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; :_ ze,"con j,,le;"tőséGrü' hétnek minél nag"ljo!b•bszamegsz·ervezéséröl és s·iker~r ől gondoskoCL. janak.
Még r1lig inCLult •meg mris a jigyelnwt felhivó belső és külső ]Jropagrtnda megkezCLésénél, 1nár is felent/oeznek az ország gyógyszerészei. [{ ülönösen a vidék Gyalomn csak t aná- csot kérnek, de nem egysz,er ötleteket is felvetnek, r1 "Gyógyszerész-hét" sikerén:ek tudoés gyakorlati elmélyitésére Ki kell
'.hang:sulyo'm~mk,
hogy elsőso1 ban a 'Vidék fo!1 centenáriumi
bizottságnr1k
azt a ·hatáJozatát, hogy a "Gyógyszerész-hét"
keretébe -vílágszemléleti előadósokat ís beiktatnak.
lelkeselléssei jogadták a
Muwum felállitásút. KiCLerül,
majdnem mindenkinek van valanti féltve
őrzött kincse, <emléke, melyet jel akar aJánlani a Gyógyszerészi Muzeumnak Ter·ntészetes,
~gy minden muzeunvi tárgy mellett feltüntetJük a kiállító rvagy ajándékozó nevét. Hasonló
érdeklődés nyilvú,nul meg a tudonuinyos elfi.
adások ir(mt is.
SZÁZAS BIZOTTSÁG
Ez a széleskörü ·együttmüködési szándék
tnd!itotta arra (a még mindig névtelen) cente'nár.'unri bizottságot, hogy egy rországos száztagu bizottságat hivjanak élebe E bizottság,
és v·endeltetése szerint nvin&en tekintet.
együttmüködik azzal a szükebb szakmai
mely hétriil·hétre 'Budlrpesten üléHivunk ~ vá1'Unk teh6J mindenkit, aki

hivatásbeli ügyének tekinti, hogy ez a "Gyógy ..
szerész-hét" örök mnléke maradjon a gyógysze.
részek, a gyógyszertá?'i CLolgozók közösségének.
Éppen ezér't, amikor most nyilt felhivással
fordulunk a gyógyszm észet minden aktiv m'unkásához, ,hogy jelentkezzék a százM bizottság.
ba. nem csak puszta neveket kérünk, hanem az
önként vá.llalt munloakör rnegielölését is . Első
.sor ban igen komoly szervezési és muzeurni
gyüJtési jeladr1tokra gondolunk 'Kiváno..tosnalo
tartanák; lwgy ugy ',BudxLpesten, mint az or..
szág egyéb 11árosaiban és lcözségeiben kartár..
saink meghatározott körzetben vállalnák a mnzeumi tá1 gyak begy~jtését az Egyetemi (Gyógy.
szerészeti Intézetbe. Ezek a városi és községi
körzetvez•etők egyuttal megállapíthatnák lazf s,
hogy ki óha] t fel7önni a "Gyógyszerész-hét"-r e,
__ ki tart igényt esere-helyet.tesitésre? - letnek mrilye1Wk az itteni elszá.llásolási lehetősé
gei? - kiknek az e.lszá!Zásolásáról kell nekünk
gondoskodnunk?
M indez csak az első hang, a:mit megütöttünk A következő feladatokat esetről-esetre közölni fogjuk.. Az azonban nuir· most nyilvánvaló, hom! ezzel a százas bizottsággal olyan
munkaközösséget óhaitunit kiépíteni, mely a
teljes 8iker érdeleében le fogja győzni a legnagyobb i?-ehézségeket is . De számolnunk ke[!, azzal iB, hogy a 7elmdkezés mértéke szerint ezt a
tervezett százas szer·vező kört kétszázas bizottsággá 'is ki kell és ki is fogjuk szélemteni
Ezzel má'r azt is megmondtuk, Jwgy végső
célunk az egész szakma lelkes és tevékeny 'bekapc.sol(rsa a közös munkába. Urra hivjuk és
várj nk tehát kw tá J.sainkat: vegyenek r észt nbf.•

nél iiánwsa,bban a 'Magyar GyógyszO> észe/c
Cent&nári:umónak ~>tébíó mca,·endczésében.
SZAKMAI. KOSSUTH-DlJ
Ezt a példát mutató ötletet d r L o s o nb z y György kartársunk vetette jel a
náriumi bizottság legutóbbi értekezletén. Elgondolása szerint pályadijakut kelbene kitüznc
ktmagasló szakmai, tudonuinyos, ~zociális érileme/c juta.cmazásám Tekintettel arra, hogy a
bizottságban a Gyójá vezetőségének néhány
tagja is ifészt ves~, dr Losonczy kartársunk
teljes b>zonyossággal válba.lhatta., hogy 1en:e a
célm évről-évre 15.000 forintot megszava.zta.t
A Gyófa. elnöke ezt az össwget afféle szakmai
Kossuth-diinak szán.ir1, mely r1 kiosztáskor az
érdenw/c nagysága szerint kisebb, néhány eze-r
forintos, díjakra tagozódik. Az elgondolás szertrd er-re a ipályadi.ira. rMnden gyógyszertári!
dolgc;zó pályázhat -- tudományos munloákkal,
vagy akár csak egy hiteles cur-riculum vitae
adatszerü felfwrolásával. Ezeket a jutalrnalc(]jt
ugyancsa/c a "Gyógyszerész,hét" keretében fogják kiosztani ~ egy érem kiséretében, me.lyet
joggal és büszkén viselhet a gyógyswrészet
minden szalcmunlcása.
Külön jutott 'el hozzánk, de most már ebbe
a nagyszabáBu tervbe Jka.pcsolódiJc-belefFP e rg e l Y B~la kartársun/c 300 és 150 jorintos pályadiia, mellyel fel alcaria tá;masztani a Rounyai Mátyás-tanulmányi versenyt És itt, enuek keretében alalculhat ki az az országos te·rv,
melyben adományozásával, jutalnwzó készségével, részt vehet a kgtávolabbi vonatkozásban
is a t-magyar gyógyszerészet rninden sz,getecskéje. Kettő már van , a Gyój(]j és Sper gely Béla. Terméswtesen mindenlci tudm fagya, :hogy
kit Jeine/c az adonuinyából futalmazualc. - Jgy a
szakmai Kossuth-díj megalapítása kor látlan

cente-
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lehetőséget nyuit gyógyszerve(f.yészeti '(Jyáútk,
nak, nagykcreskcdii/c;wk, swkm.ai: é>dekelt~é
g•ekuek, hogy ebben a nw>admuló centmuiriun"
éremkiosztásban minél többen részt vegyenek.
(sz)

Magunkról
Szakosztályu.n/c ideiglenes intézőbizottságet
elhatározta, hogy "A Gyó'gyszerész" legközeleb_
bi számán a régi swrkesztőlc kö.zül csa/c H a-.r a n g i Sándor és Szék e l'!/; Jenő neve·
jog szmepelní, r1z előbbi núnt felelős sze·r kes"'
tő, az utóbbi mi'nt szer kesztő jegyzi a lapot ..
N e J!l e s János, rnint szakszervezet~ megbzzott kapcsolódi/c be sz~kba.pun/c 'életébe. E szer ep
jelentőségél rma, amilcor üzernek, hivatalok, igy
a gyógyszertári dolgozók rnüködésénelc suly- ·
pontja csaknem t-eljes egészében· a szalcszer·vezetben összpontosu.l, - •nem "kell kiilön Jcihangc
sulyoznunk .
U i •ember ként kerül a Za p hoz F a l u s
Jenő kartársunk, ki a fövő számtól "A Gyógyszerész" felelős kíadóia Falus kartársunkat
uem kell bernutatnunk olvasóinlcnaJc Éveken át
talán egyetlen bátor., ha1 cos ujságnak· a. "Füg{1'8tlen Gyógysze?ész"-nek volt kzadója Az ő
s.zaktudása, tehetsége biztositélc .ana, hogy ez
a szaklap - gazdasági vonatkozásban is a leg- .
jobb kézbe került
De ujra kériin/c mmdenkit, aki azt akarja,
hogy a "felszabadult" sza"Jclapun/c valóban a
szakma núnden dolgozójáé legyen, - vegyen
részt mínél tevékenyebben "A Gyógys,;erész"
életében . lr]a 1neg, dadogja el, vagy mondja
meg; mi az, ami egyetlen oember véle-rnényén
keresztül az egész szaknwi közösséget (é1dekli?
A JÓ' lap, de /cülönösen a. jó szalcszert,ezeti .·
lap, csa/c igy teljésítheti hívatását 'Sza/clapunk
csak igy lehet végre valóban - a tiétek .

Tichler- János
.
~
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Hogyan tanitják a magyar szabadságharc
történeiét a szovjet iskolákban ?
V Je[i1nov tankönyvéből.)
1849. tavaszán a. felkelt ma;gya>r nép kiűZi Európa számára, mint amilyenek a párisi jute az osztrák katon.aságot; a parasztok kezdték niusi harcok voltak a ,Nyugatra néme .
elfoglalni a birtokosok földjeit. A magyar par- (Volkstaa,t folyóirat: E~grantenhteratur ro!ament Magyarországot független állammá ki- vat, Lengyer proklamádó c. cikk)
. áltotta ki A Magyawrszágon megalakult nj
kormány, . e1nöke Kossuth Lajos ügyvéd lett. A
Az 1848--as forradalom onasr h&tást tett
magyar forradalom győzelmének óriási jeli~n- Oroszonzág haladó szeliemü ·embereir:e. . Szaltitősége "ehetett volna. Európá,ra nézve. A ma..: kov-Scserdin az ismert demokrata iró e]besreli
gyarok Ausztria főváros.~, Bécs ellern v?auihart:- azt a hatást, arrnelyet reá és környBretére az
tak volna A magym gyozelem az osztrakok fe. 1848-a,s francia forradalom kezdete gyakorolt
Jett, felszabadította volna az olaszokat is az "Nemcsak, hogy e!büvöit - ir:ta - de nrem is
osztrák elnyomatás alól. Az összes, európai ál- tudtuk elég >i.tgCY"esen eltitkol:ni lel!klesedé.sünket
Jwmok fonwdalhri erői erős támogatást kaptak a rezsim eJőtt, ·amely mindentébcr figyeLemmel
· volna. Az osztrák császár" egyedül ké-ptelen volt kisért"
· eJlen.á,llni a fonadiarJ!o,mnak és I. NikolájllO'z
Herzen, aki abban az időhén Franciaor.. fordult seg]Jtsrégért "Európa csendőre" szivre. szágban tartózkodott, elkeseredve b rálta a
sen küldött százezer katon>Í!ból áll'ó hadse;reger~ fra:ncia 'burzsoázia véres fellépését a munkás-·
Paskiew'cz parancsnoksága alatt Q\l[agya..ror- ság ellerr a jnniusi oopok után és ugyanakkor
igazo,ta a forradalmi jakobirrns tenoDt;
· szágra.
"Nem avatkoztam volna be, -- irta L Ni·
Felejthetetlen hatást gyakorolt az 1848-as
koláj Pa.skiewicznek - ha nem ;volna szó a mi forradalom Csernyisevszkijre Annak hatása
bőrünkről, vagyis, Ura neri.r tndnám, hogy a bé<Jatt érlelődött Cse.rnyi:sevszkijben az a gondo-csi és más :senkiháziak Magyarors:zágon, nem- lat, hogy felibétlmrül szükség van 'paraszt-forracsak Anszrtria ellenségei, de ellenségei a viláJJll dalom megs?ervezéséie.
· Ga.zembe:rek . é&
Petrasevszkij kruzsokjáMk tag:ja, Giigorrendjének és !békéjének
rablók, akiket saj,ár( béké11k érdelében ki keH j ev ,,Katonai beszélgetés" eim ü röpkatot it t,
irta.ni "
amelyben acz 1848-ws JJebrnári forradaloiTu ól
A hataJmas cári hadsereg az osztrák csá- volt szó. Ez a röpirat dicsérte a fnmciákwt,
szári hadcs'ereggel együtt elfojtot.!~ a magya.r akik között nincsenek grófok és urak s mindfon adalmat A magyar hadsereg parancSillO- annyian egyenjognak "Iri:ne az ehmrl.t évben kailt elfogták és felakarsztották Kegyetlenül ei- irta Grigmjev - felke]iJ a nép, a katonJák a kő..
bántak a parasztokkal is . A magyar f:a]VUlkbanl kockákból 'hnrikádokat lépitettek a vár~ba.n,
. büntető expediciók, katonai bir,óságok müköd· s meg.kezdődött a harc, a rette:netes csata. N o
tek. Ebben az időrben a d'ormdalmi owsz de
lám: a király az urakkal aHg tudott e:]men3mokrata, Csernyisevszkij, ezt j6gyezte fel nap- külni . Nekik mosrt már nem kellienek császárok
lójába: "Mint a. magyaro./c barátia., ki vánom, és ugy komrányoznalr, mint mi afa1v~ba'n vá-hogy az oroszo/c ott v.ereséget sz,envedjenek, 8 lasztóinkkal együtt." Gdgor.iw is felk.e:Jésnl
ezért kész vagyok életemet is feláldozn' . " szólitotta fel a katonákat
A magyar forradalom elfojtásának leoh2tőségéDe az 1848-as forradalmi vihar, amely
ről Engels a következőket iliita :
e:saknem minden európai államon átvonuJ,t, ·
"A forradalrr12.k éveiben a magyar felkelés' Oroszországot, ahol még ;nem érkezett cl a forelfojtása, az orro~z katonaság ['és2Jéról, ugyan- radalom ideje, elkerüLte.
oj!fÍiyanaiidiiiöíiiniitóiil"IIÍesíiiiiieniiíríiiiériiiiryÍIIII·mviioiil1tmrii:R:~ieiiiJieili~r·_;é;;;s_;;K;;;ö.;;.ze;;.:'P;.'_ _....,:C.;;,M.;;.._s.;;.z;;;.._;M;;.;;.:_·,T. Sajtószolgáiliatn.)
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A GYóGYSZERÉSZ
oldódott. Mái neín kell importálnunk !nessze tengeflek~n

Magyarország, mint

gyógyszertermelő

1\-la~ a nagy világé~a után,. míuden :tlemzet.nek az a.
tÖrekvése, hogy mdn-ös(;gi ujit.ásokkal népü:k boldogulását
eli:mtozd.itsák, jólétüi_{ s:Qnvonaláuak emelésével országukat felVir·ágoztassák.
p;ilaritásunkat bárhova is vetjük, a1 tli.émia és a
t-echnika áldásos gJümÖcsévei találkozunk lépten-nyomon
Hazánk tulnyomó többségben agrárország.. Mint
il:ren, fó'képpen gazdálkodással foglalkozó emberd{bóláll. Ha számitásunkat nem sietjük el, akkor éppen ez a
fétel kell hog:f buzdítso-n bennünket valamir-e. l\Iegen_
gedhetjük_e -egJ ol;ran óriási kataklizma után~ amelyet
a második világháboru jelentett, hog~ egy nemZict fele
esal{ az év felében dolgozik, llllig a másik 5-6 hónapjában a gazdasági évnek, a Saját hibáján kivül, n~unka
nélkül, a háza táján őgye]egjen.,
Nekünk kell tehát egy olyan lehetősé-g megteremtésével számolni:. )ami módot ad arra, hogy 3-4 ,m:llió
ember· 5 hónapos nwnkaér á ját gyümölcsöztető ipar rá
fejlesszük, tehát termeljünk. Olyan ipaii·-gyógynövények
megtelepitését k2ll szorgalma.zni~ )amelyek a vid-ék, ég_
hajlati és talajviszonya,~nak a legmegfelelőbbek Továbbá kutatás tár-gyává ·kell !tennünk olyan rost, ípaL
gyógynövények megte~epitését, amelyek feldolgozásx·a.
alkalmaslik Szövetek előállitására, továbbá la hiánJ-zóPI. celluloid t.artanw növények tezmesztését,_ meUyel a
parpir és müany~gok előálitását, illetVe készité;sét ser.kentik.. Természetesen ez-en telepeket máról holnapra
megv.a.lósitani nem lehet. Elsősorban a vetőmag hiánya
miatt, másodsorban nincs miitta, ailll!i.T'Öl lépten-nyomon
szélesebb körökbeill is meggyőződnének eZiek 3.ldásos
termeszt~z·ól
Az első (tétci tehát az ipaz·_gyógJ--növények megkedv-eltetése a parasztsággal
Hogy ezen nalgyhorderejü ipar·-gyógy:növények mag_
vait elöteremthessük~ szám!Olmmk kell elsősorban a fle_
rületek nagySágával~ másodsorban a legfontosabbal: a
nemzetgazdálkodás5: átváltássM, !tehát nagy- ker.ete-k kÖzötti mozgással. A kivitelezés a gyógyszertárak vállain
n) ugszik.
Látnunk kell, hogy &z országot legjobban
szinte pól{hálósz,erüen hálózzák be a gyógyszer-tárak
F:z.en k:s üzemek élén pedig szakava~ott, ltanult, képzett
emberek álla.nak.. A gyógysZJe:rtárak Imrületekre való
felosztása volna a legcélszérübb •Lenne egy főkeiület:

Budapest,

Rzeged,

Debrec~, Pécs ~.s Sopron. Három

mint Tiszántul, Duná-Tiszaköze és Du.

meliék_keiület,

állam

Iudom 1 hogy ez; ma mig csak utópia, ma.gam is igy
nézem, De jól esik leg.<tJlább bes;z;élni róla·:
b-fihden vidéld, falusi gJógyszertáT kapna 5-10 kat.
hold földet . Ezzel a ·IéiJéssel 'fogy ujabb fogalommal ·
meg~sinerkednünb:: \a földe.s gyógyszertár.akkal,

a

Ez

fö:d elsősorban a frulu közelében, jól szembe...:

tünö hel;ren és a falu legjellemzó'bb rninösé~ü földjéből_
It:nne egy,tagban. Ene szükség van, abból a ~Iból, hogy
adoi-t jó példával lehet csali hatást elérni.. Mintatelepek
megvalósitásával jobb er.edménJ t érh•etünk el, mint
bál:'mi mással A gazdálkodás a legnehezebben ujítható- . ·
talaj_ Ezek

SZeJ.1li előtt

tartásával kell számolnunk

telep fejleszt-ése a kiVitelezés allmJmával történik
első

tétel értelmében az ország

mezőgazdaságilag

fősulya

A világ, ha jelenl~g gabonaneműeliből

ke\'eset,

de

tulajdonképpen

ipar_gyógJnÖvényekkel

az

elérkezik majdan

foglalkoznak,-

néllrülöz is :égy'

idő, anllkor szinte ,fö.

múlik, vagy dó1 el soli politikai,

a

Iehát ezeltkel

lépésekkel

rteremtődnek

meg a föld~s-gjógyszertáraik
Napja:nkban m i n d e n n em ü vetőmagból ir.lí3gle..
hetösen hiányokat szern,cdünk Komolyabb termesztés
esetén nem tudnánk a parasztságot vetőmaggal eL
látni, már ped.g ez a mezőgazda,ság keretén belül vég~
zetszerü
Nem közömbös számunkra az az indok, hogy mtiÚél
olcsöbb és mfnél neulesebb

a

különböző feldolgozásokat

termékek formájában és száritásban Ezeket látnák el
ai mellék-kerület-ek
Különböző
vetőmaggal
kell a

a gazdálkodás .egyik legfontosabb alaptétele a prima és kifogástarlan vetőmag
Nem elégséges csak az -elóöbiek megt.eremtése, ha.nem
a-zok nemesitése, tökéh3t.esit.ése, egyik legfontOsabb té.
nyezője a. t~rvsze.rü ~azdálkodásnak. !A dróg nmdelése_
·ket egye-s intézmé-llytöl lehetne, ill a földes-gyógyszertáraktól rendelni,
parasztságot

ellátni,

hisz

tényező

oldja _meg polgárai sz;ámára . Az

1\la, mikor- Imitur ánk,

emelkedés utján halad,

munkabiJ·ó

li.épességén

gazdas~gi,

;termelési.

techilikánli a legszebb

kell hog,\ az állam

biztos'tsa

a JcgmCitányosabb áron a gyógyszereket dolgozói szánuíra.
DR PA!AI(Y MJHÁLY
eg) et.erni b.mÍ.! scgi:d, H2hr_ecen

gyógyszerfélesé-gekliel lep-

jük meg a yilágot..
Dé nemcsak a vidéki gJÓgyszertára.khoz ta:rt()zná ..
nak ~yóg;r- és ;iJ}iliii magter·melő földek, haneat~ uuegfe..
lelő városiakhoz is A különbség itt az, hogy )tem keU
széifor g<icsolni nag.\ on a földd, hanem a vároS ter-ülé.·
téhez kell szabni a magtermelő minta tetületet
·
A földes_gyóg_}szertárak munkássága a }iÖvetkezó'k~

ben nyilvánoina meg,

1Ezzel a lépéssei m;inden kisf ill.

ÍörJJ6-gyógJ'Sze-ztár hoz

}{ét ·okl.. gyógySzerész
felelős

Az egyik a gJ-ógyszer-tár

\;ezetője,

lenn~

végzi

legkedvezőbben

nekünk mind.zn vonalon minőségi gazdálk-odást kell lét1·ehoznunk

ge~ek. Az ipa.r _gyógynövén.reket nemcsak termelni kell,

helyben

t-ását a

é'g;\'fS országokban a lakosság

pedig a gyógyszertárhoz t;,trtozó föld felelős
Egymást .segitik és támogatják mm1káikban.

hane·m

-zünl{,
A di"Ógok feldolgozásához Rzinte nélkülözhetet.Ien az
alkohol. Nagytömegű d~ógtermesztés rnia.tt az alkohoL
_szül\ségletünk f~ megnő. CélszeiÜ mind;en olyan vidéken,
ahol szeszgyár van, Üzembehelyezésér-öl gondoskodnunk
5 minden olyan anyagot, amel~· szcsztartahuu,'ez:!n ér_
d,:·k szolgála1fába állitani Pénzügyileg természetesen a.
föides_gyógyszertáraklml lennének összekötteté-sben, s
eZzel ,biztositva lenne a lmrülett2k alkoholellátása. Szó1ő
termő vidékeken korlátozni lieB a kisüstök
letesitését
é3 terme~ésül{ kont:l:ng·~nsét, Inkább szotgalmazzuk a
szeszfinomitókkal ellátott szeszfőzdék telepitéseit és
üzembehelyezését Minden 1eszl{özt fel kell kutatni na..
gyobb szesztermelés elérésére.
Minden nemzet tÖI1Skvése, hogy a g.}Ógyszer fog;\'asz_

lö.sleg knutatkozil( ezen a. téren. Mi eleve Inem mérköz.
hetünk ~ nagy nemZI<'rtek hatalmas termőterületeivel,

nántul, ezek földrajzi és talajtani szempontbÓl szüksé-

Részben m:nt tincturák, ,extradumok, kölönböző chémiai

t-úlról.
..
Ezlen gazdálkodás bevez.etésél'el óriási anyagi f•eJ··
IÓ'dés mutatkozna m:nden vonalon. Ha a termelés ~~neL
kedésév<~l n~ut is tudunl{ az()nnal minden t~rmelt gyo~n:
>·,,e·n,,t 'f,eldolgozni, de mint JQ ers valutat a szomsze1.0
•'
.
'k
•
.
__ dos állanink is szivesen b:::~seréhre ma~. ~nyagra, ami.-:. 001 nekünk nincs, ha van rs, nagyon szuknrel i"'zndelke-

mindkett-őjüknek

tadozna.
a máSik
vezetője.

Igy

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

idő

a városi kereteknek megfelelő

szabadnapok megtartására. A földes_gyógyszertár földje
mintául szalgáljon lépten-nyo-mon
az ottaniak ré-.
szére.
A
g y ó g y n ö v ét n y e k
h a t ó -·
anya gait

folmzni. lehet

tszaks~a:ü

legszebb példa Margraff t(hténete

kezeléssel. Erre a_
ő

is gyógyszerész ·

volt .. Napoleon idejében az angolok blokáddal :akadályoz_
iák ineg Európát, hogy

a

gyarmatokról bármit is ka-P~

janak. A cukorkérdés ekkoriban nagy nehéz-ség,z.ket oko•.
zott. A cukorrépa kb . 1..5-3 százalék cukrot tartalmazoÜ, rövid idő alatt atemesitve elérték a..16 szlizamoo•

termelést.

Ezzel az eur·ópaí

cukork~rdés

örökr·e nt·eg..

