
r!f!~l~1~1~~~;~·~~:~:~::i~ ·1951. év Július l-i sitimában felszólításunkat, melyberi. a szabá-
. közöitük. 

A/4-es méretű papírlapokra írunk, 
2; :·csak -a egyik oldalára ·szabad íwi, _a ·másik oldal 
_űresén_ hagyandó,-3. aszöveget írógéppel írjuk, 4.-a sarok, 
a javítások .és olvashatóság_ érdekében -két_ sorközzel ritl}í-
tahdók,·- 5. ·minden oldalra megközelftőleg u_gyanannyi SQt" 
irandó, tehát az egyes .lapok rnargója egy.mással _egy_ezz"ék, 
6;' mimle.rt bekezdés! beljebb kezdjünk, 7 .. a klisék .helye 

}élreérthetetlenül megjelölendő · a kézirfltban;_ 8. _a kézirat 
Iapjain3k számozása l-től végig minden· oldalon .felül 
történjék, középen -_; beszúrás esetén azt a lapot, amelyhez 
a pótlás jön,. Xja betűjellel látjuk el, 9. az .utolsó lapot 

~~--a--.-betüj~len kívül )>vége« jelzéssel kell -ellátni".__ (lrjuk ki 
.pJ.:;; 74/a, . 74/b, 74/c vége.), 10. a ké~irat lapjaihoz eset
Ieg-es _ pótlásoka t; ·_ h~Iyettesítéseket . ragasztássai és - n ein 
gOmbostűvei .vagy gémk-apoccsal ~kell csatolni. 

. . - A --_hasáblevonat javitását az egyezményes korrektura 
jelek -szerint kell '-elvégezni.~ A hasáblevonatokon változtatás 
csak a nyomdahi-Dák kijavítására _ szorftkozhat. Minden · 

. ~- -J<_-ézirattól eltérő·_ változtatás költsége teljes egészében a dkk_írAt terheli. A kéziratokhoz, arnennyiben idegennyelvű 
_ö~?szefQglalások készülnek, az összefoglalást három példány-
ban, kell mellékelüi. · 

-'Az ·nsszefoglalások terjedelme egészen. rövid legyen, 
riliittári- az összefoglalások célfa_ a cikk »dióhéjbam•_- való 
kJ~~~s~is~'la;~ táblázatokat,:. amelyek __ klisében ·:olcsóbbak; 

. .'r a kiadóhivatal klisiroztat. Ezért igen fontos, 
vagy gépelés hibamentes tegyen, mert 
nem_ lehet. -váltóztatás esetéil --teljesen 

;~O·k~:g;;:;· melynek költségei -a -szerz-6t .. terhe,Hk·.-. 

___ - "ifi~igaZítá,s. á _»Gyógysiletiész« __ janufur __ ._i:én' trfleg_-
2i.e.lent száDJálban v,ál!alatairuknal< juttatott ~lervhil<>lek. f~l
·has~n3Iá:sálróL _s~óló közl~rény _sajn41{lt()s leiDási hipa· 
Jöv.efkéztében:.ér-f~lemzavali-pa_n: 'jdant meg.- k_ .helyes._ s~_ö_~ 
·w~g.: a)CövretJls:•ező; 1952'-hen. ésupám Pest ·-éS Somogy· mregye 
.tia&zná}ta fel ·1Jel·jes .-egészélben ,a :motorlsziyatty-ús- yí:zv~e-_ 
t,ék létesitésére kapott tervlhitelét, mí;g_ Zlala . megye alig 

. ' 
Nátha eselén 

.. val.amit, V.szp"1ru oll<>gye 20%-ot, Szoln<>k 
50%-ot. Fentieken kívül időköz!bBn- a türj<ei Tanács 
felelő helyiséget biztosított a· ·gyógysiertár ·réSzére. 

A szaksajtó 

márciusi számábalL az állandó ravatok közfése 
mellett részletesen foglalkozik a Budapesti Gy, 
V.· adminisztrátor-tanfolyamának példamufató 
eredményeivel és a Borsod-Abaúj-/!:emplén megyei 
Gy. V. Miskolcon lezajlott felelősvezetői "érte
kezletevel. A "()ya,korló gyógyszerész műhelyé
ből" - róvaiból kiemeljük az l. sz. Vörös 
Csillag-gyógyszertár vényező munkaközösségének 
közleményét. 

Felelős szerkeszlő: SZékely !erúí 

Szerkeszt~hizottság: Andris~a-- /óisCf: .. dr.~ .:Farag{} Sán
dor, Kádár Tibor dr.,· Ket!vessy György dr:, Király ll<ma 
-dr.-. K.ovács-- LáSzló dr._, Kun FeT:enc_,· LJ.ig,eti V-iktor, 
• Nógrádi Lászlóné, Végh Antal dr. . 

Szerk<>sztilség: llL, Zeyk · Domonkos-u .. 5. Tel. : 162-856 
·Kiadja: J;gészségügyi I<öny.v- és Lapkiadó V. 

Budaop<:Sl, V., Nádor-u. 6. I. 
Telefon: 383-198, 383-526 

Magyar Nemzeti Ba"k egyszámlá~zám ,fl1.878.24l-47 
,,Felelős kiadó: Hegedús Erzséb~( ·. 
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S~éle11 .aJkalma~ál1i tei'üktű, új>inhalatió11 
narcoticum: ·.. . 

ARCOGEN 
eheTiliailag. tiszta trichloraethylen 

Indi'catio: 

Sziiiészeti· Új dal ömésillapítás megfelelő bódítókészülék a!ká!mazása 
. · me!lett. . · ·· · · · 

Sebészetben: kisebbmütéti beavatkozás esetén, ahol nincs szükség 
· · · · · mély nareosisra. . . · · · . 

. Urolcgiában: prostatectomia, endovesicularis mütétek, endoscopiák. 

Fogászatban: elsősorban gyermekeknél- analgesiás állapót elérésére. 

Sebészetben, urolcgiában ·es fogászatban a N arcogen használata nem 
igényel különleg.es bódítókészülékeket. Használatának módja 
mint az egyéb inhalatiós narcoticumokná.l. · 

"' - .---~-

Forgalomban: 25 g üvegben Ft . 9.90 

175 g üvegben Ft 2i50 

Gyártja: ltSZAI\.CSEHO.RSZÁGI VEGY:ItSZETI MÚVEK,. RYBITVI 

. Ismerteti: 

.. · ·. . . . Gyógyszert.ári Közp,oni . ~ ... · ·. · .·· 
GyógyszerisuJ.ert~tó Orvostudoll}ányi.Oszt.álya ... · 

· 'Budapest, V., Aniich-utca 3. Telefon: 113-642 és 310·923 
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A szocialista egészségügyért 
Vörös Hadsereg történé!mijelento
a fasizmus felett megnyitotta a 

útját hazánkban is. Pártunk irányí
mellett, a Szovjetunió állandó támogatásával, 

és mezőgaztlaság fejlődése · messze túlhac 
a háború előtti színvonalat. Ugyanezen idő 

KmLUrans és egészségügyi ellátottság szín
·"u"w"uaLu növekedett. Az egészségügy álta

lépést tart a 

A szoros együttműkö(lés kiépítése következő fel• 
ádataink közé tartozik. · 

A szocialista egészségügy alaptétele, hogy a 
dolgozó tömegek egészségügyi ellátásának. minő
ségét szakadatlanul, folyamatosan javítsa. E fel> 
adat megvalósulását kormányzatunk nemcs:)k az 
egészségügyi intézmények számának növelésével 
és az egészségügyi szervetetek munkájának egybe< 
)Iangolásával biztosítja, hanem, a megyei kórház~ · 
hoz, mint szakmai központhoz való kapcsolással, 
az egészségügyi dolgozók számára a magasszín:. 
vonalú, állandó továbbképzés lehetőségét adja meg. 
A szocialista egészségügyben megváltozik az OJ:"Vosi 
szemlélet, érvényesül a dialektikus materializmus 
a gyakorlatban. Enilek értelméhen az orvos a beteg
ben nemcsak a .beteg egyént, hanem a társadalom 
tagját látja szociális, csalá:cti viszonyaival, munkac . 
körülményeivel, lakóhelyével és minden. össze· 
függésével együtt. A gyógyítás és megelőzés a fui. 
társadalmunkban elválaszthatatlan. egymástóL. Az 
egészségügyi szervezet feladata, hogy a betegségek 
fellépésének forrásait, okait kutassa, továbbá meg- · 
előzésükre hatékony intézkedéseket· tegyen. · .· • · 

A gyógyítás-megelőzés szerves egységébe illesz;; 
kedik bele a gyógyszerellátás is. Az ·orvos és gyógy• 
szerész kapcsolatának elmélyítésével, a körzeti 
orvosi ellátás megvalósulásával meg kell javítadj . · 
a terület gyógyszerigényeinek helyes felmérését,' 
reális gyógyszerfogyasztási terveket kell készíteni,. 
amelyek alapján üzemeink és külkereskedelmünk: 
biztosítani tudja a gyógyítás és megelőzés mennyi
ségi és minőségi fejlesztéséhez szükséges gyógyszer· 
féleségeket. 

A gyógyszerellátás kapitalista .. maradványai: 
nak .felszámolása és a szacialista egészségügy alap. 
elveinek érvényesülése máris széles· körben érezteti: 
eredményeit. Legszemléltetőtiben :a murtka fuinő" 



vizsgálata~ vezetőségét havonta tájékoztassák. 
az előző évek• Központunktól kapott szempontok "'"-"'~ 

készítmények-száma sz'akszervezet megyei vezető szervei, a 
növekszik a gyógy" Bizottságok megtárgyalták a mozgalom 

dolgozóinkban a tásával kapcsolatos feladataikat, létrehozták 
és Előtérbe kerül a megyei versenybizottságokat, és tájékoztatták 

gyógyszerészhivatás tartalma : a gyógy" szakszervezeti aktivákat a mozgalommal kapcso-
szerek. minőségi eiienőrzésén, a· gondos gyógyszer- latos tennivalóikról. A Pestrnegye i Területi Bi
készítésen és raktározáson keresztül a gyógyító• zottság járásonként az egészségügyi mtm1mf•:lellős : 
megelőző tevékenység fokozott elősegítése. --Az mellé gyógyszerész aktívát szervezett be,

- eddigi eredmények ·igen ·jelentősek, azonban .. a segíti a bizalmlak mozgósító, szervező 
rnunkamegjavjtó•mo~galomnak, amely .. a. gyógy~ · ellenőrzi és értékeli a árás !!'V<Ó!!'\'SZE!rtiiri 
szertári dolgozók mind szélesebb körében .lendü' nak eredményeit, 
letesen bontakozik ki, még nagy feladatokat kell járási alapszerv v~,,~H~!:~i~J,,~i 

_ megoldani. .· · ·. :. Szolnok megyében a Bi~[~~~~·~~~~:,:;::itat: · . A. kapitalista társadalomban érvényesülő ver~ értelmében a patronáló T .. B. tagok 
se ny az áru elhelyezéséért, a forgalom és ezen keresz- járások gyógyszertárait és a helyszínen segítik elő 
tm .a 1w.szon növeléséért, jó ideig hatással· volt· a. a niozgaJom kibontakozását. 

_ gyógyszertári dolgozók versenymozgalmára. A A Minisztérium, a Gyógyszertári Központ és . 
gyógyszertárvállalatok az egyes gyógyszertárak Szakszervezetünk Központja több megyében és 
közötti verseny alapjául kezdetben a forgalom járásban vizsgálta a vállalatok és szakszervezeti 

növelését, a raktárkészlet csökkentését adták meg; szervek munkáját. Megállapítást nyert, hogy a · 
helytelenül. A. mult év foly&mán indultak meg'a vállalatok többségükben helyesen tájékoztatták a 
gyógyszertári dolgozók munka rninőségét meg- dolgozókat a verseny célkitűzéseiről, azonban a 
ja'yító mozgalmának kezdeményezései. A Budac versenyfelhívást tartalmazó körlevelek és verseny
pesti Vállalat munkamegjavító mozgalmának 1954-' lapok kiküldése nem elegendő . .Ezt mutatja a tabi 
benazelső versenypontja amennyiségi munka volh: gyógyszertár dolgozóinak vállalása, akik a felhívást 
A további versenypontok a munka minŐségének úgy értelmezték, hogy felajánlásukban a I l ver- . 
emelését célozták, azonban a százalékos értékelés- senypont maradéktalan teljesítését vállalták. El- . 
:n.él _.ll. mennyiség szabta meg a versenybeír a Jó mondták, hogy nem értik, mi is tulajdonképpen az 
helyezést. Amennyiségi tényezők'túlsúlyra jutása: egész verseny lényege. Nem tájékoztatta őket kellő
helytelen. irányba terelte a mozgalmat, és elvon.ta képpen sem a vállalat, sem a szakszervezet. Janák 
a figyelmet a fő . célról, a munka minőségének. Tibor ro osonmagyaróvári gyógyszerész, felelős' 
áiiand:<Uavításáról. .. · . . . vezető megkapta a vállalattól a versenylapokat, 

-A Szombathelyi Vállalat dolgozói augusztus: azonban nem tudja, hogyan fog ennek alapján a 
2Q,a tiszteletére munkafelajánlásaikban már a~ verseny kibontakozni. . 
vállalati és a szaks~ervezeti szervek által közösen A Borsod megyei Vállalat az igen lelkes és 

. kidolgozott szempontok alapján a gyógyszerellátás mozgósító hatású körlevélen kívül· felelősvezetői 
minlíségének javítására tettek kötelezettségválla· · értekezletein napirenden tartja a verseny aktuális 
.!:\Sokat. · · kérdéseit és rendszeresen beszámol az eredmények
.... ·Ezen. kezdeményezések alapján, melyekh_ez_ ről és hibákról. Budapestén a vállalat az utóbbi 

,csatlakozott csaknem. minden megye vállalatának . időben keveset foglalkozik a munkaversennyel, a 
:'az e1őtibi· két példához ha~onló versenymozglllnia, kerületi üzemi bizottságok szervező mtinkája_igen . 

