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ismertetést készséggel kQ!d:

' Gyógyszerismertető Orvostudományi Iroda
Budapest, VI., Király-u. 12. Tel.: 225-460

'

A most befejeződő analitikus tanfolyam, amely
2 hónappal ezelőtt kezdődött, az első volt, amit
életrehívfunk. Az életrehívás okát az Egészségügyi
Minisztérium képviseletében a megnyitáskor Mészáros elvtárs ismertette. Hogy a jövő perspektlvájdt
lássuk, én ez alkalommal csak pár szóban emlékszem meg azokról a mindannyiunk előtt ismert
körülményekről, amelyek a gyógyszertárak szakmai
színvonalának mai mélypontját e!őidézték.
Hogy a gyógyszerészet szakmai mélyponton
van, ezt sajnos nieg kell állapítanunk, és éppen
e tanfolyam részvevőinek a legelsőrendű hiva··
tása és célkitűzése kell legyen, hogy a gyóg)'szerészetet erről a mélypóntról kimozdítsák.. Es
Ira egyszer kimozdul, biztosak vagyunk abban, hogy
rohamos javulás következik majd be.
A gyógyszerészet útja a mélypont felé a kapi·
talista gazdálkodás idején, az üzleti szellem felülkerekedése következtében évtizedekkel ezelőtt kez ..
dődött Ez a folyamat csak akkor szakadt meg
rövid időre, amikor a IV. Magyar Gyógyszerkönyv
megjelenése idején a szakma haladó elemei felvetették a tudományos színvonalhoz való visszatérés szükségességét
Ez a folyamat hamarosan félbeszakadt, ugyan··
csak a merkantil szellem felülkerekedése következtében és a süllyedés bekövetkezett
A felszabadulás után, az államosításokig csak
gyenge kísérletek történhettek a szakmai színvonal
emelése érdekében . Az államosítás után elsődleges
feladatként az újonnan megalakult Vállalatok
szervezeti és gazdasági megerősítése állt az illeté•
19

kesek előtt. Részbim ezeknek a feladatoknak
a sikeres megoldása, részben pedig az a fenyegető
veszély, amit a szakmai szinvonal további süllye··
dése jelentett, ana késztette az Egészségügyi
Minisztérium és a Gyógyszertári Központ illetékesei!, hogy elhatározó lépéseket tegyenek a hiá·
nyosságok kiküszöbölése érdekében .
Az első ilyen lépés volt ennek a tanfolyamnak
a megrendezése abból a célból, hogy mmden egyes
Vállalatnál megfelelő szakember álljon rendelkezésre, aki szakszempontból felméri a hiányosságokat,
észszerű javaslatokat tud tenni a hiányosságak kiküszöbölésére és szakszempontból olyan ellenőrzést tud a
gyógyszertárak működése felett gyakorolni, amely
aránylag rövid időn belül felszámolhat minden ezen
a teren mutatkozó lazaságot.
A Vállalatoknál rendszeresített szakelőadók,
akiknek a feladatai közé tartozott volna a gyqgyszertár ak szakmai ellenőrzése is, a megsokasodott
anyaggazdálkodási feladatok miatt ennek a feladatnak önhibájukon kívül nem tudtak eleget
tenni .
Ha az elkövetkező idők feladatait vesszük
szemügyre, úgy a következő súlyponti szempontokat kell magunk elé tűznünk :
Legelső feladat a gyógyszertárak kataszterének
felvétele. Ennek a kataszternek tartalmaznia kell
az összes jellemző adatokat, amelyek meghatározzák, hogy rendelkezik-e a gyógyszertár azokkal
a törvényszabta kellékekkel, amelyek a gyágyszerek szabályszerű eltartásához és elkészítéséhez
szükségesek
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A minőségi munka döntő feltétele, hogy a nál gondoskodás . történt a pénzügyi keretben
munkahely és a munkaeszközök megfelelőek legye .. megfelelő fedezetről a laboratóriumok kiképzésére
nek. A kataszter praktikus felvételére, az OKIMunkaidejüket a szakfelügyelők úgy osszák
Jegyzőkönyv mintájára, működésük első időszaká
be, hogy hetenként minimálisan 4 munkanapot
ban. készítsenek elgondolásuk szerint egy meg- töltsenek kint a gyógyszertárak vizsgá!atával,
felel? nyilvántartót Küldjék be az elgondolásuk s legfeljebb 2 napot fordíthatnak elsősorban az
szennt elkészít~tt mintát a Gyóg>;szertári Központ- analitikai laboratórium kiképzésére, másodsorban
hoz oktober 1-rg, hogy az Orszagos Közegészség- az adminisztrációs munkák . elvégzésére.
. ügyi Intézettel együttesen megállapíthassuk a legA helyszíni vizsgálatok döntő kérdése . a gyágycélszerűbb elgondolást, és azt országosan is
szerek
helyes tárolásának ellenórzése. Mindazt, amit
bevezessük
a helyes tárolásra vonatkozóan a tanfolyamon tanulA gyógyszertárak állagának felvételénél különös tak, igyekezzenek tudatosítani a gyógyszertárak felelás
gondot fordítsanak a gyógyszerek helyes .tárolásához vezetóivel és tervszerűen hassanak oda a Vállalaszükséges edényzet és munkaeszközök átvizsgálásdra. toknál, hogy ennek minden előfeltétele meglegyen
Ezeket a hiányosságokat sürgósségi sorrendben Tudatában vagyunk annak, hogy sok gyógyszerállíts~-~. össze és adják át a Vállalat gazdasági tárb_an hiányos ~ téren _az ed~nyzet, de tudjuk
vezetojenek, hogy ott gondoskodjanak azok terv- azt rs, hogy a gyogyszertarak halózat-rendezésével
szerű utánpótlásáróL Az utánpótlás ütemének
kapcsolatban annyi felesleges edényzet áll rendela lehetőségét és a sorrendjét a tervgazdálkodás kezésre, hogy kellő irányítással a gyógyszertárak
feltételei szabják ineg.
javarésze ellátható belőle.. Ez egyik súlyponti
A gyógyszertárak külsó állapota sem lehet feladata a szakfelügyelőknek az elkövetkező hóközömbös számunkra. Vidéki útjaink alkalmával napokban
~el!l egyszer ~ot~á..nkoztunk meg azon, hogy
A kataszter felvétele közben, tehát -minden
utott-kopott kulsejú, vedlett vakolatú, furníros alkalommal, amikor a gyógyszertárban kint járknakatú gyógyszertár akat láttunk, egyiken-mási- nak, mintát is vegyenek a szakfelügyelők. A mintakon még a >>Gyógyszertár<< feliratot sem Iehetett vételezés szabályszerű jegyzőkönyvvel történjen,
megtalálni Az ilyen gyógyszertárak külsejüknél amelyet az Országos Közegészségügyi I.ntézet vizsfogva ne ~!l _alkalmasak . arra, hogy a gyógyszerre gálati jegyzőkönyv mintájár a · sokszorosíttassanak
szor~lo kozonseg brzalmat megnyerjék. Erre vonat··
Ie a Vállalatokkal A mintavételezés elsősorban
kozoan rs tegyenek sorrendi javaslatot a Vállalat azokra a területekre terjedjen ki, amelyekról közgazdasági vezetőjének.
tudomású, hogy elb ur jánzoltak a szabálytalanságok
. A szakfelügyelők feladata, hogy a megoldások·
A munkaprogrammot nagy vonalakban megnal a szakszerűség szempontjait érvényesítsék E téren
kapják a Gyógyszertári Központtól, amelynek
mint minden szakvonatkozású kérdésben is vét/
beütemezése és részletes kidolgozása a szakfelményt és szaktanácsot kell adni a Vállalat ;ezető
ügyelők feladata lesz. Az elvégzett munkáról minségének
den hónapban a Vállalat igazgatójának láttamozáAz analitikai laboratórium kiképzése nent sával ellátott irásbeli jelentést kell küldeni a Gyógyalakulhatott . ki több oknál fogva.
Egyrészt
szertári Központnak,
ne?l _megfeleló szakemberek jelölték ki a helyet,
A szakfelügyelők jogállására vonatkozóan a
masreszt a folyamatban levő decentralizálás miatt Minisztér ium jogszabály útján fog rendelkezni Addig
is bizonytalanná vált egyes esetekben a kijelölt
is minden tudásukkal álljanak a Vállalat rendel·,
hely . Ezeket a Gyógyszertári Központ a kiküldött kezésére úgy, hogy a gyógyszertárak szakmai
szakértőkkel már felülvizsgáltatta
irányításában szorosan múködjenek együtt a szak.
A laboratóriumok kiképzése még nincs be fe ..
előadókkal és a Vállalat igazgatójával
1e~ve, sőt a ~zakfelügyelők feladata, hogy menetMunkakörükre vonatkozóan a Vállalatok igaz.
k?zben k~pezzek kz maguknak, elsősorban a meglevó gatóit Központunk értesítette. Pontosan körülírt
targy:;kbol, a . n_zegadott feladatok elvégzésére meg- munkakört töltenek be a gyógyszerészfelügyelők,
felelo la~oratorzumot Ne gondoljon senki már
amelyet döntően a gyógyszertárak szakmai felülaz mdulaskor mznden kellékkel ellátott »Összkom- vizsgálata tölt ki
fO!·tos<< laboratóriumra! Nem ez dönti. el a kérdést
A szakfelügyelők a szakelőadók me/lett mllködA laboratórium kiképzése tervszerűen történhetik
nek és azoknak munkáját szakmai felügyelettel,
és arr a a megfelelő költség az 1952. évi pénzügyi tanácsadással kiegészítik Munkájukról a Vállalat
tervekbe. van felvéve; ,A laboratórium jelenleg igazgatójának jelenlétében a szakelóadónak referálcsak zdezglenes megoldasu lehet.. Ki kell egészíteni nak A gyógyszertárakban szakmai vonatkozásó
az esetl.egeshiányos .eszközöket, -- a kisebb fogyóutasításokat adnak, lehetőleg írásban és a kiadott
eszkozok, yvegeszkozok stb beszerzésére jelenleg
utasításokat ismertetik a szakelőadóval is . Ha
zs. megfelelo kmt áll rendelkezésre. Analitikai mérleg olyan utasításra van szlikség, amelynek pénzügyi
nunden megye területén található azok közül kihatásai is vannak, arra javaslatot tesznek a Vállalat
a legjobbat válasszák ki a laborató;ium számára.
igazgatójának, de az utasítást a gyógyszertárakban
Ugyanez az eset a mikroszkópokkal is . Ha ez a két nem adják ki,. Minden egyéb szakmai területen önálló
felszerelési tárgy megfelelő világos helyen a még
intézkedési joguk van
hozzá szükséges üvegedényzettel rendelkezésre áll
A szakfelügyelők üzemgazdasági vonatkozású
a folyó év~e beüt:mezett munka minden nehézség dolgokkal nem foglalkoznak, anyaggazdálkodási
nelkul elvegezheto, 1952-re már minden Vállalat- területen is csak annyival, amennyi a jó gyógyszer ..
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ellátás biztosítékául szolgál E körülhatárolás melPolitikailag és szakmailag is megbízható
lett is kö/flessége a szakfelügyelőnek, hogy ha bármunkával
milyen területen szabálytalanságot észlel, a gyógy.
szertár akban, vagy a gyógyszertár ak vezetésében
- Végh Antal dr beszéde . ·-- még ha gazdasági természetű is -- arról jelentést
A szocializmus felé haladó népi demokr aci á nk
tegyen a szakelőadon keresztül a Vállalat igaz.
gatójának.
egészségügyének fejlődése életre hívta a gyógyA Vállalatok ellenőreit a szakfelügyelőknek szerészfelügyelői kart. Nem kívánok kitérni arra
szakmai oktatásban kell részesíteniök. A rend- hogy ennek az intézkedésnek milyen jelentőség~
szeres szakmai oktatás közben, a szakmai ellen- v~n abból a szempontból, amit gyógyszerészi
hrvatásnak szoktak megjelölni. Erre most nincs
őrzés során adjanak az ellenőröknek olyan munkaterületet, ami megfelel az illető felkészültségének
időnk Búcsúzául inkább arról a nagy felelősségről
Figyelmükbe ajánlom a kartársaknak, hogy szólok pár szót, ami az önök vállár a nehezedik
Hiszem, hogyha személyükben azonos gyógyennek a gyönyörű hivatásnak teljesítése közben
-- ami véleményem szerint a legszebb, ami gya- szerészek is ülnek előttünk a padokban, lényegében
mégis más emberekhez beszélek ma, mint két
korló gyógyszerésznek osztályrészül ·juthat ne fölényes magasságból nézzék a gyógyszerész hónappal ezelőtt Bizom benne, hogy a fáradozást
kartársak munkáját, ne elefántcsonttoronyból siker koronázta, önök a dolgozók államában nemszemiéijék a mindennapi életet, hanem úgy éljenek csak eszmeileg, hanem szakmailag is megbízható
a gyógyszerészek között, mint szigorú, de tárgyilagos munkásként foglalják el és töltik be helyüket.
A kartarsak a gyógyszerellátás ellenőrzésének
bírálói működésüknek A bírálatuk mindig oktatóirányú legyen
az érzékszervei Az önök szemével lát, fülével
Az ellenőrzés célja a hibák felfedése mellett hall és kezével dolgozik a kormányzat gyógyszertárnem a megtor Jás, hanem a megelőzés, amire a dolgozó ellenőrzése . Az önök munkájának szakmai meggyógyszerészeket a kartársaknak kell ránevelniök
bízhatáságán épül fel tehát a gyógyszertárA most befejezett tanfolyam csak első része ellenőrzés, aminek minden jóindulat, minden jóannak a tanfolyam-sorozatnak, amellyel kifejlesz- érzés mellett is elengedhetetlen kelléke a szakmai
teni szándékszunk a gyógyszertár-vizsgálók gár .. tudás,. A kormányzat és a vállalat nem fukarkodott
áldozatokban, hogy lehetövé tegye ennek elsajá ..
dáját. Egy évig a területen fognak most dolgozni
és munkájukról rendszeres jelentést tesznek A ti tását, most a kartársakon a sor, hogy be is váltsák
az előlegezett bizalmat
Gyógyszertári Központ szakértővel fogja a helyszínen felülvizsgálta tn i . munkájukat, de műkö
Ezt a tartozásukat csak egy módon tudják
désüket figyelemmel kiséri az Országos Közegész- törleszteni: politikailag is és szakmailag is megségügyi Intézet és az Egészségügyi Minisztérium is.
bízható munkával.
'
A jövő évben rendezendő tanfolyamon csak az
úttörőnek lenni mindig nehéz, de szép feladat
vehet majd részt, aki évkb'zben munkájával bebizos ez jutott osztályrészül önöknek is. Ez azonban
nyította, hogy továbbképzésre alkalmas A jövő évi csak növeli felelősségüket s a kar társak munkáj án
tanfolyam előtt az egész évi munkával és felvételi múlik, hogy a szacialista közegészségügy kiépülése
vizsgával kell bebizonyítaniok, hogy a lehető e téren is sikerrel járjon és életképes, egészséges
ségekhez mért mindennapi munkákon kívül elmé- szervezetté fejlődjék a gyógyszerészfelügyelői háJóletileg is annyira fejlődtek, ami biztonságot zaL
nyujt arra, hogy Népköztársaságunk e fontos
útravalóul engedjenek meg egy-két jótaná~sot.'
megbizatásának elméleti és gyakorlati tudásuk
Tanácsaim éppen ezért szakmai vonatkozásúak,
folytonos fejlesztésével eleget tudnak tenni. De nem- melyekkel csak kiegészítem feletteseink szemcsak maguknak a szakfelügyelőknek kell szak- pontjait Munkájukban legyenek: . rendszer esek,
mailag fejlődniök A gyógyszerésztársadalomnak alaposak, ítéleteikben, véleményadásban megis nélkülözhetetlen szüksége van sürgős szakmai fontoltak Később körvonalazandó feladatkörük
továbbképzésre.
a tanfolyamon elsajátított tudásukon épüL Az
Küszöbön áJI az V. Magyar Gyógyszerkönyv idő még ahhoz is r övid volt, hogy az ehhez szüksémegjelenése és annak tudatosítása. Ezzel intéz- ges alapot elég mélyen kezdjük építeni, nemhogy
ményesen az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szak .. szélesebb vizsgálati kört öleljen fel, de talán arra
szervezete Gyógyszerész Szakcsoportja foglalkozik.
elegendő volt, hogy megismerjék önmagukat és
Szakcsoportunk mint pillérekre, éppen a kartár- teljesítőképességüket Tisztában vannak pontosan
sakra építi fel országosan a gyógyszerésztovább- azzal, hogy mit kell tudniok, s minden igyekezetük
képzést olyirányban, hogy az V Magyar Gyógyszer .. az legyen, hogy ezt a tudást jól alkalmazzák
könyv megjelenése előtt is rendszeres továbbkép- Az ellenőrző, az analitikus munkája nem mutatós,
zésben részesítsék a gyógyszerészeket, a gyógy- de annál hasznosabb. Ami szerepünk nem érdekes,
szerkönyv megjelenése után pedig ezeket a tovább- nem új sze r ű, hanem a >>kisdolgok művészete<<,
képzéseket intézményessé teszik
melynek művelésével minden szürkeségünk elleLegyenek a kartársak az ország területén a dol- nére is értékes munkásai lehetünk a közösségnek
gozó nép egészsége érdekében működó intézmények
Megbízhatóan dolgozzanak s ne engedjenek a
szakmai felelősei. Ha így fogják fel hivatásukat, csábításnak, bármily erős is legyen az, hogy olyan
akkor rövid időn belül jó eredményekről számol- kérdésben is okos embernek tartsák, amihez egyehatunk be a szakmai színvonal emelkedése területén.
lőre még nem értenek Beosztásuk újszerű, s kör!9*
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nyezetük valószínűleg oly~smiben is felvilágosítást
kér majd önöktől, ami most még meghaladja
erőiket Egy becsületes >>nem tudom« természetesen megindokolva a tárgyi nehézségekkel százszor többet ér, mint az elhamarkodott ítélet
és vélemény csak azért, hogy >me blamáljam
magamat<< A "blama<< éppen a vaktában kimondott
megállapításokból fakad és ez járatja le az ember
szaktekintélyét Ne féljenek kimondani arról, amit
-még nem tudhatnak, hogy >mem tudom<c A hozzáértő előtt ezzel csak nő a becsületük, mert az
igazi szakember jól tudja, hogy minél kevesebbet
tud valaki, annál kevésbbé meri kimondani:
>mem tudom<<. Ezt értsük meg jóL A másik tanács,
amit szintén szerelnék a lelkükre kötni: ne váljanak
felületessé. Sok munka vár önökre, tagadhatatlan,
és mégis ennek ellenére hangsúlyoznom kell,
hogy az itt megismert alapossággal dolgozzanak
otthon is . Idővel mindinkább beidegződik kartársakba a vizsgálati módszerek technikája, mindinkább megszakják kis laboratóriumukat és ezzel
gyorsul majd munkájuk Iparkodjanak minél előbb
kialakítani az észszerű munkaprogrammot és reális
időbeosztást munkájukban. Az előbb azt mondottam, hogy az analitika a kis dolgok művészete,
most azzal kell kiegészítenem, hogy a folyamatos
laboratóriumi munka pedig a percek és másodpercek bölcs kihasználásának a művészete Iparkodjanak ezt otthoni környezetükben minél hamarabb, de kapkodás nélkül megvalósitaní Mindennap kidolgozott terv sz er ilit osszák be laboratóriumi munkájukat Ha egy szárítási maradékmeghatározásuk van és egy titrálásuk, akkor feltétlenül a szárítá~i maradékkal kézdjék, mert amía
az eltart, bőven elintézhetik _a titrálás!. Má~
ebben legyenek tehát rendszeresek, nemkülönben
a laboratóriumi jegyzőkönyvük vezetésében és
a laboratórium tisztántartásában.
A harmadik tmtács: segítsék, tanítsák szakmailag lemaradt kollégáikat Ezt én ajánlom önöknek,
akinek tanítás a sorsom, mert- eleven tapasztalatom, hogy legtöbbet akkor tanulok, amikor
tanítok Ha ezzel a gondolattal megbarátkoznak,
önkéntelen is biztosítják továbbfej'Jődésüket amit
. nem szabad abbahagyni. Mert ne 'feledmost mar
jék: az a pálya, amirernost léptek, ahhoz hasonlít
mint mikor valaki a folyó sodr a ellen úszik H~
abbahagyja az úszás!, az igaz, hogy nem merül
el, de az ár elsodorja és nem jut előre. Önöknek
pedig egyr e tudatosabban előre kell jutni ok
A megfontoltság, a rendszeres munka, a kartársak nevelése legyen az a három gondolat,
amrvel búcsúzam Ez emlékezteti önöket, hogy
szerteágazó munkakörükben, a sok rendelet közölt
soha el ne feledjék a végcélt, amiért vannak:
a gyógyszerellátás minöségének javítását. Nem
a beteg emberek vannak önökért, hanem a szenvedő betegekért vagyunk mi mindnyáj an egészségügyi dolgozók, hogy a szacialista megállapítás
szennt - a legfőbb érték, az ember érdekében mi is megtegyük kötelességünket
A tanfolyam természete és rövid időtartama
nem kívánja meg, hogy annak anyagából levizsgázzanak Egyr észt laboratóriumi munkáj uk, más-
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részt a reviziók soran az egyes eloadok képet
nyertek klilön- ktilön mindenki képességérő l és
készültségéről, másrészt a vizsga kint folyik ·
majd nap mint nap a saját laboratóriumukban
A kartársak csak vizsgálják azt a vizsgálati anya,
gat, az anyag viszont alaposan levizsgáztatja
önöket. Ennek az igazi vizsgának az eredménye
további pályafutásukban és beosztásukban fog
visszatükröződni