"'49Jikeeulwl6kl1ét
~

fneh~~

~l

TaggyUl és
Amit hosszu hónlhpokon át nem sikor-ült
elél'nünk, az végre, szinte egyik mapról a '1n<Ísikra megoldódott. Pedig nem va.lruni >uíM.g~m;
gető dolgot akartunk elintézni. Mir;dössze arrol
volt szó, hogy igen sulyos hallgato~, ter·vszeru
és konok elzrir kóws után végr e kiállkassunk !L
tagságunk ,elé Be~zéljünk hozzájuk lés meghallgassuk őket.
Pedig csak azon rnult minden, rlwgy a, szo.
czrilde11wkrata párt gyógyszerész csopórt.iáook
i o b b o l d a l i v e z e t ő í 1t e rn t ü r_
é k, hogy a !J y ó g y s z e r t á r a k b a n
dolgozó gyógyszerészek és segédmunkásole közös
taggyüléselcen folytassá,k mun7c<!iu'kat. Ma inár
szinte hihetetlen, hogy megtörUnhet<ett az utol..
só nyári taggyűlésünk agyonhallgatása. Pusztrin azért rnert ez a belkes tagg·yülés .egyhangu
bi:6alrnatl~nsá go t szavazott a gáncsos,kodó ve;:e:
tőlenek és ki1norulotta, lwgy a gyogyszer'tár~
dolgozók :közös szakosztályban óhajtják !jövendő smsukat megtrirgyalni., Ezt hatriroztrilc, ezt
követelték .
Még szaksaifánk is kénytelen vo!t nyár, óta
rnindig ,..--· lmrisról beszélni Ma ..mar v~ban
képtelenJJégnek látszik, hogy •ebbol,. ~sodala~os
meg nem éttéssel, a dolgoz_ók ';;!JYSegenek_ sza.ndékos rnegbontásáva_l r;nnyt úliin ke~f3!!Zt'!"l b~>
ki 'is elvi kér·J,ést esznalhatott ÉS megts a~ to~
t ént. Lep 61(] ett r óluk, az akadé~oskodok:o_l,
minden érv és mírulen tiszta szándéka a, kozos
építő munkáook, .
. .
ők maguk már nem ts érvel~ek, Ici !8 ~~.IlY
tak rnrir az érvekből Csa,k •negraztak a fe.1;tket
a tagaiMJJon.
e.~.. azt mondtrik: rn. e rn.> Ezen
ez,en
a z é li e k r o nt b o l. a' s o n bktt
u o ,
meg a mi következetes, szocialtsta harcunk egészen 1nostanáig .
Valójában minden kartársunk, aki n ÚLJJ·
gyűlésen megnyilatkozott, err·ó'1 beszélt, ezt prtnafizolta, ezért lázadt
],gaz, ':h.ogy maga a ta_qsrig, hallgatott Igaz.
hogy maga a tagság alig hall;atta hangját; Nem
érvelt, nem lázadt. nem s.egttett szakoszalyun/c
előadói:nak. Lehet, h.ogy nyár óta elszaktak "
véleményük 111JÜvánitásától Lehet, hogy ez in
érthetetlenül hosszu rnerlő0és kissé beléjük faitotta a szót. IDe mé,q li'gy ís előállhattak volna "
J.érdéseikkel Legalább e,gy.etlen utat kereső
vagy utat mutató fel.szólalrisban.
De mi m.ost me.qtöriük ezt a szemérmes
félrchuzadást Mi ráb1:riúk őket, hogy szóban
és tettben vegyenek j észt a köz ös har·cbnn .: "
szaks.zervezet építő onunká.iribcm Mi eloszlat
7uk azt a mesterséges ködöt, rnely el akart''
zti? ni elöliink - munká.stársain/cat.
_
Jöjjétek hozzánk.. 8 e g i t s e t e k
n·ekiink, hogy segithessünk
j a i t a t o le'
Tollal és szerszámrnal. Aki
egyitlen téqlá.t is hmd a ,,za/csÚ1"!1ezet megdúlt.thetetlt:n vú;úhoz. az n ·iijr/Jt-; an-d :iü'rÖnket:
épiti Egyr;tlen szakosztál:<J elefével bele/oapc.soc
lóclik a ~ilág minden szaks~en1ezetének• . hatalrnas munkáiába.
(sz. )

t
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Centenáriumi Ünnepség
a Budapesti Gyógyszerész
Testületben
Már az utca képe is felemelő és lelkesítő
volt ezen a re<>'gelen. Innen is, ann1n is hata:lmas tömegben o özönlöttek a felvonulók, zászlóerdők emelkedtek a magas]ja, és a vidáman,
fel\szabadultall éneklő nők, férfiak tömege
olyan látványt nyujtott, amilyet mi -- meghamisi~ott már eius átélöi soh.o• a?!e!.őtt nem
~ láthattunk .... , Igy vonulhattak az emberek
azon az első március 15-én is, 1848-ban.
' A Testület könyvtártermét a hirdete'!t
Időpont előtt· már teUesen. me,g'!ölltött<; a bJlaJdonosi kar'. A Himnusz elenekiese utan Locherer Tamás elnök üdvözölte a me2Jielentel<elt; röviden vázolta a nap jelentőségét, . mBjd Len1gyel László, a KIOSZ orsz. ü~ elnoke em?1kedett szólásr:1. Lengyel kartars nagy· hatast
keltő beszédében vá;zolta az 1848-as esemény"'
Iket, párhuvamot vont a j•elien időszakkal és klf~jtette.. hogy mi Petőfi, Kossu~h, TáflcslcS.
sooll€illlében vivjuk és 'fogjuk bere}ezm a . magyar nép igazi felszabadítását _Ma ~- m;~gya1r
ru~pi demokrácia 1848 szellemeben orzo]e. a
magyar szabadságinak és mindgn j el ai ra mutat,
hogy a szalbaidiS'ág mell!é nagyobb _ d:u ab kenyeret a dolgozó népnek a nemzeti ]ovedeLennben v~ó ~egyre nagyabb részvételét, a '?;agasabb életszínvonal e]érését i:s bJztOSiibhatpk
Majd sor került a szép na,gy, vil1ágossz;ürke
márvány emh3kmü l'eloplezésére, melyen arany
betükkel a követmező szöve;g~ o1vashe1tó
--------A SZABADSÁGHARCBAN RÉSZTVETT
'GYoGYSZERÉSZEK:

--c-~-----------

Apostol J á nos
Peilich Ferrenf'
Bedsinszky Kál'oly
Szel'ényi VincP
Fáczányi Ár·min
Szigeti l{álmán
Fényhalmi Antal
Tamássy Károly
Ger zs ó J á nos
T han Kár·oly
Handtel Károly
VáJ ady Lajos
Jeiley Lajos
Veres Mihály
Kovács Albert
Zellet István
Zolyomi Wágner Dániel
A hazáért és a smbadságé,ft; 1848-ban még számos gyógyszerész. küzdött
l{özülük csak 'k;eve_
s2lmek nevét sikerült felkutatni. A táblát a névtelen hösi;ik tiszteletére €s a felsoroltak :emléké.nek megörökítéséle a centenárium évében ~melt.::
a KI OSz G;\ ógyszerészmest-exi SzaliCSO{Klrtja

Mikrobiológia a gyakorlati gyógyszerészetben
A Gyógyszerészeti Intézet nemzeti szirwlckel 'díszített előadótermében gyült össze f hó
H-én délelőtt a •gyógyszerész-ifjuság a oonte.
nárium rnegünneplésér'e Köztársaságunk mostani elnökének, l'!ldy Zoltánnak és a :köitárs~
sági esznte 100 év eWtti r111gy harcosai11Jak:
Kossuthna,k, Petőfinek és TóncBicS1wk képei
néznek le ránk a falakról, rnintegy szórnonkér·ve, hogy mit tettünk eddrg és mit szóndélco~
zunk tenn i a jövőb<en eszméik megvalósitdsám
és továbbvitelére, népünk jobb jövőiének <kioJa:
kztásáTa
És erre vártak választ vendégeink: Egy.e_.
temünk RJectow, professzor aink, a Sz<akszerve- ·
zet, a ',MEFESz és a többi s;;akmai és társarkile
mi szervezet kiküldöttei. A válasz pedig ez
volt: Keveset tettünk eddig, kevesebbet,· rnint
arnennyit vártak tőlünk, de mindent el fogunk
követni, hogy pótoljuk a rnulasztá.sokat és kövessuk 100 év előtti példaképeinket: 1848. fiataljait. Követni fogjuk őket a rninden11!api élet.
hc11'cában a haladásért. Ma rnegátlunk egy percre, hogy visszabekinttsünk 'a rnultra és levonfuk
belőle kz tanulságot, rnegbássuk. rni volt
helyes és rni bizonyult <tévedésnek a tör ·
·
távlatából. A mult hozzáseg# bennünket ahhoz,
hogy helyesen tüzzük ki a jövő utját és elkerül-.
iük a mult hibáit . Ez az ut pedig a né1rpel és a
népért élő haladó értelmiség rutja, A népi demokrácia egész..;,égügyének iólképzett, hivatásuk
magaslatán álló szakernbe11ei akarunk lenni,
mR.ltóak 1848 hőseihez, a 1mMciusi ifiaklwz és
a gyárak és földek dolgozóihoz
Ezt válaszolta a kérdésTe "
ifJuság a centenrl.;

iun~

ünnepén

r;s

C.zt

IU•II.''

megvalósit111ni la munk" hétköznapiain
(B

A kiadóhivatal kérelme
A hátralékos előfizetők felszólitó le,;eJ-ei }{ülön kiadást j-elentenek, amit természetesen a hátÍalékban
előfiz.ető tartozik '\iselni Enel szembe-n akadnak olya~
nok, aldk önkényesen Ievonjál{ ezeket a jogosan '""'""' •
mitott 1-2-3 forintokat

Arra kérjüli az érdekelteket, hog) ezen' fel:<ZólitáSI,
dija-lmt, amiben Csak a kiadÓhhatal k é s z k i a d á.
fl. a i foglaltatnak, legközelebb beküldeni
:ive•k·djenel,_,
».

A Szózat eiéneklésével é1 t v eget a benső
séges kis ünnepség, de. az1t hiszem, m<Igában
még mindenki dénekelte a régi Kossuth nótát:
lllsik eső kmikáta
Kossuth Lajos kalapjára,
ahány cSepp esik rAja, annyi áldás szálljon_ tája, Jtljen a magym szabadság! Éljen a haza!
Babwnk Ferenc

Itt kell meg.jeg~ eznünk azt a törpeg,}'Ógyszercészrek_

:'iltal tévesw ért<:lnwzdt döfizetési r.nódot hogy al{kori _: igénl-t tadhat a kt'lh'et.mún)l"S előfizt:i~-sn•, ha- a
kat utólag fizeti; ~z t"'i:tlbe-n ne-g) edé'. I.:' nem 25 forint-,
haneni 3x l O for int.

Dr. Turi Pál egyef. tanársegéd eliladása
]gen tisztelt Kentársaimi
Előadásomat azzal a me~tjeg,czés&el b~ll elkezdenem, hogy hir detetJt_ c1;"1e tulado~keppen
n<em fedi teljesen azt a temat, amelyrol ez alkalommal rövid á,ttekinté3t kiván?k nyuJtan_J
Nem fedí azéPt, me rt a mrkr_ ob10logJa tud?ma.
nya igen ~i terjedt, tárgykör<~be. n_em cs~pan ~
·ógyszereszetben, rUetve gyogy;tasb~ü, ,egfon.tgys~·b'b szerepet játszó !kówkoz.o baKtenumok
.tartoznak,
ow
.
•
•
.
• t '
tl n
hanen1 az eg:es.t,s~gi e 2:~ ~rma a
s:].phrophyták világa is, a tala.] ban,_ novenyeken,
vizben levegőben élő mikroorgamzmus~k sokinill'Ó f,ojtája, a~ ál1ati v_églén~ek, a sugargOJ?'k a mikroszkopos algak, sot a vuusok rs,
ha,,
bár
ez utóbbiaikkal· egy még f·'tl.bb''d
m a a . eu Omány, az ínframikrobiO'lógia fogla.lkozlk. . M_a
. vendégek vag:yiunk itt, ebben .;a gyon;yor u 1n1t,e~
z.otbe'n és napirendünk gerjncet a gy~gyszertar
mep:tekint§se, iliTetve Sacher . Pál kartarsunknak
társadalcmbiztosi.tási gyógyszepészettel k>;P~solatcs soron kö'J'etkezo előadása alkotJa. Eppen ezért legyen szabad ez alkalommal, a mlkrohio~ógia területének csak .egyetl~;r, o_ennu'',;
ket gy6gyszerész<?~ket legközelebbrol . e~deklo
szektoráv.al fogkükoznom: az.okka·l 11z u]wbhkutatá-ookikal, amelyeknek tárgya az ant·bwhk>:,mok modern tudö:rmí,nya, és azokkal a lehetoségekkel, am.elyek ezen ~ v~_Iületen 8 gyakorlo
gyógyszerész számára kinálkoznak: . '
'
Rég{~.n i~n1:e1retes, hO'gy az emben ?etegsegek jelentős ré>zét path.o~n mikro<;rgamzmusok
oko·zzák _ sőt az ultramikraszkop, ma<Jd az
elektronmikroszkóp felfedezése és a viruskuta.
tás hataimas mérvü elör.ehaladása óta. kiderült,
hogy számos olyan betegség1, amelynek okát régebben nem ismertük, va)ó j ában vir u:<-okozt_a
megbete,gedés Az ember i sze r vez:ten . krvul
Semmelweisnek már 100 évvel ezelott srikerult
felK•emü a ha.r:co1 a sze,pszis. kórokozóivaJl.-;-azonban belsől6" alkalmazható arutlbaktenál!s
hatá~:u szerek f;lfedezés<e és beve:zetése a gyóg-yászatba, sok é~tlzeddel később l'ezdődött csak
·. '"~~~- Hosszu és fán1dságos ut vezetett d a pe,_
felfedezéséig; a főhl: állomások ezen a:z
úton a suJLomidok voltak: e2lek az előfutárai
Fleming és társai ko'!Szakalkctó feifedezésének
A peniciliin jelentősége nem csak abban áll,
hogy vele a 1ncde·ria 11wdica a gyógysz€-r kincs
igen széles területen alkalmazható, gyakor.
L' llati.b
sok esetben valóban életgazdagodott, - de a [l<"nikapcsolat<OS kutatáso~-.: \ez.ették vissza
bakteriológusokat egy igen ikégondolathoz
legyen szabad azt

'''Elhangzott a l'nÚft'i!J.'i Z(J-·i

''""Pon, a MABI-ban.

J!íJrígy.sgeJéR>

mondanom: tudományos Columbus tojásához:
a pathogén csir ákat más mikroorganizmuSükkaJ
illetve az ezek által termelt és a bakteriumokra
nézve toxikus anyagokkal keH ]eküzdeni Azért
mondom, hogy a tudósok vissmtérwk ehhez a
gondola,thoz, mert már Pasteur, majd később
Emmer ich és Lőw is r án'lutattak a miklobiológiai antagonizmusb6l szárrrnazó lehet~g;eln}'·
Sokat irtunk beszéltünk már a pemcil[lmül,
tudjuk, hogy' ezt a ba.kteriostatikus '!'nyagot bizonyos penészgomba-fajták termelik A gombák és a pathogén baktérhunok bir<!dalma két
idegen világ; az el&b:biek a sa;v anyu k?zeget
kedVlelik, utóbbiak Iugos táptalll!JOll tenyesooek
a ~egjobban Életfeltételeik ann~ra külö_nböz- _
nek hogy szinte természetes: amr az egYliknek
jó, ~z a másiknak wssz.. Érthető, hogy antag~:
nizmus áll fenn ezek közt az aJac.sonyrenidu
szer:vezetek közt, küzde1ém, amelyb~n az ei·ő
sobll győz., a gyengébb elpusztul.. A !természet
különös j á<tilka, hogy a baktériumok egész sora,
a.mely kÖnnyü szerrel dacoJ az emb!ll'i szerveret
tenné.szetes védekező anyagalval, nem képes
felvenni a hm·cot a parányi penészgombákkaL
Az utolsó féJ,,századba.n, miába egyes baktériumok pa.thogéni~sa ismeretessé vált, a wkteriológiának fontos szerep jutott az olJVOSok
és gyógyill'lerészek oktaúáisában Az uj rendszerű gyógyszerészhall>riatók éppen a most folyó .szeme·sztertől kezdve, a multbeli elméleti
0ktatés mellé gyakorlati kiképzést is kapn-ak és
ha nem ís önálló kollégiumban, de a közegé:sz..
ségtan keretében megismerkednek a miilnobiológiai alapfo.galmakkaL Ugyanez a széleskörü
studium módJot ad nekik egwes nem pathogén,
de más szempontból jelentős_ milno.organizmusok megismerésére: ide tartoznak a rontos'albb
élesztő, erjesztőgombák és1 más al&osonyrendü
szenezetek. Az antilbiotikumok tudományának
'i<;'szélesedése és az ezzel kapcsolatos széleskörii
.gy ó gyi tá si lehetőségek azonl:Jan indokolJ:tá t~
szik a mikrobiológiai tanulmány<:\k kliberJesztesét és evek szán1ár a mind a r ends;;er es egyetenú oktatásban mind pedig a to'"áJbbképzésben
meufelel6 hely biztosítását. Ma már ott tartunk hogy tudjuk, hol keressük a kórokozók eL
Lenségeit Igaz, hogy a teriillet óriási, ellefnet
tévedni rajta: mégis ni, biztat6 eredmények
vannak és a már Jégebben is[nertetett penlclllin, streptomycin, thyro'thricin melilett ujabb antibiotikumok egész sorár61 számolhatunk be
Az első csoportba tartozó anyagokat _ba!'~
r i um ok termelik · a néhány fellrozott peldahól
láthatjuk hogy ~gyanazon szerveret különböző
antibiotikus ham,su anyagokat is. produkálhat
_ például a sokoldalu Bae subtili_s, az u, n.
s 7 énabadHns négyfélét is; a bac!l!lrott bacrtracint, eumycint és subtilint.. Ezek az ugylHUIZ?''
szervezet által termelt hatoanyagok nagyme1-
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küllönböznek egymástól a hatás módj ác
ban qua1itativ és quantita.tiv szempontból egyaránt" A bacíllín speciális mangan,tartalmu
táptalajon tenyésztett törzsből izoláli-tató ; sajnos, a vérben egy "antiibaóllin" nevü peptid
van, amely a baciHia1t csakhamar hatástaJanná
teszi, igy azután ez az értékes antiblotilrum
tlrerápiásan csak szük területre korláto;;;va
használható f·el A bacitracin a Bac. subblis
tenyészetéből bntyla:lkohollaJ vonható ki hasonlúan ahhoz az {Jljáráshoz, ahugy a peni~illint
vonjuk ki ugyancsak butylalkohol segitségével
a folyékony táptalajból. A bacitracinról vizgőz
segitségével vacuumban pároljuk l·e az oldószer t,
a vis.%amardt antlbLotikum egy szürkésfe!r&r
finom por, amely Gram-pozitiv kórokozókan kL
vü1 gonococcus és menirngococcus ellen, valamint kisérleti állatokon mesterségésen előidié
zett streptococcus haemolyticus és gázgar~mraH
na-fertűzés:eknél is hatásosnak bizonyult
Az
- eumycin alkoholos, vagy acetelnos kh•onatból
>.solálható, hatá~a többek 'közt bizonyos l>ugárgombáJkkal szemben i:s érvényesüL Végül a
subtílin alkoholos kirázáss'al elkülöni~hető po'lypeptidtermészetü ant]biotikum, amely erősen
savanyu kö"egben (kb pH 2-nél, vagyis 1/100
n. savnak megfelelően optimálisan) akitiv bizonyos saválló baktériumok, igy a tubmculosis·bacmus ellen is. A következő antib' ot'kum-cso·,
pmtot a Bac, brevis, .ez a ,tal,ajban élő saprophyta produkálja A tyro~hricin tul,<jdonképpen a gramicidin és. tyroeidJin kev·eréke €3 a
kettő tulajdonságadt egye~siti magában, Előálli
tása a bakteriumtenyészetbill ugy törrtén1k,
ho1gy három napon át 70 fok hőmérsékleten inkubáljuk a 7 O p H-m beállitott kulturát Ezenj
a hőfokon a baktériumok vegetatív sejtjei elpusztulné\Jk és csak a spórák maradnak életb,en,
amelyek a tyro~lnicint termel)ik Három nap
mulva a folyadékot sósavval megsavanyitjuk, aJ
kiváJt c-sapadékot Je;;zürjük, majd Iegtöményebb
alkohO"lal a csapadékból kioldjuk a tyrothricint. Ezt a1z alkoholos oldatot azután vacnumon
bepáiroljuk A tyrothricinbőll igen egycszerüen
isolálhatjuk a komponenseket: a gramicidin
aetÍ1e.r és aceton ellegyével kio1dható 1 a viss.ziammadt anyag a tyracidin Ezekről a nagyhatásu antibiot'kumokról már egy 'ko·ráb\J; gyágyST-er ész-napon beszámoltam: biológiai aktivitásuk igen nagy, sokszor felülmulj a a peniciWnét
azonban toxicusak, ezér,j; csa.k kütlsőleg a:lkalmazhatók A phthíocolt, mint ér dekesség,et
emeltem ki: ezt ugya1nis a tube r kulosis kórokozója termeli; a tbc bacillus nemcs,ak emberre:
ves7-edelmes, de a phthiocol nevü festéktermészetü 'izben O'ld'ádó hatóanyaga, amelynek
izolálása néhány évyel ezelőtt sikerült, igen kicsiny l/2~1 EZlelékes töménységben is gátolja
külö,{féle Gram-pozitiv és negativ mikroorg-anizmusok szapmodását.
A második csoportba tartozó anyago], sugárgomba-teJ mékek Az ismer t stl eptomycin
mellet idetartozik a streptothricin amely a
Streptomyces levenduloo kulturáiából állitható

A GYóGYSZERll:SZ
elő,

Tuürjdonságai hasonJOk a stPeptomycinhez ·
mégis annál valamivel kevésbbé hatásos, vi:
szont a toxicLtása nagyobb; hogy mégis sokat
kk>ér1etsznek vele még ma is és igyekeznek ezac
ket a Mtrányos tulajdonságait kiküszöbölni .
annak az az oka. hogy staJbilabb a Sitreptomy:
cinnál. Ez utóbbit cystein és máJa ammosavaJkl
inaktiválják, mig a stDeptotlukinre ezek hatá~
tal·anok A mycetint a streptocotcus violacem;
produkálja, ez Gram-nega:tiv baktériumok el~
[en hatástalan, sőt ezek inaktiválják
Az antibiotikumok harmadik, talán l•egrré.
pesebb csoportját az alacsonyrendű gomb'á,k .
termékei alkotják Ide ta11tozik maga a penicil:
Jin is, anrelyet két fajta: a P notat= és a P.
chrysogenum szolgálta:t A P notatumot ,n u.
n, felilleti knlturáknál alkalmazzák, mig a~ .
ipari termelés nagyobb részét alkotó mélykul,
tmáJs eljárásnál jobban hasZJilálha,tó a P chrisagenum A penic;lliumokon kivűl az aspergiJ_
lus-félék produkálnak nagy számban antibioti,
:lmmokat rMint tudjuk, ez a két fajta közelil
·rokonságban van, mindkettő az Aspergillaceae·
családba tadozik és 'a Mny<')g'es modológiai különbség köztük C'supán annyi, hogy mi.g az as~
pergi!lns-fajok konidiumta:rtója gömi:Jalaku, fel•
fujt, .addig a penicilliumoké hosszukás, hengec
res.) A táblázatban néhány ide tarto:zó antibiotikumot tüntettem fel (nyomdat9chnikal
okokból a táblázatot k é s ő b b i lapszámunkban közöljük), de •szeretném megjegyezni, hogy az aspeJgillus-félék közül 150, a
penicil!iumok közül 200-nál több a:z ahtibioti"
'kum-termelő fajták swma. Ha még te-l<intetbe
'esszük, hogy egy-egy fajta többf~le hatóm:y:vgot is termel, akkor könnyen mega,llapith.atJuk,
hogy az antibioti:kum-kutatásnak eddig ez a
Jegproduktívabb területe Az egyes anyagokforrtosabb tulajdonságai a táblázatból leolvashatók: noha sok értékes hstásu anyag van :közt.ük,
therápi,~.s é-rMl&:cn égy!1~ sem k~;:;:erti nng a
penicillint.
. _
A negyedik csoportba 1~2 olyan ant:blo_:
tik um ta<rto'T-ik, amely m a g a s a b b r e n d u
növényi vagy állati smweiet pr oduktuma ..
Ezeknek a kutatása ujabban igen biztató eredményekkel kecsegtet_ A fenyőfá.tól kezdve ,o
paradiesomig a le:gkülönböz&bb növények t~r- ·
toznak ide, különösen nagy számmal gomb-a,k,
moszatok, zuzmók Itt emli,tem a magyar raphanint; ezt Szegeden 1 etekmagiból állitották ~~?.•
de még egyelőre nem sikerült a toxicus kiseraanyagoktól megszabaditani, igy therápiás alka;l:
mazására sem kerülhetett sor
V égigtekintve ilymódon az
kat termelő különféle szemezetek világán, taglalhatjuk e 'hatóanyagok előállitásának jelentő
ségét, Azt hiszem, szükségtelen a probléma fmrc
tasságára rávilágitanom a gyógyszerkutatás tekintetében ; fontos azonban felhívn i a figyelmet
:n r a, hogy milyen jelentő·s a biológiai antago,
niz;mus kfrdése a növény- és állatbeteg,ége:k
gyÓgyítása, valamint az iparban hasznábtos_
mikroorgmüzmusok életmliködésének és hatha.

tósll!bb kihasználásának szB!11pontjáhól., Ha. ezt
a hatah11as ujabb mu-nksteruletet 1s atte>;;:tntjük, ha figs1elembc 1\f'S&z.ük, hüK\ E~::-:sz á·lla:~~~
háztartásunk a mezdga:das~g~ ~e' ·~~~ctes 1 ~\c;oJ,w ..
lis feJlesztésé1 e, fokozott 1par' kzlwszw,asco ro
van alapozva, akkor helyes képet üyerünk en~
nek a kér désnek nemzetga.zd.rksági jontosságár ól
is. Á][ami életünk gazdasági irányitói átlátták
a~ antibiotikum-kér dés r·eális érték ét. Elég egy
pillantást vetnünk a hároméves terv beruházási
programmjára: egyedül ·a penicillingyárbí,s fej.
Jesztésére és az ezzel ka,pcsü'latos kutatásckra
5 millió fmintot irányoz a terv elő, mig az öszszes többi gyógyszeue 2 millió forintot Ezt az
arányt, különö-sen ha a penicillin meUetti egyéb
antibiotikumokat is tekintetbe vesszük, előre. látással és gO!ldcs mérlegeléssel állapitották
meg: mert kétségtelen, ti'sztelt haUgatóin1,
hogy ez a jö~ö td,ia És itt térek r:á arra, hogy
az antib'otikumok kérdésiének milyen szere1pe
van a gyakO'l'lati gyógyszerészetben .. A gyógyszer'é:s,zre ezen a területen hároin feladat vár;
először:· ismernie ksll a forgalomba kerülő anti.
bictikumck főbb kémiai és fizikai tulajd'on.sá,gait, helyes feldolgozásuk módját; másodszor_·
'eJ kell sa .i á titania egy egy:szerü ért.éknreghata:ro·zás methcdikájAt; végül lwxmads.zor: aJkalma nyilik ezen a területen a leg:sajátosabb
gyógyszer eszi 'te'Vékerrységre is, amennyiben
szerep juthat a gyógyszerésznek antibiotikumok előiiJ'litásáhan. Ami a feJadat első részét,
az antilb ot.ikumok tulajdonságainak megismeré_
,sét és magi·strális feldolgozásuk módjá>t illeti
e~en a téren a sterilitás · fogalmá vaJ, a bakteriológia a:lapelemeivel tisztában lévő gyógys•ze:résznek nem lesz sok nehézsége Az V Magyar
Gy6gyszerköny,, amelynek kiadására remérhetŐleg még a 3 éves terv ciklusa alatt sor kerül,
:Jrc•egfelelő utbaigazitást fog nyuj tam a pe:mcrllin-kenőcsök, talbl·ettak, oszto:tt porok és ,e.gyéb
gyógysz,er-alakók elkészítésére. Ugy_ancs.1k, a
külföldi gyógyszer könyvekhez hasonloan, .s·zuk_
séges lesz. előhni a gyógys,zerl\:Önyvben egy
\agy több, penicillin- és egyéb •antibiotikumok
értékmegha1láwzására alkalmas módszert .
Hogy therápiás szempontból ez mennyne
fontos erre nézve utalni kivánok arra a körülm€nyr~, hogy egy- é:~ ugyanazon ba~ttériun1faj
egyes törzsei. i.s különbözőképpen vrselkednek
az anübiotik!1lllokkal szernhen (éppen ezért
használnnk értékmérőnek "gy meghatározott
törzset) ~ ennélfo.gva ideálisan minden_e_gyes
kezelés előtt a btenyésztet kórokozó penrcrihnvagy egyéJb antibiotikum iránti érzékenységét
meg kell határozni: fontos ez nemcsak .anyagr
szempontból, 'de elsősorbán a beteg egészsége
érdekében __ ilyen vizsgál'at nélkül ugyanis az
orvos bizonyo-s mértékben vaktában harcol a
bakteriális ~erMzés ellen A magyar szaksajtóban legutóbb a SzaTka professzor emlékére kiadott kötetben muta:t rá Scipíad~s ElmnéJ a pe>
nicillin-titer minden esetben valD meghatárnzásának fontosságára, Képzelj ük él a falusi orvost, kinek betege bakteriális fertőzéssel sulyos

