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Állványedényzetet, gyógyszertári
és laboratóriumi felszerelési
cikkeket raktárról szállít.

A magyar gyógys>erészetnek regi óhaja,
hogy az orosz gyógyszerészetről és gyógyszerkönyvr ől minél bőségesebb ismer eteket szerezzen . Sajnos eddig igen gyéren erkeztek
hozzánk ilyen irányú tudósítások, ezek is főleg
külföldi referátumokból és igy tiszta, áttelönthető képet nem alkothattunk magunknak arról
a hatalmas mnnkáról, amelyet orosz kartársaink a gyógyszerészet és a gyógyszer vegyészet
terén végeztek Az orosz gyógyszerkönyvről
meg éppenséggel alig van fog~lmnnl<, pedig
most, amikor &Z V. Magyar Gyógyszerkönyv
szerkesztése folyamatban van, fokozatosan jelentkezik e hiány, an:.ál is inkább, mert értékes
mnnkát csak akkor végezhetünk, ha ismerjü!<
azokat az eredményeket, amelyeket a világ
tn d ósai és első sor ban az or osz tndósok a gyógys~erésztndomány terén elértek.
A Illinap abban a szerencsében részesültünk,
hogy egy orosz gyógyszerészeti-kémiai tankönyvet siker ült kapnunk A könyv, ha nem
rs az Orosz gyógyszerkönyv, tájékoztat bennünket sok olyan érdeklúdésre méltó adatról az
orosz gyógyszerkönyvvel kapcsolatban, ame··
Iyek a magyar gyógyszerészet előtt eddig ismeretlenek voltak.
. Az alábbiakban ismertetjük a könyvet,
maJd ennek alapján, mivel ezt az orosz gyógy-·
sze~könyv kémiai része kommentárjának is
tekrnt,het]ük, megkisér-eljük az orosz gyógy·
szerkonyv kémiai részét is ismertetni
P . L SZENOV egyet magántanár :

A GYóGYSZERÉSZETI KÉMIA
TANKONYVE
(ILkiadás.l\foszkva 1946 . 400oldal Ara 14 r l
Mái ~z első oldalakon meglep benminhel az
az alapossag, amelyben a l;ön!JV bővelkedik Ellé.

\

rően a szokásos sza/\l(önyv szeJ!ieszte:stől, a sze1ző
nem cm pán az ö szaMáigyával foglalkozik, h wi em
az oloasóf, végigvezeti a gyógyszeJészel fejlődésén
az ókoilól J;ezdve napJaurkig.. Elsősol ban ismeJ·leli a ''Phannaciac< szó eJedelét és jelentését, majd
1 álé1 azo fo a a tudomán!Jágalo a, amelyek a gyágySZel eszellel szo1osan összefüggenek. E tudományágak Aözül kiemelkedik a gyógyszerészeti Aémia,
amelynek feladala l; ülönbóző gyógyszerel< veg!Jiülon való előállítása, fizilwi és--'cémiai tulajdonságuknak lanúlmányuzása, azonassági és lisztasá!Ji vizsgálata, tm talmi meghatár oz ása és végül
a g!JórjyszeJek helyes táiolásána/; ismeJtetése abból
a cl/ból, hogy azok bomlallanul és Iomlal/anul
kCI üljenek á betegekhez.
A lu!mia tulajdoniicppen páilwzamosan /CJ·
lődöll a gljógyswészelle/. Ez a fejl/Jdés tolwzawsan lépésről-lépésJe ment vegbe, amig . a mai
modem állapoláig nem jutott. E21 a fcíl/Jdést
az orosz tudósok is jelentősen elősegitelléli, liözülük igen sokan vl/ághiue lellek sze1l

OROSZ VEGYÉSZEK
ÉS AZ OROSZ VEGYIIPAR
Az orosz tudósok között, akik a ké.n;ia
ér d emeket szeV. Lomonoszov
(1711-1765) . LavoisieJ-tól Iüggetlenül, sőt még
ő előtte, bebizonyította a flogiszton-elmélet
helytelenségét.
A XIX.. század végén a kémia hatalmas
fejlődésnek indnit
Ennek a. fejlődésnek elő·
idézői között szerepel D. L Mendeieieu, a periódusos rendszer megalapítója, A kémia különbőző ágaiban kiemelkednek
Voszknszenszkij
a theabramin felfedezője (1842), But/erov, aki
1860-han először állított . elő hexamethylentetramint. T. Lovitz akadeíüikus nevéhez fűző··

fejlődésenek t etén a legnagyobb
r,eztek, az első helven áll kl..
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.R Gyógyszerész
A Gyóg'yszerész
glycerinum solutum 1% (Tart megh.
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Formaldehydum solut, 40% (rart megh . JO ome na
san), Hexamethylen tetraminum, Chloralum hyqratum, .Sulfonalum..
d.
·ct
t"
Acid. acetic. glaciale 96-100 Yo, ACI_ · ace_Ic-..
d'lutum 30~ Acetum pyrolign. crudum,Ac1d. Iactl,c.,
Acid . tartari~um, Acid. citricum, B;~mur~lum, Acid~
diaeth r]barbitm . (Tart. megh . ~z ~]_ ~z~nnt n/10-al
koholoJS KOH-val thymolphta1em md1kator mellett),
Acid phenylaethylbarbitm., Saccharum amylaceum,
Saccharum · Saccharum lactis, Collodium 4 %\ Ar:}_;yg1
dalinum Áqua amygdalarum amarar?m O 1 ~o,
_an. um- 'Tanualbin (Tart megh. KJeldahl szeunt.
~'~tal~ az 8% nitiOgént =;= 50% fehérje), Benzolum,
Naphtalinum, Terpinuru hydratum, Menth?lum~
Campbora Camphara monobromata, Sant~mmum~
Phenolum' purum 88%, Phen?lum purum hqu~fac
tum Gresolum crudum, Creolmum, Lysolum, Thymohim Beta-Naphtholum, Benzonaphtholum~ _Pheilolpht~leinum (A szerző megemlíti, hogy hashaJto_ha=
tására Magyarországon jöttek rá, rner~ bort ~ampu
Jáltak vele) Resotcinum, Kreosotum, Gua)acolum,
Gua"jacolum carbonicum..
..
,
Kal. guajacolsulfonicum (~art . me~hatarozasa
az új szerint gravimetriásan), Ac1d. benzmcu_m, ~atr..
benzoicum, Acid. salicylicum, Natr .. ~ahcy_hcum,
Salolum (Tervezett tart. _megh. ac1dnne~ná~.an),
Methylum salicylicum, Ac1d.. acetylo sahcyhcul!l
(Tart. megh. alkoholos közegbe13_NaOH-val), Ace_tm~1~
lidum (Tart.. · megh. nincs el?IIV~), Phenacetmum
(Tart. megh. nincs előírva), Ant1pyrmum Cff!rt.. me_gl~.
jodometriásan), SalY!!irrinum (T_ar~. megh: acidimctriásan és joelometna san), Py~am1do? _(Tart ~negh
jodometriásan), Acid. phenylcmchommcum (Tar:t.
megh. acidimetriásan), Methylenum coeru~eum (Tervezett tart. megh jodomctriásap), A_di:ei:aln~m hydrochloric. solutum (Tart. megh. bio_logim m?dsze~rel),
Atrapinum sulfuricum, Scopolamr~mm }rydrob~omi
cum Coeairrum hydrochloricum, Novoc~unum (Tart
mcgÍ1. acidimetriás,an), Cllininum st~lfuncum, hydrochloric., bihydrorhlor., hydrobronncum, tanmcum,
aethylcarbonicum, · Stipticinum. .
, .·
Op ium~ Pautaponum ~ Morp~mum h y dr oc~lOII
cum Codeinum, Dioninum, D1accthyln:orplunum
hyctr'ochloricum,_Ap?morphinum h_yd~och~or~cum, P?Y=
sostigminum sahcyhcum Strychmnum mtncum, Pila
c~rpinum hydro~!J-loricu~1,, C?ffeinum (Tervcz~:t tar t.
megh jodo~netrms~w)~. ~offemum 1~atr" benz?Ic. ~8 0Yo
(Tart.. megh. jodom_etnasan)~ _Coffem~m n~tr . sahc;~l
40~0 (Tart. megh . Jodometnasan),, Dmreti_nun_lJ, 45 Yo
(Ter vezett tart. mcgh. : ezüstnitrat hozzaad_as~ra a
'felszabaduló salétromsav Na0H-va1 ~es.z h-q~lva),
Veratrinum (Tervezett tmt. megh . ac1dnnetnasan)
A VIII. GYÓGYSZERKÖNYVBE
FEL VEBNDÖ GYÓGYSZEREI{
Sz'enov könyve nemcsak a hiPa_talos készitménY_ek.kel foglalkozik, hanem igen sole nemh_~vr:talos szer leira.sa~
és vizsgálatait is tartalmazza. Ez~k kozr;l az?kat kell mef!.
említeriünk, amelyeknél a szerzo megJegpzz1 hogy a! .'!l
gyóg'y.szerkönY_Pbe f~l z~.s~nek véve. Az alabbwkban kozoljiik ezeknek lS a lzsta]at ·
Natrium nitrosum,
.J.Uercusalum (DiaethyllJar bitursavas me,rcur~~ox_g
méthylpropylamid salicylsava.s sója A.salyrgant potalJa
Tart.. mr:.gh . rlwdaniddal),
Naphtalanum liquidum rafjinatum,
Sergosinum (A1onojod-methylsulfosava.s nátriu}n
Abradil

helyett),

.

· Narcold.num (Tribwm-methylalkono[, Az avettint

pótolja),

b·

"t

_
Barbamylum ( Aethyl-izoamylbar ztursavas narium Az amytal htlyett),
,
Sanbutaium ( Bromallylbar bitmsava.s butyleszter
A. pernoctorii pótoljaj,
.
.
Pronarcorium ( Bromallylmethylbarblimsava_s izo.
proplészter. Eunarcon.),
Rectonum ( Bromallylbwbztu;savas amylészter.
Rectidon),

196
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Acesa/um (Diplosal},

..

Viride nitens ( Bnllantzold),
Dichlordmih B,

.

Streptocidum alb'<jn (P. a. b su/famzd. Recepti e
adhalóki),
·1
t 'lk'l
Streptoci~um Iubrum
(Prontosr . Recep ne u

i.s kiadható),

. t
Streptocidum solubiZe (Tart. m~gh; te! vezete szenu
1N OH-val az acetyl-gyököt kell megtziialnz},
a Sulfidinum (Sulfapyridil}) _Ta~t. _me:gh aceionban
oldva NCt.OH~·val thymolphial~zn lf!-dz_k~lor mellett
Analginum (A novaigm potlas ar a Tar t. megh.
gravimetriásan),
.
, . .
1
Acricidum (.t nvmwl poUasw a. Tart. meg 1
gravimetriásan),
·h
1 ··
Ephedrinum hydrochl (Tart meg ar gentame nasan) 'Lobelinum hydrochloL (Tart meg1l aCl'd·un et r w
· ·san.)
Anaesthesinum,
,
1
Dicainum (A pantocain pótzásara. T art. meg l.
acidimetriásan),
.
d' th 1
Thiocain.um (P . amino .. thwbenzoesavas we Y amino-aethylészler),
.
, . ,
-.
"l·
Pla'smocidum (A plasmochzn potlasara sza 1ga okészítmény),
.
·
Aci i chinum (Az at ebr m pótláSár a <Jzolgáló keszítménYJ,
.
.
.
Papaverin. hydrochl.,
Salsatinum hydroch! . (A Salsola Rr~hter z . alkt;,IA P . Orehozrés Proszkll;TZllODa zzo!al~
1Ol'dá1·a ' amelyet
•
tak
vér nyomast
.sza ba'/ yon, szer ) ;
Hanninum hydrochl.,
Acid . nicotinicum (Tart. megh jodoínetriá<Jan.),
Acid ascorbinicum (Tart megh jodometr iásan)

SZENOV KÖNYVÉNEK FÜGGELÉKE
J\Iiután a s2erző ismertette a hivatalos és
a használatos nemhivatalos gyógys~er,ekkel kapesolatos tudnivalókat, könyve vegen nel~a!'y
gyógyszerkeverek analizálási mód]át r,s lenJa.,
A közölt elegyek igen változatosak, ugyh?gy
praktikus utmutatást adnak a gyogyszeres~
jelöltcknek, hogy a könyvben felsor'?lt vrzsgali:rti módszereket hogyan alkalm~zhat]ak agyakorlatban, amikor összetett gyogyszerek vrzsálatának elvégzése válik szükségessé .
,
g
A közölt vények aJkatrészemek lelrsmeresére szolgáló vizsgálatok után leírja azokat a
módszereket, amelyekkel az alkatreszeht ~gy
mástói el lehet különíteni és mennyrsegerket
kü.lön-külön meg lehet határ oz ni.. A~ rsmertetett •
példák a következők: L Aspnm es acetamlrd
keveréke, 2. Aspirin és phenace~m, 3. Antrpyrm
es pyramidon, 4 Pyramrdon es cof,fem, P\''·
5 Kal. b r omaL es cal c, ehl or at. vr zes ol data,
6. Ammon. bromat oldva Infus rad: Valenanae-ban 7. KaL jodat Infus . Adonrdrs vernalis-ban' oldva, 8 . KaL j odat és N atr. hydrocarh vizes o]data, 9. Natr. brborac., natr .
hydrocarb és natr. ~hloratur;r kevereke, 10.
J odum pur, és kaL J odat vrzes oldata, l L
codein pur és natr. h y dr oc ar b , 12. Aspmn
és guajacol carb ke':erek~. ,
. .
A függelé. ben talalhato meg e15y ~ablazat,
amely különféle gyógyszer ek moL sulya~, maxrmális adagjait, oldhatósá&át egyes oldoszerekben olvadás- és forrpont]at tartalmazza,
.
'Az utolsó táblázat pedig az elemek :'-ioms\llyait sorolja fel, az 1945-ös megallapltasok
szerint.

az elmondoltakból láthatj uk, igen
került biitokunkba. Sok kéJdésre
és bevillanthattunk az orosz
,,;.,.,_r;!sz 1~tbe és gyógysze1 vegyészeibe. Megisme1kémia orosz últörőit es a szavJel gyágypionír jainak munháit. Belek inihettünk
nTó~qys'zerJ<m
egyes részeibe es tudomást sze. hogy az új gyógyszer könyv a
'~~~~~,~~."'~;:~;,,·; minden jelentősebb termekét lar-

Habár ismertetésünkben igyekeztünk a könyvet minél leJ jedeimesebben bemutatni, mégsem
tudtunk annak minden rém!re kité1 ni, de a felsoJaitakból is kitűnik, hogy a szavjet gyógysze' észkiképzés milyen magas fokon áll. Azok a
gyógyszerészlral/gatók, akiknek ilyen könyvek állanak Jendelkezésükre; a gyógyszerészettel kapcsolatos. összes tudományágakban a legnagyobb jártasságat · fogfák elsajátítani,
Ligeti Vilitor

A teremtő béke védelmében
e i z Em i l dr főtitkár elvtársunk ve- /egkiválóbbjai, fizikai munkások is nagy szám-·
az osszvezetőségi ülésen azt a problémái, mal beke1 ülte!< és fokozalosan bekerülnek a tudojelent a magyqr közegészsegügy, de álla- mángos sláltzsba.. .
vilag núnden közegészségiigye számár a a
D e m ar a d junk m os t csak a mi
és a béke kéldése [Jgyancsak ő hangsú- szakmánkhan. Végigfúrtuk a Gyógysze1észeti Inmennyil e nem mindeqy a mi szqmunla a tézet, a Gyógyszerismerett Intézet és a Kémiai
az egész világ számá1 a, hogy lió1- Intezet professzaJ ail, magántanár ait es asszistenk utalóintézeteket és labo- seit és núndenült 1agyogó arctál újságolták, hogy
orium.ol1<11 l<!té•dtiink és minden tudósunkat a a tudományos siátus életbeléptetése mílyen dönaz építő alkotás szalgá/atába állit- töen megváltoztatta eddigi helyzetüket Valamenypedig tzirjiik, hogy az imperialisták nyi en hálásan em/ekez[ek meg a Magyar Dolgozók
alombomba-háborúl a uszítsanak A PáitÍa kezdeményezés éJ öl, a magyar nepi demoa népi demoluáciák, a felszabadult Juácia hatalmas teiiélől; mely'végre lehetövé. teile,
léí'szctbadnló elnyomottak milliói, de .végig a hogy a tudósok nalóban tudományos nwnkájuknlinden elnyomott munkástáJsunk dozc nak szentellressék iletüket.. Csali most látjuk, miakar és nem pusztítani. Ennek jegyében lyen hihetetlenül kevés bel t!J l dolgoztak. embereli
·
le .a párisi béke!wngr f'szus, olyan helyeken, ahol a tudomány fejlődését szolln<eqd'öntlu,tetlen bizonyíLékát szolgáltatta a gálták Most végr~ megteJemiődötl számu/ua a
me(Jvedése hatalmas ügyének
töldl~tes tudományos munlwbizlonság.
Am e 1 ik á b a n és Amerika csatlósainak
N em a/( a 1 j u/( i t t végigsor o/ni, hogy
aiszágában gazdasági válság van, mig mi az egqes piofesszor ok, magántanárok és asszisten, n,r""""'országon héthónappal előbb fejezzük sek fizetése milyen alacsony fo/u ól milyen mafúi'lPiie<ifjüi< a húrameves tervet, hogy utána gas1 a eme/kedetl, de emeljü/; ki kö'zülük is
nem
lendülettel menjiinl< neki az ötéves Schu/ek Elemér d1. Kossuth-díjas p10fesszorunv~qrchajtásának Képzeljük csak el : mi kat és tudásunkat, ld áp1i/is l-től kezdve a /egeb!Jen az 01 szágban, ha még mindig a kapi- magasabb fizetést kapja a tudományos s[átus
/;Í! tokában lennének a bank ol<, a gyá1 a],,
alapján Altalában elmondtái< szak1í1ánk Ailzinő
Mi lenne ebben az 01 szágban az im- művelői, hogyan szálltak ld, a tudományos bi<Ol•!S1Cu; eg!Jl e vadabb háboJ ús uszítása követzottságok az egyetemela e, iniként írták össze minmeg nem alafw/tak volna Nernzeii denkinek az eddigi tudományos működését és
és nem az állami áwházak látnák ludamángos terveit is a jövőre vonatkozólag. A
U1li'1dt'lll1el a dolgozók millióit?
ludamángos bizoilságak javaslatai alapján dönm l ék e z zünk csak vissza, hogy nem iölt azután a Tudományos Tanács an ól, hogy
1 égen egyszel csak ellűnt a gyufa JVJi- mi.lyen fiz~tési kategó1 i ába sorolják őket a tu doWn t volna el azóta l De beszéljünk an ó/ 'manyos status kereteben.
mennyi gyógysze1 dugtak volna el a
H o l v o l t m é g k o r, me/y ennyit l ör ő
betegek elől, ahogyan ezt a romániai dötl volna tudósainhka/, tudósaink zavaitalan
ozu,nuclk ismertetéséből is láthatjuk, ha gyógy- munkájáva/, mint a mi népi demo la áciáni<?
érúeá,,,,;s;,cti gyárainkat es a gyógyárunagykeres- A Szovjelúnió Ittdományos élete, eredményei is
. nem államosították volnu. Ez a feketézés azer[ ugrottak az egész világ élvonalába, mert
valójában feketézés az emberi lelkekl<el minden anyagi lehetőséget megadott tudó.sainak a
amikoi a Magyar Dolgozók PáJtja, az labo Jatóriumi bú váJ kodásr a .
ötéves terve kimondja, hogy legfőbb élték
És am i g m i i t t a Szovjetúnió nagy
'4o.rrm:•n em beJ
· családjában minden tettünkkel a ter em tő békét,
z. ös s z v e .z e t ö s. é g i zi l és e n majd- az alkotó munkát, a tudomány áldozatos felemelminden felszálaló kihangsúlyozta a tudomá- kedését szo/gáljuk, addig Amerikában és impe~ia
státtzs jelenlőségét.. Külön kiemelték azt a lista csatlós államaikban a bacillusháboJ úr a és
!rogy nemcsak tudóso/i, hanem a termelés az atomháboJ úJ a uszít ana/; JHi azéi t hozunk

!97

.n

________________ ____._.--·.

Gyógyszerész

áldozatot, hogy a tudomány fejlődés e az egész nép
fejlődésének az ügyét vihesse előre, ök abba fektetnek bele dollár milliárdokat, hogy kiépítsék egy
borzalmas hábor ü még borZalmasabb lehetőséged
V é d j e d h á t, gyrli közz neki a munkának
kartársam és elvtár sam! Fegyvellel, foggal és
kör ömmel, szacialista munkaerkölccsel, tudással,
munkaversennyel menj neki azoknak, akik üjr a fel
akarják robbantani hidainkal és reménykednek,
hogy a tudósokai is ellérithetik attól, amire fogadfilmai tettek : az egész magyar nép, az egész felszabadult és felszabadulni vágyó világ úgyétől
A h a l a d ó, a győzedelmes szellem ugyanúgy tiltakoZik" a lélekmérgezés ellen, ahogyan a

GyaPotszedés = a
(helyte!~!l:
gya:potaratáflgapot beg;yüjtése- aratáskor

fizikai munkások megszámlálhatatlan milliói
harsogva hirdetik az alkotó munka mindenhova
elj utáF követeléseit.
o g d h á t a z á s z l ó t és emeld

HeJlSzelet (kopác ) '

z
Ho.sszupaszmás (langste eli
-.et, amely szövőiparí feldol[ozág) gyapot olyan szőr
Igen alkal.mas, hossza 25-60 " sr a hosszúságamiatt
Ipart gyapot (tiszta
mm.
a magvaktól megszabaJJ~fto~ rna~talan gyapot) =
Kurla~zörzet (pihe b h l e~ e ny.
(1--6 m_m) Ipari feldolg~zásr~ ~1m- \~yapotmag rövid
mas masodrendű szőrképlet
mr eppen senl alkal1\:iellékcsésze
_
.
,
"
ÖS$zesége.
- a virag (termés) alatti 3 fellevél

magasi al Gondold csak el : a lábad és a szived
egyszell e dobban a Szovjetúnió népével, az amerikai, a lengyel, a spanyol, a bolgár, az angol,
a Jünai, a göi ög, a f' ancia, az olasz munkásság
lábával és szíuével Tudd meg : nincs hatalom,
mely. szembe mer foidulni a munkások végeláthatatlan sor aival és akai at ával.
Ma szerte a világon május
elsejét ünnepeljük
Székely J en ő

NyerBgyapot (ma
a tisztítatlan magva~~a~ g~afot, ~zQsz.ös gyapot) =
gyapotszőrzet..
ar a r:nazo termény, mag+
Pamut =ipari termék
l r
pl. pamutcérna pamutvász'oame ) a gyapotból készül
Pq.mutterdzelés = az n, _Pan~utkelme stb..
,
-pamutarukat_ előállítj"(Naz rpa:r munka, amely a
gyapot~e~mesztéssel.) a
em tevesztendő össze a
, Rovzdp.ászmás (kmzsta eli )
'
gJapot, amelynek gyapotsZ_Pl ,-,-g_ g)_apot = olyan
hosszúságot.. .
a ai nem enk el a 25 mm
Szálhosszúság -_ az Ipaulag
.
.
hasznos- gyapotszál
hossz-a.

.ll magyarországi "gyapottermesztés
növénytani vonatkozásai

Vatta = gyóg yaszatl
. vagy ipari célra alkalmas
gyapot.

Irt a: Mándy György dr. egyetemi tanár

_Yattagyártás
az a z lpan
·
. munka, atnely a gyapotboi
vattát állít,=elő

ismeretteijesztő

'

és termesztési kérdéseket tárgyaló
tanulmányolwn kívül nem találkozUnk a gyapot
növénytanával foglalkozó eredeti dolgozatokkaL Em·~
lítésre sem méltó Bonta Jenő l>könyve<i, _amely lényegébim a \Vittmack L. (1928) szemelvényes, szószerinti
fordítása s inkább szégyene a magyar szakirodalömnak, mintsem -büszkélkedhetnénk vele . A könyvből
ordító an kiviláglik a l>szerző« (helyesebben : plagízdló)
növénytani szaldudatlansága, amikor a német szakkifejezéseket szószerínt fordítja le, pl. Hüllkelch,
amely mellékcsészét jelent, szerínte )>takarókehely<(
vagy Fruchtknote, amely tudottan magházat jelent,
szerinte l>terméscsomó<( stb . Ez a kivonatos, pongyola
fordítás,. amely a képeket is \Vitlmack könyvéböl, a
szerző }etagadásával, mindössze a klisék n1egforditásával közölte le, nem nevezhető növénytani alapnak,
amelyre b,ivatkozhatunl{
A gyapottermesztés
· meghonosításával kapcsolatban elsőnek felvetődik á
kérdés, hogy a termesztésnek, dc l{ülönösen a nemesitésnek milyen gyapotfajból }{ell kiindulnia. KéZenfekvő volt megvizsgálni a szovjet és a bolgár gyapotfajtákat és azután más allwlmas fajtákra is ldterjeszkedhet a vizsgálat. Időnyerés céljából az Or-szágos
A gyapotter mesztCs
Tervhiv~.tal segítségével aZ AgrártudOmányi Egyetem
budai telepérJ. 1948 nov'emberében ú. ri. téli üvegházi
h-aZánkban_ elsősorban f3.]t~i~érdés . Kétségtelen, hogy
gyapotldsérleteket állítottunk be, annak a megvizsnekünk megfelelő gyapotfajtát nem találunk. Kísérgálására, hogy a kisérletekben szerepct kapOtt fajtáit
leteket lehet tenni jól alkalmazkodó fajtákkaL azonközülmelyiknek milyen a viselkedése . A_ növényeket
ban ezek tennesztése mindig veszteséges ,lehet, ha- a
mesterséges megvilágítással-l{b. 300 lux fényerőssé
körülmények nem kedveznek a fejlődéséPek és éréséget adó neoncsöves világítóberendezésekkeL:- nevelnek. Ilyen lehetősége}{ pedig hazánl{ban váratlanul
tül{ feL A kísérletel{be felvett fájták a következők
bekövetkezhetnel{, hiszen éghajlati'tényezőink váltovoltak: Bolgár 38 sz . , Bolgár 78 si . , Stoneville 2/b,
zásai szeszélyesek. Viszonyai11l{nak megfelelő gyapotStoJ'te\:ille 5/a, Col{er \Vilds 11., Deltapinc 14., Las
fajtát körültelöntő npvénynemesitő munkával elő
Brenas 16, Bolgár 182 sz., Bolgár 915 sz., Horváthlehet állítani Ha a s~ovjet növénynemesítöknek sikeféle hazai, Cherson 143, Cherson 4943., Taskend 1306.,
rült céljaiknak rnegfelelő gyapotfajtákat előál1ítani,
raskend 13. 753_.'} Argentin kereskedelmi, -Stoneville
sikerülhet ez nálunk is, ha a nemesítésnel{ ugyanúgy
brazíliai, Delta P. L. 11 brazíliai, N ovi Sad 4 750 sz.,
biztosítják a feltételeit. A magyar növényne-mesitök
Bolgár 10 sz., M..akedonski 11 sz, Szegedi R. IlL ,
szaldudása biztosíték ana, hogy ez a munka sikerülni
fog és a megfelelő támogatás is rendelkezésre iog
A december végén vetett
állani. A 1nagyarországi gyapottermesztés így lesz
növények
teljes
fejlettségüket április elejére elérték és
valóság . :Megnyugtató, hogy az erre irányuló munkák
így a fajták rendszertani meghatározása ·lehetövé
komoly ütemben meg is indultak máJ .és szakavatott
vált.. ?-.~egállapítottam,_ hogy a fajták vagy tisztán a
kezek gondoskodnak az eredményről.
Go.ssgpmm hir.sutum L. (fennföldi gyapot, Upland
gyapot) alakkörébe tartoznak vagy ennek a Gossypium
:1 hazai gyapotter nuszlés
purpurascens Poir. fajjal alkotott keverékei. A fajták
megindításával kapcsolatban fontos nö\'énytani kéreg ' csoportjában jól megállapíthattam a kétléle faj
dések vetődnek feL Eddig nálunk senki sem foglalko0
zott a gyapottal }zomolyabban. A· hazai irodalomban

