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Chinoin

injeetio
Cocain novum hydrochloricummal
natiium oleat oldat.
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5"fo-os

colloidális

Schulek Elemér professzor
Indicatiók ·'

Varicasitas cr uris, nod us haemonhoidalis, gaglion carpL

Contraindicatiók:

Nem alkalmazhatunk befecskendezést a szív és vérerek betegségeiben
(Raynaud-kór), diabetes, vesebaj, claudicatio intermittens, tüdő-tbc . ,
terhesség és lezajlott thrombophlebitis kapcsán.

Csomagolások:

3 x 3 kcm dobozban.
50 x 3 kcm kórházi csomagolásban.

*
Bővebb ismertetót készséggel küld ·'

Gyógyszerismertető Orvostudományi Iroda
Budapest, VI., Király-utca 12. Telefon: 225-460

>>A minisztertanács határozata szcrint az !951
évi Kossuth-díjakat az következők kaptak:
l Természettudományok Huszezer forintos
Kossuth-díjat kapott a kémia terén kifejtett
munkásságért: Sc!Julek Efemer egy ny r tanár,
a klor--cián elektromerizációjáért, az abszorbciós
indikátorok elméletének továbbfejlesztése és a gázelemzési módszerek tökéletesítése terén elért eredményekérL<<
A mostani Kossuth-díjak kiosztása ismét
döntő bizonyíték, hogy Népi Köztársaságunk és
Pártunk ménnyire értékeli a minden téren megmutatkozó kimagasló teljesítményeket
Boldog és büszke örömmel és szeretettcl
köszöntjük Schulek Elemér professzort, kétszeres
Kossuth-díjas tudósunkat A minisztertanacsi hatá. rozat felsorolja azt a tudományos munkásságat,
arniért ebben a magas kitüntetésben részesítették
··Ez a munka egy világviszonylatban is nagy tud os
komoly kutatásainak eredménye Olyan eredmény,
ami Schulek professzort érdemessé tette arr a, hogy
a Kossuth-díj első fokozatát két éven belül másodszor is megkapja
Schulek professzor mint gyakorlo gyogyszerész
kezdte pályáját. És ma is latbaveti tudását és
szeretetét a gyógyszerészek minél magasabb kiképzése érdekében
De most világítsunk
rá - arr a a hatalmas
'
,_
·ozerteagazó tudomanyos tevékenységre, ami kívülesik a jutalom od aitélésén Elsősorban az V. Magyar

Gyógyszerkönyv szerkesztésére, amelynek ő az
irányitója, az egész gyogyszerkönyvet minden
agaban és vonatkozásában az ií tudós kézjegye
hitelesíti Ez az egyetlen óriási mérehí munka is
elég lenne ar ra, hogy egy tudós teljes munkabírását
igénybevegye
Éppen mosi van folyamatban a Szervetlen és
Analitikai Kémiai Intézet ti j já sze rvezése. Kevesen
tudják, hogy ügy az építkezés irányitása, mint a
laboratórium berendezése az ő személyes tervei
és állandó ellenőrzése me !lett történik. Az már
Népi Köztársaságunk külön gondoskodasa és Schulek professzor tudomanyos rmíködésének megbecsülése, hogy a legmodernebb és a legdrágább
készülékekkel könnyítik meg egy nagy tudós nagy
tervei megvalósítasat
Schulek professzor keze és szelleme ott van
mindénütt Közismert szerénysége és példamutató
magatartása minden munka lendületét is megszabja. É.s ez az egész építkezés, egy tudományos
intézet újjászervezése ügy zajlik le, hogy közben
senuni sem zavarja meg az egyetemi oktatás folyamatosságát
Schulek professzor azért olyan kivételesen nagy
tudós, mert kivételesen nagy és tiszta ember is
egyuttal
Munkabír<isa szinte kiapadhatatlan
Búvárkodik, ír, okta i, nevel, gyógyszerkönyvet
szerkeszt, szervez és irányít A tudomány
sztahanovistája
(sz . j.)
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Gyógyszertáravatás 1951-ben
A Pesimegye i Gyógysze1 tar Vallalat központi
dolgozói a \1agyar Dolgozók Partja I I. Kongreszszusának tiszteletél e munkafelajanlasba11. vállaltúk,
hogy az J 95 í. évi terv év első negy edében három
új gyogyszertt'trat allítanak fel.. Ezek köziii kettőt
feb: mir 23-án Csepele n, Íebruár 24-en Pilisszent-

iván on már meg is nvitottak A Vallalat mind a két
komoly közegészségiÍgy i teljesítményt: úgy a felajánlast, mint az eredményt !elkes!1angú levélben
jelentette Rákosi Mátyás elvtársnak
Hogy a csepeli gyógyszer tar a Kongresszusra
elkészü!hetett, abban nagy részük volt a Csepel
Autógyár munkásain.ak, akik rohammunkával végezték el a villany és a vízvezeték beszerelését
A megnyitás is úgy, olyan keretek között zajlott
le, mindkét helyen olyan beszédek hangzottak el,
amelyek ünnepi jelleget adtak az uj munkás·
patíkák elindulásanak a dolgozak egészségvédelmére
\'1i a pí!isstLentiváni gyogyszerhu ünnepélyes
felavatasan vettiink részt Ebböl a községből
a banyászok és a banyaszak hozzatartozöi hat
kilométert gyalogoltak a legközelebbi pilisviirösvár i
gyógyszertárig. Tudja ezt az egész község, es nyilván ezért dolgoztak olyan sokan éjszakákon át,
hogy társadalmi munkájukkal is gymsítsák a
gyógyszertár míelóbbi megnyitását
Dc mielótt megkezdódik a gyógyszertár felavatása, emlékezzünk vissza : hol, milyen helyeken
allítottak fel tíj patikat a régi bmzsoá világban
és milyen körülményei< közölt történt a felavatás!
Mert ugyan kinek fajt, ha a csepeli munkások,
a pilisszentivani bányaszok, vagy a zsellérek száz·
eziei kilométereket gyalogoltak az orvosságérU
A profitszellem csak a városokban tudott kibontakozni, és ha Ibafára kellett volna gyógyszertiu,
akkor adtak még egy jogot Pestre vagy Debrecerrbc - és lehetőleg a város szívébe
És mcrt a régi gyogyszertár felállításához
sok pénz kellett, a tulajdonos elsősorban >>befekte·
tését<> akarta visszakapní. Sok esetben ennek jegyében és reményében zajlott le a magángyógyszertárak megnyitása. Különiisen vidéken. A dúsan
téritett asztal rnellett ott ült a főjegyző, a szolgabíro és ott ettek-ittak a többi hivatalos személyek
Még akkor is, ha eddigi érclekiik a »konkurrenS<>
gyógyszertár hoz fűzte öket Az áskálódások, az
íntdkák hivatalosan csak az uj gyógyszertár
felavatása után alakultak ki Maga a dolgozó nép
azonban mindig a nagy kőfalon kívül állt
Nia a gyógyszertárnak is maga a nép a gazdáj a.
Ma már nincs olyan gyógyszerész az országban,
aki magánuton egyetlen receptet is megcsinálhatna,

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv galenusi részét
1951. I. 25-én megtartott előadás

ismertető

EWadta: 1\lozsmr) i Sándm dr.
A 'csepeli és a pilisszeniivani gyógyszertarak megnyitasa is ezt a nagy közegészségügyi
vonalat erősíti. A Himm1sz eléneklese és a községi
úttörők lelkes kultúrmiísorá után Fm kas Miklós
elvtárs, a Pestmegyei Gyógyszertár Vállalat igazgatoja, beszédében kihangsúlyozta a kongresszusi
felajánlást és megköszönte a felszabadító Szovjeturüónak, harcos Partunknak és Rákosi elvtársnak, hogy a közegészségiigy területén ők is r
vehetnek a szadalizmus építésében A Jegtöb>b
ér ték az ember - manciotta - és éppen
tekintjük fokozott feladatunknak dolgozó
egészségvédelmét Megköszöni a helyi Tanácsnak,·
a D ISZ és az MNDSZ vezetőségének, hogy munkájukkal allandó segítséget nyujtottak ahhoz, hogy
a gyógyszertarat a Kongresszus tiszteletére megnyithassák
Utána K1 izsik jános elvtárs, a helyi Tanács
elnöke is felszólalt, majd Farkas elvtárs átadta,
és Krizsik elvtar s a Tanács nevében átvette a pílísszcntívání ríj gyogyszertárat. A felavatasi ünnep-·
ség az Internacionálé eiéneklésével ért véget
· És míntha jelkép lett volna, az úttönik,
a bányászasszonyok gyermekükkel a karjukon
valósággal elözönlötték az uj patíkát. Megbámulták a fehérre festett állványokat, bekukkantottak
a gyógyszerekkel zsufolt szekrényekbe és nézték·
a falon a felírást: >>Legfőbb kínesünk dolgázó
népünk egészsége.'' Az úttörő pajtások sorra
megmérették magukat, - a nép bírtokába vette
az új patikát Harsányi Zoltán elvtárs a gyógyszertár felelős vezetője már ott áll a tára mellett.
Azután egyszerre jönnek a receptekkel, olyanokkal
is, amiket már napok óta félretettek, hogy majd
itt csináltatják meg Az ő patikajukban ..
És most felszabadulásunk hatodik éfvordulóján innen köszöntjük hareos Pártunkat és szeretett,
bölcs vezetőnket, Rákosi .Mátyás elvtársat Köszöntjük a Szovjetuniót, a harminchároméves legyőz
hetetlen Szavjet Hadsereget, a nagy Sztálint,
!rogy ha t évvel ezelőtt felszabadította hazankat
a fasiszta rablók szörnyrí uralma alól Hogy az ő
baráti segítségükkel és állandó támogatásukkal,.
Pártunk irányításával lépésről lépésre közelebb
jutunk a szoeialízmus megvalosításához
A csepeli és a pilisszentiváni gyógyszertár
felállítása csak két kis állomás ezen az úton. De
ezek az állomások is titjelzői annak a hatalmas
munkának, amelyet már elvégeztünk és ami még.
előttür1k áll.

Fontos közlernény a boríték 4-ik oldalán!
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ban, fóleg scabies ellen, tovabba l1asonlo célra _az
aJiatorvoslásban nyer nagynél tékben 3Jkalmaz3st
A capsu/ae mcco gastriw msolubiles-nek a IV
Gvkv -ben előírt ellenőrző vizsgálatat a bélnedvben
tö"rténó oldódási próbaval javasoltuk kiegészíteni.
A négy wjjein--!dszitmény elö::tllítastlban ideértve az azopll_enum wfieinwn cit1 iumH)t is -,
egyszerüsítést javasoltunk, minthogy a finoman
kiküszöbölhető
Az awmás vizeket a IV Gy!cv. a hosszadalmas porított anyag-ok alapos összekeverésével a fHés drága desztillációval készítteti Ez az előállí oldás és beszárítás rmívelete kiküszöbölheló A
tási mód nincs arányban azzal az előnnyel, hogy a készítmény így is tökéletesen megfelel min den
desztillált aromas víz kellemesebb illatri és zamatú, kív<inalonmak
~ A decocta- et uzfusa fejezetben lenveges modosímínt az eid örzsöléssel készített, amely néha kissé
tast ajánlott a szakbizottság. FeltétlenL-ti fei keli
kaparó ízú A legtöbb farmakopea, így a VIII
Szovjet gyógyszerkönyv is 1 g illoolajat 10 g/ ugyanis szZt_molni azokat a lazasügokat, amelyek c
talcummal eldörzsöltet, majd 1000 g 50-60''-ra meglehetösen g;,.rakori magisztrális készitmények
felmelegített desztillált vízben tör ténó rázogatás ciőállítása soran sok helyen még ma is tapasztalután szűréssel tisztítva állíttatja elő az aromás hatok, amennyiben a drogo t fon ó vízzel le ö ni vc
vizeket Igy igen egyszení mátion és olesan bár- készítik el azokat, ami azzal a hatránnyal j eu)
mikor kis mennyiséget is készíthetünk, amí azt hogy a növényi fellérjek kicsapodnak és így a
is jelenti, hogy nem r omlik meg a készítmény, sejtekben levó hatóanyagok kivonásat akadályoz
E készítményei< elöallítasáhan a szobaúgymint a desztillációval nlindig nagyobb mennyi- zák
ségben előállított aromás víz, tehát takarékos is hőmérsékletlí vízzel valo duzzasztas, majd aztatús
meg kell, l10gy előzze a meleg) illettHeg forró víz·
az~ új előállítási mód. Egyébként, ha kell, a IV.
zel kezelé~t Igy sokkal habsosabb gyógyszert
Gykv szerint bármikor lehet desztillálással is
·
készíteni aromás viz~t, amelyhez egy egyszerlí kap a beteg.
Az allcaloida-taJtalmti- drogokhol a llatöanya~~
és olcsó üvegkészüléket ír Je >>A Gyogyszerész<<
teljesebb kinyerését kevés savval keli elöscgíteni,
1949. l O. számának egyik közleményc.
Az a qua amygdalanrm amm mnm e!őállítilsa a a Fo·No ipecacuanl1a-fonazatúnak mintajaJa. Ezzel
IV Gykv. szerint igen köJi.ilményes és elraga. az eljárassal droganyagut is takarítunk meg.
· A digitalis intusum legegyszeriíbb helyes e!·
E mellett a benzaldehyrl eyanilydrinnek hatastani
szempontból nincs jelentósége, ezért javasoltuk a készítési móclja az, hogy a kolatttra vízmennyiségének felével ll idegen áztatjuk a drogo! sa masik
készítmériynck aqua benzaldehydi néven szintetikus
felével forrón felöntjük, így kb. 50°-os hőmérsékle
benzaldehyddel való előilllításat
új készítmény a baryum sulfuricum compos itum tet érünk el, ami a kivonús szempontjábol a leg·
pro Röntgen Cukorral és vanillinnal ízesített és megfelelőbb.
A dekoklumok és íniuzunrok szabirlyszerrí
tr agaeanthával szuszpendált készítmény ez, amely a
készítésére kiváloan alkalmas az a kevés üzemkórházi gyógyszerellátásban fontos szerepet játszile
anyagot fogyasztó és olcso aluminium gőzfazék:
Itt emlltjük meg, hogy a budapcsli Egyeterni
amelynek aljan egy rostély \,an, alatta vízzel s az
Gyógyszerészeti Intézetben hosszú idő öta tarto
ene helvezett letakart l!engcrpohtnba vagv üveg-·
vizsgir!ataínk zöme arra ír ányul, hOgy a külfölcli
lombikba tesszük a Ir idegvízzel 2,zl2tott: ·drogo\
gyógyszerkészitmények helyett, minél több hazait
Ezt a gőzfazekat, amely sterilizálüsra is alkalmas,
vehessünk hasznalatba. E megallapításaínk sor án
ügy módosítottuk, llogy karikákból 3lló fedéllel
terelődött figyelmünk a csonthéjas gyiimölcsfilk
láttuk el, amelynek folytán az előbbieken kívül
mézgajára, amelyet )>gummi nostras((-nak neve~tünk
még gőzHirdön vaJo bepárolúsra és a receptlírában
el Erről az anyagról ki der ült, hogy sok tekmtetkenöcsök megolvasztására -is alkalmassá váfik
bcn kitlínően helyettesíti a gumi aralJicumot, sőt
A szdrésék egy szerúsítesére és a sokszor nem
a tragakantát is Igy a bariumszulfátut is jobban
eléL: tiszta. szlírörullák kiki.'iszöbölésére a \A/ohlszuszpenziöban tartja) mint a külföldi guini arabisclllffcJ-féle sztírűt ajánljuk, amely kettOs iiumi·
cum, sőt a paraffinum liquidumot is jól emul·
geá]ia. Egyetlen hatrimya az, hogy a folyadék nium szíirőfcnékke! van ellátva s az eLek közé
helyezett H:kony gyapot- \agy papírvatta-réteg
kissé sat g2s szímí lesz tőte, dc ha kiválogatutC
kitlinö, tiszta, gyors és olcsó szlírést biztosít s
fehérebb daiabek keriiinek forgalomba, akkor ez
arneliett a drogból egy nyomoval ki lehet prés.eJní
is kiküszöbiilhető lesz
.
a folyadékot Ez a sztírő nagynbbméJ ctlí kivitel·
Új készítményck a cahiwn sulfwatum 3olutum
ben a galcnusi ](lhnratoriumhal! is iO szolga!atokar
é~ a !:a lium sulf w at um is
Utóbbi a I ll. Gykv.( Fnl!'latju!: j
heu is fel\ an ve\, C ;\\ind a ketW a !JöigyOgyásh<H- teljesít·
Il.
Az alabbi részletes 1 észben a novumokat tartalmazo egyes cikkelyeket betúrendben tárgyaljuk
Az alunzúzium acetiwm tartar i cum solutum elő
állításában ríj az, hogy az almníníumsulfat-oldat
sűriíségének J 045·re való. beállításával a készít'
rnényben egyébként néha elóforduló kocsonyásodas
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Az V. Magyar Gyógyszerkönyv farmakognóziai

részérőL

Ir ta: Halmai János dr. eg:) et.

A Gyógyszerész folyó évi l számában ismertette Sciru/ek Elemér professzornak, az V. kiadásu
· Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésére alakított
bizottsag elnökének december 7-én tartott előadá··
sát, melyben rámutatott az új Gyógyszerkönyv
szükségességére, ismertette az általános és kémiai
részét
A szerkesztőbizottság fannakognoziai albizott. ságának elnökévé Lipták Pál dr. professzort,
tagjaivá Augustin Béla dr. és Sárkánv Sándor dr
professzorokat, Rom Pál dr és Halmaz Járws dr
egyet m. tanárokat nevezte ki 1948-ban Olt
Károly, az akkori népjóléti miniszter Lipták professzol halála után Augusti n p rotesszor kapott
megbízást az albizottság munkájának vezetésére
A szerkesztöbizottság általános irányelvei alapján
hozzálogtunk a megadott listában szereplő cikkelyek elkészítéséhez Rövidesen megbízást kapott
az albizottság arra, hogy az általános részt és egy
mintacikkelyt szerkesszen meg. Erre a Belladonn.ae
folium cikkely! választottuk. A mult év'őszén kijelölt hét ú jabb cikkely készült el December végén
az egyes albizottságok anyagának összeegyeztetésekor ismét hét újabb cikkely készítése vált
szükségessé, ezt január hónapra elkészítettük
Majd ú jabb három cikkely kidolgozasár a kaptunk
megbízást
Az előírt határidére beadott nyers szövegek
még nem nyomdára készek. Ezeknek revíziója,
összeegyeztetése, továbbá a bizottság észrevételei,
megjegyzései, ezeknek átbeszélése, az ellenórző
vizsgálatok szélesebb köni kiegészítése, egyes jel·lemző újabb adatok felvétele, több esetben hatóanyagok tartalmának vizsgálata stb szükséges
még
A részletes munka megindulásakor ügy jártunk
el, hogy revízió alá vettük a IV kiadású Magyar
Gyógyszerkönyv szövegét, megegyeztünk az egységes szerkesztési szempontokban és lelektéttük
az albizottság munkájának közelebbi irányelveit
Irányelvünként szerepelt az, hogy legyen a gy ógy ..
szerész a llazai gyógynövények és a gykv .. ben
szereplő drogok szakértője, fokozottabb súlyt
helyeztünk a hazai drogokra Tekintettel voltunk
a takar ékosságr a, a gyakor lati életre, az export
vonalára Ezek figyelembevételemellett számításba
vettük az újabb Gyógyszerkönyvek kívánalmait,
így elsősorban az élenjáró szavjet tudomány eredményeit értékesiló V lll kiadású szavjet Gyógyszerkönyvet és a többi korszeníen szerkesztett
külföldi Gykv-ek megállapításait, ill előírásait
A IV kiadású . Gyógyszerkönyv revideálásakor
a következi ben allapodtunk meg:
aj A gyógynövények részletesebb leírása szűk
séges Ez különösképpen indokolt a hazai származású drogoknál, mert ezek egy része értékes
·
exportcikk
b) A mikroszkópos vizsgálat kapcsán a drog
sejttan i leírására, a szövettani sze r kezet részletesebb
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ismertetésére van szükség. Nemcsek a differenciál-·:
diagnózist kell ncegadni, mint azt a IV kiadású
Gyógyszerkönyv tette, hanem szükséges a részle,
!esebb, pontosabb méretekkel kiegészített anatómiai
szöveg
ej Szükséges egyes drogoknál a gyüjtés idejé·
nek megjelölése, ilL el öír asa.
d) IV. kiadású Gyógyszerkönyvünkben hiány- ·
zik a drogporok vizsgiliata. Ezt a hiányt pótolni
kell
· ej A drogok s~agat és ízét pontosabban kell.
meghatározl1i.
·
_
j) A IV. kiadasú Gyógyszerkönyvnek a hamu'
tartalorma vonatkozo adatai a gyakorlati élet
részére nem elérhetők. Ezeket javítani kell.
g) A homokiarialorma vonatkozó adatok telje,
sen hiányoztak Ezeket az ú j Gykv .. ben fel kell
venni
lz) Hatóanyagtartalomra vonatkozo előírás
csak 13 drog esetében sze repe! Ezt az új Gykv-ben
ki kell terjeszteni lllennél több drogra
i) Kvalitatív vizsgálatok csak kevés drognál
és igen gyér számban szerepeinek Ezt a hiányt
pótolni kell olymódon, hogy minél több drognál
szerepeljenek az azonasságra és aminőségre vonatokozó célszerií kvalitatív vizsgálatok
j) Idegen anyag, szennyezés mértékéröl nincs
említés a IV. kiadású Gyi<V-ben Ez a kérdés
igen fontos, főleg a hazai drogok esetében Nagyon
kevés azoknak a drogoknak a száma, amelyek
100%-ig az előírt részekből állanak Ezeket az
adatokat fellétlcniil pótolni kell, me r t a Gykv
csak így fog a gyakorlati életnek megfelelni
k) Az eltartas, évenkénti cserélés kérdését
kielégitően és ·a gyakorlati életnek rnegfelelően
kell megoldani
l Az export kivanalmait feltetlenül össze kell
hangolni a Gyl5v követelményeivel Hazai drogjainkból igen jelentós exportot bonyolítunk le
Ehhez fontos népgazdasági érdekeink fűzednek
Az előzöek alapjim megállapítottuk továbbá,
hogy a drogokra vonatkozó gyogyszerkönyv~
szerkesztö munkát új alapokra kell féktelni ;
sőt nemcsak új alapokra kell fektetni, hanem
előlról kell kezdeni. Feltétiemil szrJkséges egy állandó
bizottság, amelyik ezzel a kérdéssel rendszercsen és
állandóan foglalkoZik

