Gyógyszerészeti Referáló Szemle
/vtegi_elent az Orvostudományi Dokumentációs Köz
po~t Gyogyszerészeti R.e.fe-ráló Szemléj.ének 1952. évi I
s~am~, dr ... Kedvessy György szerkesztésében Tartalmá
bo1 k1emel1uk a következő közleményeket:
, Da:niewski W.: .{!.-z 5-aminoszalicilsav, mint tbc-ellení
g~ogyszer. - .i\1usz1nski J.: Rutin előállítása a hajdiná~
h?L, :- , Hadgr,aft \\!. f.: Benzilpenicillin-oldatok ·stabilizalasarol. -- Steril PAS-nátrium-oldatok készítése.
_
Hal~e, ,M ·-Ihorvik A.: A nitrogliceiin elpárolgása tabJettakbol - Cyner .J : A B1 2 vitamin Tanana:ev I
V;~ Kozlov, A., Sz.:, , Dj térfogatos analítikai eljárá~ a

ka!iu~ meghat~roz~sara; - Na-ege1i és Seeling: A-So!·
anaceak alkalo1dtar L-a1lmanak meghatározása. Rosen
th~ler, 1.: Organ~kus vegyületek kimutatásáról. _
Br:n.~le, H ..: .. 1?-l~aláidák szétválasztás.a papír-kromatog!af1as elkulon1tessel. 1. rész Solanacea alkaloidák. II
resz: az .anyaro_zs v~zben oldhatatlan alkaloidái. - Fuji~
~s~menat:u-I-I1r~sht Sakura1i: Atropin meghatározása
OJ?IllffiOÍ es a!r~plni tartalmazó injekciókban. ,Ján St,ep~n: .A n~rkoz1sra h~sznált éter, új érzékeny tisztasági
v1zs~alatai. ·- Perelpnan-Brodszkij: Alka:loidák és alkalo1~ákh~z h~sonl? "."együletek. - Robinson, F. A.: A
B12 vitamin m1krob1ologi~i vi_zsgálata
nyers májkiv:ona··
tokban -- Jung~ F : Szintetikus gyulladásellenes azul-é'!1~1~. - . Str.~ze\v1cz, J: I-Iozzászólás a mezei béka digitalisz-g!Jkoz1dák iránti érzékenységéhez

.A Gyógyszerészi Sz·emle e referátumokon kívül át-fogo, tvdományos ismertetést közöl több külföldi szák
lapbol

Szakcsoportunk hírei
A közeljövőben- országos viszonylatban megindul
szakcsoportunk szervezési munkája Elsősorban azonban
azt kell t~dato~ítanunk, hogy ·a Gyógyszerész-Szakcsoport .tagja minden gyógysze1ész, aki akár tára ·mellett, akar gyógyszergyárainkban, kutató-laboratóriumok
b31n. dolgozik Ez azt jelenti, hogy nen1 :kell külön be·
lep2.11 • ~ s~akcsoportba, nem kel! .kitölteni _semmiféle
belep~s1 nyri,Jatkozatot A most kiépülő bizalnli hálózatna.k eppen az a feladata, hogy vállalati. gyáripari tudof!!anyos vonal?n. ös.~zeiartsa a tagságot Hogy időnként
ertekezlelre h1v1a ossze szakcsoportunk kialakuló szervezeteit, és ~egta;iácskozzák velü.Íc mi az, a1nH helye~elnek es Intlyen Javaslatokkal táinogatják a szakcsoport
JOb.b, ered1né~yesebb n;iüködés~t? Ez lehetőség-ct teremt
arra, hogy minden gyogyszeresz valóban résztvegyen a
sz~kcsopor~ ~gyre komolyabb feladatainak elvégzésében
<1k1 a szoc1ahsta egészségügy t erületén teljesít1i hivatását
,,. Csak így j_ot~ah1nk el 09áig, hogy közös problé1na1nk megoldasaban az egesz szakma felsorakozik.
Ennek a nagy, egységes megmozdulásnak hamarosan
meg keli mutatkoznia a szaksajtóban is. Ahogyan már
most örömmel állapítjuk ineg, hogy a felvetett kérdésekhez olyan vidéki 1gyógyszerészek · szólnak hozzá akiknek a hangját eddig nem hallottuk Mind több ~gyedül
dolgozó gyógyszerész kér szót lapunk hasábjain
Szakcsoportunk legsürgősebb feladata 3. tervévünk
2. negyedévi munkatervének elkészítése Ennek a munka·
terynek vissza kell tükröznie, magába kell foglalnia az
egesz szakma tudományos ·és gyakorlati téren felmerülő
kívánságait és igényeit. A szakcsoport vezetősége csak
úgy végezhet jó és átfogó munkát, ha ebbe a most

készülő mun_kater\· be ,m,inél tö~ben bekapcsolódunk Csak
ezzel a feltetellel eleg1thet :k1 ez a munkaterv minél
röbb dolgozót Csak a hozzászólások, szóbeli és írásbeli
m.eg·nyil_atkozások . valóságos pe~gő}űz_ében telik majQ.
n;eg a terv az egesz, szakma probl·emakban gazda.g fletevel. t\. munkatervet szaklapunk következő számában
is~E-rtetJ,Lik Az ,~prilisban megkezdődő tudon1ányos elő
ada~ok es a. ~~Jusban 1neginduló vándorgyűlések is azf
a .. celt, szolgalJa~,- hogy .szerte az orszá·gban megkeres··
sunk es megialal3unk minden ayógyszerészt Az már
azután Pesten és vidéken a g~óayszerészeken múlik
v~lamin_! a yándor&yű!ések magas iudományos és mégi~
nepsz_eru sz1nvonalan, hogy a vizs·gázott gyógyszerésztechn1k!-1sok?t !s belevonju:k ebbe a nünden gyógyszertári
dolg~zo s~amara ~aszno~ és, szükséges továbbképzésbe:
~z \
SJ_:yogysze.rkony..- altalanos szempontjainak meg1sme:·esere. ;\ler~ 1ni~él többet ianul és lud a gyórryszere~z, ~nn~l, kepzeitebb és használhatóbb gyógyszeré~z
t~c~n1kus1 l;alozatot tud maga körül kiépíteni - a szo··
c1_ahstn gyogyszerellátás 1nielőbbi megvalósíása érde~
keben
1

•

Egyetemí dolgozóink barátsági estje, Az Egyeten1i
Gyógyszerészeti Intézet, a Gyógyszeré1zkémiab Intézet, a
Gyógyszerisrnereti Intézet és a Közegészségtani Intézet
oktatói és minden dolgozója a Gyógyszerismereti Intézet
könyvtártermében barátsági estet rendezett a szellemi és
f~zikai dolgozók együttműködésénelc elmélyítésére„ A jóls1került kultúrn1űsor előtt Halmai János dr. ismertette az
összejövetel jelentőségét és célját a nagy békeharc sikeres
nlegvívásában„ Az est folyamán felszólalt Mozsonyi Sándor
dr. is és jelezte, hogy júniusban a Gyógyszerészeti Intézet
kertjében rendeznek hasonló barátsági találkozót. A beszélgetés során olyan kívánság hangzott el, hogy a követke:lő
barátsági esten tárgyalják meg azt is: a n1ég eredményesebb
rnunka érdekében 111iként hangolják össze a négy intézet
tud01nányos n1unkatervét'?

ORVOS-EGÉSZSÉGUGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA

Élien május 1 - a békéért harcoló népek seregszemléje,
a proletárnemzetköziség nagy ünnepe!
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Kedvessy György dr,.: Mixtura ch!ó1 alo br(:1nata (A Ph. l-ig \!
szöveg:ten„ ének is1ncrtetése)
Faragó Sándor : A főgyógyszertszck hatásköre és feladatai. . . . . .
Magister: A l1idrogéni()nkoncentrációról ( 111 A 11pH<( ko!orin1ctriás
1nérésének alapja)
Simon Lajos: A vezetlik felelőssége a káderek neveléséért (Kie111elés)
Dávid Lajos dr„ és Paluska Olga: Adatok a l1ánytatógyökér-kivonat
készítéséhez
Ligeti Fer-enc hozzászólása
Dávid Lajos dr.. válasza
A Vörös Csillag-gyógyszertár példan1utató szerepe és hivatása
Pereljman-Brodszkij : Szulfanila1nid--szá1111azékok
Szepesy Angéla dr,.: Nikotinsav és szárn1azékai
Székely Jenő: Levél egy vidéki gyö~yszerészl1ez
Gál Gyula: Hozzászólás a hid1ogénionkcncentrációról szóló cikkhez
J\1.agister Végh: Örö1111nel köszöntö111 a fenti észrevételeket
Némedy Imre dr..: A gyakorló gyogyszerész n1ühelyéből

Magister
Több vidéki kartársunk érdeklődésére kö·
zöljük, hogy szakl.apunkban Magister néven Végh Antal
dr„ egyetemi docens, a buda:pesti Gyógyszerészi Kémiai
Intézet vezető tanára ír
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Pályázat az 1952. évi aspiranturára, Az uto!sO approbáciös vizsgák: 91, igazgatói dícséret, Jutahnazás: 93, Tudon1ányos elő~
adások: 96, Az új gyógyszertári szakn1unkások záróvizsgája,
Mozgalo111 az üvegfiolák összegyűjtésére, (cs. j) : Május l-től
új forn1ában indul a Gyógyíts.Johban-Mozgalon1
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Csak
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adható!

1811 S IMI OC 1 ILILll INI INJ. 1 ml
lntr aglutealis alkalmazásra

Ös.szetétel

Procain-Penicillin G
240.000 E
Bismuth. subsalicylicurri 0,04 g
Alumínium monostearat 0,03 g
01. Heliantbi ad
l ml

1
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Előnyei.·

1. A BISMOCILLIN inj„ 1 ml-es adagjával a szervezetben egy napon át egyenletes bactericid hat~.s
biztosítható oly módon, hogy még a 24. óra végén is a therapiás szint két-háron1szorosa észlelheto
2 A készítinény bismuth-tartalma a szervezet immun-anyagát termelő reticuloendüthel rendszert hathatósan aktiválja
3 A készítmény előzetes melegítés, hosszas rázogatás nélkül injiciálható.
4, Teljesen f.á.illalo1n- és mellékhatás mentes,
Adagolása

Csak intragluteálisan adható J
Az ampulla ta1 taln1a gyengén felrázandó, majd az egységes suspensiót vénapunctiós tűvel fecskendőbe

szívjuk és injiciáljuk.
.
Naponként elegendő egy Bis1nocillin l ml-es injectio beadása„ Fulminans fertőzé.s~k! pnmae_r, secul}dae~,
neur 0 „Jues, stb. esetén, midőn előreláthatóan betegünket több napon át keJI pen1c1lhn-kezelesben reszes1tenünk, gazdaságosabb a )>B ISMOC.ILL IN 5 n1h alkaln1azása, mert így 5-6 napon át tudunk egyenletes
penicillinaen1iát a szervezetben fenntartani.
Javallatai ·
Staphylo-, strepto-, gono··, pneumo-, meningococcus és lueses. fertőzésekben, valamint penicillin érzékeny
pathogenek okozta megbetegedésekben„
Ellenjavallatai
,
I Novocain-tulé1zékenység. Az anamnaesis ebben az irányban is tisztázandó! (Mit tapasztalt a beteg
i11jectiós foghúzás esetén?)
2. Penicillin a!lergia (urticaria, angioneuroticus oedema stb ), amely az adagolás megszüntetése esetén
azonnal megszűnil(
3. Bismuth-contraindicatio veselaesio esetén.
4. Egy kúrában 50··nél több Bismocillin I ml inj„ nem alkalmazható„
Csomagolása· I x I ml-es ampulla dobozban.
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Bővebb felvilágosítást készséggel ad ·

GYÓGYSZERISMERTETŐ ORVOSTUDOMÁNYI IRODA
Budapest, V., Aulich-utca 3. Telefon: 113-642 és 310-923„

Mixtura chloraJo bro~ata.
A Ph . Hg V szövegtervének ismertetése

Irta: Kedvessy György dr.. egyet. docens
"A Gyógyszerész« 1951. 9. számában ismer tettük a szerkesztés alatt álló V gyógyszerkönyv
egyik általános galenusi cikkelyét. ("Unguenta.«)
Ez alkalommal a részletes részből mutatjuk be
egy galenusi készítmény gyógyszerkönyvi szövegtervét.
A főcím után zárójelben találjuk a készítménynek a recepten célszerűen alkalmazható rövidítését : "Mixt chloralo-bronJ«. Ezt követi a
készítmény magyar neve : "Klor álhidr átos káliumbromid-oldat«
i>Sötétbama szímí, kissé zavaros, eleinte sós,
kesőbb fűszeres és csipás ízű folyadek. « A szabályosan
előállított készítmény legfeljebb kissé zavaros, de
észrevehet.ő üledéke nem lehet. A !V gyógyszerkönyv előírása szerint nem kell megszűrni a
készítményt. Az V gyógyszerkönyvi szövegterv
viszont előír ja a sziírést, ami azért is lényeges,
mert a keményítővel készített sztramónium-kivonat
vízben nem teljesen oldódik A készítmény ízét
jelentékeny mértékben javítja az édesgyökérkivonat (igen jó ízfedő), továbbá a többi ízjavító,
de a kaliumbromid sós és a klorálhidrát csípős
íze így is erősen érezhető.
i19,8-10,2% KBr-t és 9,8-10,2% klorál··
lzidrátot (CC/3CHO H 2 0) tartalmaz.« A gyógyszerkönyvi szövegterv a készítmény leírása után
megjelöli a fontosabb a)kotórészek, ez esetben
két hatóanyag határértékekhez kötött mennyiségét. A határértékeket a gyógyszerkönyv általában a készítés során adódó összes hibalehetőségek,
valamint a tároláskor esetleg bekövetkező, még
elfogadható értékcsökkenés figyelembevételével

allapítja meg.. Az itt megengedett ,±2%-os eltérés
tehát nemcsak az alkotórészek lemérésekor adódó
hibából ered .
"Vízzel minden arányban elegyedik.«
"Kémhatás A frissen kiforralt es le/zrítötl
vízzel lzígított készítmény (1 +9) gyengén savanyú."
Ez a megjelölés annyit jelent, hogy a készítmény
széndioxidmentesített vízzel készített 10%-os oldatának kémhatása pH = 5,0 - 6,5 között van . Az
ennél erősebben savanyú készítményben végbement
valtozással az e) pontban (savasság) foglalkozunk
i>Sűrűség.
1,290-1,300.« A súrűség értéke
elsősorban a készítményben levő cukor, továbbá
a minőségi kvalitativ vizsgálatok során meghatározandó káliumbromid- és klorálhidrát-tartalomból adódik
)>Készítés
2 g szüa1nóniumkivonaiot (extracturn
stramonii
siccum) kis részletekben hozzáadott
300 g borsosmenta-vízzel (aqua mentlzae piperitae)
mozsárban dörzsölgetve oldunk. A szükség
esetén 1negszűrt oldatot tágasabb üvegbe öntjük1
100 g klorálhidrátot (clzloralum !zydratum) és
100 g káliu1nbro111idot (kalium bromatum) oldunk fel
benne, tnajd a folyadékhoz
20 g tisztított félsűiű édesgyökér-kivonatot (extractum liquiritiae subspissum),
2 g fűszeres ti_nkturát (tinctura aromatica) és
476 g narancs-szrrupot (sirupus aurantii) elegyítünk,
A folyadékot végül vásznon megszűrjük {(

A készítés - lényegét tekintve - megegyezik
a !V gyógyszerkönyv előir atával. A különbség
az, hogy az V. gyógyszerkönyvi szövegtervből
kimarad a beléndéklevél-kivonat (i1Extractum
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hyoscya1r,ii sicc.urm), s helyetti; _az újonn~n ,fel~ett
sztramónmm-k1vonatot hasznal.1uk a kesz1tmeny
előállításához. Minthogy a beléndéklevél-kivonat
általában 0,2% összes alkaloidát tartalmaz, a
sztramónium-kivonat pedig 1,0%-ot, az utóbbiból
ötször kevesebbet mérünk ( 1OOO g készítményhez
10 helyett 2 g-ot )
Az V gyógyszerkönyvi szövegterv szerint
a nedvességszívó, poralakú kivonatok előállításához
dextrin helyett keményítőt használunk. A szövegterv az »Extracfa« cikkelyben a következőket
írja: »A szá1az kivonatokból, a keményítővel készitettekből is, mindig a rendelt mennyiséget mérj lik le.«
Ezzel az intézkedéssel a gyógyszerkönyv véget
vet az eddigi visszás helyzetnek. A jelenlegi rendelkezések szerint ugyanis a dextrines-kivonatokból
orvosi rendeletre a rendelt mennyiség kétszeresét
kell lemérni (a tengerihagyma-kivonatból háromszoros mennyiséget), a galenusi készítmények elő
állításához (»Mixtura chloralo-bromata«, »Pilulae
Iaxantes« stb ) pedig a gyógyszerkönyvi cikkelyekben megadott egytzeri mennyiséget. Sok vitára
adott okot a »Formulae Normales« készítrnényeihez
Iemérendő kivonat mennyisége., E rendelkezésnek
csak addig volt értelme, ameddig a kivonatok
hatóanyagtartalom beállítása nélkül, a kivonatanyaggal megegyező mennyiségú dextri~nel keverve
készültek. Ebben az esetben a dextrmes kivonat
két srilyrészében van egy súlyrész kivonat. A hatóanyag-tartalomra beállított kivonatoknál ez a
rendelkezés már időszerűtlen Az V gyógyszerkönyvi szövegterv,tehát a_ kot szerű _követelrnény!1ek
megfelelően megvaltoztatia az edd1g1 rendelkezest :
csak egyszeres mennyiséget kell majd a kivonatokból· lemérni Ez a rendelkezés természetesen
maga után vonja a kivonatok szokásos és legnagyobb adagjaira vonatkozó előírások változását is .
»Azonossági vizsgálat «
»a) Kálium A készítmenv egy cseppje porcelán/emezen lánabatmtva beszárad A maradék megszenesedik és égetett cukorszagot áraszt, majd tartósan
izzítva, kevés maradékot hagv hátra, amely a lángot
- kobaltúvegen át nézve - vöriisre festi « Habár
a készítmény előállítása során anorganikus anyagként csak káliumbromidot oldunk a folyadékban,
az izzítási maradék lángfestése az édesgyökérkivonatban stb levő nátrium miatt sárgaszínű,
ezért szükséges ezt a színt kobaltüveggel kiszűrni.
»b) Bromid . A készítmény 5 cseppjét 5 ml
vízben oldjuk.. Az oldatot 7 ml R-salétromsavval
megsavanyítjuk. 7 ml R-ezüstnitrát-oldattól csapadék
keletkezik « Minthogy a folyadék nem színt~len,
a keletkező ezüstbromid jellemző halvanysarga
színe itt nem figyelhető meg.
»e) Klorálhidrát 7 ml készitményt 7 ml Rnátronlúggal elegyítünk. A folyadék megzavarosodrk
és melegítéskor kloroform-szagú« A reakció-folyamat
a következő :
CCI 3
H
1
--