!\Und a gyapotte1mcsztés kísérlete, nlind pedig
a vele kapcsolatos ilodalüln nem újkeletű dolog
Magyar orszagon. Az it odalmi adatok tanulsága szerint már tcibb mint száz éve próbáll{oztak a gyapotnövény termesztésével és azóta kisebb-nag~yobb szünetekkeltermesztők mindig próbálkeztak mcghonosí~á
sával. 'Hogy a mai napig nem sikerült a_ gyapqtnövényt általánosan terme~ztett növ.énnyé avatni,
n~m a ter:mesztők hibája . Nem is a termesztök dolga
hazánk részérc megfelelő gyapotfajta előállítása, hanem a nemesitök fára,dságos munkája. Céltudatos'·és
kitai tó munkával 'ú1cgvalósull;lat a mi délebbi vidékeink éghajlatát elbíró gyapotf3jta rendszeres termesztése is, ha a törekvéseket siJ{eJ 1wronázza. Ezt
nYegelőzőcn azonban a szovjet és a bolgár gyapotfajtákkal kapcsolatos tennesztési kisérletek is komoly
eredménnyel kecscgtethetnek Ezek a fajták me:g}{özelítő -körülménye~{ között jó terméseket adnak,
mint amilyenek hrizáilkhan tapasztalhatók. A magyarÓI szági gyapottermesztés _biológiai feltételeit tehát
meg lehet teremteni, ellentétben azoklwl a hitetlenkedő véleményeld{el, amelyek hozzánk nem illő ff;tjtáklwl végzett kísérletek után alal{ultal{ ki
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ÚJ ÜGYELETES BEOSZTÁS
A gyapottermesztés

meghonosításával 1
. növéf!yiani neDezékta~a~~~~~tb~n elő~~r~c kerül a
nek es a termesztőnek
~s~ lS: A novenynemesítő
gen neveznie és ezért szg~v~ny egyes részeit meg is
.. z onofodjanak meg, amelyek s:~~~kJ;o~? holy a'!, szavak
a
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'h' gyapot
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. '
ne anyat az
F l
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. Gubó
e pattanás
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·
· a'Jtal termett
yapot =termén_
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.....
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·
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Álla~ositották a romániai gyógyszertárakat
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A Nagy Nemzetgyűles prezidiuma rendele- helységekben; mint például Resicán csak négy;
tet adott ki a gyógyszertárak áliamosításáróL A Déván csak kettő, Nagybányán csak háJ;om
rendelet indokolásaszeiint a magánkézben !hő gyogyszertár legyen, miközben egyes városokgyógyszertárak nem felellek meg azoknak a ban valósággal minden utcasarkon lehet találni
nagy egészségűgyi feladatoknak, amelyek meg·- patikát <<
valósításat a kormány célul tűzte ki, mert haA gyóg_y sz ertárak és egészségügyi ·c.gységck iillamosításának jótékony }{Övetkezményei mhrden biszon elérésére tőrekedtek a dolgozók rovására
Ezen intézmények' államosítása immár bizto- zonnyal jelentkezni fognak rövidesen nemcsak a
gyógyszerforgalom mcgjavulásában, h~mem az árak
sítja az egészségügyi termékek jobb elosztását ierén is
A rendelet szelint az állam tulajdonába
mennek át a városokban, a megyei székhely jelBEIARIJÁK A HIVA1AI~OS ÁRAKAT
leggel és nem megyei székhely jelleggel bíro
Nenl szabad többé megiölténnie például, hogy
helységekben, valamint a munkásközpontokaz cgészségüg:yi szervck által 250 lejes áron forgaban levő gyógyszertárak, vegyilaboratöriuni'ok,
gyógyszerraktárak, analízist ''égző laborató- lombabOcsátott 100 ezer eg:ységes Penicillin fioláját
riumok, hasonlőképpen a hozzájuk tartozó be- a közvetítő kereskedők 1000 lejéit vag:y ennél is
rendezések, anyagraktárak, gyógyszerek, köz- drágábban adják Cl a betegeknek Hajmeresztő
lekedési eszközök Az állam kártérítésben része- Uzsoraálak alakulfak Id i az utóbbi ídőbeli a gyógyszer_
síti a volt tulajdonosokat A kártérítéstbírák- fronton. A gyomo..rfel~élycs betegek siámára IJéllcüheteUen L arostidin húszas fiolájéri például 7.500 lejt
ból állo háromtag\l bizottság állapítja meg
5 évtől 10 évig terjedő kényszermunkára vettek el ~a lelkiismeretlen patikusok Most derült
és vagyonelkobzásra ítélik az állam.osítolt gyógy- ld, hogy az ország legkülönbözőbb 1 észeiben ·az állaszertár, vagy-raktár volt tulajdonosát, aki bár- mosítás következtében jelentős mennyiségek kerülmilyen módou megkísérli az államesilás meg- tek elő ebből az orvosságból is
Az állami gyógyszergyárak máris megkapták
akadályozását és a javak megrongálása!. Haaz intézkedést, hogy· a raktárukon lévő gyógyszer-sonló büntetésben részesül, aki hamis adatokat
m ennyiségekből azonnal lássák d az államosított
terjeszt be
paHkákat Bukarestben már az államosí-lást követő.
2.200 PATIKA KÖZÜL 1.500 A VÁROSBAN
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>>Országunkban a gyógyszertárak hálózata
maga is azt jellemzi, meirnyire egészségtelen
állapotok uralkodtak a gyógyszerellátás terén
A meglévő 2..200 gyógYszertár közül 1 500 a
városokban találhato és ezeknek egyharmadrésze, pontosabban 504 Bukarestben A földll1Üves lakosság nülJióinak gyógy szerszükséglelét tehát nem látták el megfelelűen a gyógy-·
szertárak Az államosítással egyidejííleg a közegészségügyi minisztérium meghatározta a
továbbra is működő gyogyszertárak számát
Bukarestben csak 108 gyógyszertárat hagynak meg, mcrt az is hőségesen elégséges lesz
a lakosság szükségleteinek kielégítésérc Természelesen egészségligyi hatóságaink nagy
gondot fordítanak majd arra, hogy a meghagyott gyogyszertárakban lelkiismeretes, a néppel együtLérző gyógyszei és zek lássák el .a szalgálatot Nem történhetik meg ezután az, hogy
a patikusok nagy többsége csak azért ne tartson éjszakai szeigálat ot, mer l az >>nem kifizet ő<:..
Annak sem szabad megtörténnie,. hogy a hivatalo.s úton kintalt honi gyártmányú vagy külföldről behozott gyógyszerek a <>protekciósokat<< szalgálják l\linden gyógyszernek el kell
jutnia a szenvedőkhöz és gyógyulást keresőkhöz.
A közegészségügyi minisziérium gondoskodni kh·án arról, hogy a kö·\etelmén:yekhez
igazítsa a gyügyszeltárak hálózatát Nem tör. iénhetik meg többé, hogy népes 'árcsckban,
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nap megn:)ritott 42 gyógyszertárban kapni lehetett
az ö szcs belföldi gyártmányú és jóminőségű gyógy,szereket

FONTOS GYÓGYSZEREI): LÁDASZÁMRA
Abban a törekvésében, hogy mcnnél több pénzt,
áranyat és ékszert gyüjtsön magának, számos gyógyszerész üzletéből hazaszállitatta a raktárában lévő
gyógyszerek tekiniéiyes részét Ha a betegnek vagjr
hozzátartozójának volt elegendő pénze, hogy meg··
fizetilesse a fekete ár:at, núndenfajta gyógyszer t bé
leheteH szerezni. ·Ha nenl volt pénz az uzsora-áiia,
a beteg elpusztulhatott. Meghalhatott a gyermeked,
az édesanyád, a feleséged, a gyógyszerész-hiéna ájta··
iosan forgatta a szemét, ő í1em tehet Ióla A legtöbb esetben ·azonban biztosito~.t jószívűségéről:
- l udok valahol néhány fiolával, illetve néhány
daiabot, de magánkézben van. Nem tudom, eladják-e.
:.\Undenesetie, :r:negpróbálom magának megszerezni, de
előre közlöm, hogy drága lesz.
Aminőség ellenben
piÍma, szavatolok érte
Aztán ha á hozzátartozója .szenvedései Iniatt
miliden áldozati a kész ember sokszor hónapokra ela dúsította magát, csakhogy m·egszer ezhesse az életet
jelentő gyógysze1t, f_l. patikus került-fordult, rend ..
szerint hazarohant és titlws raktálából cJőszedte az
elrejtett gJ ógys~eJt
Ez volt ugyanis a }>bevett<( szokás Most derült
ki a patikák államosításakoL A gyógyszertárak pincéibtn, a gyógyszerészek lakásán ládaszámra találták
a legkülönbözőbb gyógyszereket Sok olyan gyógyszerész
akadt, aki, mikoi üzletéb~n megjelentek a hatóság

közegek, sietett kijelenteni, hogy -nincsen senimiféle
elrejtett áruja, legfeljebb l>IDagánhasználatra<( tett
néhány tucat aszpüint, pyramidont. Szerencsére a hatósági közegeket nem lehetett egykönriyen
Alaposan utánanéztek a gyógyszer észe.k
üzelmeinek sa legtöbb esetben ldderül~,.h.oq~r a magánb.aSz:fiálatia félretett gyógJszerw_~.:..,.u,Yise:Qékkel sok-sok
ezer embert meg lehetett \;o ln amenteni az élképzclhelő
mindenfajta betegségtől.
G·ünd-askotlás töltént anól~ lu)gj-r a hea
esiiletes g~'Ó9J.'SzN·észelii:et rlhel!·ezzék .. Az

állam-osított gyógyszertárakba. azonban nem
kerülhetnek lJo azok a patikuSok, akik eddig
szemrebbenés nélkül játszották ld a bete..
geket.
A Rmnán l\fuukáspárt l<ezdeménvezé..
sére kormán!zatunk ~1:\'anná akarja Íenni
a népegészségügyi szolgálatot, hogy az valóhem rnegl)ecsülje a legértélíesebb tökét, az
{'mlJei t és védje meg annak egészség-ét. A
patikák, lahoratól'iumok államosítása ezt
a célt szolgálta.
(>>Romániai Magyar Szó(<, Bukarest)

Közérdek közlemények
a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti

Intézetből

Irta: Mozsonyi Sándor dr
Az Em;rlemi Gyóggszuhzeti Intézelnek, ínint az
ország első gyó_qyszerészeti elz'néleti és gyakorlati szak-intézetének a tanításon kivül számos egyéb teendöje i 'l
rjan, amrlyekről .szeretnénk időnként tájékoztatni a 'lzak·
-közvéleményt.

l\Jindezelr, természetesen, a hazai és }{Uiföldi
szakirodalom állandó fig~:eleminel kísé1·ését teszik
sziili:ségcssé. E nyomtatványol{ beszerzésére az illetélws kmmán~,rtényezől{ jÓl.'·olf.áhól most már elegendő
an~Tagi ietlezcttel rendelkezik az Intézet,

SZAKlfAI KIKÉPZÉS

EGYÉB INTÉZETI TEVÉKENYSÉG
Intézetünk működésének helyes izányát és é;tékét
a!J{Jan a t~nyben véljü~ leginkább felismerni, hogyegyre
szelesebb cs szélesebb leo r ben fordulnak hozzánk nemcsak
a dolgozó gyógyszerészkartársak., hanem az államosítOtt
gyógyszertárak, gyógyszervegyészeti gyárak, laborator i umale, gyógyá_runagykereskedé'lek, export és import vállalatok; a tudományos gyógyszerészi é'l orvosi intézmGnyek és szakemberek, sőt, hivátalas szervek is akik
számára javaslatokat, elaborátumokai dolgozurZk ki
szakprobléJ~ákat igyekszünk megoldani, felvilágosítá~
'lakat, tanácsokal adunk és e téren is igyekszik az Intézet
hivatásának minél jobban megfelelni. Ennek az ellen~
ériékét az Intézet iráni egyre örvendetesebb méJtékben
megnyilvánuló bizalomban i:lvezzük.

Az Intézet első és legiontosabb feladata, tennészet.esen, a tauitás, a jó elméleti és gyakol'lati szakemberek kiképzése, amit igyekszünk azokmdi a leg-·
lmrszerűbb eszl{özölnwk, }{észülékekneJ{, gépt~h:nei{
,"Q~'üjteményelmek stb. i'elhas.Zniilásával megvalósítani:
mp.Űlyelwt az elmult év októberébenlefol11t centenái'isJu~ten rlmdezett, nags éi"deldődéssel l{íSéit szal{mai
kiúllításon is volt allealmunk bemutatni.. Az Intézetbtm sza}d{épz(~st .~~~:e~? III.. és IV. éves gyógyszerész..
hnHgatok -- ]{ulunosen amióta a · )>Tanulj többet
mozgal~om<< és a )>Tanulóköröl{<( I'emlszei·ét bevezetté}{,
- valoban~ mimlen elismmést liiérdemlő ambicióva!,
szorgalommal és ehböl iolyó tmlással igyelwzne){
Uzon~ hogy Jwllő letkészültséggel menjenek majd Id
a fH':ll~orlnti életbe és "\-'áljanak a }{ijzegészségügynel{
és nep1 demoluáeiánal{ minél értékesebb épHőmunkásnh:á.
1
· TOVABBKÉPZl~S

A_ gyóg~yszerésztovábhkélJZés gondolata és gyako~l,ati n~cg_valósítás_a is az Egyetemi Gyógyszerészeti
.In,!cz~tbol "mdult ln annak idején- s itt folyt hosszú
Í~~n at, elosz?r ?sak; magánkezdeményezésre, később
ll\ atalosan, mtezmenvesen, majd a felszab-adulás
utái~ a Budapesten és vídéken megtartott· l>Gyógv~zere~.zr~apokon<(, Az Orvosegészségügvi Szakszcrvc.~et rov1dcsen ismét intézményessé fogja tenni ezt a
ontos szaktevékenYséget
TUD!H!AiXYOS MUNKA
~ .-_ ~ !~il~ép,_zésen és t-aváhbképzésen, tehát a tanít.á..
.A? 1 ~.l. . n'lll Hlonk legnagyabb r. észét a saját Jmzdeményeze~nnkhől és elhatái'Ozúsunkból f-ni~·ó solíiián~;ú tuda ...

~~<t~y?s ,m.unl{~~ ve~zi i.pénybe~ amcl}'he~ újabhan az
k • l~aQ:\ ar G~ OQ:\·Szerkonyv galcnus1 r·eszenek szerk~s~tese~·el }{ap.csolatos re:.Hlkívíil széles1t::öl'ű és nagy
b ~~ultekn~t.est <~s gondosság-nt igényl ö tevékenység. is
3 Jlcs-nlodott. EzenkíYül állandóart ielmer'Ülnek egvéb
0
~~an~ PI"Ohlémák is, arnelvek elsös-orball a hizai
!U' 0 Yr,as~ati. nyersanyagok hásznnsításával~ új g~'Ó!J!'
s~e!lceszitmenyek előállítására Yagv légieli produkCIÓJának gazdaságosabbá tételérc ir~nyulnak,

Jk

A TUDOMANYOS STÁIUS
Addig, amíg azelőtt a gvengéu dotált intézeti
asszisztensek egy része kénytelen volt megélhetésének bhtosítására másutt is munkát vállalni ma mái
a tudományos státus mindenkit mentesít ~ kenyér~ondo.k~ól és így a kormányzatnak Gerő Ernő péÍlzugymnuszter kezdem-ényezésérc történt ez a bölcs
~nt~~lcedése le~1etővé teszi az~,_hogy mindenki teljes
l,deJel az. Intez:tnek, a tamtasnak, a tudományos
e_s k_utatomunkan~k szentelie." Ennek máris meglatszik az ereelmenye abban a munkalendületben,
amely egyre értékesebb elméleti és gyakorlati meg-·
• állapílásokkal igyekszik hasznosítani a dolgozó sze-·
mélyzet tevékenységét a köz számár a
Éppen ez az új, nagy munkalendület késztet
bennünket ana, hogy az Egyetemi Gyógyszerészeti
Intézet tevéken)' ségét az érdeklődökkel közelebbről
megismer tessük és munkaeredményeink publikál á··
sával kartársaink tudását, szakismereteit fokozzuk
és ezzel egyben a továbbképzés ügyét ilymócton
is előbblevigj;ük
>>A GYÓGYSZERÉSZ<>

.

A TOVABllKÉPZÉS SZOLGALATÁDAN
Szaklapunknak, l>A G}'ógyszerésu-nek egyik fon"'
tos és egyre inl{ább előtérbe kerülő feladata a gyóg\'..
szelésztovábbképzés szolgálata, módot ad ana, hogy
az eddiginél is több helyet biztosítson az ezt minél
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SZAKPROBLÉ'IiÁINKKAL
FORDULJUNK AZ EGYETEMI
GYÓGYSZERÉSZÉTI INTÉZETHEZ
-Másik célunk a fent elmondottakkal kapcsolatban

az, hogy kartársainkat kérjük és buzdítsuk ana, hog:y

a mindcnnap-i életben felmerülő szakproblémáik megoldása vt':gett fordulj anak minder1-kor bizalommal az
Eg:yetcmi Gyógyszerészeli Intézethez (Budapest, IX.
Hőg~:es Endre'"-ri . 7 .. ) 'Ezeket a problémákat, illetve
megoldásukat azután, ha közérdeklődésre tarthatnak
számot, ug-yancsak közölni fogjuk majd.

KÜZ'ÉRDEJ{Ű PROBLÉMÁK 111EGOLDÁSA

a

M'

rin

ll Ö'

tel<

~'

llÖ'I
ll~l

haz

nen
kiü
keiJ
me!

niC~

ták i

ere(j
köz i
min;

or sz
meg
ked l

ták h
h ai á
nek t!
letell

ban

körü

nek.
bek ö
r.ásai
fajtá
!ehet'
ült

;iken
)izto
;zakt
'og €
lllani
ralós:
:omo
:ezek
e girl
ések
ott ~

Ll

98

De ie rmékcnyítőleg fognak hatni c közlemények
a gondolatok kicserélése tekintetében is és módot adnak
kmtársainknak majd mra, hogy hozzászólásaikkal elő
segítsék a felmerülő közérdekű problémák minél eredményesebb megoldását. Szübégemek tartjuk egy olyan
állandó rovat rendszeresíté.sét e lapban, amelyben kartársaink tudományos ·és gyakorlati szakkérdéseikre feleletet kaphatnak
Az alábbialiban és a későbbi hasonló közleményeinkben az Egyetemi Gyógyszerészeti . Intézetet foglalkoztató
kisebb és nagyObb jelentőségű, közézdekű kérdésekel
fogunk eqészen röviden, szinte cwk megemlítve a témát,
táTgyalni, míg az érdeklődésre ugyancsak számot tartó
]w.<;s;-abb elaborátumokat és közleményeket - úgy mird
eddig, ezután is - a Gyógyszerésztudományi brtesíiő
ben közöljük majd
VÉIJllKEZÉS A HŰLÉSES
liEGBETEGEIJÉSEI( IlLLEN
A most oly gyakori ú,. n. )>hüléses megbetcgedé-

sclr<<-nelr jó megelőző szue a C vitmilin (ascOI'binsav),
amel~:hőJ a betegség első jelénelr észleléselwr- l.·Iark\n~ll nu•.gállaJülása szerint 0.75 g-ot, 3-·4 óra
mulva .0.50 {j-ot, a következő navon 1 g-ot és lia a
líCdvező hatás még nen1 észlelhető, a harmadilr napOn
ismét 1 g-ol IH\ll bevenni.. l\lint ismt\l'Ctes, a esitlkebogyó húsos termé,se sok C vitamint tai'talmaz ..
ANT !VIT AMINOK
Itt említjük meg azt, hogy újabb vizsgálatok
szerint a F'olsav-nak (régebbi nevén Be és M vitamin;
Lactobacillus casei-Faktor), --- ameb·nek a vörösvérsej Lek képződésében és bizonj'OS bakteriumok
növekedésében fontos szerepe van- egyik molekulája
paraaminobenzoeSavat tartalmaz, a suifonamid győgy
szerek tehát megakadályozzák a Folsav jóbatását
ama közismell antagonizmus folj;tán, amel~y a sulfonamidol( és a paraaminobenzo.esav között fennáll
Ezen alapszik az előbbi g)ógyszerek kedvező gyógyító hatása is, amennyiben a ]Jakteriumok számára
nélkülözhetetlen litóbb említett any~Jgot kiküszöbölik
azok szervezetéből. Inkompatibilisak a sulfonamidol{, a paraaminobenzoesav szármaiékokkal: cocainum novum, praeain stb. is. A salicylsav pedig >>K<<
antivitaminl{ént ismeretes

GYÓGYSZEREl{ HEL Y ETTESITÉSE
Többszöz kérdezték kartár.saink) hogy valamely
be nem szcrezhető gyógyszer helyell szabad-c azonos
lwtású, hasonló összetétdűt kiadni ? Pl. calcium hypophosphorosum helyett enne/{ natrimn vagy kaliumsóját,
vagy phenylaethylbm bitunav helyell ennek natriumsóját stb
A fennálló ICndelkÚések éJtelmében a feltett kér~
désre, teuné.szetesen, nemmel kell felelni Ellenben mód
van arra, hogy indokolt esetben a _Népjóleti Jiiniszta
vagy az _ő felhatalmazására az Országos Közegészség·ügyi Intézel engedélyt adjon az ilyen helyettesilésekre.
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GYOMORBAN NEM,
DE BÉLBEN JÓL OLDÓDÓ BEVONATTAL

való ellátása tablettáknak) piluláknak, capsuláknak, az
V. Gyógyszerkönyv számára is all{almas megoldást
nyer Intézetünkben (Később kerül közlésre ')

A g~ógyszerészeten keresztül.
az egesz magyar nép érdekében
-

FERROLACTAT ELÓÁLLITÁ:SÁRA,
illetőleg

adtunk
(Később

eloxydálódott tejsavas vas megjavítására
tanácsot hozzánkfOiduló kartársainknak.
fogjuk közölni )

SZAPPANFŐZÉSHEZ SZÜKSÉGES
L Ú GO L DAT ELŐÁLL !TÁSA

A lúghiánj:ra való tekintettel sokakat érdekel
ez a kérdés. 1120 g lnistályszóda vagy 420 g ammoniákszóda és 300 g jóminőségű égetett mészbő1, az
utóbbi megoltása után, 6'.2%-os natronlúg oldatot
kapunk) amelyet ülepítéssei el tudunk különíteni a
keletkezett szénsavas mésztől. Ezzel a Iúgolg_attal
nagyon jó minőségű szappant tudunk készíteni..
(Az Országos Közegészségügj i Intézet előirat a )

AZ EXTRACTUMOK

olcsó kivonós:~euel történő elöállítására, a_ drogok
kivonási idejének megrövidít.ésére, a nedvszivó kivonatok szárazon tartásához legmegfelelőbb anyagra
vonatkozó értékes megállapításaink az új GJ ógyszerkönyv számára is felhasználhatók lesznek (Később kerül közlésre.)
AZ INTÉZET ÁLTAL FELKÉRÉSRE
VÉGZETT MINÜSITÜ ÉS ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOK
Am r d a z o p lz e nnek a gyógyszerkonyv elő
írásának megfelelő nunőségben való beszerzésére - úgy
látszik - már megvan a lehetőség. Vigyáni kell, azt
azoplzen szennyezésre ' Az olvadáspont meghatározá<>
fontos.
C a l c i um g l u c o n i c u m i n j e c t i ó t vizsgáltunk 1\.f.inimális technikai o;;zennyezéstől eltekintve,
kifogástalan volt ..
C a r b o me d i c i. n a l is a gyógyszerkönyv által
meg nem engedett, de az egészségre nem ártalmas szenynyezések miatt - ha jobb minőségű nem kapható az Országos Rözegészségügyi Intézet külön engedélye
alapján volna csak forgalombahozható.
Exporti-a kerülő magyar gyártmányú c o d e i n um
p h o s p h o r i c u m az igen szigorú követelményeke
támasztó V . Svájci Gyógyszerkönyv előírásainak i.s
teljesen me'gjelel, ami a Rabay-féle büdszentmihályi
!>Alkaloida<<-gyár kitűnő munkáját .dicsér i.
Z i n c u m o x y d_ a t u m tetemes ólomszennyezts:.
se l került vizsgálatunk alá, ami) természetesen, komolyan
kifogásolandó volt..
·
1\i o 'r p h i n é s b a r b i t u r s a v vizeletben való
kiznulatá'iára ka,ptunk megblzást, amit sikeresen elJ
végeztünk
(Folylatjuk )

Új élmunkásunk
Funk Sándoi okL gyógysze1 eszt, a KoiJár
Ferenc és Tsa vegyeszcti gyáiban a szacialista
munkaverseny folyamán a termelés és önköltségcsökkentes terén szerzctt é1demeiért a Szakszervezetek Országos Tanácsa »Kiváló munkáért«
kitöntetesben részesítette. l\iinden megbecsülesünkkel és sze1 etetetünkkel köszöntjük új
elmunkásunkat, aki különben a fia Funk
József érdemes kartá1sunknak

Főtitkári

Tisztelt Közgy-q.Iés!
__ Az elm~1It egy <;szte~d~ a]a~t n~m jutott nyugvó;-pontra a gyogyszeresze~I ~nvat~s kerdése és nem indult ~neg a gyógyszereszi tovabbképzés. Ez a két
_negativum megm~gyarázzaJ hogy a Társaság működé
.sében továbbra IS az 194?-ben kitűzött irányelvet
-követte.
Egyrészt
és új

jelentés -Gj.~ógyszei.é_sznevelési kérdéssel is foglalkoztunk ·
'I"dL!aDI_~t~aJos: ·:!\ gyógyszerészettan oktatása é~
o ese u ]a.
,
Spergely Béla: A gvóg:yszerészg,;akornoki- ido"
'" ·
,t ananyaga
..
A tudomány és a g;yakorlat szoros összefüggésé101 tartottak beszámolót :
Erdey-Gruz Tibor : Emulgatmok és nedvesítők
_Z\llozsonyi Sándor : Enzimák a gyóg.yszertárban
, f{edv~~sy q-yörgy :A mikroanalizis jelentősége a
gyogyszerv1zsgalatban.
"Ih A, ~yóg~rsz:r~sz ne,mzetgazdasiígilag is felhasz·
na at o IS.t;Iei etcr,ol emlckezett meg:
':'"arra- A)adar Béla: Gyógynövénygazdálkodá-·
sunk es a g)ogyszerész.
~z. e~tsőfse~élynyujtás terén való közreműködés
l e l1et osege1 · e]tegette :
,. K?vács ~á~os : A mentőszolgálat feladatai és az
e1sose~elynyu]tas len y egc.
Modern hatástani kél"désekkcl két előad.ás fog·
l a I kozott :
lsse~·ut~ Béla: A fájdalomcsillapító szerelnői
Tr.;r~. Pal·: Az antibiotikum-kutatás tanulságai
".~egu~ egy előadó ülésen három előadó szólotÍ
a 1101 JVan hormonokról
~
.~~ödlinger Gusztáv: A női ivari hormonokat
termelo szervek anatómiájáról és élettanáról
Cla.llda Ottó,: A női ivari hOrmonok kémiájáról
, J! nt$, Guszta v: A női ivari hormonok hatás~
tanaral szamolt be.
" :7--mennyi_Ie öryenddes volt, hogji a centenáris
C'}oadas.okon "all.anc!oan 300-400 főnyi hallgatósá
\et~ J eszt,, oszmten meg kell vallanunk hog g
q-yogy.szer~sztudományi Társaság rendes clő~dásai;;a~
latogatottsaga _nem mindig érte cl azt a mértéket
~mely, a, gyógJ:sz~részek tudományos érdeklődésének
Igazolasara szilkscges volna
, . Az előacl~sok lllellett a Társaság működésének
mas1k. ,_11 1~gn~'Ilvánulása a Gyógyszm észtud~mán,~i
~rtes1io 1~uadasa . A XXII. évfolyain unk 212 ld 1 .r1
Jelent meg; leközöltünk 18 eredeti dolgozaio~ ~ 0~ :
t;mk könyvsz:I?;lét és igen bő bel- és külföldi IapJsze~
lE;t. Az Ér.~e~~toyel k~:r:csolatban kell megemlítenem
hC:~Y.. 8_ kulfoldi folyairattal állunk csereviszonyb an'
I~ulfoldi pro_fesszoroknak) intézeteknek összeSen 261
hszteletpéldan:yt küldünlc
1.. .Jelenlegi taglétszámunk: 537, cg 3; évvel ezelőtt

feJ

53
, Beszámo16m nem ~enne, teljesJ ha nem emlékeznem meg az Egy cic nu Gyogyszerészeti Intézetben
r~ndsz?r~sen . ~artott ..»l?.~yógyszeré;<;z-napol{{i-Iól~ me~:.k ~elJ~. ~g~~~~ .alelnoku!lk \·e~c~e~é\·cl ugyancsak a
n)?,gJ ~~eJ C:sztm sa<! alon~ erdeklodesenek aktivizálása
E~oadOipun,d a TarsasagunJ.;: tagjai voltak részben a
gj·a~orlo ,gyogyszerészek körébő], részben a~ eg\etemi
tanarak es oktatók közül
"
Besz,ámoi~m azonban \·égkép nem lenne teljes)
ha meg~lege_dnek az elmultak regisztiálásával s nen1
mutatnel~ ra _a ~?.ly"amatban levő. cserllényekte, melyek a Iarsasva,g }OVO fellendülésének csiráját hordják
n~agukban. ~ep1 demolnáciánkban a tervgazdálko~a~sa} k,~pcsolat?~n. ~?!' került a szakszervezeti élet
t.e~yszeru . m~amzaciOJaia, minek következtében a
g~yo?~·sze~eszi sz~kcsoport az Orvos Egészségügyi
sza~ sz en ez<;i tagJa lett. O~yan szakszervezetéJ amelyne.k ~ndon~anJ:os csoportJa intenzÍ\; munkálkodást
fert k~. Ezert ''.an,.meg tehát a kilátásunk arra hog\·
a ~za~s~eryczeti t~gság aktiyizá1ásán kQrcsztül dlőadá
samk JatogatQtt~aga megnovekszik További ö1ven-
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detes tény, 'hogy a közös sza}iszervezet nemcsak az
orvosi továbbképzés, hanem a gyógyszerészi tovább·
képzés ügyét is megoldja. Rövidesen várható az intézményes továbbképzésünk megindítása. EzZel Társaságunk előadásai megválasztásában felszabadul az
általános és inkább továbbképző jellegií előadóülések

tartásától és eredeti hivatásának megfelelőerr önálló
tudományos előadások megrendezésére térhet át.
Ez nem fog máról-holnapra bekövetkezni. Előbb a

továbbképző tanfolyamokon l<: ell-- kinevelőrlnie egy

olyan gyógyszerész rétegnek, am-elynek meglesz az
érdeklődése a különlegesebb, tudományos témák iránt
is . Reméljük azonban, hogy tervszerü munkával ezt is
elérjük. Ha nem is egy hónapon belül, de legalább
egy év leforgása alatt.
A Gyógyszerésztudományi Értesítő kiadásának
kérdése is ~z új _fejlemények szerint biztositottabbnak
látszik, mint eddig volt. Tagságunk mintegy 80%-a
fizette be a tagdíját, ez éppen elegendő volt arra,
hogy aránylag ilyen kis terjedelemben .az Értesítő
megjelenhesseno A jövőt illetőleg ismét csak a különb-öző utakon, de egyirányban dolgozó erők észszerű

összefogása céljából az a megoldás látszik a legalkalmasabbnak, hogy elfogadjuk az Orvos-Egészségügyi
Szakszervezet ajánlatát, amely szerint az Értesítő
önálló szerkesztőbizottsággal, eredeti alakjában, de a
Szakszervezet kiadásában jelenjen meg a gyógyszerészi Szakosztály hivatalos lapjának, )>A Gyógyszerésznek<<mellékleteként. Ez a tény biztosítékot nyujt arra,
hogy Értesítönk kiadásában fennakadás ne következzék be, sőt reméljük, még az oldalszám növekedésével
is számolhatunk
Tisztelt. Közgyűlés t Beszámolóm ,végére érkeztem. lliögöttünk a lezárt év szerény ~redményei, előt
tünk a jövő lehetőségei, tervei Kérem abból a szemszögből megítélésüket, hogy amit tett.ünk, legjobb
szándékunk és tudásunk szerint cselekedtül{, a magyar gyógyszei:észeten keresztül az egész magyar nép",
az egész dolgozó nép érdekében. Szerény tégla ez abban a hatalmas iramú ujjáépítésben ~s országépítésben, amelynek szemtanui vagyunk, de rem·éljük, hogy
a vázolt lehetőségek a jövőben nagyobb eredmények
kifejtésére képesítenek bennünket, Végh Antal dr,.