álbpotlxtn ,an, kórházba nem szállitha/tó; •az
orvosnak el kell dönt-ellie, hogy milyen szceit,
nül,~ en adago1lásban allí:almaz.zcm, Ih~ en esetben
a sz-ükséges vizsgálatot a gyógyszeres;., a nr~g:
felelő felkészültsegü
jól képzett gyogyoz,e> es,
fogja elvégezni Lehet valaki azon vélen;tenyen rs,
hogy ez az egész éllékmeghatárnzá~ csak _egy
tudományos ,,sok hühó semr;<iért", hrszen ,ve!'Jl'l
ls a beteanek semmrt sem aDt, ha kap nehany
100. OOO ;gység penicillint Ez a nézet persze
te]je·sen hibás:. sulyO's ártalmat okoz, mor;dh3'tnám: miilübát kö\et el az orvos. ha J?eldaul
csupán sttr,epton1ydn-érzékeny;
p.en~c~ll~nn~l
szemben resistens kór okozó esetén pemcrUmkezelést alkalmaz; mert jga~ ugyan, hogy a psmeiilin maga ideáiisan nem toxicus, kö::'vctlenül
nem ár t a betegnek de a helyes kezeíe:s elmulasztása kataS7lbrofális lehet Felmer~lh<:t itt az
a gondolat is, hagy mindez csak elmeletr dolog:
hiszen a mai viszonyok · közt a beteg sem p:m- ,
cillinhez, sen1 str•eptoi;1yci~h~z.,. nam j~t ~b~~
nyen hozzá, még keve:sbbe vaJlogathat _koztük
Is1nétlen1 azonban: -rni itt, a. gyóg·ysze1 .e.sznap.o._
kan, az egyetemen, a sza/ceaitóban a jövőt ép;tiülc n jöt:őéd dolgozunk, amelyben ~ remeljük' miJ~él hamar abb ~ kodátlaunl rendelkezésre fognak állni ezek a gyógyszere~. Mvnden
fmbeJ11ek egy{o11na joua v?-·1! az e~etl7:ez, 'ft~
egészséglt_ez: és a kuiató~, a; vll,a:g ;u~osai az1~rt
dolgoznak, hogy f:elfEJde~eserk alda:sa.rb:;n. mr~
deú rás':wru1ó . ne:11zetiség:re, f.ajta, a, b~.r szmc18 v·tavom ál,Japotra való tekrntet n~lkul egyará~ü. .: tészesüljön ?\.fa a:zO'nban n1essze v&g~u:k
ettől az ideális helyT-ettől Az egyes ter:r;te[o- es
fcgyasztópiacok közt vámhatárok, v~ut~ns P;ehózeégek; kiviteli és behazatali ~o•~atozasok nillanak fenn; itt jutunk el azuta;r ~ haxma:J'f
feladathoz: antibiotikumok belfoldr termeles ..hez, .eJőállitásáhO'Z,
. , _
A z e liiadó beszárnol szinteti.kus anttbwhbmok ,előállitá.sáról, ma]d igy folytatja·
Általában a gyó.gyszerész előtt ~ ~nultbam a
pharn1akcl6gÜÜ kisérletezés leheto~ege d vc~t
zárva Ha ujabban ez:en a vonallionlenyeges-;Jo·:
rehal•adás is van és ujrendszeru hallgatómki
Fritz profes.zor előadásaib&l érték~ elméletl
gyógyszerhatástani ismeretekre tesznek lS
sze:rt. ~ a kiséleti munkához és a:z állatoknak
adag Ó[ t szerek 01 g.o.notrop hatá,sán~k ell<;nő:~.'i~
séhe,z szükséges gyakorlJat, tovabba a nelkulo'hetetlen anatómiai és histológiar alap1sm<;1 etek
hiányoznak Lényegesen máJa azonban a helyzet az antibiotikumok fwntján . Itt egy roppant
c.gyszerü biológiai eller;őrző r;>ódszer áJI! re~21kezésünkre: maga a korokozo, amely a 1egtöbb
esetben steril husleve:~ben jól tenyészthető és
amelyen az antibiotikus hatás könnyen kipró-bálható. Nem kell az egész vizsgálathoz ~á~,
mint néhány kémcső, egy Bnnsen- Vlllf5! sprrrtus-láng eo-y steril pipetta és egy p1atinakacs .
(De ha ;ü;cs platina, egy jól kiizzitott drót_ is
<megteszi ) Egyik kémcsőben a pemcrllrn:
meghatározáshoz használt eredeti oxfordr
staphlococcus-törzsnek egy átoltott ten~észete
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van, htislevesben, egynapos inkubáció után. (A
steril. huslé elkészítése pontos r·ecepl alapj án
gyógyszetrész részkre elemi feladat) A
másik kémcsőben van a vizsgálandó, amtihiotikumnak feltéterezett anyag irivonata. (Ez lehet
egy növényi főzet, higJtott tinctura, penészgomlmkivona vagy bármi más anyag.) A ha:rbadik és negyedik kémcső ster11 huslevest twrtalmaz. Elj árá.sunk most a következő : a vizsgálandó anyagból 1 kern-t steül pipetta segitségé.vel átviszünk az: egyik huslevesbe. A pipettázá ~
persze a baktelio1&giai gyakmlatban soha nem
szájjal, hanem szivóballon segitségével törOxford-törzsből a kiizzitott
ténik. Ezután
platinakacs segitségével egy-egy cseppet átvisZünk a viz:sgálandó anyaggal ·már ös;~zekevert
és ~ tiszta hus]ét tartaJlrmazó ellenőrző kémcsőbe· ezeket 1eégetjük, le21á.rjuk, majd l napra
37 fokos thermostátba tesszük Persl'le vidéld
patikák általában nincsen<Jk thermostáttal felszerelve - c;le egy kis akarattal és leleményességgel segithetünk ·a nehézségeiken Egy alkalmas sz;ekrenykébe állitunk valanülyen hő fon ást
(például egy vagy több izzólámpát) és l<özörrs.égse hőmérővel megrállapitjuk, hogy a hőfou<ás
tól milyen távolságban va111 k1'b. 37 fdk hőmér
.sék1et. ElJben a távoltságban helye7lziik el kém'
csöveinket és ez,zel késrzen is van a primitiv
thermastat Ha ehhez hozzátesS7Jük, hogy a
staphylococcus szapnrodására a 37. foiT<O'S, hó"
mérséklret az optimális ugyan, de 1O foktól eg é .
szen 43 fokig terjedő interV1allumban egészen
jól nő, akkor láthatjuk; hogy egy precirzen beszabályozott thermastat hiá;nya ilJ"en körelitő
kisérletnéJ ·áthidalható .
Virsszatér"e most már vizsgálatunkra, 24 óra
mulva kivesszük kémcsöveinket a thermastatbóL A ko)J.troll:kémcsőben a staphylococcus elszaporodik, za~aros üledék k<>letkezik (Ha
nem, akkor tö1·z,sünk nem· volt vi.ru~ens; ezér1t
kell az ellenőrző próba ) A második loémcsőben,
amelybe vizsgálandó oldatunkat vegyitetbük,
két eset lehetséges: va.gy tisl'lta marad, ez esetben anyagunk biológiaiig aktiv, vag!Y pedig
ugyanugy rriegzavarosoclik, mint a másik, tehát
antirbiotikns hatást nem észJelünk A kio~érletet
kedvező
esetben toválbb is folytathatjuk:'
megvizsgálhatjuk, hogy az a:ktivmak rbizonyult
anyag tizszeres, százswros, vagy akár ezerszeres higitásban még hatásos-e. Vizsgálhatjuk küIönböző oldószerekkel, hő hatásának ldtéve,
vagy hőtől védve.. Sok hibaforrás }ehetséges,
amelyekre itt nem térek ki: de ezek a hibáik kis
gyakorlattal kiküszöbö!hetők. Természetesen,
ha valaki egy ilyen_ kisérletet elevégez és pozitiv
eredményhez j ut, nem szaibad tüstént a:tra gon-.
dolnia, hogy egy ujrub'b penicillint fedezett fel:
h1szen előfordul, hogy egyes _anyagok kémcső
ben, in vitr·o hatásosak, mig állatkísérletben
vagy emberen in vivo hatá.stalanok; előfo1dl,ll
ennek a forditottja is. Ennek okairol, az antibiotikumok hatásmechanizmusáról csak egy
.hoSBzaibb előadás ker eMben lehetne beszámolni.
MindeneO'etre azonban megállapithatj uk: az in

az

tit

'

vitro tapasztalt antibiotikus hatas érúékes kezde;te .lehet r;gy nag-yfontosságu megfigyélésl\ek
és hogy idézzem a klasszikus mondást: Dimi- ·
dium facti, qui coepit, hrubet - azé a tettnek,
a sikemek a fele, aki a k<>memén;y;ező lépést
megtette A tudományok területe ma rendkiVtil
kiszélesedett: különösen az antilhiotikumok tu- .
dománya, ame[y széleskörü biológiai, kémiai,
farmakológiai, botanikai,. esetleg zoológiai és
fizikai ismereteket követel meg, különböző
szaktudásu kutatók egérsz sorának szoros együtt.
müködését teszi szü]{S"égesrsé A gyógyszerész
nilnt az imént kifejtettem, hasznosan kapcso: ·
lódhat be ebbe a kol!eküv tudományos munkába, alkalmassá teszi ő,t erre általánas természettudományi m üveltsége, manuális készsége,
szé!eskör ü anyagi.srmm ete.
·
Az egyetem kétségtelenül m i n d e n t
megtesz, hagy a tudomiÍ,nymak ezzel a modern
irányzatával lépést tartson Vidéki ergyetemeinken is intenziv kutató és oktatő munkai folyik;
Budapesten az Egyeten1i Gyógyszerés;zeti Inté-.·
z-etben mo,st épül a gy-ógyszeresztátsad:a:lom és
a kultuszkormány, val:a,mint eg)l'eS egészségügyi
intézmények támogatásával az a labo:ratórium,.
amelyenek egyik legfőbb fela,d.ata lesz az antibiotikumokkrll kapcsolatos kutató és oktató .
munka.. Az egyetem nemcsak a íanulóifjus:íJg,
de a pályán müködő valamennyi kartársunk
r észére rendelkezésre fo.g áJlni; hogy magukat
e2len a,z uj területen tocvább képez;hessék Videki
gyógysze:résznapok rendezésével, a gyógyszeDé- .
szi tová!bbkép-zés intézményes megoldáJsáJvaJ,
meg,feleJ.ő magyarnyelvő szakkönyv kiadásával,
módot fogunk an a is nyujtani, hogy a vidékií ·
kar társaink e].sajátithassák a szükséges elméleli és gyakorlati tudnivalókat. N.aogyolbb intéZményekben 7- te;rmés·~etesen a MABI irs e:llek .
közt van _ készséggel és örömmel fogu:nk az
érdeklődő koUégálmak külön tájékoztató elő
•ac!á~okat is tartani, mmál is inkább, mert köz~
egészségügyi sz·empontból is kivánatos, hogy a ·
legnagyobb tömegeket ellátó tár sadruLombizto- ·
sitó intézetek gyógyszer-észei hivatásunk legképzettelbb, Jegkiválóbb :müvelői legyenek
Tisztelt HaJlgatóirn! Rövid vázlatot kivántam nyujtani a mikmbioló.giai anta,gonizmus
problémáiról, a gyakorló gyúgyszerész SZ'~m;'zi}·
géből nézve. Az elmondottakhoz befeJel'leBUl
még azt szeTetném hozzáfüzni: nem fogunk
megállni a:zon a ponton, hogy megaldásra váró
elméleti kérdéseket vetünk feL Az or,szág szele
lemi és fizikai dolgozói közt verseny folyile
az antibiotikumok döntő fontosságu területén
kartár sa,ink kezébe olyan fegyvert adunk;
amelynek segitségével fe!>véhetik a versenyt és
amellyel bebizonyíthatják azt a · már régó.ta
puszta frázi:snak tekintett definíciót, hogy a
gyógyszerész valóban a közegészSéijügy kat?,nája Hivatásunk szeretete, tudmrw.nyunk mu··
velése biztositani fogja munkánk si!N3rét: jobb, · ·
hatásosabb gyógysze1ek előállitáBát és ezálta:t
a ma.gyar tö11wgek egészségügyi szirvvoru:ilánalc
jelemelését

Március 14.-i taggyülésünk

Jó hatásu fájdalomcsillapitó!

_ Harangi Sándor felszólalása
Elvt~rsnők!

Elvtársak!

Engedjék meg, hogy a jélenJévőket ~ függetlenül
ati.OI, hob'Y tagjaLe ru munkáspártok wala~elyiké nek d·anezzel a megszólitással illessem . Abbol_ az re gon o~
-ug~
• k"t
l"
•
ból
induloli Id, hogy litt mindannymn a egy;cn ~en
1
_. é:eklő szakm'a.i vagy gazdasági kérdésekről van sZ{J és
- ezeket a problémá~t a ~elmtl~vőli mindegyike azonos
Jelkiséggel kö2ieliti meg.
ElvtársnÖii, Elvtársak! !Az előadói{ mondani\;alóikat
k~t kéi:dés köré csoportositották. Egyik: a sza~kmá~ak
7.eljövöben t-önényt~röre emelkedő reformja, a mas~
·:ik a szociáldemoluata párt jobbszárnyának kérdés>:··: A
érdektel·enségeneli
t ag·ság ~ind a li. ét l.iéi déssei szemben
•
,_
. •• ·t . . . t
adott kifejezéSt, mtn·t nem.~ J;zhet masnaJn.. mmos1 em az
t ·nyl ho"Y amikor kil;enc hónap után összehivnak eg~.
~~Íést,~a tagság hallgat. A közismert_Iatin közmon. dá~ból Jdindu}y:11 Una ÍS JiÖVe~lieztet?e~enk," hogy az
· Imondottal{kal mindenki egyetert, Megrs ebbol a szem_
"eszog
·· bo""11 b1"r ál va is• az általános haJlgatást., igen kiábrándító jelenségnek kell tek:ntenünk
A .:·eforinter,:ezetet bhálhatnánk szük szakma~ szemL
pontokból é~ birálh_a;tjul{ ll. népi demokrácia szempont.
jáMI., tehát az egész dolgOzó magyar nemzet érdekeine}{
szem előtt tar.tásával . Ezt az utóbbi szempontot helyezte
előtérhe Olt Károly népjóléti miniszt!2'r elvtárs
a leg_
ut-óbbi ta álkozásunkkor, amiimr a reformtervezetet mint
olyant vázolta., amely hivatott á legszélesebb népréte_
· g.ek gyÓgJsz!erellátását korszeriien megj'a.vitani.
A Sza,kmában ezidőszerint közel 900 a. munkanélküHek száma Világos, ho gr a liészülő reformnali á mér·tékc e.zt a sulyos problémát 1még ltenl( oldja meg . Mégis
magunl{évá teSszük a -reformot., mcrt meg vagyunk
győződve, hog,y népi demolnatikus kormányzatunk a.
közegészségügy k~.rdésének általános l"endezésénél a
gyógySzerészek összes problémái megoldásána-k a l'ehe_
töségét :"s megtalálja.
A Szociáldemokrata Párt ,lobbszárnyával kapcsola_
tosan felmerült kérdéseket is érintettél{ az előadóli a
Szakcsoport érdekeinek szem ielőtit' tartásával Ezt a
'kérdést nem intézhetjük el pusztán annak a n~egállapi
tásáva.}, hOgy a szakma éiéró1 eltávolítottak sza.ksze:rvezet ~ellenes·en, tirhát a' tagság érdekei ellen tevéken)J{edl-ek ~em intézhetjük el azzal sem:, ha megállap!tjuk,
hogy müködésük leg~e·lsösorban a saját érdeke!k szalgálatában állott
Sokkal rnesszebbm~nö következtetéseket
vonhatnánk
akkor, ha ezelmek az embeJ:·elrn~k a mü ..
ködését elü sikon vizsgáljuk
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A-z előadó elvtá~:sak egJ-ike .beszédében megemlék12zett nemzetünk 184-8-·as cent~náriumáról, én egy más
. centenáriumot idézek a jelenlévó'k emiékezetébe, ,,A
Kommunista Kált~ányc' 100 év~s évfor.dulóját Ennek a
kiáltványnak két kitételére kivánOk hiva.tkoznL · hogy
támutat-hassak a jobboldal munkásellenes, sőt az egé.Sz
dolgozó magyar nem~ érdekeivel ellentétes ·magatartá..
_ sára Cs cselekedetére., A kiáltvány szer·zói 'azt mondják
lÍ kiáltvány egyik részében: .,A komMU1tiStáknak nfn_
csenek a dolgÓzó osZtályokkal ellentétes érdekeik a Ha
ezék az emberek elmélyültek volna csa:k ennek az egyet,

Rendelje meg gyógyárunagykereskedőjénéL
Gyártja;

ORSZÜGOS EGÉSZSÉGÜGYIIINYIIGRIIKfáR
RICO MIIGYIIR KÖTSZERMÜVEII RT.
8 U D A P ES T, XIII, V Á C l- U T 141

Jen mondatnak ai ellzmzésébe. ita ezek az entberek értékClni'. tudtál{ volna a szacialista elméleti ismeret fOn ..
tosságát, szutJponálnunk 1ehet1 hogy rnunkásellenes m·-~
g3.tar tásuk, hogy nemzeteHenes magatartásuk nem lett
volna ilyt:'n nagy nuér tékben h:i~ívó. Ezek Rz emberek
aiZonban a szadáldemokrata lp3.rt jobbszárnyának bünos machinációi köl-etkeztében idejülret m:ás terület~n
fecsér~lték el és igy Iet:t b-előlük a (mozgalom kontária
Szó "olt még a mai ét:tekezleten a gyógyszertár. ér~
t'clm.iségi -és fizikai dolgozóiiól is, abban az lértelembrlt,
hŰg) ezeknek a iwmanunista gyógYszerészek javasia ~
szerint egJ szakesop·ortba iJ~ellett volna elhelyezkedm,
A jobbszámyou elh'elyezkedő szociáldemokraták, a kom.
mun· stáknak ezt a javaslatát a felszatbadulás óta (állan.
dóatl -a legmerevebben >elutasitották: Állítom. hogy _a
jobbszárnyi 'szociáldemÓkratál{ liJyen irányu magatarta.
sában tul a helytelenül megfogalmawtt p~liti"kai ~rde.
keken: ugJancsak szerep>e volt az elméleti tájékoza:lanságnak }Itt megint hivatkozhatunk a fentebb emlit:tt
Kommunista Kiáltvány" ·egy másik passzusára Karl
"Mar-x és Friedrich Engels azt is mondják .többek közöt t
viálághirü Jriáltványul{ban, hogy! "a proletálság ~em
szabadithatJa fel önmagát anélkül, hogy egysz.er·snund,
egyszer és mándenkorra meg ne sza.baditsa az egész
társadalmat az .elnyomástól és az osztályharctól"

Népi demokráciánk, amikor· bázisát az ipad wunkásság, szegény parasztság és haladó értelnúség erö~re
építi, kétségtelenül a ~,Kommunista KiáltVány" eme
passzusának szem elött tru:tásával cselekszik.
Zát·óul egyet ajánlok az elvtársaknak: t a n u l .
n i. t a n u l n i és metméJ ilibbet ~tanulni, hogy fl
tanultak birtokában a mozgalom gya.k:O!'lati harcosai is
lehesSenek és igy aktivan vehessenek részt a Szakma
jövéjének kialakításában.

.;;.;!7~2----....,..----~·-·--------------..:A:...G::..:.YOOYSZEttÉSZ

S21a.k(J..s.et&.effu"'k
~ iú1nefii mehet6.en
Mintha Petőfi, Kossuth, Táincsícs <Ís társai
is u(J'y akartálc volna, .hogy ezt a százéves (!v ..

fordulót mi <ünnepeljük Mi 11'1AÍr,iük le az időt,
mi mutassunk rá.:· hogyan sikkasztották el egészen a felszabadulásig az 1848-as szabadságharc tanuls{igait?
Csak mi látjuk nw innen, hogy azóta ugy
szavalták Petőfit,. hogy minden sorában meghazudtolták.. U gy ir tak az 1848-as eseményekről, hogy csak afféle szikrázó tüzijatékkal nyitogattálc a valesi szemeket.
ÉvrőLévre 'ki rnertek állni Petőfi és Kossuth szobrához, ·sőt :szobrot mertek 11Jekik állitaní, antikor tudtak, lwgy senvmit sern valósitottak meg és nem is akar ják valóra váltaní
Kossuth és Petőfi for"radalnú örökségét. Nagybírtokosok és legitimistlik Petőfi és Kossuth
félremagyarázásával védték egy évszázad változó r·en'dszef'eit. Petőjire hivatkoztak a korte.
sek és az ellenfe'l kortesei iS.
·
És Petőfi hallgatott És Kossuth sem tehetett mást, csak Zehajtotta fefét az Országháztér. szaborcsoport közepén. Szégyenében, r•emzete konok eltévelyedéséért
Ma végre mi ünnepeltük és ünnepelJük
őket Enől tett hitet; ezt harsogta az a hatalma-s márciusi menet, rnely zárt Borokban 1-ualadt és elözönlötte az Országluíz-te,..et És ott a
téren T i l d y Zoltán köztdrsasági elnök,
R á k o s i Mátyás és S z a k a s i t s Ár..
pád miniszt>erelnök.helyettesek beszédei..
~·z
1848-as szabadságharc öröksége végre a rni kezi;i>:-kbe került .. Ma ntár bevallhatjuk, hogy pohttkai sáfár ok és Levitézlett kortesek semrnit
sem ronthattak r ai ta. A száz 'évvel ezelőtt dvetett mag végr e kisa.r.jadt a földhöz j'uttatott
parasztság földjén.
Ugyanezen a napon gyar-akban földJeken,
lobo-r·atóriumokban és hivatalokban' ·megindUlt
a munkaverseny. Egyre tisztabban kW.lakul,
hogy ebből a munkaversenyből az ország egyet.
len do_lgozója sem akar kimaradni.. A gyámk
munkásha-da és a föld szargos népe összejog a
toU, a szellem táb01'ával Bár rminden munkást
ugyanaz a szellem írányit.ia :· kiprábálni és
megmutatni a-z erőnket Elsősorban az országnak.. Termeli többet, jobban élsz.!
Mi lis ott voltunk 'a ntenetben . Ha kevesen
Í:S• de együtt haladtunk Budcwest és az ország
i&eküldött dolgozóival A mi iSzer<ény tabúinkra
is rátüzött a márciusi nap.. A rni ·kiS egoportunk iS azt hirdette.: itt vagyunk, hogy fokozottan kive[fljük részünket az ország ujjáépitéséból. IMi is beállunk az országos rnunkaversenybe és mucakánkkal teszünk bizonyságot róla,
hogy a rní hitünkre és erőnkre ez a felszabor
dult ?'lép mindenkor számitha.t
Előr e tehát a rnunkar•ersenyben mínden te-

Jülei·en, mely a {fyógyr;;;,;eTészetteZ, _a 1nagya,rIJ]zegészseg1iggyel a legtávola.bb1 kapcsolatban . .
is áll. Előre a smkszervezetí munkában, ujraflledő szakosztályunk rfelépítésében
·
A ntunkaoorseny elkezdődött.. A munkás
ma nem a rnaga, hanem az ország győzelméért.
dol_qozik 'A munka és a munkaverseny ma nem
öúcél, hanern tervszer·ü épité.s.e egy kifosztott ·
és lerombolt országnak 'De - tiéd az orszá!}
rnagadnak épited.l
(sz.}
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Március 14.-i taggyülésiink
·- Szily József felszólalása -··
A gyóg;rszert-ári segéderők nevében szólalok fel és
mondok . köszönetet mindazoknak, akik segitségün~re
·voltak és kiharcolták azt, hO-gy egy célétt, egy akaJaL
ért együtt dolgozhassunll a gyógysz·i:II'éS:tekkel a. sza.{;:_
szervezet megerösödé_sé-ért amel,y !egyetlen bizt-os tá~

masza a munh:aYállalóknak

a kizsákmánJolóJ{ka·l szem7'

ben.

Március 19.
Az idén,

a.z 1848-as szabadságharc

~vszá

zados megünneplésénél különö.s.en ijeltünt ez atolakodó nap:· már eius 119. De jó ez így ma.,
hogy egymás mellett W.ttuk: az egyiket századokra előresugárzó hatóere7ében, a ;násikat
négy esztendő távlatdból
Ha ~e akarjuk mérni népi demokráciánk.
utjat, nem szabad nwgfele'dkeznünk arrál sem;
hogy négy évvel ezelőtt szálltálc meg. a németele
Magya-rországot Akkor még rnafdnent úibon
allt az ország De nern rs egy egész esztendő
alatt hidakat és ~el/cet, ntindent oelpusztitottalc,
ami csak az utfukba került . Végigsöpörtek ezen
a szer encsétlen országon és magyar cinkosaikkal _ ver senyezv>e vittélc a végzet jeié Négy
évr•el eze.Jőtt.
És negyedik éve már, hogy •a. felszabadító
vörös hadsereg UJra a ke.zünkbe ccdta ezt a bor..
zalrnaBan megkínzott vrszágot És mi viSsza.
adtuk IL parasztnak a földet A bányó.sznak a •
bányákban, a nrunkásnak a gyárakban ~negte.
rem tettük a munka biztonságát
Nézzetek kö1'ül ebben az országban. m~
volt •itt há r orn év előtt és hol tartunk ma? A-mit
a németek és rnagyar ernkosaik lerombolta/c,
mi jokról-fokra uJjáépitettük :Vasntak jutnak
szerte az országban 1és UJ hidak ivehk .át a fo- ·
ly ókat.
A' feZszabadító Szavjetunió nem is akar tő
lünk mást, csak baníti és békés együttmükii'
dést a hdbor"Ura uszitó imperializmus elLen. É8
mi itt allunk sziklaszilár·dan, a népi demokráciák szomszédságában -a vi!dgbéke megóvásáert. Hogy egyszer az egész világ Petőfi hite
szerint rojtse ki ezt a nagy szÓ't: Viüígszabadság.
Ez a két dátum tanulság ·egymás rnellett,
hogy egy aljas, hitvány cél szdgálatában, egy
év alatt mivé zülleszthetnek egy országot és
hogy száz év távlatából kivirulhat egy annyiszor rneggyalázott eszme, íha termékeny talajr·a.
talfiL Ez a \le?n'lékeny tala.i a nwgyar népi dec
mohacia.
Emlékezzünk a négy év elötti imáreius 19 .. e
minden szörnyü.ségére, /hogy annál tisztábban
lássuk a rní utunkat a ijelsza.ba&ulástól mosta-

náig,

(sz.)

