A MAGYAR MAG.ÁNALKALMA:ZO'ITAK SZABAD S:ZAitS:ZERVEZETE

A MAGYAR MAGÁMALKALMUOlTAK SZABAD SZAKS:ZERVEZET.E

GYóGYSZERTÁRI
DOLGOZÓK SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPU
",.,_,-,_,

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA
UL ÉVFOLYAM.

.,

IM>APEST, 1948. ÁPRILIS 16

Bronchitis, pertussis
-''•

Contratussin
Gyártja és
forgGiombc ~ona t

BAYER GYOGYSZERTÁR

Budapest, VL.
Andrásor -ut 84 n.

Lukács és Társa
gy6gy6runagykeres~edés
Budapest, Práter-utcC~~ 19..

Telefon:

22-17-43
13-87-90

T

Szél{~ly Jenő:

Ismét kapha'Ó

~IJA(mftA D~AUff ~r. Rfi ~
Mandulasav~s

J$mlt

r4i

~~ 6~~
Cll gyógynertárellk llruhégleteü.

S0RGÖMYCIM: DROGTÖRÖK BUDAPEST, -

TELEI'Ote: "225-460

Ha-xati'H;;thy-

lenie-tramin tartaim ·Sva~ a
hugyutok acut és chronicus
infectioi és VGS"i>"'"nchyma
es etén.

IUJ D A P ES T, VI., Kl R Á L Y .. U T CA 12.
~

.•

M

lS®

,,Anmy .Angyall."-gy6gysz.utár

Cystí<ís, pyelitis,
titis esetén

194

dr . l\Iozsonyi Sándor: A S7..a1:lván;yosittás és gyógyszerb~z.

B5

,onatlwzásai

201

Hat6s;:'igi kezeló'k 1nunkaversenye

Vanó A, Béla: A gsógynövény

m-lnőségének

-fon..

202

tassága

~[I~Mf~~~l I~~l. ~r. Hfx l

g y 6 g y á r u n a g y ke r es ke d és és v e g y é n e ti g y á r rt.

L O

P2lyázati fe:Mvás

B1 vital'J,inr chir.oafkalo.idók,
Ars on, Strychnin tarla!cmmal.

TÖRÖK-LABOR

R T A

~>;

l!
.

dr. Kedvessy G}iirgy: UjEhb gsó,;ysz,erek
Be:. lassa Sándor:

ch Tud P3.1:
)>. 2zeg0r::i

G~

205

Gyámszülő_Tál sasá,2;

210

ógy.sz.er ész-napok

211

~f}nsEgi !ng:ygyUl€s

213

Pu'ibavt\§/i.rlii_s

21,1
217

A gyóg;\'o;zei~ili testápoló ké.

Ch Németh Imre:

pyelocyo-

l

"<,.

218

szi!mények

A negyedik :::w.l)ad május elé rnegyiink, 'IörvBnym.ag:ya_
,rázat, Allair.ositás, Tanulj többet közgyüiés1iől,

hazádat épit.edt
utve.sz~ő,

!

Elöiüetés, A

'

mult bi.'mti, Sajtóme-gbi'.wft$:k 1 Az acél-o1ló, Szabad-

ság' esztés,

1Iunk.ásegs:ség,

más közérdekü

közlemé~yek.

Igazolási

Rendeletek,

Hire1~

A

és

>.

i.

ÉS SEIIZ Ra T.
IJ~fHU:Uíi'IIIIUIYiíUesluUs

I!JÓUU:UUUhUii

és
lal!llri!Urinl
BulhliUlSI, Y., Zri&Yi·ll!CI 3
Telefoa.: 182-938

Ismét

Sllrgönycim : THALS!fl'Z BUD APEST

gyor11as~ggol

expediál. llllll!lillllllllllllmililllll!lllllllllllllllil'll!llllillllllllllllliiiiiiii\J

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZA!itSZERYEZETE

&YÓGYSIERTÁRI DOLGOZÓK SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPlA

l

l
ml!ldflll
~:

iisszeUUIIue Hullluk

Spergely Bél o és Sperg~ly Béláné··

gy6gysxe&-észeti la boratórlu ma
lludapest, XIV., Stefánia-ut 25. Telefon; 296-452

Ll
1iUlOO, ille he 50.()00 nemzetközi egységet !artalmo:nó ampullákban,
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A nagy TádiÓ-JJályázat nyertesei között ta ..
lrtlkozunk B é Ic é s I s t v 'cí n nevével, a
"Müsorötlet" na.gydi]ánalc nyertesé'IJel. A "Magyar Rádió" erről a bennün/cet köZJelr·ől érde/elő
irodalm,;, eserriRny>:ől oz olcíbbr közleményben
számol be.:
A müsorötlet nagydiját B é k é .s István nyerte
el. lA ,,1\llüsoröt.Iet" tulajdonképpen olJ an versenyszám,
~rmely Jeizárólag és 1-e.ginkább rádiós2'ierü . Bélrés IstváD
azok ){Özé a keveseli közé tartozik, akik valóban rádió~
szer üen tUdnak írni; ig;r nyilatkozott. ru dij eJnyetése
alkalm1ából:
- Két ev a~att sokféle müSOiszámot csináltam a
rádióban és több-lievesebb el'ledménnyel .mindig anyagRzerüen, tehát hanghatásokkal igy"ekeztem a problémálmit;
megoldani. Néhány hónappal ezelőtt ugy éreztem, hogy
idöszerü volna a m!&i, megváltozott Vidéki 1éJet kereszL
tnetszetét is megmutatni . Igy sziiletett a tlijllye-ztes ötlet Az ~>Ar·an)· Angyal" vidé·ki patika, ahol sorra IDeg_
fordulna!~: a vid-é,ki élet jelleg.ret.es sreméi~·ei
1_,\prilis
h:özepén csilingel elöször a rádóban az "Arany IA.ngyal'•
patika aJjtajának csengöje és utána hétról-hétir'e meghalljuk az "Arany Angyal"-ban lezajlott beszelgetések
sor·án, hogyan rea,gál a vidék a világ eserttényeÍl'e., Re_
lil~lem, hogy a rádió na.gydija u.t'.án ötletem kivitele a
közönség tetszésé~ek még nagyobb diját is elnyeri

Egyelőre ,;"ég csak a keretet látjuic és 'azt
a szándékot, ihogy egy vidéki gyógyszertár' mindmmapi életén 'keresztül akarja Békés István
,,a vidélei élet keresztrnetszetét nwgmutotni."
Nekün/c azonban ez is elég Mi ebből a rövid hir adásból is nwsszir·e telcintünlc. Először
csa/c annyit állapitun/c rmeg, hogy észrevettele
bennü.nket.. A learszellem egy hivatásos őr e
meglidtfL, hogy a Vidélei gyógyszer ész a köz ..

egészségügy terén nern csa/c a betegele millióit
szolgálja, hanem ott "hangzanak el a widélei élet
"jellegzetes személyeine/c" kü.lönböző nwgnyi··
latkozásai .
A mai rádió szelleme és Békés istván neve
és személye bi.ztositélc arm, hogy ezt a 'keretet
mind!ig a magyor demokrácia építő ~artal1'l'W,val
fogiák megtölteni
De e1?hez a nagy felismeréshez, mely 'rnost
felfedezte és egy ország fénysugarába állítja, a
vidéki gyógyszer·ész tánodalmi életének korfor.
máló j:elentőségét, nekün/c is van >néhány ko.
moly és nyü,•án komolyan is vehető rnegjegy.zésünk. Ennek egyik része lx magyar 1r1ádió és
leülönösen Békés István felé szól, a többi, a -már
si/c, inkább csak a magun/c berkeinele átfé8ü/é.sére vonatleozik
Békés Istvánnak üzenjülc, hany köszönjük
és váriuic az ,,Arany Angya}/'.gyóayszertár ajtajának mielőbbt csilingelését.. Mi tudjUk Zeg.
jobban: milyen országos jelentősége van an.
nak, hogy Ici ·r.u, Ici dolgozile az ,,Arany Angyal"
tárá7a mönött. Tudatában vagyunk, hogy a mdéki élet jellegzetes sze1nélyei valójában tLzt
rnondjá/c, azt <L szellemet képviselik, legalább is
ott a patikában, ami nem ellenkezik a vidéki
patileus felfogásával . Igaz, hogy ma már vidé.
ken is e:gyre inklibb tL parasztság és munkásság szava luLllatszi/c . !A'z ő hitük, lendiűetük be~ör a patika üvenajtafa mögé
Szaklopunk n,yílvánosscígo előt.t ar-ra 'kérjü/c Békés lstvcínt, hogy tudjon rálunlc, mine1
többet tudjoiL rólun/c, gyógyszerésze/cri;l, lgyógy.
szertári dolgozóhól is . Hogy időnleint abba.n a
]iatilcábon >ne csa/c rnr.ísr·ól beszél/ervek, hanem
rólunk is szó legyen A 'magyar gyógyszer>észet
hősies bir kózásd'I'Ól, hogy megnw,r!Mlhas8Unlc ~B

1~4
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éppen ·vidéken olyasm11Ye ü; bele<zóllw~ssuak
a.'.ni csak jat•át a szolgá.llw. t a magya> kówgé:;z'
~egugynek Lás?<ik meg a gyógys.zerészi kézirpar gyakran sztnte rernénytelen ha1cát <L gyár·ak szédifő tempója mellett. 'Lássák meg maglit
<; dolg?_zo pyógyszer észt, ki meg akar maradni
es feflodm akar a magy<Lr !népi dernokr:áei<iban,
Nem is hiszi Békés lstv<in barátunk 1nilyen. óri&;i kqzdelem ez. rrudunk egy őre~· erdélyt takaesroZ, ki lábbiLl hajtott szövőswkével
. l>a:dat Jfzer~;t a t~xtilgy<irakn<Lk és ő :ma,g<L, egyec
dul szott es haJtotta gépét és dalolt és bizakodott, h? gy, ohó, <Lzé!t ő rnegmut.átj<L: a gép az
csak yep, de az ember az ember mindhalá.ligf
,
Nem, Békés István, a mi küzdelmünk nem
tlyen meddő és \r•eménytelen Mi kitörünk az
"Arany _An_gyal"-ból, . kimegyünk a tnép közé,
h?g'!f segttsunk mindenkin, aki rászorul segitsegunk'l'e lAnnak a tudásnak a hatalmával
amely1 e megtanitottak és annak az >emberség:
nek az elkötelezettségével, mely velünk született,
.
Tudjon rólunk Békés István és V>allgasson
meg, ha ennek a szakmá=k a lelkét is bele
akarjá épiteni abba a keretbe, mely most ápri...
lis :köz.epén cs,lingel először b,eze a mag·~ar rádióba,
És rnost néhány szót . magunkról - ma.
gunknak látjátok kurtár s<Link, mennyít és milyen régen beszélnele arról, hogy át kell fésülni
ezt a szakmát Nem mindegy, hogy ki ül benn
uz "Amny A'ngyal"-ban. Hogy velünk van-e,
vagy ellenünk. Nmn <lehet közömbös, !hogy szerte az országban mílyen szavakat kap az <L beteg
a qyógyitó <Jrvosság mel!é. IN em lehet rnindegy
~zan;unkra, de a.z ország szá;mára sern, hogy ki
~rt a mag_,yr:r \közegészségügy és a magyar
nept dernokracw ő1 helyein.. Hogy lélekmérgező
v<Lgy országépítő munkát végez-e az a vidéki
gyógyszerész,
Mégis miben Cbiz<Lkodhatunk? Csak a saját
erőnkben és utunk biztosságában Egyediil ubban, hogy előbb-utóbb ők qs velünk menetelnek
H ogy r·égső 'fokon a mun/oásság, a parasztság
és a haladó értelmiség megdönthetetlen \ereje
kiforditja a sarkaiból az "Arany Angyal" multat c.sikorgó aif<L.Ját
, ,J}: d~i€ ~zon ba~, ?Bak csilingelj-en 1a magyar
radw vrde/c, pah/ca]an<Lk üvegajtaja Zengjen a
sz ó és, ország-világ előtt hírde.Rse, ho.qy vagyunk
es elm akarnuk.
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Pályázati felhivás
"A Gyógyszerész" szerkesztösége
szem eléitt tartotta a célt és a jövőben
vezérli, hogy a sza-kmát minn~d~en~.e~~rl:~~~~~~~ul:r
sában, kiállásában egyre l<
népi demokrácia cél'l;i;tüz,éseinek szolgálatába
álhtsa A háromé\i€S terv ma ennek a·romj~,,.,,,'"' ,
ujjáépülő ors2Jágnal< a leghatalmasabb <mőn'"''
bája . , Mi magunk a
g~,~~~s~:~~;!·~~~~:~;,~~·
gyárak :'i11amositásának
;-;
is
kaptunk, hogy népi demü'kr'áeiánl< a
terv sikere énlekében mürden akadályt elsöpör
_
..
az ut j áJból.
Ez a hároméves terv azonhan ibennünl<~t i',;~
kötelez. Nem csak arr a, hogy élvezzük eredmányeit, hanem hogy m unkánl<kal és ötleteinkkel
rés:ut kérjünk és kapjunk annak minél >u,•eresehb keresztühitelébm Magában a nagy alkotó
m:unkában .
Els&sorban ez indit bennünket mostani pá..
lyázatunk ki irásár a, Ennek lényege a követ~
kező:

Elgondolá~t,

öUeteket kérünk a magyar

gyógyszerés:uet

hároméven

tervének ki:.

építésére Vcmatl<ozhatik ez az eg~z
szakmár a, de összeszükülhet egyetlen
részlet megvi!ág.ítására •ls. Hogy pontosabb~cn meghatároz2luk, ugyanugy lehet
ez sz egész szakma háwméves tervének
iriinytszabó ~elvázolá;sa, mmt a gyógy"
szerellátás vagy ·akár a munkabiztonság;
kérdésének megnldása, Célunk, hngy a
sok befutó, nyilván igen értékes a®tból.
kialakithaSsul< a magyar gyógyszerészet
hái oméves tervét
A pályázati m:unka ter j e,delme 60 g'épelt ·
sornál több nem lehet B eküldési határ"·
idő 1948 május 15-e

Plilyadi1ak.:
Első dij: 250 forint
Második dij: 150 forint
Harmadik dlij: 100 forint
Negyedik dij: féléves előfizetés.
ötödik dij: nr;gyedéves előfizetés
Pályázhat "A Gyógyszerész" minden elő
:Eio:etője, A jelig'és pályázatok a jelzett
határidőig "A Gyógyszerész" szerkesztőségébe küldendők be .
"A Gyógyszerész" szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy részleteih~n vagy
egészben a nem pályanyertes müveket is leközölje vagy tetszése szerint beleépítse a magyar
.gyógyszerészet hároméves tervébe

. A pályázat eredményét "A Gyógyszerész" .
1948, junius 15-i számában hozzuk nyilvánosságra Szerkesztőségünk erre az alkalomr& a
swját tagjad mellé egy szül<ebb szakmai bi.ráló
bizottságat alakit

A szabványositás és tlJÓgy~zerészl
vonatkozásai
lrta : DR. MOZSOMYI SAMDOR egyet. ny. r. tanár
A kereskedelemben ;__ mint tudjuk ~ régóta ki al akultak bizonyos üzlet r szol<ások, u
n . uzár:s:zok, a melyek nagymértékben e-gysze-

rusitik a ke:reskedelmi forgalmat, amennyiben
feleslegessé teszik a megrendelés alkalmáva! a
a twlságos részletezést, az aprólékos ldkötések e( Elég cSak arr a hi1vatkozni a szer ződésben,
vagy megállapodásban, hogy bizonyos smkványoknak · megfelelő kell, hogy legyen a szállitandó áru. Igy pl a gobcmakeresl<edei.smben az
áru,tőzsdei
jegyzés szerinti S'ZOkvány-buzát
szaktak kikötni, ami azt jelent'i•, hogy a szálli- . táS anya,ga az abban a tern1és-évberr forgalom-

baker ülő, megihatárazott vidékek szerinti fai-sullya!, áti.agminőséggel, stb biró buza A
borkereskedelemben •is fontos az, hogy a vendég!ősök, de méginká)Jb a nagy borcégek, l<ülOnösen expO'rtta, lehetőleg évről-Gvre, nagyjában azonos minőségü bmt szállrtsanak, amit
a borok u. n. házasitá:sa :í.ltal nyert tipusáruk
k~kötésével igyekez.nek elérni Sok egyéb me-

. zőg.gzdasági ter;nényn' hivatkozha,tnánk

n1é,g.
igy pl. a pap'rikára, bizo,nyo:s ipari növényekrc: a gy.apotra, gy6gynö-:
ez-zel k~apcsolatban,

vényeiu e, s.t.ih
Az i par i cikkekben sz okásos O'vártási uni~onnizá1á~nak, vagiJ! .szabványo3itá,~nak külöuösen nagy jelentősége van. Szán1os :ilyen szab~.
ványt ismerünk A szabványosított munkaeszközöknek, s•vemzámoknak gépelemeknek, gépele
nek kazánnknal<, va.suti-, hajózási-, aviatikai-,
nyo•mdai-,

épitési-,

fa-,

bőr-, szőr -, texti:l- és

ve1gyipari-, bány•ászati-, vi!lamossrugi-,
sth. cik.
1
)<:eknek se szeri, .se száma,
A .szaibványositásnak sok előnye van. Ellőny
· a gyártól'ak, aki u. n. szér ia,gyártással, futó. szalagon, j ó1val kevesebb r ez,siköltségg',el, olcsóbban tudja előállitani ipartermékeit a:mel!eilt
gyártmánya nincs kötve a meg r e111deJlő szeszélyeihez, igy tehát raktán a lehet dolgozni olyankor is, ha nincs megrendelés, tehát a munkásokat nem keH elbocsátani Előny a kersskedő
nek, aki megrendelésében néhány szóval kifejezésre~tndja juttatni kivánságát, de előnye a fogyas:utóknak is, akik közü] a kisvevő __ nem lévé;r szakérte1me - a jól bevált, megszakott
mmkacikkekhez ragaszkodik, a nag:yiban vá:Eárló
!Pedrg röviden, félreértés nélküJ. közölheti akatatát a szállitóval. Az ellenőrző közegek is szivesen veszik a szab"J'ányositást és más efféie
~atósági rendelke~éseket, mert az ő munkájnk
~~ nagymértékben egyszerüsödik, könnyebbé vá..
~11< ezáltal, Mindezek folytán ·sok vitát, ipénztes rdőt-pazarló perlekedést, félreértést ki lehet
ik?szöbölni a szabványok révén A ·"Közszálli
tasr Szabályzat" részletesen kör üli'r j a, a közületek szükségleteinek bizta3itásál a a viszonylag
legolcsóbb és ]egj utányosabb beszer zést biztosL

tó elj ár ást,

amelynek sor án a szabvány ok
ugyancsak nagy segitséget jelentenek a megrendelő kozeg számára.. De a szabványkikötéseket a biróság a magánrende1ésekben is akcePtáija perek esetén,
A. s;oab'ván!' pontos defmici.ój<L a következő,:
A sz<Lbvány vnlamely {iru cikk rnér et en e, minó'SégéJ e, tipusair a, továbbá annak szálUtásá'Ya és
átvételi'n e vonatkozó, nz összes érrlekeltségekkel
wtó (terrnelőlc, vevők) egyhangu, előzetes meg.
,illupodás
Az emlitett sokféle előnyre teóntettel a
szabványosítás minden kulturáJ!amban elterjedt
és azzal mindenütt külön intézetek foglalkoznak

Hogy n1ilyen nwgysza:básu dolgokról Vian

:tt szó, láthatjuk pL abból, hogy a vasutak
r1yon1táv !méreteit nmnzeközile,g egyesitették,
ami a köziel<edés:ben és száilitá,sba:n igen nagy
horderejü ügy, A nemzetközi •szabványositást
ezidJőszer int az L ,g_ O. (Intemational Standard
OJ:fice) végzi 25 állanl tagja ennek a 5z,illveM
~etnek, közöttük Magyarország is Székhelyéül
12 szavazattal, 11 eUenében Európát, köllelebbcről Genfet álla;pitották meg, Minden nemzet•
l<özi szabván}ositásnak egyik tagállam vállalja
el a titkárságát, amely elkészítve a tervezetet,
a többi tag3llamG'knak hozzá:szölás végett megküldi, majd ha az összehivott plenáris ülés elfogadja, ne1111Zetközi s:zabványe-r6re eJ.n1elik a~t,
ami minden tagálWamra kötelező . Érdekes, hogy
pl 1936-ban a 16 mm-es hangosfilm szabványosítása körül vita merült fel az USA és a
németek között, miután az előbbiek film]ein<"k
baloldalán, a németekének pedig a jobboldalán
volt a hangsáv, végül is hosszu v'b után az
amerikaiak rendszere fogadtatott el és a néme
tek ennek megfelelően át kel H l ho-gy épitoél<
az összes gépeiket Ma a legnagyobb viták a
n1éter és hüvelykmé.r etü esavar ok nenwetköz.t
sza:bványositasáról folynak a svédek éS amer i..
Kaiak között
Az L S,. O, hivatalos nyelve az angol úan.
eia .és az oro.sz s n1inden nen1ZetköZii sz.~bvánv
ez,en a három nyeheu ker i.il publikálásra.
·
A' szabványosítással Magyarországon, -28 év óta, - a kezdBt.ben eyyesület alakjában
müködött, de ma már ál!am0'3itott Magyar
Szabványügyi Intézet (Budapest, Il, Szilágyi
Dez3ő-tér 6.) foglalkozik
Ez az intézet eddig
mintegy 4000 cikket szabványosított, legna.
gyobb részbe111 olyanokat, amelyek már külföldön szabYányositva vo'ltak, természetesen eze
ket a magyar visvonyokra alkalmazva De számos önálló magyar szabvány is van ( gyógy.
vatta, lószőr ), amelyeket az e tárgyban fennálló nemzetközi kapcsolatok révén termeszek
sen a külföld is átvesz,
A szabványo.sitási eljárás módja a követ-

kező. Az éi'dekeltek által feivetett probléma a ket, de a kés.zülő V :ik kiadás való.szinüleg még
Szabványügyí Inéz;et elé kerül, amely egybehiv
sz1gorubban rgyekszrk maJd rendezni a kérdést
ja az dllető szakma termelőiből, kere.skecíelmi
A hivatalos gyógyszerkönyv tulajdonkép~
és fo·gyasztói érdekeltségéből és tudományos pen országos szabvány01a.k tekinthető.. Ebben
szakember eiből áJ.Jó Sziakbizottságat, Vf\lamint ugranis. pontos~r:. meg \'anak adva az egyes
az érdekelt hivatalos közigázmatásr fórumok, gyogyszersk mrnoleges, mennyrieges, fizrkai
miniszénumok, stb. kiküldötteit is. A sokszm •stb adata1i, tehát a gyógyszerésznek mindig hi:
többízben összeülő értekezlet igyeks·zik az ösz- vatalosan sza:bványositott gyógyswreket kell
szes érdekek lehető összegyeztetésével megáila- bmzer eznie .továbbfeldolgozásr a a gyógyá,ru_
,pitani a szabványt, melyet az Intézet megfele- nagykereskedőktől, akik e tekintel:€tben a 21.000,1
lően kidolgoz, megszövf1g>ez
Ezután következik 1936 K K Jlii számu r;endelet (ez tehát egy
a szabványtervezet killmdetése avégből, hogy szabványredelet) értelmében, kötelesek a gyógy.
az értekezJetem részt nem vett érdekeLtek megc szerkönyv előirásának megfelelő gyógyszer-eket
.iegyzéseiket, javaslataikat megtehessék . Etre száll1.tani a gyógyszer:tárakllak: A gyógyszeaz u. n.. felszólalási ha.táridő 3 hónap. Ha ez
részt pedig a 260 510/1934 . B M . sz. réudelet
alatt érdemleges megjegyzések érkeznek az !rL köteleú arra, hogy a hivatalos szereket csak .az
té"ethez, akkor az elnök a bizottságat ujból érvényben lévő gyógyszer könyv előirásának
egybehívja s ha a megállapodás megtört:ént, mindenben megfelelő min&aégben adthatja ki.
wolamint ha felszólalás nincsen, akkor a szabA :Magyar Sz•a:bványügyi Intézet áJtal ect~
vá,ny életbclép és kihirdetérsre ker ül A kihir- dig szabványosítatt gyógyszerészi anyagokat és
detés a "Magyar OrS'mg0 s Szabványok" 1X:ívi;. I'.Szköooket az alábblaloban ismertetjük
den M O. Sz. cimü nyomtatott füzetben jelenik
Kész szabvrinyok:
meg, mint a Mag:y1ar Szwbványügyi Intézet ki- MOSz 841. Egészségügyi gyapot. (vatta)
adván;ya. A kihirdetéS után szokott runtézkedni
.,
842. A gyógyászatban használatos köaz i1letékes hwtóság (Iparügyi núniszter) az iltözősl'!erek (Mull, oa:llcel, mullp6lető szabványnak a közszál<itásokban vat!ó kölyákl.
telezővétételérőL Igy pL az ezidőszellint még
Mentődoboz tartozékok is.c
csak terve"et alakjá:bm meglévő mentődobozok MOSz. 843. Kötésesomagok,
alkalmazása és besez,erzése iránt bizonyára Wbb
"
844 Háro:rnszö.gJetü kendő
minisztérium fog intérzkedni, ha a szrubvány
.,
845. Érleszar.itó pam uthevede1.
éMbe.lép A beliiglYllimlitsztériun:r: a tüzoloo:ság,
"
846 . Ragtapasz .
a rendőii!Ség, a gépj:ármüvék, stb. rés:zére a
"
847. Gymstapasz t<.s 1ugalmas
kultuszminisztérium: a sporttclep.ek réSZléle; az
ta,pasz.
iparügyi mini.sztérium az W]Jarvá1!3Watok által
1020. Csipesz.
való beszerzésx-e fog utasítást adni, iUetve ren
,,"
1021 Bi,ztosi•tótü
deletet kibO<'.sátani.
.,
l 022 Krámer huzal sin .
Ami máJ mo.st a szabványügynek a gyógyl 023 Szes~es jódoldat (jódampul•la).
"
S2lelészi vo•natko";ásait iileti, erre nézve a kö2160 . Olló.
vetkezőket emlithetjük meg1..
" Munlcában lévő javaslatok.:·
Lsmeretes, hogy a g}'Ógynövények expor
MOSz. 445 Mentődobozok, feJs~ere1éssel.
14lásra kerillo tételei a Magyar· Gyógy.nfurény_
829 . Váswnzaeskó,
kisérleti Intézet szigoru ellenőrzése alatt áliktol[ó é,s. csipesz részére.
nak és .cstJ.k illami ellenőrw-zárójeggye~ ellát
4060. Gyógysz'fHes, gyógyszertári é~
"
va vihetők ki . Ennek az a célja, hogy államilag
raktriri üvegek
glalantáLt, lehetőleg egyforma minőségü és pon_
Általános rész .
tosan beáliliitott hatóanyag-tartalmu drógok ke4061. Heng>eres iliYÓgyszeres üvegek,
rüljenek a külöldi piacokra, amelyek másként
4062 Szögletes gyógysze1·es üvegek.
át se veszik a szállitmányokat A J:]:lásodik vi
4063 üvegdugós cseppentős üvegek.
lágháboru előtti időben igen nagyje]entőségü
4064 Kenőes-üvegtégelyek
(volt év, amikor sciz vagg:oma rugott) gyógy40 65 Gyógyszertár i anyagkarmai ü ve.
növénykivitelünk fellendülését és vhlágviszony"
gek
látban is elismert voltát a fentemliitett In~t4066 üvegdugós hengeres állvány-por.
nek köszönhetjük
'
üvegek
KívánatCIS volna, hogy az itthoni piacon
4067 . üvegdugős hengeres állvány-fo"
fmeg a gyógyszertárakban eladás r a kerülő na~
lyadéküvegek
illi gyógynövények i:s fokozottabb el•len<irzéS alai
4068. Uvegdugós ováLis állvány-por'üve"
kerüljenek, norma1i"láltassanak, ai izolálható
gek
hatóalkotórésszel birók mindegyike (digitalis,
4069. üvegdugós o·vális álivány ..folya,,
"
secale, belladonna, sth) hatóalkatrészr e beál
déküvegek
litva, standar dimlva kerilljön a gyógyszertál4070. Kupos nyabak a fenti iivegekhez.
ha. 1\i•indenesetre ki kell küszöbölni azt az a.no4071. Kupos üvegdugók a fenti üvegekmáliát, hogy az elséirendii d~ógok külföldre exhez
portáltatván, itthon gyakran csak a hulladék
..
4072 Vágott gaze lapok.
áru kerüljön felhasználásra. Eziránt a IV Mas~ámos egyéb gyógyszertáJi használwti tár.gyar Gyógyszerkönyv is tartalmaz 1nt:ézkedése
gyat lehetne és kellene még a fentieken kivül
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szabványositani. Igy pl az exh actumos ( Cao)
üvegeket a.z üvegsapkás (:~avas) üveg eket. a
!(enőcsös ál!ványedenyeket, a fiolákat. ampnllákat, a fémeszközöket: suatula, porkaruíl, tubusok alumínium dobozok ; a porcellánámkat
és eszközöket: dörzscsészék, pi,sztillusok, stb ; a:
papimemüeket: capsulák, zacskók, dobozok,
porosztá k~rtyák, signatmák; az ostya.tokokat,
· parafadugókat, stb. sőt még a bettitipusokat,
a betük nagyságát, a keresztjelzés méTetét is,
az állványedényekkel kapcsolauban · A lwbma-esz:közök nag(Vrésmét a külföldön már
szintén szabványosit(}tták ·
Néhány gyógyszerészi vonatkozásu külföldi szabványt az aláJbbi•ak'ban sol olunk fel:
Kóralaku üvegdugós porüveg ; gyógyszeresüvegek esnvaimenetes kupakkal; gyógysze1es·
ü1iegek rovátkás vállal, ala.pjnk belapitott haL
SZÖ!(; gyógyszeresüvegek az előbbihez hasonlóak, csa.varmenetes nyakkal, kupakkal, gyógyszeresüvegek, parabdugóval, a.lapjuk belapitott
nyokszög; gyógyszer"Eü\negek, eló'blbi léhás.
srerint, csavaros nvakkal és kupa:kkal; méregszignatura: inieetiós feeskendők üvegből; az
i.ll.iectiós tük és fees:IDendó'k köwtti i.lle.s:zték
mértéke; lázmérők: •ampuililák; üveg inigátor!kannák
.
MiÍ1t érdekessMe:t emlitjütk meg, ho!(v Illtézetünkben el!.\VÍk disszertánsunk el!):&szitett,e a
.kül'önböző gyóguszertárak normril berende-Zését,
kisebb éS nagyobb forg,almu gy6gyswr~árakra
tvonatko•zóan. A NépiólétJi; min;sztérium pedig
utasi.tást adott az Országos Közegészségiigyi•
Tanacsna.k tipns"gyóg;yszertár akra vonatkozú
,iavasl:~ttbtJEJ!r<> Ezzel ka,pesolatban az előbb <mL
liitett dis>Szortáció a.datai ijjs jól feilha.SZlllá,lhatók
Mint le.qfontosabb gyógus"erészí von!Ltkoiásu szabvrinyt ke/J megemUtenünk az eqészséq.
ii.Q?Ji gyapot (vatta) szabvrinyositását Azért je.
· lentős ez, mert tudomrisunk sz,erint a vilrigon
elsőnek rni szabván11ositoUuk Üyen pncizen. a
szrilhosszusrigok szrizalékos meghatározrf.iával a
gyóqyvattát. A'z erro vonatkozn tanulmrinyokat
javaslatokat a. budapesti Egyeterni Gyó(J1J.szeréRzeti Intézetben dolgoztuk ki.
Talán felesleges szalrem'lYerek előtt rámn'
tatnunk arra. hogy a va.tta--piacon milven sok
anomálin mutatke~z:ott e téren, kezdve a vartták
minő:'lé,>-étől. egészen a sterilitási:g
A nag;c
ABC- vel. római s:!!ámokkal a kettő kombinációiával II/A I/B) kitlőnleges je!21ó'kkel (s~é
szet'i-, s;;;ülészetigyap(}t) megjelölt vattaminő.
kö2lött " vér•beli szakem;ber sem igen tud
c 1:ájiíkozóc!ni. A hosszusz:íilakból álló lemezek köréteg-ezetJt s1lány minőségek külonösen soki
.... JrYaiiaszr a adnak •
Ig;J.z ug-ywn, hogy a kiszeó
a készitő kell hogy ga•.
a gyógysze1 ész a fennáliló •rendelkezések értelmében csak az egyes csomagok épség-éért, szabályos eltartásáéit és kellő !időben
való kicserélés(.ért, va[amint azért felelií.,, hogv
a gvógyszerkönv;v előirásának meg-felelő minő..
· vattát rendeljen. arL11ban mégis fontos az,
éppen az utóbb ·emlitett szempontbÓl,
garantált jó minőségü, sza,bványQsiwtt

