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KÖSZÖNTJÜK ÚJ KOSSUTH-DÚASUNKAT,
E KOR HŐSÉT
m Oums-Egészségiigyi Szakszelvezet főlitJ,áia Kossuth-dljal
Jwpoll. Weil Emil doMoiban olyan érdemeket és olyan ernbeli jnla/mazlak, akine/; a felszabadulás óla fölmó helellenii/ komoly szeiCpe voll abban, hogy ma mái nemcsak az 01 uusludomány, hanem az egész magym hözegészségügy leljes hatveJejével miiködhelik a magym
nép egészsége es fuiemelése éldekében O ll J{ á 1 u l y népjóléli miniszterünknek, /{(izegészségügyiin/; legfőbb Őlénel. és ilányilójána/; --Weil Emil dr a legótelwsrbb és fáiadiw/al/an

Wei l

E m1 l

!Ú,,

.segíiiitál sa
Weil Emil nem szónol.ol. hanem be~a!lgel. Elmondja az esemcnye/;c/ Ami/wi a hangJa
fölemel/.ed!l•. átmelegszil. ~ nund1g ua/ami belső tűz, a mi nagy iigyiin/;ót uali! /el/;esedes
füli ól De ez a tulaJdonsága egyúttal Wejl Emil egész egyéniségél is meghalálozza,
C s e L e k v ő e m b e 1. Az új idők, a szabadság országának építő hm co sa
Amikoi kiáll a nyilvánosság elé, csak az e/vegzetl munká1ól számol be, csak az eiedményeket Ialwsga!Ja egymás me/lé De mimlig épit, nlindig úi láo/alolwl nyil meg a köz-egeszsegíigy dolgozó! előtt
Csak ak/,ul méJ hetnők le Wei l Em i l d1-nak, az Owos-Egészségiigyi Szaliszet vezet
főtilkói án al. po/iilkar, szet vezési, tudományos es tudománypolili/;ai vonalon !légzett nagyszabású munkáját, ha uisszaidézzzik a lelki I omo/wt melueke< a felszabadulás óta ellakwiloll
és újjáépitett - a hözegészségiigy éldelu!ben
Ma~ Weil Emil látható és láthatatlan feJe és ü ányilója 35 OOO egészségügyi dolgozónak
lis az is az ő éldeme. hogy egy nagy ügy éldekében mindig a legmegfelellíbb. a legkitűnőbb
munkatá1 sakkai vette magát kö1 iil. Ma !éoedheteilen biztonsággal áll a számban és súlyban
megnöve/.edetl szakszeJvezel élén és mint a jó hadvezh, pontosan tudja. hoqy ezl ar eii!l
mi1u!nl mmgósítsa a magym nep egészsege sza/gálatában
Weil Emil d1. neve és szeme/ye ma fogalonL Pé/daMpe a hiisegne/;, 11 /;óvelkezclesseyne/;,
bölcseségnek, áldozatuállalámal; és embersznelelnek. \fi pedig 1sak ÜI!Iendezheliink, hogy
egyiitt dolgozhalun/; vele, segítőtársai leheliink az ő jól megszCJuezett közegeszségzigyi
táboJában és köszöntjiik új Kossuth dijasun!.al, e /w1 hősét • az embeít, a wdósl, a szovezőt
Weil Emil d1 főtitkár elvfiu mnkat
(sz)

]61

.n Gy6gyszerész
.h Gy6gyszerész

Több, jobb tudással, oktatással
Sc h 11 l ek E l em é 1 dI egyelemi piofesszol,
a kiuáló tudós kitiintelése nemcsak az ő nagyszel ií
eiedményeit Jzlla/mazza, nem csak az ő Aülön fém-.
jelzése népi demolaáciánk I észbő/, hanem amellelt
talán kiemelése az egész gyógyszei észi pályának is.
Me1t Schu/ek piofesszor még ma is minden megnyilatkozásában, egész tudományos munkássáqában
elsősai ban gyógyszer ész
A GYÓGYSZERF~SZEI SZEMPO!\TJÁBÓL
'1 endkívül szelencsesnek mondhac6, hogy Sch u-·,
lek Elemér tanulmányai befejeztevel nem mar adt az egyetemen.. Elhelyezkedési lehetősége
az Ül szágos Közegészségügyi Intézet felé vitte,
ahol annak a nehéz pl oblémának a megoldásával bízták meg, hogy a modem gyógyszer és
sjJeciálitás ellenőrzést szervezze me;:. 1927-hen
a helyzet az vo)t, hogy a gyógyszerellenőizés"
eltekintve néhány külföldi p óbálkozástó1, cs' k
a magisz!! á lis gyógyszer ek gyógyszerkönyv\
vizsgálatára szorítkozott A gyógyszertárak Ieceptmai munkájának és az egyre nagyobb
számmal keletkező. gyári specialitasok ellen,
őrzése azonban lelvetette azt az analitikai
problémát, hogy miként lehet és kell gyógyszer 1
keverékekben minden egyes alka.trészt kimutatni, illetve meghatározni.. Ei'~n ~ a tér en,
Schulek Elemf,r úttörő munkát végzett Azt
kellett végeznie, ha a reúbízott feladatot meg
akaita oldani. Tudományos problémáit tehát
a gyakorlati élet maga szolgáltatta és őt mindig
egy meghatározott feladat elé állítotte, Schulek
Elemér tehát nem a maga kedvtelé/;e és .a tudományban önmagáért való gyönyörködésből
választoU a éi dcldédési t ei ü letét, hanem széles,
kör ü elméleti tudását a mindennapi élet által
feladott k(~rdesek megoldasáJa kellett heállítánia .
. llGY IUDÖS SZÁllÁRA
saját énleldődési kö1éről \'aló Jr.mondás áldozatá tra},
de annál nagyobb _sikerrel oldotta meg ezt a feladatot!
md~rnek csalnwm két él·tizt~dig állott szolgálatában.
Ez alatt. az idő alatt Schuh~k Elemérnek bőségestm
nyíloU allwlma arra, hog!r a D!rógyszel'észi -l<énlfa
reális sziikségleteit megismerje.. .1\'lunkássága il'im!'t
1nutatott a külfüld hasonló kezdeméll!'CZé~einek is,
s azol< köz(~ a 9!'Óg~rszei'szal{él'től{ közé tm'1.ozik!
:1kiknek l élem én~ ét li:üliiHdről is számtalan esetheu
kikérik Alódszerei széleskörií alkalmazást nyNnek~
ami a módszerek szellemes eg~·szerűségét. és mcghízltatóságát. igazo)ja. ::\Iint a m:aJwr}a{.j köve(e}méll~Tek]W]
teljesen tisztában léYő tudós, módszm"eiben Uí'm
törekedt't.t .minden áwn a klasszikus pontosságra, m('gelégr-d(~tt_~ ha a pontosság a y~ akorlati követelménreknr k
mt'gf~lelt~ tiszout lwmplikált esetekfwnis mindig ol~mn
t~ljárást dolgozolt ki, amely ne nl móndotf <·södöt más í'] ..
lenőrzők kezében sem .. Xr-mzetközi g~'ÓY!'szerészi lmpf~snlatai révén tisztában van a modern O!'ÓQ_jSZt:üészM
napi prolJlémáhal~ mind a g~ógrszerli:önpi módszer(']{
model'nizálúsa, mind a fH-'Ó9!'SZCI"speciálitásolí terén.
Ezért mondhatt'i I'endkhiil szerencsésne.k, hog~' Schnick
I~h~mér a g}'alt:mlati élet iskoláját végigjárva~ lett.
egyetemi tanár, ahol innnár tudománros ambíeióinak
is <'ll"get tf'lH~t mind oktatási~ mind kutatási tf'l'("D.
:1

ellenben a ,·aiÓság iránti nndkhüli érzéké\'el és a
\·aló é-let ismNelében a most felinerülö g~róg!lszerészi
problémákat úgy tudja megoldani. mint aiwQ\, azokra
tényleg szükség ,·an.
·~

NEKUNK 1l1AGY AR
GYÓGYSZERÉSZEKNEK
'

IendMvül jelentős, hogy éppen ő az, aki az V ..
.'Ylagym Gyógyszei köny o Szer ke sztőbizottságiínak
é/en áll Tudományos fejlődése és a gyakorlati
élettel való szoios kapcsolata biztosíték an a, hogy
az V. Gyógysw kdnyv is leljesen a modem gyógyszer könyvektől elv á! t követelmények szellemében
S?Ülelik meg és ezzel a külfö/d felé is bizonyítja a
Jiagyar ggógyswészet tudományos súlyát..
AZ ELSŐ .!UT ALOM
Schulek professzor apja is gyógyszerész volt
A trencsénmegyei Poroszkában (most Pruszka),
ahol a patikájnk volt, alig lakott több mint ezer
lélek
'
Kezdettől a gyógyszerészi pályára készültem és már kis gimnazista kor omban nagy
kedvvel dolgozgattam a patikában. Sokan voltunk testvérek és így engem is kiadtak kosztra,
így is erettségiztem . Apám igen lelkes, kiváló
gyugyszerész volt. Az első világhábm ú után ö
lett Pozsonyban a szlovák gyógyszerész egyesület elnöke . Azt is elárulom, hogy apám nem
volt nagy hm átja a gyakarnoki tanfolyamnak
Igy történt, hogy a tanfolyam meghallgatása
nélkül jelentkeztem vizsgára. Winkler profeszszm, aki ekkor először vizsgáztatott, annyir a el
volt r:'gadtatva, hogy a saját zsebéből egy 10
koronas arannyal JUtalmazott

ZAVAROS EGYETEMI ÉVEK
Igy kel ültem ősszel egyetemi e. Persze
szombalon vasámap Ai segíte'st válla/tam, hogzJ
fenn tudjam magam tallani. Bugmszky annyi/á
meg volt velem elégedve, lz ogy félévkol nem ak w ta
elhinni, hogy patikus vagyo/;
Az els/J világlzábm úban 1914-1918-ig lwtonáslwdik Schu/eli Elem éJ.. Közben tánulmányi
szabadság, beiwtlwzás, vizsga . Winl<ler professzor
ilyen/{ 01 mondta egyszei Sclmlek gyógyszer észhallgatónak . - Tessék csak nyugodtan elmenni.
A kegyed inde.xél akko I is alá ú om, ha egyszer sem.
jön el az előadásom/a.
A diplomáját is úgy
sze1ezte meg, hogy 1.918-ban zíjabb tanulmányi
szabadságol Aapotl.
.Mint lwlona egy táboi i kó1lzáz labmatóriumá·ban dolgozi!; Staniszlauban, majd Lembe1gben
Reiclzel piofesszOl me/lett . A végen, mint nem okleveles gyógyszer ész, egyedül vezeti a la bm aló I iz1m
kemiai osztályát. Patikában ugyanis azért nem
dolgozhatott, me1 t még nem voll diplomája

.·.•HULEK ELEMÉR DOKTOR
SCűLFÖLDÖN ~
.
.
, nuái 'ában jelentkezik Wmkler pro~
K
~· 191\l~okto]ránsnalc (Egyetemi kar.tarsm
fésszorn~ " "sen Bayer Antal d1 -1 ól em!ekezik
közűl. kulon~gy szei·etetteL) Winkler mmdeníneg Igen na me!! ett akarta tal tani, de nem
képpel\ :nltésöbh mégis úgy ,intézték, hogy. ott
· volt~~
tt ayakornoknak 1920-ban gyo!p'mar~ Ia J~toi," majd egészer; 1925.~Ig tan~I
szei.lSZ~~kor Jetesült az Orszagos Kozegesz~~g. seged. . 8
hová Vámossv professzor apn,ügyi I~=[ f' 1~ajd amerikai' ösztöndíjjal l 926
!.otta; . 1 Y ~ptemberig künn van Amerrkaban,
. j~n~arto s:n enrilpai tanulmányútJa mdnl
maJd ·.onn Tschirch mellett, Zürichben EderSchweizhenl
. ~ msnál Hollandwhan Van
"l Ber lm Jen 1 110
'
. ·
1 ·1 d J
.,ne ',
Jlett Londonban
. G1 emese me
oItahe n~e ~, m~j'usában ér veget ]dilföldi tanul-

?i

1" 2

Kiilföldi viszonylatban a gyógyszei könyvekben számos gyógyszewizsgálat ::-. Sch~lek p1.o ..
jesszoz munkája. A. Ne~nzetkou Gyogyszeresz
Szövet.ség kiadásában, meg;elenl: »Unt';rsz:c!rungs
metoden fiil AI znezspezzalzlaten« wnu ko ny v
eliárúsainak jelentékeny Iészén ugy<;ncs~k meg-·
találjuk Kossutlz-díjas tudósunk kezJegyet Megállapítja, hogy a . Jwzszerű modem_, gy?gys;~~~
ellenőrzés alapja lllf';eil, ~!agyarai skagl ol s_ar
maúk (Nem mondJa .: talem. J
CE!\TRALIS PROBLÉMÁJA
az y Magyar Gyógyszerkönyv, melyet belső
munkatá1sá\ al, d! Végh Antallal szc.retne :r;r:
nél előbb tető alá hozni: Remelr, hogy JOVO
tavaszra elkészülnek vele, tennészetesen, a szer·kesztőbizottság köz! emüködéséwl