Tisztelt Elvtársak!
Egy uj kor szak nyilik meg a g) ógyszer tári dQlgo·
zÓk életéhEm ezzel a mai ta:ggyüléssel Solmt hallottunh:
arról, hogJ' nem dolgozunk a szakszeivezetben. Sokat
hitllottunk arról, hogy nem élünk szakszerve:veti életet.
Ketdemr én, hol volt nekünk sza.ks7..erve~e.~ünk'r M!ért
is kiért dÓlgoztunlt volna? Trulán azokért, akik eddig
. elgáncsolták :és megakadályozták azt, hogy ez a tag-:gyülés ös~z~jöjjön·r Miért. féltek tSlünk? Azért, mzrt
· mi is meg mertük mond~ni :az igazat . ök hozzá voltak
szoln•a. ahhoz, hogr amit a főnök kiejtett ll· száján; az
· szent lés sérhetetlen volt. Ha valaml neu11 tetszett hteki,
ald{or felmondott és kirygta az' utcra"
A fizetésnél ugyanez volt: a helyzet. Ann;d éhbé1·t
fizetett; az alkalmazottjának, amennyit ő akart. Ma m~r
ez is megszünt. 1A kollektiv szerz:ődés meg·kötésénH mi
.is ott vagyq:riÚ és ami a legfontosabb, mlinket is megkérdezne}{ és ~neghaHgat:nak Ez ·is fáj nekik
De ez a taggyülés intő példa mindenkinek, aki széL
akarja \ álasztani a gyógyszertát i. dolgozókat, A gyógJ _
· .Szerészel{kel e-g;r táborba tömöriiltünk, hog,\ együtt
tudjunk odaUtni. ahol mindkettőnket :megtámadnal{
Köszönetet mondok a.zoknak az ehtársaknal\ a.kik
a mi továbbképzésünkkel foglalimznak és fáradnak ':e_
lünk
Étdf:'.lnes velünk fáradni és foglalkozni, me\rt mi
azt mt;gháláljuk és 'segitsé.gükre leszün}{ m:nden ~nun
lkájuldmn .
Ti pedig segédmunkás kartársaim, igérjétel{ meg,
hogy ~zek után dolg~zni fogtok a sza.kszervezetben,
mert tudni fogjuk, hogy miét t dolgozunk
Végezetül pedig arra kéren1 a gyóg~ szerész Clvtár_
salmt, hogJ a szakosztá}J v·2·zetőségében mi is helyet
Impjunk

A gyógyszert6ri 5e9édmunk6sok 1O pontja'
l, Együttmüködés

minden sza,kma.i

gazdasági és

szot~i<ilis vonalon, hogy szorosa.bbra füzziik a. 'gJ·ógyszer..

' ·tári dolgozók egységét,
2, iEgys~ges

kiállás

Theominal

Aspirin
Cantan
Carentin

Ev ip an
Kresival
L um inal
Luminat~Natrium

Lu mlnalellen
N eo-Sal varsan

Vigantol
Pyramidon
MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT
B u d a p e 5 t, XIV., T el e p e 5- u t c a 53..
Telefon; 496-334, 497 -1&7

i) .. Követeljük a sza.Jtszervezeti s'Z\emináriumok meg ..
inditiísii.t, hogy ebben la ne\ elő munkáb~n a vezetésre allmimas emberel<et is lü"álaszthassul{

H. Kívánjuk, hogy az országos kuunkaverseny ker-c ..
sz.aksze.::ve ..
zetünlt különböző szalmsztáll·ainak munka:versenyében

tében a mi szakosztáQ·unk is vegyen részt

7 . Ezen a sikon dolgozzuk Id a gyögysllertári dóL
gozÓI{ közös hároiDéves t-en·ét.,

8. Versenyezzünk a sza!fszervezeti munka foko:oott
elvégzé.sében
9. ·{<;pitsük ki szakosztályunk mindenre ldtcrjedö
gazdasági gondoskodását
l O. Hallgassunk minél több előadást és szcmiuátiumot Tanuljunk, hogy tanithassunk!

_
minden közös érdek Jdharco_

Jás~ ért.

3. A gJ·úgysz-ertári szali:mun1\ás_tanfo1yam haladéktalan n·eg:nditása. tEnnek mielőhbl nlegvalósulása. ér' .·;~-~d~kében intézzünk 'feit.eT,jesztést az illeté];:es minisz. tériurnba
4 A gJógysÚ'I"tári dolgozók Jelkesedhsel köszöntik
·annak a törvén, t-en ezetnek ~nieJ.őbbi tön..ényerőre emel:·kedését, melJ- ~ me~üresedett g;\Ógyszertárakat főként.
intézmfnye.l.:u~l\ ~s h.özségE'Jmek juttatjá Csak igy (q· hN.jHk el a tlmnkalJiztuns:lgot, csak igy szabadulhatunk
meg az egyre nag,\ ol:}h tn·(irrtrlwt öltő m1tnkrH'!!'lkiili-

HIRDETőiNK SZIVES FIGYELMÉBE! Hitdetési
d1jaink 1947·. januá1 hó l-től a. köw.rt:kez&k:
A botiték első és utolsó oldalán, hasábsrel~gbe.n
l llllll 2.,50 fmint.
A bo1iték belső részén ha:sábszél~'S'égben

1 m:m. 2·- forint
A lapban iévő. hirdetksek haeábszele.ságben
l mm. 1.50 folint
Aplóhird<"té-s legfelj'.ebb 3 solÍJt; 30- forint
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-· Vitaesték az Egyetemen Rovatvezető:

MEGTETTOK AZ ELSő LÉPÉST
régebbi célltitüzéseink megvitlósitóAJa felé nui1c
eius 19-én, amikor gyógyszerésznujJUnkat -e rovrLt alcímétől eltérően - nem uz egyeternen, hanem a MABI székMzábun tuTtottuk
meg H ogy pontosub b [egyek· miként Í1 r.
B e r k í Józs·ef kurtársunk poMrköezöntőjé
ben mondotta, ezuttal ,,Moharned jött a hegyh.ez", az egyete;n és a gyógysze1észnup haTtgutosága otthugytu a megszakott •előadótermet és
a MABI vezetőségének szives rmeghivásu ula;pián u nupirendet összekötötte ennek a fontos
közegészségügyi szer-epet betöltő intézetnek a
rnegwtogCLtóoSával. lAzole a kMtársuk, akik ezen
a "külső" gyógyszerésznapon résztvett-ek, meg_
állapitották, hogy lelgondolásunk helyes volt.: a
gyógyszer·észnapok progrummjában
szükség
van ilyenfé!e váltowtosságra. ez fr'issebbé, érd-ekessebbé, talán ·azt is rnondhatná•m: vonzóbbá;
teszi a tudományos és gyakor lati továbbképzés
célját szolgáló előCLdásainkat. (Természetesen itt
nem a f;ehér aszt-az "vonzására" gondolok,
ameUyel, mint -előre be nern jelentett merrl:epetéssel vártrLk bennünket kedves vendéglál!óink)
A MABI ugy r·endezte rnwg -ezt a gyógyszerésznapot, hogy mindenki má"r Jaz épületbe való belépése pillanaMtál kezdve otthon lérezte magát.
o ka1rubejár atnál, a li{tnél, az előadóter emb;sn
mosolygó arcu, fehérköpenyes kartársnők és
kartársak fogadták a vendég,eket és kalauzolták el a ruhatárhoz, rna.jd a gyönyörü [CLbur kola tu oszlopokkal Uiszitett, impozáns belső épitkezésü tanácster·emben elhelyezett széksoTokhoz A gyógyszerésznapot
M o zs on y i
professzor
BEKőSZöNTő

SZA VAJ
nyitották meg, 'p.ki őszinte, köszöMtet rnondott
az intézet rJezetőségének, d T'. Z e l l n e r· Pál
főor·vos-igazgatónak, valarnint a gyógyszertár
vezetőjének, S a c h e r Pál kartársunknoi<,
hogy a gyógyszerészna1J érdeklődő résztvevőit
az intézet ujjáalakitott, legmodernebbül felszerelt gyógysz.ertárának és gyógyszertár-i laboratór·iumainak megtekintéséT-e meghivták <ís ezire/ a gyógyszerész-társadalomrwk alkalmat

dr. Turi Pál
nyujottak arra, hogy a társrLdalombiztositási
:[}yógyszerészet sa7átos rnunkáfát megismerie.
D r Z e l l n e r Pál főorvos-igazgató vála_
szolva az üdvözlő szavakra, szeretettel köszön- ·
tötte a \megj:elenteket és hangsulyozta, hogy leü_
lönös örömmel' tölti el, hogy arnikor ;x gyógy.
szerészna]J, 1nely tudományos munkCiprogt·a.Jtimw
jával a.z egész gyógyszerész-tórsrLdalon1, igy a.
MABI-ban aolgozó kartársak továbbképZ(;sét is
szolgália, első izb-en,elhagyja az "alrna ""eter"'•
tantermét épp-en CL MABI gyógyszertár·i dolgo·
zóit ker esi fel
A lVIABI GYóGYSZERTARA
élvezetes látnivalót nyujtott minden hivrut.ását
S<Oer:ető kartársunknak A friss oladfestésü fa,
lak, a ragyogó felszerelés., a galenjkus l8Jbora~
tó r 'um modern munlm;es0kázei minden b€l>Zlédnél ékesszólóbban biozonyitják, hogy enrrl'ek az
mtézetnek vezetői suJyt helyeznek a biztositott
tömegek tökéletes egészségügyi ellátáoára
lVIABI igyekszik a gyógys2lerrellátást _ ·
a határ ig, m1g a betegek ~egmegt:elelőbb ellattcsa engedi racionalisaibbá, olcsóbbá
hogy ezáltal i's többet, jobbat nyujthasson:
a célt szolgálja a legjobb roodszerü gépelkkei ellátott tablettázó is, aho[ a gyógyT~rertár házilag
álhtj a el ó' a trubletták nagy rés<Oét_ Maga az of.
ficina a kois.zerü kövt>It~lmtéi1yekr.·ek te 1 ~:?,~en
megfelel. Csilkgó mérl-egek, eszl,özök, ~-en:l,
tisztaság: e·zek jeHemzik Hatahr"es veütilláto~
rok biztositják a 16 gyógyszerész wrrmc'a"-"".Y
befogadó terem meg:felelő szeli6ZJ&sét Az, "u'""'
kokban virág, az egész officina azt a hemy(}- '
mást kelti, ho'gy az itt mü'ködő kartársak
kahelyüket szeretik, Ínásodlk o;;t~~,:~~}~~~:S.
kintik Ebben a gyógyszertárban
inunka folyik: ez volt a gyógyszeré3znap
gatóságának vélemény·e, amikor elhagyta a
tika helyiségeit
AZ ELHANGZOTT ELőADÁSOKAT
lapunkban rés2Jletesen közöljük A
rend első pontja Dr. Turi Pál egyetemi tmrárse~
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géd kartársunk előadása volt a mikwl;li'alógia
és a gyakodati gyógyi!zerészelt k&pcsolatairóL
Az előadó hangsulyozta, hogcy ennek a rendkivüli nagykiterjedésü tudományos témakörnek
cs~lk egyes kiraga.dott részeit kivánja ismertetni és váz0'1ni_ az ujabb e:redményeket, vaJan1int
a gyógyszerész számára e területen kinálkozó
lehetőségeket. Rámutatott a kérdés nemzeto-az. dasági jelentőségére, alátámasztva fejtegetér>eit
a hároméves terv vonatkozó adataival
SACHER PÁL,
a MABI házigyógys;oer bh áarak vezetö~gyógy_ szerésze tartotta meg erután a máreius 19 -i
gyógyszer észnap napirendjének má,sodik pont. jaként ki,tüzött ·e•lőacdását a társadalombizrt:osi·
tási gyógysrerészet kérdéseiről A nagysikerü
előadást, •amelyet kartársunk az érdekes anya'g
gondos feldolgozásával állitott össz1e, lapunkban egész. terjede~mében l<özöljük Scwher Pál
előadásábó-l, melyet a hallgatóság meleg tetszéssel fogadott, a tár gyi adatokon kivül az
kapott meg trnind'am<yiunkat. hogy a táis-ada. Iombiztositás sze7lmne változott meg : ez az intéz~Jt mvosaival', gyÓ:gi'"JS~eré.szeivel, valan1ennyi1
·alkfllmazottj1á,val együtt ma valöban ,a tömegek
érdekét szolgáJlja és igy hivatásának, t'endelteté·sének tökéletesen megfelel Azok az clvasó. ink akik az utóbbi időkben a MABI szolgálta·
tásait ig'énybe vették, 'ezt a lursznos vá 1tozá.st
"a saját bő1ükön" iészlel-hették A demokra-tikus társadalombiztositási g:yógy:omrészctnek
az első szinvonalra va'l:Ó ~emelés~e: t-.:z a MABI

PANTOP N

célja, ehhez kivánunk Sacher Pálnak és mulllka·
társainak további sok sikert.

CSALÁDI HANGULAT
ur.alkodott a teritett asztal rnellett, 'IJ,hol MABI-alkalrnazott kar társnőink frisseill Jwbzó sör7·el
és remek pogácsával kedveskedtek a lvendégeiknek. ,,Mr tanulnr kivfhnunk, előrellaladnr,
többet tudni" - ?nondta D r. B e r k i kol-·
legánk, köszöntve M o z s o n y i professzort
és 'a gyógysze-résznap résztvevőit; az egy-etenn,
a Magyar· Gyógysze'l'észtudo-m4nyi T<irsaság
.ezt a több tudá"t hozta ide és ezér-t őszinte 'lcö,
szönetét fejezte ki IM d z 8 o n y i tp'rofesz,gzor válaszában hangsulyozta, hogy amily~m
súvesen jött ide <a gyógyszeTésznap Vw,Ugatóságával együtt, éppen olyan rnély impressziókkol
eltelve távozik; az intézetben, annak '(Jyó'gyszertárában :látottak pedig hasznos szalgálatokat fognak tenni a hallgatóság 'okt-atásában
akik elé 1Jéldaként állithatja a 'MABI házi'
gyógyszertrirát .
öRöMMEL SZÁMOLUNKBE
ar·r ól, hogy vidéki gyógyszerésznapjaink nwst
11ui1' a nregvalósulás stádiumához ér keztek el:'.
a terv-ek szer-int 'április 17 -én Egerben 18-án
pedig Miskolcon tartunk gyógyszerkznapot
Vtdéki kartár sa ink, mint értesülünk na'gy szeretettel és lérdekZIJdésool várják e nagyJ;e'J;entő
ségü szalcmai össze.iövetelek _ fővárosi résztvevőit; a gyógysz>e?'észnapok lefolyásáról lapunkban részletes tájékoztat-ást fogunk rnyujt-ani
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Opham összalkaloida 50'/o Morphin tartalommal.
Pcllvls pro receptura : 1 és 5 gramm.
Eredeti

csomago~ások

: 6 és 1 2 ampulla
20 tabletta á 0 01 g
10 kcm solutio 2°/o·os

SP SMALGIN,, Roche''
Analgeth::um, Sl)liSIIIIIIOIJiiC:Ym,
Ered_eti csomagalások:

6 ampulla
20 tabletta.
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Gyártja és forgalomba hozza :

PALlll Éli TÁRSAl
Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X,
Magiádi ut 6 . Telefon: '186 .. 290

L a R o c: h e & ( o. A. G. B a s e l
vezérképviselő·

Sc:l'lefcsik Laszló l!hadapest, v., Nérleg• utca 10.
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Társadalombiztositási gyógyszerészet
Sacher Pál okl. gyógyszerész, a MISI gyógyszerészeti főosztályvezetöiének elöadása*
Hölgyeim és Ur aim:
Tisztelt Kartársaim!
Mielőtt ráÚrnék a társadalombiztositási g~óg~sze_
['észet mai Ísnl!ertetésére, rÖ\iden meg kell .emlékcznem
8, Magánallmlma:zottak Biztositó )Intézetének törté~eté
r'Öl. Kevesen tudják, hog~ az Intézet több, mint· 100 eves
Jogelődj-ét 1846-ban, az '.Jnsegélyezés gondolatából faka_
dóaü a]apitottál\ és ez a több, mint 100 \fves intézmény
alapitása óta megszakitás ué!kül .áll a dolgozók rendeL
kezésére Az Intézet ma ismét t.eJjesjogu önkormányzat
alapjáll áll és nuüködik 84,000 biztositott tagja és <minL
egJ 16Ű.OOO igényjogosult csaJádtagja v_an_ Együttesen
milttegy 250.000 biztositottról gondoskod1k
· Et..ek után .meg kéB. mondanom, hogy ah~l a t.ár·sadalrimbiztositási gyóg)-szerészet mR ta'It, az lázárólag a
tátsadalombiztositás uj s:ztHeménel{ Iiöszönhető . :Amig ~
multban az volt a törekvése és heállitottsága :a bizt~sitó
intézeteknek, hog) minél nagJobb összeg.eh:ei takantsa_
nak meg t:-s ~amisan beállitott propagandá,al elt:!reljék
a figJelmet a gyógyszerjut-tatásokr-ól; ma ott brtunk,
hogy' a gyógyszerjuttatás ts g; ógyszerkis:r.olgáltat-ás
első .helyen áll inU~.z:eti juttatásainli: között,
Egyetlen egy esetben S(~m fordult elő, hogJ a ~AB_[
orvosi és ügJ viteli vezetőségéhez előterjeEzt ett lmimt.
lyen gyógyszerjuttatási javatshitunlmt; 'isszautasitottáh:
,olna azért h.ogy azt a !tagoktól vonjuk meg, Sőt olyan
ufasitásoka-Í kaptunk és kapunli:, hogy a, gyógyszerjuL
t.atást a 1, EgéSzégügyi Főosztáll) al ikmöltve a ~egmaga..
sabb szinvonaha emeljük Ez a tény terinészeténél fog.
va kizárja azt a sok támadást, amivel a biztosH:ottali:
a. muHban joggal ille-tték lll Biztositó Intézeteket, A ~üiL
sőségek terén részben elmaradlunli a. g;)'ÓgJszerek c;;o~
magolásánál
De a papir hián J
megszünésével e~: is
azom,ai' rendeződni fog és reméljüli, hogJ' rövidesen -a
pszichikai hatás szempontjából is szül{séges szebb c:-:o_
magolásra ~fogunk áttérni.
D~ bánrennyire is szükséges és fontos JlS~ chologiai
szempontból a szebb kivitelü Csomagolásmód, minőség
és mennYiség t-ekintetében minden igényt kielégitő a
mai, intézeti gyógyszereUátásunk, szemben u. muit,é.val,
an lilwr nem r1adtah: vü::szar o lJ an t-itkos utasitásoldól
sem, hogy a legsilányabb ~s menn) iség tekintetéhen a
szükt.égfsnél "s ke,esebb .gJÓgJszert adjanali a b.:-tegek_
nek
Ha es~tleg egyesek intézeti érdelm-ek :tüntetnék fel
azt, hogy takarékoskarlunk a gyóg;rszf'rek ~nennj:ségé_
vel és minő~égével, azokna~;: válaszunk raz a b 2 bizonyo.
!"odott tény_ hogJ a jó g,~Óg\szerjuttatás megröviditi az
ápolási időt, a;n:~ ;természet-esen ern!nens érdel{e az I!ité_
r-;etn-c.k is, de nem h:evésbbé ~rdeké a mielőbb meggyó.
gyulni kivánó betegnek is
Az intézeti gyóg) szerellátásnál j gen sokan kifogá_
solják azt, hog) keretek közé szorÍtjuk a g}ógyszerkü.
löniegességek li:is:rolgáltatását
Ennek az ellenlíezőjét
bizopj-'itja a Iegutúhb kiadott gy,)g}szeut•ndelési utmu ..
tatónlí, mt>l)- :r50 g:yóp;y~zerküli.inlf"gf'súget t>ng·erlélyez.
1

*

Elhaugzo_tt a :\TAB L ban

Gyógyszer-é~z-napon

m{n-cJw· 19 .én tartott

Az utmutatóban nem szereplő gyóg.)szerek és 'gyógy_
szer különl.egességek is kivét-el nélkül rtndelhetők meg.
félelő hidokolás mellett Sajnos a gJógySzerkülö-nleges_
ségein1ek a száma nBpr·óLnapra :emelh:edik és ezek sze_.
1 etnék a magistrális készitriténj'eket ikiküszöbölni Eit .
a.z i:ránJt támogatják a kényele1nsZel'ető orvosok, akik
a magisbálls gyógys_zerek fel rásához nem vesznek fá_
r3.dságo-t1 hanem Inkább ·;r·end2~ik a gyóg.) szerthe~ápiá_
hoz I;:evésbbé tág teret. nyujtó gyári ké.szitményeket;
amdyek köziil igen sok csak 'nagJ rekláJ:11~ának_és nem
gJ ógyitó hatásának liöszönheti sike1'·ét A biztositott ta;_
gok é1:d€ikei ellen hányuló ~ntéz:l(edés lolna. azoknak .a.
gyáxi készitményeknek engedélJ ·ezése, anu•.Iyek magis_
tlális g~ ógyszeiekkel helyettesithet(ík
A
g_~ógysze_rkiszolgáltatás.,.......
ezalatt a betegei;: l{ezeihz·z adott. gyóg)szerek kiadási
módját értem, - szintén uj szellemben iörténik,
Nem közömbös a betegEkr·e- nézve az sem: hogy a
használati (utasitást, \·agy egJ'éb felvilágositást hogyan
kapj áJi: meg a gyógyszerészt.ől A multban ez is nagy.·
támadási felülete volt: a b~.ztosÜóintézef.i g~ ógyszeré~zet_
nek
l\Ia a munli:ájukat hivatásuair t-ekintő intézeti
g}Óg)szerészek a legmesszebbmenó1cig mind(mt elkövet~
nel;:, hogy az am.ugy is fáradt és fől;:éppen betegsége
folytán ingeiült bete~elmek megfelelő hangon adjanak-'
fehilágositás(" a g}ógyszer adagolására., a gyógyszer eL
tarUiatóságÍira, 'agy egyebekte.
. A fent-iekből is kitünik, hog) az intéúti gJ ógJSÚ.r _támak csak hí.tszó1ag van könnyebb helyzete a magáng·yóg~szPrtámkkal szemben. Sajnos a mult rossz tapasz_
ta.Iatai iufatt bizalmia.tlanabbak is" a betegek az intézeti
gyógJSzérjuttatással szemben,
ezé!t sokhal tapintatosabbnak }{ell lennie egy intéz.eti gyóg.) szerésznek

A gyógJszerkésziési·e az intézeti gyógyszertárakban
türelmetlenebbü1 vúr;Jak a br-t?.gelí, - á-c·:·. :-· m:~gln..... J"Ó.":Y~
szertárhan.
EmiaH :álhmdó 1t.ámadáslnm volt ré.'iz;~ a
biztositó-intézeti g) óg-yszNkiszo]gálta,tásnak
Ma m 'nd€nt elkö,·etünk, hog_~ a lehetőséghez képest minél !gyorsabban jussanali a tagol( a g)ÓgyszerekheZ Épp:n ezért
~zaporitottuk )a IH:;szietbel~ tattha,tó g-yógysz:-rf'k e!ő~e ·
\aló c~omagolását, hogy n:zel a. biztosito i t. t~gok vára.
kozási idejét k·csökli:~ntsük
_Természetesen akadnak sokan aidk abban a téYi?s
hi then vanna-Ir, ho~o-' az Int,ézetek csak ti}ms gJÓgyszcrelue \annak b2áliitva . Ez nem fedi a valóRágot, ;mivfl
itt is csak aaól \~n szó, hogy az onosolr az egy•:'S
gy Óg;\ szer-elmé l ny h t tapasztalataikat összegJ üjtik,
cndszerbe foglalják !ml pedig (ezelmt a gyakorlatnak
és fogyasztásnak mP~felelően radonali~álva előre eikészit,fük
.\ Iect:ptura a látszat ellenére solikal változatosabb,
mint a magángyógyszer tát al;:ban, ;ruh el az orvosoknak~
l(hetőségiík ,an az óliási beteg_forga.Iom mPilett var;;~lni a reeeptmát Em;_{'k l hetöség"i•h(-z hozzás-egitjiil• -~~-3
~,z e.~Y ~s oszlhatatLm f(•l: a jó g')Ógyszerdlát.áS lfs jnL
iafáR kénlfsében eg:)iiti núiki:idünk az onosol;:kal. .ami
a magültg-)-úg-ysz-ertiirakban
llfi'W· igen adúdhat
J.-l\<'g
li ell még Pnt!it('r:t ;:l nzt a két li<~pc:-;obtot' and a, rna-...·

Magyar Gyógyszerészek Centenáriumi Bizottsága
.Budapest,
Akácia. ucca '!5•
VU.,

gán- és intézeti g)Óg:fszertárak kö.zijtt fennáll. Egyik
t'~rhére kiadott gyógyBzer;ek vényeinek a
~-emxálása.
Ezen a téren is megt:Jbláljuk a h:özeled(:.sil
oÍyan fozmában, hog;}- m-egállapod.ist kötünk a köZ:éljö_
rőben a Kartársak~al az -esetleg~es eddig lfelmerült vÚás
taxálásí pl obi-érnák ldküszöbölésén~, A másik kapcsolart
a :\IABI t-erhére k'adott g.)ó'gysz;erkiszolgáltatás ~llenör
· zése. Sajnos ez a kérdés Sok rendeznivalót hagy mag~
után
Az inf·éZeti gyÓgJszertárak szerkezetükb~n. mükö_
~ésük,ben ~sali igen keveset különböznek a ma.gángyógy_
szertarakt-ol, ellenben méreteikl:ie'l;l itnnál inkább
A I\fABI Házigyóg.)'szertárában
34 gyógyszerész
8 adminisztrációs tisztviselö
,10 laboráns

·az Intézetek

összesen: 52 munkaerö dolgoziti
HogJ némi fogal1n~at 'alkossanak Kartáisaim az in~z~ti !'y~gJ'SZe·rfogJ aszátás méreteiró1, néhány szemléL
teto peldat sorolok f~t lAz intézet:i napi vénJforgáhna
~b 2000 db
__ , Az elrrlult esZtendőben: cea 20. OOO kg kenőcsöt szoL

galtattunk ki

-

Ami pedig a csomagolóeszközök fogyasztáSát ;HeÍi,
hogy €:női is némi tájékoztatást nyujtsak, a }{öv•etkezö
adatokat ragadtam ki: (Az el:Jt-:llÚt eszfendőben 600. OOO
sigua.tur át mgasztot.tunk fel, 500 . 000 üveget. hasznáL
tunk. fel, 510 OOO zacskóban, ~00 OOO kenöcstégelyben
e>.;:JJediáltunk