Calcium acetylosalicylicum és. theobrominum natrium salicy!icum egyszerű
előállítása a gyógyszertár galenusi laboratóriumában
(Közlemény az Egyetemi Gyógyszerészeti

Intézetből

Igazgató : Mozsonyi Sándor egyetemi ny. r tanár)

lrta: Seirneci Valéria okl. gyógyszerész
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A CALC ACET SAL EL6ALLITÁSÁRA
legmegfelelőbb a kristályos halmazállapotú acid acet.
sal. bár az úja)Jban fol galombakerülő laza, poros·
állományú készítmény is használható erre a célr a~
N:igyobb gondot fog okozni e tekintetben a m•lsomH::
komponens beszerzése, mcit ell'e a célra csak feltét.lenvastól mentes caldum cmbonát a megfelelő, ugyanis
kevés vasszennyezés is jelentősen sz"ínezi a kész
anyag ot. Vasszennyezési e nézve a vizsgálatot
tétlenül végezzük eL Ez: úgy történik, hogy O 50 gr
calcium carbonicmnot 3 cm 'l 5 n vasmentes sósavban
3
oldunit és ehhez elegyítjünk 5 cm n/10
·
sulfocyanidot Ha ez nem vörös vagy
akkor a calc. Carb vasszennyezést nem
így felhasználható a calc. acet. sal
A reakcióhoz felhasznált sósavat is meg
vizsgálni, m~rt rendszerint az: se m~ntes a
zéstől s ennek megvizsgálása nélkül
eredményt kapunk. Ezek után az elj·
kező : megfelelő nagyságú ponnozsárb
71 g. acid . acet. sal.-t és 20 g . vasmentes
és teljesen egynemű porkeverékké
..
Ezután bürettát állítunk a mozs"ár fölé és
15 g. 96%-os szeszt, hogy a szesz
20-25 pe1c alatt csepegjen bele.
A CALCIUM ACETYLOSALICYLICUM
módon 45 g. deszt. vizet juttatunk a hiirPtt6hAl
tapasztalat szerint a legállandóbb oldható sója az nwzsárba, ügyelve arra, gogy a deszt.. víz
acidum acetylo-salicylicumnak Védjegyzett neve alatt csepegjen a porkeveréluc. A cs<epE,gteú!s
Kalmopyrin. A Richter Gedeon vegyészeti gyár régeb- is állandóan dörzsölgetjük a készítményt.
ben egy hasonló összetételű oldható készítményt előírást szem előtt tartjuk, úgy csak alig nviiiws
hozott forgalomba, ·-a 11thium acetylo .. salicylicumot, nyerünk, amely szobahőfokon ce1at
hydropyrin néven, amely még ma is kedvelt gyógy- teregetve köiülbelül 20-24 óra al(ltt
szer, bár eltartása nehézkes bomlékonysága miatt minden további manipuláció nélkül
ugyanis levegőn .a hydropyrin :Q.amar változást Amennyiben a szeszt vagy vizet rövidebb
szenved, ecetsav felszabadulása melletL Ezzel szem- adtuk volna a porkeverékhez, úgy a calc.
ben a calc. acet. sal. helyes elkészítés és szabály- erősen nyiikos, összetapadó lesz,
szexű eltartás esetén alig változik. Nem szabad lég- tása hosszabb időt venne igénybe és e;:u;,';,,,~;/;':
mentesen lezárt üvegedénybe tenni, hanem lazán esetben a l{észítmény nagyobb bomlást
elzárt papírdobozban kell eltartani, hogy a közben A fent leírt módon I<örülbelül85-87 g . calc
beállott minimális bomlás folytán fejlődött ecetsav nserhető.
könnyen eltávozhassék. Ha nagyobb mennyiséget
Calcium acet:ylosalic~ylicum készítésekor a
huzanlosabb időn át tárolunk, akkor még így sem bomlás így zajlik le:
tudjuk megvédeni a bomlástól, ezért indokolt a calc. 2 (C, H, O CO CH,. COOH) + Ca C0 3+ H, O =
acet.. sal. kismennyiségben való házi előállítása. Igy
Acid. acetylosalicylic..
calc . carb.
betegeinknek mindig friss, vízben jól oldódó és nem
ll1 súly 180 1
lVI súly 100
bomlékony gyógyszert nyujtbatunic

A MOST KÉSZÜLÖ V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben bizonyára több új, a gyógyszerészi
gyakorlatban előforduló, a gyógyszertár laboratóriumában minden nehézség nélkül elkészíthet~, egyszerű
készítmény előállítására is sor fog kerülni. Ezeltnek a
készítményeknek a felvételét főleg a házi készítés
egyszerű és olcsó volta, s a kereskedelemből való
beszerzés esetleges nehézségei tennék indokolttá. Az
Egyetemi Gyógyszerészeti IntéZethez sokszor intéznek levél vagy telefon útján kérdést aziránt, hogy mi
módon lehetne előállítani egyes nehezebben beszeiezhető olyan készítményeket, amelyeknek alapanyagai
a gyógyszertárban megvannak . - A közelmultban a
calciumacetylosalicylicuin, a theobrominum nátrium
salicylicum, a bismuthum oxyjodogallicum, a.calcium
hy;;wphosphou)sulll,, a kalimn sulfoguajacolicum stb
elóállítása iránt érdeklődtek kartársaink úgyhiszem,
nem lesz érdektelen, ha a fentemlítettek köiül a
calcium acetylosalicylicumnak és a theobrominum
natrium salicylicumnak egyszerű előállítási módját
megismertetjük a Kartársakkal, mert ennek nemcsak
Öl{, hanem a betegek és igy a közegészségügy is hasznát
látja,
.·
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""'(C, H,. O. C, H, O. COO)o Ca 2 H.O
Calc. acetylosalicyli~. ~
.
M súly 434 2

+ CO
2

A MÁSIK KÉSZI1~1:ÉNY
theObrominum natrium salicylicuin Házilag
· t·
könnyen előállítható.
theob ronunum
sz~n en
·
,
. Készítésébe~
.
purum, nat -r_:Ium sa 1Icyhcum es natrium h d
·
._szükséges. ügyeljünk arra hogy a felh
Y. 1roxi~
natr. hydroxid teljesen tisz-fa és nedvesség~Ő~na ando
készítmény legyen, mert az rendesen carbon ~e~lt~s
több-kevesebb vizet is tartalmaz arn 1·
th a bo es
' 't ' 't h'atranyosan
,
'
a , eo
nat r. sa..
befolyásol
K, rom
· ·
l k eszi ese
ményünk előállítása a következő :
na
cszltc,H,(CH,), O, N,+ C, H, OH. CO ONa+ Na OH ~
Theabramm
N atr. s3Jicylic
M, súly 160 ·
M. súly 180 1
= C,H, O,N,Na. C,H,(OH)COONa. H,O +H.•O
, -T}leobromm. natr salicyl.
"'
~1, súly• 380 1

példá!l i~n~. :~~:~~:~~~~r~~e,g~~Tlően induljunk ki
1~?-tálba gőzfürdőn apránkén;né o ~lrm~lyhez porce~

kozben adjunk egy ol an l,
s a an o kevergetes
hydroxidból és 30 :
ugold~to~; me~y 4 g . natrimn
keletkezett anyagh~z dl~~~t á .~~:~o~ k!szült.. Az így
salicylicumból és 32
d
z m; u~
6 g natiium
gőzfürdőn szárazra ir ~szt. vr~bol ~lló o~datot s ezt
port _nyerünk, melypkö~U&.;:i·~~f~-~38 telJe~en ,Uszta
Az rgy kapott th b
eu
g. sulyu lesz.

46~8% theobrómin~~ ~~::;~~~t nr~. salieyl!cum~

meny a IV . g-yógysz · k'"
ar amaz . A keszítfelel Sok g ,
cbr onyv előírásának teljesen meg.
yogyszer en van the b
.
amit az orvos r'tk'bb
o rommum pururu
lehet hasznosíta~i. a an rendel s amelyet így jóÍ
, Rem élem, hogy dolgozato
l ,
. :. "
ef::i]ta készitmények előáii'tá . m~~, es a J ovoben az
val a Kartársak segítségé: e l~~~k Janak közreadásá-

Selmeci ValéJi a
okleveles gyógyszerész

"
.
.
Emlékét tanítványai és a tudom,any e 1Ismerese
,
orzi
.
A h imeves analytikus kemilws _ W,111 kl
professzor
- halálának 1.O· évfaidul"
l' z ~'
OJG a,wma.. o'llw'l'as Jwgye/etlel adózik
a
Magya
1
G
,
b' t d ' · T •
,
yogyszer,e~z p ?ma~y! , a~sasag, mi dőn 1949. évi tisztUJliO kozgyulesen wme.pi emle'kbes-e'dd l
,.1 ,
·
·
"
e mctalJa
a k'wa'l'0 gyogyszeiész,
tudós és taná
·1
1 f.Ide
·ezzel kutató munkáia seikenti az ufók t , mel '.
geneiáció ifjúságát..
'o' es a mar
ÉLETRA.JZ

tette nevét. Megj egyzem h · ·.,
,
.
azóta sem írtak Ie É ·t 1• ?g?' JObb modszert
, . r e (ezeset a Tudománvos
Ak d.. . , .
1
, a emmn lS bemutatta T han K: 1 E ' ,
Ilogatott
·
, .
ar o Y·· 7Utan
Jaik tt a [Nogyszereszr szaklapokbán is Fog0~ 0
'
!laz~nalytikával, vízanalyzissel, me!
'rzsgalatar mmtaszerűek és útt". "k
Y
Tud ·
·
mo '
ban hab~7:'tyos erdemeinek elismeréséül 1893csészettuJo~~a a. p~ti Tudományegyetem BöJdl, .. .
l;'Y1
ara, 1902-ben pedig a
r en nvuh tana n címe t kaptá, 1909·-b
Th
pr of~ss~or halála után az Analytikai éseG 'Ó a~
szeres~r I(emmt tanszék nyilvános tanára l~tfls
ott mukodott csaknem egynegyed századoa áL
TUDOMANYOS MUNKASSAG
Wmklei.PJOfesszoi tudományos munkásságána'l zsmertetese
,
. egY k u"l·on mu" f eladata lenne Itt
csz;pan ~. /aemelkedőbbe/ae tudok hivatkozn ,
sz amszei u adatokat kl!zö/heteA. A vízben oldoe!~
O:~?Y?en meghatáiozásán és a gázok oldélwn sá á
I:wul a Landoli-Bemsteln-féie g11i'temé
g, n
a/landóz Wink/ei nagyságát hilde~l.,l A n!! pa~
tengeiu'~z vzzsgalata~
· • , a vonatkozó ~minőle
z woes es
.
~~':nzteges meghataiOzó módszaeinek ezlsmei~=
11'!ge- Ef e~ l
,~ e~;
Kém zai technikai vizsgálatok
~unp e;zfzklopedzának a vizekkel foglalkoz'ó Iésze
I~z~ ma szeieri taualmazza Jód és bióm meghatá, a,sar !<la"zzkusak, ugyanigy gwvzmetiiás el
JGiaS?l lS ~ III és IV kzadá<Zi Mag m G ó z
~zr Iw,nyv, kemzai Iésze, a zsízok olajol és
~o~ Vhlzsgalat~, JÓd- es brómsz'ám meghatáiozá=
az, amuszamok
mznd az ő kwál,
l '.
nak ei d ·
· E ., ,
o mun ,wze menyez
lJaiasait a kiJ.lföld ·

f

Jlóaif

s_wkonyv,ek ,ls át?~tték Nemcsak a gyó;ys;~, ~~~
~s ana!Y~lkar kem;aban, hanem a flzikai kémiában
1 ~. 1~!"?lo volt Gazelnyelési állandókan Jdviil gőz
su: useg meghatáiozásai. a leuegő széndioxyd .
sze':mo':oxyd tmt~lmának mikroanolytilwi mee~
hat~Ioza~a lS, az o nagyságát Iliidetik 1929-b!n
Bollge~ lzpcse.z tanái felkeiéséie a Chemwhe Ana~~e czmu kony.vsoiozatban osszefag/alva adta át
o gozatazt, a konyv 1931-ben meg is jelent, a II .
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kötet 1936-ban A limnológiában is az ő módszereit fogadták el standwdkénl nemzetközi egyezmény alapján. A vizek oxygenter melékengségét
Wínklei egységben mél ile
Tudományos munkáínak száma meghaladja
a 200-at, főként magyaL de nagyi észt más nyelven
is jelentek meg dolgozalai Munkássága széles
skálájának igazolás ál a néhány kii agadott címe t
közlök .: A salétromsav és jódhydiogén egymásra
hatása (Első cikke 1887·-ben J A hivatalos kaliumhydioxydról, A kese1 il mandula víz hydwgencyanid iai talmár ól, Carbalsav és nye1 s sósav
A bor megvizsgálásáról, A desztillált víziÖl, A
capsulák befúvásáról, A Decoctum salep késziiésélől. A filtiálásiól, Célszerű gummizó készülék,
Aethylen előállítása, A si11 űség és annak meghatározása, A coffeinum n ali. benzoicumi ól, A

l\Und ezt bizonyítják. Tab'lli
"kiadása.
innen is valamit.
Félt a protekeiótól. Szállóigévé lettek szavai :
l>Ki nem mondja a ne-vét~ me rt az illető már megbukott<<.
Vagy felvételkor : l>3Z illetőt máris elutasítottam.<<
A bukós, a diplomavadász, a diplomasiber g~akori
sza\· ai- voltak, a pineérre, a Iabm·ánsra, laikusra még
emléliezünk.. Lal1orat.óriumát jellemezte a tenyérnyi
szabad hely hiánya" l\lidőn erre valaki célzást tett,
válasza a következő \.olt: liKétiéle Ial10ratóriu1n \·an,
az eg~'ik ol!'an, al10l rend van,_ a inásik olyan, ahol
d-olgoznak.<< Egy mondását idéz'-"ID, mel~.7 igen nagy
életbölcseséget rejt ruagálmn : l>Tudom, uenl is
vagyok ulyan bolond, amilye-nnek látszom, sőt CQ!'álta...
lában nem vagyok bolond, cs.ak játszom a bolondot,
li"ülönlJPn az emhei'ek nem hagynánali" élni..<<
·
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salétromossav, kénsav, siliciumdioxyd, chloi, vas,
oxygen, széndioxyd, lithium, gázok és redukáló
képesség meghalál oz ása a rí izekben külön-kiilön
dolgoza/ai. A, 1éz, ólom és z ink kimutotása és
/w/ol im eli iás meghalál ozása a uezetéki vízben.
Jodid, jodát meghatáiozása a tengewízben Jód
meghalál ozá sa a sli assfw ti káZisókban AI sen
/dmutatás és meghalál oz ás ; Adatok a súlyanalysishez .: kénsav, báiium, cluomsav és p!JIOcluomsav, stiontium, clrlor-, b1óm- és jódhydroqen,
cal ci um, magnesi um, phosphoi sav, ar sen sav, salétromsav, zi nk, cadmiwn, mangan, ólom! I éz megha~
iáiozása, Jód- és jódbiómszám meghalálozás;
olvadás- es fagyáspont meghatá1ozások Higanyoxycyanatpasztillák, thiosulfáioldat, tinetúl ák,
hamuszám, illóolajak, p w inbázisok, oxalátok és
a sién is szer epelnek vizsgálatainak tál gy aiként

SZÉLES LÁTÓKÖRŰ TUDÓS
Winkler pl of esszor az utolsó fél évszázad
egyik legkiválóbb analylikusa volt. Széleslátókörű
tudós, kitünő előadó és nagyvonalú nevelő; tanítványai közül többen lettek egyetemi tanárok. és
sokan kiváló művelői és elismert szakcmberer a
kémia tudományának Nemcsak megismertette, de
megszer ettette tárgykör ét Tudományos munkásságát talán jobban ismerték és többr e értékellék kiilföldön, mint idehaza. Ez azonban kedvét nem vette
el, hanem további kiváló munkái a ösztönözte.
Halmai János dr

Köszöntjük az új nyugdíjtörvényt
Sza/;lapunk mult számában Los o n c z y

Gyű Igg kai tár su nk már beha rangozia és tárgyila-

gosan kiéitékelte azt a minisztei i rendeletet,
'amely azóta megjelent és mostani számunkban le is
],özöljük Mi ezzel kapcsolatosan mái akkor fel ..
hívLuk núnden gyógyszer ész, la boi áns és technika
figyelm ét, hogy a /Öl vény hatálybalépésétől, tehát
EGY REPEDT LOMBIK.
1933-ban elérvén a törvényes korhatárt. jrínius 1-től számított félév alatt jelentkezzenek
nyngalomba helyezte a kormány. Azonban más- az Állami Vállalatok NyugdíjpénztáJ ánál
fél évig még hclycttesl<ént előadott és vezette az 11 angsúlyoztuk, hogy a 14 évi 14 'kOS nyugdíjintézetet, ami Iéhdkívül nagy kitüntetésnek jáiUÍék beszámítását, tehát a 14 évi nyllgdíjszámított 1935 januárjában vált meg végleg pénztáiÍ tagságot már a belépésüktől kezdve csak
intézetétőL Még 1933-ban egy repedt lombik azok igénye/heti/,, akik az el/Jírt idő alattjelentkeznyakaelvágta kezének ütőerét, eb~ő~ kifolyólag ne/; Hogy ez a nyugdíjtörvény mit jelent nekünk
fertőzest, majd mbancot es tudogyulladast gyógyszeitáii dolgozóknak, azt nem kell üjra felkapott. Két hónapig súlyos betegen feküdt és emlegetnünk .Ahogyan a Nemzeti Vállalat megettől kezdveszíve 10hamosan gyengült Labora" ala/wiása és muködése folytán megteremtőd611 a
tóriumába becbcnezett, sok terve volt még, teljes munkabiztonság, ügy ez a nyugdíjpénztár
de maga a járás is igen nehezer e esett Otthon meghozza s?ámun/u a annak az időnek a teljes
folytatta a keleti nych·ek tanulását.. !939 biztonságát,· amikoi már nem tudunk termelő
tavaszán a Herzag khmkara vitette csaladja es munkát végeznia magyar népi demokrácia számára.
április 14-én, - idezem I-!crzog professzor sza- A. gyógyszertári dolgozók köszöntik az ríj nyugdíj•
vait; a gép lejárt
törvényt Köszontik killon a . Mqgyar Dolg.?z?k
TAXffVA~"'YOK ÉS SZ·\.LLÓIGÉKPártját amelynek akarata es trszta celkttuzese
Emlékét munlmtársai, tanít\
ai hhlás
- minder{ szociális .. töi vény me? alkotását hitelesíti.
és szereletc a nemzetkiizi
elismercse om.
De koszonf] uk O ll K a I o l y kommumsta
Tanít\ án)' ai' kiiz(ilt nemcsak gy_ógyszrrészek, hanem miniszter un ket, a magy ai közegészségiigy legfőbb
vepyészel< és unosol< is nag)•szamhan voltak, a droőrét és irányílóját hogy ezzel a törvénnyel alguistáknali: is <Hl-ott el ö egv időlwn. "ink}er proit~ssz·ar
l l .,
d
. 'd
'
i ,I. d l 0 '7 'nak
mindig ))üszke ''"ll tanítómesterére, Rozsnyay llá·
w mai a oU mrn en
a '. .o g .o
l\'ásra és arra. hogy is
>li g)'Ófil'szeré- an a, hogy meg telJesebb odaadassal es ontudattal
0
szek csal< szeretette! ernlé!<ezh~,tür~k 1?Ia, ezt ~m!'l!ltja
sorakozzék fel a Függellemégi Népfront möge, ~
az a sok l<edves eset, amr az o l<Iválo hmnoraro! ma hároméves tel v befejezesél e az ötéves te I v megvalo7
is közisnH'rt. Szaklapjainli: m.akran hoztak d}·en
, , ,
,.. . · ._
.', , ,
(s )
deríis esetel<et A íuult é\I>Cn lehetodölt egy Winkler
srtasara, a SkOCW/!"mUS e]JJtesere.
c•
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A gyógyszerész hivatásának helyes betöltése
lrta: Bari Zsigmond dr.. egyetemi m. tanár
(Folytatás)
Fontos lenm• ll'h~t, ha a ,U!',óg~:szerlíÖnl\ek az
n(':dw~ssegtartalmarol is tájékoztatás(
adnánal,i". PL eg~r lll!'gie!elűen po~í!ott drog nedvességtartaimanalí 10:-6v%-at pl\7CSZJh, ha csalí 2 hétig
mész telett tartJuk s az il}·en di·pgból készitett tin<~..
túrának emrllmdni fog a szá1·azmal'adék tai·talm·:t de
5;-:-!0%·lm,l a.~~tóa.nya~ ~art~lma is. Célszeiíí a p~~·eo~
Iattoval Iw~~zillo tmcturali.:nal a kivonat iolvadék..Ie~sep~gés ~yo~sasáQ_át _is ponto,sap előírni. A Ph .. IIg.
~L eue . "\·mMtkozo Jlltezkedeset leghelyesebb úgy
t~I'telm~z,m, !togy 500 ,9 vag~; ennél Imvesebb drog
JlCI·colalasánal percenkent 6-3 cse}J}l 500 g-on felüli
drog wenn!'iségénél 1000 g-ig percenk~nt 12--16 csepp
Idvonatiol}'adék essél{ a szedőbe.. Ezzel tetemesen
megrövidítjül{ a tinetina előállítási idejét is. Pl. 500 g
linetúra pere.-;.nk~nt 6 cseppes pereolatiós eljárás melIett 1 nap 13 ora es 30 }Jere alatt készíthető _el. Nem elcgt•n.dő a. tinc~úrákat a legmeglelelőbb módon elöállí..t.am, J~anem. ugyeini _kell arra is, hogy ralítározás alatt
változast ne szmne«l!enek., Ezen változási)!{ Iriint tutijuli", a tinetúra ,tömén}'Ségénel{ ·megvált.ozás~, hőhatás
;; natliény behalas s a drogból átn1enő bizonyos anya:.~
uok (tmzymek, it~rmenteli) hatása. A tinetúrá){ I'alitúruzás alatt hatóanyag tmtahnul{ .tetemes csöldmn·
Lését mutatjáli. Egyévi rali"támzásnál ez a esölikenés
5-·1~, s~t 58%-?t is elérhet.. E~~·k a vált.ozásnl{ a Íeg~
I_neqiclelobh ieltetelel~. Inell':tt orzött tbwtur·áknál is
, f,el~~rhetnek. Fo~tQs lw~~lesst~qe ?- l~lkii~mer{':tt~s _g~rógy
szcrLsznel{, hog), az etos hatasu tmcturák hatoanyag
tal'talmát Jpgalál~b iélévcnliént t~llc.nőr"izzc.
~~uyes drogolí

MIG A T INKTliHÁKNÁL
a l~ivonó folyadék egész mennyisége mer1marad
a~,di_g az r:xtra.c:tu;noknál ------;- a galenikus ké~zíi~11ényel~
masik ~soport]anal- a flmdcxtractumoknal a ldvonó
~oly=:dek legnagyobb részét, a subspissum-, spissmnes siccum extractumoknál a kivonó folyadék cn·ész
m.~nnyi_sé_gét el kell távolítani.. Tehát elég hosszú ide·ig
ho hatasanak kell kitenni Az extractumokkal szemben bizonyos kívánalmakat támasztunk :
1 A DHOG HATÓANYAGA
lehetőleg mennyilegesen átmenjen

a kivonaiba

2 ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELT
és hatást m utassan

dik -- ezf''ll tisztító eljárás nem aiJ..:almazlrltó .... 1_ ·
ha JIJegf"lel"
" , ,
· • .._,s~t ",ug''·
~ ': o sav 1IOzzaadasa\·at
az alkaloidát
,"1 1 ~~~(~ltato\·a ~l'sszük 2. llásik tisztító eljárást 3' ~-){~U
J,n_onatoknal alkalmazhatjuk. lwl a tümén"' szesz't~c,s
lagi?s. hozzá~dása által a hatáSban szt~l'elwt"'I{e~n~ iá~s~Ó
~:]ler~e.. ~ nyalka-! gumianyagükat távolítjnli" PL I~01 {tos
elZ extiac ..umnlmál, ha a bepárlást nem végezhet:··t~
legalább
b~ ~ knant alln~"?ányura, de sr_nmtif~setre sNn szabad
~uzm~! hnl megpo~kölődhetik -és hatástalanná is válhat
az extractum .. Ezert pL egy helyesl"n előállít-ou száraz
ex~r~f·~,mm~ak_,ol}1 an,színűneli" liell h•nniel mínl
mel~ hol lmszult .. \iig a í'luídextraeh.nnnk ralit~rozás
alatt biz-onyos \.áltnzást szenv~dlwtneli" ]ll 'l< Ph H. ·
IV : szer·
t lieszu
" '"It -93
• <
,.
g.
, tp·.
"'; ~~)/0 alk3Lloida ' tartalrnú
extr.
?h~nae nuxdum ~ ev es 7 bonapi wli:tározás alaH
.dJ,_aJo]da tartalm~nali" 3-~-4%-ával-- az extl' .. hydrastis
i~u1dum ---; , I~wJ~·neJ'.- fnssen b~'thastin tmtalmt~ 2%
'."o~t. -"7. e~ ~s 3 ~o napi ..mldározás alatt hydrasthí
httl.<lhUanaJ._
30 0Je
J/0 ..-aval csoldWJl(
"Zát•az
"
· , 'l
•
"' ,
~ ex-t rac: [ unw k l mtoanyagtartalma éveliig sein vált.nz'J· l·
{>(j('h•tt l "
j' l (t
d
•
.... -t",,
'•
- nesz ( ' l ' JW \'essétjtől ÓYa tmtjunk
d" l.t

vac.uu~t~J,epá~ló készül~l{ben,

vízí'ürdőii párot)~k_

a ;lmg:

GALENIIZUS K}:SZIT!VIÉNYEK

a, .?Jil~pok i_s. E}ő~llításuknál a e.ukm oldása ulán a
szorp~~ ~o;.:~bbf?zessel dcrílcni kell s az ecl(~n\'. mely·
bcn}ccszitJuk, hs_zta le,gycn. A tömény cukorŐÚiatnak
m~;'v~n ~z~ tul~JdOI~saga, h_ogy nem eJj('d meg, benne
mJktoorgamzn~~~~ok elclfcltetelc nincs meg . Ez L azonl~an csak kh. tb Yo cuicortartalom mcllett ri heljük cl
~ ont?s, ho~y a ke sz, f 01 ró szörpöt kimosott, kisz~rítot t
f\t !.10 C ~on thc1mostátban stcrilizált üvegekbe
? _!~ "- s ~11·eg mel~gcn z~rjuk eL Ha nedves üvegckhl
to:tJuk, ~1g?' a .~zorp f.~JsúlyáJ,!ál fogva alul fog clhclJ':~J~e~m s f_eluleten osszeg)nl az Ü\,cglH',n volt víz
~111 JO iaptalalul szaigál a Inilnoorganizmusoknak sa·~
Ilyen. sz~!p;. jól~chet cukortarlaln?a mrgfelclö, meg:
1 6~1 hl~. ~1~s1k ~uba, ha amelegen u\;egbc Uiliöll szöi·p l }olmi cs l! lan nem rázzuk üsszc úgy a Ichülésnt'l
~-s~oip fel?.~h __levegő ~.ér víz.~öz~el tcÚtőclik sa kondcnzalodo~t VIz. osszeg)'ul a tomcny eukmoldat felelt 5
~zen ,v1_zcs rcteg.ugyanú&Y okozója lehel a szörp mcg·\~ml:;~.s~nal~. <?yogyszerta1unk az összes gyümölcslével
cs, , no':en;y1, k~vonattal készült szörpöt sie r il izáJtatja
i~7:_za1 __ 1~ pro~aJkoztal{,_ hogy hideg úlon is készílsencl~
szo~p~h.e~ . .Jupg,er sz?rmt tiszta k,andis cukorból hide o
oldassal
lS 'keszühetunk
egvszerú
v' ag). . n ö.'. éJ. lfy··l SZOI'.. · · ö
p
öt S
J•
'
~ ".
á
ez eve ug tarolhaló, főleg ha a szörp tetején·
V r csepp alkoholt cseppentünk
·

3. AZ EXTRACTUNi

a dl o g hatóanyagait lehetőleg ballasztan\· agokiól me n·
tesen tartalmazZa
v

4 P ON TOS HATóANYAGtm talomra beállított, pontosan adagolt 1"-észítmén:y
legyen.
~. \ SZAllAZ EXIRACTI:11
n~inden. , . áltazás nélli"ül jól eltartható legyen. l<'ontosI~ali !m~om" az ex~~ra~tumok t.tsztítását megemlíteni..
~~ l~etielelwpp~n torttmil.: : 1. a szcsszel li"észített alI,.a~·rn,do~tartaln}u extraetmnolinál a szesz egész meny~pseg~t l~lparologtatjuk~ sőt" célszerií a marad~k
·H7;eskn'on~th{IZ még 3..-sznros ml•nn~'is{~gű \·i zet mlni.
e~a~tal a nzlJCn ~!1r~m oldó~ó ddorophyll, gyanta kit·:sa:
POthk, mel~'et szuTessel Plta\·olíthatunJi~ az alkalnida.. só
): _ mt~ly a belladonuánál vízheu oldható ·- a vizes
"nonatban marad, A ~hinánál hol az allmloidáJ·
~sersavlwz 'annak kötve-- me l~- ,-ízben nch<'zen oldó~

Az Qj··szágos Rözegészségügyi Intézet
Ch I..IJI/I949 . sz határozata

a vizet többszázszorosan megkötő
Vas~lmum cholesterinatum helyett
rs hadható alapkenőcs
Gyártja:

BEIERSDORF
VEGYÉSZEII GYÁRRT.BUDAPES I
f E l E F O N : 296-664, 496-566
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NAGYON RÉGI GYÓGYSZERFORMA,
mely a gyógyszertárban ma is a receptmai munkák
tekintélyes részét képezi, a pilulák vagy labdacsak . Előállításuk nagy gyakorlatot és anyagismeretet
igényel, mert ez szabja meg, hogy gyúrható masszát
milyen kötő- és alakílószer alkalmazása által kéSzítünk.
Ml}gkívánjuk a jó labdacslól, hogy 1. a Kyógyszert
pontosan adagolt, jól felszívó dó és eltartható formá-

ban tartalmazza.
2. Szétesöképessége

megfelelő legyen s ezt raktározás esetén is megtartsa
·
3. N e legyen túl nagy s a benne levő gyógyszer
kellemetlen íze és szaga lehetőleg fedve legyen.
4. Gömbölyű alakját raktározás alatt is meg-

tmtsa s ne legyen nagyon puha és ne ragadjon
FONTOS KIVÁNALOM,
hogy a hatóanyag a labdacsban gondosan szét legyen
oszlatva, továbbá, hogy a gyomorban vagy a belekben
kötinyen szétessék. E szempontból ismerni kell a kötő
anyagok viselkedését. Tudni kell és a labdacskészítésnél fig);elembe kell venni, hogy a zselatinnak mint kötószernek -· az alkalmazása nem célszerű,
mert aZ elkészített labdacs nehezen esik szét. Általában az élesztőkészítményekkel (faex mcdicinalis, extr
faecis) és glycerinnel nagyon könnyen lehet labdacsat
készíteni, az ilyen labdacs ug:yan 1 hónap alatt megkeményedik, de azért könnyen szétesik. Nagyon könynyen nyerhető plasztikus labdacsmassza a közkedvelt
radix- és sueens liquiritiával, hátránya azonban, -hogy
a labdacs már pár nap mulva kemény lesz. Gumiarabicumot csak desenzymalt (enzymmcntes) állapotban
szabad használni. Magnesium oxid és althaea'e porral
készitett labdacs gyorsan keményedik s már n~há~ry
nap mulva alig vagy egyáltalán nem esik széL Eppcn
így viselkedik a tragacantha is glyccrin nélküL Néha
a labdacsokat be ís szakták vonni. Ennek célja, hogy
a gyógyszer rossz ízét és szagát ez által fedjük s 1 ogy
a hatóanyagot a külsÖ behatásoktól oxy..:. 1tio,
levegő nedvességtarta,lma ·- megvédjük

A GYOMORNEDVNEK ELI~ENÁUÓ
bevou?.st alkalmazu'nlr az oJ~rm1 gyón~rszcn~lrnél, me_~..
érzélren~relr a gyomor savával szemben, vagy
izgatják a mromor nyálli::ahíntyá]át, ilyenkor fontos,
hogy a labdacs a belekben esséJr szét. Bármilyen célt is
szolgál a labdacs, meg kell győzötini annair széteső·
lrépességéről. Ezen ''izsg:álatot a Phmm. I-Ielv .. V. a
lrövetlmzőlc.éppen irja clö : 1 di"b labdacs 100 lmm..es
Ehrlenmeyer lombUrban 50 lrem 37 C0 vízzel Ieöntve
s 15 pereenként a Iombilmt en~rbén körköröseu mozgatva, a labdacsnak 2 óra alatt szét kell esnie. Azt is
elöirja a gyógyszerkönyv, hogy az óvatosan raktáron
tartott Jahdacsot szétesöképességé1·e havonta meg lrell
vizsgálni. Fontos a Jahdacsot az adagolás pnntossúgáw
is meg\izsgálni.. A Pharm. Dan. Vlll . megengedi, h·agy
100 drh .. közül90 drb labdacsnál az átlagsúlytól való
eltérés 12%, a hátrale'ő 10 labdacsnál 20% lehet.
l~rek

A LABDACSOKHOZ
közeli rokonságban van a dragée, ezen rokonsága m'att
· azonos követelményeket állítanak fel a dragééval
szemben is . Igy P. KB.mpf, illetve J. Brenner szerint:
1. A dra,éevá feldolgozott gyógyszeranyag hatása
teljes érté ű legyen. 2. Nagysága- olyan legyen, hogy
a beteg le udja egészben nyelni. 3 Szép, ÍZletes kinézést mutasson.

