ő'] sz ÓlÓ

32."U00~-1940 . VKl\f,_ számu ['ell'Ci€iiEt 6 §-a és a gyógyszerészgyakornaki gyakorlaJt S'Ziabál.)ozásáról sz-óló 9 1.3{}
, ~Ül43. V Ki\1 . s;;:ám'u rendellet 3,. §-n alnpjáln. az laJább
félsorolt
g) Óg;) SZf"1 tárvezet.cí'kol::.t
a1 gyakornoktar tás ra
feljc.gosito1ta: Ladá11Yi Andor, (Bpest,, VI .. And.rás~s~ -Ut
().5. Sz' 1nt Be r'lalmr gyógyszertár; I~ázár Józ·sd, Bpest,
TeliekLt,ér 3 De;ié'lü gyt; Sándor Imre, Bpest,
VIII,, Józ·.-;eLkötut 80. Nagyboihloga:E..r-;tZonj g·~ t.; Sa~
Jáno,;:;, Győr, Mn.g~m Koroll'a gyt; EndJéll1Ji Emő,
BattO"n.ra, Sa:J-vatox g~ t.; ch TaMesi Nagy Lór~ánd, Sz:úIsteni Gond,niseJ.és gyl (1!90.68·9-1!9:0.6-90/:
VI. VKJVI ~z,ám )
1

mül\Ödő patikák névsotához.
Gon(h h;plés gyÓgJ S'z~:d:ál Balatonföldvár (mükö194'/ nya.ru ót:t)
TlstétJen közs.égbLin U-évő f~ólk~
gyógyszertál :nem háboru:;; ok ok miat-L , a.n bezárva

S.z·eged<:n niJlCSeu nem

müködő

gyóg)SZ€Titár.

A,.; erdőbén'Yei gy;ógyR;;:eJ tár a·z: olaszliszkainRk a
Jiók.ia . Már 1943 ótn hntúsági jóváhagyással J3ZÜnete~.
Hf~}Jesbités

•

a hatósági kezelésben

lévő

gyóg~szer_

túi·ah·nál
Megváltó gyóg::;·S·Zle1tJár yolt tuJ!ajd KeJJyer<?B
György Halt. kEzeJő:je: Stdne1 JánotS,
Székesfehérvár. Szent Háromság gyóg:, sze1 tá'l- Say
Rudolf örök . Ható,.,ági kezelő: Fod01 István
Szent István g~ ó:g~ ·szenár ütla,jd Mathész
Hatósági kezelő: Vanó A Béla
Hygiea g, ·Ógyswrtár hatósági ik'€zelőj!E'I
december 15-:től dr. Agá1di Jáno·s gyógysz1erész ..

. Nagykanizsa, őrangyal gJ ógysze1tá1
~lő;. Pi:rané Henno1rt Erzsébet,

,,TER LA''
B U D A

A háboru előtti évek átlagának egyharmadára csökkent a fertöző megbetegedések száma. A népjótéti m1-uiszté.l iu-m egészség, édelmi főosztálya jeleiilti: a fer..
t~őzö bL:tegségek te-rén jHnUJál ban tovább j~Uvu]t az ország
egészségügyi helyzete, A fertőző megbetJE>gedlések szá ..
lll <l alig éri <::l a h:ábo1 uelő~bi ·é.vek átlagán!t11k egyharma ..
dát" A kiütés·e:s tifusz d,ani!.lá:rban lényeg)E~en kievesebb
m('gbetegeci:€st okozott, ~tnJ ,az eJmuJJt ével~ben . A dif.
térü-t mc-glJets.gedé.st~lk száma ug~·anosak csölkkenlt az
193'7--es :éw.k átlngának egyhannadát Sen-lJ éri et A ~I .•,
hen.) ~ka nyal ó megbeieg1:idtések f>ZintéJn ritkák G~,;e,t·mek. .
bénulásos megbetegedés jaJBJU!á[·han mindössre négy tö:r~
tént, A fővárclS!ban 1947 decru1her vég€1n 1,0:94",1'00. lakos volt, ev;:lk kÖzőtt 13{) 01(}0~el több nő, mint fé.riii. A
:::zületések száma hatal:masmr llU/E'jgnövekedett.. A halálozási arányszám dssz·aesett.. A ;mu.lt esz.tendőben: siJk;strült
Budapest tör.t.énelméboo elősZiÖ 1r a cs"'Csemőhaland-6ságot
a Hz sz,áza1él{ alatt tartani,
iBud.iptE:tslten a haJálokolt
között ma is a "lw1:madik J.Jegnagyohb pru!SJz:tit-á a lt:üdő
gümökói A főváros nemibeteggondozó intézeteiben ha

