: :::~,-·:i:~/~
:,'i)_
~-;;:;:·évben a Szocialista_ Egészségügyér-t - mozgalorn_~eteté}Jéi\\-,--- helynéi-·aZ ~k a:iC~öbe·:b-~letOrÍk.-A'-fenti
még komolyabb sikert érhessünk el a gyógyszertári"_ TI1'tfti~ii> '~ tön_~k ·nagy. elö!lye, hogy
cse-pp-ek .
megjavítása terén~<:..
felette-Je-vő folyaQékoszlop
utáji-- v<iR ide-je lec..,~ppennL
EZ A MOST MEGINDULT ROVAT
metszete pontosan. a nemzetközi.
· ·
· .. · -·,
-· -- -- ·
·
-_.--_-. .::-.
átmérőjű körfelületnek-.felel tne-g,
is ·ti!/itUa ··áll_- .'mindefi .iiJ/PgySzertd.rr doi'gozó-·előtL -':A Sz(j.limd.
cseppek valóban ·szabályosak.
- kívánsága hívta életre- de csak.-a-mindenkit-.érdekló egyéni' és_
közös problémák tölthetik meg -valóban élő tartalof!?rnal. (A szer:k. )_
GoldsChmidt Pál : Gyógyszertári

rögzítése

ú]ÍTÁ S Í ROVAT
GYóGYSZERTAR VÁLLALAT .. BACS-KISI(.UN MEG YE
Temesváry György szaldelügyelő szérum-ládákkal kapcSO ..
latos újításl javaSlata.
_ · -.
_
,...
Az: újítás:.Iényege,_hogy_ a' gyógyszertári. állvan_yzf!iok :
~talaldtásánál .f\'!lszabad_uló __fiókPk:ból készült el_ a ,sz;~rum<;~}{: _
eltart'ásához -SZükséges láda, a!Ílely tolós fedővel van ellátva;
· ezáltal- a szérumok sötét helyen tárolnak és a láda hűvös-
helyre elhelyezhető.

Minden Háztartási Baltban
írj 3_ -fel a tárasúlyt R.'ontás e~ t én
letötölhetö. Zsíros E!dénveket herizines
a festendő területe!!; FíitÖt-t .helyis~:gren

... .,

\

~

''<,J\!~

GYóGYSZERTÁR. VALLALAT BORSOD MEGYE
Menner: György ügyeleti táblázata.
A tábláZaton a gyógySzertár dolgozói sZámot- kapnak;
KlllönböZŐ szíriűre festett gombokkal van megjelölve a délelőtti, -d'éltilánl- núirik3.id5,- ·osztott rrúinkaidő;-- a szabadság ~
és a szabadnap a dolgozó száma mellett. Az ügyeleti tábla
használatáVal a gyógyszertár.·dolgozóinak egy _heti .~eosztása
ki-van függesztve és mindenki tudja;-· hogy ki melytk -napon
mikor szolgálatos.
·
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_Szalay _Endre: Ovegtaitó -polc
- Rendeltetése: a beérkézett gyögys~eres üvegek - törésmentes és iiszta eltartásá. A beérkezett üvegeket elhelyezni,
nem- ki~ dolog úgy, hogy számolhatók, tisztán eltarthaták
egy helyen,- törésrnentesen, ·nagyobb menny_iségben- _tárolhatók legvenek. A feladat megoldása :•lényege,-hogy-_20X20
mm--átrnéföjü falécet szegezünk a polcra, megfelelő mélység"'
bell és arra fektetve_ helyezzük el az üvegeket ·úgy, ·hogy a
fenekük fel van támasztva. Ha töbh sarban helyezzük el
egvmás felett az üvegeket, saját súlyuknál fogva szájukk<>l
a Jal felé tartanak és így·nem e'3he'tnek le a polcról. Fenekükkel
- mindig kifelé- áJijim ak, így- könnyen átszámolhaték; Szájuk
lefelé irányul, így -ha kimosott állap_otban helyezzük el őket,
hosszabb idő alatt sem porosodnak be és -egy-egy. polc ak_ár
a: mennyezetig is rnegrakható-, lehullás veszi§lye· nélkül. T}gyan·
e~t a módszert alkalmazhatjuk a táraa,sztal-Iiókban, -~~~
·pátfeneket .-helvé:zünk ·el és ebhe faktározzuk az expedtafásra szánt tisZta üVeget, törésmentesen, kéznél. Jgy a gyógy~zerész egy lépés megtétele nélkül hozzájut a tiszta _üveghez.

N. I. Borisrov: A ·gyó~sz.erláni -dol1g10ZÓk .akfi.vi,tás~ra:k és- a:lkotó
l<!ezdeményezésének kifejlesztése
A gyakorló gyógyszerész milhelyébőt
A 80!-es '!'~rös CsifiaJ!-R.tléj-f!.lfSzerfár mUnkaközösSél!e:_
~ v:eny ·t;tl'~ !l Ikes-z. ·gy~gy~Szerig :.._
ksat fer;~rz.: _}es Zaiat Karoly di.: A v.as(H)jodid-szilrup
keszttétS>éro1
:_
Thiringer Agnes és Dávid Agosto~: Tapasrz-tala~Oik az azonOs..:
.
sági vizsgálalol<lkai kapcsoLatban ..,- Schulek professzor .-!Jatai előadása - · -- Hatmai János dr.:·T~Ha:e flos·- ___ :_ _:_
Országos Szakfelügy'elői Ertekezlet - Csipke. Zoltán dr.: Hogyan foglaJkozznmk a ha11Tgratóklkal .a
tárránál
·
.-,
Az egészségügy !kiválÓ ,dOlgozói _
-'-Gyógy<zeroink
SáSonui István: Symp;a,flhomim

Siinon~ Gg_ula. d;..~,-A U~uo,r •&llTLnlOn~ae antis1a-tus1 aminonit:,t ta-rtatm8J11-ak -vwsgalata es j.av.aslat. -az9nosélrtékű . tárOlláts köZiberi
· . nffi1·- Vláltozó készátmény bevezetéslére - ' -__.. Krist6 Nagy lstvájt: A beteg ember kímélete es megil>ecsillése

KÓmlóssy Istvánné: Ores iivegfiolák felhasználása
Az ·üres -üvegfiolák nagyszerűen haszflálhatók .kémcSövekként. A tapasztalat szerint jól bírják -a melegítést:, nem törnek
el könnyebben mint a rendes kémcsövek

Szalay- E nd[e: N orrnál

cseppentő

_Készúl 3 rhm -.keresztinetszetű - üvegcsöből. Levágunk
2 darabot ~ csóöó1, L alakban mindkettőt meghajlítjuk.
A csövet fent láng felett megpuhítj uk, scsipesszel me:gszorít·
jll,~-1-_. d_~ __ csa_k:__ld~s~. __ h,ogy }l körker~~_zt~_~t~~t~- üyegr.Séi o_
·alaktifa·JaPU1joi1. KiS- éket készítilcik fából {főgpiSZkáiO)_ esaz ék végénél oly mélyen bevágjuk, hogy az ék majdnem leváljon. Az ·éket az O l}eresztmetszetig_ toljuk előre, hogy ott
megszoruljon. A tn"ásik csöve! nem kell semmi mást csináhú,
mint L alakú meghajtás!. Kétfuratú dugóba Joljhk .be\e,
minCa két L alakú csöyet úgy, hogy az L talpai egythástOI
ellentPtes it:ány]Jan, álljanak kifelé. Amennyiben _a __ dllgót
az ·üveg Szájáha--helyezzük &--vízszintesili_C döntjük, :.vagyis
a cseppentő ték) csö_ függó1egesen· lefelé_ mutat, .a folyad_ék
csepegni fog,· a -másik cső sioigál a levegő ellátásr.a.- Amennyiben a cseppentő csö felfelé. néz,, úgy a másik csövön_ vék~ny'
sugárban folyni fog a folyadék. A csepegés gyorsaságát
szabályozni lehet az ék előre· vagy hátrább húzásával~ Legjobb
úgy beállítani, hogy olVasható Sebességgel csep-égjen.· A faék
nyelét a tengely körül megcsavarjuk, s _a már előre bevágott:

!69

170

17i

!72
!73
!74
17~

!79
!80
!80

.

