NAGYOBB IGENYEKET TÁMASSZUNK

munkai{örÍilmény~-f~k -.,m,egjaVíÚ,Sára. .4J talában a vállaf~üok

GYOGYSZERTARAK

többet .foglalkoz.zaqak .az _emberr~}; a g"yógyszertáá dolgozókkal. A vállalati keretek ne legyenek szükek és hogy azOkat
megfelelő tartalommal meg tudjuk tölteni,_ elő kell állanunk
az igényeiqkkel is. ·A szocializmus- építésében_ -irányító _elv,
hogy a falut a város szintjére emeljük; e nagy cél elfrése
érdekében a mi szakmánknak'is élen kell járnia --a- helyes
és- _magasszínvonalú" igények állandó és tervszerű hangoz_tatásával._ Erről beszélt a: Pestmegyei ·Gy. _V: körzeti- érte ...
ke_zletén á- Gyógyszertári K.özpont_ igazgatója" éS lényegeb~n

·erre hívta fel- a figyelmet- Tatán a· Gy. K. síemélyzeti Qsztá~
lyáDak. v~zetőjc is, aki ugyancsak kiemelte- .a. fokozottabb
bírálat bátor, szabad alkalmazását. KifogásQlta:, hogy ·felszólalásaikban nem váiolták, milyen nllinkakörülmények mellett
dolgoznak. _Pedig ez az egyetlen útja a jogos igények fel\retésének: Olyan· igényeknek, amelyeknek kielégítésével a vállálati közporit o}\ 3 gyógyszertárháJózatok kül,::ő és belső_ ?rCU- ·
Jatát is meg iu_dják_ Változtatni. EgYre jobb munkakörülmények -megtervezésével, korszerű gyógyszertári l<ikáspk
létesítésével, az életszínyonal, a szakmai igényes:::;eg ·szüntelen
.
_
·
·
;.emelkedésével.

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS

20 oldalas, javaslatokat tartalmazó-

fűzetet

a Veszprém megyei G);· ;V.-tól,
'\~...~,~~l~•vj;;j"
' . A KOMÁROMMEGYEI GY. V. · ·
·
81 éves gyógyszerész, a pápai 7/25-ös ~~~
gyógj;;zerraktárának megnyitását nemcSak, Schulek prO- · Amint maga írj<i bevezető sora"tb3I1,
fesszor más helyen ismertetett kiváló_előadása avatta ünneppé,
észszerűsítéseknek tekinti :és
rostál ja ki az Újítási Bizottság«. E ;""'"'l"tc>k
hariern maga a gyógyszerraktár is, -amelyet pártut:Ik és kormányunk ·segítségéve!, áldoZatkész ·mnnkával valósítottak Jneg olyanok, amelyek _csak néhány év '·távlatiiban l<"':'"·él(
·a: ·vállalat· központjának dcilgozOI. "Közöttük is· élenjáró 'valósíthatók, ezeket szerzőjük is
munkát végzett Mildaras László_ · az új gyógyszerrakbír el. -A javaslatok 2/3 része
Vezetője,- · akinek Alkotmánylink
ünnepén miniszterünk
Bizottságának véleménye sZerint,
adta át »az egészségügy kiváló dolgozója;< kitiintetrst.Madaras és országos viSzonylatban is
László fáradságot nem __ ismerve, _úg~~szólván éjjel~nappal a gytSgyszerellátás és"
· . harcolt az építkezés minél jobb és ,minél gyorsabb kivitele- közül cSak a
említjük
zéséért, mostoha:, nehéz körűlmények között._ Az -ö_ kezd~_~
kék, a magisztráliS taxába új rovat a
ményezéS:e folytán ·a decenirum ~ részleges s:z;állítást még - legességi taxába új roYat-a 15%-nak,
<,~kkor megkezdte, amikor az egész épületben csak egy,helyiSég
sége'S külső csomagolása, ·a rnunkaképesst'g
volt készen,_ egyébként ·inindenütt kőmív.e_sek dolgottaK segítés q gyógyszerhiányorr ...
~s :a lé~szám sem_ volt teljes. Ilyen ·nehéz küzdehne~ kö~öt-t,
A javaslatoknak érdemi elbírálásuk mellett
rengeteg_ túlrnunkávaL teljesítetté_ a _szállLt_ásokat csak azéd,
komol~' jelentőséget, hogy s:ierzöjük túl- a 80.
·mert látta azokat a- hehézségeki>t,_ amelyekkel a gyógySzermint hat évtizedes gyógyszerészi :q~líködésének~'~fJfJ~~~~l;
. tárak az ellátás ',terén küzdöttek. A cél;· amely minden tettét
dolgozta fel az egész szakma ré~zére. Ezek a
irányította, az volt, h.ogy:a dolgo~ók minél hamarabb megkap~ azonban tudomásul veszik azt a hatalmas
hassák gyógyszerüket ._ .-. Schulek professzor a legnagyobb_ a rna/iyar g'yóg§szerészet _az államösítás óta m••at,ett
elismeréssel beszélt az új gyógyszefraktárról.
az utat egyengetik, amely a .szocialisía eg(;;z••eg:Ugy
kításához vezet.;. Követendő példa- es
»QYóGYSZERESZTECHN!KUSOK ROVATA<
Adolf ·kis kötetnyi javaslata, hogy né:zzD:nk
Címen cikksOrozat indult szaksajtónkban. Ennek a rovatnak- gyógyszerészi mííhel'yünkben,
össze, jutta~sunk el a vállalatok kiim,nt;";hn·•· ''"
több. célja va.n: a· gyógyszerésztechnikusok szakmai képzett. ség~pek fokozá~a. továbbá hogy' hozzásiólások forni.á~ába11_ elkallódni semmi. olyan_ értéket,, ~~~ellá:~~~:•s: ~~;:~~Íríi~~
megmutassa az 1rányt -és. lehetőséget, hogy a gyógyszerészek gyógyszerkészítést, a jobb h
minél kevesebbet adminisLtráljanak, s így tö!Jb idejü_k
maradjon a· magasszínyonalú gyógyszerkészítésre, --másrész-t
jav-elslatokat ·vessenek fel az adminisztráció egyszerűsitésére~·
A. gyógyszertári· adminisztráció elsajátítására azonban Véleményern szerint ,...... nem elegendő a·- teehnikuskéj)ző~ ·
tanfolyam elvégzése, hiSzen hétről hétre -új --problémák adád-.
arriit l ~2 -évvel ezelőtt tanultak; már nagyré.':>Zt
u~~;';,~;"~""~~ ~·t:E~;b~~b~uől a meggondolásból kiindulva
mult
~·
álló
Felelős szerkeszíö: Székely Jen/j.

2

i.

;_··:

~.·.AA
. . =,

! L

·.'·..J'.·.··

.· *

,..._~-~~-'·

·TARTALOM
Lázár Fenő:

gyóg:vszePtár munka:közössége, H ars,ányi Zoltán~ A 709-es
gyógyszertár ml1111kaközösség.e, Fejér István frásrui. - Sza!/6
Káro!yillé, Kempler Kurt dr., Zaúli Károly dr. hozzáozólásai

Szentmi':fósi. P~l: A budapesti gyc\gyszerláírllálózat nélráll1y id&-
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2-534146. Athenaeum {F. v. Soproni Béla_)
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Simon Gyula ·dr.:. A Liquor ·arn~o;ni~ae anitS-at-tilS ammonia ·"hartalmánék vtiZISgMata 6s jav.aStla·t azoo,ossér--tékű, tárolás közben
nem Változó kéruAkmény bevezetéséne (II.).- ~ 197
Budapesti Gyógyszervizsgáló Labofatórium munkaközössége:
SZia;kmai és ü.gyvitelli adminitS.ztPáció 199
Fere-nczy. Tibor: TechrniJwsok a vensenymovgal0'1111b3!IJ.. (3. borí-tó~
o!dat)

A Szocíalista Egészségügyért-mozgalom llf. ti. é• . sZakaszának eredménye. (2. !bonító oldaJl.)
Sz,akmai hiradó; (3. borító oldal.)

dr., Faragó.·

Kiadja: Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó
Budapest, V.•. Nádor-u. 6. l.
Telefon : 383-!98, 383·526
M.agyM Nemzeti Bank egyszámlaszám oi,oto;."'''~'
Feleléís kiadó : Hegedas Erzsébet

!90

Adalok a.. jódos suilioilszesz lbomlásárdl és
vizsgálatáról
~ - .194

Dávid Agoston:

dor,. Kádár Tibor. dr., Kedoessy Gyárgy dr., Kiraty
(ezek mindig .:~.akad~
.a taxálásra - az állandó
dr-.~: Kovács László -dr.~ Kun ,Ferenc~_ Ligeti
is _megtárgyaltuk. 'Soko;;zor elő~
.
Nógrádi Lászlóné, Végh Antal dr.
fordult :_____._ jellemzően f! sok problémára és nagy érdeklődésre
----;:-, hogy a kéSő_ esti -órákig együttrnatadtunk. Hogy munkánk Szerkesztéíség: Gyógyszertári · Központ
nein. volt hiá~avaló;- a:zt abból is. látom,_ hog_y __qiár eddig_ ls · tető Orvootudományi Osztályán,· Budaprut, V., Aulicti-U.c
több .kartársnö <>zólt: rninél-élőbb folYtassuk a rnu)L ,évi· 8-16 óráig. Tel.: II3,642 és 3!0-923; !8 .órától

· össz~j9veteleket.
.__-Ne~ hiszem, -hogy aka1álya volna annak, hogy ezeket
a- megbeszéléseket minden, kerületben megszervez.zük, egy. egy gyógyszertárvezető irányításával. A technika kartársak
~"''''''' ....... így egymásközt közvet!enül kicserélheiik megoldásr.a -vá~~
·prob1émáikat és megtanulhatják egyiná<> _rnunkamódsze~
reit is. ·
·
Fehér_ Miklós .
511-es -gyógyszertár v-e~étője

-

A gyakorló gyógySzerész mÍihely~ből
l(otsy József, Grt,lbei Alajos dr., A 801-es Vörö-s OsiUag...

7

SzerkeszUibizottság: Aridriska József

Hamnilfllch;at ·éve. -

Andriska József dr.: Schuleik pro!esrsior 60 éves
Vita a gyógyszerellátásról - - 1.88
Csipke Zoltán dr.:· Hogy.a111. foglaUkoz.zunk .a hallgatókkal a tánánál 189
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Gyógyszertár Vállalat Somogy megye
Első helyen feltüntetjük megyéhként á~ Egészségügyi
l. 9/59. sz-. gytár. Istvánd, G_ytár. vez. : Lázár
Minisztériuffi vánd-orzászlaját elnyerő legjobb gyógYszertárat
éS- imilak vezetőjét, majd a Vállalat vándorzászlaját e_lnyerö _ 2. 9/21. sz. gytár. Böhönye, Gytár. vez. :- Mod-ra
3 . .9f38. sz. _gytár. Lengyeltót, Gytár. vez. : K~a:sznay
rilásodik. be'lyezettet ··és ·vezetőjét, .továbbá a harmárlik

helyezettet.

Gyógyszertár. Vállalat Baranya megye
· Gyógys?ertár ·vállalat Budapest

·

"

L 612. sz. gytár. ·v!., Sztálín-út 99., Gytár. vez.:

1.. 10/6. sZ. gytár. Pécs, Gytár. vez.: Jobst

Kun

Fetené. 2. 516. sz. gytár. V., Somogyi Béla-út 2·., Gytár. vez.:

·· Szolnoki András dr. 3. 2203. sz. Gytár. XXII., Iskola-u. 4.,
gy_~ár._ vez.: Sarnóczay P31.
Gyógyszettár Vállalat Pest megye

·:· .. ···i.

2. 10/46. sz. gytár. Szigetvár, Gytár. vez. : Schuth

- Gyógyszertár, Vállalat Bács ;negye
1. 12/1-'t. sz. gytár. Apostag, "Gyt'ár. yez. : Varga
·- 2: 12/51. sz. gytár.. Kiskőrös, Gytár. vez. : Gyenei

3. 12/13. sz. gytár. Alpár, Gytár. vez .. : Lengyel

GyógyszertáT VáJialat Komárom megye

sz.. i;fár. TOkod, Gytár.- vez.; Báfáriy ?ZÜáf{
·:-,;'2~ ·z;t-c·- 5z:_-··gytár. ·sárisáp, Gytár. vez.-: ·Hir Gyor~yn:.
__r::: B. 21}2:.' St,.gyh].r.'. -Kisbér,, Gy-tár: vez.:: -Szerdahelyl Laszlo.

GÍfógyszetlár Vállalat Csongrád megye
Lapiártáig j_elentés nem érkezett.

'

~--L.<HYzárt4ig_ :"j~lent~'·.ne~ 'érke~ett. ·

Gyógyszertár Vállalcd Békés megye
l. ·14/52.· ·sz. gytár. Prosháza, Gytár. vez.-:

Adám. 2. 14/7. sz. gytár. Békéscsaba, Gytár. vez.:
--·.-.'~
Dezső. -3. 14/70. sz. gytár. Kondoros, Gytár. -vez. :
, , . G~ógys;ertáT Válialat Nógrdd megye
\,: '~c:. :cL Ml~c sz. gytár.Kisterenye, Gytár., vez. :• Petreczky Frigyes.
!(• ·
Tibor. 2, 4/24. sz., gyt~r. Sa)~ótarjáJ;l, Gytar. ,vez. : Chme!ly
GyógyszertáT Vállalat Szolnok megye
·c,
Imf&. 3: ·;4j6í sz: gytar. Dr;,gelypálank, Gytar. vez. . Gró b ·
l.
15/56.
sz. ·gytár. Tiszafüred, Gytár. vez.: Kósa
'>
i-CZolt-án. --~·
.
2. 15/32. sz.. gytár. Kunhegyes, Gytár. vez.:
3 _1-5/25. sz .. gytár. _Karcag, Gytár. vez.: dr. Dévay
{.•
· fiyógysmtáT V állalal Győr megye
,

2,

·~·I 5/38. SZ. gyÍár. LébénY, Gytár. vez.: Pfeszilyák Jo~án.:
5;a2·.. ;st, ·gytár. Győrszentmárton, Gy! ár. vez. :. Nmdl·

~ EleQnOra:. :3.· 5/55: -sz. ·gy tár..Győr, Gytár. v ez. ·: · Derzsi- Gyula.

. . .. .

Gyógyizert'ár Vállalat

-l,\'_'--61.3~·. _Si.

Yas megye

gytár. Siomb.athe}y. Gytá;. vez, : M~rkt;s
··vBéla. 2. _6/18. sz. gytár, Jánoshaza, Gytar. vez.: Gaspar

r;·•'! J

Erria"."3,•6j5. sz.·gytár.Szombathely, Gytár. vez.: Barta Bela.

Gyógyszer/dr Vállalat Hajdu .tilegye
l. 16/55. Sz. gytár. Hajduszobosz_ló,~ Gytár. vez.:
Lajos. 2.. 16/40. sz.. gytár. Hajduböszörmény, Gytár.
Papp Endre. 3. 16/50. si. gytár. lfajdunánás, Gytár.
Soltész Ottó.
, Gyógyszertár Vállalat Szabolcs megye
·1. 17/18. sz.-gytár. Demecser, Gytác vez.: Barzó

. -2. 17/9. sz. gy:tár..N-yíregyháza, Gytár. Vez.: Bányai
.
dr. 3. 17/49.. ·si. gytár. Nyírbátor, Gytár. vez.: DabrilJli
'J:'ij2S. ~z. gyÜi. Pápa, Gytár. vez.: Suchom:I R~ber!. AntaL
·
~\;·:.,·
2-.. 7/7. sz. g_yt~c_J:'űzfőgy_ár~elep. G):',t~~-.vez~ .:: _l~ertesz L~szlo ..
GyógyszertáT Vállalat Heves megye
~·· ''3"'7/39.' sz. gylái. Várpalota; Gytar, vez.: Toth Imre.

•oe·• . GyógyszerláT Vállal,at Veszprém megye

Lápzárfáig jelentés nem érkezett.

Gyógyszertár Vállalal Zala megye ·
1. 8/29. sz. gytár..~ Zal~szentgrót, Gytár. _vez. : Lénár!

"Tibor._ 2. 8/17·. Sz. gytár. Nagykanizsa, Gytár. 'Vez. : De~p
Erzsébet.- 3, 8/27. sz.- gytár.. N agykarrizs a. Gy tár. vez. : Kovacs
Lászlóné.

..

11. SZÁM

.
Oyóii!JSI'Jrtdit;állalat Tolnamegye
1. ll/l. sz. gytár.·Szek~Zárd, Gytár-. vez.: Flieg!:r:'~~:}I!
2. 11/12. ·sz. gytár. Dombóvár, Gytár. vez.: Baltazár

2/27.

GyógyszerláT Vállalat Fejér :megye

· 1953. NOVEMBER 1

3. 10/13.' sz. gytár. Pécs, Gytár. vez.: Schubert

3.·11/15. sz. gytár. Dunaföldvár, Gytár. vez. : Nagy

1. 1/65. sz.'· gy'tár~ Piliscsaba, Gytár. vez.": _Weszeloyszky
Jállos. 2. 1/36. sz; gytár. Irsa, Gytár. vez.: Ka~ász Na_gy
J-ánoS: .3. 1/Gl. sz. gytár. Páty, Gytár. v~z.: Dvorak Alfred.
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GyógysZertáT Vállalat Borsod megye

L~pZ~rtáig je~entés

hem _-érkezett.

,

A III. negyedévi munkaverseny reszletes
következő

számunkban ,köz91jük.