Az lntézet g,JógyszeJtár·ában és laboratóriumában
· eJk~szitett gyóg_yszereket saját analytikari };abor·atóriumúnk vizsgálata után az Orsz. Köze~szségügyi Jnfié_
zetnél is ellenöriztet.jük. lA ,>vásár-olt g)ógysz·erelmt saját
a;nal;vtikai Iaboratóriummlkba.Jt vizsgáljuk meg, V i z s_
g li l a t
lt é l k ü l
s e ~n
a l a, p a n y tt g,
s ··e m k é s z i t m é n y a b e t e· g h e z ~ e n~
kerii l h-~- t
Ab han a célkitüzéshen, hogy a gyó g~ szereJlátást a
legmagasabb nivór-a emeljük, \támogainl!tk ~ninket M 0 _
~ s. o ,n Y i prOfesszor· m· és munkat.ársai Azon nagy
s~g~:seggel, amit tól ük kapunk, ug,y az intézeti gyÓg)·szeteszet, mint a köz•egészségiig,) nagy célját szolgá}juk
. -~bban a reményben fejezem be beszámolómat, hogy
sr.kerult megismertetnem Kaitársaimmai nj társadalombrztositási gyógYszNészetnek !mai szellemét M i, i n_
tézeti gyógyszerészek
mind~·nt
'eikö\etünk, ho(7~.
a.
•
~->·'
gyogyszer_
s z o i g á i t a t á J s o k a t a kor szell(~
é n e k m e g f e l e l ö- ~ 1~~ t o v á b b f e iesszÜk
Tudjuk azt, hogJ még soli a tennha!ónl;:, de munlránl{ban lelkesedéssel tölt ei b·nnünket iaz !a tudat,
hog) Intiiz(•tüitk ene h.hatott szervei mögöttiinli: állanak és hin OJTatják CélkitiizÍ'seinkft.
I'iszt: It Vendégrink Í's Km tá1 sainlí! :vrozson)- i pro_
feszor Hl z;í_· ósz:n ai után R:izig·) úg'ysz.er·tánmhban he-_
Inntatjuk ~D akonati munkánlmt. ahol az eg) es osztá-lyoli: a galenih-us Iabotatórium~ az ana1ytikai labora tó-
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rium müködéséró1, a g,~ógyszerek elsiámolásár-f51 k-~ze.
léséról, raktározásáról lés a gy9gyszer'€·k beszer~séről
a hel;rszinen fogunk részl~es felvilágositást adni Kat·társa~nknak Ez a gyakorlati bemutatás iképet lfog nyuj..
tani eddigi munkánkr'ól és megmutatja azt az irámt
a:n:el,1 heü gyógyszeTtárunkat, közegészségügyi ievékei;J~
ségünket, a JfABI szoCiális segitő munJ;:áját fejleszteni
ldván,juk

~ 42 ut~bbi időben p~sti és vidéki iJyógys,er ta ?tulaJdonosok voJosagga.l ostromolnak ie·
veleikkel, hogy tegyünk már mi is valamit
vagy legalább a hangunkat ha{la.ssuk a {Jyógy:
E:zerbeszerzés kérdésében . Ezeket a panaszakut
most váratlanul - karnoly szociálís 'érvekkel
1nunkavá.Ualó gyógyszerészek is aUitárnasztották An111ak b'izonyságául, hogy döntő közegészségügyr: íérdekekben az oe,qész szakm:ának egyséq:esen össze kell fognia.
MERT valóban nern lehet köz~mbös, 'hogy
munloavállaló 1kartrírsaink elküldik-e. vaqy elkészítik tLZ amydazophenes és add phenulo.ethylbar bituricumos vényeket Nem lehet köziimbös, hogy fámdt és beteg 'vnunlaisok és
'nunkása"zonw/c eqyik gyóqyszertá.rbó'l a má,
sikba vándoroljanak a legszükségesebb gyógy.
szerekért. A 'qyógyszerész ana esküldött. hom!
eikésziti és kiadja a betegek orvossá.rrát. 14z alknl11wzott gyógyszerész eg1jre kétségbeesettebbim tapasztalja. hogy laz előirt gyógyszert %ern
tudja meqcsiruilni
NE rendezkedjünk ibe arm, hogy a zugpiacon felbukkunnó gyógyszereket kétes egyé·
uektől folytaU!lagosan felvásároljuk Nem szolgá/hatiu/c ugy ·a /cözegészségiigyet, hogy e iószándéku rnnnkánkban összeütközésbe herüliü111c a aazdasági rendőrsé_qgel. Elég volt n
s.zinte peldátlanu.l !álló egyéni kezdeményezé-'
s'ekből
Vessünk vér;et a .suttogó~gyógyszm·be
szelzésnek . Hoay ugy vegyük meg ezután is azt
a néhány maaisztrális gpógyszert, ugy szerezzük be drágábban, hogy hivatalos áron tovább
adhassuk 't:s oezér't még börtön !is feny.egesse
a.zt a szalemát amelynek alapja a bizalom. a
a qyógyszer'ész között
beteg
MÁR ott ta1·tunk, hogy az alleulmi ü.zérek
.sem kínálgatják gyógyszer·-portélcájulcut Nem
is nwr·ik. Az egykor vú·áqzó feketepiac ugy<Szólván tCliesen felgöngyölődött De ennek ter-mészetes kö·vGtkezm. .énye az, hogJ.-1 a .ayú,ayszeT
;, eltiint a pú cr ól. Sőt ami a leulwmol:yabb ves:él:ut fel< nl i
lassanki?d Pltünik a pat·ikákból.
~~c;_ El a owJg}!_ne1'tchi dolgo-:JjJ: m.unkf1o.szta.U.í1ól.. És ha ne;"ilc nincs, ugyan llcllwll máiion
intézzék el a b-etegeket?
·
1
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KI veszi le "Végre a gyógyszerészi szaknw,
válláról ezt a 'negszégyenitő ter het? Ki )nutat
rd végr e, hogy hol sikkruinak el a gyógyszertár-aknak, a betegeknek, szánt ~legfon!o~abb
gyógyszerek? Ki teszi _meg a dant? lepe!5~ a
gyámk felé, hogy me .gyartsanak ruidrg k01.!atlanul specialitásokat, amig a gyógys:er~a;ral~
szükségletéró'l . ne.n gondoskodtak? Tü kzart:a
bele ebbe a szövevényes helyzetbe, 'hogy eleg
volt.!
"
MI ne1n védjük sern az !eladó~, sem a vevo
jeketézőket, de igenis védfük. és féltjV;k '!."magyar közeqészségüwet. A betege~. mrlltmt. És
hiqyjék el nekünk hogy ez az elso es legfontosabb ter·ület. rnelyen haladéktalanul .. rendet kell
teTemtenünk. Ez elsősorban 'érdeke tulaJdonosnak és munkav'rillaló;wk egvar~nt
..
,
NEM kérünk mást; ([Z i~vetekesektol: •c s ~ k
8 e g i t s é g e t..
Mert ?'"'c~ szornorubb
r;ámf <egy olyan gyógyszeresznel, kr elolva,ssa e&
vi:sszaadia a receptet ~8 a bet:g . eayre r<;>ménytelenebbül nwgy, v·andmol tov.abb, e_ayrk
pa.tikából a másikba, ·
(sz)

la:-

A Gvógyszerénhallgatók
Segitő Egyesülete .
r"~~ centenáriumi programJa
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:MUNKAPROG!RAl\!IM :
I.. Tanulmányi eredmények i avi[ása
a) tanulókörök létesitése
I év s~á,mára:
· qualitativ a.n1aJi'zis
általános nö,rvény-tan
fizika
II év számára:
· qualitativ_al_laliezis· \
szerves kem]a
rendszeres gyógysz'e!'észi növény.
tan
fizikai kémia
III év számára:
gyógyszerészi kémia
gyógyszerismetet
gyógyszerészet (recepturl")
IV. év számám :
.
gyógyszerészet (ga~enikumok)
gyógyszertan és meregtan
kö7!egészllégtan
. . . .
általános meú\gazdasago. u<emra
b) Szi!kkörök létesitése:
kémiai szakkör
gyógyszerisn1ereti sr~:kkör
gyógyszer éSzeb szak~or
gy&gyszertani szakkor
c) Könyvtá,rfejleszrtés:
1, kiadandó jegyzetek:
fizika, gy.ógysze:t észet,, gy úgy~_
sz-eré.szi kemi:a, közeg-eSzsegtnnJ
2. könyvváiitlás_: .
Általános kenna, sze r vetlen

kémia,
ké1nia,

szerves kémia, fizikai
gyógyszeTészi .. _kémia:,

gyógyszelismer:e~.

Synonima

~Yotg;yiBZJer

tan, vénykés:za.tés keztkonyve,
Mikó kommentá,,. . .
d) tanulmányi v•et oony rend~zese :
1. az egyes érvfolyamok ~o?"'rtt
,
2 a pá;rhuzamos szegesir .evfol~";lllll1al ..
S . a szegedi gyógyszeres:m tamo·,yam_
mal
.. .
n Egyesületi éJ.et kifejlesZ<ise..
a) kultur prog,r ammok megs~r _vezes~
előadások tartása haJl;gatosa:got e;d~k
lő külöüböző témákroi, kedve::m€U1:yes
. h'az-, hangversenyJegyek
szn1
, - . - 'f.l mozrt'tJés
megs~erve~ése, lkesk~ny r m-ve r
,
b) spor1té1et megsz·ervezesB.
. . • ..
.
MEFESZ sportköz,ponto~r .ker esztul a
j1 allgatóság sportoló tagJ~mak be~:;P
csolása az egyetemi sp~.rteleltbe, ku.on-.
böző spű'rtiigak müvel01nek sportszakO'Szrtályba
tömörítése,
v<er.~enyeken.
léSZiVétel és- verseuyek rendezese.
c) kőzös szór akoZlÍSoik
ldubé1et kifejlesztése, táncdélutánok
. asz
· tal találkozó.
rendezése, feh er
d) sajtó-munka .
.
.
.
fa!iujság r ends~eres m:gJ:'l~nese! "A
Gyógyszerész"-ben . _rfJusagr crkke~
közllése, bekapcsolodas a ME~!DSZ
március 15-én induló hetri:'pJanalt_
m unJ<;áj ába .
III Bekapc'solódás a haladó s2l8ll!emü ifjuság
a j fokozottabb részvétel a. :MEFESz m:mkájában. sajtó propaga!'-da, oktaibá~r,
kullmráhs, menekmtügyr, •. ;;port, külügyi szakcisztályok munka]aha bek~p
csolódá,s éS a szako:sztályo!'n':~{ ~ .szukséglet <és lehetőségwerintr kreprtéSe
Ka:ron.
b) roha.mmunká;kon és más ifjusá;gi megmozdulásokon részvétEll
l. az egyetemi ifjuság rohammunlm
megmO'zdulásain réfJ;ZlV~tel .
2. egy önálló gyógysrereskzr r~lJ.a~ukre;
ka valamely kilZérde ü ce erue ben
.
3 . A Duna-Tisza~ csatorna épibtk:ez:d- .
séhez egészségügyi és munka nga ·
sl:lervezése, a brigád ÜJgj ai vált?tt.
csoportokbrun végzik az egészse~~
ügyi munkát A sz~~?':s. feJ-sz,e;rel<::
megszier z·;~'le "; Nep]ol~tr, ll_1nusz'llé
rium és a gyarak segrtsegevel.
.
IV. Érdekvédelmi munka
a,) uj munkaalkalmak .teremt;s•e ..
b) oktatási és szakmar problemak fe]\'e"
tése és megoldása
l< ér désének
c) szünidei
elhelyezkedés
megoldásn
d) segélyezések
V Bekapcsolodás a gyógyszel ész eenben.árJJUillt.··••·•
bizott3ág m unkájába

1

Y édett nevek

Összeállitottc. : DR. HANTOS LÁSZLÓ·
Promillal - Natrium,.. methylaethylphenylmalonyL
Pyrocatechin ·- Catechol
carhamid
Pyrucaiec~-dimethylester - Venihol
Pr 0 nt-osil :. . . . :. . Suifan J Iamido~diaminoazobenzol~hydrochlo _
P.:rrocatecliin..:.monoaethylester ·- Ajacol, Antinuscitin 1 ·r id
Guajacolaethyl
Prontosil .. solub Sulfanylamido-phcnJ la.zooxy-acet;\"L
pyrogaiioLdi~alicylat _ SaligalJol
amino-naJtalindisulfosav-Na,
Pyrogallolmonoacetat - Eugallol
propaes··n -- Pl opocain
Pyrogallol-.trhicet~ la:t - LenigalJol
Prottal -- Acid.. di:Propylbarbituric.
Pyroi ----: Ac:d. ~cetylosalic;JliC
Propenyltrim_ethoxahenzol - Asarin, Asa:rol, Asaron_
Pyroiull .....:. Phenazan-salicylacetat
Camphor.. a.sarum
P;yroxyJin ~ Celluloz-tetzanitrat, Colioion_cotton,
Pr'ophylacticum.. l\Iallebrein -- Aluminum chlü:ricum
CoiioxiFna, Colloxylin, Dinitro-célluloz
Propoeain - p .. Am.Inobenzoic-propylest-er, Propaesin
Redoxon ~ Vitamin C prep.,
Proponal - Ac:d -diprop)rlba.rbituric,
Regepyrin - Add. acetJJsalicylic
a~Prop:;·lpÍperiQ.iD. ~ Coniin
Renllglá.ndin ~ Adr.e"nalin_hydrochlorid sol .
PropylsaHcyld"oxyisobutyJ:at --, Alg-olan
Renarco! ·- Alkoh-oLtribronmeth)l
ProN'l on - Nat~ium-benzoylthynüco~Üxybenzoic.
Rosorb:n ~· Unguent.. erimlgum,
Prostigruin - Dimethylcarba.nl'ltrimethylammoniumResorcin-h~xamethJ·lentetramin -. Hetraljn
methylsulfat
Resorcin-monoacetat - Euresol, Monoaresat
Protargen - Argent, Protelnat
Rheiua.ttan - Cinchophen
Protargal ·- Argent. pr~t-einat
Rhesal - Glycen:l.-monosaJicylát
· Prot"eoferrin - Fenum_paranucleinicum
Rheumasan - Unguent. sapo~alicylic,.
Prothyl'in - Thyroid-extract
Rh€umatin - SalicJuochiniCum_salicylic.
Protosil ___:_ Argent vit.ellinat'
Rheumin - Acid. acet:ylsalicylic,
Protylin ·-· Albumin-phosphat,
Rhodaiin _ ll'h'osinamin
PI·ovidoform -, Tribr·onmaphtol
Rhod!n - Acid acteylsalicylic
Provir~m - Androsteronbenzoat
Rhodinol - Geraniol
Provitamin A ~ Caroten
Rhodoform - Methylhexa:methylentetraminthiocyanat
Pr9vitamin D - Ergosterol
Rhodochin F 710 -..:. Diaethyl~alminopropylanl nomethoxJ
Pseudomorphin - Dehydromorphin
chinolin-hydl'ochl
Psicain .._ d-Pseudococa:i.n-aeidta.rtaraLsynth,
Rhodochin· V, F 915 - Di'aethyl.lminopropy18.minoPsyll'um - Arecoiax, Psylla
methoxy_chinolin_hydrochlorid
Acetarsol 5omb
,Pulsot-on - m-Aminopropartylbenzolh)llrochlm
RhofCin _ Acid acetJ Isalicylic.
Coffein
Punicin - PeUetierin
Hhanol -- Aethoxydiaminoacrid~nJacticum, -2-Aethoxy_
Purgatin - Anthraputp.urin-diacetat
6_9-diaminoacr idin~Iactat
Purostrophan - St:rophantin g,
Rodinal - Paraaminophenol-chlorhydr..
Pursemt' d
Semiosid A + B (ex fol. Senna~)
Rongart _ Nahium-formaldeh;J d-sulfoxJlat
P·urpul·oxanthin -- 1-3-Dioxyanthrachinou
Ronozol - Add. dijodparaphenolsufonic
Pyoktanin _ l\'ÍethyirosaÍtilin
Rutonal - Acid phen:Ylmethylbatbituric.
P,roktanhi-aureum - Imidotebamethyl€nd'aminophenyl_
Sabromin --:-· Calcium_dibromhangyasav
methan-chlorhydr·,
,Saechadnum - Natrium-anhydroorthosulfaminobenzoic
, Pyoldanin- Yellow - Amamin
SafrOI - Allyl-pyrocatechol-methyleste·1·> Simikol
Pyndon _ Amidopyrill
Sájodin - Calcium .. monojodhangy"asav
P.rramidon ·- Amido-p:uin, Dime.thylaminoantipyl'in,
Salacetin ·-· Acid. acetylsaHcylsav
Amidazophen, Dimethylamidop)Tazolon, Phenylsalacetol ~ Acetomesal, Acetolunt-salicylicum
dimethy lpyrazolonamidodimethylic: Amidanyrum
Salaceton _ Ac· d . acetylsa.licylic
Pyrwmidon..ciíric - Dimeth~Iaminoantipyri'n-citr'c
Salantin -· Acid a~etylsalicylic.
Pyramidon-salicJ- Iic, - DimethylaminoantipyrJnsalicJ li c
Salahtol - Acetomesal, Acetolum:-salicylicum
Pyran - Natrium-benzoythimicooxJ bmzoic
Salaspin ~ Acid. acetylsalicylic
PJ-razin - Phenazon
Salazoion - ~ntjpyrin-salicylicum
Pyi azoFn _ Phenfl,zon
Saletin - Acid acetylsalicylic,
P.rren .- Carbon-tetrachlorid
Salicin _ Orthooxybenzo~lglukozid
Pyreno} - Natr.:.benzoylth.) micooxybenzo~c~
Salicylaeetol - Acetomcsal
Pyrethan _ Urethan-methylpyrazolcarbonat
Salicylalkohol.- Saligenin
PJ r gasol - Hydr. P.\ ridyl~-chlm at
S:ilicyla.Idehyd_a_methylphenyLhYdi azon -· Antalgin
P,\ rid.in-beta-tarboxy .diaethylamid 25% sol .....-.. Comnhl
Ra.Iicylanilid - Salifebdn
P heu y Ia :·odiaminO-ilYr ;din. h) dr 0(' h lor 'ti
Salic}liden-p.JJh(netidin -·- MáJakin
Pyrifrr· - Bakteriu:m~ptotein~praep,
Salic~ lothiilin ~ Salócllininj Salottuinin
P,rrilin - Pyr~din-aethylphusplnat
Salicylochiuin_sa[tyJk. -- Rheumatin
. Pyr!rn~I ,.;_'" SuÜanyl<nuido-2-p;\t·irlin
SaÚ9lpiper:azin - Pipeptzin-salicY.Iat

+-
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SaHcylp:nin - Ant~pyrin-salicylic.
Salicylsalicylic.-ac!.d . -- Diplosa~; S~lysa!
Salifotmin ~-· HexamethylentetrammsahCJ lat
SaÜgallol _ P} rogalloLsa-ylic~ l~t.
.
Saligenin, Saligenal .____ Ajathesrn, Drathesm, 0-ÜXYbenzoyl_allmhol, Salicain, Sa.Jicylalkohol
SalimentlÍol ___, M-entholurp~salicy~·-c
Salinaphtol -- Betanaphtol-salic:rlic.
~~11pyrin _ Antipydn-salic;y1ic .
Sal't _ Boi:neol-salicylat
Salűchinin - Salió lchinin
Salocoll. - PhenocoiLsalicylat Aminoacet..pa.raphene_
tidin-salicJliC.
SalocreoÍum ·- CreOsotum-sai:_cylicuJU

Salodin _ .Jod_tabl. só
. at
Salol - Phenylium salicylicum~ Phenylsahcyl
Salophen _ A cet~ lpar3Jl.uidosalol.
. .·
Salubrol -- 'Ietrabrotnmethylendtanhp:l ·n
dr at
. . aminoarsenobe.nzoldichlorlt;\
Sah arsarn - D toxy
•
.
Salyigan - M·ercuri-coni.p .Natnum-sahcylally1-amno_
a._aeetat
Samol ·- l\'IenthoLsalicylM
.
Sanatogen - Case~n-na.tri.um-glyc-er~o~husphoru .
Sandopta.I _, Acid isob"ll:tylalb l.barhltunc
SantaJol -- Arheol, Gilna!, Gonoral
Santheos - fheobromin
Sant;\' l _ Santalyl-salicyla.t.
Saponin _ Chillain
Sauerin - Bac·:nus Bulgaritus ~ulhu:a
Sauro l , ~~auro!o - Ammoilium.tchtholsulf-onat
~axin

>-

Glusid

Saxol _ Paraffin liquid
Scatol, Ska.tol .-. Met.hylindol
sc~lrpicridin
Sciliotoxin - An:'lSftl'cin
Scopolamin -· }:Iyoscin
.
•
. ~ 1ag 1·n act"v)
Atrosem
Scopolamm.(ophca
l
Scopolam:in.h;\ drohromid - Euscopol
Scopolamin~natr~um .. oxyd - GeJ~oscopolam· n
s~u:renalin _ Adrenalin-s:rntheti~
Scmoc3.in _ ProC?..in-hydrochlorid
~cnroform _ n.:Butyl-p-aminobenzoa.t
Seeacornin _ Er·gotin.fluid'
Secalan - DialysaLsecal, eoruiti
.
Szdalyl -Acid. ae.thylallJlbar·bit~ric.: ~midopynn }Jtep
• - Li.•c··d acetylbromsalJ.cyllc
S ed aspr·!n

+

Sedatin - Isovaler) Lp.phenet.idin
..
Sedormid - AllJLisopl·op;vlacety!-~a~ban ;td
•
Selel<ian - 2_HJdroxyd-5-,iodpyndm
·
1ogenm,
· T.T
ogemn
.b·
··a
CP
ogenin
Cyc
nr
Y
•
Semt enz· .•
'
Phenylsemicat ba.zid
Sensuaren - AethJ licum-c.aminobenzoic
.
Setlhtmid - l\faJ!nesium-p-tolu.oLsul.fonic _chloram•d
Sepf'c"':J.nin - .Jodhenzomethyldiformln
Seploviur . ·- Trichloracetyldijodphen.Ol_
Sephacol ·- D:meth) laminonu·•th;dacndm
N atrium\

+

kettős

só

•
•
S er ·: n - ~'i..~eid . a-amino-beta-hydroxyptopionic
Sevenal - Acid., phen)'laethylbaibttur~c
Scveniu -- Acid. ph~nylat'thJ lbarbihtnc
Sextat _ Methylcyelohexan) l-ac:>tat
Sextol -~ MethylcJdohexanol
Sexion ~ C) dohexanon
Sexton B -· ;\leth)'Jcyclohexanon
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potbari van, hasLnálha:tó exedrnénnyeJ.. de csak a szőlö.
néJ és bizonJ ·os köt üim-én~ ek köz t..
Ana azonban Üg} t•ljiink, hog,} a Yásár'oB:. kú1por
ne tegJ _n hamisilva és ebben megint igen JJiegnyugta_
tóan segitségér·e lehet 'a mezőgazdaságnak a körzet va...
Iamelyili:: gyógyszerés:zJe, aki lehetőleg !gyorsan, megl<Özelitűen pontos "analizist tud adni, lta arra felkészültsé--.
'ge. meg,an Ta!álkoztam már olyan kénporrai~ amelyile
. ből. még' a legnagyobb körülte-kintéss~l sem tUdtam 6
fokosnál eri.íE.1ebb oldatot elöállitani.. Kerestem az okot.
és rájöttem, hog;r a vásárolt kénben 70 Százalékban ha_
misitó anya.g volt clke,erve és a ke.reskedő Plombált
zsálmkban 3mpta.. Analitikai laboratóriummal k~liene
f.elszerehe lenni m~nden teirneM községnek, hog:~- ilyen
·és ehhez hasonló kérdésekre nrregÍ'l.yugtató véleményt
tudjon kapni, !.':'hh-ez t-elmé.s·z,etesen a megf.elelő szakem-.
borel De ezt tökéleteSierr pótolja a vidéki gyógyszerész
Mint előző cikkemben is hangsu1yoztam, minden
tUdást ks f.3{késZültség.ct a termtelő eró'k szolgálatába
ltdl állitani és ennel< ·a szolgálatllak aztán olyannak
kell Iermi, hogy ne a védekező szer készítők propagan_
dája hányitsa, hanem tisztán a nemzeti ér d 2·k. Enn3lí
a szogá1atnak kell n:,egállapitani a növényi és állati
kártevők elleni 1édekezé.snek olcsó, g;}ors és főként biztos módsz~reit, Bár ez:?jel a ~ájelentésemmel megint
ismétlé!öi·be esem, csak a Vázolt módszereknek az alkaL
mazásá' al tudunk w e 1 s e n y k é p e s e n, s z é~
_pet és nag)"
tömeget termelni
Az összes ~ág.ó kúrt.&.vők lés !eléltetveü eUeni véde.
kezésnél birtol{ában vagJJlllk egJ olyan szem~k. m.:ly
minden vonat~{ozásban teljesen ha-zai gyártmány és
amelyiknek 1a hasZ!Ilálatával teJ,jes~n ki le·hetne küszö_
bö"ni az összes a.rzéntartaiimu szerelilet is, ha ez a ké.
sz··tmény elegendő menny_:·ségb::n állana a xendelkezé··sünkre Ez a védelmző szer a magyal· kapadohán)'bbl
dőáll tott NIKOTIN. Ez már félezreiékes olda.tban ~s
· fP.>llét1enül :elpusztítja. az összes lágytestii káztevőket,
a.z aln ..amo!ytól .keuhe ~ pajzstetüig, csak r:endszere_
s~n kell alkaimallni J?inden piermetez~s alk<llma.va.I
De pótolhatatlan \!llinden olJ an esetben, amilwr }JármiiJen nölényzetet bármilyen időszakban hernyó!nváz~ó
támad meg és tarol le ·lesúd~e igy a, következő ev
. f.~rmését is.
A ~1ikotin 1endelkezésre bocsájtása a legsürgősebb
feladat, mert ehhez igen illa.gy nemzetgazdásági érd-3kel\
füződnek

l

Örömmel álla.p tom :meg, hogy "A Gyóg}szerész"
1947 ja!lluár· SL~:ki sziimában Mozsonyi professzor ur_
n~k a gyógyszerészképzésről irott cikkéb3n a m·ezögaz_
.dasági kémia, növénJ Védelem, mint studi um sm.repel,
Igy ny:tott ajtót döngetek, Ha azonban soraimmal sL
került eg~·es vonatkozásball ug) megvilágitani a témát,
hogy . abból HJ g)ÚgJszer·észtársad<_ilom:m nlle.gbecsülés
, _származik, ugy ,elértem célomat
BAN ó ANDOR, gJ ógysze.r-ész
Debi:ecen.

