Jelentkezés approbációs vizsgára
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Tanulmányi
Osztálya (Gyógyszerész szak_) közli az érdekelt gyógyszerészekkel, hogy a legközelebbi, gyógyszertár vezetésére
feljogosító approbációs vizsga a Budapesti Orvostudományi
Egyetemen június 27-én, pénteken, d. e„ 9 órakor kezdődik
A.Jánlatos a vizsgára jelentkezést a Tanulmányi Osztályhoz (Ullői-út 26. sz )'mielőbb benyujtani az alábbi mellékletekkel:
·
·
1. Szül. anyakönyvi kivonat, 2. Érettségi bizonyítvány
3. Gyakornoki bizonyítvány, 4. Leckekönyv, 5„ Oklevél'
6 2 évi gyak9rlati időt igazoló, ·a gyógyszertár felelő~
vezetője és az illetékes tisztiorvos által aláírt- igazolás
A beadványra 6 - Ft-os, a mellékletekre (amenllyiben
azok~n még nincs bélyeg) I.- Ft-os ol(n1ányl;élyeg ragasztando.
A legközelebbi approbációs vizsga előreláthatólag
szeptember utolsó péntekén lesz
Az Égészségügyi Köylöny 1952. áprílis 1-í 7, szán1ában
megjelent az Eü. Miniszter 8400(3)1952. Eü. M. számú
utasítása a gyógyszertár vezetésére feljögosító (approbációs)
vizsgák letételének végső határidejéről :
l. Azok a gyógyszerészek, akik a 112. 745/1914 VKM.
szán1ú rendelettel (Rendeletek Tára 2574„ oldal) kiadott
szabályzat (régi rendszer) szerint végezték gyógyszerészi
tanulmányaikat és szerezték meg gyógyszerészi képesítésqket, a gyógyszertár vezetésére feljogosító (approbációs)
vizsgát az 19.54. évi június hó 30. napjáig tehetik le
2. Az l. bekezdésben említett gyógyszerészek az 1954
évi június hó 30. napja után gyógyszertár vezetésére feljogosító (approbációs) vizsgára nen1 bocsáthatók.

Szulfanilamid szál'mazékok, Hónapok óta fordítunk és
közlünk részleteket Pereljman és Brodszkij szovjet szerzők
»Gyógyszerkészíbnények analízise<~ címlí könyvéből Tudjuk
és a hozzánk beérkezett levelek és a mű megjelenésére
vonatkozó általános érdeklődés igazolja, hogy ezek a közte:..
mények niilyen nagy mértékben előbbre vitték és támogatták
a gyógyszerésztovábbképzés ügyét Közben azonban Kun
Ferenc, Láng Béla dr és Ligeti Viktor elkészüli:ek e nagy„
jelentőségű munka teljes fordításával. I ermészetesen ebből még nem következik, hogy ez a nyomdatechnikailag is
különleges teljesítményt igénylő könyv egyik napról a
másikra a kartársak kezébe kerülhet. De a kéziratokról a mai
naptól teljes egészében az Egészségügyi Könyvkiadó rendelkezik Ezt pedig a szaksajtónak annál nagyobb örömn1el
kell tudomásul vennie, inert ez lesz az első szovjet gyógyszerésztudományi mű, an1ely szakmailag tökéletes fordításban előreláthatólag 1nég ebben az évben inegjelenik
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS L.APJA

))A gyakorló gyógyszerész míihelyéb61« rovatot a követ_számunktól kezdve teljes terjedelmében átadjuk a
gyakoiió gyogyszerészeknt;k, hogy tára melletti jó tapasz..
talataikkal segítsék egy1nás 1nunkáját a minőségi gyógyszertári n1unka nlegjavításál;Jan. Ehhez a szándékunkhoz kérjük
az egész szakma megértő támogatását. Csak így érhetjük
el, hogy az összefogó szak1nai munkaközösségben minden
gyógysze1ész 1 minden gyógyszertári dolgozó valóban szaksajtója gazdájának tekintse magát.
l<ező

Szabadságot Duclos elvtársnak!

•

Vándor-gyűlések.
sekről

A debreceni és győri vándorgyűlé··
júliusi szaklapunkban számolunk be

T
Az ügyeletes gyógyszerész: Glázer Mihályné május l-én
reggel 6 órakor kinyitotta a gyógyszertárat A patika előtti
téren zászlókkal és táblákkal, ünnepi ruhában már gyülekezett és sorakozott a III.. kerület kiváló munkájáért
élenjáró n1enete. De nlég volt idő az indulásra. Egyre többen
hagyták ott a sort és mentek be a patikába, hogy '1-2
kombinált port is inagukkal vigyenek„ Gldzerné elvtársnő,
aki 35 éve dolgozik ebben a gyógyszertárban, friss vizet
hoz b~, beszélget, tanácsot ad, fáradhatatlanul rendelkezésére áll mindenkinek. Szereti és becsüli az egész környék.
A gyermekek Juci néninek hívják, a felnőttek elvtársnőnek,
Azok közül való, akik a beteg és a gyógyszerész közötti
bizalmi légkört a legteljesebben megteremtették Tavasszal
neki viszik az első orgonát a kertjükből, inost is csupa
virág a gyógyszertár. Ha egy perc ideje van, kiáll az ajtóba
és boldogan figyeli a lelkes csoportok indulását a Hősök
terére Rdkosi elvtdrs elé„ ő ma nem nlehet velük, a hivatása
ideköti.. De reggel 6-kor már szélesre tárta a patika ajtaját:
hadd jöjjenek be gyern1ekek, ifjak és felnőttek! Gl.ázer
elvtársnő nemcsak nlunkalendületével, szeretetével, hanem
mindenkihez szóló egyéni érdeklődésével is igazolja, hogy
előtte is a legfőbb érték az ember
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JAVILLIN
ó Dó P E N 1C 1L L 1N-T A R T A LM Ú
z s E L A T 1 N s z 1v A e S, v É R z É s e s 1L L A p f T Á s R A
S T E R 1 L, F E L S Z í V

A JA V l L L l N különleges eljárással készített penicillin-tartalmú zselatinszivacs,
A JA V I L L I N pehelykönnyű, megfelelő darabokra vágható és_ így mindig a
kívá~} nagyságú JAVILLIN-t helyezhetjük a vérző felületre,
A JA V I L L I N colloidális szerkezete következtében megnedvesítés és
rányomás után összeesik, majd a vérrel érintkezve ismét telítődik

gyenge

A JA V 1 L L 1 N kiváló haemos!a!ikus tulajdonságáról már számos magyar klinika meggyőződött
Megállapították, hogy a JAV I L L I N 3-4 hét alatt felszívódik, anélkül, hogy
sensibilizálna vagy bármiféle károsodást okozna

lndicátiós területek:
Minden parenchymás jellega, diffúz szivárgó vérzés csillapítására alkalinas, különösen
olyan vérzések csillapítására, amelyek a szerv anatómiai felépítése folytán (máj, lép,
agy), vagy gyulládásos műtétei esetén (recidív struma, hernía, hydrokele) lépnek fel,
vagy pedig erősen vascularisált tumoros szövetek sérülései esetén következnek be
A .1AV1 L L 1 N alkalmaz~sa a sebészetben; az idegsebészetben, fogászatban, orr··,
fül-, gége,-, tüdősebészetben, gynaecologiában és az dltaldnos praxisban egyardnt indokolt,

Forgalomba kerül:
JAVlLLIN 1
JAVILLIN 2

5xl2 ml üvegben _, . ,
60 x 1 , ml üvegben (fogászati használatra)

Előállít.ia

és forgalomba hozza:

•

14.60 Ft
14,,60 Ft

Egyesült Ciyógyszer- és Tápszergyár, Budapest X.
Bővebb

felvilágosítást készséggel küld:

Ciyógyszerismertető
Budapest V, Aulich-utca 3

"

Orvostudományi Iroda
T ecl e fon: 113-642 és 310-923
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A preparativ ,kémia

7,, SZÁM

bölcsője

Ebben a beszán1olóban azokat az új szen1pontokat emeljük ki, amelyekkel Scflulek Elemér kétszeres
Kossuth-díjas akadémikus a debreceni vándorgyűlésen

szerészet is, Nagyon alaposan ki kell használni az
egyetemi éveket, hogy biztos alapot szerezzünk
magunknak künn a gyakorlatban is a további fejkiszélesítette Szegeden elmondott el6addsdt, az V. Gyógyszerkönyv dltaldnos részének i srnertetése sordn ·
lődéshez A gyógyszerészet felfrissülhet a biológiai
A gyógyszerészet nagy gyakorlati tudást és hatástani ismeretekkel
Nem egyedülálló jelenség a tudományok törtéigénylő, felelősségteljes foglalkozás, amelynek csak
netében, hogy valamely ág reneszánszát éli. Látjuk
megfelelő szakmai képzettséggel lehet eleget tenni
A gyógyszer készítése során nemcsak az alapanya-- ezt napjainkban az analitikai kémiában is, melynek
gok azonosságáról és felhasználhatóságáról kell területét a közelmultig sokan lezártnak tekintették
A mull században, mikor a természet megismerése,
meggyőződni, hanem a receptet jól elbírálva annak
esetleges hibáit is észre kell venni. Mindez a ma- az adatgyüjtés volt a feladat, vezető szerepe volt
nuális készségen túl igen kiterjedt elméleti ismerete- az ailalitikának és a preparatív kémiának, viszont
ket igényel, ami egyre jelentősebb feladat.. Az orvos- az ezt követő és ma is tartó szintetizáló korszak igen
nak ugyanis egyetemi tanulmányai során mind erősen háttérbe szorította. Az analitika azonban
kevésbbé lesz alkalma magát a teljes gyógyszer- újra szárnyrakap a moderm fizikai-kémiai mérő
kincs ismerőjévé képeznie, mert a gyógyítás szem,- módszerekkel, melyek segítségével eddig szinte
pontjából még fontosabb, mindegyre gyarapodó lehetetlennek látszó feladatokat tud megoldani
Az analitikus már rég kilépett abból a szűk keretegyéb studiumokba _kell elmélyülnie,
A jövő gyógyszerészének előreláthatólag az ből, amit számár a a büretta, pipetta és epruvetta
lesz a feladata, hogy a maga gyógyszerismeretével szűkös felszerelése megszabott, a spektrográf, polaaz orvos segítségére siessen Ez máris megnyilvánul rográf, instrumentális pH mérés, egyszóval a mű
a biológiai jellegű tanulmányok bevonulásával a szeres analízis korában, Ez rányomja bélyegét dj
gyógyszerkönyvünkre is, amely a központi ellengyógyszerészi oktatásba
A fejlődésnek ez az tij iránya a gyógyszerészi őrzés és a gyáripari laboratóriumök igényeit figyepálya sokoldalúságát mutatja, egyúttal bizonyítéka lembe véve, ahol kell, a legmodernebb eszközöket
annak, hogy tudományos szempontok a jövőben vagy eljárást alkalmazza, nem is beszélve a biolómég kevésbbé lesznek nélkülözhetők úgy a gyógy- giai (hormon, vitamin stb.), illetőleg immunbiológiai
szerészképzésben, mint a gyógyszerészet hivatás- termékek (szérum, vakcina stb ) ellenőrzéséről
Több helyen vagylagos lesz a vizsgálat módja
szerű gyakorlásában. Csak a gyógyszerészet jelene
látszik ,sivátnak Mert ha visszatekintünk a pálya !gy pL a kolorimetriás mérések színösszehasonmultjára, azt látjuk, hogy a mult század közepéig lító-oldatokkal éppentigy elvégezhetők majd, mint
a gyógyszertár, illetőleg a gyógyszerészi labo- megfelelő fotométerrel
ratórium volt a preparatív kémia bölcsője, Scheele,
A gyógyszerkönyv egyes cikkelyei igen sok
Sertürner neveit kell csak a sok közül kiemelnünk vizsgálatot írnak elő, Ez csak a készítmény minő
A tudomány tehát a gyógyszerészet éltető lelke
ségének egész pontos körülírása, tehát nem azt
Ha ez nem érvényesül, elsorvad maga a gyógy- jelenti, hogy valamennyi vizsgálatot el kellene vé-
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gezni . Ez még a legfőbb vizsgáló szervre sem kötelező. A vizsgálat célja, illetve a vizsgáló képzettsége
és_ szakértelme szabja meg, hogy adott esetben
nulyen vizsgálatokat végzünk el. A gyógyszerész
számára pedig kifejezetten a »Tájékoztató gyorsvizsgálat«foglalja össze a mindenképpen elvégzendő
vizsgálatokat
Az új gyógyszerk(inyv azonban nem feledkezik
meg a gyógyszertár' sajátos problémáiról sem
Ipark_odott a gyógyszertári munka (receptúra,
galenrkum) _mérései pontosságának, illetóleg hibahatárának megszabásával az elkészült gyógyszer
összétételében megengedhető ingadozást pontosan
körülhatárolni
Teljesen újtípusú gyógyszerek lesznek a szemészeti oldatok, melyeket izotoniásah és izohidriásan (a könny pH-jávai és ozmózisos nyomásával egyező) kell elkészíteni. Megfelelő táblázatokkal
(nomogrammal) a gyógyszerész számára gyakorlatilag a gyógyszertárban is elvégezhetővé tesszük
Az új gyógyszerkönyv más neveket (szinonimákat) is hoz, de nem a régmult gyógyszerneveket,
hanem a környező állaniok gyógyszerntveit Előre
veti árnyékát egy nemzetközi gyógyszerkönyv megalkotása, hogy az egy kultúrközösségben, ill. társadalmi rendszerben élő államokban a gyógyszerek
nevei és minőségei azonosak legyenek Ezt a kérdést átmenetileg azzal hidaljuk át, hogy a más
neveket mind felsoroljuk
Az előadást igen élénk felszólalás követte
A kérdések között felmerült pl. a triturációk megszínezése . Erre a készülő gyógyszerkönyv elutasító
választ ad. Nemcsak azért, mert a belőle készített
oldatok színesek lennének, hanem a szín elfedné
a készítmény esetleges hiányosságait (pi bomlás

következtében fellépő színeződés stb.). Elegendő
lesz a trituráció tartóedényének feltúnö megjelölése, esetleg élénk színnel Egyes kartársak az állat"
gyógyászati, ill
gyermekgyógyászati dózisok
iránt érdeklődtek Az új gyógyszerkönyv ,ezekre
részletes adatokat hoz táblázatosan összeállítva
Az egyik felszólaló kifogásolta a Ph Hg. IV
Suppos. haemorhoidale elóiratát Az V gyógyszerkönyv a bizmutoxijodidgallát helyett bizrriutszubgallátot fog előírni, amivel e)éri a készítmény
tartóssagát. Az egyik felszólaló a legapróbb részletekre is kiter jedó előir atot kért a galenusi készítrilényekhez. Ez a kérés persze teljesíthetetlen és
felesleges is, mert a gyógyszerésznek kell annyi
szakismerettel rendelkeznie, hogy az elkészítés fóbb
irányelveit megkapva, a részletes végrehajtást
önállóan tudja megoldani . Az egyes átmeneti nehézségeket (Faex medicinalis siccum et spissum konzisztenciája) az új gyögyszetkönyv nem veheti
figyelembe, hanem szabványt nyujt, hogy a jövő
be!l ezek milyenek legyenek,
Ovatosságra intett Schulek professzor az átmeneti
nehézségek áthidalása terén . Konkrét kérdést meg-·
válaszolva kifejtette, hogy míg a Syr. aur antii elvileg
bármely arra alkalmas ízjavítóval helyettesíthető lenne, addig a Tinct. aurantii esetében nem szabad megelégedni a narancs-aroma utánzásával (pi
esszencia), hanem arra is gondolni kell, hogy ez a
készítmény kitűnő »amarum « is . Az egyik felszólaló
gyakorlati tanácsot kért a bor sav legfinomabb porítására (Pulv. acidi borici subtilis). Schulek professzor ajánlotta, hogy a kristályos bo1savat oldja
fel számított mennyiségú forró vízben és az erő··
teljes kevergetés közben hirtelen lehútött oldatból
igen finom kristályliszt alakjában fog leválni a
bórsav

----··-------··--:-----·------·----------:---·
Az akridin számos igen fontos festéknek alapvegyülete (akridinnarancs, akridinsárga, akridiniumsárga stb.) Ezekben az akridin-gyűrűhöz a
hidrogén helyébe különböző gyökök kapcsolódnak
A behelyettesítés pontos helyének megjelölése céljából az akridinnek azokat az atomjait, melyeken
szabad vegyérték keletkezhet, megszámozták
(A megszámozámál kihagyták azokat a szénatomokat, melyek a harom gyűrű egybeolvadásakor
l<özössé váltat{ és erre minden vegyértékük lefoglalód0tt.) Az !. sz. rajzon a nálunk hasznáiatos sorszámozást a gyúrű mellé kőzvetlenül írt számok
jelentik A zárójelbe tett számokat azért közlöm,
hogy ha valaki máshol, netán ezt az utóbbi számozást alkalmazó nevet látja, ne gondoljon más
vegyületre (Gyenge vigasz, hogy nemcsak a gyógyszerészi nomenklatúra nem egységes.)
Az akridin középső gyúrűjében látható nitrogén (10-es) háromvegyértékű, akárcsak az ammónia
nitrogénje Sav hatására az utóbbihoz hasonló
módon. ötvegyértékűvé válik és hasonló mód
disszociál kationra, anionrá (3 . sz. rajz) . Az ammónium-kation mintájára képződött ion neve: akridinium-kation.
NH 3 + HCJ-,_ H4 NC1
(H 4 N)+ + c1am111oniumklorid

ammoniumkation

!

+

!•Cl-

'N/
1

H
3 rajz

Ha az akridiniumklorid 3. és 6 . szénatomjára
amino-gyököt (--NH 2 ) viszünk be, a Proflavin
képletéhez jutunk (4. sz . 1ajz) .

Festékek a gyógyszertárban
(2 közlemény)
Az a gyakorló gyógyszerész, aki nen1 olvashat rend. szeresen szakkönyveket, szakközleményeket, önkéntelenül is
visszaretten, ha egy ilyen nevet olvas: 3-klór-'7-thetoxi-9-(u.··
metiJ-.O-dietilamino-bu tii) - amino-akridiniumkl orid-hidroklorid. Lemondóan legyint: neki ez ))magas«, és 1neg sem kfsérli
önbizalom híján,.. hogy megpróbáljon rajta eligazodni.
Természetesen önigazolásul rögtön hozzáteszi, hogy 1Jminek
ez neki«. Az 01vos a receptre űgyis csak Atebrint ír fel s a
többi őt nem érdekli
Pedig nincs igaza. Ezzel a kényel-mes len1ondással k-i
fog maradni abból a körvonalaiban lassan kibontakozó szellemi ébredésből, amely előtt a dolgozók közössége szolgálatában hivatásjellegűvé alakuló nlagyar gyógyszerészet áll
Sokan közülük válaszút elé kerülnek: fel vagy le A habozóknak szeretnék ezzel a cikkel is segítséget nyujtani, hogy
miként lehet eljutni a ))komplikáltabb« szerkezeti képletek
tudatos megismeréséig. Tennészetesen ez csak az első lépés
az illető vegyületek sajátságainak 111egismeféséhez, de
sohase feledjük : sokszor a kezdő lépés megtétele a leg.nehezebb. De ha elszánjuk magunkat e látszólag nehéz
űtra, akkor űj gyógyszerkönyvünkben éppen a koíszerű

gyógyszereknek többnyire bonyolultabb

felépítésű

JJ !. Aktidin-festékek.
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Al\RIDIN
1. rajz

Az akridin-vaz felépítését a benzol és a piridin
gytíriíkből az alábbi rajzocska alapján érzékelhetj lik :

A Proflavin a Szovjetunió gyógyszerészetében
a »Septof/avin« néven ismeretes . Fontos sebdezinficiens, csakúgy, mint a később ismertetendő
Trypaflavin, de a szöveteket kevésbbé izgatja.
4. Proflavint szulfatiazollal (Cibazol) keverten sebhintőporban is alkalmazzák.
Ha a Proflavinban a gyűrújében levő nitrogén
(10-es) hidrogénjét metil-gyökkel cseréljük ki, a
Trypaflavin képletéhez jutunk (5. sz . rajz) .