Harminchat éve·
hta: Lázár Jenlí

főgyógyszerész,

az egészségügy kiváló dolgozója

Harminchat éve, hogy megdördültek az szabadulás óta eltelt időszakban komoly összegeAurora-drkáló ágyúi, jelezve az orosz munkások, ket fordítottunk, új gyógyszertárak létesítése melc
parasztok és értelmiségiek felszabadulását : egy lett, a túlny0mó többségben igen rossz állapotban
új ·kor hajnalát. A földkerekség egyhatodán a levő gyógyszertárak szacialista követelményeknek
kizsákmányolt dolgozók milliói hozzákezdtek új megfelelő átalakítására. Pártunk és kanhányunk
életük építéséhez. Súlyos harcok, mérhetetlen áldo- gondoskodása folytán a gyógyszertári hálózat
zatok árán olyan társadalmi rendet építettek fel, fejlesztése nagy lendülettel indult meg, hogy csak
· amelyben megszűnt az embernek ember által való a példamutatóan korszerű új gyógyszertárakat,
kizsákmányolása. Megteremtették a soknyelvű és illetve átalakításokat említsük meg - elkészült
a budapesti Vörös Csillag-gyógyszertár, a szegedi,
külörtböző fajtájú népek hatalmas államát, a SzavA Szavjetunió népei felépítették a sza- a sztálinvárosi, a pécsi gyógyszertár. Több kis
és ma már diadalmasan építik a kom- és közép patika korszerű felépítése és berendezése,
új, öntudatos dolgozókkal áll a jobb gyógyszer,
,munizmust.
·
·
A kapitalizmus bilincseinek végleges leverésé- ellátás szalgálatában.
vel, a méltó emberi élet· megteremtéséhez mi is
A Nagy Októberi Szacialista Forradalom éva Szavjet Hadsereg vérhullató áldozatos harca fordulójának ünnepi fényében világossá válik előle
árán jutottunk,
'
tünk, hogy a >>Szocialista Egészségügyérkmozg;~
1945. évben a Nagy Októberi Szacialista lom milyen hatalmas lendületet adott gyógyszerForradalom eredményeként bekövetkezett korszak- táraink munkájának Alig van olyan gyógyszertár,
változás szakmánk fejlődésének útját- is meg- amely a gyógyszerellátás színvonalának emelés\!!,
nyitotta, A kapitalista országokban a társadalmi az e területen mutatkozó hiányosságak kiküszö,
rendszer lényegéből fakad, hogy· a gyógysz'er- bölését célzó mozgalomhoz ne csatlakozott volna.
'ellátás is a maximális tőkés profit biztosítását szol- Ezt példázzák Csongrád, Baranya, Békés, Borsod,
gálja. ·A . gyógyszer forgalombahozása eszköz a Pest és más megyék gyógyszertárai · is.
A gyógyszerészet területén a felszabadulá$
nagyobb tőkés profit biztosítására - ellentétben a
szacialista társadalom gyógyszerészének legsajá- ola elért eredményeink igen jelentősek A Nagy
tosabl? szakmai köt.,}ességével' szolgálni a társa- Októberi Szaeialista Forradalom 36. évfordulóján .
dalom legnagyobb kincsét, .azember't s annak egész- azonban nemcsak elért eredményeinket kell. mél. ségét. Ez a.j{ötelesség fokozottabb követelményeket tatni, kötelességünk számbavenni mindazt, .amit
Ján"!aszt a gyógyszerhiri ·dolgo)Oókka] szem ben. sz<~kmánk területén jelenleg sürgősen meg kell
Pártunk és kormányunk segítségével megvalósult tennünk, ha hívek akarunk lenni itt is a· mar.l(j- .
a tervszerű gyógyszerésztovábbképzés, ami lehetővé lenini-sztálini tanításhoz, amely a forradaLmi gy~-.
teszi, hogy a jó szakmai munka követelményeinek korlatban edződött meg es. vált a felszabadult
<:sak azegyetemekró1· kikerülö fiatal gyógyszeré- népek lendítőerejévé és lett egyúttal az elnyomott
szek, hanem az egyetemet már régebben elvégzet- milliók reménysége is.
·•.. tek is meg tudjanak f-:Ielni. Biztató eredményeket
Népünk elvárja a gyógyszertári dolgozóktól,
tudunk felmutatni a gyógyszertárak középkáderei, hogy a gyógyszerellátás állandó fejlesztése mellett
a gyógyszerésztechnikusok kiképzése terén is. A fel- tevékenyen résztvegyen a munkások és parasztok
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kulturális és szociális igényeinek kielégítésébenis.
Tehiít a gyógyszerellátás színvonalának _fej!~~té;
sével párhuzamosan feladatunk az egeszs~!(Y.!
népnevelés is. Elsősorban_ a falvakban mukodo
gyógyszerészek feladata, h_oey a:z e~i;ete~o;n sze~"
zett ismereteiket felhasznalva, felvJ!agositassal es
mind jobb szakmai munkával segítsék elő a dolgozók egészségét.
_ _.·
•.
-. Pártunk és kormányunk tettekkel bizonyi!Ja,
hogy szereti és· megbecsüli értelm!ségét,_ és ba ez~
a téren egyes vállalatainkpan_ meg talal~ozunk lS
az értelmiséggel szembeni bizalmatlansaggal, az
-édeimiség lebecsülésével, bátra!' él junk__ a kritik31
'1egyverével, hivatkozzunk Lemnre, aki azt t~m:
fotta : "Minden szakemberben meg kell becsulm
ázt ami benne technikai és kulturális érték; ami
nélkül semmiféle kommunizmus nem lehetséges.<
. De hogy á .munkások ~ _parasztc:'k álla~a fo~o~ódó
megbecsülessel vesz koru!- bennunket, ertelmiseget,
az egyben azt a kötelessér;-et ráta reánk, ho~ mi
is egyre szorosabban_ forrJunk ~ssze a ~u~kas,ok
és parasztok hatalmas táboraval,, segli~-~ezet
nyújtva anna~~ tá,rsadalomna~ ~ megte~~m!ese.hez,
ahol a szociahzmus gazdasagi alaptorvenyenek
megfelelően a dolgozók egészségél a legmagasabb
fokon biztosítják.
·
·· ·
. ·
Tennivalóink között első helyet foglalja el
eszmei-ideológiai tudásunk gyarapítása. Csak így
érhetjük el, hogy megérthessük és eredményesen
kapcsolódhassunk ~ s~ocialist~.. !ervgazdálko~á~ba,
·csak így érthetjük es ertethe!Juk meg a szoc1ahsta
gazdálkodás magasrendűségét és csak így sajá•
tithatjuk el a szocializmus építésének hajtóerejét,
l!'bÍtálat és ön bírálat gyakorlásának építőmódszerét.
. Ugyancsak még igen sok a tennivalónk -·
eddigi figyelemremél tó ered!"ényeink, me!lett is gyógyszertáraink berendezese; felsz':r~_es':, •val~,
mint .a gyógyszertári dolgozak szoc1ahs Igenyeit
kielégítő szaigálati lak~sok korszer~. rend~eh~zá:;;a
· terén. Egyes miniszténumok a S~Ja! teruletuk~n
-igen nagy eredmények':! tudta_k elern1, ':zt mutat)a
a sok. és szép cukraszda,__ Italbolt, !ll~tsz;.rtar,
patyolatüzlet stb. komoly osszegeket.. Igenylo berulíázása. A mi vonalunkon egy-egy UJ gyogyszertár létesítése, vagy korszerűsítése, romossá vá! t
gyógyszertár újjáépítése, de néha egy-egy labora!oriumi eszköz beszerzése is gyakran meg komoly
.harci feladatot jelent. Pártunk, kormányunk programmja alapján itt_ az ideje, hogy a~ említett·
létesítmények növekedési ütemével a m1 vonalul!•····· -kon is lépést tartsunk, ~őt közegészségügyi -intézményeink jellegének megfelelően túl is h~ladjuk.
. Sürgető szükségesség lenne egy, a gyogysze:tári beruházásokkal, 'hálózatfejlesztéssel g_ya~orlat:
l~g' is foglalkozó, részletekbemenő segitseget es
:itányítást adó központi beruházó vállalat életre'hívása: Ezzel párhuzamosan egy központi elosztó
az összes gyógyszer.tári felszerelési ;i~kek ;és~ére,
abpl á' jelenlegi szarnialan beszerzes1 forras által