FELKf;RJüK KARTÁRSAINKAT
SZIVESKEDJELENTKEZNI AZOK, AKIK IRÁSBAN ÉS
r;~~~·~N BÁRMELYIK IDEGEN NYELVET TÖKÉ..
i
BIRHK.

lz ifjuság félrenevelése
Doktor Acél Elemér a'" ~lmult huszonhat
évben a gyógyszm ügyek dltktá,tor a volt. HataJ,.
mas ollójával minden gyógyszerészi törvényt
dr ága, vá:szoDJba !kötött könyvekbe gyüjtött és
borsos áron eladta minden gyógyszerésznek,
sőt a gyárosoknak is E müveivel pr óbá1ta lep"
lezni, hogy tevékeny szer;;plője országunk h
siklatásának
.\1a müsoron kivüli mini:szteri taJnáCSCYs, ak
tiv fogorvos, tanár, gyógyszeréSz, egyeibemi
törvény.. előadó és Isten kegyelméből alig né.
hány hónap óta - gyógyszerészdoktor E:zl az
egy dme még hiányzott A demokráciától meg ...
kapta
Lássuk, hogy "zze! szemoon mit 13.d ő 3I de..
mokráciának Hogyan müködik Acél ur, mimrt
egyetemi előadó-tanár? Igy:
Egyetemi eiéiadásain gyakran szerepe1 po.
!iika, részben jogi ~ej:~g~etések formájába rej.
tett <reakciós pro-paganda alakjában, résziber
min:t nyilt kirc,hanások a demokrácia ellen
1947l 48 l. :Céilévében:
"H ol va11 .a magántulajdon szenJt:.s€ge, ha
elveszik a földeloet?"
"Aki bir ál a tot mond, an a azt mond ják,
hegy ri€ akciós!"
SzidJta a kettősár-rendswrt, f~jteg:E:'ite,
hogy a közigazgatás felelősségteljes munkáját
csak "a1aposan képzett sza:kernbm·ek" tudják
el!átrii és nem átképzett munkások..
A békeszerződ!és ratifikálása idején kije.
IentBtte, hagy Magyarország nem szuverén állam, mert nem áll módjriban önálló kül.. és belpolitikát folytatni.
ll.. jélévb:ől.: Il. 23. A ii·endőrségről: "most
nem tudom, micsodák, őrnagy, a:lezredes, tá
bornok, mast mindenkv katona,· annyian van,
nak, hogy csak szédül az .ember fB(je . "
III: 3 . Ma, amikor m>denki kultnr áról, hu.
manizmusról, civilizációról beszél, ami riincs.
Egy ab:szolutiz:mus és egy bMzahnas for ..
radalom (1848) után csinálták az egégzség_
ügyi törvényt"
Ill 9 "én mind\g a reáljogu patikákat
akartam szaporítani, mert véd<;ni kell a pati"
kákba fektetett pénz,t"
lll.. 16 Az uj gyóg:ycszeré.Sztörvényre vülnatkozólag megjegyezte: "Nem is tudom mi
most .a helyzet?. Még nem szüntették meg a
gyógyszerés2Jetet ?" Egy közbe.s•zólásr a azután
lcijelentetúe, hogy ő c s. a k azt akarta ezzel
megkérdezni, hogy nem államositották-e a pa·
tikákat?
Ezeken a nyiflt !kiszólásokon kivül minden
órán van néhány burkolt megj!egyzése, ami
felületesen ártalmatlannak látszik, de· annál ve,
szélyesebb
N agyon veszélyes Igy folyik úervs~el'iien
és zavartalanul az ifjuság félrenevelése Ma,
amikor egyre több szó ,esik anól, hogy az
e~yetemen rendes tantár!n'ként be kell iktatni
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'A GYóGYSZERESZ
a viláwszemléleti oktatást, nem szabad tiirnüt~k
AoéJ ur nyil<t és titkos lrélekmél gezBsd B at
ugy a!dftgolja k,ár,o.: tanítását, hogy a mult kl·
dicsérésével p robalJa a 1el<en nagyvonalu et ed.
m€nyeiít hatástalanitaali..
, ,
·Félre a les7ler-epelt törvénymagyaraz_okkaL1
El az ifjuság közelé~iiU Ma, má': egy tabor,ba
kerül az ,egész ~alado fiartalsag. Es ,;oz az rf]'llság ki fogja söpömi az ':g!E\temrol ~z Ilyen
tanítókat A kultus:;mimsz:téTrum l:Jolcs es megértő támzygatá;sávaL
(sz)

Az intézmények

1s

oláirták · · ·

A gy'óg)szerész szakma eddig megkötött lmUd'-tiv
szerződései közül sOHendben a legutolsónak a perfektuálása tartott a leghos·szabb !ideig.
A felületes SZ'ernlélő ugy ~·é)né, hogy lényegtelen a
" a ntunkavállaló és .munkaadói ,kivána~mak
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. , talan
rengeteg kisérlet történt eddig s ~zam
antiszociális munh.aadó ~és~~ről ennek az ?:_::a~:':é::mn·
kai"dönek kljátszásám, az ug~eletes r;zolga
l
J
.."
Eitnek. kikÜszöbölését"~ O!- ikt.a.ttunli egy pontot a SZ~l ~
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'rdemlő munlraadók
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De akadnak olyan szolgalelkü muukavállalók is, !ink
asszisztálnriik ezekn1ek az urakna}{ ezen ténykedé.sük ke~.
resztüh·itelében és fedezésében.. Ha -ezelmek a ~un~q
\ állalóknak öröm a r-abszolgaság még Q948..ben Is, am
leg;ren. lltt Utalok Lamm elvtár-snak ezeknek __ a szolga_
l:elkü.elrre vonatkozó megállapítására, 1Jdknek osszefut a
'l , száJ"ukban ha munkaadójuk előtt hajlonghatnal{,
nya a
•
.
1 · 'h ·
de ni.~nden erőnket fogjuk áldozni ~a felszabadu Dl o aJ~
tó modern rabszolgák megmentéséér-t.
Bírjuk a. munk'aadói testületek igéretét segitsé,g..
adására ezekbell :az estekben, de lesz erej'e a szakszer ..
vezetnek is, hoky iezekkel szmnben ·a ~örvényben bizto
sitott erejét igénybe vegye.
Lényeges kivánságunk teljesedett a munkaruhák
kérdésében is,

:Él-J antikor- az Országos Mutllt{tbf:rmegállspiÍ-ó Bi~. -·
z(lottf'}ág Mrgyalása dőtt. pát perc€-8 tár-gya-his Jalatt ·meg_
egyeztünk 8 Budapfflti Ie~tül?tt-c~- (a;~; Q-n:zá.gos~~J már
na(mkkal előbb), mikm khánsagamk:at _teljesit~t.te,k, me_.
(Jei{ ugyanazok _\'olt-ak, mint ~amelye~ .á ~ona.~okkal
eló'bbek voltak1 uwl)oek az alárasokat gatoltak, kerde~n,
mi oka volt a huza .. vonának
·
Talán idegháborut kezdet~k el a munkaadói testü__ letek, anyagi fölényük tudatában, az alkalmazottakkal ·-

szemben?
· "d .. h t'
N em \'Olt enn _ li a gyakorlatnak sem~nu u vos a a~
sa sem szakmai, sen:, onizágos vonatkozasban._
Amikor áll'andóan szakmai összefogásra hiva_tkozunk
a gyógyszerÉszet ér!lekében, eZ k~Il,- ho~ _or-szagos ,
delill is legyen a het.:·g, a gJÓgJ-ulasra varo, az orszag~
é ilksre beáBitandó lakosság indekében.
P A
munkájB;
lrell,
le'
'5 éppen ugy J.:l kell ~venni;z részét a haromeves
glen e
_
.,
- t
egy
•~
k u
belu''l az országépites teren, mm az,,
~
~~er·v - ere~n
' ·
.
· d l
'k
,
.
.
kelő
,·pa.ii
és
többi
szeUemi
o
gozo
~
massa[ versenyr e

g;ró-gy~zerész

Mk

országépítő

~ogy,

Jegyezzük elö !
a) 1948. április 2.-án d. u. 6 órakor: Gyógyszerésznap az Egyetemi
Gyógyszerészeti Intézetben .
·Napirend:
·

1 Dr . Moz,onyí Sándor· A szabványosítás· gyógyszerészi von,akozásai
2. Löcherer To..máiJ.: l\!Ii a gyógyszertárak árm;itási köre?
3. Dr. Molnát Albert. Car :bo med pul vis, goranula iés tabletta adsorptio,képességének

vi2r&gálata
4 Dr Némedy Imre: Testápoló szerek,

b) 1948. április 9~én d. w. 6 órakor tartja a Magyar Gyógyszerész·
tudományi Társaság évi. közgyiUését, ezt követől'eg
Ernyez Józsefről ta.r'U emlékbeszédet Dr . Halmai János egyetemi magántaná~

Március 14.... i taggyülésUnk

fu!

N
használ a !J:nunkafegyelemitek, ha az a a m~. tesszu
"k pw,
.'b.ar,·a-. ~g y koJll>-J{tW
zott-ak etn
!degeít hónapoing
-"~, er edll"'nyének
bizonJtalansaga mtatt
sz-er :tJVUCS
'""'
.
• ez a I·'
ugyamlyen
Es
,__esedelern hátrányos
•
,,sZ>empon-_--.
•
tok miatt a !biztosit-ó intézeteliben dolgoz·o gyogys~ere~ -szek és munkájá.t illeőleg is..
"
.
Tudott ·"olog1 hogy ezeli az intézménl'::k. csak, ru_
közforgalmi gyógys~·ertáral{kal kötö~t- szerzodes utan,
ennek alapján kötik meg az ő szerződéseiket..
.
Ez azóta már meg is történt az IQfLra, MABI-rai
l\fAHA.bira vonatkozólag:
Szabad legyen Ut megemUt·~nem, menn~ivel köny~
ny,ebb a megeg.}ezés és meggyőzőbbek az érvek, mely.e,.·
.ket nem az ·e·g.}máss>a~ szemben álló felek, de az o~szag
és saját dolgozóHt érdekébell tárgyaJók hasznalnak
mindannyiunlí telj·cs megel-égedésére. Ez történt az OTI
esetében is az a:Jlm.Jmawt.t gyógyszerészekklel kapcsol~t~
han, mely vonatimzik a fent~bb emlitett ké;t másik lll~,
tézményre is.
Sa 'nos a többi intézm-ílényekkel kötött kollektiv szer..
ződésekJ egyelőre még nem tart:Oznak a ·s~~-k szervezet·
_nek hatáskör·ébc rajtuuli kh-ül álló !)kok m1att
Remélem a Iegközeiebbl kollektiv sz.erződések.
kötése már nem fog forintos viharolmt követel~~ "ben
"l t u d!'uk
azt is • hogy ,ezt
nagyon JO
.
· a harcot
. . a JOVO 'l,
"tt i{ell megvivnunk a:zl egész rnunkassagga1. A ce
egyu
k T
l' t''bbet
ma világosan megmutatlwzil{ előttün : erm>e, l o - -'
jobban élsz!

,-BeszámolóA taggyülésen lcét lényeges, bizonytalamul
müködő szakosztályunk helyzetét gyökerestől
feltáró beszéd ha.ngzott eJ Az egyik Hart-nurnn
Tivadar kartársunk megnyitró beszéde. a másik dr Losonczy György kmtár.sunk beszáJmol!ó.
,ia Hartmann kart-á:rsunk a jobboldali szodál·
demokratákat teszi felelőiE!sé a mi sz;akosztá.
lyunk munkájának mewbéllütásáért Szinte film~
szerüen v·egigrohan a lezajlott eseményeken '~s
kérlelhetetlenül rámutat azokra a sorozatos hi.
bákr a, meilyek csaknem kilenc hónapon keresz-·
tüJ - valt>s:á,ggal kizárták a tagságot a s~ak
szervezetbőL Le kell vonnunk a rossz· munlm ta..
nulságát Rá kell lép·nünk arra az; utra, ame.
lyen j ó szaks'2Jer vezeti munká vall a tagsáJg érdeb\ben a legnagyclb:b eredményttudjuk kifejteni
Lényegében ugwanezen a vonalo'Il mo7fgott
dr. Losonczy György kartársunk közel félórás
e'őadása is, Beszámolójának nagyobb rész€ben
a g}ógyszerészi reformról bes~élt. melynek ő
egyik leglelkesebb harcos,a. és h;gkitüniibb isme~
rője, E,zt a beszédet nm közölj ük le ·a la'[>ban,
. mert alapjában ugyanazok a szempontok vezették az előadót, melyekre "A Gyógyszerész" egy

korábbi számáJban, eg!Y igen tetjedelm<is cikk
keretében, kellő tár.gyi!agcJs:ságga'l már rávi!ági.
tett Har,tmann kartársunk mondanivalóinak lé.
nyegét pedig megtalálhatj uk mai, a kollektivsz:rződések kiterje1sztéséről szóló cikkében.
Igy történt, hogy ta.g.gyiilésünk lefolyását
ceak Hara,ngi Sándor és Szily JÓZ'sef kintár sa.
ink feJs,zólalásainak közlésével érzékeltetjük. -szinte viaszJe·me·z.szerüem .
De a kr ón ik ásnak meg kewl imia. hogy
Bartmann és Lo'sonczy kartársak bes2Jédei nem
h ar.gzottak el nyomtalanul A kr ónikás, mielőtt
jelentését meg ir j a, a kartársak kö2Jé eLegyedik
meghaUgatja; hogCYan széled el a tagság egy
várva váit taggyülésről Meg kell állapita:mink,
hogy szakooztá,Iyunk minqen do,lgozája ugy távo_
z;ott a taggyüliésről., hogy _ végre megint érdemes !1esz do}gozni. Kiderült, hogy sz inte ,verse.
nyezve, minden'ki részt kér •a szaks2lervez,et
mu:nkájábó] A nagy tisztulási folyamat elkez~
dődött és az uj vezetőség megválasz.tásáv2!l az
alkotó munka minden lElhetősége me.gteremtö..
dik
(sz.)

és

lllllllll

\

UYEG

Előfizet &li

díj:'
15 :._ forint
1 hói:a
Negyedévre
4·5.--· forint
Fqlusi törpe gJi")gy)Szertárakpak:
.
i hóra
10.·- fonnt
25.~ folint
3 hóra
Szakszer-vezeti tag·oknak:
7-· fo11nt
l hóia
20-forint
-3 hóra
Postaltakarékpénztár í esekk:.sz.ámla szám: 1492
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Dr. Bakács Tibor elöadás_~

A :;u, K p. Gyógyszertáti Dolgozók Cso,IJOr·J.an~k
sZ'crda.í elöa.dásai közül \kiemelkedett dr. Bakacs hszh_
főonos legutóbbi március 17 _i előadása.. Az f::g~sz ~b.
egyórás előadást a tudományos és Szoc~ális, az eg~zseg_
politikai és várospoHtiira~ szem~ont~k tud,ato~ o~.s~~
egyeztetése jellémez;te Az elado harom ker des t tuzo t
maga. elé: ~ri volt? mi ,~n? merre haladunk'r És ene
a három átfogó kérdésre mmad~~d.alanul meg, is f~l!el~.
Mi itt csak éné-IieU-etni akarjuk ~r Bak_acs hszh~
.
t·.ese·t . R·eszleteket
r agadunl.:
főorvos nagyvonalu feJtege
•
, .
, b"l A közegé~zségügy városi vonatlwzasa ..
ld az egesz o ,.
~ ,
,
· , ··t· orban rámutatott az egészségvedelem es ~ g~ ogyi o .
vosi tudománJ mellett arra, hog)-· a fejl~_és sui} pont] a
egvre inkább az !egészségvédelemre tevelőd*· ~~ bár ez
-... " utja azért ez nem jelentheti a gyógy_to onos..:
a .lOVO
~ · '
, •t
A
.e· észségvéd"'l~m
tudomány fokozatos elsonadasa • ~-' z
g .
: ·t
kiterjesztése 'nem tehet és nem is tesz se~ktt k~nJe_r -~
lenné A mur.ika racionalizálása csak a szien:yede~t ~~
. "b"l' ki de em a jó szakembereket. De megnynb.alJa
szool,
n
.
k""" •
elet
a:z orvosszt.ái"ok eddigi lehetőségeit ~ozoss~g. , . ·szinvonalának emeléséér t.. Beszélt a járvanyelha~Ito In.
. k.,onast
,. .. ~ tedményeiről _a
felszabadulas
t.ezkedese
.
_ .. nap. 't'l ostanáig Sona vette a hastifusz ellelll t~n:e~.
Ja 0 ffi
·
, ,
""kk ' ét
· "•VO\' IZ
dtásokat ·~ csecsemő halandosag cso -enes ' az :·.
·
'
'r elérkeztunk a
liérdését. Mle·gállapitotta1 hogy ma ma.
..
,'. ít·
•
da"lkodáshoz.
E J{eretben szemleltetoen 'azo a
•
._mvgaz
· t "b
.
.. .
születését a Szo\]le umo an es -·
.egy nagy "l·aros
.
• • 'b
(k"emelt~
. 'b
A világvárosok ivóv1zellatasa an l ·
._,
Arnert1.:a an
·r
multtal.
Buda.pestet. Hangsul;rozta, hog~ ma ma, a
,
~zemben, a tömegek S7.ül.{séglete_ az,,irány~~o, , de uhg~~
. d
l l 'l kezdjük alul:to;. -- folfele.. A
hogy mm g a u ro
,
d . " .. 'tő
, e.<> terv ker·etében meg,;:_ml tette a bu at togyu] .. lmegépitését, parkok létesítését és
erdok

:::.::na

az

pótlását, fásitását
"
, ,
,
A népbetegségek (c[ecsemo-halandosag, gUmö_lwr,
·emi betegségek) ismEl tetésénél statisztikal ada:okkal
nbizo-riyitja a nagyvonalU
. és eredmenyes
·
mun l.:át, Fehet
, ., ·
. nagy' h:.érdfst
hogy mene visszük Buda,pest varo._,_
apolitiliáját.
·
, · · es
' szocm
"Ts
szem
Az 'első ut, e·gészsegügyt
l
•
, .ntok figl dembevétclével. NagJbudapest -rnegter~mté_e
~o
.
, .. - gységesitéSe Továbbá az egészsé.gügyi
es egeszsegug;\ l e
.
.
. • Ie·•
,
.
intézet-5k szaporitása.. U gyamlyen nagne ... ~
gond ozo1
·
,
, .. . k'" ·gazo--'
tőségünek tartja. széttör.e,dezett egeszsegugyl ,oz.I
·~ :_tásunk rendez.ését. iVégül a jövő utJát. a. n. e P'. l~ l
'ta"sban éS a SO:k Intt~Zll.•CH~
tOSl
u
T<>
, .. . t é s é b e n l, e \"t•
o I m e .".
=-"
egysegesi
,
k'"
'szsf..,._
az ut ,égső folmn csak az egesz magyar
ozege
~
ügy álta\IP-ositásáh~z vezethet;.
..
Dr Bakács Tibor tisztifőorvos eg~uttal eg;p.ke 1'-!lri~álóhb relőadóirih"Uak is, igy a legnagyobb érdeklőd s~
sei kisért fejtegetésehel hatalmas, átütő, sikert ért ;.::1~
-Az előadást vita kö~ette. Ennek kapcsan dr. Bakac"
Tibor egl felvet-ett kérdésr·e kb. ezekkel a sza\'akkal
1_.-

ben iköz.e.gészségtigyi intézménynek ~z utóbbi t.ermé·_
netesen nem eg;\Ezer háhánJt is jelent. De
elöm és háhány ,·állal.á8á,,al tdjesithetjük kőz·~Jn~s:r._
ségijgyi hi\ a tásunkat Minél inkább háttérbe tudjuk
szotitan'i a keresk.::delmi részt, annál ~{Önnjebben meg_
oldódik a gyógyszerész közegészségügyi ÍeladatáU:ak~·
végleg~s rendezé.se is az egész magyar közegészség_
ügy uj kialaldtásában.
(székely)

Mit tartalmaz: a gyógyszerész~
törvényjavaslat ?
O 1 t e'"társ népjóléti mirúi;zter· a csütörtöki minisztertanác.son beterjesztötte a
szertárak prcb;.émáit f'elölelő
vényt Az uj tövé•ny kimondja, hog~ .e~eniu! a
városak köz:s!\.ge'< és a beteghztnsrta:sr mteze,
tek is kaphatnak közforgalmi ~S:ó.gysz";r tá,;-j,<>:
gnsitványokat.. Ilyeumódon krvan]a a nepldetr·
kormányzat biztositani az ország dolg?zomak
.gyógyszer-szükségletét ·,Ezzel mód ;ry1llk , · • .·
hogy a fahakll'an, ah?I edJdr.g m"gan3zeme~yeU«
a ki.s forgalom miatt nem rendeztek be gyalSYszeltár t, most létesitJenek !lyeneket Meg"!zun·
teti a tör vény il reálgyőgyszeitá,n JOgosttvarnyo,
kat, valamint a személyi j cgu gyógyszetárak
átruházházását
(Szwbad

Meg sz er etnők ér te tm és éreztetni a~
mct mmden rétegével, hogy ebben fiZ .
kénytelenek leszünk a legmesszebbmenően ra,ern~->
be venni áldozfitkészségüket
fiZ ország. Közöe 'érdek, hogy ránk. te·,,e/:öa.Je.!c a

nemzet, a Szo·vjetunió, a környezo
k1'ácW.k de smknwi szempontból az e
figyeln/e. Ennek ·elérésére m,eg V<el} ..
t
;;em csfile fi hitúnket, hanem az er sz~yunke
JVmn szakn"[a.i kp1dulás ez) hanerr;. ~mz'l}'den
dolgozó jeivonultatása, ho-gy la;sak, .
náltunk eddig, nút dolgozunk ma. e.s mer~e.
az utunk fiZ elkövetkező időb ern? .:Jsrrver JUk
hogy sohfi ilyen fJwmoűy és kedve:i!o alkalorrt er-,.
r e még nem kinálkozott
Aki egyetért vel!ink fibbfirl;, /~ogy a m<L.Qlfa;t'.
g]Jógysz,erészet mélto
all7on
trLtkozzék V"tépt denwkracwnk fé1t]Jc\U,,firaDfin,
jöjjön es segitsen E; köksi es
Munkával, á/.domtkeszseggel
aka1'iuk mindenkiben, hogy a , .Gt!ÓQJJS;oer·es''"
hét" sikere és világviszonylatba-n
lwtóeYeje a mi \jól megszerve~ett nt·unM.n"""~
lés közösségí 'kuWásunkon muhk

·!wlven

válaszolt:
.
·- Jöjjünk tisztába végre a.zzal, hogy a gyogysz_e~ ~
tár·at mHyen mér1ékben tekintjük üzletnek és menn:J:'-:__ _.______________________

1

Budapest, v n, Nagyatádi sz:abó utca 31.

Telefon: 222·733,

gyógyszertári és laboralóriami
felszerelési cikkeket szállit
Compra tablettasajtológép és le·'
párlókészülékek gyártás alatt

Gyógyszerészek Romániában
A l\fagya1ou:c:.z·ág és Románi•a iJ..Gö!ZÖU kötött baráti
szerződ'ések

köteJ,essé.gév:é teszik núnden jóérzés.ü em_
llei'ntEik, hog,~- Pzt a barátságot ápoljflo', Nemcsak sz:ép
sz,ólamokkal, hanem t-et tekkel kell ·ehhez lhozz.ájá1 u1nunk.
. ~<\z elt=Ő lépés, hogy megismeijük egymást, egymás prob.o.
Jémái' -ai és fElladataival tisztábam_ legyünk A nagy
roulití'A1 rend~1kező magy:u gy6gyszPJ -észsz1aaona a ma ..
ga fejlett gyóg;~- sz,Bl- és vegyi iparárval: nagy; Seigttsé'"ünk Jehflt nekünk, lollllánoiknalk Az els-6 baráti lépb::.t
~A GJÓgJSZerész" tiett2' m!ö!g, mely töb'bizlben leközölte
3 1·omán gyógysverBszet hivahl.!los J,apjának, a <<Revista
Farn:aciei"-nek néhány ertékes dkkét. Jelen szerény
közleményem..rvn•el is ,ezt a ba,1:átságot i;Lkmr.orn kimé'lyli..
teni; ugy €r zem ho:gy ez .elsősonban nelrümlk, magyal
. anya n~ elvü romá.n·olmak kötelespégünk
A_ !'ornán
gyógysze11észet az- elmUJ1t évek látszaL
kon.iunikturája után kolilloly 6U-yiagi, rlle) főleg rukölcsi
y.álságha jutott A szMIDna, az 'elmult r-ezsime.k alatt,
Iíl'ssan sülyedt a teljes kommercializá1ódiás fielé; a
gyógyszel''táriulajdonosoi;;: m.agy1észe. nemi látott mást a~~
officin.á.ban, ,mint Pg~ fe:jO:s t'~lhenet, melyből lehetőleg
gyorsan mP"g kell gaz<Jagodni A hoSsz,ru ideig tartó inflád6 ~s a gy6gysze1 tári jogpik hirteJen elszaporodása
csak rontottal a hel;\ zetet

mindazoknak, akiik a zsidó ,jogoka:t megkapru:intották,
megengedte, hog)· ui gy.ógy.szer:tárarkrtl;t nyi<;sanak"
A
törv-ény reakciós jenege odá~g ment 1 hogy eze-:knek mé~
körzetet ·sem szabott ~eg s igy történhetett meg, hogy
egy kör21etbe 2~ patikH s jutott .
A :De1há:borodás érthlsitően nagy volt, me r t cSak k öz_
ismert :f:iasiszt:a_légionis.ta lés hitlensta né::net jutott elő-·
nyös jogukhoz. 194-6 év ilsz-én Dr Bagdaznlt Flo.rica, a
mo;,tani egétszs~gügyi minisztf~l
hog~· ;iz Öí:=sze.s panzL
s·zo.knak véget vessen. fgy to]Jvonássfll meg.~':I).11:_11IsiteUe
nz e-ddigi jogren&met t :és egy éue (1947 októb1::r 15_ig)
f>ngedélyc!ZÍ minden 'U>Jjesj.ogu g~ .ó;gysve:részntk gy.ógy.
szP.Itá1 megJJyitását és· c~upán bizonJ os. gya!kollaJot kö\etel a jelenthiz.őkől (Ez a tö1 vényt "A Gyó:g_.ysze_
1 ész" 1947 január 3Liki száma r.észletesen köiölt1e1.) Ez
n töt Yény t.eumészetescn hihetetlenül megnövoel-be a
g;yógy.sz·<'lrtá.rak száüJát: cs:ak két hitel(',~· adat: 1·9;38-ban
Buknirestiben 138 gJ·ógy..s.zeJ tár volt·, ma '521, Temes>-ál-Jn
1938-ban 26. mn. 46·. - A c-supán gyors :rn;Pggazdago.
dást célzó és gyakran id~~n tőkéve'l d'olgozó gy6g~·
aertárak a mult é-v augusztusi p'énzsta\biliz:áció utián
sok esetben élt:1bképtelenné váltaJk Az hrf1ádós konjunk_
tm'látiak vége volt, ismét kom!Oly lés tisZitességes munku
számitott csak
1