Ggógyszerészieéhnik_usok rovata

;

Budap.esti Gyógy~zeroizsgáló iliboratórium munkaközössége: . .
Ktszerelt gyogysrerek, tsebészeti !k:öts,zerek és gyógyJt.ás oé}járra szolgáló eszközök __ekalktáro~ása 184
S!~ociaJista !Egés·zségÍigyért-moz·g.alom.' - _Horváth ZÓltán _dr.:
A hajdúsw'b<!sz,lói ,gy·ógysrertárvézel<li ,értekezlcl, - Murá- nyi Dénes: TQváb:biképző ~őadárok. (2. borító oldali)
· '
KvJttel Dezső dr·: Egy szaklelilgyelő jegy:reteilből. - So.al<tnai
iliradó .. (3. borító alda!)

. Felel~ szerkeszlli: ·SZékely JBniS
SzerkeszWbizot!ság: Andrlsk(Í lózsef dr., Faragó
dor, Kádár Tibor dr., l(edvessy Győrgy dr;, /(Irály

dr.,. ·l(ooács Lászi(J cfr.; .Kun FereiJC, ... [Jgeti
- NÓgrádi Lászlóné•. Végh Ant/il dr.

Szerkesztőség:
.. Gyógyszertári K~~i~.l~~~~=~~
tető orv...tudOmányi Osztályán, 1
8-lll· óráig.