::,..

képlete

sem hat majd elriasztóan. Ismerkedjünk meg jelen alkalon1rnal néhány akridin-származék látszólag ilyen ))nehéz«
képletével, melyek között egy-két olyan fontos gyógyszer
is akad, mint pi a Trypaflavin, Rivanol, Atebrin stb

PROFLAVIN
'3-6--diamino-akridinium klorid
4 rajz

.

cr

N
1

CH3

l(/NOLIN

Al(RID/N
2 rajz

TRYPAFLAVIN
3-6-di ami no-· 10-m.etil-akridinium-klori d
5. rajz

A GYÓGYSZERÉSZ

.Nem egészen helyes, hogy az 5. sz . képletet
Trypaflavinnak neveztem, mert a valóságban a
»Trypaflavin« nevú készítmény, amely készülő
gyógyszerkönyvünkben Xanthacridinum néven lesz
hivatalos (más nevei még: Euflavinum, Flavacrinum, neutrális Acriflavin), nem egységes össze··
tételú . Az utóbbi vegyületből (C, 4 H 14 N3 . Cl) mindössze kb. 65%-ot tartalmaz s van benne még kb
22% Proflavin (C13 H12 N 3 . Cl) és kb. 10-12%
egyéb közelebbről nem definiálható kísérő anyag*
. A Trypaflavin narancsvörös por.. Szagtalan,
íze jellegzetesen keserű Vízben narancsvörös,
szeszben sárga színnel .oldódik Híg vizes oldata
sárgaszínű. Oldata zöldesen rluoreszkál. Vízben jól
(3 tért.) oldódik, szeszben kevésbbé Oldata fény
hatását a bomlik, hővel szemben kevésbbé érzékeny.
A Trypaflavin felfedezése (1912) érdekes véletlennek köszönhető Ehrlich egy trifenilmetánfesték (melyet 'Tryparosan-nak nevezett) trypano·
soma-ölő hatását tanulmányozva észt evette,
hogy ha ezt a vegyületet egy újabb eljárás szerint
nagyobb kémiai tisztaságban állították elő, kevésbbé
lett hatásos, mint a régi eljárás szerint gyártott
kevésbbé homogén készítmény. Tüzetes vizsgálat
alá vette a régi módon előállított vegyület kísérő
anyagait, »szennyezései!« s azok között főleg
akridin-származékokat talált. Jó megítéléssel azt
tételezte fel, hogy ezek a gyógyítóhatás hordozói.
Kísérleteit tehát az akr idin-festékek baktériumölő
sajátságainak tanuímányozásával folytatta. Rendszeres, szívós kutató munkával jutott egy olyan
akridin-származékhoz, amely az afrikai »Tsetse«
légy által terjesztett állati álomkór (Nagana)
kórokozóját ~ a Trypanosoma Brucei-t - megöli
A készítményt sárga színéről frypaflavinnak nevezte" el, melyről azonban - sajnos -- kiderült,
hogy az emberi álomkórt nem gyógyítja. Az első
világháború előtt viszont már felfedezték kitűnő
sebfertőtlenítő hatását és a háború alatt jódtinktúra helyett is használták. Valamennyi sebfertőző
baktérium fejlődését gátolja, még igen nagy hígításban is. A streptococcus-okra jobban hat, mint a
staphylococcus-okr a Antiszeptikus hatása a sebváladékban is megmar ad s a gyógyulási folyamatot alig gátolja.. Sebek, ekcéma, uretritis,
gonorrhea stb esetében alkalmazzák. Mondhatni
valamennyi »coccus« okozta fettőzésnél használható,
de még a diftéria- és a dizentéria-baktérium ellen
is Mint kitűnő száj- és garatfertőtlenítőt általá·
nosan alkalmazzák Huzamosabb használata azonban a szövetekre kissé izgatólag haL
Argoflavin néven a Irypaflavin tejsavas sójának ezüstionnal képzett komplex-vegyületét alkalmazták intravénás injekció formájában szepsises megbetegedések gyó-·
gyítására.
A Trypaflavin jelentősége ma, az antibiotikumok korában, némileg háttérbe szorult, de azokkal kombinálva
is alkalmazzák, mint pl. a Polytricin-t. E~ tablettánként
100 egység penicillint, 60 egység sztreptomicirit és 0,15 mg
rrypaflavint tartalmaz

* Az Acriflavin (savanyú 'Trypaflavin) nevű készít··
ményben a Proflavinhoz még egy HCl molekula kapcsolódik. Ez esetben az egyik amino-gyök (~NH 2 ) alakul át
ammóniumkloridszerű csoporttá (-NH~ HCI,
illetéíleg
.j.

.-NH,. Cl-)
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Az akridin-származékok vizsgálatát továbbfolytatva, többezer változat kipróbálása után a
9-amino-akr idineket találták igen hatékonyaknak
(Az akridin középső gyúrűjében a nitrogénnel para
állású szénatom a 9-es). Ezek közül elsősorban a
Rivanol-t (6. sz rajz) kell megemlítenünk, amely
nagy versenytársa, »rivális«-a a Trypaflavinnak.
A szöveteket kevésbbé izgatja, festőereje is kisebb
(nem is »fog« annyira) és mindamellett nemcsak a
felületen hat, hanem bediffundál a bőrbe, ilL a
szövetekbe.

Az Atebrin molekula felépítésében már figyelembevették a maláriaellenes gyógyszerszintéziskutatás tapasztalatait s molekulájaban a 9-es szén·atomon ugyanazt a hosszú aminoalkilamino-oldal!áncot találjuk, mint a Plasmoclzin-ban (Utóbbi
szintetikusan előállított bevált maláriaellenes
gyógyszez, melynek molelj:ulájában a törzs kino!i.ngyűrű) Ezért az Atebrin képlete komplikáltabb,
mint az eddig megbeszéltek

Az így beszubsztituált metil-gyök azonban újabb

nomenklatűrai

zavarokat _okoz„ Az eredeti bután-láncból
ezzel a leágazással-pentán-lánc lett. Ezért az Atebrin tudo-

mányos nevével kapcsolatban az »a-metil-butil« helyett
»izoamil« vagy l>izopentil« kifejezésekkel is talál~ozhatunk,

Az Atebrin képletében azonban mégsem egészen
így írtuk a J-szénatomhoz fűződő dietilamincsoportot, mivel utóbbinak nitrogénje az Atebrinmolekulához kapcsolódó második HCl molekula
hatására 5 vegyértékűvé (ammónium-szerűvé) vált
és ezzel pozitív töltést nyert.*
- N (C2 H 5).

N
fi'

Szerkezetében legfeltúnőbb a 7 szénatomon
elhelyezkedő etoxi (C,H 5 0-)-gyök, amely lényegesen növeli. hatékonyságát. (A 7. szénatomr a helyezett alkiloxi-gyökök (R. 0-) igen fontos alkatrészei
az egyéb kinolin·gyűrűs vagy akridin··gyűrűs antimaláriás hatású vegyületeknek is.)
A Rivanol sár gaszínű, finom kristályos por.
15 sr, vízben, 9 sr forróvízben, 120 sr szeszben
(90%-os) oldódik Oldata sárgaszínu, zöldesen
fluoreszkál Oldata fény hatására bomlik, hővel
szemben nem érzékeny.
Ha a Rivanolban a 3. szénatomo.n levő amino
(NH 2 -) csoportot nitro (-N02 ) csoportra cseréljük
ki, a 9. szénatomon levő amino-csoport egyik
hidrogénjét pedig a y-dietilamino-P'-oxi-propilgyökkel [-CH 2 . CH (OH) CH, . N (C2 H5 ) 2 ] helyettesítjük, a Nitroacrid(n képletéhez jutunk. A Nitroacridinnel kombinált Rivanol még kiütéses láz,
paratífusz stb . ellen is hatásos
Az antimaláriás hatású szintetikus gyógyszer
keresése során több mint 12 . 000 féle vegyületet állítottak elő és vizsgáltak meg egyenként bakteriologiailag (fertőtlenítő, baktericid és gyógyító hatásra)
Ezen a nehéz úton jutottak el az Atebrinhez, a
malária kitűnő gyógyszeréhez (1932), mely háromszor hatásosabb, mint maga a kinin. A hatásos és
mérgező adagja közti különbség is nagy. A kininnel
szemben előnye még, hogy nem fejt ki oxitocin
hatást, tehát terhesség alatt is adható, kevésbbé is
keserű s a szervezet általában jól túri Az Atebrin
festőképessége igen erős A szervezetben átmenetileg felhalmozódik, minek következtében az Ate.brinnel kezelt betegek bőre sárgaszínú lesz. Ez a »Sárgaság« csak 1-2 hétig tart, míg az Atebrin a szervezetb.ől ki.ürül
~ Az Atebrin felfedezésében jelentős szerepük
volt Magidson és Grigorovszkij szovjet kutatóknak
is: Magidson professzor a Lenin-renddel és a Sztalindíj 1. fokozatával kitüntetett tudós, aki az önálló
szovjet gyógyszeripart megteremtette * ·

* ÉrdemeitSzenov könyve alapján ismertette »A Gyógyszerész« 1949. évf„ 194„ lap.

/Cl
·
N (C2 H 5) 2 -< >-

"'H+ Cl-

1

H

ATEBRIN
3-kló r-7- met oxi9-( a-meti I- r~ -di etil ami no-butil)-ami noakri din-dihi droklori d vagy alcridini umklorid-hidroklorid
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Chinacrinum lesz a készülő gyógyszerkönyvünkben az Atebzin neve (másnevei még: Mepactin, Quinacrin, Acriquin).
Szer kezeli képletében feltúnő a 3. szénatomhoz
közvetlenül kapcsolódó, tehát aromásan kötött
klór.. (A Rivanolban ugyanitt amino (-NH 2 ) csoportot látunk, a Nitroacridinben nitro(NO,..)
csoportot.) A 7 szénatomján metoxi (CH 3 0-)gyök található (a Rivanolban etoxi-gyök). Legfeltűnőbb azonban az az első pillanatra komplikáltnak
látszó hosszú lánc (a-metil-o-dietilamíno-butilgyök), amely az akridin-gyűrú 9 . szénatomjához
kapcsolódó amino-csoport egyik hidrogénjét helyettesíti Ennek szerkezetét úgy kell elképzelni,
hogy a butil-gyökben

CH, CH, . CH 2 CH3
1
a szabad vegyértékkel bíró C-atomra (a) egy metilgyököt szubsztituáltak be, a lánc másik végén levő
C-atomra (o) pedig egy dietilamino [-N(C2 H5 ),]
gyököt
a

+ HCl-+ -

+
-< >- - N (C2 H 5 ) 2

+

RIVANOL
3,9-diamino-7-etoxi-akridinium--laktát
6. raji
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CH 3 CH CH,- CH, . CH2 N (C2 H5 ),
1

Ez az oldallánc nem véletlen szülötte. Azt
tapasztalták, hogy az Atebrin és a hasonlóhatású
vegyületek hatékonyságát erősen befolyásolja a
gyűrűhöz kapcsolódó amino-alkil-amino-oldallánc
hossza. Leghatásosabbak azok (! az Atebrin képletét 7. sz . rajz), melyekben a két nitrogént 4 Catomból álló híd köti össze . Ha az összekötő szénatomok száma négynél kevesebb, a készítmény hatásosabb ugyan, de a toxicitása is nagyobb . Az 5-6
C-atomból álló összekötés esetén viszont a vegyület
hatásossága csökken. Különleges jelentősége van
a négy C-atomos lánc a-helyzetébe bevitt metilgyöknek (a két. N-t összekötő C-atomok száma változatlanul négy !). Ez a terápiás indexet több mint
kétszeresére növeli.

Az Atebrin élénk sárgaszínű, kristályos por.
Szaga nincs, íze keserű. 40 sr. vízben sárga színnel
oldódik, oldata zöldesen fluoreszkál..
Az Atebrinhez, mint malária-ellenes gyógy-

*

A'[, Atebrinhez kapcsolódó

gyfüűben levő

10.

helyzetű

első

HCl molekula a

nitrogént tette öt

vegyértékűvé

és alakította akridinium-vegyületté az eredetileg akridinvegyületet (V. ö. a Proflwin képlet magyarázatával.)

Vándorgyűlés

szerhez fűzött nagy remények a második világháború alatt teljesen beigazolódtak Még hatásosabb az Atebrinum compositum nevú készítmény,
melyben az Atebr in Plasmochin-nal van kombinálva,
Utóbbi kinolin-származék: .6-metoxi-8-(«ometil-o··
dietilamino-butil)-aminokinolin, tehát a gyűrűjébe
beszubsztituált két gyök az Atebrinben is fellelhető .
Megemlítendő még egy gyógyszer, amely
akridin-százmazék: az Acranil. Ennek a szerkezete
mindössze a 9.. szénatomhoz kapcsolódó aminocsoport egyik hidrogénjét helyettesítő gyökben
tér eL Az Acr anilban ez a gyök, a y-dietilamino-P'oxi··propilgyök, mellyel már előbb a Nitroacridin
képleténél tal~lkoztunk Az Acr anil biztos hatású
gyógyszer a lambliasis ellen Ezt a betegséget egy
bé)ben élősködő flagellata (Lamblia intestina!is)
okozza
Az akridin-festékhez tartozó gyógyszereinket oly
módon szerettem volna ismertetni, hogy a gyakorló gyógyszerész megsejtse azt az óriási arányú munkáti amelyből
a kémikus, a bakteriológus (mikrobiológus) és az orvos
közös erőfeszítésével számta_lan kutató ·összehangolt mun-

kája eredményeképpen egy-egy új gyógyszer megszületik
Ha erre a rengeteg fáradságra és nehézségre gondolunk,
hol marad ettől az a kényelmetlenség, amit egy ilyen

gyógyszer esetleg bonyolultabb képletének megértése jelent.

Magister.

Debrecenben

A május 18-i vándorgyűlést a Hajdú-Bihar
megyei Gyógyszeztáz Vállalat felelősvezetői értekezlete előzte meg. Már ezen is megnyilatkozott a két
megye gyógyszerészeinek csaknem teljesszámú felvonulása, .az a mindvégig élénk .ézdeklődés, ami
Schulek Elemér kétszeres Kossuth-díjas tudósunk
nagyvonalú előadása alatt érte el tetőpontját.. Ott
volt Hernádvölgyi András, a Szabolcs-Szatmár
megyei Gyógyszertár Vállalat iga20gatója, Scholtz
Miklós főgyógyszezész és Fb.ldes József szakelőadó.
A felelősvezetői értekezletet Sárkbzy Mária igazgató
elvtársnő nyitotta meg . Az értekezletet a legkomolyabb hivatástudat és a legnagyobb fegyelmezettség
jellemezte . Ebben irányító szerepe volt Pinczési
László főgyógyszerész elvtársnak, aki bevezetőjé
ben rámutatott arra, hogy olyan kívánság érkezett
hozzájuk, hogy csak szakmai (receptúrai és laboratóriumi) kérdésekkel foglalkozzanak. A szakma
fogalma azonban magábanfoglal mindent, amit a
gyógyszerésznek a gyógyszertárban el kell végeznie.
Beszélt a gyógyszerszükségleti terv fontosságáról
Megállapította, hogy a központi leegyszerűsítés
következtében a tervet az idén kivétel nélkül minden gyógyszertár határidőre elkészítette. Felhívta
a figyelmet a vállalati körlevelek minél gondosabb
áttanulmányozására és a rendelkezések po„tos
végrehajtására. Lényegesen csökkentette a felszólalások számát azzal, hogy már. előre össtefoglalóan
felelt az írásban hozzá érkezett szakmai, adminisztratív és technikai kérdésekre
Sárközy igazgató elvtársnő ezután általános-

ságban megdicsérte a vállalat minden gyógyszertári
dolgozóját a márciusi forgalom sikeres és lelki·
ismeretes lebonyolításáért. Kiemelte és pénzjutalmat adott át a következőknek: 16/18 gyógyszertár,
Debrecen, Böszi József és Tarsoly Erzsébet, 16/29
gyógyszertár Berettyóújfalu, Nyitray István, 16/63
gyógyszertár Nádudvar, Márton János, 16/64
gyógyszertáz Hajdúszoboszló, Daróczi József, 16/54
gyógyszertár, Tamás Anna és Winkler Nándor,
az anyagraktárból Kerekes Antalné . Az újítási
osztalyról Balogh Sándort és Rados Józsefet pontos
adminisztratíV észszerűsítésükért, Dávid Mártont
a gyógyszerládákra vom1tkozó újításáért jutalmazták, Német Lajost, a vállalat dolgozóját pedig azért
a kiválóan összeállított gyógynövénykiállításért,
amely vasárnap reggel nyílt meg az MSZT kiállítótermében.
'
Rados József főkönyvelőn, Madaras László
az anyagraktár vezetőjén kívül sorban fel··
szólaltak az egyes osztályok felelősei úgy ezek
a megnyilatkozások, mint a felvetett kérdések arról
tanúskodtak, hogy a vállalat belső dolgozói és a
gyógyszertárak dolgozói között a legteljesebb, a
legtermékenyebb együttműködés alakult ki -- a
minőségi gyógyszerellátás, a minél jobb betegellátás érdekében Az értekezleten a szaksajtó nevében »A Gyógyszerész« szerkesztője felszólalásában
lényegében a Szegeden elmondott szempontokat
hangsúlyozta Megemlítette, hogy az Egészségügyi
Könyv- és Lapkiadó Vállalat januárban leállította
az egyéni előfizetéseket, de most kb. 200 lapra újra
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elő

lehet fizetni.. Pinczési elvtárs e felszólalással szönte meg a lelkes fogadtatást, majd megtartotta
kapcsolatban a szaklappal való levelezés kiszélesí- előadását az V Gyógyszerkönyv általános szemtésére hívta fel a jelenlévő kartársak, a megye min- pontjairól. »Szerény munkása vagyak -- monden gyógyszertári dolgozójának figyelmét.. ·
dotta közvetlenhangú bevezetőjében - a gyógyEz a felelősvezetői értekezlet igen sok új szem- szerészi oktatásnak Mindig azt tartom szem előtt,
pontot vetett felé.s olyan szakmai légkörben zajlott hogy hivatástudatra, a pálya szeretetére, az életre
le, ami biztosítékot nyujt a gyógyszertári minöségi neveljem az egyetemről kikerülő gyógyszerészeket
munka tervszerű megjavítására . Ez a légkör való- A kémia az élet minden területére behatol, mert
minőségi
termelésre törekszünk.«
ban alkalmas volt arra, hogy kétszeres Kossuth- mindenütt
díjas tudósunk elmondja klasszikusfelépítésű elő (Schulek professzor előadását »A prepar atív kémia
adását Valóságos remekmű volt, örökidőkre érvé- bölcsője,« címen lapunk más helyén ismertetjük.)
nyes megnyilatkozás a gyógyszerész felelősségteljes
Az értékes, nagyvonalu előadás után megújult
munkájáról - az új gyógyszerkönyv felfokozott a lelkes ünneplés. De most már nemcsak a kétszeres
teljesítményeivel kapcsolatban De adjuk át a szót Kossuth-drjas tudóst ünnepelték, hanem minden
Sárközy elvtársnőnek, aki Schulek professzort kö- idők egyik legkiválóbb gyógyszerészét, aki amelszöntötte, amikor pályánk büszkesége megérkezett lett, hogy nagy tudós, mint. ember is egyike a legés a percekig tartó lelkes ünneplés elcsendesedett : kiválóbbaknak Egy emberként köszöntötték őt,
Vállalatunkat, szakmánkat, szakszervezeti aki egész szívével, minden tudásával ma is a gyógybizottságunkat nagy megtiszteltetés érte. Schulek szerészet ügyét szolgálja. Akinek tudományos kézElemér egyetemi tanár, kétszeres Kossuth-díjas jegye biztosíték, hogy az V Gyógyszerkönyvre
tudósunk eljött közénk, hogy mint az új Magyar világviszonylatban is fel fognak figyelni.
Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának elnöke -Az első felszólaló Pinczési László főgyógy
tehát mint a legilletékesebb, megismertesse velünk szerész elvtárs volt. Érdemesnek tartjuk, hogy
azokat az általános szempontokat, amelyek a szer - elmondott szavait teljes terjedelemben leközöljük:
kesztőbizottságot nagy és fontos 111unkáiában
Budapesten, január 12-én országos termelési
vezették
aktívaértekezlet volt. Ezen az aktívaértekezleten
A negyedik magyar gyógyszerkönyv szerkesz„ Gerő Ernő elvtárs több olyan feladatot jelölt meg,
tése óta kb . 20 esztendő telt el. E 20 esztendő alatt amelyet népgazdaságunk továbbfejlesztése céljából
megváltozott, átalakult az egész világ arculata s teljesítenünk kell. Ezek között a feladatok között
átalakult benne a tudomány is. A tudomány törté- megemlítette a minőség további fokozását.. Tudva'
netében a tudomany tartalma mindig összefügg a !~vő, hogy a szocialista termelésnek a tőkés termehatalmat gyakorlo társadalmi osztály világszem- lést mennyiségileg és minőségileg egyaránt felül
léletével A jelenkor tudománya tehát szerves össze- kell mulnia . Nemcsak többet, hanem jobbat is kell
függésben van a marxizmus-leninizmus szemléle- termelnünk Ötéves tervünk teljesítésének alapfeltével Amióta szovjet tudósok a tudomány terén tétele a termelt javak minőségének állandó, folyais alkalmazni kezdték a dialektikus materializmus matos emelése Ha ez a tétel érvényes azegyes termemódszerét, minden tudományág, tehát a gyógy- lési iparágakra, akkor érvényes azokra a szakmákra
szerészet is hatalmas fejlődésnek indult. Ez a fej- is, melyek munkájuk jellegzetességénél fogva a
közvetlen termelésben nem vehetnek részt, de azt
lődés megváltoztatta a gyógyításnak, a gyógyszerelésnek megszokott formáját. Új gyógyszerek, előmozdítják, lehetővé teszik. S ez a segítő munka
új eszközök, új vizsgálati eljárások vonultak be a nem kisértéktí. A vonatok közlekedhetnének-e, ha
gyógyszertári dolgozók munkájába. Megújhodásban nem lennének bányászok, akik a szenet a föld
van az egész szakma, az egész gyógyszerészet. mélyéből felszínre hozzák1 Az emberek dolgozhatKitárult az officina ablaka, a régi ódon levegő nának-e, ha nem lennének orvosok, gyógyszerészek,
helyét új szellem, új kifejezések, új fogalmak fog· akik a meglevő egészséget megőrzik, az elvesztett
lalták el. Ez a forradalmi változás bizonyára jel- egészséget visszaadják? A minőségi munkának tehát
a mi szakmánkban éppen olyan fontossága, éppen
lemzője lesz új gyógyszerkönyvünknek is
olyan
jelentősége van, mint a termelési iparágakNem szóvirág tehát, hanem őszinte érzés a
megnyitóm elején használt kifejezés, hogy nagy ban . A Szovjetunióban a gyógyszerkészítés minősé
megtiszteltetés részünkre,· hogy az V Magyar gének javítasa az egészségügyi igazgatás legfonto„
Gyógyszerkönyv, a szoCializmus építésében oly sabb kérdése
Mit jelent a minőségi munka gyógyszertári
fontos gyógyszertári munka alaptörvényeinek szempontjait az erre leghivatottabbtól hallhatjuk. Ami- vonatkozásban? Azt jelenti, hogy olyan gyógyszert
kor tehát szeretettel és tisztelettel üdvözlöm körünk- adjunk a beteg vagy-0rvos kezébe, amelytől optiben Schulek professzor kétszeres Kossuth-díjas mális hatás várható, ami a betegnek legjobban
tudásunkat, Végh Antal dr. adjunktust, az új gyógy- használ Munkánk közben tehát legyünk lelkiismeszer könyv szerkesztőbizottságának titkárát, Veze- retesek és pontosak, türelmesek, áldozatkészek és
i(ényi András kartársat, a Gyógyszertári Központ gondolkodók. Olyan legyen a kezünkből kikerülő
Anyaggazdálkodási Osztályának vezetőjét és a gyógyszer „hogy abban a legérzékenyebb kémlőszer
Szabolcs-Szatmár megyei Gyógyszertár Vállalattól se fedezzen fel hibát
Kétségtelen, hogy a minőségi munkához bizomegjelent kartársakat, felkérem a professzor kart~rsat előadásának megtartására.
. . nyos előfeltételek szükségesek Ha ezeket az elő
Schulek professzor meghatott· szavakkal kö- feltételeket nem biztosítjuk, a minőségi kívánalom