vonta 20 OOO bf'teg fordtul Jr!lli?-g, a beJt-eglétszám a mult
év 'É gén

Győr,

Gyógyszerászek

IgazoJási hir ek, 1948. mái eius 16-án igazülásr a ké...
!Ülnek: D1. Sükösd Júz.sef (41846-1946,.), C:sernus Lu ..
Iócs ('5123~1946), S?Rntpétióoy Pál (1274-1946)

Szövelkezele

P E S

T,

Hatósági ke-

vissznes~rtt,

·rumi u h6lyz-et javulását

bizltosit~

ja. A titkos plOstiltuciÓ fertőzöLtséig-e jelentősen csökkent ..
KitűnÖ'e·n

bevált a penicilli:Th-kezeltés, a gonDnheás b!~rt;e ..
reggeltől estig
:tartó gyógyJ;;e ....,~

gek 9ü rszázalé-ka

alatt teljesen megg_.)ÓgJ-ult. Ha-lálos baleset a mulJt évben 527 volt (1'94·G~ban 843

ihalJálosv:élgü öngyillkossság
289 (1946-ban 313). Az élelmisz-erhamisitások elsz:apo~
1

),

rodtak és a tiszti föon os azt javasolja, hogy a hii;njőiS'ök
kerül,jEmek az uzsora_ é,s mé.g inkább a munkásbii\óság

(Szabadság )

elé

Központi iroda, üzem és rendelés felvétel :

VII, KIRÁLY-UTCA 67. l, EMELET 7.
Telefon : 421 ~926

Steril kötszerüzem Comprimaták Betegápolási cikkek-

A GYóGYSí'!ER:ES:t

C s e r e ·b e r e
Fol Eucalypti..ért bármi chemikáliát adok cserébe,

s~tflke~etíi ű.eendek
G M. GöRöG SZABADSÁGHARCOSOK.:

Te ismersz engern és tudod, 'hogy gyakran
ökölbeszorított kézzel olvasom a tudósításokat
Sujnálorn, hogy elmult az idő felettern és nem
állhatok közé.iük. Azt is tudod, hogy engern
még ukkor sem behet és 'Bwbud félr··eérteni, ha
elveimet nagynéha ,.taktikat" szempontból humor bu csornagolom. A'ki az én '8Wvairnba mást
olvUB bele, azzal ha.sztc&la:n is .s:Wünék vitába. Hi-.
szen én abban a cikkben éppen azt kifogá.soltant, hogy· .egy nem .egészen baloldali társa.
ságot ugy kényszeritenek demokratiku8 meg·
rnozdulásra, hogy lleszuratjak velük a 1O forintos obulusokat Különösen ákkor, ha raadásul
még dicsekszenek is vde. Azt hiszik, hogy ezzel
u tizjorinto~ belépőjeggyel be fér kőz.hetnek a
népi dernokrrícia szivébe .
(sz.)
Többeknek : Szives.en lközJünk előirás'Okot, akár
komnetikai J,::észitm€lnye'k.rtÖl', recepturához szüikség.:!S
elői:raltokról, \'agy bá.l~mil:\'lel1! gyógyszerészi munk>ála.
talp-ól, Kér jük euevomttkozó kivánts.ágairkat velÜin!k kö·
zöloü
(M ..)
,_Kiváncsi" jeJ.ú.gBre üzenjük, h{)gy levellét a beküldött melléklettel együtt látadtuk a M.. M, Sz .. Sz . Gyóg.)·-·
fiz-~il'ész Szakoszály Int-éz<Öib,izottságá.nak (Buda.pest, VI.
Eötvös-utca 25/a.) felha,rs:;r)n!ál!ásll'a. Nievezett gyógys:W··
l'!ész1t egyébként feddléSel igazoltáJk..
(M)