Az albizottság rnunkajat megkönnyítették
Augrrslur professzor 40 évi gazdag tudDmanyos
és gyakor lati tapasztalatai a hazai gyógynövényüg)' ·
terén, Ram tanár a vizsgálatok és a gyakorlatr
élet terén szerzett ismeretei, az Egyetemi Alkal-mazott és Szövctfejlódéstani Intezet sze~;czöjének
és vezetőjének, Sárkány p1ofesszornak kivaló morfoo
Jógi ai és anatómiai felkészültsége Ligeti \li IdOl
kartársunk fordításában az elsórendri és szakszeríí
szov jet gyógyszerkö'nvi-i szO"veg il ánvnwtatásáva l megadta a lehetőséget a legJobb ríwnlia e!J•égzéséhez

Augustin professzor vidlaJta a növények leírását,

professzor a rnikroszkópos feldolgozás!
szövettani, porvizsgálat, de;ített készít~e•nv'"' vizsgálata), Rom tanár a hamu-, homok-,
jtartalo.m . n:.e&határozá~at, . h?tóanya&ok
mennyiségi es mmosegi vr~sgala"t~t. reszben, . rgy
·az idegen anyag .. szen~yezesmenekenek meg~Haítását is. Intezetunk vallalta a drogokJellemzeset,
hl leírását, részben a hat?anyagok, rll tart.alm!
részek minőségr es menny1segr vizsgalatat, tovabba
az eaész anyag egyeztetését az albizottság véleményé;ek alapján, végül az ~!bizottság .e~ész ~dminisz.
trációját és az összes szoveg gepeleset Hetenkent
tartott egy-két albizottsagi ülésen megh,allg~ttuk
a taaok szakvéleményet, osszeegyeztettuk es kralakr'tottuk az egységes véleményt, megállapodtunk
a nyers szöveg?e~ Ilyenkor láttuk, hogy a.z a,nya_g
milyen széleskoru megvrtatasara van szukseg es
mennyire fontos egy állandó szakbizottság létesí:
(FolvtafJrzk)
·tése

Mit kell tudni kémiából
a gyógyszerésztechnikus-tanfolyam
hallgatóinak
Csaknem egy negyedéve tart a gyógyszertári
dolgozók technikusképző tanfolyama. A dolgoz?k
min d közelebbről ismerkednek meg az egyes targyak anyagával Egymásután nyilnak meg az aj!ól.<,
amelyeken keresztül a tudatos munkahoz vezeto ut
halad A gyógyszertári technikus nerncsal~ ~y ak, orlatban tudja elvégezni az egyes gyogyszertan rnuveleteket hanern rnost már azt is tudja, mít miért
tesz.
munkaversenyek kimagasló teljesítményei,
a sztahanovisták útr11utató újitásai rnind-mind a
tudatos munka, az elméletnek a gyakorlatban való
megvalósításának eredményei. , Ehhez a tudatos
szacialista munkahoz akar segrtseget nyujtam a
tanfolyam k·émiai anyaga is A gyógyszertári dolgo·
zók állandóan vegyianyagokkal dolgoznak, munkájuk nagyrésze k.é.miai természetü, ezér.~ lényeges az,
hogy megismeqek azokat az alapveto fogalmakat,
amelyek az egyes jelenségeket meghatározzál~
Meg kell ismernie annak az anyagnak a s:erke~etec,
arnéllyel elolaozik Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy tisztábban legyen a maclern atornelrnél.ettel, de
tudja, rni a molekula, az atom ; n;r a keverek, ~legy
vagy vegyület Ele.gendő, ha ~~ altal~nos ke!n.rabol
ezenfelül megtanulja a sav, ?azrs es so fo?,alr;~~t, az
anyag megmaradásának elvet, az egyszeru es osszetett súlyviszonyok törvényét.
A vegyfolyamatok értékelésénél me~ .. kell
ismernie, mi a képlet, és ezekből hogyan építjuk fel
·az egyenleteket Ismerje meg, hogy vannak hő
termelő és hőelvonó folyamatok Alapvonalatban
foglalkoznia kell az elektokémiai folyamatokkal,
az elektrolizissel és a galván-elemekkel
.
Ezekhez az általános ismeretekhez tartozrk a
nevezéktan elsaiátítása Nem lehet eltekinteni attól,
hogy ismerje és tudja, hogyan és rnit:t lehet és lr?gyan
szokás megnevezni az egyes vegyuletekec Tudnra
kell nlinden gyógyszertári dolgozóna~, mrlyen elnevezéseket használunk a gyógyszertarban

A
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A részletes részben a Ph. Hg. IV .. ben hivatalos
és gyakran előfordulo elemekkel, ':.együletekkel
ismerkednek meg a tanfolyam reszvevar Az egyes
anyagok t<irgya!ásánál elöbb a s~ervet!en anyagokat majd a szerves anyagokat targyaljuk A szervetlen ányaaoknál a hangsúly a felismerésükön
van Tudjak azt, !rogy rnilyen tulajdonságokkal
bírnak az egyes gyógysze~ek smilyen valto~ások
ellen kell azokat eitarias kozben megvedeur
~z egyszerübb készítményeknél jó, ha megismerik
az clöállítási módjukat is, ill. azoknak a kozhasználatú cikkeknek a lényegét, amivel rmnd~gy_re
találkoznak (gyufa, üveg stb.) A szerves kes~It
mények tárgyalásánál már nem lehet oiY.an reszlctekbemenően foglalkoznr az egyes vegyuletekkel,
hiszen azok kémiai felépítésének megismerese
hosszabb és mélyebb felkészültséget igényel
A hangsúly itt a tulaj~onságo~ megi~merésén v~n,
- jó ha meg tudnak jegyeznr egy-ket egyszetub b
képlete!, de ezek feltétlen ismerete nem szükséges
A különbözó vegyületek után célszerú, ha rnegismelik, melyek a fontosabb kábítószerek, kétkeresztes, ill egykeresztes szerek.
Egy féléves tanfolyarn keretében épp.en, ?lég
feladatot jelent e legfontosabb rsmeretek elsaJa!rtasa
Ne felejtsük el : sokkal több hasznuk van, ha
kevesebb anyago! jól és helyesen tanulnak meg,
mint sokat és felületesen

Kovács László dr.
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•>C lTD IV !D«Az alább közölt észszerúsitési javaslatot a

Budapesti Gyógyszertár V ~ll alaf O jltási Bizottsága

díjazásban részesitette A .Javasolt kesz~l.ek Szalav

Endre gyógyszerész kartarsunk '''U.n.kaJa, a~r .a
Oj98 gyógyszertárban dolgozrk. Ko.zolj_rtk a keszu-

lék leírását a hivatkozott ket abravai egyuti
»CITDIV!D«
Suppositoria- és globuluselosztó-tábla
.
A mozsárban összeálló kakaóvaJaS masszal
akár kézzel, akár géppel a már megszakott nr ódon
egyenletes vastagságúr_a kigy.úriuk A r~1assza hos~
szúságára nem kell tigyelnr, a mellekelt tablak
ugyanis bánnily hosszuságot egyenletesen elosztanak
A kinyujtott masszál a lap aljára hely~z~ük~
ugy, hogy a hosszúságának koo;epe kb a koze~so
(alap) sugárral egybeessen, trz adag rendele~e
eselén az A táblát használva Ajánlatos a tablat
használat előtt talkummal enyhén meghinteni
A masszál a táblán felfelé görgetjük mindaddig,
rníg a massza két vége a két szélsö sugarat '!'egérinti Amennyiben a massza az alapsugarral
derékszöget zár be, vagyis a vízszintes von._alakkal
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párhuzamos, biztosak Jelretünk, hogy a belső sugárvonalak a massza felső szélének találkozásával
a masszát tíz egyenlő részr e osztják Ezután
borotvapengével, amelyet az alapsugárral párhuzamosan tartunk, a fent jelzett érintkezési pontoknál
a masszát elvágjuk Az elvágás tehát nem a sugatiTDIVI D
a>.Of!'CI&OTCW;

t;

A.

~~

külön-külön az !l táblára téve tízfelé vágjuk a mát ·
fent ismertetett módon
· 20 adag rendélése esetén a kígyurt masszát
a B táblára helyezzük Felfelé görgetjük, míg
a massza két vége a két szélső sugarat érinti,
és a masszát a szaggatott vonal mentén elvágjuk

7!

tA .....

H$&U6
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l
rakkal egybeesően történik, hanem az alapsugárral Igy két egyenlő hosszú hengert kapunk, ezek
párhuzamosan (Ha az elvágás a sugarak mentén min_degyikét az A táblára helyezzük és az ismert .
történne, szabálytalan idomokat kapnánk) Alap- módon 10 felé elvágjuk.
sugárral párhuzamosan vágva szabályos és egyenlő
15 adag eselén a masszál a B táblára helyeze
nagyságú hengereket kapunk, melyeket kézzel zük, felfelé görgetjük, míg a massza két vége.
megfelelő formára tudunk alakítani. 5 adag rende-a két szélső sugarat érinti. Ezután az egyik belső
lése eselén az A táblának csak egyik felét használ- sugár érintési pontjánál a masszál elvagjuk,
juk, és így 5 felé esik a massza.
ezáltal egy rövidebb és egy hosszabb henaert
30 adag eselén a ki gyúrt masszál a B táblát a kapunk A rövidebbet öt, a hosszabbat tíz ré~zre
helyezzük és felgördítjük, hogy a massza két vége vágjuk el az A tábla segítségével
a két szélső sugarai éritüse A masszál a két belső .
A régi cen.timéterezéssel szemben nagy előnyt
sugár éríntésénél, a szaggatott vonallal párhuza- relent a fent Ismertetett mód, mert az esetleges
mosan tartott borotvapengével elvágjuk. Igy három számítási hiba elkerülésével az elosztás kb. tized-hosszú hengert kapunk, melyeknek míndegyikét résznyi idő alatt elvégezhető.

Ai·zénvegyületeink szerkezeti képlete
\ Írta : Végh Antal dr,
lll

Alifás arzénvegyu/etek
7. Arzimavak
a) MonometUarzmsav ( !.), - Arrilenal (Na-só)
Arsotomn ln] es tabl-ban (Ca-só), - Arsotonin
B. inj..-ban (Na-só), - Natrium ínethylarsinicum
( Na-só), -Natr ium morwmeth~lar senicicum ( Na-só),
- Perkodyl lnf -ban (Na-so), - Stryclmotonin
drazséban (Ca-só), -Strychnotonin inj.-ban (Na-só),
- Strychnotomn B inj-ban (Na-só).
b) Dimetilarzinsav ( = kakodvlsav). (II ), Nottium kakodylicum (Na-só).
c) Allilarzinsav, --:- Tonicum sol.-ban (Na-só),
d) Heptrnkloroarzrmav (I V), - Chloroarsenol
(monoammonium-só), - SolatSon (monoammoniumsó)..
2. Arzinoxyd
Klorparzinbehenolsav (I I T), - Elar-so n (stro n·
cium-só)

Aromás arzénvegyiiletek 11
3. Arzinsavak.
a) 4-aminocfenilarzinsav (= arzanilsav) (V),
- Atoxyl (Na-só), --Natrium arsanilicwn (Na-só) .
b) 4-acetilamino-fenilarzinsav ( = acetilarzanilsav (V!..), ·- Arsacetin (mononátrium só)
c) 4-karbamino-fenilarzinsav (VII), - Ame"
bevan, -· Arsuran (mononátrium-só),- Carborson,
~ Carbason.
d) 4-glicinamid-fenilarzinsav (VIII), -Dextr"
ar?i'! (glukozzal kondenzált),- Glyphenarsen (mono"
natnum-sá), - Tryparsam/d (mononátrium-só), Tryparsamidum ( mononátrium-só) .
e) 4-oxi-3-acetilamino-fenilarzinsav (IX), -·
Acetar sol, - Acetarson, - Acetylarsan (di etil11
A felsorolásban a behelyettesítés nevét számmal
jelöltem
·
2~es jelzés = orto·-helyzet,
3-as jelzés = meta--h-elyzet,
4-es jelzés = para-helyzet

b)
4,1' -dioxi- 3,3' -diam in o-w zenobenzol-metanszulfinsavas nátrium (XV )' 3 , - (részben dHnetán.szulfinsavas rráttiwn), - Arsébénvl, - Arseno-benzolwn solubile, - Morwvitan, - Natnum
dioxyd i am in oar zenobenzolmethylen su t foxylr cum, Neoarsaminol,- Neoat sphenamin,- Neo-diarserwl,
- Neo-k!zarsivan,- Neo-mesaaa,- Neo-salvarsan,
- N ov ars an - N ov ar senobenzol, - N ovarsenolum,
- Novarsen~bi/lon, - Novostab, - RevivaL
c) 4,4'-dioxi- 3,3' -diamino-dimetanszulfon-.savas
nátrium
(XV 1) 14 ,
Klwrsulphan,
Myarsenolum,' - Myosalvar san, - Suifar serwbenzol, - Strlfar se no l, -· Suifar sphenwmn .
d) Az a), ill. b) kombinációja ezüsttel (Na-sok),
-Ar splrenamina argerrtica,- Neasilber salvarsan,Silber salvar san,- Silverarsphenamin,- Silverneoar sphenamin.
e)
4-ar zenof!}/1 i1-d imeti Iam in opyr azo/on-mono··
metilenszulfoxilsavas nátrium, - Sulfoxylsalvarsan
f) 4-oxi- 3,4' -diacetilamino-arzenobenzol-2' -glikol·
savas nátrium (XV JI.),--- Nátrium diacetytammooxyarsenobenzolglycolicum, -"- Solusalvar·san
g) 4-oxi- 3-glucoamino- arzenobenzol-3'- aceíilamirzo-4-fenoxi-ecetsavas nátrium, - Neojacol

amimza/J, - Ar sm al, - Devegan ( bórsavvalJ,
Dynar sen (tn etanolaminnal), - Khar op/zen, -Osar sol, ~ Osm solum-,- Pai/icid ( dietanolaminnal),
_ Solvar sin (etanol am inna!), - Spiroéid, stovarsol, ~ Syrrtharsol (etanolaminnal), ·- TrepoLid, - Tr iLlwmonaci d ( bórsavvalJ.
f) 2•oxi-4-acetilamino-)enilatzinsav (X),
Orsanin ( mononátr ium-sá).
g) ti-oxi-3--formilam ino-fenilar zi n sav (X I.),
Ireparsol (morwnátrium-só).
,
4 Arzinoxidok
a) 4-oxi-3-amino-jenilarzinoxid (XII.),·-- Ars-phenoxyd (sósavas só}, - Map/zarsen ( sásavas só),
- Mapharsid (sósavas só), - Oxoplrenarsimrm
/zydrochloricum, - Oxophenarsinum tartaricwn, -Trepopal (sósavas só) .
b) 4-oxi- 3-am ino-fenildiklor oar sin ( sósavas sók)
(XIII), - Chlmarsin, - Chlormapharsid, Chlormapharsen, -- Dichlormapharsen, - Dichloroplrenar sin, - Phenar sin
0 Arzenobenzolok 12

a) 4,4' -dioxi 3,3' -diamino-arzenobenzol (X IV)Arspherzamin (Na-só),- Salvarsarr (sósaJJas só), ·Salvarsarmátriwn (N a-só)

13 Metanszulfinsav (l>methansulfinicunH)
jcl~és helyett néhol metilenszulfoxilsav (»methylcnsulfoxyl!cunH) "
vagy fonnaldehidszulfo'xilsav (»for maldehydsulfo:xyhcum«)
elnevezést találunk.
u Metanszulfonsav (Hnethansulfonicum<()
jelz_és h~
Jyett néhol metilenszu!fonat vagy a formaldehtdbtszulftt
elnevezést találunk

12 A 23- és 4- számozás az első benzolgyiíriíbe
bchelycttesíÍet t gyökök helyét jelenti.
A 2'- 3' és 4' - számozás a második benzolgyiíriíbe
behelyettesÍtett gyökök helyét jelenti

A fantázia nevek betlisoros jegyzéke
(A név után Játható jelzés alatt található az illető anyaK kémiai neve a szctkczet szerintí csoportos/tásban)
Acetarsol 3/e
Acetarsan 3/e
Acetylarsan 3/c
Arnebevan 3jc
AI rhenal l ja
Arsacetin 3/b
Arsébényl 5/b
Arsenobenzolum solu b ile 5/b
Arsoral 3/c
Arsotonin 1 /a
Arsotonin B l ,la
Arsphenamin .5/a
Arsphena:mina argentica 5jd
Arsphenoxyd 4/a
Arsuran 3/c
Atoxyl 3/a
Carbarsan 3/c
Carhason 3/c
Chlorarsin 4/b
Chloroarzenol 1/d
Chlormapharsen 4/b
Chlormapharsid 4/b
Dextrarsin 3/d
Devegan 3/c
Dichlormapharsen .4/b
Dichlorophenarsin 4/b
Dynarsen 3/e
Elarson 2
Glyphenarsen 3/.d
Kharophen 3/e
Kharsulfan 5/c

8*

Mapharsen 4/a
Maphaisid 4/a
Monovitan 5/b
Myarsenolum .5/c
Myosalvarsan 5;c

Paliidd 3/C
Perkodyl l;a
Phenarsin 4/b

Natrium msanilicum 3/a
Natdum diacetylamino-oxyarzeno b enzolglycolicum
5 J!
Natrium dioxydiaminoarsenobenzolmethvlensulfoxylicum 5/b Natrium kakodylicum 1/b
Natrium methvlarsinicum

Salvarsan 5/a
Salvarsan-natrium 5/a
Silbersalvarsan 5/d
Silverarsphenamin 5/d
Silverneoarsphenamin 5/d
Solarson l /d
Solusalvarsan 5/f
Solvarsin 3/e
Spiroeid 3/e
Stavarsol 3je
Strychnocord inj
(Na 2HAs04 7H 20 van
benne)
Strychnotonin drazsé 1/a
Strychnotonin inj 1/a
Strychnotonin B in j 1 ja
Sulfarsenobenzol 5(c
Sulfarsenol 5/c
Sulfarsphenainin 5/c
Sulfoxylsalvarsan 5/e
Syntharsol 3/e

i;a

·

Natrium monomethylarsenicicum l fa
Neo-arsamincl 5,'b
Neo-arsphenamin 5/b
Neo-diarsencl 5/b
Neo-jacol 5/g
Nec-kharsivan 5, b
Nec-mesacra 5/b
Nec-salvarsan 5/b
Nec-silbersq.lvarsan .5/d
Nűvarsan 5 /b
Novarsenobenzol 5;b
Novarsenobillon 5/b
Novarsenolum 5/b
Navastab 5/b
Osarsol 3/e
Osarsolum 3/e
Orsanin 3/f
Oxopheiiarsinum 4/a

Revival 5/b

Tonicum sol. 1/c
Trepocid 3/c
Treparsol 3/g
Trepopal 4/a
Trichomonacid 3/e
Tryparsamid 3/d
Iryparsarnidum 3/d
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Kábítószer kérdés.