teljesíthető. Ezek között az előfeltételek között
helyen a politikai képzettséget említem meg. Ha
politikailag képzetlenek vagyunk, ha nem értjük
meg mmdennapi munkánk és a béke megvédése
közötti erős összefüggést, akkor munkánk sablonossá, gépiessé válik A minőségi munkához első
sorban az szükséges, hogy mi magunk érezzük át,
Jegyünk tudatában feladatunk nagyságának és
szépségének A gyógyszertári munka feladata elő
mozdítani a beteg dolgozók gyorsabb gyógyulását
Hogy a kar újból acélos, az izom ruganyos, az akarat szilárd legyen, hogy a beteg újból képessé legyen
arra, ami az embert emberré teszi: a munkára.
A minőségi munka második feltétele megfelelő
munkahelyek, berendezések, felszerelések biztosítása
Hajdú-Bihar megye azok közé a megyék közé tartozik, amelyeknek gyógyszertárai jelentős háborús
kart szenvedtek. Ennek következménye, hogy még
mindig vannak olyan gyógyszertáraink, melyeknek
helyisége nem· megfelelő. A falak nedvesek, penészesek, officina, szerkamar a, laboratórium egy
helyiségbe zsúfolva A berendezések, felszerelések pótlását megkezdtük. Lassú kezdettel, de
egyre jobban nekilendülve, fokozódó irammal törünk a cél felé, hogy gyógyszertáraink úgy külsejükkel, mint belső tartalmukkal, szellemükkel valóban közegészségügyi, intézmények legyenek
A .minőségi munka harmadik e!Cfeltétele a
gyógyszerek helyes eltartása . A helyes eltartás folyamatának a gyógyszertárakon túl, a nagykeieskedésekben, decentrurnokban, sőt ezeken is túl a g'yógyszergyárakban kell elkezdcdnie. Megyénkben ezen a
téren is akad hiányosság, annak ellenére, hogy pontosan ez a terület az, amelyen a hibák felszámolását
már az államosítás első hetében megkezdtük Ez a
hiányosság részben a berendezés elégtelenségéből
ered, részben. pedig - sértődés ne essék a javítószándékú bírálatért - néhány kartás közönyéből
Még mindig vannak olyan kartársaink, akik abban
a naiv hitben élnek, hogy ha pontosan lemérték a
gyógyszer alkatrészeit, ha gondosan összekeverték
azokat, akkor kötelességüket teljesítették, jó munkát végeztek. Nem gondolnak arra, hogy az eltartási követelmények figyelmen kívül hagyásával
csökkenthatásértékú vagy teljesen hatástalan anyaggal dolgoztak Az ilyen módon készített gyógyszer
nem minőségi munka, hanem közönséges selejt.
Vannak, akik a gyógyszerkönyv eltartási rendelkezéseit feleslegesnek, szükségtelennek, tehernek érzik
Ennek a helytelen felfogásnak legjobb orvossága, s ez egyben a minőségi munka negyedik de nem utolsó előfeltétele : - a szakmai továbbképzés A tudás az, amelynek fénye minden rendelkezésnek értelmet, világosságot ad A gyógyszerésztől csak akkor kívánhatjuk meg a minő
ségi munkát, ha olyan tudással vérteizük fel,
hogy az anyagnak, amellyel dolgozik, minden tulajdonságát ismerje. Ismerje farmakológiai, fizikai és
kémiai tulajdonságát egyaránt. Ennek a tudásnak
birtokában képes lesz arra, hogy eldöntse - mondhatnám megtervezze - a gyógyszer helyes elkészí.
tési módját
Az a nagy érdeklődés, amellyel a kartársak az
V Gyógyszerkönyv szempontjai és tartalma iránt

nem
első

viseltetnek, az a mohóság, amellyel az új gyógyszerkönyvről érkező híreket fogadják, a feszült figyelem, amellyel az elhangzott nagyértékű el6adast
/ hallgatták, bizonyíték arra, hogy gyógyszerészeinkben ma is töretlenül él a tudományt eUrevivő,
klasszikus, nagy gyógyszerészek tudásvágya És ha
e tudásvágy kielégítésére alkalmat, módot, lehetőséget adunk, akkor minden gyogyszertár valóra
fogja váltani a jelszót : »minőséget a dolgozónak«,
s akkor minden gyógyszertár - Rákosi elvtárs
szavaiv·al élve - a békefront egy-egy erós bilstyája
lesz.
Pinczési elvtárs komoly felszólalása a megye
általános szakmai megnyilatkozásai szamára is
irányt mutatott.. És e hivatástudat valoban érvényesült is minden egyes felvetett kérdésben, amelyekre
összefoglaló beszámolónkban csak a feleletet közöljük Schulek professzor egyénenkénti válaszadásában. Az emlékezetes, nagyjelentőségú vándorgyű
lést Sárközy igazgató elvtársnő a következő szavakkal zárta be :
Értekezletünk végére érve megállapíthatjuk,
hogy a mai nap igen hasznos volt, és mindenki
azzal a jóeső érzéssel távozik, hogy komoly segítséget kapott felelősségteljes munkája elvégzéséhez
Schulek professzor mai értékes előadása és az itt
elhangzottak minden kartárs számár a komoly
útmutatás Jesz további munkájukban A szakmai
munka megjavítása egyik fontos láncszeme annak
a hatalmas feladatnak, amelyet népi demokráciánk
megvalósít Mi magyar dolgozók tudjuk, hogy
népijnk jóléte, magasabbra emelésének, építőmun
kánk további sikerének legfontosabb feltétele:
a béke Éppen ezért mi a munkánk jobbátételével
járulunk hozzá a nagy harchoz, a világ dolgozói
százmillióinak táborában - a béke megvédéséért

Gyógyszerésztovábbképzés Debrecenben
Elsősorban azt várják, hogy a brosúrák nlinél előbl,)
111e,ejelenjenek Vitéz István dr. egyeten1i docensnek közegészségtani kon1pendiumát most dolgozzák fel egyénileg és
kisebb-nagyobb tanulókörök keretében Ter.mészetGsen ko111oly le1ldületet adott a továbbképzés kiépítésének Scliú)ek
professzornak szakin<iilag kiválóan összefogott, ütmu_tqtp
előadása a gyógyszerészi hivatás új, nagyobb tudással és
felelősséggel gazdagodó teljesítéséhez. A brosúrák megjelenése után ebben a szellemben akarják rendszeresíteni a

továbbképzést Megnéztük a Gyógysze1 tár Vállalat gyógy-

sze1 vizsgáló laburatódumái, amelyet erre a célra

a

18~as

ügyeletes gyógyszertár helyiségéből különítettek el .A kitű
nően felszerelt laboratóriumban Jáky Alajos szakfelügye19
példás szakértelernmel vizsgálja és tartja nyilván a m'egye
területén mintavételezett gyógyszereket Úgy tervezik,
hogy kisebb csoportokban itt oldják majd 1neg a továbbképzés gyakorlati részét. Ez a példamutató szándék minden
tekintetben alkalmas arra, hogy a többi megyei vállalatok is
ezt a megoldási lehetőséget tartsák szem előtt A debreceniek azzaí is a továbbképzés ügyét szolgálják, hogy májusban Cse/tey IStván 111egyei gyógyszerészfelügyelő nagyobb
tanulókörben Magister
Végh Antal dr.-nak )>A Gyógyszerész«-ben inegjelent cikkeit ismertette a hydrogénionkoncentrációrcil és a inilliter fogahnának meghaiár_ozásár:ól
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Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál
.Írta : Csipke Zoltán dr .
(9 közlemény)

nikus

17 Rp.
Acidi borici putverisati

Acidi salicylici
Zinci oxydati
T alci veniti

M F pulv.
D ad scat.
S Külsőleg.

aa g

2,0

g 8,0
ild g 100,0
Hintőpor

Készítise · Máitalán belsŐfelületű, tágasabb dörzscsészében a szalicilsavat óvatosan finom porr_á dörzsöljük,
majd a VI. sz. szitán átszitált bórsavport és az ugyancsak
átszitált cinkoxidot kisebb részletekben a szalicilsavhoz
-keverjük. A teljesen egynemt'.i keverékhez 88 g atszitált
talkum port adunk, néhány percig keverjük és végül az
egészet VI. sz. szitán átengedjük. Kiadása: perforált tetejű
ú. n„ hintőporos dobozban adjuk ki, amelyet kerek pordobozból magunk is elkészíthetünk„ A doboz iedelét ragasztó-

szalaggal rögzítjük.

A készítés magyardzata. A

·

külső használatra szánt
bőr kezeléséhez szükséges

porkeverékek között gyakoriak a
Készítésük fokozott gondosságot kíván. Egyrészt _tartós keveréssel és szitálással homogenizáljuk, másrészf-ú. n. legfinomabb port_(VI) készítünk, mert csak ez
tapad meg tartósan a bőr pórusaiban. A kevésbbé finom
por a bőrről lepereg, mielőtt a várt hatást kifejtené.
Ha a hintőporhoz az orvos kristályos vagy szemcsés
hatóanyagot rendel, úgy a készítéshez olyan mozsarat használunk, amelynek felülete máztalan, tehát érdes és a porítandó anyag dörzsölés közben nem csúszik ki a szélesfejű
piszti1us alól
A szalicilsavat enyhe nyomással addig kell dörzsölni,
amíg a csillogó kristályok teljesen eltűnnek és a mozsárban
egynemű fehér por mar ad. A szalicil könnyen porítható, de
pora felszáll és irritálja az orr-, garat- és szem nyálkahártyáját, amelyen hurulot 1 gyulladást okoz. Ezért kell óvatosan, esetleg letakart mozsárban porítanunk. Ezeket a
jelentéktelennek látszó foglalkozási ártalmakat előidéző oko-·
kat nen1 szabad lebecsülnünk, tudatosítanunk kell hallgatóinkban és a középkáder-nevelésnél a védekezés szükségességét is. Ezért ahol erre. szükség s lehetőség van terjedjen ki nevelő, felvilágosító munkánk erre is !
Va"Q,nak, akik a szalicilsav eldörzsölésére étert alkalmaznak„ Ez helyes akkor, ha erre a célra vízmentes étert
tartunk készenlétben, amelyet oly módon kés~íthetünk,
hoey néhány szemcse száraz kalciumkloriddal rázogatjuk.
A kereskedelmi éter ugyanis tartalmaz kev~s vizet Eldörzsöléskor csak az éter párolog el s az a nyom víz, amely
visszamarad, szívóssá, tapadóssá teszi a szalicilsavat,
amelyet nem lehet finom porrá dörzsölni.. I akarékossági
szempontból is javasoljuk a szalicilsav éter nélküli porítását 1
A bórsav, a cinkoxid és a talkum mint finom por
hivatalos a gykv -ben. Gyógyászati célra történő fe)használás_akor azonban figyelembe kell vennünk, hogy 'ezeket a
szereket az ipar is nagyobb mennyiségben használja. Ha
hintőporok.

tehát a készítmények meg is felelnek a gykv. által

előírt

kémiai ellenőrző vizsgálatoknak, nagy tömegben gyártott
termék a gyártás és tárolás alatt kisebb mértékben keveredhet technikai szennyezésekkel, a zsákokban tartott cinkoxid és talkum ezenkívül .a levegőből nedvességet adszorbeál. Az ilyen cinkoxid v. talkum csomós, tapadós lesz
és ennek hátrányait különösen kenőcs készítésekor tapasz-

taljuk.

.

Szükségesnek tartjuk, hogy betöltés előtt l>pro receptura« megjavítsuk az egyébként kémiailag megfelelő készítményeket A cinkoxidot és a talkumot 120--160°-on kiszárftjuk, majd VI. sz. szitán a technikai szennyezéseket eltávolítjuk, és jól záródó szélesszájú üvegben tartjuk készlet-

ben
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Ebből

művelet,

szakszerű

is láthatjuk, hogy az ímpleálás nem mecha-

hane1n sok esetben a kérdéses gyógyszer
is jelenti a magisztrális vény

előkészítését

elkészítésében.
Ahhoz, hogy egy porkeverék homogén legyen, a
inennyiségtől függően hosszabb vagy rövidebb idő szükséges. A rendelkezésünkre álló adatok szerint 5-10 g pornál
1.-2 perc; 10-20 g-hál 2-3 perc; 20-50 g-nál 3--:-4 perc;
50-100 g-nál legalább 4-----5 perc és ennél több por homogenizálásához 6-15 perc szükséges. Ezek csak tájékoztató
adatok. Az összekeverés ideje függ még az anyag tulajdonságaitól is.
Ha a szalicilsavat a bórsavval már elosztottuk, a
cinkoxiddal és a talkummal való homogenizálásra célszerűen alkalmazhatjuk a fémgoly_ós keverődobozokat is„
A szóródoboz használatát hatás és tak.3.rékossági szempontból szükségesnek tartjuk
A hatóanyagok fontosabb tulajdonságai ))Acidum sali-::
cylicum« (ortooxibenzoesav (C/6 H5 0H)„ 'Tűalakú vagy fehér
kristályos por. Szagtalan. Ize édesessavanyú, n1ajd később
karcolóízű, fanyar. 0,2% hideg-, 6,6% forróvízben ; továbbá
szeszben és éterben bőségesen oldódik. Telített, hidegvizes
oldatának-pH 2,4 j 1 s. f szalicilsav 100 s. r.. glycerinben·,
70 s r. kloroformban, 10 s r ricinusolajban és 0,03 g 100
s r vazelinben oldódik.
)>Acidun1 boricum« (orto-bórsav) H 3 803 . Fehér, gyöngyházfényű, síkos tapintásű, savanykásízű kristálylemezek,
vagy fehér finom (VI..) por. Szagtalan. 1 ·S, r. 22,5 s. r. hideg-,
4 s. r. forróvízben„ 16 s. r. szeszben; '7 s. r. glycerinben
oldódik. 0,6%-os vizes oldaiának pH. 5, 1.
)>Zincum oxydatunu( zinkoxid, cinkfehérje. ZnO.
Sárgás árnyalatú, finom fehér por. Vízben nem oldódik.
Hígított savak oldják 30%-os ecetsavban 1 : 10 aránybail

feloldódik.

)>Talcu1n<( (alumen plumosu1n). Főként nlagnéziitm
hidroszilikátokból áll, de tartahnaz egy kevés alun1íniumoxidot is. Könnyű, fehérszínű, síkos tapintatú finom por
(VI.). Vízben és savakban nem oldódik A gyk a tisztított,
tehát sósavval kimosott talkumot tartja. A )>talcum venetum«
(velence! talkum) régebbről megrilaradt elnevezés„ Annak
idején a levantei kereskedelem útján került forgalomba
Gyógyflatása. Antiszeptikus, keratoplasztikus, szárító
hintőpor. A bórsav enyhe baktericid· hatású elektrolyt
Nen1 maró, a sebet nem bántja. 1-3~~-os koncentrációban
a baktériumok fejlődését gátolja, mert a baktériumoknak is
szükséges piridoxint (8 6 -vitamint) megköti Hintőporban
a viszketést csillapítja és a gyulladást enyhíti.
A szalicilsav nem mérges fertőtlenítő szer. Protoplazma méreg, az enzimeket bénítja. Különösen a baktériumokra és a penészgombákra hat erősen Kb. a fenollal
egyenlő erős antiszeptikum. A szalicilsav lassan, fájdalom
nélkül oldja a bőr szarurétegét (há1nlaszt)„ Ezt a keratolítikus,
enyhe bőrizgató, és egyben a -viszketést csillapító, izzadást
csökkentő, antiszeptikus hatását a bőrgyógyászatban kiter-

jedten használják.

A cinkoxid szárító, nem izgató enyhe adsztringens.
A talkum közömbös, jól tapadó szárító por, kisebb mértékben adszorbens. Hintőporok gyakori alapanyaga

a

biztos győzelem út;án - forró
együttérzéssel köszöntjük a
szabadságáért két év óta
küzdő hős koreai népet!

A fagyöngy (Viscum AJbum L.) hatóanyagai*
kivonata -

Irta: P. M. Loskaev

Az utóbbi években jelentékeny érdeklődés
nyilvánul meg a . fagyöngy hatóanyagai iránt.
Számos kutatás irányul ezek tisztázására, valamint
a ·fagyöngy hatóanyagainak gyógyszerkészitményekben való felhasználására. Ezért a .szerző idő
szerűnek tartja, hogy az irodalami adatok alapján
rövid áttekintést nyujtson a fagyöngy hatöanyagairól, illetőleg a kutatásokról a fiziológiailag
hatásos anyagok felder itésére.
A fagyöngy- Viscum Album L. Loranthaceae
(fakinfélék) családjába tartozik A Szovjetunió
európai területének középső és déli részein, a Krimfélszigeten, a Kaukázusban, Nyugat:··Európában,
sőt a Himalája 1dnai részén is elterjedt A Szovjetunióban több mint nyolcféle különböző népies
'
néven ismerik
A fagyöngy fákon élősködik, azok csúcsain,
ágain fejleszti ki bozontos, rendszerint gömbölyded
bokrait, melyeket »boszorkanyseprő« néven neveznek. A fagyögy ágai sárgászöldek, fásak, csupaszak, villásan elágazóak Levelei ellentétesen helyezkednek el (párosával aZ ágak végén}, hosszas
lándzsaalakúak, lekerekítettek, alapjuk felé elkeskenyedők, sárgászöldek, vastagok, kétévesek Ez
utóbbi körülmény kelti azt a látszatot, hogy a. növény örökzöld Virágai kicsinyek, sárgászöldek,
váltivarúak. A termés gömbölyű, fehér, tapadós,
töobnyire egymagvú álbogyó, ami ragadós csirízszerű masszát tartalmaz ; magja mérges . A csirázó
magból a gyökér a gazdanövény kérgébe fúródik,
benyomul a farészig, majd visszakanyarodva a
kéreg belső felületén (a kambium rétegben) fejlődik
tovább, szívógyökereket bocsátva a farész belsejébe. A zöld levelek arra mutatnak, hogy a növény
még nem veszítette el teljesen asszimiláló képességét és ezért félparazitának tekinthető.
A fagyöngy különböző lombos, ritkán túlevelú
fákon élősködik, de legtöbbször nyárfákon és .bizonyos gyümölcsfákon látható, melyekben jelentékeny kárt tesz. Főként madarak terjesztik; ezek
a bogyót eszik (különösen a rigií) és a mag a termés
ragadós anyag segítségével a csőrükhöz tapad;
az odaragadi magot azután .a madár egy más fa
ágához dörzsöli, ott az megtapad és kicsírázik
Maga a csírázás sajátságos, meglehetősen bonyolult
folyamat.
A Szovjetunióban a fagyöngy egy másik fajtája, a Viscum coloratum, is előfordul a távol·
keleti vidékeken

tották epilepszia, idegbetegségek, kólikák és vérzések ellen, a XVI!f. és XIX. század orvosai pedig
menstruációs vérzések, aranyeres vérzések, agyszélhűdés és hisztéria ellen is sikerrel alkalmazták,
azonban a fagyöngy leggyakrabban a népies gyógyításban került felhasználásra B'elsőleg porok, kivonatok, főzetek alakjában epilepszia és kólikák
sebesülésekre és
ellen, külsőleg kenőcsökben
fájdalomcsillapító szerült alkalmazták Általában
a fiatal hajtások ősszel vagy télen gyüjtött szárait
és leveleit használták kiszárítva és porrátörve.
A fagyöngyöt ugyanolyan fajlagos gyógyszernek
tekintették az epilepszia ellen, mint amilyen a kínakéreg a malária ellen
A XX század elején az érdeklődés a fagyöngy
iránt új tápot kapott.. Sok orvos kezdte rendelni
tüdővérzés és magas vérnyomás ellen is Ebben az
időben már figyelmet érdemlő gyógyszertani és
kémiai irányú kutató tevékenységről számol be az
irodalom a fagyöngy fiziológiai hatású anyagaival
kapcsolatban.