áll!totta össze az Egészségügyi Mjnisztérium, Gyógy~ sokat fejlődött. Agyógyszertári üzemi bizottságok
. szertári Központ és Szaks:~:ervezetünk Központja nak. és járási alapszerveknek munkájuk 'állandó· 
. azokat a.szempontokat és elbírálási módszereket;' javításával sokkal több segítséget kell adni a gyógy-· 

. niely-ek alapján országos viszonylatban ll mozgac· szertári dolgozóknak, hogy minden :dolgozó tisztán . 
'
11!ii'0·-.·'' ·!omnak helyes irányban kell haladnia. A:szeín' lássa, milyen feladatok állnak előtte a szocialista · 

~~~"''"'J~cft~J~<1k:~s::z~él~es:;k~ö~r~űff~~l~f::~;~~u~~t~á~n!~a~~~-~~~~~!~: egészségügy megvalósitásában, milyen hiányossá: · gokat kell kiküszöbölnie mtinkájában: A verseny-
és felelő!;ve:zetilUrteke.:• pontok az országosan általában fellelhető hiányös-

~et~~;~,n~íj~;~;~~~~~~ a gyógyszertári. dolgozókat.' ságok kiküszöbölését. segítik elő. A gyógyszertár
,' be:íntlulásálról és . az ,ezzel kapcsolatos válialatok vezetőinek és a felelős vezetők feli!data, 
teJ~nivalóil<:ról Versenylapokát · küldtek ki . vala• hogy ezen szempontok közül kiválasszák azokat a 
mennyi gyógyszertárba és a válialatok ·ellenőrző súlypontokat, ahol a Jegnagyobb a lemaradás, 
közegei már meg is kezdték a versenyt ellenőrző, amelyeknek felszámolása elsőrendű fontosságú. A 
értékelő tevékenységüket. Az értékeléseredményeit · . gyógyszertárak dolgozói ezen hiányosságok kikü

. a Versenylapokon ·tüntet ik fel. . · . . . szöbölésére teszik meg kötelezettségvállalásaikat, 
·._.. . . .Borsod. megyében a vállalat járási "verseny- melyek teljesítése lernérhető a versenylapokon, az 
felelősöket nevezett ki, akiknek fel<tdata, hogy emelkedő pontszámban. A kötelezettségvállalások 
területükön együttmüködjenek a szakszervezete teljesítése, az egyes versenypontok értékelése, rész
funkcionáriusökkal, ellenőrizzék és · értékeljék . a ben a válialat ellenőrei, részben a szakszervezeti 
versenypontok, a .klitelezettségvállalások leljesí• aktívák által történik .. A felelős veiető a vállalat 
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érJ·e,ítí az eredményekről, i mozgalmi 
bizottságot,illetve a_·megyei ver-

l'íiz:ottsá(rüt tájékoztatják, amely negyedéven:. 
a megye gyógyszertári dolgozóinak 

javaslata alapján jutalmazza meg a 

Az irt.tézet munkatársai tevékenyen' vettek 
részt a gyógyszertári igazgatóságok intézkedéseinek 
megvalósltásában. A gyógyszertári dolgozók érte-

~a~J~:~~~~{[rlzg:at<ii alapból a kiváló eredményf : 

•: április negyedike, ~a:zan1K 

kezletein két tudományos és gyakorlati tárgyú 
előadást tartottak. A gyógyszertárakban megszer, 
vezett alapfokú müszaki tanfolyamok (technikai 
minimum) vezetői részére az intézet 8 szemináriu
mot rendezett. 

l~'~f~k' v.ocuu•~ évfordulója. uzememk, 
in dolgozói az első negyedévi 

az 

E 
dolgozók munkafelajánlásai is, 

kö:zéppor1tj ában a továbbképzés, a gy ó gy
a terület egészségügyének egy-

való bekapcsolódás áll. . . · .. · 
. Kádár Tibor dr. 

A gyógyszerésztudomány 
és a gyógyszertárvállalatok 
A M0lotovi"Gy6gyszerészeti' Intéz~t közle~énye 

(Aptyecsnoje Oyélo 19;í2. ó. 46) 

Irt9. -; P. E. Rozencvejg 

A Szovjetunióban a tudomány a népet szol
minden vívmánya az egész nép tulajdona 

t~~ékJe~,f;r~é~~t~;~_:ll:népet a kommunista.társa
lo Minden nap nagyobb és 

folyik ez . a hazafias mo~-
a tudomány. és a ter

alkotó együttmuködésejegyében 
.ki. . 

szovjet tudósok szoros együttműködésben 
és a .mezőgazdaság újítóival az új, töké-

módszerek. egész sorát . dolgozták· ki 11 . ter
a gépszerkesztés, a munkaterrnelékenység 

és a termelés olcsóbbá tételének terü-

intéZetek kollektíváinak 
gyógyszertárvállalat kollektívái-

ravwr<Jt és lehetőséget rtyit a · gyágy
és a gyógyszertári gazdaság fej

Az egyes intézetek és gyógyszer- . 
rendelkezésére álló tapasztalatok. 

ez · közös ·· munka különféle 
a fomnáball ered' 

~~nye:;en megvalósulhat. . . 
útj a a gyógyszerészéti intézetek . 
előadó karának tevékeny közre

a gyógyszertári dolgozók ideológiai-
;'~~·t·ft~yll~sz';:íbnl,vt_~on~1a~:l~á~niaitk~an~és szaktudásának eme!é, 
" A Molotovi Gyógyszeré~ 

területi gyógyszertári igazgatóság 
az 1951/52. tanévben már .. elindí

a mtmkát ... _Abban __ .a rnunkayerselly-

~~~~ill*t!afm~1e1ly~ef.t~a~tk~ét intézmérty kollekt!Vái niegvalósításacéljából.-kötöt.tek, 
· elő . a ·· gyógyszertári 

.. A szemináriumok anyaga a tanfolyamok sorón
kovetkező témáinak megbeszéléséből és szükséges · 
mó.dszertani útbaigazításokból állt. .· · 

.. Gyakorlati segélynyujtásként a gyógyszertári 
igazgatóság ellenőrző analitikai és galenus! labo' 
ratóriutna számára az intézet tanácsadókat kül
dött, aKik a munka folyamán felmerült kérdéseket 
a laboratóriumok dolgozóival együttesen oldották 
meg. 

A szaktanszékek vezetői, a kerületi gyógyszer-, 
tári igazgatóság mellett szervezett tanácsadó iroda 
tagjaiként, közremüködnek a gyógyszertárakból 
beérkező oJyan kérdésekre adandó válaszok kidol~ 
gozásában, mint a gyógyszerek racionális elkészí-· 
tése és analízise, új gyógyszerkészítmények, helyi 
'növéf!Yi eredetű nyersanyagok stb. . · · 

A lakosság gyógyszerellátásának további javí
tása és a még fennálló hiányosságak kiküszöbölése 
érdekében az intézet munkatársai a gyógyszertári·· 
igazgatóságok dolgozóival brigádmunkában felül' 
vizsgálták a területi gyógyszerraktárt, néhány 
területközi gyógyszerirodát, .s kerületi gyógyszer" 

· tárat, továbbá kórházi gyógyszertárat. A yizsgálat. 
eredményét megvitatták a területi közegészség~ 
ügyi osztállyai és jelentették a területi végrehajtó- · 

. bizottságnak. 
A gyógyszertári igazgatóság vezető dolgozói 

rendszeresen részt vesznek a Gyógyszerészeti Intézet 
Tanácsának munkájában és a szaktanszékek ülé• 
sein. az egyes kérdések megvitatásában. 

A legközelebbi időre az intézet és a gyógyszer~. 
tári igazgatóság a gyógyszertári dolgozók több .. 
területközi k_onferenciáját irányozta elő, a falun 
dolgozó gyógyszerészek . széleskörü bevonásával. 
Ezeken a konferenciákon~ gyógyszerészet időszerű 
kérdéseit fdgják megvitatnL 

AMolotovi Gyógyszeré~zeti Intézet és a Gyógy~ · 
szertári Igazgatóság m);lnkáját az együttműködés 
kifejlődése kezdetének tekinthetjük. E közös .tevé
kenységnek már most is nagy eredményei vannak, 

(Ford.: Takács Mihály 

Termelési értekezletek Február 13~án a Bud.apesti 
Gyógyszertár Vállalat igazgatói .szobájában lezajlott -érte-· 
kezleten,_ amelyen a kerületi Üzemi Bizotts_ág elnökei és a 
Vállal.at kerületi -felelös_ei voltak jelen, .véglegesen elhatá
rozták, hogy a ·3. tervév utolsó negyedében v.egzett jó mun
kájukért kik k.apna.k Pénzjutalmat a_ 12.000 forint igazgató_i . 

·- alapból. A jutalmahdl a _márCiusi: és ápr-ilisi terme:ési _ért~- · 
kezleien J3akanek János igazgaM vagy a megbízottja adja 
át a -gyógyszertári dolgozóknak -kiemelkedő teljesítményü
kért. Az-értekezleten Juhay GiZelJ.a előterjesztésére a leg-:
.komolyabb formában tárgyaltak a vállalati ·napközi otthoill_ 
_és bölcsőde mielöbbj .létesítéSé;r.öl hs - az _Egészségügyi 
Mil~isztérium támogatásávaL E-gyelőre a megfelelö_.-helyi-
ség megoldása_ áll előtérben. A szaksajtó _szíveSen közö) a 
vállalati_ bölcsőde· és napközi ottho11 megvalósítására vo- · _ 
n-atkozó :rövid javaslatokat.' A lev-eleket Juhay Gize]a, a _. 
Válla la± ü. B._ tilkárnője címél-e küldjék . · .. ·. 
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amidazöfén-oliÍat.bomlásáról 
Közlemény á budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetéból 
Igazgató: Mozsonyi Sándor dr. egyetemi !anár 

Irta: Kedvessy György dr. és Szepesy Angéla 

Az amidazofén vizes oldatban. bekövetkező 
bomlásával többen foglalkoztak. Elsőnek Schúlek 
és Menyhárth (l) mutattak 'rá az amidazofén oxi dá

. ciós bomlására és megállapították, hogy a n:integy 
0,1 n pyramidon-oldat (kb, 5,8%). 9 hónap al~tt 
kb. l 0%-ban bomlott. . · 

Az amidazofén-oldat hidrogénkitevőjének vá!
. , tozását vizsgálta meg Dózsa (2): Megállapítása 

szerint. a 0,1 n oldat kémhatása 6,8 pH-ról előbb 
· kb, 6,5 pH-ra csökkent, majd fokozatos emelkedés~ 

sei isinét elért.e .az eredeti értéket. •>Nagyon hosszú 
id~ig állott<< amidazofén-oldatok kémhatása pH= 
= U-nél magasabb. A Schulek-Menyhárth-mód

. szerrei (l) vizsgálva a bomlást, 10 hónapon átvilá
gosságon tartott kh. Q, l n oldat bomlása Dózsa 
.szerint 13,57% volt, két és fél év után pedig 
az eredeti amidazofén-tartalomnak 40,85%-át ta
lálta a~ oldatban. Meghatározta az oldat.desztillál
ható amin-tartalmát is. Véleménye szerint vizes 
ol.datban az amidazofén bomlását az oxigén okozza. 

. Minthogy e vizsgálatok kétségtelenül bebizo' 
nyitották az amidazofén vizes oldatban . végbe
menő bomlását, a 260.51Qjl934. B. M. sz,, Jelenleg 
is.· érvényben levő rendelet a bomlékony .. győgy
szerek oldatban tartását eltiltva, egyik példának 
ai amidazofént . említi. 
·'· újabban gyakorló gyógyszerészekrészéről me
rült fel ismét a kérdés azza]. a céllal, hogy a gyógy
szertárbari készen tartható amidazofén-oldat meg, 
könnyítené a recepturai munkát. E célból Nikolics, 
Hórváth és Nikolicsné (3) 5%-os oldatot vizsgálva 
a titrimetriás meghatározás, a hidrogénkitevő 
és az olvadáspontpont meghatározás alapján meg
állapították, hogy sötét helyen tartva az oldat 
egy .. hónap után . is . >>kellő hatásértékű<< ... Oldó
.szerlil 0,001 ri sósavat ajánlanak. . ·•·.. . 

Minthogy az előző szerzők (Nikolics és társai 
kivételével) csak· a hosszú idei!' e!tar~ott (9-c-::10 
hónap) amidazofén-oldat bomlásat v\zsgalták,.szuk~ 
ségesnek látszott részi~tes vi=sgalatot ":eg~z~1 

itri"'cc····· ··· · · a rövidebb idő alatt bekovetkezo bomlás merteke-

Gyógyszerkönyv szövegterve szerint 
és az az előírásoknak megfelelt. 
kiforralt és 50P •ra lehűtött vízzel 

5%-os amidazofén-oldatot készítettünk és az olda, 
tot két részre osztva szíritelen üvegben szórt 
fényerr és. a fény teljes kizárásával tartottuk. 
At eltartásra vonatkozólag megjegyezzük, hogy 
az oldat kezdetben színig megtöltötte a gyógy
szeres· üveget, ma j d a vizsgálathoz kivett .meru;yi
séggel csökkent az oldat térfogata, tehat mmd 
nagyobb Jégtér.volt az oldat !elett. A vizsg~lato~at 

. november és december horrapokban. vegeztuk, 
amikor is Jegtöbbnyire borús volt az égbolt; tehát 

a })Világos helyen eltartott<< oldatot 
ibolya-sugát érte. 
. A kétféle módon eltartott 11-~{!i!f.~~~:~~~l~~~ 
előbb hetenként, majd később k 
gáltuk. Az ellenőrzés során vizsgáltuk 
színeződését, meghatároztuk L az amm2tzmre1 
tartalmat, 2. a qomlás során keletkező a~"""''~"; 
és 3. a hidrogénkitevőt, . . . .. . 

l. Az amidazofén-tartalmat Schulek és 
hárth eljárásával (l) határoztuk meg. t:!(Jr-eg 
vizsgálathoz 20-23 mg amidazofént 
oldatot használtunk ( = kb. 0,40-0,45 g 
Megemlítjük, hogy ez az eljárás 11 \J.~~~~~~ 
amidazofént. mérL Az oxidáció folytán l 
dioxiamidazofén már nem .mérhető, 
oxidációs valtozás e szakaszának mértékét 
trálja a Schulek-féle eljárással kapott en~dn1én: 
eltartás közben tapasztalt csökkenése. 

Az oxidáció első szakasza a kövelt!fező.J 

. . . ,.....cH, 
HsC~C=C-N · 

l l 'cH 
H3C-NNCO·. 3 

l . 
CsHs 

amidazofén 

fl ft ".cH •. 
H 3C--:-C C-N •· 

l . 1. 'cHs 
HaC-NN_..~.;O . 

l c ,, 

CeHa 
dioXi~midazofén 

A vizsgálat során kapott . eredményeket 
I. sz. táblázatban tüntetjük .fel. 