!81
!83

Tel.: 1!.3-642 és 3!0-923; 18

Kiadja: Egészségügyi. Könyv- és !:.apk\~dó V.
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SZOCIALISTA
EGÉSZSÉGÜGYÉHT-MOZGAlOM
üB ELNÖKI ÉS TERMELÉSI FELELÖSI ÉRTEKEZLET
. ----HATAROZATAI
•
.
1. A Gyógyszerész albízottsá~- inellé _5 tag~ verse~w
b i otts.ágot- kell szervezni, amely ko~_vetlenul ,a gyogyszere~z
3l~iz-ottság ·elnökével 'mííködik egyutt. A ver.::eny~tzot.tsag
feladata hOgv--a kötelezettsfgvállaláso~ s~empo_ntJai~ kt_dol:_
' fel ]ánlSsok teljesítéséhez és erteke}e..c;ehez kerulett
~~~z~~t~knak segítséget nyujts~:m.. Tová!Jbi feladata,_ h~gy
· · ~latot doJgóztort_ ki" a_ gyógyszertán veTse-nyrpozgalom
~:gfdelőbblormáfára. Határidő: a _versenybtzot~sag .sz~rve~
·. · ·
ptern·ber JO • ÚJ. versen_J'szempontok
ktdolgozasára
zcsere sze
· tt ' ·1 ··k
október I5._Felelős: Szentmiklósi. A-~erseny?tz;; ~~~n? e:
B -kiJ'- A drás tagjai :i'. Gonda Istvan, RaJcsanyt I;rzs~be!,_
a e~yógys~erés~ albizottsag -tagjai, továbbá, Albe_rtt Pal es
László{y Márla. ·
, . k b. t 't· •
2. A hálózati verseny nyilvánossagan_~
I~ .ost asa~?
·
t'blát kell elhelyezni a vállalat kozpontpnak el.o:
verseny a
.
··k
k.
g
'g"s7er+an
.
1 a, yo .v •• ~ " •
.;:zobá'ában. Erre a tátJára függesz 1JU
~erse~y mindenkori állását, -:; az ezzel kapcsola~os koziem~:
nveket. A versenytábla ány~g~t egyidejűleg mtgdep Jzr~?l:
bizottság megkapja. Hatan do: szeptember · e e os.

c

~·
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3."--Egyelőre VII.-X_IV:· .ke;üle! yiszonylatban be .kel_l

vezetni a verseny, havonkén~t ertekelese t. ~hhez .a munkahoz
d .. ntö seaítséget. kell admz. a versenybtzot.tsagnak,; liog~
a o vn.-Xrv. kerület részére biztosíthassak _a vatü~t~tJ
szervek résZéró1 a havonkénti ellenőrzés,!~ H,ely~snek _ tart]Uri:,
h gv a kerület gyógyszertárainak ad~t_ts~gm~. a, ~ersen,:y:~
_S~akasz indulásánál niegállapítsuk éS _a kello -:egi!seget _!Uegk
adjuk. A havi vf'rsenyeredmények mm~err.ho ~-I!S -~~ruln~
a központban el_helye7.e~d~ yerseny\áblara. fíat,ando,. fQlyamatos. Felelős: Bzéntmtklost, J arto!lJie,~ .'• , .._. - .. , ...
4. 1\. G)i-óg)rszefész albizottsag korlevd utJan .koz_olJe .
·-a _dolgoiÓkkál, hóg-y ~elyek Ie~y-~nek a novem.ber 7-t v~!}a=
láSOk főbb szempontjal. Határi9o: sz~ptember 15_.. Fel~1os.
Szentmik/ó.<i.

·

.

- ,' • .

... : • · f 1 1"!. bb'!
· · 5. Minde'n kerületi csoport alhtson -~~Jt!ast e. e
a _9

c:s.

a ·:célból, hogy· az~a ~ár elfoga_~ott.,~Jltasoka! _kt.;:tele~e~
c-éljából a gyóg~s~_ertaraknak- '.~?.zvetitse• Hatando. -sz P
tember- 15~ Felelosok :- U B elnokok.
. -.
•
...·r·
• 1\. .Az' :újítások -népS7...erlísítésére a -k}vtteleze~sre. keru ~
lijltások mintadarabjait· az- 516-os gyo~y:z;rta~bat;-, keJ.
kiállítani megtekintés céljából. Ugy~no_tt- ~kt~e~l~h tam! _IS
Jétesitettek egyes újítások gyakorlati kipiobalasara. Ha~a:
idö. -folyamatos. Fc.>lelös: Csathó.
_
~
_, · d'k
· _. ·7. A Vállalati ötletnapokat rni~den ~o_n~p masO l·
szerdájárr rendszeresen _m~g kell tartam. Hatan do:- folyamatos. Felelős : Csathó. •
·
:·-:

--

:

--'

-.1'-.
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-:'·_,i.

A hajdúszoboszlói gyógyszertarvezetm
értekezlet
·

A gyógyszertári dolgozók aktivitásának és
kezdeményezésének kifejlesztése

~lkotó

N. I. Boriszav
ai O. Sz. Sz. K. Kalinini Gyógyszertár Igazgatóság
(Részforditás)

·

kazinszki területközi hivatalának

A gyógyszertári dolgozókra a párt és a kormány
nagy és megtisztelő feladatot bízott: a lakosság
kifogástalan gyógyszerellátását, kiswlgálását, a
gyógyító-, gyermekvédelmi és profilaktikus egészségvédelmi intézmények ellátását gyógyszerekkeL
Ennek a . bizalomnak a ·gyógyszertári dolgozók
meg kell, hogy feleljenek.
Minden · vezetőnek, bármelyik gyógyszertár. váilalatnál, .legfontosabb kötelessége a káderekkel
. való állandó foglalkozás. A kommunista elvek
szellemében eszmeileg nevelni kell őket a haza
iránti hűségre,munkájukban a. szacialista tulajdon
iránti öntudatos magatartásra. Nevelni kell őket
a munkában mutatkozó hiányosságak mielőbbi
felszámolására, a legmesszebbmenően felhasználva
alulról jövő kritikát .és őnkritikát
A területi részlegek és területközi hivatalok
kötelesek a hálózat alsóbb illetékes részlegeinek
megjavítani és a gyógyszertárvállalat
· munkahelyein megteremteni awkat a nélkülőz
hetetlen feltételeket, amelyek a várható szükségmegfelelően biztosítják a gyógyszerészi
munka helyes megszervezését. Bátran ki kell emelniök a vezető helyekre a szakképzett fiatalokat
és a nagyszámú gyógyszertári dolgozó! be kell
·
vonni a tevékeny munkába.
.
Arra számítunk,
a CANII és az OssztevészakGy. T. T.
fel kell
arra, hogy
dolgozó széles rétegek elmé-

vezetője

Jeti és gyakorlati tudását emeljük és ezzel a gyógy·
. szerészi munka is javuljon. Az ö. Gy. T. T. vezető·
ségének az egyes részlegek megszervezése után.
_a munkahelyeken kell ·a kezdeményezés élére
állni, feladatul tűzve ki, hogy a tagság közé és a
gyakorlati munkába bevonják a fiatal provizorakat
és a többi gyógyszertári dolgozót, azonkívül az
analitikai és .galenusi laboratóriumok dolgozóit,
valamint a vid~ki gyógyszertárak vezetőit.
Leginkább a vidéki dolgozóknak van szükségük az .elméleti ismeretek emelésére, ezért kívánatos
lenne a GAPU területi részlege mellett a jobban
képzett dolgozókból területi előadó csoportokat
létesíteni, hogy ezek a vidéken speciális szakmai
kérdésekrq] előadásokat és beszámolókat tartsanak.
Azonkívül kívánatos lenne még a gyógyszertári
dolgozók részére elméleti és gyakorlati kérdésekről is konzultációkat szervezni a »Gyógyszerészet«
című lapban és az· Össz-szövetségi Gyógyszerész- .
tudortlányi Társaságban.
·
Nálunk megvan erre az összes lehetőség,
és mi gyógyszertári dolgozók képe•ek, sőt kötelesek
is vagyunk a gyógyszertári munkát magasabb
színvonalra emelni. E megtisztelő feladat alól
egyetlen gyógyszertári dolgozó sem vonhatja ki
magát.
Minden gyógyszertári dolgozónak nemcsak
kötelessége, hogy becsületesen viszonyuljon a
munkához és a szacialista tulajdonhoz, hanem
alkotó munkájával hozzá kell járulnia a gyógyszertári munka fejlesztéséhez. A XIX. Pártkongresszus
határozatai az ötéves tervben sok és döntő fontos'
HlO

A GYóGYSZERtsZ
A GYóGYSZEMsz .·
sagu munkát szabnak meg az egészségvédelem .
javítására, ezzel a Szavjetunió további !ejleszté'
.-__
. .
sére. ·
A gyógyszertári dolgozók éppen úgy, mint az
egész szavjet n·ép, alkotó ·kezdeményezéssel és
bec.sületes munkával törekednek a dicső Kommu-

A GYAKORLO
-

-'

'

-

nista. Párt és a szavjet kormány vezet.és<\Ve
valósítani a nagy Sztálin tanításait,
t.ári munka terén még nagyobb
szacialista hazánk javára.

Kovách

G YOGYSZERESZ MŰHELYÉ
'

Avény útja a kész,gyógyszerig
AmikQr a 80}-es patikába _belép a gyógyszerre szoruló
dOlgozó, .első _alkalommal bizto~an _mfglepve néz kötfiL
vajjon patikában van-e? Igen, mégpedig. olyan gyógyszertárban, amely valóban tárháza a patikaszereknek,- s ahö1 a gyógv.szert>ket is olyan feltételekkel készítik, ani.elyek tükrözik e.- li.
kofniány'zatunk prog·rammját és Alkotmányunk szellernében
a -»legfőbb' érték az ember« minél jobb és zavartalanabb
gyógyszerellátását
·
'
Készítés, ellenőrzés, minden munkafázis ennek a célnak
megvalósítását szolgálja és ez a szempont akkor is, amikor
a gyorsaság kérdése kerül szóba. Mert erről beszélni kell,
ez a menet pem lehr-t, olyan gyors, ahogyan a laikus,_ sőt nem
egyszer a hiva-tott bírál~t i:; elképzeli a gyógysz~részi -munkát.
SzeretnénK ezekben a· sorokban megvilágítani azt- az
utat, amit
A VÉNY A BEADÁSTOL A KIADÁSIG, A KÉSZ GYÖGYSZERIG MEGTESZ.
Ez az út hosszú._ Kezdődik azzal, amikqr·a beteg tétován
körülnéz és kiválasztja azt a fehérköpenyes kartársat, akihez
bizalma van. •Persze a beteg nem mindig tudja, mi van a "
vényre_ fe1írva, s nem ismerősek előtte az olyan furcsa szavak,
sem; mint-»magisztrális«,_ vagy »speci«, de még a »magyarul«
hangzó »kézie}adáS« sem tájékoztatja kellően. A »testápolás«,
»orvosi műszetek« már úgy hangzanak, amit könnyen meg
lehet érteni, legalább annyira, hOgy a vényt nem oda kell
vinni. Nézzük- csak, goildolja a belépő, »vényátvétel«, igen;
ez biztosan az a kart2.rs·, aki elveszi a vényt é..s elkészíti
- a gyógyszert. A kartárs átveszi é_s megnézi a vényt. A vényátyevö ezután szinte fogaskerékre járó gyors észjárással