-

Az eredeti közlemény

bő

Alkalmazás a népgyógyászatban
A fagyöpgyöt sok más növénnyel együtt ősidők
óta felhasználják a népgyógyászatban, elsősorban
epilepszia és görcsök ellen Már Plinius, Theo"
phrastus és Paracelsus is hatásos gyógyszernek tar-

* Az Össz-szövetségi Tudományos Gyógynövénykutató
Intézet munkái (a Kémiai Osztály munkáinak gyűjteménye)
X. kötet, Állami Orvostudományi Könyvkiadó (MEDO IZ),
Mosckva, 1950 246--255 . oldal, 5 ábra, 26 irodalmi idézet

A fagyöngy gyógyszertani és kémiai vizsgálata
Minthogy a fagyöngy- hatóanyagainak kémiai
és gyógyszertani vizsgálata a legutóbbi időkig
párhuzamosan h;rladt - nem mindig· egyértelmű
eredményekkel .~ a szerző is párhuzamosan tárgyalja a két szorosan egybefűzödő kutatási irányt
Megállapítja, hogy a hatóanyagok kérdése még
ma sem tekinthető teljesen eldöntöttnek, jóllehet
számos kutató évtizedek óta fáradozik azok tisztázásán Ezek a kutatások időnként bizonyos képletek felvetéséhez vezettek.
Az első lényegesebb közlemények a fagyögy
élettani hatású anyagaitól évszázadunk első évtizedében jelentek meg Egyes szerzők a fagyöngy
gyógyszertárban készült kivonatát hosszabb .időn
át lúgos közegben melegítették és nikotinra emlékeztető szagú, alkaloidaszerú vegyületet állítottak
elő kristályos platinklorid sója alakjában (összeg·
képlete C11 H9 N). Később megállapították, hogy a
fagyöngy friss kivonatának vérnyomáscsökkentő
hatása van. Ugyanabban az időben kimutatták,
hogy a fagyöngy bogyóiban és levelében inozit
fordul elő.
Több szerző szaponinanyagok jelenlétét említi,
mások egy glukozida (viszciflavin) jelenlétét
mutatják ki, azonban további munkák kapcsán
ismételten cáfolták is ezeknek az anyagóknak a
jelenlétét 1931-ben egy oleanolsavnak nevezett
anyagot izoláltak (Wintersein és Hiimerle), melynek összegképlete C31 H 50 0 3 nak adódott. Később
megállapított szerkezeti képletét az [ ábrán láthatjuk (Ruzicska nyomán).
1938-ban több szerző glukozidaszerű anyagot
állított elő a fagyöngyből, melyek hidrolízis után
redukálták a Fehling-oldatot. Az egyik anyag
szívreható- tulajdonságokat mutatott, de koleszterinnel nem volt kicsapható Az anyag hemolitikus
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indexe 1 : 1 800 volt, hidrolíziskor glukoronsavr a
és galaktózr a hasadt. Ezek az adatok megmagyarázzák, miért tartották ezeket az anyagokat egyes
kutatók szaponinoknak. Egy másik anyag, melynek
hemolitikus indexe 1 : 800, vérnyomáscsökkentő
hatást mutatott. Egyes szerzők ezt az anyagot
azonosnak tartották azzal az anyaggal, ami a

11/J

Cl>J.
ClrJ
11/JPC

l Oleanolsav

szívre hat Később más szerzők is megfigyeltek a
fagyöngyben olyan anyagokat, melyeknek dígitáliszszerű hatása volt a szívre, de többen kétségbevonják, hogy glukozidák, vagy akár szaponinanyagok is volnának a fagyöngyben. . A kérdést még
ma is vitatják
Nagy eröfeszítéseket tettek a kutatók a fagyöngyvérnyomást csökkentő hatóanyagának izoláIásár a is, melyről, mint már láttuk, a XX . század
elején említés történt s melynek létezését későbbi
gyógyszertani kutatások is megerősítették A vérnyomáscsökkentő anyag (ilL anyagok) izolálása irányában jelentős lépés volt, mikor kiderült (1934),
hogy a fagyöngy kivonatában egy acilezett kolinszármazék van és hogy ez az anyag állatokra olyan
vérnyomáscsökkentő hatást fejt ki, mint az acetilkolin . Később (1942) megállapítást nyert, hogy a
gyógyszertári fagyöngyből készült kivonatban mind
kolin (TI), mind acetilkolin (lll) található . A kolin
és acetilkolin platinkloriddal alkotott narancsszínií kristályos kettős kloroplatinátja (IV)
259-261°-on olvad
(CH 3)aN-,CH 2-CH 2-0H
1

OH
1 /. Kolin

1.f

(CH 3) 3 N-CH 2-CH 2-0
1

1

OH
III

minta tar tatmaz-e acetilkolini, az csak a gyüjtés,
szárítás és tárolas körülményeitől függ
A fagyöngy vérnyomáscsökkentő anyagainak
kémiai irányú vizsgalataival egyidejűleg folytatták
ebben az irányban a drog hatástani vizsgálatait is és
ilyen szempontból is szélesebbkörű következtetésekre jutottak Igy}1emrég látott napvilágot Ja. H
Nolle közleménye . 0 farmakológiai vizsgálatai során
a népies gyógyászat tapasztalataiból, a fagyöngyre
vonatkozó irodalmi adatokból és klinikai kísérletekből indult ki. Kiinduló anyagként egy Ukrajnában gyűjtött fagyöngymintát dolgozott fel olymódon, hogy abból a szokásos farmakoiógiai eljárások szerint folyékony kivonatot készített vizsgálatai
céljára Kísérleteket végzett mind meleg-, mind
hidegvérű állatokon, valamint azok egyes izolált
szervein. Kísérletsorozatának eredményei alapján
az alábbi következtetésekre jutott (szószerint) :
»l A fagyöngy kivonata mindenféle adagban nagyobb, közepes, sőt kicsiny adagokban is csökkenti a vérnyomást, a nyúltagy és a gerincagy
érmozgató központjainak bénításaval, anélkül,
hogy előzetesen vérnyomásemelkedést okozna 2.
A fül, máj és vesék ereiben a kivonat jelentéktelen
tágulást idéz elő. 3. Az izolalt szívre a fagyöngy
kivonata serkentő (stimuláló) hatást fejt ki;
ez abban nyilvánul meg, hogy a szívösszehúzódások
amplitudója megnövekszik és a szív ritmusa jelentéktelen mértékben meglassúbbodik 4 . A lélekzés
meglassul a fagyöngy hatására, mert a légző központra bénítóan hat.. 5 . Ajánlatos a fagyöngyöt széleskörű klinikai kísérletekben kipróbálni magasvérnyomás ellen . «
Nolle fenti megállapításai más szovjet kutatók,
főként farmakológusok körében is széles visszhangra
találtak és eredményeképpen egymás után láttak
napvilágot olyan közlések, melyek a fagyöngy
eredményes felhasználásáról számolnak be, "magas
vérnyomás gyógyítására.
A fagyöngy irodalmában gyakran kiemelik a
drog toxikus tulajdonságait Egyes kutatók szerint
a fagyöngyben ·egy idegméreg van, ami a digitáliszhoz hasonlóan hat Krecsetovics már 1901-ben
megfigyelte, hogy a fagyöngy csírái olyan toxint
ter_!I1elnek, ami a körte (Pyrus communis) parenchima sejtjeit elpusztítja.
Későbbi időben megállapították, hogy a gyógy1

'
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Ezek szerint kétségtelenné vált, hogy a
fagyöngyben kolin és acetilkolin van és ezzel a drog
vérnyomáscsökkentő anyagainak mibenléte alapjábanvéve eldőlt Tehát hogy egy adott fagyöngy

138

X/I

P. I /l Hl /f. V. YI. VllY!lf/l llllll.
Hónopol<.

V A fagyöngy toxicitásának változá<>ai
az év folyamáu

szertári fagyöngymintákban is van mérgező anyag, ez fitotoxtnnak tekinthető, amivel szemben állatokazonban megfigyelték, hogy a,,gyógyszertári példá- ban immunitás fejlődhet ki
nyokból és a friss növényből . készült kivonatok
A frissen készült növénv kivonata állatok
élettani hatása nem azonos. Egyebek között azt daganataiba fecskendezve is erős nekrotizálóképestalálták, hogy a friss növényből készített kivonat séget mutat ,„,Ilyenkor a daganat megkeményedik,
még 1 : 4000 arányú hígításban is megöli az egeret. kiszárad, majd elhal anélkül, hogy„ a daganat
Egy g friss nj:ivény kivonata 60 kg egeret, vagy 600 elpusztult tömegének felszívódása toxikus hatákg házinyulat képes megölni. (Egy egéregység az a sokat váltana ki. A kísérletek folyamán egereket
szárazanyagra számított fagyöngymennyiség g-ban, elég nagy százalékban sikerült meggyógyítani olyamennyi egy 15 g-os egeret megöl..) Ugyanakkor 1 g módon, hogy daganataikba vagy azok környékére
gyógyszertárból származó fagyöngy mindössze 6,8 fagyöngykivonatot fecskendeztek
kg házinyulat öl meg, tehát a friss fagyöngy toxiA fagyöngy toxikus anyaga nemcsak vénaba
citása az említett ksírletekben mintegy százszorosa fecskendezve mérgező hatású, hanem daganatba
a gyógyszertátban tároló drog toxicitásának
fecskendezve is. Ilyenkor az állati szervezetben
Koch megállapította, hogy a fagyöngy (egér- immunitás fejlődik ki Ha a készítményt fokozatoegységekben kifejezett) mérgező anyagtartalma san emelkedő adagokban adagolják parenterálisan,
az immunitás olyan magas fokot érhet el, ami az
az esztendő folyamán jelentékeny ingadozást mutat
állatot a halálos adag százszorosa ellen is megvédi
(V ábra) . Mint a grafikonról látható, az ingadozás
a 1egkisebb mennyiség 6-8-szorosát is eléri. A kérdés azonban, hogy a toxkus és nekrotizáló
Továbbá kiderült, hogy a fagyöngy méreganyag- anyag azonos-e, vagy sem, ezzel még nincs eldöntve
A fagyöngyöt különböző oldószerekkel kivonva
tartalma nem függ a gazdanövény milyenségétől,
megállapították, hogy a nekrózist okozó, ill a
melyen élősködik Nincs lényeges különbség a
juharfáról, almafáról, berkenéyről és hársfáról mérgező anyagok a vizes kivonatba kerülnek
és szerves oldószerekben teljesen oldhatatlanok
egyidejűleg gyüjtött . fagyöngyminták toxicitása
között A szerző azonban úgy véli, hogy ez az állí- A kérdés megoldását a kísérleteket végeztek a
tás a korszer(í biológiai ismeretekkel bizonyos mér- vizes kivonat hatóanyagtartalmának dúsítására
olymódon, hogy a hatóanyagokat ammoniumtékig elifntmond.
Az említett hatóanyagokon kívül szó esik szulfáttal kicsapták, majd jégecettet újra oldatba
az irodalomban a fagyöngy egy nekrózist okozó vitték Az eljárást többször megismételték, végül
anyagáról is, amit nekrotizáló egységekben (NKF.) a kapott anyagokat tisztítás céljából Reineckefejeznek ki (! NKE alatt a fagyöngy vizes kivona- sóval [(NH 3) 2 Cr(CNS) 4 ] .. NH 4 csapták ki A még
tának azt a mennyiségét értik, melynek 0, 1 ml-e mindig ballaszt-anyagokat tartalmazó készítmény
fehér házinyúl leborotvált hátbőre alá fecskendezve, metil.alkoholos oldatát (savanyú) alumíniumoxid
mintegy 2 mm átmérőjű észrevehető nekrózist oszlopon bocsátották keresztül, majd az átfolyó
okoz.) Az így megállapított egység módot nyujt sz(íredékből acetonnal csapták ki a hatóanyagot
arra, hogy egy készítmény nekrotizáló-anyag tar- E műveletek folyamán a készítmény aktivitása
talmát meghatározzák és beállítsák A nekrózist „állandóan fokozódott, míg végül olyan anyagot
okozó anyagról megállapították, hogy az sem sza- kaptak, melynek 1,2 mg-ja elegendő volt 1 .kg
patkány elpusztítására.. Az anyagot viszkotoxil1ponin, sem acetilkolin
nak nevezték el
Az egéregységben kifejezett toxikus hatás és a
A viszkotoxin fehér amorf por Vízben és
nekrózis egységekben kifejezett nekrotizáló. hatás metilalkoholban jól, etilalkoholban, propilalkoholközött nincs állandó viszony és az 1 egéregységre ban és jégecetben rosszul oldódik. Éterben, kloroeső NKE-ek száma 20-160 között ingadozik. Ezenformban, acetonban és benzolban gyakorlatilag oldkívül a kivonatkészítés bizonyos módszerei a hatatlan. A kristályosításra végzett kísérletek ered··
nekrotizáló anyagot csaknem teljesen kiküszöbölik, ménytelenek maradtak Az anyag házinyulak vénámíg ugyanekkor a kivonat mérgező hatása változat- jába fecskendezve szívméregként hat A szív tágulan marad vagy alig csökken. Viszont h.a egy kivo- lási periódusai meghosszabbodnak, a vérnyomás
natból a toxikus anyagokat eltávolítjuk, előfordul csökken, aritmia lép fel, majd a szívműködés
hat, hogy a nekrotizáló hatás teljesen vagy csaknem kihagyásai következtében a vérnyomás hirtelen
teljesen érintetlen marad. Az autoklávozott kivona- leesik, végül a szív szisztoléban megáll Halálos
tokban mindkét anyag eltűnik, hasonlóképpen hat adagja házinyúlra 0,8-0,9 mg/kg
a kivonatok koleszterines kezelése is.. Mindkét
A vizsgálatok közben kidenilt, hogy a viszkoanyag kibír azonban 56°-os hőmérsékletet. A szo- toxin liszt.asági fokának növekedésével annak nekkasos. kivonatkészítési eljárások kapcsán előbb rotizáló és gyulladást okozó tulajdonsága erősö
vész el a nekrotizáló hatás és később a toxikus. dik, a szívre gyakorolt hatása pedig annyira gyenHa a kivonatot óvatosan készítik, tárolj:ík, úgy az gül, hogy csupán vénába fecskendezve mutatható
mindkét fenti tulajdonságát évekig megtarthatja.
ki. A viszkotoxin nem ad szaponin- vagy glukózGyógyszertári anyagokban általában lényegesen reakciót, viszont néhány fehérje reagenssel szemkevesebbet találunk ezekből az anyagokból, mint ben pozitívan reagál, ként tartalmaz és benne láta friss növényben
szólag peptid-kötések vannak 4%-os vizes oldata
Az elmondottakról azt a következtetést vonták nem hemolizál, vizes oldatai azonban erős habképző
le, hogy a nekrózist okozó és a mérgező anyag nem képességet mutatnak A viszkotoxin szelénes
azonos és hogy az utóbbi stabilabb, valamint hogy dehidratációjakor határozottan piridin szagú olaj-
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szerű anyagot szolgáltat, ami aranykloriddal és
platinkloriddal látható csapadékot ad, ezenkivül
Meyer-féle kémlőszerrel és káliumjodidos jódoldattal is reagál. A viszkotoxin elemen tár is elemzése a C34 H 68 0 18 N10S összeg képlethez vezetett
(M = 935; Beckmann szerint M = 925).
A v'iszkotoxin lúgós közegben nem állandó,
hatását már hidegen elveszti, melegítéskor' ebomIik A viszkotoxin-reineckátja 263-266°,on, pikrátja 198-200°-on olvad. 1 kg száraz fagyöngyporból 0,5-1 g viszkotoxin nyerhető.
A felsorolt többé-kevésbbé erős fiziológiai
hatású anyagok mellett sok kevésbbé hatásos,
vagy hatástalan vegyületet is izoláltak a fagyöngyből. Igy már a mult század 80-as évei elején
R Pavlevszkii megemlíti, hogy a fagyöngyből egy
vízben és alkoholban rosszul oldódó, éterben oldhatatlan savat izolált, ami egyhajlású rendszerben
kristályosodik, 101-103°-on olvad és jellemző
sókat alkot kálciummal, báriummal, ólommal és
ezüsttel.
Más szerzők nyárfán és almafán élősködő
fagyöngyből urzont izoláltak (op 287°), ami a fentebb említett szapogeninhez, az oleanolsavhoz
közel áll. A fagyöngy szeszes kivonatából egy
274-276°-on olvadó, C15 H26 0 2 összképletű alkoholt
izoláltak és azt viszcirezinolnak nevezték el.
Később a fagyöngy éteres kivonatából két
azonos összegképletű (C50 H30 0) gyantaalkohol keverékét állították elő, a viszkolokat. Az a- és ~-viszkol
acetát j ai etilalkoholból fr akcinált kristályosítással
különíthetők el. Az előbbi olvadáspontja 200°,
utóbbié 217°. A ~ viszkol szerkezeti képletét a
metilcsoportok helyzetének oxidációs módszerrel
történt megállapítása és a gyűrűszerkezet izomerizációs reakciókkal végzett azonosítása alapján állírtották fel (V l ábra) Az anyag ~-amir in gyűrűt
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cerilalkoholt találtak A levelek hamutartalma
7,8-10,2% (30-38% K,O; 17-31 % Cao;
17% MgO), az ágak hamuja: 13-31 %, a bogyóké
4,8-6,2%
A fagyöngy farmakológiai vizsgálatainak eredményeképpen (főként Zverev és Nolle munkái
alapján) úi gyógyszerkészítményeket. állítottak elő.
Ilyenek például a >>Viszkulen« nevű neogalenikus
készítmény, melyet magas vérnyomás csökkentésére
és vérzéscsillapításra használnak Régebbi ilyenféle
készítmény a Bürger-féle »Viszcizat«, ami azonc
ban friss fagyöngyből készült Ugyancsak friss
fagyöngyből készült a NKE alapján beállított
»Plenozol« (Maduas), ami (bőri\]á fecskendezve)·
ízületi gyulladások ellen volt használatos
összefoglalás
1. A fagyöngy azok közé a növények közé tartozik,
melyeket a nép ősidők óta gyógyszerül . használ, melyet·
azonban sem gyógyszertani, sem kémiai szempontból nem
té'!nulmányoztak olyan mértékben, amilyet megérdemel.
2. Farmakólógiai vizsgálatokkal megállapították a

fagyöngy vérnyomáscsökkentő hatását, a kémiai vizsgálatok pedig kimutatták, hogy ez a .hatás kolin és acetilkolin
jelenlétének a következménye. Ezz_el kapcsolatban a fagyöngyöt vérnyomással járó betegségek esetében ajánlják.
3. A fagyöngy toxikus és nekrózist okozó tulajdonságait vizsgálva, előállították belőle a viszkotoxint - összetétele C34 H68 0 18 N10 S -,-, aminek (vénába fecskendezve)
erős gyulladástkeltő és mérgező képessége van.
Ismerteti : Láng Béla dr.

Előadás

az V.

Gyógyszerkönyvről

Az V. ker. Szakszervezeti Bizottság rendezésében lllájus
22-én Mittelmann László dr. szakfelügyelő tartott előadást
az V„ Gyógyszerkönyv gyakorlati vonatkozásairól az OrvosEgészségügyi Szakszervezet Bank-utcai helyiségében
Az értékes, jól összefogott előadást három kerület gyógyszerészei, köztük sok szakn1unkás~ a legnagyobb érdeklő
déssel hallgatták végig . A vidéki vándor gyűlésekkel párhuzan1osan kerületi viszonylatban ez volt az első ilyen típusú
előadás. A mindenre kiterjedő ismertetés után kevés volt
ugyan a lényeget érintő hozzászólás, de később nagy csoportok vették körül Mittelmann László dr.-t és valósággal elárasztották kér'déseikkel. Ezt a nagysikerű kezdeményezést
tudomásunk szerint hamarosan átveszik a többi kerületek
is. lgy a Gyógyszerkönyv megjelenéséig, illetve törvényerőre emelkedéséig minden budapesti gyógyszerész is nlegisn1erkedhet annak új vizsgálati módszereivel, új gyógyszereivel és szellemével. Mindezeknek a beszámolóknak addig
kell folytatódniok, amíg az V. Gyógyszerkönyv megjelenése után Schulek Elemér kétszeJeS Kossuth-díjas tudósunk
egy országos nagygyűlés keretében megtartja az első tudományos előadást a magyar gyógyszerészet hatalmas ese'ményéről
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V !. a-vaszkol

tartalmaz, ebben a kettőskötés és az -OH-csoport
az E-gyűr úben van . Az a viszkol ettől abban különbözik, hogy a kettőskötés és a hidroxil-csoport
másként helyezkedik el. Ezeknek az alkoholoknak
élettani, vagy farmakológiai hatása nincs
A fagyöngy bogyóiban és leveleiben inoziított,
a bogyóban ezenkívül stearin-, palinitin-, mircinalkoholokat és valószínűleg ar achin-, olein- és
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lJ j elöfizetöinkhez
A »Gyógyszerész« szerkesztője a
vidéki vándorgyűléseken bejelentette, hogy az Egészségügyi Lapkiadó Vállalat kb 200 lapra újra elfogad
egyéni előfizetéseket is Az azóta beérkezett megrende·
lésekkel kapcsolatosan közöljük kartársainkkal, hogy a
Lapkiadó \! csak akkor indíthatja meg a szaklapot, ha
a .111-agyar Nemzeti Bank 51.878.241-47 egységszámlaszámon előre beküldik »A Gyógyszerész« legalább.negyedévi előfizetési díját. A mielőbbi jelentkezés azért
is fontos, hogy ezt a 2QO példányt az egyes megyék
szükségletének megfelelően oszthassuk el.