Es most, hogy feletteseinknek es magunknak
is rövid átfogó képet nyujtsunk az elvégzett
anyagról, felkérern a tanfolyam hallgatóit, hogy
a megadott sorrendben tartsák meg rövid beszámolójukat. Meg kell jegyeznem, hogy az ideo'
lógia előadója hivatalos elfoglaltsága miatt csak
később jelenhet meg, ezért és az összbenyomás
kihangsúlyozása végett a beszámoló is ideológiai
tanulmány aik ismertetésével fog zár ul ni

Mi a gyógyszerészetet
egészségügyi hivatásnak tekintjük
-

Papp Ferenc

főosztályvezető

záróbeszéde,-

Alig egy éve, hogy, a gyógyszertár ak államosításával megteremtettük a feltételét, hogy
ezen a területen is áttérjünk az üzérkedés vonaláról a népegészségügy szolgálatába Ha forintéttékben nézzük ezt a területet, úgy megallapíthatjuk, hogy népgazdaságunk életében nincs túlnagy jelentősége, de ha az egészségügy szempontjai
szerint vizsgáljuk a dolgot- már pedig nekünk,
egészségügyi dolgozoknak, ebbcíl a szempontból
kell néznünk - akkor meg kell allapítani, hogy
a. gyógyszertárak állami kezelésbevétele és irányítasa nagyon is időszer ű volt. A feladataink megvaló- ·
sítasában ezen a területen is elsősorban a Szavjetunió útmutatásai nyomán, a Szovjetunióból szerzett tapasztalatokra és a Szovjetunióból jött
elvtársainkra támaszkodtunk Bizonyár a önök is
ismerik Petrovszkyj és Szaposkav orvosproleszor
elvtársakat, akik munkáj-ukkal hónapokon keresztül közvetlenül támogattak bennünket az egészségügy_ szacialista átszervezésében és a gyógyítás
terén Eppúgy, mint ahogy eljöttek Bikov, Ma!cszimenkó és más elvtársak, a Szavjetunió sztahánovis-tái, hogy munkamódszerük átadásával segítségünkre legyenek a Dunai Vasmű, az Inotai Erőmű
a Földalatti Gyorsvasút megépítésében: szocialist~
hazánk felvirágoztatásában
A gyógyszertár ak államosításával, ahogyan
előbb mondtam, csak az előfeltételét teremtettük
meg, hogy a gyógyítás terén a gyógyszerellátást
a népegészségügy szalgálalába állítsuk. A továbbiakban igen fontos és nen\ olyankönnytí feladataink
vannak, ezek elvégzésére az elvtársakat és kartársakat szerelnénk beállítani Igy elsősorban a
gyógyszerek minőségi ellenőrzésére és megjavítására, ami az utóbbi hónapokban még rosszabbodott
is. Az elvtársak és kartársak feladata ezenfelül :
a megyei Vállalatok gyógyszer- és alapanyagr aktárai minőségének ellenőrzése, a me gye területéhez tartozó gyógyszertárak szakmai színvonalának ellenőrzése, a berendezési és felszerelési

tárgyaknak, valamint az egészségügy követeiményeinek megfelelő tisztaság ellenőrzése, és nem
utolsósorban a gyógyszerészek szakmai, minőségi
munkájának emelése.
Szaros kapcsolatot kel! tartanunk a Megyei
Tanácsok végrehajtóbizottságai egészségügyi szerveivel, szakembereivel
Konkrét feladata az elvtársaknak és a kartársaknak most, amikor a tanfolyam befejeződött,
hogy elfoglalják munkahelyüket a megyei Vállalatoknál, felülvizsgaíják a Vállalatok által rendelkezésükre bocsátott laboratóriurnokat, a felszerelésben mutatkozó hiányokat lassan pótolják és
a fentebb említett szempontok szerint szakmailag
felülvizsgálják a hozzájuk tartozó gyógyszertárakat
A másik feladatunk, amit ugyancsak a kartarsak támogatásával szerelnénk elérni, hogy megváltoztassuk a gyógyszerészek egy rétegének a népidemokrácia iránti közömbös magatartását. Meg
kell változtatnunk a gyógyszerészek körében itt-ott
tapasztalható üzleti felfogást is. Mert mi .{1 gyógyszereszetet nem üzleti foglalkozásnak, izanem egészségügyi hivatásnak tekintjük, ahogyan annak tartja
foglalkozását az orvos, a mérnök, a jó pedagógus
11agy művész, akiknek feladatuk, hogy munkájukkal
dolgozó néprink egészsegét, műveltségét és jólétét
egyre magasabb színvonalra emeljék.

Amikor a gyógyszerész-analitikusok beállításának kéraése !elmerült és arról tárgyaltunk,
hogy gyógyszervizsgáló laboratóriumokat kell felállítani és rátértünk a laboratóriumok vezetőinek,
a szakemberek kérdésére, megdöbbenve tapasztaltuk, milyen nagy hiányosságak vannak ezen
a területen, hogy nem foglalkoziunk a gyógyszerésztársadalom továbbképzésével Ezt a tanfolyamot azért rendeztük, hogy a tanfolyam
elvégzése után a legszükségesebb feladatot el
tudják látni. A tanfolyam hallgatói általánosságban komoly érdeklődés! tanusítottak és jó eredményt értek el Különösen ki kell emelni Kerbold,
Lévai, Murányi, Ragettly, Simon és Takácsi Nagv
elvtársakat kiemelkedő eredményeikért De az
elért eredményekkel nem elégedhetünk meg, az
elvtársaknak és kartársaknak tovább kell képezniök magukat Minden igyekezetükkel azon legyenek, hogy amit itt tanultak, azt átadják a gyógyszertár ak dolgozóinak is. Az Egészségügyi Minisztériurn nevében itt mondok köszönetet azoknak
az elvtársaknak, akik ezt a tanfolyamot irányították és oktattak önöket Elvárom a kartársaktól,
hogy azon a területen, ahová állítjuk, rnindent
el fognak követni, hogy képességük, tudásuk
szerint célkitűzéseinkben támogassanak

Munkakörükr e vonatkozolag egyébként, ahogyan Ligeti elvtárs mondta, írásban is megkapják
a tennivalókat. Beosztásuk olyan lesz, hogy a
megyei Vállalatok igazgatóin keresziül a szakelőadóval történő teljes együttműködésben végzik
munkájukat.

*
A Gyógyszerészfelügyelők SzaktanfoJyamának augusz~
tus 31-i záróvizsgáját valójában az itt leközölt három
beszéd jellemzi. Ennek a: három beszédnek útmutató szempontjait viszik magukkal a gyógyszerészfelügyelők, amikor
az Egészségügyi Minisztérium és a Gyógyszertári Központ
i-rányitása alapján mast szerte az országba útnak indulnak.
Maga a viZsga, helyesebben a beszámoló úgy hat mint
egy nagy tanulókör készülődése a vizsgára. Az előadók:
Faragó Sándor, .a gyógyszertári jogszabályok, Kedvessy
György dr., a galenusi készitmények, Kovács László dr,
a kémia, Rom Pál dr., a drogok vizsgálata, Rózsa Pál dr,
gyógyszertárak vizsgálata és Tamás Tibor dr, az ideológia
előadója-háttal ülnek az első padnak és mögöttük a szaktanfolyam hallgatói. Csejtey István a szaktanfolyam bizalmija teszi fel a kérdéseket, amelyek természetesen megközelítőleg sem merítik ki azt az anyago t, amit a hallgatók
ezen a tanfolyamon elsajátítottak, hiszen alig két órába
öt tárgy anyagát kellett belezsúfolni. Mi mégis azzal próbáljuk érzékelteini az egész szaktanfolyam tanulmányi lénycgét, hogy elismételjük a tanfolyambizalmi feladott kérdé··
seit:
A gyógyszerszennyezések mértékéről. Az olvadáspont, forráspont meghatározása. Laboratóriumi mérő
eszközök kalibrálása A térfogatos kvantitativ analizis alapjai. Az oxidimetria. A fizikai állandók meghatározásának
jelensége. Vizes készitmények és szirupok vizsgálata. Organoleptikus vizsgálatok a gaienusi készítményeknéL Szesztartalmú készítmények vizsgálata Zsirok, olajok és kenöcsök vizsgálata. A gyógyszertárak vizsgálata. A külső
behatásra változást szenvedő gyógyszerek citartása Mintavételezés és minőségi ellenőrzés. A drogok általános vizsgálata. Alkaloidákat és glukozidákat tartalmazó drogokról
általában Illó és zsíros olajat tartalmazó anyagok. jogszabályok összefoglaló ismertetése. A gyógyszertári dolgozók
munkaideje. OKI-határozatok A társadalmi formák kialakulása
A SzavjetunióróL A népi demokráciákról
A hábor ú és a béke kérdéséről
Meg kell állapítanunk, hogy a hallgatók _iól feleltek,
és hisszük, hogy állandó toVábbképzéssel új munkaterületükön megállják helyüket. Erre célzott különben Csejtey
István, a tanfolyam bizalmíja is, amikor rövid felszólalásában megköszönte az Egészségügyi Minisztériumnak,
a Gyógyszertári Közpohinak és az előadóknak ezt a tanfolyamot. Erről beszélt, amikor szóv"átette a tanfolyam
jelképes együttmaradását és kérte, hogy továbbra is vegyenek részt az irányításukban. Ók maguk is mindent el fognak
követni jobb munkájukkal és folyamatos önképzéssel,
a minél jobb gyógyszerellátás érdekében.
Említsük még meg, hogy ezelőtt egy héttel is végighallgattuk az ideológiai beszámolót. Ott T am ás Tibor dr
előadó elvtárs kérdezett és a hallgatók feleltek Ez a beszámoló közel egy órán át tartott Utána beszéltünk az előadó
elvtárssal, aki elmondta, hogy két hónap alatt igazán
komolyan foglalkoztak a hallgatók az ideológiai kérdésekkel
és komoly eredményt értek is el. Meg kell írnunk ezt az
elismerő véleményt, rnert ez a teljesítmény is hozzá fog
járulni az országba induló gyógyszerészfelügyel6k szakmai
és politikai jó munkájához

Jegyezz Békekölcsönt:
békés munkádat, otthonodat jövődet véded, - hazádat építed l
20
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Írta : Karlovitz László

A modern gyógyszerkönyvek álláspontja a
nem egységes. Egyesek a levegőben mért relatív siírűség, másikak
a levegőben mért gjml, ismét másikaka vákuumra
vonatkoztatott súniség meghatározását írják elő.
Készülő gyógyszerkönyvünk a 20°-on mért,
a 4o-os víz sűrűségére, mint egységre, és vákuumra
vonatkoztatott siírűség (Q) meghatározását fogja
előírni szemben azzal a felfogással, mely szerint
a vákuumra való redukálás gyakorlati célokra
túl komplikált, az eredményt lényegesen nem
befolyásolja, ezért céltalan és felesleges
Igy az Erdey-Oruz-Proszt: Fizikai kémiai
praktikum 1 a vákuumra vonatkoztatott sűriíség
kiszámítására a következő képlelet adja meg :2

A kiszámításnak ez a nehézkessége az oka
annak, hogy az idézett mlí - feltéve, hogy a megkívánt pontosság megengedi- általában a vákuumra való redukálás elhagyását és az l. képlet helyett az
S, = .!':. p,, egyszerűsített képlet
javasolja
Mielőtt annak vizsgálatár a rátérnénk, hogy
ez mennyiben helyes és indokolt, előbb győződjünk
meg arról, hogy a vákuumra vonatkoztatott
slírlíséget exakt módon az l képletnél egyszerühben
is ki lehet fejezni
.
Legyen l ml p súrúségú anyag súlya levegőben
(p-1.) • es l ml víz súlya levegőben (p,-l), az
ezekkel levegőben egyenlő súlyú rézsúlyok súlya

l.

levegőq.en 1'-!'· ; =i'

(l - ;), ) es'

i, =!lv
!l, ---p-v'
o
amelyből úgy túnik ki,mintha a vákuumra vonatkoztatott slíníség pontos kiszámítása valóban
aránylag komplikált feladat lenne, mert hiszen
a képlet szelint a sűrűsége! csak úgy lehet a mérési
eredményekből kiszámítani, hogy a sűrlíségnek,

illetőleg l': -nek megfelelő k faktorokat előbb
,

.

(p,-1.)

2

vákuumban

m,.= az anyaggal egyenl6 térfogatú víz tömege,
ill. súly a vákuumban
p.= a piknométerbe férő anyag súly a levegőben mérve
=a súlyok vákuum súlya (a súlyokon mindig
azok vákuum súlyá van feltüntetve)
V·v= az anyaggal egyenlő térfogatú víz súlya levegő
ben (= a súlyok vákuum sUlya)
kp,= az anyag súlyát vákuumra redukáló és az
anyag sűrííségétől függő faktor (megfelelő
táblázatból keresendő ki)
kpvc= a víz súlyát vákumma redukáló faktor
!. = a levegő síírűsége
~= a súlyok sűrűsége
t= a hőmérséklet
S~ az ú
n. levegőben mért sűnlség
S= a levegőben mért sűrűség (súlyjml levegőben
mérve)
3 A nehézkes (l) képlethez ügy jutunk, ha a levezetés-

nél rn(l- 2...)

=u.

p

mán kiadódó 11

(l-~) -ból

-)
c· l -\

--+

kiindulva a levezetés folya-

.
kifejezést

\-L

(l +k)--val he-

l-~
~

lyettesítjük.
.
Ez a helyettesítés teszi lehetetlenné a levezetés további
folyarnári azt a nagymértékű leegyszerűsítést, mely azután
az egyszerű és exakt (2) képlethez vezet.
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=

jlv

'.
(1-;)

A két egyenletet egymással osztva, majd
kifejezve kapjuk, hogy

!..lv

V kiadás, 1950. 92 lap.
A leveze'tésekben és képletekben használt jelzések :
p= a keresett sűrűség
pv=· a víz sűrűsége
m=. a piknométerbe férő anyag .tömege, ill súlya

(.I - -a') ' ugy
,

(p-1.) =11(1-nés

táblázatból kikeressük, amihez természetesen megfelelő táblázat is szükséges 3
1

alkalmazását

l1 v

(p-1.)

l'

(Pv - i.)

l'v

e-t

tehát hogy

2a

P· v

i. 20°-ra vonatkozó értékeit
Pv2o

=

0,99823-t és ),,0

=

0,00120-t

Valamely anyag si'dyát levegőben ami rnl-enként
(p-/,) nem szabad összetéveszteni az anyag levegőben
mért ·súlyával Utóbbi rnindig több, mert a {p-A) súlyú
anyagga! egyenfő súlyú rézsúlyok is szorítanak ki levegőt,
4

me! y ek súly a ( p - "i, ) ~- · Ennyi stilyt még pótolni kell

De

. (

), ), J

a pótlás is szorít ki levegőt (p- t..) ~ -;- -t stb
stb. Amint ebből kitíinik az összes szükséges súly (\l) tehát
egy konvergens végtelen geometriai sor összege:

~ =( p -~J
1

lesz, ami egyébként a fenti (p-/. )= p. ( 1 -- ~-) egyenletből ís kifejezhető. Ha tehát valamely anyag súlya le-

vegőben v-
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p20

= l': (0,99823 -0,0012) + 0,0012, illetőleg

p20

= l': 0,99703

l'v

jly

( 1 ·- ~) úgy annak levegőben mért súly a =p.
Igy pl. l ml víz súly a vákuumbÚJ 20°-on O· 99823 g,
sulya levegőben o 99823~0 0012 ~ o 99703 g, levegőben
mért súlya pedig ha i. = O 0012 és o = 8-4 _:_
0,99'703
:J.= ( 1_.0,0012 )=Q-99 717 g lesz, ami nen.1 más, mint
8,4 l
a mérőedények ka!ibr álásánál használt stily (Ha a levegő
s(írűségénél aiinak páratartalmát is figyelembe vesszük .t
ml víz levegőben mért helyes súlya 20°-on 50% relativ
telitettség mellett O 99718 g lesz.)