/'VTVEPJ,ÉSER '>OROZ AT A.
Amióta Sc/w/e/; pio(esszoi 11!2!/Á,<ip/a a {{os:
szzzh-dijal, azóta szin!e w ad fele. palyan/, es <L
NÉHÁNY DOLGOZAT
olszág minden tudomanya s egyespietenek sze zetet=
és megbecsülése A T u d 0 lll a 11 ,Y 0 s . A k a
'b
1
·
ez,e··1·
n"
OKI
kemiai
192'1 augusztusa an \!ll ~ 1 '~
d
é lll i d i e l lll es z e t lu d o lll ,a /1 ll l o .s z·
• • J·· uezelo"J'e've' E müködeset csak 1944-ben
· ma
' 11·z l á lz] a e 1n ö k é u é v á l a s z t 1 a A. (Jyo~y
os"•talzJana'
'
bb
d J· l;·on a má1 a vezetese
l amna a a, e e'
z· El " s-ez dsztudományi Tál saság vezetősége meqlzzli unz :"'l t a legmagasabb szinvona/1 ~ eme L . , so
~s~~1~tai
az alkalmazali gyúgyszeJeszek la~Jaban ,;epségen köszfinti fel Sch u lek professzo~'[ . A,z
0
• ·
a ai kémikus folyóiratban Jelenne meg . Orszá[ws Gyógyszei ész Egyeszz.Zet .vacsor ~lan
;;~lküljoldi dolgozaiát, doktali dissw- Fu n' 1, .József kartá1sw.rk ecsetelz tudownk ':d~=
meit Uguancsak ill nyllalkun/, mey a sz,ak>ze
"," .. "t
Phwmazeulische Zenilalhalle kozlz
.: 1· 'szből H a 1 tm a 1111 Tivadar lwztwswzk,
tacwJa al· 1923 b<In a Zeitscluifl fiiz analziJsche "'·'e
le
'i·
ho .qu·', az_
UgzJancsa '
~' .
· .
' ·1
Cl . , ' [kéri és közzéadJa egyik tanulmanya . ki ezt az af/w/mal is felhaszz~a Jll w la,
1
~~~~~~~e S~lwlek P' ofesszni különlegesen. so!a a lm l iin 11epelt példáján _ a mmel magasabb gyogJ
" Y . Kismenm]iségű hyd1 ogencya!ud ~s hydro- szuész-kildpzés me/lett szálljon sikza. , G U~ r(,zme
ma t i László kar tá I wnk ? ME.fESZ if!fogy·
·' meghal az o·asa
<<
·· '' anid 1·adometnas
L ··
··
qen ll nocy
· 1·
· J 'l szuész ifjúságának üdoozletel tolmacso/Ja
,
Sclwle/, pi ofesszoz ma~ a e"! elz . ". meg ,e
,
Schu/ek piofesszoi. (oga?almat :esz, hogy
dolgozaiál, melyel még tanwseged Jwraban csz- mindig és minden tudasa!, ugy l?'tn. edd!Y·..a
nálf
'övöbe'n is · 0 gyóqyszei észet s;:olgalataba all.liJa
l A polyslllfitl<én jadomc/z i ás meghatáw- ~s mi11dent elkövet a I_H.ii~él, ,magasabb gyog!!szel észi kiképzés megl!alosztasaez l.
zúso.
2 Az w sen meglza/ázozása oiganilws vegyii\ TUDÓS GO!'\DTALAN ÉLETE
lelekben
·
A Magyar Dolgozók Pártja jaHsl~t~ra
,
k e1r en
, d e!te' hogy legluvalobh
l~onnanyzatun
1
AZ OKINÁL
tudósaink havi 3850 forint fizet~st kap l ana':
a gyógyszerkülbnlegessegekkel és az dkészítet~ Ezek között van új Kossuth-.dr]aS tuct.osun~.
gyógyszerek vizsgálatával !oglalkozrlc Itt ': S h lek professzor is Errol kulonben o maga
c u nyilatkozik
·
ben -·
a S
, za b a d N·
i ·ep.. ,
ígv
főként az alkaloida, vitamm, paraamma benzol
.
.
A
tzzdománzJOS
munka
megkönnyztesen,
sulfamid es chinonok vizsgálata áll nundenre
a tudós nyugodt meq'Cllzetésén kivzil, amzt a mag~
kiterjedő érdeklődese homlokteJében Az ott
sabb fizetés táisaimnak és nekem zs Jelent, .m~g
'egzett vizsgálatokkal ~z akkor meg fejletlen egy szemponlal Idoának kilza1IgsúlY,ozm · i~Z '~f~/
analitikát kellett Inalakitama
sligos kiválasztás szempaniJai Fuqg,el!enul a.. ~ ,
lzo[JY valaki p1 ofess;oi v,agy .sem, lazaiolag muk~l
désél mér Zegelve allapztottak I_Heg a maga~a. ~
MOST
tési A. Tudományos Tanocs a demokwn;,
lőkimt a halogen veg:yületck vizsgálatáva~ f?gc~Ltűzéseinel,
megjelelően a valóságos mun~at
lalkozik, különösen a brómmal Jde,r;Ieg fokent
'utalmazla. A dolgozók áldozatot hozta/~ ~ luc 0 ~
.~ halonen cvaniclok elektromena]aval. De
;nányért _ nekünk tudósoknak ezt mellany?lnz
~okat f~glalkÖztat, így mondja, . bennunket a kell,. jobb, több munkával, ~ldatással, nevelessel
r edox indikátOI ok kérdése. Ezek kozo~t leg- kell segítségére szelnunk az oreves tenmek.
inkább az azofestékek redox tulajdonsagar.
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Céltudatos közegészségügyi cselekedet
. A JELJ!!VLEG eruényben lévő, új1endszerií
'l?ogv;zei eszkepze_s eleibelépéséT g a magym gyógys~ensc~. oktatasboi telf.esen hiányzott a - gyógysaihalas!a~l Szomoru, de el nem tapadható tény,
ho?y a ;egr 1endsze1ben lukepzett gyogyszeié<izeink
m_u~dent mfg!ar;ulhattak,,. qmi a gyógysznek ei edeset, muwseget, chemwJaf és elkészítését illeti.
~e sen;mli _ser:' lm~ulhattak- fl'eg an ól, hogy az
alta_ lu/, elkeszliett es /;TS;olga Itatott gyógysm eket
m1ert rendelt_e az o1vos es. hogy ezek az anyagok
1wgyan /,uzdlk le a betegsegeliel, illetve azok tüne1ez 1.

Gyógyszerész

----·-""'""-~

a hatástan tulajdonképpen tudományos mo 7 aik
r;'ely a~wt~miából, kórtanból, bioclzemiából Ú
elettanboi osszdett . . Ezek a tantárgyak a I ég·
rendszei ~en ~.egzettek I ész ér e idegenek Felada~
tunk /~hat _elso sor ban az, ; ·~:: ezen alapfogalmakat
~~th elo en es ;lem urdatóan helyezzük a tul a 'don/,eppenz. lzatasta~zz 1smerletések bevezetőjébel
KOZLEZVIENYEINK minden szempontra
/lg~elemm~l lesznek úgy, hogy a gyógyszer ész
ei lek es e_qesz~t fog J;apnj
·
, BIZVAST RE.VIENYKEDÜNK, hogy a
gyogys~eiesztar.sadalom részéről az érdeldődés Ú
Ianulm akwas, ~endíthetellen és komoly lesz.
Eue JOfgal szam1tunk wmak az érdeklődésnek
'sme~ eteben, am ll az egyetemi oktatás és az esetenkent tartott előadások kapcsán nagy örömmel
tapasztallunk.
·
.
AZT
HISZEM,
NEM
KELL
Jm,. 1o....
le
k·
,
~
nos_
1
:flper; .' u;mgsulvoz;li a jobb tudásból adódó jóeic_es e_Ilel"!t, am1 foleg gyógyszerészi f.og lelkileg
g~.cda~lianz akkOI, amikOI a gyógyszer flkésziieset es faszolgá/latását nem mechanikus és me1~
l,an.tllzs , a!ilu~nak, _ha_n~;n célt'!datos, a betegen
ua lo seq1tes /~ny eget er tv lwzegeszsegüqyi cselek e-·
detnek foma erezni.
EliliEZ A MI RÉSZÜNKRŐL megvan
a lelhes Jvzndul~t és csali ezt és nem többet kérünk
a. gyogys~eiesztarsadalomtól is. Ha ez igy lesz,
JO munkai fogunk v~gezni
Fritz Gusztáv dr.
eqy. c. ric taná1

, SOKA TARTOTT a küzdelem a mmadisagban meggyolw ez ett felfogással amig vég1e
!9.35-ben pken;ll keresztülvinni, hogy e sarok
ll o~a rr:agantanm i előaqásait vegre úgy h il de/bette,
»l~ l s e! l e l 1 g y ó q y s z e. r t a n
g y óg y _
s • e I es z h a ll g a t ok 1 g e n y e i 1 e t ek; nt e l t e.l« - M~g volt !dive a jég és agyógyszerészhallgal?k n~mJ" erdel<lődése a tárgy ii án t, valamini
a l_ovabbkep,z_o _lmiZusok lanrendjébe beiktatott
hat~_stan~ eloada~ok közkedveltsége a még Mtelhedoket lS meggy oz te aii ól, hogy tovább ha-lasztani
nem lehel, kötel ez ő tantárggyá kell tenni a hatáslant..
. ". A Gf'ÓGYSZERf;SZET _mint tudomány az
1do/, sown nagyot valtozoll es nyomon követte
az. éleilan i és kói,Iani kutatás haÍadását. Megs~wzl ~mp~rzfws ulon szn zeit gyógytapaszlalaiok
hlszolg~lojav~ lenni. és. a gyógyszertár galenikus
pi epm alumaz melle mznd nagyobb és nagyobb
l? meg be s~r al, ozlak az expeJimentá/is oI voschemiai
es syntheii!ws clwmiai hutatás kitezmelle új gyógyszerele
' ··
Megkezdte működéHét
ÉS A GYÓGYSZERÉSZ é1ezni kezdte
a XX/3. gyógyanyagelienőrzési osztál y
hogy le .fog 11101 adni, Iza lmmlmányait nem ter:
. J\ szocializ!~lust építő országban a diósgyőri
Jesztz ln azok fele a t~dományágal' felé, melye/,- ~cpg:ym
dolgozomak felhívására kb. 1500 gyárban
rz:k zsm;I ;te .m?gyqrazat~t ad a napi ól-napra Indult meg a munkaverseny. E forradalmi tempójú
Séaporodo llJ keszztm~nyek a/tal feladati >imiéri«--e.
v~r.senynek nemcsak a többmunka vállalása volt á
celJa, de a_fokozottabb tempóban jobbat és szebbet is
, lfOGY A GYOGYSZEREK HATAST Aproduká.I!l1. a~ elkövetkezendő hónapokban
l\1Al\ Al{ ~sme1 ;te elengedhelellen követelmény,
.. ..(\- )~ es Jobb ·munka egyik feltétele a .hibák kiefelett tobbe ~-1tanak nincs helye, efelett döntött kuszobol~.se, a selejte~,. hibás ru unkadarabok számá··
na~ lec.:s?kken~~se., Eszsze-~-ü munkabeosztás és az
az, ~JI endszel ~l gyóg!jszeré~zkép.zés és. az ű jrend
sze} u dlplolflaval k1~e1 ul? gyogysw;sz a fem- an J ag_n;;tk a szuks~ghez met·ten a legcélszerűbb fel, egyszoyal takarékosság a végletekig.
rdezett »mzerl((-]e mm konnyen talalja meg a h~sznalasa_,
Mmden hrbasan keszített munkadarabbal minden
feleletet.
f~I~slcgesen cipocsékolt anyaggal a közösslget károÜGY ÉREZZÜK AZONBAN, ezzel még ;'Ht]uk meg,, a közvagyonnal szemben elkövetett lelkihátráltatjuk a szocializmus valóra-·
nem. tettunl; meg 1111ndent az ügy éldekében és rs~ne!c~lenseggel
valtasanak idejét
]{ef 1gen,.ton/~S feladai SÜige/, megpedig a regi
__ Az OI_I kebelében most megalakuló XX/3-as
I_endszCI,"; klf<epze~t nyert gyógyszeJ észek aklatás a ?Sztalyna~,( e,rpcl~ a fentiekre való hivatkozással van
Igen felc!osscgtel]es feladata a szacialista munkavere;s az UJ k1l<epzesben részesültek toVábbképzése
lVICit a tudomány halad, feltartóziatlzatallanul és seny SOl_'~n. _Ez az .?sztál;y van hivatva a gyógyanvageszszeru felhasználását ellenőiizni országos
gyo1 san, ha pedig nem követjük nyomon - le- f~gyasztas
VISZOI_J-yla~b~n. Enne!( az __ osztálynak_ lesz kötelessége
maradunk.
~ne~vrzs~alm az Intezet osszes raktaraiban rcndelő
C:ÉLUNK AZ, hogy az oktató 1észben, jól n~teze~eJben, kórházaiban, hogy az orvosi véleménYemegual?galo!,t (ejez.etsl;ben, .az ~lapfogalmak köny- zes utan ezekhez az intézményekhez eljuttatott avógya~l!ag g;m?os raktár~zás és kezelés után olya~~mér
nyen ~riheto tala/asaval polalJuk a régi rendszei- tekbet;~
es allapotban JUsson az arra hivatottak és reá
~en ".egzet.te/; lliÓiy_ait es az .-"i r end sz er ben vég- szo~ulok kez~I~ez, hogy azok ilyen feltételek méllett
~ ettek tovabbkepzesel zsme1 tet o közleményekkel és va~a epwsznalasa minél több dalgozót adjon vissza
eg~szsegben annak a közösségnek, melynek akarása,
1 efewtumok adásával szalgáljuk
·
erőltetett I~unkatempóban eléri célját, a szacialista il FELADilT nem hönnyű, mnl hiszen Magyatorszagot (üTI Híradó) Eartmann Tivadar

---

Néhány előirat az orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz
használatos reagensek elkészítéséhez
Több kartárs fmdult hozzánk azza! a ké-réssel, hogy közöljük néhány reagens előiratál
Ismeretes, hogy a IV. Magyar Gyógyszerkönyv
a IX. fejezetben sorolja fel a gyógyszerkönyvben előü t kémiai viz, gálatokhoz szükséges
reagenseket és leírja azok elkészítésének móct-ját is. Ugyanebben a fejezetben találjuk meg a
>>pathologiai, mikrobiológiai és egyéb orvosi
vizsgálatokhoz használatosabb kémlőszerek és
festőoldatok« közül több oldat elkészítésének
leírását is (pL Fehling, Nylander, Günsburg,
Hayem, Türck stb.. oldatok).
Az alábbiakban a gyógyszerkönyv említett
fejezetének mintegy kiegészítéseképpen közöljük néhány olyan reagens előiratát, amelyek
főként az or vo si laboratóriumban használatosak és ezeket az orvos (kórház, orvosi labmató·rium) vény formájában írja fel, esetleg csak a
reagens nevét j elzi az aikatr és zek és ezek menynyiségének megjelölése nélküL Célszerű, ha a
gyógyszerész szaktudása alapján ilyen esetben
el is tudja készíteni a reagenst és ismeri annak
elő it a tát. E tekintetben nyujt segítséget az itt
követkerő néhány, betűrendben közölt reagens
előirat. Az összegyűjtésben felhasználtuk a budapesti klinikák laboratóriumaiban gyakrabban
használt reagensek előiratát is . Hangsúlyozzuk,
hogy a gyógyszell<önyvben a reagensek között
leírtakat nem közöljük és a reakció elvégzésé-nek módját sem ismertetjük, mert az ilyen vizsgálatokat általában nem a gyógyszerész végzi
és a vizsgálatok részletes leírása s ismertetése
egy rövid közleményben nem oldható meg..
A reagens neve mellett jelezzük azt hogy
az oldatot milyen vizsgálathoz használják fel,
mert egy-egy név alatt gyákran többféle vizsgálathoz használatos, különböző összetételü
reagens is sz er epel.
,
Bang-oldat vércukor meghatározáshoz: 1 )
telített kaliumchlorid-oldat 1360 kcm, Cuprum
sulfuricum O 8 g, uraniumaceticum3 g (porítás
után az ur aniumacetatot 200 kcm vízben oldjuk . (l 5 kcm acidum hydrochlmicum concentr .
25% aqua dest. ad 2000 kcm . 2 . ) kalium carhonicum 75 g, kalium natrium tartaricum 20 g,
aqua destillata ad lOOOkcm. 3.) O ln jodátoldat:
3·5667 g KJ0 3 , 20 kcm 20%-os kénsav 1000
kcm-re higítva. 4 ..) 20%-os kénsav. 5 ..) O Ol n
natriumthiosulfat-oldat 6.) Amylum solubile
l g 10 kcm forró vízben oldva és telített
kaliumchlorid-olctattal higít va l 00 kcm-r c 7.)
3 %-os kaliumjudi d-oldat
Bm foed-reagens cukor kimutatáshoz : c upr um acetic um 66 5 g, acidum aceticum l%
1000 keru.
Benedikl-t eagens cukor kimutatáshoz : c upz um sulfuricum 17·3 g, natrium citdeum 173 g,
natlium carhonicum cryst.. 270 g, aqua destil]ata ad 1000 kcm,

Berlland-oldat cukor meghatározáshoz; I,
cuprum sulfmicum 40 g, aqua _ctcstillata ad
1000 kcm II kalium natrium tartaricum 200 g
natr ium hydroxydatucr 150 g, a qua d estillata
ad 1000 kcm. III fen um sulfuricum oxydatum
&O g, acidum sulfuricum conc 200 kcm aqua
destillata ad l OOO kcm
·
Billmann-oldat catgut stmilezeshez (a PH.
Hg IV Chmda aseptica fejezetében leírva.)
Jodum pur 10 g, kaliuni j odatum 20 g, formaideilydum solutum 5. g, aqua destillata 65 g
Car bol-/01 maldehyd-oldat müszez sterilezeshez: acidum carholicum Jiqu. 30 g, formaldedum solutum 20 g, natririm hydrocarhonicum
40 g, aqua destillata ad 1000 g
C lm h-oldat a \íz kemétl\ ségi lokának meghatározásához Sapo kalinus 10 g, spirítus conc
(90%) 160 g, aqua destillata 100 g.
Costa-por versejt süll:yedesi próbához: no\ ocain. hydrochloric O 20 g, natlium citricmll
O 04 g, natrium ch! or a tum O 09 g. A pm l
1O kcm vízheu kell oldani
Diphenylamin-kémao nitrát kimutaiásr a :
diphenylamiu 0·085 g, acidum sulfuricum conc
500 !<cm
FloJence-reagens sperma kin1utatásra : jodum pur. 2 54 g, kalium j odatum l 65 g, a qua
destillata 3 O g
Gmellin-reagens epefestek kimutatásra:
füstölgő sal ti r om sav vagy : nat r ium nit r o sum
O 02 g, acidum ni tr i cum cone 100 g .
Giies- Ilosvay-reagens nitrit kimutatásra :
acidum sul!anylicum 0· 5 g, "naphthylamiu O l
g, acidum acetic um 30% 300 kcm Az a naphLhylamint 20 kcm vízben oldva elegyítjük az
csetsavas oldathoz
Haines-reagens vizeletben cukor kimutatásra: cup1um sulfuricum 2 g, glyceiÜL 15 gJ
a qua dcstillat a 15 g, sol kalii h y dr oxy da ti
5% 150 g
Indol-reagens tífusz kimutatásra : pa1 adimethylaminohenzaldehy cl. 5 g, akohol ann liens 70 g, acidum hydrochloricum cane 2'i g
Lugo/-oldat mikr oszkopiai gyakor lathoz :
jodum purum 4 g, kalium jodatum 6 g, aqua
destillata ad 100 g (az U. ne hig Ingol-oldat a
IV Magyar Gyógyszerkönyv reagens fejezetében van leírva).
Mayei-reagens
alkaloida
kimutatásra:
hydzargvrum bichloratum 13 55 g, kalium jadatum 50 g, aqua destillata ad 1000 cm'.
Millon-reagens fehérje kimutatásra: hyd;
rargyrum metallicum 100 g, acidum nitricum
l u mans (fs . l 42) 100 g. Az oldás után egyenlő
térfogatú deszt vízzel elegyítjük
Neissa-reagens diftéria festéshez : A-oldat : rnethylenm'; coerulum 1 g, spititus couc
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(90%) 20 g, aqua destillata 1000 g, aciduril
aceticuru cane. 50 g. B-oldat ; methylemrm
viola c. (luistályviolet) 1 g, spirit us c one. (90%)
10 g, aqua destillata 300 g
Nonne-Appe/l-reagens liquorban fehérje kimutatáshoz : telített vizes ammoniumsulfaioldat. (85 g, ammoniumsulfatot 100 kcm melcg
vizben oldunk s kihűlés után megszűrjük.)
Pándy-reagens a liquorban fehérje kimutatáshoz: acidum carbalicum liqu. 100 g, aqua
destillata 1000 kcm.. Néhány órán keresztül
37°-os termostatban tartjuk rázogatás közben,
majd a folyadék tisztáját leöntve kapjuk a
reagensL
Samson-oidat lehetvérsejt szárnoláshoz :
acidum car holicum li qu . 2' g, acid. acetic . con c
30 g, sol. fuchsini spirit (1 : 1O) 2 g, a qua destrlla:a ad 100 kcm.
Sch/esingeJ-r ca gens ur obilin kimutatáshoz :
zincum aceticum 10 g, spirítus concentlatissi-

mus (96%) ad 100 kcm (használat előtt felrázandó jelzéssel adandó ki).
SeUwanoff-reagens levulose kimutatáshoz :
resorcin O 5 g, acidum hydrochloricum cane.
(25%) ad 100 g.
Takala Ara reagens versavóban globulin
kimutatáshoz : l. 0·90%-os natriumchioridoldat, 2 10%-os natJium'carbonic . sicc. oldat.
3. O5 %-os mercuri chlorid-oldat, 4. O 02 %-os
fuchsin-oldat
Tőpfo-reagens gyom01 nedv titralásához (a
reagens nevének megjelölése nelleül a gyógyszerkönyv 382. oldalán található az elöirat):
dimethylaminoazobcnzol O5 g, spirítus cane .
(90%) l 00 g ; a másik oldat : l %-os szeszcs
phenol phtalein-oldat.
Uffelmann-reagens tej sa; kimutatásra e
acidum car holicum 8 g, a qua destillala l OOO g,
ferrum sesquichloraturú gtL XX.
Kedvess u (;y óJ gy rll

IUZARÓLAG ALLAMI ALAPO.T\
Ezeknek elől ebo csá jtása lll án vessiinh egy
pillantást a GYOJ A szerepéle és jelentőségé~·e
nyugdíjbiztosításunkban A GYOJ A m~ mm
14 esztendeje működik és tö/~i be el,edmenyese.n
azt a hivatást, amelyeJt a gyo!JyszeJtan dol~ozok
léll ehozták. 14 éve segCiyezi kisebb: nagyob~ os~ze
gekkel a pálya öregjeit, elesetlJert, ~mt~rsazn~
özveyyeit és á1 váit, sőt, a fe!szaba~r:-~as. ota me7
a mwrkanélkülieliet is 14 eve gyu]il es tmtalekolja a járll/ék 60%-át ingallanokban, hogy e~yutt
tegyen az a nyugdijján1lék fede~et, amely ..nelkul
pár éve meg nyugdíjintézet Ielle nem Johetetl.
A felszabadulás időpontjában egyuti rs voll"a ;_zul;seges összeg, illetőleg .az. , onn~k megfelelo ~Ile/,
Te~mészetesen, az mflacros 1dokb~n ,gondo,lm se~
lehetett a nyugdíjintézet le/Jehozasma, sot,, m~g
a stabilizáció után is sokáig ingallanawk _Irab?l ".'
sth üléseinek rendbelwzataláw kellett {Oldiiam J?folmán minden pi!J1Zt 1947-ben ~zonball;, mm.
teljes. elÍ)oel hozzáfogtunk, Jrvgy, vegre t~to , ala
hozwk ezt az oly 1égen sziikseges wtezmen.~t.
· E!őszö1 önálló nyugdíjintézet, később nyugdiJ~
Jde!Jeszítő pénztál létrehozá.sán d,olgoztwr~. II~sszu
és kitm tó munka e~edmenyekeppen tobb . IZ ben
is kiadás előtt állott máJ az ene ~onakozo lw.Jmányrendelel Hpgy pedig ez. mu;deddrg me~
sem történi meg, annak egyedlll Nepr Dem,olaaciánk haladásának loppani üteme a magyawzata.
Egy 1endelei e!készitéséhez, ~;iilö~r~sen egv 1lyen
nagy lroldeJejii, Lö1vényt modos!lo kounanyren:
deiet elkészitéséhez és ki adásához . ug~ ams. ho~szu
hónapok, sőt, nem egyszel. fe( eu zs . ~wkseges:
Ennyi idő alatt pedig annprt _vall?zlak lmsadalmi
körülményeink és a poltf!km e1ovzszonyok,. hogy
az egész lC/Ideletet új1 a át kellett dolg~zm pe
emelleli alkalmazkodnunk kellett az allandoan
változó gyógysZCJ táJ i jog~efOJ m t~1 ?,e~etekhez r,s
Az elmll/t há1om-négy éu a/atty feJlod~s fo/ya~w!'
mayunk mögött hagytlik, a 1egi s~em,ezwogosliva=
ny os 1endszer nek, a twsasJOIJosrtvany?s. Jen~
sie1nek, a biztosíló intézeteknek .adand,o JOgositványak JCndszeu!nek stb. tervezetet, amig elJutot:
tunk a ma élő és óriási fejlődés előtt álló Nerr;ze~I
Vállalati 1endszerlrez. Te1 mészetesen .a lele~r
lendő nyugdíjintézetW:k rendelef-teJ ~Jezetenek m;ndmkm alkalmazkorlma /;ellett az eppen aUualls

lrta: Losonczy György dr a GyOJA elnöke

,\ GYOL\ VAGYü~ÁI .\ KÜZOSSÉG
\' Í..S ÜtOLTA
_;\lj nt nüu ernlítettük, ez a pr r- !Jlérna 1égi
es a gyógyszerész alkalmazottak több évtizede
harcolnak nyngellátásuk biztositásáért . Ükölbe
sz or ul az ember keze, ha 'isszagondol vagy
oh as arról a már a huszas években javában
folyó és a lelszabadulásig tartó elkeseredett
harcróL amehet ez alatt az idö alatt az alkafmazvtl gy óg'y sz cr eszek '•htak az Országos
Gyóg:y szel i sz Egyesület ellen. Benne volt ebben
a harchan a Horthv-rezsim minden társadalmi
~egyenlőtlensége, iga"Zságtalansága, clüyon1ása J's
ko n up t 'o !ta. _\ tulajdonosok er dekkepvise!ete ebben a harcban annyi aljasságot, kicsinyességet Cs megvesztegetést kö' etett el, hogy
példaképül szalgálhat bármely kizsákmányoló
társadalmi kategória számára . l\Ieg kell azon-
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ban 111011danunk, hog:y aZ akkmi alkalmazolLi
>>ér elekképviseleti << szerv, az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének a vezetősége
sem viselkedett sok esetben különhül, mint
ellenfele. V éger edmén:y ben azonban minden