1

H 20,
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A lúg hatására tehát nátriumformiát és
kloroform keletkézik. Ha a koncentrációt betart·
juk, a folyadék melegítésekor a kloroform erősen
fon és szaga jól érezhető
»d) Atropin, hioszciamin. 2 ml készifrné!1yt
7 ml vizzel hígítunk . A folyadékot 7 ml R·atm~on;aval
és 5 ml R-éterrel rázogatjuk. A folyadekretegek
elkulöniilese után az éteres rész tisztáját porcelántálban . bepárologtatjuk A matadé.kra _2-3 ,c.seP_p
R-füstiJlgő salétromsavat cseppentunk es v1z1urdon
szárazra párologtatjuk. A maradékra egy darabka
R-kálium/1idroxidot teszunk és 2-3 csepp R-szeszt
cseppentünk rá Ibolya szineződés keletkezik« A lúgo:
sításkor az alkaloidakat vízben rosszul . oldodo
bázis alakban leválasztjuk, majd éterrel rázogatva
feloldiuk. A Vitali-reakció során az így elkülönített
tropá~vázas alkaloidákat eioxidáljuk. (A trop~s_a_v
polinitro-származéka keletkezik) Az , ox1d~c10s
termék alkohol (lehet metikalkohol is) es kalmmhidroxid jelenlétében ibolya színeződést ad. A reak_;
cióval egyformán színeződik a készítményben levo
atropin, hioszciamin és a szkopolamm
»Minőségi

kvalitativ vizsgálat«

. »e) Savasság . 1 g készítményt 49 ml frissen
kiforralt és lehűtött vizzel hígítunk. Ag oldat 5 ml-e
2 csepp I-metilvöro:s-oldattal vo·rosre színeződhet,
de újabb 5 ml-es részlete 2 csepp I-metilnarancs·oldattal ne színeződjo·n vörösre.« Ily módon tehát
a készítmény 2%-os oldatának kémhatása pH=
= 4--5 körül van
A készítményben levő növényi savak is
gyengén savanyúvá teszik ~ kémhatást, de en1;éI
sokkal lényegesebb a kloralh1drat szerepe A kloralhidrát ugyanis a levegő oxigénjének_ hatarnra
eloxidálódik és ttiklórecetsav keletkezik
CCI 3
1

H,O,

0

c-Y H

CCI,
+ „0" ··->-

1

0

c-Y OH

Ez az oxidáció a nagy levegőtérrel eltartott
kristályos klorálhidrátban, tovabbá vizes oldataban és természetesen ebben a készítményben is
bekövetkezik s eközben a folyadék erfüebben
savanvú kémhatású lesz.. Éppen ezért szükséges,
hogy "a készítményt mindig színig töltött üvegekben, tehát oxidációtol védve tartsuk.
»Minőségi

kvantrtativ vizsgálat«
»Í) Tartalmi meghatározás (káliumbromid)
A készítmény mg pontossággal mért kb. 1 g-ját 700 ml-es
Erlenmeyer-lombikban 20 ml vízzel elegyitjlik. Az
oldathoz .5 ml R-salétromsavat és 20,00 ml 0, 7 n
ezüstnítrát-oldatot adunk. Ezután kis részletekben
mintegy 5 ml 5%-os káliumpermanganát-oldatot
csurgatunk hozzá. Két perc mulva a folyadékot
R-vas( I !}szulfát-oldattal . elszinte/enil1ük és felforraljuk Az ezüstnitrát feleslegét a lehűlt folyadékban 0,7 n káliumrodanid-oldattal visszamérjük.
Jelzőlil 7 ml R-vas( II !) nitrát-oldatot alkalmaznnk. «
»7 ml 0,7 n ezüstnitrát-oldat 77,90 mg/lg, 07559)
K Br-t jelez. «
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A leírás a halogén·ionok meghatározására
alkalmazható Volhardt-titrálás.· A vízzel felhígított
készítményből, salétromsavas
közegben, ismert
mennyiségű ezüstnitrát-oldattal lecsapjuk a bromidot
KBr + AgNO, = AgBr + KN0 3
Mirtthogy a csapadék_os folyadék a készítményben levő alkotórészek, főként a kivonatok miatt
még mindig barnásszínű, a szerves színanyagok
elszíntelenítése céljából káliumpermanganát-oldatot
adunk a folyadékhoz.. fgen lényeges a meghatározás során a reagensek sorrendje. Ha a káliumpermanganát-oldatot a bromid-ion lecsapása előtt
adnánk a folyadékhoz, akkor a bromid-iont brómmá
oxidálná
2Br-+ 2 H+ + »Ü«->- Br 2 + H 2 0
Tehát a bromid-ion argentometriásan nem
volna mérhető. Az ezüstbromid viszont már nem
reagál az oxidáló szerrel. A káliumpermanganátot
jelentős feleslegben alkalmazzuk Ily mGdon rövid
idő mulva már gyakorlatilag befejeződik a színanyagok oxidációja és a permanganát feleslegét
vas(ll)szulfát-oldattal lekötjük. A csaknem színtelen csapadékos folyadék tartalmaz vas{ffl)iont
(Fe 2(S0 4 ) 3 )
Tehát nem feltétlenül szükséges
vas( fi [)nitrátot külön hozzáadni A rodanidoldattal előbb lekötjük a felesleges ezüstnitrátot,
majd az indikátor vas(fll)ionnal reagálva, vörösszínü vas( 1fl)rodanid keletkezik
3 K+ + 3SCN-

+ fe+++_,,.. Fe(SCN), +

3K+
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oldat 0,01 ml pontossággal mért 1 ml-es részletét
lúgos közegben, leforrasztott .ampullaban vízben
melegítjük. A szappanosítás után az oldatot
lombikba mossuk, salétromsavval megsavanyítjuk
és a kloridot ismert mennyiségű 0,01 n ezüstnitrátoldattal lecsapjuk, végül pedig az ezüstnitrátoldat feleslegét 0,01 n káliumrodanid-o!dáttal
visszamérjük Az oldat kloridtartalmából következtetünk a készítmény klorálhidrát-tartalmára

i>Tájékoztató gyorsvizsgálat . «
i>Az azonosnak talált és makroszkoposan megfelelőnek ítélt készítményt az e) és f) szerint vizsgáljuk.«
A készítmény minőségének megítéléséhez tehát
a makroszkopos (organnleptikus) vizsgálatok és
az azonossági vizsgálatok után ellenőrizzük a
készítmény savasságát és meghatározzuk a bromidtartalmát · A szervesen kötött klór meghatározása
nem a gyakorló gyógyszerész feladata
i>Eltartás. A készítményt színig töltött kisebb
üvegekben, fénytől védve tartjuk. i>Használat előtt
felrázandó« jelzéssel adjuk ki « A klorálhidrát fényérzékeny Az oxidáció (nagy légtérrel tartva)
okozta változást már megtárgyaltuk Eltartás
közben a kivonatokból esetleg kis mennyiségben
keletkező üledék eloszlatása miatt kell a készítményt használat előtt felrázni
''Inkompatibilis. Alkáliákkal, nehéz fémsókkal,
oxidáló-szerekkel (bomlás), papaverin-sókkal (csapadék) . «
»Adagolás Szokásos egyszeri adag;a per os 5--10,0 g
Szokásos napi adagja per os 15,0 g
Legnagyobb egyszeri adagja per os 75,0 g
Legnagyobb napi adagja per os 30,0 g«
A készítmény egy kereszttel jelzett.

A végreakció a csaknem színtelen csapadékos
folyadékban jól megfigyelhető . Az egyenértéksúly
az ezüstnitráttal végbemenő reakció-egyenlet értelmében megegyezik a káliumbromid molekulasúlyávaL
· »g) Tartalmi meglzatározás (Klorálhidrát) . Az
I. kötet xy/z lapon leírt desztilláló készülék 100 ml-es
Pályázat az 1952. évi aspirantúrára
lombikiába mg pontossággal kb.. 2 g készítményt
mérünk és vízzel kb. 60 ml-re hígítjuk. A forrás
A Magyar Népköztársaság Minisztertauá-·
elmaradás megelőzésére kevés lwrzsakőport dobunk csápak elnöke páyázatot hirdet az 1952. évi
a lombikba.. Az összeállított készüléket és. az üveg- aspirantúrára A pályázat beadásának határideje
csiszolatot kevés folyékohy parafinnal megkenjük.
1952. május 15 Az aspirantúrára hirdetett páA lombikból 50 ml'es mérőlombikba kb . 40 ml folya· lyázattal kapcsolatban a Tudományos Minőségi
dékot desztillálunk. A mérőlombikba előzőleg .kb
Bizottság titkársága ad felvilágosítást (V.,
5 ml vizet öntünk és a desztilláló készülék lefolyó- Géza-u. 2. Telefon: l 13-400) Ertesülésünk
csövét a lombik nyakába illesztjük úgy, hogy annak szerint a avógyszerésztudomány művelői is
vége a folyadékba ér jen. A desztilláció befejezte után jelentkezhetn'°;;k az 1952. évi aspírantúráta. A
a folyadékot 50,00 ml-re kiegészltjük A párlat hivarbalos lapot 1a lbrndap,e,siti &s megyei Gyógyszertár Vállala~oknál elolv1ashatják
1 00 ml-ében az !. kiJ"tet xy/z lapján leírt módon
r/ieghatározzuk az organikusan kötött klórt.. A szappanosítás ideje 4 óra.. A keletkező klorid meghatározásához 20,00 ml 0,07 n ezüstnitrát-oldatot alkalmazunk
Az utolsó approbációs vizsgákat az Egészségügyi Minisz-.
és az ezüstnitrát feleslegét - jelzőül 1 ml !-vas( I II) térium utasítása érteltnében 1952. június 30-án tehetik le
nitrát-oldatot alkalmazva - 0,01 n káliummrodaníd- mindazok, akik még a régi rendszer szerint végezték gyógyszerészi tanulmányaikat. Ez a miniszteri utasítás arról is
oldattal visszamér jük. «
intézkedik, hogy fenti idéíponton túl gyógyszertár veze»1 ml 0,0 n ezüstnitrát-oldat 0,5514. (mg tésére jogosító appr0bációs vizsgára senki sem bocsátható.
lg 74744) klorálhidrátot (CC13CHO, H 20) .jelez.« Ezzel a mi vonalunkon lényegében felszámolódik, ami
' A meghatározás során vízgőzzel Ie?esztill_álju_k a régi kiképzéssel kapcsolatban fennáll.. Ahogyan még
a készítményből a klorált, amely vrzben 1smet 1948-ban lezárult a nemokleveles gyógyszerészek tanulmányainak befejezése és most legutóbb szakmunkások
hidrátot képezve feloldódik. A vízzel pont.?san lettek 58-an azok közül, akik legalább 10 éve dolgoznak
higífott, klorálhidrátra mintegy 0,4%-os torzs- gyógyszertárakban és -tanfolyamon nem vettek részt
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A főgyógyszerészek hatásköre és feladatai
Az egészségügyi minisztériumi utasítás, amely a főgyógy
szól, pontokba szedve felsorolja mindazokat
a jogokat és kötelességeket, amelyek a főgyógyszerészeket
megiHetik, illetve terhelik
Annak ellenére, hogy a főgyógyszerészi rendelet a
főmérnöki rendelethez hasonló célkitűzéssel és annak
mintájára készült, a végrehajtása sokkal bonyolultabb,
mint a főmérnöki rendeleté és sok kérdés csak bizonyos
idő után, a gyakorlati alkalmazás során fog tisztázódni.
Ennek oka az, hogy a főmérnöki tevékenység egyértelmű
és egyirányú: a termelés műszaki vezetése. A főgyógy
szerész azonban a gyógyszertár és gyógyszerraktár összetett
munkája következtében sokrétű és többirányú, egymástól
eltérő jellegű tevékenységet kell, hogy folytasson A termelő
üzen1, amelynek szakmai vezetője a főmérnök, egyszerűen
nehéz- vagy körinyűipari, kitermelő vagy feldolgozóipari
üzem. Ezzel szemben a gyógyszertár közegészségügyi
intézniény is, kereskedelmi vállalat is, sőt kisüzemi méretekben termelő üze1n is A gyógyszerraktár pedig a nagykereskedelem elosztó funkcióját végzi Ezért nehezebb
feladat a főgyógyszerész hatáskörét és feladatait meghatá·rozni, mint a főmérnökét
Könnyebbé válik a feladat, ha további párhuzamot
keresünk és találunk is. A Belkereskedeln1i Minisztérium
a kereskedelmi vállalatok áruforgalmának jobb lebonyolítása és a felelőssé5 biztosítása érdekében rendeletet bocsátott
ki a vállalatok igazgató helyetteséről. Ha ezt a rendeletet
a főmérnöki rendelettel egybevetjük, sokkal világosabb és
határozottabb formában tűzhetjük ki a főgyógyszerészek
hatáskörét és feladatait. Ezek szerint a főgyógyszerész
az igazgató első helyettese mindazokban az ügyekben,
an1elyek nen1 tartoznak a főkönyvelő hatáskörébe. A vállalati számvitel, a mérleg, pénzügyi terv, létszátnkeret és
béralap, a pénzügyi fegyel_em betartása a főkönyvelő
hatáskörébe tartozik A főgyógyszerész, mint az igazgató
elsó helyettese, az igazgató távolléte esetén a vállalat
egész mlíködését irányítja és azért saját sze1nélyében egyénileg felelős Ilyen esetekben az igazgató jogait gyakorolja
és hatásköre kiterjed azokra az ügykörökre is, <l:!nelyek
egyébként kizárólag a főkönyvelőre tartoznak. Ugy az
előbbi, mint az utóbbi esetekben a f@gyógyszerész csak
az igazgató felhatalmazása alapján .adhat utasításokat
és intézkedhet, kivéve az osztálya és a közvetlen beosztottjai részére kiadott utasításokat.
Mindenképpen intézkedési jogot biztosít a rendelet
a főgyógyszerésznek az a_nyaggazdálkodás, a szakellenőrzés és a gyógyszerraktár ügyeiben. Ez az intézkedés
az-onban csak az igazgatóval egyetértésben történhet.
A főgyógyszerész az igazgatóval együtt, vagy annak távollétében egy második jogosult személlyel együtt a M N B.
és a Beruházási Bank felé aláírási joggal rendelkezik. A Vállalat postájának a főgyógyszerészi hatáskört érintő területén
az igazgatóval együtt gyakorolja az aláírást.
Ezek után rátérhetünk a főgyógyszerész munkakörének
pontosabb meghatározására: Nagyon tö111ören meghatározva a főgyógyszerészek munkakörébe tartozik mindaz,
ami a magasszínvonalú szocialista gyógyszerellátást
biztosítja. A jó gyógyszerellátás természetesen nen1 kizárólag anyagellátási kérdés Kétségtelénül döntő jelentőségű,
hogy minden időben elegendő mennyiségű gyógyszer
álljon a gyógyszertárak és a gyógyszerraktárak rendelkezésére, de legalább olyan jelentőségű magának az anyagnak a rninőség-e, a gyógyszertárnak és r:·yógyszerral tárn~V.
mint a munkahelynek az elhelyezése, állapota, berendezese
és felszerelése, és végül, de nem utolsó sorban, a gyógyszereket elkészítő, vagy kiszolgáltató, a gyógyszerek minő
ségét ellenőrző szakkáderek szakmai képzettsége és megbízhatósága. Ezek a kérdések határozzák meg a főgyógy
szerész kiterjedt tevékenységi körét.
A kérdéseket sorra véve, először a gyógyszertárról,
mint munkahelyről beszélve, le kell szögeznünk, hogy
a főgyógyszerész feladata:
1. A_ gyógyszertárhálózat fejlesztésével való fo_gla,Ikozás. Ebbe a munkába bevonja a szakfelügyelőket ts es
megállapítja, hogy a Vállalat területén megfelelő-e a gyógyszertárak száma és elhelyezése„ A jövő fejlődésének irányát
és mértékét megismerve, a Párttal, a ·Tanáccsal és <i:Z SZTKszerész_ekről

val e::ryetértésben
nleghatározza a létesítendő új gyógyszer:..
0
tárak helyét és számát. Megállapítja, hol van szükség áthelyezésre akár a rossz elosztás, akár a meg nem felelő
helyiségek miatt. Elkészíti a Vá!lalat hálózatfejlesztés.i
tervét a következő tervidőszakra, de egyben hosszúlejáratu
perspektivikus hálózatfejlesztési tervet is készít Ennek
a munkának a végrehajtásában a szakfelügyelőre támaszkodik
2 A szakfelügyelők munkájuk megkezdésekor első
feladatként kapták a gyógyszertári kataszter felvételét,
amely a Vállalatok kötelékébe tartozó összes gyógyszertárak elhelyezésére, helyisé_geire, berend_ezésére és felszerelésére vonatkozó adatokat egybefogja. Ezeknek az
adatoknak felhasználása és a további célkitűzések n1eghatározása most már a főgyógyszerész feladata. Ebben
a munkában ·is a szakfelügyelőre támaszkodva sürgősségi
-sorrendet állít fel abból a célból, hogy a felkartotékozott
hiányosságo~at akár a gyógys;ertárak helyiségeire,
akár a berendezésekre vagy felszerelesekre vonatkozzanak
azok - a fontosság és sürgősség sorrendjében köszüböljék
ki. A főJ:yógyszerésznek rövid időn belül a területen működő
minden eayes gyógyszertár minden jellemző adatát alaposan
ismernie ic.kell és tudnia kell, hogy a gyógyszertárak jó
működése és az általános színvonal emelkedése érdekében
1nely feladatokat kell sorrendben megoldani. A felvett
adatok azonban nem holt anyagot jelentenek, hanem
állandóan folyamatosan ellenőrizni kell a gyógyszertárakat,
hogy az újonnan felmerülő hiányosságokat vagy szükségleteket is felkartotékozzák. Ebből a szempontból természetesen a fejlődés-szabta követelményeket is figyelembe
kell venni. Itt elsősorban az V. Magyar Gyógyszerkönyv
megjelenésére célzok, amely nyilvánvalóan a gyógyszertárak berendezésére és felszerelésére vonatkozólag újabb
követelményeket fog szabni. E követelmények felmérése és a megszabott határidőre történő kielégítése a
főgyógyszerész , hatá~köré~e tartozik J?nnél a kérdésn~l
figyelembe ke!l venni azt 1s, hogy a gyogyszertárak profiljában forgalmi körében a további eltolódások milyen hatással v~nnak a gyógyszertár berendezésére és felszerelésére
és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket is meg
kell tenni. Folyamatosan és természetesen hosszabb időre
elosztva ki kell küszöbölni a gyógyszertárakból azokat
az eszközöket és berendezési tárgyakat, amelyek u·y2n
ezidőszerint még biztosítják a zavartalan gyógyszerellátást,
de elavultak és nem felelnek meg a magasabb színvonallal
járó követelményeknek. Oda kell hatni, hogy a pénzügyi
keret adta lehetőségeken belül minél rövidebb idő alatt
minél tökéletesebb és kifogástalanabb gyógyszertárhálózat
biztosítsa a dolgozók gyógyszerellátását.
.
3. Ezt a célkitűzést szolgálja a gyógyszertárak szakmai
niunkájának és a gyógyszerkészítés minőségének irányítása
és ellenőrzése A főgyógyszerész feladata, hogy szaktanácsadóként működjék a területen és a gyógyszertárakban
a .szakmai 1nunkával kapcsolatban felmerülő minden
munkában a gyógyszertári dolgozók segítségére álljon.
Ki keJI küszöbölni azt a jelenleg még fennálló hiánycsságot, hogy míg egy és ugyanazon területen egyes gyógy'szertárakban nlár új és modern munkan1ódszerekkel
dolgoznak, más gyógyszertárakban ugyanazokat a munkafolyamatokat elavult és úgy szakmai, mint munkaerő
gazdálkodási szen1pontból kifogásolható módszerekkel végzik. tppen ezért a főgyógyszerész nemcsak szakmai irányítója, de ellenőrzője is a gyógyszertárak szakmai munkájának és ebben a tekintetben nemcsak a szakfelügyelőkre,
hanem a Vállalat többi ellenőreire is támaszkodik, miután
nyilvánvalóan maga nem lehet mindenütt egyszerre jelen.
Szoro'san a szakmai ellenőrzéssel függ össze a gyógyszerkészítésnek és gyógyszerkiszolgáltatásnak minőségi ellenőrzése. Erre -a munkára az egészségügyi kormányzat a szakfelügyelőket állította, a szakfelügyelők ezirányú tevékenységét azonban a főgyógyszerésznek kell felülbírálni és
ellenőrizni. Oda kell hatnia minden főgyógyszerésznek,
hogy az ő működési t~rületén röyi~ i_d.ön belül t,elje~~n
megszűnjön, vagy legalabb is _a mtn1mallsra redukalodJek
a magisztrális gyógyszerekkel szembeni minőségi kifogás.
Kétségtelen tény az, hogy a szakfelügyelők munkábaállítása
óta az ilyenirányú kifogások százalékaránya nagymértékben