+ 0,0012

2.

ami a képletnek a gyógyszerkönyv által is előírt
és exakt alakja.
.
·
Egy képlet gyakorlati hasznalhatóságát azonban nem az dönti el, hogy az exakt-e, vagy sem,
hanem az, hogy a megkívánt pontosságú eredményt elég egyszerúen lehet-e vele kiszámítani.
Nem szarul bizonyítást a, hogy az L képlet alkalmazásnál sokkal egyszerűbb a 2. képlettel való
számolás, mert ennél elesik a keresett slírűségnek
megfelelő (k) faktoroknak táblázatból való kikeresése, stb., tehát megszűnik a kiszámításnak az a
nehézkessége, melyet az l. képlet használata maga
után von és amely gyakorlati szempontból a legfőbb ellenvetés lehet a vákuurnr a vonatkoztatott
slírlíség meghatározásának előírásával szemben
Mindez azonban még mindig nem lenne elég
ok arra, hogy a gyógyszerkönyv a levegőben
mért sűrűség helyett a vákuumra vonatkoztatott
slírúség mellett foglaljon állást Az igazi ok az,
hogy az ú. n. levegőben mért sűrűség megha táro-·
zása semmivel sem egyszerlíbb a vákuumra vonatkoztatott sűrűség meghatározásánál, éppúgy, mint
az azonos hőmérsékletlí vízre vonatkoztatott relatív
sűrlíség meghatározása sem Ezen felül pedig
az ú . n, levegőben mért súrűség (S 20 ) kiszámítására
szolgáló szokásos képlet 5
egyszerű

S,o

p=l':_(p,-1.)-f-A

e és

---

=

J:':

Pv20

=

.11:. 0,99823

3
ahol p, 20 a víz stíriísége vákuumban 20'-on
(0,99823), alapjában véve még helytelen is, mert
nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az esetben,
!.l.v

fl-v

v

s =

Sv

flv

~~

és V Sv =
_5, =l'_ tehát S 20 =l':

egyszer s mindenkorra behelyettesítve a képlet
a következő alakot nyeri :

A sűrűség meghatározása az új gyógyszerkönyvben

sűrűségmeghatározást illetőleg

---·"'---""'-~-~-·-··-·

Jlv

t~v,

úgy

S, 20

= J':. 0,99717

4

!lv

Tehát a 3-hoz hasonló képietet kapunk. A két
képlet között azonban lényegbe vágó eltérés van,
merf míg a 3. képletben p, 20 = 0,99823, a víz
sűrűsége vákuumban 20"-on, addig a 4 . képletben
Sv2o = 0,997!7, l rnl víz levegőben rézsúlyokkal
mért srilya 20"-on (l 4) lábjegyzetet). 6
Láthatjuk tehát, hogy a levegőben mér t
sűrűség helyes kiszámítása ugyanolyan egyszerlí,
mint a helytelen 3 képlet használata.
Az ismeJtetett képletek közü! az l mint túl
nehézkes és mint a 2. mellett teljesen felesleges,
eleve kiesik A 2,, 3. és 4. képleteket összevetve
kitűnik, hogy bármelyiket is kivánjuk alkalmazni,
kisérleti úton mindhárornnál csak 11-l, illetúleg
!lv-t kell meghatározni, mert p,.-t, í.-t, és Sv-t
táblázatokban találhatjuk meg és egyszer s mindenkorra behelyettesíthetjük :
p2 o =

J':.

(pv- i,)

!'-.

!'v

S,o = J:':

Pv

s20 = l':

s,

l' v

~v

+l.= J:':.

0,99703 + 0,00!2
(),99823

- l':

~v

0,99717

Azt is láthatjuk, hogy az eredmény kiszámítása semmivel sem komplikáltabb 'akkor, ha a
vákuumra vonatkoztatott sűrűsége!, p20 -at határozzuk meg, mintha ugyanazon súlymérési eredményekből S20 -at,
vagy s20 -at számítjuk ki,
de nem komplikáltabb végeredményben még az
egyszerlír elativ slírűség

ha .!':. = l-el, úgy S20 = p,20 -al, vagyis, hogy

kis.zámításánál sem
Semmi sem indokolja tehát a helytelen S20

a víz levegőben mért súrúsége egyenlő annak
vákuumban mért slírűségével
Más kérdés természetesen, hogy a képlet
mint közelítő képlet ennek dacára gyakorlatilag
használható-e, és megint más kérdés, hogy a
hasonlóan egyszerű exakt képlet mellett szükség
van-e ilyen helytelen módon felépített képlettel
való számolásra
Ha ugyanis mégis a levegőben mért súrűséget
kívánnánk meghatározni, akkor helyesen úgy
járunk el, ha először precizirozzuk, hogy mit
értünk levegőben mért sűrűség alatt A vákuumr a
vonatkoztatott súrűség a térfogategységben (ml)
levő anyag súlya . vákuumban. Ezzel szemben
a levegőben mért sűrűsége! helyesen a térfogategységben levő anyag levegőben mert súlyaként
·
súlyaként definiálhatjuk
Ha tehát v ml anyag, melynek súlya ml-enként
levegőben mérve s, 1'--g súlyú, és v ml víz, melynek
súlya ml-enként levegőben mérve s., 1'-v-g súlyú,
vagyis ha

= l': 0,99823 képlet használatát, még kevésbbé

l'v

5 Erdey-Gruz-Proszt, l.
c. továbbá implicite a
PhHg IV. sűrűségmeghatározó előírásában is (15 lap)

P·v

=

'

az ezzel nyert eredményeknek egyszer levegoben
mért slírúségként (5), máskor vákuumra vonatkoztatott slírűségként (PhHg IV) való értelmezését
Hasznos lehet gyakorlati szempontból a tényleges levegőben mért sűrűsége! kifejező helyes
s20

=

J:': 0,997!7 képlet használata, amelynél azon-

1'-v
ban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
a 0,99717 szorzó-faktor - l ml víz levegőben
mért súlya-csak akkor helytálló, ha a meghatározáshoz rézsúlyokat (a = 8,4) használunk (L 4
lábjegyzetet)
Általános érvényű egyedül a vákuumra vonatkoztatott súrűséget kifejező
p20 = l':.
1'-v

0,99703

+ 0,0012

s A 4 . képlet képezi tulajdonképpen a Ph Brit
48 ú n. l>Súly per milliliter<< meghatározásainak alapját
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képlet, amely független a használt súlyok sűrűségé
Egyedüli kritérium e tekintetben az, ami
egyébként a másik két képletnél is fennáll, hogy
úgy az anyag mint a viz lemérésére ugyanolyan
sűrűségű anyagból (pl réz) készült súlyokat kell
használni. 7
Az előadottakból kitűnik, hogy az új gyógyszerKönyvnek a vákuumra vonatkoztatott sűrűség
mellett való állásfoglalása valóban indokolt még
akkor is, ha az eltérés a másik két Számítási módtól
a végeredményben sok esetben kifejezésre sem jut
Indokolt ez az elvi helyességen és általános érvényességen kívül azért, mert az eredmény kiszámításá semmivel sem komplikáltabb a relatív vagy
a levegőben mért sűrűség kiszámításánál, de
indokolt még azért is, mert az újabb szakkönyvekben egyre nagyobb mértékben a vákuumía vonatkoztatott sűrűségi adatokat adják meg és foglalják
táblázatokba.
tőL

r1
A sűrűség meghatározására az új gyógyszerkönyv a következő előírást adja:
A sűrűség meghatározása .
Folyadekok sűrűségének meghatározására az 1.
ábra szerinti kb 50 ml térfogatú piknométert használjuk. A piknométer nyakának leszűkített részén a
belsó átmérő 4 mm. A sűrűség meghatározását a
következőkép végezzük· 0,1 mg pontossággal megállapítjuk az üres és száraz piknométer súlyát,
majd a kb. 20° hőmérsékletű vizsgált folyadékkal
megtöltjuk ügy, hogy a folyadék meniszkusza valamivel a körkb-rb-s jel alatt legyen A piknométer/
10 percre 20,0° lzómérsékletű vízbe álli/juk. Ennek
elteltével, de még a vlzfürdőben, a_[ombikot pontosan
jeiig töltjük. Az edény nyakát szükség eselén szűrő
papir darabkákkal kiszárítjuk. A lombikat a vízfürdőből kivéve gondosan szárazra töröljük, 10-15
percre a merlegszekrénybe állítjuk, majd súlydt
0,1 mg pontossággal újból megállapitjuk Ezután
a lombikot kiürítve vízzel alaposan kimossuk és az
előbb leírt módon meggllapítjuk a beleféró 20,0°
hőmérsékletű víz súlyát is
Az igy megállapitott, levegőben és 20°-0/1 mért
adatokból a légüres térre és 4°-0S vízre vonatkoztatott
sllrüségét az alábbi képlettel számítjuk ·
o

P2o

_

-

q!.izsgdl~ anyag leveg~!!!!!!!!_ért súly_g_ 0,99?0.3+0,00J 2
a viz levegőben mért ~úlya
(lg a,99703 =
,99877)

Az eredményt 3 tizedessel adjuk meg •
Viszkózus folyadékok (olajok, szirupok stb.)
azonos módon mérjük, de a piknométer
Izeivett 50 ml-es mérőlombikot használunk. A sűrű
ségnek gyakorlati célokat kielégitő pontosságú meg- határozására a IV kiadású Magyar (iyógyszerkönyvsűrűségét

7 A levegő sűrűségében 0·0012 értékében- 20°-on
a légnyomás és páratartalom esetleges ingadozása folytán
előálló változások olyan kis mértékűek, hogy még a gyógys,zerkőnyvinél pontosabb meghatározásoknál is csak ritkán
jönnek számításba
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ben leírt kis mérólombik is használható, melynek
használata eselén a folyadék súlya tízzel osztva,
minden más számolás nélkül közvetlenül megadja
a sűrűség kbzelítő értéké/.
A gyorsvizsgálatoknál a sűrűség közelító meghatározására megfelelő areométereket is használhatunk.
(A zsiradékok sűrűségének meghatározását a
»Zsiradékok stb . vizsgálata<< c. fejezetben leírt módon
végezzük)<<
A meghatározásnál a következó hibák adódhatnak elő.:
1.. A hőmérséklet pontatlan beállilásából szár··
mazó hiba. Ez annál nagyobb, minél nagyobb a vizs··
gált folyadék kiterjedési együtthatója, azaz minél
nagyobb mértékben változik sűrűsége a hómérséklettel
20° körül 1° hómérsékletváltozás a siírűséget víznél
0,02%-kal, szesznél 0,1%-kal változtatja meg. Mivel
a gyógyszer könyv a sűrűségértekeket 3 tizedessel
adja meg, a meghatározásoknál legfeljebb a 4.
tizedesben engedhető meg eltérés H a tehát azt akar juk,
hogy az eltérés ne legyen nagyobb, mint a 4 tizedesben
kb. 1 egyseg, úgy a hőmérséklet nem térhet el jobban
20,0°-tól, muzt ± 0,5°-al víznél, ± 0,2-0,3°-·kal
vizes oldatoknál
±0, 1°-kal SZeSZilél.

es

2. A rneniszkusz pontatlan beállilásából származó hiba. Ha a piknométu nyakának belső átmérője
4 mm, úgy ± 0,2 mm beállitiisi hiba eseién az eltérés
± 0,0025 ml, az 50 ml-es piknoniétemél tehát ± 0,005
% Ha a beállítás hibája ± 0,4 mm, úgy ez ± 0,01"/o··ra
emelkedik, azaz a 4 tizedesbm p 1 egységet tesz ki
3 A súlymér és hibája ha 50 g folyadékot mg
pontossággal mértink, tehát Iza az eltérés legfeljebb
± 1 mg, mi11dössze ± 0,002%, azaz az 5. tizedesben
2 egység Ez a hiba tehát kb tsak 1 '5-e az előbbi ket
hibának
A hibákat összegezve azt látjnk, hogy a legnagyobb gondot ktilönösen szeSZ/zél és szeszcs
folyadékokilát -- a hőmérséklet pontos beállítására
kell fordítani, mert ebből származhatile a legnagyobb
hiba. A rneniszkmz beállilásánál arra kell törekedni,
hogy a hiba a 0,2--0,3 rnm-t ne haladJa meg, a súlyméresnél viszont etege11dő, Iza mg pontossággal mérünk
Mindez természetesen az előirt 50 ml-~s piknometerre vonatkozik A P/z.Hg . IV-ben előírt sűrűség
mérő lombik vagy az úi gyógyszerkönyvben az alko/zol·
meghatározásnál előírt 10 ml-es lombik használatakor
a meniszkusz··beállitás és a súlymérés hibái meg··
ötszöröződnek, tehát 0,025-0;05, illetőleg 0,01 %-ot
tehetnek ki, a hőmérsékletbeállítás hibája viszont
változatlan marad. Ez esetben tehát a hőmérséklet
pontos beállitása mellett leginkább a meniszkusz
helyes beállítására kell gondot fordítani.. Különösen
áll ez az alkoholtartalom meghatározásával kapcsolatos sűriíségmérésekre, mert 1° hiba a híjmérsékletbeá!Utásnál a térfogat-%-ban kifejezett alkoholtartalomban közel 1%, 0,4 mm meniszkusz-hiba pedig
O, 5% eltérést is okozhat
Összefoglalás
Ugyanazokból a mérési eredményekből éppen
olyan könnyen és egyszer'űen lehet kiszámítani

a vákuumr a vonatkoztatott sűníséget, mint ~~'
relatív vagy a levegőben mért sűrííséget, ezért
indokolt a gyógyszerkönyvbe a vákuumra vonat'
kazlatott sűrűségnek, mint a Jegáltalánosabb
érvényűnek a felvétele, Bármelyik sűrűsége! is

számítjuk ki azonban a mérési eredményekból,
magánál a meghatározásnál figyelembe kell venni
a lehetséges hibákat, rne!yek az új gyógyszerkönyv
súrúségmeghatározási eljárásának ismertetése után
a fentiekben röViden össze vannak foglalva.

Auctori salutem!
A júliusi számban (168 lap) felhívás jelent
meg a lap íróihoz, me ly a kézi r at leírásánál követendő szempontokat közölte.
Tagadhatatlan, a
gondos kézirat lényegesen könnyíti a szerkesztő,
de főleg a szedő munkáját, de nem ártana néha
arra is gondolni, hogy az olvasó >>munkáját<<
zavaró körülményeket kiküszöböljük cil5keinkből
Ehhez természetesen elsősorban az szükséges,
hogy a cikkíró mondanivalóit egyszerűen, züinden
sallangtól mentesen, világosan, közvetlenül és jó
magyarsággal írja meg
Ugyanilyen fantos az, hogy a szerző tárgyát
jól szedje össze, logikusan építse fel, az alapgondolatot fokozatosan fejlesztve, nem<r>edig összevissza csapongva közölje. Hány cikket olvastam,
mely tartalmilag kifogástalan volt ugyan, de
ember legyen a talpán, aki az összehordott adathalmazból első olvasásr a ki tudta volna hámozni,
hogy mít is akar a szerző . Nem lehet célunk, hogy
az olvasót efféle kényszermunkával elriasszuk
cikkeink olvasásától Idejét sem szabad fölöslegesen
igénybe vennünk és mégis azt kell elérnünk, hogy
egy-egy cikk első olvasasra már maradandó nyomot
hagyjon benne és gondolkozásra késztesse Szokás
azt mondani, hogy a papír türel111es, de tegyük
hozzá, hogy az olvasó viszont nem. Es az olvasónak
igaza van . Bizony, ha szerzőink nem felejtenék el,
hogy megjelent cikkeik egyúttal saját legszigorúbb
kritikusaik, sőt vádlóik is, sok esetben nagyobb
gondot szentelnének azok felépítésére.
Van azonban a cikk >>belbecsén<< túl egy >>külcsízl«-kérdés is, melynek rendezése szintén nagyban
megkönnyítené az olvasó ''munkáját<c Ez a probléma két pontban foglalható össze : valamennyi
cikk azonos ortográfiával és egységes tipográfiavar
lásson napvilágot
_
Ortográfiát írtam szándékosan, mert cikkeink
magyar szavainak helyesírása ellen nincs kifogásom,
ellenben an"nál több sérelmezni valót találhatunk
szakkifejezéseink írásmódja körül. Készülő gyógyszerkönyvünk szerkesztőbizottságának elnökétől
nlár többízben hallhattuk, hogy a magyar nyelvhasználatba átment idegen szakkifejezéseket a Ph.
Hg. V kiejtésük szerint, tehát fonetikusan fogja
írni és ortográfikus, tehát a saját nyelvi írásmódot, pl. a latint, csak ott használják, ahol elkerülhetetlenül idegen nyelven kell közölni azt a fogalmat EbbOl következik, hogy fonetikusan »Cinkoxidot<< írunk, de latinosan ,,zincum oxydatum<<-ot
Kedvessy cikke után (januári szám, 21 lap), mely
a lap szerkesztőbizottsága többségének véleményét
fejezte ki, csaknem teljesen áttértünk a fonetikus
!rásmódra. Ennek ellenére azonban még mindig
becsúszik egy-két »helytelen helyesírás«. (A fel-