A

győri vándorgyűlés

A Gyógyszerész-Szakcsoport vándorgyűlését a kora
reggeli órában kezdődő" vállalati mérlegbeszámoló előzte
meg a Győr-Sopron megyei 'Tanács nagytermében. Rupenthal
Endre dr, a ·Megyei Tanács egészségügyi osztályának h
vezetője _a vándorgyűlés befejezéséig jelen volt a gyógyszerészek egynapos értekezletén„ Komárúm·megyéből 13-an,
Vas megyéből 2-en, Veszprém megyéből 5-en, Zala megyéből
5-en vettek részt a győri vándorgyűlésen„ A mérlegbeszámoló
Sólyom Zoltán igazgató elvtársnak az elért .eredményekre
és hibákra rámutató beszámolójával kezdődött, majd
néhány igen komoly hozzászólás után kiosztották a különböző jutahnakat. Vándor_zászlót kapotf Presznyák Jolán,
az 5/32 gyógyszertár felelős vezetője. Könyvjutalomban
részesültek: Acs György gy. 5/5, Birócsák György fv 5/44,
Dénes Margit technika 5/9, Molnár Mikl6s 5/4 fv., Papp
Józsefné technika 5/55„ Pénzjutalmat kaptak: Barna
Gedeon 5/2 gy,,, Borbély Jánosné 5/1 'technika, Horváth
Dénes dr . 5 14 fv., Jankó Gyula 5/5 fv., Lelovits Józsefné
5/15 gy., Markovics Pál 5/6 fv,, Nikolits Károly dr. 5/7 fv.,
Tanay István dr., 5/19 fv,, T'eutsch Ottokár 5/26 fv.
A mérlegbeszá1noló befejeZése után kei:ült sor a vándorgyűlés megtartására, amelyn~k keretében Karlovitz László
az V. Gyógyszerkönyv általános szempontjait, Mozsonyi
Sándor dr„ pedig a galenusi részt ismertette. Sólyom Zoltán
igazgató elvtárs üdvözölte a megjelent előadókat és hangsúlyozta, hogy a Győr-Sopron megyei Gy. V„ az oktatást
súlyponti kérdésnek tekinti. Ezért tulajdonítanak olyan
nagy jelentőséget a vándorgyűlésnek, az új Gyógyszerkönyv
ismertetésének . Megemlítette a soproniak kimagasló érdemeit és felhívta a kartársakat: vegyenek példát a soproni
gyógyszerészek, különösen Horváth Dénes dr„ Nikolits
Károly dr„ és Tanay István dr. eredményes kezdeményezésér61 a gyógyszerésZtovábbképzés terén
Karlovitz László előadását külön nem ismertetjük, mert
lényegében ne111 foglalkozhatott mással, mint arfiit Schulek
professzor Szegeden és Debrecenben elmondott. De· ahogyan
ezt a hatalmas anyagot át 1neg átszőtte a maga
tudon1ányos képzettségével, egyéni adottságaival, az bizonyítja leginkább, hogy új szempontokat is fel tudott sorakoztatni, ha ne1n is az egész előadásban, de a részletek megtárgyalásánál.. Különösen a nomogrammok és a 1nilliliter
fogalmának meghatározásában. Csakúgy, mint Schulek
professzor _előadásában, itt is mindeki érezte, hogy olyan
ember számol be az V. Gyógyszerkönyvről és a Gyógyszerkönyv készítése körüli élményeiről, aki szívvel-lélekkel dolgozott, elejétől végig tevékeny munkatársa volt a legszű
kebb szerkesztőbizottságnak„ Talán az volt Karlovitz Ldszló
elöadáSának egyik legfőbb érdeme, hogy e nagyszerű szakmai esemény jelentőségét át is tudta sugározni hallgatóságára.
Mozsonyi Sándor dr. a galenusi részt ismertette.
Tőle 111éltán vártak sokat volt tanítványai és általában a
megye száznál több gyógyszerésze Eljött néhány szakmunkás is, hogy ők is halljanak valamit a befejezéshez közeledő
új Gyógyszerkönyvől. Méltán vártak sokat és már előre
ünnepelték a Budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet
vezető tanárát. És Mozsonyi dr. előadásában.nem is csalódtak. Részletesen kitért mindenre, amiről csak -a galenusi
rész ismertetésében beszélnie kellett: a galenikumok elő
állításának jrányelveire, a vizes és szeszes oldatokra, kenőcs
alapanyagokra, szirupokra, injekciókra, emulziókra és szuszpenziókra. Rámutatott a szocialista építést erősítő, a hatalmas fejlődés szolgálatában álló V.. Gyógyszerkönyvre,
Schulek professzornak és munkatársainak világviszonylatban is nagyszerű munkájára
A két előadás után és a hozzászólások megkezdése előtt
egyórai ebédszünet volt Úgy a hüzzászólást, mint általában
az egész vándorgyűlést .féhn Antal, a Győr-Sopron megyei
Gy. V. főgyógyszerésze vezette le és irányította„ Itt újra
megnyilvánult Mozsonyi Sándor dr s:Zervezői képessége.
Már .-előre gondoskodott róla, hogy a győri vándorgyűlésen
megjelent _kartársak közül minél nagyobb számmal ·álljanak
elő _szakmai problémáikkal És ebben nem is volt hiány.
Hogy mást ne mondjunk, még délután 4 órakor közel 70

gyógyszerész tette fel a kérdéseket és vártak a megoldásra.
Az első sorban ültek: Horváth Dénes dr, Nikolits Károly dr.
és Tanay István dr. soproni kartársak. Ők voltak az első
felszó_lalók„ Az ő magas szakmai tudásuk, az ő megnyilatkozásuk valósággal megszabta a színvonalát a többi felvetett problémának is. De előhozakodott a megye összegyp.jtött kérdéseivel ]éhn Antal főgyógyszerész is, úgyhogy
Mozsonyi dr. alig győzte jegyezni és megjegyezni, hogy valójában mire is kell válaszolnia Kár, hogy Karlovitz Lászlónak
közben el kellett utaznia és a délutáni megbeszélésen már
nem is vehetett részt. Mert igen sokan olyan kérdést vetettek
fel, amelyekre ő mint a szerkesztőbizottság belső munkatársa, az V. Gyógyszerkönyv szellemének helyesebb ismeretében minden tekintetben ki tudta volna elégíteni a jelenlevő kartársak tudo1nányos és gyakorlati vonatkozású
érdeklődését

Éppen Mozsonyi professzor vetette fel előttünk a vánután, hogy a győri kartársak rendaz ő szervezési kezdeményezésének
felhasználásával országos viszonylatban is hasznosítani
kellene„ Mi ezt a rendkívüli érdeklődést nen1 tartjuk továbbadható jó tapaszt.alatnak. A hiba ugyanis éppen az előzete~
túlszervezésnél kezdődött; amikor tálcán hozták az előado
elé a tnegye összes szakmai problémáját.. Annyi gyakorlati
kérdést mozgósítottak, hogy közben gyógyszerészek és elöadó egyként megfeledkeztek arról, hogy valójában az V
gyógyszerkönyv ismertetéséről és megismeréséről van szó
És csak másodsorban a receptúrai tanácstalanságok megoldásáról
A mindennapi szakn1ai kérdésekre a megyei főgyógy
szerész és szakfelügyelő is meg tudja adni a megfelelő választ,
míg az V. Gyógyszerkönyv az ö' számukra is ismeretlen terület. Ebből az következik, hogy a főgyógyszerésznek nem fel~
tétlenül a vándorgyűlésen kell felelnie a felmerült gyakorlati
problémákra. És itt ne111 a Győr-Sopron megyei gyógyw
szerészek hivatástudiitát bíráljuk, a1niről a több mint kétórás
hozzászólások pergőtüzében bőségesen meggyőződhettünk,
hanen1 hogy a túlszervezés eltereli a figyelmet a vándorgyűlés eredeti céljáról Ha az előq.dás után a hozzászólások
előtti szünetben a jelenlevők·- néhány szóval feljegyezték
volna kérdeznivalójukat, talán csoportosítani lehetett vol~~'
hogy ki kinek és mire válaszoljon. Különösen akkor, ha JOl
képzett gyakorló gyógyszerészek (Horváth Dénes dr.,
Nikolics Károly dr. és Tanay István dr.) is bekapcsolódtak
volna a gyógyszertári minőségi munka megjavítását célzó
feleletekbe. Lényegében azonban a Gyógyszerész--Szakcsoport ván<;lorgyűléseit ne1n szabad felhasználni arra, hogy
előre nleghirdetett, népszerű »Kérdés-felelet<(-napokat ren·
dezzünk. A vándorgyűlések kifejezett rendeltetése az, hogy
a legkomolyabb előadások ösztönző hatására az V. Gyógyszerkönyv szellemében vidéken is meginduljon a tervszerű
gyógyszerésztovábbképzés
Ez a győri vándorgyűlés igazi tanulsága És ha tapasztalatcseréről beszélünk, akkor ezekről a szempontokról
sen1 szabad nlegfeledkeznünk.
A Gyógyszerkönyv ismertetésével kapcsolatosan sok
szó esett az inkompatibilis gyógyszerekről, sőt a hozzászólások zöme is fökép erre a területre korlátozódott. Így alakult ki, hogy előadó és a problémák felvetői egy emberként
mutattak rá az orvosok és gyógyszerészek fokozottabb
egyµttműködésének fontosságára Ezt harigsúlyozta az elő
adó' professzor, ezt jelölte meg mint döntő irányelvet a
vállalat igazgatója, erre világított rá a vállalat főgyógy
szerésze és ennek jegyében szólalt fel, ezt a jelentős egészségügyi követelést tán1asztotta alá beszédében Gullner. E_ta
elvtársnő az_ Orvos-Egészségügyi Szakszervezet területi titkára. A hozzászólások során )>A Gyógyszerész« szerkesztője
is elmondta a szaksajtó üzenetét a Győr-Sopron megyei Gy.
V. dolgozóihoz. A levelezési rovat kiszélesítésére - egy
országos szerkesztőbizottság, egy minden gyógyszertári
dolgozót összefogó szakmai munkaközösség keretében
dorgyűlés lezajlása
kívüli érdeklődését

(sz)
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A korszerű vér~:escsillapítás új anyagairól
A Gyógyszeripari Kutató Intézet Il !. (Biokémiai) osztályának közleménye
lrta: Bagdy Dániel dr„
lI

GELATINA-SZIVACS

A FIBRINPOR
természetes thrombin-vivőanyagként való alkalma:
zásának gondolatát Láncos (21) vetette fel A lehetőséget Bagdy és Gerendás (22) valósították meg,
akik nagyfelületű lyophil fibrinport állítottak elő ;
ez thrombinnal egyíütt alkalmazható akkor is, ha
fedett, vagy nehezen hozzáférhető műtéti területek
vérzéscsillapításáról van szó. A vizsgálatok szerint
a fibrinpor-thrombinpor kombinációja nem tekinthető egyszerű keveréknek: a thrombin adszorbeálódik a fibrinen . Ez az adszorpció azonban reverzibilis, ami a gyakorlat szempontjából kedvező,
elnyujtott hatást biztosít
A fibrinpor hófehér, voluminózus, alacsony fajsúlyú lyophil fibrintermék. Nedvszívása igen jelentékeny, közel azonos ·a fibrinhabéval. Konyhasóoldattal, vérrel, plasmával gyorsan átnedvesedik,
a vérző felületre jól tapad, összefüggő réteget képez,
ami előnyösen befolyásolja az alvadék kialakulását.
Sterilitása a habterniékhez hasonloan szár az hővel
biztosítható . A közeljövőben állítanak elő nálunk
-- először - olyan készíh11~nyt, amelyben a fibrinpor a thrombinporral együtt kerül forgalomba Előnye
a többi vérzéscsillapítóval szemben éppen az, hogy

Conell és Wise (24) munkája nyomán 1945-ben
került forgalomba. Száraz állapotban puha, fehér,
likacsos, nem rugalmas szivacsszerű anyag, amely
tetszőleges alakúra és méretűre vágható. A nedvességet jól szívja, saját súlyának 40-50~szö.rösét
képes felvenni vérből, ill. deszt. vízből.. Kézzel
összenyomva, a felvett folyadék kipréselődik belőle,
oldatba mártva, újra teleszívja magát A steril
készítmény a, kísérleti állatok izmába helyezve,

2. Gelatina-szivacs

koncentráltan együtt tartalmazza az alvadásaklíw·
anyagokat s igy hasmálata a legegyszerűbb . A két nem okoz a catgut-nál

hatóanyag olyan arányban van egymás mellett,
amelyben a thrombin alvasztó hatása optimális,
másrészt pedig megfelelő mennyiségű fibrinpor
van jelen a thrombinnak a sebfelületen való megkötésére. A chemotherapeuticumokkal és antibioticumokkal való kombináció itt is könnyen megvalósítható
A vérzéscsillapító fibrintermékek előállítását
a többi plasniafehérje előállításával párhuzamosan
(immunglobulinok, album.ín stb.) emberi plasmára
dolgozták ki. A fibrinogén azonban az emberi plasmában viszonylag kis mennyiségben van jelen,
kitermelése így nem kedvező, másfelől pedig maga
az eljárás is igen költséges . Ez az oka annak, hogy
a nyugati .államokban a fibrintermékek kutatása és
gyógyszer ipari megvalósítása helyett inkább olcsó
pótanyagok után néztek. Hazánkban kimutatták
(23), hogy a magasabbrendű emlősök (ember, marha,
birka, sertés, ló) fibrinogénje között lényeges
immunbiológiai eltérés nincs, a fibrinogén ebben
a vonatkozásban nem tekinthető fajspecifikus,
idegen fehérjének s így a belőle előállított termékek
alkalmazása ellen sem hozható fel komoly érv
(A marhaplasmából előállított thrombin használatát is világszerte elfogadták már.) Míg nálunk
megvalósulhatott a vérzéscsillapító fibrintermékek
előállítása, külföldön a pótanyagkeresés eredményeként a gelatina-szivacs (Gelfoam)és az oxidált
cellulóz (Oxycel) került forgalomba A vízben oldhatatlan
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erősebb szöveti reakciót,
4-6 hét alatt felszívódik Antigén tulajdonságokat
nem mutat. A fibrinhabhoz és a fibrinporhoz
hasonlóan a gelatina-szivacs önmagában is csillapítja a parenchymás vérzéseket (bár kevésbbé,
mint a fibrin), lényegesen gyorsabb haemostasis
érhető el azonban, ha thrombinnal együtt alkalmazzák
OXYCEL
Kenyon és munkatársai (25, 26) vattát és
gaze-t N02 ésN 0 3 keverékével oxidálva azt találták,
hogy acellulózmolekula bizonyos OH gyökei COOHgyökké oixdálódtak s ezzel párhuzamosan a vatta és
gaze felszívódó cellulózzá alakult Az oxidáció helyes
mértékének megállapításával megfelelő ter mékeí
sikerült a klinikai gyakorlat számára készíteni.
A felszívódó vatta és gaze sárgásfehérszínű, nedvességtartahna 5-10% között ingadozik. Híg lúgoldatokban teljesen feloldódik Stabilitása 1-3
évre terjed, lebomlását barna elszíneződés jelzi.
Míg a közönséges vatta és gaze jól tűri a hőkezelést,
a felszívódó cellulóz thermolabilis, sem az autoklávozást, sem a szárazhőkezelést nem bírja, 80° e
fölött gyorsan lebomlik Fonnalingőzben sterilizálják Felszívó képessége a fibrinhez és gelatinához
viszonyítva lényegesen gyengébb : saját súlyának
4--5-szörösét képes vízből, 6-1-szeresét vérből
magába szívni. Vérzéscsillapító hatása jó, a thrombint azonban kifejezetten gyengíti, inaktiválja,
ami savanyúságának tudható be Az Oxycelt éppen
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ezért inkább önállóan használják. Kóros szövetizgalmat az oxidált cellulóz általában nem· okóz,
a szervezet nem válik vele szemben túlérzékennyé,
3-4 héten belül rendszerint felszívódik, felszívódása azonban a test különböző részeiről igeri nagy
eltéréseket mutat. Nagyobb m·ennyiségben való
használatakor sebzárás helyett a drainezés indo-. koll.
A fehérjekémia fejlőMse nyomán a biokémiai
kutatások mind több és több eredménnyel gazdagítják a gyógyítás elméletét és gyakorlatát Az alvadásaktív fehérjék, a thrombin, fibrinogén és fibrin
a vérzéscsillapítás történetében kétségtelenül lényeges haladást jelentenek. Ezek a korábbi, nem
specifikus, az alvadási folyamati a közömbös, a szöveti fehérjékre rendszerint káros szerek helyett
specifikusan az alvadásra ható készítményeket
adnak a gyakorlat számára. A vérzéscsill~pítás
idejét 5-10 percről másodpercekre csökkentik,
amiáltal lényegesen kisebbedik a nagy műtétekkel
járó kockázat Az agy, tüdő, vese, máj sebészetében
összehasonlíthatatlanul jobb eredményeket biztosítanak a régieknél, de értékesek a transplantációs
1mítéteknél s a sebészet más ágaiban is. A thrombin
és a fibrin (hab vagy por) együttes alkalmazása a legjobban megközelíti az élettani folyamatot, ezek a
hatóanyagok nyilvánvalóan előnyben vannak minden más készítménnyel ,szemben A fibrin! struktúrájának változtathatósága, nemkülönben a sebgyógyulás szempontjából előnyös biológiai értéke
(a fibrinrostok mentén a sejtes elemek kifejlődése
és tovakúszása megkönnyített, a fibrin beépülése
értékes esszenciális aminosavakat ad a sebgyógyuláshoz) messze a gelatina és az Oxycel elé helyezi.
A gelatina és az oxidált cellulóz használata éppen
ezért véleményünk szerint csak akkor indokolt, Iza

thrombin és fibrin nem áll rendelkezésre

3 Oxidált cellul6z, -Gaze és vatta alakjában

A korszerű vérzéscsillapítás hatóanyagainak
eddigi jellemzéséből önként kínálkozik a »Haemostatica« gyüjtőnév alatt összefoglalt egészen heterogé~
anyagok klasszifikációja alapjául maga az a!vadás1
folyamat E szerint a, különféle haer:i~staticumok
két csoportra oszthatok: 1. az alvadas1 rendszerre
specifikusan, és 2. nem specifikusan ható anyag~kr a.

Specifikus haemostaticumoknak

~el!. te.k1~te

nünk a K-vitamint, amely a prothrombmke~z.odesre
hat. A kináz-készítmények szintén spec1f1kusan
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befolyásolják, az alvadás irányába tolják el az alvadási tényezők egyensúlyát, hatásuk erőssége azonban természetesen nem hasonlítható össze a thrombinéval. Míg a kinázok és a K-vitamin közvetve,
indirekt úton fejtik ki működésüket (K-vitamin esetén valószínűleg még más tényezők is szerepelnek)
az alvadékképzés szempontjából, addig a thrombin
közvetlenül maga indítja meg a stasist a fibrinogérznek fibrinné való átalakításával. A specifikus
haemostaticumok közé kell még sorolnunk a különféle állati szérumokat, amelyek kismennyiségú
Ac-globulinon kívül Piri és Balló (2'7), valamint
Gerendás (28) szerint reaktiválható thrombint tartalmaznak ; végül bizonyos kígyómérgekből
(Bothrops-fajták) előállított enzimszerű anyagokat is (29)
A nemspecifikus vérzéscsillapitók közé sorolhatók az edző és összehúzó szerek, érszűkítők, a
hipertóniás sóoldatok éppen űgy, mint a kongóvörös, gelatina, pektin
A C- és P-vitamin a legűjabb adatok sze1 int a
hyaluronsav-hyaluronidáz rendszeren keresztül az
érfalra (endothel) fejtik ki hatásukat, igy nem sorolhatók a haemostaticumok, sokkal inkább azonban a
permeabilitásra ható. anyagok csoportjába,
Bár példák még ma is vannak (30) nemspecifikus haemostaticumok előál.lítására (Haemophobin: izotoniás tisztított pektinoldat), a jövő kétségtelenül a specifikus alvadásaktív anyagoké, Ezek
helyi alkalmazása már nem jelent problémát,
tekintve azonban, hogy nem minden parenchymás
vé1zés tárható fel, megoldandó feladat ezen a téren
a lokalizálhatóság továbbfejlesztése (gyomor, bél
és egyéb alkalmazási területek), másfelől pedig megbízható, de ugyanakkor veszélytelen érbeadható
kináz előállítása
Hazánkban a vérzéscsillapítás új hatóanyagai
közül a thrombin, »THROMBOFORT «néven már
3 éve forgalomban van. Sajnálatos, hogy akkor,
amikor a népi demokráciák érdeklődése nyomán ez
a készítmény komoly exportot jelent, a belföldi
alkalmaús főleg megfelelő tájékoztató munka
hiánya miatt még mindig kezdeti stádiumban ".'ao
A specifikus vivőanyagok közül a magyar gyogyszeripar túljutva az új technologia nehézségein,
még ezévben megindítja a fibtinhab és a fib!rntlzrombin-készítmény gyártását is A nemsp~c.1fI_kus
vívőanyagok közül a gelatina-szivacs p~_mc1llmi;~
kombinációja is ezévben forgalomba kerul. Az UJ
készítmények a magyar gyógyszeripar korszerű
fejlődését bizonyítják majd a külföld felé is
IRODALOM. 1. Issekutz. Gyógyszerek és gyógyítás
2. kiadás I. kötet 209„ o. - 2 Vámossy-Mansfeld: Gyógy·
szertan IX. kiadás 1944 184. o - 3 . Issekutz.: Gyógyszerek és gyógyítás 4 kiadás. I. k. 305. o. 1948. - 4 Is.se·
kutz: Gyógyszertan 1951. Tankönyvkiadó. 223. o„ 5
Schmidt, A. Arch, !, d . ges Physiol. 6 413-538 ... 1872.
_ 6. Owren, P. A .. Lancet, 1. 446. 1947. ·:- 7. Laki, K. ·
studies from the Inst„ of Med. Chem . Un1v„ Szeged Vol.
3. 1943. - 8. Feissly, R ... Schweiz. Med. Wschr. 12, 427,
1947. - 9. Quick, A. F . . Proc soc. expe~·„ bio~. and med
42. '788 1939 - 10. Gerendás M. :· OrvoSI Hetilap 4 104 .
1949. - 11„ Benkő és Lii:htneckert. 1'\'1.agyar Be~orv. Atch.
I/4. 221-4. 1948. - 12. Seegers, W. H és Smrtlr, H P ·
Am J Physiol. 137 348-54 1942. - 13. Gerendas, M ·
Orvosok Lapja 194'7 1697. - 14, Flosdorf, E W. · Freeze-
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drying Reinhold Pubi. Corp. N. Y. 1949. - 15. Edsall
]. T.: Adv. Prot Chem. Ill. 383-479 - 16. Cohn, E J. ,:
Experientia, VoL III., fasc. 4. 1947. - 17. Seegers, W H
Science 89, 86 1939. -'- 18 . Parfent;ev, T. A: Arn J. M
Se. 202. 578-84. 1941. - 19. Kudryaslzov, B .e Science
96 Supp. 10.. 1942 - 20. Bering, E. A ;r., j Clin. lnvest'
23. 586-9. 1944 - 21. Láncos, F .. Orvosi Hetilap. 19.
601. 1950., - 22, Bagdy D, Gerendás M. és mt : Orvosi
Hetilap 30, 953. 1951. - 23. Szilágyi T„ Bagdy D ésjávor
T. · Kísérletes Orvostudomány 1952. Megjelenés alatt ~
,24. Corell, ]. 1„ és Wise, E C. Proc, Soc. exper. Biol. and
med. 58, 233-5. 1945 - 25. Yackel, E. C és Kenyon,
W. 0., J. Amer. Chem Soc 64 121. 1942. - 26. Unruh,
C C. és Kenyon, W. 0. .J. am. Chem. Soc 64, 127, 1942,
- 27. Piri J. és Balló T. : Orvosi Hetilap 88 (1944) 7. Sz. 28. Gerendás M. „ Orvosok Lapjp.1945. 8. sz . .:___29 Jánszky,
B.: Sdence, Vol 110. 1949. 305. ~ 30 Mosig, A : Pharm._.
Zhalle Deutschland 90. 185--88 1951.