átgondolja a vényen szereplö gyógysz~r elkészítésének
minden·mellékmotívumát. Mert ez akad bőven és lényegében
két nagy csoportra osztható. Egyik az alaktkellékek sorozata,
a mási~, a súlyosabb csoport és ez annak ~egítélése: van-e
és elkészíthető-e a gyógyszer a felírt módon?
ELSO ÉS TALAN LEGFONTOSABB TEENDÓJE
az - átvevőnek annak e1döntése, van-e valami közlendője .
azzal, .akJ a- gyógyszert elkészíti. Ez nem is olyan egySzerű,
fl1int- amilyennek látszik. Itt egy _pár Szóra Jil~ kell állni,
hogy. megvilágítsu~, mit jelent az a helyzet, amiKor _a készítő
gyógySzerész kiZárólag a vénylapon olvasható, de néha· olvas~
batatlan szövegre van- utalva. Egy-egy kérdés feltevése
___ !l_gy_;:~_gi~ ___ ,nf!gy~m-, egyszeríi módon _·eldönt olvashatatlaflntlk
vélt szót vagy rövidítést!' K~nek lesz? Mire h~sználja a beteg?
HOgyan használja? stb .... Ez mind elmafad, ha ·elválasztott tárákon_ dolgozik a gyógyszei'ész. Nincs médjában a
kérdést fel tenni, a felelét nélkül pedig n&gyon nehéz- tájékozódDi~ . Ezért az ~tvevő írásban_ közli és hozzáfüzi a vényhez
a__ tájékoztató közlendGt. Tehát az átvevő pillanatok alatt
elméletbell ·elkészíti a gyógyszert, kisiámítja az árát és kifi~
zetteti.
,_, Ezután -kerül-a vény a_ vénykészítöbe, de még mindig
rie-m ahhOz, aki készíti a' gyógyszert, haneill az ellenőr kezébe.Az ellenőr elolvassa, és ha elkészíthető, kiadja annak -a :kartársnak, .aki -következik, vagy.:al<inek pillanatnyi adottsága
-leginkább -megfeht-1 _a, ,.gyors _elkészítés követelményeinek~
A KÉSZITO GYóGYSZERÉSZ,
· aki-_inindfK h~chn.iká~al 'clolgozik,_ :átveszi, ~s ·imin4r _-harfl!~d~
szor,·b~rálja ·ei,-: ·eJkészíthető~e_a~vény és_hog_yan?··Neki_ is _be
kell -osztani·, ·Ílgy· -kell-· irányít-ani· rnunkáj-át.---hogy ·Ö i-s -és_

.

-

.

'
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~h~,aJs~z~n~ál~;];a~·,,;k~i11i~:~i~Ó~~~ll

technikája
állandóan
jól
·sem·mindigiS könnyü
feladat.
Soleszar
. a vények, hogy vagy sok a
a t{>-::-hnikai munka azokon. ro·"-eov
kúpos vénY bizo;_-ty próbára
tását.TérméSzetesen sokszor- fordul elő, hogy a
neYét, vagy mennyiségét nem olvassa ii~;:f;~tni~,~~,,~~~
előtte a két csak olvasó gyógyszerész. M!
sok a lehetőség, v~m is sok vita. Egyet euu.cuuK
milyen j ü és nagy gyakorlat ú is az első ké(kartárs, az au;agc>Ka,.'
csak fejből ítéli meg. Mennyire más az, ainikor
szerész maga elé te-szi az állványedényt és rápillant
Bizony nem egyszer kell lefrni, hogy mennyit is
a dentur formában leírt· gyógyszerből lemérni-.
a- dátum is akadál va- az elkészítésnek- Sokszor
is át-csúszik, sakkor~ jön, szerencsére ritkán, 'az a.".''"""
feladat; .högy__ visSza kell adni a-vényt ·vala:.m,ii.é~:;it;é~t- ;1,~;
és vagy telefonon, vagy levélben kell az c:J
tevő _javítást kérni. A betegek "természetesen
a legrosszabb néven. 'Mégis meg kell tenni, mert
ellenes készítésre senki $em adhat utasítást.

1

A FELELOSSÉG KÉRDÉSÉT
sokszor vitatjuk, sokszor vitatkozunk azon, -hogy
beosztásó gyógyszertárban a munkán kívül ~~1;;~~h-;~
a felelősség is. Szeriotünk a felelősség nem c
sem az átvevő és készítf., sem az ellenőr é.S
A g)rógyszer 'készítéséért mennyiségi és
kozásban éppenúgy, min~ a vonatkozó
ban, egyedül a készítő és a készítési sz•.~~a!ö
terheli a
A belső ellenőr- ,
készí tőnek.
kinek a
kozásban, hogy a
de munkáját
séget kívánó rnunkát
het: Eddig úgy

gyógy·szerkészí~.~ő~~~~F~~~i:[;;itil,

a IDl):nka olyan
vv>ÓV\>sn·r~,;z
a'
hassa· is. Ennek egyetlen
annak kiadása előtt a gyógyszerész
Ennek megtörténte után adja át
együtt a kiadónak- Ezt az utat,
engedi,· a vénykésziíő ellenőre me,gs:zaldl.ia
adandó -gyógyszert a vénnyel
ellenőrzését._,

vizsg;ál~tnak, m~d egyrészt másra nem lenne idő -::

alig Jellemezne ~gy-r:gy dolgozó runokáját a kiraga~
vagy rosszul stkerult elemzés. Sokkal fontosabb
's~;~~fe~JI:a:~da~t~ak jó ellátása, hogy Iehetóleg egy gyógyszer
et rosszul. Erre, való ~ profilaktikus ellenőrz&s
1
I_TIUnk~, a veny kiosztás előtti elolvasása
allando megbeszélése, ha az szükségesnek

Az -~d~igi munkánk tapasztalataiból Jeszűrhet-ük h
a~ e~~~norzes -~em. felesleges, éppen ezért a két ól ' ~gy
neJ co bb kartarssal dolgozó patikáknak
- JfY ~yszeresz

GJl!ennyiben lehetséges míndia más ad· azt _a]anl]uk, hogy
1
~01}dt aki ké~tzítk~tte, é; aki kiadja, ellenő!fzz! Ie:alffigg~~:f:f
on, ami
Iad. J\1eg lehetne úgy old · h
.
gyógyszerésznek külŐns ínu"'
,
~m, _ogy mmden
,
,
,z
szama 1enne es amtkor a beteg
. ..
f?n, a gti'ogysz~rert, mar a szám átadásakor látja a »fogadó«
barts, ~gy ki készítette. Természetesen lehetőség szerint
t et+arta~ak, hogy a k~k sz~mmal dolgozó kartárs által készíe ~ gyogyszert a feher szammal dolgozó adná ki Ez
d~aldsftott, tákás gyó~~szertáraknál valósítandó ~eg.~~~~
. el a ~é~c;ton!néltz.~l a~anlhatjuk,, hogy kiadás előtt olvassa
t· . '.
_ u • .1?gy <: gyogyszerre nézne és olvasás
u_ an UJra nezze, meg JOl, mit ad ki. A két időpont között.
~~al~~~l ahz agyaba_n egy kép, visszaidézi a készítés menetét
es raJon, a va 1amt nem egyezik.
A 801-es Vörös Csillag-gyógyszertár

munka1özössége

A vas(II)jodid-szirup készítéséró1
-- , A !gY-ógyszertári hálózatban rendszeresített belső ellen
orzes e sosarban a beérkezett g 'g
,
•
sági vizsgálatára terjed ki.
yo yszeralapanyagok azonos, A bel~~ ~Jlenőrzésnek másik fontos területe a
·
..
t~rban eloalhtott galenusi készítmények k, l lf/o1yszer

~~j~~olda!ok, t-ol~-bbá _af,~yó?"yszertál'ba é;kez~s~: ot~nh~~fl!

"Imi' glylogysz~r onyvl tomenységre beállított anyagok tar
e enorzese.
-Ebben a közleményben a kötelező h, 'k, , , _
deklarált
és a 'IV· gyk · e!".
.. kellő
azt esz1tmenynek
. ,
mra t-a alapjan
g d ,
J
~:Y~ffit >)?YJ.Idtpus,
f~r:i
jodati« tartalmi- ~egha~~r~~á:~~át
z ' a JO 1 meresen keresztül számított l"'
,
gya_kran alacsonyabbnak talált V:ts(II)j'od·d e~ ta'zk e Okir~nal.
k1vanok foglalkozni.
r
er e o aival
Bár enn_ek a készítmé~ynek terápiás j'elentősége m
•
nem nagy es ,fogy asz t'ast· vo1umenJe
. ts
. ennek_ megfela mar
k.. .
lCSI, a problema felvetésére az vezetett l, ·
e ?en
olyan készítményről van szó mel nek ké. / - ._ogy egyreszt
szer_tár~ m~f!-kafeltételek m'elfettf viszo~ZI/esenel a 1yógy- .
n~m btz!os~tJa a gyógy:-zerkönyv által nie;~g~et~l~n ~t~~~
~eg~tt--masreszt a .tartalmi meghatározásnál t l 'It I
" k"·oru.. 1menyes.
.
a a a. acsonyabb
ertek esetén
a korr
.
, ekcio
, A htba!orrast keresve összehasonlítottam a VIII S -.
?Y?gys_zderkonyv (1946) azonoscímü cikkelyében leí~t zkéJe_t
.est mo ot a IV. gyk.--i előirattal.*
sztA Vlll. Sz, Gyk. előirata a követk " 1 b.
e~helyeze~t 1~,5 s. r. vaspprra 10 s. r. vizet ~~~Jnk~A ~:~~~
rekhez kis resztetekben állandó rázogatás • h"t _ k'. be
8 3 s r "'d t •
. ..
', ..: JO o szorunk, mtkozben
a folyadékesk ud esf boz ,n
szme zoldesbe megy át. Az üledékes fol -ád. ez e r ~r~-~
egy előre lemért bepárló csészébe melv l ~O ckot teleszuquk
szirupo~ tar~almaz, melyben 0,1 's. r .._Citroms·. r.~ YÍ3 ~fkor
Jy.lombik~t ~sa szürőn levő maradékot forrósaya Io.to unk.
es a mosovlzeket
't, .. k.
VIzze a mossuk
,
,
egyesi JU az alapoldattal. A fol adék
ezutan beparologtatjuk annyira hogy a kt>:
. Y , ot
200 s. r. legyen.
.
'
--sz _sztrup sulya
!a

r

·

VSzoSvj~~ _Gyógyszerkönyvvel azonos előiratot
._ vajcl Gyóg'"s
..
..
b
" zerk..onyv ben (1947) me'g1-5
azza I a k u1on segge1 hog· .
VS...
•
IV '
y Illlg az . VaJ CI Gyógyszerkönyv
l"' t 'b
~~~~ fséan ~ere:eiMagyar <fyógysz~rkönyvvel azonos jód-.
t r;Yt .. 1· 'k p ' a gyogyszerkonyv kommentárjában
_u,aas:_or e~ arra, hogy az előiratban szereplő jódmenn iseg alkalmazasa eseién gyakran alacsonyabb t t I . - t 'ky 1·-- t ál ,
ar a m1 er e et
kapunk
,_.~z e mr n . ,e~ ezert. a _VIII. Sz. Gyk.-nél is több
(8,3 g) ej od a!kalma.asat taríja Jndokoltnak.
Tv
A VIII. -~z. Gyk. ·a~_atain~k ismeretében tehát a IV.
. l. Gyk. el atrala alapjan keszilett vas(! I)" d'1d
,
tartalmi meghatározásánál az előírtnál
JO
sztrup"
nyabbnak talált tartalmi · t-k
gyakran alacso,.. ,
er e azzal magyarázható hogy
__a_ IV. /11. ,Gyk. elotrataban .megadott 'ódm
. , '8
a sztöj:Iiumetri~usan felállított arány J szük~~nrf~ 1.C •2 akg)
abban az esetoen fedezi h
k- . , . eg e e ,S ~
100%-.os volt (a VIH s' Ga ka hesz~tesnel felhasznalt jód
·_ · z. Y · atarerteke 99,5%, az y,
_VIU.
1.a1a.1A_,_
UuK1 az