hozott példák után zárójelben a fonetikusan,
helyesen itt szó látható) Pl. » injectiós oldat .. «.
(injekciós-oldat),'' . vaseiinnel készült . << (vazelinnel készült), » . suppositoriákat ... « (szuppozotóriumokat), »
ha az orvos Ung. zinc. oxydatit
rendel . << (>>Ung. zinc i oxydati<<-t rendel ... ;
habár ebben az esetben nyugodtan lehetett v:olna
cinkoxid-kenőcsöt, vagy még egyszerúbben cinkkenőesőt írni.) Általában szívesen írnak szerzőink
-ott is latin nevet, ahol ez nem mindég szükséges
Ha viszont latinul írnak, tegyék ezt a latin nyelv
szellemében. Intő példa erre a következő : >> . éter
<< ( . ''Aet!zer aceticus<<-t . . ; itt is
acetikoszt
helyesebb volna etilacetátot, vagy ecetéteri írni)
stb .
A lap nagyjában kiefégítően egységes ortográfiával készül, de Kedvessy cikke visszhang
nélkül maradt Még mindig sok a nyílt kérdés,
melyben nincs egységes álláspontunk s ez egyes
cikkeinknél felemás gyakorlatot eredményez pedig lassanként ezt a vonalat is fel kell számolnunk !de tartozik pl. az is, hogy egyesek idegenkednek vegyszereink magyar szaknevének használatától s ez több esetben fölösleges rövidítésre
vezet Vegyük pl hogy a szerző szövegközben
a szénsav savanyú nátriumsóját (= NaHC0 3 )
akarja írni. Pezsze, hogy nem írhat »Szódabikarbónál<<, de semmi akadálya nincs, hogy a >mátriumhidr ogénkarboná Í<<, >mátriumhidrokarbonál<< nevek
közölt válasszon . A túlóvatos szerző azzalvéli a kézdés kényességét elvenni, hogy egyszerűen beírja
3 g
a szöveg közé a vegyület képletét, pl.: "
NaHC0 3 -at feloldunk
« Ez az eljárás azonban
nemcsak stílustalan, hanem elvi okból is helytelen
Az >>NaHC0 3 << kémiai szimbolum, csak matematikailag értelmezhető és az abszolút tiszta,
jelenti,
a 100%-os nátriumhidrogénkazbonátot
márpedig a )>pl o analysi<< minőség sem az, még
kevésbbé van arra pl. egy fogpor-receptnél szükség
Viszont éppen ennyire stílustalan volna ennek
a fordítoltja is, ha a vegyület nevét írjuk a képlet
helyett a következő esetekben : (zárójelben a helyes
írásmód) >> . a nátriumhidrogénkarbonát molekula
súlya 84,02<< (az NaHC03 molekufa súlya 84,02)
vagy ,, .. J ml 0,1 n sósav 84,02 mg szódabikarbónát jelez<< ( .. 84,02 g NaHC0 3 -t jelez ... )
Hasonló okból nem beszélünk O, l n HCl-ről,
hanem O, l n sósavat mondunk. Éppígy bántja
az ember szemé! a 0,01 n KMn0 4 -oldat, a 0,01 n
káliumpermanganát-oldat helyett. Viszont a higítatt sósav ( Acidum hydrochloricum dilutum) 10%
HCI-t tartalmaz és nem 10% sósavat
Ha p1ár a rövidítéseknél tartunk, meg kell
említeni, hogy a mértékegységek rövidítését sem
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jelölik a különbözó tudományágak művelői ugyanazon betükkel és módon cikkeikben . A >>ml<< bevezetése véget vetett ugyan a térfogategység ezredrésze
tarka-barka jelölésének (cm 3 , cCin, kcm), azonban
a súlyegység ezredrészét a grammot, melynek
szabályos rövidítl'se a >>g<< (pont nélkül !), gyakran
találjuk másként jelölve (»g.<<, »gr<<, »gu<) . PL· ebben
amondatban : >> .. Boi us alba sterilis 94 g. Bismuth
subgallic. Ichtiol aa 3 gr . << A betűről-betűre
idézett sor egyéb hibái mellett most csak arra
mutatunk rá, hogy az ilyen írásmód legkevésbbé
sem alkalmas arra, hogy az olvasót szabatasságra
nevelje . (A gramm rqvidít.éséhez tali\n még annyit,
hogy a grófi cím rövidítése volt egykoron a gr . )
Cikkeinkben tapasztalható másik egyenetlenség a tizedespont jelölése Nem vitatorn, melyik
írásmód a helyes, csak azt állítom, hogy valamiben
meg kell állapodnunk és amellett azután következetesen ki is kell tartanunic A modern cikkek
a kézirat gépírás-technikájának megfelelően és
a szedéstechnika megkönnyítése érdekében is,
a tizedes pontot az egész szám után tett vesszővel
jelölik Kettő egész öt tized jelölése tehát a legelfogadottabb írásmód szelint : 2,5. Annál inkább
elfogadható ez a jelölésmód, mert a szaknyelven
élőszóban kettő komma ötöt mondunk (mivel
a vessző-írásjel latin neve >>comma<<) A Ph Hg . V
is ezt az írásmódot fogja követpi, ezzel szemben
cikkeinkben a tizedespontot sok lielyen még mindig
p.ont jelzi, el kell viszont ismerni, hogy változatosan
elhelyezve . Néhol 2 5, máshol 2 5, találunk azonban
2. 5 írásmódot is. Az első kettő ellen csak az lehet
a kifogásunk, hogy nehéz a szedőnek a felső jobb
oldalra, vagy középre elhelyezni a pontot, viszont
a jobb alsó helyretett pont kétértelmű, sőt háromértelrmí A szám után tett pont ugyanis a matematikában szorzást jelent. Ebben az értelemben
2 5= 10. Ugyanezen jelölés értelme a kereskedelmi életben viszont egészen más Ott ugyanis
a sok számjegyből álló egész számokat (ezres,
rnilliós) pontokkal szokás tagolni, áttekinthetőb
bekké tenni Tessék csak egy nyugta-szövegre
gondolni, ahol pL ezt találjuk »... 7..975,85 Ft,
azaz hétezer kilencszázhetvenöt és 85/100 forint . «
Mindebből tehát az következik, hogy cikkeinkben
a tizedespontot az egész szám utáni vesszővel
jelöljük: pl. 0,15 g jelenti a tizenöt centigranunot
A mér tékegységek rövidítésének és a tizedespont jelölésének egységes alkalmazása csak kiragadott példái annak a kérdéskomplexumnak, amit
egy szakszerű szöveg helyesírása jelent, de nem
meríti ki teljesen ezt a témát. A továbbiakban
egészen különleges, a gyógyszerész cikkírókat közvetlenül érintő kérdést vetek fel : hogyan írjuk
szövegeínkben a receptszer ű elő iratokat? E téren
az eddig említetteknél még kevésbbé egységes
az á1Iáspontm1k s ezt legközvetlenebbül egy kiragadott példáva! szemléltethetem : Egyik cíkkünkbő l
ragadom ki a. következő részleteket:
>> .. az alábbi módon készíthető : 2 5 g nátrium
kloratumot, 2 g glicerin!, 38 g desztillált vízben
feloldunk. Ugyancsak feloldunk 56 g 96%-os
szeszben O 60 g rnentolt, O 50 g éter! acetikuszt . <<
Nem kívánok ismétlésbe bocsátkozni sem
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a tizedespont megjelölését illetőleg, sem a »nátrium
kloratumol<< és >>éter acetikuszl<< kifejezések rossz
értelemben vett fonetikus írásmódjára vonatkozóan,
mert ez külön kihangsúlyozódik azzal, hogy egykét sorral alább ugyanez a cikk teljes latin ortográfiával folytatódik :
>>.
Aether aceticus O 60 g, oleum nunthae
piperitae 1 g, glycerin 2 g, nátrium chioratum 2 5 g
és spiri/us dilutus ad 100 g . «
Nehogy szőrszálhasogatással vádoljanak, nem
kérdem, hogy miért nem »glycerimrm<> szerepel
a receptben, mikor a latin neve a glicerinnek így
hangzik, azt se firtatom, hogy miért nincsenek
genitivuszban a felsorolt gyógyszernevek, elég
látni a cikkben is egymást követő idézett részek
írásbeli ellentmondását Az első idézet »éter acetikuszl<< kifejezéssel zárul, a második pedig >>Aether
aceticus«-szal kezdődik; hasonló mód az első
idézetben » nátrium kloraturnot
« szerepel,
a másodikban pedig » .. natlium chioratum
«
Mihez tartsa magát ezek után a jámbor olvasó?
Hát igen, éppen ezt a felemás írásmódot kellene/
beszüntetniink és ene a következő eljárás valamelyikét javaslom. Mindegy, hO:gy rnelyiket fogadjuk el, de ait azután következetesen rninden cikkíró és minden cikl< tartsa be :
a) Forretikus írásmód, folvtatólagosan szedve:

>> ... az alábbi két oldat elegyítése útján készíthetD:
2,5 g nátriumkloridot, 2 g glicerin!, 38 g
desztillált vízben feloldunk Ugyancsak feloldunk
56 g 96%-os szeszben 0,60 g mentolt, 0,5 g ecet«
étert
>>
0,60 g_ ecetéter, J g borsosmenta olaj,
2 g nátriumklorid és annyi 90%-os szesz, hogy
az oldat sulya összesen 100 g legyen
<<
b) Latin

irásmód, folytatólagosan szedve:

az alábbi két oldat elegyítése útján készíthető :
L Rp Natrii chlorati gta 2,5, Olycerini gta 2,0,

»

Aquae destilla/ae gta 38,0.
Il. Rp . Mentholi g 0,60, Aetheris acetici g
0,50, Spiritus concentratissimi gta 56,0. . <<
•>
Rp. A ether is acetic i g 0,60, Ole i menthae
piperitae gta 2,0, Natrii chlorati gta 2,0, Soiritus
concentrali ad gta 100,0. · . «
c) Latin irásmód receptszeriíen szedve:

>> .. az alábbi
:

két

oldat elegyítésével

készít-

hető

I Rp

ll

N atrii Lhlorati gta 2 5
Olycerini gta 2,0
Aquae destillatae gta 38,0

Rp

Mentlzoli g 0,60
Aetflerís acefid g 0,50

Spiritus concetratissimi gta 56,0

Rp

Aetlzerís acetici g 0,60
Olei menthae piperitae gta 2,0
Natrii c!zlorati gta 2,0
Spiritu'> concentrati ad gta 100,0

Az áttekinthetőség és az általánosan használt
recept-alak is mind a ej szerinti írásmód mellett
szálnak, habár nyomdatechnikailag ez a legpazar-

Jóbb A közölt szövegben a latin ortográfiával
írt nevek dűlt betűvel vannak szedve, ebben
követtem a Ph. ·Hg V. tervezetét, amely az eredeti
ortográfiával írt neveket dőlt szedésseJ különbözteti maj d meg a fonetikusan írt nevektőL (p l
'' . ipekakuána-főzetet (infusum ipecacuanhaej . «
Amennyiben a b) vagy ej írásmód mellett
döntenénk, javaslom, hogy a· latin neveket feltétlenül genitivuszban írj.uk és ne rövidítsük.. A rövidítésnek nyomtatott szöveg eselén nincs sok értelme, sőt elkapkodott, elsietett látszatot kelt
Mindjárt belátjuk ezt, ha az idézett szövegeket
a bj szelint latin írásrnóddal folytatólagosan,
de rövidített nevekkel látjuk magunk előtt:
>> .. az alábbi két oldat elegyítése utján készíthető : Natr. chiorat gta 2,5, Olvcerin gta 2,0, Aqu.
des! gta 38,0 és MenthoL g 0,60, Aeth aat. g 0,50
Sp ir cctiss. gta 50,0 .. «
» Aeth acet . g 0,60, Ol nunth pip . gta 2,0,
N atr. chlorat . gta 2,0, Spit. conc. ad gta 100,0 . . ,,

Nyomdailag nem sokat takarítunk meg ezzel
a rövidítéssel, ugyanakkor pedig nem nyujtunk
lehetőséget az olvasának, hogy legalább cikkeinkben teljesen kiirt latin nevén láthassa az egyes
vegyületek jelölését. Azért is fontos ez, hogy
ne szokjon el teljesen a genitívusztól sem. 'falán
ezzel is küzdünk a »kálijód«-hoz hasonló >>Szleng«kialakulása és meggyökeresedése ellen és gátoljuk,
hogy elmosód jék az az éles különbség, ami a
>>Kalium jodatun1« (rövidített alakjában : »kal.
j odat «) és a káliumjodát közölt van. (Erről különben a májusi szám 108 . lapján egyszer már részletesebben szálottunk)
A gyógyszernevek teljes kiírása már csak
azért is célszerű lesz, mert nem megy feledésbe
a latin nyelv szabályai szerint kifogástalan alakjuk
»Aqua menthae
Igy megelőzzük azután, hogy
piper itae« helyett ne fusson ki a tollunkból >>Aqua
merrthae piperita«, vagy a »Tirrctura valerianae
aetherea<< helyett >>Tirrctura valerianae aethereae<<
Az >>Aqua ment. pip<< és >>Tirrct. valerian aeth"
rövidítések nem figyelmeztetnek minket a latin
nyelv elemi szabályaira, melyek emléke amúgy
is elég homályosan él bennünk Pedig mindaddig,
míg a receptírás nyelvezete latin, a latin grammatikát tiszteletben kell tartanunk, amiről nyilvánvaló, hogy nem is lehet és éppen ezért fölösleges
vitatkozni.
Az a bizonyos >>gyakorlati szakember<<, ha
egyáltalán volt türelme végigolvasni ezt a cikket,
védelmére kel a szerziiknek s fogadatlan prókátorként szőrszálhasogatással fog ismét vádolni. Szelinte gyakorlati szempontból egyáltalán semini
jelentősége nincs az említett problémáknak, kár
volt az időt, a papírt és nyomdafestéket erre
pazarolni Félek, hogy e téren ismét elhamarkodott
lesz véleménye. Nézzük közelebbről : mit jelent
a szerző és mit jelent az olvasó részére, ha cikkeink
ortográfiája és tipográfiája gondos és egységes
lesz?
A cikkiról feltétlenül erősen fegyelmezi, ha
cikkei megírásánál fenti szempontokra állandóan
ügyelnie kell. Mivel nem írhat többé >>kurzus<<stílusban s a "szleng«-től is óvakodnia kell, cikkeit

gondosan átfésülgeti, javítgatja, mielő.tJ beküldené s eközben -- a kéziratában rábukkanhat
>>gyártási hibákra<<, mint ahogy a gyárban az öntvények belső hibái is esztergályozás, csiszolás közben
derülnek ki. Bármennyire nem is pótolja a belső
tartalmat a »kiilcsín <<, mégis nagyobb bizalmat
elölegezünk a jómegjelenésű írásoknak
Az olvasó szempontjából elsősorban az hasznos, hogy már a Ph Hg V megjelenése előtt
megismerkedik annak fejlettebb nyelvezetével és
jelölésmódjávaL Másodsorban (de ez nem másodrendű szempont !) gondosan megírt cikkeinkkel
segítjük a »patikus-szleng« elleni harcban, amivel
lényegesen támogatjuk a felületesség elleni küzdelmében Megismertetjük végül a modern szaknyelvvel s ezzel meg!tönnyítjük számára egyéb
szakfolyairatok és szakkönyvek olvasását is.
Készülő gyógyszerkönyvünkkel kapcsolatban
remélhetőleg ismertető füzetek, kiadványok (esetJeg kommentár) fognak megjelenni. Mielőtt ezek
készítéséhez hozz:ifognánk, feltétlenül szükséges
egy szakmai >>helyesírási szabály<< megalkotása.
lényegében annak érdekében jelent meg e cikk,
hogy a felvetett vitás kérdések fontosságát a nyomtatott betű is kiemelje és javasiatra ösztöniizze
ne csak a cikkírókat, hanem az olvasókat is .
Magister

~- ÉLENJARó TUDOMANY

j

A szocialrzmus elve az, hogy a szacialista
társadalomban minderzki kepességei szeríni dolgozik,
a fogyasztási cikkekben pedig rzem szrikségleteilrez
képest, hanem ahhoz a munkálroz mérten részesül,
amelyet a társadalom számára elvégzett. Ez azt
jelenti, hogy a munkásosztály kulturális és leeimikai
színvorrala még nrindig nem magas, a szellemi és
fizikai munka közölti ellentét továbbra is megvan,
a murrka termelékenysége még nem olyarz magas,
/rogy biztositaná a szükségleti cikkek bőségét, minek
következtében a társadalom kénytelen a fogyasztási
cikkeket nem a társadalom tagjairzak szrikségleteihez
képest, Iranem a társadalom számára végzett murrkájuklroz mérten elosztani
A kommunizmus a fejlődés magasabb fokát
kepviseli A kommunizmus elve az, hogy a kommu'
rrista társadalomban mindenki képességei szeríni
dolgozik, a fogyasztási cikkekben pedig nem az általa
végzett munka arányában, hanem a szrikségletei,
a fejlett kultúrember szükségletei arányában részesul.
Ez azt jelenti, hogy a munkásosztály kulturális és
technikai színvorrala már elég magas ahhoz, /rogy
aláássa a szellemi és fizikai munka közti ellerrtét
alapjait, hogy a szellemi és fizikai munka közötti
ellerrtél már eltűnt, a munka termelékenysége pedig
olyarr magasra emelkedett, hogy biztosítani tudja
a fogyasztási cikkek leljes bőségét, aminek következtében a társadalomnak. megvan a lehetősége arra,
hogy ezeket a cikkeket tagjai szilksegleteinek megfelelően ossza széf.
J V Sztálin .: A leninizmus kérdései 586 . old.
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Gyógyszerkészítmények anaJízise

Meghatározás

L A készítmény közvetlen tit r ál ása a követke~ő módon :'é~ezhető : Az alkaloiáasó kb 50 mg-nyt mennyrseget 10 ml vízben feloldjuk Hozzáadunk 5-10 ml semleges kloroformot és 2-3
c?epp l !(,-o~ fenolftalein-oldatot Az el egyet állandó
razogatas kozben O l n nátronlúggal addig titráljuk
amíg a vizes r ét eg rózsaszinc már nem tíínik d
l ml O l n nátronlúg O 034723 g kénsavas
atropin! jelez
2 . A kénsavas atropin piatrié-kék indikátor..
ral való titrálása Lunge-Ber/ könyvében található.
·
3. A •bázis alapján Schu/ek és Szeghő eljárásával,
valammt a kodernhez hasonlóan kivonásos módszerrel határozható meg.
4. Bázis meghatározása eselén fölöslegben
vett O l n kénsavban feloldjuk s az oldathoz
fölöslegben Mayer-reagens! adunk A kénsav fölösJegét lúggal visszamérjük
5. __Jodometr iás. meghatározása azon alapszik,
hogy )Oddal Atropm HJ J 2 összetételő polijodid
keletkezik,

és az alkaloidákhoz hasonló vegyülefeka cím ű fejezet P er e l j ma n
B r o ds z ki j könyvéből -

- · •> Alkalo i dák

es

(5. közlemény)

Jegét mikrobürettából O l n nátriumtioszulfáttal
megtitrál juk. Párhuzamosan vakpróbát is végzünk
Az első és a második meghatározásnál fogyott
jódmennyiség külömbözete az acetofenon, illetve
a lebeJin mennyiségével arányos .

B) TERMESZETES ALKALOIDAK
t. Piridinszármazékok
L o be li n um h y dr oc h l ori cum'

/CH,,
H,C
CH,

l

l

·c.H.-CH--CH,-- HC

bH

CH--CH 2 ---CO--C.H, ·H Cl

"-N/

l

CH 3
C22 H 270 2N ·H Cl
(mol. súly 373,7)
Azonosítás
L Ha kevés mennyiséget 2 ml vízben feloldunk,
majd nátronlúggal meglúgosítva melegítjük, az
acetofenon jellegzetes szaga érezhető
2. l ml l : 100-hoz készült oldala I csepp
ammónia-oldattól tejszerűen megzavaroscidik, majd
bizonyos idő mulva a zavarosodás kristályos
csapadékká alakul. A leszűrt és kimosott Iobelin
kiszárítás után 118-120°--on olvad
3 A sósavas Iobelin oldatából salétromsavas
megsavanyitás után az ezüstnitrát túrós csapadékot
vált ki (klorid-ion)

l ml O· l n jód-oldat O 006228 g sósavas
lobelint jelez
Atrapinum su/furicum
(C17 H, 3 0,N), . H 2SO•. H 2 0
(mol. súly 69447)

Azonosttás
I. Az alkaloidasó néhány szemcséjét porcell án ..
csészében vagy óraüvegen 2--3 csepp füstölgő
salétromsavval megnedvesítjük és utána szárazra
párologtatjuk Ha a kihűl! sárgaszíníí maradékra
l csepp frissen készített szeszes kálilúgot cseppentünk, lilár a színeződik,
Meghatározás
A reakció azon alapszik, hogy a polinitro ..
Lúggal melegítve a Iobelinből egy molekula benzol-származékok lúgokkal színes vegyületeket
acetofenon hasad Je :
alkotnak A létesült szín különösen acetonos
oldatban
állandó.
C,,H, 0 0NCH 2 COC6 H 5 - - CH,COC,H,
2. Az alkaloidasó egy szemcséjét l ml O 5 n
Az acetofenon vízgőzzel átdesztillálható s a kénsavban feloldjuk s az oldat egy cseppjét tárgydesztillátumban jodometriásan meghatarozható : . lemezre cseppentjük, majd fedőlemezzel befedjük
Ha oldalról egy csepp brómos vizet folyatunk
6 Na OH +3 J2 ->- 3 NaJO + 3Naj + 3H 2 0
C,H,COCH 3 + 3 NajO -+ C6 H5 COCJ, +3 Na OH, hozzá, mikroszkóp alatt nézve apró, halványsárga
tííalakú kristályok képződését figyelhetjük meg.
C6 H6 CO.J 2
NaOH ··-·+ CHJ 3
C6 H5 COONa
3. Az alkaloidasó O Ol-O 02 g--nyi mennyil jód atom I/6 moL sósavas lobelinnek felel meg
ségét kémcsőben addig melegítjük, amíg fehér
A meghatározás menete a következő : l ml gőzöket ár aszt Hozzáöntünk I, 5 ml tömény
1%-os sósavas labelin-oldatot 25 ml 3%-os nátron- kénsavai s a folyadékot megbarnulásig melegítjük
lúggal elegyítünk s az elegyet apró lombikokból Ha ezután az elegyet 2 rnl vízzel óvatosan felhigítálló késziiiékben vízgőzzel átdesztilláljuk A desz-- juk, az atrapasav sajátságos, kellemes szagát
tillálás időtartamát úgy szabályozzuk, hogy 40 érezzük Ha pedig a forró elegybe káliumperperc alatt 65 ml folyadék desztillálódjék át· A manganát-kristálykát dobunk, benzaldehid szagot
desztillátumot kevés vízzel maradéktalanul üveg- érzünk
dugós lombikba öblítjük, hozzáöntünk 5 ml 15%-os
4. Báriumkloriddal a só fehér csapadékot ad,
nátronlúgót, 2 ml O· l n jód-oldatot és 10 percre amely salétromsavban nem oldódik (szulfát-ion)
sötét helyre allítjuk Ezután az elegyhez '7 ml 51
CHa-- CH-- CH 2
CH 20H
Az atropin-bázis
higított kénsavat csurgatunk, majd a jód fölös-