nehézség, intrika és t u la j donosi szabalázs ellenére ennek a nehéz harcnak az eredményeképpen
jött letre 1935-ben a Gyógyszeri<szek Országos
Jóléti Alapja . Jellemző a Horthy rezsimre az
a mód, ahogyan ezt az intézmény t létrehozta.
Ezé1 t is, de meg miután később még hivatkozni
logunk rá, érdemes \ele foglalkozni. A GYOJA
létének anyagi házisái, az úgynevezett GYOL\
járulékot, a 149.230/1927 :\' J\L sz. rendelet
biztosította, amely a vén.) készílés munkadíjainak felemelésekor a munkadíj, összegének lelJelé kerekítese útján hozta ki azokaL a 4 filléreket, amelyekből azután az 1935 III. t-c
alapján ez a:a: intezmény letrejött Ezekből a
fellelé kerekítésekből származó 4 lillérek tulajdonképpen a GYOJA fillérek, amiket a tulajdonos gyiijtött össze (r! e nem ö 1izetle a saját··
jából) és az Alaphoz befizetett .l..mint látjuk
tehát, a r égi rezsim kormányzata, ha már az
alkalmazott gyógyszerészek szivós harcának
az eredményeképpen létre is hozta a Gyógy>Zerészek Nyugdíjintézetének a mag, át, aGYOJA-t és az alkalmazottak nvakába nem is sóz·lratta a járulékfizetésl, de." nem terhelte meg
ezzel a tulajdonosok vállát sem, amely pedig
ugyancsak teherbíró 'olt, hanem athárltotta
azt a dolgozó tömegekre Látnunk kell tehát
tisztán, hogy a GYOJA já1 u lék ot a legutolsó .
hekig (a legujabb taksa módosításokig) nem
az 'ilkalmazott gyógyszerészek, de még csak
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nem is a tulajdonosok, hanem a gyógyszerr.c
szoruló dolgozó 'tömegek fizettek és így tulajdonképpen a GYOJA összes va.gyonat, mgatlanait és ingóságait a köz.össég vasarolta, mn1~e
így nyugodtan jogot is formálhatna

Nyugdíjellátásunkról
lium vagy hasonló eimmel lapunkban Lö, 1,
/;özlemény jelent meg máJ sőt, mi sein előr;;zür
foglalkozun/; eze/;en az oldalakon a pályán dolgozó/; nyugdíjellálásávai. Enne/; a p1oblémának
a megoldása 1ége1; égetően siú gős és l<ö1 ülbelül
negy évtizede állandóan előlelben ú van. Kivitelezéwin többen fáwdozlak máJ, J.iizlük mi magunk
1 s. azonball .sokáig vayy legalább !álszólay, eudmeny!elemi/ Látszólag, nw l ma lllÚJ a gyógy,
sze1 tá1 ban dolgozók nyugellátásának bizlosí/ása
olyan előJe/wiado/l állapotban ua11, annyiJa a
megvalósulás előtt ú ll, hogu új1a ·sziihégessé vált
ezzel a 11yilvánosság előtt foyla!lwzni és 1ávi!á-·
(/Í/ani minden gyóyysze1 ész, valamint se!fédalkalmazott előll arra a hosszú és ltüzdelmes úlia,
amelyen idáig e/Jlllotlunlc

___----------·-·------

jog/ efol m tervezetlrez. És ahogy .az uMbbial' J-. öz ül is lényeyében csak a Nemzeli ,VallalatJa vo11atkozó került kiuitelezésre, ugyanugy csak az a
nyugdíjbiztosítási rendszel leher életképes,, amel,'!
ehhez alkalmazkodik, amely en e az alapJa epul1 a
Jgy élihet ő, hoyy pályánlwn, ahol a Nen;zeti V álZalai az állami kezelésbe vett gyógyszer/w a/, al lo-möriti és ahol nyilvánvalóan ennek a szektonrak
bővülése és a magánszektoJ csök/;cne<e válható, a
nyllgdíjbiztosítás, sem törtjnhei önálló gy~~y;ze1ész i nyugdíjintezet alakJ ab an, hanem J, I•aJ o/ag
állami alapon.
),_ GYóGYSZERtSZ-OTUI0 1\ '1. SZAKSZETIVEZETÉ
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a
gyógyszerészek. részére külön az állam .. a!apít
nyugdíjintézetet, hanem ~z.t, h<;gy l~ozosen,
más a GYOJA-hoz hasonlo jellegu mtezmenyt
összevonva, több más kategóriával egyul~. br~
tosítja a gyógyszer tári dolgozók nyugdrjellatását is. Ezert fog a GYOJA beolvadm. az
Állami Vállalatok Központi Kyugdl)pertztaraba
Az eddigiekből nyilvánvalóankitűnik, hogy
a dolgoknak ilyetén val_ó .al~k~las.a lm:e~ro k~
vette a terrneszetes fc]lodes uanyat. V~la"zo,
junk azonban most. a legdöntöbb .ker,des.el~re:
hogyan. milyen feltetelek mellett torteml, ez.~
beolvadás; milyen előnyök szannaznal> ebbol
ránk?
Először is, ki fogja mondani a r ~n delet.
hogy a GYOJ,o\ mürde.n vagy~ua,.]oga cs \{Üte=
lezettsége az All~mr Vallala~ok Ko~pont1 ~yug
díjpenztárára· szal! at, krveve a hazay Endre
Gyógyszerész Otthont, an1ely Szakszervezetunk
tulaj' donát fogja kepeznr Ugy.ancsak a Szak20o;
szervezetet illetr. a Gy O. JA
· -J..ar u 1'1
e' ...
;o-~anal.'
megfelelő ÖSSzegben me&ajánl<~tt hozzaJai:ulaSI,S
Ez, , alamint a bentlako kar tarsak, rlletoleg oz:
vegyek nyugdíjának 70 o/o-a . lo\lJU szolgaltai~r:
az "Otthon« fenntartasi koltsegert De a;-r1cnn) r
ben ez még mindig nem lenne ele~endo, ;1gy ~
továbbra js megmaradó GYOJA-prulekbol (hd
nem is mint GYOJA._-járülék szerepel maJd)a
Né!Jjóléti '\Iilüszter által m~glratarozo;l ~sz~
szeget kell erre a célra lm dr tam ,A. he_;n~dl~o
kartársak, iíletőleg özvegyek nyugd~Jmk 00 _)(,-d.l
saját szükségleteikre kézhez kappk lehat '\
Kazay Endre Gyógyszeresz Otthont es ezze
anvag·rlaa
ugv
. d en{Oll
l . lal'.",_ o' r't ,· t>~y-ekez'ürrk
nun
~L.J
~J
kör
ülhástyázni,
hogy
jó
ellátással
gon.
d
tal~
n
· nyugodt napjaikat tovahhra rs hJZtoSJtsuL "''
:
_..,_
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TIZENNÉGY AJANDEK-NYUGDIJÉV
Intézkedik a 1 en delet, amint mái fentebb utallunk 1 á, a G YOJ A.-jáwlékol; további fenntmlásáiól is Ez a továbbia is fennimiott GYOJA.jái u lék, valamint négy nagy héJ házunk jövedelme
ad lehetőséget au a, hogy a központi !YyugdíjpenztáJ minden közfai galm ú gyógysw táJ felelős
vezetőjét, hatósági liezelőiét, továbbá alka/mazotildnt gyógyszel ész i sz akba vágó munkát uégzőt
gyógyszei észt és gy akollloki végbizonyíivánnyal
1 endelf;ező gyógyszerész jelöltet, a szakszei vezeinél,
gyógysw észjó ll!ti intézményekn<!l és gyógysw észek által fenntmtotl egyéb intézményeknél alkalmazott gyógyszei ész eket, vagy gyógyszer észgyakOlnaki végbizonyítvánnyal rendelkező gyógyszerészjelölteket, és végűl a közfOJgalmú gyógyszeitáJal,
segédszemélyzetét (laboiánsok, technikák) ha e
minőségükben megszakítás nélkűl legalább 5 évig
működtek, ha a központi nyugdíjpénztáJ b.a történő
felvéielij.kei a Jendelel hatálybalépését követő hal
hónapon belül kél ik, úgy nyugellátásra jogosiló
tagsági idejükhöz az 1935. évi június lző L napjától hözfoigalmú és intézeli (házi) gyógyswtáJban gyógyszerészi, gyógyszell!szgyalwmoki, vagy
/aboiámi, leeimikai alkalmaztatásban eltöltött idejüket hozzá lehesen számítani
Ez pedig azt jelenti gyakoi/alilag, hogy a
feniebb felsorollak 14 nyugdíjével kapnak, azt
jelenti, hogy őket a központi nyugdíjpénztár úgy
tekinti 1949·-ben, mint ha 193.5. óta egyfolytában
fizetlék volna a uyugdíji<Íl ulélwl

MAGA AZ ALLAM VASAHOLTA MEG
Külön ki kell emelnünk azt a tenyt, hogy
a 14 esztendei nyngellátásra jogosító tagsági
idejüket nemcsak a gyógyszerészeknek, tehát a
szellemi dolgozóknak, hanem a gyógyszertári
'segédalkalmazottaknak, tehát a fizikai dolgozóknak is egyfmmán biztosítja a rendelet. Más
kategóriákban talán nem lenne szükség ennek a
kiemelésére. Nálunk azonban tekintettel ana
a nem is olyan régen lefolyt hallatlanul éles
harcra, amely a gyógyszertárban dolgozó szellemi és fizikai munkások közös szakszer-vezethe való tömörítése körül lezajlott, feltét-

len ül indokolt Gondolj unk csak vissza, nem
többel, mint másfél esztendővel ezelőtt, elkese-redett viták és küzdelmek folytak e kiir ül a
ma .már természetesnek ható kérdés körüL
Közös nyugdíjintézetben és egyenlő elbánás
alapján történő tömörítés újabb elszakíthatatlan kapcsolatot fog·teremteni a gyógyszertárban dolgozó fizikai és szellemi munkások között.. Ennek a nem cseké . küzdelmüiikbe került hallatlanul nagy ered.Í:nénynek, amelyefa
14 esztendei nyngellátásra ·való visszamenőleges
jogosítás jelent, egyébkent is óriási horderejét
még csak növeli, ha tekintetbe vesszük Népi
Demokráciánknak azt a meghálálhatatlan jóindulatát és áldozatvállalását értünk, amely
ebből a rendelkezésből is kitűnile Cikkünk elején kimntattuk, hogy a GYOJA-járnlék terhét
a régi rezsim áthárította a gyógyszene szoruló
dolgozókra, és így tulajdonképpen a GYOJA
minden vagyona, és legelsősorban a G YOJ Ajárulék a közösségé volt. Kyilvánvalóan tehát
az államnak jogában lett volna a felszabadulás
után ingatlanainkat "vissz~1adni a köznek, a hí.. 1 ulékfiz~tést pedjg beszüntetni. Azonbau nCin
így történt Ingatlanaink nekünk kamatoznak
ma is és fognak a jövőben is, a GYOJA~járn~
lék ot fizetik ma is és fogják is --pedig ma már
nem a betegek fizetik, hanem tényleg a tulaj-donosok Ha most mé(( tekintetbe vesszük a
fejlődés útját, azaz a Nemzeti Vállalat szektorának bővülését, és a magánszektor szűkü
lését, úgy nyihánvalóvá válik, hogy a GYOJA]árulék fizetésére tulajdonképpen maga az 'állam kötelezte magát a jövőben, azaz maga az
állam vásárolt meg minden gyógyszertári dol-·
gozónak 14 nyugdíjével
.NYUGDIJ ÉS J ARULI~K
FentJnw ad még oz a kéJ dés, hogy mi/yen
összegű lesz a nyugdíj, és mennyi lesz a fizetendő
jáwlék? Ezekie a kérdésela e a Jendelel akképpen
válaszol, hogy 40 évi, tehái teljes szalgálali idő
után a Zeguioljái a élvezeli kollektív szerződés szeI inti fizetés 70%-a a teljes ny11gdíj . Ez a legmagasabb száza/ék, amil e a tagok magukai biztosithatják Lehetőség nyilik azonban ennél alacso-
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Bronchitis, pertussis

on tratussin
BAYERGYÓGYSZERTÁR

1--------------------------------168

l

Kériük

___

,

Hat rovatvezető nyilatkozik

esetén

Gyártja és
forgalomba hozza:

i

Ferenc, Ligeti Victor, Malnál Albert dr., lVIonqabb százaléki a va/6 biziositásw is, amikoi terzsanyi Sándor dr , Némedy Imre ~h, _Sarlwdy
niésze/esen a járulék is al~esonyabb , A.zok a Sándor dr., Schu/eh Elemer dr., Szekr 1rbor ch . ,
tagok, akik 45 élelévri~el, mm beio/tottek, ._alap- Tm; Pál d1. és Végh Antal dl
jauadalmazásuk 50 %-ana/ tobin e nem butosztAr: egves rovatok vezetői pedig a követ·
hatják magukat
kezők:
A jáTU/tk a fáJu/ékalap 14 %-a, amelyd
GyógyszeJésze~ .: '\fémedy Imre dr.., (galeniteJ mészeiesen a tagok maguk vise/nek Az~Ii ku,nok) és fda/nm Albert dr (receptura)
mondjuk, hogy lelmészetesen, meit a .mw;kavalVegytan: Végh_ Antal ~~·· ~1unkatar.sak:
lalót a munkáltaló kélszel esen nem b~ztos~thal]a
Clander Ottó dr., Flodei ei Istvan es Rom Pal dr,
Az OTI jánrlékot továbbia is a mw,Ikaltato (zze!'.·
es ennek előnyeit az alkalmazolt tovabbi a r s eitJed
Gyógyszaísmer el : Halmai János dr . Munkatúrsak
: Kolos Ede dr. és Sclrwrmmer En dr e
Lehetőoé teszi tooábbá a ICIIdelel azl is, hogy
Növénytan
: Sár kánv Sánd?r dr..
a J{özponti Nyngdíjpénztár ba bel~phess~nek o/van
Közegészségtan : Vr tez Istvan d~
tulajdonosok, a/dk 1948 JGlllWr JG ola gyogyGyógyszerhatástan .: Fritz Guszta v dr.. !\1unszei észi munkaköi t ellátó állandó alkalm,azotl~i
katárs·:
Tm i Pál dr.
nem tartanak Ezeknél a biztositható nyz:gdrJ lehat
a járulékalap összege nem haladhalJa meg, a
Ebben a sza mb an Ir: t rovatvezetií nyilatkozik : hogyan is képzelik az egyes I ovato~
630 Pt-oi
kiépítését és azok munkatervét.. A következ_o
lepés
az lesz, hogy a legközelebb r sz er keszto-öREGEK, ÖZVEGYEK ÉS AIWÁK
bizottsági ülésen ezeket a tcr v~ket megtar g~ alGondoskodás történik vcgirl ~zol~ról az i nk cs összecgyeztessiik egy szelcsehb, egyseges
öreg kollégákról, ö~vegyekről és árvakr?l, akrk ter v kialakításár a
65, eletéviiket betöltötték, vagy edd rg GYOJAÚjra lelkerjük szaklapunk minden mu,nk_a:
segélyesck voltale Ezeket a rendelet ngyancs~k társát: cikkeiket, dolgozatarkat ngy rqak
bevonja a nyngellátasba, rmaltal semmr: el
meg !rogy azokat ~lcimekkel lássák ~l Mert; ha,
sem rosszabb, sőt jobb he!Jizetlr~ kemlnek, mmt biztosítani is kívan]Uk az >>A gy?gyszeresz<
eddig voltak. Itt tudmrllrk, reszben ,a nyu~ tudományos jelleget, szaklapunk regr elevcnellátás_ havi összege egységesen gyogyszer eségéhez még ezen a vonalon is ragaszkodunk
szelmél 250.-- fm int (220- helyett l), ozvcgyelméi 165 - forint, teljes árváknál pedr~
80 forint, -- részben pedrg .. nem segelyes~),
lesznek többé, hanem a len tr osszegr e nyugdqjogosultalc
Nagy vonalakban ezeken az alapú_kon
épül fel az a rendelet-tervezet, amely a gyof\ytartsa állandóan raktáron
szertári dolgozók nj'ngellátását. hr:atot__t br.z-tosítani, ez a rendelet ma mar Inadas eloty al!
mo.de~tn 6,eW-6afde~t~iai
és még ebben a hónapban meg]elemk. Ebben."
rendeletben a magyar Népi D:molnacra, rsmc~
fié6,dtmétUJeinflet :
bizonyságát adja a gyógyszertan d~l~o~ok !~le
szacialista tartalmának. Ékes brzonyrtekat adJ"a,
mert ez a rendelet is an ól tanuskodrk, ho"'"
Scarlantin
a szacialista társadalomban a 'égcél m~ga ~z
•
Scarlapertusantll'l
ember, az e1nber, életének, j elen esetben oregseDiphtopertusantin, .
gének, szebbé, jobbá tevése

Budap·est, VI.··~

Andrássy-út 84 sz.
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Ki kellett maradnia szaklapunk, eg~. számának, hogy az >>''- Gyógysze.Iész<< UJ, n~nya
átszervezésének komoly munkapt_ elv~gezhes
sülc Ez két értekezlet tanáe~k~zasa es er edményei után minden vonatkozasaban sr_k~r e.se;r
megoldódott. A továbbképzés tervsz er :rseger?l
egy szerkesztő bizottság és ennek kereten belul
az egyes IOvatvezetők. gondoskodna_k. ;\, szerkesztő bizottság tag] ar: Csrpke Zoltan dr·
FI itz Gusztáv dr., Halmai János dr., Kedv~sst'.
Gyö r gy dr.., Kolos Ede dr., Kun Fer ene, Lz get z
12

o

•

{diphtana anatoxm

Dt pi:ltantt n ••••"•t••••ml
Dick Toxin és Kontrol
Sta phylo-Str~ ptoantin
Antigenek
·oiagnosticumok

DR. DEÉR ENDRE
Laboratóriuma, Budapest, l X . ,
Rá.-:lay-utca 18,

Tele~on : 186-0ÖB
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Gyógyszerészi mely a _lenti hár9mból
tevődik össze. Éles határt vonm nem rs lehet,
hiszen minden egyes orvosi rendelvény elkészí·
tése alkalmával fizikai és kémiai jelenségek
mennek végbe, mégis j{őnnyebb áttekinthető
ség kedvéért vált szűkségessé ez a csopor tositás

Összeférhetetlen gyógyszerékről
lrta: dr Pandula Egon

BEVEZETÉS

,
Gyógysze{ek inkampatibi/il ása . alatt azt a
Jelens~g:telt]Uk, me!y két vagy több gyógYszer
keveresenel, elegyítésénél olyan fizikai kémiai
· esetleg pharmakodinamikai atalakulást módosulást idéz elő, mely változás nem közöm,bös sem
a beteg, s.~m yedi~ az orvos_ ill. a gyógyszerész
szempontJahoL Ezek az atalakulások r endszennt ~lő~_e nem látott és legtöbbször akarat·
lan ul . hatranyos következményekkel járnak
Elte~nntv~ attó l az es ettől, hogy a gyógyszer
kulso alakJa csztetrkaüag kifogásolható lmint pl
a folyadek zavaros, a kenőcs csomós, a porkever~k elfolyósodik~. előf_ordulhat, hogy hatás"
tamlag csakkent er teku, esetleg értéktelenné
válile Ezek mind igen súlvosan esnek a latba
egy recept helyes elkészítéSenél
A fellépő kemiai ~eakciók során előlordul
hat ~- ma. már talán ritkán - az az eset,
mr_kor a, gyogyszcr. elkészítésénél súlyos szcre!lcsetlenseg is bekövet~ezhe~ik A néhány év tizeddel ezeioth orvosr es gyogyszer és zi ir odalom
szamos olyan s~erencsetlenséget említ meg,
melyet egy_es gyogyszerck összeférhetetlensége
okozott ~zal tal; hogy. a vényre felírt anyagók
kevereker gyulekony ri! robbanékonY hatásunak mutatkoztak,
"
A m11ll s.zázad végefelé törtent Belgiumban,
ho~y ~gy. gyogyszcrcsznek olyan vényt kellett
elkes~rtem, _melyen_ egy yorkeverék szerepelt
Mozsar ba teve eldorzsolessel akarta az előírt
anyagokat szabályszer űen elkevemi, mikor a
p_orkeverék rendkívül heves. robbanás közben
l~ngralobt.ant , és az expediáló gyógyszerészt
sulyosa;r osszeegette.
ElofOidli/fral azonban olyan eset is mikor
szemmellátható változás nem követk~zik be
s ennek .~llen ére is. történik _szer_encsétlenség. '

,

Az Eszakamenlwz Egyes11lt Aliarnokban

tőr-

között együttműködes álljon fenn, miután ezen
a _téren köksönösen segítségére lehet egyik a
'.nas~kn_ak. Es. h~gy cr;" a kérdés mégis gyógys~er esz r pr obiernava notte kr magát, annak két
fo oka van: az egyik az, hogy a vényekkel
k~pc_solatos osszeferhctetlcnségek 98 o; -a fizika és
ker;:> ra alapvető törvényeibe ütL· ~'k amit a
gyogysze!ész magasabb fizikai és kemiai tlidásánál, továbbá nagy anyagi~mereténél fogva is
ko.nnyebbcn tud megkerulm, esetleg áthidaini;
masrk oka pedrg az, hogy az orvosi könyvek és
szaklapok mégsem cmlékeznek enől .a témakörről, mely pedig minden gyakorló orvos érdeklődésére méltán tarthat számot
' Ily módon a gyógyszerész vállára hárul az a
feladat, hogy egy-egy vénnyel kapcsolatban_ -- . ~rrelyek a rnmdenr;api élet. tanusága
~zermt rs gyakanak -- elovegye luvatásával
Járó minden tu~ását, űgyességét, tapintatát,
~mnd ~z OIYOS, mmd a beteg, mind pedig a saját
erdekeben, _Ha pedrg kell, egy-egy komplikáitabb veny esetében olyan kisebb változialásokat
rs eszközöljön az előírásban, mely a vényt felíró
orvos elgondolásának legmegfelelőbb gyógvszert et cdményezi
. . · ..,
Példa ene a következő eset, mely -évekkel
ezelőtt Philadelphiában tör ténL Egy 01 vos a
kö> etkező r eceptct írta fel :
Rp
Phenoli
grt
5O
.
Aquae dest
ad. grl 50 . 0
M. f s D.. s . Külsőleg,,
. A gyógyszeié~z előírás szerint clkeszítve szol-g~ltatL~ kr a gyogyszelt,, a beteg pedig a törvenys_zekl~:~ for dult, ahol előadta, hogy az
or vosr elonasnak megfelelő en használt gyogy'szerben az oldatlanul maradt phenol égési sch~ket okozott A kárteritési per folyamán a bírosag a gyógyszerészt is elmarasztalta azzal az
mdok?l~ssal, hogy a gyógyszerésznek hivatásáv al Jaro kepzcttsegenél fogva tudnia kellett
volr~a azt, hogy 10 gr. Glycerin hozzáadásával
tokeletes oldatot nyer t volna,
, . Mind~zekböl látható tehát, hogy a gyógyszer ~<everekek lelknsmeretes elkészítésénél szakszer:r _meg!on_tolással és meglehetős körüliekmto ovatossaggal kell eljárnunk Mindezeken
fe~u!J?edr~ mé~ an,a is ü[iyelnünk kell, hogy az
elo~llo frzrkar es kemrar Jelenségek olyan elváltoz~sokat rs ok?zhatnak, melyek még az adagolas szempontJából is lényegesek '

tent,. hogy egy Kal chloricum, TincL feni
sesqur_chlorati és Glycerin aa partes tartalmazó
ke';'ereket, melyet torokvíznek szántak, az egyik
gyog_yszertárban enyhe melegen feloldották és
szabalyszerücn elkészítették anélkül, hoi!y az
el~ggyel bármilyen baj tőrtént volna. A J)aleset
m~grs bekovetkezett, megpedig a beteg zsebében
n:rrkor ~zt hazavitte. A >>gyógyszer« ugyanis ~
razas kovetkezteben felrobbant
. , De a gyógyszerek kőzt fellépő inkompatibilrtasok nemcsak ilyen >>küiső << kellerrietlensec
g_ekben, har; em >>belső« !iziológiailag, phamakolograrlag su~y os mér gezesékben is j elentke;;;c
hetnek. Az ?sszeferhetctlenségek ezen formái ir
gyakorlatr eletben ma már nem igen, vagy
csak nagy ntkan fmdulnak elő, de núndenesetre hasznos, esetleg életmentő lehet, ha az
orv?s a fi~i~a~ ~s. ~~1niai .. - a gyó~yszerész pedrg_ a frzrolograr osszeférhetetlenségek okát
rsmerr. Tehat kell, hogy az orvos és gyógyszerész
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AZ ÖSSZEFÉRHETElLENSÉGEK
JELENTESE
.. __ Az. egyes gyó_zy~zerűl használt anyagok
kozo.ttr mkompatrbrhtasok milyenségét tek;ntve
a kovetkezők lehetnek :
A) Fiziológiai \. pharmakodinamikai
B) Fizikai
C)
Kémiai

A) FIZIOLÓGIAi INKOMPATIBILITÁSOK
olyan változásokkal járnak, melyek legtöbbször a szervezeten belül mennek végbe oly
formán, hogy az egyik gyógyszer hatása a má·
sík gyógyszer terápiás hatását csökkenti esetleg Jer ontja. Ezeket a vál~_ozásoka1; legir:kább a szervezetre gyakorolt karos hatasukbol
lehet észrevenni. Ez a típus teljeseli kívül
áll a gyógyszerész hatáskörén, mégpedig azért,
mert a fennálló tőrvényes rendelkezések értelmében nem változtathat a vény előírásán,
legleljebb a gyógyszer hatástal~n voltáról ért~
sítheti az orvost, Ezert csupan csak hozza-vetőlegesen említhető meg az ebbe a csoportba
tar;tozók különböző fajai s egy ket kiragadott
példa teszi szemléltetőbbé ezeket

.i

l.
',

i

hatása ilhtzorikussá válile Hiszen a tannin.
tisztán v akár mílyen escrsavat tartalmazó dr ó g
decacturna alakjában, rnint az alkaloidák antidoturnakent sz er ep el.
AZ ANTIDOTUYIOK:\T
'nem lehet 100 %-ös inkompatibilitásoknak tekin·"