4.

ÚGY KÉSZtlLJÜN EL,

hogy a raktározásnál a bevonó I"éteg ne repedezzen
meg vagy szét ne essék. A Illiudennapi életben főleg
ez a kellemetlenség foriluihat elő, hog~' a (lragée burka
megrepedezik s a dragée esetleg szétcsik .. Ennek oka a
követi.:ezőképpen keresendő : a dragécmaghoz duz..
zasztóanyagot adnak,. hogy ezáltal szétesését bizto..
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------·-sítsák. l\Ihel ezen dnzzasztóausagok rendflSen hygroscoposok, IH'éselés előtt szárHószeluényben ki li:ell szá..
rítani.. A frissen préselt mag ezen hyg1·oseopikus tulaj ..
donságát megtartja s ha ne1n li:ülönös óvatossággal
kerülnek rá a különböző rétegel.:, úgy a nedvesség
diifusióját a h~ groSeopikus mag n(>m tudja elkerülni.
Ennelr köletkezményeliént a duzzasztószer térfogata
megnö\:ekedik s ·végiil is a be\'onóburkolatokat szét..
repeszti .. Hasouló folyamat megy \'égbe aklwr is, ba
az eg)les lJevonóiétegelr gyorsan követőleg Imrillnek
eg~'másra anélkül~ hog:\r elegendő idejük lenne a száradásra . Az il3-ren dragée megőrzésénél többnyire repe..
dezés lép fel, lm a burkolat. nem nagyou elasztikus

5. A SAJATSÁGOS SZAGC'
és ízű Kyóg:y sze1eke:t a burkolatnak kell befedni addig,
míg a beteg le nem nyeli
6. MEGFELELŐ LEGYEN A SZÉlESŐKÉPESSÉGE

Mivel a dragée mag hasonló feltételek szerint
készül, mint a comprimata és bmkolata miatt szét·esőképességére vonatkozólag a latdaccsal egyen-·
I angú, így
szétesőképessége a középen fog állni.
Thomann szciint10 a d1agée cukmrétege feloldásához
1 O percre van szükség. l\Hhclyt ez megtörtént, már
csak a mag van hátra, mely ugyanol)an .szetesőképes-·
séggel hir, mint a comprimáta. Ezen adatok alapján a
dragée szétcsési idejérc e Jegendőnek tartják a fél órát.

7 A DRAGÉE
mechanikai szilárdságának nagyobbnak kell lenni,
mint a comprimáiáé
8 AZ ADAGOLAS POKlOSSÁGÁRA
a dr agéeval szembe a com p1 im á táknál ism ei tetett
feli~teleket lehet felállítani.
\A dragée legfontosabb része, a bm kolala több
r éteghől áll :

1 A FEDŐHJ~TEG,
mcly gsainan egy vízben oldhalaLlan, illetve gyomornedv ellenálló hmokhól áll, mely a magot a tulajdonképpeni \'édőburoklól elválasztja s ezállal nagy-.
részt a magot a kiszáradástól, nedvcsségtől és levegő
hatásá.lól, másrészt a burkot a labdacsmagból származó nedvességtől, vagy a gyógyszeranyag befolyásától védi. l\Unt a gyomornedvben oldhatatlan anyag,
alkalmas erre a gsanta, magasabb alkoholok, zsírsavak, ccllulose származékok és fehérje
2 A llUllKOLA'lHÉTEG,
mint a maghul'lwlat szihínl ilntvénye szete}H~l s annair
védelmét biztosítja a mechanikus lJehatásoldml szt~m..
heu. Erre a eéh'a rendesen eulmroldatot allmlmaznak,
mel~hez mé!j gmni;uahimimot, gelatint és dext.rint is
kevernek a Jéteg mgasztóképességének és elasztilrus
voltának emelése céljábóL
3. A FESTÉKHÉTEG,
mely a diagécnak megfelelő színt kölcsönöz.
4. LEZÁRÓRÉTEG.
Ez a rélcg hasonló feladatot lát el, mint a fedőrétcg,
csak ~'édű hatása kiterjed a bmkolat-rétegie is,
továbbá, szép fényt kölcsönöz a dragéenak. Erre
küÍűnösen a cera, paraffin, zsír, glukose és gummiarabieum nJ· er .alkalmazást. A gyomornedv ellcnálló dragéenál a dr ag é e széleső képességének megállapítása igen nehéz
A rendelkezésre álló idő rövidségemiatt a g) úgyszerész működése köréből v.ett kevés példával tudtam csak megvilágítani a gsógyszerészi munkák
h elJ csségét. Ig) ek eztern olJ an esetekre rámutatni~
melyeknél a gyógyszerésznek komolyan mérlegelni
kell cselekedetét

I lk ..úgy hiszem, ha minden g:~;ógyszei:ész hivatását
e. ps~neretesen, pontosan ·tölti be s a -tudomá T
feJlüdesével lépést tart, akkor úgy az orvosok m.U):
a bete&ek a régi bizalommal ford~lnak h~zzái~
?.. ~en~ehk és használj ál~. készítményeinkeL Ne fele~~
JU e soha, hogy a tokéleiesen elkészített ·yó szerek a beteg dolgozók g'ócrv l' 'l . .
K flYietik
J
b.J u asa ls JObban siet·-

f (jJ

fj~ 2 J)I, 8

26 ). 5 .. Jünga Phmm, Zlg. 74, 661
Ni'/
·.
ommentar zum Phmm. Helu. y
7
e sen IL R ef A "I agyar G ·
,
·
No
lyoggszeresz~_udományi
TáJr;;aság Éite~iÚJje,
35
6
Sclzweiz . Apoll! Zlg 75' 409 (.1983.7)H Muhlemann:
Sa
· s 1 ·
·
'
"
· . 9. Dr Hans
geJ..
c zwezz. Apoth Zlg ..l 948. No 35 és .No 4 [;
10 J Ihomann.: Pfzann Acta He/v . 18, 583 (1943).
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IRODALOM· 1 ZbOJay B l l
Evelyn:
A
Al d
.
, . ~I a an es. H lavats
saság Éilesílője 19~~wNo ~yogysze:eszt_udományi TáiApoth. Ztg . 1947., IÚ old. 62. szSzegfned B.· Schwei•
3 Sódebeig és HOJ-,:
R e·
l Plzarm Ztg 74, 813 (1999)
4 Rapp.:- Pharm

Néhány olyan tehetség bontakozott ki
A hat hónap ota tarto Laboránské ző
Szaktanfolyam yéget ért A 19 _" ~ 20P.
t t t
'l
en es
-an
meg ;n o t nyr Yáncs vizsgán megjelent Váil<.onyr f;aJos elvtársunk az Iparugvi Miniszté
r:um lnkuldott;ké';lt, Kálmán Lászlo dr kar=
~ms~~~{ a NeJ,l.JOletJ Mmisztérium részéről, Konoi. e a kartarsunkat pedig az Orvos-E eszse
ugy1 Szakszervezet küldte ki A vr'zsga Ign 1 gd' 't F l · I ·
eg {eZese.
e ICI -aszlo kartmsunk, "a tanfol
am
{=lel o se nyitotta ,r;1eg, aid kulönben faradlu;;atn ~gybuzgalmaert valóban minden dícséretet
~~~g~rfemel A kiküldöttek és a gyógyszerésze,oa o< elhelyezkedt~k és kezdetét vette a
'~zsga FA Labmanskepző Szaktanfolyam elő
a or:
ehei László, Kolos Endre dr
I. t'
~erJnc, d Liqeti Vi!<tm.' Szrklai Béla: J{d;,eé~
""n re 1 es Tuu Pal dr kartársaink Ma':'an.ak a vrzs~anak a lefolyását igen l l
~r~ekkel Fehei Lászl-ó kartársunk lrányl~oite~
ts o hal~\ozb r_neg, hogy mikor, rnelyik előadó
egyen e ker deseket az izgatott hallgatoságnak

INDUL A V lZSGA
..
Ahogyan köiiilm!zünk a ICI Cinben kör ii/bel11'l
olvenen lehetnele Feltűnően sok a no" e'·, cs l ·
lnss'
' . ". zaza l'!
e w a f'·
er frhallgató. Ez azonban .a,zgw
csali az
~z;z naP. vr.zsga-anyaga, a hövetl<ező napon jön' a, to,bbrek A megfrgyelő azonban ei 1 ől az e 1
2~P 1 ~l ugy ah ar trszta képet adni, hogy ez a máf/!_
' ' m~sgwwpot rs megvilágitsa
·
·
old . L_rg,etr Fer ~ne teszi fel .az első ker d és t. A só
~saro/,. m~]d Ligeti Viktoi a nálliumról
U/ana Szrklar Béla azt a kérdest veti fel 1
·
i~I sadaln~ak ,I~Iiéneteben hányfC/e tár s'ad~f)/.,a~
rsmei a mzsgazo: Jl1ajd FehJI László azt a kéldési
~szr {el, hogy mrt nevezünk kollel;tiv-·szerződesnel·
l-~111an Kolos Ede di i;r!rdezi, hogy Iicinusoldi
reyett meg szabad-e enni a ricinus-maguakat é~
mrert nem szabad
AZ A:-IYAG MEG.JELE"\ÉSI FORMÁJA

Bató Mária a szémől felel Bá · A ·
.
néhány kl?rvegyületet mond el ~Il' s~~batonsia1an plcdJ~
az ottlevo g·y ·a.
,
k
·
.
' ro g\
Imr é ,
.. obyszeresze- megtapsolják .Jáno.s~~'Y
Pércs?eL al, bo_rszovet, feJagatát ismerteti kitűnően
stva~ l~artarsunk egész kis értekezést tart
~rrl ' ~rogy a t.?~.es r~ndnek mik a főbb r· ellem·yonása 1·
es wgy fil a kulonbseg
J ,' ,· , '
, .
lom között. J 1 . ~'"l\~....Po gai,I es a pioletar1orrada,
. .. u ws_._ martonne pontosan meghatár~zza, hogy~n.larisuk cl a szirupokat J(aloco;ai JÚli
VISZ?n~ a diglialis levél eltartásáról beszél
a
Lenmt i\~argi~ aira a kérdésre feleJ J;~r;v 1 •
anjtr!lg megJelencsi formája, míg J.liolnÓ.r K~1ai/I11laazzt
l1a"J arozza 1neg
· · a 1IZI]m
. ·
. mi a kém h
, ' hogy
..
llli
es
Illi { az elm~rek és mik a vegyületek. Orbán' Józseh;é
~~~atos v~J~szt a<;! arra, hogy az ópiumot miért
letértpellwla~JUk. Ot nemcsak a jól megadott 1e1efelelős~a1~oi.~lak t\~g, hlanem azért is, mcrt.a tanfolya~n
;
··
·. en e e, wgy a taofolyam közben ua
~ szulet;ett. Posztarik. Aranka aná" a kérdésre fele Í
111 1 van Amerikában és hogy
ogy
.. b seg
. '
a polg' .· ,
, . .
,
, 1111· a 1eu.. 1ou
an es a nepi demoinaeia között

. ói

·

A SZAKSZERVEZETli[( FEL1DAL4c
,
Sk u ll é ll} Józsefné an a ad válO 'iZ/ ho l nu h en
opmmot használnak a gyogyszerfáral ban' J,faYJd s·1
Jozsej azt fit" J, 1
'
'~'
~a~
a mullb
(j l <!, wgy mz voll a szakszervt::etrl~. s:::rupe
.
a_n ( s nll ma a szal.szavezcfr:.k feladala R a
~ s a~1.1J l EIZsébel pont,osan megjelel a felh ll lhdt
. ela e .. nuk az atomok es mzk a molelculák és l 1o
JelOlJuk meg az elemek(./ ? sz a b , A
j
gyan
vá[ao;;zol .
J, , d,
· •
o
n na 5Za s::cnlen
sénél nu m;al agi _ca esreb,bhoglJ a spec laxantes készilé[·
~
." .e .enyegese . Szabó Jlfáiia a lwpilaz~::r e~ ;-ocwüo;;ta _ta melés kozotll Mifonb<;égie ad fele,
"' e n d e n ak Aladár an a válaszol ho l a
kamforola]lwz mil adunk még hor á 11llfaJ'd 'k Ol
mondJa 1
""
mz 01 nng, wqy (J zazzbar;;ót, an a is felel
hany In r· to"rt. 'J
azután
·
'
"J
au '
1

A TABLETTÁZAS ELŐMUNKÁLATAI
Magdolna
a gy,'ogyszel
t'ar berendezéséről
és a Thém
külö b··,"-...
.
Timi[
n ~o g~rogyszerek eltartásáról beszél. l'vhjd
.
nwnn l ,argit azt vázolja, hogv mit csi~álu;Ú\:
m; 1y~n ~n unkat végzünk a Iaboratórfumban. Vasta l;

fa~h:~t~~~:~n~sa~t .határoz~a nieg1 hogy m·it ne\'fZÜgk
tablettá .· h
1Vll~Ye_? elo~unkalalok szükségesek a
. d, za~ oz.
mc~e Istvan pontosan me delel alla
k
a
ei
esre
llog)'a
··1
ö
'
z l · J'' .~, 11 'e'·,
T gezzu { e 1 a nedves granulálást
szs~·fá~ba~z~~if~e sza~atosan el~10ndja, hogy a gyögy.~
De " ,
J n hxganyvegJ uictek vannak SL!wll'"'
vezz:t~~é,~;{~fvi<ékrdésre válaszol, hogy melyik o"sz1ál;
,
,
u ·meg nagy harcunkat és houy
munkasosztal:y·nak melvilr az élc
t
ö,
a
c sas"'
- 'á I niana
.,. , .
sapa a.
a ·kenről beszél m'1 · lJ
, ·
Felene arra a kérdésre válaszol hog{- mi 1~,e·' -~gyo,:rn
használt ként ismer Ehh
'
~v
n e so eg
dik I{enesei Lajosné ~s J.lfá7J J~zskeefrdetshezf Jkapcslolófiat I bb f' f' t · ~ ·. .
· .
, a an o vam eo·a a
er l agJ a, In kifutó-gyerekből lett "iciborá~s
c

J,

F:;gwast Éva arra a ké d,
f
világhábOI ú óta volt-e föl e/r~ e1~l, hogy az ehő
szabadulás utáni földreformich ?Im es hogy a felföldet Ug)rancsak 0.. d . 1 t any _embernek adott
.
·
a va asz arra 1s hogy szab d
anyarozsot porított állapotban eltart~ni ·
a -e

v

, "

,

v
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..
kérdésre is válaszol _és a felszabadulás ~t~n,_ tobbl 1\fésziuos- Sán_do~ H~~- .
nagyobb szakert~le~me -tablettázásnál -ye~Zl- ', os

~~tai v~nalo~ ~e~~~t:l~ ~üÍönböz:ő l}a_gysag~~~~r~s é~

[ária VIszon , , 'l beszél

Egn Lnaa _a

xigén

igi~ális ~lta~·,ta\arBarabÓs Ist':ánné ped1gk:;:aésre. is
beke taboraro' ,
S"t meg ana a e ,
"
ulaJ· ctonságairól sz_ol. lod '!i szOciáldemokratak mua
k
g ,. a Jobbokásmozgalomna
a mun

1 egfelcl, 110 .i
.. .
ártott-e
~odese

'I 'J
·
, ,
ZTII.LÁLI VIZE ·
HOG y AN CSI"' AL DES
ou ól beszél, J{ is s
· Erzsébet a pb~sp~ k "l Fis c h er
l
. R af ~ t'l és a vaskészltmenye :o 'ost hatalmas
Edrt a va~ro arra ad vála:;;zi, [lal l_e~'"'"
Ilona --pon-

_
l re eddig, a felsza\ ezessük a~on az út;';' ~~~Jságos életük miatt
l dulás elott, csak. y
~r~m tudtak rálé~k~:h· "rdetés Várkonyi Lajos,ehlAz er edmen) l r ,
e ható beszedeve '
'!yes es m g
ti
társunk ünnepe 'l kartársunk szakszen•eze
majd Kond?r Be ~l lásával ért ,éget .
.
síkon mozgo fdsz~. a - Szaktanfolyamtol k;A Labora~s ~pzo_t Qvóayszertári dolgozo.
került az első szntlzeno :' ".

0

üNNEPÉL YES BEFElEZ;~...1 úti N)DP·kÖI;'ctben
zsúfolt ,ter~~ 1~b--el~ ~ apnalZ biz?tiYJb~!~~~~
vasárna.P delu~áj~k elismeréseü~: Szl(UltJe tanult és
jól végzett mu~
b hitenkint lu!tszf:~'
hogy
Recskemétről Járt_tte mindJ"áJt említsuk tmkegt, Vároa
Amerika a
.
· tt És r
k jegyze e e ·
levizsgabo
a vidéldel( is kapna , k dolgozzák fel
·
ag,yarazza,
ll t v és az
to san _megrp h
mi a JUarslw -e~
, ummi araszeptem erjd gyakorló gyógyszer~~gze a gyógyszerész
elérése:!'~ es 0og~
ka Jánosné a !nucirlagf i JHiklósné
sokban ma
t falval{ban pe 1
sctleg Szövet.seg. 1 1
d·
l maJd .l\' a ~
l"
s
velük a_z a~_ya_gojÖnnel{ fel Budapestr{ t~c.hnil{ái és
btci J:.:ész~tésél mon /i~lá{ desztillált vize.t.. ~-~b~~ e ~~;gg
Csak v1zsgazm
· r ha csak Budapes
a vidél\_
arr-ó Z beszetl, ]logk~~arrdlé~t világítja meg valdaess-zat'llált vizei
Szege~re ~s- ?J-ert e~J ~észt a tanf?lyamoko~'óvizsgán
.
e
a.,.
a
egys"'ei
"
·
,
V wc
::k , rá ]logy a mar -. . ,__,.,. . -el·ciók készzl_aborans'f.u:~s~~hat mellőz_ése llll~ttjó -'-'iu~nkájUl{ért
van-e szu .seq .. l'
íTe [(ell iiggelnz a~ lll1 - ~
]ogosa~- l k _ tak l{önyvJutalma
újra deszllllal]a (, m ~
huszonoten ap
~
TNEK
tésénél.
zAKSZERVI-,ZE 1
MINDENI
A
S
.
,
k
hangsúlgozza,
hogy
TYT \I AN KÉRDÉS
d
Béla kaJiarsun
z e t harcolta
EGY BIZON
> "
_
azck a ker de sek ~s
Ko n o r
. a Sz ak s z e r v e . 'ánknak
1 második napján rs
Lényegében ezek voltaa<
e~t ?- lanfo~lp~r[e~tge~ek hálásak nép~" d1en~~~6~c~z urnái,
ln, eppen ef~' ártjának az 1\lDP-na'- es_ ts László sok
feleletek, amelyek a vrzfsggnak
ismétlödni.
M"_g
0
annak veze o p
k neg G e r (J o r l
t
folyaminden bizonnyal meg
•re nagyobb érdeldo- clőtt se fehdkezzene kJI'- ,.gítették' életie e~f- a, an , l
1 fel hogy z'- .se, .
B é l a n e ncveve ,
kell mondammk, hogy ~gfolyását és hogy egyre nevei soro
' ... k ineg F z r o n
'b
Szak1\Ii elégedJUll , ,
d' hagyjuk vala an a
déssel kísert '_lk a' rzsga, e ez· a hathónapes t~n r;)_zo tÚdem
nagyobb reszet pe zg
Lisztábbm; laHnk, ho,g:J idézett elő a laboran- szervezetre

~eágl~~il~~~~~á.'la _békeimábroe~~~~;ers~i~

rk

Ahátlbaonr~

/i

v

.:g

A történelem homályába veszett el az a lángész
i\:"övényi illóolajok al~~tl általában azolwt az anyagokat hl:iük, amelyek a növénydmek, illetve azoA
részeinek 1ellcgzetc5;, aromás illatál okozzák Az il-latos
növények nagy része kelleme<; szagú, ezért már az óko1 i
ember i<> ana törektdelf, hogy a kt ll em cs illatú növényi
részeket ne_ csak a virágzásuk idt_jén élvczhes<;e, hartem
más időkben is tartósabb alakban, amikor a vuágok,
termések és levelek már nem találhatók meg. Az illóolajok gyártá.~a éppen azért _már nagyon régi eude-tű,
Dioskorides is leirja már a Józsaolaj gyártását kivanással A régiek i'> tudták már, hogy egy anyagnak a szagát
csak akkor lehet észrevenni, ha az illékony, más szóval
közönwigo vagy magasabb hőméiSékleten elpárolog, elillan, amikor is részecskéi a lwegőbe kaülwk és úgy
jutnak el <>zaqlószeivünkbe, A régiek azt i'> tudták
m_ár, /1'J_qy az illalal}yagolmak meg van az a ~ajátwígufl,
!logy kü.lö!7-ben szagtalan anyagoknak, mint amilyenek
a zsirok és az olajok, átadják illatukat Az ókorban
külön ipar is vall az illaicH olajok é'> keJlŐc'>ök elÖállifá<;ára

,

folyam mr\yen vaklt?zl~steleleben. Rákapta!<; a
. . a ' Jelkesecléssel vették
sa ink és tech:n alll , ,a végetért és a miDlS~ HÁROM ÁLLÁS
A tanfolyam hallgatc;I ~-r?alatunl( három rylOs:
tanulásra AmikOl .a ;rzsg
óQyszerészel_őadok
, 1 1 ooy Nemzeti a.
A b'J~:almiak es az
es _a ,gYskozzák !dlnrdetes tudama su~~ndéknek<( ad állast. . , }{"is f'; Edit állást érinmok küldottelmegtarrac
·
f t k végze~t mo,y József,.}Iorváth Ann~ ~s ben . a __.115 szakelvonultak: lrog Y,
redményeket, közre og ,a
előad~~ _csa' nellett döntöttek . ;Ku~?n émi el és ezek
előtt az e\ert. egJ_es.~ük igen sok anál beszelt, bal(er~le~~zhl
42 végzett ldvá}? e~ed~~i Li~eti Ferenc
a hallgatók es kozn .. t az idő s hogy mennyn~ munkas - k' álóbb Gyenes on '
dolgozil.;:
milyen gyorsan elr:f~~k, .dacára a minde'"';napr közü} is akle;:~ett
1
1
ü r es lesz most az e e anulhatnak, nem kepez- kartarsun
OL GÁl HAT J .,l{
cSAli
IGY
SZ
,
Jánass
V Imréné, ,G'[
rnunkájul<nak, ha n.~~ \rem készülhetnek egyrk
,
l l Istvan,
l'ószonet ne p z ~
hetik magukat tova '
, ' .
l p c }~lia J;iszólaiásai is csup~és; előadóink felé
g c Y, ... k a párt és gyoggsze. h y naggobb megóráról a masrkra f'\' kés bizonytalankerdes
Elhangzott egy e ~~mészetesen úgy, ba ~c~ mok:acz~i 'Béla beszédében kzeme~dat~f nen-i. bfzhatlq.k
tz ft}tés nem ér bette, sz~bb feiá]'zzk esett a valaszlas
nem lehet-e helol~: e va
akár gyógysz,er~~z Sz
usz e ,
t amlkor eppen
,
,
zertári f';zakvábbtartulna, ~eg? es~ gygZan három polgan]~' volna ~.a Juk, í'[!~l, uányítsák CfZ ~.Is~ ggog~~ bzzonyitéka
is Már mond]a rs, of 'k iskolája, ahol es. l J{ogykd;~{~~ Ez a tanjo~gam ~s 19JJ/%tfralak ledontéséde mosi itt 'an a d? gozoérettségit Mi pedrg mun akmánkban a tarsada mz, fel a figyelmet, hogy
t i Ferenc arra hívJa 'bb tanítsák munkatanfolyamon leteheti az, ztuk neki és minden- a mz iz.
~~;yógYslz~r~szek
jogiC!lko~!~Wc:lfht~fJ~k ~magyar kozegészbiztattuk és megma~y.ar~annlni kell tovább A
kinek, hogy dolgozn~ e~egédmunkásai ~zámán~ társaikat, merl <,Sak zgy ,..
mi gyógyszertar3'Hl 'b de raJ· tuk mú\Jk, hog) ségügyet
d' Jo'-sef az Állami
ez volt az el so.. erapro a,
b, bbmennek a me gkez- EGY úJ _(JT
'" ' ki fe lh'rv t a
megállnak-e, vagY to 'bolgozók pártjának, a
Felszolalt me·g. Vla
.k ar zetője,
dett úton A Mag~n, "ának az a célja, ho_g) Múszaki Főiskola egyr hove aki tovább akar
magyar nepi de~o. ra~~ro munkást kie~e\JCH új szakrnu~~\:asmnkat; s~vegyészeti szak~ra
minél több tanu '"';l ..a , lehetőséget nYUJtsen tanulni, e folskol~ gy~~yötéves terv Ioly~man,
eddigi munk~helye.rol ~s vr e nagyobb csoport ad" a be kérvenyet . . ·kre lesz szüksegnnk
J d]' a 10 OOO ÚJ me:no
·bo'\ kell kike_rülnekik fejlődesukhoz . b~}an lelkesednek
nlon . '
l , sao sor m
Qyúl )<ö rém és egyre
nkban is elind).Jltak a és ezeknek a mun ws ~m hárome\es, napo~ta
,
Véme a mr sza ,ma E l nem azt akar- niök Ez az esti tanfoly és Budafoki-út 6 szam
" · · d olgozok
zze a szaktarsar
·
·nk ..
gvogvszertan
, zekből
4e-8-ig tart az oktatai\atalmas taps Mindenkr
·ük'mondani, hogy mar eeszek lesznek, de ész~e
!att J. elentkezzenek .. _.k hog·y nem tanultak
, . az ÚJ·utateselZl,.
(s')
ból feltétlenni gyogY_~er ezen a tanfolyamon es a
fe)men
··
kell 'ennünk, ho,g~ I v 'olvan tehetseg bont~ko~ hiába
ezen ~ yrz~ganl;::ehena~:en fognunk, hogY tavabb
z ott k1, ak1ket ,ez
'

lt ,
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MAI T,CDASU"K SZERINT
a Iégiek a rózsaszilom leveleket olajjal (\;alószínííleg
olivaolajjal) lcöntötték, majd éjszakán át áiini hagyták rajta, azután az olajat kipréselték A visszamaradt rózsaszirmokra az olaj mindelll\ori ldpréselése
után újból olajat öntötte]\: és igy n_yerték az óko1ban isnieretes Oleum primmium, secundárium, tertiarium és quartarium készítményeket Hogy a nyert
olajoknlrk azután erőtelj esebb rózsaillatot_ adhassanak, az olajokat többször (még hétszer is egymás
után) az említett mécton friss rózsaszirom leveJekkel
hozták össze, préselték slb Az így nse1t olajokat
bőrápolásra, tisztálkodás utáni testápolásra használták. Ismét Díoskorides hJa le, hogy· a balzsamokat
valószínűleg a lerpentinJmlzsamot' egy nyílt üstben
vízzel melegíte.Hél<, a gőzöl< felé. keresztberakott fapálcákat raktak, amelyekre gyapjüt csavartak fel
Az elpáiOJgó illóolaj és vizgőz a gJ1apjúban megsűrűsödött, a gyapjú kinyomkodása után megkapták
a víz és illóolaj keveréket l\fár akkor tudták, hogy
az illóolajok javaiésze a viz tetején úszik, tehát
a víznél könnyebb fajsúlJ--Ú és így ohnan lefejtbetű
A T()RTÉNEJ.EM HOMJLY.1BA
ves: ett el az a lángész, aid eiic rájött. A I égiek is tudták
már, hogy az imJ nyal termékek olajo!<, mai börölae,
vászonra rátéve, olajszerü joltol hagunak hátra, amelu
folt azonban az állás_ folyamán eltűnile A régie/( i~
mtg tudták már különbözlrtni az _iflóolajolwt, a Z'>iros
olaioktól. Való.;;zfnűlcg éppen a zégi me_qjigyelésck nyomán nevrzi még ma is több gyógr~sztrkönuv az il,lóolajokat aeilzeroleum vagy c'izcncia néven Olajok azért,
mert papina téve azon átlát<;zó joltot hagynak Juí.Lra,
mdy folt néhány órai állás után illatot ára.,ztva eltiínih,
tehát illó. A legrégebben ismert illóolajok Aözé tal-lozik
a terpentinolaj, már Dio.~korides is leírja, hogy a fenyő
fák meg<>ebzésekor kijolyilf a ftnyőbalzsam, amelyből
vizzel való főzés<>el a terpentinolajat lehrf megkapni,
m:g a lepárlótdényben a fenuőgyanta.. a kotojonium
marad vissza. Heredotos is leü ja már, hogy a::: egy ip-
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i:Jmiak halottaik bebalzsamozá'>ár a a lágy brlső ré<;:::r:J.eltávoli[á<;a után a terpentinbalzsamot használt áh, amelyhez még a halott rangja szel int különböző, ma még
ismeretlen illato'>, konzerváló anyagokal keuerhk