Új gyógyszerekrol
gyógyszer iparunk fejlődéséröl tartott kitűnően öszszefogott, értékes előadást május 16-án a Szakcsoport tudományos előadás-sorozatának keretében
Turi Pál dr. kartársunk Az előadó abból indult ki,
hogy a gyógyszeripar a gyakorló gyógyszerész szempontjából egyre fontosabbá válik, mivel a gyógyszertárban használatos alapanyagok és késztermékek mind nagyobb hányadát az ipar szolgáltatja .
Az ipar fejlődésének tárgyalasánál röviden visszatekintett azokra a szerény kezdetekre, amelyekből
a század elején a magyar gyógyszeripar kiindult.
Ezekből a manufaktura-üzemekből az első világháború alatt, de különösen a két világháború
között nagy gyárak fejlódtek ki, amelyekben kétségtelenül sok esetben igen értékes kutató- és termelőmunka folyt Ezek a gyárak azonban magukon
viselték a kapitalista termelési anarchia minden
jellemvonását. A gyógyszeripar igazi fejlődésnek
csupán akkor ,indulhatott, amikor a gyárak államosításamegtörtént.. Ez időponttól kezdve a fejlődés
rohamossá válik. A fejlődés mértékét az előad'á a
fontosabb új készítmények ismertetésével jellemzi
annak hangsúlyozása mellett, hogy előadásában
nem teljességre törekszik, hanem csak egyes kiemelkedő eredményekről számol be Ezeken a kiemelt
példákon keresztül általános képet nyerhetünk
gyógyszeriparunk állásáról.
A »természetes eredetú«, tehát növényi, vagy
állati szervezetek feldolgozásából származó újabb
gyógyszerekről szólva, az előadás kiemeli a hazai
alkaloidakutatás fejlődését, továbbá azt a jelentős
eredményt, amelyet iparunk a 8 12 -vitamintartalrnú, magaskoncentrációjú nJájkészítmény elő
állításával elért. Ezzel az új készítménnyel gyógyszeriparunk a vészes vérszegénység gyógyításának
fontos kérdésében segíti az orvosi tudományt.
A szintetikus gyógyszerek közül előadó felhívja a figyelmet a kemoterápiás szerek előállításá
ban elért újabb eredményekre. Részletesebben foglalkozik szulfonamid-félesegekkel, ismerteti a
korábbi és a modernebb készítményeket, majd be,
számol az újabb antituberkulotikumokról. A para,
aminoszalicilsav (Tebaminal) és néhány újabb hatásos antituberkulotikum ~egítségével reményünk
van arra, hogy a még mindig egyik legpusztítóbb
betegség ellen nagyobb eredménnyel vegyük fel a
küzdelmet.
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Kiemeli ai előadó azokat a jelentős eredményeket, amelyeket az antibiotikumok e!Cállításával
elértünk A tudománynak és az iparnak is úgyszólván egy új ágat sikerült ezzel megteremteni és nemcsak a természetes (fermentációs) úton elóállított ·
antibiotikumok területén értünk el kitűnő eredményeket, hanem szintetikus úton is sikerült egyik ·
igen fontos antibiotikumnak, a Threomycin (chloramphenicol, chloromycetiil) előállítása,·
Az előadó végül rámutatott arra, hogy gyógyszeriparunk multjának és jelenének jelentős eredményei feljogosítanak bennünket arra a reményre,
hogy népi demokráciánk további fejlődésében, az
ötéves terv célkitúzéseinek mielöbbi megvalósításában, a dolgozó nép egészségének védelmében
egyre hatalmasabban kibontakozó gyógyszeriparunk méltóképpen fogja a helyét megállni.

Gyógynöv_ény-kiállítás Debrecenben
A kiállítás május 18-án reggel nyílt meg az MSZT
kiállító-termében és Németh Lajosnak, a Vállalat dolgozójának lelkes, szakértő munkára valló gazdag gyógynövénygyüjteményét mutatták be. Német Lajos a gondosan préselt
gyógynövények nlellé szen1léltetően felsorakoztatta, hogy
miből mLyen gyóg'yszerféleségek készültek, így a gyógyszer·különlegességek szignatúráit és dobozainak cimkéit is. Ez a
kiállítás lényegesen felüln1úlja egy vidéki gyüjetniény
bemutatását és részleteiben pézagpót_ló eredményekről
számol be. A kiállítás 1negtek1ntése során beszélgettünk
Németh Lajossal, aki érdeklődésünkre elinondta, hogy
1nióta foglalkozik a gyógynövénygyüjtéssel és hogy mennyi
munkán, milyen sikereken keresztül jutott el 1nostani,
állandóan bővülő anyagának ben1utatásáig
- Még dörögtek a felszabadító Szovjet Hadsereg ágyúi
a pilisi hegyek völgyében, amikor jártuk a Kevély, Eszely
és a Kőhegy lejtőit és gyűjtöttük a farfarát, a pdn1ulagyökeret, a valeriana-gyökeret, a héricset. Még az erdőben
való járás veszéllyel járt, de Pornáz község járta az erdőt
és szorgalmasan szedte az általam megjelölt gyógynövényféléket. Füstölögtek a romok úton-útfélen, de az első kocsirakomány n1egérkezett a -Bajcsy Zsilinszky-úton nlűködő
beváltóba„ Ez így ment hónapról hónapra„ Közben gyűjtö
gettem a herbáriumom részére is. Kísérletezten1 a préseléssel.
Nem volt itatóspapirosom, újságpapírral oldottam meg, ez
azonban nem hozta meg a kívánt eredtnényt. Későbben találta1n egy laboratórium céljaira beállított szűrőpapírt, ezzel
értem el azt a kellemes színtartó préselést. A gyógynövénygyüjtés újból való be.indítását célzóan rendeztem Pomázon
az ált. iskola tornatermében mintegy százötven vadontermő
gyógynövényből álló kiállításomat. A Hároméves Terv
Kiállításához kapcsolódva kidomborítottarn közegészségügyi
és nemzetgazdasági fontosságát, kitértem a gyüjtés keretében felmerült problémákra is (összetévesztés, hamisítás,
nlérges anyagot tartalma_zókkal való bánás stb. Az áru
helyes begyüjtésére, szárítására, kezelésére stb . ) A község
első díját megszerezve, felbuzdultam és 1948 VIII. 18-28-ig
tartó, Pest vármegye által rendezett Terv és Ipari kiállításon
az akkori vármegyeházán kiállításoma± megrendeztem még
bővebb anyaggal.
Állandóan figyelem1nel kísérte1n a gyógynövén)r-szak1nát. Szövetkezetekkel tárgyaltam, jártan1 az országot, közben javítottan1 gyűjteményemet és bővítgettem. Ném
anyagi sikereket hajszolva, hanem a még szélesebb rétegben
való elterjedés céljából. 1950. aug hónapban rendeztem v_állalatunk egyéves fennállásának ünnepére egy kiállítást
Debrecenben, igen jól esett szakmánk igen sok látogatójának
elismerése. A felmerült kérdések, kritikák-igen előbbre vitték mind tökéletesebb anyagomat
1952. ápr. 18-án rendeztem 111eg a helyb~li.Magyar
SZovjet Társaság nagy előadóterm~ben a SZÖVOSZ felkérésére az ő kívánságuknak megfelelően kiállításomat 1
melynek mintegy kétezer látogatója volt
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A. Budapesti Gyógyszertár Vállalat mérlegbeszámolója -

Ez a mérlegbeszámoló a gyógyszertári dolgozók majdnem teljes részvétele mellett június l-én zajlott le a Béketalálkozó napján. -Ugyanakkor, amikor az egész országban
küldöttek tárgyalták meg: mit tettek eddig a béke ügyé„
ben és milyen feladatokat kívánnak megvalósítani a béke
megvédésére„
Bakanek János elvtárs másfélórás beszámolója állt az
értekezlet középpontjában. Az államosítás óta mérleg".'
beszámolón még nem hangzott el ilyen nagyvonalú; hibákat
és eredményeket feltáró, utat mutató igazgatói megnyilatkozás Gazdasági kérdések, a hálózatfejlesztési terv ismertetése, a munkafegyelem legkomolyabb felvetése -emellett
a súlyponti kérdés a gyógyszertári minőségi munka megjavítása volt. Bakanek elvtárs beszédéből t~hát olyan részleteket emelünk ki, amelyek ennek jelentőségét hangsúlyozzák:
Vállalatunk súlyponti kérdéssé teszi .a gyógyszertárakban folyó munka minőségének megjavítását.. A mult év
szeptembere óta a szakfelügyelők munkába állításával
kétségtelenül nagy javulás mutatkozik ezen a téren, azonban ez a javulás nem olyan mértékű, hogy a kifogástalan, jó
gyógyszerellátást biztosítsa.
A gyógyszertárakra mint közegészségügyi intézményekre fokozottabban érvényes, hogy a szocialista termelés
fölényének nemcsak, a termelt javak mennyiségében, hanem
jobb minőségében is meg kell nyilvánulnia Egészségügyi
ötév·es tervünk megvalósításának fontos-feltétele a minőségi
színvonal állandó fokozása. Jóminőségű gyógyszerek és
megfelelő minőségi ellenőrzés nélkül elképzelhetetlen a jó
gyógyszerellátás., Ezt a célt kívánta szolgálni a gyógy8"ertárakba beérkező gyógyszerek kötelező azonossági vizsgálatának bevezetése. Ezzel kapcsolatban ki kell emelni a
0/180 sz. gyógyszertár jó munkáját, amely az összes gyógyszertárakat ellátta a vizsgálatokhoz szűkséges kémszerekkel
Az a gyógyszertár, amely rosszminőségü, selejtes gyógyszereket szolgáltat ki, akadályozza a terv tel,iesítését.
Egészségügyi kormányzatunk és Vállalatunk minden eszközt felhasznál arra, hogy biztosítsa a lehetőséget a minőségi
1nunka megteremtésére. Ez a közeljövőben fokozatosan fog
megmutatkozni a gyógyszertárak szakszerűbb elhelyezésében, a hálózatfejlesztési tervek végrehajtásában, a felszerelés és berendezésbeli hiányok pótlásában és gyógyszertári dolgozóink elméleti felkészültségének emelésében
Ezt a célt szolgálják a most folyó szakmai továbbképző tanfolyamok is, és innen is arra kérem a kartársakat, hogy az
ott tanultakat hasznosítsák és vigyék át a mindennapi.munkájukba. Öntevékenyen igyekezzenek a helyszínen kijavítható szakmai hiányosságokat kiküszöbölni, amiben szakfelügyelőink és ellenőreink a legmesszebbmenő támogatást
fogják nyujtani.
Az a gyógyszertári dolgozó, aki szeretettel és oda·adással dolgozik, valamint pontosan ismeri feladatát_ és
munkáját jól szervezi meg, az nemcsak többet, hanem jobbat
is termel. A minőség megjavítása elválaszthatatlan a technológiai munkafegyelem megszilárdításától. A rosszmin6-·
ségű gyógyszerkészités egyik leggyakoribb oka a szakszerűt
len munka, amikor a gyógys?erész elhagy, vagy pontat··
lanul hajt végre a recepturai munka során egy-egy fontos
műveletet. Gyakran vezet hibához az is, hogy gyógyszertáraink egy részében a felelős vezetők még mindíg nem
biztosítják a zavartalan munka olyan elemi feltételeit sem,
mint a rend és tisztaság. Azok ·a gyógyszertári dolgozók,
akik jól ismerik és szeretik szakmájukat, akik fáradhatatlanok a tanulásban, azok a mi szakmánk büszkeségei.
Ezzel kapcsolatban igazgatói dicséretben részesítem
a 0/22, 0/94, 0/184, 0/169, 0/83, 0/175, 0/220, 0/220, 0/211,
0/65, 0/279, 0/117, 0/281 sz. gyógyszertárakat, amelyek a
minőségi színvonal emelése terén kiemelkedő jó munkát
végeztek.
Magasra fogjuk tehát emelni a jóminőségű munka
becsületét gyógyszertárainkban és bejelentem, hogy gyógyszertári dolgozóink szakmai minősítésének alapját a jövőben
kizárólag a jól végiett minőségi munka fogja képezni..
Áttérve a szakfelügyelők működésére, megállapítom,

hogy m_unk~jukat általában jól végezték, bár ezen a téren is
voltak hiányosságok. Az analitikai munka elvégzésére nem
állt megfelelő laboratórium rendelkezésre és ezért egyes
esetekben késett a mintavételezett gyógyszerek kiértékelése.
Ezt a hibát kiküszöböljük az újonnan megnyílt; korszertíen
felszerelt gyógyszervizsgáló lilboratórium - felállításával,
ahol szakfelügyelőink részére a megfelelő munkakörülményeket biztosítottuk, Dicsérettel emlékezem meg Faragó
Sdndorné kartársnőnek a laboratórium felállításával kapcsolatban végzett odaadó lelkes munkájáról. A laboratórium
helyiségében vállalatunk jól- felszerelt Szakkönyvtárat is
létesített, ahol a legújabb_ hazai .és külföldi gyakorlati és
tudományos szakkönyveklés szakfolyóiratok állnak a kar-·
társak rendelkezésére..
,
Jó eredmé-nyek mutatkoztak a dolgozókkal va:ló szorosabb kapcsolat megteremtésében Alig van olyan gyógyszertár, ahol ne tartanák fenn a rendszeres kapcsolatot az
orvossal és ne tájékoztatnák a készletben levő gyógyszerek felől. Különösen ki kell emelni a III. és XL kerület
gyógyszertárainak felel9s vezetőit,_akik hetenként megállapítják, hogy a meglevő hiánycikkekből hol rendelkeznek
készlettel, ezt közlik a gyógyszertárakkal és ezzel megakadályozzák a betegek felesleges küldözgetését. A VI. kerület-·
bői, a 0/41 gyógysz~rtárból indult el a Béke-műszak kezdeményezés, ami általánoss~gban a vállalások elfogadott formája lett. I artalommal a gyógyszertárak töltötték ki,
adottságaik, szükségleteik és a még fennálló hiányosságaiknak megfelelően. A nlozgalom eredtnények~nt meg kell
említenünk a IV„ kerület jó munkáját, ahol a lelkes szervező
munka eredménye folytán komoly fejlődést értek el.
Az V. kerület kollektívája önkéntes brigádokkal segíti az
elmaradó gyógyszertárakat a színvonal helyreállításában.
A mozgalom kapcsán több gyógyszertárban rendbehozták a
kémszerszekrényt és rendszeres vizsgálatokat végeztek.
A 0/89 gyógyszertár minden beérkező anyag_ot megvizsgál,
amellett segítséget ad a kerület többi gyógyszertárainak.
A Ili. kerület koliektiv helyettesítéssel biztosltotta az
egyedül dolgozó gyógyszerészek részére a zavartalan részvételt a továbbképző tanfolyamon. föbb gyógyszertár
vezette be a rendszeres heti vagy kéthetenkénti munkaértekezletet és ezen egy-egy szakmai kérdés megvitatását Ebben
a 0/75-ös gyógyszertár és a XL kerület végzett példan1utató munkát
Munkánk javítása szempontjából komqly jelentősége
van az újítási mozgalomnak. Az első negyedévben beérkezett
30 javaslat közül 8 újítást vagy észszerűsitést elfogadtak.
A második negyedévben 39 javaslat érkezett be. Eddig
nem látták eléggé dolgozóink e mozgalom jelentőségét és
nem vettek részt abban elég lelkesen. Az utóbbi hónapok
során örvendetes javulás állott be. A jöyőben az újítási
bizottság biztosítani kívánja a mozgalon1 nagyobb eredményességét és a javaslatok minél gyorsabb elbírálását, illetve
az elfqgadott javaslatok megfelelő díjazásának bevezetését és
publikálását. Segítséget akarunk adni dolgozóinknak azzal
is, hogy felhívjuk a figyelmet a megoldásra váró problémákra, A szakcsoport újítási bizottsága ilyen feladatként
jelölte meg a gyógyszertári adminisztráció egyszerűsítésének
kérdését. Az ötletek letárgyalásár a és elbírálására vállalatunk
a közeli hetekben ötletnapot fog rendezni.
»Népi demokráciánk gazdasági megerősödésével mondotta Rákosi elvtárs - gondoskodnunk kell a dolgozók
életszínvonalának emeléséről.« A dolgozók életszínvonalának
emeléséhez hozzátartozik szociálpolitikánk nagyarányú fejlesztése, a munkásság egészségvédelmének és sz_ociális biztonságának fokozása. Ha munkárikat úgy végezzük, ahogy
azt pártunk és Rákosi elvtárs megjelölte, akkor jó munkát
végzünk, akkor ki tudjuk érdemelni mi is azt a megbe-cSű··
lést, amit a szocializmus építésében, a béke megvédésében és
hazánk további megerősítése érdekében vívott harcban az
ipar és mezőgazdaság dolgozói kiérdemeltek.
Folytatólagosan ugyancsak részleteket közlünk Sacher
Pál dr. főgyógyszerész elvtárs beszédéből :
Szeretném, ha azt a nagyjelentőségű kezdeményezést,
amit a Csongrádmegyei Gyógyszertár Vállalat Szegeden a
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minőségi n1unka n1egjavítására megindított, a 1ni vállalatunk dolgozói is szívvel·-iélckkel magukévá tennék és gyógyszertári munkájuk középpontjába helyeznék. A minőségi
munka megjavítása központi kérdése az.egész magyar gyógyszerészetnek, mert a jó gyógyszercllátásnak, ami felé törekszünk, alappillére _a jóminőségű gyógyszer. .Jóminőségű
gyógyszert pedig csak lelkiismeretes, hivatását szerető,
politikailag és szakmailag jólképzeit gyógyszerész készíthet
a beteg dolgozóknak. Schulek professzor szavaival élve, ·a
gyógyszerésznek Valóban gyógyszerszakértővé kell válnia,
hqgy sz·ocialista közegészségügyünk részéről reá váró feladatoknak m_!nden .tekintetben megfelelhessen. Ennek a
kérdésnek különös jelentőséget ad a megjelenés előtt álló
V. Gyógyszerkönyv. Az új gyógyszerkört.yv -30 éves elmaradást lesz hivatva pótolni.. Ez a tény súlyos és felelősség
teljes kötelezettséget ró az egész magyar gyógyszerésztársadalomra.
A minőségi munka mégj;:i.vításának egyik alapfeltétele
a polítik,ai továbbképzés, mert a selejt.elleni harc döntően
politikai 'kérdés. A minőségi termelés messzemenően a dolgozók, vezetők és beosztottak öntudatán múlik, azon, hogy
niegértjük-e, 1nennyire hátráltatja közegészségügyünk fejlődését a rosszminőségű, selejtes gyógyszer. A politikai
öntudat növelésével és a szakmai tudás állandó fokozásával
el kell érnünk, hogy a gyógyszertári munkaverseny-mozgalom tömegesen felszínre hozza a minőségi munka hőseit.
Meg kell állapítanunk, hogy sok dolgozó törekszik minőségi
munkára, számos szocialista fogadalom tűzi ki célul a jobb
1ninőséget A minőség megjavításának azonban vala1nennyi
dolgozó becsületbeli ügyévé kell válni.. Gyógyszertáraink
versenyezzenek azért, ki segíti jobb minőségű gyógyszerekkel a beteg dolgozók egészségének helyreállítását, fele1nelt
ötéves tervünk végrehajtását
Komoly politikai feladata a gyógyszertári dolgozó
nak, hogy a gyógyszertárban megforduló 'közönségnek az
egyes kérdésekben helyes fonnában adja nieg a választ
és általában foglalkozzék a betegekkel.. Kétségtelen, hogy
gyógyszertári dolgozóink részéről növekszik az érdeklődés
a szak1nai kérdések iránt és fokozódik a tanulási kedv.
Szeretnénk azonban, ha ez...a gyakorlati niunka során elért
eredményekben szembetűnőbben megnyilvánulna. Egészségügyi korn1ányzatunk biztosította a gyógyszerészek szán1ára,
hogy szakmai istnereteiket felfrissíthessék és kibővíthessék
Ennek alapján kötelezővé teszi gyógyszertárainkbán a beérkező gyógyszerek azonossági vizsgálatát. Dacára annak,
hogy a vizsgálatokhoz szükSéges eszközöket és felszerelést
biztosítottuk, sajnos, 1neg kell állapítanom, hogy ezt a rendelkezést szátnos gyógyszertár nem tartja be és nem végzik
el a vizsgáiatokat Ragaszkodunk ahhoz, hogy minden gyógyszertár eleget tegyen legalább az azonossági vizsgálatok
elvégzésének, inert ez képezi az alapját az V. Gyógyszerkönyv által előírt tájékoztató gyorsvizsgálatoknak.
Bakanek igázgató elvtárs beszámolójából hallottuk,
hogy még mindig komoly hibák mutatkoznak a. gyógyszerek elkészítésében. Sokkal nagyobb gondot kell fordítani a mérések pontosságára, a gyógyszerek lege artis módon
történő elkészítésére, az elkészített gyógysze1ek szabályszerű jelzésére és kiszolgáltatására
A szocialista gyógyszertárak ma 1nár nen1 az üzletet
szolgálják, hanem valóban a dolgozó nép egészségvédelmét
biztosító közegészségügyi intézményei;(' Ennek a ténynek
a gyógyszertár egész működésében meg kell nyilvánulnia.
A legsürgősebben fel kell tehát szán1olni a 1nerkantilsze1le1nnek azokat a maradványait, a1nelyek egyes gyógyszertára:inkban még ma is megvannak. Súlyos vétségnek
tekintjük, hogy kartársaink egy része a Gyógyszerkönyv
előírásainak, valamint a fennálló törvényes rendelkezéseknek.semmibevevésével és megszegésével igyekszik a gyógyszertár forgalmát egészségtelen, meg nem engedett eszközökkel emelni. Örvendetes tény viszont az, hogy az oryos~
kartársak és a gyógyszertáraink közötti kapcsolat egyre
szorosabbá -válik. Kiszélesítésének és megerősítésének egyik
alapfeltétele, hogy bővítsük hatá.stani ismereteinket, mert
csak így lehetünk az orvosok méltó segítőtársai. Az orvos
és a gyógyszerész közös jó munkája a legfőbb biztosítéka
a jó gyógyszerellátásnak.
Befejezésül a magam részéről is megköszönöm a kartársak eddig végzett jó munkáját. Hiszem, hogy a minőségi
munka megjavításáért közös erőVel és a szakma iránti szere-