+

228

C"H 2 ,NO, . HCI
(mal súly 339 6)
AzonosElás

.. J:Ia. a kokaint szár11z t1J?Zsárban egyenlő

szeszből és kioroformból ha<ábokJ
i
l
ban kristályosodik
CH,--CH--CH,
C,H,
Olv. p.: 115-ll6'
Közönséges szerves oldószerekben kissé oldódik, éterben
és benzolban nehezebben . Optikailag aktív

j
'

!
l

NCH,

,
l
CHOCOCH

Meghatározás
I A sósavas kokain közvetlen titrálását az
etilmorfinnál leírt módon végezhetjük (lásd

később)

.. , 2 Jodometriás meghatározása polijodid-képzodesen alapszik I %-os kokain-oldathoz fölöslegb~n O l n jód-oldatot adunic A csapadékról
leszurt oldatban a jód fölösJegét visszamérjük.
3. Heidusclzka és Wolf szerint a kokain savval
vagy lúggal végzett elszappanosítása után a. Je-hasadt metilalkohol mennyiségéből is meahatározható.
·
b
.. 4 A szabad bázis alapján Schu/ek és Szeghó
e!Jarásával, valamint közönséges kivonásos módszerrel is megállapítható
. 5. Meghatározását szilikowolfl a mát alakjában
Klyacskma, Sztrugackij és Merlisz írták le .
A kokain pótszerei•
Novocai n
/NH 2
C,H,"-._
COOC 2H.N(C 2H5), ·· HCI
(moL súly 272,6)

mennyrseg~ -~alomellal ~ldorzsoljük, majd vízzel

megnedves!ljuk, a keverek megfeketedik.
. 2.. Ha O I g sósavas kokaint l ml tömény
kensavval 100°-on 5 perctg melegítünk, majd az
oldathoz óvatosan 2 ml vizet öntünk, benzocsavas
metilé szter -szagot érzünk (a reakció! a kokain
molekulájában levő benzoil- és metoxi-csoportok
idézik elő).
3. Ha l ml kb 2%-os sósavas kokain oldathoz
I_ese pp_ I %-os ~á!jumper_manganát-old~tot cseppentunk, rholyaszrnu kokarn-permanganat kristályok

~:

'~[l

éft'l) ~{\~~J

+

A lobelin-bázis szeszből túalakban kristályosodik
Olv. p: 130-131° (n: )n= -42·85° Vízben és petróleuméterben nehezen, kloroformban, benzolban és Szeszben
könnyen oldódik
1

Cocainum hydrochloricum•

2

válnak ki (a kristályok legjobban mikroszkóp
alatt figyelhetők meg)
4. Ha a sósavas kokain I : !OOO-hez készült
oldatához KPbJ3 -at adunk, jellemző fehér, kristáIyos csapadék keletkezik (Svájkova)
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Kokain-permanganát (Svájkova szerint)
3

CH 2 - - C H - - CHCOOCH3

A kokain-bázis színtelen hasábokban krisCOCOC,H,
tályosodik ülv p :
3
!
/
i
98°. (r{)o = -15·80
CH2 -----:CH-- CH2
Vízben nehezen, a szokásos oldoszerekben könnyen oldódik

i.

'
NCH

l

Azonosítás

L A novokain vizes oldatából az általános
alkaloida-reagensek csapadékot választanak le :
a merkuriklorid fehéret, a Wagner-reagens barnál
a pikrinsav sárgát
'
2, l : 10-hez készült oldala a klorid-ion reakcióit adja.
, 3 Oldatából lúgokkal a szabad bázis kicsaphato, amely szeszben és éter ben feloldódik
4 . Ha O I g novokain 5 ml vízzel készült
oldatához 2 csepp higított sósavat és 2 csepp
nattJummtrit-oldatot cseppen tünk, majd az elegyet
02 g P'-naftolnak l ml nátronlúggal készült olda-tához öntjük, karminvörös csapadék keletkezik :
NH,C,H.COOC 2 H4 N(C 2 H5 ) 2 + NaN0 2 + 2 HCI->__ ,_ CIN 2 C6 H4 COOC 2 H4 N(C 2 H5 ) 2 +NaCl -1- 2 H2 0,
CIN 2 C6 H.COOC 2 H4 N(C 2 H5 ) 2 + C10 H7 0H (P') - >--- >- HOC 10 H6 N2 C6 H4 COOC 2 H4 N(C 2 H6 )z + H Cl
5 Ha l ml kb l 0%-os novokain-oldathoz
l ml híg nátronlúgot adunk, fel1ér csapadék keletkezik. Ha ezt 5 csepp jód-oldattal elegyítjük és
gyengén melegítjük, az elegy jodoformszagot áraszt
(az etil-gyök reakciója).
Meghatározds
O 2 g 100°--on kiszárított novokaint 5 ml
vízben feloldunk Az oldathoz J5 ml szeszt és
J

4

Annak ellenére, hogy ez a csoport nem tartozik

a természetes_ a!kaloidák. kÜzé, mégis szükségesnek tartottuk
a csoport tagJait a kokain u-tán sorolni, mivel így a kokain-

n~! kémiai szempontból összehasonlíthatók és egymástól

kannyebben megkülönböztethetők

A GYÓGYSZERÉSZ

A GYÓGYSZERÉSZ
3 csepp fenolftalein-oldatot adunk, majd O· l n
nátronlúggal megtitráljuk
1 ml O· l n nátronlúg O 02726 g novokaint jelez
A fenti kiszorításos módszer a novokain
szeszes-vizes közegben történő közvetlen titrálásán
. alapszik :
NH 2C6 H.COOC 2 H 4 N(C2 H 5 ) 2 , HCI + NaOH --->~:.- NH 2 C6 H 4 COOC 2 H 4 N(C,H 5 ), +NaCI+ H,O
A novokain-bázis szeszes-vizes közegben nem
hat a fenolftaleinre.
2. A novokain kolorimetriás meghatiuozása
a diazotalás után P-naftollal létrehozott színreakcióján alapszik. Szmirnova adatai szerint a
módszer kielégitő eredményt ad.. A novokamnal
rendszerint együtt rendelt csekélymennyiségű adr.enalin a meghatározást lényegesen nem zavarJa

Otthoform
(meta-amino-par a-o xibenzoesav as metilészter)
/COOCH, (l)
CsHa" NH,
(3)
OH
(4)
(mal súly 167,08)

Azonosítás
L Vizes oldatabai a nátronlúg éterben oldódó
csapadékot vált ki
2, Ezüstnitráttal túrós csapadékot ad
3 O 05 g készítményt O 2 g vízmentes nátriumkarbonát és kálium-klorát 2: l-hez készült keverékével összeolvasztunk Az olvadékat 10 ml
vízben feloldjuk, óvatosan semlegesítjük, majd
sósavval megsavanyítjuk Ha az így nyert. oldathoz báriumnitrát-oldatot csepegtetünk, feher csapadék alakjában bár iumszulfát válik ki.

Meghatározás
1. O 5 g körüli pontosan mért tiokain-mennyiséget 15 ml frissen ki for r alt és lehűtött vízben
feloldunk Hozzáadunk 50 ml semlegesített szeszt,
majd fenolftalein-indikátor t használva O I n nátronlúggal megtitráljuk
.
. .
I ml O l n nátronirig O 02888 g twkarnt jelez ..
A módszer szabad bázis kiszorítasán alapszik

a

D i c a i n'
(par a-butil-amino-benzoesavas dimetilamino-etilészter klórhidrát)

Azonosítás
l. Az ortofonnot vízzel rázogatjuk, majd
megszürjük. Ha aszüredékhez l csepp ferrikloridot
cseppen tünk, múlóan sötétbarnára szineződik
2 . O l g ortoformot 2 ml, néhány csepp sósavval megsavanyított vízben feloldunk Ha az oldathoz néhány csepp nátriumnitrit-oldatot csepegtetünk, sárgára színeződik, maj.d ~árga .csap~dék
válik ki belőle, ez azonban levegon allva teglavorosszínűre változik
3. Az orfotorm jégecetes oldata ólomperoxidtól zoldre színeződik. Tömény salétromsavas oldata
vörös színű; vízzel felhigítva a szín eltűnik

NHC4 H,

/'
1

~)
COOCH

/"'l

l

"./

COOCH 2CH 2 N(CH 3) HCI
(mol suly 300,81)

Azonosilás
l. O 2 g-nyi készítményt 10 ml n -nátronlriggal
15 percig forr al unk ..
Kihiílés után az el nem szappanosadott
dikain-bázist Ieszúrjük, majd a szüredéket n-

2CH,N(CH,),

Thi_ocain
(p-amino .. tiobenzoesavas dietil-aminoetilészter klórhidrát)
COS-CH 2 CH 2N(C 2 H 5)2 H Cl

/'

l

=

'/

1

HC

CH

HC

CH

'\,

"/

CO OHa

l

'
/

1

+NaCI

COOH

Ha a savanyú oldathoz O 2---'0 3 ml 3%-os
natriumnitrit-oldatot öntünk, kocsonyás csapadék
alakjában nitrozo-butil-aminobenzoesav keletkezik
NO

(Anaestbesin)
H2 NC 6 H 4 COOC 2 H 5
(mal. súly 165 09)

"'/COOH
5

Meghatározás
l. Közvetlen titrálása az etilmariinnál leírt

Azonosítás
Híg kálilúggal forralva a készítmény paraaminobenzoesavr a és etilalkohair a hasad

Az alkoholt jodoform-reakcióval azonosítjuk.
2. A készítmény O· I g-ját 3 csepp sósavval
megsavanyított 2 ml vízben feloldjuk. Ha az
oldathoz 2 csepp nátriumnitrit-oldatot és 2 csepp
001 g~ naltolból és 5 tnl híg nátronlúgból készült
oldatot cseppen tünk, n ar ancsszínű azofesték keletkezik:
C2 H 5 0COC6 H 4 NH 2 +2 HCI + NaN0 2 - +
__:__"_ C2 H5 0COC,H,N 2 Cl + 2 H 2 0
NaCl,

+

módon végezhető (lásd később).
l ml O l n nátronlúg O 03967 g sósavas kinint
jelez
A közvetlen titrálás más módja Lunge~Berl
könyvében található.

2. A bázis alapján Schulek és Szegiló módszere
szerint határozható meg
3. lzokinolinszármazékok

Salsolinum hydrochloricum'
( 1-metil -6-oxi-7 -metoxi-tetr ahi dr oizokinolin
klórhidrát)
CH,
HO/"/"CH 2
l i i
HCI H 20
CH,O"/',/NH
CH

l

l. A készítmény O 3-0 5 g:,.nyi mennyiségét
ellátott lombikban 50 ml O 5 n
szeszes kálilúggal I óra hosszat forraljuk Kihűlés

visszafolyóhűtővel

után a lúg fölöslegét fenolftalein-indikátort használva O· 5 n sósavval visszamérjük
I ml O 5 n kálilúg O 08259 g p-aminobenzoesavas etilésztert jelez
A meghatározás a készítmény Iriggal való
elszappaMsításán és a lúg fölöslegének sósavval
történő visszamérésén alapszik :

CH 3
(mal suly 247,72)

Azonosttás
l Ha a készítmény O J g-ját l ml vízben
feloldjuk és I ml brómosvizet adunk hozzá, a kezCH

A kinin-bázis rendszerint 3 mol. vizzel
/
kristályosodik, de
CH, =c CH -- CH
más összetételü hidCH
2 :
rátok is létesülhet,
,
nek Nátriumkarbo1
CH2
náttal kicsapva a
HC
CH
bázis
vízmentes;
"". ,
olv. pontja 177°,
N
CHOH
míg a trihidrát olv.
CH,O/'.,A..,
pontja 57°. A bázis
l :
vízben alig, szesz··
A)
ben, éterben és kloN
roformban jól, benzolban nehezen oldódik Oldata nagyon keserű és erősen
lúgos kémhatásU (a)n = -1.58,2°

.' .
i C~l,
,

::""- :./!

+ C,H,OH

<.

NC, H,
+ NaNO,+HCl->- / ".
l l

Ha a só 10ml-nyi oldatához 2 csepp brómosvizet és I csepp ammónia-oldatot cseppentünk,
zöldre színeződik.
2. Ha a só. ecetsavval gyengén megsavanyított
IO ml-nyi oldatához l csepp brómosvizet, majd
l csepp 10%-os káliumferrocianid-oldatot és I csepp
10%-os ammónia-oldatot cseppentünk, vörösre
színeződik. Ha a vörösszínú oldatot kloroformmal
rázogatjuk, a vörös színt a kloroform átveszi
( eritrachin-reakció ).
3. Ha a só oldatához higított kénsavat adunk,
kékesen fluoreszkál
4. Salétromsavval megsavanyított oldala
ezüstnitráttal fehér csapadékot ad (klorid-ion)

Aethylium para-aminobenzoicum

Meghatározás

NHC, H"

NHC,H,

ll

C NH 2
(mol súly 288,8)

(CH 3 ) 2 NCH,CH,OH

+ HCI->-

C15 H24 N2 0 2 • HCI + NaOH - · +
-->- C15 H24 N2 0 2 + NaCI + H 2 0

C,H.OCOC,H,N,Cl + C10H,OH - +
NC 6 H4 COOC 2 H 5 + HCI

sósavval semlegesítjük A butil-aminabenzoesav
fehér csapadék alakjában kiválik

f'•,

l A készítményből O 3~0 4 g:nyit 10 ml
vízben feloldunk, hozzáadunk 30 ml semlegesített
szeszt és 5 csepp fenolftalein-indikátort használva
O l n nátronlúggal megtitráljuk.
l ml O l n nátronirig 0030081 g dikaint jelez.
A módszer a bázis kiszorítasán alapszik :

---+ HOC 10 H 6 N =

COONa

l/"' l

Meghatározás

Azonasitás

/NH,
KOH
C• H'/NH,
' COOC 2 H 5 +
_,_ C6 H,"COOK + C,H,OH

NHC,H,

+Na OH->-

:

NHC,H 9

2 . A salétromsavval megsavanyított dikain0Idat ezüstnitráttal a. klorid-ion reakcióját adja.
3. Hil a pikain-oldathoz 2~3 _ml l 4 fajsúlyú
5a!étromsavat öntünk, sárgára színeződik (megkülönböztetés a novokaintól)

2. KinoHnszármazékok

+NaCI+ H,O

A Pantocainnak megielel6 készítmény -

Ford

C h i n i n u m h y d r o. c h l o r i c u m'
C20 H 24 N 2 0 2 . HCI . 2 H 2 0
(mal. súly 396 7)

1 A racemikus szaiszolin-bázis szeszből apró tűk alakjában kristályosodik.. Olv . p: 2-18--221° Vízben és benzolban
nehezen, éterben és petróleuméterben nem oldódik Forró
szesz és kloroform azonban jól oldja

A GYÓGYSZERJ!SZ

detben kiváló csapadék feloldódik A brómosvíz
fölöslegétől azonban élénk piros színben ismét
kicsapódik
2.. Ha a szalszolin oldatához 3 csepp ferriklorid-oldatot csepegtetünk; kékre színeződik
Meghatározás
l. Az alkaloidásó O· 05-0 10 g-nyi mennyi ..

ségét 15 ml vízben feloldjuk Az oldatot 10%-os
ammónia-oldattal meglúgosítjuk, majd a bázist
10% szeszt tartalmazó 10 ml kloroformmal 3-4szer kivonjuk A kloroformos kivanatot megszűrjük, a kloroformot ledesztilláljuk, majd a mara·dékot vízfürdün 5 ml víz és l O rnl szesz elegyében
feloldjuk A kihúlt oldatot ezután metilvörösindikátor rnellett O l n sósavval rnikrobürettát
használva megtitráljuk

_"'.....__,...

--·------2. Jodometriás meghatározás Pereljman és
L jankina szerlnL A készítmény O05-D 06 g-nyi
mennyiségét 50 ml-es ITiérőlombikban 10 ml
vízben feloldjuk Az oldatot 5 ml O l n sósavval
megsavanyítjuk, majd hozzáöntünk 25 ml O l n
jódoldatot és a jelzésig vízzel kiegészítjük Alapos
összerázás után az elegyet 10 percig állni hagyjuk,
majd száraz, kettős szűrópapíron száraz lombikba
szűrjük. Szűrés alatt a tölcsért óraüveggellefedjük.
A szüredék 20 ml-ében a jód fölösJegét O l n tioszulfáttal visszam ér jük Párhuzamosan vakpróbát
is végezünk.
l ml O l n jód-oldat O 006193 szaiszoJin klór-hidrátot jelez
A meghatározásnal Szalszolin. HJ,, .J, összetétel ű polijodid képződik
Fordította: Ligeti Viktor

Szakmai közlemények
"A Gyógyszer ész" egyéves munkaterve
Szakszervezetünk Gyógyszerész Szakcsoportjának Szerkesztőbizottsága szeptember 3-án értekezJetet tartott szaklapunk egyéves munkatervének
megállapításár a Az értekezleten megjelent Erdélyi
László dr . orvos kar társunk, a Szakszervezet Termelési Osztályának vezetője, és irányító hozzászólásaival komoly segítséget nyujtott szakcsoportunk jó működésének mielőbbi kialakulásához.
A munkatervet Székely Jenő a szerkesztöbizottság
elnöke terjesztette elő
Az első /wlyen áll a megfelelő szavjet gyógvszerésztudományi anyag megszerzése, leforditása cs
ismertetése . Ezen a vonalon is kértük a szakszer-

vezet segítő támogatását. Tudatosítani fogjuk,
hogy a szocializmus építésében a marxizmusleninizmus ismerete nélkül valóban jó és eredményes
mwzkát semmiféle vonatkozásban nem végezhetünk