A LEPAlUASI TECHNIKA
mai alapjáll kidolgozói valószínűleg az arabok
voltak, akik különösen, az alkohol előállításával és
fínomításával foglalkoztak A középkorban a tennészetkutatók egyik általános ténykedése éppen a lepárlás volt, amit csak lehetett lepárlással igyekeztek
kivonni. Számos Icönyv mtcuadt ezel{ből az időkből
vi<>Sza, amelyek a lepállókönyv címet viselik. A köiépkorban már az ismCit retortákkal_dolgoztak, ebbe
tették bele a lepárlanrló illatos nö\ ényi· részeket
vízzel leöntötték és vagy nyilt tűzön, vagy az akkor
használa!os homok vag~y hamu fürdőből melegftették. Ugy látszik, hogy először illatos vizeket állítottak elő, ezekben, mint ismeretes al-" iJlóolajok fel
vannak oldva. Ha azután több illóolaj párolt át, mint
amit a víz fel tud oldani, al..:kor az illóolaj elválik a
víztől és remlesen a víz tetején úszil<, ahonnan egyszerű eszközökkel lefejthető. A leírt lepárló berendezésnél a régiek a vízben sót is feloldottak, ezzel a
mai felfogás szerint két célt értek el, egyrészt emelkedett a víz hőmérsékJete, másrészt eiéiték azt, hogy a
növényi részek nem sülyedt el< le a víz aljára, hanem a
sós oldat tetején úszt.al_.;:, így az odalwzmásodás a
hevítés folyamán elkcrülhetö volt
AZ ILl.'\ TOS VIZEKET
a korabeli OlDOsok valószinűleg nngpróbálldl\ gyógysza-ként is alkalmazni, aminrk azután az hit a követAeZ··
ménye, hogy az illato<; vizekel első.~orban a gyógyszer;,
üÍ!ak dWtotiák Llő, nayyobb mdnyokban, a _qyógy~zeJ
tcirakban lauzték tauribbá az illóolafo/wt a Di"ztől duálasziani és 6gyes történész(/{ szerinl e{Jyik útja voll anna!<,
hogy a dqsztillriló könyvek és előirások helyébr_ lassan a
gyógyszerkönyvek keriiltek. Fölsdl szerint épprn az el~ő
gyógyszerkönyvekb/fl vonhatunk le flövctkeztetésclud az
i!(óolajolc és illatos vizek elöállítá.;;ának körülmémjeire és
módjára A XVI . .század elején még rsáll JS illóolaj
volt ismeutes, mig a XVII . .század elején már 100
illóolajról irnak . ..t XV I I.. század azonban a lwlaldsnak a .sok háború miatt nem kedv(Uft,- a XVIII. században indul meg ezután a -parjumeiJaipar, 1725-re
le'lzik azt az évet, am1kor ilfaria Farina János J{ ölnben
elkezdi az onnan é<; róla elnwezr:lt kölvizLl {Aqua coloniensú; spi z itu<> odmatu.s) gyártani
F \lU!\ \ RECE P TI E
már sok vitár a adott okot, egyik valoszínünck látsz ö
előírás a következ{) : 8-40 kcm . alkoholban fel l<ell
oldanj 15 kcn1. Bergamott, 8 kcm citrom, 8 kc:m.
rozmarin, 4-1 kcm. Javandnia és nm ancsvirágolajat, és 2_ kcm. ethylacetátot. Az alkoholhan ,.alú
DJclás után összerázzuk) hoz;;:átesszünk 120 kcnl. vizet
é:'i 8 napi állás után szűJjük. A Farina-féle készítm éiTY alkohol -tartalm át tér fogat sz er int i 1-81 %-os
veszik egyik titka az érlelés is legyen. nevezetesen

GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR K. F.T.
BUDAPEST XIV.,HUNGÁRIA-KORÚT.l14
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hordókban állandó -hőmér sékletü pincékben hosszú
időn át néha évekig is érlelték.. A fejlődés folyamán
az· illóolajokra Yonatkozó kh:ánságok és minőségi
igények állandóan emelkedtek, aminek az lett a ter··
mészctes következménye, hogy a gyártási eljáJásokat
és a készülékeket állandóan javítottálc
Az illóolajipar megindulását a X1X . század első
felére tc~zik, amil\or is a gyártást az ene a éélra létesült vállalkozások veszik kézbe. l\íint ismeriettük
eddig úgyszólván kizárólag a gyóg_yszert:árak laboratóriumaiban állították elő az illóolajokat.
Talán részletcsebben is foglalkoztam az illóolajok
gyáltásának fcjlőclésévet kialakulásával_. ezt azért
tettem, hogy rámutassuk; az illóolajg:yártás bölcsője
és alapja a gyógyszertár, illetve· a gyógyszertári laboratórium volt.
MIELŐTT AZ ILLÓOL".JOK

korszer ű gyáz tásával jogwlkoznánk, néhány általános
s.zempontot Ja-ll megbeszélni Az illóolaj tartalmú növéityek j avar észt az úgynevezett virágos növényekhez
(Phanerogamok) tartoznak. .ri fenyőjéték is szalgáztainak
ugyan illóolajat, hiszen a legfontosabb ipari illóolajat a
terpentini éppen a fenyőféleségekből nyerik. lt1ásik érdekes .szem pont, amelq sz er int az illóolajokat os:ztályozni
lehet, mityrn vegyi alkatrészeket, jólismert és leirt vegyületeket stb. farfalmaznak, CraVei'i 'éppen a jellemz/j
alkatrészük alapjan a következöképpen o,sztályozza
őket.:· 1. szénhydrogén, 2 alkohol, 3. aldehyd, 4. ke'ion,
5. éter, 6. lacton, 7 . sav, 8. phenol és phenoléier, 9. nitrogén származék, . l O kéntwtalmú "és 11. ismereilen
összetételű illóolajok csoportjára . Növénytani szempontból az ciz érdd<:.es, hogy egyes családokban sok az illóolaj
tartalmú növény: mint az anyősök (Umbelliferae), a
fészke<>ek (Composiiae) is kiilönö.srn az ajalwsok:
(Labiatae) családjában. Az illóolajok inká~b a ](étsZíldi növényekben talállwtók, bárha a Zingiberaccae
családból, ahová a Cardamomurn, a Zedoaria és aZ ingiber tartoznak, a likőriparban póiollwtatlan, fonto$ nyersanyagok szánnaznak, akárcsak a jűfélék (Gramineae)
családjából, ahová a pm fumeriában nélkülözhetetlen illóolajak, mint a citzonclla, a palmarosa, a v~tiver olaj
tartoznak. .11 zuzmók közfil az Evcrnia prunaslri szalgáZtatja a qnercus lichu, a tölgyfazuzmó drogo t. amelynek a
kivonata a modcrn parfwnu i a egyik legfontosabb nyeJ.sanyqga. Azt is .szoktdk hangoztatni, hogy azokban a növéngckbcn, amelyekben illóolaf taldlható, azokban rendcsen alkaloida ninc<;, Az illóolajok keletkezése a növényekben ndg trivolról sem tisztázott kérdés. ZechmcislCJ
szcrint az isop1ém (dimefhyllmtadien) a .szülőanyja
nemcsak az illóolajolmak, a gwnmiknak, hanem a caroliiwid festékek is a növénYben az isoprtnből épiilnck fel .
Ezen elmélel folytatásakép a gyanták is az illóolajokból
képződnek, orcydáció illetve polymaizáció Tévén.
ENKEK AZ ELMÉLEINEK
támogatására szalgálhat az a tény, hogy az illóolajok
állás fol J· tán mcgsürüsödnek, vízgőzzel nem párolhaták át többé., amjt gyakodatban úgy neveznek) az
illóolaj elgyantásodott, másrészt pedig az illóolajtartalmú növényi ré-szekben az illóolaj mellett gyan..:
tát is nlindig találunk A balzsam az illóolaj oldata
gyantá1)an, tehát ezek szerint ha a balzsamot vízgőzzellcpárol,juk, úgy a vízgőzökkel az illóolaj át párol
és visszamarad az üstben a gyanta.
,A l'\ÖVÉ:"!YEK ILLÓOLAJTARTALMA

Iiagyon ldilönböző, egyes növényi -részel{, mint például a
rózsa .szirma csak 0.01%-nyi mer nyiségű illóolajat tartalmaz, mig a szegfűszegbtn 20%, sőt még több illóolaj
is van. Elhelytzésüket illetőleg az l jakosoknál a növény
leveleinek és vüágainak epidermistn helye;.ktdnek el az
illóolajlartól{, míg az ismert anyósvirágú terméseknél,
ahová az ánizs, édes- és konyhakömény, corianda tarto::ik a turnések belsejében, járatokban találjuk. Ebből
a két estiben alkalmazandó gyártási mód is adódik:
az ajakosoknál nem kell, de nem is szabad a lepárlás
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elölt összezúzni a nyersanyagot, mig az e-rnyősmrágú
terméseknél csakis az osszezuzás után nyerhetjuk ki ze .
párlással az illóolajat
AZ ILLÓOLAJ A NÖVÉNYEKBEN
Jegtöbbször már készen van, nagyon sok növényben
azonbali glycosidszerű kötésben találjuk, mint az a
mandulánál, a mustánnagoknál ismeretes. Wasicky
sz et int valószínűbb általánosan a glycosid kötés, amely
azután enzimatikus hatásokra bomlik fel: illóolajra
és cukorra. Érdekes . . ugyanazon illatosnövény a Jegtöbb esetben más illóolajat termel. a növény leveleibeÍl, mást a gyökereiben, terméseiben stb-.. Sok növényné! a különböző szervekből nyert illóolajok
egyelő sajátságúak, másoknál pedig eltérőek. Jó- példa
erre a kapor, amelynek terméseiben 40·-55% carvor:t
van (ezért emlékeztet az illata a köménymagra) a
friss, földfeletti részeiből nyert illóolajban pedig csak
nvomokban tudtak carvont kimutatni, ebből adódfk,
hŰgy a kapormag és a kaportermés ill601aja teljesen
külön?öző sajátságúak és ezért különböző iHatúak is
1IINTEGY DIÓHÉJBAN
bemutattuk az illóolajgyártás, az illóolajipaT fejlödését,
alakulasát. A következőkben be szerelnénk mutatni,
hogyan történik az illóolajok üzemi gyártása_,' hogyan
kell az illóolajokat eltartani, hamisfiúsaikat felismerni
stb
Rom Pál dr

Beszámoló
la~oratóriuini

munkálatokról

A gyógyszeralalmlí fejlödését az újabban elő
állított hatóauyagol{, tudomán!ros kutatások, feliedezésel{, gyógyszerelíkel lmpesolatos igén!'ek irányítják.
A gyógyszerelőállításo]{ jelentős részét a komtJ~imaták
és az injekciólí líépezilí, A lmmprimaták súlyát,
formabeállítással, líemény.o;égét az alkalmazott nyomússal szabályozzuk. Ugyanis, a lmmprimatá]{ jósá..
gánál ezeli:: is fontos szerelJet l:fttszanak. A lmmprimátálí formabeitllítás és nyomf líözépértélm a ldilön...
höző átmérőjű és hatóanyagt?_.;_·tahnú készítményeknél
1O (w alatt egy bizonyos Lttár között mozgott. A
lwmpl'imáták laboratóJ·iumi' (házi) előállításával érde.;
mes foglallmzni.
A szt~gedi Tudományegyetem Gyógyszerészeti In..
tézetébtm és Eg!ret:emi GyógyszertáJ•ában a felszabadulás után nem t~gészen négy év alatt 2,510.600 drb
lmmprimátát állitottunk elő és ezzel 44 . 770 Ft-ot
talmdtottunk meg. A másik igen iontos és anyagilag
is jelentős lalJoratór-iumban előáHított gyógyszerforma
az injekció. lntézetünlí 25 éve foglallwzik arnpuHázott líészítmények elöállításával. Ezen jelentős idő
alatt szerzett tapasztalatok alapján állítják elő injekciós hészítmén!reinket. Az arnpuliázott oldatolí fizikai
és lt.émhli változásában fontos szerepet játszilí az
ampulla lúgtartalma vagy lúgmentes üveganyaga és
a hidrogén ion lwncentráció. Injekciós líészítményeinket a lmtóanyagnak legmegielelö~b hidrogen ion kon ...
(:entrációra állítjuk be és ezen líészítmén~relmél 10
h alatt megfigyeltük sterilezés előtt és után az
oldatnak a hidrogén ion lmncentr·ációját. Vannak
olyan készítményei,, amelyeknél semmit~ vannak
ol~'anok, amelyeknél Id.sebb változásokat észleltünlí ..
Az arnpuHázott készítményel{kel -- a komprimátálílloz "\'iszonyítva jelentösebb összegeket takarítottunk meg.. Alig négy év alatt ezen összeg 200 .. 000
fol'intot jelentett. A különböző vizsgált anyagnlí
száma 10 én·e visszamenőleg, néhány évtől eltekintve,
é' enkint mindig az ezren felül mozgott.
Labo!'atóriumi készítmények elő~llításával érdemes foglalkozni. Előadásommal a gyógyszerészek
érdeldődését akiutam · felkelteni és ha ez sikerül t,
célomat elértem. A gyógyszerészi pályán működött
híillC\'CS m;ógyszerészek megmutattálí azt a munkaterületet és azt az irán!'t, amerre a fi!'Ógyszerészeknek
haladniok kell.
l\'oYák IstYán dr.

ll
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A gombaismeret

jelentősége

Kálmár Zoltán dr. kísérletügyi föadjunktys

AMIKOR GOMBÁKRÓL HALLUNK, általá·
ban a nagytermetű kalaposgombáinkra go"ndolunk
Aki azonban tanult növénYJendszertant, az tudja,
hogy a gombák világának zömét az alsóbbrendű,
többnyire csak mikroszkópikus kicsinységű fajok
adják .. Ha mégis a >>gomba« fogalmát a legmagasabb
fejlettségű Csoportokra vonatkoztatjuk, ennek oka
gyakOrlatias emberi szempont: az ehetőség kérdése
Már hosszú évszázadok óta ismeri ugyanis az emberiség az ehető és mérgező gombákat, a növényvilágnak
ezeket a legérdekesebb tagjait;
AZ EHETŐSÉG KÉRDÉSE
vezet tehát most is, amidőn az ebből á szempontból
~zámításba_ vehető gombákkal foglalkozunk. Csupán
a legfejlettebb gombacsaládokat magában foglaló
két osztály (Ascomycetes és Basidiomycetes) az,
amelyben nagytermetű, emberi táplálkozásra alkalmas
fajokat találunk De még így is, a hazai fajok száma
igen sok. A Magyarországon előforduló kal~pos
gombafajok száma például legalább 600-nak vehető
Természetesen legnagyobb részük ehetetlen, mert -bár nem mérgező -kemény, fáshusú, vagy rosszízű;
kellemetlen szagú, a legtöbb faj pedig ritka elő
fordulása miatt nem vehető számításba. A hazai,
gyakran előförduló, jó ehető gomQáink .száma azonban
még így is körülbelül 10 0-at tesz kt Mér gez ő faj aránylag r.agyon kevés van, súlyosan mérgező legfeljebb
6--7, gyengén mérgező vagy csak gyanús faj is leg-.
feljebb 25. Felmerül tehát itt azonnal a kérdés, miért
fordul elő mégis annyi gombamérgezés?
LÁSSUK ELŐSZÖR AZT,
hogy a mérges gombát fellehet-e ismen1i vah~hogyan?
A mérgező fajokban fe11e1hető különféle méreganyagok
részletezésére nem térhetünk ki, azt azonban meg kell
jegyeznünk, hogy sem a szín-, seln a szaganyagokkal,
sem a termőtest külső tulajdonságaival nem állanak
összefüggésben, sokféleségük mlatt pedig semmiféle
vegyi reakcióval nem mutathatók ki.. Ebből követ~
kezik, hogy sem a gOmba színéből vagy szinváltozásából, sem szagából, alakjából, vagy bármiféle egyéb
külső jelből sem következtethetünk a ~omba mérgességére, s az ilyenekben bízó tévhitek már számos
halálos áldozatot követeltele A mérgező gombát
ezek szerint csakis úgy lehet f~lismerni, ha a legfontosabb ehető és mérgező gombafajokat rendszertanilag ismerjük. A méreganyagot nem tartalmazó,
gombafajok ugyanis mérgezést sohascm okozhatnak
hacsak nem __ volt a fogyasztásra felh_asznált gomba
romlott, s így fehél,jebom1ása miatt to~ikusan mér-

elengedhetetlenül szükségcs. De kérdezhetné valaki:
vajjon érdemes-c egyáltalában a gOmbák fogvasztásával foglalkozni, szükséges-e tehát a gombaisineret?
Lássul~ ezért, mi a gombaismeret jelentősége
A GO'·!I3
. .'rr FOKOZOTT FOG'".'SZIÁSA
~'
'"\. •'1..
1. .'"l.
elsősorban egyéni szempontból kívánatos. A gomba
ugyanis nagy febéljetartalma révén értékes tápan\'agnak tekinthető. Legfontosabb tulajdonsága za:rilatanyagai következtében fennálló élvezeti értéke, amcl~y
a gombafogyasztást az emberi sz.enezet számára
kívánatossá és előnyös hatásúvú teszi. Ezért közkedvelt csemege a gomba, amel~7 nek minél nagyobb
mértékben fogyasztását mindenkinck magáévá kelle1iE~
tenúie .
A Gü:\IBAISMERET
legnagyobb jelentősége kétségtelenül a köz szem pontjából, nemzetgazdasági szempontból, a fokozott mén,ü
gombafogyasztás előmozdításával nyihánu1 meg. Az
erdőkben és legelőkön métennázsaszám tennő sokféle ehető gomba ugyanis, hamind összegyiijtenék és
értékesítenék, népélelmezésünkben olyan jelentős teirnény--többletet adhatna, amely nem közömbös Inező
gazdaságunk mérlegébcn. l pm i taltásítással feldolgozásuk pedig a nagyvárosok lakosságának juttathatna a téli hónapokban értékes és ízletes éJelmi
anyagot, sőt az ország kivitelében is hasznOsítható
lenne.
NEM LEKICSI~YLENDŐ
a gombaismelet jelentősége a gombamérgezések mege1őzésével,. egészségvédelmi szempontból sem. 1\Iinéltöbben ismerhetnék meg ugyanis a méJ gez ő gombafajokat, annál kevesebb mérgezési eset fordulna el6s így ez embertársaink egészségének és é1ctbiztonsigának megvédését jelenthetné
VÉGÜL VAN A GOi\IBAISMEHETNEK
szempontból is je Ientősége, mert az eHlci
gombáknak az erdei fákkal alkotott nö,·énytáJ sulási
viszonyai, valamint talajjavító tevékenységük következtében a gombák erősen kihatnak erclőgazdáJ
kodásunkr a is.
e1dőgazdasági

A GOMBAISMERET TEHlESZTI~SE
különféle módon és eszközökkel töiténik A gombaismeret tcrj csztésél e illctélws hhratalos intézmény
(l\-1 Gyógynövénykisérleti Intézet Gomba-osziály~1,
Budapest, II., Keleti Károly-utca 24.) elsősorban fE-lvilágosító útbaígazításokkal, djjtalan meghatúrozásokkal és szaktanácsadással áll az érdeklőd ők Iendelgező.
kezésére. Ezenkívül szakcikkek Cs közleményck ütján,
A GOMBÁK GYÜJTÉSE ÉS ÉRTÉKESITÉSE
mindcnütt terjeszti a gombák ismeretét.. Ezt kiegéterén az egész országban jelenleg az a helyzet, hogy szftik az ismeretterjesztő előadások, főleg vidéken,
általában csak 5-6 gombafajt ismernek és gyüjtenek, a gombatermő területek falvaiban~ népművelő elő
más gombákhöz nyulni nem mernek. Csak kivételesen, adássorozatok 1\'eretéhen. Szükséges lenne azonban az
egyes helyeken árusítanak esetleg több, de legfeljebb iskolákban is rendszeresíteni a gombaismelet általános
20-féle gombát. Igy legalább 80-féle ehető gomba tudnivalóit.. Felsőfokú szakoktatásunkban és néhány
tömegesen ott marad a termőhelyén, nem értékesül az állami szaktanfolyamon újabban már hclJ·et kapot-l
emberi fogy'asztás számá-ra . Viszont a· gornbamérgezé- Említésre méltó, hogy az állami tisztiorvosi tanseknek évente számos ember esik áldozatuL A mér- foJ~yamon is tantárgy már a gombaismerct, mcrt a
gezések azonban nem a hivatásos gyüjtőktől és árusok- - tisztiorvosok hivatva lehetnek a gombák árusítúsától származó gombaáru következményei, mert azok nak hivatalos ellenőrzését irányítani
az általuk gyüjtött · néhány fajt elég jól ismerik,
hanem az áldozat rendesen hiányos gombaismerete A GOMBAIS11EHE T
ellenére maga szed te a gombát. Amint látjuk, az ehető terjesztésének legmagasabb fokú megoldása a Ienclgombák mellőzésének és -elhanyagolásáÍlak éppúg;y, szeresíiett állami gombaismertetű tanfolyanwk. Ezeket
mint a méi'gező ·gombák okOzta baleseteknek, egy- a földmívelésügyi minisztérium évente rendezi. A tanaránt a gombaismeret hiál:Íya az oka
folyamok kétfélék, gombaismerői és gombaszakértői
tanfol J am ok, amel;yek közül főleg az utóbbin, részAZ ELMO:\'D0IIAKI3ÓL KÖVETKEZIK,
letesen elsajátítható a magasabbrendű gombák tudoh0gy h~ a gombák at fogyasztanióhajtj uk, s amérgezést mányos rendszertani és élettani alapon HJ ugy ó ismeel akarJuk kerülni: ehhez bizonyos fokú gombaismeret rete. A tapasztalat azt l_!llltat.ja, hogy ak,ik ilyen állami
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tanfolyal!Iot s~k~resen ~hégeztek~ a Jegfontosabb
g?mbafaJok kozul Iegalabb 60~70-et könnyen és
br~tos~n .f~l tudnak ismerni, s így a gombaismeret
elonyert JC!l hasznosíthatják

Swh,~ füu&

, AZ ÁLLAMI GONIBAISMERTETŐ
tan~olyamok ~endszcrén épülhet fel majd az a hálózat
amrt ~ gombak rendszeres gyűjtésére, értékesítésére'
\:a1ar~un~ for~alombahozataluk cHenőrzésére megval ó~
srtan~. sz~n~el~ozunl~. Ez a hálózat az ország gomba~ermo vr~ekem muködő állami gombaszakértőkből
all~na, aink a gombaismeretet körzetükben tovább··
teqesztv~ a gombaismerőket kiképezhetnék és irányrt?at_nal~; ;\ _g?n;baisi_ncrők pedig ilymódon szaksz~ru kep~srtes e~-~r~n~yítas alapján végezhetnék ·a gom,?ak foJ~o,zot_t gy?J,tes,et,_ to,:ábbá váiJalhatnák a keres1\.edelml ~rt el< esites es 1pan feldolt'1ozás feladatait De
a gomb,afogyasztás biztonsága sz~inpontjából fo~tos
.és n~_ei~őzl~ete~l~n a megszer:vezctt ellenőrzés, a szakszeru atvrz,sg~-_l.as, is, amelyet ugyancsak az állami
gomb~szakcrtor es- gombaismerői kiképzésű ellenőrzö
s~akkoz~ge~ne lehetne bízni. Ezen -a vonaion kapcsolodJ;tatnan~k be__ azután_ :t . go~baismerctterjesztö
tcvekenJ;,scg~e. fol~g ,a __ vid_eln gyogyszerészek, akik
s~ak_szeru el?_kepze~tseguk ~s rendelkezésre álló adottsagm}.;: alapJan, mmt gomnaszakértők, közreműköd
h~tnen.~k. ot~l~on~_kban a gombákkal kapcsolatos
nepfeJvil~gosito, .~ot" esetleg_ a gyüjté~t irányító és a
fogyasztast clle1~o~zo :t;l-u_nkaban is. Amint láttuic ez
a !1-emz.etgazdasa&I," nepe~elm.czé~i szemponton kÍvül
mergezest megelozo, egeszsegvedelmi. emberbaráti
szemp~ntból is kívánatos lenne.
· ·
c

Szaklapunk

=r

SzaMapunJ, mareius ho 15-i számaban a
legnagy?bh örör':'mel, de amint később kiderült
~ kel~etenel k~rabban közöltök kartársainkkai
es mrnden gyo!lyszertári dolgozóval, hogy az
>>.:\ _Gyogyszeresz~:-t,. az, <?n: Gs-Egészségügyi
s;:akszerveze~be tortent atlepcsiink kövclkezteben, ez~ntul mgyen kapja meg nrinden szakszervezeti tag Ezt a küzlést rircst mó.dosíta~
~mnk kell Mert ahogyan az orvesi lapoknál is
~t k~llett ten;r ana, hógy az eddig ingyen
Ltlldott lapol~ert hav r 6.- Ft expediálási 'és
ad.~mrs;:tracws költsegel számítsanak fel, úgy
mr rs ken y! elenek vagyunk ezeket a költségeke_L szakszen eze! r lagságunkra átháritani. T'ern;eszetesen nem olyan mértékhcn, hogy ez a
regr előírzetesi díjjal egyenlő legyen ·· Eddig
ugyams szak~zer v eze ti tagok negyed h enként
20;--, Ft-ot hz~ttek az »A Gyógyszerész<< hat
, szam~e; C, ezer;~ul 'rsz.ont az említett költségek
megtentese, feJeben mmdössze 10.- Ft-ot fizetnek ,;ugy~de~enke~l/. F;z az új rend - visszamenoleg apnlzs ho l-tól lép eleibe

.altal a levelezés nagyon megsokszorozódottt'o ~ '
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A béke és a közegészségügy
elválaszthatatlan