es

vattát adjon az orvos és a beteg kezébe . Találtunk olyan vattát, amely a21orrros mii!lllí.ség mel..
lett háromféle jelzéssel és Mxomféle áTon került régel:Jberi forgalomba
Különösen nagy jeLentőrege van a vatta.
szabványosításának a kötrszergyártó
cégek
szempontjáhól, amelyek ilyenmóda11 mégis bizonyos támpontot kapnak a gyavot:-ninőségek,
vagyis a különböző hoszn:ságu elemi gyapotszálak szár~alékos a:ránya tekin~etében, am)Ellyre
né"ve eddi•g még maga. a gyógyszerkönyv sem
tartalmazott bővebb tájékoztetást. Ugyancsak
igen er&nyös ez a :>ZJabványositás a közszállítások kiírásában •és odaitéiésébem. valamint a ~e
bészeti kötözőszer•ek hivatalos ellenőrzésére kötelezett
Or.smgos Köz,egészségügyi Intézet
rnunkája szempontjából is.
Sajnos a vatta,szab'vány tulajdonképpen
még ma sincs éJ.etlbeléptetve, minthogy az még
·a háborus időkben készittetett el, amikor már
nem lelhetett békebeli an}'agot kapni A szoab-vány kihüdebésére csak a:kkor kerülhet sor, ha
ís•mét kifogástalan minős•égü gyapot áll rendel]_
kez·ésre, ami talán máT ma is fennáLl. Minden"
esetre a.iánlatos volna a kérdést mielől:Jb ismét
napirendre tüzni és végleg megoldva azt, a
Bzabványt sürgősen rend.e!etben is kibocsátani
A
vatt!a-:szawílnyosi.tásnak a 1-eg;lémJegoesehb része az egyes vatúa"zálak hosszuság;ának
megálJap;.tása é, a különbö21Ő elemi szálhosszusárrak arR.nvának elÖikás'a az. egv•eJS' sza.lbvánvminÖSégekben A vatta el•emi szá.lainak a meg.
mérése. rendkivül körülményes és n<'héz dolog,
BZ a magyarázata annak. hogy e7zel a leéndéslilel ilyen bef"natóan. szabvánvasitás;: szemnontMl, 'eddig sehoLse foglalkozUÍ.k. Képzeljük. es•ak
el h(}gy ha egy nagy~bb vwttaszáUib,.,ónvb()[
<>gY kis vattacsomót kiveszünk t<s abból c1~ak
100 szálat is, csínessrel fekete bárS0IJYra errvmás mellé rakunk nagyság S()rrend:ben hogv
ez milyen fáradsá~os munka. rwírpedig ezzel
csak egy elenyészően kiesi rés7ét vi7'iwiiltuk
meg a nagy vatta tömegnek, a>nit "gvRital.á:ban
nem lElhet átlagmiután ak tekin\IFUI i_ El7ért w13calmntuk a szálíhosszu!Sá.g megéllanitásáta a
texti[li,pa..rban ir;; haszná.lt P.cren1i:~:zá1hoSIS7:USág
mevhatározó Zweigle-féle készüléket Ennek
segitségével némi gyakorlattal mAr sokkal na,gyobb sz,álmennvis?rrek ho~sz11ság-án2 k m,egáL
lapiJR:.sára é-, száza~1ékos a.r~.n.,nban való. E&etier;
:Q'ra.fiko11szerüen történő 'kifejezésér-e van módunk Egyebekben a szablvánv a gyógyszer~
:könyYii vattavizs78latokat
veszi a1apul némi;
ki.egészitésekkel Mielőtt tiiékaztatásul és egy_
ben a szahványooitás mintJáiakén~ közölnénk
"' eo-észeégü!!vi gvapot 841 MOSz. ielzésii
"''"bvánváf előbb még meg kell emlitenünk azt
l•mrv a sebészeti kötőwszerek lipar.szerü elő
~llihís:'tról
"" forgwlomhahozataláTÓl" azóló
5? 5:08/l92n K M. sz
r€illdel~t a gyógyszer észt. egvetemi szak~anulmánvai alapián első-
rendü kiitszers7nkéltiínek ismeri eL Ez annviJ a fontos megállapitá·s, !hogy a i;Yól':vszeiészeknek ezt nem sz.abad fó.gyelmen kiJvü[ hagyniok

--A }!agyar Szabványügyi Intézet 1939-h~n
Riadott .,Jelenbéseben" a lVIosz. 841 és 842 sz
szabványtervezetek elkészítéséről a következő.
!:et i'rja: "A sebészetben használatos kötöző.
'"'erek szabványosításának gondolatát ". BudalJesti '\![agyar Pázrrnány Péter Tudmnányegye.
tem "Gyógynerészeti Intéze•te" vetette fel,
n1ert a sebészeti kötöző~sz·erek gyártásában és
azokna:k Igényléseiben r-nár régóta na:gy vis'zszásság mutalkozott.
Az a1akulóülés 1939, évi febnuí;r hó 6-án
,,A sebészeti kötözőszer2k 8Z'abványositásának
szüksé~ességét
határozatilag kimo11aotta azt
indokoltnak ismerte el, mert a ldinilGik, közkór'fiázak és egyéb gyógyinté4etsk, továbbá tt1z
ös2:,re·.s honvéd'E'1n1i egészségügyi i'ntétetek e
Gikkekből évenként ig:sn nagy rn.ennyis éget fog·yasztanak
A tervezet elkésZ>itését 12 tagu előadóbi.
zottság váll alta. Az alakulóülés a szakbízoK
8ág és előadóbizo:ttság elnökéül egyhangu1ag'
dr. Mozsonyi Sáüdor •égy;etemi tanárt, ai
Gyógyszerészeti Intézet ig,a,zgatóját választoL
ta 1weg."
J\bga a szabvány a következő:
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Eoészségiigy1: gyapot (1)(/ttn)

MOSz 841
Tartalom:
I Egé·sZs'égügyi gyapot (vatta)
minőségek
IL SzáHitás.
III Atvételi eljárás
Al Altalános határozatok
B) \fint<tvétel
C)
Minéísitő vizsgálatok
Cll Sulv
C/2 Szálhosszuság és hulladékanya,~~ -mtennyil~égének 1111egállapitása
C 13. Süllyed:é:si pr óha
Cl 4 Az egészségügyr gyapot
('vatta) bs;zta.sága
D)

J\ifinősités.

E)

Mennyi~égi
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szeres szürőpapimsba kell csoni.ago!ni oly módon. hogy a külső hur kolópapi>r os behajtás!
· széle a belső burkolópapiros behajtási s:OO!év€!1
eJlenbétes .oltlalra ffierüiön. A kétrétegli szürő
papirosba csomagolt l<öt(izőszlert pergament,
pérgamin- vagy sulfon"papirosba csomagolva
k€11 a külsö boritást képező fehér dobozba rak-
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Külön[eg'21S valuta
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60
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V 2
IL vatta
75
V 3.. IIL vatta
6
(A Ph. RunK; IV, 15-20 mm szálhosszuságot h elő . )
Az egészségügyi gyapot (vatta) nyer.sarrva.Qla ..
3. §
V K., V l , V 2 . vwtta ny;ersanyaga kizár ólag más célr a még nem használt pamut,
vagy annak fonódai hnlladéka lehet, mindel).
ep;yéb anyag (pl rövidgzálu müselyem) hozzá_
keverés-2 nélkül, s~ermy,ezésképpen előforduló
müselyemtartalom legfeljebb 2% lehBt A V.
3 . vattához tépett rongjYhulladékot is lehet kev;erllii.
A vatta csakis' fehérLtett Mlapotban kerülhet forgalomba, rop 0góssá tét·elére semmiféle
idegen anyagot hozzáadni nem szaJbad.
II Szállitás.
4. §.
A közszállitás tárgyát képező vatta cso ..
mago~ási n16djáráll, an1ennyiben a :Szálliitás bálákban történik, jelen szabvány nem inbézke ·
dik
A kiskereskedelem részére kiszerelt csirátlan (ster1ill, ·vagy nem csü1átlan (nem e.tt-rii) vatba csak az alább JieQtüntetett tiszta
(netto) mennyiséget tartalmazó,· legnagyobb·
nagjYságu csomagokban., iJ]etőleg doboz.o!<Jbaul'
kerülhet fogalomba:
(visszaélések elloerülésc
végett l
V l.'

I. <atta

~§

átvétel .

oj"Q

~bJJ

A sza:b"ány hatálya
L §

-~

~]
o; ro

A jelen gznb' ;\nv hatálya kiterjed a fo•rga:.
lomlY1.. keriil0 és fC~:é·:;z.ség:ügyi céha f.?lhaszná-

landó n1indenn~·:,~1L; gvapotra (vattára),
A csirátlan (steril) állapothan forgalomba
ker ülő fenti anya·~ okra a steri!itást illetően
mind'nkor' az érvényben levő Magym Gyógy:::zlerkönvv előirásai érvényesek
I

Egészs:;gügyi g\capot (nlt?.) mináségek

2 §
A ~z;,bván:y·ositott eg-észség'ligyi
(Y ;'lttn ) minőségek a következők:

c;:l

g·yHpot-

n
'"'"'

A csomag legnagyobb
hossza
átmérő,i·e
cm-ben:

~....,

5
10
25
50
100
250
500
1000

12
13,5

10,0
10,0
20,0
20,0
34,0
34,0

3,5
3,5
5,5

8,0
8,0
12,5
J 4, n

19,0

19'
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A GYóGYSZERÉSZ

4x5x15
6xíxl2
8xl0x14
10x13,5x24
12x13x26
14x16x37
2llx20x40

A csirátlan jelzésü ,attá,t, mindenkor két-

állapobban csak a Y K, Y l. éS
V 3. minőségü vatta csirátlan állapotban nem
hozható forgalomba.
Csirátlan vattát csak f;ehér dobO'Zba, vagy
pa,p'rosba szabad osomagolllJi', a fehér szin a
s.ferilitás jelölése A clmke nyomása piros Je.
· gyen
.
A "nem csirátlan" jelzésü vatta beltső cso. V. 2. minőségü vatták hozibaták forg&lomba A
!nago:lási módjáról jelen szabvány :tc0m .intézked'k .
.
A nem steril V K. V L és V 2 minő-sé
gü vatták világoskék szinü do'boziba, vagy pa~
pirosb csomagnlandók. A V. 3., csak barna
pap'rrosba csamagolva ker ülhet forga[omba A
nem csirátlanitott vatták cinilloéje fehér, fekete
nyomással.

A kiskeresk81;1!e}Am YészP.l"P ki:sZ0l"!8lt csi,·átlan, vngv nem csirátJ.anitout kötözőszerek
c,:oúlagiait metve dobowit megfelelő nagyságu. legalább a doboz vagy r.s.omag l>egnagyabb
blda'lapjának %-át beiborító cimkéve! illell el.
látni amelyen a következő .adatok vannak:
l. a gyártó vagy fo•r.galombahozó cég na.ve ilS telepének helye, esetleg a cég véd jegye,
2. a m:inőség szabvánvo'\ megjJölése,
B a szabvánvos ker'eskedelmi ellne1vezés,
4 a' ceomagban, dobo~ban lévő vatta tiszta (nett o) su[ya,
5. a vatta csirátlan, vagy nem esirátlanic
va!ta,
6 a csomagolás, ilietőJ:eg a csiramenbesic
t2s kette,
7, a magyar Gyógysz.er'könyv egyéb elő
inl,sai.

(PL Gyártja: X Y Budapest
utoa
lszám MOSz. 841. :sz. szabván v rszerinti
V 3. III rendü vatta. Nem csiráitlanirott, cso~
magolva 1947 V 20.)
Ezenkivül alkalmazható a doboz vagy csomag hlírmely részén:
8 a kisker esked'elmi for galombaílwz;ó cég
nevét ée dmét, továbbá a esomag vagy ddbo7:
legkisc bb o]d>~;lán:
· . , 9 a vatta tiszta '3nlyát éS szabványos jelzeset tartalmazó kiiSI!Ylér,etü címke (pl V, L
250 g )
. Egyéb felirat vagy j·elöll's nem wllralmazható
, A eimkék nyomásáxa• használt l:ietük nagysag~ közül "csirátlan" ("steril") vagy "nem
•knl"), <alamint a vatta ke>.eskedelmi elneve, •ését je!entD szavak betüi· készer oly·an nagcyok
-~~gyenek ,nünt a többi szövegn~sz betüi. A töb"
!n SZÖ\egr-ész_ E·g;yfoima n:t-gyságu betükkel. il·•.he számokkal nJ omtatq,pdó. (Visszaélések
·
·
krküszöbölését célozza)

III. At-v,ételi eljárá:o
A) Altalános határazaJtok
5 §.
_ Az átvételi eljárás célja annak megállapi.
úisa, hogy az áru inegfelel.e a Je}en szabvánvballl (J]őirt minőségi feltételeknek
A s=bvány hatálya ruatt alkalmazandó át.
vételi eljárás a következő müv•eletel<!ből áU ·
L mintavétel,
·
2. minősitő vizsgálatok,
:l mi.nősités,
4 mennyiségi átvétel.
B) MintavéteL

6 §
A mintát u,gy kell venni, hogy az a vizs.
gá.! at tár gyát képező vattamennyiség átlagos
minőEégét jel!emez2le
.
.
Minden megkezdett 100 kg.-ból cgv mintát
lke1! venni és vizsg)álnL Egy miuta sulya legaalább 100 g
.
.
· IGskereskedelmi forgalom . részér'€: kisle·
aelt <vattából anny! csomagot kell mintáuJ kivenni, hogy egv minta1 összeg mennyiSége w
fenti előirás értelmében l•egalább 25--100 g Je_
gJ"Cll

Cl Minősitő vizsgálatok
Általános ha.tározatok
7.§
Az egészségügyi gyauot (vatta) mrinősit~
se a kiiwtkező vizs!lálllitok alapi,áR1 történik:
Minden vimgáJatra ker ü['ő vattában meg
]Dell határozni:
L a csmnagban, dobozban lévii egészsége
ügyi gya:pot (vatta) ti~octa sulyát,
2 . az átlagos szálhoss·zuságot mi>Ji!iméterben a 4. ll'm.es és azon aluH szálak o/é.os menr/nyifllét;~
..
3. a süllyedési próbát,
A megre•ndelö külön kiv>Í.nEá,gáre, va<(y oly
gyann fennforgása esetén. h<Ygv " száltitll11án"l·
HZ előirt követelményeknek nem felel meg, ;:ineg
kell állapitani mé.g:
4,. a vatta tisztaságát r;.z etiléterben old
ható auryagok mennyiségét éS ~>gyéb vegyi
tisr-tátlanságokat)
C/L Ruly
8. § .
A vattaszállitmány légsz•ér azon mért su.
Ivának mindenkor meg kell fe•Joelnie a szá:B.itó
1evél'en, valamint a:z egv-el~ csomagoko•n f.c.ltüntetett sulvnak Sulv alatt mindenkor a tiszta
(nett<') suly értendő,.
A,z igy mért_ •ev~sz.sé!"illl"l~ gvapot !vatta)
legfelwbb i( 11 szazalék nedvességet tartalmazhat 1 00-lOfi r; fokon kiszáritott an vag sulyá ..
ra vonJltkozt8iN::t (a' Ph . HullQ·. TV esak 5
''"" zalékot en!!<>rl meg A 8 5 'i<~.ázalék nemtet.
l•iizi megállapitág )
C/2 A szi\Ihosszmá'l' és hulladékanyag menyllVisé!l;ének me.g;·áNapit-ás.n

9.

!i

A \::tita Mlagos szálhmszuságát m:indenkor a K Zweigle-:Nle elemi szálhosszuságmérő

2()0

:A. GYóGYSZER'JlJSZ

mero készülékkel kell megállapitani A vi~sgá
latot a készülék használaiti ntasitárila szetint
ikell lefolytatni és a vi!Zsgálat er edménoné,ről
diagramroot kell Mveúni. Kül.öni:is gond fordítandó a huliadékanyagnak, vagyis a 4 mm éS
azon aJnli szálak mennyiségének meghatározására, amelY érték e szabvány értelmében minősttési tényező.

A készülékkel megállapitott átlagos szál"
hossznság legfeljebb 1 mm.el lehet kis,ebb a 2
§. táblázatában előirrl:mál A hulladékanyag %os mennyisége azonban nem lehet nagyobb az
előírtnál.

A V. K minőségü vattának csomómente;; ..
ll'<"k kell 1ennii.
C/3 Süllyedési próba.
A vatta kh. 1 g sulyn, 5x5 cm-es daTabJát 20 C fok hömérsékle:tü desztilJált vizr felü1etéie téve, annak lliegre]jle'lJb 1O málsoldpreirc
alatt .e[ kell süllyednie
·
Cl 4 Az egés?ségügyi" gyapot (vaJtrta) tir;;ztasága

10 . § .
A vatta zshtaJ,anitásának, fehéritésének
As fehérítés utáni mosásának olv m:ér.tékünek
kell lennie, hogy az an:y~ag, az. a!lább előhf vizsgálatokuaJk m"gfel.elj•en
a) Etil éterben oldható an vag ol<.:
~ g. anyagot 6 ór:ln !<ereszrtül S0xJ,eth-kéev.ülékben, kalium hydroxvdról le;o_árnlt etil·óterrel kivonva. ~O kern-es l'emért ErJ!enmey1€rlombikJban történt b~em'2:rlás után az éxtraotn~mot 100 C ~""""n ,1lla11<1ó gulyig száritv3 ma,i<l
GaO-os exsikkátorban K:ihüt.ve a vissz·atmm adt
2n;m" nem Ieh"t nagvobb a vlilz.sgált anyag 0,5
%-ánál
A megen<>f'dettnél nagyolio maiadék e&e~én av. árn jelen ,,,zalbvá:ny hatálya al:att nem
vehető

át

b) Eq;yéb kémiai vizsgálatok
tekintetében a· U'lindenkor én'énvberu lévő Magyar Gyógys~~erkönyv előirásai érvényesek

D) Minős.ités

A S'Zá!Htott áiU e."al<: a:brban az· esetben nevezhető szabványo's minősé.g1iinek, ha ll'Z mÍI!1<len tokintetben meP'fe1el a 2 . R 8 10 és ll
§-okhan előirt minőségi követelménvelmek
A7 oly áru mely a 8 ... 10 és 11 B-akba:>
<'llí'rt foJtételeknek nem -1\e[el meg, ne11 hnható ki<kere<k-ede111li forgalomba
Köz~z)Í.ll;ctá'"0kn!i1 n~m- vehető

át

~-z.

az áru.

mely a B 10 é< 1i !\-okban fag! alt min&>égi
köV'et-!ményeknek meg nem . felel
\Jeg nem felelő szállitmányok:
13 §.
A sz8Jlitn1ányokbó! kivett minták közül, ha
csak egy minta is nem felel meg a 2. §. tábhí;oatiiban foglal;t minőségiii követelményeknek.
a vizsgálatot a fenti ~lőirás szerint veendő
ujabb mintákkal egy ízben meg kel1 ismételni,
A szftllitmány minősitési értéke mindenkor az
összes \ izsgált mintákon megál:Iapitott éltékek
számtani középért,éke, Ha a megismételt vivs-

gálatok a}apján nyert átlagos szálhosszuságr
wagy 4 mm alatti szálak %-os menny:i,ségle nen'1
felel meg 'a táblázatban előírtaknak, a ki-skeres_
kedelmben az áru csak megfelelő alacsonyabb
jelzéssel hozható fargalomba, közszáHitá:;; tár"
gyát képező áru pedig csak a ~ényleges miu&. ·
ségi értskben vehető á;t.
l. példa:
V 1 jelzés ü áru:
előirt átlagos elemi száL
hosszuság
l l 111ll1,
hulladékJJnyag legfeUebb
35%
talált átlagos e]emi s7iálhossznság
11,2 mm,
huHadékanyaJgJ
32%
Mivel a szálhoS'Bzuságban talált eltéréő
11em na'07obb a megeng,edett l miill-nél, 'a hule
[adékanyag o/o -os mennyi,sége sem nagyohib a
megengedettnél, az áru a jelzett minőségbe11
átvehető.

2. példa:
Y K. jelzésü áru: .
ellőirt átlagos ele;mfu szálhosszuság
14 nnn,
hulladékanyag ],egfeljebb
20%
talált átlago\> el,emi szálhosszuság,
12,6 mm,
hulladékanyag
18%
Mivel a szá11wsszuságba.n megá!la,pitott
eltérés nagyoleb a megengedett l mm".nél, hál'
a vatta hulladékanyag-tartalma a maximáli's
alatt van, az R. r u aJ jelzett minőségblen át n<>m
vehető. se pedig ilyen mliooség alaitt ki,skereskedelmi fon>'alomba nem hozható. Mind a ke. 'l·eskedelmi ielzé·&e mind a kereskedelmi értéke egy min.ős·éggl' alacsonyabb, vagy;ls az áru
~,V 1 . " minőségü
3. példa
V l. je,Jzésü áru:
előirt átaagas el<mi s~áL
ha.,szuság
l l mm,
hulladékanyag !egf,eljehb
35%
talált átlag;os elemi szálhot3's·zuság
11,5 m1n,
hulladékanyag
37%
Az áru az átlagos e]iemi szálhosszuság
alapján megf<Jlel, de a megengedettnél több
lhulladékanyagct tartalmaz s igy a jelzett minőség;ben át nem vehető, sem pedig tiiyen mi-.
,nős ég-i elzés alatt
kisker,eskedelmi for gmiomba
~1em hozható
i\!Iind '" ke!eslcedeilmi ielzése.
mind a kereskedelmi értéke egy minőséggel
alacsonyabb vagyis az áru csak ,,V 2." n11inő
ségü.
E) :\fenn:viségi átvétel.
14. ~A mennyiségi átvétellel a csomagban lévlí
egészégúgyi gyapot (vatta) tiszta (netto)
lya áll apitandó meg (8 § )

*

Legközelebb a gyógvszerészek éldeklődésé
re leginkwhb s?ámot tmtható többi kész szabványoka:t, majd a mentődobozok szabványletvezetét fogjuk ismettetui

Hatósági

kezelők

mlinkilversenye

,. Termell többet, jobban élsz l«
Ez az élehehhó jelsza\·a. a máieius 15-én naegindult
keresk~dőket.. V'a.gy pL a zincum chioratum sol áUit:ó.
országos l.nunkav.::r:rsenyneli Ebből -a munkfl\'etsenyhő1
lag- _50 sZázalékos a signatmás szám~.a szerint, de ha
senkinek sem szahad iámaradnia. Ma má1; nagyon jól
megvizsgáljuk, kid!''J ül, hogy majdhem mind messze
a· a ti-l 'an enne·k a töménységnek, azo-nkivül, ·minthogr
tudjuk, ho_gj' a dolgozók életszimonalánali emelése a
Jegszol·osa.bban Összefügg a jó és elegendő 'tmmeléssel.
nem luistái;rositás utján l{észitik a zink chloridot· a
Tudjuk azt is, hogy ez a munkawrsen~ itt a város_
készí~méll} szabad )Sósavat is tarbalmaz, amely gyó~y ..
házán is 1P'2gfndult eg;) es ügyosztályok között . ügypsz_
hatás szempontjából kifejezetten káros.. Vannak óly:an
tályunlí keretében ebben a; munkaversenJ ben a mi ható_
au~:agok, m-elyek az adott helyzetben· az álbahirios
sági gJógysz;ertárainií ls k'észt kivánnati '\eJmi. Igaz,
am- .aghiány \vagy berendezések hiánya rniatt' nen11 telje-hogy mi a gyógyszertáiak t-ermészete szer[nt ezrt a
sen megfelelőe!{, ezeknél neni, fudunk segiteni máskép,
munkaversenJ't junius vége előtt nem zárhatjuk le
minthogy az orvos figyeimét felhiviuk, hogy a 15zer
Hiszen nálunk nem aktái~, nem minél több akta elintéke--\ és bé hatásos fOimában lm1ül jelenleg fo-rgalomba.
zCséről van bZó, haner;EI tObb, gyakran zavaios kö1·üL
Az orvosia. bizzuk azután, hogy kivánja._e enmbk elle...
mény' összeegyeztetésérői, De mindig a közegészségügy
nére rendelését
Nem lehet szempont (amit sokszm
·
érdekében
s:lieretnek· hangoztatni), hog)· Öiülünk, ha a zárolttal
Lássuk ltehát, hog,J~n képzeÚük el: 1n'féle gazdasági,
valamit kapunk, nemhogy még abból üzsgálatia is eL
egészségüg;Ji lés szociális tartalpmmal tudjuli ezt a
'VOnjunk és ha nem Jó, ugy sem lehet mást kapni. Ez
mul1kaveJ senyt megt-ölteni?
neri-l lehet szemtlont, ·mer-t em!el önmfagunl{at tesszilli
feleslegessé, de nem sZlellnpont azé.rt sem, mert núnt a
l . Az állandóan fokozott ~anyaghián,Jia \:aló tekin_
fent liiragadott két példa mutatja, van mód igen S(1k
- tettel a ható~ági gyógJ-sze:rt1áuik a. köinyék m~osaiviaJ.
szoi",
hogy még a nehéz viszonyok között is lelküsme. .
íartsanak áUarndó kapcsolatot, tájékoztassák az orvoletesen előállitott készítményt szolgáltassunk ki .
sokat a rendelhető iJ·Ógyszerektől.. KiilönösCu és első
3. !A gy:llw1nokot foglalkoztató- patlliáli.: a verseny
LSOrban a hiz'·ositó onosaival l{ell Sz01os lmpcsola.tot tekeretében folwzott gondot fordítsanak :a kiképzésre
remteni, hogy a dolgozó rflegeh: családtagjai a lehető
Ahol nincs megfelelő !felszerelés, ott kereSsenek lehető
·Jegza\adalanabbul és leggymsabban !kapják meg a
séget a gyakornok számáia, hogy időnként átmenjen
flzülu:éges g, ÓgJ sze1 eliet A ~lJ er.sanyag hiányou I:a1j _
tablettáztis lagJ runpuliázás stb . elsajátítása céljábó-l
-tunk kivül álló okokból ne-~Lr tudunk segíteni'; azt ·azon_
oly gyógJ szel'tár ba, . ahol azzal foglalkoznak, illletv3
han 'elér hetjiik1 hogy núndenk-l a körzetében fellwresse
meg v~n a berendems hozzája.
· az D fi, MARI orvost ·é,s megmondja, hogy pl,. Amida_
zophen ';agy azophen hejJett piHanatnyilag mit tud ad4. Ig}eke:z;zenek a deiicites patikák !Jdküszöbijlni <t
ni a pat lm VagJ ha hozzájut lrésőbbi időpontban a
hiányt, ahol pedig nincs deficit, ott a :r-enta-bilitást
gyógJszertár az emHtett ,szerekhez, a.kkot ismét I{özlí
emelni.. Ennek egyik módja az általános házilabor álás,
Rlz onossa], hogJ- 'mi ~hkezett be és ~it lehet ism~t
amit c~ak lehet, otthon késziteni A második le-hetőség
rendelni SokszO!- előfordulhat ugJanis, hogy kizál'ólag
a tendelkezésre álló és 1esetleg -beszerezhető vagy cse.
megszol{ásból kombinált por va,gy egyéb cé.lr-a, amikor
Iélhető nJersanyagból h á z i hashajtók és fájdalom .
igen könnyen tnéH{ülözhető az amidazophen, azt rendel~
cs]Iapitószerek leőállitáSa" Ez sokkal nagyobb httszm~t
de ha felhivjuk a figyeimét esetleg ana, hogy acetanibiztosit és a beteg is feltétlenül megbizható }{észihné,nyt
l d v<:gy allylphenacetin, ami m~g raktároll van, vagy
kap .
beszetezhetö, inkább kiszo-lgáltatható, akko~· rau.Jélhető,
5 A forgalon~ és a környék arányában ki bonyohogy azt fogja imi J(ülönben is ez a ké.t sz:akma eddig
litja le ra legnagyobb forgaimat az intézmény1ek vé.
csak egész kivételes esetekben é!intkezett és aklwr is
n.) einek elkészítésével?
inkább vidéken. lAz egész U.emokráciának érdeke az tnG, HáiOm hónalJ alatt ki mennyire tudja. felfokozni
. vos és gyÓgJszf'rész hánt]_ bizalom, ez is megkivanja, hogy
eddigi. befizetését a fő\-á:ws központi pénztárába?
lehetőleg megtrapják a betegek a felirt gyógyszert. Ha
7 Ki !tudja ugy emelni a gyógyszert,ár· renf.abiiitását·,
már a beteg hem tudja \aJ "ényt bCl'áltani, utána hja
hog~ emellett
minél több mmtlraliállalónak ad állandó
át az or vos, akkOI' már bizonyos psychikus momenttlmok munkát?
lépnek fel és a betegnek CSökken a bizalma a hatás el8 Ki vezeti a legpontosabban a raktárkönyvet7
érésében, mig ha azonnal az átirt gyógyszert kapta voL
9. Mhel egyre jobban \kialakul, hogy ez a mi terna, ez nem áll fenn.
~ezett ~mnkav~~~~n:·ünk ilem fér bele c s a k
egy
·
2, AddÍg, mig a gyógyszervizsgáló intézmény ujra _ ugyosztalyok kozoth versenybe, ezt 'a !tervünket, főként
müködik, v i z: s g á l j á k
g a h a t ó s áamilaJk hatóerejét Id kell szélesíteni. Ene egyetlen
gi patil{á·k a beérkezett
]{éimL
lehetősé~ kinálkozilr: Pest vármegye területére.·
k á l i á k a t. A gombarnódon elszaporodott gyógy~ru és
1_0 .
u~ya~is szintén müködnek hatósági gyóg}'egJ szernagJ kereskedők sokszor- megbizha tatlan gyó gyszert~rehen?rok és természetesen hatósági gyógyszertászert küldenek a patikába (gJ~akran egyszerüen azért'~
rak 1s., A székesfővárps hatósági kezelésében It·1 ö
~ert náluk ta-lán ~gyetlen szakkéPzett gJ ógyszeré.sz
gyógyszertárai tehát junius 15-ig munkaverseny:re hiv
srncs.).. Pl a karlsb.ádi só igen ~kszor hamisihá van,
ják Pest várm-egJe hatósági kezelésbevett gyógyszertá~.
egyszerűen I{eserüsót · küldenek helyette
Ezt mindenki
l ait.. Ezt a tén} t, a /verseny rmegindulását az építő és
otthon köny€n megállapithatja, Az ilye~ vizsgálatok jeL morális szándék és erő kiltrungsulyozására 'a napilapokterjedése alkalmas lenne an-a, hog) hag~·obb gondosban is publikálni fogjuk
Természetesen elsősorban
ságra és lei_kiismei-etr·e késztetnél{ 8 gyárakat, a nagy_
szaklapunkban

me

'!tt . .