ostrmn alatt elpuszt>Llt?
Gyakorlatilag az
a helyzet, hogy u hrJ.lrJtt nem ru/uiz/u;,t át sem
patikát, sem egyebet, Jellenben az élő igen Elú;.
meriük, hogy ez elvben igazságtalan. Azt is
tudfuk, hogy legfeljebb 3---4 ilyen eset vun az
országban. Nem hisszük, hogy ne találnának
megfelelő emberi jogszabalyt. uz ilyen kirivó
helyzetek tisztrizá.sára. Csak egy kikötémlnk le.
het.c vizsgáljuk meg ugy az npá,t, rnint u fiut,
hogy rnellettünk állnak-e, vagy az enen.ségeink
táborában . .
(sz)

Apr6hirdetéosek

Betegség rniatt Győ.r megyt~[ Kóny ruagyközség~ben
gyógysz:ertár bérbeadó Helyben háJrom orvos, vasutáL
l<lmás. Hege~ gyógyszertár, -Kóny
Keresem Baraczházy Jenő gyógyszer·észt Ak~ tud
n51a é'I1tesitsen. R Kovrá-ssy. Ist'\ áin Rec~sk.
Keresek kaucióval, bérbeV'éiJE"~lré, esetleg megvételre
kb 12 . 000-es tfo1galommal, pestkömyéki vagy vá'rosi
g~.ógyszertárat
Lehetőilleg H!ZOnnalra. - CUn; dr. Pn~'
Józ·sef, Szécsény.
Családi okok mi~tt felelős veZ!eltői állásomat ei.ese ..
t-élnlém !hasm1lóv3..1. vagy ibérl~ttel. Cim a__,..
kiadában.

_____

_______ _

ferrum. Albuminat Pulv. 20°lo
és 1annin. Albuminat Kerat.
korlátlanul kapható a gyógy.á,runagyker-eSked:éb'Elkben.
--::~:----:--··~-----

Vennék Dunántul köz-épforgalrnu egész l'leáHjogu
patik:át Cim a kiedóba(rl,
Mátra aljában, ,öt:Jezres köz~s-ég~ben, íővonal mellett,
t:,;aját házban lévő, jó fo.rg.altrnrl.L gyógyszertáram dcsel-élném dunántulh aJ] V ála:SZ!I: Családi okból" jel~gér e a
kiadóha k!érek
Reáljogu gyógyszertár: Tészemhez t!á.r;Sat ke:teWk
50-60 ~" körül:i gyógyszerész \S~tmJJéQJllélbem . ÉH~E'\klőd~
"E-gyetemi város1 ' jelikére a kiadóhivataLban.
Gyógyszertárbérletet keresek ll!agyobb v:á!rosban,
ahol ,gJmná-z.lum 4ls v~tin! Cim a kiad-óban
Jóforgalmu vidéki gyógyszle!rtáram c-saládi ilrorülmény:cdm k'ÖVettkez1t'ében! bérbe~ó.. Ci m a kiadában.
Reáljogu gyógys7.R.rtárat vennék. Cim a kiiad~ ..

yógyárunagy.kereakedés
Ismét a békebeli felkészótlls~ 4fl
b. oov6l ren~
Távirati clml Pharmachemla