Schulekprofesszor 60 éves
Irt a : Andriska Józse{ dr.. ·

SclíÚ!ek Elemff alqidé~ikus, a mar!.vltr

írt elő ·számára. Szisztematikusan· végigment · a .
élet és a magyar i!viítNszerész<~It~if~'~~,~~~-- gyógyszeranalitika terén bőven adódó és állandóan ·
k_~1~~~~-•5j~:el~e~z~é~~v;~tr~f:t~~~·e~~b:~
ti
be a· bővülő problémakomplexumokon és emellett ·a.
él
ezt az alkalmat,
hogy
kémia egyéb területén is maradandó értékűt
i s~~~~l{,'é~~~ kijáró méltó. tisztelet és elismerés · alkotott. Munkásságának államasai t dolgozatain ·
'l
munkásságát és tudományos lliűködését
röviden á!tekintsük; álljon példaképpen a jövő kívüf előadásainak nagy száma is jelzi, amelyeket '
gyógyszerésznemzedékei · előtt, mint ·.olyan tudós, itthon;. vagy külföldön tudományos intézmények
aki széleskörű tehetségél elsősorban a gyakorlati meghívására tartott Résztvett több nemzetközi
felvetett problémáinak megoldására fordította. kongresszuson is a magyar gyógyszerészet, illetve
Tudományos Akadémia képviseletében ..
Sch ul e~ Elemérgyógysz~részi öklevelének meg-. a Magyar
1944-ben,
akkor lett. egyetemi tanár, veze!öje '
sz•erz-ése utan,, 1919-ben Wmkler professzor mellé:.
a
Szervetlén
és
Analitikai Kémiai Intézetnek, ·
az egyetemre mint asszisztens.· A nagy'. amikor IVár végigjárta
a gyakorlati élet iskoláját.
tUidasil, gyakorlati érzékű, produktív' professzor Az azóta felmerülő oktatási
és kutatási gyógyszeréhasonló .érdeklődésű _és . képességű Schulekré szi problémákat egyaránt csak az ö erős valóság;
természetszerűleg riagy hatást gyakorolt ; az_ it{
ir;jnti érzékével, irányításával és vezetésével tudjuk
töltött évek. alakí,tották ki késóöbi · t!ldomáhycs megoldani.
működésének irányát és jellegét. Első dolgotatai
Schulek Elemér működésének középpontjában
1923-ban és 24-ben jelenlek meg, olyan analitikai
a~ utóbbi években az új V. Magyar Gyógyszer' '
és
témákról, melyeket további könyv állott ; a szerkesztöbizottságnak ő az elnök é."·
mind jobban elmélyített. Az első Tudományos és gyakaria ti eredményekben gazdag
a3~~~~~~~~:.r három évtized alatt nagyszámú és munkálkodásának leszűrt tapasztalatait vitte bele
i<
részben úttörő jdentőségíf tanulmá- az új gyógyszerkönyvbe, amely az egyes csoporkö;oet-f<'k
munkatársaival
·
tok általános jellemzésében, vizsgálatarnak újszerű
ki'•"i!Ptt
· közel 200
módszereiben, egész belső felépítésében is úttörőo
jelentőségű lesz. Az új .gyógyszerkönyvben meg- ·
valósult az a törekvés, hogy neiVcsak 11 gyógyszeré- ·
szek kézikönyve, hanem az egész gyógyszerellátás .
san külföldi
ellenőrzésére szolgáló, valamint az oktatásban
ljogy _megismerje a·
is alkalmas enciklopédikus mű' legyen:
._
Vázlatos áttekintésünkből sem hagyhatjuk ki
a nyugati országokban.
.
!érve 1927-ben, az akkor létesített
a másirányú teri)leteket, amelyekre sokoldalú·
egészségügyi Intézetbe került minla __ . osztály ·érdek!ödése kiterjed. Elnöke az Akadémia VII,
vezetője. Azt a feladatot vállalta, hogy megszer- osztályának, s mint ilyen, a természettudományok
a gyógyszerkülölJlegességek v:izsgálatát össze- több más ágában is irányító befolyást gyakorol..
tetefT·e és tartósságra, olyan körülmények között, Döntőjelentőségű szerepe van a gyógyszerészhallga- ·
•arrnKc>r ezekre -a legtöbb
még kidolgozva ták és a vegyészhallgatók egyetemi képzésének.
t.
előbb
Elemérnek kellett reformjában s annak gyakorlati megvalósításában.
~~~i:~~~\~i~~~~,~~J addig
a neMzségekhez, hogy Három évtizedes működése alatt a gyógyszerész' ··
.Magyarországon és vegyészmunkatársak egész sorát nevelte.
,
és külföldön is csak kezdeF ·
Népi demokráciánk felismerte Schulek Elemér- ·
próbálkozások voltak. . Ebben az időben a nek a nép szalgála tá ban álló tudását és rendkívüli
gycígyszerek. ellenőrzése mindössze ·a· magisztrális érdemei többízben történő elismerése után 1949-ben
gycígvsze.rek gyógyszerkönyvi vizsgálataira szoríf- . a Kossuth-díj ezüstkoszorújával, 1951-ben pedig a '
.Mindezeket a feladatokat Schulek Élemér . Kossuth-díj aranykoszorújával tüntette. ki.
sikerrel olclottam.eg. Alapyető munkát végAmikor 60. születésnapja alkalmával hosszú
mert eljárásait, meghatározásait és . mód- életet, jó egészséget és további, jelentős eredméa magyarországi gyakorlaton kívül "szamos nyekben gazdag működés! kívánunk, örömmel
tudományos intézménye és kutatói állapíthatjuk meg: nagy szerencséje a ·magyar
azokat sok esetben mind a mai· riapig gyógyszerészet nek, amiért Sch ul ek Elemért magáé'
nak mondhatja. Azzal, hogy következetesen han:
a fentiekből is .látjuk, tudományos gaztatta : a' gyógyszerész gyógyszerszakértő legyen
;pn)blém1áit valóban a gyakorlati életből merítette, - a magyar gyógyszerészet útját évtizedekre
őt mindig meghatározott felada! elé megvilágította sannak új feladatát is meghatározta,
•álli.toltták. Ahogyan Schu!ek szokta mondaní: »Szá- . Szerteágazó működése, a magyar tudományos
küldika problémákat,«Munkássága közéletben betöltött Iontos szerepe mellett- min'
elvont témákkal való foglalkozásra dig irányítája maradt a magyar, gyógyszerészet
hanem szé)eskörű elméleti • tudását szellemi életének. Eredményei nagymértékben előtu~~~~~~~·~?; kérdések gyakbrlati megoldására segítették és növelték a magyar gyógyszerészet
·
.amelyeket a mindennapi élet tudományos súlyát ~s _elismerését:
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Vita a gyógyszerellátásról
·::··~,-- pártunk útmutatása al3pján lé~rejött új# ko~má~y~7
pr9gfll-mtn célul tűzte kl a dolgozók él!'!:_tszu~;.ro~alanal\:,szun\
telen_emelését. Ennek erdekében a SZOT el_!lokse~e ~u~sztu~s
10-i' határozatában a szakszerveietek kotelessegeve ·,teszt,
·hOgy- ~z eddiginél is többet foglalkozz!l~ak a do;gozók- ellát~~
sát érintő kérdésekkel. Ebből indultakkl a VII. es XIV, ker~
let gyógYszertári dolgOzói-, amikor felvet~tték egy ?lyan ank~t
megrendezésének tervét, melyen a· gyogyszerelJat~s proble.,.
mái kerülnek mégvitatáSra. Mert, hogy vannak 1lyen .problétriák, azt minden gyógyszertári dolg?!ó állandóan .tapasztalhatja. A betegek vagy hozzátartozmk .egyszer ketsegbeesyé, másszor felháborodva veszik tudoJ?:ás"Y:l, _?ogy egy-egy
gyógyszerhez hosszas utánjárással sem· n:md1g_ J!lt nak- hozz~.
. A velük közvetlen kapcsolatban álló gyo~y~zeres~k, ~okszor
nem tudják, mit .mondjanak. Ezért la~ta;k ,szuksegeg~~k
panaszaikat D.z illetékesekhez- továbbítaru. Az a~ulról JOU
·kezdeményez-ést örömmel karolta· fel szaks~ervezetu!lk }Judapesti Bizottsága s szeptember 16-ára- a Nador-utca1 koz-p~nt
klubhelyiségébe összehívta mindaz-okn!lk a szerv:knek kepvisel9it, _akik. a -gyógyszerellátás kerd:s~be~ er~ekelte~:
.--a: ~Gyógyszertári Központtól a- Közégészsegugy1 Int;zeten :;t
áz ·orvostársadalom képviselőiig, a gyógyszeresze~tol· a_ gra~
rakbn keresz-tül a pénzügyminisztériumig. Az anketo~ Balazst
--Lá_szló dr;, a: B. B. elnökhelyettese nyitotta me~, t:n_aJd ·Jaf}-0_~
v[tz{Vángyógyszerész, a VII-XIV. ker. ÜB el!:loke ISll!ertett;;
3 !·prOblémákat. A :bevezető után a mintegy otven- reszvev?
több' -rtlirtt háromórás vitában világította meg a sokoldalu
pioblérhát. Talán először volt alkalom arra, _ hQgy a -g~ó_gy
SZerészek egyidejűleg találkozzanak. mindazokk~!- ak1k .a
- gyógysze,rek _·terve:tésével,- előállításával, elosz~!lsp.~al· fog-.
lalkoznak. Dolgozóink éltek is a .kritika lehetosegevel, de
mhtdig igyekeztek rámutatni a megoldás módja'ira is. Far~a~
István technikus (712--es gyógyszertár) a nagy csomagolasu
gyógysZe·~:-külöJllegességek gyóg)fszertári szétcsomago13sát ~i
fogásol!a. ·l(ristá Nagy István a 709-es gyógysfer!ár, dolgozo ja ·
éles hímgon bírálta a b-ürokratikus, buzavonat ~es_ fel':etet~e
a felelősség kérdését Rajcsányi Erzsébet t~ch~uk~ arrol sz-~:
mOlt be, hogy állandó hiány van· babaápolást ~tkke~ben -_~s
háztartási vattában .. A dolgozók kénytelenek ak~o! lS ster.~l
vattát vásárolni ha nincs okvetlenül arra szükseguk. EbQpl. a kÖZásségnek ~az ·egyénnek_egyar!int kára-van.:qát~T~bo~_
a_ 303"as gyógyszertár vezetője kifogásolta,_ hogy evrol _- ~vre·
beálLaz ú. -n._ »:idénycikkék«- hiánya : nyáron su~Jaguamdit;
és- társai télen <lZ influenza elleni sz-erek nem keruinek kello
rriehn'yiségben lesZállítáSra. Anáriska_ József, a Gyógys~erész
Szakcsop_orf -főtitkára a tervezés problémáival foglalkoz9tL
Réti Márto~.- az 1301-e? gyógyszertá.r .:rezertőj~ utalt a~ra,
hogy. 4 gyógyszerellátás- kérdése polittkat ker~es. A b~v-:It:
ha tatlan __vények -miatt a köz-önség a szociahsta &~-~9-as':lg~
rendet- okolja, pedig nem- egyszer- csak az orvos ta1ek9zat·
tanságil o)wzza a bajt.
MegállapítOtták a felszólalók, hogy a hiábaval()_ utá~
járás igen sok murikaerő- és munkaidőkiesést jelent, ~-zon-_·
kívül alkalmas arra is, hogy a felizgatott embere~et ktsz?l-:
g:álta:ssa_.-_a:z ellenség-_ hangulatkel tésének: -Pl~ -a vernyol1}a$:
C3Ökkentő sz-erek állandó hiány·a ol van elkeseredett hangulatot
hajlamos ·rét~gben, amivel rcs~k a- rtáps~~~~
r

~

r

r

sem a
tal os
masságat kellene
-Mi az oka pl.
tárgyalása és
ném jött ki azlegességek
Annak sem
megtörtént
gyógyszer hiá'nv:wtt
hevert~k

(de persze ézt nem -lehet hibának tekíritehicll_iz.--eg~ZSég~g)li · nem is kizárálág ~gészs'égügyi kormá~yzati szervek döntenek,
Jmltúra ·elmélyülése; az- új meg új ,készjtményeket- elqáUító
s P€1~ ~gy~zer lii~nyz!k !l szakrnai kív~nságok; megértéSe.
Judomány fejlődése, az igények növekedése~ K~ tudja\ előre ~- ·Penzugyt es Ietszamkerdesekben sokszor'_ más szakmákkal
megállapítani, hogy_ az új cikkek mennyire-.\rálrtak _be?._. Vagy
(így a kereskede!emmel) való egybevetés al3pján határozmik.
hogy egy év mú1va mit hoznak ki _a. -kU.tatók? Megállnunk
A szakmán kivfili illetékes tényezőket most a kormáilypro_~ ·az_óp,~án:·_!llég akkor::~_~m szabad;· ha súlyos, nehézségeket kell gramm_- szellemében, igyekeznek megfelelő tájékoztatással
lekuzdenunk.
. ···
. -~ ;·,.
meggyőzni. De sajnos~- sokszor saját· szakmánk részéfől ~Sein
Kősiegi Alfr'éd dr;, a Mestet~utc:ii"SZTK Sú1kfendd6 kapjukmeg a kellő támogatást. Vannak olyan gyógyszertárv_eiető főorVosa r'ámutat arra, _-hogy az OrvOs~ EgésZségügyi
vezetők, akik érthetetlen sovinizmusból több embert kötnek
Sz-akszervezet sokat ·segíthet -az-otvoso_k megfelelö ·tájékoz::. le gyógyszertárukban, mint amennyire valóban szükségük
tatásá.ban. Ez lehetövé tenné, :hogy ne ren~eljenek olyan ·van. Érthetetlen a húzódozásuk a havi egyszeri áruszállítástól, -már _pedig ez mind a decentrumnak, mind a gyógyszer·
cikkeket, melyek nem _kaph3tök ki~légítő_ -mennyiségben.
A tájékozta-tás nem-jelentheti a gyogyszerre'irdél~ ifán)rítását. tárnak · munkamegtakarítást jelent. »Statim« rendelhi csak
Szó_ sem lehet arról, hogy az -orvosi praxis· néhány »-típuskivételes esetekben volna sZabad. De ha valami a gyógyszergyógyszer« rendelésére szorítkózzék. De a terv ker_etein.belül raktárban a havi szállítmány szétküldésekor éppen nincs
is~lehetséges a Jegszabadabb gy9gyítás. Az orVos:-kat.j:árs.al\:~
raktáron, azt utánaküldik. Sok gyógyszertárvezető -túlzott
nak meg kell nézniök, hogy a hiányzó különlegesség~k nem buzgalmat tanúsít egyes közületi igények kielégítésében s ·
kap~atók-e más néven _vagy hasonló összetételben._ M'e_g kell
ezzel ismét a köz-önség gyógyszerellátását veszélyezteti.
állapítanunk,,hogy a gyógyszertár hibájából csak szóryányos , A közületek egyaránt tervkötelesek: amit igényelnek, ·azt
esetekben· nem jut hozzá a beteg a rendelt gy_óg)iszerhez. , megkapjá~. +Ha rosszul tervezték szükségleteiket,. m.;m
Azonban egyáltalá_n neni kielégítő az orvosok és gyógysZerészek
támaszthatnak rendkivüli igényeket s mi .ezeket nem elégí~~
kollaborálása; Ezen segíteni szintén- szakszervezeti feladat. hetjük ki - a betegek kárára. A gyógys~ertárak ne csak
Siftár Endi'e dr. a. Qy. K. pypgys'zerismertetö. Orvostudo:
forgalomemelő tényezőt lássanak a közületi rendeléSek ben,
hanem követeljék meg a tervszerű beszerzést.
mányi Osztályának h. vezetője szintén foglalkozott az- orvos·
tájékozta tá!? Kérdésével. AZ osztályJ!ak netn_ 'feladata az, egy'éQi
.. Szentmiklósi Pál, a budapesti Gyógyszerész albizottság
orvostájékoztatás, mert ezt 7' előadOval riem is lehetne meg~ elnoke zárószavaiban megállapította: a vita oly sokoldalú
valósítani. -Az osztály felada fa -a kOrházakban és -klinikák~ volt, hogy ·azt főszernpontok szerint összefoglalni nem könnyü_.
ban, a: többi egészségügyi intézményekben az orvosok .Tá jé- · Az ankét megrendezése mindenesetre az első lépés a kérdése_k
koztaJása az_ (!j készítményekr:ől, valamint, országos viszony~ megoldása felé.
·
·:·: ,_
Jatb;~n a gyógyszerellátásróL »G)rógy-szere!rik<<: ·címU_ kiad:Vá~·
Az orvos-gyógyszerésZ kapcsolatokat a jövőben ·-,q~_n\·
nyunk szaros kapcsolatotlétesített aZ ország ö.sszes olvasói val~ szabad a helyi ·adottságokra bízni, hanem kerületenkénLáz
a.lap megszünésével ez a_kapcsolat erősenffieglazult.-(Tudo~ e.~- osztályok útján,? szak~zervezeti egységek bevonásával
_, ,
másunk sz~rint a »G-yógySzereink« ~. lap_ a közelj~vőben Ujra intezményesíteni kell.
rendszeresen megjelenik1·-- A szerk.}. _ -,_:·- . ~ .-- A B d
r G
t
Vr ll 1 t k""
t•
, , "l
A probléma alapját mégsem ez, hanem a tervezés alkotja;.
_ u apes 1 · yogyszer ar ... a a a _ ozp_on Ja .reszeroA Faragó által említett tervezés-fogyasztás kettősséget úgy_
Harlai Lajos főgyógyszeréSZ.a -gycjgyszerészek hibáivril 'és lehet korrigáhii, ha a hiányspecialitások tervét egy-egy öket
felel~sségével, Zalay . Károly dr. a gy_ógyszerek, minöségére
veszelyes, helytelen tárolással, D,áv_id Agoston 'a gyógyszerészi
je1lemzö import-alapanYagra bontjuk tovább, vagy terápiás
{Dunka megbecsülésével, ·,Bauer I-bOlya a lejáratos·gyóg)rszerek egyeségenként _-csoportosítjuk.
kérdésével foglalkozott.
-_, ·.
_ __ -___ ·'
·'
·
Sok szó esett' a gyógyszertárvezetök sovinizmusáról~
Faragó Sártdor a ·Gyógyszertári Központ · -főgyógysze~
mely az elosztó szervek működését keresztezi. A gy_ógyszerész~
része megállapította. hógy- a bajokat' a tervezés es Jelh<isználás sovinizmus azonban egy bizonyos fokig indokolt mindaddig;
közötti-keftősSég okozza.- Harcölnlink k'efl a: .bürokráCia -eUÉm, . míg hiánycikkek vannak.
mely minduntalan megakadályozza a rugaltiiasahb expedíciót
A tájékóztatási feladatokkal kapcsolatban felVeti a
és megakadályozza, hogy _gyors. és határozott intézkedések laikus tájékoztatás szükségességét. (Népszerű brosúTa _a
jöjjenek ki _.a nehézségek elhárítására. Az értekezlet ·foglalko'- gyógyszerekről, a kuruzslás ellen.)
zo_t_t a,zzal a kérd_éssel_, ·_hogy a gyógys_zertárak _he:tenkéi_lt ·_va·gy
Az egész- vitán végigvonult a gyógyszerészi .munkáefö.
havonta kapjanak---e-árut. Szerinteez nem döntő_--:kérdés:.. Ha hiány kérdése. Itt lenne a-legfőbb ideje a munkaerökatasztei'
nincs hiány,.-mindegy, hogy-a havi ell:átrnáh)it egY~-vagy több
felállításának és a gyógrszertári üzemidők olyan rendezésé-"
ré~zletben- kapják á ·gyógyszertáraknek, amely mind a fogyasztók, mind a dolgozók szemponjából
... _.. _ Dr.•(frsiky F~[~}1c. _?_: ___(}_yógysz;ertá_ri-_ .KQ~_ponC.Jg~?gaJója
előnyösebb.
·
utal_t- arra,_ hogy· ha egyes ·cikkek _hiányoznak is, másokból
Munkánk akkor lesz eredményes, ha nem állunk IDeg ai
hatalmas készletek vannak. A tervezés· az előző. évi tényszá- első lépésnél : ha a gazdasági vezetés a társadalmi szervekkel
mok-alapján történik A növekedést:eJöre fel1Jecsülni-~zinte együttműködik, s ha jómunkával és a bürokrácia elleni ·harc
lehetetlen~· E2ért nebéz megoldást-talá~ni.-. _Ter-Vgl:]_zdaság- van~
fokozásával igyekszünk a párt határozatait, kormány11nk
az állami fegyelem mindnyá~unkat köt.'Az egyes kérdésekb:en
programmját a mi munkaterületünkön is végrehajtani.

a ov'""'""

illetékeseinéL
új ·munkaerök be;állítása,
!ása. Az SZTK a maga
biztosítottjai és a gyógyszerészek
megszorításokat ; ha sz~kséges,
~
drágábp gyógyszereket Is. Nem .zark~~J_k
körének kiterjesztésétöl, de arra }\:en a g,i~~~~~:~~lj~
hOgy pontosan azt Számlázzák a vényeken,
került.
_ Molnár Emil, a Kőbányai ~xg:~r~~:~~i~t~
József az Egyesült Gyógys,z,e, r,,·!nlí,let_t
dották, hogy a vita során .... 1
töb hségének előállításában
mennyiségeket le is s~::~):U)·~~~;~;~~
föoka a szűkreméretezett
igénylés alapján készíti évi
a nyersanyagat is. Ha
tott mennyiség kevésnek hi;,on.vul
kodni. Mi a megoldás?
nyersanyagtartalék a
Gyógyszertár
Nem a
nagy
r

•

r

HOGYAN FOGLALKOZZUNKAIIALLGATÓKKALA TÁRÁNÁL
-száinú :- kÖzJe·mény)

~'"""·~~:~~;~~lf!~~b~v~e~r~s:er:n:iy~~t';
g-yermeküket-.-felto:..~I!:Yak---~oreJ,.
aliga--kapható
az egysz;er~ ?sszetetelu
tabletta.

nincs· meg a lehetoseg~- annak,

Irta : Csipke Zoltán dr.

si. Rp.

h~gy azt a gyógyszerisz magisztrálisarr .elkészít~_:• meg ,_a~kor

Se:rn, ha _a beteg_ az árkülönbözetet vállalja. Ily modon a sulyos
__._fájdálinakkal küzdő_ beteg egyáltalán, nem jut _gyó~.y_sze~?~z.
míg--a- vényt -át nem irat ja. Megemlítették, hogy a torzskony~_
vezett~·és.propagált -.új _gyógyszerkülönlegessége~ nerr;·-egyszer
alig kaphaták a gyógyszertárakban. Megállapüot~ak a fel-.
szólal(ik, hogy a hiányok a mirtden tervet meghalado. fo?yasZ;-_
tásnövekedésre vezethetök vissza. Olyan rétegek lS allam~
költségen jutnak a .gy()gyszerhez, mely:k_. azelőtt; év.szá111r~,
egy kombináltport sem Vásároltak. -N mcs· a~ a _t~~~~es
mely pontosan meg tudná határozni a fogyasztast, kulo?o~n
az új_ cikkeknéL (PLThreomycin.) Határozott, gyors.m~e,~-"
kedések aZoqQan ~okat segíthetnének : így pl a helyettestte_~
sek kiterjesztése,_ és a _magisztrális k_észitmény- engedély~z.é_?e.
Nem megfelelő az orvosók- tájékoz-t~tása sem :o ~em tud]_~~'

r

Penicilfni .
_ _
,
ctg decem (0,10 g)
Adipis lanae
g 3,0
V aselini .fl.

g 12,0
M. f. Ung. sterile
D. S.

Kenőcs.

x éSziiéS:. _~A íY€:tíiéillih~kefi.Ocsöt ·an15a_n az-es-etberds-· asz'ep-:..- -

o

~

készíteni, ha az orvos ezt a vényen ·nem

tünt~?ti".-

~~i~~~~n~~:;H~i:h:rő:V.-és-gyk
.. »UngueriHi« fejezete· is~_-A ·p eni..:
ez~rt· ·a _ ,baktefiölógiai~_-~iszt_-~tságQ..'
követkeZő

_aszeptikm: :_~ljár-ás szer1nJ

készítjük: A készítéshez szükséges eszközöket, egy gondosan
kitisztított kisebb dörzscsészét _hozzáva_ló pisztilussal; egy
körülbelül 8 cm átmérőjű üveg.tölcsért, amelybe a tölcSér
pereméig érő síma szűrőpapírt tettünk ; egy kisebb porcelán-:
tálat- _ és egy üvegspatulát gondosan kitisztított szárító~
sz~krénybe helyezünk olymódon, hogy a szűrőtölcsért a sZá~
rító_szekrényt vízszintesen kétfelé választó perforált lemez
felhasználásával a porcelántáJacska felett helyezz-ült_ ef.
Ugyancsak a szárítószekrénybe tesszük a steril kenőcs ·be:.
fogadására szolgáló 20 g-os szélesszájú üvegdugós 'üveget,
amelynek dug_óját sterilezés alatt az üveg mellé helyezzük~
Ezt követően kisebb zománcos patendulában vagy
porcelántálban lernérünk 3 g gyapjuzsírt és 1.2 g sárga vaze~
Hnt. Megolvasztás után a keveréket a szárítószekrényben lévő
tölcsérbe öntjük, majd a szárítósz-ekrény alatt a höforrást

!89

A <WÖGYSZER.JlSZ
·meggyÜjtjuk és a lángot ugy. szabályozzuk, h~gy a stekrény
:belséjének hőmérséklete a sterilezés- ideje·alatt a g:Ykv. -elő
írása ·:szerint
z.

135-145~

-között
.
befejezése 1,1tán

legyen. A- sterilezési.--

idő

.

~- -:;_-,Ast~rilezes
a.-hőforrást elvesszük, s-amtg
a s~árítószekrény lehűl, a gyk. utasítása._·szerint _: »A :munka~
helyet ·szükség szerint szappanos vízzet:gondos_an· megtisztítjuk, esetleg fertőtlenítő oldattal (3%_-os nátriUmhipokloritot

t'ai'talmaió lúggal vagy -5%-os fenololdattal) lemossuk.
· :Kezünket szappahnal és fertőtlenítő szerrel gondosan ·-meginosstik.« Majd sterilén tartott olyan fecskendő ·segítségéve!,
?Ihetyet a gyk. utasitása szt'!rint »l %-os nátriumk_arbonátot
tartalmazó desztillált vízben % órán át fartó főzéssei sterilez7
:tünk_ s utána steril- desztillált ·vízzel lúgmeiite·sre móstu'k _és
·végül hőlégsteri1ezőben vagy szárítószekrényben megszárítottunk«; 200.000_ E. ki-istályos penicillint tartal-mazó gumi-_
sapkás_ üvegbe,_ melynek dugóját éteres·s~szes_ vatt~val_ gondoSátf ~egtisztítottunk_ 2 ml, ampulból kivett~ »a qua· destil_- .
.lala- sterilis~t« vágy fiziológiás kortyhasó-oldatot fecskendezünk, a pravaztüt benne hagyjuk és a penicillint' rázogatással
leloldjuk.
·
.
' .
..• ,
- _.Az időközben lehü_lt .szárítószekrériyböl a ·steril dörzS~
Csészét a pisztnus·sal ~g'yütt ·kieíneljük s 3- penicillinoldatbOI
1,7 ,ml-_t kiszívuilkt óvatosan a mozsárba fecskendezzük és-a
40-:-45°-ra melegített steril, szű'rt·- kenőcsalapanyaggal
.emu_lgáljuk. A kenöcsalapanyag kivételéhez és lekaparás~h~z
_a-- steril. üvegspatulát használj uJ_{. Az egynemUvé kevert
k~m,[)csőt. az _üvegspatula · segítségével ·_a steril '· üvegdugós
ü-v.egbe- ürítjük, haladéktalanul ezárjuk és· celofánpapírral
!~kötjük.
.
•. · .
..
.
,--, ::Ha az 'orvos a szükséges penicillin rnennyiségéf törtérie~
tesen_·nem E.-ben, hanem--:- mint a fentiVénynél is látjuk:____,.
su!yban adja meg, úgy a O, lO g-nak me~felelő 170.000 -E.
~r_tstályos :penic-illint használunk fel ·a kenöcshöz•
Ha valrimely kenőcs, amely- szabályszerűeil~nem stérilezbetö,.- hanem asZeptikus úton készül, úgy az üveg tartály án
-az ,aszeptikus« jel4ést kell feltűntetni.
. _A készítés. magyarázata. A ·periicillin-·rnotekúla különbözö
p~hatásokrá bomlik és ·hatástalan penicillinsav keletkezikc
A.·-bomlásnak egyik oka -az lehe;t,:'hogy egyes·baktériumok-.-a
pénicillint· bontó .penicillinaze enzimát termelik: Ilyen·p~ldául
a_- kóli baktérium. -Varinak azonban penicillihazet --termelő
ap~togen baktériuinok is. Ilyen például: a ·»bacill-us. subt!li~«
v~gy levegő.,- baktérium,. amely mi"ndetiütt, tehát az eszkozo"'
kon; a gyógyszerkészítésh~z használt anyago}l:on~ a _munka~
a'§~tálon_és· .a kézen is jel~n lehet._ Ezért szükséges teJ\át_· _a
hő':'el szelllben -érzékeny penicillin-készí-tillényt aszeptikuSan
e~_öállítani, amelynek. a:z a lényege, ..hogy _
..-az:. eszközök~t,
V_?lamirtt a_ gyógyszerhez szük:;;éges· anyagokat természetük~
nek ·megfelelő -módon -sterillé -tesszük- s azután a _gyógyszert
st~ril_ körülméilyek között- állítjuk l össze és -tesszük bele: az
ugyancsak sterilizett edénybe. _
·
'
A: bakteriológiai' tisZtaság melle:tt. figyelembe_ ken venni
,.·:a :p_enicillin~kenöcs készítésekor-, hOgy azt nehéz_ fémici~ok,
fémeSzközök, alkohol, glicerin, valainint víz i~ -bont]_ák~
. Az.- Optimális készítéshez végül szükséges, hogy a pH 6:-'1
· köZött legyen. ·-A penicillin vizes oldatban gyorsan hidroliz~
.:ló~ikéS már 7--:--"8 nap alatt hatástalanná Válik: Vizes oldat~~!!
t~~át hilzarrtOSabb ide(g nem· _tarthat~ él..- KövetkezéskéP.p'~~
·a penicillin-kenöcsböl is csak annYit kell réndetni, m. "kéSztet~
nap alatt elfogy_. Ajánlatns- erre·

F:·"'"······:f~~:i}\'\,:;;f~f~~;~~[~h~:~~

t~rmo~t'8bi('G'~Periidfíiií:

,nátrium vagy kalcium-sót alkalmazunk oldatban, mert loká·
1iSa'n .ebben a ·formába!\ leghatásosabb a penidllin. _
. ·..__ ·-, Vég;ül megjegyezzük,- hogy az -aszeptikus készít~st a
_fentieken_ kívül még :azzal is fokozhatjuk, hogy__ az .ossZoe~
, -.k~Veréskor- és a-_betöltéskor- a száj-; ill. orrnyílás el~ töpb~
_rétegű mullból álló -maszkot. teszünk fel. -.
· .
. A hatóanyag fontosabb tulajdonságai:A-penicjllin, szeínbén
a .. }temQterapeutikumokkal (pl .. szulfamidok), antibiotikum,
P,mi ,aztjelenti, hogy a -baktériumoknak nemcsak. a szaporodását· gátolja, hanem azokat megfelelő koncentrációban: el _~s
pusztítja;, Előállítása a »penicillin- riotaturrl_« :nevű pen~~;
gombából történi-k. Kémiai összetételének, ismerete lehetave
Jette-. .hogy- a_ penicillin · molekulára_- rákapesolt ,- gy_ökö~k~l
Ptféle.,penicillint állítsanak -elő. Ezek közülleghatásosaBJ:>;.a
tnár. említett: G-penicillinnek -_nátrium vagy kalcium $ÓJa•
~rriely §teril por_ampullában,_ ill. gumisapkás üv~ben korlat··_

az .ú. n.
:tPenicillin
amely
a ~.Supracillin«, a »Promptcillin«,
alumínium stearátfal szuszpendált
t-almaznak. A »penicillin ·szint«
leghatásosabb, leggazdas.ágosabb~
:.Bismocillin«.
.
Helyi penicillin kezeléSre Szolgáló készítrriények ·
csomagolású »Pellicillin seb· és szemkenőcs« · ·a
p lomb«; a »Polytricin tabi.«; ,p. M. S. seb,hirltő.poi••
»J avillin«.

mycin«