A he1yzl~il meg-világitásához s:zi1kséges, hogy I'Ö' i_
Az utolsó 'jobboldali csopo1 inak (Tartan-"scu_fiéle lL
szól jak a r o-!llániai gyógyswt tár-jogofitványok
bl-'r~ális pál t) a kormányból való ki' á11ása után nz, ad:ó~
rfndszeré1ől 1941-ig Romániába:ri1 reáljo.gu és sz!em&ly_
prés is e~·ősf'lbb left és {l .srpt:kuJ,ációt ·szig·oru á1 :;:~lúnőr
jogu J1y;lvános gyóg;r>BzextáJr léte:vett Theálj-op;okat a
zés tiö.rte Ie (t.öbh gyógyszertártulajdonost börtön_ és
viilágháboru után már nem adtak, i1yenl21ket csak "szer_
pfnzbünrtetés'l'e itéleÍ.: -6s ·}t/' föváJ'O:Shan 2 pafikát 2 évi
zett j{)gok" alapján birtoik!oltak tultajd'onosaiik Ezek, irlőtru ta~'rn a be·zá7_ tak.) Az eldugott !áruk i-s felsz.inN~
ugy mi11t Magyarm.sz:ágnn, szalbad eladás! tárgyai voL
kmüJ.tr~k, a hi1·hedlt fe11árak meg·szüntek és K!ö·zépeUIÓJm
tnik, azza-1 IS-' kiköté&o;el, hogy ai tulajdonos csak teljles_
lc.!thatalmn.sabb gyógyáru kei~eiskfiri.lé.s,é~wk, a bukaresti
jogu. ,gyógySiz,e"Iész lehetett
A személyi j1og,o,sitvám ok
Sta,ndÚ1d nagyd1 01gé.r:iánnk .állami kcz.eJ.és1be vétele után
t'f/l'én l:l·Ok viss:znélés történt Ezeket az 1930-n,s. •egész_
t1 gyógJ·,szi-relláttvs is }{ezd normaliz,á1ódni,
sé.gügyi üfuvény rendel&ezés0i szel'int u. n. ver.seny\izsAz állwm 1az élősdi íklapi'tahzmus kin~h é:':: i J, ;~ gm n.
. gák alapján osztották ki.. Ezek .szjgormm_, szemlélyhe.z
hnmódra :·l:s·Y..al)oroJott nagy:1 és·zben csak spekuláció+.
ikötött jogok ,. oJt,ak, melyek a törvény szajkaszai sY...er:int
S·ZOlg'áló gy·ógys:zeitál'aJkat tf.r:nészetesen ll{~m nézlF!l
f:r:m eladhalók, se!ll átirhatók IJ!Cm volt·ak Ezt nz
t·:tleniiJ A közeljövőben komüly és k01sz~tkalkotó reform
t}gyélJként világos rende1ikezlést a tör;>.rény fudatosmn
készül a gyógys:u-er sz.alrmába,n. Az ·rl1őkészüleifAk niár
h>ely!elen éJ lelr:rnez~S'éViel, állandóa:n kiját:szották és r~z
meg-ind~1l1nk Az Q.lSZiág 58 ,,árosát látogaUálk me,g a
. év-ek fo]\ amán több .száz ilyen .személyi jogositvány cs12,_
Köz,pontLKollégium vez,etöi €s isme.r tették a ht>lyi sze!'.
11élt gazdát (Cs:rtk 1933·.tó1 19317_ g 4'931) E:nnrc,k a visz_
vezetek előtt a 12.1fo~m főbb elképzelései J: a gyógyszer_
' s:zá,.;; állapoinak H:>terf:t véget a.z 194L-es Tomescu-féle
tárak állami irányit-ásu és kezelésben lé\:Ő szÖ\etkeze_
tö1 vény, mel~. egység.e:sitErtte az Qss:zes jogokat:, a·za)i a
t-ekbe lesznek bcsZ!ervezve, llll'~~Y szÖyeH{)eZietnek l1~df'41
, reáJjog·oka.t is személyes jogos[t;~,á_,nyoilrnak jellentt-,tt·e Id
ffiflgj·eszékhelYle:tl lesz köz,pontja., Az elik!é!pzelé~ sú~rint
A Jog-ok átiJ-áSiát rnegtiJtotta; ez aJól Csak kÖz\_etJl2[n
önkéntes belépésSei .s·z·erv•ezik meg ezeket a; sz:övetlreze.
' jogutódo-k (gyermek és házaS"tái"S) lóvé.tellez.ettek Az·
ket és eleinte -csak kis egységelekel kezdik meg a mun-.
elévült jogok fel:számolásárn 3 évet engedélyezett
kát A gyógystn1 tári f-eJs:zerelést az állam megvásároL
Ugyan1Eiz a törvény, mely n!z AntÓn{';scu-dikta:tura ahüt
ja és a szöyetk~zetek tagjai az .állam alkailmawttai
sziUetett, megfosztotta a zsidó gyógyszterész-iulajdono_
le13:znek A patil,.,á:k számát :erősen lecsöklmntiik:, a feJes_
flokat jogositvánsaiktól, melyek v:sszaszáHtak az állam~
lf,_g~es beHndezés_eket falura hl~lyez k ki A i"yógysze.r·tá_
ra; ugJ·mnakkor minden zsidó 'gygyszerésznf'lj>: megtil tor_
rHk f'z;en átszenez:ését, melJ ősz előtt ne-m iog meg_
ták, hogy gyógssze1tá1ban do~gozhasson A zsidó jogo'aló~ulni, Illegelőzi az egész gyóg,J·sze1·gyártás öss21evo.
kat. 1942 április 23-án fo.g1a-Hák d ve1 ~:inJ vizsga alap_
nása Bs a gyógrsz·e.rellátás államositása Ebben az
ián, az uj jony.ertesek akik :ezek-it közel; 3 évig bhtoirányban komol\ lépések történtek máris; a bukaresti
kol!ák. (Tom scut mint háboms büllöst. a fel:szta:b_flldttkb. 180 g~ ógyszprgyáT'ból és tö1 pe: labo1 n1tóriu'!nból a:>::
lá~ UtáiJ ib<ir önbü~1tf"tésre iJé1ték)
összevonás után -c~ak 18 :fog n-:t:nadni, a kolozsvári Nalii4t:i-h:n, te11it a ftg\VElszümt uL{m, :lz akkoti
J;oc-htlJJia gy.úrat. miután tulajdonosa kü.liü1cln távozott,
koalic<&s Ke: . .:'Í.tJY ~\Iior:iu·- 1.<llti f.::;f:;~ségi.igyl miu szt.e1-e
~1z .állv'Irt \{ tte ~i l\{egoldatlan ké~dés mi=g, w: ltört.én_
ils~zaülwt e ug}<lll a zsidó tubidono.::;okat 1·égi jog;ik_
jék az áll8.mi ir. ;zmé11y0k (bett:~gsegél~zö és ,_nsut) há..
de ug:ranakkül a diktntma haszonélyez.őinek~ tehát
zi gyóg.' szeüáraivni. mel~~E>.k mtnd..en ipat i l~özpo11t b~n
den
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l'endelk,eznek patiJákkal és ta,gjaliikat ezfjk-en ktii'esztü1
látják el. A magánjogositv.ány-ok femtemlitett refóu:nja
után e71en paiikák elvesztik létjogosultságukat Ebb~n a
kérdésben még tállgyal.ásoik foi'yndk: az Eíg3'es resszortmíniszterek között Egyébhént az egész uj törvény még
csak megbeszélés stádiumában '\ ai:t és jelenleg az ország
összes gJÓgyszerészeinek és g)Ógyszertárainak számba ..
vét.Cle folyik
A gyógysze·rg~--áltás r·ei1dez€se, irrletve Ilief:?l'endszabályozása ill.ár régi
o·blémája az o-r;szág egkszs~güg:\'é
nek. •Gyógyszergyáitássaa kb 9ű lllb'OlatóJiwn foglalkozik; sajnos f;eladatukat nem alapányag-ok el&állitáslában
látták, mrú~ hBz ped~g nyerSanyag ·ibő\ en van az 'Dlszágbm Százáe;,Tal (készűltek u a1. gyógyszer különleg.es_
sége:k, melyek a.z esebek 80 száza..Iél{lálb.an nem eg~·eb2k,
m1nt •e1gyszerü keverékéik, melye.kne!k előál1itá:sa minden
officl11ában whets:éges I:gy v'illt lehet,<;ég~sssé az, egés·z_
ségügyi halóság-ok hibájából, hogy ai bclföJdi \különleges_
ségek sz;áma tö·bb mimJ 1500 :és p·éldául 16 féJet C Vita_
min tabletta és injekció, 24 calciun~ :glucor111at injekció
és 21 rb.ajdnr:m azonos összeállitásu ton:iikum ,,készül"
az omzághan, \ iszont a'Z nlapanya~oik. kiitl1ö1di knpo;rL

i:n

ámk
Kom{l}J gyóg;\ szN,gyál tás ra töbib magánkezdeményezés történt a muliiban. de ezek a kiilföldi trö.s,z,tök
(főlr1g az I G. Fm ben) konkunenciája 1miatt l1Jell1 fej_
lCdhettek ki Ez n:z oka, hog~\ Románl]_.álb:an a nehéz vegy_
sze:reken k vül csak H k:övetlkező fonrto.s'a~b g;yó.gysZ<e:rek
készülnek: ezüst nitrá.l::, haJ'ium szulfát, bis!IlliUt subnitlát, ·likitiv szén. magnesi a us-ta 1éis cmrbon~cum, S'ZÓd~ ibiernbána nJátiimnfoszfát, ná h iumszulif.át, cink oxid, (-')til és
ecelt1éte'l, ecetsav, chlo:rofo11Ú,
colllodium.
formqJi:n,
hexam-ethylentetrMnin, 'Vaseninféleslé:geJ;: €s kis menn~·"i
ségben folliculin
A v;cgyiipm ·iglrn fejlett A tordai Sol' r>)y, a dics(i_
szentmá1 toni Nitrogf~1, a cnagyv'áradi VLSUL, a nagybányai Phiinix és a Mm.ase.sti-g,yáx komoly viáHalatok,
melyek sajnos gyógyszer gyádás.al mm, '' a.gy osa~ kis
wértékben fogl~lkozntak
Az állam végre ~z1en a téren is komoly 1~elfonnr:a
készül. Elsősorban a specialitás_dzsrungc:Qben akar rendet teremteni. A na,gyszámu Ját.szaLkülönle~e~ss.é;gből
csuik a komoly készlitmén~y'ek fognak m~gmatadni, viszont
a Sükféle calcium ínjekei6ból, tonktimb'Ól <és vitaminkészitro-ényből csak egy-egy tipus_különl-tlg:e.s~~~et fognal~ ~gedélyez.ni

Az orszá?; ~;-. ógynÖ\ ényf'l1melése a gyógys:r,erg~ át:
t1ás s?..empontjá!ból i~ szinter iJdaik:náz<l!t:J.an volt O,piumalkaloidáfk ,elő.állitására, nlt1 opjn vagy digitoxin gyáT_
t;ásr a.. a nagy mák beLladamm és digit3.1isho?...am d*án
még csnk kis-élleXtek sem folyua.k Igen fejlett a peholeumtP..rmé-keket előánitó ipar 1és a vas--'lin ..félco-ségek eL
sőrendii 'minőségben kél ülnek fo,J gaJombn,
,Rii1ndkivül
nagy ;l gnJfnil;:w;; késziimé'nyeket és küli\nböző tabllettá_
kat és injekciókNt t-lőálli_tó ~isüz:JnJ(-k száma, ezek Unktmákar, ext1 nktumoknt szÖJI)- és illatosviz_;k~ncenlrá
tumokal is kés~iiellf',k
mintán az óki1 álys·ág J,egtDbb
.g.yóg;-.s.zf'Jüí.rH ezd;:IH a galénikus készitrnén:,t-kf't is a
ken:- sk t de:eni.JJöl ~:1.1-1 zi be
Az {lt::;zág g\Ógys·-,.:t-n-11-!itúsu lassan nor-malizálódik
N:1!gy hiú.JI_:i muí.atkozik mf.g- 1 g\tc...; '[(mtos allwloidákm (ÚlOl'fiU~11 C(}tfein. 1lionjn r•:l]•ilVt-'1 in)
antlpyleii!ká:khall (amidazuphf'n. :(:ena.tetin. antipyriu) és jódsók_
bau
Coffein, chi n ill és l11P0b1 omin kis mennyü;égb~:-·n

ugyan, de_ kapható Bxomsókban nincs hiány . A külön..
Iegességsfk közül nem kaphaták a testosteron k!észitmé:..
nyek, továbbá Eleudron, Ultraseptyl és ;ujabbim, valósú_
nüJ:e-g cRak át~nenctileg, trl!agy hiány van penicllhinh;;~~
is. A ,penicillin-szálJitmányok Id.núnadása politrka~ oko:k..
xa vez1ethető vissza.
Sajnálatos té:riy, hogy a: gyógyszerészeti kru' az or·_
szág politikai életében ma 1mi1yen kis számbrrr vesz
Tészt A most feloszlatott pRrlamentb·stn ~ninden fogf.la:lkozás képvi·sel\'e volt, csa:k gyógyszmészképvisf'1Ő TII~m
voilt, petdg az első 'il:ághálboru utáni R{) mánia prilla_
mentj·s'ibPn mindig vaJ.~ 4-5 gyógyszerész-honatya
Az a helyzet, hogy a kartársaJk még az ~.:]kabr..azoL
tak is, merglehetősmr közömbösen vjselit~ednék a; dümo'_
kratikus pálto'kikll szembeni a lielgtöbb gyógyszerész_
tagja: 'an az !egyesített munikiáspá:r~nuk és ·a középosz_
tály-t k~p'i·tsélő Nemzeti NépPártnak (Bagd.az.ar minisz_
te1 pá1 t,} a ) Remélhetőleg a g~'ÓgysozeJ :észi kar k'il'épebből az érthetetlen politil.:ai passzivitásból, nem 1 im-gaL'
ja 'rr.:Rgát külföldtől táplál't i1luzióklba11 !és l.)!eleka!pcsoló_
dUk az o~szág uji·ákpitésú:nek munkájába Ennek a 1h~z-.
szivitfumak egyik oka ta~án, hogy a szak,sz·::'1rvez<e1:1~;::
gyóg)os.zerész-csopOl t,jai nagyon meg:gyengülkk az.általl,
hogy az alkalmazott gyógyszerészek nagyrészle j.o-gosit:..
ván~ okhoz Jutott. Régi kitpróbált pártembe11~\k Veszteik
i~y ·el a ,szwkszen ez et .sz.ámára, akik szintén: r~em tud_
t-<Yk d lentállni az 'IÖnáll!)sodás csálbitásíünak. -- MunJka_ .
nélküliség nincs. A gyógyRzerészi fiY:tk'S!ck az ál;t'.aláno:s
kollelrtiv-s·z,erz·őd6shez igazodna:k.. 1 oc~ztály: gyógyszervagy veg~i üzemet ,eú1t,Ö gy&gysze1·-ész fiz.etése: 11227
ICi (1000 Jei lkb,. 80 fonnt). 12 osztály: :n:yilv<inos paU~
kában dolgozó gyógyszerész, akinek ok11ev·é1 után 1cga_
lább 2- é-..i g,,a:korlnta V<1t'n: 9.662 Jei GyaíkO'rnokok fize_
tése l. ooo- }ell,
laboránsoké 3 026 l ei és tn karitánöké
2 5.315 lei Ehhez járul a ISzintén rn:egál1apitott koxpótlék,
meh a in!.lllníka terén eltöltött !é-'i'ek ut§Jn :5!7--á.mitódik, Ez
a kmpótil:ék a kövf:tlw:z:ő: 1 év: 1 százalé'k 2 év: 2 szá-.
zalék, 3 é-c 3 százaJék, 16 ;·év: 4 ·száz.alék, 8 'év: "5 szá?:.'l-:
Jék, 10 év: 6 sz.ázaléik, 12·- év: 7 százalék 16 év: 8 sz4.,
zalék" 20 :év: 9 .szftzalék, 24 év: lü sz:áz.alék ~8 év: 11
f..>z·á:z·al:ék és 30 év: 12 .sz!ázrJJ:ék Nyugdijpénztá1 n~ncs,
di-' ezt által'áno.s intézkedés fogja r13vidctse-ri rendezni,
mely minden dolgDZÓila von:utkozni fog.
A szaknl{t érdekképvJ_seJet-e a ·gyógys~erész kollégium, melynek m i n d e· u; g y ó g ;\· s z -e· I é s z
t a g' j a
VeV:'töségébt-m
p a 1 i t á s o s
ala·
pon v1esz részt ~z n;;kalmazotti és tulajdonosi ka:r; általába-n a m1wnka ~zeklwn a 'knJl,egiumokballl surló(Hsmen-:·
teRen folyik A ~dlzpont a fövál'Osb-an van, nündqn
.g~ esz.ékhelyPll ~ne g~ ei ·sz 0l vez,et működik,
A g)--Ógyszel'lész.Jd'képzés 4 fakultás-on tört:énik. Bu ...
kitrf'Sí b 211 önálló gyÓg:)i :.::zel észi kaT vcm, J asszj_br~n
Koloz:-;váJ on pedig: a tu-dományi kat ke.rftébc·u· it,:ört~énik;~.
a tanitás. A mag;-.arny:e1\Ü BoJynLPg;yetemen, K<JloZS'fá....•:
1 on rz-éVlben
kt1zdődöti n;,. g a gyóg;. s:zuészkép;r.-é-s·.
cgyetPmi talnulmá 11 ~ ok ideje 5 év. ebből l év
lnl. A fakultásru valÓ fd1éiel viz:-ga Hlapjáu i!ö,t<mil<,'
tál·'-!.·y

a }Juknl esti -é.s j:i:-;szLi ._g:~ <-t< -1Ul"-€ 150. Ko1ozsváron
fs :1 Bolyai ~nag-y<1i1 :<.J;:)-t-1< m.H 100 el,r.;(íév•:-:; hallgati)t
, et t.i1k fí:'l Ih deb'~. hug~ 11Üg: KolüZS\Úl on és :1
{-gytÚ_JIJ~n <tZ első a .,_,..yakornüki é,,, addig- Bttkltrest·lJeti;
és Ja":,.:zi·ball <t\1 idd é>~Ől kez:dl'€ <::Sllk a· 4 éve.'5
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Orvosi vények letiltása
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Dr,
. Katona Sanda;:~_ fő-o:rvos fieJ'léocel
, k'' ·b'
._
esoreJyegz~vei ~~~l~ato:tt, Dr. Katona aláiTáss-al lol"galomba ke
:rülő r·ende1vényeket [etiltom
-

*

, Hiv:v'tkozá~sal 1~47. májws h6 16-án mle{gje1ent 9
sz.amu ,,A Gyogyszer-esz" sZaklap !283 oP~J'
·
U<:t-an megJ€. Je.nt dr'· M atus
GJ
Ukt
o~_ vos >iényeinek leltil t' ~
_
.
·
asara Yü_natkozolag megJelent közz-étételt hatálytalaniitom, mert
közb':m neve-zett OI\ Oi5 jelenkezett es
~ sz~ttua
.ih.'! yszeruen
..
jg.a:;wlta magát

Dr·. 'Jelenffy Szilárd
r. alezredes
te:tni iRnulmányok után lesz a praxis. Szó va-n mról,
hogy ezt a rendszett jö, ő évtűl kezdv Kolozsván.a is
Jdte1 jf1szti'k
e
A koiozsvári román ('.g;y-e:t em tanulmányi rendje a
.

követkeT-Ő:

l év: g~ 6gyszel·táli gyakoxialt melyl1Jek l :·· ,, t'
J. l""lt I t
·
'
IE' y;eg~\Z e_
', ~, ~ 0 .. : :szi a gyaUwrn{lki vizsg;át, mely fizifkJáhól.
kOOuabql, nJo.ve~ytanból
gylakorlati gy-ógys·zerészetbői
és ímmakoognoz1ai nlapismereJtekből áll
.1'··, •1k
. 2. év: ÁlLa~~áoos és .gz1€JIVetlen
. J-"m,·a·
"'"'
, .,_1z1
.a quaJL
, tahy an~alyz.is,. nöV'érnyan'atórniru és fizioL~0 . .
'
3. év: Quantitativ a'IJJal",~is
~z·etves cem1a
~a.. (l resz)
.
.:
"
• "'··
>el

1

. h'?Yé~y re~dsz~el tan, fiziológiai alapismerjetek, bakted ]Ó~
gm. es e.gesz;s,egtan
,
k'emut
.
(l 4., év: Szer(·e~ kémia (2 · rész)
· , gyogyswr
" . resz):
f almakog1llozi;a, gsrógsszierrtan és hatá.<; tlan
gyakorJah gyóg~·sze 1 ész'et (l. :r'ész).
'
év: Gyógyszerká'llial (2 réSz) ,o-y:aikoüati gy&a-.-r
S7..el1eszet (2 1 -~ )
: , ·
,
'"'
'e,•,
, ·_
:"z ' blOll:!e!lll'l_fl, elelmisze1vizs.g.álatok és
mereg~n, al~alan,os, patolo·gia rés pai;azitoiogia
Mm~e1n
Vle~en vnn vizsga; az 5 év sikeres bef'€'utan, meg kovetkezilt egy diplomal-viz,sga, az u n

°

a gyógyszerészr

jagreform

,~érdése, mely h ö .z e l e r! y é v e tart ·a
tzgalomban az egész sza hm 't "h---~ .
.J
oldódik A
, ..
· . . .a! •~rrcurosan lmer;K, . l · , "':":rczus 25~t 'lnlntSzf:·edanácson 0 l t
ar.~ Y nep;oJ:!tt. mtniszter benyuftotta a
ó ._
szmeszz torveny1avaslatot - l t · _Lqy gy
ta ·".
z
' me ye a m1.-n?.szter;::cs c foga;zott .. Ji!z a törvényjavoo3lat husvét
u n az orsza.ogyules elé kerül és egészen bizo
nyo.~ hogy a legköz·elebbi hetekben törv· e'- l belole
"Y esz

Ezzelvégre 1ne,qtörténik az első résütés ~
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ni Egy olyan kabátot, mely alatt ugyan az
egész szakma megfé? t, de ~sak azok boldogultak akik a ka bá t zs eber körul helyezedtek el , ,
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. 2 Aluliiott .szellZ;ő-dö feleile mt>;gállapod!nak abban,
Jwgy sem a mwnkaváll.alókJ sem azok Jén1e:h1inek ;kép·vl,seiői visszarmrEmöJ.eges hat:ál~ u fizetést nem követelnek;
/f 0\UTIJkáltatók nem teljeútenek és il;y megálJ.a_podá;.'l!t
' ,nü~ kötn{'k, Kivétt•l az il'z es€{, amikm a mm:ukaváli.aló
R .kolJ:ekiv szel:'Ződés téves, vagy helJtelen értelme!Zésé.
ből kifolyólag nem kapta meg a kollektiv G'Zerződ-és
~ZPJint járó béit, · infrt:\e amikor a koll€ldiv sze1z·ődés
vi~RzamC'nŐ ·hatállyal lép .életbe

étlke~ési .i~ő

~- 1a'1Jalót Az utolsó h:árom

kö:r.ött 10 szá~

2 Az áliandó üg~eleU...s szoJgúJ,atra köteiue-tt
g,\·ógyszf'rtátnkban az ügyeleb~\S szalgálatot teljel3ilŐ' :Be..:.·
-Jdős wzetőt vagy más rnunikavá!lal9t 1-1 1 k-észenléti mun_
ku dijazás:a hel~ ett a :rend;eiS üze-mi idő után kiszolgáL
tatott gyógysz·~ltek lá1ának pótdija illEti meg Budapest
SzékesfőváJ:o.s
'köz.igazgaltási területrén ki'.:ül, az egész;
o•rs·zágban az ügyeleti sz.o1g1ál:aJt a , áltott ügyeletet t.a.r_
tó gyógyszerárakban is az ezen pontihan l 21Iög'Zitett m6._

2. A napi 8 órai. i11etV1e fize-tett etke~-es'~ ~,Jó1lá""'" ;
' l!9l ora' J ,,,
8 .és 1) Óiai inulJ!ka u1t1á11~ lova'bb"l s es
2
. bb 30 perces 5üo/o-OR 1.ulórapóUékka1
,
Pset:n. ~J~·
~o .: '1' munkaválJaJró-l11ak Mindeil ,
étkcz1es1 1dore 'an J g<,'~ ,
,
.. bb
perces
30 •
'bb' 3 éR fiél órai t:úJorazas le.set1en U)d

;;0~.-os ~ulórapótlélkknl

Ó!U

3. A bérezés .az orszá~bnn leiület.i csopo;~_tok szelint
törté:nik Ideiglenesen a M. K lil-4'8. fi2-:bruá1. 8.~i SQ.
száma sz:e.1i111t
4 . A havi bérben dolgozó alkaQ:ma:wtta.k fizetése a:
~éll és 15, .. én két egyE>nlÖ l'€Szletb€1n, \'36"Y •egy ösz.
_}>Legben iolyósiW.ndÓ.
l

c·

A hati hérben dolgozó munkavállal:ók Ótake!esei-ét.
ttgy ken kiszámit.aniJ hogy túlóra nélküli ha\·i fizetésü21fL-el el kell osZ-tani. A heti bérben dolgozó crlU!11tu1Ó'ta és tulóiapóU.élk nélküli heti ket-esetét
kE!]J osztani Ez a elsz·ámolási módszér alka~lmfti.,

Felhivlis!
1i3ztr:Jeltel kétjlik, ho.gy azon )'fONOYIIAN k·L
Bz-il-m6Jl~,ekd, :Jmei!;y(..kfl). a kjárniii idó nin<..s idtüntctw,
hozzánk kic~.::rélés !Céljából Vi.sz:aküldeni szivsskedjenek,
mivel lejárati idő f-elt.üntet-ése nélküli csomagolásokat a
forgalomból ldvonjuk,
HUMAN GYóGYSZERüZEM KFT,
Budapest, VI, Szond;J-~U 100 .

zandó n_ ·sazbadság idáJ.e1 a fizetett Ü1mepnapok;ra~; a kikÜldetési járandóságokra, tWJÓr<áia, fizif!l:<ett ebédidő-re
6 A munká1ta1tÓ ta i tozik a mun:kaváUalónak min..
den ille;ményfizetési uapoill a fizetéssel egJ ütt olyan
1ész1etes irásteli elsz!ámoiás't adni, a·!llelybő1 mEgállapiC
ható a heti n::un!kaidö (ikülön a I·€Jndes, ldiJiön a túl ó r a),
~t levanások és a kifizetésre ikerülő ös.sz;Eg. Ha három
m,u~'L!nivállalónál kevesebbet foglalko·ztató munkáltató
il J en eisz.ámolást 1csa'k a mlmka:VIállaió kiváns«i.g.ára kÖ-.
teJes adni
7 A l'Endszeres('>H nem teljes munkaiid-ővel fog1alkoztatott és kifejezette111 igy szerz.ődtetett mmllmrváilaló
rész·én:, alllennyilJen a fogiaJkoz.'tatá!s taltama a megáL
Japitott 1 endes rmu:n!loidö 25%-001 ke-.; c~~3€.blb, a m1e-gáL
J.apitoti fizetés 3·5%-a, umen:n)rihen n munlmidő a megr
állapitott rendes mwnki:lidő 25.----j5Q%_a, ugy a megáL
J.apHott fizetés 65% -H., al!lt.nnyiben a lllUnkaid-5 a meg_
állapitott munkaidő'll!c[;;: 60-70%-a, a :r.negállapi.tütt fi.
ietésnek 85_%_a ját, Ezek a H'adelkezé.sek nem e~Ji~al.
mazhntó:k a rendes mun.kaidövel .szeJződt.::ltett alkal~na.
z·cttnk tekin-Letéiben akko t som, ha a vállal:al. :1 muD!kaidőt
átmchetiJ('g bá.Inü okból is csfiklk.:~ntet1Je..
8 Ha valalmely munkiw~Hal61a a sz-eJ.Z-ődés pmnen.
-klaiuJájáJJ~ak tö-bb munkakör me.gcne-.;'ezése is 'on.atkoz_
tartható, ug.}' miudig az aiikalmn!zott ,számára előnyösei!J:b
fizetés a[ktaHmazandó. Ha a g.} ógyszertári pénztárnoknő
1·endiszeresen. technikai mnuk:akörben is foglalkoz.tatvn.
vun 1 11ész·ére a technikák számlálal melgállapitortt munka ..
bér folyósitandó . Laboratóriumi segéck'Thunlrás és taka.
Jitónő amennyiben ö:riálló J.abor:ámJSi teendőket i.s 'i'égt:·z,
:a: viz~gázott laboránSJok részrére megállapitott dijaiZ!ásban téis'Zesiterodő,.