A gyógynövény ntinöségének fontossága
Varró Aladár Béla gyógyszerész előadésa
"A Gyóg;rsz_erész' ISZaklapunk, 19·17 . XII számá..
ban felvetettem: azt a1 gondolatot rnennyit-e font-os \ olna
ha a g:\-Ógyszertári gyakorlatba.;;' előfmduló fontosabb
g~Óg.)nihények kézieladás,
ill.ehe gyógyszerként való
f.eldol.gozii.s
előtt,
Ielldismeretes
m i n ő s é g i
k o n t r o l l tálgyát képeznék Cikkemben igyekeztii'm .h~-bizon.) itani e kérdés fontosságát és várolt13m -a
probléma n12goldásái célzó e1gondolásailna.t..
l\ieg~légedéssel olvaStam "A $yóg.)szeréEZ" február
16-ik~ számaban 1\Iozsonyi professzor urnak, a gyógy-~zerészet na;gy barátjának és gondját ''iselőjénzk valóEzinüleg saját in':ciátivájából e1edő, de lényegil~g
ugyanabb-a az irányba- mU:tató dldté,t
A P!Ofesszor m a többe·k liözött ezeket 'mondjr3J: A
gy ó g} szerésznek a beér kezett gyógyszerek köz ül az. áL
tala feldolgozást a keriiiőket meg kell vizsgálnia; ismeL
ni kell azok sajátság~ai'lt, a nÖH~~nyek ~wiheti szerk~zetét,
h_atóanya_gait, szennyezéselmt1 hamis.:t.ásokat, az -'CS.ötle-.
ges ~sszeeserélést, me.rt a, ldadott gyógysz,ereh:ér.t feie-·
lő~:séggel tartazil\
ma]d a to'\ábbiakban: hogy kL
fogástaL·m gyógyszel'ekkel lássa d az mna uiszmulóka. cs:pk~; )Jiofesszoi: Ui legutóbbi előadásában rámutat
azok:r{IJ a \eszélye·kre, ntel}ek a "Szab<i.lytalan \agy gondaHan elkészíté-sböJ száima!lbatnak, utal a gyóg~"sze_
rész sulj os anyagi és áliölcSi felelősségére lés arra a
liÖrülményre, hogy a hivatását átérző gyógyszerészt
nem a. jogszabáiyol{ biinte.tő szakasz"ai, IDanem 'a' Jeiki.:.
ismelet hán;r!tja n:ítmiiájában
··
Az a meggyőződésem, hogJ e nj-ilatkozatOli kivánalmaival szemben, ami növén:ri gyógyszereinket illetit
állandóan és l'Ul) osan vétkezni kényszeríiliink mindaddig, ~mig a g y ó g y u ö v é n y m i n ő s é g i
k o n t r o J l j á n a k t e n d e z é s e. Jü~Jégitő
u,:údon mt-g nem történik
Engedjék im,e·g tisztelt Ka~·társak, hogy a li:öriilmé11;\-"<''li. adi'a, lehetőségek hatál'ain belül néhán:\-''' szóval kisérietr,t teg)ek .a probléma megvilá~itására~ ..
A gyógyszerész gyógynö\ény szükségletét a nagJkereskedő utján vagy közvetlenül a. termelőtől vagy
gyűjtötöl sz<:nd be, Mindhárorn esetben a gyÓg;}növénJ
minősége tekintetében, a :i.e-gteljesebb tájékoZ'arÜanságban
marad .A. g) akodoH g;rógyszl2:rész azt még 1neg tudja
1{ülönböztetni, hogJ az ám idei szedésii vagy több éves,
s igy eU{eliilheti 1 hogy többéves, Örégáru formájában,
szenne még elég tetszetős, dlé. hatóanya.g (ta.rta1máP:an_
tc setleg telje~en léri'éldele:ri 'anj ag ketüljön gyÓg) szeTei
közé, De ahhoz n ieggyakorlotta~b szem sem 6Iég, hogy
m'egállapitsa~ hogy a kétségkivül idei ám, sz\akszerifL
len feldolgozás (hel~ t-eLen száritás) -következtében, nean
szenvedett-e ohmérvü hatóanyagtartalom csökkenést,"
mel) a beiöle ·készült gyógyszei (infusum, t!nktura) éL
tél{ét, gyÓg.J hatás szempontiából leg:aJábbis két~ssé te_
1

szi.

!g) pl
K a m i l l á n á l a ritüszárif.ásnál leC!'JÖkkent illóolaj t,.rtalom Az i l l 6 o- l a j t a rtl a; I m u
m a g \ a k
nintseneke gyárilag már
extrahált mag\akkaJ keven:e lA g e n t. i a n a, .a
f r a n g u I a milyeu száiitási eljáráson estek át,
stb, stb, Sok példtH tudnék még felsorolni, de tekinh'e<
!'Z idő ri:hidség~t' 1 ;nézziink tovább,

Ha feltesszük azt, hogy a be.szerzett.
teljesé_rtékü ''olt, mégis azt tapas1bl,juk (Ina ieg;r
dtógkészletének áhizsgálásakor, hogy az- ottlévő áru,
küiönösm azok, arneiyekhen kisebb -a !for g alom, nagy.százalékban éltéktelenek Az -ét'ekig t.a:ttó állást általá...
ban a növénjelr ható-a.njagai nem jól viselik el,-----··"-.
:sen ha az elraktáfoz.ás se1l~ történik s_zakszerüen, Saf
nos, az ellJeuőuő "·izsgálatolr a legtöbbször nem te.rjed~
neh: ki ana; \"an-e joga a. g;lógysz.erésznek az. €vel{
a fiók mélyén <porbdó drógot gyógyszel'ként ki•;zo!giil-./
tafn··, abból gyógyszet-es készítményt. el.őállitani
jon -elli:épzelhető telj::sétté-kü gyógyszer, többéves
rtából. valrftiánából. bodzából, stb. Igy I)l. a radiX
t:.annaeJ a radix ~~lthae~,e, a cortex aurantii és tnég
n-éhán.} megsinyli );l hosszas állást, a l'égi pollado:ló,
a\a.so<;Ió gyökérből ik"és~t tiJrkÍurák, spedesdi,
aiiJ-·ai szenwontjából meg se.:n liözelitik 'a. kivánaÍmaka.t . A ,tinkturák általában ugy szerepeinek goúdoli:t'tvilá~
gunkbanJ mint állandó -s az idő vasfogánrak ld neln tett
g) Ógj szeu1akok Egyet~en ad, at meg fogja önöket g;rőz
ni~ hogy ez a hit mennj Ire nem helytálló H(ltschú· éS
Haag (a .Joumai of Phan-nacoiogy, 1933. 47 kÖt·et 217.
oldalán) v:.zsgálataik sor án 'ázt ·tal~lták, hogy a Tine~-.
tma adonis vernalis a többek liözött 9 hónap alatt. kb~
35 s:r.ázialékái vesztett-e hatóanjagának 'Elképz :lhető,
hogy u:Hyi:·.n · hatóanya.gtartalom '\is:r.onyoli \annak a
pultokOn őrzött régi tinkturái{ liözött, klliönösen 'ha
feltétl;iezziik, hogy Olár a }(é.szitésnél sem 100 Százalékos
dróg.ot hasL1nálunl{ fel alapanyagké.nt.
Nem tartozik -szorosan ide, -de meg::mlitjük azokat
a.z esetteket is, 1ahol a ,gyüjtő'k, ká:ms haszonvágyból;
oiyan manipuláció-t végeznel{ eg) es nÖ\- ény eken, m:Elyek
azokban jeÍentős hatóanyagvesztesé-get okoznak. Pl. ~
Radix saponaria, Radix althaea felesleges viz·z:;l valól~lOsiísa N~mely gyö·kérfaji:!ar küiső hatóanyagdús rét.egé~
neh: in<Íokolatían lekaparása,, t-etszet-Ösebb.
<iru elézése céljábóL
Hasonlóképllen ne~ k.izárólag a -g)ógysZlet~é.sz !?Zalc
ismeretét igényli annak rnegállap:.rtása., vajjon melyik
g-yógy::;zerfouita allmlmas az illető gyóg)'nÖvény h<Ító~
anyagának exti:ahálásár~.. Mindezelret a kérdéSeket az
ir-odalomból Hott adatQkkal bőségesen füSz.e-r-ezve lehet_ ·
ne tárgjalni, itt azonban csak a kéldés, lényegéne~
hangsulyozására szOiitlwzo:m. A probléma a következő:
Ha a hhatalos kölök és maga a gyógJszerész tár---.
sadalöm tmábbra is létkes 'nenÍtörödömséggel kezeii H.
gyógJ növény g;} ógyszeralakok m i n ő s é g i ellen*
ör::tJésénC"I{ kérdését, jogga-l szegülhet a [gyógyszerész
társadalom ellen az a vádJ hogy· tudatosan értéktelen,
vagy csökkent értékli \b'J-'Ógyszereket szalgáltat k!~ miud
az on os"i 1 eeept feJszóiitásár:a, mind a
kedvelő népi tOmegek ké.rés-ére..
Nd;:ün.k gyóg·yszerészelmek, hivatásunk iránt ~rzett
szeretetböl és tisxteletböl kell klezdeményző lépéseket
tenni e kérdés végleges és kielégitő tisztázására.. Mi a
teendő·r

.Azon kell Iennünl\, hogy l'egalább a hiVatalos hazai
és kül.földi, \ alaú1int a legfontosabb 20-30 nem hivatalos, de előszer-etettel hasznáit és feldolgozásra- kerlilő
dróg1 a felhasználás előtt szigoru és tudományosa-n

W.egalapozo.tt ·kont.roHnak vét-essék a}ii. és csa.li: az esetben legyen megengedhető kiszolgálása. ü, i-ddolgozása,
.ha a megállapítandó nonFát é-lúrtc
A ntinöségi .konholl részint a na.gJke.reskedő lak_
.,tárában tároló árun<il1 részint a gyógJ.í:{zai.árban tör_
~ tén.'le, az Eg·yetemi Iniéretek által megállapitott mód~
-sze-zek segitségé\~el Nag_yobb mennyiségeli: kontwllját
-a kikiildött. hivatalos szemét~-iség (Gyó,~öszerész,eti ln_
té:zitel~ tanszeméljzete) látná el.., A pat-ikába b8hozott
árunál (gyüjtőtől, tenn<.:>lőtől), s~akmai fel-előf.sége tu.
datáhan, a minőségi vizsgálatot a gyógyszerész ';ég.ezrié .
IQ en előzménJ eli: után megkivánható a \beszerzett
gyógynövényclmek' és a belői.ük készült gyógyszera~a,_
koknal\ közegé~zségügyi· hat-óságQk (tisztionos, ftisziigyógyszerész) által, az eddiginél hatásosabb és rend ..
·szeiesebh módon történő ellenőrzése.
Azt- hiszem, hog-y .ezzel .a néhány odaw tett gOndola·ttal sikerült éizéke-ltetni önölmek e1mek a li:érdésn~~(
fontosságát, illelynek megoldása SZ"<dénJ nézetem sze', ,--ri~1 t ~ g)ÓgJSzerészi kar éldeke és kö-telessége

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület,
Swged-Vidékl Kerülete, f_ hó 3-án megtartott
. értekezletén, V'"rró A:lr1cüír Béla kartárs elő
adása cdccpirín az- értekeZilet a Ph. Hg V,. szerke.sziésércM a következőkst figyelBmbe-vermi javasolja és kér i:
A hivatalos és küíföldi, valamint a fontoc.
sabb (PH, Hg IV,-bei1 szapeplő), kézieladásbán
is keresett, gyakran feldolgozásra berülő · dr ó. go li:, 'étessenek ki:szolgálá:s, illetVe feldo~gozás
előtt tudományosan meg.a;lapO'Zott kontroll aJ}á
Expediá}á,suk, ri! etv e feJJdolgoiásuk csak akkor
]iegyen megengedhe:tő, ha hatóanyag tartalmuk
·a később megállapítandó értéket eléri. A minő
ségi kon:troll, ré,zint a nagykereskedő raktárában táw:ó ámná). hivatalos kiküldott utján
( Gyógys·ver ész<)ti Intézet .személy7lete), neszint
hozott kisebb n1ennyi:ség:ü ár u
termelő) es-etében; a gyógyszerész álvégeztessék Even ellenőrző vizsgálat mindkét 'esetben az Egy~etemi Intéz-etek által kidolgozandó módszerek segitségéV€i történjék."
Az értekezleten résztvevők ugy Mrt;ják, hogy
a fent emlitett minaségi ellenőrzés bevezetésével, a magyar demokrácia fejlődő\<épes közegés'zségügyének teszünk szolgálakot, ugyanakpedig, a gyógyszerészi kar jól felfogott ér'"n'"" és erkölcsi hitelét is szalgálják

ScMVES FIGYELMÉBE! Hh detési
HJ47. január hó l-től a kövell:kezők:
lJoritGk első és utolsó oldalán, hasáhszéle~é.gben
l mm 2,50 foTint
A boriték be-lső ré:;z,én ha-sábsz-élecségbe-n
l ~mm 2.-· folint
A lapban lévő hirdetések ha,~ábszéleségben
1 rnm. 1.50 forint
Apróhir'detis legfeljebb 8 eo:rig SO..- forint.

A

~eg.(jtdik f-~(1,/j,ad

eU mtg-ff-tlnk.
A_ ne.(Jyed!J-~ elé. Pontosan ~sJnerjülc az utat,

>Mlyet nwgank

n~ögött

lwgytwnk

Világoscm

ló.l]Urc a celt nuLgunfc eldtt. Ha tissza..tekádünk,
lédJuk) núiyeh sok -időt elté-kozoltunk azol-c núatt. akik épdő 1huiücún.kat Jn-inde-n álon 'meg·

alan ták rLkaciályozni :EJs elég későn jöttü-nk. Hí,
hogy ezek a,z ui mszárrrornbolók 1nég a 1nunkiisscig so1 11iba is beju1 11kodt11k
M11 mrír bevalllwtJak, hogy f1Z első mríjus,
u vo1 ös hudsereg közvetlen felsz!1bculitá~a n:yo·
m-ún) még csak valcuni súnte :vak lelkesedéSben
belt el., 'L'udcunk jeltrí-madt erönkről, az első
szabad iüldbe már belevágott 11 swbad paraszt
Ckéje._ De akkoT (Jnég léptén-nyainon ínegakasztott!1k 11 r égT élet külső és belső 1 om.if1i Az ut.
cán és a lelkekben,.
M11 ueg1c ugy 11WJ{júnk 11 negyedtk :nUÍr
jus elé, 11zzal 11 biztos tudattaL, hogy itthon vagyunlc ebben 11z o!Szrígb@l,.
Vé[)ie nú lehetünk ennek a romokból ujjaéLedő
01 szagnf1k elhivf1toít munkrísaí.
A 1nunká!>egység mrír megvalósultnak te.,
/anthető és ugycmzlyen c~ltud11tosan megyünk a
Függetlenségi Fr ont nveg11l11kitrísa felé. liLszV:nk
benne, 11/carjuk és meg is fogru/c valósit11ni,.
Hánysz01 mondtuk, p(tnaszoltulc, hogy a
relszabadulás után '" munká;;ság szinte ia tiz
lcö11nével Icapar ta üzemképessé · 11 gyáralwt.
Jbóíu folyton 11 füluniebe ,;;eng. twd ccz ország,
•maga/ina/i; épited,
És most 11 rnun/cásság hat11lnws törnegei
egyik na:pról u, rnúsikm ugy rnentek be 11 gyá1-bf1, hogy CiZ ríllwn kivette az irányitási f1ZOk kezéből, 11/cik ccz ur B'iá u tiszt'" szríndékával IBZien-tétben a s(tját hrír oméves tervük érdekében do~
gozt11/c.. Kimentenz 11z 'é1ntő tőkét és ezzel meg-'
alcadályozni a, tennelést,
Mf1 már ninc;s /wjcsrír a gyrírbwt, munkás-t:estvéreú<L Az állarn vezet és irrínyit, A'z úJ,•.
lwn pedzg te v11gy, a gyermeked, az otthonod,
a békességed, az <'desccnyád Az áll11m hasznn,
elsősorbccn "te JÓlétedet szolgrí/j11, a lcözösségét
Igy ntegyunk 11 negyedik nuijus elé., Etér lceztimk od11, hogy tég1 e szab11don d<flgo.zhatunk) épithetünk a szabad ha.zában~
Végre valób11n ott tartunk, hogy hivő lélekkel
hudethetiiik: tied az 01 szág, mag11dncck épited.
Készül.rünic fel 11 rwgyediíc swbad máfur;
megünneplésé/e.
Amerre nézunk, vörös zászlók lobog1wk ícör ülöttunk,és felzeng a vilríg rnuirkrísságrínalc him-mrsza Föl-föl, ti r11bj11i 11 földnek ,
Ez o; május már nem lwdaícozik a mnlt
kiBérteteivel.. Ez 11 1nrí.ins nuíi előre néz
és előre ménetel az ötödik, a tized!lc, a' 61 ök szabcui nuífus felé,
(sz.)
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A magyar köztársaság karmanyának
39(}0/1948 Korm számu rendelete
a nyu;;_atra távozott személyek igazolásáról szóló 10/
1946 M . E, számu, \-aian:fnt a,z igazoló e]járásokró\
:szóló 10 Oo'0/19-47 Kmm számu nmdelet kiegészitése
tárgyábari.

A

magyal köztársa:.;;:ág kor~nán)a az 1946:XVI

:tc.

1 . §_ában foglalit és l'[igutdbh. az 1947:XXVI tÖJ,én~
cikkel meghosszabbitalt felh;'lt·a:~~azás' alapján a kihe!i::_
kel'.Ö~~ 1:1ende1i:
l

®

A nyugati a tá,,ozott BZ~mél.~ ek igazolásától szó~
10/194.·6. számu M E :-:zámu rendel12·t (Mag~:ai Közr
1öny 3. szám) 1 . §_,ának (l) h;;'kczdésébt>n emJitetf sze_
lTü~JYek;. az igazoló Bliál·ás
lefol~ Lq';.ásáig haBznothajt5
h::Úősá:gi jogo.sitváuyolnr nem gyak01olhatjáik
2. §
Az igazo~ó· eljM·ás Jeiolytatásáig a jogosib:á;ny
l!HJSZillOsitásábói előálló i~iszta jöve.dülroet ú 1-ű3111: sz·
·.,P. .1\l hai~ósági .fogositván) c1t, hasZnosi Hisából be\· é teli
~-vámla, Budap2:S't '' •<:illl{ v,Úé;SÜ po~tatakarékpénztári
esel~kszJámlára kelll bEiiz.e!:ni éi.-; azt a jog:osii.Y:ányoS' jaYá1 a 1et1é-tkén:t kell kezdni., H:-1 a jogosit' -án~ osnak eltanásra jogosult házastársa van; _a jogosihán~ has.zrrro.:.
~i:.ás.ábói belfolyó nsz11 a j ö\ cd Jf'Jll1 3ü'%,_át, ha pedi.g
g,YI2l'\n:{:ilrei is \-annak,
m1ndtn gynmeik után további
l0-10,'% .. ot, tle Je-gfelj(-'bb össz.·::.sen 505f-ot részW'>TI~
ki [kell ut13Jlni, khéve, ha\ a háza.stá!rs va.gs a. gy.P-Imek
az. 1944 évi október hó 15 napja urtlán a há bo l us CSJ~.
Jekményeld'.:.~n kapcsolatban n 3.-3ü0j19J4-5. M. E. s~ámu
llü11Jdlel'ei~ (M8gya'l· I~Dzlöny 55. 1szám) 2. vagy 3·. i§_~ban
megjelölt tet üle-t..re táH1z-ott A házast-árs ~ ész.ét e e §_
n~apján lwvi 800 fo t ín tot m:Jglmlndó ö·s.sz-Pg<j~ kíu,tnlni
n.Zilll l_ehet·.
(1) Ha a jogositván~ost az igazoló eljárás során
j~gosit\ áT}yától megfosztottcik, vag,r ·ha jogosit:vánJ a a-ZJ
egy(':s személyjogu . gJÓgysze.rtáli jogosítvánjok megiSZÜnteí·éséről, va.Ia.mínt a háborus ,eseménY'c·k követ'l;:eZt&b-en nem m:üködö gyógyS:.>:ertárak megnyit.ásáról szó_
ló 470/1948. Korm. számu !lendelet (Magyarr Közlöny
- Rendeh:'t2k Tára 28-29. szám, R T; 244. ,~ldal)
2-4, §_a:ban tfoglalt rr"end,dkezése-h: foi.r tán megszünt,
a 2.. §-ban emlitett leté!~et (a letét maradványát) a határoza~ jogerőre Jem-elli:edése után 1<1 i<?gosit\ány tárgya
szerint illetélies ruhtiszter rendelkezésél-e az áUamkincs.
tár ja\-ára kell be\·ételezni
(2) Ha a jogositványossal sze1üben az iga.zoló eljár·ás során a jogosihányt!ól va-ló megfosztásnál enyhébb
határozatot hoztak, f.1 jalára kezelt l~té:.t'et (a letl§.t maradváhyát) a ha-cár·ozatJ jogerőre emellredése után részéle kell kivtalnL
4. §
Az igazoló eljátásoktól szóló 10ú00j194·7 Kűr,j]l
számu r-endelet (Ma.gya1 KözJöny - Rendeletek fára
183, -sz.ám) 3, és 4.. §_ánaík a;Ikalmazása sz.empon1~dából
az 'állás i ngy foglalkozá:-; váll~lás-á:val, illetöLg h'eWlté_
sével egy telkintet alá esik a ha_..-tósági jogositván y gJ- a_,
lwrlási is.
5 §
('1} A ·jp]en rendelet ldhirdetés2J1Jek napjáJi Q-ép hit_
tályta; ::t 2-3 §-ol): rendelkezé;o;?it .a jc:Uen 1·endell3.t hatályhalépésekcl
~ná1 ható.s:ág:i k€Z1€l.és alntt ::illó leté_
l<_:ekre is alkalmazJ.li k-ell.
-

{2) A -j-c'h-n Jt:.nrldf'i lPlld~lkezései 111Em
4i'0;1918 l~onu számu rend:~ld 1Fllt~lyát.
Buda pf st, 1U4S, é1 i 1m;árcius hó 19_.én

Uj a b b

lrla: DR KEDVES~Y GYÖRGY egyetemi magt·nlanár

.4z 1 §-ban melitett 10/19,46 M E. •rende-

a fogositvány hatál-ya 1negszünt .