~~~~~~Úfr~~~f eUenálló
1

tífuszra és
tbc-re is,-bár annak nem
miceszek antibiotikus
után sorrend szerint az
és a »Terramydn«·t is
c'etin« kémiai
már . nálunk is
néven. A Tfeomycin
·:]evö, nem ionizált -klór

keny

·

ko'kkuszok,

Az

·

»aktinomyce_s«-törzsekböl
az állandó Szigorú orVosi
a1kalrt1_aZása, másrészt a
elkerülése ;Végett.

nem-

A GYAKORLÓ GYÖGYS~mR:ÉS;?; ••
MŰHELYÉ;BŐL
EREDMÉNYES KEZDEMÉNYEZÉS
A TOVÁBBKÉPZÉS TERÉN
»A Gyógyszerész« legutóbbi- st:áf!lábati
ték, hogy Somogy megyében S~őnyi.
javaslatára ismeretlen porokat küldenek ·
vizsgálat céljából. Ez _a kezdeményezés
tetszett vállalatunk vezetöségén~k, mert úgy
vidéki_ gyógyszerészek 'továbbképzésének
hibáját, a gyakorlati továbbképzés mtel!'val,ós
látszó . problémáját sikerül-~ véle
arra;- hogy megyénkben nincs
gyakorlatokat nem
alkaloiDmal

tünk

~:~1~i]~~1~~:~;~~~:r~~~

ká:rtárSunk,
akikszüloki
a toVábbkéPzés
járnak,_
Metz László_,
és L&4f'.
gyógyszerészek· nem-etégedtek meg,a:z: 31talunk
ba:vonta egyszer kiküldőtt vizsgálati anyaggal;--hanem -új
mozgalrnat kezdemériyeztek, melynek lényege, hogy a gyógz~
szertárak egymásnak· is küldenek ismeretlen- anyagokat, sot
-ezeket már szennyezésekre is vizsgálják . .-Ehhez' a szép.:kezde-trién)'ezéshez megyénkben már·több gyógyszertár patlakozqtt
és reméljük; hOgy 'általános szat<:mai -fellendüleshez--vezet.
-·. · Kez~éményezésünket a-testvér Veszprémmegyei-. Vállalat
is -átvette és·mi elhatároztuk, hogy valamennyi--Gyógyszertár

Vállalatot vetsenyre hivjuk kl, hogymind több és több gyógy.

hasonló: össZ:etefeiű--:Vény ~előiratá- szerePet. ValószíúÜ, -hŰgy,
más arányú jód·szalicil készítményeknél a jódcsökkenés
hasonló törvényszerü~get mutat. Ha· a szalicHsav jódrtteg.
kötését pontosan _ki ·tudjuk -_számí~a 1i, __ akkor a viZSgálatnál
'elkerülhetjük a hosszadalmas ,összjódtar-t-alom. meghatárOzá:." sát és' a szabad jódtartalomból is megállapíthatjuk, hogy_· a.
'készítményt megfelelö:jödum solutul'll;-ból jól készítettük-e el:
- Tudjuk, hogy a fenti probléma megállapításainkkaL n1ég
tisztázvá-itincsep, :de nincs időnk, hogy töbQet ~dglalkozz;unk
v:ele. Talán tudoi:Tiányos intézeteinkben, a Gyógyszervizsgáló
Laboratóriumban dolgozó kartársak közi,i.l valaki felfigyel
erre az érdekes ptoblém:ára és .végleg· tisztázza ezt a kérdést.amivel' elkerülhetjük a vitatható mintavételezések- minősí·

tését.
Gruber Alajos d(.
(Erre_ a- problémára _válaszol Dávid Agoston »Adatok- a
jódós szalicilszesz bomlásról és._ vizsgálatáról« c. közleméilyé-

ben·. A szerk,)

·

uertár kapcsolódjon be a_z ország _egész· területén- rt1o'zgalmunkbaí hogy :tovább- fejlesszük kartái"sairik _analitikai- képzettségét s :emeljQ_k egész ·szákmánk SzínVotialát.
,_ --_,_
·
··
· · l(otsy Jó•sef szakfelügyelő,

GYAKORI BöRGYóGYAsZATI RENDELÉS

1;7%-ot mutat. Ezut~n megvizsgál!uk"a jodum solutum•ot;

pedig. jó, ha figyelmezteti a gyógyszer vivőjét, hogy a gyógy· ·

a· jodunl sOlufutrt, a eastellani a1katrészeivel - mindig
fukszin nélkül. .Rezorcin minden esetben, sokszor szalicH
és természetesen karholvíz változó töménységben. A jód
színe ·az alkatrészek változatosságától függően· · rövidebbK~pösvár
hosszabb idö··alatt mindig eltűnik; A _kémiai reakcióval nem
· A 2lo3:AS GYóGYSZERTAR KÖZLEMÉNY E
ak~rok foglalkozni; mindannyian-hallottunk a karboJ-reZorcin
stb. brómozhat6ságáról, Hl. jódozhatóságáróL De az ·nagyorv
A kerületi_ tanács reridelőinH~zetének bőrosztályán igen
fontos, hogy a betegnek adott barnásszínű folyadék röVid-. ·
gyakran írják : acidtim salicylicum: 1,0, jodum solutum --s~o.
spi_ r. dilutus- 26;0 ös,szetételü--vényt, úgyhogy _eZt ,előre-_ elké,.- --idö alatt elveszti színét, halványsárga, Vag)r .egészen- szín··'
telen folyadékká változik, mivel ez a betegben azt a gondo"szitve_ tartjuk késze'rilétben- A legutóbbi ellenőrzés alkalmával
e~____a. '_lcészftmény- kerül_t ___ mintav~t_el~zés(e., __ -A_,yi_Z~g~lfiJP~Itl . latot keltheti, hogy megromlott a gyógyszere. Hatás te_kfn·
tetében; már amennyibeh a jódról van szó, talán nem is alap~ ·
k;derült, hogy. a gyógysierb~n a. sZámított 90. mg_jód helyett
50 mg szabad jódot találtak. A kapott értesítés . után meg- talan· a feltevés, de ez nem a gyógyszerész dolga. A gyógy· ·
vizsgáltuk a:gyógyszertárban n1ég meglévő készítmén_ybip.ké~ szerészre annyi tartozik ebből, hogyha véletlenül másnak
·és mi is azonos_eredmény_t kaptunk~ Találtunk 51 mg szabad ad ki ilyen keveréket, ne tegye· hozzá mégegyszer a jódat,
jódot, ami_ jodum solutttm. százaiékra .s;;;ámítva. a%:.helyétt gondolván, hogy készítéskor talán kimaradt; expediáláskor
ennek jódtartalmát 3',1 %~nak, találtuk.· .Mivel-- hatáfűzott szer színe_ meg_ fog változni. Ahogyan a Mikulitz·kenőcs
biZtonsággal nem t1!9tuk ·nie~áll::i_p_Itapi,_:hogy_ a ~észítménr expediálásakor is fel szokták hívni a beteg figyeimét arra,
ebböl készült-e, -készítettünk _30- adagra _valót· a- 3,1%~os hogy a kenöcs meg fog feketedni. Egyébként a fenti keverékből készítettünk egy Spro~atot annak megállapítására, hogy
jod,um spl_utum~mal. Másnap; !flegtib:áltuk· eúnek a készítmelyik alkatrész okozza ·a leggyorsabb etsiíntelenedést.
ménynek szabad jódt'artalmát. _Az eredmény_ a- számított
90_- mg h~lyett _51, q~g voJt, %'~ba~ l ~7%,- teljesen .. azonos; a K~rb.olvizes .alapanyagba tettünk jodum solutum-ot szesz. szel' keverve és adtunk hozzá rezorcint, rezor-cin-acetont és
v~~sgála_tra-,került ___~;égi _}{~szítm~nnYel.
__ ·.__ ·.·· __ ·
rezorcin aceton-szalicilt. Mindegyikhez bórsavai adtunk és. azt· :
Éz a nenl'_ vári éred_itiény.: a-d-ta_ a gofldOlatot, __·hogy_ ·itt tapasztaltuk,
hogy a bórSav és aceton az a két komponens,
nem :a jódtartalom ismeretes csőkken~se .áll fertn, haneiJl jód·
atnely. - · mondhatjuk -:- azonnal elszínteleniti a jódot-.
11ddició,- ~mi a S?:allcilsav-- ben1;ol-gy.űrüj_é_Qe.. J<ö.tö~_ik_._:- _b~. A nem savanyított oldatok sárgák lettek, ..a· savanyítottak ·
l"s,!J!eJ_et~s ,__az__ .a~tilsza_U eU&~ Y. __&zalj_cJl::-tartalmának ~J,l].g:gb a:Já.színte!enek.
rozása.- btóm_otással. :Elgondol ásunk- ·szerint itt- is _ hasonló

átalakulás történi~. Megpróbáltuk !'ZI bizonyítani. olyképpen,
hogy n/,. jódol<ja!hoz adtu~k spir. di]ulus,l)an óldott szalidl;
savai• ·A jódot káHumbijodát,oldatból ...tettü)< szabaddá

· kálitimjodid.és -J}énsav- hozzáadásával. Az jgy el_készitett- olda~
tot megtitráltuk ·azonnal, l óra· múlv·a · és' 24 ·óra _ rtlúlv·a..
Elgondo!ásunk",ne_m _v_á_lí ·valófa; -me~; t 'a· jQdot.'-teljes :egészéQen
· visszamértük .. az.-:első két-esetben~· a 2~ órai:·álJá~ 'utárti tit(á.;
lá<> bari: rilég több __ jódot niértünk, ·_ami csak. a: :hbzzá~!:fÖtt
káliurnjodidb_ól' .válhatott szab~ddá;· N~m 'tUdtuk ·eldönteni•
hogy rosszul- állítottuk-e. be_ a -kísérletet, .'vagy ~ kéns<}V
a~adályqzta.-ineg 1 -:h_ogy--a -szalicilsa,v- nem --_addh;ioná,l-t-:Jódot~
. Ezután újból készí-tettünk- a- vénY- szerinti .oldatpói '10
a~a:got.-- Összerázás:_ utá~- :azonrial megtitráltuk a szabad- _jód·
tartalmát.;,Er~_dmé-ny·:--.-á.:-számított 90-mg. helyett ,69.-tng~_t,_

jód •%-ra számítva 3% helyett 2,3%~ot kaptunk,· Egyeóra
múlva újból- megtitráltuk,:.eredmény :-. 63-.mg,: %~ban _2;1 %,
végül 12 óra tnúlva az eredménY_: ·51 .mg; %-ban _1~7%:
H4ror_n _11ap_- múly3_ az- eredméliy _,ugyanaz,- mint -12 óra ittáTI.
A, megvi;zsgátt készítmény több inint:egy hónapos-_volt és ez. i~
pontosan
az eredményt" adta.:-, . . ·_
A
vizsgálatokból azt aköv:etkezfetést-·vdntuk
a k~zítménynél sem- .az_-,el-tartásbap.~ sem a:z
nem törtértt-;·--a 'Szabadjó4t-artalom :-csökk~'
'szerves Velejárója, ami már 12
~lland6sul.
.
a- körülménynek-_ Hsztázá~t

szeríni a most készülö FO-NO•ban

A SZOKí\.SOS VÉNY:
aC. salicyl, ac. ·boric. aa. l, resor-eiri 2, aceton· 2,E, sol. jodi
spir; conc.; glycerin aa. 7, ·a qu. carbólisat. 2% 30. A glicerin
, ritkán szerep~I. ·de az említett szempontból nincs is jelentő•_
sége. Gyógyszerészi javítás nincs ezen az összetételen, a· jód
elreagál, hogy milyen céllal rendelik, azt nem tudjuk, lehet~
hogy a reakciótermék a hatóanyag. Nem tudom, helyesen ·
figyeltük-e meg; amennyiben m~s tapasztalat, vagy készítési
_ m~old;,ís lenne, kérjük kartársaio.kat, tudassák velünk.

*
~ A következő kenőcs szokatlanságánál fogva tarth3.t
szarnot érdeklődésre ~
Kole~zterüi 0,80 g, axungia bensoata--15 g~ aqu. botic. 20 g~
A_ koleszterint oldjuk az axung. benzcaiában és lassan
hozZáadjuk -a 20 g bórvizet Nagyon nehezen kezd kenőccsé
alakulni- a keverék Az első néh án y percben úgy l á tsz ik, -hogy
a koleszterines zsír nem tudja felvenni az előírt mennyiségű
vizet, de _hosszú keverés után felveszi és nagyon jó kon,--szisztenciájú ·kenőcs alakjában tartja is. a vizet. Hűtőszek~
rénybe tettük.- hogy lehüléskor-_Válik·e ki víz. Nem vált ki,
úgyhogy nyugodtan expediált uk, mint a. rendelésnek minden
-tekintetben megf~lelő kenö.csöt.

*
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kai-társunk hívpt.t ,~fel--, telefono~_- és-- me"gkérde_Zte-,:- _.
késZítenénk; el __a következő vényt :- . - __ _ _ ' _
. . Merzt/Wl, kátizfor aa. 0,05 g,btllsom. peruvian., ol.eUC(J]ypt(
aa: gil. XII paraffin. liquid: ad 30 g.
. ' · .._ . . . .
;· 'Megjegyezte, hogy k'Hféleképpen kísérelte me!{, d.e a.
balzSaln mind_két -készítési módnál kivált, bsszetotnorül_t-é<;,Tiemcsak hOgy nem oldódótt, hanem:.Jetrázással setn:volt:,
· elOszlathiltó. Mi i,s ·-megkíséreltük az illóolajban való oldás
után: felhígítani, de llem sikerült.' Adeps lanae~ra gondoltunk
- nünt emlllgeÍlsre és a perubalzsamot 0,50 _g .adeps- lanae-val
oSzlattuk el és az illóalkatrészek belekeverése után apránként
adttik hozzá a pai"affinolajal. A perubalzsam jól eloszlott,
egyenletesen festette meg a mixturát, de nem- volt tartós
emulzió:- Másnapra leülepedeÜ, de egy-két rázással ugyanúgy
eloszlott, mint amikor elkészítettük. Véleményünk szerint
á· Perubalzsamot ilyen rázókeverékben-nyugodtan expediál. hatjuk. Egy másik rázókeveréket is önkényes változtatással,
m; egy közömbös anyag hozzáadáSával expediáltuk. · ·

,:.-__ -J3gy.

hogY:~n

*
_ Extr. filicis-maris 6 g, :JW.iomel- 0,6 -g, sir. _simpl.-, ait.ii.
dest; .aa~ 50 g.__ Használati utasítása-,- »Egyszerre bevenn t-.«
, 'Nehézs~get okoz .a filix mas kivonat. eloszlatása._ Egyik
'k3rtársUnk, miután sziruppal nem ért célt, arabtnézga oldatot
adot_t -hozzá. Ez sem vezetett eredmériyre,- a_ hatóanyag
sehogy sem volt eloszlatha tó. Néhány nappal előbb ugyancsak
filh:mas_-hólliktáriumot kellett kb;zítenünk, ez sűrű kivqnat-_
'áU~J.riányú·, könnyert összeállítható_ gyóg}rszeralak. Itt édes;
gY.~k~~p_ort-:kevertünk .a gyógyszerbe .. Ennek a mintájára,
míhthogy a gyógyszerelső készítési -módja nem si~erült,_ vet~ .
tünk az előírt filikmas ,kivonathoz 5 g. édesgyökérport és az
A . következő kérdésre
egySzerű sziruppafhissanként hígítotttik fel. Aszirup-után még
üledékes tinkturákat meg~illtriLlju•~
a niczsárban kevertünk vizet-js hozzá, úgyhogy teljes mennyi- · Ugyanígy, --vonatkozik ez
alkoholos készítményre ..
ségbe!J kiöqthetö voJt. Amozsárhoz tapadt kivonat nem volt
lá~ható ·sem ·a keverön, sem amozsárbelső felületén: Az üvegbe
változás;
a hosszú
öntve. jól felrázható és lassan -ülepedő mixturát adtunk ki.
Meggyőződésünk, hogy a beteg, miut_án az üveget alaposan
Ha
felrázta, ma:rad.ék nélkül bevette az_ előírt hatóanyagmennyi~
s~ge·v.- alríi eb.beri az esetben különösen 'fort tos. ' .
.
4

~:~i~!~~~ftt~s~~i~~~:::;~

•
--.VÍtár~--adott- aikaÍm~t

a- kOvetkezö vény:
R.p. •Sol. podophyltini 20% gta viginti«.
. .·
;_Volt kartárs,. aki azt állította, -és- nem alaptalanul, hogy
artrennyiben az -oldószer- nincs ineghatározva, aZ- ·csak desztilfáit víz lehet. Valószínűleg ez lehet az álláspontja az Sz. T. K.
retaxa·ösztályának is. Ez az álláspont azonban-ebben·az_e~~t
ben- hem ·helytálló, éspedig- azért nem, mert az ?~os ktf~]e·
zetten Joldatot rendelt. Ha nem ezt, hanem razokev:ereket
akarna, nem írná, hogy »SoL«. És hogy valamilyen. anyagból
hogyan: lehet oldatot készíteni, az a -tQbbség véle~énye-~sze~
ri~t~ amennyi~en h-ivatalos. anyagról van-szó; egY,edul a gyogy_szer:könyv illetékessége alá tartozik. Mível a gykv._,a po~o-,
fillime kimondja, hogy tömény szeszben oldható, ·szamunkra
ez köteleZő iránymutatást jelent, és mivel az_.orvos oldatot
rendelt . koncentrált szesszel készítettük azt el a kívári;t
töiDénYsfgben ..- ·

*
Hasonló Vitákat eredményez a pongyola' vényfélírás
.,....____,_,.,~. _.akkor.-is,,amikoraz.orvos·otyan-gyólzyszerek eSetében~_amelyek
megliafározott töménységüek, százalékosan írja fel a· ható·
anyag' tartalmá t.
- . '.
Pl.: Formaldehydi lp%, ·spir. vini aa. 2,0·{!,~vagy Sol.
-idúm,--aeet. 1% ·20, ·tanol. vasel.. aa. ad 100 g es -mas hasonló
vényformlj.lák:
__
_. . __
._ • .
1-~~---- ' :
: - Hyenkor a' gyógyszerész nem tudhatJa, hogy rrure erh
-az·,-o'rvos a %-ot. A gyógyszertári formaldeh_id-böl vegyen--e
10%-ot ez esetben az oldat formaldehid·gázra 4%-os lesz,_
vitgy· v~-yen, ill. adjon 5 g fonrialdehyd soL-ot a mixtu~ába, _
aiDikOr formatdehyd-gázra nézve 10%·os; sol. formaldehyd.,-re_
·;:1zonban 25%·os lesz a keverék. Mennyit adjunk,:
centigrárom oldatot; ·vagy· 5· g ·oldatot? Előző _Variádó•-'bah ·az ·oldat l %~a, lesz a gyógyszerben, a második esetben~
az' ·ahim. a.cet.-tartalom lesz l%, lévén a gyk·i készítmény .
5%-os. A valószínűség az említett esetekben, hogy az orvos
.-a- . töményebb. ·gyógySzert akarta"' fe1írnL Viszont, ha ezt áUít·
t

19:2

Igaza .van Harsányi k~~~~~;)/:~~~
den kicsapódott szeszes
Igy pl. forgalombakerült
sorozat, mely állandóan dús
- ahelyett, hogy enyhe
er'ösen csökkent hatásértékű
vólna. A tinkturák nagy -részénél
célravezető, így mégis szűréshez
dés az : mikor szűrjünk. és mikor ne·
a_ gyártásnál' kell keresnünk. A vv,,riJoat
tinkturák általában magasabb
amit gyógyszerköny~ünk előír.
vizsgálataink. A gyári tinkturák
rriár a szállítás alatt-következik be,
sabb extrakttartalmú tinktura az
leti differencia, Valamint a levegő és
zavaros,üledékes .lesz. Ha az
'esetek
üledéket
csö}<:kent_ a
--1éve;- hogy a
hőmérsékleten.