Ennek n!eg kell nyilatkoznia a közlem,ényekben
és az >>ElenJáró tudomány« című rovat politikai
irányításában. A terv keretén belül elvként meg
kell állapítani, hogy >>A GyógyszeréSZ<<, amely
szakcsoportunk lapja, valójaban mindenkori tükörk_épe a szakcsoport jó vagy hiányos miíködésének.
Eppen ezért a szaklapnak állandóan benne kell
élnie nemcsak a szc.kcsoport problémáiban, hanem
minden olyan kérdésben is, amely a gyógyszertári
dolgozók ös~zefségét érinti Súlypontként kell kezel-

nünk, hogy az V. Gyógyszerkb"nyv egyes, főként
általános cikkelyeit megfelelő kommentárokkal, az
Egészségügyi MinisztéritÍm engedélye alapjan, számról-számra közzéadjuk és ezzel már előre tudatosítsuk az uj gyógyszerkönyv teljesen új vizsgálati
módszereit Természetesen ezzel párhuzamosan
kell haladniok, illetve folytatódniok az V Gyógyszerkönyvról már eddig megtc,rtott ismeretterjesztő
előadásoknak is . Ezeknek az eliJadasoknak a leköz!ése szintén hozzátartozik az V Gyógyszerkönyvnek
már a megjelenés elötti megismertetéséhez Ugyan-

csak stilypontként kell kezelnünk azt is, hogy a
gyógyszerésztovábbképző-tanfolyam és a gyógyszerészteclmilwstovábbképző-tanfolyamnak anyagát részben

vagy egészben közölhessük •>A GyógyszerésZ«-ben,
amivel megkönnyíthetjük vidéki kartársaink még
meg nem súrvezett továbbképzését is
ú jabb súlypontként állítjuk be a Gyógyszertár i
Központ és az egyes Gyógyszertár V állalatok minden
olyan közlését, amely a tet'vszerú munkát, az új
szacialista munkamódszer kialaRulását előmozdítja.
Ennek érdekében foglalkozni fog >>A GyógyszerésZ<!
a Gyógyíts j obbarz-mozgalom tudatosításával és
eredményeiveL Külön rovatban ismertetjük az
újítási és észszerűsitési javaslatokat, amelyek ugyan-·
csak döntőjelentőségűek az újtípusú gyógyszer-·
tárak munkajában.
Egyéves munkatervrink során állandóan szemünk előtt tartjuk, hogy kiszélesítsük és valóban
komoly gyakorlati tartalmat adjunk a gyakorló
orvosok és a gyakorló gyógyszerészek
nek

egyzittműködésé

Az eddiginél még jobban kiépitjük »A gyakorló
műhelyéből«. címlí rovatunkat is .. Itt
azonban egyéves tervilnk sor ~n, de lelletöleg
mái az első hónapokban, el szeretndk. érni, hogy
ez a rovat valóban föker1t a gyakorló gyógyszerészeké legyen Hogy (;k írják meg; ók küldjék be
problémáikat, észrevételeiket, és ezzel megteremthessük azt a feltétlenül szükséges tapasztalatcserét, ami elengedhetetlen feltétele a szacialista
munkamódszernek Ennek megvalósítása érdekében kérjük kartársainkat, hogy problémáikat
és tapasztalataikat adják at a most országszerte
meginduló gyógysZerészfelügyelőkn~k, akik azután
az összegyüjtbtt &nyagot eljuttatják szaklapunk
szerkesztóségébe Ez a kezdete is lehet egyúttal
annak a levelezési rovatnak, aniely eddig hiányzott, de feltétlenül meg kell valósítanunk szaklapunkban A referátumok kérdésében az a vé _le
mén:yünk, hogy ugy mint kezdetben, néhánysoro
gyógyszerész

__ ______
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beszámolókat nem közlünk, de teljesen lefordítunk
vagy bő ismertetést hozunk a Szavjetunió és a népi
demokráciák szaklapjainak cikkeitől
Kedvessy György dr. javaslata alapján folytatjuk a már megkezdett, de félbenmaradt új
gyógyszerek folyamatos ismertetését. Éppen az egy-
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Jobban .. mozga;om súlyponti kér déseiben is szerepel,
rmnnyne. fontosnak tar !juk, hogy a gyógyszertarakban rsmertessék »A Gyógyszerész<< közleményeit

Hisszük, hogy gyógyszerészfelügyelő kartársaink
különösen vidéken, ebben a munkában is komoly
segítséget nyujthatnak a szakmának
éves munkaterv érdekében felhívjuk kartársaink
A munkatervet nem zárhatjuk le anélkül,
figyeimét az ebben a számban megjelent "Auctor i ho_gy fel ne szálaljunk >>A GyógyszerésZ<< terjedelsalutem<< címíí cikkre, amely Magister (Végh m_enek feiemelese, es~tleg 1952-től kezdődőleg
Antal dr.) közleménye, és ugyancsak az V Gyógy- kethetenkenti megjelenese erdekeben. Mert amint
szer könyv szellemében az egységes Ize/yesírás kőte látjuk, ezt a munkatervet, ugy ahogy nagy vonale~ö kialakításával foglalkozik A szaklap közlelakban felvázoltuk, lehetetlenség eay havonként
ménye színvonalának emelése érdekében általában 24 oldal terjedelemben megjelenő lapba beleaz a szempont érvényesüljön, hogy megfelelő szorítani. És tegyük hozzá még azt is, hogy ez
didaktikai felépítéssel úgy emeljük az egyes tanul- a munkaterv az állandóan beérkező és felmerülő
mányok és ezzel az egész szaklap nívóját is, hogy tudományos es szakmai problémák megírásával
minél több ember tanuljon belőle és lehetőleg az csak még jobban ki fog bovülni
egesz szakma el tudjon igazodni benne.. Hogy ezt
Az egyéves munkaterv közzéadásával az a
elérhessük, elsősorban a lektorálasnak ke\1 olyan- célunk, hogy maga a terv még a megvalósítás
nak lennie, hogy necsak a cikkírók, necsak a tudósok, elótt eljusson minden kartársunkhoz és hozzáhanem általában az olvasók szempontjából is lekto- szólásaikkal, bírálatukka!, új szempontok beveráljunk Az egyéves munkatervbe beállítottuk tésével erősítsék azt a tervet, amely a mi szakmánk
a gyógyszerésztudomány teniletéről beerkező főként
vonalán része a hatalmasméretú ötéves tervnek '-idöszerű kiizleménveket is.
Ugyancsak kiépíti a szocializmus építésében és a béke megvédésében
»A Gyógyszerész« a >>Szakmai kőzlemények<< rovatot
is, és ennek keretében beszámol nemcsak a szak ..
csoport munkájáról, hanem a most megalakulti
Narancstioktúrával készülő
üzemi bizottságok műkiideséről is
A szerkesztő előterjesztésére a szerkesztoszirupok új előállítási módja
bizottság elhatározta, hogy felhívást intézünk a
gyógyszerészfelügyelőkhöz, akik Ligeti Ferenc
A Ph. Hg . IV eloírása szerint a narancsmegállapítása alapján a dolgozó nép egészsége szirup előállitása során 100 g tömény narancsérdekében múködö intézmények szakmai felelősei tinktúrát 300 g vízzel higítuuk, majd a zavaros
-, lzogy megfelelő felvilágosító mwrkával hozzák folyadékot 10 g bolusszal összerázzuk s szűrő
közelebb a gyógyszerészeket és általában a gyógyszer- papiroson megszúrjük A szüredékben szabahőmér
tári dolgozókat a szakma egyetlen lapjához Jelen sékleten kell 600 g cukrot oldani. ·
felhívásunkban kérjük szakfelügyelő kartársainkat,
Minthogy a bolusz jelentős mennyiségú illó
tudatosítsák a gyógyszertári dolgozókkal, hogyan olajat adszorbeál s ezáltal csökken a szirup íz javító
állt eddig is •>A Gyógyszerész<< a szakmai tovább- képessége, boi u sz helyett célszer ú bb talkum ot
képzés szolgálatában é~ ugyanakkor a legszélesebb használni A vizes hígításkor finom eloszlásban
körben az ország nzináen gyógyszertárában magya- kiváló alkotorészeket - megállapításom szerint rázzák meg, hogy mit jelent, milyen célt szalgát talkummal tökéletesen kiszúrhetjük éspedig lénye»A Gyógyszerész<< most lerögzített egyéves munka- gesen kevesebb illó olaj veszteséggeL
·
terve Kérjük a gyógyszerészfelügyelőket, hogy
Tömén y narancstinktúrát különféle arányban
a maguk teriiletein legvenek >>A Gyógyszerész« sajtó- higítottam vízzel sa zavaros folyadékot talkummal
megbízotfai és keressek és tartsák fenn a kapcsolatot összerázva megállapítottam, hogy a linktúr át
a. szaklap szer kesztőségével Igy akar juk elérni azt egyenlőmennyiségű vízzel higítva a kicsapódás
is, hogy a szaklap necsák a szakcsoport, hanem már teljes és a szüredék további vízzel vagy
a gyógyszerészfelügyelők működésének is tükör- sznuppal zavarosodás nélkül elegyíthető. Az így
képe legyen.
elöállított felhigított linktúr a sötét narancsvörösA szerkesztöbizottság megállapította azt is, színű, kellemes narancsszagú és ízű Ezek a tulajhogy foglalkoznunk kell a szervezés kérdésével. donságok or ganoleptikus vizsgálattal ellen ..
Hogy kartársaink necsak tud janak a szakcsoport őrizve - alig észrevehető mennyiségű üledék
értekezletén elhangzott szempontokról, hanem részt kivételével, egy év után sem változtak A felis vegyenek, mindenki külön, az egész szakcsoport higított linktúr a tehát készletben tartható
munkájában. Ezen a területen különösen jó munkát
A szirup készítéshez való narancstinktüra
végzett juhay Gizella kart~rsnő, szakszervezetiink (tinctura aurantii pro sirupo) a következő módon
XIV. kerületének titkárnője, szerkesztőbizottsá készíthető :
gunk tagja, aki az eddigi eredményein túl vállalta,
500 g tömény narancslinktúrat (tine! aurantii
hogy rövid időn belül nem lesz olyan gyógyszerconferta)
tári dolgozó a kerületében, aki ne fizetne elő és
500 g desztiit;í.lt vízzel elegyítünk A zavaros
ne alvasná >>A Gyógyszerész!<<
folyadéKhoz
Az egyéves munkaterv keretében hangsú30 g talkum ot (V ) adunk és időnkint keverlyoznunk kell azt is, ami különben a Gyógyíts geíve félóra mulva szűrőpapiroson megszúrjük
0
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Szükség esetén aszúrést megismételjük Aszüredék
súlyát higított szesz (spiritus dilutus) és víz.
egyenlőarányú elegyével LüOO g-ra egészítjük ·ki
A IV magyar gyógyszerkönyv előirataszerint
a cukor felhigított tinktúrában szobahőmérsék·
leten csak lassan oldódik, ezt az oldás! gyakran
- hibásan - melegítéssel segítik elő
,
A j avasolt módon · előállított n ar ancstinktúr a
felhasználásával a narancsszirupot a következő
képpen készíthetjük:
600 g cukrot melegítéssel
200 g desztillált vízben oldunk A kb 50°-r a
lehűlt sziruphoz
200 g szirupkészítéshez való n ar ancstinktúr át
elegyítünk A szirupot ezután vízzel
l OOO g-ra kiegészítjük és szűrjük

---

-~-· -----~---

A szulfogvajakolos szirup

előirata

pedig a

következő:

600 g cukrot melegítéssel
200 g desztillált vízben oldunk A kb . 50°-r a
lehűlt sziruphoz
150 g szirupkészítéshez való narancstinktúrát
elegyítünk, majd
15 g gvajakolszulfonsavas káliumot (kaliurn
sulfoguajacolicum) adunk A folyadékot vízzel .
LOOO g-ra egészítjük ki és a tökéletes oldódás
után a szirupot rnegszürjük
llymódon a készenlétben tartott szirupkészítéshez való narancstinktúrával rnindkét szirup
egyszerűen és gyorsan elkészíthető és a szirupok
tulajdonságai a követelményeknek mindenben megfelelnek

Kedvessy György dr.

A "Codeinum phosphoricum"
(Befejező

3. A rnorfin kimutatására a Ph. Hg. IV az
idézett cikkelyben még a vas( I I !)klorid os próbát
is előírja s ez a foszforsavas kodeinnél szintén
alkalmazható, vagyis l rnl 4%-os kodeinsó-oldat
néhány csepp vas( I I !)klorid-oldattal elegyítve, még
'
halványkékes színt se öltsön.
4. A Radu/escu-féle morfin-reakció (Chem
Zentrbl. 1906 . I 1378, és a Pharm Ztg . !906. 403
és 191 L 820.) lényege az, ha l cg sósavas morfint
feloldunk 2-3 ml vízben, hozzáteszünk 1-2 cg
nátriumnittilet és l csepp híg sósavat, akkor
sárga színeződés képződik. Néhány percnyi állás
után nátronlúggal vagy ammóniával rneglúgosítva,
vörösbarna színeződés képződik. (Sósavval visszasavan)(ílva az oldat ismét az eredeti halványsárgaszínű lesz, megJ nt átlúgosítva pedig újr a a vörösbarna színeződés rnutakozik.) A brit és a dán
gyógyszerkönyvek a rnorfin kimutatására ezt a
reakciót ír ják elő a foszforsavas kodeinben : néhány
cg foszforsavas kodeint 2,5 ml vízben oldunk, l ml
0,1 n nátriumnitrit-oldatot és l ml 0,1 n sósavat
elegyítünk hozzá, 5 percig várunk, majd 3 ml
ammónia-oldatot adunk hozzá, - a próba ne
barnuljon meg
B) Ammóniwmó

Irodalmi adatok szerin a >>Codein phosphor. <<-t
amrnóniumsókkal, nevezetesen ammóniumfoszfáttal
hamisították Ennek kizárásár a !O gykv . arnmóniár a
is kérnleltet Példának bemutatjuk az V helvét
gykv . előírását : 3 ml 4%-os kodeinsó-oldathoz
4 csepp 2 n nátronlúgot teszünk. Az oldat hevítésekor ne keletkezzék ammóniaszag, illetve a megnedvesített piros lakmuszpapiros a kémcső fölé
tartva ne kéküljön meg .
C) Szu/fát.

,:;

A foszforsavas kodein oldata sósavval megsavanyitva báriumklorid-oldattól ne zavarosactjék
meg .
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Tartalmi meghatározás.

és ennek fölöslegét visszamérjük Erre példa
a
dán gykv. előírása: választótölcsér be pontosan
Az alkaloida--sók meghatározásánál egyes
0,2 g foszforsavas kodeint, feloldjuk
bemérünk
gyógyszerkönyvek a savkomponenst méretik, má5 rnl vízben, hozzáadunk 5 ml 2 n nátronlúgot,
sokviszont magát az alkaloidát.
l Foszforsav-tartalom . Erre legyen példa a majd négyízben 20-20 mi kloroforrmmal kirázzuk
V I I r. szavjet gykv. előira/a .: választótölcsérbe be- A kvantitatív összegyüjtött kloroforrnos részleteket
mérünk pontosan kb . 0,3 g foszforsavas kodeint, 200 ml-es Erlenrneyer-lombikban szárazra párol-·
feloldjuk !O rnl víz és 10mlszesz elegyében, hozzá- juk, a maradékot felvesszük 5 ml alkoholban,
adunk 20 ml kloroformot és fenolftalein indikátor hozzáteszünk 20 ml kiforr alt és lehűtött' vizet,
alkalmazásával, O, l n nátronlúggal, halványrózsa- 5 csepp metilvörös-oldatot és O, l n sósavval a színátcsapásig megtitráljuk E célra 4,50--4,73 ml
színűre titráljuk (a végefelé különösen erősen
rázogatva). l ml 0,1 n nátronlúg 0,01987 g kristály- 0,1 n sósav fogyjon, ami 95,5-100,4% másfél
vízmentes foszforsavas kodei-nnek felel meg. A mol kristályvizet tartalmazó foszforsavas kodeinl 0 5°-on állandó súlyig szárított sór a számítva nek felel meg, me r t, l ml O, l n sósav 0,04344 g
másfél mol kristályvizet tartalmazó foszforsavas
nem lehet kevesebb 99,5%-nál
Ugyanígy jár el a helvét, az .eszt, a finn, a n or-· kodeint jelent
vég, a portugál stb gykv.
A gykv-ek a »Codein. phosph . <<-ban a bázis
2. Kodeinbázis-tartalom A foszforsavas kodein- mennyiségét különbözöképpen adják meg A brazil
ből lúggal felszabadítjuk a kodeinbázist és szerves
6 7% vízmentes, a fr an eia és olasz 70,5% vízmentes,
ol,dószerrel kirázzuk (v. ö. IL A 5.) . Az alkaloida- az USA 70%, a brit 69,5% vízmentes bázist követel
bázist tartalmazó és elkülönített szerves oldászert meg . Az említett dán előírás 67,4%-70,8% vízelpárologtatjuk s a visszamaradó alkaloidához mentes és 71,4-75, l%, másfél molekula kristályhozzáteszünk ismert mennyiségű O, l n kénsavai vizet tartalmazó kodein-bázisnak felel meg

D) Klorid

A foszforsavas kodein oldala salétromsavval
megsavanyitva ezüstnitrát-oldattól ne zavarosodjék meg.

IV Kvantitativ vizsgála/ok..
A) Nedvességtartalom.
A gyógyszerkönyvek mind meghatároztatják
Példának felhozzuk a V I II szavjet gykv. előiratát;
0,5 g foszforsav kodeint !00-!05°-on állandó
súlyig szárítva, a súlyveszteség ne legyen több
6,4%-nál A másfé! mal kristályvizet tartalmazó
»Codein
phosph . « elméleti kristályvíztartalma
6,36% Több gykv., így a belga és a spanyol 8%
kristályvíztartalmat követel meg, ami annyit jelent,
hogy azokban a két rnolekula kristályvizet tartalmazó só a hivatalos. A dán, a csehszlovák, a lengyel,
a román és a helvét gykv. úgy rendelkeznek, hogy
a nedvességtartalom 6-7,5% között legyen. Az
olasz és a jugoszláv gykv-ek szerint 6%-nál
kevesebb nedvesség ne legyen benne, ezzel az
elmállott sót akarják kizárni, viszont 7% kristályvíznél többet nem engedélyeznek, amivel viszont
a nedvességet akarják kizárni. A gykv-ek előírják,
hogy a foszforsavas kodein színe a szárítás után ·
lényegesen ne változzék. Igy a belga szerint Jegfeljebb gyengén szürkésszínű, az eszt gykv. szerint
kissé sárgás, a helvét szerint gyengén sárgásszínű
lehet. Ugyanígy rendelkezik a lengyel és a portugál
·
gykv. is.
B) Izzítási maradék.

A »Codein. phosphor. << a legtöbb gykv. szerint,
így a V I I szavjet gykv . szerint is elhamvasztás
után mérhető maradékot nem hagyhat. A finn,
a spanyol és a brit gykv . csak a O, l %-nál kevesebb
izzítási maradékot engedélyez

r.