teni, mert bár igaz, hogy a szen'ezeten belül
-;écrbemenő reakciók folyamán az egyik gyógyszer
Jn~ntja·a másik hatását, -- de ebben az esetben
.éppen ez az elérendő cél, hiszen a, szerv~ze.tre
kár os mér eganyagokat akar] uk rlymodon kozom.bösíteni v, lekötni
Ilyen antidoilrmként szereplő vegyület a
i})' óg_vszer könyvben. lm atalo,s >>ar;trdotum arsenrcr << rs. A Inganysokat a tolas!ehel)e kotl meg,
mcrcurialhuminat alakjában A haemolysist
okozó saponin ellenmér gc a chalester in. stb,

MINDENNAPOS RECEPTEK
közé tartozik a Pepsin v, Pankreatin porhan
való rendelése. Addig nincs is baj, míg a két
gyógyszer külö,n-kü~ö~~ szerepcl, de ha a !<ét
anyagat ily modon rqak fel:
Rp.. Pcpsíni
Pa nln eatini a a gr O. 30
1\L L p D t. d.. No X.
akkor, ha a gyógyszerész szabályszer ü en elosz l ott
porban szalgáltatja ki a keveréket, úgy agyomor savauvú közegében á Parikreatm clbomlrk
mielőtt még hatását kifejtirette volna a bélben,
---ha pedig keratinálja, amit a gyógyszerkönyv
így rendel el; >>Ha az orvos a Pankreatmt
adagokra osztva rendeli, az adagokat gyomorsavban nem oldódó tokokban add Jn !"- akkor
a bél lúgos közegéhen oldódó capsulákhan lé> ő
Pepsin hatás mar ad el
De dmarad a pepsín hatása akkm is, ha ~
Pepsin; Sósav áá keveréket cseppeniunt szem
be a het~. me rt állás közben a sósav elbont] a a
pepsint,- tehát a gyógyszer ilymódon ,,aló rendelése kerülendő
Kiilönösen gy akol i dia n ho eas esetekben az
olyan vény, amin valamilyen alkaloida és tannin szerepeL Már pedig köztudomású a tanninról az, hogy kicsapja az alkaloidákat és így azok

EZEKKEL AZ ELŐRE ISMERT
es szándékosan előidezett, pozitív irányban felhasznált r cakciókkal szemben számtalan olyan
folyamatot is ismer,ünk, melyeknél a sz~rvez~te;r
belűl keletkezett UJ vegyulet mer gczo hatasu.
Ismeretes, hogy ólommérgezctten. alkoholt?!
alkoholos toxicus hatás lép feL KaL Jodrd belso-leges adagolása me!lett nem lehet Hydrar g oxyd
llav.-os szemkenőesőt rendelm, de az rlyen
Kalium jadidot adsorbeált betegnél Hydra;g
oxycyanidot sem lehet hasznalm holyagmosashoz stb,
IDE SOROZI-TATJUK
bizonyos ér telemben az antagonizmust, is me! y
nem az egyes anyagok dbomlásáb.an, ha_nem a
szcr ep l ö anyago)< egy masra ha.tasa folytan, fel1épő csökkent fiziológiai hatasban nyrlvanul
meg. Pl. a Pepsin !ehér je, oldó hatását n~gy
mcnnyiségű alkohol meggátol]U, mrg ez a gatl_o
hatás kis mcnnyiség esetében elhanyagolhato.
Ilyen antagonista hatás van többek között az :
,\dr enalin
Adrenalin
Atropin

Insulin
Pilacarpiu
Ephedrin sth. közötL

B) FIZIKAI
ÖSSZEFÉRHETE TLENSÉGEK
alatt azon változásokat értjük, rnelyek egyes
gyógyszerkeverékek halmazállap?tM olyk,éperr
befolyásolják, hogy azok ass zeteteleben 'egyr
változás nen1 _kövctkez1k be .

INJECTIONES ERI
minden összetételben készülnek

Előállítja: spergely Béla és Spergely Béláné
gyógy§zerészeti laboratóriuma
Budapest, XIV,.

Vetasilov-űt

55. sz. Telefon: 29--70-90
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Ezen összefe. J.tetetlenségek annak ellenér e,
hogy elég gyakoriak, kisebb számuknál fogva
sem bírnak oly jelentőséggel, mint a kémiaiak,
"mert az itt szereplő anyagoknak csak konzisztenciájuk változik meg, de kémiai struktúrájuk
ugyanaz marad . Ez a változás a gyógyszer formájára talán hátrányos, viszont hatástani szempontból legtöbbször leuyegtelen.
Azonkívül itt is, mint majdnem minden
összeférhetetlenségnél, csak bizonyos gyógyszer
formákra korlátozódnak ezek a recepturai kellemetlenségek melyek más alakban történő
rendelésénél (pl. ha az elfolyósodó porkeverékek egyes komponenseit oldatban rendelik) ezen
nehézségek is azonnal megszüntethetők
C) KÉMIAILAG INCOMPAIIBILIS
GYÓGYSZEREI{
A legtöbb összefér hetetlen recept ebbe a részbe
sorozható A gyógyszerkombir:ációk szinte beláthatatlan számú lehetősége magától értető
dően vonja maga után azt, hogy ezen keverékek
nem mindegyike készíthető el, vagy ha igen, úgy
különböző gyógyszerészi müfogással csak ideig
óráig lehet ki!<ü:>z,öbölni azt a kémiai ismerethiányt, mely a recept írásakor az orvos részéről
fennállt.. A kémiai összefér hetetlenség legnagyobb
részét, melyek receptura közben adódnak, rögtön
észrevehetjük - ilyenkor ugyanis szín, szag, íz
vagy állományheli változás (pL csapadék, za-

,

A továbbképzés es
Az ipari szervezkedés folyományaként a1
gyógyszertár i dolgozók szakszerve,ete egyesült
a 35 . 000 tagot számláló orvosegészségügyi
szakszervezettel Megváltozott a gyógyszertári
dolgozók szakszervezetének felépítése is : egye ségesehh, szélesebbkörű, mcsszebb tekintő távlatokat kaptunk »A Gyógyszerész<< a gyógyszerésztovábbképzés szolgálatába álL A továbbképzés a szakmai ügyek homlokterébe !w ü! L
Amíg a hiv atal os továbbképzés megindul, addig
is cselekednünk kell e téren is . Ezért a gyógyszerismeret különleges ter ül etén vetek fel néhány
gondolatot abban a reményben, hogy lehetséges
lesz abból minél többet megvalósítani.
A szigorrí értelemben veit továbbképzés nehezen
valósítható meg.. A hallgatóság, illetőleg az érdeklődök Mpzettsége igen kü lönböző.
Aki ezelőtt
30-40 évvel végzett, annak a mai alapfogalm!lkat kell magyarázni; a 10-20 évvel ezelőtt végzettek továbbképzése már j elen t valamit, az 5-10 évvel ezelőtt végzettek kaphatnak igazi továbbképzést, mert előképzettségük
megfelelő..
A közelmult években végzettek
továbbképzése jelentené a gyógyszerészi tudom(myok akadémiájául szolgáló előadások megszervezését. Persze, mindez csak na,gy általánosságban ér vényes.
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varasodás, gázfejlődés) észlelhető a készítmé-nyen, de előfordulhat az is - mint ahogy már
megtörtént - hogy csak utólagosan, fiziológiai kellemetlen hatása folytán vált ismeretessé·
az ös szelfér hetetlenség.,
[)) GYÓGYSZERÉSZI (RECEPTURAI)
OSSZEFÉRHETETLENSÉGEK
tulaj donképpen teljes egészében beilleszthetől<
volnának a fizikai és kémiai összeférhetetlensé·g~k közé, mert mint már kifejtettük a gyógyszeresz mmden rp.-tel kapcsolatos ténvkedése a
fizika, vagy a kémia alapvető törvényéin nyugszrk Az rrodalqmban azt is láthatjuk, hogy minden összeférhetetlen receptet valamilyen fizikai
( oldéko~yság, hygroscoposság) v . kémiai j elenség
(oxydacro, redukcro) keretén belül tárgyalnak,
esetleg magyaráznak a szerzők. Kétségtelenül
hdyes és talán tudományosabb ez a beosztá,s,
vrszont a könnyű áttekinthetőség szempontjából
ne.r:r. a legszerencsésebb . ~ núndennapi élet hajszaJaban pedrg sem a gyogyszerésznek, sem az
orvosnak nincsen ideje arra, hogy hosszasan
keressen az után, vajjon a felírt v. felírandó rp . -t
me! y cím alatt is találja meg Ezért vált szükségessé, hogy konzisztenciájuknak megfelelő alcím
alatt tárgyalj uk le r észletesen mindazokat a
problémákat, melyek e két csopor tha tartoznak
oly módo'l, hogy mindig először a fizikai s után~
a kémiai összefér hetet! enségek következnek

a gyógyszerismeret
SzeJetnénk továbbá a gyógyswtári fi?ikai
dolgozóknak is nyujtani éJtékes és érdekes Cikkeket, hogy ől< is fejleszthe.s.sék tudáwlwt 1\iáluk
már. nem oly~n n~gy a tudásbeli rétegezettség,
megrs a _labor anskepző szaktanfolyam hallgatói
nagy elonnyel r en delkeznek Tehát az 'ő számukr a már adhatunk továbbképzést. A többiek részére még az alapismer etek közlése szükséges.
AJentiek szem előtt imiása alapfán kélrészre
asztanam a feladatot. Az .egyik rész szalgá/ná
az állalános ismeJetek közli!sét. Gondolok itt a
gyógynövények gyűjtésére, beváltására, száríc
tásara, a drogok raktározására, szállítására,
feldolgozására, értékesítésére . Ezekről a témákról Rom Pál dr . egyet. m tanár kartársunk
írt lapunk mult számában. Ehhez a részhez
tartozna még az általanos ismeretek közlése
és új értelmezése Gondolok itt a drégok hatóanyagab a, alkaloidák, glykosidák, keserüanyagok, csersavak, phloroglucinszármazékok illóés zsíros olajok, szénhydrátok, enzvmek 'vitaminok, antibioticumok sth. Majd" ezeket kic
mutató és meghatározó általános módszerek
elméleti ismerete és gyakorlati elsajátítása
A. második részben a szarosabb értelemben
vett továbbképzés céljait szo/gá/nók Elsősorban

a IV, majd az V magyar gyógyszerkönyv
általános és különleges eljárásait ismertetni,
melyekkel a drégok hatóanyagainak kimutatását, meghatározását, összetévesztéseit és hamisításait vizsgáljuk. Ezeknek ismertetése rés,zletesebben és a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával történne .
A második részhez szalgálnának kiegészítésül azoknak a hazai és külfdldi vizsgáló módszerelmek és kutatásoknak eredményeiről szóló
beszámolók, melyek, a legújabb tapasztalatok
alapján, a biológiai tudományok korsze1ű kiértékelései 'revén hivatottak a jövő kutatás és a

gyÓgyszerészet iJányál megszabni. Igy a fiatal
I<utatóknak útmutatásul szolgálnának, serken-·
te nék a kor sz er ű kutató munkár a, mellyel a'
népi demokrácia közegészségügyének elsővonal
beli harcosai lehetnének
Végül, de nem utolsó sorban, népszerűbb
.stílusban alapismeretek közlésével tar kitanánk a
fenti programmai Ezzel a legegyszerűbb kepzettségű dolgozónak, továbbá, a felvilágosító
és népszerű előadások céljaira adnánk anyagut
a távol, falun élő dolgozóknak
Halmai János d1.

Közérdekü problémák és megoldásuk
a gyógyszerészi gyakorlatban
Irta: Mozsonyi Sándor dr .
Sokszo1 fordulnak dolgozó kartársaink közér d ek ű szakmaí ügyekben az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézethez felvilágosításért, amit természetesen mindig készséggel megadunk nekik,
hiszen ez szakintézetünknek egyik fontos hivatása. De talán nem lesz fölösleges az ilyen közérdekű problémákat szélesebb körben is ismertetni.
Tudvalevőleg gyakran előfordul a gyógyszerészi gyakorlatban, hogy az orvos által felírt
magisztrális rendelvények nem elég szahatosak
és nem tartalmaznak a gyógyszer helyes és
racionális elkészítésér e vonatkozó r észletes elő
írásokat, sőt esetleg kémiai, avagy hatástani
összefér b etetienségek találhatók azokhan Ezen
··nem is ütközhetünk meg, tudva azt, hogy az
orvosi szakismeretek ma már annyira szerteágazók és sokoldalúak, hogy nem is leh~t megkívánni, pláne a nagyon elfoglalt orvostol, hogy
bizonyos fizikai, kémiai, avagy hatástani összeférhetetlenségekre is figyelemmel legyenek, vagy
éppen a gyógyszerek mikénti elkészít~sére vonatkozó, tehát gyógyszerésztechnológrar szempontokat is I espektálj analc Rége~r, amik~ r az
orvosi szakismer etek a marhoz kepest egesze n
kezdetlegesek voltak, ezekre a kérdésekre több
súlyt tudott helyezni az orvos, ma azonban ezek
a tudnivalók mindinkább a jólképzett gyógyszerész-szakember tevékenységi körébe kell,
hogy essenek .
. ,
..
.
Felmerül azonban a kerdes, vaJJon Joga
van-e a gyógyszerésznek és ha igen, mily~n mértékig érvényesíteni e téren a szaktudasat? Ha
az elérni kívánt célt tekintjük éspedig azt, hogy1
az orvos által r endeit gyógyszer minél tökéletesebben ·!ejthesse ki betegséggyógyító hatását,
akkor a fenti kér d és r e feltétlenül igennel kell
válaszolnunk, annál is inkább, mert a gyógysze-·
résznek kötelessége legjobb tudá~ával el~é·
szíteni a gyógyszereket. Igen, de amrg ez a kerdés rendelettel, j ogszabállyal elintézve nmcs,

addig a gyógyszer ész nem jár ha~ el a lentemlí:
tetteknek megfelelő en s nincs ] oga techmkar
vonalon sem változtatui a r ecepten, már csak
azért sem, mert ebből kellemetlenség származhatik részére, ha más oldalról nem, az orvos
részérőL Tehát intézményesen kell szabályozni ezt a kérdést márcsak a betegnek a
gyógyszer be és gyógyszer tár ba, v~_Jar_nint az ?'vosba vetett bizalma szempontJaboi annyna
fontos egyöntetű gyógyszerkészítes nüatt is,
ami az újrendszer ü egyeterm szak oktatasban rs
fontos szerepet játszile De lássunk talán egy
konkrét esetet azokból a mondhatni mindennapos kérdésekből, amel~ekkel ~yak?r ló _kartársaink az Egyeterm Gyogyszereszetr Intezethez fordulnak Hogy készítsék el _pL - kérdezik - azt a receptet, amelyrkben a erd.
phenylaethylbarbitmicum vaQ.,. fel\ua vizes folyadékban, amelyben az tudvalevőleg nem oldódik.. Hiába ragasztja ra az_üvegr.e a !lyógys~e
r ész a ,,használat előtt felrazando << srgnaturat,
az anyag könnyen leülepedik az _üveg aljára
s így a gyógyszer kezdetbe~ ha~asta!an s az
utolsó kanál pedig esetleg mergezo adagot tar-

MEDICHEMIA R. T.
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KAJOPERIN
THIOSEPT
173

'

.ll Gyógyszerész

.ll Gyógyszerész
talmazhat: Mily egyszer ű volna a n~egoldás, ha
a gyógyszerész a nátriumsóját adná a készítménynek, amely ví?berr jól oldódik és maximális dózisa azonos amazzaL (Érdekes, hogy a
svájci gyógyszerkönyv szerint az egyszeri adag
O 20 g, a napi adag O 30 g, a német gyógyszer~
könyv szerint O 40-0 80 g, -a IV Magyar
Gyógyszerkönyv· szelint pedig o 60,-l 20 g).
_.
Számos más, vízben nern oldódó gyógyszerrel kapcsolatban is előfordul h'(son\0 eset,
amikor a gyógyszer észnek valóban suspensiót
vagy emulsiót kellene készíteni az egyenletes
eloszlatás vegett Ily ntásítást azonban a recept
_ nem tartalmaz
Javaslatunk tehát az, hogy adjon ki a TVepjóléti Minisztél ium olyan általános felhalalmazást
tartalmazó 1endelelet a gyógyszeJ észelm ek, hogy
olyan esetben amikoi a gyógyszo egyenletes elosztásáw az 01 vo si JCndelvényben nem tö1lénik intézkedés, a gyógysw ész i technológia szabályainak meg
felelően, Zegjobb tudása szel ini készítse el a gyógyszert, de mindig csak úgy, hogy ezzel hatástani
szempolllból hátrányos vállozás, tehá/ halá sc söhkenés ne álljon be. Az eli<észílés módját a gyógyszeJész teuneszetesell a vény I e fel jegyezne, !w gu a
másodszo1i expedíció aliwimával ugyanez az eljáJás alkalmaztassék
Ha pedig a felírt gyógyszer lenyeges hatástani vagy kémiai változásáról volna szó, akkor
előzetesen nündig az 01 vossal kellene élintkezést keresni es vele megbeszélni a követendő cljárást.
Az efféle esetek élenk bizanyílékai annak,
hogy a gyógyszer észnek az egyetemi tanulmányai során elsajátított kemiai, pharmakológiai,
gyógyszerésztechnológiai stb. ismeretekre mcnynyire szükségc van és azok érvényesítéséi C sok·~
szar nyílik alkalma a gyakorlatban. ·
Másik ugyancsak nem egyszer előfor dul ó
eset az, hogy gyermekek részére történő rendelés alkalmával..., a gyógyszerésznek ki kellett
számítania a dózist.. Itt azonban az a nehézség
adódik, hogy a gyer mckadagok, vagy éppen a
csecsemő dózisok nem állanak a gyógyszerész
rendelkezésére, amiből komoly nehézségek adódnak, különösen ha olyan gyógyszerekről van
szó, aínelyekkel szemben a csecsemők igen erzékenyek (opiátok).
A legegyszel ű bb megoldás e tekintethen az,
hogy megfelelő szakkönyvben nézzen utána a
gyógyszerész a dolognak IlyeJJ pl. Issekutz
Béla dr >>Gyógyszer ek és gyógyításc< címü nagyszerű könyve, amelyre főleg a régi kiképzési
végzetteknek minduntalan
rendszer szer int
szükségük lehet pharmakológiai tájékozódás,
használati utasítás, dózisok stb. szemponljából,
sőt az orvosok is sz ív esen veszik, ha a gy ogy-szertár ban. utána nézhetnek egy es más dolognak e szakmunkából. Fiíleg ejjeli >>statini«
rendelésnel jó egy ilyen segítőtárs; amikOl nincs

Legyen ez a gyógyszertári dolgozók húsvéti öröme

keznél senki, aki tanáccsal szalgálhatna nehéz
problémáinkban.
E könyvből idezzük a fentiekkel kapcsolatban a következőket.
A gy ágyszel könyv csakis a felnőttekre vonatkozólag állapítja meg a maximális adagot.
A gyógyszeresz ebből akként számitilatja ki az
életkornak - melyet a vényen az or vosnak
ajánlatos feltü)ltetnie - megfelelő legnagyobb
adagot, hogy megszar azza azt a következő számokkal:
1- 2 éves kolban
2-4

5- 7
8-10
11-13

)/

0·1 14-16 éveskorban
01517-19
»
o 2 19-65
»
o 3 65-79
o 5 80--90

o 65
o 75
1 o
os
o7

(Ezek az adatok az >>Egyesített GyógyszerárszabáS<< 5 oldalán is megtalálhaiók)
Ezel< a szo1 zószámok a gyermek és felnőtt
testsúlyának arányát fejezik ki, helyesebb azonban a gyorsan eliminálódó gyógyszerek esetében a testlelszinek nagyságát viszonyítani egymáshoz .

5 kg-Os csecsemő
10
1 éves gyennek
15
3
20
6
30
10
40
» J:J-14
50
l)
15-·17
60
>>
nő
70
l) fél fi

festfeJ,
színe

Sz or-

l

t

l

l

'j

z ó-

szám

o. go m 2 o 16
o 50
o 28
o 65
o. 35
o 80
o 45
1 05
o 58
l)
l)
l)

l)

1 30 ((
1 45 >)
1"65 l)
1 ·80 l)

o 72
o 80
o 92

100

Meg ezek a számok is csak megkőzelítöen
helyesek. >>Mindenesetr e azonban teljesen eJ ee
gendök a gyógyszerész számára szük~éges tájékoztatás szempontjábóL
Ugyanrsak adott esetből kifolyólag szüksé-gcsnck vélnénk oly értelmű hivat'!los intézkedést is, hogy pl az OTI vagy más testületek
orvosainak a címe is fel legyen tüntetve az
általuk írt vényeken, mert ennek hiányában
szükség esetén nem tud velük érintkezést találni a gyógyszerész
A fentemlített pl oblémák csak néhány adott
esettel kapcsolatban adádtak momentán, egészen
bizonyos azonban, hogy még számos efféle kérdés
foidHl elő a gyógyszertári gyako1latban, amelyek·
nek megoldása ugyancsak fontos volna . Kérjük
lehát dolgozó kmtársainkai, hogy a mindennapi
gyakaJZatukban adódó, tisztázást igenylő, közéJdekű p10blémákat legyenek szívesek közölni az
Egyetemi Gyógyszerészeti Intézettel (Bp., IX.,
Hőgyes Endre-u. 7), -hog!J azok megoldását kidolgozhassuk és illetékes helyie megfelelő javaslatot .
teJ jeszthessünk elő a szükséges rendeleti intézkedes foganatosítása végett, úgy, ahogyan azt először
említett fenti kéJ déssei kapcsolatban is tettük

l:

Losonczy Gyö1 gy dL km Lá1 sunk gljógyszn esz-töi ténelmi jelentőségű cikke bejelenti nyugdíjellátásunk közeli törvényes rendezését Lényegében
azonban az ő behm ango zó köz/emenye is csak a
népi demok1ácia, ~lsősoJba!'. a Magyw DpZ7ozó,I;
Pá1tja nagyvonalu szonalrs gondoskodasat es
e1ejét bizonyítja.
GondoljHk csak el .: milyen sol s váJ t eddig
egy ö1eg patikáJUs/egényie, ha Jeszkető kezéből
· kihullott a kéziméi leg? NyomoJUli éhbéréből sem
házat, sem földel; sem patihát nem vásárolhatott.
Elindu li és ha bÍI ták viszeres lábai, végig/;oldulta
dolgozó km táJ.sail. Azok pedig adtak, meJ t úgy
élezték, hogy saját Jeinénytelen ÖJegségiik nyujtja
feléjük könyö1 adomány él t ---; k ivéniilt kezét.
És mosl egyszene megsziiletik az Azzami Vállalatok Központi Nyugdíjpenztáw A Gy oja,
mCiy a felszabadulás óta annyi könnyet taJölt le,
oly sok megJ okk ant vagy átmenetileg beteg embe1 t
meniett át a mzmkába vagy a . GyógysZCJ észOtthonba, most beleolvad egy hatalmas állami
szeJ vbe, me ly 65 eves koi tól nyugdíjat ad minden
dolgozónak. A Gyo ja a felszabadulás óta úgy teljest,elte hívalását és úgy fejezi be segélyezési
feladatát, hogy a mi szakmánkban is megtCJemtődik a félelemnelhüli élet, a telJes mrmlwbiztonság
MCJ t igenis a Gyoja, a felszabad!llás uláni
Gyoja teJ v.~ze1 ű, szoczális működése teszi lelretőve,
hogy minden, gyógys~ertáli _dolgozó (a labOJ_ánsol~
és a technikak rs) ugy /;ellllJenek be az AZZanll
V állalalak Központi NyugdíjpémláJ á b~, hogy
14 nyugdíjével ajándékb~ kapnak az ?llamlol
Ez pedig azl jelenti, !rogy ugy lesznek lagfar ennek
a NyHgdíjpénztáinak, mintha 1935. óla dzsme/ten
befizették volna a 14%-os nyugdrnarulekot
Ezt a hatalmas keduezmenyt, a magym népr
demo la áciának ezt a gazdag ajándekát a gyágyszel t{a i dolgozók ~zámcÍI a, csak azok igénye/hetik,

első Ól ákban felisnlC/ ik felmél hetetlen
jelentőségél és megindulnak az önkéntes
jeLCntkezők szakmai tömegei Mi szinte csak Óiák-

akik az
szociális

ról beszéliink, a nyugdíjtÖlvény azonban . jóval
szélesebb hatáJI szab a belépés/C; egy félévet az
AVNYP megalakulásától A törvény hatálybaIépését/!1.
.,
" .. ..
Akik ezt elmulasziJak, azok bunos Jwnnyel- _
mri.séget követnek e l nemcsak magukka l, nem csupán .a családjukkal szemben, de közömbössegükkel
visszautasítják a dolgozók államának soha nem
látott, soha el sem képzelt szociálisgondoskodását.
·Nézzünk csak vissza • mi vá1t Jánk a multban?