* Az összehasorilítás szemléltetővé tét l
'l' 'ból
\~!~!. }z· Gyk.-ben megado~ t; mennyisP.gek:t e a c~~~
k~

e.oirataban me~adott mennyts~gre számítottam, át.

gy ,

;,;;,,...

A GYóGYSZER:8;SZ

Svájci Gyk.•é 99%) .. Hozzávéve még azt is, hogy a IV. M.
Gyk. fentiek alapján, szinte,kv.antitativ kitermelést feltételeZő
elöiratában, a.· készítésnél két utánmosást igénylő s~űrési
művelet is szerepel, melyek közül az egyik, nevezetesen a
kész szirup szlírése hosszadalmas és a kis mennyis~gben való
készítésnél a kvantitativ_ munkát csaknem kizárja, követ·
kezésképpen vas(Il)jodid veszteséghez vezet.
A VHI. Sz. Gyk .. (az V. Svájci Gyk. is) a második
szürést azzal kerüli meg, hogy kész cukorszirupot alkalmaz.
Végül túlszigorú követelményeket állít a IV. Magyar
Gyógyszerkönyv a készítmény határértékéinek n:iegál(api-tásánál (4,92%-5,08%). A_VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv
a sokkal racionálisabb készítési mód mellett is széleSebb
határértékeket enged meg (4,75%-5,25%).
Fenti adatok figyelembevételével célszerGnek ·látszik
:a vas(II)jodid szirup készítésénél kevés- jód·felesleget alkat·
mazni (0,2 g).
Megemlítem m~g, hogy a VIII. Siovje-t Gyógyszerkönyv
a készítmény ·tartalmi meghatái-ozás'ánál nem 1:! IV. Magyar
Gyógyszerkönyvben leírt Volhard-féle argentometriás titrálást
alkalmazza, · hanem _a _higany(II)sóknak halogeni1ekkel,
a kvalitativ analizisböl jólismert. komplexképzés sajátságán
alapuló meghatározásmárlot írja' elő a következ'őképpen.:
5 g körüli készítményt méret be, azt lO ml vízzel hígítj'a
és 0,1 n. higany(II)klorid oldattal maradandó -vöröses szín
megjelenéséig titráltatja.
l ml mérőo!dat 0,03097 g vas(II)jodidot jelez.
"''
-",~~
l rsa i< J i!nőné
(612-es gyiígyszertár)

(4, l%) csak az esetben biztosít 5%
tartalmú szirupot, ha a jód 100
lomban levő jódok 99-99,5 7o -<JsaJ<:
az a javaslat, hogy a készítmény
a jódat sztöhiometriai arányhoz képest
kell alkalmazni.
A 612-es gyógyszertár ezen észrev,ét<>11Pt
új gyógyszerkönyvünk s~~~~~~sz!~~:~~~\~~~~~~
fogadta és a gyógyszerkönyv
4,15%-nyi. jód felhasználásával
5% -os vasjodidos szirupot. Az
könyvünk ugyancsak elkerüli a k.<,,?ft,:;;p;;~
szeri leszűrését azzal, hogy előre Plk"so·HeH':i
oldatot alkalmazz.