A- vizsgálat 
ideje 

Oldáskor · 5,10 

J hét .mulva 
2 hét mulva 
3 hét mulva 
4 hét mulva 
6 hét mulva 
8 hét mulva 

5,05 
4,98 
4,98 
4,97 
4,93 
4,90 

0,98 
2,35 
2,35 
2,55. 
3,33 
3,92 

5,09 
5,05 
5,05 
5,04 •. 
5,()2 
5,02 

Az eredmények azt mutatják, hogy az 
amidazofén oxidációja még 8 hét után . 
mértékű. Fény hatására · a bomláS 

· mint a sötét helyen . eJtattott 
- ' ' . ·--<'' -- '-

arra, hogy az aáüd
JféJl-Oidat en:anasa közben deszti1Iálható aminek 
·.··.~~!~~~eío~;~· Féltételeii, hogy egy mal. amid
o: egy · mol dimetilamin (Dózsa közlemé.

nyilván tévesen.: dietilamin) keletkezik. 
a desztilláló készülék lombik

amidazofén-oldatot mértünk és alombik
csi.szcol1 hűtő t- szerel ve, megk<;,zdtük a desztil

hútő csöve t l 0,00 ml 0,02 n kénsav ba 
ieit!tti1k. A desztillálást lassú ütemben addig 

míg az amidazofén-oldat mennyisége 
csökkent. A desztillálás· befejezése 

híltő•csövet kiforralt és lehűtött. desztílfált 

~~!~~~~~:~~1;~1i;aJ~m~o~1s~óvízzel egyesített oldatot, alkalmazva indikátorul, 0,02. n 
10 g o]datbólledesztillált 

megkötött .0,02 n kénsav rhl számát 
az amidazofén molekulasúlyával ará~ 

(l. ml 0,02 n H2S04 4,62 mg 
majd 100 g oldatbaneredetileg 

arrnuaLtllei_IL 100%-nak véve, számítottuk 
.·a bomlás százalékos mértékét, 

A· frissen készített amidazofén-oldat . az itt 
módón megvizsgálva, · desztillálható á(!lint 

tartalmazott. Az el t adás .. közben a vizsgálat ok. 
kapott eredményeket .a II. sz. táblázatban 

'iizliliük 
táblázat adataiból kitűnik, hogy eltartás 
, kelétkezett amin-tartalom tekintetében 

iotiirmmtt különbségvan a világos helyen és a fény 
eltartott oldatok .. között. A· sötét 

elt:ortott oldatban még 6 hét után is csak 
.ny<omok!Jan keletkezett . desztillálható · amin 

világos helyen tartott oldatban viszont 
~z,, _,,_ .. a bomlás ennek kb .. hatszorosa volt 

A fény .tehát az amidazofért ezirányú 
is katalizál j a, 
oldatok hidrog-énkitevőjét »Metrohm«
pH-méterrel Pandula Egon d~: .~~.tá
Az eredményeket a grafikonon kozoljuk, . 

fétlVl•Öl védett módon eltartott olda:t hidro
változása viszonylag kicsiny . és 
· intervallumbari. van. Átmeneti 

H = 6,6) fokozatosan emelkedett 
A világos helyen eltartott oldat 

már sokkal nagyobb. A. kismértékű 
(pH = 715). utári az amin-képződéssei 

, egyidejűleg az .··oldat hidrogénkitevője gyársan 
emelkedett és 3 hét után már kifejezetten lúgos 
volt a kémhatás (pH . 9,6). Az oldat a továb
biakban 6 hét után p H = 10,5 hidrogénkitevőt 
ért el. 

A világos helyen tartott oldat a készílés után 
3 héttel éppen észrevehetően sárgás színű lett. 

. A sötét helyen tartott oldat 8 hét után is színtelen 
maradt. · 

Megvizsgáltuk azt is; hogy az amidazofén 
oldásához használt víz hőmérséklete befolyásolja-e 
az amidazofén bomlását. Az 50°-0rr készített 
oldatra vonatkoznak az eddig ismertetett ered- · 
mények. 
. 5% amidazofén! tartalmazó oldatot készí
tettünk 80°-0S, továbbá ,forrásban levő desztillált 
vízzel is. Az amidazofén hozzáadása után az oldatot 
nem melegítettük tovább. Kihűlés után vizsgálva 
az oldatok amidazofén-tartalma nem tért el .az 
amidazofén pontos Jemérése alapján számított 
értéktő!. Meghatároztuk a . desztillálható amin
tartalmat közvetlenül az oldás után, majd egy hónap 
mulva ismét. Ez idő alatt az oldatokat fénytől 
védve tartott uk. A l II. sz. táblázatban közölt 
adatok l O g · amidazofén-oldatból desztillálható 
aminek semlegesítésére fogyott 0,02 n kénsav 
ml-számát tűntetik fel. 

A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy 
hogy magasabb hőmérsékleten az amidazofén 
vizes oldatban kismértékben bomlik; Eltartás 

. 10 
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e 

-- viÍágos helyen tartott oldat 
-.--- sötét helyen tartott oldat 

'H. ldblázat . · · 

Világos heljien eltartva: l Sötét helyen el tartva: 
·.·. o;oz._ ri HiSo~ -_mi: ~-bOmláS -% 0,02 -n H

2
S0

4 
mt' 1 -b-o~Ias· -~ 

A vizsg~lat id_eje 

Páiimz~mos 1 k -é:-: l j p~rhu~amos l ·k._ é. 
vizsgálatok · · ~ ~- VIZSgalatok -~--

. . 

Oldáskor 0,00 0,04 0,02 - - - - -

I hét mutva 0,83 0,88 0,85 0,08 ·o,o2 0,02 0,02 -
2 -hét--mulv'a '11,23 1,14 1,19' 0,11 0,10 0,-14 0,12 0,01 
3 hét mulva ' 1,49 1;44 !,46 0,13 0,11 O, ll 0,11 0,01 
4 hét mulva 

.. ·• 
2,17 2,20 2,19 0,20 0,14 0,16 0,15 0,013 

6 hét.mulva '2,23 2,27 2,25 0,21 _0,15' 0,\7 0,16 .0,013 
8 hét mulva 238 2,31 2,35 0,213 

l ' 

45 



50° 
80° 

100° 

közben a hőokozta bomlás foko'zódik. Célszerű 
tehát az ·oldáshoz nem ~forró vizet, hanem meleg 

.. (5~60°) vizet használni. 
. Osszefoglalds. Dioxiari\idazofénné oxidálódás, 

a:z amiti-képződés, valamint a. hidrogénkitevő vál
tozása alapján megállapítottuk, hogy az amid

•. azofén vizes. oldatának oxidációs változását a fény 
jelentősenkatalizálja. A fénytől védett oldat 'hat 

• hét is .csak kis ni értékben bomlott. Három 
• .. · ~:~~~~~iati, ri\ódszerrel • végzett vizsgálataink ered
·•·. azt mutatják, hogy fényhatás nélklil 
·~~~·~t~!A~iÓ:mértéke kicsiny, annak .ellenére, hogy 
: fennállt. Emlitettlik ugyanis,. 

viz:sgitlatökliloz elhasznált; oldat kivételével 
légtér a kétféle módon tartott 

%1~i·~~·~1~tbE~~ egyformán folyamatosan növekedett. 
•·· nagyobb mértékű bomlást mégis csak 

v '"'gu:;uu tartott oldatbim találtunk. · 

. ····t~:i~~:~~!:r~f~t~fa:z amidazofén-tartalmú oldatÖk sötét. színű üveg alkalmazását; ·Az 
készítéséhez 50---"fi0°-ÖS desz' 

.vizet célszerű használni. 

Irodalom 
l. Schu/ek és Menyhdrth: A Magy. Gyógysz. Tud .. Társ. 
1932. 3.99. ~2. Dózsa: A Magy. Gyógysz. Tud, Társ .. 
1~33. 476_. - 3 .. Nikolics, HOrváth. és Nikolicsné: 

GyógySzerésZ<< 1953. 13. 

.n: p. H e ):(Be IÍIH .n: b e p ll b H ll p. c e n e Il.l.H. 
--A ii r'~-~ a :_ · O paa".rlOJICeHUll pacmeojJa aMu8aaoif!eHa. 

(HcceJmoB)_ MccJie:n;oBaJIH pa3JIOHWHHe BOJJJWTO 
pac_rBopa aMH;a;aso!PeHa (ifleHHJI-)];BMeTHJIInipasűJIO.

~YM"-:aMJI_JJ:O-.D.~Me'rH.rr) B.CJie);J;CTBM~ CTOffiiHH. qaén. -5%_ 
-pa~n~mpaaMHJJ;asoq,eHa-)l;CpautJm-na: paéceaanoM-CBeTy~ 
:_q~cn, __ ___,. B TeMHoM~ MecTe •. Emeae;o;em;,no nponepaJIH 

padra;n;a. ORJic:rrerme nccJie;n;onan:a -cnOcŰ6oM 

~;;cj<~r.~::~· ~~n~M~e:HhrapTa (peayJII>TaTI>I cM. B Ta6inn:~;e"if!!_-i)~ _ OT CBeTa . paéTBOp IlO UCTetieHfl_i{j _·g 
· ·paaJióffiHJ:íCH .na --1,5-7-%, ~-c :HaXoiuún;HHCii(Há 
~ Ha 3,92 % .. ,II;JIH onpe)l:eJieHHH- aMÍIHOB_., Boa~Hw 

Pfi~'I'nopa H_ np~;o;yRT_ ncrrape~H- coópaJIH B . _II 
®PROfi IUÍ:C-JIOTM. llpo:u;eanioe pa3JioffienHe m~xo;u;am;e-

, :_roCa- B pá.CTnope ~ardH;o;a3olfleri:a: n TeMHoTe ne3na-.iH..,. 

fi~iji~ ,, ·Te;r,rhlwe_:(rro MCT,eqe~Hro_. 6_ aeJi;eJib 0,013_%), o]{mlRO 
J -ito;o; p;-eMc:fsHeM- CBeTa

1
_3H3lll'ITe.IIbHO -60Jibille (0,213 %) _ 

-:CM.-Ta6.rrnuy- N!! 2.). Bonopo;n;n:E.IM rroRaaaTeJit. aaii{llmen
Höro OT CBeTa' p3CTBOp3 Íló'l]'TH He H3MeHHJICH, _ TOr;D;;I, 

Hi:lR pH _)?:iCTBopa Ha CBeTy c:8:a_q:ura- -yMeHblliHJICH,' á 
J!'t:ilr•Ei':r;rome _3naqn:TeJinHO noapacTaJI (cM. na _rpalflnRe)~ 3lla':" 
+ -~ qn _B BO)J;HOM paCTBope- eBeT· aaa:qn:_Tem.nO HaTa.rrn---'._ 

Bn:pyeT oR~CJienHe aMH,llaao(pena. r I.:(e.rrecéo6paano 
-paCTBOJ>HTh aM:H;o;á3fufleH· --B 50_;60° -_,none. ropJpJ:áR: 

-_, .. ~o;rt_a,crroco6cTByeT ·paa~o~e-~:mo (t::M •. Ta6JIHi{Y N2_- _.3)~ 

~~:~.Y~~::~E~~::~t:J der 
orü'fteh 

Ver6thren (die Nr.·. 
geschützte_Lösung war nach 8 Wochen 

dekompensiert, die an hellern Platz gehaltene 

Bestimrimpg der wallrend der-· Z~rsetzung 
standeiien destillierbaren Amine destillierten -Verff. 
der Lösung und fiugen. das Destillat in 0,02 n Schwe;fel: 
saureüberschuss auf_. Die auf das in LösUng·- befindliche , 
Amidazophen bezogene prozen tu elle Zersetzung war· . -
der dunkel_ aufbewahrten Lösung sehr gering (nach 6 ur ''""''n.·i· 
0,013%), bei der dem Lich t ausgesetzten jedoch wesentlich: 
grösser (nach 8 Wochen 0,213%) (s. Tabelle 

Die Stickstoffkomponente der vor Licht ge:séhlitz!ent · 
Lösung veranderte . sich ·wahrend der Lagerung 
wahrend das_ pH der am Lich t -aufbewahrten LO!mng 
zunachst geringer wurde und spater wesentlich stieg. 
6 Wochen war das ursprüngliche pH- von 7,8 au-f, 
gestiegen (s. Graphikon). · · 

Die-oxydation von Amidazophen in ·wassriger Lösun~: 
. wird d ernnach durch Li~ht 'bedeutend katalySie. t.- Es 
zweckmassig, Amidazophen in Wasser von 50-60° zu 
l ösen. Heisses Wasser fördert die Zersétiung (s·. Tabelle-' 
Nr. III.). 

Egységes technológiai eljárásók 
a szabványos vénymintáknál 

· Az V. gyógyszerkönyv közeli megjelenése 
~-e~mozg~tta a h!vatalos, szerveket, a. tudoinányós 
koroket es a gyogyszereszeket egyaránt. Minden 
tényező arra törekszik, hogy felkészüljön az !lj 
gyógyszerkönyv-szabta feladatokra és ez a törek-

. vés komoly szakmai fellendülést idéz elő. 
Nagyon érdekes fejezete az előkészítő munká-, . 

nak·· a szabványos felűlvizsgálata 
az V. gyógyszerkönyv való 
tetése. Ez a munka 
megbízása 
professzor 
körben tájt~kozódiott 

A GYÓGYSZJÜillSZ 

képzés anyaga léhet é.s komoly segítséget nyújthat ~~i~~;:~!\~:~lt~if;~~~~~Nrt~~!~vt::~~~~t~i noiógiai eljárások bevezetése a gyógyszeré,sztovább" 
. az egyetemről régeQben kikerült és az egyetemi 
székhelyektől távoli falvakban elszigetelten dolgozó 

. gyógyszerészeknek. 
Az eljárást tovább lehet mélyíteni azzal, hogy 

a szabványos vényminták közé felvett előirátokhoz 
hasonló· egyéb gyógyszereknél is lehetne - akár 
tájékoztató módon, akár kötelezően - a szabvá' 
ny9s vénymintáknál előírt technológiai .szabvá
nyokat alkalmazni. Ez azonban már a fejlődés 
további szakaszát jelentené. . . . .. 