A kábítószerrendelet magyarázata
Ir ta: Faragó Sándor

Nehéz, de komoly feladatra vállalkoztam, amit a történelemben >>első ópiumháborti<< néven
amikor az ismeretterjesztő előadássorozatban elő emlegetnek. Ez az 1839-41 között lezajló háború
adásom tárgyául a kábítószerkérdést választottam
Anglia győzelmével végzedölt és az elvesztett .
A kérdés ugyanis rendkívül szerteágazó Mégis ópium-üzletekért való kártalanítás mellett mellémi újat lehet erről a kérdésről mondani1 Hiszen kesen Honkongot is elrabolta a kínai birodalomtól.
alig van két hónapja, hogy az új kábítószer15 év mulva új bonyodalom keletkezett
rendelet életbelépett és nem is olyan rég küldte az ópium körül Anglia és Kína között és Anglia
ki a Gyógyszertári Központ a gyógyszertáraknak újra győzött a császári-hűbéri elmaradottságban
ennek a rendeletnek a magyarázatát
sínylódő Kína felett. Ezután már semmi akadálya
Éppen az új rendelet életbeléptetése bizonyítja, nem volt annak, hogy az angol tőkések ópiummal
hogy erről a kérdésről kell és van mit beszélni
tegyék tönkre Kína elnyomorodott népét és az első
Az új szacialista társadalom építése során rájöt- világháború idején évente kb. 3 5 millió kiló ópium ot
tünk arra, hogy. ezt a kérdést is alaposan át kell vitet be Anglia Kínába
értékelnünk A kábítószerkérdést mindazok, akik
Mindebböl világosan látjuk a kábítószerkérdés
azzal foglalkoztak, így a gyógyszerészek zöme is, társadalmi összefüggéseit. Nyugaton viszont a
egyszerű rendészeti kérdésnek tekintették és úgy
kábítószer elterjedésének egyik döntő oka, hogy
fogták fel, hogy vannak szerencsétlen emberek, a kábítószer-elöállitó üzemek sokkal több kábítóakik a kábítószerszenvedély rabjává lettek és a szert állítanak elő, mint amennyi a gyógyszerként
kábítószerellenőrzést azért kellett megszervezni,
való felhasználáshoz szükséges. És ha már legyárhogy megmentsenek egyes embereket ettől az ön- tották, akár a nemzetközi egyezmények kijátszása
veszélyes szenvedélytol.
árán is, akár csempészés útján is, de az iuut el kell
Fel kell ismernünk, hogy a kábítószerélvezés helyezni
és annak elterjedése nem egyes emberek, hanem
Jellemző a kapitalista társadalom képmutatáaz egész társadalom ügye, olyan jelenség, amely sára, hogy a kábítószerélvezet elterjedésének fő
a kapitalista társadalom természetében találja okául a kábítószer-Hzérek szerepét jelölte meg és
magyarázatát Elég ha elterjedésének körülmé- eszébe sem jutott, hogy a kábítószer-űzérek maguk
nyeire gondolunk és rávilágítunk arra, hogy távol·
is a polgári társaga[om kreációi és működésük
keleten a kizsákmányol!, elnyomorított milliók nem ok, hanem tühet. Emlegetik ezenkívül az
egyetlen vigasza és öröme volt az ópium és a orvosi felületességet is, ami tényleg nem egy esethasis okozta mámor.. A múvelt nyugaton pedig, ben okozott taxikománlát a kábítószernek minő
ahol az ópium és a kókalevél alkaloidáinak előállí stilő gyógyszerek indokolatlan alkalmazásával, de
tásával terjedt el a kábítószerélvezet, először az a kérdés társadalmi jelentőségéhez képest ez jelenélvhajhászó, nündig újabb és újabb izgalmakat téktelen tényező. Ezzel szemben az Egyesült
kereső polgári rétegek, majd a gazdásági válságok,
Allamokban az ellenőrzés nélkül forgalombahozott
háborúk idején és azt követően a kapitalista erkölcs kábítószertartalmú gyógyszerkülönlegességek, ameszámkivetettjeinek tömegei estek áldozatául Elég, lyekhez orvosi rendelés nélkül mindenki hozzáha csak egy-két számadatot említünk erről a tény- juthat, ha egy kis köhögése vagy más baja van,
ről : az elsö világháborút megelőző gazdasági válság
széles körben terjesztették és terjesztik a toxikoidején egyedül New Yorkban több mint 100.000 mánlát
toxikomániást tartottak nyilván, a világháború
NéZzük most már, hogy a kábítószerélvezet
után pedig Európa országaiban, Párisban, Berlin- elterjedése és a kábítószerélvező egyének milyen
ben és nálunk is rohamosan felszökött a kábítószer- veszedelmet jelentenek a társadalomra?
élvezők száma . Nálunk tulajdonképpen csak ekkor
Ehh.ez először a kábítószer pontos meghatárokezdtek foglalkozni a kábítószer kérdéssel.
zása, majd azoknak a tüneteknek a felsorolása
A távolkeleten, Kínában a császárság, majd szükséges, amelyek a kábítószerélvezéssei együtta hazai elnyomókkal összefonódott nyugati imperia- járnak, illetve annak következményei.
lista elnyomás viszonyai között, nem egy városban
Magyar szerzők, mint Fritz, Mozsonyi, Temesa férfi lakosság 50%-a volt kábítószerélvező.
vári stb szerint a kábítószer olyan - gyógyszerjellemző, hogy Korea népét n1indaddig megkímélte
ként is használatos anyag ~, melynek az egyéni
ez a szenvedély, amíg a japán imperialisták oda hajlam szerinti hosszabb, vagy rövidebb ideig
be nem tolakodtak A japán uralom alatt Korea tartó használata kéros megszokásra vezet. A káros népének jelentős hányada lett rabja az ópium- megszokást orvosi nyelven taxikomániának neveszenvedélynek Kín.ában az angol tökések már a zik. A káros megszokás tüne(e az euphoria, a kelleXVIIL században monópóliumot szereztek az mes képzetekkel együttjáró öntudatzavar. Ennek
indiai ópium bevitelére és amikor egy évszázaddal az öntudatzavarnak elérésére n1indig nagyobb és
később, a kínai tőkések érdekeiknek védelmében
nagyobb adagolású kábítászerre van szükség és
megpróbálták a monopóliumot érvényteleníteni, a megszokás következtében a kábítószerélvező
hogy ópium a kínai piacon szabadkereskedelem már nem tud az élvezetről lemondani.. A kábítótárgya lehessen, Anglia háborút indított Kína ellen, szernek bizonyos ideig tartó élvezése jellembeli
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elváltozásokkal jár. A becsületes, őszinte, megbíz·
ható emberből hazudozó, szélhámos, m~gbízhatat
lan ember lesz. Az idegrendszer rs elvaltozasokat
szenved.
A fentiekből könnyen elképzelhető, hogy a
szacialista és. a szod~Ii~n;ust . épít9 . társadal.om
számára mit Jelent a kab!toszerelvezo es a kabrto~
szen~Ivezet elterjedése . Ivliközben a munkához vala
új viszony alapján fokozott munkáv~! 0 ~;unkave~:
sennyel, Sztah~nov-mozgalon;m~l eprtjuk az UJ
társadalmat, nem lehet elturm, hogy. egyesek,
esetlea számosan, a kábítószerélvezés kbvetkezté-·
ben a ~mnkában megbízhatatlanokká, maj d munka. . .
képtelenekké váljanak
A kábítószerélvezet, főképpen a kabrtoszer
megszerzésén.ek vágya erkölcsileg r:~e~bízhat~tl~~ná,
bűnöző vé teszi az embert, szembeaJhtJa csaladpval,
dolgozo társaival. Végül, de nem u.t?lsó sorban,
amikor a jelenlegi kiélezett nernzetko_zr helyzetben
az imperialisták árgus szemekkel frgyehk, hogy
a népi demokráciák országaiban hol találnak olyan
ingadozó jellemű embereket, akrket behalozhatnak
és ügynökeikké, kártevökké tehetnek, gondolnunk
kell arra, hogy a kábítószerélvezök kiválóan alkalmas objektumoknak látszanak erre a celra.
Világos tehát, hogy a kábítószerkérdés méiy_en
gyökerező társadalmi kérdés, melynek rendezesere
mea kell tenni
szükséges véddintézkedéseket
Kétségtelen, hogy ilyen intézkedése~ ú~y hazai,
mint nemzetközi vonatkozásban eddrg rs voltak,
ezek azonban nem bizonyultak elégségesnek és
ezért vált szükségessé, hogy a~ . új sz~lkmm;l
telített KEKSZ rnunkájának alatamasztasara UJ
kábítószerrendelet jelenjék meg, de ennek ~ikeréi;ez
az szükséges, hogy mindazok, akrk hrvatasszeruen
foa!alkoznak kábítószer-jellegű gyogyszerekkel,
tehát gyógyszerészek, orvosok, e~észségügyi dolgozók, társadalmi segítséget is nyujtsanak a KEKSZ
nehéz munkájához.
.
..
A rendelet a kábítószerek behozatalara, krvrtelére, gyártására és forgalornbahozat~lár.a .v~natko~ó
intézkedések mellett a fentrek ellenorzeset rs szabalyazza és az ellenőrzésre az elsőfokú k.özegészségügyi hatóságokat és a KEKSZ:~t ]elol~ . n;e~ A
KEKSZ felállításáról, szervezetr feleprteserol es
közelebbi feladatairól a 222/1934 B. M sz. rendelet
és a 195.200jl934 B. M. sz . rendelet intézkedik.
A KEKSZ feladata: a kábítószergyártás, behozatal
és kivitel, továbbá a hazai forgalombahozatal
ellenőrzése, kapcsolat a nemzetközi szerwkkel,
kábítószerüzemi engedélyek kradasa,_ statrsztrka
készítése a kábítószerüzérek és a toxrkomanrasok
nyilvánt~rtása elvonó kúrára való utalás, készletek nyilvántartasa és elszárnoltatása. Minden,
ami kábítószerrel kapcsolatos, a KEKSZ feladata.
A fentebb idézett jogszabályok mindegyike ma is
változatlanul érvényben van, így a ~222/1931
NL E. sz. rendelet is, amelynek 7. §-a teljeS egeszeben a gyóayszertáraknak van szentelve. Ez a
paragrafus tartalmazza azt az általános intézkedést amely rninden gyógyszerész magatartását
meahatározza a kábítószerek kiszolgáltatása terén.
b »A gyógyszerésznek a kábítószert tartaln;azó
gyógyszerek kiszolgáltatása alkalmával a gyogy-

a

szerek kiszolgáltatására vonatkozó általános rendelkezésen felül a legnagyobb körültekintést és gondosságot kell tanusitania és minden olyan esetben,
amikor a rendelt kábítószer rendeltetésszerű vagy
gyógyító célra való felhasználása tekintetében
kétely merül fel, tájékoztatás céljából a legrövidebb
úton a rendelő orvoshoz kell fordulnia.«
Eléírja a rendelet, hogy a gyógyszertári bélyegzőket áltatában zárt helyen kell tartani, megbízható
egyének kezelésére ke!! bízni, és ha elvesztek,
vagy ha valaki azokkal visszaélést követett el,
a felelős vezető azonnal jelenteni tartozik ezt az
elsőfokú közegészségügyi hatoságnak
A rendelet szerint a gyógyszertáraknak nincs
szükségük kábítószerüzemi engedélyre, hacsak vi·
szanteladásra nem állítanak elő kábítószertartalmú
gyógyszert.
..
.
Az eddig ismertetett rendeletek tobbnyrre
általános jellegű intézkedéseket tartalmaznak, de
a kábításztrek gyógyszertári forgalmára vonatkozó
olyan egybefogó rendelet, amely a gyógyszertári
beszerzés, raktározás, kiszolgáltatás és elszámolás
kérdéseit minden kétsézet kizárá módon rendezte
vol~a, hiányzott
'
·
A mearendelést az előbb idézett 2222/1934.
M E.. sz~ rendelet, a raktárontartást a többi
eoy. és kétkeresztes szetekkel egyező módon
ab260520/1934 B. M., a kiszolgáltatás! a 260.510/
1934. B. M. sz. rendelet, ugyancsak az egy- és
kétkeresztesekkel egyező módon szabályozta, míg
az elszámoltatás ötletszerűen és sokszor minden
jogalap nélkül történt. Majdnem h ár om éven
keresztül a KEKSZ-szel történt egyszerű levélváltás alapján kellett a kábítószertartalmú vényeket visszatartani, de itt nem részletezhető körülmények következtében ez az elszámolás nem lehetett megbízható. Gyakran az eljáró közegek hangulati beállítottságától függött az elszámolás eredménye.
Világos, hogy égetően szükséges volt az új
jogszabály megalkot~sa, amely . most .m.ár_ félremagyarázhatatlan modon rendezr a kabrtoszerek
gyógyszertári forgalmát A rendelet azon az elven
épül fel, hogy a kábítoszet ellenőrzése és az azzal
való visszaélés lehető legkisebb térre szaritása
csak a pontos elszámolás rendszerével biztosítható.
Ennek az elvnek a keresztülvitele érdekében
rendeli el a kábítószerek nyilvántartását a gyógy··
szertárban és a nyilvántartás alátámasztására
a kábítószert bármilyen kis mértékben tartalmazó
vények visszatartását és megőrzését, a pénztári
vények két példányban történő kiállítását és az
egyik példány visszatartását Az elszámolás érdekében vaJo intézkedés a kábítószer-megrendelőlap
harmadlatának a gyógyszertárba való visszajutta-

tása és a

megőrzése,

Ezen a harmadiaton igazolja

ugyanis a Gyógyért a szállított . mennyiséget
Ezek az intézkedések most mar nemcsak a
rendeletből, hanem a gyakorlatból is ismeretesek,
a kartársak előtt és így én nemcsak az alapveto
különbségeket sorolom fel a régi és az új rendelet
között.
Először a kábítószer fogalmi körébe. tartozó
anyagokról és készítményekről emlékezem meg
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Rá kell mutatnom annak a fontosságát a, hogy az
új kábítószerrendelet melléklete tételenként felsorolja a kábítószernek minősülő törzskönyvezett
készítményeket A kábítószernek rninősülő alapanyagokat és galenusi készítményeket maga a rendelet sorolja fel
A Jeglényegesebb változás az előző rendelkezésekkel szemben az, hogy a kodein és az etilmorfin
végleg kikerül! a gyógyszertári kábítószerellenőrzés al,ól, csak a megrendelés tekintetében minősül
kábítószernek, de nyilvántartásba venni nem kell
A régi rendelet ugyanis a 10%-osnál erősebb
kodein-, illetve etilmorfinoldatot és a O 10 gr-nál
nagyobb dózis kodein-tablettát vagy port gyógyszertári forgalom szempontjából is kábítószernek
minősítette

Meg kell említeni a PuJvis ))oweri esetét is,
amely 10%-nyi ópiumtartalma következtében vált
kábítószerré. Nem kétséges, hogy annak a gyógyszertárnak, amelyik otthon készít Dower-port, ,az
ahhoz felhasznált ópiumporról el kell számolnia,
máskülönben az ópium nyilvántartási kartonja
nem fog egyezni Az elszámoltatásnak pedig
nem lehet más alapja, mint a visszatartott vények.
A laboratóriumi könyvbe való bevezetés a KEKSZ
számára nem bír bizonyitó erőveL Miutár1 azonban
aDower-porral való kábítószeresvisszaélés esete nem
áll fenn, annak ipekakuanha-tartahna miatt, elő
terjesztést tettünk úgy az Egészségügyi Minisz!ériumba, mint a KEKSZ-nél a Dower-pornak
a kábítószerek köztil való törlése ügyében. Elvi
megállapodás már létre is jött ez ügyben Úgy az
Egészségügyi Minisztérium, mint a KEKSZ hozzájárul a Dower-pornak a kodeinhez hasonló elbíráJásához, de biztosítani fogjuk, hogy a gyógyszertárak nem állítanak elő házilag Dower-port, hanem
azt minden esetben készen szerzik be. Mielőtt
az erre vonatkozó rendelkezést kibocsájtanánk,
meg kell nézni, hogy a gyógyszertárak részére
szükséges mennyiség gyári Jegyártása biztosítható-e.
A Richter-gyár, amelyre a galenusi ké>zítmények
előállítása profilirozva van, hajlandónak mutatkozik a Dower-por szükséglet ellátására, egyelőre
azonban súlyos akadályt jelent az árkérdés, mert
a gyári termelői ár a jelenlegi taksa-árhoz viszonyítva túlmagas. Remélhetőleg a kérdés rövidesen
rendeződik és a Dower .. por adminisztrálásának
terhétől megszabadítjuk a gyógyszertárakat és
orvosokat egyaránt.
Több helyről tettek fel kérdést aziránt is,
vajjon kábítószer-e a Cardiazoi-Dicodid sol. és
ha nem, akkor miért nem az, holott az azonos
összetételű Tetracor-Neocod kábítószer
Először
is állapítsuk meg, hogy a ket készítmény nem teljesen azonos Mindkettő 10% pentametilentetrazolt
tartalmaz, de a dihidrokodeinon sótartalma a
Cardiazoi-Dicodidnak 5%, a 1 etracor Neacodnak
pedig 10%. Azt pedig már az előző kábítószerrendelet is Jeszögáte, hogy a Jegalább 10% pentametilentetrazol és legfeljebb O 5% dihidrokodeinon
tartalmú gyógyszer nem tekinthető kábítoszernek
Végül újabban felmerül! az a probléma is,
hogy vonatkozik-e a kábítószerekre is az Egészségügyi Minisztérium rendelete, amely a törzskönyv-
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----ből törölt készitmények forgalombatartását az év
végéig meghosszabbította '
Nyilvánvaló, hogy a kábitószetekre nem vonatkozik a türelmi idő, mert a kábítószerrendelet
előírta a törzskönyvból törölt kábítószeres készitmények 30 nap alatt történő beszo!gáltatását
Ennek a rendeletnek a gyógyszerészek nagyban egészében eleget is tettek De ha ez a rendelkezés
nem lenne, akkor sem lehet értelemszerúen máskép
felfogni ezt a kérdést, minthogy a kábítószerekre

nem vonatkozik az Egészségügyi Minisztérium
által az egyéb, a törzskönyvből törölt készitmények
részére engedélyezett türelmi idő. Az új kábítószerrendelet ugyanis mellékletében tételenként felsorolja á kábítószerellenőrzés ala vont készítmé··
nyeket Ebben a felsorolásban a törzskönyvből
törölt készitmények nem szerepelnek. Igy tehát
ha a türelmi rendelkezés alapján továbbra is forgaJomban maradnának, a kábítószerellenőrzés alól
kicsúsznának