Liquor ferratus
Készült a Budapesti Gyógyszertár Vállalat 0/172 számú gyógyszertára labOJ.alóriumában Ir ta: Ligeti Viktor
Az Országos Közegészségügyi Intézet Ch
l L200/195L szám ú határozatával a IV. kiadású
Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő liquor ferri
albuminali sacchatatus helyett >>Liquor ferratuS<<
néven új készítményt tett hivatalossá.
Mint a készítmény előállítója, szükségesnek
tartom, hogy kommentárt fűzzek hozzá és ismertessem a készítésével és eltartásával kapcsolatos
tudnivalókat.
A Liquor fer ri. albuminali saccharatus, mint
ismeretes, a vérszegénység gyógyításában, különösen gyermekeknél, nagy közkedveltségre tett szert.
Ennek ellenére a készítmény nem rninden tekintetben volt megfelelőnek mondható. Mint fehérjét
tartalmazó kolloidális oldat, tárolás alatt igen
gyak r an megkocsonyásodott, megerjedt és így
használhatatlanná vált Lúgos kémhatása folytán
pedig éppen azokkal a gyógyszerkészítményekkel
zavarosodott meg, illetve vált csapadékossá, amelyekkel együtt a ro bor ál ó hatás fokozása végett
leggyakrabb, an rendelték
A készítmény hatóanyaga - a vasalbumin tojásfehérjéből készül s ezért kellő rnennyiségben
való előállítása, rniként a multban, úgy ma sem
·
biztosítható.
A készítmény a fil Gyógyszerkönyvben hivatalos Liquor ferri albuminali sziruppal édesített
változata és akkor került be a gyógyszerkönyvbe,
amikor Starkenstein és iskolájának kísérletei a vaskészitmények hatásáról még netn voltak ismere~
tesek. Starkenstein és más kutatók Véleménye

szerint ugyanis csak a kétvegyért€kti vaskészítményeknek van farmakológiai hatásuk, továbbá
azoknak a komplex organikus vas-c 0h nak, amelyek
feno-ionokra disszociálnak A háromvegyértékű
vaskészitmények csak abban az esetben szívódnak
fel, ha a szervezetben előzőleg kdvegyértékűekre
redukálódnak Köztudomású azonban, hogy a vérszegénységgel együtt többnyire a gyomornedv
termelése is csökken, miáltal az anémiás beteg
szervezete a háromvegyértékú vasat nem tudja
teljeshatásu kétvegyértékúre redukálni . Mivel ·a

Liquor fen i albuminatt saccharatus háromvegyértékű
vasat tartalmaz, teljesértékű gyógyhatása a fentiek
értelmében kétségbevonható
Annak ellenére, hogy a felsorolt hátrányok
a készítmény ellen szálnak, kellemes íze miatt
mégis annyira népszer űvé vált, hogy amikor az
alapanyagában mutatkozó hiányok rniatt elegendő
mennyiségben nem volt előállítható, helyettesítése hasonló készítménnyel szükségessé vált
Pótlásáról az Orsz . Közegészségügyi Intézet
Ch. 1200/1951. sz . határozata intézkedett, amely
a kazeint és vasoxikloridot tartalmazó Liquor ferri
easeinali sacchar a tus-t tette hivatalossá
A probléma azonban ezzel határozattal sem
intéződött el kielégítően, mivel a Liquor ferri
easeinali sacchara/us is háromvegyértékű, tehát
bizonytalan hatású vasat tartalmaz, ezenkívül
a forgalomban levő kazein rniatt a készítmény
zavaros s így az. OKI határozatában foglalt köve-
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telményeknek megfelelően nem állítható elő, sőt ferrikloridot kell felhasználnunk A hivatalos
el sem tartható
Ferrum sesquichloratum solutum-ból, mivel ez
A felsorolt ok ok arr a indított ak, hogy olyan 50%-os, ennek ,kétszerese v_e~ndő: aza~ 19,36 g,
folyékony vaskészítményt állítsak elő, amely a vagyis a lemeres megkonnyrtese erdekeb~n 20 ~·
Liquor feni albuminali saccharat~s jS-os vast~r (A csekély eltérés az előirt vasmennyrseget altg
talmával megegyezik, a szervezet r eszere hasznosrt- befolyásolja, mert pL 20 g 47%-os vas[ I I I] klondható és eléggé állandó kétvegyértékű vasat tar; oldattal 0,29%-os, 20 g pontosan 50%~os~al 0,31
talmaz továbbá ami kellemesízű, nem romlando %-os, 20 g 53%-ossal 0,33%-os keszrtmenyt
hazai ;,yersanyagokból olcsón állítható elő: , , . ··nyerünk)
, , ,
A most már hivatalos Liquor terratus keszrtesr
A reakcióhoz szükséges vaspor mennyrseget
mód j a a következő :
·
ugyancsak a reakció egyenletéből számíthatjuk
150 g cukrot (Saccharum) és
.
ki. Ebből azonban a számított mennyrségnél
1 5 g bOrkösavat (Acidum tartanc~m)
többet kell vennünk, hogy a fölöslegben maradt
I 50 g desztillált vízben (Aqua destillata) melegítéssel
vaspor a reakció! elősegítse és a keletkezett vas( fl)
.
. .
feloldunk, majd a kihűlt oldathoz
75 g szeszes fahéj-vizet (~qua Cinnamami spmtuosa) vegyület oxidációja! a szűrés elvégzéséig meg38 g tömény szeszt (Spin!us concentrat~s) .
gátolja.
_
..
2 g fűszeres festvényt (Ttnctura ':lromahca) es
Ismeretes, hogy a kétvegyértékű vasvegyule450 g desztillált vizet (Aqua des!Jilata) adunk Az tek iaen érzékenyek. Levegővelérintkezve hamaroelegyet
.
.
.
.
10 g talkumporral (VI) (Talcum) !Opercr~ razogattu~, san háromvegyértékűekre oxidálódnak Ez a f?lY,amajd papirosszűrön megszűTJük _es a sz~rot mat sötétben még gyorsabban megy vegbe. A kesz.rt;
kevés desztillált vízzel (Aqua destlllata) utana~ mény hatóanyagának állandóságá~ te~át redukalo
mossuk.
anyag hozzáadásával kell . brztosrtan.r., A legegyA szüredékben
szerűbb és egyben legolcsobb redukalo anpg ~z
0 05 g kénsavas rezet (Cuprum sulfmicum) oldunk
invertcukor, ami közönséges répacukorboi . hrg
Külön lombikban
.
20 g ferrichlorid-oldatot (Ferrum sesqwchloratum
savakkal forralással keletkezrk. UgJ:anez brztosolutum)
..
sítj a a Syrupus fen i jodati, állandásagat r,s, ~meiJ;,
8 g desztillált vízzel (Aqua destillata) felhtg.~tunk
nél az inverzió! l ezrelék ertromsavval rdezzuk elo.
és a folyadékba apiánként, rázogatás koiben
Kísérleteim közben bebizonyosodott, hogy e~ a
kb 2 g vasport (Ferrum puJvera tum) szórunk A .keve!é~
ket addig rázogatjuk, amíg an~ak ba.rnas ~zme mennyiség kevés és hogy a borkősav erre a c~lra
zöldesre változik, majd a folyadekot kts paptr?smegfelelőbb. Sőt azt is, és~revettem, hogy a ,'1lllllszűrőn a fenti cukros elegyhez szűrjük . ..f\ Jornbtk:
málisan vett rezszulfat rs katalrza!Ja a haro~
ban oldatlanul maradt vasport és a szurot annyt
vegyértékű vas redukálását. A cuko.r r:11nel tokedesztillált vízzel (Aqua destillata) rnossuk be,
hogy a készítmény súlya
letesebb invertálása érdekében szukseges,_ hogy
!OOO g legyen.
..
.
a liquor fer r a tus készítésének első fáZISanal _a
Az így előállított készítm.ény. halyápy zolde.ssa~ga vizes cukor oldatot a borkősavval néhány pererg
szfnű fiíszeres édes és csak enyhen femes Izu, savanyu kem, , _,
.
_.
hatá;U, átlát~zó folyadék, amely O2'7-:-0;.3~% vasnak fonaljuk
megfelelő vas( I J) klóridot tartalmaz Surusege 1·0.55A készítmény rzesrtesere a L rquor fer n ~lbu
l 06!J.
minati eredeti anyagait írtam elő. Mrvel a keszrtSzínig töltött, jólzáró, színtelen üvegekben, világos
mény
vizes oldat és csak kevés szeszt t~rtaltn~z:
helyen tartsuk készletben
a fahéj-vízből és az aromás tinkturab~l krv~lo
A készítmény hatóanyaga a vas(! ll) kl or id- gyantás anyagok a készí!.ményt za_varossa tennek
ból vasporral való redukálás folytán keletkezett Ez a körülmény az elobbr eseteb.en, mrvel az
vas( I l) klorid :
kolloidális és sötétszínű oldat, nem ptszott szere2 FeCI 6 H 2 0
Fe= 3 FeCl 2 + 12 H 2 0
pet A Liquor ferralus-nál azonban fontos, hogy az
s./o 6!
55 84 380 26
216 19
alapoldat színtelen és kristá,lytiszta ,legyen, mert
Mivel a Liquor terr i albuminali saccharatus a szabálytalan ,eltartas . ko,vetkezt;be~. .a va~
a IV. Gy K szerint 0,30 % vasat tartalm~zott, vegyület oxidáciojat, ann sarga, szmez?dess.el es
esetleg zavarosodással jár, csak rgy tudjt~k eszreettől a vastartalomtól a Liquor ferralus-nal se~
indokolt eltérni. A vas( I I l) klorid-oldatból tehat venni Egyszerű szűréssel, miként_ a kolmvrzek
annyit kell venni, hogy 0,30% vastartalomnak készítésénél, kellő eredményt nem er~nk el Talkummal összerázva azonban a gyantas anyagok krmegfelelő vas( l l) klorrd keletkezzen
Azt a vas( I l) klorid-mennyiséget, amely szűrődnek anélkül, hogy a készítmény kellemes
1OOO g vasas oldathoz szükséges 3 g vasat tartai- aramája észrevehetően , csökkenn~., ~mennyrben
mazza, az FeCI 2 molel!:ulasúlyából számítjuk kr : a Iecsepegő sz üredék megrs opalr.zalo _;enne, apnlatos azt a szűrőre néhányszor vrsszaontenr Alta!2675:5584~ X:3
lában sz űr ni csak kész oldatokat sz oktunk A L rq~_or
x~ 681
ferralus--nál
azonban a hatóanyag hozzaactasa elott
A felhasználáshoz szükséges vas(! I I) klorid
szűrjük meg az alapoldatot, neh?~Y a talkum a
mennyisége pedig hasonlóképpen a fenti reakció
vasvegyület egy részét ads~o~bea!Ja.
egyenletéből adódik :
A készítmény eltartasanal fontos, ~o~y _az
54061 :38026~ X:6·8)
előírt szabályokat pontosan betartsuk. Szmr~ tolx~ 968
tölt, jól bedugaszolt, színt,ele!l üveg_~kben vrlago.~
Ezek szerint tehát, hogy a készítmény .1000 helyen egyrészt megóvjuk keszrtmenyunket a leve go_
g-kén't 3 g vasat tartalmazzon, 9,68 g knstalyos oxidálásától, másrészt a napfény redukalo sugarai
_L
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jobban érvényesülhetnek Készítményünket lúgot
nátriumtioszulfát-oldattal megtitráljuk l ml O, l n
leadó üvegekben (barna üvegekben) ne tartsuk
nátriumtioszulfát-oldat
0,005584 g vasat jelez
Ilyen üvegekből kioldódó alkáliák ugyanis a készítA
fenti
jodometriás
eljárással a készítmény
mény sa van y ú kémhatását csökkenthetik és ezösszvastartalmát határozhatjuk meg . Ha azonban
által a folyadékból vas( l I !)hidroxid válhat ki
Kísérleteim ugyan azt bizonyították, hogy a barna ferrovastartalmát akarnánk meghatározni, úgy
üvegben, sötét helyen, tehát szabálytalanul eltar- a következő cerimetriás mérést végezhetjük el:
tott folyadékból 6 hét alatt levált üledék olyan A készítmény pontosan mért kb !O g-nyí mennyicsekélymennyiségú, hogy a készítmény vastar- ségét 50 ml normál kénsavval felhigítjuk, majd
talmát alig befolyásolta, mégis be kell tartanunk 2 csepp ferroin,oldat indikálort használva O, l n
a szabályokat Amennyiben az üveg lúgassága ceriszulfát-oldattal megtitráljuk l ml ceriszulfátoldat 0,012675 g FeC! 2 -t, illetve 0,005584 g terro ..
miatt a készítményből üledék válna ki, megfelelő vasat
jelez
.
üvegekbe átöntve és napra téve, az üledék hamarosan
Végül
a
készítmény
hatásáról
szólok
néhány
tinmagától feloldódik A citromsavval és rézszulfát
szót
Hatóanyaga
a
vas(
I
!)klorid
a
fehérjéket
nélkül előállított készítrnénynél az üledék feloldó ..
nem koagulálja Lipoidokban oldódik, ezért a
dása kísérleteim folyamán nem következett be
könnyen felszívódik és mint kétszervezetben
Mivel az OKI határozata a készítmény vizsvegyértékú
vasvegyület
a vörösvérsejtek képző
gálatáról nem intézkedik, a legegyszerűbb eljárádését hatásosan elősegíti A hozzáadott csekélysokat az alábbiakban közlöm:
A készítmény 5 ml-ét ugyanannyi vízzel mennyiségű rézszulfát, mint katalizátor a vasfelhigítjuk és az oldatot két részre osztjuk Az oldat hatást fokozza . Használható tehát mindazoknál
felét l ml higított sósavval megsavanyítjuk az eseteknél, ahol anémia a vér vastartalmának
2 csepp káliumferricianid-oldat hozzáadására sötét- csökkenése folytán következett be (rosszul táplált
gyermekeknél, leányoknál a pubertás időszakában,
kék csapadék keletkezik vas(!!)
anyáknál
szülés után, továbbá diftéria, tüdő ..
Az oldat másik felét l ml higított salétromgyulladás,
tuberkulózis, szamárköhögés stb esesavval megsavanyítjuk l ml ezüstnitrát-oldat
tében
a
szervezet
fölerősítésére) Különösen alkalhozzáadására fehér csapadék keletkezik (klorid).
mas
olyan
betegeknél
(főleg gyermekeknél), akiknél
A készítmény pontosan mért kb 10 g-nyi
a
hasonló
hatás
ú
drazsé-alakú
gyógys;;o.er ek beadása
mennyiségét üvegdugós Er lenmeyer-lombikban 10 nehézségekbe ütközik
ml higított kénsavval megsavanyílj uk, maj d annyi
A készítmény savanyú kémhatású gyógy5o/o-os káliumpermanganát-oldatot csepegtetünk
szerekkel
együtt rendelve változást nem szenved .
hozzá, amíg az oldat rózsaszír.e legalább 20-30
másodpercig megmar ad. A rózsaszín eltüntével Hatását legjobban aszkorbinsavval lehet növelni.
a folyadékban I g káliumjadidot oldunk és a lom- A benne oldott aszkorbinsav (100: 0,30·--0,50)
bikat jól bedugaszolva sötét helyre tesszük. Félór a ugyanis nemcsak a közismert C-vitamin-hatást
mulva keményítő -oldat indikálort használva, O, l n fejti ki, hanem egyben mint erős redukálószer,
állandóságát is biztosítja

A "Syrupus calcii phosphorici compositus"
·- kalciumfoszfátos szirup - előáHításának ismertetése
Az Országos Közegészségügyi Intézet Ch. rendelik« . Tehát tulajdonképpen kalcium-hatás és
l L200j19.5L számú határozata értelmében a IV. a keserűanyagok étvágyjavító-hatása érvényesül
kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos a készítményben
>>Syrupus hypophosphorosus compositus« helyett
Kevés azoknak a galenusi készítményeknek
195L évi október hó l-től kötelező hatállyal, a száma, amelyek pótlására olyan változatos
de a határozat megjelenésének napjától (1951
összetételű - de hozzátehetjük, egyetlerí esetben
évi augusztus hó 31-től) már alkalmazhatóan -, a sem teljesen megfelelő ·-pótszerek nyertek alka] ..
>>Syrupus calcii phosphorici compositus<< elnevezésű mazást, mint a »Syrupus hypophosphorosus compokészítményt kell kiszolgáltatni A rendelkezés a situs« . Ezekből is főleg a készítmény kalciumkészítmény előiratával a »Népegészségügy« !951 hipolaszfit komponensének helyettesítése vált szükévi ll számában fog megjelenni.
ségessé, mert e~ az anyag a legutóbbi időkben
A »Syrupus hypophosphorosus compositus<<-ra nehezen szerezhető be. Ez azonban nem jelent
vonatkozólag Issekutz : >>Gyógyszer ek és gyógyítás<< különösebb gyógyítási vagy egészségi hátrányt,
című 1948 . évben megjelent könyve I. kötetének 1 mert komoly szakemberek megállapitása szerint
338. oldalán a következőket olvashatjuk: A »Cal- a - hipofoszfitok gyógyhatása kétséges. K O.
ci um hypophosphorosum Ca(H 2 P04 ) 2 vízben oldó.. Möller: >>Pharmakologiá<<-jának 594. oldalán ezt
dik, 23,5% Ca tartalmú, kesernyés ízű, ezért írja: >>Hipofoszfitok .• A hipofoszfitok sóit 18.55 óta
gyengén fejlődő, vérszegény, görvélykóros gyerme- teljesen hamis teória révén vezették be a tuberkeknek többnyire a kalcium hipofoszfites szirupban kulózis terápiájába, Még n1indig nagyon gyakran
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A feniklorid vizes oldatából vasporral elő
használják tonikurnak alkotórészeként A hipo..
faszfitoknak semmiféle terápiás értéke nincsen.<< állított keveréket, ha a vaspor nem finom por,
Hogy ennek ellenére mégis annyira kiterjedten ahogyan ezt a IV. kiadású Magyar Gyógyszerhasználják a hipofoszfit sóit, ez a többi komponen- könyv előírja, enyhén melegítenünk kell mindsek hatásával és az orvosok és betegek megszoká- addig, amíg a feltisztuló folyadék barnás színe
sával magyarázható, akárcsak a szulfogvajakolos szép zöldszínúre változik Ekkor az oldat vas(ll)
kloridot tartalmaz, amelyet teljes kinyerése végett,
szirup esetében.
Az új készítmény előállítását hivatalos fel- továbbá, hogy a fölösleges mennyiségű vasportól
hívásra az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben elkülönítsük, papirosszűrön átszűrjük és a szűrőt
alulirottak dolgozták ki Gyakorló gyógyszerész kétízben desztillált vízzel utánamossuk.
Az így nyert vas( l I) klorid-oldathoz haladék·
kartársaink tájékoztatására a készítmény elő·
talanul - hogy a ferroklorid oxidálódását megállitását az alábbiakban ismertetjük:
gátoljuk - kristályos kalciumkloridból (CaCI 2
Az OK I állal közölt előirás
6 H2 0), 25%-os foszforsavból, mangankloridból,
7 g ferdklorid oldat (ferrum sesquichloratum
sósavas kininböl, cukorból és vízből előre elkészísolutum) és
tett oldatot adunk A kész sziruphoz végül ebvész10 g desztillált víz (aqua destillata) elegyéhez
2 g vasport (ferrum pulveratum) adunk A_keveréket,
mag-festvényt elegyítünk, majd a készítményt
szükség esetén enyhén melegítve addig rázogatdesztillált vízzel előírt súlyúra kiegészítjük és
juk, amíg a feltisztuló folyadék barnás színe
papíroson megszúrjük
zöldesre változik. A folyadékot papirosszür6n
Halványsárgaszínú, gyengén savanyú és vasmegszürjük és a szűrőt kétízben
10-10 g desztillált vízzel (aqua destillata) utána mossuk.
ízú szirup, melyet jól zárt, szinültig töltött kisebb
A tiszta szüredéket haladéktalanul hozzáöntjük
(kb. 150 g-os) színtelen üvegekben, világos helyen
21 9 g kristályos kalciumkloiid (calcium chioratum
tartunk készletben
crystallisatum),
A készítmény a fent leírt módon előállítva
20 g foszforsav (acidum phosphoricum)
I g sósavas kinin (chininum hydrochloricum) és
és el tartva, hatásos fer ro-vasat, oldható kalciumsót
2 g manganaklorid (manganum chloratum)
és fosztarsavat tartalmaz az amarumokon kívül.
330 g desztillált vízzel (aqua destillata) előre elkészített
Ize hasonló a IV Magyar Gyógyszerkönyvben
· oldatához.. Az egyesített oldatban
előírt •>syrupus hypophosphorosus compositus<< ké·
5.50 g cukrot (saccharum) oldunk, majd
.
15 g ebvészmag-festvényt (tinctura strychnt P.. I.)
szítményhez. Az eddig alkalmazott pótszerekhez
adva hozzá a kész szirupot desztillált vízzel
viszonyítva előnye a már említetteken kívül . a
(aqua destillata)
_
könnyű és gyors előállítási mód mellett meg az rs,
1000 g-ra egészítjük ki és papirasan megszürjük
hogy kémhatása gyengén savanyú, így bevétele
A ferrum laktik um helyett -- amely rendkívül kevésbbé kellemetlen, mint pL azé a fölös sósavat
gyorsan oxidálódik s ezért a sötét helyen tárolt tartalmazó készítményé, amely a Ch 12/1944 sz
szirup megbarnulását okozza - frissen készített OKI-határozatban volt előírva.
vas l L klorid-oldatot alkalmazunk, mert ennek
Ez a gyógyszer ma is gyakran rendelt és kézi-·
kristályos
sója igen nedvszívó, könnyen oxi- eladásban is keresett készítmény, továbbá msrt
dálódó vegyület és így készletbeotartása nem cél- azzal a ma nehezen beszerezhető kalcium hipo··
szerű.
faszfit célszerű módon pótolható, végül mert a
A vas ll klorid könnyen előállítható a kalcium· tejsavas vas helyett is könnyen előállítható,
foszfátos szirupban is ama javaslat alapján, amely bármikor rendelkezésre álló, olcsó, kiváló hatásMozsonyi Sándor dr -nak a Magyar Gyógyszerész- értékű hazai vasvegyületet tartalmaz úgy véljük,
tudományi Társaság Értesítőjében (1937.. évi 3 hogy fenti javaslatunkkal a gyógyszerellátás érde·
szám) leírt >>Gyógyszerkönyvi vaskészítmények<< két szalgáljuk és ismét egy külföldieredetű készít·
című közleményében jelent meg. Eszerint: »igen mény beszerzését tettük feleslegessé .
könnyen és gyorsan előállíthatunk friss FeCI 2 -·olda·
Mozsonyi Sándor dr.
tot úgyis, hogy a IV. Gyógyszerkönyvben hiva·
és Némedy Imre dr.
tal os 50%-os ferrum sesquichlor a tum solutum-hoz
fölöslegben ferrum pulveratum-ot adunk. Sőt ez
a reakció vizsgálataim szerint lezajlik akkor is,
ha a ferrum sesquichlor atum cryst-ot előzetesen A vidéki gyógyszerészek továbbképzésé:ről
eldörzsölve · oldás nélkül összekeverjük ferrum
A gyógyszerésztovábbképzés mindenkor komoly propulveratum fölöslegével, amikor a ferrivas csaknem b témája
volt és lesz a pályának, különösen az a demokráciáteljességgel ferrová redukálódik és igen szép zöld· ban és elsősorban a készülő V. PH-val kapcsolatban
színű, kissé higroszkópos port kapunk, amelyet De nem kevésbbé fontos volna a különböző (2 éves, 5 éves,
a kénsavas vagy CaO-os exszikkátorban néhány hadi stb ) kiképzések közös nevezőre hozása továbbképző
útján
óráig szárítva (a melegítéssel való szárítás kerü· tanfolyamok
A továbbképzés leghelyesebb módjának kidolgozása
lendő, mert könnyen oxidálódik az anyag) kitűnő, élenjáró feladat. Ez az egyetemi városokban könny.en
száraz FeCI 2·-port nyerünk. Ez igen alkalmas ferro- megoldható vidéken azonban, ahol megfelelőszámU helyetklorid tabletták vagy pilulák készítésére is. Nagy tes nem áll' rendelkezésre, a tömeges kikapcsolás közegészelőnye ennek az előállítási módnak, hogy ezzel ségügyi nehézségeket von maga után. Az egyéni tanulás
nem felel meg a célnak, éppen a nyert egyetemi kiképzések,
az igen egyszerű művelettel a fenokloridot minden- az )>alap<( különbözősége miatt, de meg azért sem, mivel
kor gyorsan, olcsón és frissen magunk készíthetjük a -legtöbb gyógyszertárnak nincs ehhez kellő felszerelése,
a kötelezőleg készletben tartandó alapanyagokbóL << a felelős vezetőknek pedig nincs elég idejük.