Azt hisszük, hogy a felvetett javaslat érdeklő
désre tarthat számot szakmai körökbeh, és . nagy 
örömünkre szolgálna, ha akár kiegészítés céljából, · 
~kár az ellenvélemény rögzítéseképpen,- széleskorú 
szakmai vita alakulna ki körülötte. · · 

Farag6 Sándor 

A díazo-reakció és a<díazoníum só felhasználása 
analizisek során igen gyakran 

Azofestéket haszná
indikátornak (pl. 
stb.); de felhasz

kvantitativ meghatác 
is. Indi' 

alkalmaz
vizsgálatok-

. képződő festéket 
i: .... hasztiáljtik fel. Magister : >>Festékek agyógyszer

című közleményében , (A Gyóg'yszerész . 
9, sz. 172. old.) foglalkozott· az azo-

,,~~~~~~~~~~~é;s~á~ezzek .során ismertette a diaza-reakció 
:.: is. Megemlítette, hogy a reakció 

első szakaszában ú. n. diazoniumsó képződik. 
jelen közlernény a diazonium sók gyógyszerészi 
vonatkozású reakcióival, ill. a dia~o-reakció néhány 
gyakorlati alkalmazásának ismertetésével kíván 
foglalkozni. . . . . .. -

A diazonium sót Gries ismerte fel, amikor 
1858-ban az aromás aminek és salétromossav közölt 
·lezajló reakció! tanulmányozta. Megfigyelése szerint 
az alifás aminektől eltérően.nem alkohol és nitrogén 
gáz képződik, hanem egy sószerű vegyület. Ez a 
sószerű vegyület - amelyre az jellemző,. hogy 
a molekulában levő ·két nitrogén atom hármas 
kötéssel kapcsalólik össze - a diazonium só. 
•A lezajló reakciót a következő egyenlét szemlélteti 

Cl 

YNH.+ HNo.+ HCI ~>- . )-k .-N+ 2H2o 

A képződő vegyületet dülzonium:sónak nevezzük, 
mert az. egyik. nitrogén az ammonium'sókban levő 
nitrogénnek megfelelő szerkezetű. A régebbi írás' 
mód szerint ugyanis az· aril-csoporthoz kapcsolódó 
nitrogén formálisan ötvegyérté~ű, a· másik . pedig 
háromvegyértékű. A modern . írásmód szerinf · az 
aril-csoporthoz kapcso)ódó. nitrogén .. pozitívtöltésű 
és . ez tartja kötve . a. negatívtöltésű anion L Ilyen 
módon értelmezve a képietet a nitrogén az arrímo
nium vegyületek koordirtativen négyvegyértékű 
nitrogén atomjának felel meg. 

Cl 
CL H .. l [' .• ]'· 

J / .• -.-"--N-c-N .-"--~= éCI~ 
H-N~~ __ / · .·_._/ . ;, 

Aínmoriium:: _ DiazoniuTi1.-klotid 
klOrid !?ég_i__ _irflsmőd N{ od ef n irdsmód 

A. reakciót úgy végezzlik el, hogy a primer' 
aminek savanyú oldatához nátriumnitrit oldatot 
elegyítünk. A két ·Oldat összeöntésekor azonnal 
kiképződik a diazonium-só. A diazonium-so szilárd 
állapotban igen bomlékony, ha beakarnák párölni · 
olyan hevesen . bomlik el, hogy ai robbanáshoz 
is vezethet. Vizes oldaJban már tartósabb, kevésbbé 
bomlékony, épen ezért elsősorban így használják fel. 
Megkísérelték a szilárd diazonium,sók tartósítását 
is és erre többféle módszert dolgoztak ki. Leg
jeientősebb az alkálilúgokkal -történő tartósítás, 
Alkáliákkal melegítve a diazonium-sók ú, n. diazo
tátokkd 'á!akulnak. A diazotátokban a két nitrogén 
atom kettős kötéssel kapcsolódik egymáshoz és 
a harmadik vegyértéküket, egyrészt az arilgyök, 
másrészt a hidroxil csoport köti )e. 

T . ·. )-~. N ]cl- + HOH ~>- _)-N=N- OH + HCI 

'Diawnium-kloid Diazosav 
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z: biazonium csoport kicserélése fenolas hídroxiira 
~i F~is;;en készített diazonium-só oldatát felmele-. 

güve ele nk gázfejlődést észlelünk, mert a. d i az. o~.·.· . •' ' . 

1. A diazonium csapait kicserélése hidrogénnel 
Alkoholokkal főzve a diazonium csoport· 

szakad -~ gyűrűről é? hidrogénnel helyettesítődik. 
A reakcto rez (l)oxtd Jelenlétében zajlik Ie és közben 
az alkohol aidelliddé oxidálódik. 

o 
-···'(_ .. / 

/-H+ CH3 C . + HCJ +N1 

- '>.H . 

nium-só elbomlik, nitroaéngáz fejlődik és helyére 
hidroxil-csoport lép. b 

. folyamán te~át az áromás maghot [ 
mtrogent htdroxtllal cseréltük ki vagyis 

a . . amint fenollá alakítottuk át. ' 
: ·· , A reak_c!ó igen könnyen és spontán zajlik Ie, 
d~ ha _nem Jarunk el kellő elővigyázattal, gyantáso
;daslep .. Je].. Az eljárást. eJtőzésnek nevezzük .. és· 

; ~~~ .gyakran alkalmazzuk a különböző szinfézisek, 
. . ' -- . . . ' 

.. :J. Adi~goniurn csoport kicserélése karbox il csoportra 

r.ea~'ció halogén vagy cián csoporttal •-"~~A~·;·~j:t!:i~c;sjop~o1rlto~t;·jaiz~ú:.~ni.1. ;s~a.n;dlm!.!eyle!r" klórid, bromid . cianid 

·· sít~s .. 
A cianid csoporttal . történő .helyettesítés a 

s~ervessavak. e_Iőállítása szempontjából jelentős, 
htszen a . cmmd · . csoport elszappanosításakor a 

· szervessavakra jellemző karboxir csoport képzőqik. 

r1f 0H ·[y···.· ;OH J · C:= N +.-H OH .---,.. . C-OH t 
H OH c \OH. -

átmenefi te-rmek 

(j" ll .. . 
C. + HiO 
'oH 

4. A diazonium csoport kicserélése arzonsav csoportra 

Igen jelentős ez a reakció is, merta ,, . 
csoport arzen},t csoporttal történő kicserélése útján 
a legegyszerubben nyerhetjük az aromás arzon 
savaka~ _(pl. fe?ilarzönsav, arzanilsav stb.). A he
IyettesJtest arzenessavval vagy arzénessavas sókkal 
végezhetjük el. 

[ 

. . · ... OH · 

.. )k N Jcr.:._+A/OH+HCI +N, 

· "-oH 

OH 
... / 
/-As=O + HCI +N, 

..... 
OH 

rz··11n~enit ''Csoporthoz hasón!Óan • antimonit 
helyettesíthetjük a diaionium 'cso-

GYÓGYSZERÉSZ 

\ . 

. A diazonium csoport redukciója 
A diazonium-sók redukciójak(}r tulajdonképpen 

a telítetlen kötések telítődnek és hidrazinok kelet-
keznek. ' 

[. · )~N=NJci-+2H, -· · · . ._ -)-NH- NH, ·Hel 

ciók mechanizmusát úgy képzelhetjük el, hogy 
.A diazonium-sok átalakítdsa azofestékké . a gyengén savanyú közegben normális diazotát 

A diazonium-sók fenolok vagy aromás. aminek- képződik és ez kapcsolódik a primer aminneL 
színesterrnékeket, ú. n. azofestékeket adnak. A kapcsolódás elsősorban a parahelyzetben levő 

, ~e~~~~~i.~i~gen könnyen rnegy végbe és kopulálás- hidrogénerr keresztül történik, ha ez szitbsztituálva 
Al Attól függően, hogy a·kopúlálást primer van, akkor orto helyzetben történik meg. Ha 

vagy fenolfelhasználásával végez- , mindkét helyzetű szénatom szubsztituálva van, 
a közeg )<:émltatása ·is. Gyengén akkor azofesték képződés vagy nem tiírténik, 

vagy semleges közegben. a vagy valamelyik szubsztituens lehasad a gyiírűről. 
jiil:zortiu1m-1;ók az arninekkel kopulálhatók. Areak- A reakctót a következőképpen szemléltetltetjük: 

t=>-N=N 1c(+ HöH---. =>-N N-OH + HCI. 

=>-N=N-OH + o-NH2 -'-- =>-N=N-o-NH2+ H20·. 

képződő festék molekulában a ~N"'" N-
r.<n•nnrt . ( azocsoportnak nevezzük) a· kromofor 

vagyis ez a színhordozó. A molekulában 
jelE>nll~vő azocsoport ·azonban még. nem· feltétlenül 

hogy a vegyület festék. Ahhoz, bögy 
f~~l~!~é· alakulhasson egy vegyület, még vala

:·n ú.. n. · auxokrorn csoport jelenlétére is 
;•~'""''"~ van. ·Ilyen auxokrom csoport az amirio 

a hidroxil (OH) csoport is. A rnolekulában 
szubsztituensek csak kis mértékben 

·.bí>folyaJ;olják a szín rninőségét. 

Lúgos közegben a kopulálás fenolok segít, 
.sé1zével végezhető· el. A kopulálás folyamán ilyen

normális diazotát képzőllik és . ez kapcso~ 
a fenollal.. A kapcsolódás, tniként azt az 

a;~!~~~~:él is láttuk, para vagy orto helyzetben 
.t A reakció végrehajtásakor. vigyázni 

hogy a lúgosítás ne előre . történjen, 
körülmények között . izodiazotát 

és ez tnár nem kopulálható. Éppen 
célszerűen úgy járunk el,, hogy a. fenolt 

* ~:\~i~~;~fel lúgban és a lúgos oldatotöntjük a,diazo" 
:.. oldatához. · 

A diaioreaktió alkalmazásaaz analitíkáöafl 

A diazo reakciót az analilikában mind kvali
•""'' · mind kvantitativ rnódszerek. esetébert ·is 

alkalmazzuk. Az egyes felhasználási lehetőségeket 
a következőkben foglalhatjuk össze : 

a) Szulfanilamid szdrmazékok meg/zatározása 
diazonium-só segitségével.. . 

Sósavas közegben nátriumnitrittel titrálva a 
, szulfanilamid vegyületek amino csoportja diazo
tálódik. Ezt a reakció! olyan módon haswái' · 
hatjuk fel kvantitativ meghatározásra, hogy ismert 
töménységű nitrit oldatot alkalmazunk mérőoldat 
gyanánt. A végreakciót ·úgy állapítjuk tneg, hogy 
egy· kihúzott üvegbot segítségével kivett csepp 
káliumjodidos keményítős gelre cseppeníve mar 
kék színeződést okoz .. A meghatározást o o körüli 
hőmérsékleten, azaz jéghűtés közben végezzük, 

b) Az azofesték képződés alkalmazása azonassági 
reakciókban. · , 

Az azonassági reakcióban történő azofestek
képzés két irányú lehet. Egyrészt kimutathatjuk 
a reakció segitségével a nitrit ion jelenlétét, más~ 
részt megállapíthatjuk a primer aniin jelenlétét. 
A nitrit ion kimutatását a Gries- Ilosvay reakció 
írja le. A reagens az acnaftilamiri és a szulfanil 
sav ecetsavas oldatao A nitrit ion a két primer 
amin közül a könnyebben diazolálható szulfanil 
savval . lép reakcióba és képez diazoniuin-sót. 
(A nattil amin sorozat tagjaL nehezen vagy egyál
talán nem diazotálhatók.) A képző d ő diazonium-só 
ecetsavas közegben az a-naftilaminnel para helyzet
ben kapcsolódik és intenzív vörös· azofestéket alkot. 

' . . 

.lHoso,UN · N}cH,coo-+ g-N_H_'__. .. HÓso,-Q-N=N-g-NH,+ 

+CH3COOH 
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HOGYAN FQGLALKOZZUNKAHALLGATÓKKALA TÁRÁN 

irtY•agok· közüla kakaóvaj. felelmeg :rl~gjőbban. 
megállapítás·. 'technológiai szempontból . i. 

Az elmult /évek .•.. tapasztalatl!i, . amikor 
:·~~~~:f~t~~~. összetéteiU éS gyártmányú pótszerekkel t megoldahi 'a kúpok elkészítésének problé

azt mutatj ák, hogy a zsírnemű anyagok 
a kakaóvaj alacsony olvadás és merevé(]ési 

•ri<mtla ellenére ·reszeléskot, összekeveréskor és 
mint nyáron is megtartja 
nem lágyul el, nem lest 

,•~:nt~i~'~~~~~]n~:~n~~~ u·"·"'" l h jól alakítható marad. 
't ez a tulajdonsága komoly segít-

gyakorlatunkban, mert a·melegen való 
·,'kés2:ftésm;k vannak hátrányai és akadályai, is 

a kérdéssel majd. a következő' vényeknél 
tf,ogcmk közelébbről foglalkozni), · 

A gyk. V. kiadása megállapltja, hogy a kúp-
nak a· súlyát a hatóanyag mennyisége szabja 

s ezért a végbélkúpok súlya . ~-·· móndja a 
- általában 1_:_3 g között változik. A csecse
és. kis gyermekek. részére . készített . kúp súly a 
,3ig, . .. .. .. ·, .... · ' . 
A kézzel· készített és széfvagdalt rudacskákból 

··fc,rrriált kúpokalakját nagyrés;zt az alapátmérőnek 
kúp hosszához való viszonya dönti . el' s ezért 

a gyk.előírja, hogy a kúpokalapátmér(ije l-.c.,l;5 
. cm, a hossza pedig az átmérőnek 2~3-szorosa, 

.. Az egységes elkészítés (ismétlés !) miatt a kúpok 
manuális előállításánál_ éppen ezért fontos lenne, 

elsőízben történő elkészítéskor a kjlp alapjának, 
átmérőjét. és .. a ·magasságát is ráírnánk a .vényre 
(a gyk csak a kúp súlyának felírását kívánjameg). 
. ; .. ·A kúpok készftéséh'z felhasználhatókakaóvaj 

mennyiségét. -.- takarékossági okokból. -,-- ·OKI 
határozat korlátozza, me ly szerint, ha· a .• ható
anyag mennyisége megengedi, kúponként legfeljebb 
l g kakaóvaját használhatunk fel. Ennek ·me,g~ 

.. telelőerr tehát a· felnőttek számára. készített kúp 
s!1lya esetleg az ö nos lesz a . gyermekek számára 
.:készitett- kúpok _,súlyávfLé~· ~es;:ítésü]{~öz .f.el~f!SZ
nálhatjuk az erre a celra ke~z1tett kupkwntoket 

·;vagy kúppréseket. · ·' 
, A kakaóvaj - különösen hideg időben -

kissé. meiev és gyúráskor - a hatóanyag IÍJennyi
ségéfől függőerr -.- morzsálódik ... Ezért szükséges 
ilyen esetekben a gyúráshoz kevés lágyító anyagot 
Js ' adni, amelynelc a mennyisége' azonb,an nem 
<haladhatja meg 10 kilp készftésekor a 0,5-,--'1 g"ot. 
Nyári melegben a lágyító anyag legtöbb esetben. 
elhagyható; Lágyitó anyagnak a ricinus olaj 11em 
•felél meg, mert a szabad ricinalsav izgatja-a nyálk<!
hártyát; amely a kúp kiürülésére vezethet .. A paraf
fin olaj, de még inkább avazelinfelel meglegjobban 
a 'Célnak . · ·. ..·. . .· • ! 