A beszerzes vonalán más v~iltozás nincs,
mint amit az előbb említettem, hogy a Gyógyért
a harmadlatot, a szállított mennyiség igazolásául
visszaküldi Itt szová kell tennem azt a sajnálatos
tényt, hogy a kábítószermegrendelő füzetnek a
Gyógyérttől való igénylésénélmég most is akadnak
felelős vezetók, akik nem küldik be az előző meg·
rendeló könyvben fogliilt sárgaszind igénylőlapot
Enélkül pedig a Gyógyért nem küldhet ujabb
megrendeló füzete! Természetesen itt kell nyomatékosan felhívnom a figyelmet a megrendelőlapok
pontos, jól olvasható, tételenkénti kitöltésére,
olvashato másolatokra, a felelős vezető olvasható
aláír á sár a és a gyógyszertári bélyegző alkalmazását a
Az elszámoltatás érdekében és a kábítószernyilvántartás alátámasztására a megrendelölapokat, harmadiatát és a betelt megrendelőfüzeteket
két évig kell megőrizni
A raktározás kérdésében kétirányú kérdés
merült fel : az egyik a kettős ajtóval elzárt méregszekrény, a másik a rnéregszekrénytől teljesen
elkülönített kábítószerszekrény
A régi KEKSZ nem egyízben kifogásolta
a gyógyszertárakban az egy ajtóval elzárt méregszekrényeket, még akkor is, ha azok Yz colos
vastagságú vaslemezek voltak, holott ilyen rende] ..
kezés sehol sem volt. A 260 520iJ934 B. M. sz.
rendelet előírása szerint a ++·es szeteket erős
falú, biztonsági zárral ellátott szekrényben kell
tartani. Az új kábítószerrendelet ezt a rendelkezést
veszi at, hozzátéve, hogy a kábítószernek minősülő
egykeresztes szereket is hasonlo módon kell megőrizni és hogy a kábítószerekel a többi méregtől
elkülönítve kell tartani. A KEKSZ és az Egészségügyi Minisztérium magyarázata szerint ez nem
jelenti azt a kötelezettséget, hogy kiilön méregszekrényt és külön kábítószerszekrényt kell tartani,
hanem ugyanazon erősfaiú, biztonsági zárral ellátott szekrén.yen belül egymast6! elkülönítve lehet
tárolni a ++-es mérgeket és a kábítószereket
Ez természetesen egyaránt vonatkozik az anyagokra
és a törzskönyvezett készítményekre. A tartalékkészleteket hasonló módon lehet az irodában, vagy

az anyagkanuában raktározni. Lakásban a kábítószer tar tás a tilos !
A kábítószertartalmú gyógyszerek kiszolgáltatására vonatkozó intézkedések közül a Jeglényeaesebb a vények kellékeire vonatkozó rendelkezés,
~mely most már a büntető szankciók révén Jegalább annyira lett a rendelőorvos ügye, mint a
gyógyszerészé ICppen ezért helytelen egyes kartársak magatartasa, amrkor azt hrszrk, hogy az orvosok szabálytalan rendeléseit el kell nézniök, ·-és kétségbeesetten hívják fel telefonon a Központot vagy a KEKSZ-et egy-egy szabálytalan vény
esetében Egészen bizonyos, hogy az orvosok is
tudomásul veszik : a vény kellékeire vonatkozó
rendeletek rájuk is kötelezőek
Ezek közül a kellékek közül első helyen kell
megemlíteni a vényűrlapot, amelyen nyomtatva
vagy gumibélyegzővel lenyomva, rajta kell lenni
az orvos nevének, címének és ha telefonja van,
annak számának. A nyomtatott fejléc tehát nem
kötelező A kötelezően hitelezett betegségi biztosító intézeti és közgyógyszerellátási vényeket másolattal kell írn.i A kiállilás kelte és az orvos olvasható alaírása, továbbá a beteg személyi adatai
közül a név, Jakhely és életkor a további szükséges
kellékek. A vényben foglalt kábítószer mennyiségét
számmal és betűvel is ki kell írni, a kábítószertartalniti adagolt törzskönyvezett készítményeknél
az adagok számát római számmal és betűvel
Ennek a rendelkezésnek érvényre juttatása során
aránylag elég sok a vita az orvos és a gyógyszerész
közötL A gyógyszerésznek azonban itt is ragaszkodnia kell a rendelethez, ha nem akarja a bünteté's
kockázatát vállalni
A kábítószertartalmú fQ.NO készitmények
helyes felírása tekintetében is felmerültek kétségek,
kérdést intéztek hozzánk aziránt, vajjob kifogásolható-e az ilyen előirat : Sol morphin dosim, nap
3 x JO cseppet. Nyilvánvaló, hogy a rendel~!
értelmében igen. Az így kiállított vény elkészítését
meg kell tagadni és az orvost fel kell hívni, hogy
a kábítószeres vényt tételenként állítsa ki és a
kábítószer mennyiségét számmal és betűvel is
írja ki.
· A használati utasítás kérdésében határozott
állásfoglalást tartalmaz az új rendelet és alkalmas
arra, hogy az .ezen a téren mutatkozó bizonytalanságokat megszüntesse . Minden kábítószertarta~mi
vényt el kell látni pontos használati utasítással
és így a rendelet szerint suo nom vagy pro me
jelzés szabálytalan Csak az injekciós készítményeknél or vos kezéhez vagy az or vos i táska
részére jelzés alkalmazás esetében lehet a tüzetes
használati utasítás feltüntetésétől eltekinteni
A vény alaki kellékeinek vizsgálata mellett
igen nagy súlyt kell helyezni arra, hogy az esetleges
vényhamisításokat leleplezzük Sok esetben a kartársak a legdurvább íráshibák (morfin), a dátum
javítása stb. felett is szemel hunytak
Felvetették azt a kérdést, vajjon toxikomániás
orvosnak saját részérc felírt, egyébként teJjesen
szabályszer ii ·vényre meg ke JI-e tagadni a gyogyszer kiszolgáltatását A felelet az, hogy nem kell

és nem is lehet megtagadnil de az ilyen esete(
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kötelessége a gyógyszerésznek haladéktalanul a
KEKSZ tudamasára hozni, amely közigazgatási
úton megteszi a szrikséges intézkedéseket
A kábítószertartalmú vények újabb aláírás
nélküli megismétlésére vonatkozóan, változatlanul
érvényben van az eddigi tilalom Azoknak az idült
betegeknek, akik tisztiorvosi engedély alapján
hosszabb időn ker eszt ül használnak kábítószertartalmú gyógyszert, mindig ugyanabban a gyógyszertárban kell elkészíttetniök gyógyszerükef és
a vényt a gyógyszertárban kell megőrizni Hátlap·
jara minden ismétlést dittummal kell rávezetni
és az átvevővel alá kell íratni Az ilyen vény
érvényességének határideje legfeljebb 3 hónap
Végül az elszámoltatás kérdéséről kell beszélnrink Ez a merőben új intézkedés egyszerre véget
vet minden bizonytalanságnak, ami ezen a téren
mutatkozott és ezért a gyakorló gyógyszerészek
szívesen vállalják azt a kis munkatöbbletet,
ami a nyilvántartás vezetésével jár Most az egyes
tisztázatlan kérdésekkél foglalkozam Elsősorban
a kábítószerrendelet ismertetése targyában kibocsátott kis füzet hibájávaL A kábítoszernyilvántarfásba bevezetett vényeket ugyanis semilyen
esetben nem kell a méregkönyvbe bevezetni,
még akkor sem, ha az egyszeri, vagy egynapi
adagja túllépi a maximalis dózis!. Ez egyaránt
vonatkozik az egyJeti és a magánvényekre
Az elszámolás érdekében a Jegkisebb mennyiségLi kábítószert, a kül§őleges, vagy állatgyógyászati
célra kiszolgáltatottakat is rá kell jegyezni a kar·
tonra, az ilyen vényeket a rendelet előírásainak
megfelelőerr vissza kell tartani és meg kell őrizni.
Egyetlen ki\'étel a csecsemőgyógyászatban néhány
cseppenkint rendelt tra opii, amelyet a 12%-os
elszámolási kálló bőségesen fedez Az ilyen vények·
nek nem kell rendelkeznie a. kábítószeres vények
kellékeivel, nyilvántartásbavételük és visszatar·

tásuk sem szükséges.
A tudomanyos intézetekben szerzett tapasztalat szerint a kábítószerek szabalyszcrri kezelése,
mérése és raktározása. rnellett poroknál engedélyezett 5%, és a folyadékoknál engedélyezett 12%
kálló reális és lehetövé teszi a pontos elszamolást
A KEKSZ vezetője mondott el egy esetet
a napokban egy fiatal martinista nő ról, aki a toxikománia következtében a mí szakmank területén
ütközött össze a törvénnyel.
Az államosítás! megelőzií időben az ország
szamos helyén tűnt fel, a gyógyszertárakban
szélhámosságokat követett el, mignem leleplezték
és a KEKSZ elvonóktirára utalta Hathavi kezelés
után a KEKSZ az egyik váciúti gyárba helyezte
el munkásnóként, ahol rövid idő alatt kittinő munka·
erőnek bizonyult, ma ötszörös Ujítö és a vállalat
vezetősége magasabb beosztás ba fogja . kiemelni
Ime egy példa, hogy helyes intézkedésekkel,
hogyan lehet elveszettnek látszo emberekből értékes tagja a társadalomnak
Az új renelelet életbeléptetése ota a KEKSZ
folyamatosan ·ellenőrzi a gyógyszertátakat úgy
Jatszik, hogy a kartársak átlátva ennek a kérdésnek
foutossagát, a rendelet intézkedéseit végrehajtMták és folyamatosan betartjak A KEKSZ Hzetiije
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felhatalmazott annak közlésére, hogy a Budapesten
eszközölt 50 vizsgálat között nem talált szabálytalanságot és ezért a budapesti gyógyszertári
dolgozókat dícséretben részesíti

*
Előadása

végén Faragó Sándor gyógyszerész
elvtárs arra kéri a megjelenteket · az ezen a területen
felmerült problémáikat és tapasztalatukat irásban
juttassák el hozzá, a Gyógyszertári Központhoz
Minden kérdésre megadja a választ- szaklapunkban ·

A tudomány közeledése a néphez, fordulata a
gyakorlat felé nem lehet elég mély és következetes,
ha nem tudatosítjuk hutatóinkban és tudósainkban
a hazafias tudós és a kozmopolita tudós típusának
kibékíthetetlen ellentétet VallJuk be, tudósaink jelentős része még mindig nem érti, hogy nincs külön tudományos haladás és külön társadalmi haladás, hogy
addig, amíg a földkereksig egy részén a tudomány
az elnyomást és a kizsákmányolást szolgálja, a tudomány nem lehet rgazán nemzetközivé, még kevésbbé
népek és nemzetek fölöttivé
Révm

Hozzászólá~ "az orvosok és gyógyszerészek

ÉLENJÁRÓ ELMELET

együttműködéséhez"

Az élenjáró harcos szerepét csak az a párt tudja
betölteni, melyet élenjáró elmélet vezet
Lemn

es

A be/(e fennmarad
tartós lesz, ha a népei<
kezrikbe veszik a béke megőrzésének ügyét es J!égig
kitartanak mellette. A Iráború elkerfilhetetlerzne válhat.
ha a háborfis uszitóknak sikerül hazugságaikkai
behálózniok a neptömegeket, megtéveszteni és új világháborúba sodorni őket Ezért a szeteskörű békekampánynak amely eszk6z a háborús uszítók
bűnös mesterkedéseinek leleplezésére - ma elsőrendű
jelentősége van. Ami a Szovjetrmiót rlletí, a SzavJelunió továbbra is tántorithatatlanul folytatja a háború
elhárításárú és a béke megőrzésére irányuló politikáját
Sztálin
A magyar nép a béke népe Éppen ezért anny1
munkával és vo ejtekkel megszerzett vívmánya inkat,
hazánk függetlenségél és szabadságát, jiivő bekés fejlő
désünket a nyugati imperialistákkal .szemben nzinden
erővel megvédjük A magyar dolgozó nép egy emberként
helyesli és vallJa Sztálin elvtárs szavait; »A béke
fennmarad és tartós lesz, Ira a nepek kezükbe veszik
a béke megőrze'~nek ügyét és végig kitartanak mellette . « A béke megőrzése a magym nép legszentebb
figye és végig kitart mellette. A magyar dolgozó nép
azt is tudja, !rogy a békét nem elég óhajtani, !rogy a békét
meg kell védeni, a békéértharcolni kell. Ez az ország,
melynek béjéket véd jük, a dolgozók hazája Ez az ország
most az b"ntudatos munkásoké, parasz/oké, Iratadó
értelmíségieké, akik fonón szeretik hazájukat Es
a dolgozó nép, annak tudatában, hogy végre a·ve az
ország, melyet magának épített, el van szánva arra,
hogy békéjét, szabad fejlődését, szacialista jobb jövőjét
mínden imperialista támadással szembm vérei és
verejtékét nem kímélve megvédje Mí pedig, magyw
kommunisták, mint a multban, úgy a jövőben is
é/en akarunk jámi és példát akarunk muiatni
áldozatban, fegyelemben, öntudatban, a munka és a
béke frontján, mindeniitt, ahol küzdeni kell azért,
hogy sokat szenvedett hazánk törellemil fejlődjön
tovább, erős legyen, szabad liiggetlen boldog
Pirágzó
Rákosi
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Amikor az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet
elindította a "Gyógyíts jobban«-rnozgalmat, a gyógyszertári dolgozók is örömrnel kapcsolódtak be és
keresték a módozatokat: hogyan javíthatják meg a
betegek gyógyszerellátását ? Els(í tennivalónknak
gondoltuk, hogy a gyógyszertár közelében rendelő
körzeti orvosokkal felvegyük a szarosabb kapcsolatot Kezdeményezésünket az érdekelt orvosok szívesen fogadták, és mikor ennek a kollektív együttrnű·
ködésnek pozitív eredményei is rnutatkoztak, kapcsolatunk mind komolyabb lett Ma már. ott tartunk,
hogy a két közvetlen közelben lakó orvos, beteglátogatás közben minden nap bejön a gyógyszertárba, a távolabb lakók pedig hetenként egyszerkétszer, hogy informálódjanak gyógyszerkészletünkrőL Azt hiszem, felesleges annak fontosságát
hangsúlyozni, mennyi előny származik ab6ól, ha az
orvos tudja, hogy a rendelt gyógyszert a beteg meg
is kapja a legközelebbi gyógyszertárban és nem kell
a kerület gyógyszertárait végigsza!adgálni, hogy a
Jelírt gyógyszer t megkapja
Egy másik gyógyszertár, melynek körzetébe
egy nagylétszámú üzemi rendelő tartozik, úgy szervezte meg az összeköttetést a rendelővel, hogy a
védőnő mindennap bejön a gyógyszertárba, ott kap
egy listát az esetleg hiányzó cikkekriíl, továbbá
azokról, amikből korlálazott mennyiség áll rendel·kezésre, mindegyik mellé megjegyezve, milyen
azonos vagy hasonlóhatású készitmények vannak
bőségesen raktáron
Az orvos és a gyogyszertár jó együttrmiködése
ie r mészetesen akkor válik különös fontosságúvá, ha
valamilyen gyógyszer korlátozott mennyiségben
kapható, vagy valarnilyen oknál fogva pillanatnyilag kifogy. Körzetünkhöz tartozó orvosok mindig
tudták, mikor rendelhetnek kalmopirint, kacizált
vagy esetleg acizá!t Tudták, mikor rendelhetnek
Karilt, mikor kell rendelni Salvadort, vagy Palergint Tudták, mikor áll rendelkezésre korlátolt
mennyiségben Acitophosán, vagy rofarnid, de korlátlanul kapható ugyanakkor Phenamid. Az elmúlt
hónapban, mikor megkaptuk az értesítést, hogy
kodein-kiutalásunk kevesebb lesz, de kodein komprimáta bőségesen áll rendelkezésre, a meglevó
helyzethez alkalmazkodva a kodeint tablettában
írták elő, úgyhogy a gyógyszertárnak pótlólag
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kiutal! kodein teljes egészében megmaradt a jövő
M i az összetétele és hogyan készül
hónapra E sarok írásának idejében Legatin helyett
az ú. n Vlemingkx-oldat?
comprimala valeriana compasitát (kapható a
A calcium sulfuratum solutum, mas néven
Qalenusi Laboratóriumban) expediálunk, rnérf ezt belga-oldat, vagy Vlemingkx-oldat kb 6% poliírják körzeti orvosaink a rászoruló betegeknek szulfid ként tartalmaz, főleg kalcium pentaszulfid
Munkánk közben tapasztalhatjuk, hogy ha és kalcium tioszulfát alakjában
az orvosnal< egy gyógyszer helyett mást ajánlunk
Az oldat készítési módja a következő :. 100 g
fe!írásza, sokszor bizalmatlanul fogadjak, még ha égetett meszet !00 g ivóvízzel megoltunk Ha a
történetesen Seveneletta helyett Barbiletta fel- rnész porrá esett szét, hozzákeverünk 200 g kénírását is kérjük A beteg gyakran azt hiszi, hogy az port (su!fur pulveratum) és !500 g vizet A keveelőször felírt gyógyszer jobb lett volna Ezeket csak
réket visszafolyóhíítővel ellátott lombikban egy
úgy kerülhetjük el, ha az orvos tudja, hogy amit óráig fózzük. A kihíílt oldatot ülepítés után gyaporendel, azt meg is kaphatja a beteg. Ha az együtt·- ton megszűrjük. A szüredék súlya kb. !600 g lesz
működés orvos és gyógyszerész közöli általános
Az oldatot jól zárt üvegekben tartjuk el
lesz: a hiányzó gyógyszereket keresők száma is
'Lelzet-e vazelint felhasználni
egyre kevesebb lesz
a szuppozitoriumok előállításálroü
A gyógyszertárak nagy részét csak a közelmultban államosították. Az ott dolgozók a tervA kérdés valoszínúleg azt célozza, hogy a
gazdálkodást csak most kezdték tanulmányozni szuppozitoriumok elkészítésénél alkalmazott aiap··
és így munkájukba könnyen csúszhat bele hiba, anyagat : kakaóvajal vagy kakaóvajpótszert célakár a túlóvatos, akár a túlzott rendelésekkel Igy szerű-·e vazelinnal jobban összeálló gyUlmává ala- előfordulhat, hogy idő előtt kifogy valamelyik kitani?
cikk, ami másik gyógyszertárban fölös mennyiségMinthogy a vazelin a végbélben nem szívödik
ben fekszik. A jövő évre minden gyógyszertárnak fel és így az alapanyag- kakaóva j vagy kakaóvajgyógyszerfogyasztási tcrvet kell l'észíteni Bizo- pótszer - felszivódását is gátolja, alkalmazását
nyára többen aggodalmaskodnak : hogyan lehet nem ajánlhatjuk. Célsz~.rúbb ahelyett kevés ricinusezt megoldani' Pedig lehet Iv!ert körülbelül fél olajat venni.
évre visszamenőleg rendelkezésre i\ll az eddigi
A gvógyszerkdnyvi linktúrák átlag nzennyi ideig
fogyasztás, ami elég tampontot ad. jól elkészíteni
raktdrozhatók, illetve adlratók ki?
azonban csak úgy lehet, ha a tervezésbe bevonjuk
a gyógyszertár körzetébe tartozó orvosokat rs
A tinkturák eltartása függ elsősorban a hatoMég a budapesti gyógyszertirr ak legnagyobb r~szé anyagok természetétől és másodsor ban az eltartás
nél · is a forgalom 70--80%-a a körzetben lévö körülményeitől Ismeretes, hogy pl a tmctura
orvosok rendelése alapján alakul Csak nagyon digitalis Gyógyszerkönyvünk előírása szerint helyekevés gyógyszertár van, ahol olyan nagy az átfutó sen előállítva csupán egy évig tartható el a hatóforgalom, hogy azt külön tekintetbe kell venni. anyag nagyobbarányú csökkenése nélkül Ezért
Ha tudatosítjuk a körzetünkbe tartozó orvosokkal nem szabad egy évnél régebbi készítményt kiadni
a jövő évi gyógyszerfogyasztási terv jó elkészítésé··
Miután a tinktúrak hatóanyagainak változását
nek fontosságát, amit bizonyára megértéssel fogad- a levegő, fény, hő és vegyianyagok - pl lúgok
nak, akkor biztosíthatjuk a zökkenésmentes gyógy- -- elősegítik, így célszerú azokat lügmentes szerellátást Igy lesz a "Gyógyíts .iobban«-mozgalom zöldszínli - üvegekben szinig töltve, légmentesen
élő valóság, komoly szociális közegészségügyi fellezárva, fénytől védett helyen szabahőmérsékleten
adat
Gnrber Alajes dc ·eltartani A gyógyszerész szakszerlí gondossága
természeiesen nem elégedhet meg azzal, hogy tinktúráit a készílés vagy beszerzés alkalmával meg·vizsgál ja, hanem időnkint, az eltartás közben is
vizsgalattal kell meggyőződnie a készitmények
megfelelő voltáróL Ha ez a vizsgálat a linktúrák
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megfelelő voltát igazolja; úgy a készítmény IloszMŰHELYÉBÖL
szabb -- többévi raktározása is lehetséges
Az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet tanszemélyzete felajánlotta a gyógyszertári dolgozóknak) hogy szakmai problémáik megoldásában készségesen segítségükre lesz
Minthogy az e tárgyú problémák lulnyomó
részben olyanok, amelyek a szakma minden dolgozóját érdeklik, ezért a Gyógyszerészeti Intézet
e rovatban folyamatosan közölni fogja az oda
beérkezett kérdéseket és ·az azokra adott válaszokat Kívánatos volna) hogy a gyógyszertári dolgozók közérdekű kérdéscikkel továbbra is minél
gyakrabban felkeresnék az Intézetet, akár levélben,
akár telefonon, akár személyesen.