csökkent Ez nlegállapítható úgy .az SZIK által eszközölt
mintavételezések eredményéből, mint a szakfelügyelők
vizscráJataiból. De a helyzet még mindig nem kielégítő
és fovábbi sürgős javulásra van szükség . A gyógyszertárakban vett mintákból és az azokon végzett vizsgálatokból kell következtetéseket levonnunk_- a Gyógyért és a
termelő üzemi minőségekre is, mert a gyógyszertárakban
talált hibák teszi'< lehetővé, hogy a termelő üzemi hibákat
is felfedjük és ezzel az illetékes szerveknek lehetővé tegyük
a hibák kiküszöbölését.. Ebben a tekintetben különös nyomatékkal ajánlom a főgyógyszerészek és a szakfelügyelők
figyelmébe, hogy ne térjei1ek az észlelt hibák fölött napirendre azzal, hogy annak forrása a gyógyszertáron _kívül
van, hanem a hibákat jelentsék felettes szerveik felé, mert
így tehetjük a gyógyszerellátást még jobbá és kifogástalanabbá.. A gyógyszertárak anyagraktározási módszereit
gondosan ellenőriztessék és erre vonatkozólag általános
sze1npontokat, esetleg az egyes gyógyszertárak különös
viszonyainak ismeretében esetenkénti szempontokat adjanak meg. De legalább ilyen .gondot fordítsanak a megyei
gyógyszerraktárak szabályszerű raktározási kérdéseire és
szerezzenek .érvényt a raktározásra vonatkozóan kibocsá·tandó országosérvényű utasításoknak. A hibákat itt is
fedjék fe! és azokat a hibákat, amelyeknek forrása hanyagság, vagy rossz munkaszervezés, vagy szak1nai tudatlanság,
azt mindenre való tekintet nélkül haladéktalanul_küszöböltessék ki, 111íg azokat a hibákat, melyeknek rríegszüíltetése
egyúttal költségkihatással jár, folyamatosan a Vállalat
pénzügyi terveinek megfelelő sorrendben szüntessék meg.
A főgyógyszerész feladata, hogy a VáHalat pénzügyi
vezetőinek szempontokat adjon a tervezésre vonatR:ozól;ig
és ezért sose elégedjen meg azzal a válasszal, hogy az egyik
vagy másik feladat nlegoldására nincs fedezet, hanem maga
is győződjék meg arról, hogy a pénzügyi vezetők leleményessége, a feladatok helyes felismerése nem nyit-e meg
olyan forrásokat, amelyek alkalmasak a kérdések megoldására. Általában a pénzügyi vezetőkkel való együttműködés, a pénzügyi vezetők részére szempontok nyujtása
a főgyógyszerész mindenkori kötelessége, ak4r a gyógyszertári hálózatról, akár anyaggazdálkodási vagy létszámkérdésekről legyen szó
4 A jó és folyamatos gyógyszerellátás érdekében
a szakelőadóval együttmlíködve irányítja az anyagtervkészítést, a törzskészletek kialakítását, általában véve
a készletgazdálkldást. A gyógyszertárvezetőknek ebben a
tekintetben értekezleteken vagy helyszíni kiszállásokon
a legmesszebbmenő segítséget nyujtja. trvényt szerez
a felettes szervek részéről kibocsátott anyaggazdálkodási
intézkedéseknek. Az erre a területre állított vá!lalati dolgozókkal együtt gondoskodik arról, hogy a gyógyszertárakban elegendő és jól szortírozott árukészlet legyen anélkül,
hogy inkurrencia-képződés álljon elő. -Az anyaggazdálkodással kapcsolatos munkája. nemcsak a gyógyszertárakra,
hanem a megyei gyógyszerraktárakra is kiterjed, amelyek
beszerzési és elosztási munkáját, készletgazdálkodását
a raktárvezető és szakelőadó segitségével irányítja és ellenőrzi. A raktárvezetőt mind fokozottabb mértékben vonja
be az anyaggazdálkodás elvi kérdéseibe is, hogy e.zzel
az elosztó szerv közelebbi kapcsolatba kerüljön a gyogyszertárakkal és munkáját az összefüggések ismeretében
·
lássa el.
5. A munkaetőgazdálkodás területén szakszempontból
nyujt segítséget a személyügyi előadónak ·és ez nemcsak
az egyes gyógysz:rtárak munkaerőv,el törté~ő, ~~l)'.'es
ellátására vonatkozik, hanem a szakkaderek m1nős1tesere
is. A munkaerő helyes és arányos elosztásának i<:érdés~t
az összes szakközegekkel és ellenőrökkel együtt vizsgálja
meg és közli észrevételeit "a személyügyi előadóval. .Javaslatot tesz a meg nem felelő szakkáderek kicserélésére,
egy-egy felbukkanó új, tehetséges káder megfelelő területen
történő foglalkoztatására, vagy nagyobb feladatokkal való
megbízására.
6. A káderek fejlődése érdekéb.en a Vállalat területén
egyb,efogja és irányítja a szakmai oktatást és a szakmai
továbbképzést. Ez többirányú és nemcsak i gyógyszerészek
továbbképzését foglalja magában, hanem a középkáderekét
is, ezenkívül a vállalatok központi dolgozóinak a gyógyszerészi szakismeretek alapjainak elsajátításában is segítséget nyujt.. Ezzel módot ad arra, hogy a számviteli és
más dolgozók is úgy végezzék saját -területükön munkájukat,
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hogy ismerjék a gyógyszertárak sajátos feladatait és munka.körét.
7. A főgyógyszerész feladata, hogy a társadalmi szervekkel, a Tanács V. B. egészségügyi osztályával, az orvosi
szervezetekkel, társadalombiztosítási szervekkel a kapcsolatot a jó gyógyszerellátás és a helyes tájékoztatás érdekében
fenntart3a.
,Meg.gy~ződésünk, hogy , minden kinevezett főgyógy
szeresz erz1 a feladat nagysaga mellett annak megtisztelő
voltát is és ennek tudatában fogja munkáját elvégezni,
me;t az egészségügyi kormányzat a megye területén a jó
gyo~yszere!Iátásnak gazdájává és felelősévé tette a főgyógy
szeres2:t - és a do.lgozó nép egészségvédelme szempontjából
nem kis fontoss~gú terület a gyógyszerellátás. De a munka
jó e;vé;zésón~k ~?;yik alapfeltétele, h)gy e~yetlen főgyógy
sz~resz se eléged)~k meg eddigi tudásával, hanem állandóan
fejlessze szakmai es eszmei-politikai képzettségét. Különösen
ez ~~?~.bi t~re~ sok behozni való van, mert ahhoz, hogy
a.~1tuzott celt es a munka egyes területei közti összefüggést
vllagosan lássák, hogy kádernevelő munkájukat maradékt~lanul el tudják végezni, magasfokú ideológiai tájékozottsagra van szükség.
A főgyógyszerésznek minden egyes vállalati dolgozóval
együtt éreznie és tudnia kell, hogy a szocializ1nus építése
teré!1 nem kis feladatot bíztak rá. A dolgozó néphez,
a nep államához való hűséggel és áldozatkészséggel lássák
el feladatukat Igy, ezzel lesznek méltók ahhoz a példához,
amelyet a magyar munkásosztály, annak vezető ereje:
a Magyar Dolgozók Pártja és nagy vezérünk: Rákosi
elvtárs nyujt mindannyiunknak
Faragó .Sándor

Igazgatói dicséret
»A Gyógyszertári Központ igazgatója a gyógyszerellátás dolgozóit, beleértve a Budapesti Gyógyáruértékesítő Vállalat dolgozóit, igazgatói dicséretben részesítette, mert a kiizelmultban a mostoha
időjárás következtében beállott nagy- és felelősség
teljes munkát a vállalatok dolgozói önfeláldozóan
és lelkesen teljesítették. Igen gyakran a gyógyszertári dolgozók maguk is betegen és lázasan álltak
a tár a mellé, és részesítették a betegeket munkájukkal segítségben. Bizonyítja ez a dolgozók
hivatásszeretetét, valamint a gyógyszerészeknek
és a többi dolgozóknak új, szociális öntudatát
A gyógyszertárhálózat dolgozói ezzel hozzájárultak
a békeharc sikeres megvívásához és tanújelét adták
annak, hogy átérzik munkájuk és feladatuk
jelentőségét.«

Ju:ta1lmazás. őrömme,J jegyezzük fel, hogy- 0 gyó,gy··
sz.ertári ·munka észsz-erüsítése terül~tén benyuji.oha javaslatát az első egyetemi ha!J.ga:tó
Pontos táblázatot
készítetii a gyakrabban, sőt egyes ritkábban előforduló
gyógyszerekről is, a·melynek haszná latában a .gyakorló
gyógyszerész megállapíthatja: hol számítható a legkistbb kéHilléres tétel és miikor kell azt külön kiszá1mítania? A táblázat Gaskó László IV„ .éves gyógyszerészhallgató munkája, amelyet egy üzemviteli ór-a1 végén
adott áJt 1az előadónalk: Faragó Sándor főgyógyszerész elvtársnak. A következő üzemviteli órán Faragó elvtárs a
Gyógyszertári Központ nevében azzal adta át Gaskó
Lászlónak a kétszázforintos jutalmat, hogy azt ösztön··
zésnek is szánják az egyetemi hai!J.gatók [ elé Kiemelte,
milyen nagy jelentősége van anna·k, ha a mostand _ma·
gasképzettségü egyetemi haHgatóink m'inél előbb bebizonyítják érdekl6'désüket, szeretetüket a gyógyszerészi
Itt üzenjük arZoknak a most végző fiatal
pálya iránt.
kartársainknak, akiknek figyelmét legutóbbi közlésünk
elkerülte: számoljana.k Ratkó Anna miniszter elvtársnő,
a \Törös C-sillag··gyógyszertár megnyitásán elmondott kijelentésével, amely szerint hamarosan közmegelégedésre
rendezik gyógyszerkár·i illetményüket
1

1
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A bidrogénionkoncentrációról
II I A »pH« kolorimetriás mérésének alap ja
Előző

cikkem végén (A Gyógyszerész 1952
évf. 86 . lap) megemlítettem, hogy a pH fogalom
segítségével élesen körül tudjuk határolni azt a
hidrogénionkoncentráció területet, amelyen belül
a metilnarancs (pH -'-- 3, 1-4,4) vagy a fenolftalein (pH= 8,2-10,0) a színét változtatja
Mielőtt e kérdésben továbbmennénk, jegyezzük
meg, hogy van olyan festék is, amely a pH =
l·-13 kémhatás »skálán«belül kétszer is megváltoztatja a színét. Ilyen' pl. a timolkék, amely pH= 1,2
alatt tisztán vörös, pH = 2,8--8,0 között tisztán
sárga; viszont pH = 9,6 felett tisztán kék A
timolkéknek tehát két színátmeneti köze is van
Az egyik a »Savanyú« zónában (pH= 1,2--2,8),
a másik a »lúgos« zónában (pH = 8,0-9,6).
Egyes festékek színváltozásának az oldat
kémhatásával ilyen szoros összefüggése gyakorlatilag igen fontos, mert az illető festék bizonyos
színárnyalatából alkalmas módon következtethetünk a vele megfestett oldat pH-jára (illetőleg
hidrogénionkoncentrációjára, vagyis
szigorúan
körülhatárolt kémhatására). Az ilyen festékek
adott körülmények között jelzik, azaz »indikálják«
az oldat kémhatását s ezért is hívják őket »indikátor festékek«-nek, vagy röviden, de kevésbbé
pontosan csak »indikátorok «-nak
Vegyük szemügyre ebből a szempontból a fent
említett három festéket :
L Egy színú indikátor : fenolftalein (színtelenpiros).
2 . Két színű indikátor : metilnarancs (pirossárga).
3. Három színű indikátor : timolkék (vörössár ga-kék ).
A fenolftaleinnek az egyik módosulata színtelen, a másik vörös . 1 Az oldatban pH = 1-8,2-ig
csak színtelen fenolftalein van, viszont pH =
= 10,0'-!3,0-ig csak vörös fenolftalein
A színátmeneti köz alsó határán (pH = 8,2)
100% a színtelen módosulat és 0% a vörös módosulat, míg a felső határnál (pH= 10,0) a színtelen
0% és 100% a vörös . A pH = 8,2-10,0 szakaszon
belül a színtelen és vörös módosulat arányát és
ennek az aránynak megfelelő gyengébb v. erősebb
vörös színt az l sz. rajzon a színátmeneti közbe
átlósan berajzolt egyenessel tudjuk a legegyszerűb
ben megmagyarázni.

1 rajz. A fenolftalein színátmeneti köze pH= 8,2-10,0
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Ezt az egyenest fogjuk úgy fel, mint két egymással összeillő üveg-ék összeillesztésekor az ér intkező felület határvonalát.
Képzeljük el, hogy a két, tökéletesen összeillő üveg-ék közül az egyik a fenolftalein színtelen
módosulatának oldatával van megtöltve, a másik
pedig a vörös módosulat oldatával. A két éket
illesszük egymásra az L sz . rajz szerinti módon
s gondoljuk meg, mit látunk, ha a pH= 8,2-10,0
jelzésű terület egy kiválasztott pontján nézünk
át az éken . !gy pl. a pH= S,5 értéknél még igen
keskeny a vörös ék, a színtelen ék viszont még
alig vesztett vastagságából. A rajz a két éket felülnézetben ábrázolja s ha ki tudnánk emelni a. papír
síkjából és oldalt tudnánk átnézni rajta (a nyíl
irányában), a pH = 8,5 értéknél már halványrózsaszínt látunk Ez a szín egyre erősbödik,
ahogy a pH = 10,0 felé haladunk, mert a vörös
ék eléri teljes vastagságát, a színtelen ék megszű
nik, ettől kezdve tehát az oldat színe már nem
erősbödik
A színátmenet befejeződött.
A metilnarancs esetében ugyanezt a gondolatkísfrletet egy vörös és egy sárga ékkel végez-·
hetjük el
2

5

pH_,-::7:.-:--:--:'-""c......::7'---+--'-...__
piros·
2

5

6

a,1
2„ rajz A metilnarancs színátmeneti köze pH= 1,1-4,4

A 2 rajzból látjuk, hogy oldalról atnézve az
összeillesztett ékeken a pH = 3, 1 értékig csak
vörös színt, a pH = 4,4 fölött csak sárga színt
látunk Vegyük azonban a pH = 3,5 értéket.
Itt a vörös ék vastagsága kb.. 2/3-ra csökkent
és az 1/3 vastagságot már a sárga tölti ki Atnézetben az oldat már nem tiszta vörös, hanem sárgásvörös . A pH = 4,0 értéknél ezzel szemben kb.
fordított a helyzet : a rétegvastagság 2/3-át sárga
ék, 1/3-át a vörös ék teszi ki s ezért átnézetben az
oldat vörösessárga . Kb a pH= 3,8 táján a két
réteg egyforma vastag, tehát 50% vörös és 50%
sárga módosulatú metilnarancs van jelen, ezért
látunk narancsvöröset s ei lesz a metilnarancs
ú . n . »átmeneti« színe.
A timolkéknek a savi zónában lezajló színátmenetére (pH = 1,2-2,8), vörösből a sárgába
1
E cikk k~re.tén túlmenne, lla arról beszélnénk, hogy
a fenolftalein minő változásokon megy át, mikor a színe
megváltozik. Hasonló mód a többi indikátornál is nyitva
hagyjuk azt a kérdést, hogy a más színií módosulat keletkezése egyszerií ionképződés-e lényegében, tehát disszociációs probléma-e vagy pedig molekulán belélli (intramolekulás) szerkezeti változásokkal van egybe kötve!

való átmenetre, a metilnarancsra elmondottak
érvényesek A lúgos zónában lezajló színváltozása
(pH= 8,0-9,8), a sárgából a kékbe, viszont a
3. sz. rajz szerint egy sárga és egy kék üveg-ék
segítségével képzelhető el; !gy pl. pH = 8,8-nál,
ahol egyforma vastag a sárga réteg is, meg a kék
réteg is, 50% kék és 50% sárga módosulat van

míg az oldat pH-ja el nem éri ezt a pH értéket.
A nagyobb pH érték után írt szín viszont a festék
színe az utóbbinál nagyobb pH-jú (tehát alacsonyabb hidrogénionkoncentrációjú közegben
Tirnolkék
Benzilnarancs
Metilnarancs
Metilvörös
Brómtimolkék
Lakmusz
Fenolvörös
Timolkék
Fenolftalein
Timolftalein
Alizarinsárga GG
Tropeolin 0

8,0
J rajz A timolkék másod'k

színátmen~ti

köze pH= 8,0-9,8

egymás mellett s ennek következtében zöld színt
fogunk látni. pH 8,8-tól a pH = 8,0 felé (visszafele) haladva a sárgászöldből a zöldessárgán keresz„
tül visszajutunk a tiszta sárgába . A pH = 8,8-tól
felfele viszont a kékeszöldből a zöldeskéken keresztül a pH = 9,6-nál eljutunk a tiszta kékhez.
Az említett festékek színátmeneti közében
a színváltozás tehát árnyalati finomsággal megy
végbe. fgen finom optikai (kolorimetriás) mérések
és elektromos (potenciometriás) mérések egybevetéséből elvileg pontosan megállapítható, hogy
melyik színárnyalatnak milyen pH felel meg.
Ilyen természetű vizsgálatot valamennyi sav-lúg
jelző festéknél elvégeztek. Megállapították ezek
színátmeneti közét és utóbbinak alapján összeállítottak olyan indikátor-sorozatokat, melyek színátmeneti közükkel lényegében a teljes pH-területet
felölelik. Egy ilyen indikátor-sorozatot láthatunk
az L táblázatban.
Az !. táblázatban néhány fontos festék a
színátmeneti köz pH-jának növekedő sorrendjében van csoportosítva. A kisebb pH érték előtt
feltüntetett szín az illető festék színe mindaddig,

Tt'tnolktik

pH-Indikátorok
vörös pH = 1,2- 2,8
sárga
2,1- 3,4
sárga
vörös
3,1- 4,4
sárga
vörös
vörös
4,5- 6,2
sárga
sárga
5,8- 7,8
kék
vörös kb. 6,0- kb . 8,0
kék
sárga
6,5·- 8,3 vörösibolya
8,0- 9;8
kék
sárga
8,2-10,0
piros
színtelen
színtelen
9,3-10,5
kék
s~rga
9,7-11,7 barnásvörös
sarga
11,0-13,0 barnásvörös
1. sz. táblázat