A gyk. az átlagsúlytól való eJtérésta végbél
. · kúpoknál ±15%"ban• állapítja meg, ·amit ki\ldás 

előtt ellenőrizünk A hatóanyagtartalom eltérés 
~ üzemi ínéretekben előállított kupokii,ííf-legfeljebb 

a. barbarnidos kúpo)<at gyakrabban r.endeli 
az orvos,.'. csak kisebb· l11ennyiséget tartsunk ·kész, 

·let ben,- mert az, amidazofen oxidációja következté, 
. ben a kúpok megsárgulfiak és kisebb, hatáscsökke- . 

nés állhát elií .. Az oxidáció megakadályozására 
··a készletben tartott lqipokat a gyk V. előírása 

szerJnt celofán papírba, sztaniolba vagy paraffinnal 
átitatott papfrba burkoljuk. Ez vonatkozi!?: vala
mennyi készletben tartott kúpra, mert a bebur
kolás a kakaóvajat is védi az. avasodástóL 

·· A végbélkúpokat csak kellő szilárdságú tl'l,rtály
. ban tarthatjuk és csak dobozban adhatjuk ki, mert 
zacskóban eltörnek 
· A végbélkúp -készít és többi problémáival, az 
elkészítés más módjaival majd az ezt követő 
vények megtárgyalásánál fogunk foglalkozni. . · 

A hatóanyag és a vivőszer fontosabb tulajdon
ságai: a >>Pulvis barbamidi<< 29% dietilbarbitur
savat és 71% {lmidazofént tartalmaz. Fehér. szfnű, 

. szagtalan, keserű ízű porkeverék (V.). A huzamo, 
sabb ideig raktározott készítmény kissé megsárgut 
Vízben csak részben oldódik. Jól záródó edényben, 
fénytől óva tartsuk Legnagyobb egyszeri adagja . 
0,8 g, legnagyobb napi adagja 1,6 g, Hivatalos 
készítménye »Comprimata Barbamidi«, amely 0,4 g 
harhamidport tartalmaz, azaz l tablettában 0,116 •· 

· g dietilbarbitursav és 0,284 g amidazofén van. 
. A tabletta legnagyobb egyszeri adagja 2 drb., · 
·napi adagja. 4 drb. 

A ·>>'Butyrum cacao<<-t vagy kakaóva j at a kakaó
por előállításánál a »theobroma cacao<< pör]{ölt 
magvaiból sajtolással kapják meiiéktermékként, . 
amelyet azután az édesipar csokoládé stb. gyártá- . 
sához, a gyógyászat pedig főként szuppozitoriuinok 
előállífasához használja fel. A kakaóvaj nem egy- . 
séges összetételű. triglicerid zsiradék. Legnagyobb' 
részt olein-palmitin- és stearinsavas triglicerid, 

·Lassan avasodik. Reszelt kakaóva j at csak az. 
officina szükségletének megfelelő mennyiségben · 
tartsunk készletben. Olvadáspontja 29'-35° kozött · · 
van, merevedési pontja az irodalmi adatok szerint ' 
22-25°. Savszáma, ugyancsak irodalmi adatok 
szerint, nem lehet nagyobb mint 5. A kakaóvaj · 
előnyeit gyógyszerészi technológiai szempontból .· 
már kiemeltük Orvosi, ill. hatástani szempontból 

. 'kiemeljük azt, hogy a végbéibe könnyen behelye,z' 
hető, a test melegénél átmenet nélkül hígan folyó 
olajj á olvad s ezzel meggyorsítja a hatóanyagok· 
felszívódását. 

A végbélen keresztül (rektálisan) adott gyógy- · 
szerek 1zatásának és felszívódásának kérdése: A vég
bélkúpok úgy helyi folyamatok gyógyítására,, mint 
távolhatás elérésére egyaránt alkalmas gyógysz~r-
formák. · · 

Helyi hatásról akkor beszélünk, ha a kúpbap 
levő hatóanyaggal a végbél helyi káros elváltozásait 
akarjuk meggyógyftani: Ily~nek pl. az aranyeres · 
csomók, gyulladások, tályogok, ekcéma, berepedé
sek, felhorzsolódások sth. gyógyítása végett rendelt' 
kúpok. Ugyancsak lokális hatás ú a hexilrezorcinnak, 
valamint paradiklórbenzolnak vagy más qasonló 
szemek kúpokban való rendelése, amellyel az 
a célunk, hogy az oxyuris (enterobius) petéit és 
a rektumban vándorolt bélférgeket elpusztítsuk. · 
Helyi hatás továbbá a végbél kiürítéséf szolgáló · 
glicerinkúpnak a hatása is. A gyógyszerben foglalt 
szappan helyi izgató hatása párosul a glicerin . 
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A GYóGYSZER~SZ 

felülről bínÍJ, hogy ezt az együttműködést teljes 
egészében kiterjessze a megye valamennyi gyógy- · 
szertári dolgozó jára. Ez a nyílt kommunista bírálat· 
is azt bizonyítja, hogy a Borsod megyei Gy. V, 
új abb komoly lépést tett az ország legjobban dol" • 
gozó vállalatának elérésére. Egy· konkrét esettel 
kapcsolatban azonban nem ártott volna, ha' beszéde 
után az értekezlet további lefolyását is.hasonló 
kritikai szeinmel kiséri figyelemmel. 

A hibát kétségtelenül a főgyógyszerész követte 
el; a személyzet i osztály vezetőjét, sőt magát. az 
igazgatót is a főgyógyszerész sikerekhez szakott 
lendülete és biztonsága tévesztette meg. Pedig .a 
hiba nyilvánvaló volt. A 19/12. gyógyszertár 
felelős vezetője kérdést intézett a vezetőséghez : 
miért nem járt még kinn nála senki, amikor ő 
még november 7-e előtt jelentette, hogy a minta
gyógyszertár létesítésére vonatkozó munkavers,eny 
vállalását teljesítette. Erre a fő gyógyszerész ·azt 
válaszolta, hogy a vezetőség szuverén joga, hogy 
mikor és miként bírál el valamit. Ha majd ki
mennek és a gyógyszertár akkoris mintagyógy- · 
szertár les~, akkor ezt a tényt meg is fogják álla
pítani ... Es mi történik addig? Ha nem is a minta
gyógyszertárral, hanem a munkaverseny meg
akasztásával és az elmaradt példamutatássaL ·És 
itt komolyan hiányzott az igazgató - vagy ismé
teljük -, a fiatal és bátor személyzeti osztály
vezető felszólalása. Mert ennek hiányában nyil
vánosati valami olyan hiba történt, amit a szaeia
Iista munkaverseny szellemében a legsürgősebben 
ki kell javítani. 

Nagy szükség van rá, mert csak egy-két papír
rnondat jelezte, hogy ebben a hatalmas m'egyébeq, 
ahol élenjárnak minden munkaverseny-mozgalom
bim, gyógyszertári vonalon is érlelődik valami ... 

Ugyanezt tapasztaltuk az újítási területen is. 
Nyilván vannak felelősvezetői értekezletek, ahol 
meg is jutalmaznak újításokat, de ezen senki sem'. 
beszélt újításróL Legfeljebb előzőleg az igazgatói 
szobában, ahol egy díjazott és egy díjazás előtt 
álló igazgatói újítás modelljét láthattuk. · Persze· 

· az nem hiba, hogy az igazgató is újít, hanem 
inkább az, hogy csak ő egyedül újít. Hogy csak 
ő sajátított el sokmindent a fizikai munkás anyag
ismeretéhez a gyógyszerész anyagismeretéből; de 
ebbe nem vont be tömegeket, .nem tudta kiszélesí
teni. És. ez már nem is csak megyei probléma. Az 
újítások általában csak szórványosan jelentkeznek 
és igen gyakran eltűnnek a díjazott újítások is. 
A pestiekről a miskolciak nem tudnak semmit, a 
borsodi újításokat· pedig nem ismerik Budapesten. 
Az együttes munka teljes hianya. A szakcsoport is 
hibás benne, sőt talán elsősorban a szakcsoport, 
melynek küldöttei ma már mindenütt jelen vannak, 
de. nem gondoskodnak róla, hogy az újítások leg
alább a szaksajtóban megjelenjenek Ezt kéri · 
tőlünk különben megyéje nevében janák Tibor 
a mosonmagyaróvári gyógyszertár vezetője is. Az 
újítás arravaló, hogy munkánkat megjavítsuk és 
nem arra, hogy gátat vessütik az elterjedésének. 
Az újftási mozgalom is valójában csak a munka
verseny-mozgalom lendületéből nőhet ki. Egymás 



fóf ~lszakltva' inkább·- gyengítik;' Iriinf eréísítiín i 
s:;;ocialista munkaverseny szocializmt)st 
'tőségéL. . _ . · . . . .. ·.· • .. 

Sokat láttunk és tapasztaltunk, amikor. eilá
togattunk n(hány miskolci és diósgyőri győgye 

- szertárba. Megnéztük azokat a patikákat, arnely~k 
vd~sztilfált vízzel látják el Miskolc és nagyrés:zCa 
'megye minden gyógyszertárát. jártunk a rnost 

.. megnyílt állandó ügyeletes gyógyszertárban,' ame
.· lyet egy pesti gyógyszertár berendezéséből építettek 
• át -és természetesen elsősorban a miskolci legnac 
gyobb patikában. Meglepett a vénykészítőbell a 
Mrom külön munkaasztal, egyiken csak potokat 

•L<_······· i~:!?i~~~a~ másikon. csak oldatokat, ··a harmadik : . csak kenőcsöket, kúpokat és_ piltilákat. 
arra nem maradt már elég hely, hogy a tefh,
is a munkaasztal mellett dolgozzanak. 

· Komoly forgalom idején figyeltük a munk~t. és 
, láttuk, hogy gyorsan, zavartalanul készülte!{ a 
•gyógyszerek . . . Néha egy segítő ~éz elvett egy 
kehőcsöta por-asztaltól, máskor port vagy oldatot 
vett át a kenőcsős gyógyszerész. Láthatólag mi!Icl-

- -~árman nagyon örvendtek a munka ilyen kitűnií 
megszervezésének. 

Mikor Pestr.e jó'tlünk, 
~t a kérdést · azonnal országos viszoHylatban 

- . kezdtük vizsgál ni : szeren csénkre itt · is éppen 
·.ennek a problémának az értékelése volt soron. 

Hogyan. alakult a. munkához való· viszony (\z új 
-· munkarhódszerek hásználatával1 A mosf épülő 

·, »Városház«-gyógyszertárban miként • .hasznosítjuk 
· ·az l: számú Vörös Csillag gyógyszertár vénykészítő

jének munkáját1 Ekkor érkeztünk meg mi a !nis" 
,kol d. tapasztalatainkkaL Ott voltak a _ felelős 
·vezetők és a vénykészítő. vezetője, - és nekisze-
-geztük az első kérdést : 

~ Ti miért nem tudtok olyan munkamegc 
os_ztással dolgozni, mint a miskolciak1 · 
_ ---.. Próbáltuk, de egyszer a kenőcs, máskor 

. az oldat volt több a kelleténél, ami azután minden_ 
es_etben felborította az egyensúlyt . . . Meg aztán ... 

- -- ,-- Odafordulunk _az egyik munkaasztalhoz, ahol· 
a kartárs egy kenőesőt mért össze._ . _ ·----_· 

-':--.-Meg aztán egyhangú is, hogy az ember 
· csinálja. ----

A Szavjetunióban ís_ l1ágyot\ 
munkamódszer. _. 

··csak 

többi 

.~:~:~ri~~;~,~~!~~~~~: válthatják -~~~~~i:,t
1 

. Segíthetnek is eg,tl1i2lsnitk 
Hatalmas tetnn,ríwtL 

építjük a siöCializmust, és 
egyforma mo.Zdulátban az új sztahanovisták ~zrei 

· stületnek; Ezt a miskolciak megértették. Az l. 
- száníú gyógyszertárban még ragaszkodnak a rnun
. ka változatosságához ... · A_ szaksajtó felvetettea 
kérdést. Száljanak hozzá, akik a munkához való 

.... V:iszonyukkal erősítik helytállásukat a szo-ciálista 
egészségügy megteremtéséoen. Mondják el véle
ményüket a gyakorló gyógyszerészek. 

· Az Orvostudományi Osztály. mtis1;()l,r;ié 
előadása 

me ü ett· létesített analitikai 
a Központi Ellenőrző, 

helyszhti kirehdeltségei · 
volt a minőségi mutató
Az részleg .·rnűkö

munkára osz
termelési szektorát_ .. 
analitikus megeWző vizsgá

bi;dosítjja az extemporális receptúrá' 
l~~;;~~]~I:~i~ a munka racionalizálását szolgáló és félkészitmények • előállításánál 

alapanyagok azonosságát és minő~é)S_ét, 
• minden gyógyszerét; mely a mate_r:ah~ 

t" :~a~~~~:~r~;ka ru unkaterembe _kerül.· Gyors anahhkat 
( · alkalmazásával ellenőrzi az extemporális 

<w:ep·túr;át és a készletben tartott gyógyszeralako
vizsgálat az azonosításon kivül· az egyes 

a!Jkot.óri;szE:k tartalmi meghatározására is kiterjed. 
analitikus · a munkateremben · .. tartóz-

-• •lmdik. és ott az és asszisztensekkel 
Megelőzi 

techno ló~ 
asszisz' 
igénylő 

te~ern dolgo:z<Íi, kiÍiiinosen pedig a fiatalabb s~ak
emberek között, tanácsokat ad technológiai kér
désekben, nyilvántartja és ismerteti a szakirodal-
mat. . · 

Még .jelentősebb az analitikusok szerepe- és 
nagyobb a reájuk háruló felelősség is a gyóg)l'- • 
intézeteket ellátó gyógyszertárakban. A gyógy' · · · 
intézétek részére készülő összes · gyógyszereket' 
alkalmazásuk tömeges jellegére _való tekintettel 

· különös gonddal kell ellenőrizni és megvizsgálni, 
valamint pontos, jól olvasható eimkékkel kell el" . · 

#látni. 
Sajnos sok gyógyszertár állományában nin' . 

csenek analitikusok, sőt specializált éHenőrök sem. · 
Az ellenőrzés ezekben a gyógyszertárakban a. re.' 