Készitirető-e

ricimJsolaj /ie/vett repceolaijal
a liquor fonnaldehydi saponatus'

Nem készíthetb ~ 1. Azéi"t, mert nincs 1endel~
kezés ana, hogy ricinusolai helyett repceolajat
lehessen felhaszntilni :
2. mert a repceolaj mágas erukasav tartalmánál fogva olyan szappant ad, amely a készítményben nem oldódik és azt zavarossa teszi
Hány százaiékos a 30 Baumé-jokos kálilúg oldat?

28 súlyszazalékos. Készítése tehát úgy történik, hogy 28 g káliur:nhidroxidot oldunk 72 g vízben
A kérdést feltevő szaktárs nlinden bizonnyal szap-
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pan.főzés céljára ohajtja felhasználni a kérdéses
lúgoldatot Az ipari szappan készító előiratokban
még ma is gyakran a lúgtöménység Baumé-fokokban_ van jelezve, azért közlöm az erre vonatkozó,
gyakrabban alkalmazott átszámítási táblázatot
nátrium- illetve káliumhidroxidra vonatkozólag:
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Elszappanosit!zató-e a hegedúgyanta es 7 kg-jának
elszappanosítására mennyi nál! ium- vagy káliumhidroxid szükséges?

A kolalonium vagy hegedűgyanta könnyen
szappanosítható kb. 24--30%-os vizes lúgoldatokkal l kg kolalonium elszappanosítására 144 g
nátriumhidroxid, illetve 201 g káliumhidroxid
szükséges A keletkezett nátron-- vagy káliszappan
lágy állományú ; nátronszappana nem sózható ki
teljesen Tisztán a kolo!onium szappant nem alkalmazzák, hanem 5-10 százalékban nátron- vagy
ká!Íszappanokhoz adják, mert azok habzoképességét
elősegíti

Kérek sósborszesz

előiratot

Sósborszesz - spirítus vini Gallici cum sale az alábbi módon készíthető :
2 5 g nátrium kloratumot, 2 g glicer int, 38 g
desztillált vízben feloldunk. Ugyancsak feloldunk
·56 g 96%-os szeszben O60 g mentolt, O 50 g éter
acetikuszt, majd a vizes és szeszes oldatokat elegyít-jük, ezt desztillált vízzel 100 g-ra kiegészítjük
és végül papíroson megszűrjük.
A Formu1ae Normalesben is szerepel egy elő
irat >>Spiritus menthae cum sale<< néven, ennek
előirata a következő :
Aether aceticus O· 60 g, oleum menthae piperitae
l g, glycerin 2 g, natdum chioratum 2 5 g, és sp iritus
dilutus ad 100 g.
·
Mi módonleizet a borokat detannizálnU

A borok detannizálására ajánlott mód a következő:

O 05 g tiszta zselatin t 20 g desztillált vizben
félóráig duzzasztunk, majd gőzfűrelőn feloldjuk.
A még meleg oldatot l liter szobahőmérsékletií
borhoz adjuk és azzal néhányszor összerázva
a keveréket l hétig állani hagyjuk, majd a leülepedett csapadékról a bort papíroson leszúrjük Az
ilyen móclon detannizált borból készült Vinum
chinino terraturnot nem szükséges 3 hónapig állani
hagyni és csak azután szűrni, hanem néhány napi
állás utár' a készítmény már sziírl1ető.
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Kerek előiratot kolofoniumot tartalmazó ragasztóanyag készítésére Mastisol vagy collodium helyett,

45 g felaprított kolofoniumot, l g napraforgó:
olajat, 37 g 96%-os szesz és 17 g éter elegyében
gyakori rázogatás közben oldunk. Az oldatot 24 ·
órai állás után letakart vászonszlírőn rnegszűrjük
és végül a fenti arányú szesz-éter elegyével 100 g-ra
egészítjük ki Ezt a készítményt a V II L Szavjet
Gyógyszerkönyv »Cleolum<< néven írja elő
Mi a >>barna-tapasz<< és hogyan készüU

A barna-tapasz, vagy égetett ólomtapasz
emplastrum minii actustum - a I I kiadású
Magyar Gyógyszerkönyvben volt hivatalos .
Készítése a következő :
240 g sertészsítt, 120 g ólomhiperoxidot
(plumbum hyperoxydatum rubrum) állandóan ke··
verve nyilt lángor1 addig melegítünk, amíg feketésbarna szint nyert, ekkor hozzáadunk 20 g sárga
viaszt, majd ha a viasz a keverékben feloldódott,
azt kissé lehűtjük és 10 g porított kámfort oszlatunk
el benne A kész tapaszt rúdalakúra sodorj uk,
vagy táblaalakban kiöntjük Ily tapaszak használatár ól beszélje le a gyógyszerész a hozzá forduJókat, mert furunkulózis esetén könnyen szepszis
is keletkezhetik, az öngyógyítás, ill az orvos
kikapcsolása esetén.
Kérem az >>Elixir-peclorale<< nevű készlimény
előállításának közlését.

A készítményt a V lll. kiadásri Szavjet Gyógyszerkönyv írja elő a következő módon :
60 g édesgyökér kivonatol ISO g desztillált
vízben felolduuk, hozzáadunk ID g 10%-os ammania
oldatot és a keveréket felrázva 2 napig állni hagy·juk Ekkor apránként hozzáadunk 49 g tömény
szeszben feloldott l g ánizs-olajat, a keveréket
erősen összerázzuk és 8 napi állás után a leülepedett csapadékról a tiszta folyadékot papíroson
megszűrjük

~ Átlátszó, barnaszínú, édes-ánizsos ízű és illatú
folyadék. Elixir cum extracto glycynhizae, Lakricos-·elixir, mell--elixir néven is ismeretes.
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ayapitizsír keveréket a _ gyanta viasz kb.. 85' 'ra

~1 elegített elegyével keverjük el, és az így nyert

keveréket adiuk a benzines-kaucsuk oldathoz
Végül az egyesített anyagat egyenletesen elkever. jük és arra alkalmas tapaszfelkenő gép segítségével
-j11 egfeleló --sútűségű vászonra kenjük és pormentes
helyen megszárítjuk A felkenésnél nyilt láng
alkalmazása veszélyes, mert a benzines o-ldat párolaása folytán tűzveszély áilhat elő
" A helyiség, ahol a tapaszréteg felkenése történik, jól szellőztethető legyen, hogy a benzingőzök
a helyiség légterét ne fertőzzék
Némedy Imre dr.

dabban, ember 1ebúen, !ral érezheti magát jobban a
tudós kiizöttünk-e, vagy a régi bwzsoá világban.?
Mi élettel, a szabad élet igéretével vesszük körül
a tudomány minden sorát. Nekün/c a jüvőért való
harc közben killdetésilnk az, ami a régieknek vásári
portéka volt esupárz -- a maguk kicsinyesen iinző
érdekei takmgatására. Mi a szabad ember I ségért
harco/unk, a szabad tudományért, amely körül csak
boldog harmónia lesz akkor, !w már nem kell azért
küzdenünk, hogy núndenkivel elhitessilk a mi utunk
egyedülvalóságát és amikor rrzinden visszajelé vezeti!
utat leromboltunk
Székely J en ő

Közzéadjuk a »Tudomány« cím ú közJemény
részét, amely a >>Gyógyszertári Munkások
Lapja« 1919 július 16-i számának 8 . oldalán
jelent meg
(Az ideológiai felkészültséget akkor még sok
lekintetben az ösztön, az érzések, a kommunista
eszméktől át!útött lelkesedés, a mult, a kapitalista
rendszer gylí!ölete pótolta. De mar akkor is hatcoltunk ~-- pártos tudomány megvalósulásáért)
Azota a világ élenjaró tudományának, a szovj et tudomany példamutató segítségével hatalmas
utat tettek meg a mi tudósaink is. És rajtuk,
szacialista öntudatukon múlik, hogy ők is egyre
inkább rátérjenek a pártos tudomány szocializmust
építő, az alkotó békét védő. útjára Ahogyan ezt
!van Szergcjevics Vavilov elvtát's, a kiváló természettudós, a Szavjet Tudományos Akadémia volt
elnöke írta, akit január 27-én temetett el Maszkvában a húlás szavjet nep, Az alábbi néhány sort
Vavilov abból a tanulmányából közöljük, amely
a Sztálin elvtárs 70. születésnapjára kiadot!,
az egész szavjet életet átfogó akadémiai albumban
jelent meg:
>>A tudomány, amelyet azelótt elszigeteltek és
befejező
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GYOGYSZERTARI MUNKASOK
Tudomány
cimetlltek, tanácskoztak a szaJona levitézlett bölcsei
és azt az üzemtet küldtek hozzánk, hogy a tudomány
/uá/l mostani szaklapunkbóL A nekik kellemetlen
politikai nevelő cikkek közlll
Gondoljunk évflzedekre vissza, a11a a Iraloti
él szolgalelkíí szellemre, amely szaklapjainkat jellemezte. Volt néhány lapunk, krlliinbiiző érdekkepviseletek lapjai, amelyek csak ne/w ütöttek egyet egymáson,
az alkalmazottak lapja pedig megmozdult ugyan,
de aztán a kapott alamizsnával újra visszasüllyedt
a nyomorúságosan megvásárolt szolgaságba Ezekben
a lapokban nem volt es nem is lelrelett sok élet. Évtizedek óta tespedtek a kitörni akaró indulatok,
az egy1k r esz tudatos fölényességgel játszotta az örok
eldkelőt, a másik nertr birt kiegyenesedni az évszázados megalázottságban
1
Ezekből a lapokból nem állt ki a tudomány?
Ide beleillett.' Mit jelképez, mit jelent, valójában
milnz áll közelebb a tudomány · az élethez-e, a lwladáslwz, - vagy a tespedéslrez? Hol műkiidik szaba-

csak kevesek 1zámáw tettek lrozzáiáhetővé, a sztálini
km szakban a nnivészetekkel egyilit az egész nép közkincsévé vált. Ennek eredményeképpen szüntelen nö
a tudósok serege, amelyet a nép egészít kt. A tudomány
olyan értékes eredmhzyekkel büszkélkedhet, amilyenek,
ról azelíitt álmodni sem mertek Ez a sztá/ini pártos
tudomány alapvet(! sajátossága<<

Kérem közöljenek felkent ragtapasz, úgynevezett
Leukoplast elairatot

A V Ill Szovjet Gyogyszerkönyv em piastrum
adhaesivum elaslicum e.l'tensum - Leucoplast --néven a következő készítményt közli :
22 4 rész kaucsukoi keskeny szalagokra vágunk és jól záró edénybe téve 102 rész tisztított benzint öntünk rá és szabahőmérsékleten 18-24 óráig
többször összerázzuk, amikor egyenletes, csomó·
mentes anyagat nyerünk.
Most 22 4 rész kolofoniumot és 8 4 rész sárga
viaszt megolvasztunk és a keveréket a habzás
megszüntéig melegítjük A megolvadt elegyet
vászonruhán megszúrjük. Ekkor 24 2 rész 100'-on
kiszárított zinkoxid-port egyenletesen eikevetünk
224 rész víztől mentes megolvasztott gyapjúzsírral
és a teljes homogenizálásig dörzsöljük a keveréket
(Ezt legcélszeriíbb hengeres őrlőn végezni ) A zink-

/

Készletrendezés a gyógyszertárakban
A Tervhivatal és az Egészségügyi Minisztérium
részéról mar régebben !elmerült az a kívanság,
hogy a gyógyszertárak anyagkészletét felül kell
vizsgálni. A leltározások során mindannyiszor
újból és újból megállapítást nyert ugyanis, hogy
a gyógyszertárakban igen nágy . mennyiségben
hevernek elavult, divatjamult, hasznavehetetlen
gyógyszerek, amelyek évtizedek alatt, sőt sok
esetben évszázadok alatt gyűltek fel. Ilyen szempontból a gyógyszertárak anyagkészletét a multban.
soha nem vizsgálták felül. A leltárak felértékelésénél ezeket a gyógyászati szempontboi értéktelen-

nek minősülő anyagokat is a gyógyszerárszabás
szerinti áron kellett felértékelni. Igy azután úgy
az egyes gyógyszertárak, mint a Gyógyszertár
Vállalatok forgóeszközeinek mennyiségéről hamis
képet nyertünk
Másrészről a le!Lirozasok során az is kiderült,
]rogy egyes gyogyszertárak egyik-másik cikkből az iUetó gyógyszertár szükségleteit messze
meghaladó mennyiséget tárolnak, ugyanakkor ezek
a cikkek más gyógyszet tárakQan 11iünyzanak.
Ez a tény alkalmas volt arra, hogy indokolatlanul
idézzenek fel gyógyszerhiányt Nagy. számban
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vannak olyan gyógyszerek is, amelyeket egyes
vidékeken történt változás, vagy más ok miatt
nem rendelnek és az illető gyógyszertárakban
feleslegesen tárolnak Ugyanakkor meg van a
lehetősége annak, hogy ezeket a cikkeket máshol
értékesítsék.
A fenti körülmények kellőképpen indokolják
azt az intézkedést, hogy a gyógyszertárak anyag.készletét általános felülvizsgálat alá kell vetni
Még 1950 december közepén a Teivhivatallal és
az Egészségügyi Minisztériummal folytatott tö!Jbrendbeli tárgyalás alapján fektettük Ie a készletrendezés alapelveit, melyek szerint a munkát ez év
január 4-én a budapesti gyógyszertárakban elkezdtük A budapesti gyógyszertárak készletrendezésének befejezte után került sor egyes megyei vállalatok anyagkészletének felülvizsgálására. Egymás
után kerültek sorra a Fejér megyei, Pest megyei,
Nógrád megyei stb. vallalatok. Ennek a munkának a lényege a következő : Minden egyes gyógyszertárban egy 2 tagú bizottság jelenik meg, amely
a gyógyszertár dolgozóival együtt végzi el a leválasztás munkáját az egységesen megadott szempontok szerint Elsősorban a pontosan körülírt
seiejtet különítik el, majd leválasztják az úgynevezett helyi inkurrenciát, amelybe részben az
elavult gyógyszerek, részben azok a cikkek tartoznak, amelyekben az értékesítés m.ás területen,
más vidékeken még lehetséges. A felelős vezetőnek
mindig megvan a lehetősége arra, hogy egyes
cikkek Ieválasztására, vagy a helyszínen hagyá ..
sára javaslatot tegyen A lényeges az, hogy a felelős vezetőt ne irányítsa sovinizmus és ne igyekezzen olyan anyagokat visszatartani, amelyek~e
a vezetése alatt álló gyógyszertárban szükség nincs,
mert ezzel ·az egész készletrendezés munkáját
veszélyezteti A leválasztásnál ugyanis mindig
az a döntő szempont, hogy az illető gyógyszertár
szükségleteit a legmesszebbmenően figyelembe kell
venni, mert a készletrendezésnek az a célja, hogy
azial a gyógyszerellátás jobb és folyamatosabb
legyen. A felesleges cikkekben heverő lőkéket
megfelelőbb módon lehet hasznosítani A bizottságok figyelme arra is kiterjed, hogy egyes cikkekből, főkép alapanyagokból nincs-e a gyógyszertárnak aránytalanul nagy készlete. Az ilyen úgynevezett mennyiségi inkurrenciát nem választják
Ie a gyógyszertár készletéből, hanem az illetékes
megyei vállalatnak jelentést tesznek róla, azaz,
a megyei vállalat gondoskodik arról, hogy a saját
területén a szükségletnek megfelelő módon azt
elossza. Példaképpen említjük meg, hogy a készletrendezés során egy budapesti gyógyszertárban
60 kg mannát fedeztek fel, más alkalommal egy
egészen kisforgalmú falusi gyógyszertárban 30 kg
ricinusolajat, és ehhez hasonló esetek alátámasztják a készletrendezés szükségességét. A leválasztott
anyago! a bizottság távozása után szállításra
kész állapotba kell helyezni és meghatározott
időpontban el kell küldeni a budapesti Gyógyszertár Vállalat, Király-u. 14. sz . alatti átmenő raktárába Itt bonyolódik le a munka második fázisa,
amikor az itt múködő átvevő bizottságok a be ..
érkező anyago! tételenként átveszik és szortírozzák
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abból a szem pontból, hogy azok visszakerülhetnek-e
a Gyógyért r ak tár ain 'ker eszt ül a gyógyszertári
forgalomba, vagy pedig a gyógyszertári forgalom
számára hasznavehetetlenek-e. A megfelelő adminisztráció's munkák lebonyolítása után a gyógyszertári forgalomra alkalmas anyagokat átszállitják a Gyógyért raktárakba, a gyógyszertári forgalomból kiselejtezett anyagokat pedig egy másik
helyiségbe szállítják, ahol a Tervhivatal, az Egészségügyi .Minisztérium, a Gyógyszertári Központ
és az ,orvostudományi Tájékoztató Iroda szakemberei vizsgálják felül abból a szem pontból,,
melyek hasznosíthaták a kórházak, az ipar, az
állatgyógyászat stb vonalán és melyek azok,
amelyeket mind minden szempontból hasznavehetetleneket meg kell semmisíteni . Mindezekből világosan látszik, hogy a készletrendezés elsősorban
népgazdasági érdek, de ugyanúgy közegészségügyi
érdek ·is. lviert ahogy népgazdasági érdek az
elfekvő anyagok mozgósítása, azaz, más területen
való felhasználása, ugyanúgy közegészségügyi ér- .·
dek is a meglevő gyógyszer egyenletes elosztása,
rejtett gyógyszerkészletek feltárása és a régi,
értéktelen gyógyszereknek a kikü'löbölése. De
a készletrendezés során a fent említ~t közösségi
érdek a legmesszebbmenően találkozik a felelős
vezetők és a többi gyógyszertári dolgozók érdekeivel is, mert a sok obszkurus anyag eltávolítása
után a felelős vezetők úrrá lesznek saját raktárkészletükön. Áttekinthetőbbé válik előttük a raktárkészlet, könnyebben elkészíthetik anyagterveiket és az időközönként szükséges Ieltározasok
munkája nagy mértékben megkönnyebbedik Nem
hanyagolható el az a szempont sem, hogy a felelős
vezető a felesleges anyagok eltávolítása után fokozhatja a vezetése alatt levő gyógyszertárban fekvő
forgóeszközök forgási sebességél A készletrendezés
rnunkája fontosságát és szlikségességét még jobban
alátámasztja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának december végén kibocsátott takarékossági rendelete, amely n1inden becsületes dolgozónak kötelességévé teszi, hogy a rejtett készleteket
feltárja és a közösség szolgálatába állitsa