Az !. sz. táblázat adatainak grafikus ábrázolásából (lásd 4 . sz . rajz) még jobban áttekinthető,
hogy az ott felsorolt indikátorok milyen kémhatásterület pontos felismerésére alkalmasak. A színátmeneti közt az előző rajzok mintájára átlós vonallal
jelöltem. Félreértések elkerülése végett azonban be
kell vallanom, hogy a lakmusz! csak úgy becsempésztem a többi indikátor közé, mert az valójában
nem használható pontos pH-mérésre, durva a színátmenete . Annak tájékoztató eldöntésére azonban,
hogy valamely oldat lúgos, semleges vagy savanyú-e,
azonban. igen alkalmas a lakmusz, mert amint a
4. sz . rajzban is látjuk, színátmeneti köze éppen
a semleges pontban (pH = 7) feleződik. E sajátsága
miatt nem nélkülözheti mindmáig a kémiai analízis
A többi indikátor esetében ugyanis a színátmenet felezési pontja nem esik egybe a pH =
= 7-tel, a valódi semleges ponttal.. Az. ilyen indikátor átmeneti színe tehát nem fog valódi semlegességet jelezni (!gy pL a metilnarancs átmeneti
színe a pH= 3,7-nek megfelelő kémhatást jelenti.)
A 4. sz. rajzban a lakmusz fölött írt indikátor ok
átmeneti színe mindinkább a savi »zónába« helyező.dik át s ennek következtében »lúg«-színük már
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a savi »zónába« megkezdődik (pl. metilnarancs
esetében pH = 4,4-nél). A lakmusz alatt felsorolt
indikátorok átmeneti színe (a színátmeneti felezési
pH-jának megfelelő szín) viszont a lúgos területre tolódott át s ennek következtében pL a fenolftaleinnek a »savi« színe már a gyengén lúgos
»Zónában« (pH = 8,2) kezdődik.
Az 1 sz. táblázat, ill a 4 . sz rajz alapján
sokat lehetne beszélni arröl, hogy a különböző
erősségű savak és bázisok titrálásához milyen
meggondolás alapján választjuk meg az indikátort
Itt csak egy gondolatra utalhatok A savanyú
sóröl és bázisos sóról írt cikkekből (A Gyógyszerész
1951 évf. 251 és 275. lap; 1952 . évf. 15 és 41. lap)
világosan láthattuk, hogy a szabályos sök kémhatása a hidrolizistől függ. Ideális indikátor az,
amelyik éppen azt a pH-t érzi, amelyet a titráláskor keletkező só hidrolizise termel. Helyesen fogva
fel a kérdést, a sav-lúgmérés (titrálás) tehát
lényegében a titrált oldat pH-jának beállítása
a használt indikátor átmeneti színére, a mérő
oldat segítségével (Nem tartozik ide, de. még
sem szabad említés nélkül hagyni, hogy a színátmenetet a mérőoldat utolsó cseppje vagy hígabb
mérőoldatoknál pl. 0,1 n, 0,01 n stb utolsó cseppjei,
hozzák csak létre !)
A színátmeneti közben tehát az indikátor
a pH változás mértékének megfelelően változtatja
a színét. Ebből viszont az következik, hogy ha
az oldathoz olyan indikátort teszünk, amelynek
színátmeneti közébe esik az oldat pH-ja, az indikátorral megfestett oldat színárnyalatából 0,1-0,2
pH egységnyi pontossággal lehet következtetni
az oldat pH-jára. Nagy pH változás (pi 1 pH
egység) minden összehasonlítás nélkül megállapítható, kisebb pH változások nyúmonkövetése azonban a színnek csak árnyalati fokozatokba történő
megváltozása miatt összehasonlítás nélkül nem
megbízható Durvább összehasonlítás célját szolgálják (s ez kb. 0,5 egységig meg is felelő) nyomtatott színes táblázatok, melyek az indikátor
sorozatokhoz vagy a többféle indikátorból összekevert ú. n »univerzál«-indikátorokhoz (i!L indikátor-papírokhoz) vannak mellékelve. Gyakorlatilag azonban a legmegbízhatóbban úgy aknázhatjuk ki a festékindikátor segítségével történő
pH-megállapítás lehetőségeit, ha a vizsgált oldat
mellett ugyanakkor igen pontosan ismert pH-jú
oldatokhoz is adunk a használt indikátorból.
Utóbbi oldatokból 0, 1 pH fokonként emelkedő,
i!L csökkenő sorozatot állítunk össze s kikeressük
ebből azt a színárnyalatot, amely az eredetileg
vizsgált oldalunknak ugyanezzel az indikátorra!
adott színével azonos . A pH-sorozat azonos színárnyalatú tagjának a pH-ja lesz a vizsgált oldalunk pH-ja is
A pontosan ismert hidrogénionkoncentrációjú
oldatok több évtizede ismeretesek és használatosak
»Puffer« vagy »tompító«-oldatoknak hívják őket, remélhetőleg nemsokára külön helyet foglalnak
majd el a gyógyszerészi laboratóriumban is. Atompító (»puffer «)-oldatok elkészítése, annak ellenére,
hogy segítségükkel 0,01 pH egységnyi pontosságú
oldat is beállítható, aránylag egyszerű . Alig vala-
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--mivel haladja csak meg a gyakorló gyógyszerész
eddigi laboratóriumi készségét Ezt a kérdést
azonban már át kell engednem a továbbképzéssel
kapcsolatos, készülőfélben levő brosúráknak Karlovitz és Mittelmann kartársak tollából megjelenő
füzetecske foglalkozni fog nemcsak a tompítóoldatok, hanem tömören és szabatosan az egész
hidrogénkitevő kérdésével is
Ez a kis cikksorozat valójában csak beharangozó kívánt lenni és célját elérte, ha kartársaim
érdeklődését sikerült úgy felkeltenem, hogy nem
érzik lehetetlennek a pH-val kapcsolatos tudnivalók elsajátítását

Magistei

A vezetők felelőssége a káderek neveléséért
Simon Lajos miniszterhelyettes elvtárs a »Népegészségügy« 3 számában megjelent cikkéből
i>Az egészségügyi dolgozók legfontosabb feladata az, hogy hazánk szocialista gazdasági
alapjain építse fel a szocialista egészségügyet
Népgazdaságunk egyes ágai és az egészségügy
szoros kapcsolatát és kölcsönhatását az fejezi ki
legjobban, hogy dolgozóink egészségvédelmének,
elősegíthet
munkaképességének
biztosításával
jük dolgozóink munkaerejének fokozását Amilyen mértékben tudjuk dolgozóin,k munkaképességét megvédeni, az egészségügyi ártalmaktól
megóvni, olyan mértékben tudjuk a termelékenységet az iparban, mezőgazdaságban és népgazdaságunk egy-egy ágazatában emelni. Természetes tehát, hogy az egészségügyi káderpolitikának egyik központi kérdése a szocialista
egészségügy megteremtéséhez szükséges, politikailag szilárd, öntudatos, magas szakmai tudással rendelkező káderek biztosítása Meg kell találnunk azokat az öntudatos egészségügyi dolgozókat, akik minden erővel készek és akarnak
szocialista egészségügyünk megteremtéséért dolgozni. Nevelnünk kell dolgozóinkat a szocialista
építő munkára, fejleszteni kell szakmai tudásukat, áldozatvállalásukat és olyanná kell formálni
az egészségügyi dolgozókat is, mint amilyenek
nagy példaképeink, a szovjet egészségügyi dolgozók. Tudjuk, hogy máról holnapra az emberek
tudatából nem lehet a mull hagyományait és
szokásait kiirtani, tehát szívós, kitartó és tervszerű káderrnunkát kell végeznünk annak érdekében, hogy dolgozóink felfogását, világnézetét
gyökeresen megváltoztatva, alkalmassá tegyük
őket a szocializmus építésének nagy munkájára.«

Adatok a hánytatógyökér-kivonat készítéséhez
Közlemény a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszereszeti Intézet es Egyetemr Gyógyszertár laboratóriumából (Igazgató· Dávid Lajos dr. egyetemi tanár)
lr ák: Dávid Lajos ch. és Paluska Olga
Amint isn1eretes, a hánytatógyökérből több külföldi
gyógyszerkönyv kivonatot készíttet azon célból, hogy az
orvos által felírt forrázatot a kivonatból egyszerű vízzel
történő hígítással készítse el a gyógyszerész. A törekvés,
hogy a forrázatokat, főzeteket tömény készítményekből
egyszerű hígítással készítsük, elég régi eredetű. Ha a magyar
gyógysz~rkönyveket nézzük, azt látjuk, hogy a II. gyógyszerkönyv a forrázatok, főzetek készítésére Semilyen utasítást
ne1n ad, ellenben a I I L és IV. gyógyszerkönyvekben a
készítésre vonatkozó határozott utasításokat találunk
Hogy a II._ gyógyszerkönyvben ·erre nincs semilyen utasítás, könnyen érthető, hiszen az azt .megelőző gyógyszerésznemzedék még teljes mértékben ragaszkodott az
akkor fennálló gyógyszerkészítés gyakorlat_i szabályaihoz.
Már a II gyógyszerkönyv megjelenése után, az ismeretek
fejlődésével egyik-másik gyógyszerész több új gondolatot
vet fel. Igy foglalkoztak azzal is, hogy a hosszabb.id_őt
igénybevevő forrázatok, főzetek _____;._főképpen időszakonkérit
a nagyon gyakran rendeltek - készítési idejét megrövidítsék. Ennek keresztülvitelére szinte önként adódott _a forrázatok, főzetek előkészítése tömény alakban, árTielyből
rendeléskor néhány perc alatt elkészíthető volt a r.endelt
gyógyszer Ez a törekvés mindin,kább tért hódított, amit
legjobban bizonyít a I 11. gyógyszerkönyv idevonatkozó
rendelkezése: )Jfonázatot vagy főzetet sűrített alakban
készletben ne- tarts <{
A IV. gyógyszerkönyv még világosabban adja ineg
a rendelkezést: J>Főzetek, forrázatok rendeléskor készítendők.<{ Örvendetes, hogy ez a fontos kérdés tudomány.os
vonalra terelődött. Annak megoldása nem marad ·többé
zártkörben és a tapogatózás homályában, hanem tudományos egyének veszik kezükbe annak eldöntését : lehet-e,
s ha igen, milyen módon, tömény forrázatokat, főzeteket
készíteni, amelyekből a szabályszerű úton előállítottakhoz
hasonló, illetve azonoshatású forrázatokat, főzeteket nyerhetünk?
Tekintettel a hánytatógyökér fontosságára, megvizsgáltuk: lehet-e a gyökérből olyan összetételű kivonatot
készíteni, amelyből egyszerű oldással hatásos készítményt
lehet nyerni, s amivel a forrázat készítésére szükséges
időtartam nlegrövidíthető?
Mindenekelőtt rá kell mutatnunk J>Adatok az ipecacuanha gyökér forrázat, ill. főzet
alka!oidatartalmához« c. dolgozatban foglaltakra. (Dávid
L.: Gyógyszerészek Lapja, 1924. Pharn1azeutische Ztg. 1924.)
Amint ismeretes, a gyökér a!kaloidatartaln1a 100% osan
kivonható és a főzetbe vihető, ha a, főzéshez használt
vízhez 10~,~-os sósavat elegyítünk Annakidején a dolgozat
komoly visszhangra talált és pl. a svájci gyógyszerkönyv
l
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drogokból készítendő forrázatok,
hogy az eredményesebb
kivonás céljából a vízben adott mennyiségű citron1savat
kell oldani Kétségtelenül Dávid akkori megállapításai
eredményének tekinthetjük azt is, hogy néhány gyógyszerkönyv sósav jelenlétében kivonatot készíttet a hánytatógyökérből, s ezt forrázat készítésére alkalmazza Ismeretes,
hogy a hánytatógyökér keményítője szerepet játszik a
hatásban Ez azt mutatja, hogy a kivonatnak olyan összetételűnek kell lennie, hogy abban jelentős mennyiségben
legyen keményítő is. Már eleve kitnondhatjuk, hogy azok
a kivonatok,. amelyek szesszel készülnek, keményítőt
nem tartalmazhatnak, tehát forrázat készítésére nem
alkalmazhatók Ez az eset áll fenn a hánytatógyökérfestvényre, az abból készített forrázatra is
Kísérleteinket két csoportra osztva végeztük Az első
csoportba tartoznak azok a száraz kivonatok, amelyeket
sósav jelenlétében szeszes kivonással készítettünk ; a második csoport tagjait sósav jelenlétében egyszerű víz_zel történő
hevítéssel állítottuk elő. A szeszes kivonásnál 43, 70,
és 80%-os szeszt alkalmaztunk. A sósavat minden esetben
éppen elegendő inenn:Yiségű szesszel elegyítve a gyökérporhoz kevertük duzzasztás végett, és így _vittük perkolálás
alá Az alábbi táblázat e kísérleteinket foglalja össze.
A szeszes kivonatokat következő módon készítettük
A gyökeret IV-es finomságú porrá alakítottuk és ugyanannyi súlyú. tisztított homokkal (IV), 1najd a duzzasztó
folyadékkal kevertük el, IV-es számú. szőrszitán átbocsátottuk és 2 óráig sötét helyen állni hagytuk. Ezután
perkolátorba helyeztük s a táblázatban jelzett kivonó folyadékokkal perkoláltuk. A perkolálást akkor fejeztük be,
amikor már a lecsepegő kivonatfolyadék 10 nil-ében alkaloida nem volt kimutatható. Az egyesített kivonatfolyadékokat meg-szűrtük, majd vákuum alatt a szeszt teljesen
elűztük. A.z így nyert tömény vizes kivonatfolyadékot
sötét, hűvös helyen 24 óráig ülepítettük, n1ajd centrifugáltuk. A centrifugacsőben visszamaradt anyagot vízzel
többízben kin1ostuk, mindannyiszor centrifugáltuk. Az. így
nyert vizes kivonatfolyadékokat megszűrtük és vákuun1
alatt szárazra párologtattuk. A szárazmaradékot exszikkátorban teljesen megszárítottuk. A szárazanyagot porítottuk (\') és homogenizálás ut_án alkaloidatartalmát ineghatároztuk. A meghatározást a· IV. gyógyszerkönyv mód~ere szerint (Ipecacuanhae radix) hajtottuk végre azzal
a különbséggel, hogy 2 ml 10%-os an1monia helyett 2,3 n1l-t
alkalmaztunk az alkaloidák leválasztására. Egyéb tekintetben a gyógyszerkönyv szerint jártunk el A tön1ény kivonatok titrálásakor egy meghatározáshoz 0,4 g-ot használtunk
az

főzetek

13 g 70 % szesz
12 g 10% HCI
16 g 80 % szesz

9

o'Yo_~zesz

VIZ

aa

8 57
1

,

9 56
1

40,96

'

j

12,54

1

23,43
1

~--"--1--1----- ,----1. ---1 ~---7_0°!S szesz ,-- _9,~-~; ___~:_9~-- -~~~~?_! ~:~~- 1__ _7~~~-

__

70% szesz
80% szesz

9,05
8,35

8,80
8,80

39,82
36,74

j

13,68

25,57

f----- - - - j

16,76

31,32

A GYÓGYSZERÉSZ

A GYÓGYSZERÉSZ
l !,

7 á b l áz at

1 Kivonás

Kivonás alá vitt i alá vitt
gyökér
' gyökér

------------ _ _ !

E
"' 1

N

E

J,

1
1'

1

2°/o ÖSSZ··

Duz- 1
. [ ÖSSZ- ! alkaloida„
zasztó
mennyi- - lk 1 .d ~ tartalonua
folyadék,
'ge
a a 01 a- átszámí5
~
g- an

3,75 g 10% HCl
ad 400 g víz
mosás 100 g víz
8 _g IO~{i HCI
ad 800 g víz

l

1

- ---- ----1---,
---~

10

2,06

-5-

25

I

·--,--;,~-1
!

25,75

10,3.. ~-!.·-.---j

l---;~o-1-!-~,1-251

1

1

1
ll

1

_ _ _ _

1

j
,

;,;~á~ ~~~g ~~1
;;,d0 s!á~og03 ~ízvíz

1

0; b
:o· an

!

'

-

tejcukortott gyokerpor es a
ial Zoj -ra nycrt20/o·OSa.lkaloidatartahuü kivonat
1
mennyisége közötti
különbség
1sége g-ban ,

i
1

!

1

1

6,35

6,12

19,43

1
1

!

1

11,10

.

;~52foJ 0i°ví~Cl

1nosás 1000 g víz

1

j

1

14,195

j 42,21
_ _ __

1

27,58

•'.

1

il

4 80 1

_1 1, 5 ~.

4,97

3,82

j

1

6,045

1

17,97

___I

21,965

3,44

~-~-ban

g-ban

___1 ___j

5 1
ad\ oJo ~Z':ízHéí-mosás 500 g víz
,

el.. A tömény kivonatot azután tejcukorporral 2o/0 -osra
higítottuk fel. A hígított kivonat alkaloidatartalmát is
n1eghatároztuk, de egy meghatároz/3.shoz annyi gramm·ot
tnértünk, mint amennyit a gyógyszerkönyv a gyökérből
leméret, azaz 2,5 g-ot.
Az I. számú táblázat a szeszes kivonatok eredményeit
n1utatja.. A 2-es számú kivonat kitermelési vesztesége
volt a legkisebb, Ez a kivonat nagyobb mértékben volt
nedvszívó, mint a másik 3 esetben. Mindegyik kivonat melegvízben könnyen oldódó volt Keményítőt egyik kivonat
sem tartalmazott. Megállapítottuk a nyert eredményekből,
hogy a kivonást elősegítő 10%-os sósav mennyisége a
gyökérre vonatkoztatva leg1negfelelőbb abban az arányban,
ahogyan azt a.nnakidején Dávid az említett dolgozatban
megadta . (1 g gyökérre 0,15 g 10%-os sósav . ) Ha kevesebb
vagy több sósavat alkalmaztunk, nem fokozódott az
alkaloida-kitern1elés, hanem csökkent. I(evésszámú adatból azt is meg lehetett állapítani, hogy azokból a szeszes
kivonatokból, amelyek keményítőt nem tartalmaztak,
a szokásos arányban készített köptetőknek inkább hánytató hatásuk érvényesül
Látva, hogy a szeszes kivonás ne1n eredményezi
azt a hatású kivonatot, nlint amit vártunk, a vizes kivonáshoz folyamodtunk Elgonddlásunk alapját a még 1924-ben
megjelent Dávid-dolgozat eredménye képezte: I g gyökérre
számítva 0,15 g 10%-os sósav, 100 g vízzel főzve. Eszerint
25 g gyökeret 3,75 g 10%-os sósav jelenlétében 2500 g
vízzel kellett volna főznünk, Megkíséreltük a víz mennyiségét csökkenteni, ugyancsak a sósav mennyiségét is
változtattuk. Az idevonatkozó adatokat a II. sz. táblázat
ismerteti.
A vizes kivonatokat a következőképpen készítettük:
a IV. finomságú gyökérport a táblázatban adott sósavas
vízzel szuszpendáltuk, tágasabb lombikba mostuk és gözfürdőn hevítettük„ Amikor a lombikban levő keverék
a göZfürdő hőjét felvette, félóráig főztük a lombik tartalmát, gyakrabban rázogatva azt. A főzést lehető fénymentes
helyen végeztük. Félóra multával a lombik tartalmát
mesterségesen lehűtöttük, centrifugáltuk„ A centrifugacsőben visszamaradt anyagot vízzel kétízben kifőztük,
mindannyiszor lehűtöttük és centrifugáltuk,. Az egyesített
vizes kivonatfolyadékokat ·szűrés nélkül, vákuum alatt
szárazra p·ároltuk A száraz maradékot exszikkátorban
megszárítottuk és VI. finomságú porrá alakítottuk. Homogenizálás után alkaloidatartalmát meghatároztuk, majd
tejcukorporral 2% összalkaloidatartalomra h_igítottuk.
Homogenizálás után a higított kivonat alkaloidatartalmát
is ellenőriztük. A tömény és felhígított kivonatok alkaloidatartalmát ugyanúgy határoztuk meg, mint a szeszes kivona··
tokét
A vizes kivonatok adataiból megállapítottuk, hogy
legjobb eredményt az a főzet adta, amelyet pontosan az
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1924-ben inegjelent Dávid-féle dolgozat előírása szerint
készítettünk. Minden készítmény tartalmazott bőséges
keményítőt is, és köptetőhatásuk azonosnak bizonyult
a szokásos módon készített forrázatával, ill. főzetével.
Az így nyert száraz kivónatok csak alig-alig nedvszívók,
mész felett változás nélkül eltarthatók, Alkaloidatartalmuk
változatlan és segítségükkel rövid percek alatt elkészíthető
az orvos által felírt forrázat. A tömény kivonatokat azért
állítottuk be 2%-osr~, mert így a kivonatból pontosan
annyit kell mérni, ahogyan az orvos a gyökér mennyiségét
előírta„ Bár kismennyiségü gyökérből a kivonat készítésekor
8% a veszteség, mégis előnyösnek ke.ll nlondanunk a kivonat
készítését, mert mind minőségi szempontból, mind az
egyöntetű hatás biztosítása szempontjából jelentős,