Budapes

Bü•sl, Y., Gr. KIQelsbei1·11.
T e l e f 11 11 : 1!0---11511, 12Ó-i11&

UJ l

Simonyi P61

+ rizsnyák + dextrin·moltose

gy6gyárunagykeresked6

TehénteJ

Budapest, VI., Jókal-tér 3

LIICTORIZIN

Waldheim tabletta és tea magyarországi
lerakahi
Az összes bel- és klilf61dl
gy6gyszerkGli!nlegességeket,
drogot, chemikállót raktánál
u állit.
Gyors és pontos expediáló
helyben és vidékre.
123·269

normál csecsem6 táplálék.
Megs.t-.1 a megblt:ható tej be·
éa eltartá•ának gondját.

szet:~éa.tnek

Korlátla• ••n•yiségben kaphotó,,

1,

Ifi.. L,. D. Szegvár: Méitatlalndodló sorait nem tleÜJ.et
júk magunkévá" Sm.kit sem kötelezl:ue!tün!k a;rra, h01gy
z-árt levelezést fol) tas~on.. Kül!önben mégegyszer figyeL
mébe ajánljuk a már kö:oölt sz~rkesztöi üzenelt.Eit1 hogy
,szerkc1sztöségünk teljesen irnrgyen 1kJö.~etiti a kar:tán:sak
adás_v€lt1E·Ji kéréseit
(M)
Érdeklődő: Praktikus rooeptek közléslét rövidese])
megkezdjül\:, addtg is k;é!-jük Ka;rtá;rsu,n!k._'llt, lhogy a ki ..
vánt előirást isméltlelje meg..
(M,)
Dr. I{" Bp : :Mint hja, ön is sz:m·etne beilro.pcS101Ód~li
a Oe:nte-náriumi ünnepségek megrendezésé'be. öröm,me~
vesszük jelentik:;e,z.ését és jól eoott a dicsérő elismerés.
(M.)

Többeknek: Aprúhh:detésre, j:ei.ig!éB lJevehik:re vála~zt
csal..: válaszbélyeg ellenélben továbbit a kiadóhivatal
F . L. Vác: A g_yó.Kysz;erészek roegszóldtásM:ól szóló
Jlár sox irá.<:>át kös7..önjük. Lgen sok vita folyt terről a
kérdésről mát· eddig is. A :S'Zleptemberi Ű€1!1ltenáriumi-hét
kerei:ében rendez,endő előadá:s-sorowtba ezt a kérdést áS
ÍlétheEszük. Szemé],~ ittléte alkalmával aidcor ~Wljon
hozr..á ön is a kérdéshez.
(1\i.,)

ÁTRUHÁZHATATLANSÁG. Arnilyen hosz..
szu a szó, olyan bonyolult a válasz is er'r'e u
kérdésre A kérdés igy hangzik: kinek van több
joga az átluházásra (apáról fiura) az élő, esetleg nerir is idős apának, vagy annak·e, aki az

A

Calldialis decompensatlo
lllinclea esetében :

NACLARIN. cHINOIN

~g,~e.cúrz
Megjelenik havonta kétszer,
és kiadóhlva.tnl•

hazai digitalis lanalabál készült

Szerkesztőség

VU, Akácla-u 45. I 2,

krlstalyos iisszglycoslcla

Telefon: 422-126
HiVatalos órák: d u, ~!)-ig
Felelős szerkesz.tő:

Felelős kiadó:

HARANGI SÁNDOR

SOMOGYI SANDOR

Telefon 344-311.

T€1ed'on: 13f>-846

készitmény

s~ei:kesztik:

MARKUS

DEZSő

Telefon: 422--126

SZÉKELY

JENő

Telefon: 162-·S56..

LaptulajdOnos:
a M. M. Sz. Szakszervezet Gyógyszer·ész Sza!koSz.tlálya.
--Í:Ioffmann J5zsef nyomdá.j~, VII.: K81zinczr-uta 6.

!njectio

Solutio

Tabletta

Sup posiforium