ITiinclen olyy.a~:n~rt~~~~jn{
csapadékot s
zavaros
úgy
volna Jl;;:;;/4~~a~:~~~:~r~~
n
elOtt olyan megfelelő
magasabb, miilt a
hető legalacsonyabb
tárban szebahőmérsékleten Való
zavaroscidását leljes egéSzében riem
de az nag{mértékbencsökkenne, é~
pontja _érősen kitolódrla. ·
-- -

Kempler Kart dr.

sz<ikfeHigyelö-, Pestmegy~-

hogy már két helyen utasították él azzal, hogi.a'i:}rogyszert.
nem tudják elkészíteni; MinthogY- ~rdekelt a:z. elutasítás okat·
másnap felhívtuk a vény hátlapján szereplő patikát, hol
k~rdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a készülö V. gyk~
sz{}vegterve injekciós célra csak olyan olaj felhasználását._
eqgedelyezi, rnelynek savszáma legfeljebb O, l, viszonL~az· ·:
anyagraktár által sZállított ol. heliarrthi 0,25 savsz-ámúr:·
kevés vizet is tartalmaz, és ezéi"t nein vállalhatták a felelős·~
séget az 'ilyen olajból készített injekció kifogástalan voltáért.
Mi erről másként v·élekedünk, mert
l. Jelenleg még a IV. gyk. rendelkezései vannak érvény:-ben .
•
2. A kéninjekció (idézünk Issekutz ptof. könyvéből)·
KENőCS ELOIRAT
»ingerterápia . célját szolgálja, gyulladást, lázt. f~hérjeszét;;._
Egységes álláspontót kellene elfQglalni az alanti v~ny. esést okoz és -ezáltal hah<. Ezt tekintetbevéve úgy hisszük.
elkészítésekor:
hogy a minimálisan· magasabb savszám .teljesen irreleváns~
cerae alb .
, .·3. Az V. gyk. szövegte.rve még nem általánosan lsmert.
Paraffini sol. aa. gta 5,e~ nem· is áll rendelkezésünkre. Ha felügyeleti hatóságunk_
01; he!ianthi qu. sat
sulyt helyezne arra, hogy fenti rendelkezést már most figye~.:.
Ac~di._ botici gt,a 2,- _
lembevegyük, -biztosan talált _volna módot rá, hogy ezt a
solve in suU. gljcerino
gyógyszerészekkel közölje.
_,
ut f. ung. rholle
·
_,
·
4. Schulek prof. többízben említette, hogy az N~ gyk.
· Mi ilyerikor a siilárd a;nyagok -Qsszstilyának -há_rÓnj.sioro- · előiratai -igen szigorúák leszpek. Ez azonban nem Zárja kL
sát. {t~hát ebbe.n az esetben. 30. g-':)t) _veszi\nk 32: olajból- és azt, hogy ha a gyáripar a gyk. szerint megfelelő készítményt_
a.· bórs~v súlyának .háromszOroSát .a_ ,gJicerinböl. Az_ olajat,
szállítani nem· tud, ne legyen lehetőség arra, hogy az OkL.-:
cérát, Cerezint \_I'Ízfúrdön -ÖsszeOlvasztva, -hozzáad juk.. -a: bór,·- e~etenként engedélyt adjon rnásminöségű any~g felhászná.~.
say_nak forró glicerinnel készített oldatát és előre_ melegített lasára. 'Ennek ma ls nap-nap után tanúi. vaKyunk, ha az:
n;tozsárban teljeS kihűl~ig- keverjük a kenő.cSöt.
anyagraMárból érkezett áruk- cirokéit figyelemmel kísérjük.
Igen valószínű, amennyiben a gyáripar kisebb savszámú
DESZTiLLÁL T VIZ SZEMCSEPPEKHEZ
olajat szállítani nem tud, illetékes helyen hozzájárulnak a
tpaga,sabb savszámú olaj felhasználásához is.
. , Gyógyszertárunkban. rendszeresítettük, hogy niinden
Ugy gondoljuk, nem szolgálja a Szacialista egészség~
reggel kb. % lit. desztillált vizet lO percig forraluhk, -kihűlés
·után gyápoton -üvegdugós üvegbe szűrVe. tárolj_u~-:Szemcs_ep~ ügyért·mozgalmat a betegek felesleges küldözgetése. Kíván·
pekhez csak az ·így.· kiforralt 'VÍzet· -hasin~lj-uk: '_ -EUeriörZé$ csian várjuk szakmai vezetőink {professzorok, szakfel ügyelet),
valamint. gyakorló gyógyszerész kartársaink állásfoglalását'
~éljából az"' üveg cimkéjén ..a· kés~ítés dátumát feltünte_tjük.
709-es gyógyszertár munkaközÖssége
- Gyako~latb3ri _a legjob_bar1: be_v'ált _Pilllla-alakítóany'ag; a
faex spiss.- Az·.-anyagraktártól beszerzett :· 'Pilfaex•sz~d--· nem
sz~r~tünk dolgozni, ·mert nem- egyrtemű,': .s:zemcsés;:hígabb és.
sűrűbh réte'gekre válik szlt, s.· ezért inkább házilag állítjuk
azt ·elő~ 300 g- élesztőt éldöl'zsölünk'l- 90_ g glicerinl1el~--:majd
hozzáadunk 300 g egyszerű szirupát. Az ·elegyet ·zOm~nc·
vagy- ·porcelántálban, azbesztlaporr addig melegítjük,_ míg
mézsűrü_re bepárolódot.t. .A i;>epárlás,:fokáriál- figyele111be -kell
venni, hogy ameleg állapotban tÍlég·esetleg'.folyós készítmét?-Y"
-kihíHéskor egésZen megmerevedik. ·Ezért ·a·bepárlást--:idejében·'
~e kell., fejezni_;:-_ Piltda~készHésekor- a _faex·-szel öss~egyúrt- ·
n'lasszát néhány-_-_csepp ,'glicerin hozZáadásávaL tehetjük kép_lé~ennyé.
·
·.
.

JŐDTINKTURA + SZALJÓLSAV
EgY.kartársunk --hívta:jeL-fii)íelft1üi1ket_.arrá, ~ü_gy·_'Okiiri!iitavételezés-alkalmáValeiviU·alkoh?lóS,jódOldaféS-szalicil- .:
sav. keveréke ellen·-kifogáS:-t errieltek,-I!lett-:az--oldat--jódtadaima
az elöírtnál_kisebb volt. Utánajárva·a_.kérdésnekkitíínt, ·hogy
a fenti keverék- szabad· jódt~ftalma ·csökken. Minthbgy nálpnk
is gyakran előfordul hasonló~ receptformula, néhány soroZat•
vizsgálattal ellenőrizni akartuk- az elmondottakat~ SoL jodi
és -spir.-·s_alicyL egyenlő mennyiségű· -keverékét, vizs·gáltuk ·'
több- alkalommal és kitűnt, hogy a közvetlen elkészítés titán
. megtitrált folyadékban a.---,teoretikus- irtéknél .kb.- ,:10%-~-k-2.1-,
kisebb·a-szabad jód-tartalom. 24_· óra n'lúlva a· cSökkeriéS ~b.___ ,
20%-ra emelkedik. Ezen időn túl a jódtartalám ~Han dó ma~
· radt. ~rd~ke~., ha _ ajó4ot -kal., jod,-al yittük olda~b.a,_Hyén ,-.
csö~kenést riern; észlel tünk .. ·_ IdOhiány- miatt eddig· meg _ iieni--"
állapítottuk meg: v~jjOn a-esökk~nés_ mértéJ.<e -~jód~ 'illetve
szalicHsav koncentrációváltozásával ,van-e ·összefüggésben~
SZDSZPENZIÓ
vasárnap_-d.élután-a köVetkez'ö reseptet -hoz:
•

'>-

,

·
-A 709-es gyógyszertár munkaközössége által felvetett
szakmai problémákra vonatkozóan véleményemet az aláb~
biakban foglalom össze :
.
.
.L Az etilmorfin-szevenal oldat készítésének technológiája
a leírt módon helyes, mert az etilmarfill vizes oldatátJak
sziruppal való elegyítése csökkenti a sókoncentrációt és ezáltal
reduk~lódik az. oldott anyagok kicsapódásának veszélye is.
2.- A köz01t .kenőcs-előirattal k-apcsolatban indokolt a_
30 grammnyi, tehát aszilárd alkatrész összsúlyának három'*
szorosát venni- az_ olajból, _mivel az, orvos lágy kenöcsöt ren·
delt : misce fiat unguentum molle.
·
3. A szemészeti oldatokhoz felhasználandó desztillált
víz kiforralása feltétlenül helyes, mert ezzel-csökken a fel~
használandó víz szénsav-tartalma. A szemészeti olda,tna~
~zohidriásnak kell lennie a könnyfolyadékkal, ami annYit
Jelent, hogy azoidat ph. ja 7,2 körül mozog. A szénsav eltávou~
tá~ával a desztillált víz savasságát csökkent jük. A kiforral t;
egynapi használatra előkészített desztillált vizet célszerű
gumikup~kkal ellátott (patent) üvegben eltartani-, hogy
védjük a' levegő káros behafásátóL ·
4. A házilag elöállított pilula-alakító anyag, rnivel
friss k~~ítméri'y, a gyárival szemben bizonyára egyneműbb
és nem szemcsés, és ez felhasználását indokolttá -teszi.
5. _A_ jód-szalicH -oldat kérdésével nem kívánok .foglal~ ·
kozni, mivel_azzal kapcsolatban riiás helyen már állástfog-:
l~ltunk.

6. A kéninjekciók előállítására vonatkozólag a gy6gy~szertár -információja megfelel a valóságnak, miszerint az V.
gyógyszerkönyv szövegtervezete szerint csak O~ l savszámú.
Olaj használható fel injekciós készítmények előllítására.
A IV. gyógyszerkönyv a kérdéssel nem foglalkozik, így a
szKób'a nfotrgó gyógyszertárnak, amennyiben az érvényben levő
0 1.- 11a ározat követelményeinek megfelelő minöségű napraSU.lfur _pp. o 20
forgó olaja volt raktáron. a készítményt expediálnia kellettQI. __ helianthi1l Q~ O~
volna. Nem értek ellenben egyet a 709. gyógyszertár munkash~riHSá: · ·· ·· - --- ·
közössé~ének azon megjeg)iz;ésével, hogy az Issekutz·k<?nyvre
Az orvos kezéhez.
való hivatkozással -feltételezi. hogy a· készítmény inger' terápia célját szolgálja-, s igy az olaj magasabb savszáma
t.·~~~Jl~~tl ~f/~~!~~~ inásik, állandó,_'ugyelefes_,,gyógy.•- nem jöhet számításba, mert a készítmény -úgyis gyulladást;·
l_~
. sze~pelt,, ,de:_ a fél ·megem}Jtette. lázt,- fehérje-szétes.ést okoz. és ezáltal- hat. A gyógyszer ren~,
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A GYÓGYSZERÉSZ
d~}!etéiétÖJ, '_ f~tb;sznÁÜisálÓI függeÜe~41 i:·-_g_y6g-~sz~~i~:e~_:__
· minden ·:esetb_en. =~ gyógyszerkönyvi ~követelményekneK--meg~_
felelő: minöségü alapanyagokból ~ technológiai, szaQ_ályók
figyetembeyételével, a lehetö--legjobb minöségü .gyógySzert
kell-expediálnia. A felvetődött problém;i :megoldására_. --a -~-ál~
lf!l.ftt'központja ·máris intezkedett. A ·_vállalat galenusrlabotá...,
tóri~ma savt~lanított megfelelő rnertnyiségü _ napr~forgó-..
'ola jal,· és el. fogja látni a nagyobb gyógyszertárakat .in jek. - d&_ célra is felhasználható olajjal.
._- ,.
. ·
Zalai Károly dt.
. A SZEPTEMBERI SZERKESZTÖBIZOTTSAG
ANYÁGABÖ!...
.
.
Egyik legfontosabb· probléma. a gyógyszérész s_zempont:--. jából a fizetések kérdése. Mi gyógyszertári dolgozók örömmel
üdvözöljük pártunk .és kOrmányunk ár1esiállítá5i irttézkedé-seil Nagyon_ sok- közszükségleti cikk. olcsóbb lett és _így-;_sok
megtakarított forint jut -oda, ahová eddig nem jutott De- a
mi _·problémánk nem áll- meg 'itt. Mi,. vidéki_ gyógySzerészek
kérjük a kél- fizetési- osztály megszüntetését. A szocializ_mus
építésével ugyanis_-·megszünt _a város és- a falu kő~ötti át/- kJ!lönbség, és jelenleg az a helyzet, hogy a nagyobb·városokban
a ~olgo~ókolcsóbhan jutnak hoZzá a-közszükségleti cikkek~~),
rhint a_jalusiak. Ezért kérjük a _fizetésekben ·a 90% sürgős
megszüntetését és az egységeS fizétést. Kérjük az éjjeli inspek~
ciós_díjaknak és.készenléti díjaknak-a felemelését, mert ha.inás·
ilzemeket veszünk alapul, azt látjuk, hogy sokkal jobbat!

díjazz~k,

mint nálunk,

Beszéin~·~nk~~k~el~I~i~;~~~r~t;~~i~~~

tom, hcgjj-a

ként. tessék
mítják,
Szátnítsák a
mert patikusoK

Megemlítem ·a mükö<lésilnkkel
is. A gyógyszerész
sokkal több alk,aloinin.il;
vagy assziSztense. Ott
nagy része tbc
De a patikus, arnikor

betegtől,

tud~~~~~.~~~~Jl~!~l~~~

egyáltalán
nemígy
másféle fertőző
beteg,
kitéve. Épp ezért kérjük ,a
gyógyszerészek részére is:
A -gyógyszerész-Vállalatok ·más
csináljanak kiállításokat, a még ma is
désére. Ezt úgy képzelern el,_ hogy az·
sablon kiállítási anyagat készít és ezt
felelöszemélyzettel, ahol épp a kiállítást
jól lehetne aZ állategészségügyi cikkeket is;
közönséggel, -·különösen vidéki.. viszonylatban·. PL-,
kenöc_s használata 'rriilyen .fontos, hOgy. rniriél' jObb
bőrt adjanak gazdái~k népgazdaságunknak
-

.

.

Adatok a jódos szalicilszesz hollllásáról és vizsgálatá
I r ta : Dávid Ágoston

.. . · A 2! 03.,as gyógyszertár közle111éllyében igen
értékes munkáról és vizsgála tról stámol be.
. • Közel egy esztendeje mintmrételeztem ·többek
közölt .•. az említdt összetételű készítményt is
és azt tapasztaltam, hogy a rendeléskor készítettek,
kivételével alig felelnek meg a követelményeknek, ·
Nem helyezkedhettem:. arra az álláspó(ltra, .hogy
bizonyára helytelenül készitették el, vagy más ·
siubjektív körülmény okozza, hogy sok jódos
$zalicilszesz oldat nem felel ,meg a követelmé.
az. aránylag sok nein megfelelő
nem egyeztethető össze.a más tekintetl"':.::>•. "'~" számtalanszor.· tapasztalt szakmai fellendülés
'tényével. ·•··. · .
.
.
· •.. · Az a megfigyelés, hogy az »ex tempore« készített oldatök megfel<;lőek, csupán a. készletben ·
tartott régi törzsoldatok nem felelnek meg, vezetett•
arra, hogy az oldatban egy eddig tisztázatlan és
nem
bomlással kell súímolnom.
·
... ezzel . . kapcsolatos, ..vizsgá, . .,
be, válaszként Gruber Alafos
közleményére. Előljáróban megjegyzem, hogy. a
jódos . szalidlszcsz-öldatok minősítésénél mind . a
szabadjód-, összjód-, mind a szalicilsavtartalmat
figyelembe vettem.
.
A szeszes jódoldat bomlásával az utóbbi
időben Simon Gyula (l) és Kedvessy György (2)
. foglalkeztak Szerzők a jód és alkohol redoxrendszerében-Iejátszódó változásokat figyelték meg,
Ezekkel a változásokkal tehát behatóbban nem
íoglalkozom. Meg kívánom említeni a. helyes
gy~korlat érdekében, hogy ezeket a. bomlásfolya,
matokat bizonyos esetben a . fény, kismertékben. ·

ugyan, de kedvezőtlen. iráilyban hl>l.olvásol
fényhatás kérdésének tisztázása· tmrábbi
Vizsgálataim első részében a sötét és
helyen tartott jódos szalicilszesz oldatban
mányoztain a bomlás mértékét. . E célból
mices méró1ombikba jódott.. !és~s·Jf~~li:i~s;r'~j
be, .majd legtöményebb s:
Ezután az oldat egyik felét vu.a~t>S.
pedig ·sötét helyre tettem.
határoztam meg az oldat jód
mát. A j ód tartalma t
mellett O, l n tioszulfát, a
pedig 0,1 ·n nátronlúg-méröoldattal,
indikátor segítségével határoztam meg.
ményeket az alábbi táblázatba foglalom
Táblázat

Készítéskor
2 . . . •. •. .
4
6 . . •. . . .
. 22 ...... : .[

2,669

3,2632,954
2,907
2,865
2,660

Amint a táblázatból
fokozatosan csökken és a
nő. A bomlás különösen az
A második napon már 10%
nést .figyelhetünk meg.. A
Iagos. növekedése abból· adódik,
kötésbe kerülő jóddal egyenértékű lii<:Iro~(é(li