Hozzászólás az „Adatok a hánytatógyökérkivonat készítéséhez" e. közleményhez
Fenti közlemény néhány megállapításával nem értek
egyet, így szükségesnek látom, hogy hoz~ászóljak a következőkhöz.:

1. A szerzők szerint: »lsn1eretes, hogy a hánytatógyökér keményitője szerepet Játszik a hatásban, ez azt
mutatja, hogy a kivonatnak olyan összetételűnek kell
lennie, hogy abban jelentős mennyiségben keményítő
is legyen„ Már eleva. kimondhatjuk, hogy azok a kivonatok,
amelyek szesszel készülnek, keményítőt nen1 tartalmazhatnak, tehát forrázat készítésére nem alkalmazhatók. Ez
az eset áll fenn a hánytatógyökér-festvényre, ·az abból
készített forrázatra is,«
1
Az a körülmény, hogy az ipecacuána-gyökérből a forrázás alkalmával kivont csekélymennyiségű keményítő szerepet játszana annak hatásában, egyálta/.ában nem kiizi smert,
mert arról sem a megkérdezett neves farmakologus, sem
a farmakognoszta nem tud, egyetlen közismert szakkönyvben sincs nyoma, sőt maga a szerző sem tesz említést erről
közismert tankönyvében.
A szerzők a keményítő hiánya miatt eleve kizárnak
a forrázat céljára szolgáló minden olyan kivonatot, amely
szesszel készült, pedig a Szovjet Gyógyszerkönyv e célra
készült száraz kivonata 35%-os szesszel van készítve
Ugyancsak szeszes kivonat a Dán Gyógyszerkönyv ))Con~en
trátum Ipecacuanhae«-ja is. Alig képzelhető el, hogy a
hánytatógyökérből kivont homöopatha-méretben jelenlevő
keményi-tö hatás szen1pontjából szán1bajöhessen a táplálékkal felvett keményítő mennyisége mellett.
2. »Kevésszámú adatból azt is meg lehetett állapítani,
hogy azokból a szeszes kivonatokból a szokásos arányban
készített köptetőknek, amelyek keményítőt nem tartalmaztak, inkább hánytató hatásuk érvényesül.« Az ipekakuánagyökér az »Expectorantia nauseose<( jellegzetes képviselője

(Issekutz tankönyve 195L 210. oldal) A köptető hatás
reflex útján váltódik ki, a gyomorémelygést ·~ nagyobb
adag, vagy egyéni túlérzékenység esetén hányást -· okozó
izgalmi állapotából. A kétféle hatás kiváltása között tehát
csak hatómennyiségtől vagy egyéni érzékenységtől függő
különbs.ég lehet, de nem· lehet haióanyagminőségtől függő,
anlÍ a szerzők közleményéből kiolvasható. A szerzők által
leírt hatásbeli különbség csak akkor volna elképzelhető,
ha hatékonyabb cefalein alkaloida szeszes közegben lényegesen jobban oldódna, mint az ~metin. EZ esetben feltételezhető volna az, hogy a kb. 1 : 3 arányban jelenlevő alkaloidák
közül az oldódási viszonyok következtében mégis a hatá··
sosabb cefalein kerülne nagyobb mennyiségben a szeszes
készitn1énybe„ Ez esetben indokolt lehetne a szokásos
adagolásban jelentkező fokozott hatás, a hányinger. Az
irodalmi adatok azonban (Thorpe's) a.zt igazolják, hogy
nlindkét alkal-0ida egyenlő rnér.tékben oldódik szeszes közegben és egyformán rosszul oldódik vizes- közegben, így
tehát nem tételezhető fel, hogy 1 : 3 arányban jelenlevő
alkaloidák közül az előbbi oldódna nagyobb mennyiségben
A gyógyszertári gyakorlatban hosszabb ideig alkalmazta1n a most érvényben levő OKI-határozat szeririt készített
i>lnfusilm Ipecacuanhae<(-t, ugyanúgy nem hallottam soha
ilyen irányú panaszt a betegektől, mint ahogy nem tudnak
erfől a most megkérdezett gyakorló gyógyszerészek, akik
jelenleg is szeszes oldatból készítik az infuzumot az Of(Ihatározat érteln1ében. Nem vonom kétségbe a szerzők
által közölt adatok alapján, hogy vizes kivonás révén is
gazdaságosan lehet sz_áraz hánytatógyökér··kivonathoz jutni
Nem vitatom azt sem, hogy ennek oldása révén is ugyanolyan jó. készítményt lehetne elérni. Javaslaton1 megtételénél annakidején az a szempont vezetett, hogy a Gyógy-

szerkönyvben hivatalos T'inct.. lpecacuanhae-ban a hatóanyag semmiféle denaturálódásnak nincs alávetve, ami
pedig könnyen bekövetkezhet a bepárlással készített kivonatok esetében.. A III. és IV. Gyógyszerkönyv éppen
ezen oknál fogva tiltotta el a sűrített forrázat alkalmazását.
Minden esetre nagyon helyes lesz ezt a vitás kérdést az
V. Gyógyszerkönyv megjelenése előtt eldönteni, amely
tudtommal szeszes készítményből is megengedi az )) Infusum
Ipecacuanhae« készítését. Ezért kérem a szerzőket és mindazokat a kartársakat, akiknek enevonatkozó ismeretei, ~vagy
tapasztalatai vannak, sürgősen közöl.iék az illetékesekkel
·- mielőtt még a Gyógyszerkönyv nyomdába kerül -,
nehogy az új Gyógyszerkönyvben esetleg meg nen1 felelő
készítési módot tegyenek hivatalossá

Ligeti Ferenc

Dávid Lajos dr. válasza
A keményítő jelenlétének fontosságát hangsúlyozta1n
a dolgozatunkban, amely (igy látszik, félreértésre adott
alkalmat. A keményítő ugyanis általánosságban vonatkozik
a bevonóanyag szerepére, amely gondolom, jelen esetben is,
tekintet nélkül arra, hogy a hatóanyag reflex útján vá!tja
ki köptető hatását, minden bizonnyal jótékony hatással
van . Ami pedig a száraz extraktumot illeti, a tinkturával
szemben feltétlenül az az előnye, hogy a száraz kivonatból
a gyakorló gyógyszerész változatlanul az orvos által rendelt
gyökérmennyiségnek megfelelő extrakturn-n1ennyiséget mér
és így az átszán1ítással járó hibaforrás kiküszöbölhető
A szárazextraktum helyesen e1tartva százalékos összetételében nen1 változik, míg a tinkturánál ennek lehetősége
fennáll

A Vörös Csillag-gyógyszertár
példamutató szerepe és hivatása
Ezzel a leírásunkkal az a célunk, hogy egyelőre
fényképek nélkül is, mindenki el tudja képzelni :
az első szovjettípusú gyógyszertár miként és milyen
keretben teljesíti egészségügyi hivatását?
Már a méreteiben is hatalmas officina hét
osztályra tagozódik : Az Orvosi Vények átvétele,
Gyógyszerkiilönlegességek, Kézi eladás, Testápolási cikkek, Kötszerek és gyógyásza\i segédeszközök, Orvosi műszer és fogászati kellékek, Egészségügyi cikkek A jellege tehát a megszokott officínának annyiban más, hogy hiányzanak mindazok
az alapanyagok, készítmények, állványedények,
amelyek a magisztralis gyógyszerek elkészítésére
szükségesek. Az egyetlen, ami mai gyógyszer·táraink officínáira emlékezte.t, az a kézi eladási
osztály, kenőcsös és folyadékos állványedényeivel
A bejárathoz legközelebb eső osztályon veszik
át az orvosi vényeket és ugyanott adják ki a kész
gyógyszereket is. Ha egyleti vényt hoznak, akkor
a beteg kap egy számmal ellátott fémlapot, a számot
a vényre is rávezetik, majd a gyógyszerész a háta
mögött levő ablakon elkészítésre beadja a munkaterembe . A magánreceptet a gyógyszerészteclmikus
megtaksálja, a leblokkolt összeget a beteg kifizeti
és a nyugtázott blokk ellenében kapja meg a számmal ellátott fémlapot. A kész gyógyszereket a
munkateremben az ellenőri vizsgálat után, a recepttel együtt ráhelyezik az ablak széles párkányára,
ahonnan a gyógyszerész, vagy a technika beteszi
a vény számának megfelelő ládikába

Aki vényére gyógyszerkiilönlegeoséget kap,
azt továbbküldik erre az osztályra, ahol a technika
készíti ki a gyógyszert és a gyógyszerész azonnal
kiadja A gyógyszerkiilönlegességeket is minden
esetben szignálják és ellátják használati utasítással
Ennek az osztálynak a beosztása a következő :
fiókokban vannak a nem keresztes tabletták,
kenőcsök, injekciók, kúpok, míg a folyadékokat,
cseppeket üvegtolóajtós szekrényben tartják Az
egy- és kétkeresztes tabletták, kenőcsök, injekciók,
kúpok redő1inyel lezárható fiókokban, az egyés kétkeresztes folyadékok pedig zárt szekrényekben
állnak
A kézi eladási osztályon, ahol egy gyógyszerész és egy technika dolgozik, vény nélkül,
szabadon kiadható gyógyszereket vásárolnak A
többi osztály jellegét már a kiírás is pontornn
meghatározza Az officina végén van az első
segélyhely, szabályszerűen felszerelt mentószekrénynyel és hordággyal.
Szándékosan hagyjuk beszámolónk végére a
munkatermet 'Először menjünk le a pincébe,
Itt van a kazánház, a·honnan fűtik és melegvízzel
látják el az egész gyógyszertárat Másik helyiségben
helyezték el az üvegraktárt, majd a következő
teremben a legkorszerűbben felszerelt üvegmosót,
Hideg-melegvíz megfelelő medencékkel, üvegszárító
bere.ndezés . Érdekes újítás, hogy a száraz üvegeket
mindjárt ledugózzák és így viszik azután a munkaterembe és a kézi eladási osztályra. A gyógy-

99

A GYÓGYSZERÉSZ

A GYÓGYSZERÉSZ
zerek tárolására szolgáló pince több helyiségből
áll : külön teremben a folyékony gyógyszerek
és kenőcsök, a következőkben az ásványvizeket
ta 1tják nagyobb mennyiségben, ezt követi a gyógyszertár savkamrája, ahol csempézett állványokon
helyezik el a savakat. Itt is említésreméltó, hogy
az ajtó villan yberendezéssel van ellátva. Amikor
az ajtót kinyitják, a villanyberendezés önmúködően
megindítja a savkamra szellőztető szerkezetét.
Robbanásmentes tartályokban részben a savkamrában, részben a folyadékok között áll az alko1
hol, az ét er és a benzin.
A munkateremből a piszkos edényeket liften
szállítjak a pincébe, az üvegmosóhelyiségbe, ahonnan tiszta állapotban ugyancsak liften kerülnek
vissza a munkaterembe
A raktárban külön szekrényekben tárolják
a nemkeresztes, az egy- és kétkeresztes különlegességeket Ugyanilyen elkülönítéssel helyezik
el az alapanyagokat is . Kiemeljük a herbák praktikus és szellemes kezelését A herbával teli zsákot
olyan ládába teszik, amelynek egy tetőajtaja
és elől két egymásalatti nyitható ajtaja van !gy
a teli zsákból felülről, a fogyó herbákhoz pedig
az elől levő első, majd az alsó ajtó kinyitása után
férnek hozzá. A raktár előtt előtér van a gyógyszerek átvételére, kicsomagolására és szétosztás ár a
És most menjünk be a gyógyszertár szívébe:•
a munkaterembe Amikor a tágas officinából
és a pincéből belépünk a magisztrális vények
miíhelyébe, nem titkolhatjuk azt az érzésünket,
hogy éppen a munkatermet zsúfolták össze a
legkisebb területre.. Különösen azt a részleget,
ahol a gyógyszerészek és gyógyszerésztechnikusok
dolgoznak az újtípusú munkaasztalok mellett
Ha a tervezés és a szervezés valamivel kevesebb
monumentalitásra törekedett volna, a munkaterem a jelenleginek legalább kétszerese lehetne.
A magisztrális gyógyszerek műhelyében hat gyógyszerész és hat technika dolgozhat Két-két munkahely van szemben egymással, a szélén egy-egy
iker-redőnyös szekrényke a leggyakrabban elő
forduló egy- és elkülön1tve a kétkeresztes szerekkel
A nomenklatura már az V Gyógyszerkönyvhöz
igazodik. Minden két munkaasztalon két közös
forgatható korong van, az egyik a folyadékok
és kenőcsök, a másik a porok számára. Külön
forgatható korongon állnak a mozsarak, a patendulák és szignatúrák A fiókban spatulák, lupe,
formulae normales, gyorstaxa, golyós porkeverő
szelence Ugyancrnk minden munkaasztalon megtaláljuk a könnyen elmozdítható táramérleget
és a nyugalmi állapotban speciális állványokra
rögzített kézi mérlegeket. Kapszula, üveg, tégely,
minden a dolgozó kezeügyében van, úgy, hogy
ülőhelyzetben minden gyakrabban előforduló alapanyagot és készítményt, minden munkaeszközt
elérhetnek A ritkábban használatos szereket a
falak mentén levő állványokon helyezték el,
a nemkereszteseket szabadon, az egy- és kétkereszteseket zárt szekrényekben. A nemkeresztes
szereket a technika adja a gyógyszerész kezébe
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és teszi vissza a helyére, az egy- és kétkeresztes
szerekért a gyógyszerésznek kell felállnia
Minden munkaasztalnál ugyancsak ülve dolgozik
egy-egy technika. i;. Előttük, a. d:ko~tóriu~1 ~s
kenőcsök olvasztasahoz a vtzfurdo Ok vegz1k
a gyógyszerkészítés technikai munkálatait .Az
elkészült gyógyszert a gyógyozerész és a technika
is szignálja
A munkaterem hetedik asztalánál kémszerei
között dolgozik a gyógyszerész-ellenör, aki az elkészített gyógyszerek belső vizsgálatát végzi . Ez
általában úgy történik, hogy ha az organolep!tkus
vizsgálat után valami kéte~y merülne fel, úgy az
ellenőr azonossági gyorsvizsgálattal állapítja meg
a helyes, vagy helytelen elkészítést .
.
A munkateremben van receptura1 hasznalatra
szellőztető nyílással az üveggel bélelt savszekrény,
valamint a jégszekrény is. Fiókokban állnak
a keresztes herbák
Éjszaka a munkateremben .egy gyógyszerész,
az officinában egy gyógyszerész és egy technika
tart ügyeletet, akik szabadidejükben rendezik,
osztalyozzák és taksálják a vényeket A munkaterem melletti legkorszerlibben felszerelt laboratóriumban készítik a kenőcsöket. szirupokat
Nagy mennyiségben itt végzik a. porosztást, itt
csinálják a pilulákat, kúpokat és itt csomagolnak
a kézi eladási osztály számár a A minél jobb
munkafeltételeket szolgálják az öltözök és zuhanyozók is
Tagadhatatlan, hogy a gyógyszertár leglátványosabb része az officina. A falba beépített
üvegszekrényben régi állványedényeket látunk,
máshol a szocialista-realista mlívészet egy-egy
remekbe késziilt szobrát : a Szovjet Katonát,
Kenyérvágó asszonyt, A könyvet felmutató munkást Elmozdítható állvanyokra helyezték el a
gyógyszertár faliújságjait Oldalt padok húzódna_k
végig, közben olvasóasztalok folyonatokkal es
a napisajtó termékeivel A hátsó bejáratnál
blokkoló óra van, a Vörös Csillag-gyógyszertár
dolgozói érkezésének és távozásának pontos rögzítésére.
Az első gyógyszertár, amely az élenjáró szovjet
gyógyszerésztudomány, a szovjet tapasztalatok
felhasználásával készült, a jobb munkafeltételek
megteremtése mellett komoly kötelességet is jelent
minden dolgozó számára. Állandó szakmai és politikai tájékozódásra és továbbképzésre Szüntelen
átnevelésre, mert a szocialista egészségügy útján
áldozatos hivatástudattal teljesértékú munkát csak
a szocialista gyógyszertári dolgozó végezhet Nyilván arra vesznek irányt, hogy felajánlásaikban,
szocialista kötelességvállalásukban is példát mutassanak az ország minden gyógyszertári dolgozójának Tudomásunk szerint az első termelési értekezlet már foglalkozott ezzel a kérdéssel és hamarosan meg is indulnak a Vörös Csillag-gyógyszertár
párosversenyei a munkateljesítmények fokozására,
a minőségi munka megjavítására Csak élni kell
a megadott feltételekkel, hogy ez a nagyszabású
gyógyszertár új gyakorlati szempontok érvényesítésével, fokozatosan az új szocialista munka-·

módszert is megteremtse. A jövő fogja megmutatni,
hogy a Vörös Csillag-gyógyszertár miként és mílyen
mértékben tölti be példamutató szerepét és hivatását Ezt várja tőlük az egész szakma. Ezért
vezet minden vidékről feljövő gyógyszerész első
útja az egyes számú gyógyszertárba. Ezért figyelik,
hogy a hatalmas forgalom mellett miként valósítják meg a minőségi gyógyszerellátást A szakma
azonfelül, hogy méltán büszke erre a gyógysze1tárra, főként tanulni, fejlédni akar azok munkájából, akiket az a megtiszteltetés ért, hogy az ország

első szocialista közegészségügyi intézményében dolgozhatnak. Ennek a gyógyszertárnak tehát úgy
kell teljesítenie egészségügyi hivatását, hogy arra
szerte az országban, az egyedül dolgozó gyógyszerészek is felfigyeljenek és új erő forrása legyen
számukra Mert ahogyan nő a szakma becsülete
és jelentősége, úgy lesz becsület és dicsőség dolga
a gyógyszerészi hivatás is - a Vörös Csil!aggyógyszertárban, vagy bár melyik határmenti község
egészségügyi őrhelyén.
(sz)

Szulfanilamid származékok
Reszletfordítás Pereljman-Brodszkij i>Gyógyszerkészítmények anallzise« cimú könyvéből

Fordította: Láng Béla di.
A szulfanilamid származékok csoportjához
tartozó gyógyszerkészítményeket az utóbbi években az orvosi gyakorlatban széles körben alkalmazzák. A csoport valamennyi tagja kémiai szempontból magának a szulfanilamidnak
NH 2

-

/

"

"