· ceptáriusokra hárul, akik eit a kötelezettségüket 
a receptátvétellel és gyógyszerkiadással járó elfog
laltságuk közben csak sebtében tudják elvégezni. 
Természetesen itt az ellenőrzés csak formális j el
Jeget ölt : kémiai vizsgálat alig végezhétő, és meg, 
előző ellenőrzésre sincs alkalom. Azt a rendkívül 
fontos rendelkezést, mely előírja, hogy az injekciós-·· 
oldatok készítésére szolgáló gyógyszerek lernérését 
az ellenőr végzi, és elkészítésre átadj a az asszisz
tensnek, gyakran figyelmen kívül hagyják. Az 
eredmények nem. javulnak meg azzal, hogy_ az 
ellenőrzés munkáját adminisztrációs személyekre 
l!áfítják át. 

A munka minőségének megjavítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy a gyógyszertárak személy" 
zet i állomány<\ban specializált ellenőrök és. analí, · 
tikusok legyenek, míg a kisebb gyógyszertárakban 
analitikus-elJenőri állás rendszeresítésére lenne 
szükség. _ . · 

Az erre a célra alkalmas dolgozókat és eszkö- ... 
zöket a gyógyszertári szaigálat további racionali-• · 
zálása során a gyógyszertárak] elenlegi személyzeti . 
lillományából lehetne kiválasztani. · 

_ (Aptyecsnoje Gyélo 1952. 5. számából.), 
Fordította : Kepenyes Anna 

. Új gyógyszertár Kispesten 

· Az OKI mindenre kiterjedő vizsgálata után 
február 12-én megnyílt .a XIX. kerületben a 
űj286. gyógyszertár ~ Kispest legforgalmasabb 
munkásnegyedében, Az új gyógyszertár meg- . 
nyitása ünnepélyes keretek között zajlott le. Bánó 
Lajos dr. kerületi tisztiorvos. mondott köszönetet 
a Tanácsnak, a Gyógyszertár Vállalatnak, hogy ez · 
a gyógyszertár ilyen kitűnő felszereléssel kezdheti · _ 
meg. egészségügyi működését. Lényegében ezt _ 
hangsúlyozta Funk józsef szakelőadó_ is, majd 
a B._ Gy. V. nevében Hartai Lajos főgyógyszerész. 
vette át a gyógyszertárat és adta át a gyógyszer
tár és a kerület dolgozóinak. Beszédében megemlí
tette, hogy a gyógyszertár dolgozóinak eddigi 
munkája biztosíték arra, hogy ezen a helyen · 
fokozottan a jobb .gyógyszerellátás jegyében vég-

. zik felelősségteljes munkájukat. Ezt várják tőlük 

. elsősorban a kerület dolgozói. Ha egészségügyi 
működésük közben hibák merülnek fel, munkájuk 
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műkö
Gyógy

Geszti Károlyné · 
munkára és ezzel együtt 

. . . · . . hívta fel a dolgozók 

ami .·a gyógyszerel<;. 1 olt<lr!'aSa!ra; 
expediálására vonatkozik. mu.1u<"' 
szert pontosan és gondosan 

impleálásért a gyógyszerész a l~i~~:~:1;g~&~:;;~l~~ megtörténtét esetről esetre 
Szirupokat, ricinusolajat és 
kiszárított kisebb üvegekben t;;,·nh>olr 

. figyelmet, A m1 szaruunkra - mondotta -,- egy' 
·.egy gyógyszertár megnyitása nemcsak állomás 

ha11em ünnep is egyúttal azon az úton, amelye~ 
legfőbb érték az ember. Pintér János a gyógyszer-

·. tár felelős vezetője azt enielte ki, hogy minden 
·gyó~yszert minőségileg megvizsgálnak, mielőtt. azpk 
az allyá?yedé_nyekbe kerülnek. Minőségi gyógy
szerellatassal Igy harcolnak a kerület dolgozóinak 
egészségéért, Lados elvtársnő a Tanács V. B. elnök
hely'fítese, mint a kerület dolgozói alulról jövő 
kezdeményezésének eredményét köszöntötte : az 
újgyógyszertár megnyitását, melynek a szociallsta 
ember, megbecsülése szellemében kell egészségügyi 
hivatását teljesítenie. Teljes összhangban arendelő
intézettel, hogy a beteg dolgozók min.él előbb 
vissiiikerüljenek a termelőmunkába. . ·. 

· · • •.A gyógyszertár négy tárával felszereJt vény
készítő helye a patika legtágabb helyisége. Termé
s~et~seil minden ·rendeletet sz igorúan betart anak, 

·_- GYÓGYSZEREINK 

· . Két új gyógyszer 
az asthma bronchiale kezelésében 

·Asthma alatt áltálában rohamokban jelent. 
kező légzési nehézséget értünk, melynek egyik 

az asthma bronchiale. A típusos. asthmás 
\i\ . :f~;·,-6-,;;; igen· jellegzetes. Hirtelen, róhamszerüen 

, és gyorsan .fokozódó légszomj, a beteg 
vagy állni kénytelen és a légzési segédizmokat 

veszi igénybe. Leggyakoribb az éjjeli és a hajnali 
órákban. A roham különböző ideig tarthat. Néha 

. . órákig, de súlyos esetekben napokig. állandósulhat, 
amikor már státus asthm<Úikusról ('!sthmás álla: 
· beszélünk A rohamot akárhányszor náthás 

:·~r?·e< tüsszentés, néhány köhögés vezeti be, mely 
rohamára előre figyelmezteti. A roham 

tényezőnekvan szerepe. Ezek.·: 
körkörös izmainak görcsös 

t."~·-···-··~~i{;h~~.~::~~~~\J,,; .. ~~á~~:l~;~:~·~;v~il~~e~.'!Yős. ctu~za· t· . . roham Javi.:' 
!ásának első jele . . köhintesék sorozata 

. sz 9 kott lenni, ezt kÖveti kevés szlvós nyák ürüJése, 
amit több és több nyákürülés követ, majd mind 
szabadabbá válik a légzés, a roham elmúlik s a 
betég jótékony, . megnyugtató álomba merül. A 

... roham.Iezajlása után a betegek hamarosan össze
. szedik magukat .. Az asthma bronchiale ( asthmás 
· állapot) gyógyításában. általában kettős cél eléré-
sére: . törekednek:.. · 
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·a rohamok gyors és biztos. leküzdésére, 
a rohamkészség csökkentésére, esetleg 

. megszüntetésére. · 

szertár felszerelése valóban minden lettef.íséget 
megad a minőségi gyógyszerellátásra. 
gyógyszertár munkaközössége ny'iill1~v,:án~·. "'~~n~~e~~~~~7 kalmat fel fog használni, hogy. '· 

·sajtóban is számot adjon eredményeiről, a felmerü it. 
problémákról és azok megoldásáról. Ezt "'··"'-'" 
és várja tőlük aZ ország minden 
dolgozója. · ·. 

Meg kell. állapltanunk azonban azt is, 

szakfelügyelőink együttműködve . a felel·~·· sr~· ~I~í~~~~·· vel már hónapokkal a megnyitás előtt · 
jelentették a Vállalatnak a még fennálló 
gokat, Igy történt, hogy a kispesti gy!ígyszet•tá•· · 
megnyitásakor Láng Béla dr . aki az 
megvizsgálta és a kerületi 
megadta az engedélyt az úú~j 1 ~i;t~·~.,~~u~s~f:;~z1;~gi~~~ működésére, azt minden v 
nagyobb rendbeh találta. 

A B. V .. Gy. gyógyszertárhálózata 
állomással gazdagodott. . . · 

Ismeretes, hogy az asthma bronchiá]e rohamok 
leküzdésében legfontosabb gyógyszer az adrenalin 
m~Iy az ~sthmás rohamra leggyorsabban. hat; 
m1vel oldJa a bronchusok körkörös izmainák 
görcsét. Ennek .a kitűnő bronchÚstágltó . · · 
azonban közismertek a hátrányai, mégpedig a 
rövid ideig tartó hatás és érzékeny egyéneken az 
~ltal~nos adrenerg izgalomb'ól eredő szlvdobogás. 
es vernyomás emelkedés, ami az esetleg egyidejűlég 
fennálló arteriosclerosis és hypertonia eseten nem . 
elhanyagolható jelenség. . · · 

Az utóbbi években a kutatások 
az asthma bronchiale ellenes ké,d'itm,<mrek 
állítása felé fordultak és olyan 
összeállítására törekedtek, · melyek nélk.ülözik -az 

· adrenalin káros mellékhatásait. A magyar gyógY,
szeripar is előállított két új asthma ellenes. ]>észü· 
ményt; melyek a klinikai tapasztalatok szerint 
hatásosnak· bizonyulnak ·az asthmás rohamok le
küzdésében és a rohamok. kialakulásának 
előzésében, A készítmények közül az egyik, an1el'"et · 
alább ismertetünk 

a PROP YLON perlingual tabletta. 

A készítmény sympatico-mimetikus alkilamin, 
mely az adrenalint broncholitikl!s hatásában felül· 
mulja, annak már említett hátrányai nélkül. 

Összetétele 

0,02 g 

szerkezete annyiban· 

. HCI 

A kísérteti megfigyelések ároellett b!zoilyítac 
hogy az adrenalin-csoporthoz t~rtozo gyógy

'liz,erel{ sz:ee~rkl;:e~~z1~et~e;~b~~e~n·ö ~~!~~~ az . ammo,csoporthoz · 
is a broncholytikus .hatás 

legnagyobb jelentősége. 

Toxicitása: 
Állatkisédetek azt mutatják, hogy a fenti 

.vei!Villet az adrenalinnál lega:tább egy na'gyság
:renlldt!l kevésbbé toxicus, 

. . . Pharmacologia .. 
A 3,4-dioxyphenylaethanol-isopropylamin hy

drochloricum bronchustágító és · vémyom~s~ 
s~;~:~:rőn hatású,. a, szegedi Gyógyszertani,· Intézet 
t malacokon végzett ellenőrző kísérjetei, 

t ~i[~~'~a~1~vrler~g~y;ü:~Ie~t~. 'a~·::h~ystaminnai, pilocarpinnai izgatással ezen állatokon kivált-
. rohamokat kivédi, a bron, 

éstartóssága tekinteté
adrena1int .. 

· Alkalmilzása : . 
PROPYLON perlingu al . tabléttát a. beteg 

he:IVezze nyelve alá, s ~ngedje old~dni ,tehát ne 
~11rh]~ióa:s~~z~ét~g· és ne. nyeiJe le. ÜgyelJ~ . .'! arra, hogy 

.. ; felszívódásának·. idejére a nyelést 
visszatartsa, Kifejlődött asthmaróha,m . esetén 
közepes rohamokban. ;í.l1!alában )~5 · perc alatt 

. következik b~ a hatas és l ~4 ora1g tart. Enyhe 
asthma esetén fél tabletta. már · eredményes és . 
a .hatás 24 óráig is. eltart. 

' 
Adagolása: 

Nápoúfa háromszor. Y~ltablettiraz asthma. 
készség i avulása esetén naponta háromszor % 
tablett'lÍ\ maj~ csiíkkenty~ naponta egy~zer % 
t.ablettll. · Gyermekek á~talab~n % !a~Iettat kap
janak. A · rohamkészseg csokkentesere (roha~
rnentes idősZakban)is indokolt a Propylon perlm-

. gmi! tabletta alkalmazása. . 

· M ellékhatások: 
Érzékeny ·betegeken ritkállban eiőforduló.szrv~ ·. 

dobogás, pulzus szaporulat, esetleges )lánY..mger; 
kisebb fokú szédülés· léphetnek feL Ezen· tun:tek 
egyenes á'rányban álltjak.; ai _adag n'ágys;).gav>al 
és különösebb · jeleptőséguk mncsen, mert , ezen 
panaszok. napokon ;belli! wegszűpnek. A. ta,?Iet
táka'1: Ievegőtől, fénytől óvni kell. . . . · 1 

A másik készítmény,·· amelyet ismertetiink 
a SOLVASTHMIN tabtftja. . 

összetéte1e : 
Tablettánként 100 .. mg .Theophyllin, 50m_g.· 

10 rng Ephed_rin .· H Cl, O, l rng Bellaflt 

GYóGYSZEimSZ 

(belladonnalissza!ka1oida kivonata) !00%, 0,01 mg 
Scopolamin H]3r. .· · . 

A Solvasthmin összetételében igen jól érvé
nyesül az egyes hatóa'nya'gok synergetikus hatása. 
Az · Ephedrin sympatico"mimetikus hatását a 
Bellafit (belladonnaösszalkaloida kivonata) és. a . 
Scopolamin parasympatikus (érklsérő idegrendszer) 
(cholinerg) . végkészülékeket bénít~ tu\ajdon~ága 
kiegészíti és fokozz~. A methylxant!n. s~armazek_ok 
(Coffein, Theobromm) az ag)'erek ta~ttasa":al csok
kentik a liquor barrieret (Itquor gat), mmt agy
kéreg izgató szerek növelik az antiasthmatikus 
anyagok effektusát, másrészt az EphedrinneLegyütt 
kikapcsolják aScopolamin bódító légző központra 
gyakorolt hatását .. 

javallala: 

Asthma bronchiale (hörgasthma) status 
rrsthmaticus (asthmás állapot). 