A digitáJiszglukozidák kémiai szerkezete
h ta: Bayer István dr. és Bittner Emil dr.
A szívrehatö szterinvázas glukozidák sorában a Iaktongyúrúvel reakcióba lép és kettős kötéssel
többé nem rendelkező ú n.. izo-vegyületek (ll)
helyet foglalnak el a digitálisz glukozidák
Nem óhajtunk a D. glukozidák >>történelmével« keletkezése közben élettani hatásukat elvesztik (6).
foglalkozni, csak néhány döntő jelentőségű felfedezés időpontját említjük meg . i 785-ben jelent
meg W Wilhering (l) híres értekezése a digitálisz
gyógyászati felhasználási Iehetőségé.rőL Semmit
nem von le felfedezésének értékéből az, hogy
a Diaitáliszt régóta használták népi gyógyszerként
Hom~lle már 1844-beq izolált kristályos glukozidát
a D. leveleiből, melyet Digitalinn ak nevezett el;
ennek dacára 1926-ig a D glukozidák körül óriási
nomenklatura-zavar uralkodott. 1926-ban Cloetta (2)
feltételezése nem bizonyult ugyan helyesnek a levelek egyetlen hatóanyagának a Digitoxint
I
tartotta - mégis a további kutatásoknak irányt
Digitoxigenin
adott Mannic!z, Mohs ~ és Mans (3), valamint
Stoll es Kreis (4) állapították meg az ú n. genuin
(natív) glukozidák létezését. Rajtuk kívül Cloetta,
Windaus, Tsclzesche és jacobs kutatásainak köszön··
hetjük jelenlegi tudásunkat a digitálisz glukozidák
szerkezetére vonatkozólag .
A digitálisz glukozidákban, mint minden glukozidában, a cukor egy geninhet (aglukonhoz)
van kötve. Az élettani hatás igazi hordozója az
ll.
agiukon ; a cukorkötés emeli, esetleg módosítja
Digitoxigenin
ezt a hatást, de leginkább időbelileg befolyásolja.
A D. glukozidák szénhidrátrésze az agiukon
Windaus elméletét, mely szerint a szívreható
aglukonok a steroidszerkezetű vegyületekhez tar- C (3) helyzetű hidroxiljához kapcsolódik. A szén··
toznak, a .D. esetében W A jacobs (5) bizonyí- hidrát rész több cukorból áll, a D purpurea
totta be, a .Digitoxigenin (l) megfelelő epesavvá glukozidjai pl 3 digitoxozt (lll) és l glukozt (IV)
alakításávaL Már akkor feltételezték, hogy nemcsak tartalmaznak
CHO
CHO
a D. glukozidák aglukonjai, hanem a digitaleid
l
l
aglukonok általánosságban egy öttagú telíte!len
CH,
H-C-OH
Iaktongyűrúvel rendelkeznek, melyről azota brzol
l
nyossá vált, hogy az élettani hatásnál a főszerepet
H-C-OH
HO-C-H
játsza.. Ennek a laktongyúrűnek a jeleniélét _,
l
l
H--C-OH
H-C-OH
amely a sterinváz C (17) atomján helyezkedrk el
l
l
P-helyzetben- fellehet használni a D .. glukozidák
H-C-OH
H-C-OH
kimutatására is.. Piridines oldatban nrtroprusszrd
~
nátrium és alkaliák hatására vörös szín keletkezik
IlL
!V.
(Legal-próba). A pikrinsavas Baljet-reakció Digitoxoz
Glukoz
melyet kvantitativ meghatározásokra is szoktak
Az alábi táblázat áttekintést nyujt arról,
szintén a laktongyűrű jeleniélén
használni alapuL A D aglukonok C (14)-en egy tercier oxi- hogy melyik glukozida milyen cukrokat és milyen
csoportot tartalmaznak, mely alkalikus oldatban aglukont tartalmaz.
előkelő

2H,

lsmeretter.lesztö előadás. Április !9-én csütörtökön este 7 órakor az Egyetemi Gyógyszerészeti
Intézetben Karlovitz L ász! ó gyógyszerészkartárs
tart előadást Előadasának tárgya: Sztmítások
egységesitése az V Gyógyszer Könyvben (Higítások és izotóniás oldatok készítése nomogram··
mokkal.)
«A Gyógyszerész<< szerkesztííbizottsága április
5-én csütörtökön d. u . 5. órakor az EgyetEmi
Gyógyszerészeti Intézetben értekezletet tart Külön
meghívó! nem küldünk ki
Halálozás. Bala~sa Sandor Blanz Béla dr.,
Lovas Miklós és Mikó úyuia dr meghalt

Glukozida
Digitoxin
Purpureaglukozid A

Digitoxigenin

Digilanid A

Digitoxigenin

Gitoxin
Purpmeaglukozid B
Digilanid C

Gitoxigenin
Gitoxigenin
Gitoxigenin

Digoxin
Dezacetildigilanld C

Digoxigenin
Digoxigenin
Digoxigenin

Digilanid C

·

Cuko r

Agiukon

Digitoxigenin

2H,

3 Digitoxoz
3 Digitoxoz+l Glukoz
3 Digitoxoz+l Glukoz+CH 3 COOH
3 Digitoxoz

3 Digitoxoz+l Glukoz
3 Digitoxoz+l Olukoz+CH,COOH

3 Digitoxoz
3 Digitoxoz+l Glukoz
3 Digitoxoz+ l Olukoz+CH,COOH

89

A GYÖGYSZERESZ

,_H___________
. - - - - · -•

Iatok igazgatoit, lwgy időnként küldjenek helyzetjelentést a verseny· állásáról. Magának a versenynek a lefolyását, túlteljesítését és eredményét
>>A GyógyszeréSZ« !951 májusi és júniusi számában
értékeljük ki Mi ezzel szemben nem ígér hetünk
mást, mint valóban mindenkihez szoló komoly
szaklapot Ezt azonban csak úgy érhetjük el,
ha a felvetett problémák nem maradnak válasz
nélkül Ha rámutatnak a szaklap hibáira és közlik
kívánságaikat. Ezért kérjük a megyei Gyógyszertár
Vállalatokat, nevezzék meg sajtómegbízottaikat,

A digitálisz genuin glukozidúinak létézését

Stoll és Krers (4) bizonyították be. A D pmpurea 2,
a D. lanata 3 ger)Uin glukozidát tartalmaz (a többi
D fajtát nem tárgyaljuk, mert a gyogyászatban
csak ezt a kettőt hasznalják)

Digitalis purpurea
Purput eaglukozid A
Purpmeaglukozid B

Digitalis lanata
Digilanid A
Digilanid B
Digilanid c

V I L Digoxigen in

·· A Purpureaglukozidok egy aglukont, 3 digitoxozét és egy glukozét tartalmaznak, a Digilanidok
ezeken kívül egy acetilcsoporttal is rendelkeznek.
Az agiukonrész a Purpureaglukozid A és Digilanid
A, ilL Purpureaglukozid B és Digilanid B esetében
azonos (Digitoxigenin, ilL Gitoxigenin), tehát a
Digilanidok dezacetilálása alkalmával megkapjuk
a megfelelő Purpureaglukozidokat
Purpureaglu]<ozid A = Dezacetildigilanid A
Purpureaglukozid B = Dezacetildigilanid B.
A dezacetildigilanid C megfelel az egyesek
által feltételezett Purpureaglukozid C-nek.. A D
Janalában a Digilanid A : B : C viszony 47 : J 7 : 36.
A D lanalából készült gyógyszerekben főként
a genuin glukozidákat használják vagy együttesen
(Digilanid, Neoadigan), vagy. küJön a 'Digilanid
C-t (CediJanid)
Mint már említettük, a tulajdonképpeni D.
hatás alapja a genin (aglukon) . A geninek egymás ..
tól a hidroxilcsoportok számában és helyzetében
különböznek Három genint ismerünk: Digitoxi'
genin (V..), Gitoxigenin (VI.) és Digoxigenin (Vlf)

co

o

V. Digitoxigenin

!10gy tudjuk: személy szerint-kikkel vegylik tel
és tartsuk a kapcsolatot szaklapunk minél szélesebb tudományos és gyakorlati kiépítésében. Hogy
amint nő >>A Gyógyszerész<< olvasótábor a, úgy emel ..
kedjen az új munkatársak száma is, és szaklapunk
tükörképe legyen a szakma eleven életének
Kobzos Ferene
az Egészségügyi KötÍyv.- és Lapkiadó
Vállalat igazgatója

Székely j en ő
tA Gyógyszerész<'

felelős

szerkeszt6je

Scserbacsov: "Gyógyszertan"
A Pestmegyei Gyógyszertár Vállalat
versenyfelhívása
>>Hisszük, hogy ennek a versenynek a kiérk
kelése meg fogja mutatni, hogy a mindenkihez
eljutó komoly szaklap a legjobb irányító és segitség a selejtmentes tudományos munka elvégzésében, ötéves tervünk sikeres végrehajtásában<<
fgy végződik >>A Gyógyszerész" versenyfelhívása. Főként ez a szempont vezetett bennünket
is arra, hogy komoly propagandát indítsunk
a szakma egyetlen lapja olvasótáborának megnövelésére Hogy mindaz, amit "A Gyógyszerész<<
a szakmai továbbképzés területén céltudatosan
megvalósít, valóban el is jusson nJinden gyógyszerészhez, gyógyszerésztechnikushoz, általában
minden gyógyszertári clolgozcihoz . Annak tudatában, hogy a minél szélesebb szakmai továbbképzés
a legegyenesebb tit ahhoz, hogy a dolgozók zavar··
talan gyógyszerellátása érdekében gyógyszertára·
ink is szervesen bekapcsolódjanak a szacialista
tervgazdálkoclásba. Éppen ezért vállaljuk, hogy
megfeleló felvilágosító nrunkával 1951 május l-ig
a Vállalatunk keretébe tartozó gyógyszertári dolgo·
zóknak 80%-a előfizetője lesz "A Gyógyszer észnek«
Felhatalmazam a Szerkesztöséget és a Kiadóhiva·
talt, hogy ezt a felhívásunkat a szaklapban ]e ..
közöljék, egyben ennek versenyjellegél tudatosít·
sák a többi megyék Gyógyszertár Vállalatai felé
Mert komoly eredményt csak úgy érhetünk el,
ha ezt a versenyfelhívásunkat és a szakmai és
szacialista felvilágosító munkát az ország összes
gyógyszertárai megértik és továbbviszik
Budapest, !951 március 10-én.
Farkas Miklós
igazgatója

V l. Gitoxigenin
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é! Pestmegyei Gyógyszertár Vállalat
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Farkas Miklós elvtárs, a Pestmegyei Gyógy·
szertár Vállalat igazgatójának felhívása, amelyben
versenyre szólítja a többi megyei Gyógyszertár
Vállalatot, az elsó komoly megmozdulás annak
elérésére, hogy >>A Gyógyszerész" ott legyen
n)inden gyógyszertári dolgozó munkaasztalán.
ürömmel üdvözöljük ezt a most meginduló versenyt és hisszük, hogy Farkas elvtárs kezdeményező versenyfelhívásába minden megye be·
kapcsolódik Kérjük a megyei Gyógyszertár Válla-

Kön} visineitetés

Az oktatás legfontosabb eszköze a jó tankönyv.
Ahhoz tehát, hogy az oktatás eredményes legyen,
elengedhetetlenül szükséges a tanulók kezébe olyan
könyveket adni, amelyekből betöltendő hivatásuknak megfelelő fokú ismereteket meríthetnek Tankönyvek megírása nem könnyű feladat Különösen
még alacsonyabb alapképzettséggel rendelkező tanuIók részére kiadandó tankönyvek megírásánál
az írónak sokszor önmagát kell fékeznie, hogy mondanivalója túl ne lépje a megszabott kereteket,
nehogy a tankönyv túlterjedelmes vagy rendeltetésén túlmenően tudományos legyen. A szerző
nek ezen kívül ügyelnie kell aria is, hogy a tanulók
képességeit ismerve kifejezésmódja könnyen érthető legyen.
A Szavjetunióban kibocsátott tankönyvek
mindezeknek a feltételeknek megfelelnek, mert
anyagukat aszerint válogatják meg, hogy magasabb-, közép .. vagy alacsonyabbfokú kiképzés céljait
szolgálják. Scserbacsov most megjelent Gyógyszer·
tana, melyet Hal11r Géza dr. fordított magyarra,
az egészségügyi szakiskolák hallgatói részére, tehát
a középfokú egészségügyi káderek kiképzését e
készült !rója figyelembe vette azt, hogy az egész-·
ségügyi szakiskolákba kerülő hallgatók már rendelkeznek bizonyos alapfogalmakkal, kerülte tehát
a népszerű írásmódot, de a másik végletbe sem
esett, és nem merült el a tárgy aprólékos részletezésében, ami viszont túllépné a középfokú kiképzés kereteit
A könyv értékét és érdekességél az is fokozza,
hogy a fordító figyelembe vette a szavjet és a ma ..
gyar gyógyszer-nomenklatúra közölti különbsége:
ket, és így a gyógyszereket, meghagyva a latin
nomenklatúrát, a nálunk szokásos el[levezésekkel
jelölte meg. Ezenkívül a nálunk ismeretlen szavjet
gyógyszereket elhagyta s helyettük magyar gyógy·
szerkészítményeket vett feL Egyes gyógyszerek
leírásánál és összetételük ismertetésénél a IV.. ma ..
gyar gyógyszerkönyvet vette alapul.
Mivel a könyv gyógyszerészi szempontból is
igen figyelemreméltó, a könyv tartalmával bővebben foglalkozunk
··
A könyv három részre oszlik Az első rész
ismerteti a gyógyszerrendeléssel és kiszolgáltatással
kapcsolatos tudnivalókat.. Először is • az orvosi
beavatkozás lényegél deffiniálja, majd megemlíti

a betegségek megelőzésére, illetve a gyógyulási
folyamat siettetésére igénybevehető tényezőket
Ezután rátér a gyógyszer fogalmának meghatálOzására és a gyógyszerek felosztására, eredetük
szerint. A továbbiakban röviden foglalkozik a
gyógyszerkönyvvel és megemlíti a gyógyszerek
előállítására, ellenőrzésére és eltartására vonatkozó
gyógyszerkönyvi rendelkezéseket Ugyanitt emlékezik meg a gyógyszertárról és a gyógyszerészi
tevékenységről is.
Ezzel kapcsolatban kitér a
receptre, ismertetve annak alaki szerkezetét
Gyógyszerészi szempontból ugyancsak érdekes
fejezete ennek a résznek, amelyik a különféle
gyógyszeralakokkal foglalkozik Megtaláljuk itt
ugyanis a porokt a, tablettákr a és drazsékra,
granulákra, pilulákra, zselatintokokra, olelatokra és
elegyekre, e!llulziókr a, főzetekre és fonázatokra,
tapaszokra, kenőcsökre és pasztákra, kúpokra
és hüvelygolyókra vonatkozó alapismeretek Jeitását úgyszintén az egyes gyógyszeralakok készítési
és adagolási módját, valamint alkalmazási területeit,
A második rész a . gyógyszertan általános
fogalmait öleli feL Ismerteti a gyógyszerek alkalmazási módozatait, a szervezetre gyakorolt hatását és a szervezetből való kiürülésének útját
A könyv harmadik s egyben legterjedelmesebb
része a különleges rész . Ebben hatástani csoportosításban találjuk a legismertebb gyógyszereket
Mindenegyes .csoport előtt általános ismereteket
közöl a csoportban szereplő gyógyszerek közös
hatástani tulajdonságairól és csak azután tér rá
a csoporthoz tartozó egyes gyógyszerekre. A gyógy·
szerek latin elnevezése után feltünteti a népies
elnevezéseket, majd a gyógyszer eredetét, fizikai
és kémiai tulajdonságait, hatását és alkalmazási
lehetőségeit.

A csoportosítást az összehúzászerekkel kezdi,
ismerteti a szerves (acid. tannicum, tannin album
keratin , zsályalevél) és a fémes összehúzószereket
Az utóbbiaknál felsorolja az ezüst-, cink-, réz-,
alumínium-, ólom- és bizmut-vegyületeket
A következő csoportban a bőrvörösíiö, hólyaghúzó és az edző szetekkel foglalkozik. Ezek után
a nyálkás anyagokat, zsiradékokat és a cukortar .
talmú szereket jellemzi
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Az antiszeptikus szerek hatalmas csoportjár
alkalmazási helyük szerint osztja fel. Az általános
fertőtlenítő szerek után (klór és klórvegyületek,
kén, formaldehid, fenol, kr ez ol stb ) következnek
a selíészeti antiszeptikus szerek (higanycianid,
szesz, szeszes jódoldat, rivanol, jodoform stb),
majd a száj- és toroköblítő szerek A gyomor- és
bélbetegségeknél használatos antiszeptikus szerek
közölt megemlíti a bakteriofagokat.. Ezeket folyádék vagy tabletták alakjában a Szavjetunióban
elterjedten használják a bélfertőzések, különösen
a vérhas rnegelőzésére Felfedezéslik Gamaleja
szavjet tudos érdeme
A húgyutak megbetegedéseinél hasznalatos
hexametiléntettamin és a medveszőlőlevél mellett
itt találjuk a magyar gyáripar ismert termékeit, mint
pl. a Coerulamin, Acitetramin, Hexurol és Vestin.
A légutak fertőző -betegségei ellen használatos
szerek közül ismerteti a gvajakoJ .. és a kreozotkészítményeket, valamint a terpentinolajat és a
terpinhidrátot
A külsö élősdiek ellen használt szerek közül
a kátrányokat, ként, ichtiólt és benzilbenzoátot
tartalmazó gyógyszereket targyalja Az utóbbiak
közölt szerepel a Novascabin is .
A féregűző szerek közölt találjuk az extract
filicis maris, tökmag, szantonin, széntetraklorid,
timo!, naftalin és a Ilexiirezorcin leírását, adagoJását, és azt, hogy a felsorolt szetek milyen bélférgek ellen alkalmazhatók
A fajlagos, csak bizonyes korokozókra ható
gyógyszereket tárgyalva, elsősorban megemlékezik
a malária elleni szerekről. A kininsókkal kapcsolatban megemlíti lazcsökkentö- és a szívre ható tulajdonságaikat is úgyszintén ~glalkozik a szintetikus
malária elleni szerekkel : a plazmochinnal és az
atebrinnel is.
A heveny reumatikus izületi gyulladást csök
kentő szereket a szalicilsav és vegyületei (szalicilsavas nátrium, acetilszalicilsav, metilszalicilát stb . )
képviselik
A spirohéták elleni szerek közül kiemelkednek
a szalvarzán és a hasonló hatásu arzénvegyületek,
valamint a bizmut és a higanyvegyületek Ezekkel
a könyv eléggé részletesen foglalkozik
Külön fejezetekben találjuk a szulfamidkészítményeket és az antibiotikumokat Az elsők
között szerepeinek a Deseptyl, Sulfapyridin, Ultraseptyl és a Sulfaguanidin Alkalmazásuk és bakteriosztatikus hatásuk ismertetésén kívül megemlíti
mellékhatásukat is Rámutat ana, hogy orvosi
felügyelet nélküli rendszertelen szedésük milyen
károkat okozhat Az antibiotikumok felfedezésével
kapcsolatban kiemeli Gamaleja és Mecsnikoi1 szavjet
tudósok jelentős szerepét, majd rátér a legismertebb
antibiotikumok tárgyalására Felsorolja a peni·cillinnel eredményesen gyógyítható fertőző betegségeke!, majd rátér az egyes penicillinféleségek
(kristályos, retard, prokain-penicillin, szupracillin)
alkalmazhatóságára A sztreptomicin tárgyalása
után megemlíti a szavjet tudósok altat felfedezett
antibiotikumokat Ilyen a talajbaktériumokból
előállított Gramicidin Sz. és a vörösvérsejtekből
készült Erythrin
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A következei fejezet a szérurnokat, vakcinákat
és az anatoxinokat öleli fel Velük kapcsolatban
kifejti az immunitás lényegét, párhuzamot vonva
az aktiv és a passzív immunitás között Ismerteti
fizikai tulajdonságiakat, eltartásukat, alkalmazásukat és hatásukat, valamint az alkalmazásukkal
elófordulo szövőctményeket
Az érzéstelenítő szereket két csoportra osztja.
Az általános érzéstelenítő szereket tárgyalva ismer~
teli a narkózis Jényegét, majd rátér az egyes
narkotizálo szerek jellemzésére Bővebben foglalkozik a kloroformnarkózis szakaszaival és szövőd
ményeivel. Ugyanigy kitér az éter, kloretil és az
alkohol hatásár a. Röviden foglalkozik még a barbitursav-származékok közé tartozó Evipánnal és
hasonló vegyületekkel
A másik csopmtba sorolja a helyi érzéstelenítő
szereket Bőségesen tárgyalja a kokain!, novokaint
és a hasonló hatású érzéstelenítőket
(Folytatjuk)

A Pestmegyei G-yógyszertár Vállalat
takarékossági versenye
!950 augusztus
fordulópontot jelentett
az ország valamennyi gyógyszertárának életében.
A megyei központok irányításával új lendületet,
uj formát kapott a közgészségügy a gyógyszerellátás vonalán.
A gyógyszerellátás megjavításár a a megyei
Gyogyszertar Vállalatok a >>Gyógyíts jobban<>·
mozgalom keretében szacialista munkaversenyt
indítottak
A Pestmegyei Gyógyszertár Viilialat megalakulásakor felhívást intézett a vállalat kötelékébe tartozó gyógyszertárak dolgozöihoz, hogy
lépjenek szacialista munkaversenybe Ennek eredményeként a vállalat gyógyszertárainak 85%-a
bekapcsolódott a versenybe, s a többi gyógyszertár
bekapcsolóelása is folyamatban van.
A Pestmegyei Gyógyszertár Vállalat versenyre
hívta ki az ország valamennyi testvérvállalatát
A munkaverseny a forgalomemelésre, önköltségcsökkentésre, takarékosságra, tisztaságra, vásárlási keret betartására irányuL
A Pestmegyei Vállalat kezdeményezését az
összes testvarvállalatok nagy lelkesedéssel fogadták.
Munkaversenymozgalmunk döntő pontja a
takarékossági verseny Gyógyszertári dolgozóink
megértették e mozgalom jelentőségét, s egymás
után tettek telajánlást ebben a pontban is
Az adminisztrációs munka megjavítása érde,
kében vállalatunk rendszeresen tartott oktató
előadásokat a felelős vezetők részére
A takarékossági versenyben kimagasló eredményt értünk el, többek közt a tüzelőanyag
megtakarítása terén.
Kongresszusi felajánlásunk eredménye, hogy
uj gyógyszertárakat tudtunk adni bánya- és
gyárvidékeinknek.
Far kas M iklós
igazgató

Változások
a IV. Magyar Gyógyszerkönyvben
Az Or~_zágo~ f(özegészsegűgyi Intézet
Ch 1200 1951 számu hatáTozata

A !70 !9 !J. M E. számú rendelet 1. §-álwk (l) bekezdésében_ valamint a 2 420, !948 Korm _számU rendelet J ..§-ának

(1) Qekezdér;ében foglalt jelfzatalmazás alapjdn, g)_'ógyszerek é5
gyógyszerkészítmények pótlása, valamint a _ IV. kiadású
Magyar Qyógyszerkö11j'll rendelkez.'éseinek kiegészítése táravában a következ6kben fz{ltározt'am

"''

A IV. kiadású Magyw Gyógyszerkön)-V rendelkezéseit
az abban hivatalos alábbi kész/tményekre vonatkozóali ·a következőkheu változtatom meg
1 Aqua Cinnamami ~pirituo~p Sze<>ze<; falléjviz

l g fahéjolajat (Oleum Cinnamami Cassiae) ele{fyítsünk
~
100 g tömény _szesszel (Spi! itus concenttatus) és öntsük
az elegyet apránként
900 g desztillált vízhez (Aqua dcstillata) Ezután
szórjunk a folvadékba,
10 g talkumport (V i) (Talcum), rázzuk össze néhányszor erősen és sziírjlik meg papirosszü1őn
Színte!en, á.látsz?, vagy kissé zavaros, jellemző fahéjszagú, illetve zamatu, semleges vagy gyengén savanyú,
kissé.- szeszes ízú folvad ék
20 kcm-Ic beszádtva mérhető matadékot ne hagyjon
2. Baryum

suf!uricum

praedpitatwn

purum

Ti<izla

bár iumszulj át.