/S0 2 NH 2

(lásd a táblázatban) származéka A származékok legnagyobb részében a szulfamid csoport
- -S0 2NH 2 hidrogénjét helyettesíti más
gyök, mint például piridin (a szulfapiridínben),
tiazol (a szulfatiazolban) stb A helyettesítő csopo1t néha a szulfanilamid amino-csoportjának
egyik hidrogénje helyébe lép, mint például a
szulfaglicinben
A szulfanilamid származékok vizsgálatára
szolgáló legfontosabb elemző módsze1ek a következő három reakción alapulnak :
1 A szulfanilamid csoport egyik hidrogénjének kicserélése fémmel Ebből következik, hogy
a készítmények nátrium vagy kálium sóit elő
lehet állítani és ez lehetőséget nyujt a szilfanilamid
származékok acidimetriás meghatározására. A keletkezett sók rendkívül nagy mértékben hidrolizálnak (a szulfanilamid származékok - !-(,. - disszociációs állandóit lásd később), ezért a meghatározásokat alacsony dielektromos állandóval bíró oldószerekkel (aceton, alkohol) készült oldatban kell
végezni.. Másrészt a szulfanilamid csoport hidrogén
atomját néhány nehézfémmel (ezüst, réz stb.)
is helyettesíteni lehet Ilyenkor rosszul oldódó
vegyületek keletkeznek, amelyeket fel lehet használni a szulfanilamid származékok azonosítására,
valamint meghatározására is (lásd lentebb).
2 A halogénezési reakciók, köztük a brómozó
módszerek, oly módon folynak le, hogy a bróm
a benzolgyúrüre hat és különböző brómszármazékok keletkeznek A brómozási reakciót felhasználhatjuk bizonyos szulfamid származékok, például
a szulfanilamid, a szulfametiltiazol (Ultraszeptil Ford.) stb. meghatározására.
3 A diazotálási reakció A készitmények jelentékeny részében szabad amino csoport található,
azért azokból dizo vegyületek keletkeznek, ha

rájuk savanyú közegben nátriumnitrittel hatunk.
Ezeket a reakciókat mind azonosításra, mind
meghatározásra felhasználhatjuk oly módon, hogy
a keletkezett diazo-származékot lúgos közegben
valamilyen fenollal kapcsoljuk; ilyenkor különböző színmélységű azofestékek keletkeznek
Egyéb reakciók jelentősége a szulfamid szár mazékok elemző-kémiájában kisebb, így azokkal itt
nem foglalkozunk.
Az a tény, hogy a szulfamid származékok
reakciói általános jellegúek, megnehezíti a gyakorlatban az egyes készítmények azonosítását és
egymástól való megkülönböztetését Az. olvadáspont meghatározását nem lehet mindig felhasználni a kérdés eldöntésére. Vajszman és Sah (1)
a gyakorlatban leggyakrabban előforduló szulfamid
származékok azonosítására egy sor mikrokémiai,
azonkívül pirolitikai ·módszert (lásd később a
szulfanilamid-cikkelyberi) ajánlottak ; megállapították, hogy ez utóbbi módszer alkalmazásakor
csupán a szulfanilamid szolgáltat ibolyaszínií olvadékot, csak a szulfapiridin pirolizátumából keletkezik vas( lll)klorid oldat hatására ibolyaszintí
oldat és csak a szulfametiltiazolból, a szulfatiazolból, valamint szulfanililaminoacetamidból (Albucid)
képződik piroliziskor kénhidrogén gáz A vizsgálandó mintához annak teljes sóvá alakításához
nem elegendő mennyiségű 0, 1 nátronlügot adunk
és megszűrjük Az így kapott só-oldathoz nehézfémsó oldatot elegyítünk
Néhány szulfamid származék azonosítasár a
felhasználhatjuk azok rézszulfáttal, kobaltkloriddal, vas( II l)kloriddal adott reakcióit is (! ).
1 Vajszman G. és .Safl

Farmacija, 3, 12-19, 1947

Gorjainova N. és Dolgina T. (2) egy vazlatot
közöl a szulfamid származékok azonossági és
megkülönböztető reakcióiról [Jásd (2)[
2 Gorjainova N, Dolgina T. Fannacija, 3, 19-20, 1947

Ami a szulfamid származékok meghatározási
módszereit illeti, elsősorban az acidimetriás eljárás
leírását közöljük. Mint fentebb említettük, ez azon
alapul, hogy a szulfanil-amid csoport hidrogénjé!
nátrium ionnal cseréljük ki a következő képlet
értelmében :
RSO,NHR1 + NaOH ~>- RS0 2NNaR1 + H 2 0
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A LEGFONTOSABB SZULFAMID SZÁRMAZÉKOK
l(é_miai

A készítmény
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1
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J
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NH,

·1
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Ní'-1
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/

1
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1-------~-
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---------
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H
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H
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1 .

165-156°1
(164-167°)1

árnyalatú)

)=SO,NH2

'
A készítmény
neve

%

Fehér (sárgás

Sulfanylarnidum
Fehér sztreptocid
Prontalbin

ság
vízben

Olvadás-

SZÁRMAZÉKOK

H

N

Fe~ér:! vagy sárgás-

sz1nu por

252- 2560

O,OOI

] egy z e t .· -»A készítmény neve« rovatban első helyen a készítménynek az V. Magyar Gyógyszerkönyvben
tervezett neve, második helyen a szerzők által megadott orosz elnevezés szerepel fonetikus átírásban ; az egyéb elnevezések között a &Ronin« az eredetiben nem szerepel, azonkívül mivel ez a név nálunk közismert, célszerűnek láttam feltüntetni. ·- Ford,
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, A szulfamid származékoktitralásáhak lehető: tett mennyiségű és minőségtí oldószerhez annyi
sége és pontossága lényegében a K, értéktől frissen kiforralt és lehűtött desztillált vizet ele·
(lásd a táblázatban) és az alkalmazott oldószer · gyítünk, ahány ml 0, 1 n lúg a vizsgált anyag
természetétől függ . Kurteva és Ruzsenceva (3) szeiínl ' titrálására elfogyott
(vagypedig, a bemérést
100%-osnak
véve,
amennyinek
számítás szerint
3 K.urteva N., Ruzsenceva A. Zsurnal analiticseszkoj himii
fogynia kell), majd pedig 0,1 n lúggal addig titrál·
ll 5. 285, 1947
'
'
1uk, míg az oldatban fellépő gyenge színeződés
a meghatározás a következőképpen végezhető : 2-3 percig állandó marad. A vakpróba titrálása·
, A. pontosan bemért (0,3--0,4 g) anyagot kor elfogyott 0,1 n lúg mennyiségét levonjuk
a tablazatban felso;olt oldószerek valamelyikében a szulfamid vegyület titrálására elfogyott Iuginl-eifeloldjuk (25 ml vrzmentes aceton ; 50 ml vizes nek számából. (A szulfadiazint 40 ml aceton és
10 ml víz elegyében kell feloldani, azután még 30
aceton (1: !); 25 ml alkohol) és megfelelő indikátor
ho,zzáadása után ~~di_g titrálju~ 0, I n nátronlúggal, ml. vizet kell ~ozz_áad~i) lásd a táblázatot.. Egyéb
modszerek lenasat lasd az egyes cikkelyekben
m1g az oldat k1fe1Iodott szmezodese állandó marad
Egyidejűleg vakpróbát is végzünk Az emlí·
(Folytatjuk)

Nikotinsav és származékai
. A tudomány álland.o_fejlődése újabb és újabb
gyogyszerekkel gazdagrtp gyógyszerkincsünket
?zeke! ~z )Í!,onnan megjelenő gyógyszerkönyvek,
rgy a keszulo V Magyar Gyógyszerkönyv is felves.zi Nem lesz tehát érde~telen egyik ilyen újabb
gyogyszernek az rsmertetese, amely belekerül az
V Magyar Gyógyszerkönyvbe is
'
A vitaminkutatás egyik jelentős felfedezése
volt a ~ikotinsav (PP, faktor) vitaminjellegének
fehsmerese . Ezzel megoldódott az évszázadok óta
pu.sztít_ó pellagr ~ _gyógyítása A pellagra jellémző
tuneter:. derr:iatitrs, ~yomor-bélzavarok, idegrendszen elvaltozasok Sp1es alkalmazta először a niko·
tinsav-kezelést pellagra ellen, Hatása igen gyo'rs.
24-72 órán belül a bőr gyulladása lelohad elhalványodik, a száj, a nyelv, továbbá a húgycső és hüvely
lepedékei eltúnnek és fájdalmasságuk megszűnik
Ugyancsak l-2 nap alatt elmarad a hányinger,
nyalfoly~s.' l~asmené_s és az étvágy visszatér.. A peJ.
lagrat krsero neurrtrszek csak B,-vitamin adagolá·
sár a gyógyulnak meg.
„
A nikotinsav részleges hiánya neuraszténiás
tunetekkel és emlékezet-gyengüléssel jár. A fény·
nek kitett bőr sötét, reszelős és gyulladt Fontos
szerepe van a vérképzésben és a gyomorsavtermelést is fokozza, ezért hiánya porfirinuriával makro·
ci:er. ~némiáv~l ,és teljes achyliával is járhat Bio·
kerrnar 1elentösege abban áll, hogy a nikotinsav
amidja a hidrogént átvivő kofermentek lényeges
alkotórésze. A nikotinsavamidgyúrű kettős kötése
r~duká!ódik hi,drogén felvételével, és az így felvett
hrdrogent a sarga fermentnek adja át 1938-ban
Warburg mutatta ki először, hogy a nikotinsavamid
aktív csoportja a kodehidrogénáznak nevezett
koenzimnek

/CH"'
HC
CCOOH
11

HC
~
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piridin karbonsav

Írta : Szepesy Angéla dr.

A nikotinsav a természetben igen elterjedt
anyag.. Inkább állati eredetű táplálékok tartal·
mazzák, a növényiekben kevesebb van. Sokat tartalmaz a sertés·, marha- és csirkehús valamint
~zéknek az állatoknak a mája, továbbá ~ tej, tojás
es keveset a vaj. A növényi anyagok közül csak a
bo.rsóban található bőven, a parajban, kelben is
el_eg sok_ van, a burgonya, kukorica, répa búza, par a·
j:lrcsom rgen keveset tartalmaz. Hővel szemben igen
ellenálló, sem főzés közben, sem konzervekben nem
bomlik Sütésnél 80-85%-a mar ad változatlan
főzelékek készítésénél 8-22% között van a bom~
lás, a főző víz kb . 12%-ot tartalmaz.
Napi szükséglet 12-25 mg, kisgyermeknek
4-8, nagyobbaknak lO mg. A vérben 0,6--0,7
mg% van. Elllnger, Coulson, Benesch kimutatták
hogy az emberi szervezet is képes a bélflóra bak'.
tériurirtartalmából nikotinsavat szintetizálni., Vizsgálataik szerint az emberi szervezet a napi szükség·
Jet 80%-át képes ily módon produkálni,
Számos piridinszármazék fejt ki a nikotin,
savhoz h~sonló hatást Ezeket jó eredménnyel
alkalmaztak a pellagra gyógyításában - a szer·
vezetben valószínűleg nikotinsavamiddá alakul·
nak át Fontos, hogy a piridingyúrűben N ne
legyen szubsztituálva, mert akkor a vegyület
hatástalan
Számos szulfanilszármazék tartalmaz piridin·
gyúrűt (szulfatiazol, szulfapiridin stb.).. Ezek a
rnkotmsav hatását erősen csökkentik mert megakadályozzák a koenzimképződést Az~k a szulfanilszármazékok, amelyek nem tartalmainak piridingyűrűt (szulfadiazin, szulfanilamid, szulfaguanidin
stb ) riem mutatják ezt a hatást
A nikotinsav a kémiában már régen ismeretes
volt Kémiailag ~ piridin-karbonsav

/CH"'
HC
CCONH 2
11

CH
~

/CH""
HC
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piridin-karbonsavamid

A nikotinsav fehér kristályokból álló anyag
vagy kristályos por Szagtalan, íze kissé savanykás
Előállítható nikotinból, salétromsavas v. kálium·
permanganátos oxidációval, hidr asztininből, kálium
permanganáttal lúgos közegben, ~ ciánpiridinből
sósavval való főzéssel, vagy ~ etilpiridinből króm·
savas oxidációval.
15°-on 75 rész vízben oldódik, forró víz és
forró alkohol (95°/0 ) jól oldja, alkáliákban is
oldódik, éterben oldhatatlan. 0 . p. 234-237°
Azonoss~gi reakciója: szódaoldattal melegítve
piridinszag érezhető A nikotinsav és nikotinsav·
amid dinitroklórbenzollal piridiniumsót ad, amely
lúgos közegben sárga színú glükonaldehid-szárma·
zékká alakul. Anilin és brómcián hozzáadására
sárga színezödés keletkezik, amely butil· és ami!·
alkohollal kirázható Tartalmi meghatározása tör·
ténhet savi jellege alapján fenolftalein-indikátor
mellett n/10 NaOH-val történő titrálással Meg·
határozható dinitroklorbenzollal és brómciánnal
adott színeződése alapján kolorimetriásan is
Dózisa profilaktikusan 15--30 mg. Pellagrában
1-1,5 g-t is kell naponta adni, így a tünetek gyor·
san javulnak. Célszerű a 8 2 és 8 6 -vitamint is adni,
amelyek a nikotinsav hatását kiegészítik,
A nikotinsav a B-vitamin-komplex egyik ter·
mostabil tagja. Nem oxidálódik, levegő, fény és
alkáliák hatására nem változik leginkább tabletta és injekció alakjában nyer alkalmazást. A tabletták 0,10, az injekciók 0,05 g nikotinsavat szok·
tak tartalmazni A Vitaplex N néven forgalomba
került specialitás szintén nikotinsavat tartalmaz.
Autoklávban (120°-on) hatóértékcsökkenés nélkül
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1

sterilezhető

A IX.. Dán Gyógyszerkönyv a következő
iratot adja nikotinsav injekciók készítésére:

elő·

acid. nicotinicum 50 g
n. NaOH
350 ml .
aqua destillata ad
1000 mt Az oldat kémhatása gyengén

savanyú.

Sterilezés ; autoklávban 120°-on 20 percig.
Gye!lgén savanyú közegben sterilezve nem hidrolizál.

A nikotinsavamid a nikotinsavval egyformán
pellagra ellenes hatású Mindkét vegyület megtalál·
ható a tápanyagokban, az állati szervezetben
nikotinsavamid alakjában raktározódik
A nikotinsavamid színtelen kristályok vagy
fehér kristályos por.. Csaknem szagtalan, íze keserű
és sós.. Előállítása a nikotinsavból történik úgy,
hogy azt előbb tionilkloriddal, majd ammóniával
kezelik. Előállítható a nikotinsavmetileszterből
metilalkoholos közegben ammóniával Nikotinsaveti!eszterből 30%-os ammóniával állás közben
szintén nikotinsavamid keletkezik 1,6 sr vízben,
4 sr szeszben, 900 sr éterben, 200 sr kloroformban,
10 sr glicerinben oldódik Frissen kiforralt és lehű
tött vízzel készült oldata (1
l 9) semleges vagy
gyengén savanyú 0. p.. 127-132° Szárított
nátriumszulfáttal melegítve piridinszag érezhető,
nátronlúggal melegítve ammóniaszagot áraszt Lúg·
gal elbontott oldatából semleges közegben a sza·
baddá váló nikotinsav izopropilalkohol és kloroform
keverékével kirázható. Savanyú közegben kupri·
szulfáttal sötétkékszí11ú csapadékot ad. Dinitro-

+

klorbenzollal összeolvasztva, kihúlés után szeszes
kálilúgl;ian oldva, mélyvörös színeződést ad
Tartalmi meghatározása: nátronlúggal lúgo·
sítva a szabaddá váló ammoniát ledesztilláljuk,
feleslegben vett n/10 savban és a sav feleslegét n/10
lúggal visszamérjük metilvörös indikátor mellett
Nem rendelhető savaI<:\(al és lúgokkal, amelyek
nikotinsavra bontják Osszeférhetetlen még ezüst·
sókkal is. Dózisa megegyezik a nikotinsavamidévaí.
Szintén főleg tabletta és injekció alakjában kerül
forgalomba Tablettázásnál nem szenved bomlást a
hatóanyag, autoklávban 120°-on sterilezhető
Pellagra ellenes hatású a nikotinsav-dietilamid
is. Kristálytiszta, színtelen, vagy alig sárgaszínű
olajos folyadék +23° körül kristályos tömeggé
fagy . Csaknem szagtalan fze enyhén keserú és kissé
égető„ Vízzel minden arányban keveredik. Alkohol·
ban, éterben, kloroformban és acetonban bőségesen
oldódik. Előállítható n ikotinsavból, ha ezt először
tionilkloriddal, majd dietilamiddal kezelik 1 + 9
arányú vizes oldata semleges vagy gyengén savanyú . 0. p . 22-24° F p. 298-300° S= 1,0611,065 Törésmutató: 1,525-1,526 Nessler-oldattal
csapadékot ad. Cser savval sárgásbarna csapadék
keletkezik Nátronlúggal főzve aromás szag érezhető (elszappanosodik dietilamin és nikotinsav
keletkezik). Sósavas vagy kénsavas oldata Mayerreagenssel, jód„oldattal csapadékot ad Vizes oldatához nátriumkarbonátot adva, a vizes rész felett
olajszerű fázis keletkezik.
Tartalmi meghatározás : nátronlúgos főzéssel
szabaddá válik a dietilamin, amit ledesztillálunk,
n/10 sav feleslegével fogjuk fel és a sav feleslegét
n/IO lúggal visszamérjük Lúgos anyagokkal össze·
férhetetlen, mert ezek elszappanosí1 ják. Dózisa:
0,3-l g, Főleg injekció és tabletta alakjában alkalmazzák 2-7,5 pH között 120°-on 20 percig steri·
lezhető a IX. Dán Gyógyszerkönyv [zerinL Az ily
módon készített injekció egy évi raktározás után
nem mutatott változást Néha fellépő sárga színe·
ződést a 3 nitro 5-3 piridil pirazol keletkezése
okozza . A szívre ható Coramin, Cormotyl, Corediol
nevű szerek is nikotinsavdietilamidot tartalmaznak
A fáradtságérzetet csökkentik, nagyobb munka·
teljesítményre képesítenek. A légző· és vasomotor·
központ izgatásával javítják a leromlott vérkerin·
gést, amellett köptető hatásúak is.
IRODALOM. Issekutz: Gyógyszerek és gyógyítás 1951.
Góth." Vitaminok és hormonok 1942. Bicknell-Prescott ;· The
vitamins in rnedicine 1947. - Schmidt;· Pharmazeutische

Chemie 190'7. Jahresbericht der Pharmacie 1939. XIV.
Amerikai gyógyszerkönyv 1950. Angol gyógyszerkönyv
1948 . ·- Bauer · Die organische Analyse 1950 Dán gyógyszerkönyv 1948 -Straub.: Biokémia 1949„ - Mühlemann
Qualitative Arzneimittel analyse 1951 - Beilstein Organische Chemie (22 kötet) 1935