"m<elv,et nátfon!Ííggal Útrálya siljlicn'
kL Ilyell .nagyfokú bomlás miatf
jódos.· szaljcilszesz oldatót ne111 ta(lá.
· is s~alicilsa~yal egyiitt keszletb.en
·
· ··· Különösen nein tanács(ls; azért, • mert
a szalicilsav is bomlást szénved. Erre a körülményre
a továbbiakban visszatérek.
·
A jódos szalicilszesz oldatok .vizsgálatánál
felmerül a probléma, hogy .végere(iményben hogyan
d~~~~~~~~~ÚEel, hogy mellnyL jódot és. szaliciisavat
.j
eredetileg a készítmény.
megoldásnak a következő
• ~~~~da~~:~:~z~~ · módszer muta.tkozott : 300: inl~es
·. •
. parafadugóval ellátott) Etlénméttem 1-2 g vizsgálandó anya-

szulfát oldátfal lekötöttem a szabadjódot. Ezután
az oldatot kevés vízrel hígítottam, majd az alkoholt vízfürdőn elűztem. A lehűtött oldatot rázótölcsérben kloroformmal kiráztam. A kloroformos .
fázist szárított nátriumszulfáton keresztül szűtve
víztelenítettem. A kloroform bepárlása után kapott
maradékot nátronlúgban oldottam; majd savanyítás után ismét kiráztam. A többszöri kirázással
kapótt, karbolsavszagú, színtelen kristályos anyag
olvadáspontját meghatározva azt tapasztaltam,
hogy 124 fokon már megsüppedt, 127-145 fokon
pedig megolvadt. Az anyagnak nem volt jóldefiniálható olvadáspontja, szemben a készítéshez .
használt »pro ana!.« jelzésű szalicilsavval, melynek 1
Op-ja 157° volt.
.
, ·
.
·Ebből
az
adatból
kiindulva,
világos
volt, hogy
~~:~f~~;~~:~~~n~:él[!k~ül addig,
O, l n amígaz
ti oszulfát
mérőölöattal
utolsó
csepptó1 a jódos-szeszes oldatban. a szaliciisav bomlási
válL Ezután fenolftalein i!ldi· szenved. A szagáról felismerhető karbolsavszárma- '
kátort
hozzá, ugyanezen oldatban határoz- zékot kvalitative úgy mutattam ki, hogy az eredeti·
tam meg a savtartalmat O, l n nátronlúg mérő szalicilsavval parallelben készített azonos mennyi·
oldattal. Savmérés után az oldathöz IOOml vizet ségű és töménységü oldatához ugyanannyi brómosadtam és 8. .csepp I,paraetoxikrizoidin mellett vizet adva figyeltem a változást. A karbolsav
0,1 n nátronlúggal úgy lúgosítottain. meg, hogy ugyanis gyorsabbán reagál a brómmal, · mint a
a mérőoldat l cseppjétől az oldat a narancssárgából szalicilsav. Ezt a jelenséget észlelhettem a jódos ·
éppen a. citromsárgába csapjon át. Ezután 0,1 n készítményből izolált szalicilsavnál, oldata·ugyanis
ezüstnitrát mérőoldattal addig titráltaiJI, alJiig pillimatszerűen zavarossá vált bróm hatására,
'l halvány. meggy.vörösszínű ol dat ~gy csepp mérőmíg a borniatlan szalicilsav oldata csak hosszabb
91datfeleslegtől éppen sárga színt .öllöff. .. A leírt
idő után kezdett zavarosadni a kiváló tribrómmódszer alapján három különböző töménység(í · fenoltóL
Jód és szalicilsavtartalmú oldatot vizsg~ltaiJI. Céloin
Vizsgálatom eredményeként tehát megállapíaz volt, hogy némi összefüggést talál jak az »eltű(lf«
tottam,
hogy a szalicilsav jódos-szeszes oldittban
szabadjód és a. inegnövekedettszalidlsav!ar!alóril
dekarboxileződik.
·
·
.·
között.
A folyamat további igazolása céljából meghatá··· .··.·· Azt tapasztaltain, hogy·az eltünt jód -és·a sza~
licilsavtö.bblet közölt kvantitatív. összefüggés alig roztam egyrészt az izolált szalicilsav karboxilyan. A készítéstől számított .első héten még inér- csoport tartalmát, másrészt a jódtartalmát
A karboxiicsoport meghatározásá( két módon. ·
hető a szabad jód, összjód és a szalicilsavtartalom.
A második hét után azonban a bemért jód és sza: hajtottam végre. Egyik részletét visszafolyóshűtő
Heilsav mennyisége nem rekonstruálható.• Elmón, alkalmazásával ecetsavanhidriddel acetileztern
dattak alapján tehát k~t }lét .után .a jódgsgzalicil-. azért, hogy a jódatomat tartalmazó karbolsav
szesz oldat mennyiségileg nem értékelhető; .Ennek megnövekedett aciditását csökkentsem, amr a
okát a szalicilsav bomlásában kellett keresnem. meghatározásra zavarólag hat (a fenolas hidroxil
FigyelmeiTI tehát a készítményben lejátszódó bom- hidrogénjét ugyanis szomszédos gyökök mozgé.
konyabbá, savanyú bb karakterűvé teszik. Az ilyen
lási folyaiJ!atokra terelődött: ·
·· · ·•
· · .· ·. ·.
..· .· Miller {3) szerint a szaliéilsav jóctos alk()holos csoportok pl. acetilgyökkel blokkírozva savas .kaolda.tában főzéskor 3~jód-szalicilsav, 5-jód~szalicil rakterüket elveSzítik). Mind az acetilezett, mindaz
sav, 3,5,dijód,szalicilsav képződik. Hasonló meg-· ecetsavanhidriddel nem kezelt anyago! alkoholos
állapításrajütott Lautemann {4) is. A jód és szaH- oldatban O, l n nátronlúggal fenolftalein indikátor
eilsav között. higanyoxid hatására' lefutó re.akció- mellett megtitráltam. Mindkét anyag karboxilval Weszélszky (5), a"!ká!i hatására lefutó reakcióval csoroorttartalmát az elméletileg kiszámított érték,
pedig LauMíiátrn (6),·· Kíikuté'(7), •1\iimt11eréiF Beft' nél kisebbnek, 25,7, illetve 26,4%-nak találtam.
Ez annyit jelent, hogy a szalicilsav 20-30%,a
zinger (8), Messinger, V ortmann (9) foglalkoztak.
További mun,l<ámban .a. jpd és· szalicilsav .. között · dekarboxileződött.
· állás közben lejátszódó folyamatokkal foglalkozEzekután a bomlott szaHeilsav szubsztancia
tam azért, mert. eddigi vizsgálataim alapján úgy jódtartalmát határoztam meg. Egyrészt Liébig
látszott, hogy egy egészen· mástermészetű. bomlás- kalciumoxidos, másrészt Piria-Schiff nátrium•
folyamattal állok szemben, mint amilyeneket fenti karbonát-kalciumoxidos izzítási módszerével. . A
szerzők leírtak. Az irodalombán szereplő, ·idevonatkellően kiizzított anyag sósavas oldatában Winkler
. adatokkai ugyanis kellőképpen nem érte!Ítiez- klórosvizes módszerével határoztam meg a jóda Jelet1ség, hogy a. szali~ils~Yill :JJt1;í.rJsmetc tartalmat. Azt tapasztaltam, hogy az izolált
módon
lehet· mennyiségileg értékelni. szubsztancia, szalicilsavmolekulánként 1,07 atom
~iz:s~\~~r:rirt~=~'tj az oldatból .izolált szalicilsavat jódnak megfelelő mennyiségű jódat tartalmazott
mer..i. Az izolálás! a követke:lőképpen A jódfelvétel folyamata nem egységes, több irány•
vi!geztent: ·frissen készített tömény nátriumtio~ ban megy végbe. A bomlásfolyamat · tisztázása,
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A
A mi mozgaHnunk Ie2na,zvc•bb
nyilvánosságát nem
helyen formálisan kezelt,
_· ·. Osszefoglalás :_ a jódos s~alicilszészoldatok honitását
verseny'igeíi nehéz helyzet
vizsgálva· megállapítottam, hogy abban a többnyire ismert ságot, mert negyedéves
-jód:$lkphol · egymáSrahatásábói- eredő.:-:_ bomlásfolya~atok:Qn · mozgalom ménetközben kialakuló
kiVUI, a· jód és szaHeilsav között ·is:"";egy eddig _ismer~tl_en
mindenkit magával ragadó verseny
" bomlásfolyamat inegy végbe __ Hosszú állás. után a szaHeilsav hiánya törVényszerűen az értékelésben In!llat:kÖ:tÓ
egyrészt dekarboxileződik, másrészt jódozódik. A. szaba<l nagyob!:? hibákhoz vezet.
jódtarta1om csökkenésében, a 2103-as számú gyógyszertár
megállapításaiv-al ellentétben; semmiféle törvénYszérüséget
határterülete az újítás. A
~nem :tapasztaltaffi. A- bómlásfoly_amatok csupán -kvalitative
A szarOsabb .a ·
újítási-rnozgalom
azonosak, kvantitatív. szempontból azonban a jód-szalicH kenyítöen irányítja
aránytól, fényerősségtől stb. függöerr az adatok különböznek.
ban egyes kimagasló
Helytelen tehát a gyakran előforduló ilyen vényeknek m_egfeldö vannak. A munkának-ezt a le'ndítő
jódos: szalicilszeszoldatct szalicitsavval egifüti készletben tartani.· szertáraink is adminisztr~tív
· A szalicitsavai célszerű rendeléskor _oldani. '
·
táraink nem vezették be -azokat azz ,:;1);~7,'~1~!! _észs:terihi~
·:- Igyékeztem ebben a munkámban .a -témát érintő -pro~
ket, amelyeket' a saját anyagi e1
~féinákat némileg tiSztázni ,mely remélhetőleg kismértékben
megjavítására megvalósíthattak
sikerj:Ht, és íg-y a gyógyszerellátás- megjavításának is része~
sem vitelezték ld ·azokat az úFtásokat,
-·séVé ·váiha:Uam ... .
_
célból fogadtak eL
szakmai területen mutatkoznak a
Irédalain: I. Simon Gyula: Gyógysz. VII. évf. J2. sz.-;
gak. Szakszervezeti ala~zerveink
'2. -Kedvessy György: Gyógysz. VIII. 'évf. 7. sz.; 3. Miller:
nem gazdái a mozgalomnak. Nem
_
nem
· l:.iebigs Annalen der Chemie 220, 120; 4. Lautemann: u.-o.
kézben a munkahelyek ádottságait, a hiányosan
120, 301 ; 5. Weszelszky: u. o, 174, 103; 6. Lauiemann;
bizalmi hálózattal nem tudják mozgósítani, nem
u. o. 120, 300, 310; 7. Kekute: u. o. 131, 226, 227, 229, 230;
8: Kammerer, Benzúzger: Be'ric9te der Deutschen Chemischeu és nem segítik- kellő mértékben a dolgozókat e<"Hl!V
fela·dat elvégzésére. MozgaliJlunk
Gesellschaft ·t I, 559; 9. ·MeS'iinger, Vortmann:. u. o. 22,
bélyeget gyógyszertáraink .szakmai
23, 21.
A kiemelkedő ··

· valamint a .bomlásterrriékek identifikálása további
célo.m. ·
·
·
··

érte~~emi~be~n~:v~e±Jt~~~1~~~,~~~~~

SZOCIALISTA
. EG~SZS~GtJGY~RT· MOZGAlÖM
A BUDAPESTI

a

'

A. Liquor ammoniaeanisatus ammonia tartalmának
vizsgálata és _javaslat azonosérték ű, tárolás közben
·
nem változó készítmény bevezetésére

lánosságb9-n ""';;;~~~~bb
ugyanakkor a
fofgalom-minimumon
nappalosok,
murikát

n

Il.

GYÖGYSZERTÁRHÁLÖZAT NÉHÁNY
.

IDOSZERű KERDÉSE

. __ Pátttmk Kö~Ponti Vezetqségéflek ltaÜf:oza_tai, ;], -~~r~án_y
-gazdaságpolitikai programmja;-- a SZOT_ elnökségi ülésének
irányelvei új feladatokat tüZteka »Szocialista Egészségügyért«·
mozgalom, .az egészségügyi .dolgozók munkamegjavító tömegmozgalma elé~_
-· _
-_
. .
, A »Gyógyszerész« szepternberi szári:tában -_Kádár Tibor ~r.
országoS viszonylatban számolt- be a gyógyszertári.. »SZO·
cialista Egészségügyért«-mozgalom célkitűzéSeiről és ·ere~
r:hényeiről, én a budapesti hálózat néhány. idősZerű kérdéséVel
foglalkozom.
·
Második~-negyedévi· versenyszakaszunkat július l-e -és
15·e között Zártuk le és értékeltük .az-elsönél általánosságban
~20%-kal jobb eredménnyel. Különösen megnövekedett az
é1eilj-áró, az első-kategóriába sorolható gyógyszertárak Száma.Az _-első_- negyedévben- 3, a rnásodikban_23 ilyen gyógyszer-:
~~-'-' - · f~runk v ól L- E;:ek a számszerű ei-edmények a gyógyszertári
ritunk a áltálános színvonalerrielkedését-. mutatják, de .. _nem ·
fedik fel egészségügyi és versenyszerve~ő munkánk hiányos~
ságait. A számok .által' mutatott ·»eredmények« jóval 'túl..:
·- szárnYalják a riiunka. minőségi szintjének valóságos emelke··
dését. Ez részbeh arra mu_tat, hogy" a _verseny -értékeléséből
·'-"~,-- ~hiányzik- az- egyöntetűség,- másrészt pedig- arra~- _hogy moz:
g31munk külső. eiienőrzési és 'értékelési formája, a versenyláp
e1avt!lt, a ll pont nem tart lépést a -munkamegjav~tó·mozga·
;;.n~,.~'- .JQ.ffi.~és_..a_, _ sz;lkinai .. munka:..egy.r.e~ iokoz_ódó-.. kö.veteltrtén)f:eiv:~:.;_.,
A-különböző értékelő szervek, szakfelügyelők, szakellen~
őrök és szakszerVezeti bizottságok élle"riőrzési. tevékenysége
.még korántsem jutottel_azegyüttműködéshez, a tökéletesen
megnyugtató heJyes édekelés -biztosítására. Egyes üzemi ·
bi~ottság_ain4 még mindig nem melitesek a _sovinizmus .szelle~·
métöl:
.
..
.
Az ipari munkavei"seny alapját az üzeniekben a negyed.
éV~s: -tervek alkotják -'-- részlegekre bontva !ervismertető
_értekezletekep kerülnek a dolgozók elé. Ezekre a lebont()tt
és megtárgyalt tervekre _épülnek a dolgozók -kötelezettség~
váJlalá~ai, a~ egyéni terven túlmenő teljesítmények.
·- _Ami Viszonyl11tunkban· vállalati tervismerte~ö· ért~ke~·~
letek riin-ésenek. Ezeket némileg a gyógyszertárvezetői ér-te~
kezJetek pótolj8k. M~ndenképp_en fontos pedig, hogy a köte:lezettségvállalások _·általános- szakmai kérdésekkel- fQgla}kQZ·
zari_ak.

sére. El kell mél)'ítenünk, áiiandóvá, intézményesSe kell
tennünk kapcsolatainkat az orvosokkal, elsősorban a gyógy-.
szerellátás megjavítása-_ érdekében, de abból a célból is, hogy
a tapasztalatok kölcsönös kicserélésével- ismereteinket állandóan gyarapítsuk, főként az új gyógyszerek- és gyógyító
. eljárások területén. Fel kell karolni, tovább kell vinni az alitl·
ú)ítási felelősök- beállításával-:
ról jövő kezdeményeZéseket. Krémer György gyógyszertár~
kei:Iy kapcsolatot a Vállalat és a
vezető javaslatára be fogjuk vezetni a társadalmi ellenőrzés
Fokozatosan.el_kell-érnün15:, hógy a
rendszerét, annak megakadályozására, hogy bizonyos vények
elfogadott újításokat· minél
elkészítését egyes· gyóg')~sZertárak indokolatlanul, helytelen
meg munkájuk megkönnyítésére,
teljes készletkiképzés miatt vagy kényelemSzeretetből megtagadják
lására .. Mindazoknak a szabad
Versenymozgalmllnk általános, -tartalmi célkitűzései
épségbentáftása es kihilszTiatasa
az alulról
fennálló szük
felszínretörö ötletek jelentenek,- de előre megadott ;fel adatok· közé- azok a feladatok tartoznak, amelyek
kal i~ irányítani kell az újítási tevékenységet._ Ezeknek ki- kereszimetszetek (munkaeröhián"y) áthidalásával, ill. leküzdé~
sével (munkaszervezés), a kapacitás jobb kihasználásával,
.dolgozása.--is a versenybizottság · murtkái közé- tartozik:--:
a szakmai képzés és önképzés állandó emelésével, az újítás
Ezeken túlmenő célkitűzéseifiK :
és tapasztalatcsere általános bevezetésével, a bárhol jelentkező
VersenYmozgalmtinkban _ai ·eddiginél . jóval nagyObb
hibák konkrét feltáráSával és kiküszöbölésével, a dolgoZó
mértékben ki kell domborítanunk szakmai· munkánk- l<:öz-.
lakosság egyre. növekedő anyagi és kulturális igényeinek
egészségügyi _-jeUegét. A kiszolgáltatott gyógyszer ·níinösége
kielégítésével - a mind jobb gyógyszerellátást szolgálják.
mellett rilesszémenöen törekednünk kell a gyógyszer-expedíció
biztonságára. ~ gyógyszercsere lehetőségének · megszüntetéSzentmiklósi Pát

2*án
zott a
galmának
és· a
ben -a következő határozatokat hozta.
l. A Gyógyszerész Albizottság mellé öttágú veJ·s'"'yb,'zO#

ságot kell szervezni.

1

öttagú bizottság szervezésére az_ért volct! f~:r.~:f~;~~;!fi
hálózati verseny irányítását és ellenőrzését, !!
n1unkafelelös, egy személy.-kellően nem
senybizottság állandó feladata; hogy a v"'"""' """"vlJK
valamint a Gyógyszerész Albizottsággal
éni~~~~~~TI[t
sek alapján a köteleZettségvállalások főbb ir
dolgozókkal körlevél útján
· További ;~':stim
tűztük a versenybizottság
készítsen ü
jelenlegi munkaversenylap
2, A hálózati verseny

A fenti vizsgálat adataiból kitűnt, ho.gy a
Liquor ammoniae anisatus bomlása kb. 50% -kal
nagyobb azonos körülményekés azonos idő alatt,
Iriint a Liquor ammoniae. bomlása. Ebből azt a
következtetést vontam Ie, hogy a Liquor ammoniae.
anisatus-nak azon alkotórészei köiül, amelyek
a Liquor ammaniae-ban nem szerepelnek, a ·bomlást
elősegiti ·valamelyik. Ilyen alkotórészek az Oleulri
anisi.és azalkohoL l\övetkew vizsgálataim ezeknek
a szerepét kívánták tisztázni.
Az Oleum anisi főalkotórésze 80-,---90% anetol,
ezenkívül kevés ;\nizsaldehid és metilkaviko.I (esz'
tragól). Regi, állott olajókbári miniiriáfis merinyiségben ánizssav is előfordul. Levegő és fény hatására az· ánizsaldehid és. nagyon <ho.sszú ideig tartó
behatás esetén az anetol · is (ez utóbbi· megfelelő
minőségű ánizsolaj felh!lsználása eseté'! elhanyagolható) oxidálódhat ánizssavvá, ez pedig seml~ge
sítve az ammoniumhidroxidot, az ammonia-tarta'
lom csökkenését okozhatja.
·
OCH•

. QCH0

l

l
/'-.._
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l

l
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-·--->-

CH CH-CH0
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lJ~

1,po·
C-H·
Ánizsaldehid

OCHa
l

. ll
/'-.._

'--- /

.
1 ,po

C-QH

Anizssav.