Adagolás: 

A közelgő rohamokat - melyet a beteg gya~- · . 
ran már előre megérez : I tabletta Solvasthmm 
is megelőzi, vagy a roham lefolyását Iényeges~n · 
enyhíti. A már kifejlődött. roha&ban adrenah~ · 
vagy más injectiós készítményt. kell fecskendez?I 
a betegnek, mert a Solvasthmm a grom?r-bel
traktusban kb. csak .30 perc alatt sztvód1k fel. 
Az adrena\Iin vagy az egyéb befecskendezett 
rohamoldó készítménynek kiegészítése és tartósság 
kivitele céljából azonban az injectióval egyidejűleg 
r tabletta, Solvasthmint kapjon a beteg. Status 
asthmáticus esetén 4 óránként• %tabi. vagy reggel . 
és este étkezés ut árt l-l tablettát vegyen · be 
a beteg. Ezt a mennyiséget szükség eseten emelni 
lehet. 

Sásonyi István 

Egészségügyminlszteyi, utasítás_ .f!gy· ... ~ényen _~két 
gyógyszerféleség rendelesenek megszuntet\éseröl. Ör':lin
.in~l_-adunk .h1rt a na;gyjelentőségű minisz·teri utasí-t~ te;b: 
ruár 15-,i !hatállyal történt életoel.ép'éseröl, A maksaJlo 
1952. dec€1!11beTi számában egy gyogysz·erlllU' ®ollektwaJa . 
m:Vta f·etl az Egészségügyi MiJJisZitérium Hgyelmét_, ·hogy , 
az a~kor mlég fennál:tó nmdeLkezés roennyir-e oorrl- S7.ol~ 
gi>lja a jobb h.eleg•ellát~st. A most pwgjelent utasibás öt 
-hónatp tapa<Sztalab:it unenlegeh, .d~ ;al!ta:laban oJy.an ·sz-cm· 
p<lilltilk .a.I.apján r·endeli el az utas<last, am<ilyeke~ a 0/126. 
1gyó:gyszerl8.r koUektiv~ja ls fe~akozt_at~. Mmdez_ f!7A , 
.bizonyítj a, hogy .az IE u. M. \Szamon~rtj a es megJel~oon 
értékel·i .az aluLró,ljövö 1rezdeményez~eket.. De elbbo.l a 
megsz.üntetö utasHásból .azt _a· tanul;s_agot us .IevoohatJurk,_. 
hogy kornal y építő ·bír.!rlattal :'1 ·~~ JU.ttatatunk a. szak· 
sajotóhoz minden oly.~ ·zavaro ko~ul.menyt, ~I-_ k::slelt~J
a_ jobb gyógysz.erellatas., a szoc-1a_,l!ista egeszsegugy _ ki
alakulását. A 83.1/E/5/1953 .. $. -M. számq utasítás isazt 
i·g;azolja, hogy szoci~~.ista_ -tet;vsazd~l~odásu~ ~s-ak az 
á:U<i.ndó és bátor -!M1tika l•endüo ereJében t!sztu;,hart _ é3 
izmoSodhat Az utasítás új1ból_ megáhla~itja ~zJt .i:s, --~ogy 
.a jó gyógyszerellát.á:s osaik az orvosok es gyogysz,ere<?ze,~ 
legteljooebb együttműködésé'l'el oldlJató meg. Egy ·gyo_gy· . 
szerlár ikollektivájának é~~!ő. hírálatá! a le;lfels5hb egosz-
ségügy:i sz.ew te:tte rn.<llgaev a~ , 

Rom Pát dr~ a Gyógyszetéls·z-Szakcsoport . tudomá~ 
nvos előád~sai keretében márciUs 20-á:n, pénte_ke!l l~~r-t 
el5adásf:a swdrott helyen és .i<dőb<n .~Adatok az l'llloolaJO> 
növények termes~téséhez és feldolgozásál!Ou címen. · 
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vénykeszítés problémái . . .. betűjétőL Nyilvánvaló,. hogy az~. v~;~~:,,e~~:a~~e~~.!~· 
·. akkor· valósítjuk' meg, ha a " 

Arqikor áz ország legnagyobb és legjobban. technológiával készítjük el. 
. felszerel! gyógyszertárának vénykészítő munka- azonban, hogy az eltérés az orvos el~~:~~;~f 
· közössége a szaksajtóban folyamatosan köz li tapasz- nem terjedhet ki minőségének, . 
talat:~it, minden alkalommal fokozott .felelősséggel · ségépek vagy 

felül : helyesen oldottuk-e meg a fel, ges .. külső saJ:ats<•gaJaaK 
. nehézségeke!! Tapasztalataink valóban · Megfelelő felhatalmazással viszont, ha nem rs tll!V· 

helytállóknak .bizonyultak-e! Mindezt. leginkább szerű feladat, de nem megoldhatatlilll. ·.·.. . .··. 
úgy ellenőrizhetjük, ha elsősorban megvizsgáljuk:: A gyógyszer lényegél nem érintő vény meg

. Javul-e .a· niagunk munkája! Csak Í!jY járulhatunk. változtatásának engedélyére volt már példa, amikor 
hozzá kérdések, .vélemények. és véleményeltérések, · valamely anyag időleges hiánya esetén. megenged- . 
országos tapasztalatcsere közlésével a magyar ték a gyógyszerkönyvi minőségtől· eltérő , OKI" 
gyógyszerészet fejlődéséhez. De ugyanilyen mérték- előirat szerint készülőszer kiszolgáltatását .. E;zeknél 
ben s1~~~~~~ ~v~jai~n~.: ~air1r~1a:ii:sj, hogy kartársaink meg- · ·az .eltéréseknél lényegesen csekélyebb fokú módosí- . 

ák : mindennapi munkájuk- tásokra, módosítások engedélyezésére gondolunk, 
használták fel tapasz- · amikor a gyógyszerész a · I:relyes techtiológia aJkai

i• ;:,i~'ri~i~t~~~~ Ha munkaközösségünk országos vi- mazásának lehetősége érdekében térhetne el a vény 
< is kiszélesedik, ha~ írálatukat is eljut- .· betűj étől. Hogy csak egyet! én. példát emlftsünk, 

f~~[~~~::~~~é~s~~a,~m~:if im;u~n~k~~ank állandó, egyre · amikor-.,. ahogy ez újabban gyakori - hipnfoszfit~ . ösztö11öz, akkor ez a sziruphoz koffeint rendel az orvos, de ennek nál~ 
gyógyszetésznek" riumszalicilát sóját írja elő. Nyilvánvaló, hogy. 

előmozdító tudo- helyesebb lenne megfelelő-arányhan tiszta koffeint'· 
. vagy citromsavas koffeint adni ••. Természetesert 

a gyógyszer összetételének megváltoztatására csak ' 
jogszabály adhat felhatalmazást. (Az V. gyógyszer
könyv, eddigi tájékozódásunk szerint, sok mindent 
meg fog oldani e fontos kérdések. körül.) 

·Egy kenőcselkészftise ·· 

Bármily meglepő is ez az· összetiHel, ·. a vényt 
helyesen másoltuk ide. Mi extemporekoleszterines , 
vazelinnel készített cinkpasztával .. ptóbállúk.Je]c 
vétetui a.szeszes festékoldatot, de ez ;neírr sikerül!; 

. .A szeszesvíz teljes mennyiségénekfeivételére Il1ég. · 
.. 3. g vízme.ntes: gyapjúzsír. volt .sziikséges .. :Persze .• ·. 
· itt is felvetődik á kérdés, szabad~e avény előírásán: 
ily mértékben. változtatni, figyelembe véve még azt ' 
.is, helyes-e felületi terápia céljára szolgáló vazelint 

. többé~K~'Ié~l:tqé .. Jelszív.ö(]9 i!,lapanyaggal helyette
síteni!. A válasz nem lehet kétséges, r de gyógy- .. 
szerészi megszoká$ szerint a vazelint, éppen úgy, 
mint a:gyapjúzsírt, közömbös kenőcsalap11tiyagua.k 

· tekintjük. . .. . .·· . . . 
Ez. a vény az eredeti. előírás sze.rintnem ·VOlt~ 

elkészíthető. Hogy a . beteg a kenőesőt mégis,: 
tenni, .megkapja, a vazelint más tulajdonságokkal. bíró 

Ehh;~;': fel is használhassa ismereteit. alapanyaggal kellett helyettesíteni. Ez az eset 
··. viszon!, nélkülözhetetlen bizonyos mértékű· ,egy első rátekintésre gyakorlatiasnaklátszóötlet . 
· {porit osan. körülír!) felhatalmazás arra, hogy a · közlésére ösztönöz. Talán nem válna lehetetlen 
gyógyszerész egyes gyógyszerekelkészítése a:Jkal, az V. gyógyszerkönyv egyes cikkelyeinek végén 
mával, amikor a gyógyszerkészílés technológiája a valószínűleg várható, gyakrabbal.J . előforduló 
ezt megkívánja, eltérhesserr az orvos előírásának eltérések lehetőségél feltürttehri ... Igy· a·; raz<elirtné~i 

. hogy: ha 3%:mú .több vizet ·rendelnek, ·<l 
víz mennyiségével egyenlő mértekben 

'""''tet·im~s vazelinnel '{agy .. vízmenteLgyapjú
helyettesítsd: A bevezetőben· említ_ett álla~ 

felhatalmazásnak ilyen, az egyes Cikkelyek-
fűződő konkretizálása célszerűnek látszana 

olyan esetben is t.ájékoztatást. nyujta.~a, 
a tanacstalannak erzr maga! .. 

ilyesféle utasításokat 
kellene összefoglalni.) 

,A GYÓGYSZERtsZ 

eljárásunk ebben az esetben nem igért sikert, 
s ezért így jártunk .ei: a cinkoxid-talkum,traga
kantha keverékét eldörzsöltük a parafin-glicerin 
összerázott elegyével, majd a vizet utoljára adtuk 
hozzá, apránként. A cinkenyVhez hasonló nyúlós, 
felrázhatatlan, de egynemű J ett a készítmény. 

5. Nem volt kifogástalan a következő össze
téfeJű gyógyszer: Rp. Sulf.· pp. I, Z:inci oxyd., 
Talci aa 10,0, Ol. Lini 20,0, Aquae calcrs ad 100,0. 
A lenolaj mennyiségével egyenJő vagy ;sa~ v_ala
mivel több mészvízzel, egynemu lett a keszrtmeny, 

Nehdny szuszpenzió, - de a teljes mennyiségű mész':íz :nár kics.apód~st 
nem könnyen elegyedő anyagokboi rendelt ·idézett elő. A készítmény ket retegre vall szet, 

:wé1!l'Vsze•r. mostanában elég fejtörést okozott gyógy- . egy vizes és egy linimentum-szerű fázis állt e !6 . 
vénykészítő osztályának. · 6. Kámfortartalmú olajos-vizes keverék eiké-

' . Gyakori vény : . · szítése több alkalommal is nehézséget okozott. 
Rp. Zinci oxydati, Talci aa 20,0; Az egyik vény: Rp. Camphorae 5,0, Zinci oxid., 

Ol. Heliarrthi Aquae Calcis aa ad 100,0. Talci aa 10 o 01. Heliant. 5,0. Aquae calcis ad 
Baj nélkül sikerül a gyógyszer, hamészvízzel 200,0. Nem bizonyult helyesnek a kámf?r feloldása 

összerázzuk az olajat és ehhez a quasi -,- !ini- . az olajban, mert hozzáadva az arabmezgát - az 
adjuk a porkeveréket · . . . . emulzió! a mészvíz e!bontotta. Ha azonban. a 

Fokozódik a nehézség ennél a vénynél : kámfort néhány csepp szesszel jól elporltottuk, 
hozzáadva az arabmézgát, a mészvíz egy. részé~el 2

· Rp. eldörzsöltük, ezután a cink-talkummal IS el~or-
Zinci oxydat., zsölve a még szükséges mintegy 150 gramm mesz-
Talci . aa 

15
•
0

• vízzel kiegészítettu.··k és végül belémértük az _olaja __ t,, 
01.· Lini, t k It 
Aquae calcis, jól felrozva, így egynemű rítzókeveréke sr eru 
Aquae plumbi, készítenünk. · 
Aquae boric. 3% aa ad 100,0. 7. Egy másik kámforos-olajos-vizes gyógy• 

· · szer : Rp. Ol. Ricini 20,0. Gummi Arab. 15,0. 
Azt az ember, hogy a napraforgó- Camphorae 10,0. Spir. concentrali .150,0. Aquae 
nál szappanosodó, illetve Jinimentum des!. 20o,o. Egynemű emu~zióhoz jutol!unk a 

ké~~~:~~;:e~sokkalalkalmasabb lenolaj megkönnyíti következő eljárással : A karnfort elpontottuk, 
a elkészítéséLA bórvíz nélkül ez bizo- eldörzsöltük az arabmézgával, majd ezt a por- . 

is volna de a bórvíz savanyú s. ennek keveréket az olaj·]· al. A v!z mintegy harmadrészét 
járh~tunk el úgy, mint azelőző k" 't it" k hh 

: :~:~~~.~~!: esete'ben. Ezt a rázókevere.'knek szánt aprán.ként hozzáadva en;u~~iót. e~zr, e ~~ , e ez elegyítettük a szeszt, vegul kregeszrtettuk a még 
úgy tudtuk elkészíteni,· hogy a .vizes szükséges vízzel. 
eldörzsöltük a pornemű anyagok kev~ré• B. Kertész László kartársunk már említett . 

s az olajat csak legvégüladtuk hozzá. A gyogyc véleményét _ hogy vizes keverékben rendelt 
egyneműnek látszott.. . . . . :, ·· · .. ·· . kámfor j' ó eloszlását talkum (vagy _más fiu_ om. po_r) 3. Még nagyobb. a nehezseg ennel a venynel : 

1 
t k 

Zinci oxyd., Talci aa 15,0, SoL alum. acet. hozzáadásával ségítsük elő - rgazolm a szr 
Olycerini 10,0 Ol. 1-{eliant., Aquae de~. aa ez a vény : Rp. Camphorae, A_c. salic., aa ~·O: 

100 o. Az előző vénynél említett·módon e!Jarva, Sol. Calcii oxysulf. 10,0. Syr. srmpl. 12,0. Nemi 
' anyagok keverékét a víztar!al- arabmézga hozzáadásával j ól_ ?szpendált ~észft-

mlíakkall el<lorzsölve s legvégül adva hozzá az olapt, ményhez jutottunk, noha a szaheilsav a. W'Iemr~ckx
~a'~~:~::=~~;~~ használhatatlannak bizonyul, mert. oldatbólként csapott ki. De -.gond?! Juk-:-; eppen 

'i kocso 11yás, másrészt percek alatt rétegekre . a kicsapódott kén segítette· e lb a karnfor JO elosz
szél. A gyógyszer a cinkoxidon kívül nem Jását, szuszpeíÍdálva tartását . 

t~!·i;l!~<lz lúgos, illetve az olajjal szemben vala- 9. Még egy vizes-kámforos gyógyszer : Rp. 
n lúgként viselkedő anyago!, tehát nem · Camphorae, Gummi arab. aa 3,0. Sulf. P)'· 4,0. 

belőle jó linimentumot készíteni. ~elmerül Aquae calcis 100,0. A készítmény úgy brzonyul. 
kérdés megengedhető Ienne"e az olajnak a legjobbnak, ha "mucilago camphorata<<-val ~llít-

mondjuk' ·· trietanolaminnal való részleges eJc juk elő. Ebben az ~setben azonJ:>a,n az a;abmez&!l 
8~1r~{.~~~~:~á~;~ [)e ,raiion hogyan viselkedne ebben és a meszes víz aranya, mennyrsege e Iter ·az el~
a írástól és némi szesz is kerül a gyógyszerbe. Itt IS 

kidolgozni v~l~~i . olyan eljárást!· felmerül tehát a közleményünk elején felvetett 
tetret1we tenné olajnak nem lúgos.vagy éppen . kérdés : szabad-e a helyes technológiai megoldás 

.savarwú vizes.anyagokkaLva)(j elegy!- érdekében eltérni a vény betűj étől? 