Egészségügyi Könyv· és Lapkiadó
Vállalat
Budapest, V., Arany János-utca 24
Te le fon: 126, 335, 125 ·89 5
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Levél egy vidéki gyógyszerészhez
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legjobban képzett mérnökeink, orvosaink, pedagógusaink, legkiválóbb szakembereink önként mennek
Leveledben arra kérsz, hogy mint régibarátod
oda, ahol szükség van rájuk. Ti is hallottatok
k?ve~sek _el minde~t'. hogy egy Borsod megyei róla: micsoda példamutató vetélkedéssel pályáztak
kozseg gy?gyszertarab?l, a~elynek felelős vezetője és mentek Sztálinvárosba és milyen boldog volt az,
vagy, csaladoddal egyutt m1elobb Pestre kerülhess
akit az a megtiszteltetés ért, hogy odaküldték.
Mellékesen beismered, hogy különben jó dolgod van,
Előttetek sem titok, hogy ma, a szocializmus éptszeretnek az emberek és te is szereted az ottani
tésében kivétel nélkül minden egyes foglalkozási
népet --. ~e hiába, azért Pest, mégis csak Pest . · ....
ágat á_that az új szocialista hivatástudat, hogy ott,
Azutan elenken ecseteled Budapest »felmérhetetlen«
ugy es annyit dolgozzanak, amennyit felemelt
elő~yeit és !öbbek között a továbbképzés problétervünk ma minden dolgozótól megkövetel.
ötéves
maiat IS. Sot telveted azt a aondolatot is : nem
Nyilván te csodálkoznál legjobban, ha'azt hallanád,
jöhetnének-e fel Pestre a 4 hó~apos továbbképző
hogy a mérnök, a munkás, az orvos, a tanító azzal
tanfolyamokra ~vidéki gyógyszerészek, akik ezalatt
Pesten dolgoznanak, míg a pesti kartá1 sak az ö utasítaná vissza vidéki beosztását, hogy nem megy,
mert azért Pest mégis csak Pest Te magad hábohelyüket foglalnák_ el 1
Leveledet magánlevélnek szántad ezér.t nem rodnál fel legjobban, ha valaki azt állítaná, hogy
a vidéki gyógyszerész kevésbbé áldozatos munkát
közölt~k le teljesen, de ezért í1 ok én rajtad keresztül végez,
mint a pestiek Vagy, ha valaki azt erősítené
az orszag mmden gyógyszerészének A felszabadulás
hogy
':'idék~e
jók a másodosztályú gyógyszerészek
előtt Pestn_ek valóban óriási előnye volt a vidékkel
is Az 1gazsag ezzel szemben az, hogy éppen vidéken
szen:ben Es I?égis voltak egyedül dolgozó gyógyszereszek, akik a legkomolyabb hivatástudattal van szükség a legjobb gyógyszerészkáderekre.
Aki nem »a legfőbb érték az ember« szellemében
működtek, de jövedelmük meg sem közelítette
jelenlegi munkabérüket Gondold csak meg, hogy dolgozik, aki nem hajol és nem jut közel a nép
szívéhez, annak egész múködése ártalmas és népaz. .~lk~lmazott~ s~rban dolgozó gyógyszerészek ellenes lesz.
kozul _hanyan_ vagl:'odtak reménytelenül an a, hogy
A. mi pályánk sem lehet kevésbbé hivatás mint
egy kis falusi patika tulajdonosai legyenek Pedig
népgazdaságunk
bármelyik területe. Oda kell' menakkor még csakugyan valóságos szakadék válasznünk,
ahol
szükség
van ránk. Egy kartárs arra
totta el Pestet a kis vidéki falvaktól Mi most a
Szovjetunióban a vidéki
hivatkozott,
hogy
a
gazd.ái letWnk az ország öss~es gyógyszertárának.
gyógyszerészeknek
megengedik,
hogy disznót hízlalTehat te is, Borsod megyeben ugyanúgy, mint
janak
Nem
~i~zem, hogy a Gyógyszer~ári Közp,ont,
ahogl:'an gazdája va~y a Vörös Csillag-gyógyszertarnak 1s . Te, aki vidéken élsz, saiát szemed- ha. yalak1 ken, megtagadná azt, amit a Szovjetdel láthafod!. mi tfütént. azóta e_bben ai országban. unw megenged. Nem hisszük, hogy a Gyógyszertári
Hogyan epulnek at varosokka falvaink, miként Kozpont ezen a téren bárkit is elzárna attól a
született meg népünk büszkesége : Sztálinváros lehetőségtől, amit a vidéki élet természetesen
és a November 7. Erőmú. Bizonyítsam, hogy kultúr- felkínál.
Fogadd és fogadjátok el tőlem válaszként
forradalom va?, hogl:' a ~zínház, regény, tudomány,
ezt
a
néhány, úgy étiem megszívlelendő szempontot
munka ma mmdenk1 szamara megközelíthető? .
De
ugyanakkor
arra kérjük vidéki kartársainkat,
Ezért nem szabad félned attól, hogy kimaradtak
de
a
Peste_n
dolgozókat
is : mutassanak rá arra,
a továbbképzésből.. Hamarosan niegjelennek a
hogy
ők miként látják ezt a kérdést - egy vidéki
br?súrák és megindulnak a vidéki vándorgyűlések
M1 meg vagyunk győződve, hogy a vándorgyűlések gyógyszerész levelében és a szaksajtó válaszában .
eredményeként a nagyobb vidéki városokban meg- Várjuk a hozzászólásokat, várjuk a termékeny
vita kialakulását
·
kezdődik a gyógyszerészek továbbképzése és áltaSzékely Jenő
lában a gyógyszertári dolgozók szakmai képzése.
Nem hisszük, hogy szükség volna az említett szakn~_ai néJ?csere-vándo!lásr.a Meg?ldható ez egyszeHozzás~ólás a Gyógyszerész 1952. III. l-én
rubbe? 1s, ~.ert.mme_l kozelebb erünk az V Gyógymegjelent számának a hidrogénion·
szerkonyv torvenyerore emelkedéséhez, annál tudakoncentrációról szóló cikkéhez
tosabban jut kifejezésre a gyógyszerészek leküzdhetetle~ igye~ezete, h?~Y. mi~él többet elsajátítAlulírottnak, mint gyakorló falusi gyógyszerésznek
sana~. es me_ltoan fogadjak es vallalpk az új Gyógynem volt alkalmam diploma megszerzése után kémiai
ta?u_Imány~kat foirtatni sem elméletileg, sem gyakorlatilag.
szerkony':' igen nagy teljesítményét.
a h1drogén1onkoncentrációról szóló cikket olvasva
Te is tudod, hogy a mesterségesen emelt aMegrs
következő gondol_atokat fíízöm hozzá:
f~lakat a városok és falvak között, hogyan döntöt»fia _egy oldat pontosan. olyan savanyű, mint pl. az
tuk le a Szoviet Hadsereg legyőzhetetlen erejével 0,001 n sosav, yagy azt mondjuk, hogy savanyúsága azonos
~ Sz_ovietuni_ó szüntelen sztálini támogatásávaÍ a~ 0,001 n sasov sava~yús~g~val, vagy pedig, hogy literen..egy ezred gramm h1drogen1ont tartal.mca« - írja a szerző.
es partunk es a magyar nép nagy fia : Rákosi kent
Szenntem f~nti ~ondat szabatosan megfogalmazva így
Mátyás elvtá~.s ve,zetéséveL Ti is _látjátok, hogyan hangzana : literenkent egy ezred gramm molekula hidrogéniont
tanulnak, muvelodnek azok, akiket régen közel tartdlma:z, mert egY: ~zred gramm, vagyis 1 mg hidrogénion
s~ enged~ek a tudás ~adjaihoz Hogyan lett a népé !1em azonos i;iennytseg egy ezred gramm molekula hidrogéntonnal. Tehat a mondat szabatosságát egyetlen szónak a
fold, gyar, banya, iskola, tudomány, művészet
molekuJa szónak beiktatásával fejezem ki. Normál oldat
kultúra . Nektek is tudomásotok van róla, hogy ugyanis az, melynek literjében az illető elem grammokban
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vagy ~ifejezett cgyenértéksúlya foglaltatik Vegyületek
?-lkotórésze1nek „ azon súlymennyiségeit, mely 1 súlyrész
Hidrogén~nel kozvetl_en egyesül, az illető alkotórész egyenértéksúlyan,ak m?ndJU~., A~ atomsúlyok meghatározásánál
alapul vettek a hidrogenet es pedig a H atomsúlyát egynek
v~ve a Cl atomsú,Iya 35,46 Ez azt jelenti, hogy a H atomsulyát egynek veye a .cl atomsúlya 35,46-szor nagyobb;
azonban ez nem Jelenti azt" hogy ez ténylegesen 35,46 g,
csak az es~tben, ha a H egysegnek vett atomsúlya is ténylegesen Ier;ier~e 1 g volna, Y,agyis a kg ezredrésze.
Tovabba: i>Ha egysze1 uen 1>kétszázad norn1ál«-t 1non-

an1elyen űjhangú írásahnmal elindultam„ Tudnak-e a cikkel<öntevékenyen valanüt tanulni kartársaitn? Ne111 kon1plikálom-e túl, vagy éppen ellenkezőleg nem felületes-e
közlernényeim felépítése'? Ezekre a kérdésekre már régóta
szeretnék feleletet, s ha Gál kartársamtól ily irányú, tehát
cikkeim lényegére vonatkozó n1egjegyzéseket szempontokat.
támogatást kaphattam volna, bevallom, annak n1ég jobbarÍ
örültem volna
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Fentiek közlési!t »A Gyógyszeré.sz<( következ6 szá1nában
szaklapunk szerkeszt6ségét6l, amennyiben azt arra
erdemesnek találják
~eren1

Gál Gyula

a 4/7-es ecsegi gyógyszertár
felelős

vezetője

*
Örömmel köszöntöm a fenti észrnvételeket
. Első tnegnyilvánulásai annak, hogy valaki
c1kke~et,, 1néghoz~~, kritikai szen1mel. Komoly és

olvasta
tiszteJetremelto szak1na1 erdeklődés jele ez, még akkor is ha
1negállapítás~ival i:em ~s érthetel<, n1indenben egyet. '
Az, els~ nlegJeg_yzes helytállo, habár a hozzáfűzütt
.
111dokolas teves. Be1s111ere1n, hogy a kifogásolt nlondat
)>szabatosabba1,1« ha'.1g:Zott volna így: »1 liter 0,001 n sósav
q,0019os g" ~1~rogen1ont tartalmaz<(, én pedig a számok
a~te~111thetose&enek 111,egőrzése végett a hidrogén atomsulyat lekerek1tettem es 1-nek vette1n. Kérdem azonban:
1:riegkönnyítette volna-e ez azt a célt, hogy az olvasó is
erez~e :;i-~n~k a szükségszerííségét, hogy a kémhatás szabatos
1ryeg1eloleseh~z az egyetlen helyes út az azt befolyásoló
~e~;v~zők (!~1drogén-· vagy hidroxil„ion) n1ennyiségi n1eg1elole~e? Fel~k, hogy ne1n. A számok áttekinthetősége
kedveért tehat 0,8%-ban eltértem a szabatosságtól viszont
a Gál kartár~ai;1 által ~jánlott ~?galn1azásban, félek, 'tOO%-os
lenne az eit.eres. Az altala a1anlott )f, •. egy ezred gra1nm
n1o!ekula hidrogén ion. <~ kifejezéssel eddig soha nen1
talalkozta1n (Nem tudotn, a hozzászóló nem )), .. egy ezred
grar~1n1 egyenértéksúlynyi hidrogéniont. . « akart-e mond~n1.). An;ennyiben az általa ajánlott )f!nolekula<( szó
k_?zbe1ktata~ához 1:iégis ragaszkodik, felhívo1n figyehnét,
t~bb~n ,ies.~_unk, akik ez alatt esetleg a hidrogén 1nolekulasulyat ertJuk (= 2,016), ez viszont pontosan kétszer annyi
h~drogéniont jelent, 111int a111ennyi az oldatban van.
- . K~:enfekvő gondolattársítás, hogy a normalitással
egy1d~Juleg az egyenértéksúlyt is emlegessük„ Erről azután
~e_n1m1kép
se . akartam cikkemben írni. T'eljesen más
1ranxba tereltetn volna vele, legalább is úgy vélem, a kémh~tas legpontosabb jelle1nzésére irányuló gondolatmenetet
Ga_l, karüi.rsan11~ak, az. egyenértéksúllyal kapcsolatos fejtegetese ne1n elegge kialakult. A továbbképzős brosúrák
s~rozatában ~ nyár elején nlegjelenő titrimetriás füzetecs~
keben (Kovacs László dr tanársegéd írja) részletesen
1,negtal_álható lesz 1najd az egyenértéksúly, grammegyenertéks~ly stb fogalmak szabatos nlegfogalmazása.
~a! k?r~ársan1 második megjegyzése egy teljesen
111ellekes,, I~bJegyzetben odavetett kitételemmel polcn1izál.
En azt alhtottan1, hogy a különböző normalitások szóbeli
1negjelölésére a valódi tört használata nen1 szerencsés
inert kétérteln1líen hangzik. Ezért félreértésre tévedésr~
adh~t lehetős~get. ő azt állítja, hogy ez nem így 'van. Hiába
le.~nek engedekcny (inár csak a békesség kedvéért is) és
h_~aba ~dt;iék Gál kartársa1nnak igazat, mikor· a gyakorlatban
tobb evtizede figyelen1 1nár : vígan összekeverik a kétféle
törtet. bes~éd közben továbbra is, rpiként azt megírtam
<;1kkeím megírása közben egyre erősebben érzem
a 1)vtsszhang<( hiáriyát Nem tudom, helyes-e az irány,

Vettük a következő levelet:
»Az alábbi vény elkészítési módja vitára adott alkahnal:
Rp . Cerae albae
ParaJfini ad grta ..5,0
fJ . Olei helianthi grta. 35,0
Acidi borici grta. J ,0
in pauxil. glycerino
M„ f. ung. D S.: kenőcs
Minthogy a receptben a !)glycerin« szú után nen1 volt
kihva a szokásos ))Solutií( szócska, az képezte vita tá1gyát
és erre kére111 szíves feleletüket, hogy :
l. kb 1,0 g glicerinnel el kell-e dörzsölni, \-agy
2. kb. 4,0-5,0 g glicerinben forrőn oldani kell-e
a bórsavat?
1 Nlellette szól, hogy nincs kiírva sem az, hogy )Jtriiu1 a«,
sen1 az, hogy »solve<1, tehát a legkisebb 1nennyiséget kell
venni, ezzel pedig csak eldörzsölni lehet
2. J\1elletie szólnak :
a) hatályban van a 1cndelkezés, n1cly szerint a jelenlegi,
vagy régebbi 111agyar stb. gyógyszerkönyvek előiratai
szerint. kell dolgozni; a Ph. Hg„ III. Unguentu1n acidi
horici fejezetében a bórsavnak a glicerinbcn való oldását
rendeli el, ha jól emlékszem, 4 súlyrészben 111elegen.
b) csal< az oldott bórsav hatékony a kívánt n1értékbe11,
az oldatlan, az eldörzsölt bórsav csak kisebb n1érvben ;
tehát fölöslegesen rendelkezett volna az orvos glicerin
r
eldörzsölésére.
Kére1n a fenti kérdés eldöntését.(\
V ALASZ

A kérdéses orvosi rendelvényben az orvos nern hja
a bórsavnak a glicerinben való oldását, a1ni igen helyes,
n1ert a g!icerinborát izgatja a bőrt, hanen1 a gyogyszert
elkészítőnck azt az utasítást adja, hogy l<evés glicerint
alkalmazzon, enne!< mennyiségét azonban ne111 jelöli rneg.
Ebben az esetben - vélen1énye111 szerint ~ a bórsav-port
(VI) egyenlő n1ennyiségíí glicerinnel célsze1lí eldörzsölni,
és az így nyert keverékei az előzőleg már elkészített kenőcs
alapanyaggal ho1nogenizálni A IV. Gykv Ung. add.
boric. és Vaselin c„ acid. boric. fejezetei szerint a bílrsav-port
a kenőcsalapanyaggal dörzsöljük el, tehát nen1 glicerinben
oldva adjuk a kenőcshöz
elő

Kemh1y Imre é<> Dáv,'d Ágo3fon béké5c~abai ka 1 Íársaink írják

„

Az 1926„ évben 111egszerzett feljogosító vizsga e111lékci
nem halványultak el és a sok évtizedes elnyo1nás után
1negérték a felszabadulást. lVl.ost ~régi vágyaikat akarjf1k
valóra váltani azzal, hogy ketten olyan készüléket akarnak
szerkeszteni, arnely C0 2-t fejleszt, és ez a zsírosolaj (\S á!lványedénybe volna helyezhető anélkül, hogy tartahna az olajjal
érintkeznél< lgy az avasodás 1neggátolható volna a zsíros
olajoknál. (Előtbb nátrium hidrol<&rbonát és acidun1
tartaricun1 keverékével akartak kísérletezni.)
-Szakmunkát kérnek, a1nelyből a zsíros olajok avasod{1sának vegytani is1neretét és elhárításának n1ódjait alapüsabban tanulrnányozhatják, továbbá véle1nényt arra, hogy
ezzel a feladattal kisérlCti alapon érdemes-e foglalkozni?
VÁLASZ

A zsírok és zsírosolajlJk a\-asodásának 111cggátlása
gyógyszerészi, 1nint ne1nzetgazdasági szc111p intbó!
jelentős problé1na és a kartársaink által felvetett ter\'
ugy
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- ha valóra válik - nagy 1negtakarítást jelentene ézen
a téren, mert avas zsiradék vagy zsíros olaj sen1 gyógyszerként, sem élelmezési célra ne111 11asználható., Igy
vélen1ényem szerint érdemes ezzel a roegoldással foglalkozni
bár a zsírosolajok, ha vizet. nen1 tartaln1aznak, s:Zínüliig
töltött, légmentesen lezátt Uvegben hosszu időn át sem
avasodnak tneg Ezért rendeli a IV Gykv. hogy: )>A zsíros
olajokat kisebb, tökéletesen száraz palackokban széto~ztva
és a palackol< elzárására új parafadugót használva, hűvös
és sötét helyen tartsd <i
A zsírok és zsírosolajok avasodását Kedvessy György
dr. ~z Egyeten1i. Gyógyszctészcti Intézet adjunktusa, egye
iem1docens1>Gyogyszervizsgálat<( című könyvében (megjelent
1947. évben) a 266. oldalon részletesen tárgyalja, amelynek
idevonatkozó részét az alábbiakban foglalhatjuk össze:
A zsírok és zsíros olajok raktározás alatt kedvezőtlen
el tartáskor, olyan változásokon mehetnek keresztüli amelyeket közönségesen avasodásnak neveznek, s amely a
zsírt vagy zsíros olajat ízében és szagában is megváltoztatja
Az avasodást elősegíti a nieleg, az oxigén, a víz,
a fény, bizonyos gombáki baktér-iu1nok és enzimák Az
avasodás sötétben lassabban, szórt fényben gyorsabban)
napfényben pedig gyak1 an igen gyorsan n1egy végbe.
Kísérletek igazolták, hogy a levegő teljes kizárásával) csupán

fény €s nieleg hatására nem

fejlődik

ki az avasság

Ujabb vizsgálatok szerint az avasodáshoz a levegőn
kívül nlég n1U.aobák is szükségesek, és pedig aerobionták,
így pcnészgon1bák, baktériumok és élesztőgombák; végül
fontos szerepet játszanak a avasodás létrejöttében az
cnzin1ek, főleg a zsírbontó enzimek, pl. a Jipáz
A zsírok és zshos olajok l<onz.e1vá!ására szá1nos eljárás
is111eretes az irodaloinban. !gy pi a mandulaolaj konzerválásában jó ered111énnyel használták a hidrochinont
A nyers, ne111 tisztított zsíros olajok tartahnaznak tern1észetes oxidációgátló anyagokat, ezek azonban az oxidációt
csak egyideig gátolják. A finornított olajokban ezek az
anyagok hiányoznak
A konzervá!ö anyagok kiizül hatásosaknak bizonyultak
a fenol-jelleglíek, így a chinon, . hidrochinon, pirogallol
slb, továbbá a lccitin, főleg fé1nnyon1ok n1ellett. Az avaScldást fé1nnyo1nok, különösen a vas jelenléte l<éslelteti.
A ka1 társaink által az avasodás n1eggátlásár a ajánl utt
c!jiirás CO~-el - ·tudo1náso1n szerint eddig kísérlet
tárgya ne111 vo!L Véiernénye111 sze1 int érden1es volna
kísérletezni vele, bár a többi, fent felsorolt ágenst nen1
küszöböli ki
KÉRDÉS

narcotin bas.
5,06 g
acid. h:,Tdrochlor
qu. s
spiritus dil. ad.
1000 g
Ez a hatá1 ozat visszavünásig érvényes.<~
J\1egjegyzendő, hogy ez ügyben a kezdc1-r:ényezés az
Egyete1ni Gyógyszerészeti Intézettől indult k1