Ha az !gazoló Bizottság vagy Népbirósdg
megátlapztrcc, !hogy a már megmditott igazoló
eljdrást az ·engedélyes ismeretlen helyen való
tartózkodása miatt nem lehet lefolytatni, ha az
engedélyes 1 9.)8 irndre. 15~ig nem tért vissza,
jogos1tványa 19~8 rnáre . 16-dn hatályat vesztette.
Azt a gyógyszertárat, amely még a háboru
óta nem nyilt meg, köteles a tulajdonos vagY
haszonélvező 1948 április 30-ig. megnyitni (KiVérre, ha a Népjóléti Miniszter' a rendelet alap"
ján Icivételesen haladékot engedélyez•ett) A hec-·
táridő után a jogositvány megsziinik

DR KALMAN LASZLó

FELKÉRJüK KARIARSA!NKAT, SZIVESKED_
JENEK .JELENTKEZNI AZOK, AKIK BÁRMELYIK
IDEGEN NYElVEN TÖKÉLETESEN IRNAK ÉS
BESZÉLNEK

~~~

(Közlernény a Magyar Pázmány Péter· TudOmányegyetem GJ·ógyszmészeti Intézetéból
Igazgató~ Dr. Mozsonyi Sándor e~et. ·llJ· r: tanár)

DinnJ--és Lajos s._ k.
miniszte:Deln{)I\., ... ~ ·

let .szerint mindazok Ci személye/c, akik a luíborus esernények folytdn 19H okt 15-e után w
Duna-lpoly vonaltól nyugcctm; továbbá, akik
J:Vémetor szd g ba, vagy a németek által meg_
.szállt Imás országba távoztak, gyógyszertMi jo~
,qositrányukat az igazolás lefolytatá.sáig nern
gyakorolhatják Az igazolást külön ene cc célTa
. alakitott bizottság ,folytatJa le
A nyugatra távozott szernélyek
és gyermekei. csak akkor kaJJirik a JO!lOtntrrá~cy
tisztcc jövedelmének a ·vendeletbem
tott r·észét, hec nem távoztak a fent nveg,határ·ozott terü.l·etekre
Jla a~ igasolfc:; so 1·dn a :Jogositványost jogo·~
sitvdnyritól mcgfosztották, a tiszta 1Ub8zon .
103 . 111 számu póstatalcarékpénztári
.szám~lánr az állan~kincStá:r .;javá1a
Ugyancsak a fenti célra fizetendő/c be az '"'·"'''u .
felsorolt esdeleben megürült gyógyszertáTi
gositvrínyolcnái \mutatkozó tis.zta Jövedelem.
A' .i70/1048. Korm. szárnu rendelet sz,er·int
a oyógyszertdiCik jogositv,ánúosai és
vezői közill azo/c, akik a háboru celatt
távoztak és 19>7 o/ct. 1 után tértek vissza,
igazoló ny1lat/co.zatulcat . legkésőbb 1948 márc,
15-ig n?J1lithatirik Ibe. Ez alól kivétel, alá lcor·~nánymegbizásból van kulföldön, vagy hadrjog8ágban 'van Aki a fenti rdőpontig az igazoló·
nyilatkozatát nem lnyujticc be, annak JOgosít..
vánua a határidőt követő napon rnegszü1rik,
Az a Jogosituányos pecli.g, a/ci 194'1 októl>er·
1. :előtt jött haza, vagy •el són távozott,
19 47 október 1-ig leenett igazoló nyilatkomtát
beterjesztmri Ellenkező esebben 1947 . okt. 2-wn

g y d g y sz e r e

Az Egyesült Nemietel;: Sz;ervezetének ~-udományos
bizottság:t nennégen t-ette köz-zé beszámolóliÍ-t az 1947l~en ~Iért tudományos ere~mén)eluól Ezek kö~ött Sze_
-;epel a p''lóta nélküli repülőgép, a mestel."séges esőcsi
náiás, a. protein syntheticus uton ~iiló elöállitása, ·a raké'tabajtásos r-epülőgép t.öké1eteSitése-, ob·an automata
fényképezőgép konstruálása', amel.} néhány másodperc
kész kép.:::·t ad sth. U g~ aualrJmr azt- halljuk, a
ls , nagyszerü t-edmikai felfedezéseket
'''wll'ek és ·a szoviet bövénl biológusoknak s'kthült kit e_
az évelő buzát- és eredménJeserr fáha oltják
pa.radics(}m nö~én;\'t.
E hatalmas ~ejlődés mellett n?'m maradt el a gyógy.
kutatás sem, :amely hiUönösen az utóbbi években
jelentős lét)ésc-J;.:kel haladt előre a betegségek eL
küzdele-mben. A g,JÓg_Jszeres t:herápia elért eredmén~cei:nel;
vizsgálata előt~ érd-dieS ~~.sszapillantani Ui
liöúplmr, a renaissanc.e al~hemistái

'<•:

nag:r igye_
]\eresték a bölcse·k kövét, amely elgond?lásuk
a, közönsége~ férnek·et nemes fémekké alaldtja
el'·ntésér~ a beteg ismét visszanyeri -egészs-égét
tudomány még annyit nem igért: gazd'ags.ág, örölrifjuság, egészség, Termésu~t~s, hog~ századolmn l;:er·esz_
,tUr l<er)rették a legkülönböz-őbb társadalmi Osztályu és
miiveltségü alchemisták a boldogsár-nak ezt a~ csodála._
Az a.lchemisÚíJ;: (l;ntmkája nem hozta
a várt s~.kert, (]e 1nem \oll egészen eredménytelen,
kisél'letoik hözben igen solr l;:émiai f;elfed1:'.zést tet!"'ok g)'Úg) szetl;:ént ~s haszn~Iatos vegJületet áUL
"·'•"· elii. Az alanycsinálás álma ped~g a [leguj<Íbh
idó"ben a moderri boszmkánykonyhában, az at{)mkémilaboratóriumában. az -elemátalakitás.ok révén

bölcsek kö\-ére ,·onatlmzó
lá,!!y'a tehát htár meJ,...Yalósitható
Az egészség
:•.tile,:i)r,,é,:é•" Ps annak helyreáU:tásála. vonatkozólag •:leth2moi:henípiás és .a-z antibioticus gyógJszerek
< ll),ljl:ln:tl< bizonyos vonatkozásha.n t-emlénJSéget. P a sK o c h, S e m m e l w e i" s is és mások
'alaJn'l'!ii nwnkássága után a bakteriológia és a.z immu_
n~tástan roha-mos fejlődésnek indult és ezt n1omon köa chemotherápa elöreh.alad<isá. A. cheinotherá_
"""''·.,"_,.,_ és az antibiot.icumok Ílhtol~ában éf; a fej.
íehetőségeinek széles lH'!Siie:I;:tivájában szinte; el.:.erllhetR,," l\Özel ér·ezzük az alchent''stál\ egészségre
vág-rának beteljesedését: [l_. modnn bölcsele
"strrilisatio nagnau megvalósitását.,
gvórn szerkutatás tehát tulajdonJrépperi igen
Wr.'-'k\,f>~t igyel;:szik niegvalósitani,
''ht •twhe-r_ájJia és :az antihlos:s célja tsakltem
'"'"lteo:vezé
lényegében mindkettii a szenezetben PIÖ
akar,ia dpusz!-itani. ill. ezek élptmüli:ödé_
fpJt-étPieket ig-yekszik megsziintetni
ál~ l

il is lLá11 .fA'1kéi·ésre, lílinikps
Lar!ott eiö:lklás;l,

r:lőt-t

r,nélkü1, hog.) az egyén életf'ontos sZ-eneim~li: áztana,
teh;it léletét vagJ- e~szs'égét . v,e~zélyeztetné.

Az antibiosis gondolata - mint látif-uk - igen régi,
_4 z ilyen h'áilJ u kut.atások az első megistr~ereseket ~ növénJ biol-ógia területél ó1 hoziák
B a r y 1879-b-en
megfigyelte, hogy egy-es ~övények uem élnek m!~g egy_
más ru ellett: igy a diófa közelébe;l -é~·::rf:két)telen
párildicsom Hasonló hatással van az absinthium a foeniculumra. Az absinthium _által termelt "méreg" a talaj
utján te-:r:,jed. A répamag\-a:k is Sziámos növén~ t ~lpusz_
titanak a közelülrb::n. Ilymódoit_ gondOskodik a természet egyes nÖ\-'énJ-fajok r\édehnétól,

a

A chemotherapeut!eumulr terén az első jelentőb'
eredmt:'inyt 1901-ben E h r l fc h édre ~l a sri.lvar
san felfedezésével
(Ujabban a SJphilis eH~n phenJl·arsinoxyd-.féleségeket
(n;;apharsen = méta_arninoph;nyLhydrochlorid) alkalmaznak,
amely-ek toxici.hísa
ugyan a salval sanénál nagyobb. de hacterieid hatásu h:
is folmzottabb.)

A chernotherapeuticum&k és az antbioJ;,c:umok hasz_
EJáJllatóSágána.k alapf121Jtétele Rz, hogJ · na.gy higitásban
is hatá~osak legJ enek. Ennek R líÖ\-etelménlnek. többek
között megfelel a pénicilHn, m:"ely 10-7-lÓ-s hígitás ..
ban is hatásos a streptom;rci~ 110-5-J0-7, a gram~ci
din és a t_yrothticin 10-5, számos sulfanyJamid szánnazék pedig-, pL h. suifathiazol 10-3 higi,t.ásban is képes
meggátolni -egyes mikroOiganismusok ·szaporodását.
A feJ·töz'tl"b.et•e·gségek gyógyjtásánalr uj korszaka
nyilt meJi D o m a f: l;: felfedezésével
ald 1935-bt•.tl
pubiil~álta k;sérletdnek eádményét, tneiiyel m~gáiJ.a;pi_
toHa; hog) a pmntosil a szerVezlétben C]Jmsztitj a a.
she_pi.ococcust és a meningbcoccust. Az ;er·.:d€ti proutosil vij1 ös szinü. vizben nem old-ódó fe.c;;t.ék volt Ezt. kö
vette a montosilum Solubile, maid később m-egállapitották, hog) a tulajdonképpeni ha,tást a pwntosil alapl-eg) Ül.'ct,e: a sulfanyisa v amid,ia fejti ·Jd" A. 'kö' et.Iu'zÖ
ln~SzitménJ a para_aminobenzolsulfaiwid fehét,
v;zben
rosszul Oldódó vegyület -volt. (ProntosHum :~lbum, lDe.
seJ}Í)l, Amhesid, Nigma stb.) Az aiaplegyülethez kü.
lönbö-zö s:z1erves gyökölmt. kapcso]va, egyr-észt vizben
oldhatóvá tehető a :vegyiilet1 más1észt az oldalláncok
megfelelő \·al'iádójáH~J lényegesen nöHlhetö a bactRricid, ilU. a bacteúostaiikus hat<is
Az oldaHáile a két
N-atOJl" \alamelyikéhez lmtJesolódik. ·H~ acetaLg~ököt
kapcSol uni{ a1: alapveg.) ülethez. a:klwr a vizben jól oL
dódó albuc:dot ka-pjuk lA p . -aminohenzolsulfamidpJ··I'idin \ag) sulfapyridin a- pneumococcusokkal és a go-no_
coccm;okkal l'Zemhen is hat-ásns. 4. pyridin gyür-üt
thiazoBal helye:ttesihe k-apjuk ·a sulfath~.azolt ,(c:ha.zol)
ill enneJ;: nwtlíylszármazéll:át a m~thylsulfathiazo-lt
(uihastptyl) A- sulfathiazol aetlrylsdtmazé~~ a glo.
bneid
.\ f'iulfan~Iamid csoporf·ha tal't.oznak még_ a jelen __
tbAt>bh 1\Pszir-mt~n)- Pl;: iü.iziil a ~";U!íadiaziu (pyrimidJn_
~~zármazfl\:), a RuJfanwrazin (az ~Jiihbi methyl..~z-;irma._
zéka)~ n -sulfap~razin (py:ra:zin-szánuazflml\), a snlfa ..
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guan:d'n (sulfani!ylguanidin). az ü ga fEn ( dimetfhl Iben_
ZOJ 1sulfam·lamid) 1 az irgamid (dimefhJlacroyLsuifanyL
a·mid), a sucein,\Jsulfathia:wl (sulfasuccid'n; su1fathia_
zol -és suecinsay kombinádó~a), a sulfabenzamin (sulfail ~ylon, marfanil), a ;tnomin (d~am;nOJlhenyJsulfon_
és ~lukose_száimazék) stb. A felsorolást 1nég hosszan
lehetne fol;\tafili Az elmult évtizedben mint-eg~ .8000
wlfanylamid származékat .synthetizálhlk; meiyeJ.;: köz:ül
nlintegy :100 f;:jt ~i töhb_I{e"\'esebb hatást
A suifanyianlidok hatása azm~ :alapsz~!;:, hogy eg) es
Jt:JliToorg:mizmusok élet.müi{ödéséheZ f€IÍétlenül szül.:sé_
g€s p: aminObenzoesa·dtt kiszoritják
pr~tonla'Zmából
és ranint rokon ·vt'gyület anna]{ het;\·ébe JépnéJ;: Uyenmó.

a

don megg;átoJják a míkroorgan!zmusok, elsöso_rbau a
coc~usok SZflporodását A p, a.minobenzoesav sze1epe a
miiu·ooriianizmusban '3. vitaminokhoz hasonló, azért a
sulfanylainid- készitmén;\,tli::et Kuhn után anF't'itaminok
nak is uevezik
_.\ :mlfanyla-~nidek meghatározása l;:émi~i uton Í.örténi_k) btomatornctriásan, 'i'ag~ alk~.1mas 1e--akciói{ksl a
pronto-Eiilwz hasonló szines diawvegyühtek előánitásá_
'al koJorimetri6~an Ezek az ufóbbi rnódsze~·ek igen- kis
menn~ iségii !"UJfnn) !ml-tid készitmény ny gha.táiozásánr,
is alkalmasak Ilyen alapon ujonmm lárlolf!ozott fot-onieü. "á-: viz~i,t;á!ati mód!3rmrel s~kel'iilt O 2 -kcm . sze~
t~sarnokvhben összes'en ~ gamma alhuc~dot rne.ghat3.roz

nom
1929-ben
F l e ni, i n g ___ ffiegfigyelte.
hogy a.
~t~aiJylococcús lm1tnra feHűd-ése~ megakad akli-01 1 ha az
A -to-vúhbia.k f,máu
penészgomb:lklml feilöz{-ídik
:Fleming
munlmti'n sai előintották _a penic•llium no_
Üd~trri-bOI a pfmiciUint, amrlyn2k a j.elcn1őf'.ógP a g~ú
gyászaibm - mint ism-ereteR : - -Igen g~orsan rnegnö
vekedett. IHsöbb lddolg·oztiik !lz elHli.lHh'is racionális
módj:ít és egyre con~enh:íJ+~hb kés?;<tm1é-m eh =t\ td;:el'ült
61Ö;HIH-imi. '\. pe:nidWn g~ á1 tiis8. Sod.11 sziil~>'·ég van nlegmodernelJb tC'Chnikai módR~0J"ekre if'. Igy a7, oldat
beSziüit.ást l~gninlJbcm '.rÖ\;''d-lmllámokh:a1 vf~1:iJ-; . Ultra_
i ho }J ac.w~:u akkal ( löidé zték •a, venic:mum olyan -.;1\lto_
ratk -amelyné! a h~tóa.nyagknne1és ötsz~:ili:isn•. emeUie_
dett A höPrzékrn;; peniC.'l!in.nahium után 1Ö~idr.sen
11 w~-;·i('lcnt n pt:>-niciHin calcum sója,
amely a;o; eWhb''néL
majd >a J.;;(>.nyeJ-n-,_etJcm há1·om óiánthennost:a.bil;sahil,
kénti ada_rrolá,; né!!.:iilözhet{hti \<:íJt. az olajos p-pnicilli.n
alh:almaz:ásáv·al A7: olajos .. daszos oldatbD! D ~wniC"'Ilin
In~ sa 1 szhódik fe], tehát de,p6t hép<:·z éo 'lig' iiHandóan
van ;J v{>rhc~ 'C}~y Mzon}· Of' mé-nnyiGéf.{ii penic:Ilíi~
A J)eniciUin kémi:::." szmkezctóneh alapját kd b..minosa\': ~l cyst!"in és a sedn l(é-pezl. Ézekhez lmpcsolócL
n<~lí ldi'ö·J~r.özű szrP!"'S g~.{iJ::i:ik: miilt bemyl~ pen th em l,
sti!J Enn<'-k ::t l ~pj2n :rnP_gktilönböztetünl:: F. G. 'K és X
pen:dPint, \'8 gy s:di_~ o:\kal I, TI, IV 16-s III jelzettel;:~t..
A p?nid 1 lin_;~r enz:: p 1~at6.sf:ra g:rors?n :p·enicilliMaHa·

es

bnm lik
A. pf'nic"'1Hn hatásértékét Oxford-eg~ségekh?n szok~
tiik ldf. jrzni.. l O E, ~zt a tpeniciliin mennyiségét jelen O, nm<1J a Rlnph)!ococ-e:us amcus a~rn lmHurájáu
2.-t nun. ;:tméröjii g:Hri.iheJ_l ldpe.s a ~ulkioorgan~zm:us
f(j'ődését m{'ggátolni
)Iás }elzé--S: mód a nemzetJ{özi
eg;.~ég;
1 mg- H-:zta Iutstá!;:os penidlPn nátriu'r
1 G6i T. E: '20 Oon· T E nwgfde-l ldhrl 12 mg" Hszta
penidY!!n~1eYr

.·\. Jl·n'dllin lJ::tdokid hatást fEjt ki a J.:Ö\f'tl~t'ZÖ
fonlosa1JlJ mlh oorgHllirmw;ol.:ra: pneumococcns, strepto

coccus..
staph~ lococcuS,
meningocú-Ccus,
gonococeus,
di-phúia, anthmx, te'tanus stb.
Ha;tásértékéne!.: \lzsgáJat.á_t ~"tandard p:e.nicilHlLOl..
da.ttal. összehasonl'ha a staphylocoecusra. kifejt-ett fe]'Í"L
désgatló hatása a]apján ·végzik. E célra használják méga b~c subPJist is :\_ kémiai_ meghatározások !Jdsebb je,._;
lentűRégii 1 -Ck E~ell vagy alkalmas re_agei?-s segitségéVel
(pl naphthyla~ohenzolaeth;rlendiamin) ielQállitott szint
mhik co!orim(>triásan, 'i'ft-gy pe-d>.g a r.edukáió
hatáJozzák meg ugyanesah: colorimetriás uton. Mindkét
eljáds esetéhen a penic.ílHn molek~Iát előbb enzyn111l,ti~
kus uton bontják"
'
A penicíl!in 'iz hatásár a g~ or sau elbon~lik Űldat ·
ban tehát nem szahad hosszabb ide'g eltartani., iUgy .~a\·an) U1 mint a lugo:!i közeg,
továbbá nehéz-fém n)· o~·
mok (ta~, zinl<) -~iettetik a p'enicill-<n bomlását. Höh;aJ_
iás, t-od.bhá- aHwholok' (pl. glyceiin) Vagy oxydliló szerek jelenléte ugyanesa"ll előst>-giti a penicillin bomlását.'
A XIII. U S P. (1947,.) és a VI. brit lgyógyszerlíÖIIJV acldita.l;'l€ntumában (1946.) a peniciHírt tnátriu_.mon és fl c~k:umon ki·dil többféle gyógySZI?rforma is
hivatalo~; !tabletta, kPnőcs, krém stb. A peniciHin kenőcs készitesél e a.Walmas alapanJ ag ~ larnettviasz, de
még az ezzEl készitett kenöcs is bomlékQny. A :XIII,
amm 'kai {{)ó g~ szrr !;-Ön J v minden penicillin ·Ilészif-nrJényt ·
15 fok ahr·tti hőmérsékleten tártat el..
Másik nagyjelentőségli antibioticum a. strept-omy~
cin, am~lyet az <!etim;muces vagy streptomycJs griseus.
Í-<'rmel és l!~bllií! IRol_álták (194t,) A st-reptmhiYcin né.~
hány o!;\a-11 mikrnorg-anizrnusra is hatással van, ami>_
1Jeine a penid!ljn m:m hat :(II;\'Cn pl. a tuberculosi~ . .),
Sósa,a~ ~ag_~ l{én!!ima.s alakban kerül forgalomba . A
streptornJcin ·dzbrn o!dódik és a penicillinnél állan~.
dóbb.
.
A t-yrothdcint és a gramiddint 1939 . -ben isoláÍta
n H b o s lL lHlc:'llus brevis :lm1turájából Az emlitette.
ken kh li l még -igen Sok
penész-féleség által termPit
antibioticumot isml'rtek meg: ilyen az aCtiúomycin
(aspl-'rg:Ilusf;av) elavat-in (hac. cla-vatus) fumig:a·chi, _
subtilin (bar. subtilis) stb
A

yizsg·~llatok

szeiint sz1im;os nölény is
anyagot Egy angol ikutató 2000 növényt
vh:sgált meg nz antibi~tilms hatás szem{)ontjából éi;
CIZCk között 160 faiban talált miluoorganizmus fejlődé-
si?t- gá(hí an, av,ot Itt eml<tem meg a raphanint, amely~t
I \ a. n o ' i t s állitott elő a 1eteli: magvakból IT'oxL
dü:ísa 1r.iaft a raphanin gJakorlatilag nem jöhet ){QntO- ·
ly an ~?;<Ím~táshJ, a 'ther~piáhan
antib~otilnts

1

Ar. n.iabl1 cbemotherapeuticurri_ok között még e-mlí~
téstemé1tó 3t: 1915-hen mf'gisme-rt. paludrin (chlorphe-,
njih:onr-omhliguanid;n) ·amely a tralá:ria eH~n bizonyult
igen hatáso!'nak. l{émbilag bizonyos mért-ékben hason-·
lií: az atebrinhez, dc, a pa.ludrin hatása annál kedve- .
zöbb
Nagyfontosságli a. rovarirtók hatUsa is. Ezek köi.ül
a dichlordipltenyltr;chlmaethant vagy rÖ\iditve DDT.~t·
említjük meg. m~l)€t 1939 .. ben alkalmaztak
mint a növén}\~delf:':njh{'n hasznos IO\arirtót. Az 1942~
hen foga}ombahoznit gesmol is még kifejezetten nö-\ ényvédr-lmi szPI
l-\__ háboru fol) arn án azután ezek a
1 ot ;ou :rtó~zerek i~en Í ülli o~
!'Zerephez jutüttak az em
herre ~lrtalmas ,agy kellemetlen roval'Ok elleni védekt
úsbt'n . Kiilönös jeJenWsi>gf' \OH a ro'i'arirtóknak a tro-.
pusi csanatoimái _\_ DD1\ a gesatQ1, a gesa1ex,
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Ma végre ugy megyünk a negyedik május elé,

azzal a biztos tudatta!, hogy itthon vagyunk
ebben az or-szágban.
eid stb . segitségével siÚeriilt a csendesóceáni szigete;ken
a maláriát terjesztő szunyogokat' és rnás rola(rokat is l~l~
pu~z~itilni, továbbá a kiüt-éses tifusz elte:rj-edés-ét meg_
al,adál~ozlli stb Egy szun~oglánát a. iDDf. 1"5x1o..:....S
gr, mcnnyisége még elpusztit. Ebbe a sorozatba tartozik a gammexán ~s (b2-xachlorciklohexan), amely áJiitólag ia ·n nT. -nél is hatásosa-bb:
.A thiouiacylt 1943_ban véz-2.-i-t-e be !t\ ~ t w o o d
a- Basedow..t'herápiába. Az: alapvegyiilet a.z utaq:J vag~r
másképpen dioxypyiimid~n. ·mnelyhől -akko_r \keletkezik
ihiouracyl, ha ei~ OXJ gent l;:énnel h'elyettesitünk. A
'th:oumc~_1 1 lnlam"nt enn2'k methylszánutazéka a. anethyl ..
th'omac~ l gá1olja a
paj7~'1mu1gy sejtjeinek thyroxht
tennelCsét. Jndicatiója ia. ihYPei thyr:::.-odismus eseteiben
van. A thiomacn ther'apia gyakran li:eUemetlen mellékhatá~oli:kal já:r, u m. láz ' :rnh::.g~duzz3.natok
börJdüiés,
.
UJ ugtalanság stb
A 1thiow·acyl liÖZvetJenül hat it p:ajzsmirigyr.e és
nnnak I-.ndelle·nes, tulzot.t rnüködését nl!egsZ.ii~teti" Ehht~z hasonlóan gátolja. az aJioxan a' hasnyálmirigy in .
~ulint. f,prnwlö r-;ejt,ieinel{ müli:ödésé.t 1 az alloxannal tehát
cukorbajt lehet· előidézni
A szö,,.-ete!i IOncsolás:a;lwr !(pl égé-s) ,ag-y izga.tá.
salwl' (ol. besugárzás, börvörösit-őli) a .sÚ~1 vrZBt a histL
-dinbó1 fe1 rn ~nt s·egit.s-égével. kirecar boxJ! áhíssal hist.a:
m:·~lÍ- (heta_imina.zolylaet-hJlamin) á!Jit elŐ
am12Iy a
b_őrben
fokozza a reticulo ...Cndothei müködését. Hista._
min ha.tás<iia a pe:rif~riás erek \endothel sejtj-~i rödd
idő alatt phag-ocitákliá alaku!nak A hist:amin megjele. , nése azonball kedvéző- hatás mi:Uctt- számos T{{•J.lemetlen
meiJél{hatásokkal is jái, mint urtica,rh_ arcpimlás, bőr_
reali:ció"l{ stb.
a n c s ó (1947 . ) histarü:~ns·zmü ha_
tiist iapasztalt a chanl'aiZlllen alkalmazásakor·, :nnenriJiben r.~ a vr-g-yület ikifeiti a falósejt lllüiváló histamin
hatást, annrtk ked"\rezőtlen lneUéld1atásai. nélkül A
('hamazuJen a chamomiHn ~Hó olajában lé,,·_ az:ulen dimethylisorHOJIYl szánl1!itzéka Ch'amazulen Y.:.rntalmu kenöcs (A.zuleno!) Ja-ncsó mev.:iíllapitása sZerint elösegiti
·H feké-lyek és iuón~ims gyulladásoli. gyógyulását, gyOI-sitja a saf_i3dz.:1_st és 'al hámosod<ist" Jancsó ezz-el a
hlf'gállapitiissal Itudományos mag:': arázatot ~dott a ka_
rni!Ia. virág régóta ismert és alka-klazott g·~ uÚadáscsillapiló hatásának
A. h :s~?min mint emlitet tem - kedvezőtlen ha.~
tást is fejt ld
D a l e (1919) megállapította, hogy
az anaphJiaxiás és ane.rgi.ás ~el('.nségeket a hista.min
vagy hozzá hasonló. "histan:d.n-szerii" anyagok l'áltják
ki. _\z ilyenirányu th-erápia ~élja tehát a .,H-anyagokrr_
nal, valamelJ histamin ellenes anyai utján "aló 1.\öWmbösités.a Az antihist-aminok között !először aminosava_
kat alk~hmiztak. maid -eredményesnek bizonyult a be._
midn l
(beta_dimefh) la.minoaethylbenzhJ drylaetherhyd_
rorhlorid) é'6 a pyrib--(Onzamin (pyrylbenzyldimeth;\;l:->Jcfhyl€'ndiaminhydroc.hlorid) 194-6-ba!l kt'riilt forgalomha az anti st' n (2 nhE>n}lbenzyLam>nomethylimidazOlih) 1
arnelJ specifikus antihistamin anyag. A histamin !'lZ .lso_
· hilt- tengerimala-ebélesikot tnég 5:;-::l0-8 concentr-:iclóQan

.

.

rr

is 'e-rős~n összehuzza, mig antistin jelenlétében k-é-tan)n,ri histamin hatására sem fejlődik ld a his-tamin ~a~
tás. Az ant..istin indikált mticafia,
bőn·eakdóli st-b
esetében A leirások szerint az .;1ntistin toxicitása a koJ ..ábban alkalmazott ant, hisfnnn1n_anyá.gol{~ilál kisebb
A seóész,etb cn r egi ptobléma a \ érzéscsillavitás
1\-Iig a nagyobb erek leköthetők, a -kap"'}Jáiisok vél:-zése
i(venm.Jdon ll?.m állitható elő. A szeiVezet v-érzés e1len
bonyolult Iáncrealicíóva.I létrejö,.ö véralvadással "\édeke..
ZÍ[{_ ·amely folJamatot a májban lévő K_,itamin indit
meg_ j~. K vag) l;:oaguláeiós vitamint 1935-h;-n D a m
i~mer-te mer,-. J\ém!ailag naphtochinon származék, anwly
ma I~Úi: _s·yÍlt.hc~icusan is előál~.itható, A K-'iitamin ha·
tásáia lieletkezik <J. májban a prothrombin_ A l{_v~tu,..
mip ~ián;~-a esetéhén 'i'éizékimység lép fel \A prothrom~
biit raldum ionok jel{';nlMében a thrombokinase J~nzym
hatására thtombinná 3Jalml lit. A thrombokina-se tul
!Zott miiködé.sét gátolja. a máj által term~lt hepaiin,
anieh tiehát \étah:uláRt gátló hatáSt fJ?jt ki hogy a
vér-nE'k a ld\ ánatosnál nagyobb mét téláí ~ne ga-h adáSfl
folytan thrombcsis n~ lépjPn fel !A thtombin ha.tására
ia vé.1· fihrinogenje fibrinné alalm1 át és az igy k-elet. ..
kező liig(icskt'. a t:hrombus ~e-lzárja az met., A. t-etm-észf\ite,s \éralvadást a I{Ö\"etkező képlettel fejezhetjük 1ld:
Prothrombin
Ca"• + thromboldnaSe
->
thrombin
Thrombin
filuinogen -----> fibdn
A JP__g1~bben alkalmazott vérzéscRillapitók, imint. )_\
cakimn-sÓii, a 'i-érlemez_ és gedncvelőkészitmén;~ <'k, a
,·ilaminok a. Szen,ezetne.lt ezt ra. teimészetc!'; '"érahartii_
Eát- segitették elő, A lokális· vérzéscsiUaoitók, n int pl
a feiTichl'orid ér- lé~ lszövetl'Oncsoló hatást f·cjtenek ki,
A 'érz'éscsillapitás tcré-n jelentős az az C'l~dmény
hog~: sikeriilt. 3 'ér alvadás ter-mészetes nnyag-ait la tiblinogent és a thrombiut i~olálni Itt 111n.gya1 1"'-észröl
meg kell eml"tieni L a 1{ i és G e I 0 n d á s eléd
eredmenyeit
Az isolált tht·ombin súi1 k;;sfehér por a
fi~l'inoge"nnel egyiitt igen rÖVid időn bcH-ii plnsiológ';_l~
v~!aha-dékot képez A fíbtinogen és a tluomhin allmL
Jl_>azása t-e-h:i.t pótolia a t-~Tmészetes \:éraha~~st. "Az iso_