Egyik legmegfelelőbb módját a továbbképzésnek
az egyetemi városokban rendezendő tanfolyamokban látom;
20-30 hallgatóval Elképzelhető, hogy egyeS- váro-sokból,
közporitokból néhány gyógyszerészt kiemelnek ilyen tanfolyam0k hallgatására (3-5 patikánként 2-2 kartársat),
akik majd az otthonmaradottaknak (elméleti) előkészítő
előadásokat tartanának Ez utóbbiak azután egy rövidebb
tanfolyamra kerülnének központi laboratóriumokban, egyetemeken, ahol a már említett )>elméleti résu-ből levizsgáZnának, a gyakorlati -részt pedig. végigcsinálnák
Az egyöntetű kiképzés szempontjából talán helyes
lenne csak Pesten egyetlen ilyen központi továggképző
)>csUcs<(-tanfolyamot szervezni Mindenesetre- helytelennek
tartom, hogy a vidékiek lemaradnának a továbbképzésről
azért, mert az ő egybegyüjtésük anyagiak miatt, időbelileg,
heJy:,zetileg és helyettesitési akadályok következtében nehézségekbe ütközik.
A továbbképzést szolgálná és nagyban elősegítené
egy-e;::-y tanulm3.nyut a Szavjetunióba az ottani gyógyszertárak, gyógyszertári munka stb tanulmányozására,
melynek lehet6ségét meg kell, hogy teremtse a Gyógyszertár Vállalat, első;;;orban (de nem kizárólag) gyógyszeréVély József (Gyula)
szek részérc

az üvegdugo peremét a hüvelykujjal szembenlevő
részen óvatosan ütögetjük, akkor egy másik,
az előbbivel ellentétes irányú erőpár keletkezik,
amelyek kiegyenlítik egymást Igy az ütések
következtében gyakorlatilag az erőhatás nem az

ji

R O V A T
A Budapesti Gyógyszertár Vállalat Újítási
Bizottsága elfogadta és 250 Ft-tal jutalmazta
Schreiber Lajos gyógyszerész·-kartárs alábbi észszerűsítési javaslatát. Ebből a javaslatból is-világosan kitúnik, hogy egyetlen jólalkalmazott gyakorlati ötlettel milyen komoly megtakarítást érhetünk
el a tervszerű gyógyszertári rhunkában, és ezzel
a magunk területén is hozzájárulhatunk a felemelt 5 éves terv sikeréhez . Ezen túl azonban ez
az elfogadott és díjazott javaslat ösztönzőleg is
fog hatni a gyógyszertári dolgozókr a, hogy ne
gondoljanak különleges nagy találmányokra és
ne riadjanak vissza az »aprómunkától« Hogy
álljanak elő minden olyan javaslattal, amellyel
a gyógyszertárakban elősegíthetik az új szacialista
munkamódszer mielőbbi kialakítását.

l'!·!
üvegnyakra, hanem a dugóra összpontosul, tehát
az üveg nem is törhet el. Természetesen a balkéz
nyomásának és az ütés nagyságának ar án y ban kell
lennie.
Ezen egyszerű gyakorlati fogás elsajátításával
és begyakorlásával igen jelentős értékeket takaríthatunk meg, ha figyelembe vesszük' az állványüvegek és mas becsiszolt üvegedények magas
értékét és a gyakori üvegtöréseket
Főleg gyanták és szilárd anyagok oldatai·
nak beszáradásánál előnyös, ha a dugó és a nyaknyílás közé az illető anyag oldószeréből pár csöppet
csepegtetünk, amivel a beszáradt réteget meglazítjuk

TAKARÉKOSSÁG
Beszorult üvegdugók törésmentes kivétele
Gyógyszertár ak mindennapos problémája, hogy
A Gyógyszertári Központ a Gyógyszertár Vállalatokon
az állványüvegek vagy egyéb üvegedények becsi- keresztül felhívást intézett a gyógyszertárak dolgozóihoz,
hogy csatlakozzqnak az országos akcióvá szélesedett Gazdaszolt dugó i mechanikusan vagy az oldatok beszára- mozgalomhoz
és a gyógyszertárakban található felesleges
dása folytán beragadnak Egyes esetekben az hulladék-anyagokat a megfelelő hasznosítás érdekében
üvegben levő anyag robbanás veszélye miatt nem gyüjtsék össze.
A !IQ 400/1951 O T. számú rendelet kötelezi a terv"
engedi meg a melegítést, az üvegdugó ütögetése
kötelezett vállalatokat, hogy a parafahulladékat gyüjtsék
pedig igen gyakran arra vezetett, hogy az üveg össze
és ajánlják fel megvételre . A használt dugókat és
eltört. A melegítéses eljárás hátránya még az is, feldolgozási vagy bontási munkánál jelentkező parafahogy legtöbbször akadályozza a gyógyszertári hulladékat ugyancsak össze, kell gyűjteni a rendelet értelforgalom Iebonyolítását vagy éppen a nagy forga- mében és megvételre a MEH-nek felajánlani.. Az összegyüjtött anyagról a bejelentési elsőízben 1951.. október 5-ig
lom miatt erre egyáltalán nincs idő. Egyébként és
azután minden hó .5-ig kell megtenni az anyaggazdális elkerülhetetlen, hogy a hőhatás folytán egyes ~odási osztályhoz
A Gyógyért a Budapesti Gy. V -nak adott közlése
üvegek meg ne repedjenek
jelen vázlaton érzékeltetett, praktikus-gyakor- szerint a gyógyszertárak raktárhelyiségeiben feleslegesen
ládákat, kartont, ládarOncsot, sőt ládákból származó
lati fogással a beszáradt üvegdugót igen gyorsan tároló
deszkadarabokat is azonnal átvesz és jóváír Ezekre a felesés törésmentesen kiemelhetjük hideg úton:
leges és beküldendő anyagokra vonatkozó bejelentési az
A balkéz mutatóujjával az üvegedény nyakát, anyaggazdálkodási osztályhoz kell beküldéni
Ugyancsak átveszi a Gyógyért a gyógyszertárakban
a hüvelykujjal pedig (az üveg nyakának érintése
tároló felesleges üvegeket amelyeket
nélkül) a dugó peremét ·-ellentétes oldalon ·- szállításainál fel tud használni -természetesen,
, ezeket közvetlenül be
egymásfelé nyomjuk Ez a nyomás egy erőpárnak lehet küldeni a Gyógyérthez és a Gyógyért által jóváírt
felel meg.. Ha ebben a helyzetben kalapáccsal összegeket kell a jóváírás után bejelenteni.
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Jegyezzünk Békekölcsönt!

ellátását A vidéken egyeduldolgozó gyogysze ..
részek szabad csütörtök estéjükön 'égre a meg.
Felemelt ötéves tervünk hatalmas távlatából érdemell szórakozás, pihenés lehetőségéhez ju·
vizsgáljuk meg szakmánk fejlődését
tottak Az inspekciós díj rendezése elsőízlíen
és lehetőségeit
.
·
dijazta az eddig nem iizetett éjszakai ügyelelét
Mrilt év decemberben rendezte az Eg.'szségNtit jelent a gyógyszertári dolgozók életéügyi J\1inisztérium a gyogyszerblrak nyilvatafben a szocializmus építése hazánkban, n:elynek
tását, illetve ügyeleti szalgáJatát és ez év
egyik etőforrása az államkölcsön? Jelenti első
januárjában
az OMB az ügyeleti szolgálat díjasorban azt_ a döntő változást, ami a :null évben
zását
Ezzel
a kapitalista gyógyszertári gazdalköveikezett be, mikor i·s az összes gyógysZJertákadás
egyik
utolsó maradványát küszöbölte ki
r akat államosították Ezzel lehetőség 11yíll a
Megalakult
Szakszervezetiinkben a Gyógygyógyszertári ,munka megja:Víiására, a szal(Jl11ai
szerész Szakcsopor t, melynek irányító szerepe
továbbképzésre
ezután fog megmutatkozni a gyógyszertári do]A gyógyszer technikusképző- tanlolya>moJkon
.
gozók tudományos és szakmai munkájáb"an Ez
·fiatal .rnunkáskáderek tanultak, elnyer ve azt a
évben
renelezte az Egészségügyi Ntinisztériurn
szakképesítést, rnelyre a multban még csak nem
az
első
kéthónapos gyógyszerésztovábbképző
is gondolhaltak Húsz fiatal munkás- és1 paraszttanfolyamát, amelyen a minőségi munkiit a
,szár;mazású technika ·és ta;karHónő ment szak
gyakorlatban is irányító gyógyszerész-íelűgyelélk
érettségire és ezzel megnyílt előttuk az út a
kaptak
új feladatkörüknek megfelelő l;omoly kimagasabb, tudományos képesílés lelé.
képzést
Most van előkészítés alatt a több mint l d
Ntindez lehetővé teszi, hogy a gyógyszeréves gyakorlattal rendelkező, idősebb gyógy·
tári dolgozók jobb munkakörülmények között
szertári technikák szakl<épesítő vizsgáj a, me! y
dolgoznak, életlehetőségeik biztositva vannak,
kárpótolja majd őket a multban elszenvedelt
és mindehhez nem utolsó sorban járult hozzá
hátr ányokérl
.
jó munkájuk me!Ietl kölcsönJegyzésük
Rendeződött a
gyógyszertári
dolgozók
Aki szereli munkáját, családját, szocializmunkarendje is. Budapesten és a vidéki váromusL építő hazánkat, az jegyez Békekölcsönt
sokban megszűnt a váltott inspekció A kulcs·
Aki kész a béke megvédésére és éberen őrkódik
ponthelyeken kijelölt, állallldó ügyeletet tartó
gyermekei jövője felett, az jegyez Békekölcsönt
gyógyszertárak biztosítják a környék jó betegAki ismeri a Szavjetunió legyőzhetellen erejét
és békeakar atát, látj a pártunk következetes, az
egész népet szolgáló irányítását, aki tudj a, hogy
minden kölcsönfori,ntol ezerszeresen visszaLegkiválóbb nőorvosaink tollából hoz nő
kapunk, az ma is éJenjár a kölcsönjegyzésben
gyógyászati, szülészeti és a nőgyógyászat
területét érintő endocrinologiai cikkeket a

MAGYAR
"

NO ORVOSOK

LAPJA
Megjelenik havonta az Orvos-Egészségügyi
Szakszervezet N ögyógyász Szakcsoportjának szerkesztésében.
·

Orvostudományi Iroda Á~B listája Az Orvostudo·
mányi Iroda megküldte a g):ógyszertáraknak az Egészségügyi Minisztérium újabb Á-B jegyzékét a gyógyszerrendelésre vonatkozólag. Az Á jegyzékben felsorolt gyógy~
szerek csak új orvosi rendelvényre szolgáltathatók ki,
a rendelkezés betartását a Minis7.térium ellenőriztetni
fogja
Termelési értekezlet. A kerületek eddig megalakult
üzemi bizottságai közül elsőnek az V kerület tartotta
meg termelési értekezletét az Irányi-utcai .5. számú szakszervezeti helyiségben szeptember 18-án, Ezt a komolY:
és nagy hatóerejií értekezletet szaklapunk legközelebbi
számában ismertetjük

Megiendelhetllr

az EgészségOgvi Könyv- és Lapkiadó Vállalatnál
Budapest, V., Akadémia-u. 3. T~lefon: 129-580, 97. mellikáll.
M N B . egyszámlaszám 1 936..54.5.

Előfizetési ára I évre •.. ••. ......
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Steralgin injectio:
Simaizom görcsoldó. Erélyes spasmolyticum és analgeticum
Javallatai: Cholelithiasis, nephrolithiasis, dysmenorrhea, pylorus spasmus, neuralgiák, migraine
Adagolás: Pro dosi 1-2, pro· die .3--4 amp subcutan. Csomagol~s: 6 x l kcm Kórházi csomagoLás 50 x l kcm

Forgalombahozatab a engedélyezett

Enterosol v ens
készítményeink
Ent ácidum acetilo salicilycum, Ent. ammonium chloratum, Ent. natrium salici!ycum, Ent. natdum jodatum,
Ent. theobromin natrium salicilycum, Ent folia digitalis

ASTHMOLYSIN

. .

l UJ.

Hatásosan oldja a hörgők görcsét
JAVALLAT: Asthma bronchiale
ADAGOLAS: Roham eselén '/,-·1 kcm subcutan
CSOMAGOLAS: 5 x l kcm, IOOx l kcm kórházi csomagolás
Gyártja és forgalomba hozza:

MEDICHEMIA R. T., Budapest, X. ker., Hölgy-utca 14

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK
VI. ÉVFOLYAM

JzTl( igényiogosultak· és M.IÍV B. B .. l, tagok részére .szabadon rendelhető

A jód iránt túlérzékenyek is jól

tűtik

* Bőr

HIVATALOS

LAPJA

1951. NOVEMBER l~

ll. SZÁM

Éljen a Nagy Októberi Szacialista Forradalom 34. évfordulója l

alá, izomba és vénába adható .

MAGYAR PHARMA Budapest, XIV. l{er. Telepes-ú. 53

--------------------T

OBERLANDER GYULA
BUDA PEST, VII . KER., KERTÉSZ-UTCA 31
T e l e f o n : 2 2 2 - 8 8 5.

Fe l h i vá s !
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felszerelési

cikkeket raktárról száll ít.

Felhívjuk L Előfizetőink figyelmét, hogy jelen számunkhoz csekkbelizetési lapot mellékeltünk a negyedévi előfizetési díjak rendezése céljából
Amennyiben előfizetése rendezve van, úgy kérjük jelen felhívásunkat
és a csekklapot tárgytalannak tekinteni

Egészségügyi Könyv- és Laphiadó .Vállalat

~
Elofizetési ára: 1 évre Ft 39 . -- Példányonkénti eladási ár: Ft 5.50
(Külföldi előfizetés csak a »KU LTURÁ«-n keresztül)

MEGJELEN
2•519501 Athenaeum (F v; Soproni Béla)

o

L V. Sztálin 1927., október 17-i beszédéből
Pereljman és Btodszkij: Gyógyszerkészítmények analizise (ligeti
Viktor fordítása)
Halmai jános dr..: A mikroszubiimácló
BáJint jános: Hozzászólás a vidéki gyógyszerészek továbbképzé~
séhez
·
Az egészségügy egységesítése (Az ú:j gyógyszerésztovábbképzés)
Vitéz István dr., Szerémi Katalin dr. és Balog jános: Az aszeptikus
gyógyszerkészítés megjavít~sára vonatkozó vizsgálatok , .
Róna Béláné: A gyógyszertári dolgozók Gyógyíts Jobban Mozgalrna
Famulus: Auctari salutem r
Magister: A llkettedszénsavas nátrium<(, a lúgos savanyú-só ,
ligeti Ferenc: Infusum Ipecacuanhae és Decocturn Saponariae
racionális készítése a gyógyszertárban ...
Király Ilona dr.: A Rhizoma filicis maris és a Rhizoma filicis feminae
összehasonlító vizsgálata , . ., . ., ...
Az V Gyógyszerkönyv mahelyéből .
Fehér László: A vidéki gyógyszerésztechnikusok vizsgája ..
Bayer István dr . : Az anyarozs--alkaloidák kémiai szerkezete IV
Schuth jános: Syr. Kalii guajacolsulfonici OKI Ch. 1200/1951
javasolt elkészítési módja ,
Szakmai közlemények

Állványedényzetet, gyógyszertári
és laboratóriumi
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