A kollektiv fizetések területi beosztása:
I
]J

terüh:rt:i (Csopoxtl;la taitozókná1
LerÜllelt:i csopo,rtbi:t ta1tozóknál
III terÜliE!ti csoportba tartozóknál

10ü százalék.
95 szlázalék
85 százalék,

L teu: ületi csoportbal taJJ."itozrrmk az a~ábbi hely·ségel\::
Nagy_Budapest, Ajka., AI.ag, Balassagyaimat, Bán:.
hida Barcs BOJ sodi bányamedence hely-s-ég1ei Csömö:r·,
Deb;eoen, Diósg.}1Ő.l, Dorog, Dunakeszi, Ecse1', E-g.er, E1sz_
"t;ergom, Fót, Füxfő, Gödöllő, Győr, Hatvan. Imszeg-,
Kecskemét, Ker·epes, Kistal csa. Kősz.eg, Lálbatlan, l\iaglód, l\fiskolc, 1\fogymód, Moú;T, Na:g_ytmcsa, NJelges_
ujf.alu, özd, Prurád, Pécel, PécsJ Pécsi bányamederoce
hel.} ségei, Pestszentimre, Petőháza, P.étfüidő, Piszlke,
Ráckeve, ·salgótarján, SaJgótarjáni bányam.edeip.ce hely_
sége:, Sa:r:kad, Sárvár,' Simonto,rnya, Somoskőujf.alu,
Sopron, Szadrt, Szeged, Szék!€\Sfehétt 1Tár, S.zenDend1 e,
Szolnük, Szombathe1y,, Szöd. Szőny, Tata, Tatai bánya_
·medence he:l;_~, ségei, Tokod, Vác, Várpalota, Vecsés, Ve..

_A GYóGYSZERESZ
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II te1 Ül.Pti csópOl tba tartoznak fliz a1áhbí hPlységB~k;
Ács, Aszó~!, Bala.lonHir:ed, Békésc::;alm, Dicsks~
Cegléd, Celldömölk, Dombóvár, Duna;földv.fn, · Ercsi,
Gy'Omfl-. GyöngyrÖ8, Ha.jdus.wbos,ztó, Hódtnezö\ásádliely,
Kipos' ár, Karcag,_ Kes.z~-hcly, KiskunrüéJ.egyháza, Kisku:nhaJas, Komátom, Maikó, Mezőheg;y'E5, Mezőtur, Mo ..
sonmagyarovar, N a.gJ-ka;nizSa, N:y ireg,yluáza~ Or-osih!áza,
Pápa, Per.e!Uarion, Püsp-ökladárny, Sághegyi bnzaltbá_
nya, Selyp, Siófok, Süttő, Szeiksz;árd, Szentes, Sz•~!nlt..
gotthárd, Szeiencs, Sz.ői'eg, Tab, Tiszmfü1·ed, ,'I oka.i,
Torbágy, Tötöks'Z'Eirllilliklós, ZaJaegm·szeg

III. területcsoporitlba tartoznak azok a h elJ s.égek,
amelyek a :f.en_ti két cS(l])ort!ban nem szerepelnek,
(Folstatju!k)

Megjegyzések egy nemzetközi
gyogyszerkönyv margójára
(Befejezés . )

Azon erőshatásu tincturák és foiyélwny kil;onatok
melynel~: ~atóanyaga meghatározott ~~ban van, n:egad:
va elkészit.ésük ut.án a kivonó folyadekkal
az' előirt %-os '.tartalomra

bealht.andn

Az erőshatásu extractumok, mel}nek hatóruly~.g~
• •tend"k,
tartauna nincs \.rmegadva, ·ugy kesz1
o h ogy 1 resz
drógnak 1 rész kivonM feleljen meg,
A chemikáliáli leírásánál az akirnek ezek sz~r:~ez_e
tére adnak utalást, A továbbial\ban az anyag leua~~t,
oldhatóságá:,., oc·eactióit, identificálását, olv~ásp?ntJa_t,
szennyeződését és ezek kimutatását, nedvesseg- es ~a
;mu.tartalmát, adagoláS és raktározás módját stb., tar[gl)talja

A gyógyszel'kÖnyvek szempontjából ujitá~t .tartaL
az általánosan használt dózisokat és a max. dózis-okat ,J.ehüntetö táblRza . Az adagokat, a gyógyszer ada_
golásánah: megfel.eiöc.n (ugy mint: szájon át, ;végbél~' . 3
át, bőr alá, vag.} az izomba és az érbe) tünteti fel, nuáltal egy különösen hasznos és ptaktikus táblázatot
n.}' uj t

lli.aZ

A g:rógyszerkön:.rvek egységesitésének;, illeh-e ne.:nzet.köúvé tételél;lek kezde.ményezéseit isme·rtető cikk, a
s z e r i n t igen hián) os volna, ~a nmn
8 z e r z ö
mutatha r á a különleges helyi és nemzeti :viszonyok• :1,
amelyre feltétlenül tekintettel kell lenni, legfőképp n
pdig a gazdasági viszonyokra.

Hazájában ahol a gyógyszerek előállitásának gazdasági tehetőségei közismertek, egy nemzetközi gyó~y
szerkönyv előirásainak szigoru alkalmazása núnden JChntöség nélkül, előtérbe .helyezné a külföldrö1 behozott,
szigotubb követelményelmek is megfelelő készitményeket a belföldivel sze_Inben"

A gyógyszerek egységes állandói.Ílak szükségessége,
összetételüket és tisztaságukat illetően már .régen felmerült és alka.lmazkodtak is hozzá. A behOzott g;)Ógyszerek vizsgála-tai ugyanis eddig sem mindig· feleltek
meg a román gyógyszerkönyv követ.elm.ényeinek, d~
eleget tettek- azon ország gyógyszeJ:köuy:vének; amelyből
származtak

.A IdizelJÖ\Öben. amidő11 a nemzetl{özi gyógyszeralkalma-zval ITesz azokbtm az országokbaJ.1 is,
amellyel gyóg~sz.cr-kereske.rl€lini kapcsolataink 'annak,_
a-z ezek által előállitott ,gy ó ~n sr.etek egysCge-Ssé t-ett
analitikai vizsgálata, eilcriőrzése és Plőállitása., a már
meglévő gJ ógyszedpa.r
igen kis átállitásával elér·het.()- ·.
lesz
EZzel szemben Sviszont a kezdetlege~ r-OIŰán gyógy_
szedpar viszont csak egy bizOn.}'OS idő eltelte után lesz
\€ISen.}képes A hazai iparnak ellenben segitségére kell
sietni azáital"is) hogy-a szigoru ~sztasági követelmények_
től átffienc.tlleg el liell tekinteni, legalábbis addig, mig-.
az, rneg_erósödt~se után, majd a szigmubb ki.i"vet-elniényeknek is meg tud felelni
kön~ \

Egy uj román gyógJSzerkönyv kiadásának
jén felteszi a cilil.;: irója 3I kérdést. hogy a gyógyszer~
köny~ szerkesztÖi, a1~:1ellett, hog;\-" mindell bizonnyal nemzetközi. síkon· mozog1-a, veszik át a nemzetközi gyógyszerkönyv szerkesztő bizottsága által kidolgozott
hat.ár·oztnányokat, ezáltal egy kiváló tudományos
ká adnak ki.. Mindezek mellett azonban feltételezi,
a gyógyszerkÖlljVnek bizonyos nemzeti szinezetet is
-nak majd,.

A gyógysz.ctkönyv ugJanis nelllJ lesz és nem is
eg·J' oktató manuális Náluk azonban ahol egy tu<lor11á·
llJOS román g)ÓgJsz.erészi szakirodalom hiánya !ollvtán;
nagyon sok g~ ógyszertárnak nincs más s::k~;;~~l~k--:
gyógyszerköny\'Öll h:iviÍ.l; ·kérdezi, hogy nem
át e sarkalatos t€telt, hogy e hián)'okab a g~ógysooer-,.
ltönyv általános fejezeteinek nagyobb t~dedelmével
tolják
A g~·ógyszrrkönyv hiv<tJt.alos alapkönJV, magas

clom1ányos tartalommal és annak is kell hogy m!!Iadj<m.é,
F'eiteszi azonban a kérdést, hogy a fejlődésnek
nemzeti ipar t.lámogatása céljából nem lehetn~-e
(g.} kissé a szigoru
tudományos vonaltól.. Fellvé'vé.rr
ugyanis az összes hazai készitményeh:et, a meglévő
landóikkal és tisztasági fokukkHil, rnivel a g)óg;yS>:erltá
rak é.s a k"cizönség ét·dekével is ell~nkezn~·. ha
gyóg~szerkészitmé)tyek
egész sorát. kellen~ a
tástól ehonni..

A gJ ógyszer könl vnek ugyanis még abban
b :n is ha nemzetközivé lesz, egyes nemzeti sz•Jmpottlo,
l{at fi~yel-embe lmll \·ennie, amely a hivatáSsal és
a. nemzettel egyiitt ha,lad és fejlődik 1 amelynél
mazz<i.k.

•
Iekinhe, hogy nálunk is
előkésziiletek az V-ik Magyar )Gyógyszerliönyv
ra, ta~án nem \Olt érdektelen a fenti
teté~e

Biztosra vesszük, hogy a hazai ~yóg;yZ!Ierlkés;zitn:
nálunk is mélt.ó hely·et fognak kap-ni az uj
szerkönJ. vben Bizunk abban is, hogy jóhirnevü

n~ ek

szeripa;unk ~ nemzetközi előirásoknak megfelelő
zottabb tisztasági követelményeknek is meg fogfeielni és a 3 é"\es terv keretében olyan term<Clési
citást ér d, hogy az európai g.}Ógyszeriparnak
és versenyképes té.~ezőjé,é l'álik. döntően
által ··hozzá az ország gazdasági
sz~nvedő emberiség g~·ógyitásához,

'"''Ul'""

HIR IK
A naftalén a gyógyászaiban
A naftalá:nrúl elmondhatjuk, hogy Azerbejdzsán büszkesége_ A naftaJános naftánalt
awnban eddig csak kis1par i felhasznál3Jsát oidották meg; az or;vostud!ományban kínálkozó
rragy lehetőségek kiaknázását csak mcst kezdik meg
34 különf€1\e magas gyógyhatásu olajat és
.
zs irt nyer hetünk a naftaJános r1afti\:hól A zsi.iok egy része ikozmetikai pr,epm átumok! a hasznMható fel A bőrre gyakor olt puhító ha:tásuk
már régen ismmt, de w kérdésnek ez .az oldala
még nincs telje;selr feldolgozva
. A zsírok egy másik része olyan ayógypreparátnmok készité:sére alkalmas, ar;elyekhez
eddig drága impc-rtá:l:t n,yersanyagokat használtak J"et
Végül pedig vannak köz,t.ük nagyon értékes olajok, arrn.elyek kiválóan alkalmasak ki.ilönleges naftaJános készitmények előállitás'ár a
_ emul.ziókm, balzsamokrm Az ntábbi, a háibo·ruban,, mint póttolhatart;Jan 'S2ler vált be gennyes,
égett es fagyo t sebekre.
Gyn][adásos If olyamatoknál kitün6en ér vényesül fájdalomcsillapitó és svéto.sz,tható hatása. Bőrbetegs,ége•knél, sdt yperi>tes bőrsérülé
seknél is elsőrendü gyógyhatá.sa van a nMtalánnak
A naftalián os natta belső haeználatr a kitünő sz,ol,gál,atot te,sz a gyo,m.or és bélhurutnál
\•al.amint giliiszta ellen -·
'
. óriási l:ehetősége'i<et hord magában az, uJit,ra_
hanglnnlámokkal készült naftaJános emulzió,
Hatása má~ bebizonyosodolt.t elhanyago't rákos
megbetegedéseknél is. Allmlmazáoa · aj ánlhat5
po}yarthritisnél, Bkcém3Jnál, psoriasisnál; sót
meg gyomor 1Jekélynél is. ·
A legujmbb orvosi Sliakir od~alom beszámOl
~;ról, hogy naftaJános nafta,pr:eparátumqk hij~an a naftát nyers áThapotban i's alkalmazzáiG
es Pe:Jrg kétséget kizárú "''edménnyel gége és
m_ellhartyatuberkulózis es·eteiben.. Megolldás'ra
Var. azonban még az, hogy a különféle nyersolaJku!ak termék·eit külön tárolják s hogy ~
naftalanos nafta változatJainak klinikai tanulmányozására la!boratóriumot állitsanak feL
Minden'esetre a probléma megérdemli leg.~~1I>ltóbb tanu1mányü'Zását.
(M Sz. M. T . Sajtúszolgálata )
UJ TESTülETI IGAZGATó.. A illudapesti Gy6gy_
'"'""'" Testület B lll b u s i k Ferenc· kartársunk
uj igazga-tót !Választott A munkavállalók
szempontjából minden idóben ig'm .nagyjelentőségü volt
~ogy kit helyezet-t ebbe az állásba a fővárosi tulajdo:'
testület. De két.szel."'2sen fontos ez ma, ::Unilmr a
.gTlZ<i.as..i;·;i és szociális íl'el.adat(lk egész sora vár elvég_
· Tudjuk, hogy nem utolsó sorban az igazgató J;ZObeálUt.ottságán mulik a ·szakmai közösség megérté_

se vagJ széthuzása A hhatása magaslatán álló- testü_
Jeti igaZgató össze tud Sg;pezt.etni érdekek_ct és: nJ.eg tudja szüntetni a_.~ énldwHent.étf'.ket, A jól tlolgoz-6 \ga,7._
g&tó állandóan az_ egés7. 5zakmát lát í a, dc mindig ~Iula
l'-ól :téz íelf·eié Tudnia kell, hog,) a tulajdonosi étde..
keltség ügyé,t ugr iszolgálhatja a legjobban, ha ~ szak_
ma minde:n munkását ,·édi és boldoguláshoZ sc·gifi.. En·e
a Immo!~ feladatra nem is találhattak volna alkalma•.
sabbat Babus·k ka.rtársunknál Hisszük, hogy az ő sze_
mélyén megtörik mh1den ellentét és szakosztályunk vi..
tás kétdésekben megtalálja a testülettel a legszociálí.
sabb megoldást

üGYELETES 8ZOLGÁLA1' .4 szakszervezet igazaMa azon szóbeli nwgállapodást, ·mely
szenni a szakmai /colle,ktfv szerződés Il, fej', c.
pontJa>~,ak (2) beloezdeseben az auibbi rnondat
wrl·endo' .,Budapest Székesfőváros kö.szga.zgo_
tas' terül~tén kivül u.z egé.sz 01 szcigban a.z 'ügy'"'
lett s;olgatat a valtott ügyeletet tartó gyógyszertarakban is az ezen pontban verögzített mó.
don d1jazandó " - Magyarázatképen közölfiik,
hogy. ezen törlés. következtében az ügyeleti,
s~olgalat. a~ a~lando ügyeletet tartó gyógyszertarak kwetelevel, az egész ország területén
egyj011ncin dijazandó.
·
TAGG1üLitS . DI·. G I u b e 1 Alajos kaJtár3nnk
márciu~ 14.én I~c.zajloft higgyülésen részletes-en vá~ olta
<;IZ uj hollekth szerződés megszületését
Feloha.sta a
~nn.:o~abb részleteket :és válaszolt a felvetett kérd-:~
sekr·e ..

UJ UTAKON . A .,Gyógys~erész-nap" egyetJen pénbekre az Egyeteuni Gyógywerészett Intézetből átrándu1t a J\IIABI taná~:stermébe Ez
a kezdeményezés elsősor1ban Sacher Pál kart;ársunknak, a :VIABI-gyógyszertár vezetőjének
erdeme. Az ő elgondoLása ;v<;>lt, hogy ez22el az
időnkinti vándmJással tegyÜk dinamikussá az
egyr e !ragyo bb népszel!üSégnek örvendő Gyógy _
szerész-napokat. Ez. a tm'V a gyakorJ&uban a
legtelj.e,se'bb sikert aratma, Ez a kimutatha::.:5
siker nem csak Sacher kartársuruk sza<kszeru,
kitünő előadásában nyilvámlit meg, nem csupán dr . Turi Pál kar:társunknak, az antilbiotJ.
lmrnok !területéről kiragadott értélces fejtegetéseiben, hanarn a fokozott számbeli, Jelk1e·s
szakmai együttlétben, Sachet kartámunk te-hát jó munká.t végzett, mer>t utat is mutato,tt
ezzel más közegészségügyi intézménynek is.
AZ ANYAG_ iltS ARHIVATAL KöZLI:
Terla Gyógyszerészek Szövetkezetének engedélyez.
tem, hogy _egy akció keretéJl belül az ország összes
gyógyszert~rainak f_,. év március 20-tól április 2Q_ig
ter·jedő idó'ben amidozophen puhist és ta:blettát. adhas-.
son ki a kö-\'etkezö az·ánJ ok han:
.,
Az 11 2 ~s 3-as kategóriáju gyógyszertáraknak ;}050 gr-t, 4, 5 és 6 kategóriájukuak 100-100 gr_t és a.
7, 8; 19 és 10-'es kategóriáju gyógyszertáraknak 200200 gr . amidazophenum pulv. és tabl..
A gyógyszert.ámk kategóriájuk feltűntetése mellett
megl'erndeléseiket közvetlenül Te:rla Gyógyszerészek
Szövekezetéhez (Bpest, VI, Király-u. 67) küldjék

be;

o

A

i'J2
Dr. Tud Pál egyet hmráu;~_géd á[iriHs 2-á-:1 d u
18 órakor

:e:lővJdáEJt

fog

tmtan_i a mn.gytn nidióban,

Bud.aPest IL huüá..mhoc::sz·án ,,A fehér· mé-reg" eimmeL
Felhivj.uik nlyasóink f::gycilmét dr, Iuü karláH-I.tnknak
Úre az eiőadásáJ:a
Ig;azolási -hírek. A III. sz. Tapolcai igazoló ibiz-ottság
(Zala megye), III Ig biwttság 484. :szám alatt hoz,ott
határozmfa: Nádasdy .János o1kl. gsógysWl'észt, ábrá,.
hámhegyi lakost igazolta.
Helyesbítés, A zom.bai ,,J,steni Gondvlsei1 és"-gyóg~
szertár haiós.áb>i kezelÖj:21 nem Czuczy ·'Pétlit, han.m.
CsuzJ József gyóg:, ~zerész

Cigarettatárcát ve.sz!i:ett el egs kaxtársunk a M.A.BL
ban, március 19-é:n Igazolt tulajdonosa át\~::ihdi a

dc a terhelöket nem Iü hitte volna, hogy egy kormám_·
főt'arnács~si eimnek ekkora átüt{) er-eje legyen: .
~
Közben pedig az űg~y(-.d ut Ireres .fs zflebel '"7""" ·a_-_,
uépí demokrácia na;~ ohh d.icsösé.g{ore,
Valójában ez a l-ényege az ön hozzánk intézett
-velénck dr. K . Gy .. ügyvéd mról A mi válaszunk ez: .
- Még azok a hibásan ij.ltetett fák sem nó'heinék.
az égig, melyeknek gyök-erei a népi demokrácia talaj-i~
ba liapaszlmduak. Hát mé.g _~egy efféle tl<mny..nan'
birtok földjéból (Hősködő üg~p:édi faóriás . Csak hadd ke_
ressen gyüjtee be a t2tmést a:z ügyvé<l ur .. Hamarosan
eljön ~z idő, amikm· n?EJgint c s a k
csos lesz és ·semr~ü más. De ahogyan az
hedt ügy·ességá lsm~rj:illi, ő a.kkoi' is ~:~!~~~~i~::;:
Nem dtiába lett hannincéves kor·ában k
csos. Hoi'thy-ék nem jutalmaztak érdemteleneket.

,]

MABI házig,vógJ'Szerjbárfuan

Apróhirdetések
Dr p l\1 Debrecen: Kissé tet jedelrmes, dei kÜ1önben
lHimh égig igeh ~ILrél;:es ciik~éből csalk a.z1:, annyit veL
Lünk át, am; szakmá'l.l'kat a; }egköziV'e.rtlenebbül ~rdekli,
E11Öl ön ls meggyőz9dheltDk. [ha látja, mit ha,gytu[!Jk ki
€s init k1özö1tü111k le belőle, Ezzel nem akarjuk ~l.Zit moi1 ..
dani, ho.gy általáttos ga.zd.l~sfigi né.z.őrpontból ne...--n voJ.t az
egé.!'z cikk is t:g:\s€g·;o~s Cs·ak nelkünk egsség<:>.sebb igy,
miVe1 köz~lebb áll hozz,án1;::
(sz)

Kereseit kaucióyal, bér:bEWé:telxe jóforgalmu
patíkát Lehetőleg április--ímájus· hóT-a - Cim: """''·' ·
Zoltán 'Kadarikut Sz1EJnt Imre-u, 8.
E~yleti-vényei{ h~t\· onk!élnti tal~lását elv'állalom;'
Cim a ]dad6hivata1fban.

B. R.: Téved, ha azt 1hiszi, hogy "A Gyógyszeiész"

legutóbbi számában mzgalkudtunk Mindössze runnyi
történt, hogy a centenáriumi é\ ümteili számában öszszehoztuk ,a sza.Ji:ma minden érdek.eltségét Igen:s, ki
akartuk hangsulyozni, hogy a \kÖzegészségügy és első_
sorhan a népi dEmokrácia szolgálatában nem halaidhatunk külön uta.iwn. Ez még l1€illli jelenti azt, hogy ne
harcoljunk továbbra is nnmka"\áilaló kadársainl{ -életszinvona.lának emeléséért. A becsületes munkáért és a mun_
lm becsülct€-ért De már a.zon az uton vagJunk, hogy
talán nem is- !.kell soká hallColnunk össze ~ell fognunl{
-- tlll ország ujjáépítésében
(sz)

g) ógysztnrtári

lK. D.: Mi is tudjuk1 hogy a kérdez:tBtt üg}véd egészen fia.tal korában kormányfőtanácsos lett - az egészügy\édi kax megdöbbenésére, Természetes, hogy ezzel a
éim1nel egJ·ütt járt a Horthy-rendszer teljes kiszolgálása é-s az a hatalmas profit, mely ugyancsak velejátóiá tv-olt az ilyen korai ,;kitüntetésnek" Igen, :az en'!lt>er azt hinné
De az ember· téVled Az. ügyvéd ur
szertenéz és ujta csak meglelé honját e hazában. És
ug} an hol lelhetné meg jobban, 1mint a gyógyszerészi
berke·kben? Itt van pénz, itt még mindig nagy té.tre
megy a játék Kipróbált fasiszta gyógyszerészek állnak
az ügyvéd m irüdájában, hog)' a demolu:ácia hőseivé
a\·assák magukat. (l\'led ez csak nálunk \'an igy, csak
t~bben a szakmában, hogJ elveszik és megint visszaadják) És az üg,péd m segit. Kin igy, kin amugJ', Az
a legkevese.bb1 hogy csak a mentQ.tanukat hallgatják ld,

gyógyárunagykereskedés
·Ismét a békeb12li fml<és:mftséiévei_ tH4
áH
.
b. 9roc'll ~

~~. V.,
Budapes/ ll t.Sitlll

Tchlrati elm: Pharmache.mla

Cr. Klebelsl!ert-e.
1211--SU, 114--11
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Simonyl Pél

UJ!

gyógy&nonagykeresked6

TehénteJ

Budapest, VL, Jókai-tér 3
Waldheim toblelic és leOJ magyarcrS%ági
lerak atc•
Az Összes b e l· és k &l f;; 1d 1
gyógyszerkülönlegességeket
drogot, chemikóliút raktó'rrót
n állit.
Gyors és pontos ctxpecllóláa
helyben és vidékre.
Telefu: ffl-269

+ rizsnyák + dextrin-mal!oo<~>

lBCTORIZIJN

normál csecsemő táplálék.
Megs~tetl a megbizható tej beazerzoisénel< ck eltartó•ónak gonájót.

Koricitlan mennyiségben kcphat6 .

lrcmpmer Tá!ISW!Ifár

l!észUméllV~.

porcelJl:&n felszerelési dkk.eik,
té!gelyek előnyös bes.ze1 zése.

IV, Veres Pálné-utca 31.

UJból korliltlaaull leaDható!

VIzelel desinflcleru!

lN•tabletta CHINOIN

B M : Levelébe'll azt aján!lja., hogy a g~ ógysze-réSZ'~.k időnként ik.özöl,jék az orvo.sokkal, a rendelőintézeii1Cik
onosaival i.s, ih ogy milJ,ren gyógysvcrek hián) oznak a
f?)Ógyszextál akbó:l" Ez- a javaslat mai közle:ményün!khöz.
kapcsolódik :Mi, l(::sak feJlvetjük a sz-aikmu l'egsürgető-l.lb
kéTdéseit, a megoldás azonban már hem a mi dolgunk

Utádal

:ri1egjelenik havonta kétsz-ei.
Szerkesztőség és kiadóhivataL.
VII, .Acká:cfa-u 45 . l 2,
Telefon: 422-126
Hivatalos órák: d. u 4---6..:ig.
Felelős sze1,k!esztő és kiadó:

HARANGI SÁNDOR
TelEfon: 344-311
Szerk'eszti:
SZÉKELY JENő
Telefon: lílZ--8156
Laptnlajdonos:
a :M. ?d. Sz Sz:lksz-en~-ezete Gyógyszel'tári
Szakosztáh-a

Hoffmann J6zs;af nyomdája, VII., Ka.zlnczy_utca

(p-aethoxy-cliamino azoben•ol hydrochlorid)

A suifonamid és penicillin kezelélll kiegészltésére
urethritis, cyslitis és pyelitis eseteiben,
HMszabb időn át is minde11 szövódmény nélkül adagolható!
20 tabletta 6 O1 g