Iál.Í. thmmbin citostat néH__.>n I{eiül forgalomba.
M-egjeg)Zendő
ho-g-' a {K. ,.-'it.arninnalí (_sak a p~o .
thrombin előálli~iis~ban van szer·ep..,., tehát nem .álta,lí_
nos ,.étzéscsillapitó és :CS'a.k~s olyan ~setben hatásos ha
a véralvadás csökkenésének oka. a K_vitamin hiánv<'~
A Vérah-adás :előseg!té.:*vel eHentétr~ fE'la,.da.t 1-1.
1hrombosis I.eidizdfs
S c h o f -i_ e I d (1924-) meg_
f'gy',He hog-,\· a sZmvai;ma.rhálmn nagyfokú 'i'énékeny_
~ég Mp fel é'S a l-ér:alvadás e!maíl:ad ha a. talmi"m.án)'
han rem1 ott édeshNe um: l91.1-b0n isoláHa Link- ezt a
hatóany'agot, ?< d;c-Ull'llliJ:Olt. (3_3 1methylendL4-oxycti:
mcüin) A (Fcum<lrol Q u i c k -és R o d e r i c k
meg-állap;.tár;a s·~ednt c~ö-kkenti a >éT 'fuothrombin f.iu_
talmát Hahisa voltakéupen· az. hov\ lcikapc:oolja a K_
vilaa :in müködés{•t. lennek következtP-ben nem· keletke_
rik prothrombin teh~t végel'edm~nyben c~ökk-en vagy
teljesen rlmn,1ad a termésvete-s "\érah·adás A dicuma.

·+

+
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rol tehát a ILl-itamin a.ntagonistája s rnint ilyen, 1antL
vita.J~ak te-kinthető,
Az antivitaminok csoportjába
taHOzlli m€g a már emlitett sulfanylamidon kivül a.
sulfapantothensa~ is, amely
a lpa.ntothensav (ha,tását
zá:r_ja ki A dieumarolt ma már mesterségescn aUitjál{
elő. In Vitl'O hatástalan, in :vivo pedig b~zonyos lapparÍgási idő után flaxtós hatást fejt ki, Tulzott adagolása
CS2'tén vérzéken) ség, 1úájnekrózis léiJ if,el, ezé-ri alkaL
rnazásakor ajánlatos a vér piOthrombin tartalmát áL
landóan ellenőrizni,
Más alvadásgátló anyag a hepMin, amrebnek physiológ1ás szet epét már emlitettem . In vitro &s in vivo is
3lvadás gátló hatás·a van de :a, hatás rö~id id~ig tartó,
Ma :már ki:s jelentöségü 'a pióeáhan lé\. Ő véralVadást
gátló anya.g, a hirudin,.

szokásosnál kisehh adagjával li_,s sikerül a. célt elérni
A curare iöbbff:ile alkaJoidát 'tartalmaz, többEk közöti
curint is. L\. curare hőérzékeny, oldata melegitéskor
megSárgul.
,
A táplálkozási anaemia, t<n á bbá Rz anaemia- per._
n~.ciosa egyes es.:.tci~en
is !eredményes gyóg:yszern-ek
bizonyult a. folsav, 13melJ et régebben a, B- vitámin csó_
por t ba tartozó Be faJdor, vagJ l_act.obacillus casei fa.k_
to1 és l\Ldtamin néven ismertek. Ha,tása. a májkésziL
ménJ·el{hez hasonló: a vörösvérscjtszámot. {>.J?, a 'haemo~. ·
globinér téket növeli
Különösen olyan esetet.:b;~n indi_.
kált, amikor ~ beteg a má.jh:ész:tményekl{el sz.:mbeU
tulérzékennJ é vált., :.Uegjegyzendő, hogJ a fo]&ali hatás_
talan, ha az anaemia oka :n sq.renezet vashiány. A foL
salat mest:=Iség.esf':n állitják \elő, kémiai szerli:ezetét iL
l~tőleg. ptNoy~glutam~nsav, ~nna.k ;eUenére, hogy a máj
is tartalmaz folsavat, a kereskedelemben kapható máj_
készit~ém .ekben nincs folsav, mert azokban a.z az elő_
állitás h:özben elpusztul

A. kapilláris ~rek ~töréh:enységét akadáhozza me'g a
liénüailag ginkosida szerlfezetü rufin, me!y a dohán~ _
han,
citromban és más növényekben fordul elő
S z e n t g :J ö r g y i a {paprikából állitotta elő,

a

A Brif.i15h Anti~Lenisit,
vagy röviditve BAL az
arsenn1érgezése-k esetében· bizon~ ult hafásos Hlensz,ernek. Más néven dimel'Caprol, kéridaHag 2,3 dipmrcapto_
propanol Az arsenen ~hül a higany, a bismuth lé.s ·más
mér-gezö hatásu llchézféme.k esetében is hatásos JantL
do tum.
A régóta ismeü curail"e, az indiánok n;dlm~rge az
utóbbi időben a gyógyászatban a :'mütételmél, főliént1
haso~JCrációknál m-er alkalmazást
CsöldPnti az immtonust, ~tehát valamely általános éiZést-elenitőszetnrli a

Az ana::•mia theiápiájában a folsavat bizonyOs kö_,
rülménJek liözött helyett{isitS a thymin: 2-4 4ihJdroxy_
5_nwthylp)ram din
.:\. felsorolást, még hosszall lehetn'e folytatni. Meg_
ernlithetném még a synt~etf,cusan 'eJőállitott l{ülönbözö
hormonolmt stb. stb .
Ha légigtekintüuk az itt felsorolt héhány ujabb
gyóg)s?;erell és megfigyeljük az utóbbi évekllen forga_
lomhahozott többi rgyógJszet·t, alikor kétségtelenül meg~
állap:thatjuk, hog;\' a gJ'ógysz.er!ek és :;t gyógyszeres

-------Kézielaelás forgalmának emelésére igen alkalmasEcikk oz
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Készüljünk fel a negyedik szabad május
megiinneplésére.
the1ápia terén a fejlődés ~orán lényeges váUÜzás tör...
fénÍ. i\fig a század elején !is a gJ'Ógyszemk készité$e
és feldolgozása, továbbá 1g;yakran ezeknek az alap_
'itnyagokból \:aló előállitása is még a gyógyszerész· kezében "\'nlt addig- a. kt1tató Intézetekben es a vegyéSzeti
gyár::·.k Ja bor a tó r iumaiban biochemiai, pharmakologia.i.,
stb, h:is~rldek:I;:.~l megismert és klinikai tap'asztalatok~
kal alátámasztott, legtöbbször syntheticusan elöállított,
bonJolnit !;;!lerTe:s ,együletek a gyógyszeré·szhez: ('Sak
kiszer~lt grári készitménJ'ek alakjában kerül;:;k és a<
gyógJ szerész teendője 1e teJdntetben csitk t:t g-yógyszer
J\;szolgáltatásár a szoritkozik l{étségteleii, hogy a fe,j_
Úi<Iés :2' fokán a nag-Yf~~lkészültségi.i intézetek é.s labora
tóriúmok mellett a gyógyszertár, mint kis tüznn elmaradt. A régi értelemben rvett gyógyszerészet tehát l~s~
san elvesziti e_~;n·ik !egfOntosabb tev~kenységi termetét,
~mely a. magistraHsan ft3t~~rt venJ-·ek elkés.zitésében és a.
gyógyszere~mt'k a gyógyszert~r
laborath}riumában, ga..
l<'ni!ws mfidon töd'-énő

amei;r mül{ödés
toS rész~.

p~ig

eJőá]Jit.ásában

nyilvánult meg,
a gyÓgJ'Sz;eres therápia tgen ion~

A gyógy szerésZ'Ct válságát a következő é,vtizedek·ben k~JI megoldani, akkor dól el. hogy hog;ran. rnódosul
-.a pálya., Mind,enesetm a gyógyszerészi pály~t korsu~·ii_

Q"

Allamositás
Ma már mindenki előtt tisztán áll: azéttl vott (szük_
ség a nagyüze.mel{ áUamos·itására, hogy n: 21 !országos há~
roinéves t.·ú-v ~ikn~t b,Z,fosithassuk, Hog..) 'ma, amikor
az egész munkássá~, {a, parasz:.tsái, az é,rfielmiség, a
tanuló ifjuság rnunlmversenyekkel erősiti és gyorsítja a
háreméves ten célkitüzéseit és et·edményeit, -- m.e jár.
hasson senld külön utakon Ezért volt\ dön~rö szükség.
szexiiség ma - a nágJ üzemek államositása,
Beim~nket, a. n[ szalimánkat, J{özeJ.e~bröl a né.gJ
nagy gJ·ÓgJ sz er·\. eg-yész!'.ti g;rár álla!mositá,sa érinti,. 4-Chinoin-, az Eggei -, a Richter_ és .ar Wander_gyál' A

mi lterületiüni{ÖU

ru érhetjük le la Iegpontosa.bba.n,

hogy

mi.t ka11Íunk eddig és mit érhetünli 'el már a követli:ezö
hónapok ~orán
Hamarüsan ki fog der ülni, hogy €zeknek n nagy
gyógyszerg)áralmak irárwitott termelése mi"ndig a.<1
egész ·magyar közegészségügy· é.I"dekében töl't·énik Ez
pedig egyenlő a 1közösség, a betegek
latával

mill~!Óina.k szolgá ..

Nem lmii sok ~dö hozZá és rájövünk: lehet és kell
ugy is termelni, !hogy a gyógyszed.ár ak g;l"Óg;rszerszülc
ségletét se feledj~k ki a r,zámitásból NJ'ilványaló lesz

.--során a hallgatók nJ ole féléve.n Imresztül a gyÓgJSZeréSzi Szakstudiumokon és alapos kémiai tanulmán;rokon
ki\'iil, széle~körii gJ'Ógyszei·hartástani, közrgészsé.gtani,

az is, hogJ nem iMiuli el a külföldet.\ nálunk !llélliülözhetetlen alapanyagokból készült lkülönlegességekkei,
a.m~g mi itthon elsősorbau magunkról nem gondoslm<L
tunk
- '

a.grokémiai r.tb ismeretleket is szereJZnek és jáJtasságot
. nyerne){ az onoskémia,i dzsgálati' módszere:kben jg E~
· az alapos f.eli{észülts~g teszi majd lehetövé, hogy 3I
megváltozott helyzetben egyrészt az eddig1nél fokozoL
tabb médékben }esz I{ é pes a gyóg;J szerész az orvossal
íegyüttmüködlti a betegség elleni kiizdelemben, más_
. részt, hog.) uja·bb miiködési t-erp.leteket tud majd szerezni tnegélh:etésének biztosításár a:.

J\!i n~ost csak a mi szakmáninói beszélünk Csak a
közegészségügy Ol'Szágos jelentöségéró1
He benne \'ft-

gJ-Unk, éliink, lüktle:t a munkánk az OTszá~, az állam
hatalmas gépezeteben. Nem zárl;:ózunl{ el annyira_, hogy
önmagunkon keresztül ne lássuk az egésZiet és ne doL
gozzunii céltudatosan 3, nagy magyar· közösségért A
magyar demokrácia felépítése érd~liében.
(sz . )

lllllllll
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Dr. WANDIR gyógysze~r- és tápszergyár rt
Budapest, 10.. Postafiók 7..
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s~téséhen és Ujabb leh!etőségek felé
való törekvésében
Igen .i•~lentös támogatást nyujt ·aiZ 1940-ben' életbeléi~e.tt
uj' egyetem' g,}ógyszerész.. kiképzési rendszer
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Budapest, VII.,
Akácfa-utca 32.
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Á GYóGYSZERÉSZ

Gyámszülő- Társaság
,,KitanuloJiJ. ra~ongasrg sze;retett pályárnatu
cimü
levéih-ez
(niegi-dent ,,A G~ógyszer-ész" 1948, rnárdus
hó JG_iki számában) szeretnék- hozzászólni, illetve Csa_
ba -}""erenc kecskeméti hamradéves ;jog·hallgatón segite
nf -Hhz.eín, hogy ka-Itársidm 1\:öziil hem éru. vagyok mr.
eg-J·edüli, lrine.k lelkébe markolt <e-~ a. r.oka,t nwndó levél
Valahogy. ugy lhz··~m . hÜ~y ak;_ igy ir, annak csak
igaza, lehet, mert mind-:mki magából Jndlll ki, én is.
Nem ll-z ~lsO eset az é!et\ben, hoiy ilyen) talán nem
is n '·hi>r. probléma. Plőtt állok ~pert igaz ugyan, hog-y
Csaba Ferenc joghaHgat-ó nEm~i l{ét' anyagi segitséget és
é~1 mégis azzal szerehÍém lié:.>;deni: 'mert a solt nélkülÖ;Iésnek ~em jó Tég-e :·Ízolmtt. lennt ~nert hárhogya!n is.
t1idui!k aln~nli 'vi'ge"'' ~. m-~ tehe.-hirásünk és new sz-e!·et_
nérn. ha ta't!u 1 m4nv<~~ lú)zben iönne I;á arra, hogy igJ
lnécrs~>m in f' fl:~ tm á bh .
ü-mb!\ p· rf'w: h n~ t hallg-1?:<:-~on lW'rt most :;n be~7k'ek. a-r. ö·:e[>' n<"~t.ikáro9.
rma,id !'1-;.::51h'lt c~ahn. 1<'-erenc.
rle csak ?-kkm
h~t- ~ diulom5'! ,.;. ke7kbr.•l 'P-sz l KarUi.rs<>im, Tihor.zátok szólok iöijet-f'J\ ";.s alakitsuk lW'W a
Csab~ FPr·nC ·r..,árnsz:iilő. T~rs~s;li!ot.. meit Ci'Caba. Fe.
t ·ne: me<:rérrlemU.
ho-g' gyámfin>"l.lt ]PP:Vf'-11 IN Am m~.
~n··iinl' kilinc<>elni se'hŰvi~h se miniszférlmvra. p;e fi~1ső
tj:~.f'z"l:'Je :nincs ~dihsfirriink me--rt 0-h nf';m é:rten-e-k TllP-~
lt-mliillket
a ntfHnmk Me;,;böl r. ma<!nnk !'H'AÚ!é'"'v:
~.Pg-fhöl foq-Jul" mP"'ll.lf!kÜ:mi Társasár:unkia1: . mert c•a.'{
jcnr 'af:cvo·X hi7foo; 'H"Gt"!e }lnuv ~él11nkat elérjült ts Csa
lm Ff':r nr·nf'k r·.ev- lo<;;r. '"l iHnlomáia
Ka.1 h~r~~im' At·'iiií Ju.dhnrll"k ,.?;rr,·tok ~ne "'· o~Ir::~.
h· von h. f hi:lroh.."~ Mzonv0s ~'i.~fF<>get. f·~s7~'n- f"' 1 ?.
!l -ro--int-ot ~~"-:rt t;-;l,hr-~ nvv pP~.., f'";!!r-dok el Tőletek az
j.-., eJ e ""~nrlf'" ~"J::.z <'flun.l{ pegvr-Visitásáho7
1-iiH~éf.P'-~:; h.,_
, .... .., 1"v lanó"l' houiim c:hiE'-itPk"t fetiinte:tv·én hn~:J"\
h'fvrnta l'lf'nnyi fminti:tl Rz!ind·Pkozf.olt r:rPsr.h.~nni a.
~v1imsziiJÖ Tfr~Mágbari. és e-nnCk vétele nt:in Pn nyom_

h

l·,

kiildö1i Né.ktek befizl2-té.si aapokat,

Jott ö-;;szr-get

bo_gjr a fela-i án_

minden 11ónanban diimentesen

behiildh~s

fétek nH'"~ rnind·"n fH}frnek oda kéH lntni, aho-.;·í "?:Ín.

t.HOk

3dwinh~zh'ácl.r1t""l me,m 1telilr ehböl

E:~;e-kP-t a.

qorintoTrn.t r(ldig fogju]{ adni, mfg GJ-ámfiunk megkap_
ja. a

dip1omá~át

!\.Y.eg--ie!!v7em hogv :rwm kell nkveJleniil mirrleTI h,)._

:ranh::1n. eO'' fm ma
''t'.d~lmiink

lifT\"

;:ssze~ret: ldild~n~

ha

~r'veMhh

a -HL

l{e\'.eR 'hhet kiiJdiink. b:~. több ll!!:" töh-

11et, ezt \n.'á:r lén ta-pa...,ztalatból 1tndom l10tTY minden hó-

napb'·m azért! ö~:-z·c: fojtjuk ~,iij~e-ni a feltétlenül ~zük
F~C:eR Ö_<::sr.e!!et!
Természetes~n ~-

haTonta

'
bf'folyt

összeJrek1;ől

tn,

mi•1t
T~i:sas!Íg SZ'~''l:tdój·'l.
mhFl~n_ !évben pont"'~ ki_
m.utn-t;ist h·üldö~ rdndcn Gyárr:sziilönel:, hog) tfudja
nw~r ~~ indenk~,

hop hm a adta. forintjait.
Tal fi n el sem rrndiátok );::épzeliti. 'm''l\ en

é~zéf' lfsz

feletnel ö

P1iho·· dioJ(\n-·dival ~ ln'zében -és ··gv hnácls:L

p-os k~TIV\""'H·l a hóna ahf_f ufiára l-.o~sátiuk r.:v:ímfiunkd

;_;, rr:rst l~r.szélhet Csaba Ferenc, 1w•r' a:: Ö1eo;

lJaf.~kúros ·IH.~f~ieztf'- munhálát

kijelentht>ti Csaba FP_
rene, heg-' azokat az ö_sszegeke-t 5 me lJ ehet a Gyámszü-

löitöl kapott·,

visszafizeti

a

G;l-Támszülő TárSaságnak·

hogy felemEl? ffiunkáját, ujabb Gyámfiu fogadáss~·
foJytathassa-, moat már n1egerősödH~ az annak ide~· ·
Cs'illba Ferencnek adott összegekkel
]en
Várlák benn~t-eket, irjatok, s:.essetek!
Kartársi együttérzéssel:
BALASSA SANDOR gJógyszer~sz
Budapest-. VIII 1 Vas-utci:l 19 I.. ·2.

Tan u lj többet
hezádat
épited!
F,. hó 8_ án rt artották a gyógJ szerészhallga-t.ók a
,,Ta:m;Ij ~Öbb-et" mozgalom a.IalnÍló gyülését a Glógy_
szeri.smereti Inté:.zet tantermében. A m-egj?lent profesz~
SzO_wk \és ldiákok zsufolásig töltötték meg a t.efmet
hogy evvel js megmu'OO:Ssák a mozg~lom h án ti érd-:ldO~
dCsüket és IeU{esedésüket.
,
Az ülést S C h w i m 1111 e r Endre, a fiyógyszf.',_
ré.szhallgatóh: "Tanulj többet<< lmozgalmának elnök<>.
J?Yitja meg ~ Pár szóval üdYö~li a meg_jelenteke,t Jés
örömmel jelenti be-, hogy ujabh rnunlmfen::ny indul
meg·~ a negyedéves ujn-mqszerli háJlg-a.tOI{
hivták }d receptmából a régirendszeriiekGt
Ezután T a b á n Egon, a G,J-ógyszeJ·é-szhallgafók .
E;egél.J __ és önltépzÖ Eg_yesiil,~tének titkára vázolja. a·
g~~·igyszeré.Szhallgatól{ munkáját a mc-7-_~a:IuJul,an, ~ rá_
mu~tat ana, hogy milyen közegé-s.z:ségügyi küldL~té5t teL
je~jt a falun dolgozó g"J ógysze.réf-lz, s ennek a munk~nal{
teljes e1ejéből :való elvégzés~he-z ad több tudást és önbizaliruat a mozgalom núnden ·egyes tanulóórája. örömrnEJ jelenti he, hogy a negyedéves .hallgatói{ :-oham~ ·
rnnnka 1kere ében 'áUaltlák a nyári sziinetbt>.n a tör·p.z
g) ó g) siNflí:r akb~tn való ldsegit-ést
Most T a r d o s· Andnis, a 1VIEFHES7i ;,T!tnuÜ
töbhet« moz'galmának fŐti.tliiÍHl em(>lkedili szólásra.. Be_
szédéhen visszapiUant az 1Clmult idó'k egyei<~mi ifjusá_
gának tár~adalmi: rétegezétt.ségére.. Kifejti az ost-rellll
utáni egyetemi ifjuság céltalan tévelyg-éseinek ol\át..
Rámutat ana, hogy homogenizálnunh k:Jl a mai hete...,
rogén ifjuságot,
V i z s o l J
Endre gyóg)szei"észhallgató is:.
lnerteti -a mozgalom eddig elért eredmén;ye:t \és a st~
tisztikai adato-ltból kiem~li, hogy a harmadik évfolyam
90-100 százalélm. jelentl{e;r..{'Ji_t különböző szakkörökbe,
lSmeitetl -és méltat.ja a- rnozgalom jelentöségét. és elmondja az; ifjuság. indih-ánJait az uj tanügJi reformmal
h:a;pcsolatban. Kö,;eteli, hogy Olyan :gyenge szaktudásu
és elöadóképességü tanerők-et 5 mint~ ;Bakoss ut, a fizika ·
tlöadója, sürgősen _váltsák le és olyan helyettesről gon_
doskodjana-k, aki a g) ógyszerészhallga:tók 'természettu-omnányi igén)·ével tisztában van.
.
.
A tanári testület i!"€-széró1 M o z s o p. y i professzor szólaU fel Bizt.ositja az ifjuságot. a tanári ka!'
legmesszebbmenő jóindulatáról Bejelenti, hog~: állandó_
sitaní fogjáh: a multban· már- (megkezdett tanár·-diák teg) ~sbizottság mi.iködésM
:m, ahik ezen a gyülésen részhet.tünk, ugy érezziik1 hog) a "Tanulj többef"-mozgalom lesz az ri szoros.
kápocs a JHOf«"'.sszo:rátuB é~ a diákság között, mely meg_
t)2relnti a szakmailag kéJ}Ze-(te-bh, öntudatosabb, a közért
dolgozó értelmiséget.
(Sch . E.)
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Et a május már nem hadakozik a mult kisérteteivel. Ez a május . már előre néz es elore
menetel az ötödik, a tizedik,
az örök
szabad május felé.
F

Gy
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gyszeresz-nap ok
-

Vitaesték az Egyetemen Rovalvezető:

VÁL'l'OZATOS
·programmja volt az április 2 -i Gyógyszerész:
naunak, nmdy dr. Molnár kartársunk ügyeletr
·<Jifoglaltffiga mi:att egy napirendi számmal
:megrövidült (KartáPsunk a következő Gyó.g,vS'lerésznapon fogja megtartani elmaradt elő
adását az egyes car~bo medieinaHsc....f'61eség8k
adsarptio-iképességének
vizs•gálatár &l ) .-- A
Gyógyszerész-napot Mozsonyi professzor· elő
adri-sa nyitotta meg: elbbó1 az előadásból képet\
alakithatunk ma·runknak arról az uttiirő mun, káról, ant€! vet Mozsonyi professzor kezdeménye-zésére és -irányitása abtt a Gyógys~-része. ti Intézet az egész,ségügyi gvapot (vatta) sz·2Jhványositása területén 'Vé!l'zett
A közérd•ekü
~lií~dást lapunk teli es egészében közli: itt CSUpán azt tszeretném kiemelni ho'gy a vatta s~ab
ványositásával Magyármszág
F:LSö AZ EGÉSZ VILÁGON
F:n e áz eredményre büSzkék is lehetünk, -me1t
kiinnuen össz•Bhasonlitluitjulc a /szabVányosttás
altul-teremtett tintrL hel1/zetet a kötszerele mi.
· niisité'e tm én 1/.rallcodó 'kaotikus áUaiJotokkal.
könn"lfen q,elátlwtiuk annak közegészségüq>Ji
. .?.e 7eidó.sé_aét, hnmt n g'~-!Ógyszerész, az oTvos, \:t
bete,q e_qyaránt tudja, hog11 mÍl'iJ'en ielzésü ?•atta 1Jontosan •inilyen m,;inőségnek felel rneg. A'
hn!lgatásrig
érdeklődésére
· M o z s o n 11 i
. pr·of-esszor· előadása befe.ieztével J övíden ís-

dr. Turi Pál
nherteti a bemutatott eTlenŐ?ZŐ gépek müködésének elvét, rna.jd :.Erdős 'istvám kartársunk kéJdésére válaszolva me,qemli_ti, ho,qy a· j•elenleg
.for galarnban lévő ,pAner ikai v-atta/' elnevezésil
készítmény rninőségi meghutdrozá.sá·ual ka1"
csalatban csak el"őzebes vizsgálat utám fo,qlalhat allást · ezt kartarsunk kívansrigaru l?ZÚ'fse?i elvégzi

A ÚYőGYSZERTARAK AIRUSITkSI
KöRÉ!RőL

tartott érdeke5. el-őadást Löcherer Tanuís, "
Budapesti Gyóg:y,zerész Egyesület ellnöke. Az
előadó vis~zatekint arra a sok évtizeriLes barcr a, amelyet a magyar gyógyszerészet vivott a
gyógyszerühak árus6tási körének )'ne_g-ha;tározásáért, n ontosabballl: annak kötelező hatósági
megállapitásáht, hogy milyen szereket Jiehet
csak a gyógwszer-tár akban kiszolgáltatni és melyek azok a szerek melyeket egyes kereskedelr"ri :sz8Jkmák mellett gyógyszerészek is árusithatilak Löcherer kartársunk d1gen .értékes kulturtörtén€ti adatokat sorol fel arravonatkozóan hogy mi mindent ár ultak évszázadokkal
e:.ea.őtt a patikákba.n, méteráruktól kezdve fák
lyákig, kávétól narancsi-g Volt idő. amikor dráp-akő-no•rok voltak d1vatban: a közhit szerint
n zafir szeliddé tette n haragos embert, az
amétLszt pedig ió orwoS\ság volt az iszákosság
ell1en (eimen ezért ezt a két szert főleg asszo .

~RDBRmBEBmREBRRm

MEDICI NA

GYÓGYSZERÁRU HAGYKERESKEDÉS

K F T,

BUDAPEST, VI.,
HAlOS UCCA 32
TELEFON: 120-261

Ismét a leggyornaóban és
· a kgpontosabban és csak
gyógyszertdrak részére

B:záll.ü.

TELEFON : 127-401

~21~2----------------~--------------------------~A~G~Y~ó~GYSZEREST
)ryok vásán!lták)' A kérdést lassanként hatósá:gi rendeletekkel kezdték el szabályozni, rend.
szerint eg)'eB városok g:yógyszevészei!liek kérésér<>. Az előadó be[ej ezésül utal a ma is érvéIryes 1934-ben, illetve 1936,brun e tárgyba:n kiadott belügyminiszlteri rendeletekre, amelyek
!oomcsak azlt a r ége!Jbi elvet eréisitik meg, hogy

ISMÉT A HöGYES ENDRE-U; 7.
alatt az E_gy.etenti Gyógyszmészeti Intézetben
tartjuk április 16-tól '/Cezdve a gyógyszerész>Wpokat, mig a Gyó_qyszere'sztudomá.nyi Tár sasrig ülései minden hó .,rui.sodik és negyedik péntekén ~,áJtozatlanul a Gyógyszerismereli Intéz·etben (VIII., üllői-ut 26) lesz1iek.

gyógyszer·t gyógyítási ce'lra csak gyógyszertÓ/r

lÍ;rusi:bhat, de pontos•an megszabják a· gyó.gyS2lertárak, dmgériák, illatszertárak ámsitásr
körét, sőt rendelkev&oeket tartalmaznak a.z áru.
llitás időpontjának bizonyos korlátozásáita is .
Befejezésül hangsul:vozza az előadó, hog:v ezek
a rendeletek a vi.~ás kéniBseket nem óldottáki
iineg és nem zárták Ie.. A fejlődés ujabb pmblémákat vet fel és ennek kanesán a g:vógys2lertárak á:rusitási kiirének ujabb rendezése válik:
ffiajd szükt:égessé

Jegyezzük elö f
Az 1948 . évi április hó ló-ón az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben
Clludapest, U:,, HŐSlllfes li!nctre-utca 7.) megtartandó "Gyágyozerész.·nap•
programmja : Előadás kezdete d. u . 6 ó:ra.
l. Dr. Mozsonyi Sándor': .!,. meLtődobozok> szrubvá,ny<i:sitásáról (folybt~«)
2. Dr. Némedv Imre: TIEJs,tá,polöszerek (folytatás)
3. Dr. Molndr Albert Caroo1 mc:d, pulvis, granilla és tabletta adsorptios l élcc.>~~..
a)

Előfizetés

"A Gy6gyszt>rész" kirui!óhivatala elhatáJ'ozta, hogy kis:zrélesiti olvasóinak táborát.
örömmel tapasztaljuk, hogy ~ass.ankint nem
lesz olyan gyógyszerész, ;aki nem fizetne elő lanunkra. Még azok is ujra meg.rendelték a szaklapot. akik az első hónanakiban nem úhajtott,ak
az előfizetők sorába h~pni, vagy egy:Sz1er üen vi:szA TESTÁPOLó SZEREKRöL
:szairányitotÜ.k a lapot a kiadóhivatalnak RviL
ván s.z.ol<!atlan volt a hang. melv a felsza:badulás
dr . Némedu Imre egyet. no~g;ántanár :ozléJle,skö"
után és óta .a rmmkavállail'Ók jobb életéért hada.
rii érdekliíi!és,re tartó előadássorozat megtaitL
sá!J:a kezdett F'z a terület a ~vó.gysz•er e.szet tu- kozik De közben látniok keHett art is havv min,
oományiiban eddig mosto!h"szere1Jet játszott és den vonalon . keresztülvism,ük a legteljesebb
Í'Dkan felvetet:bék a kérdést, ho'rry a ko7me- szakmai együttmüködé'Ot, ha az nem ''mnkástikumok gvó"-vszNnek t._eldnthetők-e
Elte-. sácrun~ .icgfo~:z:t§s áJPn !türténik . L~tn:ok ]'\1P'1!dntv€ a d'vathú!hort egyes tulhaitásaitó.I, .e!re Iett, hoqy egvre inbíibb az ·e'l'é:oc szakma !ania
vagvunk és hogv helvet a.dnnk minden énitő
~ kérrlésre i Q1ennel keli válaszolnunk. A n<Jnmá~