. Arranézve; hogy az ánizsolaj mílyenmerték~
ben működik közre az ammaniatartalom csökke'
neséberi, két kísétletsoro'zátor végeztem. Első eset'
. ben l, 3 és 6% ánizsolai"(artalmú késiítmény<iket

készítettem olyan módon, hogy az ánizso.laj meny.
. nyiségének csökkentését, illetve növelését az alko·
hol-tartalom javára, illetve rovására alkalmaztam ..
A készítményeket azonos körülmények között fénynek kitéve és az üvegeket gyakran és hosszabb
időre kinyitva tartottam eL A kiinduláskor egyaránt 2.4%-os készitmények ammonia·tartalmábari
csak akkor észleltem különbséget, amikor ammoniá·
tartalmuk már 85-90% ·kal csökkent.
Ekkor a készítmények ammania ·tartalma az '
alábbi módon alakult: l% -os készítmény: 0,29%,
3%-os készítmény: 0,24%, 6%-os készítmény:
0,19%.
A második kísérletsorozatnál 3, 6 és 9%
ánizsolaj-tartalmú készítményeket készítettem, itt
az ánizsolaj .mennyiséget a víz mennyiségének
javára, illetve rovására változtattam és a készítményeket üvegdugós üvegekben lezárva tartottam
el, fénynek erősen kitéve é~ nagy légtér mellett ·
(folyadék és légtér aránya l : 4 volt). Három
hónap után a készitmények ammonla-tartalmát
megtitráltam, és az alábbi eredményeket kaptam
·(kiindulás míndhárom készítménynél 1,83% volt):
3%-os készítmény,: 1,54%, 6%-os készítmény:
1,66%, 9%-os készítmény: 1,66%.
Fentiek alapján, továbbá az alábbi számításon
alapuló, gyakorlati példából ~,hogy ha a l}észítményben levő ánizsolajnak nagy számot véve
10%-a ánizssavvá alakulna és az teljes egészéhen
reagáina az ammoniával, akkor a kész.ítmény
ammania-tartalma mindössze 1,5%-kal (2%-ról
1,97%-ra) esőkkenne -- megállapítható, hogy
megfelelő mínőségű ánizsolaj alkalmazása esetén,
annak a készítménv ammonia-tartalmának csökkenésére számbavehető befolyása nincsen,
Az alkohol hatásának vizsgálatára szintén
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II[;, sz; táblázat

l

!

hét után

1

1

l

Lh]Uo,r ammolliae

....•....· •. ~ _.. .

9,88

: .... ~.

2,00

Uquor ammoniae aiiisati.ts

6

1,88

1,74

8

8,45

13

1,58

l
"J
l

lJ
l

I V. sz. tábláZat

l,,

AI1_1monia-tartaloin és

Az oldat
alkohol-

GYóGYSZERÉSZTECHNIKUSOK .
ROVATA
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k~t kísérletso;ozatot végeztem. Az első esetben

vagyis az oldatbarr egymással egyensúlyban ·
három oldatot készítettem az alábbiak szerint.: moniagáz, · ammoniumhidroxid, továbbá
ni.um- és hidroxil-ionok les;,;nek.
I. Liqu. ammoniae 20 g, Aqua dest. n g.
b) újab b Jelfógás s~erint : ·
I!.. Li qu. ammaniae 20 g, Sp ir. qil. 77 g.
lll. Liqu. ammoniae 20 g, Spir; cane. 77 g.·
NH 3 +Aqu."" ,..NH 3 • Aqu. ,.. NH,+ +
Az· oldatokat ázonos nagyságú · üvégekben, vagyis az aidatban arnrnoniagáz,
azonos körülmények között tartottam el, az üvege- · továbbá ammonium- és hidroxiHonok
ke,t gyakran és hosszabb időre kinyitva. Az olda- . egymással egyensúlyban.
Bármelyik felfogás szefinti ·folyamatot
tok ammania-tartalmát 4 alkalommal vizsgáltam
1Tieg (IV; sz. táblázat).
.·
·
· is figyelembe, azt látjuk,· hogy abban
A második kísérletsorozatban O, 33,3 és 66,7 tényező a víz és annak rnennyisége.
súly % alkoholt tartalmazó, oldatokat készítettern ezt növeljük, az egyensúly a felső, ha cs~;k1eit!]u
és .azokat lezárt. üvegdugós üvegekben tattottam az alsó nytl irányába .fog eltolódni.
A Liquor arnmoniae anisatus-ban a.· ;v~;í;z:;,;;Sit;~
el, ammania-tartalmukat négy· hetenként vizsgály11
meg (V. sz. táblázat).
. nyisége az arnmonia-tartalornhoz "
.... ;••;AJY,, ~s: :V,s;::, t:í bl ~zatPk lidataiból. xJ!ágosanc .. ugyanannyi
az alkohol-mint
mivel
a a vízzel
láts~ik, hogy az alkohol~tartalornnak jelentős be".
- ennek hatását lerontja.
folyása van az 1ammonia-tartalom csökkentésére; ezzel megindítja az
·Az alkohol hatását a kémia és a fizikai-kémia· irányába· való eli'olé·dá,;át
a már
szempontjainak egybevetésével lehet megmagya- a hidrát és hidroxid képződését,
rázni. AmikDr vízbe ammaniagázt vezetve Liquor levőket· is megbontja és így. az egyensúly
amrnoniaet állítanak elő, a készítményben az alábbi dását továbbfokozza. ·A vegyületképződés
és ammaniagáz között ilyen módon a mi1Gin1álisr
folyamatok játszódnak le:
·
·
szarul vissza. Ebből' az következik,
a) régebbi· felfogás szerint :
mert a
NHs+H++OH-..,. · NKí-+öH'- · >-NH,OH Dalton-törvény,
fokozottabb mértél<:b.en
rnennyiségecsak
oldva
lesz a
l .1.
azt jelenti, hogy sokkal
y l
gáznak kell a Iégtérbe. difl'un•1álrlia,
H,O

Liq~~o;r~~~l,;~~~~~;:~!

~íi~J~~;1~~~~~

l

li

. · A gyógyszertárf dolgozók müködési ·körének ~zabályozása.
tárgyában kiadott 3.170~9fll (1950.) VI !l. 2. N. M. számú
re~delet 2.,--._bekezdésnek c) pontja ·megállapítja, hogy a

ji
.l

gyogyszert.án szaktanfolyamot végzett technikusok adminisz,..

V I. sz. lábláZat

l

tart.

·j
SZAKMAI ÉS ÜGYVITELI ADMINISZTRACIO

62.
78
88

AmmOnia-tartalom és csökkenése (%)
8 hét után
12 hét után4 hét Után

.

sz~zalék

..

sz. lábi'azat

'i

0,89
0;52
0,28

.

kiindul'-·!
kor_
·

százalék ' _·
33,3 súlyszázalék
66,7 súly-

l

50,5.
70
'
80,5 l

1,10
0,70
0,44

l
l

l

_ tr!'t!v.~éren a. k~vetke~ő munkákat végezhetik: a mérei5könyv,
k~bi-toszerny-I!Vatltartas, a vizsgálati napló és a laboratóriurpi
..,_. Ammonia- ., Amni.ohiakonyv vezet~~ének kivételével, a gyógySzertári ügyvitellel
A· vizsgálat idöjJ_ontja:
tartalom·-%
v~szte~ég:-%
kapcsolatos osszes egyéb tanuivalók (taxálás számlázás·
könyvvitel ellátása).
'
'
j\._gyó~Y?_;ertár müködésében igen fontos szerepe van 'az
. Kiindu1áskpr .•. _.• _... ·
admtmszt;actop~k~ m:_Iynek előírásos vezetésétől és poptos
-l ·-o:.....I$.
·Lhétután,;c.'.-;·... .
a ~s' · adatszolgaltatasatol fugg nemcsak -a gyógyszertár üzem~
.\,94~1',90
2 hét után: ......... ..
menete, ham:m az e&y~s vállalati_ központok ügyvitele és
3 hét után ......... ;.
!,84'-;-1,78
8 :..... ll
~z?n
~eresztv} .!l- .s~ostahsta -gyógysZerellátás egyre növekvő
4 hét után .. ~ ..•... -.
1;75~1,70
.12,5--15
Igenyetnek mmel tokeletesebb kielégítése is.
5 hét után .. _._, ...... ,. 1,65~1,59
. 17,5-20,5
A fent ismertetett tendelet vontkozó fejezete két részre·
6 hét után ..... c .. ..
1,54~1,50
. 23 '-:cc2S '
bontja· a gyógyszertári- admillisztrációt : szakmai adminisztráció és ügyviteli adminisztrációra. A -szakmai adminisztráFenti táblázat. adataihoz .J:tozzáfűzöm, frogy ci_ó~ úgym.~nt a :néreg~önyv, kábítószernyilvántartáS, Iaboratonm~p. konyv ~~ a VIzsgálati napló vezetése a gyógyszertár
abban az esetben, ha a készítménvt rninden ki~ vezet~]
enek Illetol eg beosztott gyógyszerészeinek munkakörébe
nyitás előttösszeráztam, a veszleség eíeinte nagyobb tartozik. _: · Ami a g~ógys~ert~r .ü~emViteH adminisztrációját .illeti ..
lett, később megegyezett a fenti adatokkal. Szepesv
hasonló kísérlete 14 hét után is csak 5% veszteséget abban a techmkus es penziaros kartársakra .hárul ez a fontos
Ezzel tehermentesítik a gyógyszerészt és hozzájárul' mutatott. Ennek oka az lehetett, hogy egészen feladat.
nak ahhoz, hogy az a táraasztal.mellett szalgálhassa a jobb
.kivételesen jólzáródó üv~gdugós üveget talált gyqgyszer<:_ll-átás ~:dekeit. Az ügyviteli adminisztrációs ~eeí:I
és,hogy s~íni~,töl~ött üvegbentar_tva. a készítméhyt, dok~t-.a-k~wetkezo ~ontokba foglalhatjuk:
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kezdte VIzsgalatart es azok befeJezesekor sem volt
még jelentős légtér a folyadék felet(mertaz csá]<:
a végzett 5. vizsgálatl\oz kivett rnelll'!yiség. helyén
keletkezhetett. Vizsgálati eredményeim; · megítélésern szerint; közelebb állanak a gyakorlatLélethez,
egyrészt a gyógyszertári üvegdug?s áll~áqy.
edények .·
·nem 100%-os, másreszt általác
ban 200
készítményt szaktak azokban
.

ezeket az is.
adat'oc
;~~:J~~~~~~;~;~lf~~'"t~~mJa;·;r~[tk,~ezdetben
c'sak
vett minták
eredményét, ·m~g .
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• --penz_tarlap. ke?~lese és lezárása,_forgalmi kimutatás elkészítese, regze elszamolas, egytéti és'egyéb számlák kiállítása· extrahálás- (anyagkivonatolás), árwnegren.delés, teriJkészítés,' leltár~.
értékelés, késiletfeluételek. · .
- _ .

_A p~nz,tárlap a napi készpénzbevételt és kiadásokat
tartJa nyllvan, melynek bevételi rovatába a bevételi tételek
f?rintöss~ege és a pénztárblokk sorszáma kerü\. A megfelelő
·ctkk~oport·rovatokra azért kell különös figyelmet fordítani
mert a téves bejegyzések a gyógyszertár elszárnoltatásába~
~z. egyes cikkcsopo~tok, között hiáriyt vagy" többletet eredlJ!enyezbetnek. A ktadasok_ rovatába tételesen vezetjük be a
bizonylatokat (üvegbetét, számla stb.).
. Az összesítőben a biztosítOtt tagok által kiÚzetett tériteseket vezetjük be tételek szerint. A pénZtárlapot naponta
egyszer zárják Ie az előbb említett ravatok összesítésével éS a
végössze~ek~ek az- Osszesí_tő~rovatba vezetéséve}. A -végösszeg..
nek a keszpenzzeJ_ kell megegyeznie.
·
A havi pén~forgalmi kimutatási két példányban -készíti
_el a gyógyszertar; amelyek köZűl az· egyiket a vállalat közp~>n!i~nak továb.bítja. A havi pénzforgalmi lap a fejrovaton
kJvuJ, ·.me~ y a ~ógysz~rt~r ~zárn át, hely~t és· az elszámolás
kelt~t Jelp, a .kovetke~o tablazatokat tartalmazza: készpénzelszamolas, ktsebb karesetek, forgalom összesítése laboráló
-~ap ló'. egyenlege, _orv~si utalványokTa kiszolgáltat~tt szesz,.
all6~- ~ fogyóeszkez valtozások, átvett és visszáruk és társa·
dalombiztosítási hi.t~lszámlák részlete·zése. ·
__ ... A gyógyszer!á!.ak a vállalati központok által engedélyez~tt , keretek . kozott kisebb anyagvásárláso_kra · készpénz- ·'
· kJadasokat fordithatnak. A kiadási bizonylatokat a gyógy-
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szertár ·vezetőjén~k- -"eHerlöriznie kell.- -A- napi· kiadá~okat __-á
Pf.!11ztárlap kiadási rovatába kell bevezetni; majd-.egy_ tétel-:
. -. b~n pénzforga!mi kimutatás _megfelelő. táblázatába:_·_· átvezet~i
;<:;·: ,,·.,_O:.MindeiJ, h625-ével a -kiadásokat a .költs.égelszámol4si ív:meg..
\.,-. :,;_~?-r: f~_lfjÍ{fi\rovataiba kell beVezetni.· 25-e;_:u_tán, előfQrdi.IJ:.ó kiád~
.-sökat a _gyógyszer.tárnak a váltópén~-§~zegből kell--fedez_nie.
illet-ve.l-éig, ami- nem sürgős, ·----= elhalasitani~
,. ·
A gyógyszertárak nemcsak készpénzért,_ hanem hitellJen is adpak ki gyóg)Íszert, Társadalombizto~ítási Központna:k,_ ·má_s állami váUalatoknak, szövetkezeteKnek. A társ~
dalombi:Ztosí-tási- vényeknél Hgyelemmel kell -lenni arra; hogy
alaki hibás vény ne kerüljön leszámlázásra, mert ha az ·alaki
keliékek bármelyike is hiányzik, ennek ellenértékét a Társad~IombiztoSitÓI Intézet nem téríti meg. A megtaxált és a. 15
%'_"'os térítés összegével ellátott vények tételenkénti leszámlá-zásra kérülnek. Az egyes számlákan -cikkcsoportonként,)s el
kell kfilöní-teni a vényeket Célszerű a társadalombiztósitási
vényeket naponta rávetetni a s~ámlaűrlapra,_ hogy leltároz-ás
:alkalmával- vágy hóvégén lezárhaták legyenek. A társaQ.<IlPtn-biztosítási központok és az egyéb közületek vényei azonos
reildszer szerint kerülnek leszámlázásra._ A. számlaöSszesítő
végsorait a havi forgalmi ív lnegfelelő rovatába kel~ be_,
·
-vezetni.
.
. A gyógys_zertárakba beérkező áru cikkenkén_t ~erül
extrahálásra_; -kivonatolásra. Az· extrahálást vagy leltárkönyvbe vagy . arrragonként felfektetett kartotéklapokra
célszerü vezetni. Az extrahálás adatait a törzskészlet megállapítására, a megrendelés öSsZeállí-tására és az· évi -terv.készítéshez kell felhasználniÁrut _a gyógyszertárak túlnyomó _része haVontá eg)rSz.er
rendelhet, nagyobb gyógyszertár h_ avant-a többször ü;.-- A. beütemezett - rendeléseken kívül statim-rendelések vannak.
A K/1 cikkek az előre nyomtatott·. ~rhelési értesítés'en, -á
K/2 cik-kek -síma megrendelő -lapon rendelhetők. A· -_~égy
példányQan kiállítandó terhelési ~rtesítés szövegén nem
-szabad_ változtatrii. Az esetleges téVes bejegyzést- világosan
.és . félreértheteUenül kell -kijavítani.
__
_·
A gyógyszertárnak központi- utasítás alapján éV-i anyagtervet kell készitenie; A tervkészílés az éxlrahálás alapján
.-töfténik.:A-terv tartatmazza :áz előző évi tényleges fogyasztást,
a -tervkészítés évének és a·tervkészítés_ évét követő év vár4ató
--fogyasZtását.
. · A gyógysiertárák leltározását a: leltárbrigádok vég_zik:
Miután a"Ieltározás időpontja nem· bozható előre tudomá.sára
az illető gyógyszer dolgozóinak, azt állandóan felkész:ü,lye
kell várni._ A -lel tározáskor á_ forgalmi adatokat Je kel,:x§gzí_tehi;~a forgalmi kimutatási te kell zárni, leltározás- után pedig
·,újat kell felfektetni. A leltároZásbari -a gyógyszertár· vala~
._mennyi dolgozója résztvesz. Kisebb gyógyszertárakban---köz,..
'vetlenül a leltárkönyvbe, nagyobb gyógyszertárakban teltáf-.cédulákra vesZik fel az· árut.
__ ArváttOzáS eSetén,- akár a fogyasztási, akáí- :a beS:re'r~í
:árra_ -vonatkozik az, készletfelvételt kell csinálni.
__
-:.c
- Bár ·a. gyógyszertárakat c_Sak- a fogyásztói ár érillti, a
váll;;~.lati köz-Pon~ részére a ·beszerzési ár is lényeges. Az ·ar;változás' alkalmával felvett cikkeket külön e célra ;Tend~ Siere~ített jegyzéken kell feltüntetni és bejelenteni· a vállahlii
1
_
·
- ,
- 'központnak.
Budapesti. GyógySZ(!rpiz$gáló -Laboratóril#!l
, _munkaközössége
·

a

. _ A .november 7·i felajánlásaink egyik versenypontja · a középkáderekkeJ való- rendszefes foglalkozás.
·
_,. __ ., ·
_
-Mi, az l3.l8. gyógyszertár dolgozói-e verseny megoldá~á·
höz_ úgy járulunk hozzá, hogy az __áruátv~telbe",_ elrakásba,
---raktározáSba --tervszerííen bekapcsol tuk' technikuSai ilk-at.
A _Sp'ecialitások raktári és officiriai'siekrériyeinek keiel#~t
-felosztottuk közöttük-. Impleálás, _defektálás terén mindegyik
.a ·_reá kiosztott szekrényért felelős. Például aki :-a rakt,árb~h. a
keresztnélkülieket kezeli-, -az officinában is a, keresZtnélküli
·szekrény -felelőse._·A kérdés ezek után az, hogy _milyen ered~
mépyt- yárunk ettől technikusaink képzése:-éf-dekében .. __ :
Nézzük_ tehát : amikor az -áru megérkezi:k,· számla -_''és
anyag szerint _összerakják a rendelést az érkező ládákból.
Az---átvétel -ut_án: · mindegy_ik ·elrákja -a: hozzátartOzó· _átut.,·_Ig:y:másodszor-forog--kezén az anyag.· Harmadszor pedig _a}e~fJf,
-att~ikor.a raktári szekr_ényből,- amit ki-ki küJön kezel,-impleálja