BesZerzett készítmény
:ü"Yóg'):szertárban ·~lőállítOtt
összesen 135. Ebből
készítmény ~sszesen l_ l 6. Ebből
megfelel
79 "'== 58%
megfelel
51 = 44%
kivételesert elf. 24 ·= 18%
kivételesen elf. 2'!- = 18%
nem· felel meg 3~ ·=-= 24%
nem felel meg
44 ~ 38%

A táblázat adatai szeiint a vasjodidos szirupok
· ige11 : nagy százalékban nem megfelelők. Ehhez
~még hozzá k~ll fűzni azt ts, hogy sok esetben·a
szirupból a cukor kiválik és a készítmény már
emiatt sem megfelelő. Ezeket a készítményeket
.a.,.fenti táblázat nem tartalmazza, mert szenirnef
láthatólag változást szenvedett," inhomogén készít·
rnényeket a szakfelügyelők nem mintavételeznek.
A vasjodidos szirup vas(ll)jodid tartalmát
befolyásolhatja a helytelen előállítási techrtológiá,
ha kellő hűtés 'hiányában jódveszteség áll elő.
Egyes vizsgálati eredmények alapján feltehető,
hogy eltartás közben is csökken a készítmény
vas(ll)jódid tartalma. .
.
.
··.··. ·
· A· szerző legnagyobb gondossággal készílett
vasjodidos szirupot és annak vas(H)jodid tartalma
5%-nál alacsonyabbnak bizonyult. A IV. M.agyar
Gyógyszerkönyv szerint felhasznált jőd mennyiség

'"" ;: ....... , ...

k~~~~~;~~r.~~~'----liqu. liYdr. h)ípeiöx.- (szín
\~

- - - acid. citr. (Denigeé~rea-

. sulfuric.-, alumen. alumíniuill Sulf.
baryum ch«?l~atum (savany~ ~özegben,'csapadék).
(melegen'oldva) _---- J_Qdurn· _sol., j()dufn_pur.

Magn. sulfuric.,

thiosulfuricum ---Jodum soL, jodum pur:

(~zín

'""<~~l;i"':n:~pho:;phorc>Su:m - - - hydrafg. bichlor. corr.
nov.