s'zá:üdéku
merrnvilatkozás·n.aik Pesten és vidéHs téstápolló,s egj\szségünk ~enntartá.sána:k Jé!k::sn eg1tre .iobban várják . . A Gy6avszeréSz"u_t
nve~es Pszkö7...e {':o:v To:S.sznl
sz:.~_.kszerüt1enii.1
k·P:sid:t:Ptt lwzn1~Hkai. sze-r su1yos <0q::ész;8-P-O'i. ár1t.a~1- és ma " mi lanunk "" 'e<(yetlen valób"n nélküQrat oknl2lhat Ezérot fon~os emíelz a kénl'ésnek ~özhetetl~n •s7akmai ~"áiékoztató. Tudománvo~
tudon1Pnv-poli-i:lkai. sz<ikmai, szaksz,eTv·ezeti és'
:r~a~f!YOibb teret sz;eittelúi Ps ezPrt üdvn~zli a
gvógyszerésznap hallgatóság"· örömmel N~?ne. ga:zdasogi vonatkozásban
·
lVf.n- azonban már n1inden Qv()rrvsz-mbári
rbt maR"ántaná.r kezdeménv-ezl~.sét. aki 2. kérdés·
dolgozó
szakoszÜ!ya, vagyunk összekeriiltünk
nBkszerü yvakor hti. .[>,, tudon1,\.nyos feldolgClZiRf''áivaJ réqi hi á.nvt nól[ó munkát v~_gzett A·'h ~s eg\;üH ü~ :'!karunk maradni Ez s.ziP.ísé-Q;e<:!,'":"l~
te~zi a.zt ·j1.3
ho_gy scgéd'munká.s fua:kt~rs·01inlz
t-·~öa.ihis m),varra Ja;punk renfl,pJkez~~é're 2Jl, első
"?s,ét ,.,,,ir ebben a .számunkban közöljük olva.. számóra megnyissuk "A GyógY-"~erész" hasáb
sóinkkal
jait Nem csak ugy, ho.gy foglalkezunk :velük,
'
a sor•sukkal és nem is cgak :azzal, hogy ők maEGERBEN
!(nk bármikor megsz:ó!alha.tnak - hanem hogy
ők is előfbetői Iehes'oelrek a saiát lapjuknak
farf1J,nlc pvóayszerész·na'lJot va.~;~,ár·nav. ánP'Zi.r:::
18-fm déleliítt 11 r\rei kezdettel.. Első vidéki
:Eppen ez·ért a Kia:dóhivakal negy.edéven ..
a'IIÓ(J1JS781 P.sznavnnkról
ré.s:1.letesen bC f'oounk
ként 10.~ (01'intban hat~,rozta még· a P'VÓ\!Yszámolni. Itt ent7itii.ik meG. lwau n z erre oz idií- szertári seaédmrmkások előfi:~etési diiát. Uq1Jam.
pnnha tervezett mi,kolci mró(Jyszerésznap kil.<öbbn "wrad és hom' Szalnalcon előrelátható ezt az össze{Jet fizetik azok a (J?JÓ{J1J.SZel'észha7l_
la.q iunius 6-án tartiuk meg gyógygzerészna- qatók is akik e,o:yetemre járnak vagy gyako~ ...
j1unkat a hR7--ui Q11ÓG1Jszen\~;~,;-__,~zer-vezetek nwo-·
neki évüket töltik le,
hivá•a alar1ián. Ezek a "l!idéki p?JóayszerészHisszük hogy ezzel a kedvezményes előfi
?1annk >:zervesen iUP~-zkecl.nek a Cenf·An.á'r-i's i11,
zdési dijjal egyszene hatalrm.asan n1egnő tábokÚlturó.Z:is 1Fogramnt1':ríba é.~ előkészit?.'k n lvidérunk éS véme mindenki kezébe eljuthat , A
ld krn·t1nak foko7oftabb bekapcsolá.~M a mn.l?m tndmnányos ..szinvonaiiina.J.c e?nelé~én~ in_di- Gyógyszerész", akilmek 'és akikélt 'rjuk és kinyomatjuk
tott rnozgalomba .
1

A GYóGYSZERÉSZ _.

gének virzsgálata (elmaradt)
4 Kapel Pál: Javaslatok az V kiadásu Magyar GyógyszerkönJI" egyes íejez.~tel
hez
b)

Egri ek figyelmébe l
Április 18-án d. e . 11 6rakar az egri Vármegyeháza kistermében Gyógyszerész-nápot
tartunk a következő nacirenddel :
L D1, Mozsonyi Sándor.: L Az V.. lVIagyar Gyógyszerkön]l"rőL 2 Uja!Jb gyógyszer ekrőL 3. A hazai gyógyszertemn:\kekrőL
II Dr. Turi Pál.: Az 'mtibioüku mok tudomá)lyának ujabb fejezeteiről
A Magyar Gyógyszerén:t'udományl Társasiig elöa~ólllése április 23-án
d . u. 6 órakor a Gyógyszer'ismerell lntézet.ben (VIíl, Üllői-ut 26. lll . em.)
D,. Schulek E!erné,. egye;t. ny r . tq.nár: A kémia, okta.tása és a gyógy,szerészeL
(Az, "Uj. tudománuágak és uj szempontok gyógyszerészképzésünkboo" c
SO'I ozat 7.. előadáSt c )

Az

·----------~------------------------segiti a gyengét

erősebb

A szegE>di ifjusági nagygyülés A Szegedi Tudomány<:gyetlem gyógJ•sz'eréHzi falmi_
. tá~ának hallga~ói ápdts 16 ..én délelőtt igen fautos ér_.
t~lmzietr.e gyültek /össze a.z: Egyetemi &J ógyszerészi lnt/."izet előadótermében Ennek a g;J·Ülé.Snek a lelglényege_
sebb tátg3-a a ,,Tanulj ·többet, hazádat f~IJited~' mozga_1
!omba - a mihél teljlesebb beh.-·apcsolódás .Jellemző p,zt
ilyen előre megállapitott Ürgysoroz:atra és magára az
ifj11~ágra is, hogy a végén az mm· ad Jmeg, annak van
a legnagyobb átütő ereje, ami a aeginkább magával
tudja ragadni ··az érdeklteket,
'
Szeged·en is ez Uörtént. Hiába határoztáh: el ~lőre,
h-ogy a gyógyszerészi jogJ:e-formról fognak bes~lnl, a
Tanulj ·többet mozgalom lendületes megíndlilása - min..
dent hátté_rbe szoritott ÉS ez igy is volt rendjén Az
if,juság ma ieg,n·e inliább t(fg·érzi~ hogy ld,IJ: beszélnek az
. ö fejlödése érdeké~n..
·
A szegedi nagy g;\ ülésen
18 r e· u e r GyölgJ·,
~· c .h w i m rn e I Endre és V .~ l u JózSef kép'vL
Geltkli a pesti gyógyszerészhallgatlókat. Az ö felszóJa_
liisuk és F i s c h e r Györg}' szegedi gyógyszerész.
_ hallgató beszámolója pe$i utjáról, döntötte el rennek a
nagyszahásu éi:tekezle.tnek a kialakulását.
Már dr
D á " i d Lajos J):r·ofesszor megnyitó
sza"fai is ezt a hangotJ ütik meg. An:ól beszé~ hogy az
ifjuság tisztán látja a maga. ut}át és cs8.k azok mögé
állhat, akik a ~ze bb ~s jobb ~n~.~l ar jövőt szolgálják
Mi, - IDondia -az ifjuság nevelésében és \ezetésében
egyr-e inkább. csak i'· fmgó szerepét vállaljuk . Ha azután
látjuk, hogJ az ifjuság rá3.Ut a ma.ga, szak111ája és nemzete fejlődésének 'utjára, mi féhft..állunk .
Ana hiv_
i a. fel az ifjusága t, hogy kere...,oo és valósitsa meg a
legszorosabb együttmüködést a \szegedi ~gyetem falain
belül, de pesti _társaival is. A végén a Tanulj többet

mozgatomra bányitotta fa gyóg_yszerészha.llgat'ók fL
gyeimét é13 ennek keretében a tanuh~1ányí versenyekre.
Az erőSebb segitse. a gyöngét, ossza Jmeg 'tudását tár.
~aival; ez áll leginl{ább a jövőt épiltö egJü~tmüködés
szolgálat.ában.
A nag:fvonaJ.u beszéd után F i s c h e r György
Számol be pesti ufjáról, Beszél a centenáriumi ~Gyógy
szerész:_hét jelentőségéről és hogy a nagy bizottságba
öli is beküldenek hár-o:rp. tagot! maguk közül Bej-elen~i 1
hogy a pesth,k tanulmánl-i vte1senyre hivták őket és re.
méli, hogy eZt ó'k, a !,szegediek fogják \megnyerni (En.
nek ellenkezőjében rre-ménykedik később a pesti kiküldött.) ·.Megemlékezik a 'felállitandó Gyóg!szen~-sz 1 Mu.,
zeurn Országos jelentőségéről és atl'ól a terHől, hogy
[atal oklevelesek elmennek 2 hétf·e a Jrözsége.kbe, hogy
a tÖfilO gyógyszertárak tulajdonosai Pestre kziiilhes ..
senek (Lehet, hogy ez az igen szép. {}l gondolás. csak a.
Glóg~szerész ..hét.t.el kapcr;olatosan ke:r'ül megvalósulásr&
SZe:rk.) E hónapi tanulmául-i kirándul.iisul~:hoz egyenkint
500 Ío-rintos hozZájárulást! kap-iak a B. Gy T.,_ó1, az
o Gv. E.-tiíl és a Gyójátót ; , Beszámol a pEsti 'Ia.
'T~nuÍj .többet mozga.Iotnba és meg kell szerHzni a ta
V a I u .József, a pesti egy;etemi Segitő Egyesület
elnöke is a ·Tanuij !többet ,jelentiőségét hru,tgsuiyozza és
együttmüködéste .hívja fel a szeged'eket Megállapítja,
hogy Pesten a MEFESz már jnegteremtette a kapcsolatot! az egyes karok ifjusága közö.tt.. .kllandó levelezés
·kiépítését javas·oija,
K e r e s z t e s Amta szintén pesti utjáró1 he~
szél, Az egész ország a nagy 'munkaverseny lázában ég,
_ az ifjuságnak sein szabad le:mar adnia. a tanuimám i
versenyek ,tendszeresitésében, Be !kell kapcsolódni a
nulj többet mozgalom gyülésének lelkes lefolyásáról

ll,

~-------------~--

nuló-köröket"

Majd feloh assa a tanulmilinyi veisenJ
nar·m.áit
8 c w i m m e r
Endre, a peeti Segitő Eg) t:~
EtÜlé'i rfótJ t-kéiHJ! a tanuló~körök és szakköröh megatatÜ··
tására hivja fel a figyehll~t Egyébkent ő ismerreit az
egész moz-galom ~ényegét i$ jeleiJ.tős.fgét (A. ielkes fogadtt~:tás bízon;.ritotta_
hogy Schwimme.r kart~suuk jó
munkát végzett
E l e k e s" l\Iári& és K e r e s z t :e s Anna
h.ozz~zólása .után .G e r· g e l y Miklós kartárs:unk.
a sze~edl szaksze~vezet elnöke éppen az ífj~ság uj mqz_
galma\al kapcsolatban tannak a reményéuelí ad K fe,Jezés;,. ho~y meg fog szünni a- régi szit!lmzás~ _Inély a
multban minden komoly ·,törekvé.sünkd meg:ek.asztotta
Az 'ország jövője érdekéhen a minéi teljesebb össz:efogáSJ_a. buzditja a:z ifjuságot,
S z é li e l y Jenő, .,A !G-Jógyszerész" sz:erlieszUL
]ének felszálaiása:
,,.l\b csair két ut állhat 'aZ ifjuság előtt" Az eg.}ik:
v~sszas~nú a multat, me:ly végső fokQn csak hidakat és
lelkeket tudott robbantani; csak gyülöletet tudott szí_
tani eiÍ'Jber és ember közöt( A !lllásik: ---;- velünk együtt
építeni az aUwtQ "'~ke, a mm1ka, a munlm biztonsága ..
nak és megbecsülésérlek mszágát: .a magyar népi ·dé..
mokt·áci.át.
·
Az ifjuság utja, örök fejlődése élni .akarása csal\
e:öre niutathat., :A. célja ~eni .léhet ~lás, m;int. a n~ienk:
a m.agyar· népi demokr·ácia felépitése .
Tudját:oil:: jól, hogy mennyi idő kellett hozzá, hógy
egy hid, _egy kór·ház, eg.} iskola a levegőbe. repii.Jjö~t
És tnézz~t!E:k m~g a hidépitők gigászi rn.unkáját,
1\Ii itt ma vala;n11eunyien hidakat építünk, ·uj hida.
kat, .az uj szabad magyar jövő felé.
ÉS ezt az országot elsősorban nektek épitijüli:: a
magyar ifjuságnak,
n tudjátok a legjQbban azt s,
hogy a mag}ar gJÓgyszerészet uj utját is nekte}{ )ieU
k.~aposnotok

Egy nagyon )régen esedékes gyógyszerészi tö1 vény
van készülőben. Ma iiHái bizonyos, hogy a par laiue1~t
ezt a ja~'a.slatot n~m fogja megcsonklÚmi, hanem inkább kiszélesiti.. lehet., hogy a gyógys21.::-rt•ermelést., a behozatalt~
a.z igazságos gjr.ógysz;erelosztást a betegei{
milliói er.dekében csak ugy tudjuk :mego~d-ani, ha az .áL
lall) aZ eddiginél fokozaf-btbban r-ajta tartja a kezét a
magyar .közegészségügyön.
Ma még nem lá~nnk tisztán és éppen ezéi ~ becsületes tá;rgyilagossággal nem is beszélhetünk enó1 a kér ..
désröl.
1
A jövő, a magyar gJÓg.}szerészet jövője. azonban
csak nektek épülhet, barátaim:.
Hogy milyen lesz a gyógyszerészi oktatási re_
fonn, az az uj gyógyszerészi törvén.} tó1 függ.
l\'leg szexetném :mondani, hogy nem az a ves:iede_
lem; hogy te és te" baliií.{)m, "íllem ülhetsz be az ~desapád
patiltájába, -- hanem hogy a gyógyszerész sok t.ekin.
tetben uj hhatáSa az idők -végzetéig m_egma-radjon
Volt idő, mikor .az .orsZJágroi~tbolók még az utolsó
11illanaiokban is a Csodafegyverben biztlak. lVia Ínár
tudjuk es '~iz t a magJ ar ifjuságnak is "tucln.i3J kell, h~gy
ni~enek csodafegyverek
Egyetlen fegyVerünk 11 muuka1 a tudás, mcly
valóban csodát müvelhet. "
D á v i d Fel:enc, a szegedi Segitő Egyesület elnöke, az egész g)-Wés komol)'ságához m~ltó hangon \tL
l ette le ez1t ~z h án.; 1 _j_u!:itó egyetemi értekezletet

Ar. lparügyi miniuter
110011íl94i!. Ip" M .. szamu rendelete
a peu.'eillin Iende.-és€1 öl és kiszolgáltatásáról szóló·.
182 . 350;1947. N . .:.\1 számu rendelet kiegészitése
tár gyábru.1
A _közf~·gészsé~ügy 11-..ndezBsérő~ sz.6ló
18'i6:XIV:
U::· 6 es" 167. r§_aban foglalt fieilüut.a.lma·z,á,s aJapjáu 3
kav-ctkezoket rendelem:
l §..
A 182.3·50/1947. N 1v1 . .sz&'nu 1endelet (rdagyru,·
I.._o:zlm~) ~ Rendelet+;k Tám . S.SO. Oldal) 1. '§-a ~ köv:~t_
k-ezD (4 bekezdé.s.sel eg:É.szi~:.i,e.tik iki:
,·
"(4) Minden koz±o1galmu gyógyszertál
v

••

(~~geei.él,yes, fe1eL.-Ő's ve?1etó, ha:.sz.onberlD, hatósági v-ez:~

to) köteles a gJÓgJ--szertaLhan legalább ~gymillió egy ·
ség penicilünt állandóan ~észletben tart.\ani. E1bi.>OO. · · :.
m~yi-Sléghöl Csak
,,p1eaiculum in rnora",
,,sta:tim'\
,,CLto'' \:ag.:y ,,citis:::;ime'
megj-elöléss.~l ellátott
l"ell'd'EUvé-n.) re szab:1d penici11mt kiszoigál}'Jatni"

.

z.

§,

A j.elen r-éüdeliet kihüde1tés:ének napján lép hatá_ly.
ba.

BudHp< st, 19-4.8. érv· i mrárci m.., hó 3:1-én,
Olt Károly s. k.
népjóléti :ni~isr.te1,

Ez is a mult bunei /cözul való . Ha leírnondJUk ezt ;( Szót éS megfelelo ernbere/cet es hetyze_
teket kepzelunJc- -rna.rfuJ1)L ew} egy<,zerT..; elsote.tedüc elottunk a vaág L s'eteaek és gyógyszcrés.zsegédek egész r a7a sor akozik jel körülö tl. Unk, '!J.,kLknek a becsute.t:68b"Bgét,

em.bBJ' séÚet a-

'lnUl& a begszemérmetlenebbül - ktpróbáUa. Az
egyeket ugy, hogy "ott feledte/c" a konyhackredencen 10 penguc, aztán i'gyelték, hogy ott nurraá-e, 1;a_gu e~c:ur-wc
llli•5gBsea,
lt-oyy nem ts
pénz~c raktak ki, csak egy 1neg-rnbt aarab s-zawnnát, ~agy egy tal pontosan megsW.molt süten<ényt. rta humyzotr belóle, vagy eltünt a
pénz, ·végé volt a becsületnek De twlunk a
muec olyan "cselédeLrol",_alalc darabokra téptékJ
a 10 pengős papirpénzt~ ottlwgyták a konylur-kTedeneen,
A "gyógyszcrész-segédet" másként Icisértettélc meg .8g y edül hagyták és megirÚlultak ai
[Önök ur próbavásár/,ásai. !A. főrWk ur ügynölcei
rendszerint drága gyógyszereket vásároltak,
hogy az á1át érdeme' legyen zsebre ra/criÍ. Aztán rohant be a gazáa a patileába és megnézte.:
beittálc-e, vagy ellopták? Persze 1-2 próbac
vásár l ás ~ikertelensége rnég sermnit sern bizo-·
nyitott A [önö/c nem adta jel a rernenyt, hogy
az alklhlmazott mégis csak gazember .
Azzal is szárnoltak, hogy dsején még ntindent beiT a próbabábu. N o de majd e lwnap
végén, mnikm már nyilván e.lfogyott a gyógy- ·
,szerész-proletár cselcély fizetése.! Kijogylurtatlanok voltak a barátole és rokonok, akik efféle
hitvány szer epre ?nindig vá/JJLlkoztak. Olyan
drága por tékáért mentek be, rnelyek szinte kel-

e r m e l j . t ö b_b e), j o b b a n é l s z I
.......,....,.......,_,w·.,.,......
...._............. · " " - - - - - - - - - ·
[ették rnagukat a letagadásr a. De tudunk olyari
,,gyógyszerész-segéclekről", kik ugy ~wrüatiaJC
w jönölcü~et a folyarrurtos megkisertésről, hogy
_ ös:szetepték a próbavásárlas Judásbankoít ..
Az ember rrtB'n~ cs.elédneh;, han-e1n mnúeTnek.
szübetik
·
.
.
És mégis akadt egy munkavállaló gyógyszerész, Ici munka1>állató kartánc,cít egy alcinca;
,próbám tenni. Igy akarta lépre csalrn. IN e!wgy
valalanek is Jcétsege tárnw.lcjon, eláruljuk, hogy
ez az eset nern tegnap, nem is tegnapelőrt
tö1iént, hanem itt, ma, rnálJ,tnk, Bwxapesceir,,
1948-ban, a felszabaduws >;wgyewik eszenaeJeben, !A bűnös muit felszárnolásának negyedric
évében. IgentsJ .éppen ma. tdrrent,.: anLikor hála-tdt súvvel ünnepeljük, hogy irnrnár há1om éve,.
.wgy a diadalmas vörös ~ereg Magyaro;
szág egész területéről kiverte a nérnetelcet é~<
'/YW;gyar cinkostársailcat.
Hadd tudja ,meg nvmdenki, hogy ez ct hir·
hedt középicori próbatétel itt zarlott le a Rákóczi-uton a Sz en t Rókus yyógysz·3rtár ban A Jwtósági kez·előnö, özvegy f{oppány Vilmosné rgy
akar·>ca dgá.ncsolni /cisz ernett utódját a _ hato ..
··. sági kezelésben. Nem lehet célun/c rés érdekünk,
/!ogy ebben a bonyolult i(qyb.en igazságot szolgáttassnnk. Nem, is a vn-i telctdatun.k., özvegy
J{oppányné ,,Sztó;az-Jogo-s'', a ·m.egvádol-t uíod
'pedig_ a deportált tutaraonos testveröccs•r. Ha
a két embert a népi demolcrácíu sikJán egymás
rnellé 'álilitfulc, nern kétség~s, hogy. ki méttóbb
hatósági kezelői állásra .
Az özvegy azonban ugy óhaJtott mea-·
mn·.ra.•hú helyén, hogy vetélytársat egy e1 ösen
vitatható próbavasárllis megvádolt hősévé alac.'lonyitotüa..
Az özvegy,. J:iztoja1-.JOgo.sttvü.ny-a,-.
na/c mai kamatozásdt rugy kivánta biztositam,
hogy a rnult lelakatoU · keUé,~ttírából kicsempészte ezt trz alantas ncódszert ~,a soron követ... W:.ző ki;lövésére. És éppen ez az, ami felhábori-.

A közgyiilésrll,
amelyet ápnlw 9-én tartott a Magyar GyógyBzeresztuao-nuin_yi aá-r sas-ág, részletese-n be j(){}
számom.i a rövidesen isrnét 1negjelenő Gyógyszerésztv,áományi Értesítő. lJr.. H a l m a i
Jáno.s egyétenn 11Ut.gántanár, a T-ársaság Mgyo·m:inymnaic megjereLően, hivatásunk henwL
~ecdö alakjár ől, il r n y e i JÓZS(!jrőt tártott
nag y ér teku, t ö; ténetir ói alaposságyal Jczdo.lgozoLt erníé!cbeszédet, amelynek osszefogealru;a,t
következő ía~pszárnunkban közöl.7ük. Itt most
dr V é g h Antalna/c, a 'i ár saság főtitkárá
naié lendutetes, tömören
vüágosan rnegfogalma.zott jelentéséből szeretnék idézni nélvány
1 észle tet..
·

es

"Amrdőn a .szer kesztőb•rzottság tagrai közé
a gyógyszerészi .szaksajtó képviselőit w be vác
lasztotcuk" _ mondj<k a ifőútkári jelentés -"nerncsak a hálánkat akartuk leróni azért a
hathatóö túrnogatá.sért, antellyel a Társasá;g

etdadú!iatnak :megh-iTd-etéséve,lJ

bőséges

wmerte-

tésevel és a Társaságba valo belépesr tecs.zóhtásukkal nyujtotta/c, hanern kifejezésre <Lkartu/o
JUttatJ" elrsnwrésünket hzért, hogy a jelszabadulas óta nwmelenő szaksajtó áUcmdóan és bő
seg·es teret q.dot;t a gyógyszerészec gyakortatr
Bs tud_ornán:l}o'J kérdése2 lSJn~Jtetésé1uek, 1ntegviw.tás·ánaJ.c és u "Gyógysze1--eszna.pok" an.yagának citvételével allandóan küzdl!!nek a közös célunkert, a gyógyszerészet tudományos szmvona_
iának emetésééTt."
Szak!izervezetü1Lk Eötvös-utcai helyiségének
Juián ott áll a figyelmezteM tábla.· "A t u d u 8
h a t al o m" Mi ezt a hatalmat b ztosrbnu.
akarjuk 11úndenki szá11uíra, aki hivatár:;unki.Jail,

lúvaiásunkért dolgozile

A

Gyógysze1 észtudo-

.-to, anHnek nern lett volna ·szabad -rnvegtö..,-ténnu::.
Mert ez a fátélc n,_ég akkor is esunya, /ur rie·m

·'Jnányi TáTsaság· célia az, hogy ;ta_gjairwk, ve·ndegihnek több tudást nyujtson, ü etve n ivás
előadáso kkal,· )'világswrte elismert. s2..mr c na lu

egy Sztójaifogos akar Iciütni valakit u !!yeregből . H a csak az ernber ;har col az ember ellen.
:. Csodálatos, hogy léppen egy Sztójai-]ogos
ozvegy rner·i o, rnultat tdézni és közben nem fél
CL kisértetelet ől.
H ogy feltámadnak, szernbe
, fordulna/c vele 'és szeirnon kérik tőle tetteit.
Nem foglalunk állást. Ha a másik hibázott
tessélc IcivizsgáZni Ha bűnös tessélc rnegbiin~
tetry,i. De tiltakozunk·a nwdsze: ellen, in~ly anynylJlzor >megalázott és szolga sor ban tariott
ernl>erelcet. Munkcisokat .
(sz.)

közölt tanulnuinyokkal, reterátumvkkal megadja ennek a tudományos feJlődés
nek a lehető.ségét. Ezért kell o főtliKúri jelen.
tésh,ez azt a megjegyzést füznunk, horJY a szak.sa]t6nalc, a szakszervezet Japjának túrnogatá ..
sa e_gy önként adódó, ter1nészet•es Jelenség (''
hog'y a szaklap a jövőben is 111indent meg foy
tenn{ hogy a demokrácia építésében, a na.
gyobb tudásu, tehát közösségünk szC:n,ira érté.kesebb gyógyszerészréteg neve/és,>ben taló
együttmüködést az eddiginél is szélesebb alapokra helyezze.
(dr. t, p)

1htesitő1ében

Iam éi
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,- ll Hadzsy-ügy Hadzsy Endre budapesti gyóg,yszer.ész, a 8-ZO"'i j-€itUnió elleni háboruban tartalélkoS tisztként V€11:Jt részt,
K~tonar müködé::e Sűl'8n féú-Yes győzélmekBtt aratütt az
orosz polgMi Ia!kossrág el1Cill Miikór mé:g a háboru alatt
visszaté.rt, maga dicoolmde~t el pesti is~<erÖ$'Mntek az..zal,
hogy 'hán:v "árt3tl,an o1·osz féxfit és nőt végeztetett ld,
vagy ibior'bácsoltatott metg.
Hadzsy a háboru vég·én ppl'sze fielles!ég:é:vel együt,~
Nyugaj·úa távozott Mikor azonbrun hirlét veite, h;)gy
l\iagya::r01 sz-ágon ne~ a·Z· ő m~dszeTei>18l építik a di~!lllok..
táciát és igy nincs .félnivalójá,.. 194fi .. vé~én "Visszaté:! t:
BudapeStr-e.. Ilyen etlőzmény;ek után feltétel :rr~lkül iga..:

zoLt-ák
Az orosz hatóS'ágolk azonb3.n ke~ésibbé volitaik m:(gbocsátóil'k :és Hadzsy Enchélt az Orosz:orsziágban eU~öve_
tett háborus kegyet.lenkieaés'e-i mi•att felelő:sségre vonták
A f'E1lelőss€grevo'nás .eredménye:
éiet:fog~-tiglani ikénJWS!nounka let~ .
Ezekután kezdte el- a majgyar bürok1•ácia kedves
já~ékát, rue1yet ,,Komá~as:sz-on'Y, hol az ol~ ó'?" név ~dat-t
gyer~1~)kkorunlkból mindmyájan isrtnJEirü:nlk. Hadz-sy ETid~

Hadzs,y elle:u a ftll111E'l u_;;t t-én~ ek alapján, uj iga~-o- ·
lási bejelent-éseket ,tc.Hek A g,) Ó'g.~:sze_ré.Sz-:..igazoltóbiZQtl_
s~g azonbau nem \olt hajlandó lclolyta:tnd. Wt; eljárás~
mei~t ~.Lsme1etlen hely·.m" taxtózlkodó\al szenben nem
1~t.a lel1etös:égéit igaz.o~ásL!eljálá.sn:ak És hátha HadzS-ymeghalt? Ald;:or pt:rsze a fehe:ségét il~<:ti meg a gyógy.:;
.s·zel'iláli jogoSitláll.} ÖZ'iJf'gyi jogon, aiki Budap-esten ma;
radt -és 1-é.gi ru1injá\-al éle-;;r.lg{~tte a bürokilácia ne-mcs·
1iggoda1mait .. Igy tJeihát az igaz-olási elj-árást félbeszakL
tották és a je;g§z-ökön) w-ket feilterjeszt,e;tték
H3ldz-sy Endre ellen 194'i Yégén, némi ililésésse:~
- a né-pügyésZJS:ég is vádiratot adott ki ·A ,n:épbir-6sá·g :
uárgya1ást is tartq':r. Ez·en a tá1gyaiáson persz,e I:IadzsY
Endre életfogyüglam a'lm.dályozta..tása miatt,
~en nem .;ie1enh%-ett meg. D.e megjelent fellcsé-ge és ve_
Ó.őj:~, ~ki clőaqta, hogy Hadzsyt a vád tá1gyárvá teft
CSie]e:kméilyek egy lé'S:tJÓétt t az Ol OSZ hadbh·-óság máJ: e1- •
ité1te és indi\tván) o;;la WU'lla;k bizonyitására az. O-lo.sz,
lgaz1ságügymini.sztérium megJ~eresésB.t . A gyanutlan oL
vasó is~11.ét jól gondolj ü: a népbiróság el is rendelte
megkeresést. és ·ezz.el az üg~e~ sikmült ismkt f2-lfüg.;.
greszteni Az elhangzott t.anm al]omások, melyek Iü~dzsy ,
"1-i:selt doCgait ta111usitottálk és a védő beismer-ése ugymnis
n'em szolgá~:a~ttuk kellő alap-o~ az itdetjhozata,1ra.

Igy azut•án to'\ áibb fo tv ik az ot1óke11t:1s-és, Váltják: az
-ilatoik:at, :kicserélik a ,jo-gi vélemélllyeket, kö:the:n legye'S
t€rhd.O: ,igaz!ol<isi bejele-ni'.és1€!k szőllén_szálán eltümek.
És al háborus bünös g,) ógyszer,tári Jogosil(v;ánrJ-a ibirto. . ,
kában- maracl. Meddig?

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

Hidrobiologiai társaság olakult
a Szavjetunióban

~,.,.

m.~ég&n
k~!

A Szavjetunióban nag.}számu intézmén.\ foglallmzik
rendszeresen u. foljrók, taJVak és_ a szt!álini öté\'e.s tervek