És nézzünk előre. Vegre ott tartunk, hogy mi
építjük a dolgozók aiszágát és a jövőnket is magzm!mak építjilk. Legyünk hálásak. a kom ak, a
szocializmu" epítő népi demo/a á ci ának és annak üányító, vezető pártjának . a Magym
Dolgozók Pá1tjának, hogy a mult siváJságából, a
munkásság óriási táborával együtT a gyógysmtáii dolgozókat is I<iemeli Hogy megszépítse öregsegíinket
Kiitön· kell szálnunk auó'l, hogy a Kazay
End1e Gyógyszuész Otthont a törvény átadja
SzakszeiÚézetiinknek és még anál is gondoskodik,
honnan és mi!yen fedezetet veherünk igénybe, ha
a bennlakó kmlá1sak nyugdíjának -70%-a nem,
volna eléq az ellátási a és az otthon fenntartására . ..
Beiéphet a Nyugdíjpénztárba minden .olyan
gyógyszer táJ tulajdonosa is, aki gyógysw ész al-ka lmazoli nélkül dolgozik . Igy oldódik meg azoko
nak a gyógyszeJ észeknek a hel~z~t~, akikel, edd!g
csak az tartolt vissza, hogy pankazkat felaJan/Jak
a Nemzeti Vállalatnak, me1t hiányzott az a cseke/y nyugdíj, amiből ö1 eg napjai/a a falun megélhetnek
Legyen ez a közlés. a gyógyszer iá1 i dolgozók
húsvéti. ö1öme De úgy, hogy ö1ökké em!ékezzünh
Já • kitől kaptuk, annyi megalázó évtized után,
ezt a felszabadító ajándékot?
(sz.)

Uj rendszerű lepárló készülék
Ir ta: SPERGELY BÉlA
A kétswlepá1 olt viz készítésehez gyógvszerkönyvcmk >>alkalmas lepárló keszülek<<-et ír
elő · Ilveil alkalmas keszulekeket rsmerunk
különbÖző kivitelben, de mindegyik megegyezrk
abban, hogy üvegből készül es a készülék _egyes
részei csiszolatokkal kapcsolodnak egymashoz
A legismertebb lepárlók a,zonban olyan kís teljesitményüek, hogy krzarolag csak krs mennyrségü vizet szolgálthtnak
Ha azonban több lite1 leparolt vízre 'an
szükségünk, úgy az ilyen kistelj esítményü ke~
szűlékek nem használhatók, mert több liternyr
vlzmennyiséget egy kis készülék csak napok

alatt tud szolgáltatni, már pedig a kétszerlepárolt vizet raktározni ne~1 célszerű .. De a
folvtonos használat alatt a c_srszolatok konnyen
el is tőrnek és ezeknek pótlása sok időt vesz
igénybe és igen költséges.
.
A esiszalatok helyett gumrm- vagy paraladugót alkalmazni nem lehet ': k~s~ülé]< őssze
állításánál mert az rlyen keszulekbol nyert
desztillátu;n sohasem tiszta, sok illó, 01 ganikus
vegyülettel szennyezett és a legtöbb organikus
gyógyszer az ilyen vízben rövid id~ ala~t elbomlik Különösen áll <:;z a gumrdugoval osszeállított desztillátor okra .
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.ll Gyógyszerész
Más szempontból is kifogásolhaták az eddig
használatos lepárlók. Ugyanis a hűtőből kifolyó víz mindenütt erintkezik a láegő,•el és
ez alkflommal fertőzödhetik olyan gázokkal,
baktériumokkal és spórákka!, amelyek jelenléte, éppen a legójabb megfigyelések szerint is,
nem kívánatos az injekciós oldatok készítésénéL
Legjobb megoldá.snak mutatkozott a gyakorlatban az olyan lepárlókészülék, mclynél
_ a hűtő a recipienssei össze ''an tpítve, tehát
egyrészt szükségtelenné válik a párlat áttöltögetése, másrészt a párlat nem is érintkezik
baktérium, tartalmú levegővel.
Ezen az elven épült fel az Obeiliinder-cég
által forgalomba hozott Redesztillátor, Azonban ez a készülék is kis méretii és tisztán csak
a receptura szükségleteihez elegendő. Hasonló
szerkezetü, de nagyobb méretű keszüléket már
a drága esiszalatok miatt sem lehet készíteni,
mert az alkatrészek pótlása tetemes költséggel jár..
'
'
Ezé! t egy <elszei !í bb Ja!szülékel kellett sz er·keszteni a következő követelmények mellett :
t A készülék kizárólag üvegből készüljön
2, A készülék részei ne esiszalatokkal kap-csolódj anak
3, A recipiens össze legyen építve a hűtö
vel, melyben a párlatot esetleg rövid időre
.tárolhassuk,
· 4. Napi termelése legalább 8-10 liter
legyen .

5. Használható legyen gáz-, borszesz·- és
·
A liöveiliezőkben bemutatok egy olyan szerkezetet, mcly az itt felsorolt kívánságoknak
mir1denben megfelel.
Ez a készülék, mely napi (9 órai munkaidő
alatt) 10 liter teljesítményre van építve, első
sorban két ötliteres, gömbfenekű, bőszájú, vastagított rövidnyakú extraháló lombikból áll
(Er gon ll. sz minta ) Ezek egyikét (C 1 ) az
eternitcsőből készült egyszerű katlaura (d)
helyezzük, melyből egy akkora nyílás van kifürészelve, hogy a használt hőfonás a nyíláson
át könnyen kczelhető legyen, Ugyeini kell
an a is, hogy a nyílás elég nagyméretű legyen
ahhoz, hogy az égéshez szükséges levegő
mennyiséggel táplálhassa ,a lángot" A katlan
!első pereme több helyen 2-2 cm szélességben
és 1 cm mélységben be van r eszel ve, hogy ha
a lombikat a katlaura helvczzük, a katlanban.
fejlődő égéstermékek ne fojtsák el a lángot;
hanem szabad utat találjanak a lombik mellett
A másik lombik >>C 2 << egy háromlábra helyezett lapos Jábasszerii edényben áll, rirelyben
egy csonkakúpalakú alacsony bádogabroncs
>>h« ana szolgál, hogy a lombik reáhelyezve,
azon biztosan üljön.. A »g<< edény egyik oldalába elvezető cső van forrasztva, mely gumicsővel köthető össze
Mindcn lombik szájá1a egy-egy ú. n. desztilláló betétel >>lJ« alkalmazunk, amely hőálló
petróleum-fűtésre.
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üvegből készül. Ujabb kísérletek folyamán igen
jól bevált a zománcozott fémbetét is, mely
vízzel szemben ugyanúgy viselkedik, mint az
üveg és nagy előnye, J:logy nem törékeny. A
betét úgy van méretezve, hogy az Ergon ll
sz. lombik minden nagyságára alkalmazhato
2-10 literig.
A betel felső pe1eme, mely ~z egesz alkatreszt tartja, ráillik a lombik megvastagított
szájár a, Kisebb lombikoknál a betét pontosan
beleillik a lombik nyakába, míg a 10 liter es
lombiknál a perem széle nehezedik a lombik
szájára, de itt is biztosan fekszik. Ugyancsak
Iontos része a betétnek a lelfelé álló cső, amely
a 1 ajz szerint is, alacsonyabban végződik, mint
a betét pereme. Ez a cső ana van hivatva,
hogy egyrészt a lombikban fejlődő gőzt el··\ezesse, másrészt, -· n1iután elegendő hosszú
a pár acsövet >>a<<, n1elyet c1 re a c sör c r áhüznnk, kellií biztonsággal taí tsa, A páracső
és a betét csöve egészen lazán kapcsolódnak
Tulajdonképpen ez a legfőbb előnye ennek a
lepárlókészüléknek, hogy a készülék r es zei nem
esiszalatokkal kapcsolódnak és így még a lombik nagyobb elmozdulásával sern állhat elő
tör es
Hogy a lombik es a betét i ól zár j on, a lombik
szájára a betet 2 lá egy kis gyapotkoszm ut >>f<<
teszünk, ami tökéletes szigetelést létesít A
pá1acső es a betét súlya ilegcndő ahhoz, hogy
a vattakoszaru kellőképpen összetömörüljön,
Ilu módon a lepáilól({!szül<'J;ben a C1 és C2
lombikole leljcsen azonos módon \•annak felszerehe, csupán a hűtő hiányzik még A hütést egy csiíkarikával oldottuk meg >>i<<, melynek csőnyele van, ami viszont a \;1zvezetékke1
v·an összckölw A cs4íkarika a lombik nyaka
Jele csö oldalon sürün át Yan lyukgalva, ügy,
hogy a víz hekapcsolásával egy vízmgárkoszoTÚ indul meg, mely a C, lombik kül>ö
felületén egy hidegvízburkot aJk oL A 1aj zon
a víz útját nyilak jelzik
A felmelegedett
hűtővíz a >>g<< tá]ba csorog és onnan az nH
csövön keresziül elfolyik
Meg a páiiJcsö Iajzáia hívom fel a figyelmet, melyen egy >>]H cső függvény van Ezt
a kis csővet a lepárlás alatt gyapottal lazán
elzárjuk
A keszülek ismeTtetése után leír om a kétszer lepá10lt v íz készítését
· ,
Előle kell bocsálanom, hogy a ketszerlepát olt víz olyan vegyü letek oldásá1 a készül,
melyek egyrésze az oxigénnel szemben, másik
Tésze a szénsavval, több vegyület an1n10I1Íával
és amin bázisokkal vagy lúggal szemben leülönösen érzékeny, még pedig kiváltképpen azok:
ban a híg oldatokban, melyek az injekciós terápiában használatomic A víz már csekély szenynyezései is egyes vegyületek gym s bomlásához vezetnek Nem kell mást említenem, mint
hogy a Cocainum nm um, Adrenalin, Ascmbinsav, Apomorphin, Physostigmin, Morphin, stb-.
a leggondocabb előállítást követelik, annyival

is inkább, mert főleg az injekciós oldatoktól
azt kívánjuk, hogy összetételiikben és hatásukban egy-két évig változatlanok maradjanak,
De nem hanyagolható el az a követelmény
sem, hogy a kétsierlepárolt víz baktériumés spóramentes legyen,. Nem elég az, hogy
vir ul ens miln oorganjzn1uSokat ne tartalmazzoil,
hanem lehetőleg elölt baktér ium testeket sem,
mert ezek anyagesere-tern:ékei, toxinjai, eddig
még nem teljesen ismert pirogen anyagok olyan
kellemetlen mellékhatást fejthetnek ki, amely
az i nj eke i ó (1atóanyagtar talmáv al semmiképpen
sem indokolható
Mindezeken kívül pedig a legfontosabb követelmény az, hogy a víz ne tartalmazzon {em
ionokat. Ezért sziikseges az, hogy a lepárlo
minden része üvegből készüljön. Erre a célra
kiválóan alkalmas a magyar Er gon--üveg, ami
a jenai gyártmányú normál üveget úgy lugmentesség, mint tüzállóság szempontjából tökéletesen helyettesíti,
Ezek megfonlolásával minden olyan igyckezettel szemben, mely oda iiányul, hogy az
injekciók készítését az,zal tegye olcsóbbá, hogy
a kétszer le páTOlt vizet mellőzi. e, egyszer le·párolt vizet használjon, elsősorban a kétszel
lepárolt víz készítését kell 'olcsóbbá tenni
Nem szabad experimentálni olyan oldószerrel,
amelynek használata a gyakor latban már eddig
is a hibák egész sorozatát idézte feL

Figyelem!
Az államosított

Dr.EGGERgyár

ALGEDRIN
fájdalomcsillapító készítményének árát nágy mértékben

L E s z Á LL l T o IT T A.
Fogyasztói ár:
2 db 1 80 Ft
10 db 8,-- Ft

Beszerzési ér :

1.02 Ft
4 53 Ft
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Az ill leill kémilék a kétsze!lepá10lt víz

előállítását annyir a

megkönnyíti és az elő
állítási díjat annyira lecsökkenti,- hogy ez már
nem lehet a jövőben olyan teher, am~lyért
a bisdesztillált vizet mellőzni kellene.
A munlw úgy indul meg; hogy a C1 lombikha
beletöltünk négy és fél liter egyszer desztillált vizeL Csepegtessünk a vízbe 10 csepp
n/10 Kali nm hypermángan oldatot, , tegyük
a_ lombikra a betétet (vattakariki\val együtt)
és forraljuk erősen félóráig, Forralás után a
víz kémhatása pH 7 körül van. Most csatoljuk össze a páracsővel a két lombikat és hagyJUk a gőzt a lombikba áramolni Előbb a göz
egy része lecm]códik, majd a lombik felhevül
és a felesleges gőz a páracső >>p« biztosító
nyílásán ömlik ki.
Tíz pelenyi gőzölés után
vegyük le az »a<< páracsővet és a C, lombikról
a betetct, öblítsük ki a lombikat a benne
kondenzálódott forró 'ízzel, maj d sz er elj ük
össze újból a kcszülékcL Most kapcsoljuk be
a hütest úgy, hogy a \ÍZ gyenge sugárban fecskendezze a C2 lombikot. A hütés akkor jó,
ha a hűtöfclület nem gőzölög. Mcrt ana is
kell üg}elnünk, hogy ne kerüljön a laboratórium levegőjébe túl sok vízgőz, A desztilláció
minden felügyelet nélkül simán folyik és az
első löltésből 3.8 liter vizet felfoghatunk Ez
a mennyiség három és Jél ór a alatt termelődik

Korszerű

te~yék

Ennek a nemes mozqalomnak a szaksajtó .
nrindig hatalmas támogatuja volt Ezért üd\ özöltük mindannyian örömrner azt a napokban
elhangzott megállapodást, amely a gyógyszerésztovábbképzes szolgálatába állítja szaklapunkat,
addig is, amíg a tovilibképzés intézményesen'
létre nem jön. Igen örvendetes ez azért is,
me rt ezáltal mód és lehetőség nyílik an a is.
hogy a készülő V Gyógyszerkönyv szerkesztésével kapcsolatos munkákról a szerkesztőbizott
ság így állandömr - riportszerüen - tájekoz-'
tathatja kartársainkat
Az elhendő céL az elméleli és gyakorlati
gyógyszerészi tudományok felfrissítése, a kor-

A problémák legiója tárul most elém mindenik

f~nto~nak tünik !el, hiszen a gyÓgyszerészi

A desztilláció alatt azt tapasztaljuk, hogy
a C, lombik betétjében kb, egy cm magas

záróvíz gyűlik meg, a C2 betétjében pedig ez
a záróvíz majdnem eléri a betét belső csővének
magasságát, A fonalás alatt a záróvizek szintje
allandóan változik és ezzel, valamint a pár acső gyapottal elzárt nyílásán át szabályozódik
a készülékben lévő nyomás, A készülék mű-
ködése, annak ellenére, hogy teljesen zárttérben
történik a desztilláció, veszélytelen és semmiféle felügyeletet nem kíván
VCgül még azt jegyzem meg, hogy a leírt
keszülék kiválóan alkalmas az egyszer lepárolt
víz készítésere is, mert alig van gyógyszertár,
melynek nagyobb lenne a napi desztilláltvíz
szükséglcle, mint amennyit ezzel a készülékkel termelni lehet Előnye még az is, hogy,
mint Ü\•cgdesztillátor, bejelcntésic nincs köte-lezve,
.

szakismeretek elsajátítása

>>A Gyógyszoész<< legutobbí számában több
elgondolás látott napvilágot, amely a közel·
J0v6ben intézményesen megoldandó gyógyszerész-'továbbképzéssel foglalkozik, J\!lindazok,
akik szívükön viselik a gyógyszerészet fejlő
désének sorsát, igyekeznek előmozdítani, illetve
megte1emteni azt a lehetőscget, hogy úgy a fő·
városi és városi gyógyszer esz, mint a Jalvakban
élő törpe-patikus részesüljön a gyógyszerésztovábbképzésben ; hogy ha az 'Egyetemtől
való elszakadása után valamilyer1 oknál fogva
részele ,a továbbképzés nem volt lehetséges,
azt most áldozatok vállalása árán is lehetövé

178

I,lyenkor már előr e gondoskodjunk hál om liter
melyet félórán át fonalnnk, hogy ezzel
újból megtölthessük a C1 lombikat és a desztilláció pár percnyi megszakítils után újból
folyhat Ott, ahol nagyobb mennyiségű párlatra Yan szükség, leghelyesebb, ha a C2 lom- "
hikot, amikor az mcgtelt, egy új lomhikkal
kicseréljük, hogy az áttöltésnel se érintkezllessék hosszab]) ideig levegővel.
vízről,

szciÜ szakismerelek elsajátítása es hivatásá·
nak mindenben megfelelni tudó gyógyszerész
szakemberek beállítása á nép és a közegészségügy szolgalatába Hogy azonban ez a cél maradéktalanul elérhető legyen, arra nem elegendö
csnpán az, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos
cikkcink e lap hasáb j ain az an a illetékesekhez
eljussanak, hanem az is szükséges, hogy e nagy
továbbképző tanfolyarn olvasótábora kíván·
ságait, elgondolásait, tapasztalatait hozzánk
eljuttassa és ezáltal módot adjon nekünk arra,
hogy szaklapunkban való I'(legbeszélés formá"
jában egeszscges vita alakulhasson ki a közös
szempontok figyelembe 'ételével
Ezéi t kérjük minden olvasónk at, hogy telcl ono n v agy levél útján (Egyetemi Gyógyszer észe ti Intézet, Budapest, IX., BőgyesEndre-u 7,)
juttassák el hozzánk kéréseiket, elgondolásaikat, tanácsaikat és főleg azt, hogy milyen
probléma, a gy ágyszerészi továbbkepzésnek
milyen ága ér dekli őket leginkább, hogy ilyen
mödon videki kartársainkkal is állandó összeköttetést tarthassunk fenn és közölt cikkeinket
úgy állithassuk össze, hogy az v alóban a gyógy:szerész i to\• ábbképzést szalgálhassa
,11eguallom, sokáig gondolkoztam azon,
hogy a >>GyóKyszei'észet<<-tel kal)csolatos első
ilyen irányú riportszerü cikkem mit tárgyaljon,

'

l

hrvatas sokoldalusaga, munkakörének sok
irár;ya szin~e óráról-órára hozza elénk a megoldasra varo feladatokat,. A receptárius a tára
mellett dolgozva éppen úgy érzi ezt, mint nem
kevésbbé fe_lelősségteljcs nmnkájáhan a labo"
rato;msz Es mivel úgy érzem, hogy a gyógyszeresz szakmunkája az egyéni tudáson és ráterm~t~sé&:en kívül nagyban függ .azoktól az
eszkozoktol, amelyekkel főleg laboratóriumi
~evék~mységét müveli, így azt hiszem, már meg
;s talaltarn első c!kkem tár gyát, amelyet talán
rgy szovegezhetn~k meg : »Milyen eszközöket
alkalmazzon a gyogyszerész labor atcriumi munká~atainál ? << A közelmultban folytatólagos elő
adas ker eteben kezdtem meg a Gyógyszerésznapokon a laboratóriumi eszközök ismerteté~ét, mert nem kétséges az, hogy laboratóriumi
felszerdéseinket ismertető rendelet, amely 1934.
~vben jelent meg, kiegészítésre szaruL Az elő
u~ eszk~zök közül több elhagyható, illetőleg
potol!~ato es ezek. helyébe néhány másik felve:ndo, mert az, l_JJabb idők gyógyszerkészítme,nyernek elkeszrtesehez meg a legkrsebb törpegyogyszcrtár sem nélkülözheti azokaL Itt van
előttem a 260.520/1934. B.. M. számú lendelet
amely a beszerzendő laboratóriumi eszközöket
tárgyalja,. Lássuk csak löviden ezeket:

Vízdesztilláló keszülék, természetesen szükse"ges, ~e rna~.i~rnerete}nk sze]· int. ez oJym{ üvegbol lev o keszulek legyen, amely olcsó, praktikus,
e? lehetövé teszi a friss, csupán néhány üapi
tar ,olas r a kesznlt desztillált víz előállítását úgy
gyogyszerek, mint injekciós készitmények számára, Közöljük egy ilyen készülek · leír á eát
Spergely Béla szerkesztésében; ez a lepárló
házilag állítható össze.
Tableilasajtoló szinlen nélkülözhetetlen a
~yó~yszertár ba;r _ Gáz-: vagy szesz-égő (még~nkah.b hrztonsag1 benzm vagy petróleum égő)
IS szukséges A gőzfürd ő céljár a legmegfelelőbb
eg_y szükséges nagyságú .aluminiumfazék, úgyszprtén ~ vörös rézből való szárítószekrény is
potolhato alummmm- vagy asbestlemezből
készülttel
A régi nehézkes dekoktóriumokat ma szinté n alnminiumból keszült főzőlazékkal váltj nk
fel A gyakmlatban jól használható az Egye-

temi Gyógyszereszeti Intézet által is használt
amely áramló vízgőzzel működik és
mfundalas me!! ett gőzzel való ster ilezésr e is
alkalmas, Festyénysajtolók közül ma már kisalaku, nagytelJ esítményíí kézisajtoJók állnak
rendelkezésre; a hivatalosan előírt szitak szintén szükségesek

főzőla~él~,

Tizedes- és nagyobb /;ézimel leg nem nelkülözhető,

de a r~zből vagy kőből !~vő nagy
mozsar ak ma _mar legtobbszor csak drsztár gyai
laboratorrumamknak _ A nagyobb porcellánmozsar ak, be pár olócsészék, sz ü r őpohar ak tölcsér ek, üvegpálcák, l01nbikok, n1enzurák, 'szűrő
anyagok, fémkanalak a gyógyszertár felszer eléseiből használhaták ; áztató edényekként a
patentzár as üvegek a legcélszer ííbbek. Zománcos fémüstöt szir up ok, kenöcsök készítesére tartanur!k kell, bár ~ legt?bb :setber; ezt is a gyógyszer tan felszerelesekboi potolhat]nk.

Per kolálar ként ma csaknem mindcn gyogyszertar a csappal ellátott olcsó üvegcső-pcllw
látort használja,
Ezek volnának a legszziksegesebb eszliüzok,
amelyeket még a legkisebb törpe-gyogyszcr tár
laboratenuma sem nélkülözheL De en ügy
velem, hogy a kötelező eszközök mellett célszerű volna nagyobb gyógyszertárak részbe beszerezhető úgynevezett ajánlatos eszközöluiíl
rs egy rövid összeállítást közölni, amely tartalmaz!w. pL egy-egy drógörlő-, · emnlgeálo-, cgysz:rü, es_ olc~ó vacuumlepárló-, ca!Ciumoxydos
szantokeszuleket,
por cellán
v ac u umsziÍl őt
(Nul~clre) f;gyszerü kivonókészülekel, egy kisalaku m omasvíz lepárolót üvegből, egy kisebb
drazsüozó üstöt molorhajtásra, egy 10 kcm-es
Pr avaz fecskendőt ampullatöltésre, eoy
rendcs
0
és e~y 1naximál hőn1érőt és \~égü1, dc nem
ulolsosm ban, egy kisalak ú, nagy hatás! ok ú kézi
lúzoltókcszüleket, an1e1y, sajnos, ma meg na···
gyon kevés helyen található.

__ _Kiegészít/re/né mindezeket egy bővebb eszkoz-,Jegy';ék, amelynek összeállítására az Egyetemi Gyogyszereszeh Intézet részéről ö1ömmel
vállalkozunk és amely hiv at va volna an a, hogy
a mm modcrn praktikus laboratóriumi eszközökel minél szelesebb körben megismertessek
Némedy inH c dc,
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.H Gyógyszerész

Hogyan készítsünk
barbitursavból nátrium sót?
A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ sokszor kerül
abba a helyzetbe különösen vidéken, ha kifogy valamely készletc, I{ogy' egyszerű preparatív, laboratóriumi ru unkával maga állítson elő egyes nem kapható
vagy- nehezen beszerézhető gyógyszereket, akár a
meglevő, akár megrendelhető .~lap::nyagol<bó_l ~lycn
időnként nehezen beszerezhete gyogyszer peldaul a
phehwlaethylba.rbitursavas natrimiL Ezt _a natrium·sót aZ- Oivosok gyakran rendelik oldatokban és~~ a
gyógyszerésznek pillan~tnyilag_ nem áll r~n?elke~~-sere
a kérdéses só azt mas barbrtursav natrmmsoJaval
helyettesíteni ~1em szabad, legfeljebl? suspendálhaq;;
a phenylaethylbaibitursavat. Az rJyen suspenzr.o
adagolása viszont a beteg részéről pontatlan lehet es
esetleg mér gezéshez vezethet
LEGEGYSZERŰBB MEGOLDÁS
ha a gyógyszerész mag~.-készí~ a rendeUu;,zés~,e álló
baibitmsavból natiium sót. Ez Igen egyszeru muvelet,