hydro~hl.,

cocain hydróchL, ~ kaloineJ· (túeg-

Acetanilidum --~~ zim:. chiorafum (hevítve akácvirág-

Tapasztalatok az azonosság~
vizsgálatokkal kacsolatLan

; 'iz<eghen. hydrochl .. dil., haloidok ---ezüstnitrát '(savanyú
,,
csapadék). .
; ·
•

~~~::.j';;~)hc>ric.

és egyéb foszfát - - · -

a~gent.

nih.

Fen~i.. fels,?rolásomban nem· ak~rt_am kitérni ·rrlinden száJoheto anyaW:~· -Csupán arokat az ~nyagokat sorol"":5!:Ys~ertár
a: Ki listán· belül- vagy -kívül ·tsakhein -:minden
y~
· havonkinti rendelésében előfordulnak.- Mert
pl. a .f_err. sesquichlor.-ot 8,--------lD allyagnál is felJroJ~altnám, holot~ ez a .közölt: módszer- ráerőltetése vólna
esetekre, htszen' ez az anyag gyógyszerként csak elszerepel.
'

*

Irsai Jenőné cikkével kapcsolatbari rnindenekelött meg kell említeni a közle11}ény születésének
köríilrnényeit. A 612'es. gyógyszertárban a. Buda·
pesti Vállalat Szakfelügyeleti Osztálya 1952 novernberében Syr. ferri jodati-t ·rnintavételezett, mely
készítmény vasjodid'tartalrna alacsonynak ·bizonyult. A gyógyszert4r dolgozói foglalkozni kezdtek
a vasjodidos szirup e15állításának·technológiájával
és észrevételeiket rnost közlik le.
A rendelkezésre álló adataink alapján meg. állapítható, hogy .a gyógyszertárban expediálásra
váró vasjodidos szirup igen sok esetben nem megfelelő. Egyéves idöszakról 251 vizsgálati eredmény
áll rendelkezésünkre, mely eredmények a következő képet mutatják:

- - - natr. nitrosum (savanyú

Az

egyet
!ottuk.
.
.
Alábbiakban rámutatok a havonkénti ren,delésb•et
nem állandóan szerePlő néhány anyagra, "
kimutathatók. Felsorolásomban nem _errílítem
rek részletes kivitelét, hiszen ez min'rl
mind a Budapesti Gyógyszertár V
elkészített igen célszerű -jegyzetben
hívom azonban a figyelmet arra, hogy
felhasznált anyagokat mindig- a fenti szakki\nyvellbeJ
jelölt koncentrációkban kell használni
figyelembevenni·, mert csak így
hiszen egy reakció kivitele mindig k;,n~entr·;;_ciiÓ
kérdése..
A leírt eljátás aZ alá!Jbi gyógyszerekegymással
sítására használható fel :
... ·Acid. lactic., calc. lact.· ferr. lad. - zinc.
laktát).
.
.
Acid. tannic. _ _____: chinin. sulf. és hydrochlor;
_
Zavarosodás).
Resorcin ;_~- acid. tartaric.- (Freude coJoc.J<el
·
melegítve vérvörös.)
Chinidin sulf. ---kal. jodatum. (fehér csacpa,dék
Acid. tartaric. - - - kaL jodatum és ·más
acetii,tos pufferolás).
AloB, extr. aloes - - - natr. bori c. (fltionosz<:enc
Argent nitr. - - - formaldehydum
közegben fémezüst kiválás).
·
Formaldehydum soh --;;:;;:;av~~:f~Jt:.:fi[~~y;
- - - kal. sulfoguajacol. (Cc. k
Hydrarg. bichlor. ammon. - - keverve, vízzel, rázva, fehérből vörös).
.
Plu'mb. acet. bas. ·sol. __ .:...._ gummi- arab.
.
házisos ólom).
Natr. hydrocarb. - - - phenolphtalein
vörösödik).
·

1

~ ~~~~~~~;~

Thiri'?fier Agnes
gyógyszerész, Kör·fuend

. . A mllnkakö~ö.ssé~ün~ által kid~lgozott tájékoztató alapJan} az a~nossagt vizsgalatok biztopságos elvégzésére _ a
g)~ogyszertarak lehetőségének reális szemelőttartását valamint a legt~lj.es~bb ~akarékossági szempontokat vettük~ Tehát
az a~onossagi VI~~galato~ legegyszerűbb és leggyorsabb mód·
sze:et~. foglaltuk ossze azert, hogy főleg az idősebb kartásakáC
segtts~k. ~eg m~nk_áju~b~n. ~z a tájékoztató nem dogma,
nem ktzaroiago~ ~rvenyu vt:sgal,ati. módszereket tartalmaz; Itt
mut~~ok r_a Th!nnger _kart~rsnó dicséretes szorgalmára, ·amik?_T. otletetvel Igyekszik fejleszteni az általunk összeállított
ta]ekoztatót. Bár néhány felhozott példéban nem érvén sül·
neli azo~ a célsze~ü~égi szempontok, melyeket kívánatos I~nne
s~~m elott tartam_, IgY: pl. a tejsav at és sóit a ZnO-nál egyszeru. b r~agen~~~ IS ~tztosabba,'} azonosíthatjuk, vagy pl. a
s~odabtkarb?na~ tal?n egyszerubb valamilyen savval pezsgéser~ az~mosttam, meg ha a reagensek közül vennénk is elő az-t
a kerdeses savat.
_Ami a haloi?ok kimutatását illeti, mi az AgNO -os próbát
tartJu~ a sok tsmert módszer közül a legegys:erűbbnek
melyn~el az eg~s~rűs~ mellet~ a szükség~s biztonság is meg:
van. Ezt a prohat mmden gyogyszertár végre tudja hajtani
A magn?lmeszes eljárás he_lyes és jó. Ennek alkalmazásár~
Kotsy J ozsef somogymegye! szakfelügyelő már javaslatot tett
.. Os;-zefo~lalya t~hátr ~z elmondottakat: rninden olya~
-t9rekves szukseges. ~ ~tVal}atos, m~ly s~akmánk fejlesztését
c~!ozza. J:..z azono~a~t vizsgalatok feJlesztese terén pedig külö- .
nosen nagy lehetosegek vannak.
. A "?.Unkaközösségünk által összeállított azonasSági vizsgala~ok ?.s~zefogl~!ója is cs~pán tájékoztató, mely a Thiringer
kartars!lo altal.aJ.~n_lott modszerrel együtt, csak egy kis-része
az emhtett lehetosegeknek
Dávid Agoston
szakfelügyelő, Budapest

Schulek professzor tatai előadása
. Szegedi, _debreceni és pécsi előadásai me!lett,
bar mm~~n';ltt az V. Magyar Gyógyszerkönyv
alapeivelfol ertekezett, az augusztus 30·án Tatán
a Ko~~ro_mmegyei Gy. V. gyógyszerraktárának
megny!lasan tartott előadása állt legközelebb
a gya~orl~ gyógyszerészekhez. Ennek okát Schu/ek
Efemer ketszeres Kossuth-díjas akadémikus professzort;;'k szavaival_ magyarázhatjuk meg a lege~ys;eruh.ben : ;>mtkozb<;n az új gyógyszerkönyvet
kes~tlettuk, mar hasznalták is brosúrákat írtak
és továbbképző-tanfolyamokat' tartottak belőle«
Hozzájárult ehhez. még az is, hogy az új gyk.
oldalakba lórdelt ,első kötete ma már ott volt
Schulek professzor kezében, lapozott benne felolvasott belőle.
'
J;z új gyk; ~smertetésé~el kapcsolatban kitért
a gyogrszerellatas rendszerere az _államosítás óta.
.t;.z a cel vezette a szerkesztőbizottságot, hogy az
UJ gyk. ne csak a. gyógyszertárak igényeit elégítse
~'··hanem az. egesz-gyógyszerellátás szolgálatába
. allJD;t. Hangsulyozta, hogy végre teljesült a gyógyszeres~;k _álma : !?gyógyszerészek, szakfelügyelők,
.· szakeloadok, gyogyszervizsgáló laboratóriumok
tehát gyógyszerészek ellenőrzik a gvógvszertárak
szakmai munkáját. Azért, mert kevesebb lett
a magisztrális ~észítmények száma, nem lehet
ke:--esebb . a gyogyszerészek egyetemi kiképzése ..
\Htvat~ozt~ >JA Gyógyszerész«·ben 1947-ben megJel~nt ctkkere.) A_z alapkiképzés mellett sok kémia,
flZlka, ;'latemaltk~ tanulása szükséges, utána ·
a_ s~ak!argy~k teljesen biológiai irányban. 'Ana-·
.· toiD!a es gyogyszertan. Régen nem lehetett meggyőzni az irányító szerveket, hogy nem veszélyes
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a gyógyszerész hatástaniismerete. AzzaLgya!lúsí'
tották, hogy még jobban fel akar készülni a kuruzslásta. Ma már nincs kuruzslás, Az igazi, a gyógyszerekkerfoglalkozó gyógyszertant a jövőben inkább
a gyógyszerészek fogják tanulni. Legyen a gyógyszerész a gyógyszerek használatának külön szakértője. Ennek konzekvenciáját láthatjuk az új
gyk.-ben. Olyan gyk.-et igyekezték létrehozni,
amely nem holt • anyag, hanem élő valóság. f'zt
még jobban alátámasztja az állandó szerkesztő
bizottság, amely folyamatosan értesíti a gyógyszerészeket, felvilágosítást ad az új gyógyszerekről.·
A gyk. nemcsak a hivatalos gyógyszereket fogja
tartalmazni, hanem a gyógyszerellátás ellenőrzé·.
sére is készül. Gyárak, kutatók, gyógyszerraktárak,
szakfelügyelők , kézikönyve is lesz. Méreteiben is
hatalmas lesz az új gyk. Az l. kötet 550 oldal,