megva.lósítása sor án létesitett gigantiliús. méretü mesterséges \iztartál:Yok t!anulmányozásá_val Mind~mfelé
hidrobiológiai állomások müködneli, melyek óriási mun- ,,
kát fejtenek ki a folJók és tavak killönféle irányu hasz~
nositása terén :EgJedül á tengei'ek tanulmányozásával
40 tudomállj os intézet foglalkozik
Most a Szo\jetunió Tudományos Akadémiájának
lieretében Hidrobiológla-i Társaság alakult, amely az
ezen intézménJeliben müködő tudósok áisszefogását tüz._
t 1,e ki céljáuL A Társaság elnökévé B. L Iszacsenko
akadémikust vála-sztották A an:egalakulás során 400
tudós jelent-ette be e-satiakozás~t. Leningrádon, Kievbe~,
Minszidl'en, Vladivoszt{)kban és más -:városokban trövide.sen fió-kintézetet állitanak fel _Az uj társaság munkatervébe.n, tudománJ-OS müvek kiadása is szerepel.
(M. Sz.. M. T)

----·--------------------------·
Központi iroda, üzem és rendelés felvétel:
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Két labanc beszelget:
- 'I e iS [tyugaton \Oltál?
- Ott hát
- Miért lógtál me-g?
- Mert a városomban agymwert.el{ vo]na.
- 1\Tié:Ct jöttél haza?
- 1\'[er'Í odakint mái' ne~m tudtam megélni,
- Elfogyott a t:e szajréd is?
·-· El öcsém, csak a Horth;ré meg az Albre.chté nem
fogY el; -azok annyit \vitteli magukkal. De mi, kisem_
·berek .
- PersZC1 nekünk Yissza kellett Jön}\ünk Te mit
csinálsz?
·-Átveszem a partil{áimat .
- Imat? Több is vanc
- Kettő van.
- De 'a-hhoZJ igazolás kell.
·- Attól ne fájjon a fejed
- Azt mondod 1 hogy agyonvertek volna. annali
idején a várof'.odhan? Most homlokon 'CSókolnak?
·-- Te bolond, nem a városomban ligazol'tato-m ma,;'S.mat, ahol ismemek, hanen; öt megyével odébb, ahOt'
nem !smernek
·- Te, menni fog ez?
- Ez menni fog

•
Ez a beszélgetés, sok száz hasonlóval együtt, hó.n3poklml e'telőtt játszódott le. Es alikm· ,,ment is u KözöJtük a Vollrsbund_ vezető Glasz József budaörsi patL
kus törrt énetét, hki az egJik patikáját már vissZakapta
s ln<eginditotta a lépése~et O.-bban az irányban, hogy a
músika,t is visszaadjáh: neki. NyÜván nem nyugatra n-mnekiilönek, hanem nyugatra elhurcoltnal{ tünte.tte föl
magát, :És - miér~t ne? ~ a demokráciá. üldözött harccsának Nem Baldur- von Schbach fegyver~hordozójána.k,
hanem Bajc">i.-Zsilinszky hüséges emberének,
1

ff-(;1,9-'JkUUk~

Gyógyszerászek

Moszkvai kövgliink nyilatkozik a figyelőnek
egy budaörsi fasiszta ügyében • •

r éről ugyaills mindenki tudj <l hogy h:ibm u._<; hünösk-éi"».~-'
elitélt-ék, de senkinek sem a.kFnódzik en ől "hiyatrill,o,sa~~,
tud!omást ,sz-erezni, mert nt:im látta a.z aJkt•ál'i-.

lgazolási utvesztö

Steril kötszerüzem Comprimaták Betegápolási cikkek

~------·

Enöi az ligyröl most érdel\les nJ-ilatkozatot kap a
nFigy~löcr 1\Toszkvábói. Szó szerintJ lcözöljük:
"Alulirott, 1945 januárjában és rfebruár· első felében
Glasz .József ottani gyógysze_
rész házában, metret Glasz lszökése után, a budaör-si fö_iegyző l,efoglalt .a község \Számára és szobáiba menekül
teket t~lepitet:f
Glr~~sz ugyanis a német: hadsereggel
-együtt elhagyta. Budaörsöt, de magával vitte autókon a
g;vógyszertár összes gyógyszerét. Igy \történt, hog;r sem
a budaörsi lakosság! sem az átvonuló szovjetkatonák
_?!'tn kaphatt-ak gyógyszert, annali idacár:a, hogy a fő_
Jegrzö a gyógyszertárat nyitva tartatta és a rnegma_
radt kevés, értéktelen anyag szakszerű kezelésé1ől gonBudaőrsön tartózkodott..·

. doskodott.
Ezt a nyilatkozatot azután irtam, hogy olvastam
Gábor Andmnak Glasz Józsefr-öi h:t cikké.t: a :Figyelő
1948.. március 13-i számában, mely szerint 1ezt a !Glasz
Józsefet igazolták, igy 'isszakapta másik, zsámbéki
gyógyszer-tárát .és azon az uton van 1 hogy a b"udaö.rsit
iS valamiféle for·mában \isszakapja. E so:raimma] csalt
azt akarom •bizonyita~ hogy 1945 t>lején Budaör-sön
tnindenki tudta 1 hogy

1.. Gla~~ Józ.sef vezető. \'olksbundista volt és
2 gyógJ;sZertára tartalmát a németekheZJ szállU:va,
embertelenül 'g;vógJszer nélkül hagyta sa,ját h:özség-ét
Moszkva~ l948 már-cius Q4.
SZEGFü GYULA
moszkvai magya 1· követ/•

*
Remélhető,

hogy ezzel a ltanuságtétellel a !budaörsi
pat'ka sorsa el van rntézve: Glasz Józsefiiek nem sik.e_
rül átb11inia az igazolás hálóján
S talán a t.isámbéki patUtának is ut:ánanézn·ek, hogJ
azt, hogyan is Iehet€tit a budaörsi vol-ksbund_Hzetőne.k
ái~ratnia? Reáljog? Jó, jó De annyira reális-e egy fasísz_
ta reáljoga, ho&"y még- három évHl a '"fasizmus után is
érvényes?
GÁBOR ANDOR

*
J';s

Ando:r,

ha még tudnák SZekfü .Gyula és Gábor
hogy hán;\ il_y(m 1fasiszta gyógyszerész Imr es,

Meghlvó.
A Tm ln Gyógys'zeJ-és7Rk Sz-~övetkez~te k f' buda.pE'isti hej f:ég 1348 ápi· 30_án d e 10 Oraikor tfll:rltt}·~

rendes évi közgyllléaét
a BudnpesJi Gyóg~·Sz·e:rész Testiilet VIII., Aggtelt>lkL
utcn 8 p·z-ám alntJt.i fö1ds,zinti hely;!sé-gé:ben 2z al1áhhl
tárgy::;m:mat mr11lett, a-!Ilellyre fl} SY.ö-vietlke";let lt1ap:init
tisz'l:eJielttf>1 meghi\ in a.z
Lgaz-gatós;ág
TÁRGYSOROZAT:
1. Az 1947, évi igazgató-ság-i és f:elügyelőbizotL
sági jeJr.ntések e1őtoeriesz!t1ése
2 Hnt:5roz·:JthozataJ. n mé.rJeg éis e-l'edm·énys?:árrn
1'a e1fo.g:1dása tá1 gyában
3 HatározathozataJ a:z 1947 évi nyei(>Ség feL
osztá::; tá1 v,yában
4 Ha!áro..:.atho:wbl a:z i_gazgatóság és fieftügyelőhl:wtt,ság ff'1mentése tá1 gyiában
5 Hntáro··~thozota1 n z alapszabály módos tásn,
i11(~t.ve

kiegPs;..:ihh'í-1 Uál~g.''ában

Hat?ror.~1thn7.at~l ~,· lemondott
igazga~·ósági
és feliigyelőhizosági ta_g-o_k lemond'á:!:'-ának elfográ:lásü
tár f'"\'ában
7. Ratározaihozatail n 1-f O Sz K _hfr vwló bl:;~
lép·éJs táqrváh9.n
8. Tn{lit\ ·á11yo:k
l)

A 87iiVf'tken t '1--agyona é~ e1 ed~TiényméTli?ge ::1
Sz-övetk::in>t heJvi,;éq-ébPn (VII Kilál)-U G7) 'l 948
áp1iLs: 20~iól mer;,f:Pkint·hetii
AZ lGAZGATóS.AG
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gyüjt Vagyont a mag;\ ar liÖzegészségügy területén Hir-_
hedt iigyYédek mentik öket, pártokba menekülneli, sőt
néha már sz;nte ők JJUr'fiká!nak Ezekre célzunk mai
vezércikkünk végén iS, Az~lna a :csalárd rnód{m leiga~
zolt padlmsok:ra, :akik megkérik a g;\rÓgJitó- {)tvosság

árát, de ingyen és za,vartalanul m§rgce-zik a lelkeket., Mr
i~ reméljük, hogy Glasz m·, e hiteles nyilatkozat terhelŐ.
sul.) a n.) o mán, - rövidesen végleg befejezi gyógyszeré_
sd pál;\ afutását. Budaörsön és Zsámbékon !Ks utána ta
többi fasiszták is
(sz;.)·

A gy6gyszertárl festápoló készitmények
lrta : DR. NÉMEDY 1ftfRE egyetemi magéntanár
A IV. kiadásu Mag;\ ar Gyóg~ szerkönyv több testápolószel':t :is feivet t a hivatalos gyógyszerlié-szitmények
sorába örömmel !iid'\özöltük akkor ezt a ltör,ekvést
a7.éi t, mert a g~rógyszerész r égi munkaterületének
~g-)·ik értékes részét :\itték ezek a készitmények vissza
a gyógJSZritár házi ]abmatóriumiába és növelték a
gyógys?etész hasznothajtó tevé-J~enység"ét
A közelmultban be\·ezetett uj gJÓg'yszerészképzési
1endszeriink pályánl( tudományos nivóját és gyóg~sze
rész.i Jrendünk megbecsülését hatalmas lépéssei i\itteelöre s ma büszke ötömmel tölt el bennünket a.z a l.u~.
dat. hogy a rnag}ar 'gy6gyszerészneh: lez a magas képe_
sité~e· c,gyb~n munlmterületéilek ha.tvánJ·ozott kiszélest
tését is -jelenti, ~ ez gyakoda,ti sil;;Ta kivetitve azt mutaija hogy nemcrm.k a gyógyszertárak, hanem a gyógy_
sz~n:.'~gy<észeti !on. árak és laboratóriumok, kozm~etika~
késiitménJ·eket elöállitó gyára]nk, szappanok gyártásával foglalkozó üzemeink, stb,, stb" js szhesen a]kalma'z_
nak n\fm\csak vizsgáló labor atóriumaikba-n, hanem ÜP~
metl\ben is gyógyszerészeket, mert 'nzok 1---- egybehangzó vélemény alapján - lJ- legkülönbözőbb munkaterüJe_
teken is jól megállják a he1yü!H•t
Egyetemi oktatásunk enne){ m-egfeleló1eg- folyton
~zélesbedik; és ma már ott •tartun!{, hogy hivatalos
gyógyszer-készitmén;veink részletes tárgyalása .mellett,
a. fentjelz:ett igényeket is tekintetbe kell vennünh és t:észJdesen kell tárgyalnunk többek kö7.ött a testápoló és
l~ozmeltikai készitmények 'laboratóriumi és gyári előáll'~
tását is messze tulmenően aZ.!:m a. k~reten, melyet
gyógys~er könyvünlr -e néhány ·hoészitményének előáll,i~á_
Rán'ál 'zl.llegkövetel. ·1Ezért vélem hasznosnak, ha eziránJll
cg)'etemi -elö·<~dásai:nk ösSzefoglalását egy tövidebb köz_
~emfn 1 keretében l{özölheteblJ\ azokkal a kaitársakkal
ls, hlkiknel{ nem voJtl IDődjuk és lehetöségük régebb~n
e,t:)·et~mi tanulmánya-ik smán ezekkel me.t.r:ismerk<edni
A testápolisi h Jwzmetikai szerek két külön CSoportba tattoznak. Elöhbil~k vagv gyógyitó_ \'agy u n
megelőző szerek, ~'agy legalább is ~ gyóji!Yszerekhez liözelálló készitm:ények 1 - utóbbtak fó1eg o)yan készitméDJ'ek. nmeJyol\ eredetileg talán f!."YÓgJSzerek is voltak,
de a divat belőlük luxu~ niperecil;:kket csinált
Hogy hol vég7...Ödik a testáno1ás• sze1,ek som lfs hol
kezdöduek a kozmet.ikai hészitmény'ek, ezt pontos;an
meghatározni ali _e: lehetsége-s, Hiszlen idősebb kartárS-a.'nk emlék~znek mé,!i arra az id öre, arnikor az ajak-Ír,
mint fehérsz'·nu zsiradékanvag, lázárólag g-yóe;yszet"ké_
szitmény \Olt~ maid késöbb ''alamelyik kniá1sunknak
az a.z ötlet-e t;í.mádt: hOg) azt aikanna g)ökénel, '\!lg)
carminnal mede-ssf': igy lett brlöle !''_)Óg~s.zer is. dP
fÖlPg ajakfPsték (szöllözsh). mig ma a \flgvigyárak ::t
li1á2 mimlrn rf.szén luxus cikli:et: ajalanzst cs~n:'tltah
]JeJöle_ :·~ne') ~·á,ohól s.em g)ógyszer mái', :lZonban höt
1

gyeink nélkülözhetetien dhatcikkévé ,ált lgy vagj·unk:
a· köJniv;ze·kl\el is, amel;rek régen, nag,yanyáink idejében,
~~c!emósó- ~s fejfájá_st csillapító sze:rel{ volta-k; mig ·
ma elsősorban ~nint illatositó anyagok szerepelnek A
n-ógyszerkönyVben elö,_r.t.
s p- i I' i t u s c o l On i e n sis is ~élját illletöleg testápolószer, csiJk "- ijL.
vat az idők folya.Ii1ráu léptette elö ill~tszerré. amelynél
a hangsuly nem a készitményb~cn le~ö szesz és i.lló..olajok P.esinficiáló hatásán van.. hanem a szeS.zber\ feloldott
aetherikus olajok iUatán.
A testápoló és koz~net 1 kai szerek régebben csak
nem kizárólag a g;rógyszertárak rnun1\Jailerületéhez tn-r-·
toztal\; csak az utóbbi évti_zedeliben váltak ('saknmt t~L
jesen gyári termékekké.. A gyógyszerészek nem vették
észre, -- t'a:lán IH'ilnitörődömsé·gből n1:m is akarták -··
hogy· Szerepü}( e teldnt-etben lassan teljesen hát·térhe
.szorult és nagyipari térre siklOtt át A 'lásáiló közön_ ·
i;;ég pi_d.!g ezeknek a ciklmknek a beszer-zésénél nem a
rninö~é.e;et néz'i. hanem a külsö kiállitást~ csomagolást,
divatos illatot, \';tb. R csupán a hirneves ~tyára.k, sokes,etben magas áru k,észitménJ ei gar:ant.ál"iák résziére a
megfele~ő rn]nősé2'et is.
Az~al mindnyájan
tisztáb~n li'Eihetiink
hogy régi
n.unkateJ'ületiinket e tekintetben kizárólagosan lés teL
jesen v''sszanyemi ·sohasem fogjuk, de m1rnthetjü1\ he_
löle legalább a test.ápol~si szerek egyrésret, amt!hm
ezeket is csak olyan lnódon, h!a megismet,iük, a modern
testapoló :és kolillletilólli sze.rek házi ,&,s g;rári e1öál1itását s mi. ma~:unk is z·észt kérün}{ és rész~ veszünk a ha-ladó gyári ipar Ummkájában!
A test~polós.zerel~ használata bizon~ára olyan régi~
mint a gyt)gyszereké. Lt\mikor tJ, be'.feg ember hajának
g;rógyitása végett gyógyszeihez folyamodott. bizonyár.aJ
észrevette· azt. is. hog)· egJeS g}óg;vszerek állandó hasz_
nálata Szükséges ahhoz ltogy teSte tisztaságát, frisseségét, lidesége_t megtm-tsa, fiatalságát megőrizze. Y1a,gJ
legalább is látsz-illag meghosszabbitsa s a mindenko::ri
di.va.t és nem utolsósorbaill a hiúság_ ösztönözte ezeknek
a szerekneli állandó használat.ára, Ennek momai mé~ a
Iegprimitivebb emberelméi is f·e!lelhetök vaful!lJIÜ) en
máhan: kultm ember·elmél ezeknek a szeteknek a hasz_
náiata ma mái' életszükségletté vált, amelyet nél'l{ülözni mm lehet.
A testápoló és kounetikai cikkek kémiáj:iva1" ~yár'.
tási lehásá~al leiratok hözreadásá\,al ma már könyvtáralmt megtöltő hiHetek foglalkozna!\ M<ndezekrŐl
niindenre kiteTjfdö. egységes összefoglaló Jeirást adni
e~y rövid dolg-ozat keretében meglehetősen hehéz fel~
fl.dat: ~·Yé-rt alább .csak nehány legfontosabb testápolási
készitmén, tál"gyalására tt-nk ki Azok l'l>szét-e- pedif!,
aldk n~imleze-kröl bő'vehb fe-l'dlágositást óhajtmtal~ nyer_
ni Intézetünkheu a le·glré-Bzségesebben rende-lkezésre
1

'!or..

>

bőséges irodalmi adatt.a!l is
kartársaink részére
Ebben az összefogia1ó dolgoz:a,to~ban a testápolási
<z<:rel<et ·a ki'ivetkező sorrendben lfogom tárgyalni:
l, Arc- és lernosóvize.k
2. Szájvizel~:.
3 Fogpépelc,
4.· Fogporok,
5. Alc.. és ből'krém·ek:
a) Száraz, u. n. Stearin~f·émek,
b) Zsiros krérnek (Cold krémek, Lanolin lu'émek, GlJ r.erin krémek),
GJ ermel< ln·énJek.
6 Bőr.olajok és bör·oJajemulsiók:
a) Napozó o1ajok,
b) Napfén)- védö ol~jok,
; Hintőporol\ (gyermekek lés f:elnöttck részére),
8 HajmosópŰrok (Samponok),
9. Hajolajok és BriUantinok1
l o. Ajakkenöcsöli. -és ajakrüzsok,
11. Szőrvesztök' (Depilatof'Ok),
12" Rorohaszappanok, boi·o:tvaszappan-krémek.
13. Bajuszpedrők,
14-, Tyukszemirtók

:auc:un, ahol köny\'tárunk
érdeldödő

ARC- ÉS LEMOSóVIZEK
KöLNL ÉS LAVANDULAVIZEK
Ezek a készitmények a legrégibb -és ma is divatos
testápoló .és Ulato~itó any~againk }{ÖZé ta:rtoznak. Első
Clőáiiitöjuk az olasz szánnazásu
Johann Mária Fa.rina
aki 1709-ben Kölnben iUiartszerkeresJ{edést n~tott
áru~itotta hímeves ,,A qua mira.bile"- iét, melyet
v!znl(k nevezett el.
Késziménye _ amf]ynek elöállitási titkát késóbb
nJilvánosságra hoz,ták - ugy készült, hog) 1000 gr,
friss meliSsa. levelet, 500 gr, fr~ss rosmarinvirágot, 100
iholyagJökérpor-t 2500 gt töményszesszel ~s 400 gl.,
egy nap-ig ~ztattak, rnajd ledes:tti~l~.Itak a keve_
2500.-got és ebben Qldot.tal~: 1 31 .gr m.t'j!amott_
25 gT dtromolajat, 25 gr. édes narancshéiolajat,
6 gr" na-l'ancsvil'ág olajat, 6 ~gr pet-itgraine olaiat, 12
gr. levendula olaj at és adtak hozzá 2 500 gr, ti:hnény
~.\z ig-y nY<'I't oldatot néhány hónapig érlelté.k
Yé~ü.l sziirtéi~

Rfl<;;onl.Jkénpen iiWt;ttál{ t".lő a ma is igen !divatos,
rendkh-m f:nom i1Jatu Iavialndula. vizet. melynek első kL
ismeletlen Az er-edeti Iavandula. viZ .előállitás.a
a következő 'olt: 100 gr. friss lavandnia virágot 5_00
~·· S7C_:;-J.en 4 napig áztatta!~.
•maid Iedf'sztilláU:a.k a
_kf'veréh:bőJ 500 gi,. párlatot hozzáadtak 300 gz sz'eszt
18 gt·, bergamott--olajat, 28 gr. lavandnia olajat, l gr
_rózsaolajat és 200 gr vizet, majd néhány havi állá-; után
,IIJ.egszürték
Az idők fobamán a fenti ké,szitmén~ek előállitása
a.nilyiban -változot-t me.g, hogy nem fris~ 1\-':r·ágokhól és
.nem desztilládó utján, hanern slieszben feJoldott teJ"mé·.!"zetes 'agy mesterséges m6obtjolika.t t.örténik a kP.
,.szités.
Ra a kölniv!zel{ alapanyagait nézzük, ugY azt fog_
juk találni. hogy a.zoJ{ össz!•állitásában , mindig megta_
lálhait) a naÍ:ancsvirágol~i, amely a virágillat hatását
adja, finomabb készitményekheu 'n g) anebbiH __'l cé-Iból
feltalálható a jázmin<Jlai is, ez,elmek hatá~át 1támog.at.ja
a.- citrom-. bel'ganwtL és lavandulaol'al JAz összhat:ist
r~ndkiviil fokozza esekélJ rozmarinolill hozzáadása; de

állandóan kaphaló

ClBD készitmények :

Agomt'nsin injekció
Androstin dragée, injekció
Carbantr·en granilla
Cihalgin tabletta, oldat, kúp
Cibazol tabletta, Injekció
Coagulen por, injekció
Coramin oldat, injekció
Coramin_R tabletta
Digifolin ta,bletta
Dioc<iin_ por
Entero~Vioform tabk1:ta
Esidron injekció
Lipo,jodin "tabletta
Lutoc;rclin tabletta, ,10 n~g-os injekció
Neuro_Trasentin dragée
Ovocyclin tabletta: lU és l mg; in.k-l<ció ~ ~ug;
l•e-nöcs
PerandH'n injekció: 5,10 és 25 mg; kenöc.s, 'Cidat
Perca,in tabletta, injekció, por
P::rcainal kenöcs
Pert"orten Hl. mg-os injekció
P:listaltin diagi-e, injelició
Piiscol inje.kéió, kenöcs
Privin oldat
Pwld~man dr agée
ResJ l iujekció
Sistómensin dragé.e
Spasmo_Ci-halgiu dra.gée, kúp
Trasentin ~njekció, kúp
Viofo:rm por

J

CIBA AKTIENGESELLSCHAFf, BASEL (Svájc)
MagyaNr-szági lrépviselö: IJAK;ITSCH JÁNOS
BUDAPEST, V., MÉRLEG-UTCA 2

tudnun){ kell, hogy ez utóbbiból csak a legkitiinőbb mL
alkalmazha.tó. ·
A kölnh ize-k házi 'e1öállitásánál nag:r gondot forditsunk az alapanyagként feth!asznált szesz tisztaságú_
la, A régi kölnivizek készitéSénél ene a. Célra holból
lep.árolt szeszt aUmlm~a:ztak, állitólag a legfinomabb készitmén~ ek ~na is ebből l{észüln'::k A borból ledesztiL
lált szesz sokl<~lta. fúwmabh sin:iább. me11ék-i:Ilatoktól
menteséhh1 mint a keresli:edelemben használafos t-iszt-~
szesz, amely utóbbi megfelel ugyan a kölniviz alap
anyagként ·ak~or, ha azt mint lemosó anyagot alkaL
mazzu·li:, de e!özet~sen· _,,l{ezelnünk' kell h-bban az esetb'en, ha il!atszeriH~nt aJmrjul\ készitn1énJ·ünk.et. felhasz_
náTni A Sl.esznel{ ez a kezelése abban áll, hogy 100 gr.
96 százalékos szeszhez1 l gr. kaliumhypermJanganátot
adunk s azzal tObbizben felráZva 2--·3 napig szobahőfo_
kon állani hagyjuk, m1a1jd papi-l'osszuron S:z:iirjük A
szüredéÍ\hez 10 gr iholya.gyökéLport adunk s hasonló
módon a.zzal ázta h a ismételten megszürjük, Az ilyen
móilon nyert szesz már sol{kaJt~i simább, enyhébb illatu
lesz a. r·end('s tömén} szesZnél és lgen alkalmas lesz
kölnh,izek készitésére
A l{ölnivizek I{észitésekór még a,zt tartsuk t:>zem
eJőtt 1 hogy a. szeszt t.>löbb megfelelő módon ke"\erjüh.
desztillált dzzel s aztán oldjuk benne az illó olajokat.
Fixálóa~yagként am~ly az illatkompozic:ó egységesit€sét célozza - többen mos<hust, nmbr·át, gyantafé1 f'_
ségeket sth 'ajánlanak Hasrnálatuk sok gJako:rla.t{)t
i~ényel, mPl't a h·"-b-teleniil n_)J'gválasztott és '3lkahnazott
fixáló an)ag a:1, illatan)-ag hatását. tonth:t-i,ja
A gJÓgycéh ::1. aJimlmamft köln\Yhmk sze,szt!aitalma
li b. 90 .százai ék, ilyen pl, a hh atalos kölnivizünll is;
nö~égii

220
mig az illat.szerkéri.t használt készitm:ények sz<szta.TtaL
mit 70--:SO százalék
A }{Ölnivizek kés7itésénél még }gen fontos sze!"fp·
jut az n. n,. érlelésnek" Tapasztahitból tudjuk u~yanis,
hogy néhány hóna·p~ 'állás után keletl{ezneh: a készit_
ntényben a szesz és illóolajok összérleléS~ folyt-án azok
az aromatikus eszterek ameb·ek minden, kölniviznek
jellegutes ~.bouquet"-ját meg"_dják;, Ennek elérése vé..
gett szini~ töltött, Jugtnentl}s ü~e.l!'ben_lszobahőfokon érleljük a kész•tményt leg:a.Iább. 3 hónapig s ezut-án g.z,ür;,..
jÜk :meg !ölziiröpaphoson

E~.Q·esek az édelési idő megröv:icÜtése céljából ajánL
ják }{evés 3 százalé.kos h;rdrogén hyperoxyd--, vagy ~O
százalékOs ammonia-olda.t hozzáadását (1000 gr. friss
Jd)lnivTzhez 3-4 cseppet), ~najd 30-40 fokon JValó
1-2 heti eltartását; mindezek azonban nem pótolják a
már emlitett hosszabb érl':-lési idővel elélt eredménye_
·ket A jobholdali táhlázatba:rt néhán) ·kölniviz előiratát
köz:! Öm, am eh ek közül az ,.V a i elzésüt különösen a.ján_
lom kartársaim szives figyelmébe
SZÁJVIZEK.
A sza]meg fertötlenit.ésé~e és tiszif:ántartására szolgáló szesztartalmu. frissitö hatásu illatos készitmények,
amielyeJr ·v~n:ri1 e antiseotikus (lta!tást fejtenek ki Hatásuk
f'Ze~ldvül kiterjed még a fogak tiszt3.ntart.1:sára, továb.
h:i a fogíny erősítésél'le f>s ~dr,ésére is . 'Ennek megfeleJöen minden J":?.:áilizben feltalálhatóh: a szesz-en kivül a!Z
ant.~septi'Jms hatásu illóolajo,l{ lés adstringens hatást
Jdfejtö csersav tar·a~mu an)agok, (acid. tann.icum, Tra."
Ratauhiae stb.)j továbbá festékanyagok, amelyek által

a készitmfnyek tetszetösebb ikülsőt nye~nelt Sxeszt<ar~
talmnk 50-90 százalék között l'áltozik. Célszedi a -tö~:
ményebb szájvizek alka.llnnazása-.. mert igy felhasználá_
suk gazdaiságosahb. NéhánJ igen jól ln!V"ált kés-zitmény
előirását az alábbiakban közmm:

._ ___

KöLNIVIZEK löSSZETE:TELE
fiAZAl ES KüLFöLDl ELőiRATOK
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Az alkoholrész
megneVJ~?::és~

Külföldi
I
II

<'il

elŐ 1 ratok

Ill

IV

v.

6

10
8
0,2
4
l

2.5

5
65
üleum Ber gamotta1e
20
3
26
Oleum c",hi
20
3,8
65
Oleum aur.. flor
2
2
Oleum La, an<lulae
4
3
5
1
1
Oleum Geranii
J
2,5
Oleum aur' r~rt,
1
3
.f)lcum r-osma.rini
003
OI,eum dmiamoni
0,,7
0.5
Oleum Jasmini
os
Oleum Rosare bulgnr·.
3
42
2
Oleum Pet':tgraine
12
Oleum Origani
o 05
Oleum 1lt:rmi
20
Glycerin
6
Tra Benzoes
1000
90o/oszesz ·
ad 1000
700 3000
90% S7. 1~SZ
ad, 1 OOO 200 0
Viz

Acid, salicylic.
Acid.. car bolic.
Acid . tannic..
Chloroform
Coeeionella pulv,

A Ph HIV.
1el5irat.a

Kiilföldi

ll

l.

IV

3

10

10

Aqua dest.

10
1000
800
ad 1000

Phenylsalicylat.
Saccharin
Tra.. IBenzoes
Tra. CoccioneUae
Tra. Ratanhiae
Oleum Anisi
Oleuru Cinnamomi
91eurn Caryophyllor·.
Oleum ICarvi
Oleum 1\Ienthae pip .
Olenm Thymi
96% szesz
Viz

6

6
10

30
3

5
10

70
2
1

2

150
25

25

80
3

l

5

1

8

20

5
20

850

1000

1000

2
2

2

12

20

1000

900
100

150

20

6

l

5

896

3

15

35
2
50

A száj·dzelihez felhasznált illó-olajok közül főleg a
mentha_Olaj alkalmazása g) altori; sajnos az Jgen Ir.ellemes aromáju köménJ-olaj s a magas desinficiáló hahist kif rŰ kalmkfii-oJaj a}ig nye:r alkal'HM'.áSf-.. D.a<:-ál'a

2
2

5
20
1
1000

e-zen köt ülrnényeknek, bátran állíthatjuk, hogy _gyógy._
szfrliönyviinkben hivatalos szájvizünk ugy össze.tételbf'"n1