Olyan bá1iumszulfát is hitsználllató, amely giammonként legfeljebb 75 gamma vasal t ai talmaz A készítmény
más nehézfémeket nenf tartalmazhat
3.

:-pigitali~

jo!ium.

Gyűszűviráglevél

Olyan drog is llasználható, amelynek hamutaJtalma
legfeljebb 15° 0 • Ugyanez vonatkozik a 3180-113/1950
(VJJI 8.) N. M számu rendelettel felhasználásra engedélyezett Digitalis lanatae foliumra is
1 Jnjusum laxativum Cukros szemw-forrázat
A Oyógysz~~rkönyv szövegetől eltéröen ma-nna helyett
azonos mennyiségú cukonal (Saccharum) készüljön
J. LinimentUm saponatum camphoratwn Opoilcldok
Melegítés nélkül, szobahömérsékleten a köveikezöképpen állítjuk elő:
50 g megreszelt s'tearint (Stcarinum),
25 g közönséges kúmfoi t (Camphora) rázogatással
oldunk,
800 g legtöményebb szeszben (Spiritus cöncentratissimus) és az (Jidathoz
50 g glicelint (Olycerinum) és
10 g levendula-olajat (Oleum Lavandulae) öntünk.
5·8 g ká!iumhidroxidot (Ka_Iium hydroxydatum) és
3 8 g nátriumhid1 oxidot (Na t ri um )1ydroxydatum) feloldunk
180 g desztillált vizben (Aqua. destillata), majd a
l~ihűlt lúgos oldathoz25 g an)monia-oldatot (Liquor Ammoniae) adunk
Az alkohÜios és lúgos oldatokat összeiintiük, erősen
üsszer{1zzuk és vattapamaton megszürjük. r\ megsztírt
oldatot szükség szerint 50 és 100 g-os szélesszáju üvegekbe
öntjük
A foly ad ek 2-3 ór án belül . áttetsző, kissé sárgásszínlí, kámfor- és ammaniaszagú kocsonyává mered, amel)a test melcgénél síkos folyadékká olvad
Készletben hiivös l1elyen tartjuk
~
Előállításához a 334 230/1941 B. M. számu rendelettel
engedélyezett mesterségcs kámfor is felhasználható
6 Liquor jormaldcizvdi sapOJWfu'> Szappanos jol mal
de!zid··oldat

20 g káliumhid10xidot (Kalium hydroxydatum) feloldunk
4L7 g desztillált \-ízben ("\qua destil!ata). Az oldathoz
100 g olajsavat (·\cidHm oleinicum) öntünk ésa reakciós
ke\'créket szükség esetén enyhén melegitjük

A kihiilt szappan oldathoz
447 g formaldehid-oldatot (Formaldehydum solutum)
és
,
_3 g levendulaolajat (Oleum Lavandulae) clegyítiink.
!Iszta, át1átszó, halványsárga színlí, formaldehid- és
levendulaolaj-szagú_, lúgos foly adék
·
Kb 15~ 0 formaldehidet tartalmaz
A keszítmény formaldehid.-tat talmát a Gyügyszerkönyv
eredeti cikkelyében leírt módon, jodometriás eljáJással
ellenőrizzük
~
í Pepsinum. Pepszin
A Gyógyszerkönyv sZÖ\'egétől eltérőcn-olyan készítmény is felhasználható, amelynek hamutartalma 2°~-_nál
nem magasabb
ó. .Sapo durus Keménv··szappan
Tágasabb zománcos üstben
70 g nátriumhidroxidot (Natrinm hydroxydaturn)
oldtfnk
150 g desztillált vízben (Aqua destillata) Az oldathoz
500 g o!ajsa\ at (Ach;tum oleinicum) öntünk és az üst
tartalmát vízfürdün addig melegítjük, mig
az egynemíí szappanoldaHá alakul A még
forró szappanoldathoz .
· .
800 g forró vi~et_. majd olyan, papilosan megsztírt
konyhasooldat.ot öntünk, amelyet
12.5 g közönség-cs konyhasóból (Natrium chioratum
venale) és
400 g forró vízból (Aqua communis) készíte-u.ünk
_Az üst üt. addig tm l juk melegcn, amíg a színszappan
a folyadék .felszínén összeg)·lílt, azután letakarjuk -és hűvös
helyre tesszük Másnap a súppanlep_e,iv alatt levó vizes
folyadékot kiöntjíi k, a kemény lepényt vízzel leöblít.iük
·és vászonszlivctbe tak <n va kisajtoljuk Végül a szappan1
felszeletc;ljük és szobahőmérsékleten kiszárítjnk
Fe her \agy sáigásfehéJ színtí, sajátos szagu dal abkák
Fonó vízben és me! eg tömény szeszben tökéletesen oldható,
melegen készült, szeszcs oldata (l :20) l csepji fenolftaleinoldattól ne vörösödiék meg Avas, kem(:nyszí-lppan ném
használható
·
rJ. Sapo liCtlimn. l(áliszappan
rágasabb zománcos fémüstben
96 g káliumhidroxidot
(K:alium
hydroxydatum)
oldünk
424 g vízben. A vízfü1dőn felmelegített oldathoz
apránként és állandó ke\.ergetés közben
480 g olajsavat ( Acidum oleinicum) csu l gatunk
_A síkos tapinUtsú és lágy kendcs-ál!ományú szappan
follO vízben és meleg szcszben tökéletcsen oldható . Készletben hűvös helyen, jol záró edényben tartjuk
10. Spititus saponatus . .Szappanszesz

100 g olajsavat (Acidium oleinicum)
800 g legtöményebb szeszben (Spiritus conccntratissi:mus) oldunk, maj(i az oldathoz
14 g nátriumhidroxidbOI (Natlium hydwxydatum)
és
,.584 g desztillált vízból (Aqua dCstillat a) készített lugot
öntünk A kész szeszcs szappanoldatot
2 g levendulrwlajja! (Oleum Lavandulae) illatosilj_uk cs mitsnap papirosszíírön mtgsziírjük
Hah.{mys~Iga színlí, !iszta, átlátszo, levendulaolaj-- és
szappanszagu szc:;zcs folyadék
Vízzel elegyítve ne zavarosodjék meg
I-Hívös helyen Lartjuk
l J. Unguenfum emo!licns. LdgJ it ó kenihs
!UO g víztól mentts gyapjuzsírt (Acleps Irinae anhydriws)
750 g magyar S<Ílga \-azclinnel (Vaselinum flm-um
'
Hungaricum) gőzfürdön összeoh-asztunk
Az
elegyhez reszletekben és állandó keverés közben
150 g desztillál~ vizet (/upa dcstillat a) csurgat unk
A kevereket mullszövcten megszíír,iük és kihúlésig keve1jük
Sáigaszintí gyapjuzsírszagu egynemd lágy kenőcs

rr
A.z alúb!Ji tábídzat 1 rovatdban felsorolt R)Úgy;zerc/,,
illetőleg ~l óg1 szerf;éc;zitnién) ck !lel) eff a J V kiadá'>li l\.-1ag)-m
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G
.1 ÓJQ szerkön:. vbcn liivatafos készíiméme/i előá!!itásá/wz, továbbá ?;}ÓR,lszerralí.tárakban orvosi Vén) re, vag1 az ú n. /iézi
({adásban a táblázat 2 rovatában megjelölt gyógy~zereket,
il h tő/eg g}Óf;l'5:::erkészitmém eket kell íeilwsználni, illetőleg
kiswfgdltatJlÍ

2

Ceresinum

Pll

Hg

IV

Pm affin um solid um

Hunga~

ric um
Calcium a~...en losa!lc\ li cum
Ph Hg I\f
Liquor Ferri caseinati
sacchar a tus
Caldum acetylosalicylicum
Pll. Hg IV
Oleum Helianthi

Hydropy1in
Liquor Ft~ni albuminati
saccha1 a tus Ph Hg IV
Ncohydropyrin
Olenm Amygdalac Ph

IV.
O!eum Olivac
O!eum Sesami Ph

Hg

üleum Hdianthi
Olet1Jll Helianthi
Acid phenylcinchoninicum

Hg. IV

Phenochinolinum methy lcarbonicum Ph. Hg. IV
Pi!ulae laxantes Ph. Hg. IV
Solutio Jodi spirit uo sa P l
Ph . Hg IV
Suludo Strophanthini
alcoholica
Ph Hg IV
S} n1pus Cerasi nig1 i

Pilulae purgantes
jodum solutum
Tinetura Si1ophanti

1'11. Hg. lll.
S) rupus Ruhi ld aci Pl1 Hg

Macedonici
Ph. Hg. IV
Sy ru p us h y puphosphorosus
cumpositus

Syrupus

IV
Syrupus Calcii phosphorici
compositus ,
Syrupus K:alii guajacolsulfonici
Sy ru p us laxans

PJ1. Hg. l V

.Kalii

colici

sulfoguajaPh. Hg JV

Syrupus manna1 us
Ph. Hg IV
Unguentum acidi borici
Ph Hg IV
Vaselinum album·
Pil. Hg IV
Vaselinum cum acido boriul
Ph Hg IV
Vastlinum fJavum
Ph Hg. IV

Vaselinum boratum
Vaselinum flavum
ri cum
Vaselinum boi a tum

Hunga~

Vaselinum flavmn Hungaricum

lll
Az alábbi tá(J!ázat J roPatábwl jelsmolf gyógyszerel;,
illetve f!,J·Óí!,yszerkészitmények helyett a I\1 kiadású Magyar
G) óg) wcrkön;-vútn Ilivatalos készitmények elöállításá!w:z, toPábbá gyóg) c;zertárakban orvosi vényre, vagy az ú. n kézie/adásban, a táblázat 2. rovatdban megklölt gyógyszerck,
illetőleg g;-6gyszerUszítményck is jcl!wsznállzatók, illetőleg
kiszofgáltatflatók. f-Ia a gyógyszerész a táblázat 2. rovatában
jelsorolt g) ógyszerekct, vagy gyógyszokészítményckcf adja ki,
ezt a !dh ii!ménvt az orvosi 11ényen kötele c; jeltüntetni

l

2
Decoctum purgans

Sapo kalinus venalis
Ph Hg IV.
Sapo medicinalis
Ph Hg IV
Spiritus saponis kalini
Ph Hg IV

Sapo kalinus

Sa po dm us (V.)
Spiritus saponatus

IV
Az J pontban felsorolt, továbbá a I J. és I l I pontban
közölt táblázatok 2 rovatában telsorolt készitmém ek előállitásá~
hoz ~zükséges és a IV liiadású Magyar Gyó{!y.;;zerkönyvben
nem !ziJ,atalos wz;.agok jellemző it, J.Ja!amint a I! . és J I I
flO!llbml közölt táblázatok 2. rovatában jelsorolt készilrnényelí
eliíáltifá5i módfát é~· fellemz{íit az· aláblliakhan /dJzlöm
Addwn oleiniwm. Olaj<>m7 Elaiusal'

szesszel,

étetrel

vagy k!oiofoimmal

minderi

arányban~

elegyíthető

5 kcm~ét egyenlő térfogatú vízzel rázogatva, majd
megnedvesített papirosszütőJe öntve, a lecsepegő
\·ÍZnek 1 csepp metiinarancs~festékoldat hozzáadására
nem szabad piros színt öltenie. I kcm~e 4 kcm normál Iúa
és 6 kcm víz keverékében melegítésre tökéletesen oldódjék~
Savszáma: 195-205; jódbrómszáma (a meghatározásnál
CJ. 3T-0 39 g olajsavat alkalmazva 78-90)
2.
Acidum pflenylcinchoninicwn
Fenilcim:hcninsav,
2-·fenilkinoli n~4~karbonsa v
előre

Elain

;\lagasabbren<Hí zsí1 sa\ ak ke\· er éh F őtömegtb en olajsav Sajátos ízli és szagt'!, \ ilág-ossárga, vag~' sárgásbarna
olajszeríí folyadék Siirlíség-e: 0·890-0 900 Llg;töményebb

225 g desztillalt víz (Aqua dcstillata) eieg'l'ét öntjük.
végül a készítmény súlyat desziill:ílt vízzel
(Aqua destillata)
JOOD g~ra kiegészítjük.
Sötétvörösbarna színú, tiszta, átlátszri, fiísze1 es, édes
és csak enyhén vasas ízú, kissé savanyú folyadék. Sííriísége
l 015 -l 055- A készitmény kb O 3° 0 ViiSat tartalmaz,
am t!~ ct judomctri ás eljárilssal cllenfírzünk
7 Methvlium p-onbr:nzofcum
Nipagin M p~Oxibenzocsa\.as mctiJeszter
~Ol-I

C6 H."
1

"coocH3

Fehér, vagy kissé sárgás színű_, szagtalan, gyengén
íz(í ,por Vízben oldahatatlan, 120 sr szeszben,
100 sr, éterben, 400 sr. kloroformban, \'alamint lúgokban
oldódik. Olvadáspontja 213--216°.
Oldjunk fel l g fenilcinchoninsavat ammania oldatban
és párologtassuk be a folyadékot kis térfogatra. Az oldatban
ezüstnitrát oldattól fehér, ólomacetát oldattól sárga, réz~
szulfát oldattól pedig zöldes színü csapadék keletkezik
O 5 g fenilcinchoninsavat 10 kcm vízzel összerázva,
a megszíirt folyadék lakmuszpapírral kémlelve, semleges
Elégetve legfeljebb 0·2S·o maradékot hagyjon.
Oldjunk O 249 g fenilcinchoninsavat 50 kcm fenolftalein
indikátor meHett előzetesen semlegesítctt meleg szeszben,
titráljuk meg az oldatot O 1 n nátronlúggal A mérőoldatból
9 98-10 02 kcm fogyjon
3 Ca)einwn p w um Tiszta kazein
F ché1, vagy gyengén sá1 gaszíníí, szagtalan pm. Vízben
és organikus oldószerekben oldhatatlan, lúgban könnyen
oldódik. Lúgos oldata zavaros, vagy nem átlátszó.
100"-on állandó sUlyig szárítva, a súlyveszteség lO?,o-nál
több ne legyen . Eléget\re legfeljebb I% maradékot hagyjon
Ha l g kazeint 20 kcm vízze) 10 percig rázogatunk,
a szüredék lakmuszpapírral kémlelve, ne legyen lúgos kémhatású és szárazra pá10logtatva, majd lOQa .. on kiszárítva
maradéka Jegfeljebb O 00! g lehet
Oldjunk l g kazeint 10 kcm víz és 5 kcm ammania
oldat elegyébcn, majd rázzuk össze az oldatot választótülesél ben !{ét ízben 20-20 kcm benzinnel. A folyadékok
elkülönítése után engedjük le a vizes részt, majd szűrjük meg
a benzines részt kis vattapamaton, párologtassuk be és
szárítsuk ki 70°~on A maradék O 005 g-nál több ne legyen
4. Dewctum pwgans Hashajtó főzet.
100 g - legalább 1 évig tárolt, vagy előzetesen két
01án át 100"-on tartott- aprított bengekéregből (F~angulae
cortex) (I I I.) a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv ll Főzetek
és forrázatok (Decocta et infusa)<< címü fejezetében leüt
eljárással 800 g főzetet készítünk A fo1rón megsziÍI t főzetben
200 g cukrot (Saccharum) oldunk. Az újból felforralt
és lehűtött oldatot desztillált vízzel (Aqua
keserű

dcstillata)

Infusum Jaxativum
Ph Hg. lV

HJ
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1000 g-ra kiegészítjük és gyapjúszövcten megszíüjük
Sötétbmna színü, édes ízű folyadék. Szárazmaradéka
20-229·b Kisebb gyógyszeres palackokban, sterilczve
tartjuk készletben
5. jolium solutum. Szeszes jódoldat
3 g finom porrá dörzsölt jódat (Jodu.m)
97 g le~töményebb szeszben (Spiritus conceniratissi~_
mus) oldunk
Sötétvöröshama színíí folyadék Szaga jódra és a!koholra jellemző
6 L iq u or Fer ri ca~einati saccllaratu'>. Cukros vaskazcin~
oldat
,
10 g tiszta kazeint (Caseinum pmnm) oldunk 7080 -on, állandó kevergetéssel
350 g desztillált víz (Aqua dcstillata) es
10 kcm normál sósav (Solutio alkalimetrica normalis)
elegy ében Hozzáadunk
75 g szeszes fahéj~vizet (Aqua Cinnamomi spirituosa},
38 g tömén~ szeszt (Spiriius ·concentratus)
2 g fúszeres teshényt (Tinctura aromatila) és
200 g egy szerú szirupot (Sy r up us simplex) Az így
nyert u!dathoz lds részlctekbtn
91) g vasoxikim id ol(!;n (Liquor Fen i (JX~ chh11 J ti) és