SZAKSZERVEZETI
TAGSÁGUNKHOZ l

külsőlcg is szebbe vált azóta, mióta az Orvos. Hisszü.~, Jw9y tz az összeg, amelyből egy
Egészségügyi Szakszervezet kiadásában jelenik
meg Az Athenaeumban dolgozó elvtársak min- hon~pra alrg csrk több 3 . - Ft-nál, lehe!ővé
der;t r:regtesznek, hogy a szedésben, betütípu-- 'e~zr, hogy. nemcsak a gyógyszerészek, hanem
sok valtozatossagaban, elhelyezésben, szédési rnmc!en gyo!lyszer!ári dolgozó megrendelje és
keretekben kívánságainkat teljesítsék -c sőt, Jarassa -- luvatalos lapjáL
n~gy . tapasztalataikkal, tanácsokkal segítséA nag}! gyógyszeitáiak tulajdonosai váltog';'nkr e rs vannak. A lap külső csinosodásával '<illanul b - Ft-ot fizetnek havonkint míg
par huzamosan egy kér désben r en det kell csinál- a :o;pegyogyszerlárak havi 10 _J Ft-ért' kapnunk: az idegen szavak írásmódjában. Munka- Jak a lapol akkor rs, ha azt neavedévre előre
társaink, cikkíróink nem alkaln1aznak egyenlő kiildik be. ·
"'·
elvet:, egycse.k; r.agaszko?nak az idegen nyelv
. Tuáatjuli .. l~a;/áisainkkal, hogy Kiadóeredetr helyesuasah?z, masok mindent magya.hivatalunk
a JOY'oben nem kiild ki pénzbeszedő!:
'_?san, fonebkusan nnak. Akad azután olyan
ko~ler;reny r~, ,a;rrelJ;ben a szerző vegyesen hanem ~sekkct. mellekel minden egyes laphoz'
hasznalJa a ket uasmodot, sokszor ugyanannál Ain lehat ezutan a mellékelt csekklapon nem
a szónál is.
'
kulcjr be kellő. időb~n a me~ielelő összeget,. azt
ugy kell tekm!enunk, mmlha nem tartana
. Ha a szaksajtóban köriilnézünk, ott sem rgcnyt
szaklapunkra
latunk egysé.ges képet A Magyar Kémikusok
LapJ a és általában a technikus szaklapok a
Remr!ljüli, hogy ezzel az új szocíális Jenddel
Ionetikus írásmódra tertek át Az »Orvosok han1~1 osan elérjük, hogy nlinden szakszervezeti
!"~PJa.<< az eredeti latin, illetve idegennyelvü tagtar su nk állandó olvasója lesz lapunknak
rrasmo~ot használja,
·
·
JYlz ebben a kérdesben nem akar uni< meievek
le~nz, de ana mindenl;éppen kéJjük munkatár. ~ it\ ~~c~ balin mepr'endel~se. _A Gyógyáruéitékesítő
saznkal, hor;ty ugyanazon ciHben következetesen -~.
\ . kozh, hogy a Sa echann lll-egrendeléséhez külö _
vagy az egyrk, vagy a másik írásmódot használiák ·a~ló megrendelés szükséges Nem f()ntos a régi szabLapunk a szabnai továbbképzést szolgÍ'!lj a vany Sac_charin megr_endelő-lapot beküldeni- hanem
szerepelJen .egyedül az űrlapo~ ezt
el~osorban -- marpedrg a kemiában, botani- csa_k e cikk bélyegzőjévellássák
el a gvógysz~része:
~daban, gyogyszertanban elkerülhetetlen az .gyogys~ertár
Ug.):ams az utób~i időben nagyon sol{ gyógyszerésZ
~ ege!l s~avak használata . Éppen azér t fontos napl_ m~gr~ndelésep~n írja .. el~ ~ Sac_charint, viszont
es ~zukseges ennek a kérdésnek a helyes meg- a P_:nzug7.1~a~g~tosaggal tor~tcno elszámolás céljából
(T p d/) ~ekunk kulonallo megrendelesre van szüksé(fünk mioldasa,
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Az Givos-Egészségügyi Szaliszuvezet április
16-án, szombat délelőttre összevezetőségi ülést híc
uott össze a SemmClwei.s-teiembe. Ezen az összevezetőségi iil.ésen elsőízben jelentek meg az új
üzemi bizott>ági titkáiok, de olt voltak a Népjóléti Minisztér í um és a Közoktatásügyi MinisztéIium küldöttei is. LlZ összevezetőségi ii/és középpontjában W e i l Emil dr. főtitkár elvtárs nagylJOnalú, átfogó, választási megnyilatkozása álli
An ól beszélt, hogyan kell beilleszteni a magyar
egészségügy fejlődését a szaeia/izmus fejlődésébe
A Szovjetúnió hatalmas példájál a hivatkozott
Nem másolunk -- mondotta - de fel akaijuk
használni az ő tapasztalataikat, hogy azt a mi
teJÜ/etünkön megfe/elően alkalmazhassuk Maj d
a felszabadulás előtti és utáni törvények vegiehajLásáróZ száll Ma a limdeletek a Magyal Dolgozók
Pállja akaratát hirdetik Mi, a szaeia/izmus
or vos ai és egesísegügyi dolgozói, a legnagyobb
/elkesedéssehJwjtjuk vég1e a Népjóleli Minisztér iwn Jendelet eit. Hangsúlyozta kapcso/atunkat a
Pálltal s annak a Jeményének adott kifejezést,
hogy mi, a, m(~gyar egészségügy. nún.den dolgozója, egy1e wkabb marxzstak-lenznzstak leszunk
B e s z é l t a tudományos státuSlól, me/y az
a11 a alkalmas lwtatóknak és tudósolmak lehető
seget nyújt munkájuk ininél teljesebb kifejtéséi e
kiegemlékczett a falu Oivosának és ezzel kapcsolatosan a falusi gyógyszeiésznek nelJe/ő szaepé1ő/ is
és vázolta, hogy az ötéves ter v értelmében eUűnik a
falu es a Vál os közölti határ Szálott a közegészsegiigy decen[l alizálásái ól.. A béke és a közegészségiigy
elválaszthatatlan vonatkozásail ól T ei mészetesen
nem akai unk egy új pusztitó bacillus- és atomháborút. De ugyanakkoi hivatkozott néphadseregiink elejére és fokozolt fejlesztésére.
C s á k á n y Gy öI gy d1 elvtárs unk komoly
e/mCZyedéssel vázolta a munkásság ünnepének a
jelentőseget a multban, a harcokat a multban, de
megmutatta a felszabadulás utáni minden egyes
szabad május kü/ön jellegél és kiá/lását is.
Vikol János dr. államtitkár az újtípusú egészségügyi dolgozói ól beszélt az ötéves teivuel kapcsolatosan Az új magyal egészségügy szociális alapjának /ei akásá1 ól. A munká1 ól, a fejlődi\I!I ől és az
életszínvonal eme/kedésélől. Megemlékeiett a tudományos státus életbeléptetéséről. Élmnnkásaink megbecsülésből és a Kossuth-díjas OJvosok1ól és egészségügyi dolgozóki ól.
N é m e t !r J án os az OT l ü j munkásvezó igazgatója néhány /w esetlen szávai köszöntötte, jómunkát kivánt az összevezetőségi ülésnek
Sz á n t ó Győigy d1, miniszteiÍ tanácsos
ari ól beszélt, hogy az ember ek általában nem hittek
a tudományos st át us 1 endezésében A tény azonban az, hogy ezzel ma hatalmas tudományos perspektíva nyílt meg előttünk Tudományos kádeIeink kiszélesítése, a magyal tudomány fej/ődése
Eddig csak gazdag ernberek dolgozhattak az egye ..
temeken, de többé nem Iesznick díjtalan tanái-
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segédek A 1 eakció ma is azt hÍJ eszte/i, hogy az
egész tudományos státus csak választási II ükk és
azt a választás után egyszeJűen vissza fogják
vonni. Kitél/ ezután iskaláink szociális ósszetételéie. Érvényesiteni kell a munkásság és a paI asztság szel epét és előjogait. De megdőlnek azok
az állítások, hogy az egyetem/e mái a jövő evben
csak. munkás és pal asztszáJ mazású növendékeket vesznek fel. 1\Jert, Ira mínden egyes ilyen tanulót felhozunk az egyetemie, akkor is csak a felveendők 35%-át él heljük el ezze/, -- 65% még
mindig megmai ad a haladó él t elm is eg gyermekei
számára ...Megem/ekezett anál is, hogy nemcsak
tudósok, Iranem fizikai dolgozók is bek ei ültek a
tudományos státusba.
Az épitőszándél<ú hozzászó/ások valóságos
peigőtüze alakult ld és az összoezetőségi ülés I észtvevői abban a Izzdatban távoztak, hogy jó niunkál
végeztek és teljes hittel belevetik magukat a most
következő lJá/asztási kampányba. Ahogyan
R á l! o s i elvidis mondotta · >)A választás : né·
p ünk kiállás a béke, nagy Cl edményeink és öléves
/ei v ünk mellett <<
.
Sugái'ZÓ }Jenieilliut állítottalí elő.. lVieni ei fi an eia
kutatónak sikerült a penicillinhez gyártás közben
egy rádióaktív kén változatot (az ú. n. 35-ös kénizotópot) vegyiten i J\-Uvcl c sugá r zóan:y ag útját a
szelVezetben pontosan követbetjük röntgenernyőn,
az új vegyület felvilágosítást adhat arról, hogyan
terjed cl és hol, hogyan hat a szervczetben a penicillin.. (Chem Eng News . )
~---·--~-
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Fizikó-kémiai módszerek a gyógyszervizsgálatokban
A vegyiparnak 3.z a nagyarányú fejlődése, amely.:.ri.umaiban a gyógyszeranalizisben legképzettebb és
nek tanui lehettünk az utolsó ötven év alatt, tenné- leggyakorlottabb vegyészel{et és gyógyszerészeket alszetszerűleg magyarázatul szaigál arra a tényre, hogy
kalmaztál{, akik csak ebben a munkakörben dolgoztak
a gyógyszergyártás lassan-lassan kinőtt a gyógyszerés akik igyekeztek a lehetőségekhez mérten a gvógytári laboratóriumok keretei közül és helyette á gyárszeranalitika fejlődésével lépést tarta'.ni. A g)Tógyipar soha nem gondolt fejlődésének lett az alapja
szeltárban dolgozó átlagos képesitésű gyógyszerész
A régi idők szükebb ·ismcretköre, a kémia gyermekviszOnt a gyógyszeranalizist a gyógys~.t:rck készítése
kora szervcscn összefüggött a gyógyszerek készítőiés kiszolgáltatása niellett mint harmadrendű elfognek ism etetkörével és a gyógyszertárak labo:ratór;imni laltságot űzte, ill elhanyagolta és elinek következtéadottságaivaL Ebben az időben a gyógyszerész volt ben az egyetemen elsajátított eziiányú tudását nem- mondhatnók - az egyedüli természettudományos csak hogy nem fejlesztette, hanem rés'zben el is feledte.
alapon képzett ember, akinek foglalkozásánál fogva
A teljes igazság kedvéért meg kell állapítanunk, hogy
módja, sőt egyenesen étdeke és.kötelessége volt, hogy
ezért a felelősség 11em egyedül a gyógyszerészeket
a kémiáv::d foglalkozzék. A kémiána){ ez a hőskora illeti, hanem jórészben az egyetemfidképzési rendszert
összeesett a gyógyszertári laboratóriumok aranyis, amely sok ttkintetben elmaradt' a tényleges fejlő
korával Kés(ibb a kémiának a gyógyszergyártástól dés mögött. Ezt a hibát az illetékes tényezők felisfüggetlen fejlődése, az egyetemeken a kémia tanításámetve, új kiképzési rendszert vezettek be, amely hinak a gyógyszerészettől való elkülönítése mindjob- vat va van a mulasztottakat pótolni és az élethe kikeban háttél be szorítoita a gyógyszertári lab9ratóriu- rülő gyógyszerészeknek a korral lépést tartó ehnéleti
nlok ilyen irányú tevékenységéL Mikor azután a
tudást adni
gyógyszerkémia fcjlődése mind bonyolultabb felépi·A tudományos intézetek és gyárak laborató1iumi
tésü gyógyszer ek előállítására Vezetett, ezeknek a készívizsgálati módszereinek fejlődését nézve és 1 az okát
tése is a gyáripar kezébe került, amely költségesebb,
kutatva, vissza kell térnünk és ismét rá kell mutat··korszerűbb berendezésével alkalmasabbnak mutatkonunk a kémia hatalma's fejlődéséte. Az a lendület,
zott erre a célra, mint a kezdetlegesen felszeren gyógyamely a vegyipar minden ágában jelentkezett, arra
szertári labora~óriumok .
kényszerítette a gyárakat, hogy a legkOrszerűbb eljáAmíg a gyógyszetként használt kémiai készitmé- rásokat alkalmazzák, hogy átaikkal s készítményeik
nyek előá\lít<;'t.sa, sőt később a kiszerelt formában for-- minőségével a versenyt tattani tudják. Ugyanezt a
galomba kerülő gyógyszeres készitmények, a .gyógy- fejlődést kellett a gyátak vizsgáló laboratóriumainak
is mutatniuk, részben, hogy a mind tömegesebb vizs·szerkülönlegességek készítése is a gyáripar kezébe
került, addig a készitmények jóságáért és tisztaságáéit
gálatot el bjrják minél gyotsabban végezni, részben,
való gyógyszerészi felelősség alapján azoknak ellen·hogy a fokozott igényeknel{ mind jobban eleget tudőrzése azonos~ 4gukat és tisztaságul{at illetőleg a
janak tenni
gyógyszertáli h boratóximnok munkakötébcn maradt.
Az analitika klasszikus módszeteinek a fejlesz1\Iégpedig nem i' olyan fcladatként, amelJ.rnek. elvég-_:
tése egy ideig ene a célra még megfelelt. Késöbb azon ..
zése a gyógyszer~\sz akaratától és tetszésétől függött,
ban a smozatos vizsgálatok elvégzéséremind több. és
hanen1 amelyet hivatalos rendelkezések, a gyógyszertöbb olyan módszert kellett kidolgozni, amelyek kükönyvel~ kötelezűen előírtak. Ennek az ellenőrzésnek
lönleges bm endezést és felszerelést igényeltek Ez a
természetesen olyannak kellett lennie, amelyet az
tény - bár. még n1indig klasszikus értelemben vett
előüt felszereléssel rendell{ező gyógyszeitári labora·analizis területén vagyunk - mind költségesebbé
tótimnol{ban az átlagosan képzett gyógyszerésznek cl
tette a laboratóriumok berendezését. Ezen a ponton
kellett tudni végeznie.
a gyógyszertári laborató1iumok legnagyobb részének
A gyógyszerésze}{ i1ycn irányú kötelességétől
már természetszerüteg le kellett maradnia
fiiggctlenül a gyáriparnak is érdeke volt, hogy készít·
Nem is a gyógyszetvegyiparban, hanem más
ményei megbizhatóak legyenek, illetőleg megfeleljenek
speciális iparágaknál~ amelyeknél a meghatározások
azoknak a követelményeknek, amelyeket a gyógyszeregész szűk ter:ülehe szorítkoztak, de ugyanakkor
könyvek, vagy egyéb előirások megadtale Ugyancsak
nagyszámú és sokmindenre kiterjedő vizsgálatra volt
fontos volt a gyártáshoz használt nyersanyagok tisz-szükség, már a fenti specializálódás scm volt elégtaságának a vizsgálata, sőt a gyártás folyamán az
séges. Tömegvizsgálati eljárásokra volt szükség,
egyes gyártási fázisok ellenőrzése is. A gyógyszertát ak
amire már a klasszikus analitika nem tudott módszert
és gyári laboratóriumok ezirányú ellenőiZő munkájá·adni. Ekkot kellett olyan utakat ketesni, amelyeken
val páthuzamosan a gyógyszerelt gyártásának és for·"
a gyorsaság mcllett a követelményeknek megf~lelő
galombahozatalának ellenőrzésével megbízOtt állami
pontossággal, lehetőleg automatikusan, keyés munka·
intézmények is belekapcsolódtak ezekbe a vizsgálacrqvel lehetett a kérdést megoldani. Erre a lehetősé
tokba. A gyúgyszeranalizisnck ez a 3 irányú tagoltsága
get a fizikai alapon álló vizsgálómódszerek adták meg,
szintén hatalmas fejlődést _ eredményezett, amely,
sajnos, ismét a gJ ógyszertáii laboratóriumok analiti- amelyek 'az anyagok egy bizonyos sajátságára vonatkoztatva általánosabban alkalmazható eszközne}{ bikai munkásságának a lemaradását eredményeZte
zonyultak
Ha ennek az okait vizsgálju}{, aklwr legelsősorban
1\laguknak a fizikai mérőmódszereknek az alkalazt kell telüntetbe vennünk, hogy a gyógyszertár mazása egyáltalában nem volt ismeretlen a klasszikus
mint kisüzem ·- anyagiakban sem a gyárakkal, sem
értelemben vett analízisben sem. Gondoljunk csak
az állammal nem vchette fel a versenyt, amikor laboaz olvadáspont-, forráspontmeghatározásokra, frak ..
ratórimnának a felszerelésére került sor Meg kellett
cionált desztillációkra, elektroanalizisre stb., mint az
elégednie azzal a berendezéssel, amit kötelezően elő··
analizis megszakott módszereire . Ezeknek az alkalma-·
írtak a tendelkezések. Ezeknek a rendelkezéseknek
zása még nem jelentett különö'sebb apparativ felké .. ·
pedig számot kellett vetni azokkal a lehetőségekkel is,
sz~ltséget és viszonylag egyszerűen felszereJt labora·:
amik egy kis falusi gyógyszertár anyagi és egyéb adottságaiból származnak. Sőt legtöbb gyóKyszerész még tóriumokban is lehetséges volt. Később azonban, főleg
a fényjelenségekkel kapcsolatos sajátságokon alapuló
ezeket a kötelezettségeket is feleslegesnek, súlyosnak
vizsgálómódszcrek kialakulásával, mipd komplikáltartotta és bizOny igen sok esetbell a vizsgálatokat
tabb és költségesebb eszközök ketültek forgalomba,
elmulasztotta . Ezzel azután mindjárt rá is lehet muamelJ'eknek beszerzése bizonymár az ed_dig még jól fel·tatni a másik okra is, amely a gyógyszertári Ja:boraszerelt laboratóriumoknak is anyagi megterhelést
tórimnok lemaradását m'égjobban meggyorSitoHa
A gyárak és a tudományos intézmények laborató- jelentett: vagy egyenesen IChetctlen volt.
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,
ilánya mind jobhan :.re'~
.''IZ~g;;tlatoln:.ak ez az
Ilyen körülinény 1 1 .. ..
.
.
privilégiuma lett Ug r· c 6 yes vrzsgalolaboratóriumok
sz ik, hogy ezeknek az·e, ~ ,~ozo.!t, te;nnészetesnek lát
kutatómunka is,· ami'1 ~ 111~zcn a I.~~lyek.en folyt főleg a
kalmazását és az új UJ 1r_::s~alomodszez·eknek az altett tekintettel azokra" a ~o~t. ~1\~I,_ SaJnos, nem leh~
nincs mOdjában 'mind~~k.0 ~~{ke 1 ~r~ló_ bánásmódot
nek nem· volt ll1ódjliVIJ
a o{ a ormr!.lokra, amelyeknem a gyakorlO
ó
n;e e Sa]atítani és főleg
eszközöket beszetezni" Án ~ze ~et a k?ltséges, modern
gyógyszerészetnekg~ ~~~~~-~re.sznek . I\Tivel azonban a
kettéválására mut t · . vrzsg~Iatok Ilyen tennés:Zetű
letc, nem lehet közömbös la IS1J1eiete az egyik fő piJ ..
,
g,· orr"'Sze
' ..
k e d ese
is· amely aur:> ea\·es
t:>~. ·
"".;' ,- l.i{Oll)vek
intézakai-e vagv tud-e lé , t t a gyo~yszerész előtt, vajjon
.
"!' '.,
t:>yanana
a
gvog"'
..
,
vrzsga o cl]arást
tu" fi"LLC t 1e1 · eo.y eg-vs·
." ~.; szene
sával, ha g\ ak<;nlatili;~ ai_tai~I a kémia előrehaladá
·
. "bb to. bbfele
t .I,ve b b eszközökkel
is elvé~e Í t~~.; ,zei u et, 'Primi- A követkeZőkben célu~k e{n IS, .. e.Jegal_ább elméletileg.
pontosabb Inóctszert amel t> z le ?, es egy korszerű
nek az új eljárásoknak cse~z.. ~?.}?den I$n;crtetni ezektóriumokban ~lkah1~azhatb~ esak ]ol felszetelt labora~ kg·lmazási lehctőségét.' z {Ozo .. nek a len:y-cgét és al-

a

1

F!ódaa I ~t ván di

A szárazanya
a tartalom ,
.
b
•
es a szesz I.:oncentrá . , I .. .. ' ..
.. ,
telnntettel a tinctm·ák ellr. , c~ot' ~ozotb osszefuggesé
,.eszi e:-ere
. A Ph. Hg. IV. iöbb d!
.
,
,
Invonattartalom me határ , ?g cse~ebe.n előírja. ·a· talos hőmélsékleti el
f l ,
n_ak. nevezzük annak~ mara~z-~sát. lll~rvo!l~ttartalom im t alma 24 óra A1z .meg e ~lő _leg:y en; ~ kivonás
1
seget, ~nelyet akkor ka )linJ e nak szazal ck os m~imYi· nat n~m különbözik a~ °~ .5~-~~5-' b~!~ :{es.zrtet,~ ~dvo
folyadekkal meghatáraiott {, 1~-~ egy dro&<:t valamely ~z oldoszcr egy részes \'el - ..
l\h.' el a szurcskoi
nyert oldatot bcszárítjuk << mo on kezelunk s az igy Is a szűrőben
,
~cg~}U aluvonategy 1·észe
móctszert hasznáifa~l~zorptrve megkötódik,, aliquoiAz általános tudnivalók
f .
olvashatunk hogy
.
c e]ezelbcn csak annYit
~lif:ásotm. tehát ~ köv·ctkeiö \·olt .
t~ f o;)
'
'>8zcsz<<
elnevezé
i'
·
•
er
;o sz eszt j elent Esze .
. · s o;neny (90
,.,
c.,rogo lllaradék nélkül a ·., ·:
..
imíalo~n meghatározásakor r_mt i~h~t a szarazanyag- elorrt fmomságura pmítottam 1 g-_yog) szeik~nJ.-Vhen
végezm a vizsgálatokat A~~- 90 Yo os alkohollal kell m~ghatározandó anyagból ma· dO r.::~)ot le,!llei ~cm a
konyvlink már nem inté~ke~~~l azonban gyógyszer- ?O /9-os alkoholt adtam h~zz•' l, '1 _g,_ 10, Illetve
h~gyan íorténjék; menn i 1 ' hogy a m~gha1ározás allm, közben többször .. -a·, cs 24- orat hagytam
mllyen 1ínomságú le
drogpor~ mér]u11k, le, az rőjű tölcsér} eJ
,
osszcra:-~tam. 8 cm álméhozzá, mennyi ideig vlJ ~· mem.1y1 .szeszt adjunk dé_k_ 25 g-át )sz~rN(~~~~~f~ 01.\ megs7;űr.~len~, és a szürc:profcsszor javasiatáJa foe~[~~~ \krvonnst. stJ_> Lipt.ák t~n~_, lllajd állandÓ ;úl~Iil~ebe_n -~Jzfurdon beszárítotklhulés után mérlelll. ·· · SZatl ttam 100 C0-011 és
A meghaf..átozásr, ::>
,?z a.m a kerdessci
0
~roda_lomban A 'bCI~~~~~tJő
modokat
találtam
az
Az ~lábhi táblázatDan kö:döin
vizsgálataim
eredmé11yct.
altalaban egy giammba 1 "drogpor mcnnyiség(>l
'A Ph Ha
a.porítás méttékét V n_~dJ~k m.c.!3' Kcctvcssy.dr.*
·
"" IV -ben hivatalos droQ"o]•
._., ~ szarazanJ·ag
~rpiák dr.** 50 g kivo~ót'la~nu, szitaban adJa meg. tartalma·
VISZont 100 g-ot Az . z 0 ) a~ck.~t adat hozzá, más
Név
meg Majd szűré~t kellav~~tas HiCJei 24 órában adják
Ph Hg IV Vi?.sg.
Vizsg.
részt nem kell felhasznál 1 .e~nunk A~ első 20 kcm cs
sprr
70% sp a 90 ?lo sp ü
viszont másutt a sz·u, ,. dll. ( sak a, masodik 20 kcm-t
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1
" · 1{ es
, mcrjuk · Ez e{et
parologt
'
'
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t,
,
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GS 20% ()7 67%
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., · . ::!- kul?nhseget akattam
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8%
aciher
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WG9%
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'30% vizes 2120 °,(
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1'3
oP
"
'
l()
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15%
. , .
'
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, '
.,
,"
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· , '
h
,
I cse cor ne ér hess
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" 1·
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b'
·
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Punicae granau
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279()~~
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Liquititiae tadi~
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"'
28 00%
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>
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.
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Al oe
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Név
Adonidis ver llalis
herba.
Centaurii herba
Hernimiae herba
Sennae folium
Stramonii folium
Trifolii f-ibrini
folium
Uvae ursi folium

70%spii.
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90% spir

20 90%
29 61%
1914%
3109%
24 85%

2191%
3219%
14;30%
27·41%
2132%

spOO%

2120%
47 08%

45 88%

!Rendefeteft
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lehetőségek

a gyógynövénytermelésnél
Az utolsó évtizedek tmlományós vitái folyam'án
a 1\Uesurin-\\Tilliams-----:-I~iszenlw-iéle elmélet nemcsak
ldséileteklwl, de a mezögazdaság mindennal)Í mrakor[atában is JJebizonyítntta ielsöbbrendüségét a \\leisman-·J\Iendel-1\lorgan által liiJ'(letett,. a változat.Iannak és megváltoztathatatlannali vett .öröldési rend
pu$zta· leírására szorítkozó ieJfogás fölött. Gyógy ...
szerészek ...:-!imára önként vetödilí iel a líérdés :
hogyan lehetne az új módszerelmt a g~rógyá.szati
anyagokat -sznlgáltató növények termelésénél allm)nuizni? A líntatás itt liülönösen b: ét irányban fol!'ImtiÍa.
Egyrészt - e líérdést ll!ár Turi Pál dr. adjuniitus is
fölvetette február 28-i eiklíében ·- meg lwllene vizsgálni hog~ran ·lehetne hazai gyógynövényeink ható.:.
anya{.tar·taÍmát emelni. Elsösm·ban az értélms alkaloidákat atropint, morphint, ergotamint stb., szolgáltató
és a g'yáripart is foglalkoztató növényeket lwllö szempontbÓl vizsgálat alá ve?ni •. ,És eze!! túlmenőlep
érdmnes volna megvizsgálm, vauon a faJdag egymástol
nem túlságosan távolesö, alkaloidákat tartalmazó
növéi1yelí (például solanaeeae) líöziUti, l\liesurin által
líidolgozott vegetatív kel'esztezés hogyan bei()l~.rásolná
az allmloidat tartalmat. 1\-lásrészt - és ez a kérdéskomplexmn még nagyobb távlatokat ll!'it.hatna meg az úg~rnevezett vegetatív közvetítés módszerével,
melvnei{ segítségével sikeriilt l\ficsurinnak délen termő
növénvfajtákat. mcssze észalwn meghonosítani, meg
kellénC kísérelni egyes délszalíi gyógrnö\'ényelí meghonosítását. Fölösleges hangsúi!rozni, hogy egy ilyen
kísérletsorozat sike-re mit jelentene a gyógyászat,
mezőgazdaságunlí, gyógy~~eé~z~t.i ~paru~~' gazd!s~gi
megerösi.idésünk szempontJah ol. falan u topiának tumk,
de nem lehetetlennek, hogy gyáraink hazai gyógyriövén!'elíböl állítják elő- a cocaint, pylocarpint, strophantint Xagyszerű feladat volna botanikusaink részére
karöltve a hatóanyagtaltaimat ellen~rzö gyóg!'SZCI"észekkel és- iejlödö gépesített' mezögazdaságunk szakembereivel. Lehetséges, hogy a ldsérlctek negat.h:
eredménnvel zárulnak; de siker esetén a megnytlo
perspektíva olyan óriási, hog~-' a kérdés tanulmán!rozásának elhanyagolása vétkes mulasztás volna.
llatolcsy Györgr.

kilztársaság

lwrmányának 3.390/1949.

Korm" számú rendelete a Gyóg~rszerészek Országo!i

~z e~edmények- eltér ő ek, vagy~s ~- kivonási eredmény
és igy a- szárazanyagtartalom rs fugg 'a szesz koncentrációjától.
Kü!~ö~di y gyógysze~kön~veket tanul-mányozva (V. svaJCl, V I. olasz, X. sved, III. belga,
VI. német, VIII. angol) nem találtam utalást arra
vonatlmzóaú, hogy növényeknek n:eghatározza a
gyógyszerész a sz~ra~a~yagt~rtalmat ..
- Javaslatom a keszulo Ph. Hg. V.-hoz a következő:
,
, ,
1. A szárazanyagtartalom meghatarczasat ~lym~
szeszkoncentrációval végeztesse, me1lyel az rllető
drógból a tinktura késZüL
.
2 . ·Az általános fejezetben szabatosan ad]a meg
azt az utasítást, mely s2erint a sz:ftrazanyagtartalmat
meghatározó vizsgálatokat végezni kell.
'
(Készült a budapesti Pázmány Péter Tudomá,nyegyetem GyógyszerismHeti Intézet~ben . )
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Jólél-i Alapjának megszüntetése és a g_:yóg!7SZel"észek
nyugdíjlim-rének I'endezés~ t.árgyaban,.
A magyal köztáisaság kmmánya az 1946: XVI
te. L §-ában foglalt és legutóbb az 1 9~8 : L VI_ tc 1
§-ával meghosszabbított· fclhatalmazas alapJan a
következőket rendeli:
L §, (1) A 307/1935. B. M. szám ú rendelettel
(Rendeletek Tára 330. oldal) lé~e~ített Gyógysz~rész~k
Országos Jóléti Alapja (a tovabbiakban : GYOJA)
megszűnik..
_
.
..
_.
(2) A GYOJA lninden vagyona, Joga, koye~elese
és kötelezettsége a (3) -bekezdésben foglalt krvete~~el
a 9.040/1948. Korm szám ú rendelettej (Magyar Koz:
Jöny--Rendeletek Tára 197. szám) létesitett_Áll_amr
Vállalatok Központi Nyugdíjpénztára (a tovabbwkban : Központi Kyugd.jpénztár) száll át
(3) A GYOJA tulajdonában lévő >>Kazay _End_re
Gyógyszeiész Otthon<< tulajdona az Orvos-Egeszseg,...
ügyi Szakszervezetre (a továbbiakban: Szakszervezet)
száll át. A Szakszelvezetet illeti a >)Kazay Endre
Gyógyszerész Otthon<< fennta;tására a. közfor~a]mú
és intézeti (házi) gyógy~zert~!ak. tu~:;Jdo~os.m ~Ital •
a 2. § (1) bekezd~sbcn emlitett .~ar?,lek (Jarulek _atalany,~
összeg) 20 %-ának megfelelo asszegben fizetendo
hozzájárulás is
· (4) A (2) és (3( bekezdés alá eső ingatlanok t.u_lajdonjogának telekkönyvi bekebelezését az" llletel~es
teleld{önyvi hatóságtól a Közp_ol]ti NyugdiJpél~ztar ~
illetve a Szakszervezet kérelmezi es azt a telekkonyvJ
hatóság a: jelen reride]et alapján foganatosítja.
(.5) A GYOJA megszűnés~vcl k,apcso.la~o.s ;ragJ:~m-,
átruházások és okiratok a vagyonatruhazasi, Illctoleg
az okirati illetél{ alól mentesek. Ugyancsak meniesek
a megszűn~ssel kap~s9laiba!:l e}Ötcrje~z~~t.t ~eadv,á
nyok -a közigazgatasi cs a torveny~~ezcs.I Ill~tek_ ~.lol,
a megszűnéssel kapcsolatos teJckkonyvi' be]egyzesek
pedig a telekkönyvi illeték a_lól;
. .
.
. .
2 §. (1) A közforgalmu es az mte~.etr (haz")
gyógyszertárak tulajdonosai,, illetőleg felelos veze~Ol
a 193.100/19~6 N. M... ~zámu r_endelet (M~gy~r KozIöny 202. szam) alapJan megallapitot~ Jarulekokat,
íllctőleg járulék átalányösszeg,et ~z ,_emlitett r~.ndelet~
ben meghatáiozott módon es 1dobe~ a ~{o.zponh
Nyugdíjpénztár r észére kötelesek bef1zetm
(2) A járulékok (járulék áta~á,_>Yösszeg!!k) ,mél·
tékét a jelen rendelei hatálybalepeset koveto hat :t:o:
nap eltelte után a népjóléli miniszter a Ga~dasa.gl
Főtanács főtitkárával egyetértve ú,jból megallaplthatja
3 §" Az 1. §{3) beU:ezdése alapján a Szaks.zpvezet tulajdonába került a >>Kazay Endre Gyogy··
szerész Otthon<< fenntartási költségeit elsősorbu.n az
ott elhelyezett személyek nyugdíjának 70%-ából,
továbbá az 1, §(3) bekezdésében említett hozzájárulás
összegéből kell fecte'zni Amennyiben a nyugdíjak
70 %-a és az cmLtett hozzájárulás a fenntartási költségeket nem fede~n~, a 2. ~ alapján fizett:;n~ö j,~rul~k
ból a népjóléti m1mszter altal a Gazdasagi Fotanacs
főtitkárával egyetértve meghatáiOzott összeget kell
ene a célra fordítani.
4. §. (1) A Központi Nyug;díjpénztár tagjainak
sorába kérelmükre fel kell venm:
....
a) minden közforgalmú g) ógyszeriár felelős
vezetőjét, hatósági k?zelőjét, továb):lá, bárhol ~lkal!lla;:
zottként, gyógyszereszi sza~~b:;t v_ago J?-U~rkat iVegzo
g;y ógv_szer észt. és gyakornok! vegbizonyitvannyal re~
delkiz6 gyógyszerész jelöltet, !l _Szak~zervezstnel,
cryóg,. szerész jóléti intézményeknel es gyogyszereszek
~Ital~ fenntartott eg-yéb intézmén7eknél alkain:az<;~tt,
g:yóKyszerészeket vagy gyóJ~ysz~resz gj~ako:w~kl veg~_ \
bizonyítvánnyal rendelkezo ·gyogyszeresz Jelolteket ·