mint íz_ és ltamatanyagáhan egyike a legkiválóbb ily;.

t•e-mii ){é:szHmén;reknek

Caldum ca.r·b. pp
Carmin
Giycerin
Iridis rhiz . pulv
Kalium chioricum
Mucil. gutnmi a.rab
Olemn Anisi
"
· Olcum CaryophyUor.
Ol.cÚ.n!i Foeniculi
Oleum EucaiJ-·pt.i
(>Icum Cinnamomi
Oleum Carvi
Oleum Menthae pip
M•enthol
Rhodamin B.
Sapo med . pídv
Sapo ricinolicu~·

'

Sacchar in
'rhymol

előiratoli

lll

250
l

30

42

7

5

34

25

60

25
25

3oo
40

350

5

0.5
gtts ll,

040

0. 3

gtts, n
gtts ll.

,,
l

1

110

gtts, XX
1

o20

l

l

gits. XX
8
L50

25

20

100

0.25
25

o
10

_t"
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Texapon '(Sapotex)

100

Formaldehyd. sot

Kiilföldi
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megnevezé;Se

3

5
5
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Az alkotórésZlek
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5

Glyceri~

Menthol

5

5

FOGPASZTÁF; öSSZ.ETE:TELE:
HAZAI E:S Kül,FöLDI ELőiRATOK:

0,9
1

VI

V

ésomagolásuk, egyslierü kihasználási ~l!JÓdjuk lált'ail a
Jegelterjedtebb s~i- és .!fogápoló l!)zerekhez tarfQznak
- · Alapanyaguk leginkább a legtisztább iszapolt Juét.a 1
irlszgyökérpor, szapiJaal.por, vagy más habzó anyag,
kevés magneziumoxyd vagy rnagneziumcarbonat,
illetve kötőanyaguk legü:ibbsz(tr glycerin,
nyál~ vizes oldata,
"'(Mucilag0

Illatanyagaik föl~g a meutha.-olaj, esetleg n1!1is illó_
ula.jok, vagy eze,k 5Í•earoptenjei (meni hol, thymol, stb..)
li e::;téknnyagként i égehb-cn aikalmaznak li.ülőnféle festék-e ..
h:et: igy a Carmint (Cochenille~szinanY1ag:), amely igen
finom élénkvörös szinü, vizben oldlvaffat.Jan por .(ammo..
niás vizben ibolyavörös szinben oldódik); Pltlmdnt,
(Tetrabron:dichlo:rfluore&:ein_kaliwn),
amely szintén
vizben oldódó élénk. vörös szinü por; Vagy Rhodamin
B-t (Diaeth,ylmetaamidophenolphtalein), mely viz_b~u
élénk rózsa)szinben oldódó sötét ibolyaszinü por, Ujab_
ban a fogpépek festését többnyire mellőzik lés csupán
fehér szinü készitruényel{l-ct hoznak for·galomba. Néhány
fogpaszta összetételét adom az !a-lábbi táblázaban

o05

lelőirat.ok

lll

i

S :~::~::~~:és fogva
a fogakra le·rakódott anyagokat szap 1mU_
leoldják és a száhirek hatását. in_
tegyék.. Kellemes ízük, hygienikus, Mtszetős
:

4.5

SZÁJVIZEK oSSZETE:TELE:
HAZAI E:S •KüLFöLDI ELő!RATO'K,
Az alkotór-ész
megnevezése

FOGPASZTÁK:
könllJ-en kenhető, pépszerű anyagol-., art'l.ely.ek_
a r€.ndelteté.sük~ ·- hog} a szájüreg belsO llJ ~ilka-

Lág~·.

i.

005

0,10

0.,10

í

A fogpaszták készítésénél legfontosabb J~övet:elmény
hogy a f,elhasznált 31llyagok a fogzon~ncr a ~s a
• tsziliiireg nyálkahártyáira káros hatást ne gy.akorolja_
Ezért }{ülönös gondossággal ÜgJeljünk a: felhao;;zanyagok kil'áló núnőségér·e: a Calcium earboná~ feL
szemcsemen tes, finoman (VI) megszitált pr a.e_
· ••.<•w.,•au {nem nativum) legyen, .aJ többi poralaku alkotóis; a glycerin vie-gYtiszta legyen, savf anyagoltat
ta.rtalmazzon, st~ .
·Az '31lyagok öszekeverése történhet n:elegen, vagy
uton,. Én az !J.tóbbinak vagyok híve-, mert ezáltal
f:ártósahb készitutényt nyerünk A készítményben levő
Ugyanis abban az lesetben, ha a Szappant a
/!t1Y•oerintoen melegen oldottuk fel a Calcium carhOnáttal
tartás után - u n . ,,cementsZ:Il!ppantu ad
készítményt kó'keménnyé teheti. Ha azonban
•"'"ZtlkeveJrt és megszitált. ]Joranyag(}t a glycerinnei fti...

a1

!6

r

0.20
010

degen kei crjüfii: el s vagy Szőrsziltán, vagy hengerölléssel
homo genizáljuk a pépet, ugy ez ritkán kÖ'\ :t.kezik be,
E izen .-okból a készitéshez csak o!ajszappant hasz_
náljm tk fti; stetailintartalmu szappan erf\e a cklra nem
{elei i neg. Uja-bba-n - é.pp!en ezért - zs'ra1koholsulfonát-ot
(Texa.pon vagr Sapotex pulvis) alk,almaznak,
amely Dél a. cementesedés nem áll elő és a nJ ert vép in_
'tlensiv habzóképességü lesz. Nem "aján1haton.i a fogpé_
,pekhf 2. a Viz alkalmazását sem, mert ez is a "cemente_
sedés l"'-t segiti elő szapparn alkalmazása eSetén.
.1 \.z ill:ó-ola.jokat, mentholt, th.) molt kevés gl,\- c>erinnel
l'ldör zs<ilv~. a készités leg\égén ad.iuk a péphez . A iJé_
pek festése ma nt~ár nem szokásos Csaknem minden
pép fehér 'siinü. Ha még?s r agaszkodnán;H:- .'a1 l;;;zinezéshez,
-are Hegalkalmasa-bb a glycerinben e1kevert. rhodamin B
fest( ;k S.zhre -gyönyör-ü l'Ózsaszinü s a legtöbb felh~asz..
náH :an.;raggal szemben ind~ff~re~ts, Az illatositásra kü~

:m
lönösen az Oleum_ :Meuthae p ip
Ol eum Can i_ éS
thymol k<.c\Ort~Íi jó, fier-t alka.ínmzáfo.a után a .szájiireg_
ben _a-z íHóo1a.]ok okozta üde íz - még dohányzóknál
is __ hoSszu ideig meg!llarad. A sacchaTinnal \'aló édcsité,s - srerény véleményem szerint -- ~zükségtelen, a
gl;rcerin édes íz·e ezt feleSlegessé teszi.. A fogpépek ~L
f:aitására - felhasznált tubusokról csak ann~it :emlitek
meg, hogy ma. kizáró-lag olcsó itlum:niwu tubusokat all{almaznak erre a célra, melynek belsQ felülete Iakkréteg_
gel van ellátva~ ainel.) et a pép l:mYia1ga nCIÍl oldhat fel;
A tubusokba Való töltés tubustöltőgéJ1'.e'k segits-égével
történik, arnelJ a gyógyszertári · labm.~atórlumokban
egyébként is használatos .
(Folytatása következik)

MEGHIVo. A ;\Jagyd.r Kurnmuni't" Pár·t
GyógyszertáJ i clalgozói a ;,Csokonai !\Ü" ki)z_
Jen1üködJésével 19 q,-8. ápr-ilis 17 -én, szoú11ibaton
20 ómi kezdettel tánccal egybekötött Mü:wro~
előadást rendeznek a Zenész Szakszervezet (V:ilrna Királynő-ut 38) helyiségéhen A Csokonai
Kör müsorán s·zerepelnek: A Kör író- és lllÜvészcsoportjának tagjai, a Kossuth Lajos Hon;
véd Akadémia, a :i\1 K P Gyógyszertári Dalc
gozók Csoportja, a Magyar Magánaiikalma:wt-tak Szabad Szakszervezete, a Matgyar Orvosok
Sz,abad .Szakszer >>Ozete, a Magyarországi Peda._'
gógusok Szabad Szakszervezet€, a Magyar
T·extilipar i Munká sok Szabad Szakszervezete, a
Magyar Vegyipari JVIunkásak Szabad Szaikszer-..
vmrE'be KulturcMportjának tagj ai
Jegyek a
/helyszinten Ára: 6.- forint.

HIREK

S z é. k e l y ,fenő "A
a szegedi ifjusági nagygyű
lésen felhívta az egyef.e-mi !hallgatólmt, ho.g.) egy sa~tó_
megbizott-at lálasszana.k tma!guk közül Ez azt a célt
szolgálja, hog) szorosabbá tegyük a lmpcsolatot a-z ifjU_·
ság és szald.apunl{ között Enn~k 'Sz.,ellemében a közeL
jövőben
sajt1ómegiJizottak \·álasztására: kérjük fel a
pest\ egyetemi hallgatókat, ;.~ vidéiü nag.) várÓsok sza-kszervezeteit és a ts,egédn:unkáso'l{at. Igy a,kar"juk elérni,
hog.l ,A. Gyógyszerész« minden dolgozó 18s tanulmányait. végző kartársunk lapja l·eg.}en. Enól a ilervünk_
ról h vata•los iértesitést ){üldünk az érdtkelt-elmek .

A mult bünei
Csak egyenkint tudunk nimutatni ana . a
rengef,eg hibára, nwly lépten-nyomo~ :megálltt,
Gyakran mint idétlen romok elzárJák utunkat
előre., Nem egyszer b'ennünket tes.znek felelőssé,
5 őt >vádolnak is olyan lelketlen állapotokért, melyeket a rauU a mi nyakunkba ruarrt M.er·t
ugyan ki felelős érte, hogy egy kartársunk, akt
hamincöt évi szakadatlan tára melletti munka
után kidőlt, - özvegyét u legnagyobb nyonwrban hagyta hátra? Tud7uk, hooy mzt jelentett
a hajdani "iólét". Közönyt azoknak a sorsa
iránt, akik egy élet robotjában nugrok/camtak..
Tu!Muk hogy azért tnem látták meg a munkas:
küzdel;,es utját, mer~t mindig felülről néztele
lefelé, A tőke azonban nem látta, csak dnézett
a. nyomor felett. Ugy an mit is vár hatott, volna
ettől a 'multtól egy kartársunk özvegye, kz most
tőlünk kéTi számon elm.atadt nyugdiját és egyicori kenyéradóiának kizsáknuínyolt munkaerejét/ Pedig régi kartársainknak, régi intézmé?!yeinknek és azok vezetőinek módju/cb.an 1lett
volna, hogy az özvegyekral gondoskodjanak
Hogy egy korpátlé/cos rnyugdiiintézet léf,esitésével e szakma minden s.zociá.lis betegségét megszüntessék De nem rt<ozdult senki . Nekünk !PC·
dig elég a badun/c a hmzonhat. éve tervszerüon
előkészitett fasizm>M' wégső fel8zámolá.sával, A
romok elhordásával,
Hol volt Aczél ur, ez <x blazir t világfi, ki
csak ip,kkor nem volt álmos, análcor az összeollózott mrlveiből a Mabira 25 sorozatot a/eart
és tudott is rásózm? ÉS nwne tévely,;gtek a
többiek?
Ezerencsétlen kar.társunk özvegye a nú szá_
munkr a jelkép és figyelmztetés . A szigyenlete,
mult 'jelképe. De jeladás is egyuttd.l, hogy népi
demokr<i dánk rnunkásainak özvegyeit 'ell<Ű>suk,
ha maguk ;~ rnunkaképtelenek.. Sürgos figyelmeztetes a korpótlékos nyu.gdripénztá·r lwlaszt}latatlan 1negtt lí!?i?,tésé're.

SAJTóMEGBIZOITAK

GJ~gyszerész" szerkcsztőj'e,

SYNONIMA - VÉDETT V.VEVEK Doktor
H a n t o s L<iszló kartársunk ilyen eimen fuiá tuclornányos (Jyüjtése fl!rkatlaroul rnegszaka0.
Ez a cikksorozat "Á Gyógyszerész"ben edlhg
talán a legnagyobb népszerüségnek örvena.ett:
Most mégis abbaha.gytuk.. Meg kellett tenn_'!nk,·
mert a nagyszámu érCleHődés arról_ gy~z~tt
meg bennün/cet, hogy kantoly és maraaando ertékként, könyvalakban loell olvasóink kezébe adnunk Egyre többen kérik, egyre többen surget1k Igy történt, hogy még az .s 'betüt sern fe_Jezc
tük be tel.ieeen, hanem hozzakezdtunk a konyv
elkészitéséhez. A <'JzedAs á.ll s igy Jutmarosan
rninden dolgozó gyógyszerész előtt ott lesz \ez a.
hézagpó'tló tudományos _qyüites. Ezt clr. Hantos Lá,zló leülan erre a célra irt rutgyrJOnalu
tanulmánuo teszi majd teljessé Ez lesz "A
Gyógysze;ész" dső lcönyvkiadása, nulye,t fok·
ról-fokra egész sorozat követ,. Igy a Gyogys"!rész-rwpo/c tel:ies anyeega, Y arró Béla kartar;sunk tanulmányai Célunk, hogy ezeket az tz!esesen Iciálldott könyveket vagy füzeteket ~ta.Jd
nem önköltség! firon adJuk át egy rninel, nagyobb érdeklőelő rétegnek. Az egész szakmanak.
Találkozó, F-E;l:kérem :ru ndaz-okat a .kcu társaka~, · .'
"'\ ógyszer-észi tanulmányukat 1922. j uniusában "egez-e~
: budapesti Egyetemen, jelentkezzenek F-ehé1 LászlO
g,~ 6g:_. SZBrésznél, Budapl?~~-.

nr

J

V\órösváti,_Ut 6'0

Felhivás 50 é\es találkozóra Az 1898. évben ok:~.;.
, , Juk,
···
. '"l~"t k()z-ol·
.szerz-2tt kaüá1 s.ak::Lt \Ke-t
hog~ CJlllU!\.-e:
. •
jél~ S?:;ÜCs Ernő koll-egánkkal (B-pest II, Győri-~\'- 8.).. ,
a találkozó e-Jőké'.<;zitése céljából, arp.elyet a c.enJ,tenanu[ll~
,,Gyógyszerész~.hét"--en fogunk ~1legt.attani .

·~.;r:.Pt

TanuJj többet, hazádat
TAGREVIZió.. Szakosztályunk ideiglene;
elhatározta, h 0gy legközelebb
·általános szakszervezeti ,tag:r·evlziöt rendez
MegáHapJt~a első:wrhan azt, hagy hány munkaválialó tagJa szakosrtályunknak és hányan maradtak távol az érdeküket védő szakszervezet.
től A lényeges része azonban
ennek a felülvizsgálatnak arra terjed ki, hogy hány olyan
tag csuszott be a szakszervezetbe, akiknek tagsága eUenkezik a jog:szahályoklmL Hányan müködnek idegen pályán és hány bérlő, vagy titkos bérlő élvezi a s2akszervezeti tagság elő
nyeit? Ez a trugrcvi~ió, még ha ki is hui!lanak
a nem idevaló elemek, m€)g fogja növeini tag,
létszámunkat éi> ezzel szakosztályunk erejét,
•,egységét és tekinbélyét.

G-YERl\lEK~'YARALTATÁS,. A szakszervezeti 11Y!31lal!:atás ügye eg,J-i'ke a rnegoldásra váró legsürgősebb
feladatoknal•
Hivatalokban és liiznnekben már egyze
több flZÓ esik a nyaralás heoszt_r.isáról Hogy ugy mehes_
sen ei mind.enki TIJ ári pihenésre, hog~r a mru.nka menete
meg ne akadjon és a háiomév~s terv megulósulását
semmi s2m akadályozza, Mi is felkészülnük az Idei
nyána. Mi is megteszünk mindent, hog;r gyógyszertári
dolgozóink évi lmrunkitjull fár-adságát minel alaposabban
:ldp:Jtenhessék EgJ előre ugyan még csak 50 szakszet ..
\-ezeti tagunk 6-12 éves koru gyermekének nyaralá-Si
lehefőségéről számolhatunk be, De kezdetnek ez ma1 láiJrilis közepén elég, Először- induljon el ez az ötven
gyerme·k Május 15-íg jelentkezzenek a szdi.lök és· le_
hetó1eg nzoli', aldlmek több gye;rmekük v'an és kisebb a

intézőbizottsága

Az AcéLolló még ~llili;:ö<:bk
Vászo11Jkötéisbe kötött:
- eredm,ényeit Acél tanár ut az egyett!lni ifi,usiág véko-n,y
pénZén megvásárollt~:ja. Es tanit, ront. butit és jobhl1"<li
. irányitja nz ifjus·ágol. l\!mden jel akra rnut.at, hogy a
hirhedt AcéLolló éle kicsorlhult és uiár az sem segít
rajta, h0gy még e_gy utolsó doktorá:tust a dé.molnáda
nev4·ben is bele1áktak tE"'Iheve.tel1)i"2n ta1s-olyába, Szak_
'J~ztálYunk a sulyüs fkl hel ő :J da tok b il t.ok,ában átüt a
J;:uJ!tuszminiszterhJ~tz,, ho:g;y ~él emén~ .e· sr.elint Acél El>e'mé:r mé!tóságos t.Rná1 ur nem méltó az ifjuság nevelé_
!;ére, Ug;\ E"'l€'Zt klöve~:eli az ifjuság ts, me-l~ 'l ájöt~, hogy
Acél ut nyiltan és ainttomosan a fasizmus felé csá_
bi!lja őikd. Igy csukódik össze a kllozsdá:sodott, a nHL
,gyar népi d~:mokr.ácia szá:.."Uául ha.sznáJha;':-atlan, eg}-kor
borotvaéles AcéLolló
'
(sz..)

keresetük.,

,
G.}'a.kornoktartási engBdél}ek. A yallás és· közokf.a-

ásügyi miniszter a népjóléti mini~ztt~Etn el egYiet-ér ve, an
szóló 3-2 900--1940 V
K M sz-á.il1U. l'-.-'1.'1dekt 6 §.a és 1:1 gyóg:-,szeJ:észgya;ko;r_
noki gs akorlat szahállyoz,ásáról sz.ó-Jó
4 130-19413-.. V.
K M, sz1ámu rendiele-t 3, §_·a al•ap_ján a.z aláJJ-b fel.sO'nJl-li
g~ógyszEI11t.árvezctő:ket g_~ ógysz-e1 é.::.zgyakoxnok tartásá.•
1a Íelj-ogo.s~·~otta: Hm\ á th Lajos, Gáva, Mátyás Király
gyógy.szreJtárj dT Pnndula Egon, BudApest, IX, Sotok_
sáTLu 35, Sient AntUli g:> ógysz;evtár.
(1913l8·6ü--l.J48
VI. V K M .. IS'Ziám )
egy-etE>:~ni gyógyszetészképz1ésről

Penicillin '1948. á:piilis 7_én a kJö.,:eLkező ikö.;t~!efont
ckapt·á:k a budapesti gyóg) szNtárak: - IlletékiEis ' helyen
if.el.:hivj:ák a gyógysz.Ec:rtlá! ak tula.idono.s·ait és fel-elős,
\ez,~Öi:~ 1 hogy a penicillin u:~ceptek Jdszo:lg-áltatá:sáná11
h.iilönöS:c:Ul nagy,obll mennyiségélm-él, a le_g;!11ag[Yohb kö_
l"Ültekinúéist ltmlUsit.s-ák mert külf-öldi 1felvásár1ásre ha_
mis vények va:nn:ak forgalomhaill A legkisebb gyanu
e:s1et.émJ a rende!lő o-r vossal le kelJ ~nenői iz-t1"21~Ui n rec1eJ_Jt
valódLságált

.

GYóGYSZERÉSZI -SZOB>A A Pápai Pár:z Népi Kollégiumban a gyógysz:erész:i érde.
keltségek biztositottak ugyan néhány helyet a
gyógys"erészhaJlgatók részér e, de ezzel kapcsocsoiatman most igen érdekes terv mer ült fel,
· . Egy négyszemélyes állandó gyógyszerész-szobát
IgazoJási hir-ek Igruzolásr:a kerül április 23-án
akarunk berendezni, Egy kis gyógyszeré~z-att ..
Hadzsí Endre gyóg_yszerész, 1rukik: Kmetty_u l:"i. ~
hont a népi kollégium nagy közösségilben N em
Május 7-én: p'l',, Lig€ti Géza gyógyárunRg_~ ke1 :sl\edő,
lrukik: Tompa._u_ 12.
különleg€iS elbánással, de a közösS<\gi sors és
munka váHalásának minden előnyével é:s hát.JELEN'l'KEZÉSI FELHIVAS. FelLétjük
.rányávwL Ez a terv még 2Jlli&i fagant m'1,g, csak
a
40-50
éve.s szolgá]:ati idő;vel rendelkező
• , most \"an kialakulóban, de már is minden regyógyszertári dolgozókat, hogy május 15-éig
. ményünk meg van rá, hogy n001 áll meg az elirásban jelentkezzenek "A Gyógyszetész" szergondohísnál, hanem egyre közelebb jut a meg.
kesztőségében.
Irják le rövid önéletrajzukat és
Ennek gondoskodása ér d eloében
csatolják
hozzá
szaigálati éveik hivatalos igazo
inditanunk Felhivjuk az, összes
lását. E nagymultu munkáiltársaiuk közül akar.
' ~):ó~ys:<eréS:li érdeloeltségeket, hogy adománya_
juk kivál'a!i\ztani wzokat, abiket a Centenáriumi
járuljanak hozzá, hogy a gyógyszerész.
évben jutalmazá,sra felterjesztünk vagy a ma..
négy lakója nü1~él előbb beköltözhessék
gunk módján és lehetőségei szerint szakmai ju.,
a célra H ar ang,i Sándor kar>társunk, "A , talomban részesitünk Jelentkezési határidő:
felelős szerkesZtéíje ezer forintot.
1948. máiu'a 15 .
njánlott feL A gyüj,tést tehát ezzel az' 1000 . SZABADSÁGVESZTES Szal{sze1vezetünk ideigle_
forinttal meginditjuk és ,,A Gyógyszerész"
nes int'ézőbizot.tság<ll azzal a feltf'tjesztéssel fo1dult a
Népjóléti miniszt.étiumhoz, !hogy ne kaphassa vissza
szerk€s~tősége vá t j a és minden alkalommal Je.
gJógyszer-tári jogositlányát az a 1gróg,}s1-erész aldt
· az ezután érkező adományakat Egészen a
az igazoló bizottság vagy -a Népbiróság bármilyen sza ..
négysremélyre berendezett gyógyszerész.-szobru
badsag, esztésre is itélt E ifelterfeszt,és lényege csak a
~i szakmánkban lenne, uj it-ás Más teriileten sehol sem

A GYŐG
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Magyar Gyógyszerészek Centenáriumi Bizottsága
Bu.dapest,

vu.,

Telefon:

Akácia ucca. 45.

Borsodvármegye Erzsébet Közkórház
8lLi~1948 .

Péresi L. Is h án: Cikkso-r-oz-atod utOlsó 1·észét ·cs..'ik
a _jöv·ő számunkban kö~ölh~t,jük .;EJ.nézéS!::rlet kérjük és
a to1 ábbi munká-:;s-ágqdat

Pályazati.o.ilinieimén y.
A. vezet€sem alatt állá

Borsodv<irmegyei Et7.sébet1

Közkótháznál
!<GY GYóGYSZERÉSZI ÁLLÁSRA PÁLYÁZA'! OT
HIRDETEK
Az állás javadahnazását ·a 71HWjl945. N. M sz
rendelet szabályozza.. A ....pályázók szabályszezü p~lyá.
zati kenényeik:;~t az lVl O. szemléberi közö.l.t\ szátu~ista
1-12 sorszám szelinti olimányokkal felszerelve, f. é'i
április hó 30-án déli 12 óráig Borso<hánnegye ~aLspán
jahoz cimezve, az Erzsébet kórház igazgatóságához
nyuj:tsák be.,
Ha a pályázó köZszolgálatban áll, ugy a 2, 31 4, 5
és ll. pontokban előirt okmán;}okatJ. kell csatolni, kér~
\éllJ·ét felettes. hatóSága (UJtján. törzSlapja csatolásával
nyujtiSa be .
Későn érl{ező vagy hiányosan felSzerelt pályázatok
figyelembe nem vehetők.
Miskolc, 1948. ~árcius hó 30.
Dr. TóTH JóZSEF
,egyetemi magántanár
igazgatói IH?.íendőkl{el ·megb! főorvos .

-

fordulhat elő, hogy me:gvont állanú ]ogos:tv<inlokat
ugyanazokna!{ a tlOlitikailag bünös személyelmek adják
vissza, akiktől hasonló okol{ miatt ~egyszer már eiveL
ték.
MUNKÁSEGYSÉG Ennek jegyében ült! össz,e elő
ezör a gJógYszer~-ári dolgozók két munkáspártja a
Swciálde~.uol{rata_párt .József_köruti helyiségében
A
Hépes gyülé,s~ H a r ·tm a n n :Tivadar kartársunk
általáilos politikal ~s :szal{mai tájékOztatója nyiJotta
meg Utána F ö l d e s Mihály országgyűlési b'épvíseiő elvtársunknak hatainlas besZJéde következett, mely
szeHemi erejével és átfogó lendületé~el magával ra.gadta az egész hallgatóságot . Vatóságos kis oknyomozó
tör{knelm_et ado-tt anól, hog,}' lllli történt, núlyen hibák,
bajo~ .<ár·talmas törekvések, amig a1 szo.ciátdemokrata_
párt J..<:gutóbbi kmigresszusa az eg:)séges munkáspárt
megalakitása mellett foglalt állást Egy igen érde_
kes m'egállapitását csak 13!Zért' emeljük Id. hogy toHibb
i-s ui!élJ·ebben. emlékezhc.ssünk, rá.
,,Mit mond a bur·zsoa 't
Dögöljön meg min_denki,
csak ~n éljek
És ~it. mondunk mi? Éljen Hljindenki, hogy én il
élhessek."
Nincsene!{ csodák, - mondotta Földes elvtársunk
- csak munka. fVan, erő, akarat és céUudatosSág .
F ö l d e s l\lihály elvtárs után S o l t elvtárs
már csak an·a a m>egá!lapitfisra szoritkozha.t, hogy a
szociáldemoluata .. párt baloldala mindig élesen szemben
állt a jobboldal hOrniaszt-ó törekvéseivel.
(sz)

. IBinél 4 békebeli felk~Q€.uei áll
lJ. oeuói rernidkezdsére
Megvette Éc:::y Zsolt gyógyszmész elvtárs a
peSti ,,Báthory'' g;yógy.sL.IC:iJ.lár volt tula,idon:osa. a
pesti VII k.e1. KilálJ _utca' 53 SZiám alatiL l!éWÖ r~ili<>~ttti
gyógyszu:tálnaJk Bitó Ist1.ánnÉ és Öz1 Spiegei G>1Üimé
tulajdonát képező rés:tá:
GJógyszertárat b~relnék kauciáru föld,
leg pénziben
S z e k é 1 E n d r e gy.Sg:rs~:e; <;sz:
Kiskum.halas
Egy darab Ill-ik Iüadásu :Magyar Glógys:<eriÚ;Jny 1/
kiadóhiva.-t_a1m1ikb:rn mc-gbi.zásbÓl eladó,
Budap;:sti drogéria, régi i,smer~ cég, eladó!
kiadóhi,,a.falban
EgyJeti vények, havoll!k<é.nti taksálását és; ~~~~~:;::
sá.t elvállajuk. - Cim a. kia.dó'hi\·a!ta.Lban "·
je~Lgére,

Megvéte~r·e li:eresel;:

I/111 kiadásu ~~~!.~~·~;;:;•
fekete j·~aksát, l Pill gépet és l'wbor
Cim: "M.egváluÓ''-gyúgye.teJ tár, Páity (P•e~St m. ).
Nem gyÓ~'SZ~l·ész tulajdonában lévő Deiiljoguc
gyógyszedára.t keresünk meg\ételre, jóforgalmu vátOsi sz1em!él:yjogu iS. - Ci.c."ll .a kü;délhb,._.·
1935..~ö.s

~. Y., (ir. KiebelsbetS·II.
J e h f ll ll
121-·Htl, iUl-Uli

í'ohltatl cl1111: Pharmachemia 8 u

"p 0 st· . ·.

"

Simonyi

Uj!

P~

gyógyárunagykeresked6

TeMntGJ + msnyólc + dextrin·mollos4

Budapest, VI., J64mf.t4r 3

ll CT 0-RI ZIN

Woldheim tabletta és tea magyarországi
lerolcato
, A• összes b e l·· és ldi l f ö l d l
!1YÓgyszerl<ül5nlegességeket,

drogo!, chemikcíH6t raldórról
S%ÓIIit.
Gyors és pontos expedi6lfi
helyben és vidékre.
'.ielefoR: 123·269

normál csecsenu5 táplálék.
Me{pÖIGII o IIWIQbiahotó tGj beszerzth f1 eit 4s efraffés6ML: eonc!f&t.

Korl6tlon mnnyiségben kapható .

taltan
A nagyhalászi ( Szaboiles m) ,,Turul"
~e~eté.Siét át\·et11em
Felikéren t m IJlda:z-okat, 1öikn1Eik
f.entnevewtüe gyógyszleTt:JáJ·nál jogos kö\'ete1ésük
~zt 8 napon belül
,,'Tmul'' .gyógyszeri..ár,
eimen j•EiltnLsék be met t a k:és&bb ér keZD köveJWIJil.selret
ne~ fngom tekitt· etbe venni

Megjelenik havonta kétszer.
és kiadóhivatal.
VII, Akácfa-u. 43, l 2,
Telefon: 422~126
Hivatalos órák: d, u 4-6-ig
Felelős sze11kresztő és kiadó:
HARANGI SÁNDOR
Telefon: 344~311
Szerkeszt:i:
SZÉKEI,Y .JEN ő
Telefon: 162~8'56 .
Laptulajdonos:
a M M Sz Szaksz-en'ezete Gyógyszeúári Dc•lg<Jz<Í•II:'
Szakosztálya

-CHINOIN

Szerkesztőség

nyomdája,

(d i aethylbro maceiylcarbamid)

Tabietttk:
10 x 0,5 9'
20 x O.i g