tettől áthatott mozgalom lesz az út a szocialista gyógy-

szerészet felé
A hozzászólások közül elsősorban Kolo.svári Pálnl
elvtársnő lelkes éS lelkesítő szavaira kell hivatkozni. Ugyancsak 6 osztotta ki a vállalati alapszerv-vezetőség nevében
a könyvjutalmakat is Közöljük a megjutaltnazottak telj~s
névsorát:
Az eln1ult félévben végzett jó 1nunkájuk eredn1énye:.
ként a legjobban dolgozó gyógyszertár 0/89 (VIL, Lenin'körút 56, vezető: Krén1er Györg'y) vándorzászlót kapott.
Ugyanilyen szempontok figyelembevételével és ugy_ancsak,
az elmult félév .munkájának a kiértékelése alapján kapta
meg a vándorzászlót Vámos Gyula 0/1 Vörös Csillag gyógyszertár, mint a legjobban dolgozó gyógyszerész. Vándor.:
zászlöval jutalmazták, 1nint a legjobb gyógyszertári dolgozót, Popper Józsefné technikát a 0/1 gyógyszertárból és a
legjobban _dolgozó kerületet is: a VI. kerületet. Vándor~
zászlót -kapott a Központ legjobb osztálya: az anyag~
gazdálkodási osztály, val_amint a Központ legjobb dolgozója:
Erdős Józsefné . Kiváló niunkájukért pénzjutalomban részesültek: Bősze Ferenc, Kiss Irén, Sümeg Miklósné, ~rneszt
Káln1ánné, Hübner Endre és Fischer Györgyné Atlagon
felüli jó munkájuk-61t könyvjutaln1at kaptak: Adler Vilmos
laboráns, Bayer Ibolya technika, Borsos Sándorné technika,
Bahos Jánosné takarítónő, Benedek István gyógyszerész,
Brenka Gizella technika, Brichta Alajosné takarítónő,
Balogh József, Blas-ek .Józsefné takaríton6, Csapó Józsefné
gyógyszerész, Darabos Erzsébet technika, Drenka Alajosné
takarítónő, Darázs Margit takarítónő, Dancs Margit pénztáros, _Forrai Tiborné gyógyszerész, Gala1nbos .Józsefné
gyógyszerész, Göllner Barnabás gyógyszerész, Gál Tiborné
gyógyszerész, Győrbíró Jenő gyógyszerész, Horváth M~ria
gyógyszerész, Hagymássi Ferencné takarítónő,_ Horváth
Béla gyógyszerész, Huszár Ottilia gyógyszerész, Hannati
Ferenc, Juhász József technikus, Izsó Ignácné takarítónő,
Joó Ilona technika, Katona Aladárné gyógyszerész, Kaszanítzky Gyula gyógyszerész, Kiss Károlyné technika, Koncz
István gyógyszerész, Kerekes Józsefné takarítónő, Lázár
Imréné pén.ztáros, Lengyel .József pénztáros, Lánszky
Lászlóné gyogyszerész, Lénárt Margit, Mayer Margit takarítónő, Mogyorósi .János technikus, Majzik Miklósné technika,
Müller Irén technika, Morsics Ferenc, Molnár László, Nagy
Károlyné takarítónő, Nyomárkai Józsefné gyógyszerész, Ott
Mária takarítónő, Petró Itnre, Pércsi Lajos, Rehoczy Jánosné
takarítónő, Révész Tiborné, Schwarz Katalin takarítónő,
Szentpéteri István pénztáros, Schmidt Dezsőné gyógyszerész,
Stéger .József, Szijjártó Gyula, Szabó Viktor, Tapfer Dezsőné
gyógyszerész, Tresso Mafgit takarítónő, Tiller Istvánné
technika, Tófalvy Sándorné takarítónfr, Varga Antal, Vajda
Józsefné takarítónő, Virág István laboráns és Zoltán György
gyógyszerész.
Jó munkájukért könyvjutalmat kaptak: Benkő András
gyógyszerész, dr. Barta Pál gyógyszerész, Dorszki Dezső
gysz., Fehér Ilona, Fischer Béláné technika, Glaser Mihályné
gysz,, ·Halász Béla gysz., Horváth Antal gysz:, Horváth
Mária, Jakab .Józsefné, .Janovitz Iván gysz., Müller B. Anna
gysz, 'Nánásy Sándor gysz., Papp Károly gysz és Vízi
Lajosné technika.
Kerületi felelősök a Gyógyíts Jobban-1nozgalomban
végzett munkájuk elismeréséül könyvet kaptak : Fésűs
Arnold VII. ker.; Gáti Tibor III ker. és Szolnoki András dr.
IX. ker Pénzjutaln1at: Alberti Pál V ker Losonczi Vince
IV ker , Móra László IX. ker.
·
A gyógyáru~inkurrencia értékesítésével kapcsolatos jó
niunkáért pénzjutaln1at kaptak: Kémeri Mi_hály, Csontos
Mátyás dr., Berta Ferenc, Gombos Zoltán, Lemberkovits
Ernő, Koppány Vilmosné, Liszkai Gizella, Tankó .József,
Sutányi Géza és Mészöly .Júlia.
Bakanek elvtárs nagyvonalú beszédének tennészetesen
volt_hiányossága is. Ennek oka nY,ilván az, hogy az igazgatói beszán1oló adatainak összehordásában nem érvényesült kellőképpen a kollektív együttn1űködés Csak így történhetett 1neg, hogy az ehnult f~lév kiértékelése közben,
éppen a minőségi gyógyszerellátás megjavításával kapcsolatban feledkeztek meg a főgyógyszerészek _országos
munkábaállításáról.
A hozzászólások álta_lában építő bírálatról tanúskodtak.
Krémer György és Szolnoki A!Jdrás dr. beszédei főként a
politikai vonal jelentőségére mutattak rá, a Duclos elvtárs
letartóztatása ellen tiltakozó _táviratban és a 1naixi-Jenini

ideológia ,összeegyeztetésével a -gyógyszertári gyakorlatban.
J-!önig _Geza elvtars ,e~t népi:evelő brigádok rnegszervezéseVel tamasztotta ala es tart1a megoldhatórtak. A többi felszólaló : Sándor Imre, Héjas Sándorné 1 Benedek István
PaPP Károly és Gruber Alajos dr. szakmai vonalon a niunka~
fegyelen1 ké_rdé,sé.ben,, de ~őként a gyógyszertári minőségi
rn~nka meíp~v1tas~ er,dekebei; adták elő komoly javaslataikat. Valosaggal elmenyszeruen hatott Blasekné elvtársnő
felsió~a!ás,~. Blasekn~ a vállalat központjában dolgozik inint
takantono, és harsany hangon kiáltotta bele a mikro„
fonb~: :nivé. sik~:u1.~ nevelnie. a._ felsz~badulás óta -gyer1nekett es mit koszonhet a nep1 demokráciának.~- Ei az
izzóan lelkes beszéd, úgy éreztük, üzenet volt az akkor ülése,z~ Béketal-álkozó küldötteihe~ .. B~asek elv_tá.rsnő kinyilvan1totta, hogy nemcsak Sztaltnvarosra az almásfüzitői
_T'imföld-gy~rra lehetü,~k. büszkék, h~nem 'az 0 gyermekeire
1s. Blasekne el:rt.ársno t~szta -emben megnyilatkozása iga"'
z'ilta, hogy a mi er_tekezletünk is a béke tnegv_édése jegyében
folytatja tahá.cskozását. Ellenben annál kevésbbé értettük
1,neg egy e~~enőrü~k mikro~oriba mo_ndott kifogásait a I I I
es XI. kerulet peldamutato kezdeményezésének bírálatában. Mert. nem szabad az éberség kijátszására hivatkozni
akkor, ~miko~ a beteg dolgozók százait segíthéÍjük hozzá,
hogy a ,Jo,bb e?. zaya~talanabb _gyógyszerellátás következtében !1-unel elobb, vISszakerülJenek a termelő munkába
Ten-~1eszetesen ez nem homályosíthatta el a 1nérlegbesz_á111olo rendkívüli j_el~ntőség:ét;· ~~t a legfőbb tervgazdálkodási
sze~!1P~!1to!a sz~ct,~l~z1!1us ep1t.eseben, hogy a mi egészségügyi
teruletunkon mtnosegt munkaval vegyük fel a versenyt a
beteg d?lg?zók egészségének helyreállításáért. Ezért lett
súlyponti kerdése a több mint 6 órás értekezletnek a gyógyszertárak minőségi munkájának 1negjavítása.
Az értekezlet végén az elnöklő Fésűs Arnold elvtárs
felolvasta és egyhangúlag elfogadták az alábbi határozati
javaslatot :
1. Vállalatunk működésében súlyponti feladattá
tesszük a gyógyszertári 1nunka minőségének megjaví·tását
2. Emeljük dolgozóink politikai és szakmai elméleti
színvonalát
3. Gyógyszertá1ainkat a rt:údelkezésünkre álló keretek
k~_zö.tt .a. ?erendezési é~ felszerelési hiáÍ1yosságok pótlásával
elokesz1t1ük az V. Gyogyszerkönyv követeln1ény,einel~ megvalósítására.
'
4. A jobb gyógyszerellátás érdekében tovább javítjuk
kapcsolatainkat az orvosokkal
·
5. jó fClvilágosító munkával javítjuk viszonyunkat
gyógyszertáraink és a beteg dolgozók között
6. ~ég szor?.sabb együttmííködést építünk kí a vállalat
kozpontI dolgozo1 és a gyógyszertárak dolgozói között
7. Az állatni fegyelen1 1neger6sitése érdekében a határi~ö~ pontos betartására és az adatszolgáltatások helyessegere fokozottabb gondot fordítµnk
8. Munkánk további megjavítása, valamint további
eredn1ényeink. fokozása érdekében· a n1unkafegyele1n területén felszá1noljuk a lazaságot
9 .r,ovábbfejlesztjük a Gyógyíts Jobban-mozgahnat -és
a dolgozok szélesebb rétegének tevékeny részvételét szer·vezzük nieg a rendszeres takarékossági újítási és észszerűsítési mozgalomban
'
10. Minőségi munkánk állandó javításával, a jobb
gyógyszerellátás biztosításával vesszük ki részünket a világ
·
dolgozóinak békeharcából
„

»A Gyógyszerész«
8
számában közöljük a \T
Gyógyszerköny\ »Xanlhacridinum« címíí javasolt cikkelyét Ko\ács László d-r
ko1n111entárjával
Ugyanekkor
számolunk be a pécsi és a szolnoki \-ándorgyűlésekr:ől
valamint a június 11-, 12-, és 13-án lezajlott gyógyszerósztechnikus··tanfolyam hallgatóinak vizsgáir:ól és
credmBnyéről

A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ
MŰHELYÉBŐL

A primula-forrázat egységes készítése
Az or".osok gyakran írják a következő vényforrnát:
Infusum Pnmulae gta 200,0, esetleg van mellette cödein.
mur.. vagy kalrnopirin. A pontatlan felírás következtében ezt
a vényt a gyógyszertárak háromféleképpen készítik el.
Ahol a gyogyszerkönyv rendelkezéseihez tartják magukat, ott i : 20 arányban készítik_ a forrázatot. A primula ilyen
adagban ~rős é!11elygés.t, legtöbbször hányást idéz elő,, amít a
b~teg. ha]lando a gyogyszer hibás elkészítésének tulajdoi:u-tani. .. v?n ?-hol a Fo No, el?iratot, adják ki sziruppal és
edesgyoker-k1vonattal. Ismetles eseten ez vitákra ad alkalmat, mert az az~nosnak f~lírt gyóJ?:yszer _hol 1najdnem színtelen, hol barnasfekete es termeszetesen 1nás az íze .is.
A harmadik készítési mód, hogy a Fo No szerint 1 : 50
arányban készítünk forrázatot hozzá mást nem adunk
csak amit az orvos 1nég előír É:z a legjobb 1neaoldás bá;
ellenkezík a gyógyszerkönyv rendelkezéseivel. b
'
, ~ sok vitára alkaln1at adó visszáSságnak felszámolá··
sara Javas!on1, hogy az Egészségügyi Minisztérium adja ki
a következő utasítást
„
llHa az orvos primula-forrázat rendelésénél ne1n írja
el~ a felhasználandó primula-1nennyiséget, úgy az 1 : 50
aranyban készítendő el.«
Budapest, Ili 19
,Gruber Alajos dr
gyógyszerész
0/244 gyógyszertár

Új módszerek bevezetésével
Ha szétné~ü!1k az ipa: vagy a ke1eskedele1n bártnely
szektorán, azt latJuk, hogy trányt vettünk a munka minősé
gének megjavítására Gyógyszerésti vonalon is ez a helyzet
A főgyógyszerészek kinevezése és 1nűködése a vállalatok
vezetésében -- részben - szintén a 111inőségi munka 1negjavítását szolgálja.
·
.
. Én a ~yógyszertári 1ninőségi n1unka feltételeit_ vizsgalo1n meg ugy, ahogy azt egy falusi kis patika tárája mellett dolgozó gyógyszerész látja.
. Lássuk először röviden, hógy 1ni a helyzet ina egy patikaban ..A~ ember,ek egy1nás után jönnek a vényekkel. Tiz
por .. M1n1mu1n hz perc Kenőcs Legalább tizenöt perc.
Me~1nt porok ?tl? stb. , Ilyen~?r azután a beteg, vagy a
gyogyszerre varo hnzzatartozo1a türelmetlen tehát sze~etn~ a ~íz port, kenőcsöt vae;y más gyóuyszert ~zonnal fogni
es v1nnt. Az úgynevezett futóvevők i~ belibennek közben
mondván : legyen szíves gyógyszerész kartárs nekem soron~
kívül kiadni, csak két aszpirin kell, hiszen azt nem kell
csinálni J:i. gy?gyszerrevárók közben szapor'odnak, szaporodnak. Megjelenik a gyogyszerész gondolatában az 53-as tervazt is tcrv.ezni kellene, 1negjelenik a Gyógyért legutóbbi
~zámlája, rajta az idézőjelbe tett mondatta'!: ))A rendelés
elkésve érkezett!«
Hogy a gyógyszerész nlinőségi 1úunkát tudjoll"véaezni
sőt a munkája minőségét javítarti tudja, annak feltétele az'.
h?gy a 1nunka, elvégzésére 111egfelelö idő álljon rendelkezéser~. Ehhez k~t elen&edhetet~e1.1 elöfe.lté~elt ketl 1negv'alósí~
tan~ : 1 A, gyogysze~~~z ~dm1n1,~ztratJv es egyéb ne1n szaktevekenysegu munka1at Jelentosen le kell csökkenteni. 2
~~ egyes 1nagisztrali~ ~yógyszerek készítésének idejét UJ modszere~ bevezetesevel - ineg kell rövidíteni
, jelen c1kl<emben a második problémával foglalkozom
reszletesebben, de hogy az első kérdés 1neaoldására is vannak
lehetőségek, arra egy példát e1nlítek m~:
A 904-es cikklistán való rendelés az előző rendelési
megoldásokkal szen1ben 1nár jóval egyszerűbb és lecsö_kken~
tett~ az extrahálás idejét is. De még ezt az időt is sikerült
l.ecsok~e_nten~~n a köve~kező niódon: Az egyes hónapok
:_endeles1 lap]ana~ a patikában maradt részét egy1násután
osszeragasztom ugy, hogy az egyes cikkele1nek egy sorba
essenek. Igy, december végén tizenegy hónap rendelése
le~z egy I?.apuon eg~-egy sorban és a kapott mennyiségek
konnyen osszeadhatok. Ha ehhez hozzáadom a januárban
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~apott mennyi,séget, amit _az első hónap rendelési Iapjá.ra
·, trtam be a gyogyszerek neve után levő üres he1yre, akkor
megk_~po1n az 1952-ben beérkezett teljes mennyiséget.. Ha
ezt _knrom ~ !ebruári rendelési lap margójára, vagy a decembert rendelest lap üresen maradt kockasorába (kis patikák
havonta kétszer rendel~ek és .a rendelési lapon négy kockasor van ) akkor - szinte minden külön munka nélkül _
~észen van az évi extrahálás. A cikklistán nem szereplő de
a.ltal~m rendelt gyógyszereket pedig abc rendben, a 904-es
cikklista szerint csoportosítva egy ív kockáspapírra írom
amelyet má_r e!eve űgy o~ztottam be pontosan, am_ilye~
a 904-es c1kkhsta beosztasa. Rendeléskor ide éppenúgy
b~vezetei;n ~ r;ndelt, érkezéskor az érkezett mennyiséget,
~unt a c1kkllstara. Ezen az íven december végén ugyanúgy
osszead?n1 a. kapott mennyiségeket, inin t a nagy listán.
Ezzel keszen is van az 1952. évi teljes extrahálás. Pontosnak
nlondh~t?, me!t a re1;1-delt é~ ?~érkez~tt mennyiségek egy-_
h~l~re líasa, s~1nt,e teljesen kizaíja a tevedést, ami pedig a
reg1 extrahalasnal csaknem_ elkerülhetetlen volt
.. A grógJ'.sz;ertári munka i:ninö~é_gének inegjavítására a
n1as1k. e,~őfeltetel, hogy a_ .'n~~is~trál!s gyógyszereket rövidebb tdo alatt el tudjuk kesz1ten1. Sietek utánatenni hogy
nem a· minős?g rovására, hanem új módszerek kidoliozásával. Itt, amint a rendelkezésünkre álló cikkekből is láthatj~k, nagy segítségünkre lehet az élenjáró szovjet gyógy~
szereszet. E.~t;, egr újabb példával világítom meg : Az én
falumban surun unak az orvosok Ungu ichthyoli-salicylatum-ot. A F'ono szerint ez rendeléskor készítendő tehát
készen nem tartható. Az elkészítés menete röviden a' követ-·
kező: A s~alicilt nlelegítve oldo1n (vízfürdőn) a vazeiinben,
u_tána lehlitve hozzákeverem az ichti_olt. Tapasztalatom szennt ez legalább 25-30 perc. A készítés azonban jelentősen
meggyorsult (8-:--9 perc), an1ikor a vállalat bevezette az első
félkész készítményeket, így a 20~/0 -os szalicilvazelint
~z az egy példa is sze1nlélteti, hogy új n1ódszerek bevezet~
~e_vel „egy-egy_ gyóg;yszert 1ninőségi 1nunkát végezve is
Jelentosen rov1debb idő alatt is el tudunk készíteni. Tennés~ete?en u,gyan~gy_ gY_'orsítj~k a gyógy'szer elkészitését a
tobbt félkesz kesz1tmenyek is, tehát ezeknek a számát az áilásközben változást szenvedőktől eltekintve ·- emelni
kell. Ugyanígy meg:gyorsítja az l>lnfustun ipecacuanhae és
Decoctum saponanae« készítését a ininiszteri rendelet
(a~enny_i~c!l kap_ha!ó~ i,s ezek a tink,t~rák), ami n1eg~iigedi
a tinkturabol yalo keszi test Meggyors1t1a és pontosabba teszi
a porok osztasát egy jól l<onstruált porosztókészülék is.
~ar __ 1,939-ben b_eyezett~k egy igen praktikus, jól bevált
k~~zu!e~et, h~ 101„ emleks~em, éppen Schulek professzor
aJai~lasaval. Cels~eru yolna cs gyorsítaná a 1nunkát, ha egyetemi s:a~embere1nk tan1?gatásával kidolgoznák a gyakorlatban surubben előfordulo, de nehezen elkészíthető vények
hely.es é~ egy~ntetü készítési módját és ezt akár nyomtatva,
ak_ár, mas .modon sokszorosítva minden _gyakorló gyógyszer~sz kezebe adnák . Ezzel sok esetben 1nentesülne a gyógysz.eresz a hosszas 1~editálástól, keresgéléstől és egységessé
valna ,ezeknek a gyogyszcreknek készítése. Gondolok itt az
elfolyosodó porkeverékre, egy1nást ldcsapó alkatrészekre az
oldatokban stb
Amikor ezekre a lehetőségekre rá1nutatta1n, tudatában
vagyok annak 1 hogy ez a cikk még nagyon hiányos. Tudom;
hogy ~agyon sok olyan hasznosítható gondolat van tnár
~dd1g 1s, ame)yeket kartársaink részben már ki is próbáltak
es ez~k a saját gyakorlatukban nagyszerűen be is váltak,
csak epl!en n~m fud11:11k ró!a. Ezzel a néhány gondolattal vitát
szeretnek e!1nd1tan1, ami a felvetett problé111a megoldására
ve.zetne. Kere1~ tehát úgy a gyakorló gy~gyszerész lcartársaim,
~lt~t a tudomanyos vonalon dolgozó gyogyszerészek hozzászólasat.
.
Hiszen ez a kettő kiegészíti egymást, és a tudomány
_es ~ gyakorlat be_vonásával sokkal tökéletesebb megoldásokat_ találunk, nunt külön-külön. Ha ez a vita n1egindult
akkvr. célomat, úgy érzem, elértem Ezzel a pár sorraÍ
ugyai;1s fel akartam hív_ni a figyehnet egy igen komoly problef!lara,, ~m.elyre, ha sikerül és hiszem, hogy sikerül megolda;;t ta1alni, a~~-or ~.emc~a~ a tára mellett dolgozó gyógyszere~zek munk?-Jat konnyitJük meg, -hanem ennek eredmén_yekent a gyogyszertári n1inőségi munkát a dolgozók
tokéletesebb gyógyszerellátását is megoldjuk.'
Győri Pdl gyógyszerész
Algyő (Csongrád111)
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Hetvenhat új szakmunkás
Május 28-án egész napon át tartott a Szántó Kovács
Jáf!-os-utcai gyógyszertárban azoknak a 40 évnél idősebb
gyogyszerésztechnikusoknak a vizsgája akiknek legalább
10 ~vi „gyógyszert_ári gyakorlat~k van. 'sudapestről 22-en,
vtdekr?l 51-en Jelentke~tek es V3;iarnennyien kielégítő
er:dn1enyt ertek el.. A vizsga most 1s ugyanú.gy folyt le
mint a mult alkalotnmal, szakmailag Ligeti Viktor és Mittel~
mann ~dszl? ~~· kérte számon eln1életi és gyakorlati tudásukat, 1deolog1a1 vonalon Fehér Ldszló és Szono!d Andrds dr ·
a~ták fel a kérdéseket Meg kell állapítanunk, hogy a pCsti
vizsgázók világszemléleti tájékozottsága magasan felülmúlta vidéki kartárs.aink képzettséo-ét míg szakmai téren
a vidékiek aránylag jobban szerepelfek.' Általában az a vélemény alakult ki, hogy a gyógyszerészek sokat lelkesen és
szeretettel fogl.alkoztak vizsgára készülő tech'nikusaikkal.
Egyedül .~gy békésmegyei vizsgázó panaszolta, hogy a
gyogysz:.resz n~m segítette ~s nem adott lehetőséget, hogy
meg-f~le~oen ~I~e~zülhessen. Érdekes volt a vizsgázók szak-,
mai e~ 1deolog1a1 osztályzatának összeegyeztetése Kiderült
ugyan1~, hogy a _szakmailag kiválók ideológiai tudása is
hasonlo magas sz1nvonalon mozgott. Eredmények : Buda- - ·
p~sten, 22 kö.zül 4 kitűnő: Boor Józsefné (0/24), Machán
T1bo;né _(0/107), Schwarzenberger Erzsébet (0/266) és Süveg
I~tY,anne (9/141). Borsod megyéből 6 jelentkező közül 1
k~tun~: Bota Albert Mezőkövesd. Békés megyéből 6-an
v~~s_gaztak, B~ranya megyéből 2-en. Csongrád megyéből 2
kozul _1 : Trav1cza Olga kitűnően vizsgázott. Ez az új ·szakmunkas ~,884-ben született és 50 éve. dolgozik gyógyszertárb<;tn. Gyor-Sopron megyéből 8 közül T'omka Károlyné és
V1seloyszky Ist':'ánné kaptak kitűnő bizonyítványt. Heves
me~y~bó~ 3-an jött~k !el: 1 lett kitlinő: Ludányi Józsefné
Ha1du-B1har megyeből Jelentkeztek 8-an, kitlinően meg~
feleltek 4-cn : Csermák Irén, Madarasi Piroska Orbán
István és_ Zsenyei Józsefné . Soinogy megyéből 2-en' vizsgáztak - k1tlinően: Fogarassi Ferencné. Szabolcs megyéből
8:a~ j9i.te~ fel, ~s a legjobb vidéki eredménnyel, 5-en kaptak
!G~uno mtnősftest: Gyergyói Gyuláné, özv. Jancsó Káln1an.~1é, 1>~,ri~a ~n:.m~, Ol~ványi Zoltánné és Sólyom Béláné.
Az ?t k1tuno kozul 1s k1e1nelkedett ideológiai és szakmai.
tudasával: Oltványi Zoltánné Emlékezetes marad számynkr?, hogyan bes~élt Rákosi elvtárs életéről. Vas megyébol 4 vizsgázó közül 2-en..:végeztek kitlinően : Budai Károlyné
és Pék Teréz. Veszprérn megyéből 2-en lettek szakmunkás?k, Zala megyéből pedig a 3 jelentkező közül Szakonyi
Júha kapott kitanő bizonyítványt
Pályánk gazdagodását, a gyógyszertári minőségi
n1.unka könny~bb kialakulását jelenti, hogy '76 új szakmunkasunk dolgozik velünk együtt felemelt ötéves tervünk túlszárnyalásán, a szocialista gyógyszerellátás niegvalósítáSán.