, b) a k~zforgalmú. gyógyszertáraJt. segéds,zemélyzetet (laboransok, technik-ák) ha e minőségükbenJegalább öt évig működtCk.
'
·
·
. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt tagoknál a já·
rJilekalap az az_ összeg, ·amelyet a felvételi kérelmükben magt;k meghatároznak, de.nem lehetmagasabb
a kollektiv szerződéS alapján járó alapjavadalmazá~·
suk 70% ·ánál, azoknál a tagoknál pedig,- akik a felvételle irányuló kél el eni előterjesztése időpontjában
a 4-5. élet-évüket már betöltötték, alapjavadalmaz-ásuk
50%-ánál. Az alapszabályszerű jáiulékot maguk
'Viselik.
,
(3) Ha az (1) bckezdésben- meghatáu}!':oit sze··
mélyek a Központi Nyugdíjpénztárba történő 'felvételü~et a jelen rendelet hatálybalépését követő
hat hónapon belül kérik, úgy nyngellátásra jogosító
idejükhöz az 1935. évi június hó 1. napjától köZfOrgalmú és intéz-eti (házi) gyógyszertárban gyógyszerészi (gyógyszerész gyakornoki), illetve segédszemély~
zeti (laboráns, technika) alkalmaztatásban eltöltött
idejüket hozzá kell számítani.
(4) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek közül
azokat, akik a jelen rendelet hatálybalépésének idő
pontjában munkanélküliek, az (1) bekezdésben meghatározgtt munkakörben való munkábalépésüktől
számitott hat hónap alatt előtcijesztett kérelmükre
szintén fel kell venni a Központi Nyugdíjpénztárba.
Az ezirányú ~$:ér elmeket legkésőbb az 1952. évi június
hó 30. napjáig lehet e!őterjesztenL A (3) bekezdésben
foglaltakat ezeknek a személyeknek a vonatkozásában is alkalmazni keJI.
,
(5) A (3) bekezdésben foglaltak szempontjából
nem lehet figyelembe venni azt az időt; amely idő
alatt eltöltött m unkaviszóny alapján az alkalmazott
bárhonnan hyugell~átást élvez, illetve erre jogosultságot szerzett, vagy amely időt nYugellátási a jogosító
szo1gálati ideje szempontjából már bárhol beSzámítotlak.
(6) Ha az alkalmazott a Központi Nyugdíjpénztárnál rendelkezik már tagsági idővel, a (3) és (5)
bekezdésben foglaltaknak figyelembevétel~vel a11{almazási idejét csak úgy lehet tagsági· idejéhez hozzá·számítal!,i, _J:;a k,ötelezi rhagá~ arra:, hogy az alapszabá]yszeru ]arulekot maga vrseli.
5 . §. (1) A Központi nyugdíjpénztárba kérelm ük
alapján fel kell venni azokat az önálló v,ezetésre
képesített gyógyszertát tulajdonoSokat is, akik gy ó gy.
szerészi munkakört ellátó állalldó alkalnlazottat az
1948. évi január hó L napja óta nem tarianak '
__ (2)_ Az (1) bekc~désben meghatározott tagoknál
a Jarulekalap az az os~zeg, amelyet a felvételi kérelmükben maguk meghatároznak, de nem lehet magasabb 630 forintnáL Az alapszabályszerű járulékat a
tagok maguk Viselik.
- .
.
6. §. (1) Azokat a személyek~t, akik utoljára a 4
§ (1) bekezdésben felsorolt munkakörök bármelyikében v,oliak alkalmazva, abban az esetben, ha a jelen
rendelet hatálybalépését közvetlenül megelőzően a
GYOJA-tól a 65 életév betöltése vagy rokkantság
CÍ!f!én, segélyben részesültek, a Központi Nyugdijper:z!ar~.ól nyugellátáspaü. kell részesíteni. -A nyug··
ellaias osszege
egysegesen havi 250 forint.
••(2)) ~zokna~ a. személyekn~k" az öz':'~gyét és
1
aivmt, aink, e!halalozasukat megelozoen utol]ara a 4. §
(1) bekezdeseben felsorolt munkakörök bármelyikében volta_k alkalmazva, abban az esetben, ha a jelen rend~leth.atalybalépésétközvetlenülmegelőz6en a GYOJAtol ak~r m_~guk, akár ·._férjeik, illetve szülőil>: segélyb~n reszesu.ltek, a Központi_ Nyugdíjpénztártól -szin··
t~n ny.~gellatásban kell részesíteni. A nyugellátás egys~&es ?ssz~ge_az özvegyek részére_havi 165 forint, a
fela~·vak re_szere havi 40 forint, a teljesárvák részéíe
ped~.g hay1 80 forint. Az özvegyi és félárvajáradék
egyuttes osszege a: havi 250 forintot nem haladhat]· a
meg. ·
(3) Az (1) és (2) bekezdései< szelinti nyugellátás
csak azoknak a s,zemélyeknek folyósítható, akik aJkalmazá.~ban ne_m. all.anak, továbbá keresetüknek, _jövedelmuknek, Járadekuknak, valamint a jelen -!-'endelet

alapján jáió nyugdíjuknak egvüttes összege a havi
WO forintot nem haladja meg. 'í:-Ia ez az együttes ösz ..
sz~g ~havi ~.o o forinto~. meghaladja, a ny~g?-íjat olyan
mertck~.e cso~kentett asszegben kell folj'OSitani, hogy
.az egyu~tes osszege a _400 forintot ne haladja meg.
A,menny1ben a nyugdíJas tehetetlenségi járadékban
~~szes:t-U, a hatá~.összc:g _szcmpontjá_ból a tehetetlenségi
]arad~kn~k .az ?regseg1 (rokkm;tsagi) járadékat meghalado reszet figyelembe venm nem lehet
(4) Azoknak a 65 életévüket betöltött, vagy I ok·
kant R.Y ógyszcrészeknek a részére, akik nem tartoznak
az (1) bekezd~s hatálya alá (gyógyszertárak volt tulajdonosai, bérlói, haszonbé'rlői, haszonélvezői) ha keresctü,k vags jövedelmük nincsen, tekintet nélkül arra,
hogy a GYO.JA-tól részesültek-e segélyezésben;
továbbá azoknak a 65. életévüket betöltött vagv rokkant sz.emélyeknek a Iészére, akik utoljára a 4."§ (1)
bekezdesben meghatározott munkakörök lJármelyikében voltak alkalmazva, de a GYOJA-tól segélyben
még nem részesültek, a népjóléti miniszter kegvdí_j
folyósítását engedélyezheti.
(5) Azoknak a g~yógyszerészi pályán n1üködött
személyeknek az özvegyei és árvái részére, &kik nem
t~rtoznak az (1) bekezdés hatálya alá (gyógyszertarak volt tulajdonosai, bérlői, haszonbéllői hasZonélvezői), ha kercsetÚk vagy jövedelmük nin~s tekin···
tet nélkül arr a, hogy a GyOJA-tól akár magui{ akár _
féyjei!{, illetve szüleik részesültek-e segélyezésbe{r; tovabba azoknak a személyeknek az özvegvei és á1 vái
részére, akik u;toljái-a a 4. § (1) bekezdésében meghatározott munkak9rök bármelyikében voltak all{almazva, de a GyűJA-tól segélyben még neln részesültek, a népjóléti miniszter I{(•gydíj folyósítását
engedélyezheti
(6) A (4) és (5) bekezdésben loglaltak alapján
kegydíjban részesített személyek -I észéle a kegydíjat
a Központi Nyugdíjpénztár a (3) bekezdésben fogJaltak f,igyelembevételével folyósílja
_ 7._§ (1) A 4-6. §-okban felsorolt nj ugdijpénztáti
varoman~·_asokkal, illetve nyugdíjasokkal kapesolat,ban a Kozponti Nyugdíjpéi~ztár Alapszabályának a
Jelen rendelettel nem elleutetes rendelkezéseit alkal··
mazni kell.
(2) Az 5. § (2) bekezdésében meghatáiozott
járulékalap határosszege tekintetében a népjóléti
, miniszter ?z~kség cseién a jelen rendeletben foglal, taktól elteroen reudclkczhetik.,
8. §.A jelen rendelet az 1949. évi június hó 1
napján lép hatályb·a ; ezzel egyidejűleg az 1935 : III
törvénycikknek a jelen Jendelettel ellentétes rendelkezései, továbbá a 307/1935. B. M. számú rendelet
a 308/1935 B. M . számú rendelet (Rendeletek Tá1~
·332. oldal), valamint a 193 ..100/1946. N . M .. számú
1 endeletnek a j elen I endelettel ellentétes r cndelkezései
hatályukat vesztik.
Budapest, 1919 tivi április hó 8-án.
Dohi István s k
miniszterelnök,
v

Az OTI levelesládájából. Az intézet Gyógvszei~
r.endelési Utmutatójában több mint 800 szabadon
r~.n~elhető ~:s~gysze! szelepel A főo~vosi enged élJ· hez
katott gyogyszen enyek a kel ül et i rendelőintézeti
ttszt\;iselő-orvosok
engedélyezése után bármelyik
gyó_g~·szertáihai: be\;állhatók. Csak a G:yógyszcrrenp.elesi l}t.~nutatoban nem sz-ereplő vagy néhány egé' szen kulonleg·es gyóg:yszer engedélyezése történik a
közp<:mtban és váltható ki a 'központi házi gyógyszertarban Egyébként közölhetjük, hog:y napokon
b~li.~l a ~~apás-u~cai.rendelőintézetben is ~egnyílik a
haz1 gyogyszertai es igy azonnal khálthaió lesz a
s~.a~rendel,ések által I~nde!t és főör\Tosi engedélyhez
katott gyogyszerutalvany Is. l\Ieg l\:ell azonban említeni, hogy a főorvosi engedélJ hez kötött Ky-ógyszerrecepteket az O TBA is esak a központban engedélyezte, sőt még vidékr-ől is oda kellett felküldeni az
i~yen. v~nyeket, .a. szükséges gyógyszerekért pedig
fizetni-kellett -az 1genyj ogosultnak.
-
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Új felelős szerkesztő

Rico. .Isacen szemcse : Rochc-Schefcsik
Biolax
dragéc : San Mollax dragéc : Spolio. Haemorr~
hoidalia supp.: T hallmayer Art in dragée: Wandel'.
\V aidheim tbl. : \'Vander. Aqua bisdest. inj . :· Bayer_
és Tsa, Certa, Chinoin, -Medichemia, Palik·, Rex~
Ricú, Spergely, Spolio, Szilágyi

Tekintettel ali a, hogy H a r a n g i Sándo!
kal/áJSunk a lap megindításától csak a legritkábban vett 1 észt szerkesztőségünk életeben, "A
2 718 B Veto. fcmina ptoph~;IarUeum, ~harmada!
Gyógysw éSZ<< új útJ a állilásánál szükségesnek 3 X 3 g~ F 6.70, 6 X 3 g~ F 10.70. Összetétel·
mutatkozotl, hogy új es tényleg működő felelős Hydrarg. m-·dijod-p-phenolsulfonic. 0.01 g, zinc.
sulfophenolic . 0 . 02 g, kal. jodat. 0.02 g, acid citric.
szerkesztőt állilsunk helyébe. Igy töitént, hogy
0.04 g;- sacchar. uvae 0.02 g, gclatina 0..41 g, ol.
Losonczy György d1 · k(l]társunk lett 'bcrg'am.gtt. r.,-ol. citri. gtt. I., glycerin ad 3 g glohuszaklapunk felelős szerkesztője. Losonczy dr. kal- lusonként._ Az engedély kelte: 194.9 mái-eius 17.
12!409 B+ Gentieid dragéc, \Vetol, oivosi rendctáJ sunkat nem kell bemutatnunk szaklapunk
oluasóinak Mindnyájan jól is1herik eddig meg- letre, 50 X 0 . 02 g= F 12.1_0 . Összetétel: Pvoktanin.
coerul.. (gentianaviolett) 0.02 g, sacchar. lactls-C.~9 g,
jelent cil<keit, melyek majdnem mindig a döntő amylmn solani O 02 g, stearin. 0.002 g, talclllll 0.008 g
időben mondták ki a döntő jelentőségű megállapigummi 'lacca 0.032 g enterosolvens dragéenként.
tásokal. Ismerjük azL a hatalmas munkát, melyet Az engedely kelte: 19i9 március 18
13.418 B EB Tehaminal puh-is, Chinoin, .;;nvpsi
a Gyájánál vegzett es amelynek csúcspontja a
rendelelre, 10 X 4 g ~ F 65 . 90, 50 X 4 g ~ F 322.40
Kazay Endre GyógysZCJ ész-Otthon felépítése, hol Osszeiélel: Acid p-aminosalicslie. 4 g tol<onként
öreg ka!lársainl< végre nyugalmas életet élheLnek. Az engedély kelte: 19·-19 március 16
13.419 B EB Tebaminal tabletta, Chinoin, oivosi
Ezen túl azonban van még egy szempont, rendeletre,
50 x 0.5 g= F· 5.5.90, 250 X 0.5 g=
amiéJt ör vendenünk kell, hogy ep pen Losol1czy = 223.50 Összetétele: ACid p-aminosalicylic. 0.5 g,
Gyö1gy dr. lwiLársun/ua esett a választás Tud- stearin. 0.025 g. amylum 0.08 g, talcum 0.0-1-5 g tahjuk, hogy Losonczy Gy ör gy d1 nemcsak gY.ógy- lettánként Az .engedély kelte: 1949 március 16.

Ujabb törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

szerész, Izanem oivos,

sőt

tisztioi vos is és Uyen

minőségbcn

jelenleg az 01 szágos ]{özegeszségügyi
Intézetnel dolgozik. Ma, amikol bekerültünk és
szer vezetileg benne vagyunk az Groos-Egészségügyi S~aksze1uezetben, különösen szahlapunk ICI ületen, az első és legfontosabb feladatunk, lz(lfl!J mr,
gyógysze1 eszek a munkánkban és célkitíízéseinkben minél komolyabban összehangol{Jdjunk az
o! vosokkal Ene a szelepre Losonczy György dr.
kalláJ swi/mál aliw/masabbat el se tudunk /<épze/ni . Természetesen ez az összehangolódás távolab/Ji vonatkozásban, de ugyancsak 'szaklapunk
Iweten belül, ugyanúgy fennáll a magyar közegészségügy minden dolgozója felé.
E gondolaLak jegyében koszöntjük Los?nczy
Györgyöt, szaklapunk új felelős SZCI kesztőJét es
kivánunk neki jó és e1edményes munkát
1ilos a lip-dragée iixuSítása, Az Országos Közegészségügyi Intézet közli, hogy a Diaebernia g~ógy
szerészeti és végvészeti .labor atoriumot az altala
eddig előállított "és forgalombahozott Tip-dragée
(Tsz. 133) clnevezésű gy ó gs szerkés~ítmény~nek a
forgalomból saját költségén történO ~1aladck~alan
kivonására utasította. Ez az intézkedes a szobanforgó gyógyszerkészítménynek a gyógysze~·tár~kban
és g) ógyárunag:y.kereskedésekben ta~au~.ato m~nd,eJ~
csomagolására vonat~ozik, tekintet nelk:Ul. a _gya!·tas~
számra. A Tip dragcet for galombahozm es ~rusüam.
büntetőjogi kö,:etkezmények tmhe mellett hlos
A + jelzés töllésc. Az 01 szágos Közegészségügyi
Intézet közli, hogy az alant felsorolt gy~gyszerk~szít
mén~yek + jclzését törölték,-- azok gyogyszertarakban ·a jö,;őben orvosi rend eh ény nélldil is kiszolgáltathatók :
Bm:crlax tbJ..: Bavcr. A.diianol emulsio: Boehringer_: Bianc. Keolaxu tb l : Ceria. Rapid dragéc:
Egger. Taxin tbl. : Éllő Primolax tbl. : Glück.
N"autisan gyöngJ, :-\ antisan supp babJ, Aautis~n supp
forte, .-l'\autisan supp nüte: :MagJ ar Gyo~'szer
SanudO" supp
I\iolnár. Laxoptin tbl. : NageL
~eoisolax tbl : Richter.
Haemorrhoidalia supp. :
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Törzslíönyvezett !Jyóg}'szetkészítményck engedélyezett
\áltozásai..
2.625 Becoz~rm inj., Schcfcsik, összclételhelyesbítés; natr pan'lothcnic helyett azonos mcnnyiségű
panthcnol. Az engedély kelte: 1949 március 8
2.253 Sanostol emulsiv, I-Iormon, összeiéielhel~'/esbítés; extr . .am ant. cc. helyett azonos mcnnyiség'ü extr. pomi Cc. Az engedély kelte: 1949máreius 8.
2.397 'frombogeu inj., :Ciachemia, összetétclhelyesbítés: diaethylacihylendiamid. a.-buiyloxycin-chonylat. hydrochlouc. helyet a-Buty1oxycinchonyldiaethylacthy1endiamid h:ydrochloric. ·A készítmény
+jelzése helyett ++ Az engedély !<elle: 1949
március 8.. .
1. i36 N eosti-ophan inj. 0 .. 5 mg, Egge1, összetételhelvcsbítés ; diaethylaethylenamid. a-])utyloxycinchÖnylat. hydrochloÚc . helyet-t; a-Butyloxycinehony1·-diaethylaet1Yylendiamid hydi ochloric Az engedély
kelte: 1919 március 8
Gyógyszerkészitméüyek helyesbítése. A készítmÓnyek nevében és összetételében a diaethJ-laethylcncliamid. a-butyloxycinchonylat. helyett a-J3utylo-xy·cinchony ldiae th y la e lhy lendirun id.
50.557 Hiaí\thylaetlr~-'lendimnid.. ry.:.Jmt~·loxyein
elumylat.um inj. 1.5%, Spergely,
50.615 ]}iaethylaeth~rlNtdiamid,
ry .. hutj·loxyehi...
clHmj'latum inj. 0.. 075%, Spergely,
J1.135 lliaethylaeth~.rlendiamid
a-but!;loXj·Cinclwnvlatum inj . 1 %, _Certa.
51.236 Diaethj'lacth~'lendiamid. a-hutyloxy<"ill·'
ehonylatuminj .. 2-%, Certa Az engedél~)' kelte:· 1949
március 8~
12 720 PcHI<H~nHm inJte in,j. Szántó, összetételváltozás· extr hepatis mcnnyisége i.5 mg-·-ról 8
mg-ra ei~clve. Az engedély kelte: 19-!9 március 12
Gyógyszeikészítmények he1yésbíiései, _J akit sch:
A készítmények összetételéhen a diaeíhylaetl~~·len
diamid. a:-butyloxycinchonylat
helyett a-Bu'lylo xvcinchonv ldiaethv1endiam id
" l OA 99 "Pereain" t hL 0.05 g,
1 O.500 Percain t lll. 0.1 o~
785 PercainadrenaUn inj. O.. l%~
1.236 ~upercainal kenŐ(·s, a diadhJladh}·Ien-dlamid
a:-butylo:xy·cinehonylat. hydrochloric. helyclt
Y.- Bu'LJ:loxycinchonyldiaethylacthylendiamid

+ +,

h y dl ochloric A .készítményck +jelzése helyett
Az engedély kelte: 1919 fiáreius 8.
1949. évre pótlólag folvtatólagosan törzskönyvezett készítmény ek:
~
·
1.009 Prestobil kúp, lViagyar Gyógyszer,
628 Atophanrl inj. im.. , Schering,
1 222 Ataphan~rl inj. iv,,, Schering,
630 Cylotropin inj . im . , Schering,
1 223 C~riot.l"'pin inj .. iv., Schering,
2.363 Ptogyno:q D csl:"pp, Schering,
12.969 nms~Iectan !')'ran . Schering,

Lejárati

időhöz

10.378 Uroseleetan B inj. SChering,
10-380 Ur·Otropin inj. 40% Schering,
1 436_ Sulfoderm puder Schering,
13 260 Compr .. atropin. sulf .. lj3 mg G yógyszer·A
gyártó,
13.251 Compi.. nitlogl!eerin Y2 mg Gyógyszer··
gyártó,
13.373 Dieaptol inj. 10% Chinoin,
21 i2 Lukullin dragée \V and er,
12 4 73 Colielllill diaehylon Bei er sdorf,
12.538 CollemJIL hydrargp·i- 20% Beieisdorf.

kötött gyógyszerkészítmények

* 51..886 Acid. ascorhinic. szárazam p O·1 g
Ccrta 2 - 2386 Acid ascorbinic. inj. 10% F . N,
Rex 2 . --:- 2!08 Acid ascűrbinic. inj. 10% Sper·gely 2. -.60 009 Actinomyces (sugárgomba) vakcina
Phylaxia 1 '/".- 1599 Adigan inj. Richter 2:. - 1601
Adigan soL Richter 2 - 1602 Adigan sup p. Richter
2. -1603 Adigan tb l Richter 2 -51.072 Adrenalin
hydrochloric. inj. 0·01% Certa 2.- 51..498 Adrenalin
hydrochloric. inj. O 025% Certa 2 - 51.501 Adrenalin hydrochloric. inj. 0·05% Certa 2.---1679 AdienaJin inj . O 1% Certa 2. - 51..584 Adrenalin. hydJochloric. inj. O 25% Ce rt a 2 . -1683 Adrenalin inj. O· l%
Hex 2.- 1684 Adrenalin soL 0·1% Rex 2 ·-· 50 . 824
Adrenalin . - hydrochloric. inj. 0·025% Spcrgely 2. -50~015 Adrénalin,. hydrochloricum 0·01%- natrjum
chioratum O -82% inj. Spergel y 2. - 50,'213 Adrenalin.
hydrochloricum O·0 5% -- natr'ium chioratum O 82%
inj Spcrgely 2. ~ 1678 Adrenalin: hydrochloricum
0·1% --natiinm chioratum 0·82% inj . Spergely 2. ~
50.718 Adrenalin. hydrochloricum 0·1% ·----:- natrium
chioratum 2% inj-. Spergely 2 . - 2660 Ad1eneol inj.
1 mg Egger 2.--- 2034 Akrofol1in inj. O 1 mg Chinain
5. - 2035 Aluofolin inj. 1 mg Chinoin 5. --- 2036
Akrofollin inj. 5 mg Chinain 5. -- 2180 -Akrofollin
dr-ag .. tbl O 5 mg Chinain 5 . - 2437 Alnofollin perlin·gual tbl O 1 mg Chinoin 5. - 3463 Alno_follin perlingnal tbl. l mg Clrinoin 5.-2180 Al<ro!ollin drag. tbl.
0·1mg Chinoin5.- 227 5 Akrofollin ung. Chinain 5.1674 Akrolutin inj. 2 rng (2 IE) Chirroin 5 . - 2033
Alnolutin inj. 5 mg (5 IE) Chinoil1 5. -214 7 Al<,rolutin inj. mg (10 IE) Chinain 5.-2288 Androfort iüj.
10 mg Richter 3.--2433 Androf~nt inj. 25m g Richter
3. - 2404. Androfort soL hedörzsölésr(': Richter 3. · 2067 Aneltan inj. 25 mg C. F. Boehringer-W & D 5.13·15 Anteovin-Ch -inj Richter 2. - 1344 Anteovin
dr ag. tabl. Richter 2 -- 60.054 Anticolin Dcér 1';,i . .,-75 064 Antigen a Meinickc-félc real<cióhoz sec. Kiss
Dcér 3 - 169 Anngen sup p. Son 2 - 2569 Aprovitol
olaj Diachemia ~ -- 934 Asthmacuiin inhalatic
Speigely 2. - 936 Asthmaenrin inj . SpergeTy 2. 962 Asthmolysin i nj Vaj na 2 . -- 964 Asthmolysin sol
permetezéshe'z Kade-Vajna 2.~ 965 A stmolysin supp.
Vaj na 2. ~ 52.071 A tocain-Adrenalin inj. 1% Rex
2.-- 52.072 Atocain-Adrenalin inj. 2% Rex 2 -·
1075 Atocain-Adrenalin inj . 4.% Rex 2. 1342
Auxanin A drag. tbl. Richter .3. 75.051 Bang
1diagnosztikum De ér 2. - 75 . 017 Bang-féle abortus
)diagno_sztikum Phylaxia 2 --· 13.019 Basergin inj.
' Sandoz-Kemikália 1. - 13.020 Basergin sol. SandozKémikália 1. - 263_5 Beeozym inj Roche-Schefcsik
5 . - 2626 Becozym tbl.. Roche-Schefcsik 5 . - 2496
Bef1avin inj. Rochc-Sehefcsik 5. - 2 497 Beflavin thi
Roche-Schelesik 5. 2í95 Bé-Dul'Cé tbl. RocheSchefcsik 2 -2370 Benerva inj 5 mg Roche..:Schefcsik
3_..~ 2 372 Benei va inj. forte 25 mg Roche-:Sehefcsik
3 .. ~ 2 615 Benerva i nj. fortiss 100 i'ng Roche-:Sehefcsik
·s. - 4373 Bene1va tbl. 5 mg Roche--Schefesik 5. -2356 ~e~a;xin i nj. § mg ::\I agyar Pharma 3. - 235 7
Eetaxm lll] forte 2o mg M. Pharma 3 :- 2358 Betaxin
:th l 3 mg l\-!. Pharma 5 ....:..... 2295:J?éhepar irij .. Certa 1
, * A gyár neve után írt szám a lejárati id6 éveinek száma