Mit értünk 11 F edőkenőcs<j 1negflatározás alatt?
FELELET.
Az 1950. évben - dr Csipke Zoltán-Kun FerencLigeli Ferenc-Ligeti Viktor és dr. Rózsa Pál szerkesztésében 111egjelent '>Vénykészíléstani jegyzet<1-ben erre
vonatkozólag az aláhhiak olvashatók:
Fedőkenőcsök név "alatt foglalhatók össze azok a kenő~
csök, a1nelyek rendszerint az egészsége~ bqr ápolá~á;a
és védelmére szolgálnak, hogy a nap egeto sugara1tol,
széltől, portól, nedvességtől és egyéb kárys ?ehatásoktól
a bőrt meg\édjék, hogy ezáltal a bőr üdesege es rugalmassága 1neg1na1adjo11.
A fedőkenőcsök hatoanyag:ot csak ritkán tartahnaznak;
a kenőcsöktől várt hatást rendszerint az alapanyag fejti
ki Ide sorolhatjuk ·a különböző célt szolgáló ~estáJ?O~Ó
és kozmetikai (a fedőmasszázs-, a bőr eredeti zsirossagat
pótló stb) krén1el<et

Stercdgin i:njeciio :
Simaizom

görcsoldó Erélyes spasn1olyticun1
analgeticum

/
és

Javallatai :
cholelithiasis, nephrolithiasis, dysn1enorrhea 1 pylorus
spasmus, neuralgiák, migraine

Adagolás:
pro dosi 1-2, pro die 3-4 amp subcutan
Csomagolás :
6x 1 kcm Kórházi csomagolás 50x 1 kcm
For galombahozatalr a engedélyezett

EN'TEROSOLVENS
készHményeink:
Ent
Ent
Ent
Ent
Ent
Ent

acidum acetilo sa!icilycum,
ammoniurri chloratum,
natriun1 salicílycun1,
natrium jodatum,
thcob1 amin natrium salicilycun1 1
folia digitalis

ASTHl~IOJLYSIN
Hatásosan oldja a

hörgők

inj.

görcsét

JAVALLAT : Asthma bronchiale
ADAGOLÁS: R0ha111 esetén 1/ 2-1 kc1n subcutan
CSOMAGOLÁS: 5x 1 kcm, IOOx 1 kcm kórházi
csomagolás

2··523123

Adagjuk egyszeri hashajtás céljára 200-300 gr hide@en, éhgyomorra fogyasztva félár ával étk~zés előtt
Hosszabb rendszeres használatra {hahituális obstipatio,
székelési fáj da.Jo:mmal járó megbetegedések, továbbá,
amikor a hasprés. e1ősebb 1nűködtetése tilos) egyénileg
rnegállapított .m·ennyiségben napjában 50-100 gr

intézett körrendeletében a ».Jódaquat« javasolja a golyva
therapiája és prophylaxisa részé.re
T!herápiás adagja naponta 2.Xl kávéskanál étkezés
utálfl kevés vízzel felhigítva, .egy··egy hét szünet közbe
iktatásával. JV1egelőzés oéljára napi adagja hosszabb
időn 'át 1 kávéskanálnyi az ország azon endemiás goly
vával veszélyeztetett vidékein, ainelyek nincsenek a jódo.
zott konyhasó használatára kötelezve
Arteríosclerosis, hipertonia esetében adagja háro1n
szar napjában egy evőkanál étkezés után
»Salvus« gyógyvíz az alkalikus konyhasós gyógy
v.izek közé tartozik és nemcsak töménysége, hanem össze
tétele miatt is kiváló helyet foglal el az ivókúrára hasz
nált hasonló összetételü gyógyvizek között Literenkénl
18 gr Na hydrocarbo:natoi és 9 gr konyhasót tartalmaz

fndicatiók: A gyomorban megköti a sósavat, oldja a
hurutos nyálkát. Gyomorhurut, hyperaciditás chronicus

. Gyógyvizek
töménységű,

literenként 14 gr glaubersó tartalomnial
Több évtizedes
pontos észlelés és cholecysographiával ellenőrzött sora··
zatos vizsgálatok sz·erint erélyes cholagog hatású· kiüríti az epehólyag tartalmát, 111egszünteti az epepang,ást;
élénkíti a májsejtek cholerelicus tevékenységét Elő1noz
dítj a az epeutaknak és. az epehólyagnak epével történő
fokozott átöblítését. ·A gy-om.or ban csökkenti a fokozott
savképzést, elős·egítQ a hurutos nyálka leválását
Jndicatiók· hepatitis, icberu.s, cholecystitis, cholelithiasis, cholangitis, idült gy'.°morhurut
Adagolás: 4-'6 héten át reggeli és va·csora előtt
egy ól: ával 200 g,r víz, 37 fok CeJsiusra feln1elegítve 4-5
perc alatt kortyonként Jogyasztva Amennyiben a víz hasmenést .okoz, mennyiségét csökkent;ye m.egfelelő higítás·
ban kell alkalmazni
».fódaqua« gyógyvíz: a jódos konyhasós gyógyvizek
közé Íart0zik Jódtartalma igen ·m.agas. (93 5 mg: 1 liter-ben.) összetétele reri9kívül kedvező, m·ert a n1ikr-0jód
theráPiához szükséges napi _l-l 5 mg jódanyaggal az egy··
idejűleg bevi1t konyhasó 1nennyisége mindössze 10-15
ctgr Kiválóan alkalmas minden olyan megbeteg,edés
gyógyításában, amelyhez mikrojód therápia szükséges

A sorozatos kísérletek szetint különösen alkalmas a golyva
gyógykezelésére. Az egészségügyi rrninisztérium vala
mennyi tanács végrehajtó bizottságának ·e ü. osztályához

gy1Jmor- és bélfekély kezelésébeii naponta egyszer-kétszer rendeljük étkezés elölt ·egy ó1ával, 100 gr-os ada
gokban, testhőmérsékletr.e felm1elegítve. A nap folyaman
kis részletekben több alkalon1rnal fogyasztva csökkenti a
fokqzott gyo1nornedv elválasztást
A gyomorégé.st azonnal 1neg~zünteti Köptei? hatású,
ezért a légutak heveny és idült hurutjainak kezelésében
eredménnyel használható Különösen torpid gyógyulási
najla:mot nem mutató hurutok kez·elésében van jelentösége, mert a gyógyulást a hurutos folyan1at .enyhe activállásával indítja meg Felhasználható belélegzés c~l
jára is, porlasztó készülékben Ada,gja többször napjábari
100 gr felm1elegítve, vízz.el vagy 1nieleg tejjel higítva
A belélegzést naponta 2-3 ízben végeztetjük
Gyógyvizeink hatásos gyógysz·erek, ez-ért használat
közbe!Il a beteg állapotának állandó or\osi ellenőrzésé1e
van szükség, a kezelés során szükségc.snek rnulatko~ó
tnódosítások előírása eélj ából
Á magyar ,gyógyvizek alka!Jnazilsa nemcsak nép··
gazdasági, hanem a gyógyítás - n1cgcléízés szempontjából fontos népegészségügyi érdek; 1 endelésük egyben
\aluta1negtakarítást lis jelent.
/
A gyógyvizek az SZ1 K terhére szabadon_ núnden

korlátozás nélkül

rendelhetők.

Részletesebb irodal,mat kívánságra küld a Gyógyví.1.termelö és Ertékesítő Vállalat Orvosi és Tudományos
Osztálya, VI., Bajcsy-Zsilinszky-út 15/a

Gyártja és forgalomba hozza:
f

MEDICHEMIA RT., Budapest. X ker., Hölgy-utca 14

P ER-ABRODIL

mJ. 35°/0 -os

Arthro- és radiográfia céljára 1 amp á 3 kcm

MAGYAR PH ARMA GYÓGY ÁRU RT

vezetnek megszokáshoz

Mira glaubersós gyógyvíz Isotoniás

I sniét kapható!
A húgyuta,,k 1·öntgenáb1·ázolásá1·a
kcm

"·

(Apenta, Ferenc .József, Hunyadi János, lgmándi,
Mira, /\·1fira Bébi) Enyhén hypertoniás (4°/0 -os) oldatok,
hatásuk kümpJ.ex hatás, ari1ely miester-séges oldatokkal,
vagy ke.serűsó, glaubersó oldatával csak durv~bb vonalaiban helyettesíthető. Kitűrnő és ártalmatlan hashajtók és
az az előnyük, hogy rendszeres használat mellett seni

Némedy Imre dr„

FELELET.

1 amp á 20

Keserűvizek

KÉRDÉS

Milyen bsszctételii a 1lfi11llura opii artejalfa« és kiadflató~e J>Tinctura opi1<( jclirása esctC11?
Az O!'szágos Közegészségügyi Intézet Cl1 1115/1951 .
szán1ú határozata a feltett kérdésre az alábbiakat tartal1nazza:
. 1>A 470/1943 M. E„ szán1u rendelet l §-ának (1) bekezdeseben foglalt fe!J1atahnazás alapján úgy llatározok,
hot;y a IV kiad{1sú Magyar Gyogyszerkönyvben hivatalos
1/finctura opii P. 1 (i h~lyctt a gyógyszertárakban orvosi
vényre az Alkaloida Vegyészeti Gyár által előállított ~s
forfalon1bahozott ;>Tinctura opii artefacta<~ is kiszolgáltathato„ Ha a gyógyszerész »Tinctura opii P. L<( helyett
1>Tinctura opii artefacia<'-t szolgáltat ki, ezt a köiüln1ényt
az orvosi vényen köteles feltüntetni
A ))Tinctura opii artefacta« összetétele a kö\·etkező:
111orpliin bas
10,00. ·g
papa\·erin has
0,72 g
codein bas
0,44 g

A magyar gyógyvizek cdkalmazása a belgyógyászatban

@

.i.thenaeum (F. -v Soproni Béla)

Budapest, XIV., Telepes-utca 53
~fegJelent

2300 példányban

FIGYELEM!
A magyar gyógyvízkincs szélesebb alkalmazása s~ly
ponH kérdés, mert azok számos külföldi ~redetü gyogyanyag- importját szükségtelenné teszik, 16leg- azonban
azért mert számos utánozhatatlan alkatrészének k'Jmplex hatása a gyógyászatban kitűnő eredményeket pro··
dukál Gyógyvize_ink tehát különb gyógyszert, a f[yogY_-

szer ellátásban könnyebbséget és még valuta megta.i?-arttá<;t is jelentenek.
Nyilván errB való tekintettel ~endelte el az Eg~sz; '
.ségiigvi Minisztérium -a mult hó 4-en kelt, 835/52. szamu.
rendeletével a betegbiztosításban részesülő~ rész~re .sz~
badon rendelhető Apenta, Ferenc, Hunyadi, Igm:indt .es
Mira keserűvíz, valamint a .Jodaqua, Salvus es Mira

Glaubersós gyógyvizek kötelező r aktárontariását Mag1,
az egyébként ismeretes rendelet is megállapítja, hogy a
gyógyvizeknek széleskörű alkalmazása nem csak a be-

tegellátás érdekét szolgálja, hanetn igen fontos nemzet
gazdasági érdek is
~
KérJük tehát a gyógyszertárvezető elvtársa~at, .~ogy
a felsorolt gyógyvizek beszerzés_éről gon~oskodn1 s~1ve,s
kedjenek és abban az esetben, ha azokba! egyes m~rkak
huza1nosabb ideig elfeküdnének, kérjük, hogy arro~„ a
szükséges 01 vosi felvilágosító munka folyamatbate1ele
céljából vállalatunkat értesítsék
Gyógyvíztermelő

és

Erték.esítő

Vállalat

Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky-út 15a

Az í1j gyógyszertári szakmunkások
záróvizsgája

Május l-től új formában indul a
Gyógyíts Johban··Mozgalorn

A Budapesti Gyogysze1 tár Vállalat Majakovszkij-utcai
kultúrtennében április l-én d. u kiosztották a szakmunkás
képesítést igazoló bizonyítvány okai azokna.k, akik az
Eo-észségügvi J\1inisztériun1 rendelkezése alapján egyetlen
alkatn111rnaf tanfolyan1 elvégzése nélkül jelentkezhettek
vizsgára jelen voltak az Egészségügyi Minisztérium részé~ől
.Nógrádi Lászlóné elvtársnő, Szakszervezetúnk képviseletében Róna Béláné elvtársnő, a Budapesti Gyógyszertár
Vállalat részéről Sacher Pál dr főgyógyszerész elvtárs,
valan1int Fe!zér László elvtárs, a gyógyszerésztechnikus
tanfolya111 vezetője, Ligeti \Tiktor és Szolnoki András dr,
vizsgáztato előadó elvtársak. A záróvizsgán Fehér László
elvtárs 1negnyitó beszédében ismertette a gyógyszerésztEchnikusok tanfolyamának mi;gindu!ását és 1.öt ténetét
Ehnondta, hogy 1947-ben a M M. Sz. Sz.-ben a gyógyszerészszakosziá!)· akkori intézőbizottságában egy n1egüresedctt
helyet a knmnutnista gyógyszerészek laboránssal akartak
betölteni A szociáldemokrata vezetőségi tagok mindent
elkövettek, hogy ezi a tervet 111eghiüsítsák, végül azonban
győzött a Hunyadi-téri kom111unista gyógyszertári dolgozók
álláspo1, tj a. F iron Béláné, Fehér László és Nagy Lajosné kezdetnényczésére ekkor me1ült fel a gyógyszerésztechnikusok
képzésének terve„ Az első tanfolyan1ot, an1elyen 117-en
vettek részt, csak tá1sadah11i segítséggel tudtuk megtartani, a továbbiakban azonban 1nár 1negkapiuk az
Egészségügyi Minisztérium és Szakszervezetünk legteljesebb tá111ogalását . Ezután a 10 legkiválóbban vizsgázónak kiosztotta a könyvjuiahnakat .. Róna Béláné
elvtársnő félszóla!ásában hangsúlyozta, hogy akik szeretettel végzik niunkájukat, azok elsősorban a beteg dolgozókon segítenek Ivtert az egészségügyi i11inisttériu111i rendelet
ko111oly hatáskö1 i biztosít a vizsgázott gyógyszerésztechnikusoknak, ezt a határt azrínban ne1n.szabad átlépniük,
hane1n a saját 111unkájukat kell állandóan tökéletesíteni.
lgy haszná!Ílak legtöbbet az egészségügynek. l~anítsuk
a fiatalol<at technikai n1unkára és ehnéleti tudásra is.
Ne feledjék el : azt, hogy ina nyiltan dolgozhatnak és
nen1 bujkálva, 1nint régen; a tanulás és tudás lehetőségének
útját, a Szovjetunió nyitotta 1neg szá111ukra
A vizsg.ázók közül Dobos Lajosné köszöni.e 111cg a Szakszervezet és Pártunk tán1ogatásái, hogy hosszú gyógyszertári n111nkájuk után ők is szak1nunkások lehettek. Ezt
3: nagy segítséget csak úgy hálá!hatják 111eg, ha 111ég jobban
dolgoznak a béke n1cgvédésc, szabadságunk és nagyszerű
e1ed111ényeinl< n1egőrzése és fejlesztése érdekében

A Budapesti Gyógyszertár Vállalat negyed·
évenként konkrét, százalékos kiértékelést bizfosit
a hozzá befutó adatok alapján a gyógyszertárakrnl és a dolgozók teljesítményeirői A szakmai,
n1inőségi, gazda,sági és adininisziratív kiértékelést az üzemi bizottsághoz juttatja Nagy súlyt
fognak helyezni az üzemi bizottságok az űjítási,
észszerlísítési n1unkár a, s a takarékossá;gi mJZ·
g<:llom értékelésére, a n1unkát előrevívő ,kötelezett~égvállalásokr a Az értekezlet n1e·gvita1tta, s be·
vezetési.e ajánlj a Gerő Istvánné (0/41) kezdeményezésé1, aki hetenként egy napi béketnűszakot
kezdett, s ezen a napon: a) egy órával korábban
jön.n~k be a dolgozók és megbeszélik az aktuális
politikai kérdéseket, valamint az aznapi békemúszak gazdasági feladatait; b) 9-18 óriáig
nyitva tarló gyógyszertárban · seniki -nem tart e
napon szabadnapoé; e) minden gyógyszert kiszolgáltatás előtt tájékoztató gyorsvizsgálafoak vet.
nek alá; d) átnézik a specialitás szekrényeket keresztes elkülönités szempontjából; e) az általános
tisztasiig mell0tt egy helyiségben nagytakarítást
végeznek; f) minden adminisztratív hátralékot
feldolgoznak; g) különöo gondot fordítanak e napon ·a hékeagitációra Nagyon figyelemreméltó az V kerület gyógyszertar a inak kollektív
lelhív8sa, mely takarékossági versenyre hívja ki
a gyógyszerláralrnt a gáz, villany, bloktekercs,
e!szúmolasi nyomtatványok költségeinél, s komplex-brigádokat alaikit a Vornsin-mozgalorma
A Vállalat vándorzászlókat indít a különfél~
jutalmazásoJ< mellett a mozgalomban élenjárók
kitüntetésére Bízunk abban, hogy a kialakuló
egészséges versenyszellen1 tovább fogja javí~ani
iizt az értékes munkát, mit gyógyszertárnink vé·
geznek legfőbb értékünk: a dolgozó ember egészségének biztosításában
·
(cs j)

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYl DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA

A béke fennmarad és tartós lesz, ha a népek kezükbe veszik
a béke megvédésének ügyét és végig kitartanak mellette.
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l(itüntetés. A Népköztársaság Elnöki Tan :~1csa az egészségligy terén végzett kiváló
munkája elismeréséül Stocker Erzsébet gyógyszertári vezetőnek a /lfagvar Népköztársaság
E:rdemérem ezrist fokozatát adományozta
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Karlovitz lászló : Illóolajok szabad és összes alkohol- (n1entol stb.)
tartahnának számítása.
114

Hunfalvi Géza: A szakfelügyelő-gyógyszerészek feladatköréről
Mozgalom az üvegfiolák összegyüjtésére. A ü;l 14. sz.
gyügyszeriár dolgozói 111ozgaln1at indítottak, hogy a lakosság
vigye vissza a gyógyszertárakba a n1egürült üv~gcséket
és üvegfiolákat, ahonnan újbóli felhasználásra a gyogyszergyárak elszállítják. Felhívásukban hivatkoznak javaslatuk
népgazdasági jelentőségére és kérik a Gyógyszertári Központot, tegyen n1eg 1nindent annak érdekében, hogy ez
a kezden1ényezés országos n1ozgalon1n1á szélesedjék Véle111ényünk szerint ez a javaslat a felsőbb szerv hozzájárulásával csak ko111oly egészségügyi propaganda útján mehet
át a köztudatba, csak a gyógyszertárak és a lakosság teljes
együttn1űködésével
Erre a célra a legalkahnasabbnak
látszik az egyéni felvilágosításon kívül a gyógyszertári
faliújság. Gondolkoznunk kell azonban, hogy a jelenlegi
faliújságokat hogyan és hányan olvassák, ha csak külön
felhívás (olvassuk el a gyógyszertár faliújságját), nem
figyeltnezteti rá a beteg dolgozókat. De még ennél is célr~
vezetőbb- lenne egy asztalra elhelyezhető, forgathato,
egészségügyi propaganda újsá~, esetleg csak valami mappa,
atnit feltétlenül elolvasnak a várakozó betegek vagy azok
hozzátartozói. Ezzel nem változna a fontosabb közlemények
faliújság jellege, és mégis sokkal nagyobb eredményt érhetnénk el az egészségügyi propaganda szolgálatában. Kapcsolódjék a szaksajtó javaslata a 0/114 sz. gyógyszertár dolgozóinak nünden támogatást megérdemlő kezdeményezéséhez
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Dávid Lajos dr .. és Némedy Imre dr.. : A gyakorló gyógyszerész műhelyébéíl
127
A gyógyszertárak rendes és ügyeletes szolgálatának szabályozása,
Tudon1ányos előadások: 3 borítéklap Jelentkezés approbációs
vizsgára, Az ügyeletes gyógyszerész, Szulfanilan1id származékok, A gyakorló gyógyszerész 111íihe!yéből : 4 borítéklap
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