(1,4) "' !52 l

rchér, kristályos, g) engén keseriíízlí por 500 sr
20--os vízben lassan, .. forró vízben megolvadás közben
könnyebben oldódik. Etcrben és lúgokban, valamint 2 5 s1
szeszben könnyen, 50 sr.. zsíi'r"JS olaiban melegítéssel oldható
Olvadáspontja- 125-12T
Me!egítéssel készült O l 0 0 ~os ol data !ehülés mán
l csepp ferriklorid-oldattól-vöröses~ibolya színt ölt, amely
további feniklorid-oldat hozzáadására barna lesz
O· J g o~oxibenzoesa\.as metilészter f kcm í ömé ny
kénsavban színteienül oldúdjék Melegítéssel készült O 5° 0 ~os
vizes oldata lelliílés után fcrriklorid~oldattól ne öltsön
kékesibolya szint
O 2 g p-oxyibenzoesavas metilészter el égetve mérheiő
mmadékót ne hagyjon
8. Oleum Heliantlli. Napl aforgó-olaj
Napraforgómagból préscH, tisz~ított olaj
Halványsárga színli, sajátos szagú és ízií, kíssé szel! adó,
átlátszó olaj SLÍ!íísége () . 918-0 925 Lchlítve --10°-on
tö1 ik meg.
A napraforgó~olaj probáját vele egycnlö terfogatti
Ulmény (50° 0 -os) salétromsavval összerázva, az elkülü~
nitett ola.i sz í ne nem v;:'!ltuzik, a sal é í romsav pedig szíJ~tclen
mwad
A napratmgó-olaj savszáma Jegfeljebb 3 lehet Ha
O 24-0 26 g napraforgo~olajat alkalmazva jeidbrómszámát
megállapítod, annak 120-135 között kel! lennic
Injekciós célra csak olyan tisztított napraforgö~olaj
haswálható, amelynek savszáma legfeljciJb I
9. Paraifinum ,ofidum J-!ungaricum Sziláid magyar
paraffin
A nyers magyar kőolaj desztil!ációs maradékáböJ
tisztítás útján készOlt kristályos törésíí, fehér, szagtalan
és íztelen anyag Sth tísége O 900--0 910 Kristályosodás~
pontja 56-58°, olvadáspontja 58-62) Vízben oldhatatlan.
Szeszben cll ig oldódik L~ ter, kl01'ofo1 m, illó és zsíros olajok
bőségesen oldják
Vele egyenlő súlyu szcsszel fon alva, -a szeszcs folyadék
a kék lakmuszpapirt ne vörösítse meg.
Forraljunk kis por celJáncsészében 5 -g szilárd paraHint
10 kcm nátionlúggal 5 percig Kihíílés után -különítsük el
a lúgot a paraffintóL A lúg színtelen legyen és sósavval
megsavanyitva ne zavaros)djék meg 5 g paraffint üveg~
clugós kémlőcsőben 5 kcm tiimény (80{\-os) kénsavval
forró vízfürdőben 15 percig melegítünk, miközben a_. kémlő
csövet a vízfü~clőhől- 2 percenként kiemelve 3 másodpercig
rázogatjuk A paraffin és a kénsav színtelen maradjon
10. Pilulae purgantes. Hashajtó pilulák
15 g száraz bengekéreg~kivonat (IV) -(Extractum
Frangulae siccum),
5 g kemény~szappan (V.) (Sapo durtts),
2 5 g száraz nadragulyalevél~kivonat (V) (Extractum
Belladonnac siccum),
2 5 g triacetildioxidifenilizatin
(Triacetyldioxydiphenylisatinum) és
2'7 5 g édesgyök-ér-por .(VI) (Liquiritiae radix pulv.)
gondosan szitált keverékéből a pilulakészítés
szabályai szerint
500 db pilulát készítünk.
Mintegy O 1 g súlyú, szürkésbarna színíí, igen kcscrííizíí
pilulák. Metszési felületük egynemíí.
Egy piíula O 03 g bengekéregkivonatot, 0·005 g triacetildioxidifenilizatint és O 005 g nadragulyalevél~kivo~
natot tartalmaz
11. Syrupu~ Caleli plwsp(wrici compositus Kalciumfoszfátos~szirup.

g susa\'as kinint (Cllininum hyd10ci1loricum)
5 g tömény sosa\ ban (Acidtmi hy d1 oc 111m icum cnn-

centiatum) oldunk Ez;- olyan oldathoz elegyit~
jiik melyet
100 kcm clcsztill;\lt \ízben (Aqua destilhta) éppen
elcgendó (kb 30 g) tiimeny sósav (:'\cidum
hydrochloricmn nncentratum) segíts~gévcl oldott

:n

g foszforsavas kalcinmlJOI (Calcium plvlsplnricum)
!) g fetrolaktátbol (Feli um l;Jltiwm) és
2 g mangank!olidtJóJ (."vlanganum chlorat_llm)
:mo kcm desztillált vizzel (Aqua dE.sdllata) ktszítcttiínk,
Az így készült elegyben enyhe melcgítéssel
100 g cukrot (Saccharum) oldunk ·'\ kész szi1upot
desztillált vizzel (Aqua destillata)
1000 g~ra kiegészítve papirusszíbéín megszlirjtik

Sá1 gaszínt'í kissé fluo1 eszkáló keser ü, vasízíí, gyengén
SCivanyu szirup
A készítmény t vilásosságon tal i juk.
12 . .Svutpus l(alli guajacolsuljonúi Szulfog\-ajakolos
szin1p
75 g nmancshéj-festvény (Tinctma Aurantii) és
liO kcm desztiWtlt -.,íz (Aqna destillala) cle,~yü
5 g bázis:Js
m<1gnéziumkarhonáttal
(Magnesi11m
carbonicum hydroxydatum) erősen összerázzuk
maj ct a ]{everéket papirusszlíi ő n mc;;-sz{Í! jük
A szíírlctben rázogat ássa!, s1ükség eset én cn~ he
melcgítéSscl
·
15 g gvajakolszuifosavas kálium:Jt (Kalium sulfo~
guajacolicum) oldunk, azutan
200 kcm desztillált vizet (Aqua desti!lata) és
600 g cukrot (Salcharum) adunk huzzá A cuko! uldrídását enyhe melegítéssel seo;ítjük elö ts l1a az
feloldu~lort, a kever éket desztillált vízzel (AqtPl
clestil!ata)
l OOO g-1 a egészítjük kl A kész sz i! upo t papirosszlírón
megszlirjük
Nal ancssár ga~szinlí, gyengén g vaj akol~ és nai <JncslH~i~
szagl1, illetve zamatú tiszta átlátszó szirup
13

Svmpus laxans

Hashajtó szirup

500 g lllklos szcnna~fonázatban (lnfusum laxativum)
melegítéssel oldunk

O 5 g p-Oxibenzoesavas
metilésztcil
p .. oxybenzoicum) es

(l\1ctilylium

500 g cukrot (Saccharum). Ezután aszirupot desz!illcilt
vízzel (Aqua destillata)
1000

g~ra

kiegészítjük és gyapjuszö\,etgn megs;o:tírjük

VörösE!sbmna színíí, tiszta,_ ;:i:látszö, szennaszagu,
édes ízíí folyadék. Stídísége l 290--1·295 Szinig töltött
kisebb palackokban tartjuk klszlctbcn
14
vény)

+ +Tinetura

Stroplzanti P

I

(Sztr.Jfantusz-fcst~

A lI l
kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szcrint
készüljön
15 ·i· Ti iacetvldioxydipllenylisatinum T1 íacetildiuxidifenilizatin
Fehér va;y szürkésfchér, kissé eccts·av szagu amurf.
por. Tömény szeszben és éterben eléggé, kloruformban
bőségesen oldódik.
Vizben oldhatatlan
Olvadásp:mtja
200-2.01°. Próbája izzíto~lemezkén hevítve me;;olvad,
majd lángralobbanva, kormozó lánggal elég
O 02 g~os próbáját O l g szá1 ított nátriumkarbonáttal,
2 kcm vízzel és 2-3 csepp l %-os vörös ve!'lúgsóoldattal
forr.alva, a folyadék élénk borvörös sziniíre festődik. O Ol g~os
próbája 2 kcm tömény kénsavban szabad lángon enyhén
melegítvc iholyaszínnel oldódik: Forraljunk O Ol ·g tri~
acetildioxidiphénilizatint 2 kcm tömény salétromsavval,
az oldat narancssárga színt ült. Az oldatoJt vízzel felhigítva
sárgás színlí csapadék válik ki, amely lüg feleslegében

95
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~:lenknat an ess fu g-a színnel uldodik
Elégetv c legfeljebb
O 1° 0 maradékot hagyjon
Sr.okásos egyszeri adagja O 005 g
16. \1aseli1111m bmatum Bórvazelin
30 g átszitál t bórsa\·POI t -(VI) (Acid um bo!icum)
tágasabb porcellánmozsárban
970 g magy<ir sátga \-azclin kiscbb-Jészlctcivcl dörz-sö-

lünk össze
Sárgaszínlí, csaknem szagtalan, cgynemü kenőc-s
17. V aseiinurn fiaFum Hut1gar i cum Mag) ar sárga vazelin
Magyar nyers ·ásványoiajból ké-szült, áttetsző, sárgaszíníí, kissé f!uoreszkálo, lágy kcnőcsállományú, gyengén

A titkább szövésü sebészeti

v
A 3184-lOU 1950. (VI 23) B. M számú

I

endeletnek

a Pa1affinum Jiquidum (folyus paraffin) kéns<.J.vas vizsgálJÚra vonqtkozé1 előírásM úgy módosítom, hogy a paraffint
és a kénsav at Untalmazö livcgdugOs kémlőcsövet a 15 percig
tartó melegítés közben a vízfürdöből 2 perecnként kiemelve
3 másodpercig rrí.zogatjuk:

csomagolás;ín

A napokban jelent meg a

V lll

líístrlttts

A jelen határozat JQ51 évi áprili'> hó 1-én lép hatdl)'ba
visszavonásig érvlin}e5. Az Országos Közegészségiig)-i.
Intézet C. 18241943., C. 118511943., Ch. 12.1944 Ch

é~

l2168r1944, Ch.1L4611946, Ch 12671947, Ch. 11.165
1948, Ch 1111949., Ch 1.1741949, Ch 1.3!1.191!!
Ch 11.055 1949., 9133 P 'l-3 19~0-Cii. és -9133 O 2, 1950-.
Ch számu 11atározCJ'ai egydiejtíleg érvénytiket vesztik
Az

s·ajátos szagu anyag
Kristályosodáspontja 40-50', olvadáspontja 45-50"
Melegítéskm átlát-szó,_ kissé kékes színben fluoreszkáló,
olajszerlí, siugaszíníí folyadékká olvad Vízben oldhatatlan,
szesz is csak alig oldja
Tökélcles_en cgynemü leg)- en. Különvált szemcséket
még nagyítóval se lehessen benne látni
f.orraljunk 5 g sárga vazelint 10 kcm nátronlúggal kis
porceláncsészében 5 percig. Kihíí!és után kiilönífsük cl
a !úgot a vazelintőL A lúg színtel~n legyen és sósavval
megsavanyitva ne zavarosodjék meg Ha a sárga vazelint
meleg szcsszel rázogatjuk, a szcsz semleges maradjon
A sátga vazelin jódbrómszáma a meghatározást 3 g
vazelinnel végezzük - 15-nél nagyobb ne legyen. Mclegítsünk üvegdugós kemlőcsőben 5 g sárga vazelint 5 kc1i1
700,;,-os kénsa\·Val forró vídürdűben 15 percig, miközben
a kémlőcsövet a dzfürdóből 2 petcenként kiemelve 3 másodpercig rázogatiuk.~ Sem a vazelinnek, sem a kénsavnak
nem szabad megbarnulnia, sem megsárgulnia.
Vazelin helyelt l1gynevezett paraffinkenőcsöt (Unguen: um paraffini) nem szabad használni.

kiitözőszctek

a szDvei l cm\Lében foglalt fonalszámot ft! k, !' tlitltetni

~ntézet vezetője

sk

PÁLY AZA TI HIRDETMÉNY

Közli az elméleti kutatások eredményeit, az élettan, biokémia,
gyógyszertan, kórtan, bakteriológia
területén Emellett ismerteti a
gyakorlat ban j ól be vált módsze-

Megrendelhető

M. N . B. egyszámlaszám: 936·54.5·

Ft go-

ára I évre .

2o-án

jelent

meg a

száma .
Eredeti közleményei felölelik a
magyar orvosi radiológia legújabb kutatásait Rendszeresen
ismerteti az élenjáró szavjet tudomány eredményeit. Közli a radiológus szakcsopo!t tudományos
üléseinek anyagát és vitáit,
komoly útmutatást nyujt a
továbbképzés kérdéseiben
L

Zeyk Domokos-u 5 I el: r 62-856

Kiadja: Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó V
L Tel.: rzg-s8o, 97. m á

Budapest, V., Akadémia·-utca

Magyar Nemzeti B mk egyszámlaszám 936 545
Felelős szerkesztő: Székely .Jenő
Felelős

kiadó : Kobzos Ferenc,
az Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó Vállalat
2··511728 Athenacum

száma

Megrendelhető

Budapest, V., Akadémia-u. 1. Telefon: 129-580, 97. mellékáll.

Február

I.

A lap fele sebészeti, egy-egy negyede pedig
urológiai és orr-, fül-, gégészeti cikkeket
tartalmaz Rendszeresen közli Ú élenjáró
szovjet orvostudomány sebészeti vonatko-·

:

az Egészségügyi Könyv- és lapkiadó Vállalatnal

Előfizetési

I95I évi

z ás ú r efer á tumait

MAGYAR,
RADIOLOGIA
Szerkesztőség: II~,

SEBÉSZET

c kéthavonkénti folyóirat.

reket L
A vezetésem alatt álló egri Megyei kOrháznál üresedésben levő alábbi állásra pályázatot hirdetek:
1 1 gyógyszerészi állásra, melynek kulcsszáma 417
Az állás javadalmazása a 40 11950 1\1. T sz tendeletben
megállapított illetmény
A pályázati kérvényhez csatolni kel! a szftmlista 1·-12
sz alatt felsotolt okmányt
A közszo!g'álatban állána!{ a 2, 3, 4, 5 és ll pontokban
megieJölt okmányt csatolnia nem kell, ehelyett a törzskiinyvi
lap hitele.s másolata csatolandó
Aki a fenti állásra pályázni óhajt, az Heves megye
Tanácsa VégfehajtóbizottsiJgához címzett pályázati kérvé··
nyét nálam posta utján vagy személycsen nyujtsa be
Pályázati határidő: két 11ét a llirdelmény mcgjelenésc után
járán)-L János dr
k Ur 11 ázigazgató- fő or vos

VI

A IV kiadúsu Magyal Gyógyszerkönyv >>Ligamina
chirurgica<' (Sebészeti kötözőszerek) fejezetének rendelkezéseit a kövc.kezőkben változtatom meg:
l Az aszeptikus kötözőszerek egyszeres szürő, majd
pergamenszeríí papírba burkolva és ezen felül papírba csomagolva is forgalombahozhatók.
2 Olyan Tela depurata (Vizszívo-Szövet) is használható, amely l cm 2 terület.en együttcsen legalább 18 Jáncés vetülékfonalat tartalmaz és folyóméterének súlya 2627 g. Ez a határozatom a vízszívó szövetből készült egyéb
scbészeti kötözőszerekre is vonatkozik

MAGYAR

orwosfudomanu

htLveH:

V astagh Gábor (Ú
igazgato

A IV. kiad.ásu M.agyar Oyogyszerköny ,, )>Suppositoria
el globuJi<, (Végbéikúpok és hüvelygolyók) fejezetének
rendelkezését .úgy változtatom meg, -hogy a kakaóvajból
(Butyrum cacao) készült kupok és golyók sulya 1--1 5 g
legyen. Ha a hatóanyag mennylsége a 0· 5 g--ot meghaladja,
akkor a kakaóva j mennyisége a hatóanyag l<étszerese lehet
Ez a rendelkezés nem vonatkozik az által <lm esetleg engedélyezett kakaóva jpótsze1 rel készült kúpok1 a és golyókra

VII

Március elején megjelent az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Sebész, Fül, Orr, Gége és
Urológus Szakcsoportjának hiva:talos lapja a

vezetője

(F \· : Soproni B J

az

Egészségűgyi

:

Könyv- és lapkiadó Vállalatnál

Budapest, V., Akadémia-u. 1. Telefon: 129-580. 97. mellékall.
M. N . B. egyszámlaszám : 936 .54.5
Előfizetési

ára I évre
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Március I~én jelent meg az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Belgyógyász Szakcsoportjának lapja, a

MAGYAR_~

l BELORVOS~

~RCHIVUll_0
L

száma,

Közli a magyar belorvosi experimentális
kutatások és klinikai megfigyelések eredményeit, a szakcsoport tudományos üléseinek j egyzőkönyveit..
Állandó mellékletei '

aziDE6GYóGYASZA1ISZEMLE
a TUBERKULÓZIS KÉRDÉSEI

Megrendelhet6 :
AUwloidamentes
Simair;on"t-gÖ1'·cs--oldó
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M. R R egyszámlaszám : 936. 545.
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M, N. B, egyszámlaszám: 936.545,
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Szakcsoportunk megalakulása elé
(A nyomdai tördelés után érkezett)

Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet úgy
döntött, hogy megteremtődött a szükségessége
és a lehefősége is annak, hogy Szakcsoportunk
megalakuljon. A szükségessége azzal, hogy a
gyógyszerészi munka tudományos színvonala
emelkedjék és hogy a munkában levő V Magyar Gyógyszerkönyv új és a régi Gyógyszerkönyvtől eltérő ~észítmény<eket és vizsgálati
módszereket folyamatos előadá:sokbf\n :ismer-·
!esse A megalakulás lehetőségél pedig a
gyógyszertár ak általános áHamosítása adta

meg, ennek keretében az egyenlő munkafeltételek és a szacialista munka kiépülése, N agy
vonalakban ez az alapja egy szakcsoport célludatos működésének a közegészségügyi területén - a szocializmus építésében
Az Orvos-Eg;észségügyi Szakszervezet országos viszonylalban megkezdte Szakcsoportunk megalakításánaa{ előkészítő munkáj át
E munka befejezése után a május 17-ére egybehivandó alakulógyűlés megválasztj a a Szakcso port vezetőségét

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI

GYÓGYSZERTÁRI

DOLGOZÓK

VI. ÉVFOLYAM

OBERLANDER GYULA

Állványedényzetet, gyógyszertári

BUDAPEST, VII

és laboratóriumi

KER, KERnsz-UTCA 31
T e l e f o n : 2 2 2 - 8 8 5.

felszerelési

cikkeket raktárról szállít.

HIVATALOS

lAPJA

1951. MÁJUS 1.

5. SZÁM

Éljen MAJUS 1,
a munkásosztály, a békéért harcoló népek nemzetközi seregszem/éjet

A

-···----·-------····------·---·-------------·----------·-·-·-·----~-----~~~

SZAKSZERVEZET

R

T

A

L

o

Szakcsoportunk megalakulása elé . . . . . .
.
..
. .. .
Pere1jman és Brodszkij: Gyógyszerkészítmény ek ana!íz!se (Ligeti
,
Viktor fordítása)
Elenjáró tudomány . .
Ligeti Ferenc: Készül a terv . . . . . . . . .
Mozsonyi Sándor dr . : Az V Gyógyszerkönyv galenusi részének
ismertetése (III.)
.
.. ...
Szepessy Angela dr . : A szemészeti oldatok korszeiű i{észítése
(Beszámoló.)
. . . ..
.......
...
Halmai János dr..: Az V Gyógyszerkönyv farmakognóziai részérő! (If).
..
. ......
..
Bayer István dr.. és Sittner Emil dr . : A digitáliszglukozidák kémiai
szerkezete (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csipke Zoltán J.r . : Hogyan foglalközzunk a hallgatókkal a táránál
Magister: )Jld:Hum-átikum-itózunH .... , . . . . . . . . .
Némedy Imre rlr.: A gyakorló gyógyszerész műhelyéből._... . .
.
Kőszegi Dénes dr . és Salgó Éva dr.: A chinidinum sulfuricum és a
strichninu)n ni tricum értékmeghatározása dikáliummerkuritetrarodanid segítségével . , . . .
. .. . .
. , ,. . . . ... .. ..
Scserbacsov: ·>GyógyszertaJH. {Ligeti Viktor könyv ismertetése. II)
Vitéz István dr, : Az injekciós fecskendők ster ilezéséről. (Beszámoló . )
Abonyi-lajos dr. Balázs Tibor dr, és Geörch Ferenc dr..: Egyszerlí
eljárás aJ?.én és foszfor kimutatására .
... ......
Somogyi Aladár: Takarékossági mozgalom a gyógyszertárakban..
Bari Zsigmond dr.: A tinktúrák szesztartalma meghatírozásár a vonatkozó össz(:hasonlító vizsgálatok

Eiöfizetésí ára: 1 évre Ft 39 . - Péidányonkéntí eiadásí ár: Ft 5.50
(Küiföldi előfizetéseket csak a »KUL TURÁ«-n keresztül)
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