A minőségi munka megjavításáért
, A k~_rüJet felelős vezetői 1952. május 15-én a Vállalat
Ratry .~yorg.y-utcai SJ?Orttelcpén jöttek össze, hogy megb~s~el.)ek, milyen .szocialista kötelezettségvállalásokra mozgos1tsak a d~)l~ozokat Alkotmányunk ünnepének és folyamatosan Sztahn elvtárs születésnapja tiszteletére:
.L Társadal~! ,munkát szerveznek az olyan gyógys~ertarak 1negseg1tes~re, amelyek erre az ellenör:z:és alapján
r~szorulnak azzal a cella!, hogy a kerület minden gyógyszertarának működése. hibátla~_ legyen, _2, A kerület (a 0/19
~yo,gysze~tar. felelos vezetője) adminisztratív tanfolyamot
1nd1t penztarosok, technikák gyógyszerészek részére
me,iyet a felel_ős. vezetők felyált~a irányítanak és az előadá~
utan a~ ~d~inisztratfv munka épyszerűsítését célzó ötlet-·
~;gyedorakat tartanak. 3. Az inkurrencia csökkentése célJabol a f~lelős vezetők vállalták, hogy a fejlődés folyatnán
el,avult ~l~kekr_ől Iist~t készítenek és azt a vállalati megb1z_ott k9roztet1 a gy~gyszertárak között. A gyógyszertárak
fel1e~~z~k az ott meg kurrens cikkeket, illetőleg átvészik
(cse:e!Ik) kurrens cikkel, továbbá a gyógyszertárak közlik
a kozvetlen s~omsz~dságukban, .levő orvosokkal is. A Jejárato~, de t~rt~sra kotelezett szerumokat hason_ló elgondolás
alap_Já~ sz1n,ten a kerületen belül igyekszenek kiadni, a
sele,Jtkepződes megakadályozására 4. Az orvosokkal szoros kap~~olatot építenek ki ~s a kapható gyógyszerekről a
kerület osszes SZTK orvosait (rendelőjét, rendeléíintézetét

stb) álla~dóan !á~ékozt~tják. 5. A válléllat beruházási keretének csökkentesere minden eszközt igénybevesznek (észszerűsftési ötletek alapján), ez azonban nem n1ehet a
Gy?~yíts Jo~ba~-mozgalom _rovására„ 6„ Mozgó kirakati
falluJ,ság?t !.etes1te1?-ek„ Az első, a vállalat május 1-i kivonuJ~sárol keszul~ felvetel~k_!<~l,. megjelent a 0/166 gyógyszertár
-1<1ra}<atába~ ..7„ A ~1nosegi munka megjavítására
-dolgoz?}< szoctahsta ~otelezettségvállalást tesznek. 8. Folytat1ak a helyszíni tapasztalatcsere- és munkamódszerátadási ~o~galmat, Három ,gyógyszertár dolgozóiból alakult bngadok kethavonkent egyszer előre niegbeszélt
gy.ógyszertárban é_s időben összejönnek, -a helyszínen tanulmanyozzák egymas munkamódszereit és megbeszélik ötleteiket 9. A kerület felelős vezetői felajánlásként vállfilták
hog)'." terye_zetet dolgoznak ki a munkafegyelem további
rneg1avítasara, az Alkotmány ünnep_én,e}< tiszteletére
1~„ javasl~tot,.tettek. a yállala,t igazgatója felé, hogy a
mtn?enkon ma.JUS 1-1 k1vonulas _rendezésébe a Központ
vonja be, a kerü}e~eket _is„ .Mggyőződésünk, ugyanis, hogy
~ dolgozo~ ~ gyogyszertar dolgozóit még jobban megbecsültk, ha melto helytállásuk dekorativ megnyilatkozásával is
szolgálják a béke ügyét
Alberti Pdl
V ker. Vállalati megbízottja.
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Az ügyeletes gyógyszerészt
vasárnap %6-kor telcsengették a kirándulók és az ő
bevallása sz.erint %8-ig megszakítás nélkül adta ki a kombinált-porokat.. Ekkor nekilátott a mosakodásnak mert
~ ó_rak~r ki kellett nyi_tnia a p~tikát, amik?r különbe~ véget
1s ert ügyeletes szolgalata. Alrg kezd neki a reggeli tisztálkodásnak, })türelmetlen<( csengetés zavarja meg. Erre az
ügyeletes gyógyszerész félig n1eztelenül kilohoI°' és kiszól az
ott vá~akozónak, hogy 8 óra~or ny~tják a patikát, jöjjön
egy félora mulva, elvégre a gyogyszeresz is ember. És amikor
már elmondta a magáét, egyszerlien faképnél hagyta a türelmetlen csengetőt.
A kartárs vélt igazsága tudatában tőlünk kérdezi
hogy helyesen iárt-e el. „ • Nem járt el helyesen. Mert a~
ügyeletes szolgálat arra kötelez minden egészségügyi dolgozót, hogy végig helytálljon és minden rástor-úlónak Kiadja
gyógyszerét. Még ha egészen 8 óráig pizsamában is expediál,
még ha reggeli tisztálkodását korai leváltása után otthon
kell is elvégeznie. Kartás évtizedek óta áll a tára mellett
és így nagyon jól tudja, hogy a mi pályánkon a legkisebb
lazaság is emberek életébe kerülhet Nem tudom: kartárs
alkaln1azott vagy tulajdonos volt-e, mielőtt az a megtísztel~etés érte, hogy 1952-ben szombat estétől vasárnap reggelig egyedül maradhatott egy ügyeletes gyógyszertárban.
Komoly megbecsülés jele ez, de ugyanolyan nagy felelősség
is. Becsület dolga 1 , . Ha alkalmazott volt, ugyan meg
merte volna-.e tenni, hogy ne csinálja meg azt a receptet?
Vagy elküldött volna-e nappal egy utazni készülő beteget
azzal, hogy jöjjön egy óra mulva?-Egészen biztos, hogy nem
küldte volna el. Ha másért nem, hát a tulajdonosi megtorlástól, a kenyértelenségtői való állandó félelmében, Ha pedig
tulajdonos volt, akkor egyetlen fillér profitról sem volt
hajlandó könnyelműen lemondani.
_Ma végre valóban közegészségügyi intézmény a gyógy:.
szertár.. Minden gyógyszertári dolgozó gazdája lett annak
a patikának, amelyben mliködik. Gazdái lettünk 1ninden
gyógyszertárhak, csakúgy, mint az egész országnak Ezt
nyilván kartársam is tudja, csak néha még elfelejti - és
becsapja a beteg orra előtt az ablakot. Azóta arról is értesült, hogy az a dolgozó azért csengetett akkor olyan türelmetlenül, mert a gyermeke magas lázban súlyosan megbetegedett Ugyan mi volt fontosabb: az-e, hogy ez a lázas
beteg minél előbb meggyógyuljon, vagy pedig hogy_ az ügyeletes gyógyszerész még a nyakkendőjét is gondosan nlegkösse reggel 8 órai leváltása idejére'?
Név és gyógyszertár megjelölése nélkül közöljük ezt
az esetet, amiről ma már sokan tudnak és beszélnek
Ennek a néhány sornak nem az a célja, hogy egy gyógyszerész hivatásellenes működését kipellengérezze, hanem
hogy Széleskörli, országos vita induljon meg a szocialista
gyógyszerész megváltozott) példamutató magatartásáról.

(sz)

A sopro~i gyógy~zerésztovábbképzés
es technikusképzés
A május 25-i győri továbbképző előadások iránt a
megye gyógyszerészei, valamint a szo1nszédos megyék
gyógyszerész-küldöttei részéről is nagy érdeklődés nyilvánult -meg .
A Györ-Sopr ón megyei Gyógyszertár Vállalat területén :
S~pronban már közei fél éve folyik a gyógyszerészek továbbkepzése, amiről lapunk hasábjain n1ár többízben számotadtunk. Győrben viszont most vannak megszervez"s alaft
a t?vábbképző-esték. A továbbképz_~sf kezdeményező soproni kartársak nem vártak arra, amíg Budapestről intézményesen megindítják továbbképzésüket, hanetn öntevékenyen
maguk között megszervezték továbbképző munkaközösségü_~et. Előadás_aik v~zérfona~a addig az V Gyógyszerkönyv
szovegtervezetenek 1sn1ertetese mellett a mindennapi gyakorlat receptúrái és laborációs problémáinak megtárgyalása
volt Ezenkívül a hatástani vonatkozású előadások az új
gyógyszerek megismerése képezi néhány további ~lőadás
tárgyát, mert a Gyógyíts jobban-mozgalom keretében az
?rvosokkal való szorosabb együttn1űködés során erre mindjobban szükség van.
A munkaközösségnek további eredményeként könyv.elhető el Tanay István dr.-nak legutóbb elhangzott előadása
1>A, jo?o~e,triás in;ghatáro~á~i m?dszerekről«, melynek kapcsan onallo kutatomunkárol ts szamolt be, melyet gyógyszertári felelős veze_töi n1unkája inellett a gyógyszertár laboratóriun1ában végzett. A· kísérletek eredményeit lapunk
legközelebbi szátnában közöljük, címe: })Alkalijodidok
j odometriás meghatározása -cerisulfáttal szabaddá tett jód
mérésével.<{
Elis1nerésre1néltó a Győr-Sopron megyei Gyógyszertár
Vállalat igazgatójának, Sólyom Zoltánnak a továbbképzés
iránt tanúsított érdeklődése és tá1nogatása. Ennek ered111énye ~öb.be~ kö~ött, a Sop;on_bat~ létesített sZakkönyvtár,
mely szinten kovetesre aJanlhato„ Nagy szerepük lehet a
Gyógyszertár Val!alatok: igazgatóságainak abban hogy
időt. ~s módot adn~k elsősorba~ a továbbképzést' végző,
valamint az ebben reszvevő kartarsaknak önmaguk továbbképzésére., A győri Vállalat ezenkivül jéhn Antal főgyógy
szerész kezdeményezésére bevezette azt is, hogy a megyei
értekezletek alkalmával n1indig időt és helyet kap a továbbképzés is.
, . Eredm~ny~sen f~lyik a t~chnikusképzés is. Eddig már
ket evben v1zsgaztak .JÓ eredn1ennyel a technikus kartársak.
Ez évben is szép számmal jelentkeztek. Az egyéni tanulás
mellett mind Győrött, mind Sopronban havonta kétszer
konferenciák fonnájában kerül sor az anyag átvételére.
Az egyéni képzésben a már vizsgázott technikusoknak is
nagy szerepük van, nlivel tapasztalatcsere fotn1ájában átadják a vizsgára kerülő kartársaknak a tanu-ltakat

Technikusképzés Debrecenben
Pinczési László elvtárs, a Hajdú-Bihar megyei .Gyógyszertár Vállalat szakmai vonaion igen eredményes munkát
végző főgyógyszerésze, 1negszervezte és megvalósította a
gyógyszer~sztechnikusok rendszeres kiképzését. Jelenleg
23 hallgato vesz részt a tanfolyamon„ Ezt egyelőre úgy sikerült megoldani ok, hogy a debreceniek havonként háromszor
a vidékiek pedig havonként egyszer bejönnek konferenciára:
Az eddigi tap~sztalat azt mutatta, hogy a vidékiek nem
maradtak el a tanfolyam előadásait rendszeresen hallgató
cte9receni ,techniku~októl Ez azt bizonyítja, hogy a vi!=léki
gyogyszeresz kartarsak komolyan foglalkoztak a laboránsokkal és technikákkal, és úgy szakmailag, mint ideológiailag gondosan előkészítették őket a konferenciákra.
A tanfolyam előadói : Ddvid Márton, Fried Lilla, HorVáth
Zoltán, Major László, Mé.száros _Györgyné és Virág Gyula
kartársak.\:Ugyancsak Pinczési elvtárs komoly szakmai szervezési munkájának eredménye az is, hogy a legalább 10 évi
gyógyszertári gyakorlattal rendelkező technikusok most
május 28-án Budapesten eredményesen levizsgázhattak és
ezzel a Hajdú-Biha~ megyei Gyógyszertár Vállalatnak 8 úi
szakmunkása lett Es hogy valóban, helyesen és céltudatosall
foglalkoztak~ ezzel a 8 szakn1unkással 1 bizonvítja, hogy közülük 4-en kitűnő eredményt értek el.
·

Továbbképzés Vas megyében

Gyógyszervizsgáló laboratórium Pécsett

Szombathelyen Bartha Béla főgyógyszerész, K.üttel
és .Szalay Kálmán dr. irányításával
12 gyógyszerészt képeznek ki tanulókör-vezetésre. Ezek a
kartársak ezután egyenként 2-3 gyógyszeréSznek tovább-·
adjá_k tud;ísukat Munkájukat különösen gyakorlati vonatkozásban megkönnyíti - a jól felszerelt gyógyszervizsgAló
laboratórium. Ugyancsak rendszeresen folyik a techn_ikusok
kiképzése is Ezt úgy oldják meg, hogy ·a szombathelyiek
heti 4_órát tanulnak, a vidékieket pedig kéthetenként egy teljes délután oktatják jelenleg 20-an vesznek részt a tanfolyamon, akik azután Budapestre-jönnek fel vizsgázni. Előadók :
Márkus Béla - gyógyszerészet és közegészségtan, Szalay
Kálmán dr - kémia és fizika és Végh László - ideológia

Egyike az orszá,g legjobban felszerelt gyógyszervizsgáló laboratóriumainak A bejárat fölött ez olvasható:
»A 1\1egyei Tanács és a Bar an)~a .inegye' Gyógyszertár
\'állalat gyógyszervizsgáló laboratóriuma« A JVl T -nál
;11Üköd5 gyógyszerészfelügyelő, Si!non Gyulai dr, ·a Gy
V szakfelügyelője Oro<;Z Iván. Egészségügyi munkájuk
ieljes összehan:golásáv1al ők ketten dolgoznak a - két
helyiségből álló laiboratóriu1nban
Az első helyiséghen
\. an: a ;kis, de áflandóan b-Jvülő sza1kkönyvtár, a1 kiváló
teljcsítményíí anal'tikai mérleg és 'a legpontosabb- vizsg::.iatokra alkaJmas miiluo_szkóp. A 2 helyiséghen Yan a
Jc;boratór'ium - a bekalibrált mérőeszközökkel A 1n€rő
cl"datokat maguk készíti!k A ké111szereket, v,egyszereket
és a .felszerelést a megye p3:Ükáiból szedték össze· Ez a,
folyamat 1nég mindig nem fejeződött be tel}esen. Most
küldtek nagyobb meg1endelést az Orvosi Nlííszerüzemnek 1\ laboratór~um:ban 'felálilítoit ·gázfülkét az egyik
gyógyszertárból telepítei1ék i<lf
A szakfelügyelő nemcsak ai gyógyszettár8.ikiban mintav-ételezett gyógyszereket
vizsgálja felül hanem a rnegyei Decentrun1 :gyógysze1 eirSI is i1t állapítják n1ieg,
hogy ·azok megJelelnek;e a
kívánt rilinőségnek Simon Gyula dr
megyei gyógyszerészfelügyelő ügykörébe tart.oz::k a Gy v- ·gyógysz€.rlo'irarn kívül a kórházi gyógyszertárak egészs·égügyi ·
ellenőrzése is
A Jaiboratórinmoi ott-tartózkodása ala.H Schulek El-en1ér kétszeres I(o:Ssuth-díjas is megteikin~ette és kijelien- .
1ett~, hogy az már j.eilenleg"i .állapotában is alkalinas a
szükséges v:zsgálatok elvégzoé'série -

Dezső dr. szakfelügyelő

Steralgin injecfio:
Simaizom görcsoldó.

Erélyes spasmolyticum

és

analgeticum

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

Adagolás:

.

pro dosi 1-2, pro die 3-4 amp. subcutan.

Csomagolás :
6x 1 kcm l(órházi csomagolás 50X 1 kcm
Forgalombahozatalr a engedélyezett

ENTEROSOLVENS
készltményeink:
Ent.
Ent
Ent..
Ent.
Ent,
Ent

acidutn acetilo salicilycum,
ammonium chloratum,
natrium salicilycum,
natrium jodaturn,
theobromin natrium salicilycurn,
folia digitalis

ORVOS-EGÉSZSÉGUGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAP.JA

Ez a lap a JJiagyar Alkotmány harmadik évfordulójának tiszteletére
és megünneplése jegyében készült.
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Kovács László : Xanthacridinum --Az V Gyógyszer könyv szövegter149
vezetének magyarázata .

A VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv

Első

Függelékéböl : A valeriana-

gyökérrel vegyes valeriana-gyökértörzs és valeriana-tinktúra
biológiai ért~kelésének módszere (Kun Ferenc fordítása)
152

A nép államában a gyógyszerészet hivatás -

Vándorgyűlés

Pécsett 153

Fekete Balázs dr.„ : Az ACTH és Cottison, 1nint a hormonkutatás ú.i
ered1nényei „,
155

ASTHMOLYSIN i'nj.
Hatásosan oldja a hörgök görcsét
JAVALLAT: Asthma bronchiale
ADAGOLÁS: Roham esetén 1/,-l kcm subcutan
CSOMAGOLÁS: 5x 1 kcm, lOOx 1 kcm kórházi
csomagolás

Gyártja és forgalomba hozza:

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

Szetkesztőség:

IIL, Zeyk Domonkos-u. 5. Tel..: 162-856
Kiadja: Egészségügyi Könyv- és lapkiadó V.
Budapest, V, Arany János-u 24
Telefon: ~26-335„ 125-895.
Magyar Nemzeti Bank egyszámla.szám 5r„878 241-47.
Felelős szerkesztő: Székely Jenő
Felelős kiadó: Hegedűs Erzsébet

A budapesti gyógyszervizsgáló laboratórium

157

Maglster: Festékek a gyógyszertárban - Tiazin-festékek.
Csipke Zoltán dr..: Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a !áránál.
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Legyünk gazdái a gyógyszertáraknak·- A szolnoki vándot'gyíílés.

162

Bánó Tibor: A trietalonamin és felhasználási n1ódjai..

163

Simon Gyula dr.: A gyakorló gyógyszerész

164

A szocialista gyógyszerész magatartása -

Értekezlet -

DOLANTIN

Országos

166
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Beszámoló a szakcsoport június 13-i előadásairól
A 4„ technlkusképzö tanfolyam befejezése.

COMBINATUM

(A készítmény kísérleti neve DOLANIIN »forte«)
Műtéti előkészítés

• Műtét utáni fájdalo1ncsillapítás • A szülési fájdalom kiiktatása
A szülés időtartamának lényeges megrövidítése
Forgalomban: .5 és 100 arn.p
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Athenaeum (F. v, Soproni Béla.) l\fegjelent 2200 példányban
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