2431 Béhexos inj. CCrta 1.-2181 Biovin inj. Richter
2. - 2182 Biovin sol.. Richter 2. - 2318 BiTohin syr.
Chinoin 3. - 20 63 Bitestin inj. Richter 3. -· 2494
Bitestin inj. forte Richter 3.- 50.762 p-Butylamino·
benzoyldimethylaminoaethanolum
hydrochlmicum
0·2%- adrenalinum hydroehloricum O 01%- natrirnn chioratum 0·6% inj. Spergely 2 . -- _2487 Calciferal inj. 400 . 000 IE Chinain-Richter 5. 2488
Calcife.rol ol. Chinohl-Richter 5. ·-,- 2293 Caldea tbl
Wander 2, 1618 Cantan (C-vitamin) inj 5%
M. Pharma 3 . - 2043 Cantan (C-vitamin) inj . forte
10% M .. Phanna 3.-:- 2044 Gantan (C-\'"Ítamin) tbl..
l\-1 Pharma 5 . ~- 2672 Car ot amin .kenőcs Palik 2. 2532. Cedilanid dragée Sandoz-Kémikália 2 . ~ 2533
Cedilanid inj. Sandoz-Kémikália 2. -- 2534 Cedilanid
kúp Sandoz-Kéiniká1ia 2. -- 2535 Cedilanid oldat
Sandoz·-Kémik!=l-lia 2. - 2086 Certascorbin inj, 7 5%
Certa 3 . - 51.509 Cocainum novum hydiochloricum
O 5% - adrenalinum sol. (1 %o) 2% in j Cert a 2. 51.385 Cocain um novum bydiochlorieum 1% - adie-ualinum sol. (.1 % 0 ) 2% in j. Cert a 2 -51.861 Co cainum
novum hyclrochloricum 2% -- adrenalinmn 0·01%
inj. Certa 2 . - 51.088 Cocainum novum hydrochloricum 2%-- aclienalimun soL (1 %o) 2% inj. Cer ta 2.~
51.054 Cocain um novum hydrochloricum 4% · - aUre·na1inum sol. (1 % 0 ) 2% inj. Certa 2. -50.723 Cocahmm
novum hydrochloricum O 5% adrenalin .. hydro~/
chioricum O 0025% inj. Speigely 2 -50.866 Cocailllim
novum h~ydrochloricum 5% adrenalin. hydrochlorie.
0·0025% Spergcly 2 51.977 Cocahmm no,1um
hydrochloricum 2% adrenalin. hyclrochloricum
O·0025% inj. F. N. Cer ta 2. ·--------:50 .358 Cocahmm no\1UI11
hydrochloricum O 5% ·- adrenalin. 'hydrochlorie.
0·001% .~ n atrium chloüatum O· 8-5% inj. SpergeJ~y
2. - 50,460 Coeainum novum hydrochlöiieum 2%--~
adieiH:tlin_. hydrochloricurn 0·01% - natrimn hisulfurasum O 12% in. sol. na tr. ehlm at. physiol. inj
Spergely 2. - 50 . 215 Coeairrum novum hydroehloriu
cum 3%- adrenalin um hydro_ehloricum 0·001%natr chioratum 0·16% inj. Sperg.ely 2 -50 . 168 Cocailium novum hydroehloricum 4% adreüalinum
lrydroclrloricum 00.01% inj. Spergel~ 2 50.218
Cocainuru nO\'Ulll hydrochlOiicum 5°;() - adrenalin.
hydrochloricum 0·001% inj. Spe1gcly 2. 60.0?5
Coli vakcina Cer ta 1 Yz. - 1929 Crinex sol. Hormon
2, - 223!J Decufer tbl. Organon -Szántó 2 - 2306
Depofollan inj Chinoin 2. - 2í91 Diavit dragée
Diachemia 14. 75.026 Dick-toxin próbaoltáshoz Phylazia Yz ~.75. 027 Dick-kontroll Phylaxia'/2 -78.001
Diftéria anatoxin Ph,·laxia 3. 78,005 Diftéria
anatoxin prae.cipitatun1 Phylaxia "l2· -1719 Digalen
inj . Ro_che-Schefcsik 4 . - 1720 Digalen sol. RocheSehefcsik 4:·- 1613 Digiclarin inj. Chinain 2 . - 1614
Digiclarin sol. Chinoin 2. ~ 1615 Digiclarin supp.
Chino1n 2. - 1616 Digiclarin tbl Chinoin 2. --:-- 1'7.21
Digicmd inj Certa 2. - 2 484 DigifaJin inj. Ciba-.Jak_ifsch 2 . - 1723 Digifolin sOl. Ciha-Jakitsch 2. 1724 Digifolin tbl.. Ciba-Jaldtsch 2 . - 2070 Digilanid
d I agée Sandoz-Kémikália 2 . - 206 9 Digi1anid inj.
Sandoz-Kémikália 2. - 2126 Digilanid soL Sandoz·Kémikála 2.-2071 Digihinid sup p. Sandoz-Kémil~ália
2 - 1726 Digipmatum liqu. KnolJ."Waek 2 - 1728
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Digipmatum tb!. Knoll-Wack 2. c.c 656 Digistrochin Dummel 2. -- 1624 Lanaclarin inj. Chinoin. 4·..
dragée Wander 2. - 1736 Digitalis titr. drag., tb!. 1627 Lnaclarin tbL Chinain 4 .. ----"- 1625 L anaclarill sol.
O 05 gEgger 2 - 1737 Digitalis titr. drag. tb!. O 1 g Chinain 4. - 1626 Lanaclarin supp. Chinain 44.Egger 2. -1911 Digitalis purpm·ae Hungarieae folium
70.022 Lépfene antluax ellenilószérum Phylaxia 1. ,.grosse puJveratum Rex 2, - 1717 Digitalis folium 1676 Luteosan inj. Chinoin 2 . -· 1677 Luteosan drag.
tit!. pulv. grossus és subt. )>Spergely<t Spergely 2. '--- tbl. Chinain 2.- 1970 Lutocrescin inj. (Szárazamp.)
2097 Digitalis tb], »Teep«; forte O 05 g Szilágyi 2. -201 100 IE Chinain 2 . - 1928 lntocrescin inj. (SzárazDigitheosan dragée \\T and er 2 . - 50.246 Digitoxinum amp.) 300 IE Chinoin 2 - 1825 Lutocrescin supp
0·03% -- spirítus conc. 42%- glycerinum 40% inj. 500 IE Chinoin 2.- 2134 Lutocyclin inj . 2 mg Ciba--.
Spergely 2. - 2217 Dimenformon inj. 10.000 IBE J akitsch 2 . -213 5 Lutocylin inj 5 mg Ciba-Jakitsch
'Organon-Szántó 2. - 2218 Dimenformon inj . .50.00.0 2.- 2136 lntocyclin inj . 10 mg Ciba-Jakitsch 2 . IBE Organon-Szántó 2 - 60.079 Diphtopertusantin 1338 Lysasthmin inj . (külf. Pitandren) Richter 2 .. I~ JI, III. Deér ]'2. 78 010 Diphtantin inj. Deér 70 . 066 l\Ieningocoécus szérum Phylaxia 1. -- 253
%. --· 75.009 Dysenteria Flexner agglutináló sa,ró l\lenoktan. drag. Chinain 2. -- 1308 :Merocait-adrePhyalxia 2.-· 75.010 Dysenter-ia Shiga-Kruse aggluti- nalin A tbL Chinain 2. --765 Meropitan inj .. 4%
náló savó Phylaxia 2. - 75 . 055 Dysenteria Schmitz Chinain 2. -1832 Metanepluin soL 0·1% Egger 2."esilát _agglutináló vérsavó Phylaxia 2. 75 .. 044 2581 ~Ietrokrin kenőcs \Vander 2 . - 2308 l\fetrokrin
Dysenteria Sonne-Kruse agglutináló savó Phylaxia dragée Wander 2. - 2188 Metrokrin inj. O 5 mg
2 .. -· 70.021 Dysenteria (vérhas·eneni) lószérum Poly- Wander 2. - 2300 l\Ietrokrin inj. 1 mg \V and er 2.23011\'Ietroki:in inj . 2 5mg \\1 ander 2 -2310 l\ietrovalens "Phylaxia 1 . - 2482 Eggovit gragéeEgger l . 2575 Eggovit dragée, forteEgger 1 . - 75.013 Enteri- krin inj. forte 5 mg Wander 2. - 236 9 Metrokrin
tidis Gartner csírát agglutináló savó Phylaxia 2. -- pálcika Wander 2 . - 50 . 699 J\'Iorphinum hydrochlori. .
1714. Enterosolvens digitalis fol. titr. pulv . dragée cum 2% adrenalin. hydrochloricum O 05% O 05 g l\'Iedichemia 2 - 803 Epherit com p. inj Chi- natrimn chioratum 0·13% inj. Spergely 2. - 1936
noirt 2 . - 2617 Ephynal inj . Roche-Schelesik 5. Myokombin inj. C. F. Boehringer-Walter & Dumm.e1
750 Ephctonogen inj Ricbter Z. - 817 Ephetonogen 2. -- 1286 Nathin ung. Pharmacia 2. - 1051 Neo-,
in j. forte Richter 2 - 227 3 Ephynal tb!. Roche- Ciistocain inj. 4% Nagel2 . -:2501 Nea-Gynergen inj.
Sctiefesik 5 - 911 Ericain S inj 1% Spergely 2. -~· Sandoz-Kémil(ália 1. 2490 Nea-Gynergen sol
912 Ericain S inj 2% Spergely 2 . - 881 Felsol caps. Sandoz-Kémikália 1. - 2429 Neo-Hombreol-PropiHoland-Kálmán 2. 2613 Feno-·redoxon dragée oat ung. Organon·" Szántó ·2 ..- 2214 Neo-HombreOIRoche-Schelesik 5. - 1357 Glanctiposan drag, tb!. Prcipionat inj. 5 mg. Organon-Szántó 2.- 2215 Neo··
Richter 4. --· 2163 Glanduantin-Ch szárazamp. 100 Hombreol-Propionat inj 10 mg Organon-Szántó 2.IE Richter 2. -1573 GiandubaJin inj.1000 IE Richter 2216 Neo-Hombreol-Propiollat· inj. 25 mg OrganonSZántó 2. - 1134 N conovoton inj. 2% Bayer és ·Tsa
4.- 1574 Glandubolin inj .. 10.000 IE Richter 4. 1900 Glandubolin inj. 50.000 IE Richter 4.-- 1575 2. - 707 N eonovotoil inj 4% Byaer és Tsa 2. Glandubolin supp, 1000 iE Richter 2 - 1577 Glan- 1336 Ncotonocain inj. V. Richter 4·. --873 Neotonodubolin drag. tbl. 300 IE Richter 4 - 1578 Glandu .. cain iúj. VI. Hichtcr 4.- 875 Neotonocain íllj. VIII..
bolin drag . tb!. 1000 IE Richter 4. - 2707 Giandu- Richter 4 . - 876 Neotonocain inj. X . Richter 4.
corpiu inj . 10 mg Hi chter 2 . ·- 1838 Glanducorpin inj. 271 Neótonoc.:ain tbl. l Richter 2.- 2191 Nestrovit
5 mg Richter 2.-1583 Glanduitlin inj. 10 IE Richter sol. Roche--Schefesik 1 . - 2190 Nestrovit tbL Roche
2. - 978 Granonnan sebkenőcs Egger 3. ·- 75.036 -Schefcsik 1. - 60.039 Neurolysin l vakcina Phy-·
Haemalysin diagnosztikum széium Deér 2. ·- 75.024 laxia 2. - 60.010 N eurolysin II.. vakcina Phylaxia 2 .
- 60.041 Neurolysin III. vakeina Phylaxia 2. Haemalysin birkavérsejtoldó nyúlsavó Phylaxia 2. 1359 Hae1nostop. inj Richter 2. - 2268 Hexoestrol 1289 Noctex supp. Pharmacia 2. - 666 Nodil supp.
inj. 1 mg Chinain 5. -·- 2269 Hexoestrol inj . 5 mg \Vander 2. - 70.002 Nonnál birkaszénnn Phylaxia
Chinoin 5.- 2270 Hcxoestrol tbl. 1 mg Chinoin 5.·- 3. -· 70.021 Nounális Jóvérsavó Phylaxia 3. 2271 Hexoestrol tb!. 5 mg Chinoin 5 . - 1638 Hogival 70.0 25 Nonnál is szarvasmarha. vérsavó Phylaxia 3.
inj., aquosa 100 IE Chinoi~l 5 . - 1640 Hogival inj, - 587 Novocain-suprarenin inj. >>l\l« 4% IGF-l\1.
oleosa 1000 IE Chinoin 5. - 1641 Hogival inj , oleosa Pharma 2 . ·- 1852 Novocain-suprarenin tbl. )JA{j
10.000 IE Chinoin 5 ~ -1675 Hogival inj, o1eosa IGF-M. Phmma 2 . -·-. 2282 Novoestral dragée
50.000 IE Chinain 5 . - 1642 Hogival supp. 1000 IE Egger 2. - 2283 Novoestral inj Egger 2. ·- 915 .
Chinoin 2. -1644 Hogival dr ag. tb! 100 IE Chinoin ,Novogen inj. 2% ,Spergely 2. ·- 916 Novogen IDJ.
4% Spergely 2. -- 987 Novomepluin inj. 2% Egger
5._-· 1645 Hogival drag. tbL :;oo IE Chiorün 5 1646 Hogival drag. tb!. 1000 IE Chinoin 15. - 1959 2 . -- 988 Novomephrin inj. 4% Egger 2.-:-- 1711 Ol.
Hogival d rag. tb l 500 0 IE Chinoin 5 . - 2 226 Hombreol jecmis >>Atlanti<( Son 2. -1507 Omnadin inJ. (magyar)
inj. 4 IE Organon-Szántó 2.-2227 Hombreol in~. 20 M P hanna 2. -· 60 . 049 Omnosan inj. Egger 2 . IE Organon-Szántó 2. --1579 Hormafort ovariidrag. 60 015 Opsodermin A vakcina Phylaxia 1%
tbl. 10· IE Richter 2 . - 1799 Insulin l>Chinoin« inj. 60 016 Opsodennin B vakcina Phylaxia 1%.
60.017 Opsódermin C vakcina Phylaxia 1l!z.
100 IE Chinoin 1 Yz - 1800 Insulin >>Chinoin« inj
200 IE Chinain 1 1h. -- 1801 Insulin >>ChinoilH inj. 60.018 Opsodeimin forte, vakcina Phylaxia 1% . --:400 IE Chinoin 1 Yz. ~ 1999 Insulin »R« inj. 200 IE 60 . 023 Opsogen forte, vakcina Phy1axia 1.:- 70 026
Chinoin 1 1/:,. -1810 Insulin »lilly« inj. 400 IE Lilly- Orbánc elleni streptococcus lószérum Phylaxia l.. --:M. Gyógysz. 11;2. -- 1636 Insulin l>Novo<( inj . 100 IE 2.138 Ovanorma tbl. Osnabtück--Vajna 2 . -· 2236
Novo-Kálmán 1 Yz . - 1637 InsUlin. ))No\: ó(< inj. ·200 Ovariumhor:mon folliculin menformon drag . thl. lOOO
2237 Ovariumhorm-on
IE Novo-Kálmán 11/z. - 2231 Ins~Un l>OrganoiH IE Organon--Szántó .2. inj. 100 IE Organon-Szántó 1 Yz - 223 2 Insulin folliculin menfonnon ·dragée 3000 IE Organon>>Organon<( inj. 200 IE Organon-Szántó 1Y2 . · - 21'77 Szántó 2 - 2234 Ovariumhormon folliculin menfOI··
Protamin-zink-insulin »OrganoiH inj 200 IE Organon- mon inj. 1000 IE Or ganon-Szántó ~- . - 2 235 OvaSzántó 11h. - 1812 Insulin >>Rex<~ inj. 100 IE Rex riumhormon folliculin rnenformon lllJ. 10.000, IE
1 Yz. - 1813 Insulin }>Rex<( inj. 200 IE Rex 1 Yz. -- Organon-Szántó 2. - 2239 Ovarnon dragée Organon-Szántó 2 . - 1214 Ovobrol tbl Roche--Schef1604 Insulin )>Richter« inj 100 IE Richter 1 12·
1605 Insulin l> Richter« inj . 200 IE Richter 1 Yz. ·- esik 2 ..- 2277 Ü\'Ocyclin kenőcs _Ciba--.Ja_kitseh 2. 75 . 033 Khan .antigen ·neér 3 -· 75.032 Kiss-antigen 2181 Ovoeyelili tb! 0.1 mg _Crba-Jakrtsclr 2 ,_ Deér 3 75.021 Kiütéses tífusz diagnosztikum 2191 o,ocyclin tbi'. 1 mg Ciba--Jakitsch 2. - 2158
Phylaxia 2.-- 620 Kllmakton ban Knoii-Wack 2 -- Ovocyclin inj. 1 mg Ciba-Jakitsch 2. :::- 215 9 Ov?75.008 Koleracsirát· agglutináló savó Phylaxia 2 . - cyclin i nj. 5 mg Ciba- J akitsch 2. - 9 J~ Ovophys~n
60.014 Kolera vakcina ·Phylaxia 172- ' - 2183 Kolpon dragée Egger 2. - 60 .029_ Ozaena vakcma 400 J:?ÜtbL Organon-Szántó 2.~ 2·453 Kombetin inj O 025% liós csíratartalmú Phvlaxia 1 1;2. ·- 1740 Pandigal
C . F'. Boehringer-·\Valter és Dummel 2. 1623 soL Beiersdorf 5 . - 75.014· Paratyphus A aggluti-·
Ko mb etin. inj. O 05 % 'C F Boehr inger-·\Valter és náló sa"\· Ó Phylaxia 2. -·75. 0.18 Paratyphus A diag-
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nósztikmn H-antigen Deér 2 ..:. 75.018 Paratyphus 2052 Wandervit C inj. 7 5% Wander 3. -· 1859
A diagnosztikum Phylaxia 2. - 75 015 Paratyphus Wandervit C tb l 0.05 g Wander 5 . - 2053 W and er ..
WanderB agglutináló savó Phylaxia 2. -75 049 Paratyphus vit C tb!. forte 0.1 g Wander 5. -- 2503
7
B diagnosztikum H-antigen Deér 2. ·- 75 . 019 Parf!.- vit D 2 inj. 10 Ing \Vander 1 - 2504 V., andervit D
typ!ru's B diagnosztikurn Phylaxia 2,. --~ 13 .. 329 Pen!- inj. foite 15 mg V,Tander L -· 1709 Wandervitt D 2
cillin szemkenőcs 1000 E/g Pallk L - 13 .. 328 Pem- dragée 3 . QOO IE Wander 2 - 1710 Wandervit D,
cillin kenőcs 3000 Ej g Palik 1. · - 266 6 Penicillin dragée 5.000 IE \Vander 2. - 1708 \Vandervit D 2
Hetard Palik L Palik L ·- 2667 Penicillin Palik Il. ol. 400.000 IE Wander 3. - 2521 Wandervit E inj.
Wander 5. -· 2522 Wandervit E tb!. Wander 5. Palik 1. - 2668 Penicillin Retard Palik Ill Palik l
2526 Wandervit N inj . \Vander 1. - 2527 \Vander- 1940 ·Perandi elJ. .inj . t) mg Ciba-Jakitsch 2 :!104 Perandren inj 10 mg Ciba-Jakitsch 2 ·- vit N tabi. \Vander 1.- 75.023 Wassermarn1-antigén
Phylaxia 3 . ·- 75 . 03·1 Wassermann-antigén, I. Deér
2105 Perandren inj. 25 mg Ciba-Jakitseh 2
75.052 Wassermann-antigén II. Deér 3. 2374 Perandren sol. Ciba-Jakitseh 2 -· 2412 3. Perandren l>U<< kenőcs 0..4% Ciba-Jakitsch 2 .. ·- 758 2347 Zink-protamin-insulin ))Novo<< 400 IE Novo-'Kálmán 1 Yz . - 2000 Zink-Piotinsulin inj )>Chi-·
Percain-Andrenalin inj. ·o.1% Ciba--Jakitsch 2 ... 60.055 Pertusantin vakcina Deér 1 Yz. - 60.031 noin<( 1 Yz.
1775
Peltussis vakcina, Ío1te Phylaxia ~ 1;2 . - 1631 ·Pitó- 2 -- 1771 Pituisan inj 5 IE Chinoin 2. cain inj. Rex 2. - 2224 Piton in]. 3 IE Organ~n--; Pituisan inj. 10 IE Chinain 2. - 60.032 Polymycin
Szántó 2.--._ 2225 Piton inj . 10 IE Organon---,-Szanto vakc.ina Phylaxia 1 Yz, -- 60 048 Polysa11 mJ PhyLamotte--Kiompecher 2 . -· 2425 Vitakolan (K-vita- la>cta 2. - 2562 Polyvitaplex csokoládé tb!. Chinofn
min) inj . Richter 1. . - 51.974 Vita_mJn E 1 i!lj. 0.2% 3. - 2221 Pregnyl inj. szárazamp. 100 IE OrganonFN CertaL - 51.975 Vitamin B 1 m]. 1% FN Certa Szántó 2 - 2222 Pregnj:I inj. szár~z.amp .. 500 IE
Organon-Szántó 2. - 2220 Progest~n ~n~ .. 5 mg
1. - 51976 Vitamin C inj 10% FN Certa L 2578 Vitakolan solubile tb! Richter L -- 5089.8 Organon-Szántó 2 . - 2446 Proges~m _n~J 2 mg
Vitamin B 1 5% - natlimn chlorat~m 0.85% inj . Organon-Szántó 2 . - 2474 Progestm·-InJ 10 mg
2444 Progestoral tabletta
Spergely L - 13.367 Vitamiri B1 in]. 50 mg Kollo- Organon--Szántó 2. chemia 1. - 50.751 Vitamin E 1 0.2% - natnum 5 mg Or ganon,-Szántó 2. -- 2445 Progestoral t abchioratum 0.85% i nj. Spergel y 1. - 50; 722 Vitamin / letta 10 mg Organon---'-Szántó 2 .. - 1662 ~rogy non
B 1 1%- natrium ch1oratum_0.85% lllJ .. Spergely 1. B oleosum inj. 10.000 IBESchenng-Scherrng 5. ·- 50 . 859 Vitamin C 5% inJ . Spergel y 1. - 1840 1663 Pr ogynon B oleos'1lll inj. 50 OOO IBE Schering-Vitamin A d·rag . tbl. Richter 3. - 1839 Vitamill A Schering 5. - 2363 Progynon p cseppek 2 mg ~che
soL Richter 3.-· 1334 Vitamin A+D1 soL Richter 2 . ring-·Schering 5 . --843 Prokhmán dr ag. thi. Ciba-- 2174 Vitamin B 1 inj. 10 mg Richter 3 --:- 2061 Jakitsch 2. - 1902 Proltton inj. 5 mg ScheringVitamin B 1 tb l. 5 mg Richter 5 .. - ~560. \!'Itai_nm Schering 5 . - - 2133 Proluton inj . Lo mg (10 IE)
Ei inj 50 mg Richter 1 ·- 1557 VItanun C l!lJ. R-Ich .. Schering-Schering 5 . -- 2177 Protamm-Zmk-Insulm
>>Organon« 200 IE Organon-Szántó l Yz .. - 60.042
ter 3. -· 2539 Vitrimin C comp1. 0 . 05 g\R1co 2. 254 0 Vitamin C com pL 0 . 1 g Rico 2 - ''2406 Vita- Pyrago 0.05 vakcina <;erta 1 Yz. - 60 043 Pyrago
L vakcina Certa 1%. - 60 . 04--1 Pyrago II. vakcma
min C tb! 50 mg.Richter 5. ·cc 1986 Vita~in C tb!.
0.1 g Richter 5. --- 2523 Vitamin D irij. 10 ing Rich- C erta 1 % . - 2114 Redoxon in,j. 5% Roche-Schefter 3. ·- 2525 Vitamin D. sol. Richter 3 . "<- 2524 esik 3. - 2192 Redo:x:on inj. forte 10% ·Roche-Vitamin D inj., forte 15 mg Richter 3.-- 1700 Vita- Schefcsik 3 - 2100 Redoxon tbL 0.05 g Roche·Schefcsik 5. - 75.022 Sacbs-Gcorgi antigen Phylaxia
min D drag. tbl. Richter 2 . ___,.. 1837 Vitamin E drag
tb l. Richter 5. - 1836. Vitamin E sol. Richter 5 . ..;_ 3. - 75.045 Sang~ityp diagnosztikum Deér Yz ·2326 Vitaplex A dragée Chinain 3. -- 1997 Vita- 512 Sanalan kúp Orkény 2 - 1-167 San01ect supp
plex A olaj Chinoin 3 . - 217 5 Vitapi ex A +D dragée Spolio 2 . - 22.53 Sanostol emulsio Hormon 2. ·-Chinain 5 - 2556 Vitaplex B 1 inj. 150 mg·Chinoin 78.015 Scarlaphylax Phylaxia 1/z. - 60.0 78 Scarla78 . 011 S~arlantin
3. - 1998 Vitaplcx A +D olaj Chinoin 3 -felnyitott pertusantin l~ II, III ·Deér
állapotban 2 hónap . _: 2030 Vitaplex B inj . 2 mg inj. Deér Yz. ·~· 75.028 Sch1k-toxm Phylaxm %. Chinain 3. - 2328 Vitap~cx B 1 inj 5 _mg Chinoin 75.i029 Schil<·kontroll Phylaxia 1/z - 794 Scott
70.027 Scpsis
3. -· 2031 Vitaplex B1 inj. 10 mg Chinoin 3. ,-- emulsio Scott--M. Gyógyszer 2 2329 Vitaplex B 1 inj . 25 mg Chinoin 3. --:- 2330 elleni stre.ptococcus = staphylococcus lószérum PhyVitaplex B 1 inj. 50 mg Chinain 3. -: 2021 Vüaplex laxia 1 - 75 . 025 Serotyp vércsoportmeghatározó
B1 tb! 1 mg Chirwin 5. - 2327 Vrtaplex B1 tb!: saVó Phylaxia Yz. - 70.023 Sertésorbánc lószérum
Phylaxia 1. - 70 . 023 Sertésorbánc lószérum Phy3 mg Chinoin 5. - 2364 Vitaplex B1 tbL 12 mg.
Chinain 5. -· 2385 Vitaplex B 2 inj Chinoin 3. ·- Jaxia 1. - 70 . 067 Sertésorbánc elleni sertésszéium
2389 Vitaplex B, tb!. Chinoin 2, - 2111 Vitaple;x: Phylaxia 1. - 1752 Sistamensin inj Ciha~Jakitsch
C solut. inj . 5% Chinain 3. - 2115 Vitaplex C solut. 2. -· 60.033 Skleroma-(rhinoskleioma)-vakcina Phyinj. 10 mg Chinoin 3 . - 2407 Vitaplex C tb!. 0 . 05 g laxia 1 Ih· ·- 60.050 Staphyloantin vakcina ,Deér
Chinoin 5.,- 1971 Vitaplex C tb!. O 1 g Chinoin 5.-'-- 11;., . -- 60 052 Staphylo-streptoantin '\akcina 'Deéi
60 051 Streptoantin vakcina Deér 1 Yz. 2502 Vitaplex D inj. 1.0 mg Chinoin 5 . - 2664 Vita- 1
1782 St r ophangit inj. O.Oö% Chinoin 5. 1783
plex D forte tbL contra lupum 50.000 IE Chinoin 5.
-· 225 9 Vitaplex D inj. forte Chinoin 5. - 1705 Strophangit inj 0.1% Chinoin 5 - 178'4 S~xophaugit
sol. 0.1% Chinain 5. - 1785 Strophangrt ,tb!. O.ó
Vitaplex D dragée 3000 IE Chinoin 5, - 1706 Vitaplex D oL ChinOin 5 . - 1869 Vitaplex E olaj Chinoil1 mg Chinain 5. - 51.5S3 Stroplrantmum-G mJ. 0.01%
5. -· 2379 Vitaplex K szárazampulla Chinain 2.. ..,.- Ce·rta 2. -51.952 Strophantinum-G 0.02% inj. Certa
2378 Vitaplex K tbL Chinoin 2 . - 2193 Vitascorbin 2.-51.570 Strophantinum-G inj 0.025% Certa 2.·syr. Rex 1. - 1823 Vogan olajos oldat 120.000 IE 51604 Shophantinum-G inj. O 03% Certa 2
kcm-ként IGF-M. Pharma 3. :_ 1842 Vulnovitan 51.176 Strophantinum-G inj 0.05% Certa 2. 1788
ung. Richter 2.- 2632 Wandervit A inj. 100.000 IE 1824 Strophantinum-G inj O 1% Certa 2. Wander 3 . -· 1862 Wandervit A dragée Wander 3.- Strophantinum-G inj. 0 . 1% Rex 2.·- 2505 Shophan1844 Wandervit A ol. Wander 3. - 2653 Wandervit tinum-G inj. 0.05% Rico 2.--2506 Strop_hantinu~-~
B, tbL 3 mg Wan<ler 2 . - 2631 Wandervit C inj. inj 0.1% Rico 2. - 17d9 .Strophantm~m-G lll].
50.625 Strophantinum-G
foitiss. \Vander 3. - 2285 \Vandervit A+D 2 forte 0.05o/; Spergely 2 . inj. \V and er 2. -o-· 1843 \Vandervit A+ D 2 olaj \V and er 50.625 Strophantinum-G 0.025 %-cocainum ngv_u~l
2. ~ 1861 \Vandervit A +D1 dragée Wander 1. ·- hydrochloricum 0.5%-- natrium chioratum 0.85. Yo mJ.
Spergely 2. - 50.269 Strophantinum-G 0. 01%~483 \Vandervit A+B+C+D emulsio \\Tander 1.
2258 \Valld er vit B 1 inj. forte 10 mg· \'Vandcr ..natrium chioratum 0.85% inJ. Spergely 2.·- 50.483
3 . - 2388 Wandervit B 1 inj,, forte 50 mg Wander Strophantinum-G 0 . 02%- n atrium chioratum 0.85%
3. - 2124 Wandervit B1 tb!. 1 mg Wander 5. -· inj. Spergely 2 . - 50.197 Strophantinum-G 0.025%
natrium .chloratum O 85% inj Spergely 2 . 2499 Wandervit B 1 tbL forte 5 mg Wander 5 . ---:

Yz· -.

Yz. -
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50.333 Strophantinwn-G 0 . 03% ~- natiium Chloratwn 0.85% inj Spergely 2 - 50.664 Strophantinum-G 0.033% ~ natrium chioratlim 0 . 85% inj,
Spergely 2. -- .51..887 Strophantinum-K inj. 0.025%
Certa 2. 5Lí61 Strophantinmn-K inj. 0.05%
Ceita 2.-- 51.9()1 Strophantinum-K inj 0.1% Certa
2.-51.901- Stiophantin,um-K inj. 0.1% Ceita·Z. ·50..476 Strophap.tinum-K -inj. 0.1% Spergely z-. -50.493 StiOphantinum-K 0 . 01%- natrium chlora-·
tum 0 . 85% inj. Spergely 2 . - 50.490 Strophantinum-K
0 . 02%- natrium ·chloratum 0,85% inj. Spergely 2.
50.627 Strophantinum.-K 0.025% natrium
chioratum 0.8-5% inj . Spergely 2.- 50~603 Strophan·tinurn-K 0 . 03%,- natrium chioratum 0.85% inj,,
Spergely 2. - 50.133 Strophantin-um-K 0 . 05% -~
natrium chloratmú 0.85% inj Spergely 3 - 50.617
StroíJhantinum-K 0.02% ~-- glucosc 10% --- theophyllinum aethylendiaminum 2% inj Spergel y 2. -59.630 Stiophantinum-K 0 . 02% theophyHinum
aethylendiaminum 1..6% ~- dextiose 10% inJ Spergely 2 -· 2015 Stroplrose inj. Richter 2 ·- 2537
Strophosid inj~ 0.25 mg Sandoz-'-Kémikália 2. 2125 Syntcstrin inj . 1 mg Richter 3. ·- 2635 Syritestrin inj. 3 mg Richter 3. - 24:'! 7 Syntestrin inj.
5 mg Richter 3 . - 2-i-48 S:yntestrin linguetta RichtCr
3.-2173 Syntcstrin drag tb!. 1 rng Richter 3 :-· 2289
Syntestrin supp. Richter 3. - 2292 Syntestrin ung.
RichteJ 3 - 233 8 Syntovm cti ag tb l. Richter 3. ·249 2 Testonnon inj. 5 mg Egger 2 .. - 2064 Testoviron inj. 10 mg Schering-Schering 5. 2065restoviron inj. 25 mg Schering-Schering 5. 60.057 Tetra vakcina Phylaxia ilfz. - 343 Theoclarin dr ag. tb l. Chinain _2. 556 Tbymoplrysiú
inj. M. Gyógyszer 2 - 1688 Thyreoid dragée Egger
3. -· 1589 Thyrcoidea inj Richter 4. - 1899 Thy··
reoidea drag . tbl 1-g Richter 4. ___:__ 1586 Thyreoidca
drag. tbl. 0.1 g Ric:hte1 L-------: 1587 Thyreoidea drag
tbl. 0.3 g Richter 4. --- 1~88 Thyreoidea drag. tbl
0.5 g Richter 4. - lG 95 I'hyreosan -i nj Chinain 5. 1696 Th:sheosan dr ag. tabi. O 1 g Chinoür 5. - 1697
Thyreosan drag. tbl. 0.3 g Chinain 5.-~ 1698 Thyreosan dr ag. tbl. 0.5 g Chinoin 5 . - 75.053 Titúszcsírát
agglutináló vérsavó )>H« t:ypusú Phyla::da 2. -7q_ . 054 Tifuszcsírát agglutináló vérsavó) l>O<< typusú
Phylaxia 2. 75 056 Tifusz di3.gnosztil{Ul11 l>H<(
antigén Phylaxia 2. - 75 0'57 Tifusz diagnosztikum
1>Ü« antigén Phylaxia 2 . --'---· 60.037 l'ifusz ·vakcina
Phylaxia Ph. - 60.038 Tifusz vakcina) sensibilisált,
Besredka-féle Phylaxia 1 1;2. - 60.074 Tifusz vakcina
tisztított Phylaxia 1 Yz. - 524 Tonocardil tbl Cito
2. -· 2!60 T . P . - Chinain inj. 5 mg Chinain 5. -,---2461 T. P.- Chinoiri 10 mg Chinoin 5 -2462 T. P.
- -C hin o in inj. 25 mg Chinoin 5 ------'--2-464 T. P.- Chinain olaj Chinoin 5.- 2-473 T P.- Chinain kenőcs
Chinoin 5 -2544 T. P. pétlingual tbl. 5 mg Chinain
5. -· 60.036 Tricllosan vakcina Phylaxia 1 1;2. 60 . 035 TI ichosan conc. vakcina Phylaxia 1 Yz. ;-75.001 Tuberkulin (alt-Tuberkulin-Koch) Phy1axia
3 . -- 60.0 56 Typhoantin vakcina Deér 1 Yz - 75 0 46
Typhus diagnosztil{Ulll H--antigen Dcér 2. -- 75.047
Typhus diagnosztikum O-antigen Deér 2. - 75 . 05-ü
Typhus exanthematicus cliagnosztikum Deér 2. 60 . 080 Typhylax Phylaxia 1 - 358 Valvosarr drag.
t ab l. Chinain 2. - 1830 Veradigen sup p. C . F ._ Boehringer-\Valter és Dummcl 5.·- 1831 Veradigen tbl.
C.- F. Boehrínger-\Valter és Dummel 5. 2610
Vigantol ol. 200 ·ooo IE IGF-M. Pharma 5. 22·96 Vitaehinadr ag pi!. Rex 2. - 1939 Vitajecol ol.

'
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gyüjtés fontos nemzetgazdasági érdek"
"Ne dobd el a használhatatlan papiros!, ujságot;
hanem gyüjtsd és add át a hulladékgyüflőknek'~
.,Hulladékpapiros gyüjtés jövedelmezl!"
"Takarékoskodj a papirOssal'~

YPNOTICUM
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(ISOPROPY LBROMACETYLCARBAMI D)

A gyermekpra:xisbar.
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adható!

PENICILLIN •>GLAXO« ÁRYIEGÁLLAP!IÁ~A

Az Országos Közegészségüg:s-'i Inté?,:etnél törzsalatt álló )>Penicillin Glaxo 500 . 000 IE-es<(
elnevezéslí. importg:yógyszeü::észítmény gvógyáru ·
nagykereskedői eladási árát csomagolásonként 19 . 30
Ft-ban, fogyasztói árát csomagolásonl\:ént 31 50 Ftban állapították meg
A 202.100/1948. N. M. sz. rendelel 2 . § (1) .. ,
bekezdése alapján ezen fogyasztói árból a gyóg} szertár 15% engedmén:')t köteles nsujtani
kör~yvezés

T AB L ETTA 10x0 30, 20x0.30 g

FUNGIN

ALLA T GYÓG Y >Í. SZA I I Kl~SZJTMÉNYEK

Biolent m] Biokémia
Biolent inj. Biokémia
Biolent inj Biokémia

:3x2 kcm
1 x5
2x5

PENICILLIN tartalmú magyar készítmény, Penicililn érzékeny baktérlumol<
okozta genyedések h e l y i kezelésére

5 . 10
lAO

7. 80

A .IV . kiadású OKI-könyvben kijavítandó fodnt
a 15% engedmény még lcvonancló:
Urathanum com pi., 1 K, Hicht.ci 100 x l g
59 10
Tsz 21 i Perglob in thl. Örkéllj-·, 1!-)0 x0.1 g
6.40
l sz. Ti 6 F eiglobin e. ai sen o tb l Orkény, 100 X 1 g 6. 40
Eggosalyl tb! 10x0 5 g
5.80

árak,mclsekből

l
BtRLETET vagy reáljog u, vételt vidéken
keresek "Sürgős" jeligére a kiadóba

J

\

Forgalomba kerül :
3X5, 5X10, 10X5 és 1X50 kcm-es
üvegekben,

PHYLAXIA

Állami Oltóanyagtermelő Intézet

,

UJ..'

KOMPLETT-ZAMAKO

(300 gr··OS zöldszfnű bádogdoboz csomagolás ban)
Egy évnéf idősebb gyermekek és te_l·
nőtlek általános tápszere, melybol

Szerkesztőség :· V,. Nádm·-utca 32 Tel.: I 27-687.
Kiadóhivatal: V Nádor-u. 26. Tel..· 127-7.52, 124-042
Főszerkesztő : SZÉKELY JEKÓ
Felelős szerkesztö: LOSONCZY GYÖRGY dr
Felelős kiadó : HARBL'\.'\K ll V lcD AR
493068 -
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,
A lY Jci~~ású O!{! hönyvpei_t l..ijav~tandó jorintorak, melye/,bol a -lu% engedmeny 'meg levonandó.
K S . tabletta, Chinoín, 10 x0,.02 g .
3.80
K. S tablet-ta, Chinoin, 20 x0.02 g
5 30
K. S. tabletta: Cllinoin, 100-x0.02 g
16.30
Ilheumalysin Lázár J, >11'eldi<( gyógy-szertár 100 g . .
8.40
Rheumalysin Lázá1 J., 1>T eleM<( gyógy13.70
·szertár 250 g ..
Rheumalvsin Lázár J.) >>Teleki<( gyógyc;zertár -500 g
......
22.10
7.10
K. S . inj~, Chinai n, 3 x 1 kc:m
11 40
K S. in j , Chinain J 6 x 1 kcm
72.40
K. s: in j., Chinoin, 50 x 1 kcm
Tsz.
13-418 B T e]Jamimil pulv , Chinai n,
65 90
10 x 4 g
B T eb aminal puh., Chinai n.
322.40
50 x 4 g
13.410 B Tebamil;tal tabi, Chinoin,
55 90
50x0.5g ..
B lebaminal tabl, Chinoin,
223 50
250x05g

limminmimiiiimEi5m~illiimm~~;~mmumüi!miirni~:riiiiiii=m:~
"A HULLADtKPAPIROS

E~ŐTEUES SEDATIVUM

'~--~-~-·-·--------··---·-·-·--·---~

A lhenaeum ::\yomda X \-

E\' : Soprotíi Béloi

vízben egyszerű felfőzé,s,sel, mind~.n
egyéb anyag bozzáaaasa oélku1
készíthető azonnal fogyaszható, ke IR

Iemes fzü, tehéntejes táplálék,

HROMPUHER TÁP!1ER6YÁR Budapest. V•• Nádor-otta 15.

Figyelem!
Az államosított

,

Dr. E G G E R gyor

ALGEDRIN
fáj d alom cs i ll a p í tó készítményének árát nagy mértékben

l E S Z Á l Ll T O TTA.
fogyasztói ár:

2 db 1.80 Ft
10 db 8.- Ft

Beszerzési ár :
1.02 Ft
453 Ft

-15°/0

+ 20'/o f.

a.