nem hosszadalmas és főleg puiktikus~ mert a legszerényebb gyógyszcrt.<lri Iab9Iatóri;npi esz~~özöl{ke,~
is könnyeF elkészíthető . Az atalakrtas a kovetkezo
képlet szerint történik :
(C,H,) (C,H,) C,O,.N!-LNH CO+ Na OH~
Pl)enylaethylbarbitursav
l\Is =40
Ms ~ 23211
(C,H 5 ) (C,H 5) C,O,.NN a. Nf(.CO + H,O
Phenylaethylbarbitmsavas nati mm
Ms ~25410
:-\i átalakulás menetét szabadszemmel is követni
tudj1~k· Erre a következőkben még ·rátérel\

A FENTI KÉPLETBŐL LÁTHATÓ,
hogy a nátriumsó a phenylaethylbarbitms~vnak a
mononátriumsója A Ieakdó-egyenlet, sz.ermt egy
molekula barbitursavra egy molekula nat_rmmh~~dn:
xyd szükséges vagyis 232 g barbitursav atalaintásahoz; 40 g. nát:iúmhydroxyd elegendő ~.s így l~ ereken
2·54 g. barbitursavas natrimn nyerheto . Fenti ~ole
kulasúlyokból' egyszerű aránybaállítással bármilyen
kiindulási mennyiség kiszámítható\ .
Az alábbi táblázat megadásával Kart.ársaim
munkáját sz eretném megl{önnyíteni :
Phenylaethylbarbitul'sav
grammokban
1
5
10
50
l ilO
1 OOO

Nat1ium··
h~rdroxyd

grammokban
o 17
o 86
172
8 62
17 21
172 10

Gyógyszerdsz

·~----------~-----~~~----

Számított N"atriumphenylaethylbarbituricum grammol{ban
1 09
5 47
10 94
547&
109 46
10 94 60

Vagyis 1 g barbitUisav semlegesítésére 0·17 g
natriumhvdroxid szükséges. A natriumhydroxid l).e
legyen szCnnyezett és elfolyósodott. Leg_célszerűbb a
lencsealakú natriumhydroxyddal dolgozni, mert e~nek
Jemérése a Iegegyszerűbb. és a le~~:y_orsabb, ami az
átnedvesedés elkerülése szempontJahol fontos. .
, Kiindulásui vegyünk 10 g phenylaet,hylb~ubliur
savat. A táblázatból könnyen mcgallapithato, I:ogy
ezen -mennyiség átalakításáho~ 1;72 g natr!,_umhydroxyd veendő temérjük kézimerleg~n, az ~· 12 g
natriumhydroxydot és oldjuk 20 g desztlllal_t ;nzbcn
Általában vízből a natriumhydroxyd oldasahoz a
· barbitursav kétszeres mennyisége szükséges. Jelen
esetben is 20 a desztillált- vizet táramérlegen belemérünk egy pa~afa-, vagy üvegdugós 100 g-os üvegbe
és ebben oldjuk az 1 72 g natr.imnhydr.oxydot. Ug:ym~
csak kézimérlegen Jemérünk 10 g phenylaethyJ?arbitursavat és apránként, rázogatáp közben oldJuk a
lúgoldatban

Tervszerüen nyitva áll az útja

A BARBITURSAV
igen könnyen oldódik a lúgús folyadé~b~IL J;Ia pontos
volt a mérésünk, akkor oldatunk knstalyhszta lesz
Ugyancsak tiszta o]dat<:~t k_apunk~ ha a bari?i~_ursav
ból számított mennyisegnel kevesebbet merunl{ le
valami ok folvtán (barbitursav -nagy nedvességtartalma~ mérési hiba, stb . ) és végül ~iszta oldat kel~tk~_z~_k
abban az esetben is, ha a natrmmhydroxydbol folos
mennj'iséget vettünk

(BEVEZETŐ SOROK)

A LEGEGYSZERŰBB MÉRÉSEK
mellett is célszeiŰ ellenőrizni munkánkat, melynek
sarkalatos pontja a semlegesítés J:?egtöiténtének
kontrollja~ nehogy óldatun~ ~zab~? lngot tmtal~l-az
zon. Indikáton al nem ellenonzhetJuk a semleges1tést,
me 1t a natriumphenylaetylbarbituricum vizes oldatban lúgos kémhatással disszociál
M!NDEN EZIR<\NYÚ HIBAFORRÁST
kiküszöbölhetün]{, ha a leméi! any~gok eg~:e~ítese
folytán nyert tiszta oldat~oz Ige:n kis,memiyisegbe~
adagolunk barbitursavai mnHladdJg! Jlllg a sei!llegesités után feleslegben maradt barbitursav- mar nem
oldódik: az eddig kristálytis.zta oldatban feloldatlan
bar bit ur sav r észecsl{ék jól látható l~. Kellő ~j:~korl<;'t
mellett máJ pár ccntig:an;m, ~ai bitlll say f?l?sleg IS
elegendő a reakció 'befeJezodesenel.;: ellenorzesere.
KÖVETKEZŐ MÜVELETÜKK
a szliiőpapiron való szű1és. Az oldatunkban lévő }~.g
teljes semlegesítése után oldatl,an ,mara~lt folos

barbitursavat ~iszürjük . A s~ű~6paptrt par csep_p
vízzel utólag is atmossuk . A s,zurys, eg~r l~P?~' 15--;2o
cm átmérőjü bepárló porcellantalba torte~1Jelc A b_epállást vízfürdőn mézsűriíségig folytatJuk, maJd
legfeljebb 30-4·0 C0 -on szárítjuk tovább, időnkén!
pisztil]ussal mcgkeverv~ ~;z; . :;nya&?t:. , ~-· g~~k?n
kevergetéssel a kiszárad,as I~lq~t ~ei:o;nd~t.Juk. lclJc,s
kiszáradás után a poritas vegsq faz!sat IS a b~p~r~o
porccllánt_ál~m~ vég~zhsttülc ~ ,tentl 10 ~ m,cnny1se,~
elkészítés! 1cle.]e kozchtolcg 3o·-:-~O J?eicr~,. t~heto,,
Természetesen nagyobb ~nenny1sc_g ,1s eJoalhthato
ugyanennyi idő alatt, csupan ..a beparlo edeny. na.gJ:ságát kell alaposan megJ~ovel~unk, hogy mmel
nagyobb párolgási felületet biZtoslisunk oldat unknak .
A BEPÁRLÁSNÁL
szabad lángot ne allwln~azzm,~l{ s általában, óv,akodjnnk a magas hő~ér,sckl~ttol, mert egyebkent -~
készítmény elbomlik es vizben oldhatatlan phen;ylaethylacetylcmbamid keletl{czik. .
,
. .
Csekélv, körülbelül 3-5%-nyi \~szteseg_ mmdig
van . GyakOrlat dönti el, ki _n;enny1re tudJa megközelíteni a számított menn)Iseget
FENI! ELŐÁLL!IÁSI MOD
egyáltalán nem nehézkes. ~lron~a~ü n,em.. lehet a
készítményt, me1 t ha va~a~l me;es nel~ml old~na
natriumhydroxydot deszhllalt vizben es az 1gy
kapott lúgoldathoz ugyancsa~ méré~ nélk!-il adag.?lp.a
phenJ-laethylbarbitursavat mmda5ld1g,, m1g az foloslegbe jut, szűrés és bepárolo~tata~ utan. ugyanoly_an
minőségű, jól oldódó natnumsohoz Jutna, mmt
pontos méi ések után.
/

IV KlADASú GYÓGYSZERKÖNYVUKKBEN
nem hi~atalos a phenylaethylb~rbitur.sa:' natriumsój_a
Külföldi gyógyszerkönyv~k I~mdegyikebe_n megt~lal~
ható azonban ez a kesZitmeny Fontassaga elvli~t
hatatlan, gya~orlatban n~llj~l?zl~etetlen, és e~e~t
biztosan hiszem, hogy ~ kes~ulo ' ... 1vlagJ ar GyogysZerkönyv is hivatalassa fog]a tenm;
Far kas Ando1,

ol(leveles gyógyszerész
egyetemi gyakOr~ok,
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A növénytan a maga teljessegében és resztudományaiban az elmúlt két évtized során
jelentős változáson ment át és igen er tékes, új
irányú eredményekkel gyarápodott, . Legtqbb
ágában olyan tényekkel számol, amelyeket kitű
zött feladatainak megvalósításakor a gyakorlati
élet igen célszeiTI módon hasznosíthat. A növény-·
tan keretén belül mind módszertani vonatkozásokban, mind pedig a felmerült tudományos
feladatok tagolóctását illetően számos új műköc
dési teriilet alakult ki. A hazai, főleg pedig a
külföldi idevonatkozó újabb kutatásokból ana
következtethetünk, hogy ez a megindult fejlő
dési folyamat mind nagyobb lendületet vesz és
kedvező hatását rövidesen éreztetni fogja többtermelésünk vonalán is .
A többilányú jejll!désnek egyes részletei és
területei azLmban nemcsak szükebb természettudományi nézőpontból jelentenek nagy elő-
haladást, hanem a gyógyszerészet és általában a
közegészségügy tekintetében is figyelemre méltóak.. Ilyen területek és feladatkörök, amelyek
kétségtelenül a korszerű fejlődés, a biológia\
haladás útján mozognak, többek között a gyógyhatású növenyek életkörülményeinek, élete
folyamatainak és életfel tételeinek szélesebbkörü
tanulmányozása, az előnyös termesztési lehetőségek oknyomozó vizsgálatainak ,kit er j esztése, a hatóanyagtartalom mennyiségének és
minőségének kísérleti úton, azaz ])iológiai módszerekkel történő emelése s ezzel kapcsolatban
hatástani kiér tékelések ·r endszeresítése. Hasonlóan fontos toviÍbbá 'új gyógynövények fellmta-·
tása, kiválasztása tervszerű nemesítéssei való
tökéletesítése, mesterségesen úÍ gyógynövény'
fajok előállításas nem utolsó sorban hazai gógynövényeink és környezetük között- lévő összec
függések céltudatos megvizsgálása, · figyelemmel
a hatóanyag keletkezésére.. Mindezekhez sz ol osan kapcsolódik a gyógynöVények sejtélettani és funkcionális anatómiai sajátosságainak
folytatólagos mégismerése és közelebbi tanulmárryozása
Teimészetes, hogy a kutató e ter ületeken való
munkálkodása közben nem feledkezhet meg a
gyakorlati kívánalom es a tudományos munka
összehangolásának megvalósításáróL Ez annál
is inkább lényeges, mert a gyakadati tapasztalatok és az elmélyülő tudományos vizsgálódások kölcsönösen termékenyítőleg hatnak egymásr a. Különösen vonatkozik ez a gyógynövénykutatásra is, amely mindig nyitott terület
marad, mert bármennyire előtérbe jutnak a szintetikus gyógyszerek, sohasem lehet figyelmen
kívül hagyni a már ismert s a még ismeretlen
gyógyhatású növények által nyujtott lehetősé~
geket" Mélyebb fejtegetésekbe most nem bocsátkozunk, csupán egy-két, bizonyára ismert adatr a
utalunk Vegyük pl. a nemrégiben feltalált és

igen jól bevált gyogyszemek, . a penicillinnek
törzsnővényet : a Penici/lium
nolatum-oL E
gonibafajnak évek hosszú során történt nemesi:
tésével ma már olyan fajváltozatból is elő
állítják a penicillint, amely termelékenység szempontjából sokkal előnyösebb, mint az a fajta
amelyből kiindultak. A Penicillium notatum
baktérium-ölő hatásának, véletlenen
alapuló
felfedezése arra indított egyes kisérleti intézeteket, hogy munkájukat terjesszék ki más
hasonló hatás ú szervezetek keresésér e, továb ba
nagyobb mértékben kezdjék meg új gyógynövények felRutatását és kultúráha -·állítását.
Nemrégiben az egyik ilyen intézel kb. 3000
legkülönbözőbb növény vizsgálatához
látott
hozzá azért, hogy több évi munka után néhány
új gyógynövény, illetve gyógyhatású anyag lel·
fedezésével szalgálatár a legyen a közegészsegügy érdekeinek.
Ez és még más peldák arr a mu ta ln ak, hogy
a jövőben a gyógynövénykutatás és nemesítés
terén egyaránt nagy és reményteljes lehetőségek
nyílnak. Olyanok, amelyek teljes joggal serkenthetik an a az illetékeseket, hogy a gy ó gy- és
egyéb hatás ú anyagok ter meszetes forrásainak,
azaz a tágabb értelemben vett gyógynövényeknek, minél szélesebb alapon való kutatását,
több évre terjetlő tervszerüséggel, hazai vonatkozásban js az eddiginél még jobban kiépítsék és a felmerülő akadályokat leküzdve,
minél eredményescbben folytatni igyekezzenek.
E so1ok papíuavetése közben azokrn a kartársakra gondolunk, akjk mindig nagy érdeklődéssei figyelik a természettudományok, közelebbről a biológiai tudományok fejlődését
és nagyjelentőségü felismeréseit ~ Tudjuk,
hogy sokan vamiak, akik elhagyva az egyétem
falait, esetleg éveken keresztül, vagy egész
életen át kisebb vidéki helyen végzik felelősség
teljes hivatásukat. Közülük bizonyár a többen
is, a megszakott napi munka után, vágyakozva
gondolnak a fő vár os i, vagy nagyvár os i kollégá-

Chologen tabi.
Crinex sol.
Heparin Vitrum inj.
Jodcholin inj.
Pactolysin sol.
a gyógyárunagykereskedőknél beszerezhető
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íkr a azcrt a kedvező lehetőségükert, hogy aránylag könnyű szenel kielégíthetik tudományos
igényeiket és bővíthetik szakismereteikeL -:Részben ezen a helyzeten szándékozik segíteni
"A Gyógyszerész<< szerkesztőbizottságá, midőn
a gyógyszerészet és a vele rokoú tudomá11yok
területén folyó munkálatokról, újabb felfede7ésekről és egyéb eredményekről rendszeresen
, tájékoztatni khánja olvasóit s ezzel egyúttal
továbbképzésüket is előmozdítani törekszik
A 'zak/ap hasábjain, fenti célkitűzéssel,
helyet kapott a növénytan is. Igy tehát terv-·
szerűen nyitva ali az útja annak, hogy idősza
konként e tudománynak a gyógyszertári dol. gozókat is érdeklő előhaladásáról, a gyógynövény kutatás különböző biológiai pr oblémá;r ól, a hazai és külföldi gyógh illetve ipar i
növcnyek nemesítéséről, az alsóbb és ma-.
gasabb rendű gombák kőzérdekű vonatko- ·
zá sairól es szárilos más aktuális. kérdésről heszámolhassunk. E mellctt azonban időnként

röviden ismertetni fogjuk aczokat az ide sorolható feladatokat is, amelyekkel egyrészt a budapesti Gyógynövénykisérleti Intézet és az Egyetemi Gyógyszerészi N övénytani Tanszék, másrészt Egyetemeink többi Nővenytani Intézetei,
valamint az· egyes Kisérleti Telepek foglalkoznak; de a szakirodalom alapján bepillantást
kh<ánunk nyujtani a tekintetben is, hogy a
külföldi növénytani jellegű szakintézményekben
általában milyen, a gyógyszer észetet köz~lehbről érdeklő munka folyik
/
E ter v ek és elgondolások ter mcszetesen
hosszabb időre szálnak Megvalósításuk sorrendjét mindenkor az egyes kérdések aktualítása
szabja meg. -Amennyiben a megjelenő közleményekkel sikerül Olvasóink érdeklődését felkeltenünk és ezzel továbbképzésüket is elő- ·
mozdítanunk, úgy a magnnk vonalán kitűzött
célunkat elértük és szívesen vállalt munkánk
nem lesz Iriábavaló.
Sá1 k ánu Sándo1 d1.

A gyógyszerész

elsősorban gyógyszerszakértő
Schu/eh pr ofesszol tól e1 ed a gyógyszm!szi
fe/adatköJ e tömö1 megjelO/cse Valójában. határ ozoli céUdtűzr!s a guógysw észet jövőjének I égóta
és so/;at vitatott kérdésében.
Az utóbbi éulizedel!ben a gyógyszer ipar e/Őie
IÖJése a magisztrális munl<ál eJŐsen visszaszoiÍIolla. A csodálatos gyógysw felfedezések a lwtaló
/aboialóJ i 11mol<ban sz ü letnek meg, az orvosok és
vegyész eh. nem 1itkán /egész légiójának észszel ű
összeműkudése 1évén Iúala]m/t lellát egy gyógysz"erl<émia, amely független a gyógyszeiésztől, akinel; ezeAnél a gyógyszer elmé/ mindössze a közveW ő sierep jutott .
A gyógyszCJ,esz munkája nem váll volna ilyen
gépies.sé és lélekle/enné e gyógyszere/( Mszo/gá/tátásáná/, !za lisztában lenne azok Mmiájával és
tájéhozott /wtáslanuliban
Ha lelzál szaMJiője
Do/na ezelare/; a gyó,qyszne/mek is A tovább-

-------·
Bérmunkában;
Ac. sa/ic -ból N atr salicy/
Acisal-ból Cacisal
Jód-ból Kali jodat
gyártását és kívánatra a Sa!icyl··
sók és más bértablettázást vállalek

>>THE RI AKA«
BARTHA JÓZSEF gyógyszerész

Budapest, V , Zoltán-u. 12.
T e l ef o n : 127---694

legyen·

Mpzé8Je e téren szép es nagy feladat vár. Jl.1eg
kell ismetieini a qyógyszw!szt az újabb és legújabb gyógysZCJ ek Mmiai fe/építéséve/, előál/ítá
sánal; főbb gondolatmenetével. Igg sokkal eredményesehben tud maid a hatástani mególéshez
lwzzáfö hőzni A számlatan sok nev és hasonló
Um i ai sze1 /;ezet hözölt biztosan igazodil< el és
il lwzzáf{)l du!óna/; szakszerű felvilágosirási nyujt .
Jl1indez azonban, báJ mennyil e is időszei ű,
a I.emiai lováböképzés feladalának csak egy 1é sze .
A1 ról, hogy az alómfizilw bámulatos felfedezéseivel a kemiai alapfogalmak is fon ada lm i uáZ.Iozáson menlek át s ennek lassan el heil jutni
a gyógyszerészek széles Iéiegehez is, anál ném i'
·kell /;ü/ön beszélnünh De még ennez is fontosabb,
hogy a gyógyszerészi kémia fejlődését mind pl ob!éníáiban, mind azok megoldásában, a gyágyszelész megismerje A gyógyszerészi i<émia (nem
tévesztendő őssze a gyógyszerkémiávall) a gyágyszelész egyik Zegsajátosabb munkatnü/ete, mive/
az ő hóte/essége meggyőződni a kezében /l!vő
gyógy,zerelr azonosságáró/, nemkülönben a tiszlasági vizsgá/alo/.. és mennyi/eges módszerek segítségével azok jóságáJól Nemcsal, auó/ van szó,
hogy a gy ágyszel kémia modem sztá1 jainak ana/itikáját megismer je, hanem a >>I égi<<, de pótolhatallan gyógyszeJei<, sőt, azok /;euerékeinek vizsgálata is hatalmasat fejlődött. A gyógyszerészneJ, e11ő/ is tudnia kell Egyr észt dz ú jabb analiti/wi e/jáJások és nem utolsó sorban a fizikai
Mmiai e/já1 ásolmak analilikában ma már nélkülözhetetlen módsze1 einek megismerésével, másJé"t pedig a modem gyógyszerkönyvek viz.sgá/ati
mód.szerein keJeszlül, bepillantást kell nyernie a
Iwrszer ű gyógyszerkönyv problematikájába .

Az analililwi módszereknek (legyene/i azok
kémiaiak uagzJ fizilwiak) fejliídése, főleg a szerves · ueguuleteli vizsgálalá nál, /ehetővé teszi, hogy
a kémia olyan teriiletekre is elŐsebben behatol,
mint pl. a botani/w A növényvilág feldolgozása
abból a szem pontból, hogy van-e valamilyen ható-anyag abban a növéJ~pben ~~ha van, mi lehet, a;,
hosszú éutizedelue e/ore laluzz a feladatot. f!alas
és hasznos mun/..a ez.. M.inden bizonnyal sok új
gyógyszelle fognak b1zkkanni, illelve már_/Jl~glh1ő
_ gyógyszemek eddig zsmCJetlen anyagnovenyer~
találnak Továbbképzésunkben en e a laztatász
lnii./elle is fel heli lzivnw:k a figyelm~t. El~l
járóóan az il/óolajok, ma1d az alkalozdak ker-

Gyógyszerész

désével fogunk fogla/Aozm, hogy Jajtuk lieresztiil
bevezetest nye1 Jzin/, ebbe a nem kicsiny kémiai
hépzeltsegel megMván~ témakö1 be.
A gyógyszer Mmza es a gyógyszeJ ész i /;em i a
hatalmas anyagából így liiragadott példákkal
Jdvánjuk majd felhelleni az erdeklődést a gyal(] an,
de egész mé/latlanul száraznak és unalmasnak
minősített ldmia üánt. Célunk azt elémi, hogy
mize a továbbképzes elméleti és gyalw1/ati oldatással is megindul, addigra km társaink a tá1gy
szellemével újw meg bm átkozva, belü/J ől fakadó
tudásuágytól haj/va, keressél; fel továbbképző/an~
folyamainhal
Vi!gh Antal d1.

A tablettázásról
A tahlettt'ík, komJnimilt.umok, szi]iud anyag~}{.. A MA'flUCA:
hól, pmokból préseléssel _készített gyuu~;sz~~rforn~a~.
Eg!·· lwn:me alalo::ú fém dmab, amelyn.Plí helsö
ElterjNlésüket az indnlw}Ja~ hogy JJOrahtl~u gyog! .. vájatáb~m aluh·ól és felüirUl ~s I~?ntosan bec.s!.;z_ult ld\!
szerel{ és gyóg~·szcike\'CJ éJ,;: elm t ~is hel~· en }·urolltalunl,;: fém rész· ~t z úg\·Ht'-\'ezett. bélyegzo y an. Az al so helyegzo
változás nélkül zsebben hordhatol,;:, beveteluk l,;:ellemes, tüUve vau. A "r(~lsö bélyr-gző ltm}'onuísá\·al Wrtéuilom•g
udagolásuh: po'.ll.os. KésZHésül,;:nél több köl'ü~mén}'I'e
a tulajtlonl{épeni préselés ..
}{ell iimrelntinl,;:, hog~' a tal!Ietta mimle.~ ..teJí~ntet~~n
A tablt~U.úzás m<\Jú•tét tehút 11ég~· iázisúnal'megfeleljen feladatúnak. hzek~t a lwnd!!l~!lYei:et., . l,elu~l.jül;::. Az elséJ f~z!slnm ~z alsó b~lyeQzö- ~~ ~lHIU'it•:'tH
aldm1' vehetjük legjobban szNnugv:(•., ha el,o~oh•g ~1zf
ban a legmélyebb aUaslJan alL A masiHhJí ÜIZISimn f!Z
\'izsgáljuk, mit l,;:ö\'Ctelünl,;: nwg a ]O taJdettatol
automatHínsan műküdő csúsztató szel'ln~z('(. a tahlt\H:l·
zandó anyagot hetülíi n matl'i.~a,~1~7íJásáhn,. J\ }uumadi~5
fázisban a visszahúzódott toltoszerlwzel utan a frlso
A JÓ T \BJ,ElTA FELTJÍIEl.lll :
bélyegzii J·áuyOmódil{ a bctötlWtt granuláw és ('ZZI'l
1. [JOn fos adagolá~.: Ez azt jeJcn~i,, hog~: a ta hl et .. m<'gfrlrt{milo.. ·a tulajdonképpeni tnhlet.t.a JHé~wUs,. A
Htkban a megadott hatoan!'39 ntenll!·ISt~g ~fl~'enlet.esN~ ne{Ívedik fázisban az nlsó bél~·egzö lelenwilu•tlil;::, ld~
legyen elosztva, tehát minden tabletta pontosan. annyi dob)a l;::ész tablt~tt.át és C!J!7 I'ngó segítségével vi~~znH
batóünyagot. tmtalmazzon amennyit egy tablettára
patum eredeti leg~llsó állásába. Az elmomlott í'olymnat
számítoUunk
általánOs sémája a gyógyszert.áraldmn hasznúlt úgy..
2. A tahicHa lwllO sziUndságú leg~·en, Iwg~' ra];::.. nevezett excentcl' tablettázó {!épel{ rniíJ~üdésénel;::.
t.áJozás és szállítús ldizl)('n ne WI·ed<~Zz(m, ne por·Jad- Az <~xccnter gépeket az jellemzi, lwgy n Imtt.~ica
fixálva yan nen1 .ntozog és az unyngot C!:W nwz~o, :1
~on szét.
matrica föl~ csúszó autonmt.ilmsan JHiílo::ötlii t ültöWIM
;l. Vízben 1ázogat.va JÖlhl idö aJait. essrn sz~t.
csér juttatja a ntat.l'ieába, A gy~ripal'han a WlQY.~bh
A tablettát áll.aláb~m hu ételre hasznidják. Az így
t.rJjesítméH!'Ü rot:'iciós tablcttilzo, gépet lwsziull~Hk,
bevett g~'ógyszcr csak az cs(•tbcu fejti ld rövid idő alatt
a \'át't ltatást.. ha a tabletta ü gyomOl'nedvben g~·.tHsan ]~nuél a granulát tart.alma~ó tölHíWicsé.r ~·an fixúh~l~,
nem :mozog. hanem füt·go .mozgással tohh azonos
szé.t t•sih: · ~s 'szabaddá válH;:: ~l hatóan~:-l!J. A tabicHa
szétesési ideje szobabőmérsékletíí \'ízben rázogat.va iumtú matl'Úm vonul el a tölcsér alatt., miküzlwn ahból
legfeljebb fél ·óra czen.idön túl szétesö tablettát belsö- a Iu~nö mennviségíi unmulával t.elil;:: meg és a:~.ulim
ll!IUmótlilí lwiC a f<'lső hl-I~'egző és végzi Pl a t~lh}('f
leg husználatra a'umhnazni nem lehet. A jól készítt~U
tázúsí.
tabletták általában az említett ld'niilményeli: J;::özött
10--15 eerC alatt esnel;:: szét. A fenti három kövételHog\· u jtÍ tahlt~tt.a feltételeinelí IlH'Uf(•Jdhessünl\~
mény adJa meg az irányilt a heJ~res tabletta ~~~szítésne~;::~
munli:lmi;::'át úg~: Iwll irán~rítmd, lwgy n ieJti~H·leluwli
Ezeket lo::ell szern <'lőtt t.nrtmnmlí} hog!7 JO tableHat
megfelelő tablettát n~·e!'jüuk Ahhoz, hogy eg}'enlete~
készíthessünk,
udagoiású table,t~át k_aJJj.unl;:: elöfeltét.f.~ll ll~!J}' ,~l .lahl.t~t