2oo

''szűk-_kap3citása,- amely _n'em :.tud_ a:'.SzükségJ~dnék.megfélelő~
száinú g-yógyszerész -kiképzéSéről gon-doskodni,· a--~ásik yedig,
_ami €bből-következik: a j-á gyógyszer~Uátást- veszélyeztető_
gyógySzeréSzhiáily. Az egyetem úgy képezze ki a_hallgaióka(
hogy azok szívvel-lélekke]- a jó .gyógyszerellátás- érdekébe~
akárjanak munkálkodni. Erre a helytállásra· készítse elö az·
, egyetem a fiatal gyógyszerészeket ... A nyugdíjügy nemcsak
;a__mi szakmánk, hanem .minden szakma egyformán . kombly
és megoldandó kérdése. Az életszínvo,nal állandó emelkedésével
kapcsolatban feltétlenül számíthatunk pártunk gondoskodása
alapján a mindefi munkaképtelen dolgozót ~gyformán ki~
elégítő_J-cormányintézkedésre. ,
.
A LABORATÓRIUMI FELSZERELÉS
kiegészítésére vonatkozóla-g ugyancsak aDy. K. ·igaZgatóJa
adta_ me_g a választ. Nagy súlyt helyezünk arra'- mondotta
-, hogy a gyógyszertárak ne kereskedések .legyenek,- hanern
minden tekintetben meg-felelhessenek _közegéS:z~~gügyi jellegüknek és- hivatásuknak. Feltétlenül arra. kell törekednünk,
hogy a gyógyszertarakban minden felszerelés_- meglegy.en.
Ahhoz- azonban, hogy tudjuk mi a helyes szükséglet; tudtfunk
kell azt is, hogy mi a h~Iyes ig~n:ylés. A-tervek alapj\íil kapott
·
. keretet a sürg(?sségi sorrendben ki fogjuk elégíteni.

suk. Ami hiányosság, az inkább a ·tára belSő berendei~e a gyakrabban elP:forduló kemikáliák és galenikumok csoportosítása. Amennyire követendő az alkalmazott üvegfalkeret
szellemes .megs-zerkesztése, annyita -. szükség _lenne arra, ·
hogy tapasztalatcserére TolDából is feljöjjenek Pestre és meg~
nézzék pl. á Cserei-utcai 1403-as gyógyszertárat Ugyanez
vonatkozik a paksi kitűnően berendezett és felszerelt gy,ógy- ··szertárra is, amelynek berendezését különben a volt budapesti
Városház-gyógyszertár állványaiból alakítottak át- a legkorszer:űbben. De itt is csak '>használt volna, ·ha előzetesen megnézik a budapesti 905-ös gyógyszertár kétszemélyes táráját
és megvalósítják annak jobb és_· szociálisabb munkafeltételeit. Általában a job Q gyógyszerellátást előmozdító tapasztalatcserét sokkal komolyabban ki kell építenünk. Első:
sorhah a szaksajtó ú~ján.

A SZEI~SZARDI ÉRTEKEZLETEN
Lakatos Sándor előadó, aZ Orvostudományi Osztály kiküldötte a májusban megtartott »Hormonok« című· referátumának folytatásaképpen - a hofmonk-utatás· eredményeiről,
valamint a hazai hormonkészítményekről és a,zok terápiás
felhasználásáról beszélt. A hozzászólások; kapcsán a~ fór-galomban levő külföldi készítményekről adott felvilágosítást.
Kár, hogy az előadó ·nem foglalkozhatott behatóbban, a
A LAKÁSKERDÉS
túlzsúfoli program keretében, az -érdekes témával: ..
fokozatos rendezése is lényegében az országban· nlegoldaTidó Feltétlenül megoldást kell találni arra,· hogy a meghízött
'kérdések közé tartozik. Az- is természetes, hogy. a bányászok előa"dó, télnáját -mind tudományos, mind gyakorlati vonatkolakásairól való gondoskodás áll ai előtérben.·_-De_ a mi'·szak-~ zásb_an kifejthesse. Időt kell biztosítani arra is, hogy az _el,
mánkban is igen komoly- eredményeket 'é:rWnk el a jobb, hangzott kérdésekre az előadó -meg tudja adni a megfelelő
igényesebb lakásviszonyok létesítés~ben. A -szaksajtó-- kép- felvilágosítást. Az előadásra m~gszabott idő figyelembevételé·
-, Viselője -legutóbb To1na megyében _já~t, 'Decsen; Töltlán, vel ne~ akadályozzuk meg az előadó t~májának kifejtését.
Bátaszéken, Pakson és Mórágyon, és azt ,tapasztalt~. ·hogy Gondoskodjunk arról, hogy az előadót csak olyan értekezletre
mii).degyik gyógyszertárhoz legalább kétszobás, fü.rdős~O:bás hívjuk meg, ahol fenti feltételek megvannak Ezt kívánja a
gyógyszerés_z_i lakás tartozik,_ kü_Iön- k~rtt~l,_ ~át~s_zéken __-I_Tiég tudomány megbecsülése és a szakma; a jó gyógyszerellátás
küfön ·_ ga·zdasági · udv!3-rr~I is. _· Vill!J - I\áró1y- gyógySzefé$z érdeke is.
leleményességéri vall, hogy ·ebb~n a gazd~sági -.udvarban
kacsa és p-ulykakakas. pi3.rosítással -:kacsalábú és pulykafejű AUN!SZTERI DICSÉRET .
- kacs'ákat ·tenyésztett ki és aZokatnyolc-kiló súlyúakr-~-.--is· fer
??Df. Harmathy Ferencet, a GYógyszertár Vállalat Budatudta hizlalni. Mürágyon, amely a lakás'a ügyeben_is f~l_Szóc_ pest, dolgozóját ·a Harmadik Békekölcsön. lebcinyolításával
lal ó iregszeincsei gyógyszerész Mját.-patikája' völt, }lZ 500ü-fofirlt kapcsolatban végzett kifogástalan jó munkájáért dicséretben
forgJ!tlmú- gyógyszertárhoz,. a példátlanul- rossz- ál_lap.otban részesítem. ?soldos Sándor sk. egészségügyi miniszter.«
leVő lakást ugyancsak kétszobás, fürdőszabás lakássá ~pí
fették át.. Sajnálatos, hogy -'ri:tég mindig·vannakromos·_htkások, A GYóGYSZERÉSZIOVABBKÉPZÉSRőL
eze~et- az?nban pártunk és kormánYunk pfogra~rnj~nak
Látván a nehézsegeket; amelyekkel a· gyakotló gyógyszellemébeo néhány év'- alatt a magasabb_ kult,úrigény:kriek,
a magasabb- életszínvohalnak megfelelőerr szif!tén újjá fog- Szerész-. laboratóriUmában küzködik, eszembe jut, hogy
előttünk fekszik négy gyógyszerésztovábbképzési jegyzet,_
j_ák építeni.
amelynek anyagát az őszi- évadban meg kellene tanulni-, mert
ezen anyagnak tényleges gyakorlati tudása átsegítene sok
AZ EGYSZEMÉLYES. TÁRA
kezdeti nehézségen. Az a módszer, amit eddig alkalmaztunk,
üvegfalás elkülönítéséről"ra- ceiJédberceli gyógYsze(tár _meg- hogy a továbbképző előadók felmentek Pestre és egy délelött,
nyitásakor_ azt__ írtuk, h_ogy, __ez_ a,z, _ első _,ily_~r:t·»egysz_emélyes« öt óra alatt átvették egy ilyen- jegyzet anyagát, hogy azt
üvegfallal elkülönített tára. Tévesen közöltük_ Tolna-megyé- körzetükben továbbadják, e négy könyv megtanulására .azt
ben több ·mint_ egy- éve eredtn_ényesen alkalmazzák ezt ·11 IJieg~ hiszem nem lesz megfelelő. Az elméiéti tanulásnál sok~al
oldási. Erdernesnek tartjuk, hogy_ a 'decsi _gy_ógy_sz_ertár,--egy~ fontosab-b volna a gyakorlati tudás, illetve a kettő összeegyezszemélyes
tárájának ötletes--megoldását
fényképen
is·bemutastetése. Kéthetes tanfolyamon kellene az előadóknak délellitt
.
. - ,
.
elmél~ti, délután gyakorlati vonatkozásban átvenniök ezt
az anya:got (Titrimetria, Karlovitz-Mittelmann, Galenusi
készítmények vizsgálata, Hatástan, esetleg a ·szerves k%zítmények azonassági vizsgálata); hogy eredrnépyesen, gyakorlaU móQ.on le tudják adni a kartársaknak a havonta tartandó
gyógyszerésztovábbképző értekezleteken. Azt hiszem, ez
nem volna- megv~lósíthatatlan és az elkövetkező évre -előre
meg lenne adva a gyógyszerésztov-ábbképző programm.
Szélinger J en_ö-- g)iógysz~rész,
Baja
SPECIALITASOK JELZÉSE
A g~rógyszertárban ma tartotf technikustovábbképző
félóránkon többek között megbeszéltük a .»Specialitások
i'elié{ie« dmü cikket. Az Volt a véleményünk, hogy a _speci~li
tásol( kifogástalan elrakása érdekében_ a_ cikkben szereplő
új jelzések- helyett a régieket tüntessék fel . a specialitás,
Szignatúráján: +; ++ és üres kereszt. Ezeket a jelzése~et
ismerjük, tehát ezek alapján a sp~cialitások .. elrakásáf!an
előforduló hibák q· rninimumra- csökkennének
.Lombos lrttriné· technika,

!318'as gyógyszertár

VIDÉ!Ó GY0GYSZERTARAK
· MUNKAKORűLbtÉNYE!

magasabb képzettséget szerezni,
tárakban az egyéni felelősség, ismerik·e a
Azt óhajtja, hogy jó szakmai munkával
a szocializmusnak. Mészáros Rozália
kívánja, hogy-több virág legyen a
nem
Ilona leltározó előadja, hogy a
eléggé a beosztottakkaL Kiss Pál panaszolja hogy
·után is a kezdő gyógyszerészi ~izetést kapja: (Ezt
sérelmet tudomásunk szerint időközben orvosolták.

Büszkén olvastam »/>. Gyógyszerész« augusztusi számáhah a két Uj szacialista-gyógySzertár megnYitásáról s·pompá__:san berendezett, korszerű munkatermeiröl. Vajjon ,nekünk,
-kisvárosi nagyforgalmú gyógyszerf~rakban egyedül dolgozó
gyógyszerészeknek :mikor lesz rá lehetőségünk, hogy a napi
több km-es gyaloglásainkon pár száz métert, · esetleg kiloután megtartották
a vállalat ~ls~ó~·~.~··It~,~~~e:t:
Az értekezlet.
amelYnek
keretében
kb. 500 Ft pénzjutalmat
métert megtakarítsunk.
A jutalmazott ötletek közül megemlítjük a
Thury Andor: Pincei savas üvegekre kerékpárlakkal a
Sokat rendezgettem a vezetésemalatt álló gyógyszertárképletének ráfestése, .a .cimKe és a nyaktábla · meghagyása
ban, mondhatni állandóan próbálom -a táramérlegern körül
elhelyezni a szubsztaüciák egy részét. A forgókorong, melyen melJett. Ezáltal a tévedések elkerülhetők, mivel a kerékpár-j
lakk saválló éS a nedvességet is bírja. Metz László: Jód- és
a gyakran előforduló szubsztanciák Vannak, most pedig ugyanbrómsók vizsgálatában klóros vizes oldathoz benzin
_
ezeket az .állványzaton helyezik el, igen jó megoldások a
adása. A színkülönbség észlelése ugyanolyan és az
magisztrális táránál. A legutábOi ellenőrző vizsgálat alkalmádu11Ój:\ba
val a codein hydrochloric.-ot nagyon helyesen jegyzőköl1yvez olcsóbb. Szafiá Tibor: Oldatok öntéséhez az
ték ·mivel kint találták a nyílt állványzat-on. Ezt tisztán idö- illesztve vékony üvegesövet használ, amely
me~akarítás mia.tt hagytam oH,_ mivel a fár*rntól k~!~lb~lül kivül egy kis kupakkal befedhetö. Bátori
3 méterre van a ++-es szekrenyem, s a kanyaroJarvany Szélesszájú üvegek parafadugója 'felszerelve zsi11egiog:an·tyú
val. A dugót tűbe fűzött zsineggel átfúrja úgy,
idején napi 20-30 vénY volt, amiben ké?dein szerepelt kalm?pirinnel, ami szintén a hátam Il}Ögött állt. Igy, -a _ kodem _ akkora hurok maradjon, hogy abba egy vagy két
lemérésekor mert a ·++-es szekrényig csak ezert kellett és így a dugó- parafinozása után - könnyi'<e;~n:nti~~~f~~~~
vOlna elme~ni, napi 120-180 m-t- takarítottam meg.ehergiá- Csillag Gusztáv dr.: Az állományorr kívüli 'rr
~ ban, időben 20-30 percet naponta, amit m4s munka elvégbizonylat tervezése. Pataki
zésére tudtaD?- felhasználni.
részére
kifizetésekkor
és kevéstörtént
trisóvaL
Répay Lajos:
Az volna:''az elgondolásorri, hogy a táránál-dolgOzó gyógy'" el végzése izzító lemezen hevítéssel.
szerész háta mögött levő állványzatorr körülbelül '125 cm Csak egyszer kiadható vényekre
hosszú, JOGI. cm_ magas és tolóajtóval ellátott részen öss~.e ismételhető« feliratú bélyegző rányomása.
lehetne gyűjteni gyógyszertáranként a l~~gy-~krabba?. e!_o- Az egyszámlán keresztül történő napi k~;zpén:,be:vételr,luöll
forduló alapanyagokat 4 polcon, s ezzel otszor_ annyi tdot,
és kiadásokról eddig naponta kiállítandó egy-egy
körülbelül Z és- fél órát, s legalább l km_ utat tudnánk megkiadási pénztári bizonylat és másolat helyett és a oérlZt:•r·l
takarítani egy -munkanap alatt. EzZel a ·vidéki_ gyó~szer
könyvbe történő tételenkénti könyvelés helyett,
tárak munkakörülményei óriási fejlődésn~k mdulna!la~.
gyűjtő nYomtatványt készített. Ebbe naponként
Mennyivel több órát tudnának a jó szakmai munka -megJ_aVIvezetni ezeket a tételeket, a hó
' ·
tására fordítani 1
·
·
adni és egy pénztári bevételi és egy
. Ezenkívül javasolarn ·még, hogy a táraasztalban levő tásával két tételben könyveini a
takarítás legalább havi 3-4
-kényelmes magasságú fiókra, egy·-5 rp.m kon..~ralemezt -h;lyez~
zünk és a fiókkihúzóra egy fél fordítót tegyunk, ezzel kenyel-~ Csizmadia Dezső: A ballonokra egy
hullámpapírból, amely meggátolja
,mes ülőhely.hez jutun~ a_ táraasztalnáL ·cEzt már több gyógyöntéskor, mivel nem engedi, hogy a
-,
szertárban alkalmazzak Is- A szerk.)
hulljon ki . . . Az árut kiszívó
.,. Nagy segítség lenne még az is, ha egy 50 cm niagas, 30 védőkupakot :alkalmazunk,
cm széles, 2 ,polcos, 15 cm mély, kis állványt !ennénk_!! tára- összetörését a pumpával.
mérleg mellé és ebben helyeznenk el az + es ++-es nem
keresztes; gyakran· előforduló gy-Ógyszereket.Sziráki Endre gyógyszertárvezető
Turkeve

l
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A SOMOGY MEGYEI GY. V.
szeptember 20-áp. _Kapcsvárta ~rtekezletr~ hívla·. össze. a
beosztott gyógyszerészeket és a · technikakat Vuta Bela
igazgató ismertette az é~tek~zlet célját., K_~rmá':yunk P,ro·
Fehe2ős szeT-keszt5: S~ékel[J Jenő
gramm ja szeri~t a d~lgoz~k, ktseb,b pro?l~ma~valt,s behai.oan
kell foglalkozni, ezert felevenkent kozepl_<ader-ertekezletet
Szenlreszto'.'Mrotfs,áR": Andriska JózSef dr., Fl(l1"af!Ó
tartunk. A beosztott" gyógyszerész és a- technika éppen olyan
dor. K.ádár TibÓr dr., K.edvéssq GqörJ<ydr., K.irá/.q
fontos személy, mint _a vezető. Fokozotta~ban- ~e ~e]l ·ka~
csolódniok a gyógyszertárak ügyvitelébe;:·a szakmai es. P?h- .dr.~ [(ovács László dr., Kun Ferenc, Liaeti
_tikai öktatásba és továbbképzésbe. "Többet kell vállaln:ok
Nógrádi Lászlóné, V#gh Antal. dr.
az adminisztráció terén, hogy a vezetőnek. több ideje maradJon
· az'··irárl)iífásf'a -,éS, ttz ·euenőrtéste·~--- Fordítsanak ·nagyob-b-~-go~
· SzerkesztösÚ[: Gyóg'yszert.ári Köz-PO!~-It GyóJ<Y'"""'isnJ<"I!<>ti>j
dot a munkaeszközök jó karbantartására, _a rendelet~k es
Orvostudományi Osztá,:yán, Bud21pe.s!t, V., A}}-'lich-u.
körlevelek' alapos megismerésére. Kapcsolódjanak be fok~
zottabban a versenymozgalomba,- ·kísérjék figy~lemmel es
S--'16 ór.áig; T~l.: 113-642 6s 310.923; 18 órától Jm!-S<;6J
érdeklődéssei az értékelést, tegyenek minél ér~é~esebb felKxLadj;a.: BgésZ&égügyi KÖnyv- és· Latp1ciadó V."
ajánl'ásokit. A gyógyszeréSzek vegyenek részt mmel nagyob~
száinban a Lázár-mozgalomban, amely a Somogy megye1
Budapffll, V., Nádlllf·U. 6. l.
Vállalattól indult el-és lényege, hogy áz egyes gyógysze;észek
Te:efon: 383.198. 383.526.
isméretlen anyagot- küldenek megvizsgálásra egyma;mak.
Munkaverseny és felajánlási pont?kiJak ajánl9tta ~z~~den~ek
Magyar Nermetn .BaJnk egyszáml:as•zán'i 51.878.241-46
átsZignálfisát és a táraedények -sulyanak f,eltuntetes~t I:er_;k~
Felelős !kiadó:_ Hegedús ErZ§é.be_t
p'árzománccal. Duha Tivadar főgyógyszeresz, a~ eges~segugJ:
kiváló dolgozója, hangsúlyozta, hogy szereine -megtst;J-erm2-535333. Atlienaeum (F. v. Soproni Béla)
a beosztottak problérriáit, ezért kéri, miJ!él többen szálalJanak
Megjelent, 2150 pQdé,nfban.
fel. Jónak tartják-e a: munkabeosztást, tudnak-e amellett
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