· Rp; ·paraff. liqu;. 5,0. Tragacanfbae. 2,0, 
oxyd., Tatci, Glycerini, A<juae des!. aa .25,0. 

. parafin emulgeálására általában hasznalatos .. 

A Vörös Csillag' gyógyszertár 
vénykészítő munkaközössége 

":If 
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. szérészeti technológia módszereivel és 
kell · ~z egy~s gyó~y'szerek oldódási viszonyait, 
valammt egyeb tulaJdonságait. A leírt megoldások 
is azt mutatják, hogy egyes valóban . szakatlan 
összetétel ű és inkompatibilis gyógyszereket ötletes
séggellehet úgy elkészíteni, hogy a beteg jól ada
golható és azorvos . efgondolásának megfelelő 
gyógyszert kap. ·· 

A jelenleg fennálló rendelkezések szerint a 
gyógyszerész nem változtathatj a meg a recept 
összetételét, még abban az esetben sem, ha a válto-

. zással elősegítené a gyógyszer. jobb. elkész!thetü
ségét. Az V. gyógyszerkönyv szővegtetvberi az 
egyiK cikkely leírj a az inkompati!Hiis · gyógyszerek 
el)>és~!tésén;k irány~lveit. .Ennek alapján a gyógy
szerkonyv eletb~lépesekor ·a gyógyszerész. felhatal
l11azást k.aP. az orvosi vé!!Y szük~égszerinti még
változtatasara. Az . V. gyogyszerkónyv szerkesztő-

. lH~ottságának galenus i. al bizottsága Mozsonyi pro-
f~sszo\. yeze}ésévei részlete~ javaslatot dolgoz.ott . 

.... k1•az. osszeferhe.tetlenség szamos· konkrét esetéb.en 

.. · m~gengedhető változtatásokra. A j:waslat .remé.l
hetőlég a gyógyszerkönyv életbelépésekor tendelet 
formájában megjelenik. ' 

. A· leírt rázókeverékekkel kapcsolatban meg
azok egyenletes eloszlathatós~gát, 
nagy mértékben befolyásolja a 

·a napraforgóolaj vagy ~-lenolaj . 
a meszes vízzel vagy a cink" 

oxi.dbclt vizes közegben keletkező cinkhidroxiddat 
oldódó lizappant képez, s ez szusz-

'""""':ll",;~"~~~~:~n~ot_ stb., a keverék megsá'vanyf
a szappan elbomlik, és. a szuszc 

nem érvényesülhet. A szuszpendát. 
sz~mpontjából előnyös a zsíros olajok 

savtartalma (magas savszáma),· mert az 
a l~gos al~atrészekkel, s .szappant képez; 

kell 1egyezm azonban, hogy a gyógyszer" 
k'ö,nvirhen előírtnál magasabb savszámú ·. zsíros 

e célr á. sein !í aszhálhatu nk, mert ai vagy. 
kellően. tisztított olaj, vagy pedig a meg 

majd az 
a megfelelő 
minden egyes összetételt külön-külön 
mérlegelnie kell, s szakértelmével kell eldöni:enie 
hogy a változtatás következtében a 
hatásossága biztosííva legyen; 

· Kedvessy Gyiirgy 

Egy szakfelügyeM tapasztalatai 
:A misk_olci .fele16sVezet6i értekezlet anyagábÓl 

Szükséges a régen elfekvő készitmények 
mint pl. syrupus ferri jodati, calcis stb. 
gondos megvizsgálása és esetén 
újítása. Meszes vízből u.lMJ-IJ.UUJ''ln·•os I.tum.a 

került vizsgáiatra, ami nyilván ~f~f~~:~~~J&~~r~:!· hogy az állványedénybe töltött 
záró üvegben van párolva s így teljesen 
tosodott. Ez a készítmény természetesen nal>Zna-.. 
vehetetlen. · · · · . 

Külőn kell slólnunk az illékony alkotiiré!;zei<ef. 
tartalmazó készítményekről, mint az 
alkoholos, ammoniás stb .. gyógyszerekről. · ~;;::~] 
- ha az üvegdugó nem zár tökéletesen - t' 
puha, ép parafadugóvaJ lezárva. A szeszes 
oldatokat csak olyan mennyiségben tartsuk 
letben, amely kb. l havi szükségletet fedez. A 
gálatok ugyanis azt bizonyítják, hogy a huzamo
sabb tárolás alatt - kb. 4 héten túl - a jód az 
alkohollal etiljodiddá képződik, részben · 
jódhidrogén keletkezik. Ennek következtében• a 
szabad jódtartalom . a · tárolási · idő tartamával 
arányosan csökken. Igy adádtak azok a viz:sgálatii .~. 
eredmények, hogy a. szabad jód tartalom . . . 

·~·;·····~·-!·:··· ..... ,. ·111··elh!1riuk-:lzOr·~os~ki!Wírs:Hc m•ve'lilll,t:hótrv a Menen aqti. c<mc. és a többi Merfen 
a jövőben RYFEN néven kerülnek 

A Ryfen-készítmények féljesen azonosak a Merfen-készíhÚényékkel. · . 
.Merfen aqu. cont. b RYFEN aqu. et)ne. 
Nasó-Merfen .~ NASO·RYFEN. . 
Ophtalmo-Merfen =: OPHTALMO-RYFEN 

!\t Eüi Mi~isztéríum 3161/M/14 •.. 1952. Ill/l. $Z, f'endelete, m~ly kórházak, rendelőintézetek és ilzemi 
~endelök .részére a Merfen aqu. cane.- használatá_t_ írják_._ el6, a jöv6ben a · Ryfen dqú. cönc~-Ta ·v.oilatkozlk. 

Gyógyszerttiri. Központ .· Gyógys~erismertétő Orvostudományi Osztálya 
· Budapest; V., Aulich-utca 3. Telefon: 113-642 és. 310-923. 

. készitmények nem felelnek meg, b:h JI J% 
pontosan lemérte. a készítő. Amennyiben 

nem felelő jódkészít01ényt vizsgál unk, 
::(é,~=.~~;:"emeg ezz.ei.az eredménnyel, hanelll · 
.'h és megvizsgáljuk a kötött jód-

az összes 'jódmennyiséget is 
meg tudjuk állapítani, hogy a készítéskor 

3%-os volt-e vagy sem, illetőleg hosszú 
következtében csökkent a . szabad jód-

·"""'"'m 
higított szeszt menzurában, 

mindig súlyra végezzük. 
minden gyógyszertárnak rá kell 

a gyógyszervizsgálatokra, de addig is, 
mindenütt lehetövé válik, a legszebb gyógy

c7f>~i',zi feladat e )lb e az úttörő munkába ·bekapcso-
V~~~iz~t~d!~~a~1d~n~i<J~a gyógyszerészetnek a meg
g. · jelleget. A gyógyszerészi 

it~·~;r~~~~. egyike a legsokoldalúbb tudományos 
:11 mert addig, míg a gyógyszerész gyógy~ 

tulajdonképpen .a legkülönbözőbb 
eredményeket hasznosítja a betegek 

azonban jobban elmélyedünk 
kiderül, hogy nemcsak 

hanem a · kémiai, fizikai, 
bakteriológiai és butanikai kér-

ismerőinek kell lennünk, ·Nem 
tehát igazi jó gyógyszeré~tnek lenni. 

g~~~~~::e1~eJ.~~é~s azokká fogunk válni, mert az 
és a haladó időkkövetelményei-

tudunk megfelelni. · . . . . . 
neJ•ren a kivonatokat szilikagel felett 
azonban a legtöbb . helyen .. nincsfnek 

·.ennek alkalmazásával tisztában. Sok helyen rózsa
vagy halványsárga a szilikagel, holott a víz
. készítmény sötétkékszínű. · Amenilyiben a 

""'+\""" halványsárg~színű (festelen) szilikageit 
azt zománcos patendulában l %-os 

oldattill meg kell nedvesfteni, majd 
s~~~n~l~k~~~~~~ft keverget és közben kiizzítani •. Az 
f1 szilikagel sötétkékszínű: Ezt hasz" 

pl. · a . kivonatokat tartalmazó állvány
.e!lémrhen vízmegkötésre, amely, ha kimerül, rótsa.

lesz. Ilyenkor ismét kiizzltjuk, mikoris 
vízmentes szilikagel ismét sötétkékre szfneződik. · 

Murdnyi Dlnes. 

Egyes gyári készítmények hasonló 
hangzású nevei · ·· · 

A gyakorló gyógyszerészek régi problémája 
hasonló hangzású.gyógyszerkészítmények kérdése. 

Ez a kérdés rnár sok hibának és tévedésnek volt 
az oka, s mindaddig oka is lesz; ameddig gyöketesen 
föl nem számoljuk. Gondoljunk csak.- ldragadva, 

- az . Ergam, Erigon, Ergo vagy a': 
Sedatin, Sepaten nevű készitmény~kre, 

a magisztrális anyagokközül az Acisal
Caci~>al-ra 

0/19. gyógyszertár kollektiváj6 a most 
Munkamegjavító-mozgalom . keretén ·belül 

a e kérdés fölszámolását. A kérdés megoldása 
vonalon fut : · 

í. A kerÜleti orvosi értékezleteken fölhí~~i 
az orvosok figyebnét a· fenti kérdésre és megmu~ 
tatni az utat a megoldásra. {pl. Cacisal helyett 
írjanak l(almopyrin-t ; átírótollal és olvashatóan 
írjanak stb.) 

2. Összegyüjteni úgy a specialitás; mint 
a magisírális gyógyszerek közül a hasonló nevűeket. 

Mindkét kérdés eredményes megoldásához a 
kartársak segítségére van szükség. !(érjük tehát 
a kartátsakat, hogy gyüjtsék össze ezeket a neve~ 
ket s címünkre (V., Alpári Oyula-ut,ca 21.) küldjék 
be. Az adatok összegyüjtése után összesíteni. fogjuk 
azokat s a kérdés gyökeres és gyors megoldása 
végett eljuttatjuk felsőbb szerveinkhez. • 

Fenti munkánk, azt hisszük, nem lesz hiába- • 
vqló, s ha sikerül, egy gyakran előforduló hiba
forrást kiküszöbölünk a gyógyszertári munkából. 

A Of! 9. gyógyszertár kollekiivá ja 

Új adminisztrátorok. 
Az új adminisztrátorok hathetes kiképzése 

Budapesten akkor indult meg, amikor a .november 
l-én életbelépő térítéses rendszer fokozott. admi- · 
nisztrációs munka elvégzését követelte meg a gyógy
szerészektől, főként a receptek azonnali megtaxá
lásával. Ezért vált szükségessé olyan munkaerők 
gyors kiképzése, akik az adminisztrációs munka 
lényeges csökkentésével közvetve a gyógyszertári 
minőségi munkát is megjavíthatják. Az első 44 új 
a~minisztrátort a Budapesti Gyógyszertár Vállalat 
képezte ki és á Rajna szakelőadóra bízott szervezői 
munka várakozáson felüli jó, eredménnyel zárult, 
Akik~t erre a gyors-tanfolyamra !elvettek, nem 
mind vizsgázott szakmunkások is egyúttal, de a 
pesti gyógyszertári dolgozók közül a legjobbakat 
válogatták ki. A lelkes előadó gárda : Andriska 
József dr., ·Csapó Józsefné, Fülöp Lajos, Gonda 
István, Jónás László dr., Stéger József, Sümegné, · 
Szolnoki András dr. és Wimmer László dr., napok 
alatt a legkiválóbb kollektfvát alakították ki 
maguk körül. Hamarosan megszülettek az új jel
szavak is : előre a hibamentes taxálásért l ne csak 
jó gyógyszerszakértők Jegyenek a gyógyszertárak
ban, hanem jó taxaszakértők is l . . . Mondják : 
nem volt ritkaság, hogy a hallgatók a napi mun
kájuk és már háromórai tanfolyam »Végigdolgozása<< · 
után este 10 órakor valósággal könyörögtek az 
előadóknak, hogy csak még egy télórát, aztán csak 
még egy' félórát foglalkozzanak velük, mert tanulni 
akarnak és még nem fáradtak. Ez az általános 
tudnivágyás, új hatáskörük mind lelkesebb el
sajátítása vezette egészen a végső sikerig ezt az 
első adminisztrátor! tanfolyamot, a Budapesti 
Gyógyszertár Vállalat nagyjelentőségű kezdeménye
zését; Ennek keretében alakultak ki az elméleti és 
gyakorlati tanolókörök is. 

A január 13-i vizsga eredményei szerint többen 
feleltek meg kitűnően a taxálásokra vonatkozó 
kérdésekre, mfg a könyvelési területen inkább mu
tatkoztak hiányok. Az elbírálásnál általában az 

· a helyes elv bontakozott ki, hogy egyformán fontos · 
mindkéf terület legalaposabb ismerete. Sőt taxálási . 
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