A tablettázás tablet.tázt)gép S<~gíüiiégével tiiltéuikw~ tázógép matrieaJa .nnndig azonos numn~·tscgu ~U}:lg
lia mát· minden gyógyszmtárhan ,·an autnma(.ikus· gal_ teljék meg. A tahlett.ázásnál a tabletta mét,t.elo::e!. a
m:l.il'ica nvílása szahj~l meg. A matli<':a szeless~~gP
töltésíí 'kisebb vagy nag;vohh telj,esítö. képességű tab'lllandó illiután annak mértél;::ét fui'Ulának nag~sagH
lettázó gép. Ezelmel;:: a szerkezetevel !elen ciJ,;:kemben
nem óhajtok foglaHíOzni,_ mindössze annak leglén3·e-- ~d ja m~g .. Ez miliinétel'l'e mega~va 3-tól Hi ,~iliniéte~i.9
változik. Gyóg!·szertári hasznalatban 7•!.ol 13 ~ni.h,:
gesebh ailmtrészét, a matri cá t említem meg, mint azt a
részt, amel3rben a tulajdonkép<'..ni tablt•tta préselés méteii.g az átlagos~ természeiesen ug~'amlren mci·etu
hé}!egzőpáiral ellátva. AIIaudó szélesség mt'llett a
tötténik.
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tabletta nagysága tehát csak annal;:: vastagságá\1Cll
váltaztatható . Az alsó bélyegző lejjebb vag!' feljebb
állításával érjii!{ el azt a térfagatot, amelybe annyi
grannia ömlilí a föltőtölcsét·böll hogy lepréselés után
a l.a~llő méretű taiJlettát adja .
Ahhoz, hog~' egyenletes tabh~ttát kaphassunl~~
t~lengr-dh~-tr.Uen az, hngy a matrica mindig egyenletesen
tültődjék, mert ez az egyetten eszközünk, amin•l
hdolyásolhatjulo: a tabletták nagyságát. Az anyagok
aznnban nem cg~·enletes szemcséjüelí. Nem grn"ulnali"
egyenletes gym·sasággal. vagy é})])Cll pm. alakúak,
tapadnak .és így nem töltenék ki egyenlr;tesen a matlic':a
ll!'ílását, ezért. líevés liivételtől eltekinh·e az an}'ag-ot
tablettázás <~éljá1a szemcsésít~ni~ gr3.nu1Mni kell.
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kémiai l'áltozást ne okozzon~ kötöl{épessége megfelelő
legyen és a gyomorncdl:beJ~ jól oltlódjék liindezekhez
még indifferens an!; ag is leg~· en . E célra a gyóg~:szertári
gyal.;:odat.ban készített. tablettál\ t~setében általáb~m
nagron jól megfelel a 10%-os am~·lum-esiriz~ Ezt Ugx
készítjiil.-:, hogy 10 pr amylumot (ez lehet bármel~·
amylum-féleség) eldörzsölünk 25--30 gramm deslillált
,·ízzel hidege11.. 70-80 gramm desztillált vizf't. alkalmas
r,tlé.tQ'iH"n fon·ásig hHítiink .\ í'orráshan Itwö l'ízhez
esurgatj uk lu~vei"getés közben a hideg vízzel eldörzsölt
l{eniényítöt.. Egyenletes áttetsző kemén~:.ítö-csirizt
n~;erünk. Lehútve ezt használjuk }{ötöan!'agul a lf'g..
többször tablettázáslwz. Am;vlum-<·:siiizzel azonban
nem minden tablettázható.. Például Chinin ..sók~ p.
a .. b ... sulfamid stb. A nehezent apadó JIOI'olmál jolJlum
kötő z~f'latinuldatut, gumiambilmm-3t, agar.. agar lag~;
tl'H,gat~antha zselét a!kalmazhatunk' l{öfőanyagul. Ez
ntohbiak alli:almazasanali. az lehet a következményr,
hngr a hlssl'n készílett tabletta m{~o rü\·id idő alaH
szét.esik ug}, an 'ízzel rázogaha, de hosszab h t· al.;: tá··
r~nás után, valós zinűh~g a hlvegő nedvf."sségétől lehtltt
kismennriséuü \·íz hatására a tabletta annyira szhóssá
váHI{, lHlfH a szétt~st~st~ már nem ft•Ir1 nwg a kü\'rtrlmé..
n~rt•lnwk. l~ze·kf"t. tehát csak akkor használ.1uk~ ha
használatuk ellíerülht(t<'tlen.. Culmrsyl'lipot. is szoktalí
!fl'<lllulálásra használni, például a chinhl sólmáL
.'\ syrup)Jal ]{észítt~tt grannia neheztlll szárad nu•p.
G~;akran Jwt.atJad ~ nmt.rit'Ílha~ so]{
(·sitszt.atóanyagot
lu~ll w~ltl :tllmlmazni {ls igt•n t'I'ŐSf'n ln•H a granulál
szá rít.:mi tabirt t ázás dii11,

:.!,zutp.n nranuláluuk a k~tőszel'i·el és \'égiil a gl'anulát
"?O foko t meg . ~em haladó hőn, ·maid égetett mész
Iel~tt nagrnn_ !ol kiszárítjuk.. Ez. esetheÚ a grannia
e.gesz ~~~nyisegc e~ye~.ll'.!es rhatóan~ragot tartalmaz.
Elz ll~dlg ~~~~~p ~OHÍO!S korulmeny~ mert a gyóg!;szer':~zsgala.toknai ~1, ha!oan~'ag tartalomban IU'in lehet
to hb~ mmt ± 6 ~ó l'lterés .
r

r

(·.~lja

tehát az elmondottak alapján az~ hogy egp:·n~
leiest•n guruh'i; egyenletes szemcséjíí an}iagot vigyüuli
a tablettáz() gép töltő Hileséréhe~ hogy az a matl'icát
efH'enletesen töltse ki és így eg~~enW nagyságú tabkt~
tákat nyerjünl>: .
·
Yan eg~: }Jár· an~~ag~ amit gramtlálás néll{ül lehet
tabh~tt.ázni.. Hytm például .az antipyrin~ hexameth!'l<'n
t.etramin, kalium és natiiumhrmnatum és a legtöbb
piJritott. nüvényi drog. Aeidum acetylo, phenacetin,
sal ol, sőt am~;dnp~'rin is tablettázható granulálás nélkül,
ha egyenletes lu:istályos anyagunk van;. Az említett
anyag.olmt mész fölött jól Jdszárít.~uk, porától nwg~
~;zitáha •~gyenh•tps
szemcst~alaldJan
duzzasztószCI
Iwzzáadúsa utú11 prést•l.~iik.
A IegWhb anptg aznnban eg~·i'nlötJt·n~ nmn kl'is
tályos . Vafn gyógyszrrf's p-rnkeverék. Ezeket minden
eset.hl!n szemr.sésíteni, gwnulálni ]{ell. A szemcsésités ..
nek két módja lehetséges. A szá1·az úton való granu·
lúlás : hrilH~Uezí~s~ másik a JH'thes úton valú gnmuJálás,

.

llRIKEfl'EZÉSI'
allmlmazunk nag~'menn~iségü an~;~nolma~- lag~r IJOJ' ..
lwverélmel{ ú~ldnlgozúsúnál~ lm mttn'teljf',sítmlmyii géJJ
úll r~mh•llu~zésünlut• . Ez est~tbtm a tablettázandó
anyag-at,
nagyn~·ílású mat.rif·át alkalmazva, m1!n ..
n~rnmással, méret. beállítás nélkül JJréseljük. Eld{OI'
t·g~reneHen tablett.ákat l<aJHillk~ amit alkalmas darltló~·
\ 1al IV. szita namrságura thtrálunl~ meg. lU!'
lw]Junl~
t' gytmh~t.es szenwséjii granuláL A bi'\kettezés t~élja az,
hag~' nagy H~'omást. allwlmazva~ az egyéb]{{m1. egyt~Iwt ..
lt~nül llHlZQÓ au!;;tgut összcprésdjük, tijmörítsül{ és azt.
sz.ét.daráha lwpjulí nu~u az egyt·nletes szt~n"u:!séjű t~s
íny jól gmulú uwunlút..
i\ m·dn"s úton töit.énö granuláláshoz segéd~·
f'-Szközül k ii t. ö a n y a g o t is ){ell alkalmazni~ hom
azzal az elözöen finom potn'í dörzslHt gyóg~·szei·t
át.gyluva, a szt~mesélu•t összl'Üt)msszuk és t•.záltal a
Huom, dt• tapadó szl'mcsél{ből könnym1 g·m.uló nagy
szenuoséjü anyagot nyHjiinl.-: Ezt a segéth~szli"üzt. úm·
kr11 mt•gválasztani~ hog~· a tahlet.t.ázandó anyagban
Az Országos ]{özegészsJgügyi Intizet
Ch I.TJI/I949· sz. határozata

..lAH~AH AHHJ~~IWM"
a vizet többszázszorosan megkötö
\'.aselinun1 cholesterinatun1 helyett
is kiadható alapkenöcs
Gyéi.rtja:

BEIERSDORF
VEGYÉSZE I! GYÁRRT.BUDAPEST
I E L E F O N : 296-664, 496-566
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\l\ Ü-AN' AGOI
az esetben alk.ahmtzunk~ ha ){iStnt•nnyisPgü ható ..
anyugnt, all{a)nidát, l·itmnint sth.. tahlNtúzunl{ A
tahlNtánaJ{ eg~· hizon~'os nagyságot f"l lwll él'lli, hog~'
a mt~!JÜ~leH) .maii'icát }{jHHt.st~. Kismennyiségű anyagot
l<özömhös hatá sli. töltőan~'aggnllit':H'I iink el~ hog!' meg..
feldő JHH'Immnyisé!J jusson t•gy t.abhlUára .. Rcndszt~I'illt
10 C('ntigranunnyi sú.Jvúm szokt.ul.-: ml~rctezni az ilyen
tabh~ttálmt. Ileiktelen }Jéldául codein, barhiletta, niho..
ul~'cerjn stb. 1.-:nl':s lHitÓanyauot t.art.aJmazó tahlrttitlmt
nag~robbra mért~t.f~Zni O 10 gr~náL Ez ff'lt~S}f~gt~S {~s meg..
tévesztő lehel.. A vivíian~anuak kiiztimhüs hatásúnal_{;
jól SZ{\mr:sésít.hetöuel{ lu•Il lt·nnie és olyannali, lwgy a
hatóanyaggal li"émiai n~alu;h'iba JW lépjen. J~. cl':h.·a
lt~gallmlmasa bh a saedmnnn I:u:tis l ag~' némt':l~· esQ.t~
IHm az am~lum. St~mnü szín alatt. nem lt•lwt otzonhan
amnganikns an).·ag. Un ol~r:m tablettát ){{~szítiiuli';
am·~lym~l\ a eHja~ ho !J~· a szújban szoJJogat va lassan
oldótlva frjtst• ki a hatását, Jléldául szájdezinfifMilás, az
esrtben f•tdmiJJDit szoktnnk e ·f:élm Hllmlmazni.. A Jdslnennyis(•gíí luttóanyagnak a ':hő . anyaggal ,.aló
elkeverése a purl{e\'f."l'és általános szabálv~li szf'r'int
tört{mjélL Nagyon gomJ.osan járjunk t•l e tÚen. nwrt a
hatónn!'ag g-ondatlan f'IJH~verést~ azt en•dményCzlwtné,
hug~' ugynnol~ran
sítlyú tahlett.ában a hatóanyag
elosztása más és más vohu1, esetlf"g ol~ nag). l'ltérl•ss(•l,
ami Nős hatású szer f."st•tén \·eszél).'l j(~lf'nteue a lwh~!JH'.
KüWniisen vig~ázzunk üz atrnpin-nitrogliN•rin-f~o..
dein stb. tablet.tál{ készítl~sénél N"n• a }{ÖI'ülmén!l"<'.
A hat.óan!;a!JOt igen 1.-:elés l'iVŐHil!'aggcd
nag~on
alaposan ktw(~rjük el és folytmws lH~l·eréssel~ aJHÓ
részletekben adjuli Ilozzú a \'hőanyag to\úi.Jbi nwnnyj..
ségf'it.. Iü~Hl'és után szitáljuk iisszf· a kt~\·t·t·f>.kt·t~ hon~
ezzel is biztnsítsul{ :tz t'!H'enlf'lf's elosztást.

DUZZ \SZIÓ A:\Y \GUI
azért lieVf'I'iink a tablPHa HJI)·agához, boti;\· annali
vizben l-aló szétesését elÖS(lgítsük E ·(·éira olpm
all!'·agnt \'Íllasztunk, amelr \'ÍZbt•n mf."gduzzad~ térfogutáhan megnövekszik C.s f'Zzel a tél'fogat nölt•IH•désé\·eJ a tablettáYá présrit anyagot sz{•heti. Duzzasztó
Ull)·agul a gyóg~:szf"'h'iri gyakorlatban a hurgonya.keményitő, amylmn s!llani az áHalúnosan használL
Ez mint nagyszl'mr.sé]ii liemén~ ítö a Yízbl'n jól .duzzad.
szétveti a tablettát.. _\ duzzadó -képessége nl'dvessé!Í
tartalmát<)l függ .. Csak ~;zámz }{('Illéii}ítÖ aikalmás eur
a í•l'lra. \ lu•mén~ítő illtalában 12-- 15% HNIYt'Ssége-t

\ ruJLEl"L\ sznAnnsAta
i!JH! font~~ kihetelméns, mmt esak IH•IHí szilánlsátJgaJ
1 endel!i.e~o t<'!bi~Ua raktározható és szállítható. A iá b..
lett.a szdardsaganak a mértélm az, llmn- az ú>iuk faizött
llJ,ll.tanv.a ~ÖI'jön el, de klhüJbeliil eg~· inét(~rll.yi magasw
s.Ighói le.eJtve-, egészhrn niaradjon .. A tabJeUa ttlal{jH
l'tmdszcl'mt. ket oldalán domlJOrú, laJJOs hriHJ<'I. merl
e.~ az :•lal{ hJzon~'U't a lt\flf:'llenállóhnak, leÖl{ C~· ésbbi~
t.oN~dczd~, szt.;.Iei é11elí matadnak A ieljtlSrn Ja 110 :-;
~ahleU:'ínak konH!'flll lt~tÖI'ilí a széle, Iecso'rbul u il1h ..
lt~Ua,. Ahlwz! _Jwg~ a jól }{észített granula Iít.iJun;ű··
szerrt'l tah!ettaz~,ató }(·g~·eu, mé!J az is szükséú'es,
hntp' a. bdyegzok íelii!t•te simu~
féu~es, kellően
IWhroz?tt legyen. Ne' leg~,d:m rajta lmJcolás vagv
rozsdaf?l~nyom, mert f"hbe hamar betapad a tablethl.
:\ mutneanak a belseje fén~:csre esiszolt és egyenletes
It~tn·e.n . , \ l'ozsdától :Ú!H' tíThatjuk lllf~g, lHl!]\·· úgy a
l!Iail:iCa1, mint a hélyegziil{et Imszmílat ul.Ö:Íi jÓl Je..
hsz~Iha,_ ~an1~e1~lt~s paraffhwlajban tartjuk. A tab~
let.tttli sz~hudsagat uagymC.rtéJdJen befolyásolja aZ a
n~'OUHlS ts~ .. :~~lH'lJ!;eJ -a gé}Jf.inlí dolgozik.- Ez a 'modt·l'll
tl!~fle_Im!t Inilou n~ HmásSzabál!'·ozóval ii·áu~rítható. Ha
t~lli:IlSl a II~'omas, szét{JOI'lad a tabletta. ha \-iszont
tu.lnag}:. n~'nm{tst. allmhmtzt.uuli, alikoÍ' JemeztlSl'H
r

{'Stk SZI~f.

" lia ~l) an tabl~t.tát k~sz!tiinli, (:lmel~'et dragéé~
ntegnel \·ag!' alkahsohrens reteggel }{ell be\nnnunk
nkkor mélyvájatú béll:cgzökct használjunii hogv ~
tabletta széle minél Ielieretdtettebb iegycn. Az n\ren
tabf('t.ta allmlmasabb a benmásra, núnt az élessz~lii
l ..i!Jeti Ff'H'IH

OBERlANDER GYULA

Állványedényzetet, gyógyszertári
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A Gyógyszerésztudományi Társaság
tisztújító közgyűlése
AMagyar Gyógyszerésztudományi Iinsaság
az Egyetemi Gyój/yszerismereti Intézet tan-termében április 8--árr tartotta rendes hi és
tisztújító közgyűlését. A közgyűlést Mőzsonyi
professzor, a társulat alelnöke nyitja meg és
üdvözli Schu/ek Elemér Kossuth-díjas pro
fesszorunkat. Abból a dicsőségből, közli, amelyben most kiváló professzomnk részesült, az
egész magyar gyógyszerészette és a Gyógyszerésztudományi Társaságra is jut valami. Kéri
a közgyűlést, szavazzák meg, hogy a GyógyszerÉsztlrdományi Társaság becivad az Orvesi és
Természettudományi Epyesiiletek Szövetsé!!ébe
(OTESz) A ja\ asiatot elfogadják. Végh Antal dr,
nagyvonalú és egyegész év tudományes munkáját
feltlelő, a centenáriumi iinnepsé@eket is magáhanfoglaló j elentése nemcsak á mnlt eredményeiről számol he, hanem komoly távlatot mutat a
jövő tervhevett munkája felé Hangsúlyozza,
hogy az Orvos Egészségügyi Szakszervezetbe
történő belépésünk következtében minden re-ményünk n1egvan rá., hogy az intézményes
gyógyszerész-továbbképzés rniélőbb megvalósul Ezeken a továbbképző tanfolyamokon kitermelődik egy olyan réteg, amelynek sokkal
szélesebb lesz a tudományesérdeklődése Molnár
István dr. pénztárosi és Györbüó Jenő ellenőri
jelentése után az eddigi vezetőségnek a közgyűlés megadja a felmentést Ezután Széki
Tibor professzor, a Társaság lb . elnöl,<e vezeti le
az új választást Bevezető szavaiban ő is
Schulek Elemért köszönti é~ mikor bejelenti,
hogy Schulek professzort jelölik a Társulat
elnökéül, perceken keresztül ünneplik Kossuthdíjas tudásunkat.
A megválasztott uj elnök néhány kereset"
len szávai köszöni meg, ahogyan ő mondja, a
megtiszteltetést, amiért épp,en az ő személyére
esett e nagymultú tudományes társaság választása. De ezt az alkalmat fel akar ja használni
arra is, hogy most Winkler professzor halálának
l O éves évforduloján szetetettel emlékezzék
meg egykori tanítómester éről Amit tudok,
mcndja, tőle tanultam Schulek prefesszor szavai után megválasztják a tisztikar!, majd utána
a vezetőtestületi tagokat és a számvizsgáló
hrzottság tagjait Ezek a következők:
Tisztikar.: Széki Tibor dr lb. elnök, Schulek Elemér dr. elnök, Mozsonyi Sár. dor dr. alelnök, Losonczy Györ:zy c dr. alelnök, Végh
Antal dr.. főtitkár, Halmai Jane s dr titkár,
Kedvessy György dr. jegyző, ~Iolnár István dr
pénztáros, Kondor Béla ellenőr, Kolcs Ede cll
kön\·vtáros
. Vezetőtestületi lago);
(Az eg 0 etca1ek reszéről ) August in Béla dr , Bari Zsigmond dr ,
Csipke Zoltán dr., Dabis László dr , Dávid
Lajos dr.., Erdey-Gruz Tibor dr.., Fritz Gusztáv
dr., Mödlinger Gusztá\ dr., Nérnedy Imre dr,
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Sárkány Sándm dr , Sztrokay Kálmán dr ,
Vitéz Ist\ án dr. (Az Or vesegészségügyi Szakszervezet részéről) : Kun Ferenc, Ligeti Ferenc,
Ligeti Viktor, Turi Pál dr (Az Országos Gyógyszerész Egyesiilet részéről) : KaJán Gyula,
Nikclics Kárcly dr (Scpron), Spergely Béla
(A szaksajtó részéről) : Székely Jenő .
A. Számvizsgáló Bizottság tagjai : Cserenyey
Géza, Rózsa Pál dr,_ Győrbíró Jenő
A választás megejté se után Halmai János
megbízott előadó tanár szabad előadást tart
Winkler Lajc~ viláfhírü prcfesszorunkrol és
közben képeket és dokumentumokat vetít le
Winkler prefesszor eletéből és tudományos müködésébőL Halmai Járres előadását vázlatosan
ő maga írta meg szaklapunk számára Mi azonban nem hallgathatunk el valamit, ez már ehi
kérdés és még a Gyógyszerésztudományi Társaság kerelében is azzá kell tennünk Az életrajzi adatok felemlegetése közben ugyanis, ha
már Ferenc Józsefre valaki feltétlenül sziikségesnek tartja, hogy mint nemes adakozóra hivatkozzék, Jegalább ne toldja meg azzal, hogy
ilyen vonatkozásban az 1933-as é-vek áll~mfőjét
is megdícsérje. Különösen akkor, amrkor az
Winkler professzor . tudományos működését
mindössze egy közkézen for go signum Jandis-szal
jntalmazta . Vigyáznunk kell, hogy a jövőben
ane!kiil dicsérjük meg tudósainkat, hogy az
elmult 26 év szörnyű korszakának államfőjét fe1emlegessük Ahogyan a magyar népi demokrácia
a Jegszélesebb lehetőséget nyujtja tudós~ink
tudomán:yos munkásságára, irgy tudósalilknak és tanárainknak sem szabad megfeledkezniük arról, hogy a szocializmust építjük
(Sz.)

l

l
\?Héz Ist\ ím th.
f'{B('{,

Csak így szolgálhatiuk
a magyar közegészségügy célkitűzéseit
,.

5 z~l\-szu,oe::..ellin.ll

l. n Illeli uezctőségeincl\ mun-

/,~lJa lenyegebcn c~a!, mos/ alahz/ lJ. J1erl a
l;aY!!a~ Omo;so), Sza/;szeruezelében ezek a herüle/i

A <iyógyszerészképzés'
Karközi Állandó Bizottságának lelhívása
l\lindazok a gyóg~yszerészek, akik egyetemi tanulmányaikat sikeresen befejezték, de oklevelüket nem
váltották ki, illetve a gyógyszerészi esküt (fogadalmat)
nem' tették le és íKY folytatnak gyógyszerészi gyakorlatot, sürgősen jelentkezzenek hásban a Gyógyszerészképzés Karközi Állandó Bizottságánál -(Budapesten, VIII., l\lúzeum-körút ·f/b ·; Szegeden: Dórntér, Egyetemi Gyógyszerészeti Int~,zet): .
"
A jelentkezéskor bejelentendo, reg1 IendsZt:I.U
gyógyszerészeknél a sikeres elméleti szigoriat, ~J.,.
rcndszerüeknél a sikeres IlL szigorlat kelte, valammt
hogy hol és mióta folytatnak gyóg:yszertáii gyakor.,.
lD. tot
\ jelentkezés elmulasztása maga után \·onja,
hog\ g\.ógyszcrtári gyakorlatlik még részben sem
száiilÍttiitik~ be az oklevél mégszerzése után előírt
kötelező gyakorlati időbe.
19..19 március 21.
Sehulek Ell'mér dr. s. k.,
Dávid Lajos dr. s. k.~
egyet. ns·. r. tanár,
egyet. ny. r·. tanár,
a szegedi Bizottság elnöke! a b~dapesti B~zottság elri.
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hibál/anulműködtek ugyan de a~

e;

lpau >ze;ur~:ze> folyfán ki!Jőuiil! Szalí.s'zen1 ~··et
uz egy~s ve::eldsege/;. numl\áfa még Jzem lwnqoÍódutÍ
hunyolódhatofl össze leljesen Ez reni
,-.1llllll,zfeJezestl. fUI a Szahzervezetiink .szeJ;!zá;aban 11?.egfa,; toll J,~~nileli ul.liiJá/wn is., J]Ji a nw·; un!: res~ero[ ludJIIl, hogy úgy al;mnnlc beka)J/Plodm ebbe a nagy swkmw es ),ózösségi mwt.aba, hogy az eddtg l lw ü leli sze1 ueh műhödesét ne
(f!J~n~U~uk, hanem erősilsiil; 1elenlétiinh/;e[ és közremul,odesw!Uel
J, .l gyóg~szerlúu dolgozói, esal, mosl ismerkedne meg az "l he/yzelle/, de már leljes n!Joelmeq' ~zdulf a szeruezes1 mwzlill. me ly elsősor ban {,"
:~;/?-la.Sl. o~r.wl~n f:I i el igen l;omoly er edményel;ef
mia;;; 1\eule? \Laz/an az, hogy ez ch az e1edménycll _
e/!!en '!'er leliben emelkedhelnek 01 vos-gyógysze- ·
1
."''de alü1laban az egesz /,ozeyeszségiigyi vonalon
mznden egeszseguqyz dolgozó beuonásáoal
.

:';;n "

,

: .: , ley~Iló_bl:,' ellel,e:Le.fen

01 vo so/,

,:, [/!JÓgi_

Lel~ ,,eJ, J eszer o/l.u/onbozo szempontok han[/7otirfA

el ,es let vel, menillek fel, hogy a ket üle/i 1;; I
!:ere/én belül lwyya_n _lehetne a sok '·7eJle.f t',rn '"
1 al 1 ' ·· 1 ll
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..fl Gyógyszerész
mcssze voltak egymástól, nemcsak, hogy megoldani
nem tudtak, de gyakran már a p10blémák puszta
felvetése is rneghiusu[i..
A Győgyszer ész, most főként a gyógysze1 ész
továbbképzés és a szakmunkás-képzés szalgálalába
áll Kél jük az owosi lapokat, hogy úgy mint szaklapunk megindulásának első idejében, vegyenek át,
közöljenek le minden olyan közlernényt, amely az
óJVosok összességét a legközvetlenebbill él inti SzeI elnők, ha időnkint arnikor en e szükségszer űen
allwlom kinállwzik, tudományos és gyako1lati
kérdésekiöl szaklapjaink közölt egészséges és mindig építő szándekú viták indulnának meg . Ugyanúgy mi is át óhajtunk venni az orvosi lapokból
minden olyan tudományos közleményt, amely a
gyógyszerész tudásál éppen a továbbképzés te1 iiletén kiszélesítené.
A kerületi szervezés kérdésében -- és ez mosf
csak a gyógysze1 tá1 i dolgozóJa a vonatkozik, az a
IzatáJozal alakuli ld, hogy minden egyes kerüleiben
még egy összekötő vezetőségi lagoi jelölünk, gyógyszer ész tagokai a ségédmrmkások mellé és segédc
munkás tagokat a gyógysze1észek mellé. Az a terv
is hatáJozott alakor öliölt, hogy kerületenk;nt a legIövidebb idő alatt Ös'zehiormk egy minél szélesebb
aktívát, mely szavezési, tudományos és szociális
vonatkozásban meg fogja hatá10zni milyen kifeje~
zeit elgondolással kapcsolódunk be és veszünk minél tevékenyebb 1észt az egyes lw ületek sze1 vezeti
életében Ebből az aktívából kei ülne ki az t rvosEgészségügyi SzaÚszervezetJO-es csapol i jai számá1 a
is a gyógysw tál i dolgozók köztil a legmegfelelőbb
ember. Dolgozzunk tellál, vegyünk 1észt kerületi
sze1 vezeteínk, Szakszervezetünk életében és li övessünk el mindent, hogy az egészségügyi dolgozók
35 OOO létszámú nagy családjába minél teljesebben és minél komolyabb munkával beolvadhassunk.
J!I ei t csak így szolgálhaijuk a szocializmust építő
népi demolaáciát és a magyar közegészségügy eélkitű·dseiL
.
(sz.)
Dovzsenko nyomán

l{ omár om i Zoltán
A KOZLOVI VARÁZSLÓ
M.icsurin, ez a csodál'ltos fé1fi nem ördögökkel,
vag y tündérekkel űzött --szemfényvesztő varázslatot.
Kertje gyümölcsfáit oltogatta, s hosszú évek türcfmes
munkájával nemcsak a természetet győzte le, de a
maradiak csökönyös ellenállását is
Micsurin gyümölcsfái kiállják a dél peiZseló
lorróságát és az északi tájak jeges lehelletét is. Egyben
nag,,szerű példát mutatnak rninden jó gazdának arra,
hog~•an lehet uná az ember a természeten, hogyan
alaldthatja a növénJek tulajdonságait és l1ogyan
gazdagíthatja a maga és a közösség életét.

Prof B. A. ,ilexandrou:
A HALADÓ BIOLÓGIAI 'i:'UDO!V!ÁNY GYŐZELME
AlexandiOV professzor e tanulmányában. tbmöi·~
de mégis könnyen áttekinthető módon világítja meg
a haladó biológiának·- korunk eme gyakorlati szempontból legjelentősebb tudományának - útját a
teljes győzelemig, arnels et a maradi, a véletlenen
alapuló, tehát a tudománytalan biológia felett aratott.
A legapróbb részletekig feltárja minden titkát annak
a hatalmas tudományos kutatómunkának, melyei
a SzoVjetúnió tudósai foly-tattak és folytatnak, s
amelynek kimagasló eredményei már az egész közös
ség, a .szovjethaza, a. szacialista társadalom javát
szolgálják.

--------- ------------Szakszervezeti hfrek
Kar társaink érdeklődésére és kívánságára
közöljük, hogy szakosztályunk titkára: Hartmann Ti\ adar kartárs, minclen csütörtökön d . 11..
6-7 óráig a IIL emeleti nagybudapesti Szervezés helyiségéhen tartózkodik. Aki tehát,
szakosztályunk tagjai közül Bartmann kartársunkkal akarja megvitatni problémáit, az itt
keresse lel és ne munkahelyén.

Erősítsük szak:-zervezetünket!
~!ost, hogy mi gyógyszertári dolgozók
minden vonatkozásban beleépültlink és egyre
teljesebben beleépülünk az Ül\ os-Egészségügyi
Szakszervezetbe, nekünk is minden olyan alkalmat fel kell használni, amivel erősíthetjük Szakszervezetünket Jelen esetben ana akarjuk klhívni Kartársaink és minden gyógyszertári dolgozó figyelmét, hogy vásároljunk a Magyar
Örvosok Könyvkiadó Társulatának Könyvesboltjában, mely V Nádor-u 32 szám alatt van,
Szakszervezetünk épületében. Természetesen
ebben a könyvesboltban ugyanúgy beszerezhetők, megvásárolhatok a tudományos, mint az
ideológiai és szépirodalmi könyvek, csoportos
könyvvásárlásnál, nlely szemináriumi füzctekrc,
tudományos és szépirodalmi müvekre vonatkozik, a MOKT 10% engedményt ad. De Szakszervezeti tagoknak ezenfelül még azt a kedvezményt is nyujtja, hogy 3 havi részletre vásárolhatnak könyveket, nemcsak hazai, hanem
külföldi munkákat is. A NIOKT vidéki írásbeli
Jeneleléseket éppenúgy lebonyolít, mint ahogyan arra is vállalkozik, hogy a csaportrendeléseket hazaszállítj a. A MOKT könyvesboltjából
pillanatnyilag még hiányoznak a gyógyszerészeti szakkönyvek. Éppen ezért ezúton kérjük
minden Kartársunkat, a gyógyszerész tudományos élet mitrden művelőjét, hogy hozzák be a
MOKT-hoz
lelszabadulás óta megjelent és
mégraktáron levő műveiket, legyenek azok akár
tudományos könyvek, akár egyetemi tankönyvek.
Aki a N!OKT-nál vásárol, az a közösségi
vonalai erősiti, mivel a könyvesbolt tiszta
jövedelméből szakszervezeti iskolánk könyv·tárát gyarapítjuk

a

A folyó évi május hó 6-án megtartandó gyógy·
szerésznap programmja:
l. l\Iiksa Gyula dr. : A hazai gyapotter·
Inesztés.
2. Némedy Imre dr.:· A gyóg~szertár gale·
nusi laboratóriumának eszközei (fol~tatás).
. 3. i\Iozsoni i Sándor dr .: A gyóg) szerész
szempontjából fontos újabb gyógyszerck (fol~
tatás).
Az előadáso!< hel~ e: Bp., IX., Hogyes
Endre-u. 7 ..
Kezdete: délután 1 / 2 7.

A
LEGFőBB ÉRTÉK:

AZ EM:BER!
A dolgozók és különösen a mnnkásosztály
r~m::Jmképes.ségének fokozását egészségének, csaJadJanak vedelmct szalgalJak az 5 éves -terv
szoeiálp?litikai és egészsegügyi intézkedései.
bernhazasar
Öt év alatt l milliáJ dot fordítunk szociálP?litikai és egészségvedelmi bemházásokr a . Ú]
km~azakat,. szanatórürmokat építünk és meg~
levo egeszs~gu!;J'I mtez.me?yemket kibővítjük.
9 ezerrel noveiJuk a korhazi ágyak számát és
ezzel 10 százalékkal túlhaJadjuk az 1938-as
színyonalat A jelenleg 10 ezer lelekre eső 24
~zul~szetr aggyal szemb;n az ötéves terv végér e
3 8 agy ]llL Az anya- es csecsemővédelmet kiepitJuk : nyolc vidéki városban létesítünk
anya- es csecsemővédő intézetet. Létesít ünk
280 új üzemi orvosi rendelőt és eÚel számuk
200-ro! 480-ra emelkedik, 360 új napközi otthon
es 250 ÚJ bölcsőde létesítcsével további 20 ezer
óvodás gyermek és 10 ezer csecsemő napközi
ellátását biztosítjuk
"
Az ötéves terv valóra vá!Lja azt az elvet
hogy a nép állama számára a legfőbb érték :
az ember..

***

_Egész:.é!Jii!JS! ré~zlet .a_ itiagyar Dolgozók
l ar!Ja ~or;ponti B~.z?ttsaganak nagyszabású
lmtarozatabol - az ote,es tervrőL
>r.

KÖNYVISMERTETÉS
, . BEI~GER ~· : A DROGISMEilET KÉZIKÖNYVE.
és allmlmazás. I.. küt.
~~zsg~lo ~~_no~~sztn·t~!;.:, kéi'gek-"irúgok. 401. old. 25f)
h. éppel, koztulí 162 eredeti. ·nr. Maudl'ieh kiadása
lVimL 19~~ .. An~ }{ötve_ 100 oszháli schilling..
~
Szerzo~e, k1 a Chemosan-Union A
G osztály
vezetője, a béesi drogista isk-ula szalw;ztáiyvezetőJ;
é~.~. drog stran~ar~izáló bizottság tagja a gyógyszmész}{~I·~kbe~l," l~evesbe ismert, azonban }{Öll~'H~ ·után
~tel\·.~, ln\alo__ szak~mbei' a dt·ogis.meret terén .. Nemesal{
.t lwn!'V elsorenilu kiállítása, mely a ldadót dícséri
~~_ane!ll a . tar-talmal tárgya -és előádási módja, képei
IS, telJeS e,hsmerést cnlemelnel{, kiiWnösképpen számbaveve a haburúutáni rossz viszon~rolmt.
, ,. A szer-z? művével lQl{ént a gyakoilat e~beténel.:
luv~n- sz~lgal,.atot tenni egyrészt, másiészt uz utóbbi
10 t?,li t.udoman~'OS ~ munl{áinal{ ei'edményeit is közli.
A kony~~ tar~almábol : a drogok értékmeghatározására
szolgálo modsz(~rek. I. Botaniimi II lizikai III
l~émi.ai, IV., biológiai módszerelí, V,. ~nili;oszubli~áeió~
~~zut~n ABC sunendben tárgyal 65 líéregdr(Jgot maid
altalanos rész után 62 virágdrngnt. Irodalmi út~utat.Ó
val, m:vosi szald{iiejezése){ magyarázatával és tát"gvmutato"al egészíti ki munldtjút.
._,
t:m·•',s cil{kelyekhen a ·drng latin és nétd neveit.
.u~~ ~n~"~·enyt•t, _,a~n:~ak c~salárlját, eliífnrdulását, a droQ
O~·nJtesét, szár·J.tasat, feldnlgozását részletes leírását
tartal '31~· re~ze1
,.
•t , ~rte
• ·1{meghatározasát,
·
' H~szet.éve~ztését.~'
. amtstt~s~nt, mr~uoszublimácil)s l-íz~gálatát, hatá~át
ISinertett Igen részletes irodalmi adatoklml
~ Jóleső .érzéss.ei ,_.ess~iik tudomásul, hogy a mag}' UI
Ir?,d::!-II~:;mt. rs tel~es e-gesL;ében idézi és ielbaszu:Jija.,
Kuklo;n oskeppe.n- megemlítem a, ehamillacikkelyt, mely...
ne 111 us~.trálasára mag~:ar kepeket használt fel.
,A kon~''' nemcsak a dolgozó g~'ógyszerész (•s
?r?!JI,s.ta,. de "'!- d!·o_g?ldn;J foglalkozó minde-ll szal{emher
1g;n~ et .Is _luelegitl, a kor szinvonalán áll ·és teljes
elismerest erd emf'l
H .. J. dr.
l<~hsn;w~·es, ~rlekmeghal{uozás
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HIREK
Saját érdekükben ne árusítsák ...
Az Országos Közegészségügyi Intézet átirata
S~hes tudomás\:{•td és ~Íz éJd{~keltekkel \·aló köz-·
J.e~-- \-~get~ csatoltan _megküldjü~,;: áz;olmak az 1949 ..
e\ re f.n,.rgalnmb~hozatalra enge(lel~;ezett, tötzsköm-H•__...,.
zett gyo!!y~zerkeszítméuri'lntek a jegyzékét.~'+ amef~-el~
~clhasznalasa az Országos KL'zegészségüg'\;i Int', ;
altat előírt lejárati időhüz \-an kiitve,
·
eze
. .. Tudomásáta jutott az Intézetnel< hog\i az utóbh'
Id,.oh~n ~em egy olyan lejáiatí időhöz iíötöti' g',;ó{f\'Szer~
kes_Zitmen~' _keiü! a \·á~ádó közönség lmzéli~~ aineh'-·
nek -~asznall~~tosáqi, h~l~á~~(leje már lejárt, vaQv
am~l~-en ..a~ elont l<"Jat'ab Id~ lel sincsen tiinten;e, EZí
az anom..aliá..t az Intézet a lejarati idűhHZ kiitött gvógv..
s~tn·készJtm~uyek fogalmánal< i'olwzottahb elleJlőrz'é
se\·el lel fogJa számolni.
Fell~h'n,.m_ t. Cím fig~relmét ar1·a~ hogy a 750/1940 ..
B. :U. s~am,.u I'CI~del..et 1.. § .. a 3. és 1:-. bekezdése értelmében gyogya,.szah celra alkalmatlannalt lu~ll h~kinteni
azo~mt. a Jm~zítményeket, ameliek nem leh•lnek nwg
a torven~'esen megkívánt kö\-etelménvelmek. to\'ább~
a~elyek lej~rati időhöz vaunal< kötve" és a léjáiati j{ÍÖ
u!.a~ _egy p. o nap telt d. llindazok a lejárati időhöz
lwtott gyogyszer-készítnlényelí tehát, ame}v{'!H•n az
In!éz~t által meghatározott és a 230.300f19:Í5. B.
s~a~~m rendelet 5. §-a által előírt lejáwti idő ninrsen
leltuutetve, vagy az lejál't, g~róg~-ászati célra allmlmatInnnalt.:. tekil~te_!ldő és annal{ árusítása a líészlctek
ellt.:~bzasán kn'ul a 3 .. 220/1947.. 1\-f .. E .. számú remlelet
4., es 5. §-a.•éttelmében súlros büntetőjogi }{ÖVet.kezmtmyeldu•l Jar..
,.Felhhom t .. Címet, nyomatékosan fig!-elnwztess(•
az erdek(\Jtelmt, hogy a csatolt jegyzéldlen szerepW
pyógyszerlü.íszítmények l{ÖZül azolmt amel~reknek le..l~!·a~~i .it~e~~ ~~~án .eg~ hónap eltelt, 'vag!r ;lmel~~cn a
J~;JáJ.l~II~~o lmmyzdt.:,, ~Iletve az tmgedélyezett.ől eltérően
\-.Ul h~ltuntrtve, sa~at érdel,ükben ne úrusítsanalí,
m~lt az esetJeg észlelt szahúl~rtalanság a biintetö~
('}Jál'áfS megindítását vonja maga után.
Az Intézet vezetője heh cll :
Vastagil Gábor ·
igazgató
*A jegyzéket következő számunkban közöljük
,

lU:

_Alacsony. taQsági. díjjallépjiink be a G) ógyszereszludomanyr Tarsaságba.. Szal<szcn<'zeli
tagok 1·50 forintot fizetne!( havonta és ezé1 t
hallgathatják az előadásokat és díjmentesen
megkap.iák a "Gsógyszerésztudományi Éitesítff"...t.
'
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VERAMON
§§~

ismét kapható .

§§~

SCHERING
gyógyszer-vegyészeti r. t
Bpest, IX . , Lónyay-u .. 12.
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UJ ALLAMOSIIOTI GYÓGYSZERTÁRAK
:\1incíus hó folyainán_ a következő ujabb
négy gyógyszertár ker ült a Nemzeti Vállalat
kötelékébe: >>Patrona Hungariae<<, Ikervár ;
"Kígyó<<, Újfehértó; >>Petőfi«, Vajszló; >>Diana<~, Pestszentimrc, A Kígyó-gyógyszertár
tulaJdonosa: Molnár Imre km társunk a leg:'
elsők köőött volt, aki jóforgalmú es gazdagon
felszereJt patikaját rninden feltétel nélkül felajánlotta a Nemzeti Yállalatnak
~ \Örüs csillag alatt levő házipatikábmi ezet
gyógyszer áll a betegek rendelkezésére . A gyógyszeJ tár
a régi g;) ermekgyógyászaH rendeW helyén ';an. öt
nagy helyiséghől áll A kaukáz:usi diófából készült
bÍ!-totzat ragyog n tisztaságtól, halván-y fénnyel
~sr~lognak az 't~vegedénye.k a polcokon. r.Iincl az: újjáepuli magyar ipar terméke. Azélőtt a gyógy~::erészeli

iiveglwlmikal" külföldről Iwzaltu/;, ma már a maggat
üveggu{n ak a külföldinél is jobb gyclrlmúnyokal készítenek. A győri OT I gyógyszertár kapta az első lcész

á~ut ~z 1-"lvegg:yárainkból Anyagszertát és laboratónum IS van a g:yógyszertár mellett. l\lieléíl"t a gyóg:--sz cr a beteghez lcerülne, a laboratóriumban átvizsgáljá~.;:, megfelel-e a követelményekn-ek Ruppen1Iiál
!.llkl~s dr: . tisztif-őotvos meg is jegyzi: )>Sok gyógyszertaJ t lattam már, de ez vetekszik az ország összes
gyó~:yszct;táraivul, csak a klinikai gyógyszertál hasonhthato hozzá<(
Enne}{ a !JYÓ{J~·szmtúrnal{ két fontos jelentősége
van, - mondja Né'.meth János elvtárs - az első az.
hogy a beteg dolgozóknalc ar. itt kapott \'énnvel nem
l(~ll1~1ás patikál. felkcresni, hanem időveszte~~ég nélk~l,, Itt azonnal megkapják a kívánt orvosságot. A
m~stl~ iontos jelentősége pedig az, hogy a dolgozói..:
~~lndJobban magukénak vallják az OTl-t, mert lá.t,Jak, hog;y az Intézet törödile velüle Azelőlt azé.rt
n en~ lehetett az O TI-ban házi g) ógyszertárt :felá1lí~~m, mert ·a gazdag magángyógyszertárak összeJatszottak az üTI bürokrác~ájával Nem akarlak
m~guknak lwnkunenciát Az, hogy ma a munkú<>oi;
rgeszségvédi:/Im!ne.k a tc.Ién folaól-fol<ra tlőrelwladunk.
elsőf>otban q _11 ag1}ai Dolgo.:ók Párf.iának küsrönh~:!D.
(Győrmegyei Hirlap)

Új g!rógyszeréSzdoktor .. Ba~ret' hhánt április_2-án
summa cum laude gy ó gy szerész-doktoi·rá aVatták.
Doktori értekezését a Tudományegyetem Szelvetlen
és Analitikai Kémiai In trézetében (igazgató : Schulek
El emét dr.) készítette. Ertekezése címe: )>Adalékok
all;-. lesuportot tartalmazó vegyületek analiiikájához<,
Ken~ éi penészedésé,nek menali.mlál~'OZáSa. Köztudomású, hogy a ken) ér, ha nedves helyen tartjuk,
nyáron egyéblcént is, két-há10m nap muha nyúlóssá
válik, kellemetlen lzt kap és meg is penészedik Hiába
készül a legnagyobb gonddal és tisztasággal, Inert a
penészedést előidéző spórák a le-.. egőből kerülnek, rá
és kedvező viszonyok I;;:özL azonn-al Jdfejlődnek rajta
Hengeteg kenyér megy kárba enaek l.:övetkeztében.
Ezt a veszteséget ellehet kerülni, ha a spórák ]{ialal;:ulását megakadályozó an~:agot keverünk a kenyérb e
Ilyennek bizonyultak többek közt a propionsav sói,
főleg a nátrium- és kalcimnsó :!.\ündkettő fehér por,
amely tültáanyag nélkül ket ül i'orgalomba. A l~enyéi·be
kevene, nem befal) ásolja ennel\ ízét, színét, szerkczetét, külső megj elcnését és nem is szükséges eltérni
a kenyér elkészilésének megszakott mó9-jától. A kal"
cinmsó esetl>ben. még a felszívhaló kalciummal is
emelkedik a kenyér értéke. A port -a liszthez leevetik
hozzá, mielőtt a kovászoláshoz látnának Ha 60 kg
liszthez 70 g-t tesznek, egy nappal, ha 100 gramnwt,
két nappal, ha 110 grammot, "1-5 nappal és ha 150
grammot; adnak hozzá, 6-7 nappal hosszabbitjuk/
meg a kens ér é'.lvezhetöségét. Barna h:enyerek könyn~:ebben pe11észednek, ezekhez tehát többet kell
<tdni, mint a fehérekhez. Használatra kész alakban
I\íyeohan·..- néven kerül .forgalomba ez az anyag- és
nemcsak kenyér, hanem más, liszthűl 1-.észült élelmiszerele megó\;ására -is alkalmas. (Amel iran Export et
lnclnstri<tl 1 n17 novemher S 40 oldal.)
(l\-lagym Kémilwsok 1 Lapja)

.csal~ _eg~~t~tler_t lt;,iill)\-Ct .. -'?-- Kazay Endte G); ágyszeresz Otthon reszcie legulobb a debtcceni Arany
Angyal-gy?gyszertárból 6 kötet, Pintér Ilona (lr
gyó,g~'_szeresztől pedig 4 kötet könyv érkezett szerkesztosegunkbe. A könyveket úgy mint eddig, ezután is
a legnagyobb készséggel és köszönettel továbbitjuk a
G-yógyszmész Otthon lakói tészére
Ü j onusdol~tor. Van ó Vince dr .-l V au ó Béla
lllakó i kartál'Sunk .fiát a. szegedi Tudot~ányeos e tem
központi épületének au.lájában április 9.-én t::-oörvosdoktorrá avattál-~
~-------------'--

TICHLER JÁNOS
'
'
GYOGYSZERESZE:TI

PAPÍRÁRUK
BUDAPEST, VI, ó-UTCA 37

TELEFON : 218-057
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RENDELETEK

t!ifth·ia~llmws

~\Z an~ ;nozs t~·rmesztése . A Gazdasági Főtanács
elha-tározta

a

nőgyógyászatban a vérzéscsHlapító

mJómJsu-rck alapan~yagául szolgáló anyawzs mester-

séges úton való tetmeszté.sének megindítását Eddig
ugyanis csak a \iadontermő auyarozsl gyüjtötiék be,
aminek termése a száraz éghajlat lcövetkeztében bizonytalan volt. Ez a döntés lehetövé teszi magyal
t~lálmán) ű eljárás alapján cgs új, iáicnzív termdési ág
J·Jalakulúsát, aminek termése gyógj- szcrip:>.runk fontos
anyagát képezi és leülföldön nemes de\'izáért értékesit h et ő
SzO\·jet lmtntiumk etedmén)e1t:ént másrt•i hiy
frissen marad a miimöl(·s. A tomszki egyetemen
hosszahh idő óta kísérleteznek az; élelmiszctekc'l kortzervál,ó móclszerel;;: töl;;:életesítésével Sz o\· csuk professzor legújabh kntatásainak eredménj-eként kiderült, hogy az új csiraölő gyógyszeJ ek, az úgynevezett
antibiotikumok, mint a penicillin és sztreptomJ-' eiu is
felhasználhatók konzenálásra Torm'ából és fokhagJ'mából készített baktériumölő anyagok hozzáadásával
a hús 1 0-11napig, a gsümölcs pedig 18 hónapig is
clt.artható leljesen friss állapotban, különöscn, ha
légm~ntesen elzárható tartályhan táJolják
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tabJ~t.ta. 10 dai'ahos csomag-oláshan isrnt>t

forgal-omha került
7 tőlA
k Ddr,.l;vanldet· gyái é,rtesítése szetint fohó. hó
·ez oc o cn {ar il') tb l 10 l . l,
'"
ismét j'
""'
( arauos l'Somagol:isát
01 ga 1omba hozza
Egy csOmag. fogyasztói ára 816 Ft
l- . ,
15 o; , g 1 ,
' m l' \'bo l a
;o cn ee menyt már nem kel1 levonni
.
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m·óm SZ(~i t

állítot t elU: Silhel) a
\-ilághüú szovje1: hio};;:émikus a nyulak 's mcdacolz
vöiösvérsejt,jéhöl
·
,\ Chinoín Ilfll)aH~lÍlliH'lld). a ""Világ fogyasztópiacának felét látja el A papaveting;yáltáshoz nélkülözhetetlen ala pmr) ag a br:enzkatcchin. Ennek gyártására új mótlszctelcet vezetJek he. A módszer ldclolgozásáta 16 tagú kulatÓ])ligád alakult, melynek
eredményes munkáj"a következtében ldkisérletezt~k a
legjobb gyártási módszcrt. Ez egy év alatt 1,000.000
l"orint meglakarítást jelent

következő·
. . .

Ggyógysz~rész

Pemullm szemkenőcs
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Rutw;coi b in
tabhtta. 2. Relweil inj :-1 Afunrjil

uj

J1

--~~---~-----·-

Ef\fJész..•ségiig!'Í
és b'-~t~gápolási
cikkek
::.,,,"lt
,
•
,
·
·
u
··•
ozasa
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arva1tozást :

Donapiast I agtapasz Titán 1 m
1
Donoplast ragtapaszt Titán l
X
cm,
Donapiast ragtapasz fitint 1 ~~ X 2 cm
Donoplast ragtapasz Titán 1 m X 3 cm,
Donapiast Tagtapasz Titán 1 m X ~ cm,
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1
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APRÓHIRDETÉSEK
\ r.ooászati ldi.nU;::a l~ísér let ez{~ shez kel es m egvélclle ampullázo:Lt Pndntint-t
Bp., l\fátla-u
52

15,()0
1 G. GO

22 50

Salht) dl.
,.\jánlok Szanasszan da!oí. vidéki rendelésnél
kanna, láda bel<üldenclő Fischer József '\'egyjpai i
kisiparos Budapest, VI, SzilllJ.J'E'i Me1se-u 30
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RROMPUHER lÁPilERfiYÁR Budapest V, Hádor-utta 1í l
\
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Szerkesztöség: V,. :\.'ádor-utca 32 Id : 12;-687
Kiadóhivatal:\", :;'Sádor-u . ·-~' Icl
127-752, IZ 4-o4.!

.Főszerkesztő:

sz!l;KEL Y

.JEXŐ

szerkesztő: H . .\R\:\GI SÁ-:\DOR
Felelős kiadó : HARD!.'.);:<f IlYADAR
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ISMET KAPHATÓ!

=

A

l

csi.k.k
.• es
• sertések bélf'
o , borJuk
,
ergessege
(ascaridosisa) elle.Il
Gyógyszerészi ára.:·
50 g-os üvegben .
2 5° g-os bádogka~nában .

++
+

Ft 505
Ft r 8 s
2
Ft
64
r kg-os bádogkannába~ :
37

Fogyasztói ára .:
so g··os üvegben .

3 94 o;0
'
3 94 %
3 94%

+ 22 5%
+ 5%
+ 25%

forg adó
forg adó
f?rg adó

so

Ft
8
250 g-os bá~ogka~nában: Ft 31.70
.
r kg-os badogkannában . Ft roS 40
A fogyasztói árakban az árkiegyenlíté~i járulék és a forgalmiadó b entfoglaltatik
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FUNGIN

R. LÁNYI
g

•
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PENICILLIN tartalmú
mény, Penicillin é 'k magyar készítÓkozta genyedése~z~ eny ?aktériumok
e l Y r kezelésére
Forgalomba kerül .

•

yogyarunagykereskedő

~x5,
5>.::10,
uvegekben
BUDAPEST
Vili, RIGó-UTCA 10

T e l ef o n : 138-537' 355 -011

1ox:::.
.... és 1 X 50 kcm-es

PHYLAXIA
Állami Oltóanyagtermelő Intézet
.

I Ufó~ai
ÓGYARU
,
NAGY KERESKEDÉS

j

á\"a\ános lápszere, melyból
feJ)özésseL mmden
vízben
egyéb anyag hozzáadása né\kul
készíthető azonnal fogyaszható, kellemes ízű, tehéntejes táplálék

ll
.

--

;

nőt'ek egyszerű

ll

ior·galomhahozatalánal;::
engedélyezése

A földmi\; elésüg·y i miniszier a népjóléti roinisztenel egyetértésben a Chi~roin Gy·ögJ szcr és Ycgyészeti
Tennékek Gyára rt újpesti cég ~Ital előállított
')Hcxoesttol-Chinoin inj ad. us "'et.<< elncvczésií, egységes összetételű -- á113.:Lon:o-slásban haSználatos -gyOgys~er'különlegességncl< dobozban e1hel'yezctt
3X11"0 kcm-es, 1X5·0 lenn-es, .. alamint. 3X50
kern-es be'fonasztott ampullákban történő f01 galombahozatalát engedélsezte A gsógyszerl<.ülönlcgességet
~--a 100 000/1932 F í'il s2ámú és a 19 000/19:19 F M
szám ú rendelet rendell<ezéseinek betartásá'\'al-·- esaJ;::
gyógyszertár aJ<, 'i.'alamint gsóg:yár unag:yl<ei eskcdés~k
útján szabad for_galcimha hozni és felhasználásra csak,
nyiivános g:yógJszertáral<ban és állatorvosi rendeJet
alapjún szabad ldszolgáltatni (187 490/194~) II 2. b

F

ll

Budapest
T
ele f
, V ., H o l d - u t c a 8.
on: 120-358,120-615

Ism ':'t a bekebeli
·
felkészültség· . _
ve l ali b ,. vevol
••. rendelkezésére"
e

TÁVIRATI ClM:
PHARMACHEMIA BUDAPEST