a IL kötet 700 oldal, a Ill. kötet 600 oldal. Felmerül t a kérdés, hogy a mi viszonyaink között
szükség van-e a közel 2000 oldalas új gyk.-re.
Igenis, szükség van rá. Szakirodalmunk nmcs ;
ami volt, az elavult. Az új gyk.-vel komoly enciklopédikus munkát adunk a gyógyszerész kezébe,
amely a kiképzés részére is alkalma~ lesz a megfelelő instruktív anyag kiválasztására. A· megjelenés után kommentárokat is készítenek, és ez
már az állandó szerkesztőbizottság feladata lesz.
Schulek professzor, egész belső felépítésében;
csoportosításában; az egyes csoportok általános

jellemzésében, vizsgálataiban az új
munkának tekitúi. A szovjet és_ a
legközelebb hozzá, de a gyk.-nék"
- mondotta Schulek professzor
tük ki és ezzel az Egészségűgyí
Tanács teljesen egyetért.
·
Külön szereleltel és kegyelettel
meg a nemrégen elhunyt l(arlovitz ·
komoly elismeréssel Végh Antal ut.-JuJ;
munkatársairól, akik nemcsak m ~l-~~!i~~t~~
új eljárások kidolgozásával is
sikeres elkészítését.
.
Az előadáshoz hozzászóltak
Hajnóczy Aladár, Halm Iván, Hollós:: F
Kerbolt Kornél és Vámosi J en ő.
fesszor az illóolajok eltartására, a mérő-,

1

színmérték-oldatok
közölti ~~~·:::::~i~~~!:t1
gram fogalmára és na>;wata
használatos optikai műszerek
gyei járványügyi állomások felállítására, a
szerkönyv-szerkesztőbizottság működ~séte,

turai technológia előírásaira, valammt a
nevű készítmény standardizálására
- adott igen értékes, kimerítő feleletet.
Fejér, Győr Tolna és

r~·:~~;~~~~;~~al~~~;;;;~::~

és
szakfelügyelői,
hogy
utaztak
ide a
prófesszort és .tapasztalatcsere
vegyenek az új tatai gyógyszerraktár

Tiliae flos
_ A hársfa egyike legrégibb gyógynöv_énye~.n~
nek. Használatát először Theophrastos említi. A novenyek története c. művében ismertetett gyógynővé
nyek között szerepel a >>]Jhilyra«, amely Sprengel
szerint a T ilia argentea-val azonos. A hársfát Görögországban ma is így nevezik. Plinius is említi egyik
művében a hársfa levelének és rostjának használat át.
Vergiliusnál is megtaláljuk a Tilia-t. A hársfa virágjának hivatalos gyógyászati _alkalmazásáról csak
a középkorból vannak _adatamk. Igy Htldegard
(1098--,!180) és Alberiu? Magnus (ll93-128~)
említik először a Flos Tihae-t. Nemcsak nagy gyogyító erejét írják le, han;m .a kö_7;épkorra jell~rnz?
babonával a hársfa forgacsat ajaUJja az eloJ:>bi,
pestis• és más fertőző .betegségek. ellen.
A hársfavirág mind á: négy magyar gyógyszerkönyvben hivatal gs volt, az lett az V._Ma~~r Gyógyszerkönyvben is. Helyes, ha megismerjuk, hogy
milyen lesz az új magyar gyógysze~könyv sz?yege
és összehasonlítjuk a IV. magyar es egyes UJabb
külföldi gyógyszerkönyvek cikkelyeiveL
.
Az első bekezdés a drogo t adó növénynek magyar és latin nevét, családját, előfordulását, adrog
gyűjtésének idejét, a gyűjtendő növényrész megnec
· vezését és kereskedelmi fajtáját közli.
Új ,a szövegben az, hogy nemzetközi visz?nyl1)Í"
ban először említi az alfajokat és változatmkat IS.
A hársfa-fajok- rendkívül könnyen keverednek,

számos átmeneti alak van köztűk..
Flóra-jában (!924) négy fajt, hét
biztos keverékfa j t és 47 alakot sorol
magyar botanikai szakmunkák már részleteS<
foglalkoznak e kérdéssel. J ávorkq,· a JV1~~Jr~t<
kis határozója (1937.) c. munkájában
szerepel. (Itt az alfajok és alákok rPJ>;onH"'·" . e
radt.) A hársfák nemzetKözi viszonylatban
kutatója, Wágner János »Magyaror_szág
című monográfiájában (1940-42) harom
alfajt és 100-on felüli változatot, formát,
keverékfajt írlé hazánkból Egyik leg~~~;;;
művünk Soó-Jávorka: A
r
kézikönyve (!951) 9 fajra osztva 1:\ruv;lli"
hársfákat Hozzáfuszem még azt is,
zéseket szűkebb és tágabb értelemben
és sensu lato) is szokták használni. Pl.
phyllos Scop., sensu lato magában foglaljaa

rub~~~a~tD~-~~c~·~·T~·I.;~:~~~~;;~

Schneider
és T.
difolia Ehrh.,
T. caneasica
szerint fajokat is. A
legelés útán határozott a
ta tó növények megjelölésének kérdé;;éb•en.
A kőhárs kereskedelmi elnevezést . ow"'"'
látszott a gyógyszerkönyvben is fel
másik két kereskedelmi faj, az ezüsthárs
hárs (mely egyenesen megtévesztesre
nem megfelelő áru. (Ha!rnai : . .Kőhárs,

'_bhnb<5sh.árs. M. Gyógyszerésztud. Ert. !938. 2. ,;_z.) ._sok, fertőzések, esetleg csekélyebb értékű keresgyógyszerkönyvi szöveg más()dik bekezdésé- kedelmi fajok jönnek itt szóba.
.ben közlia drog szagátésízét,.melyeket organolep>>Molyhos, az 5 rendes sziromlevélen kívül5-10
tikus vizsgálatokkal ellenőrizünk N~gyon jellemző kisebb mellékszirmú, eltérő illatú, kissé bódítószagú -.
fontos vizsgálatok a drogok esetében és éppen egy- virágok, finom, apró csillagosszőrökkel borított
szerűségüknél fogva értékesek.
.
murvalevelek (Tilia argentea Deaf. ezüst-, - fehér,A növény leírásában megtal,áljuk a gyökér, a vagy molyhos-hárs) ne legyenek a drogban.«
· Mindkét pont új a magyar gyógyszer könyvektörzs,
ágak, a levél és a termés ismertetését, a
rlrc.mt szolgáltató hazai növényekrészletes leírását, be(/. Eddig á magyar és számos külföldi gyógyszergyógyszerkönyvünkben; mind nemzetközi könyv is 100%-os drogokat írt elő; Ilyen a valóság~
viszonylatban. Ennek az volt a célja, hogKir gyógy- ban csak igen ritka esetben van. Tehát a gyakorlati
szerész jobban 111egismerkedjen a hazai gyógynövé- élet lehetőségeit vette figyelembe az albizottság,
nyekkel, felkeltsük a fokozott érdeklodést külföldön amikor az eltérés számszerű adatait előírta. E téren
és így az exportra tereljük a figyelmet. Igen fontos nagy segítségel,nyujtott a legújabb szovjetgyógyszerepe t játszik népgazdaságunk ötéves tervében- a szerkönyv, mert ebben minden drognál megtaláljuk
gyógynövényügy. A gyógyszerkönyv is hozzájárul_e a számszerű határértékeRet, illetőleg a megengedett
. téren a _terv sikeres teljesítéséhez. A vidéki gyógy- eltéréseket. Ezek mellett figyelembe kell venni még
szerész a jövőben fokozott mértékben fog bekapcso- az export és a magyar szabványok kívánalmait is.
lódni ebbe amunkába, ezért több tudással siet segít- Igy alakult ki aztán a gyógyszerkönyv követelménye.
ségére a gyógyszerkönyv is.
Ezek a szempontok érvényesültek gondos mér•
A drog leírásában a IV. gyógyszerkönyv szövege
legelés
után aminőségi kvantilaiív vizsgálafok előíní
valarnivel bővült és szabatosabb, pontosabb, elevesaiban is. A nedvességtartalom !3 %-ban, á hamutarnebb lett.
·
talom 9%-ban, a homoktartalom pedig l %-ban,
A mikroszkópos vizsgátai teljesen új anyag a végül a vizes kivonattartalom 30%-ban lett megIV. gyógyszerkönyvhöz és több külföldi gyógyszer.
.
könyvhöz kép~st. A részletekre kiterjedően ismer- ~~~A vizes kivonattartalom mennyisége jellemző
teti _a drog egyes résieirtek imatómiájáf'Niígy bélyege a drognak Azonosságának, jóságánakmeghiányt po tol ezzel az új gyógyszerkönyv és' irány- ítélésében fontos szerepet játszik, különösen akkor,
mutató elvet követ. Szükséges és fontos kiegészítő amikor ha tóányagtartalmá t sem fizikai, sem kémiai,
része a drog vizsgálatának ,.,-- sokszor nélkülözhe- sem biológiai eljárással n~m tudjuk megfelelően megtetlen - a részletes anatómiai viz~gálaL .A szöveg határozni. ·
'
a morfológiai egységeknek megfelelően tagozódik. ·
A tájélwzfafó gyorsvizsgálat teljesen új a gyógy·
A derítell murvalevéj vizsgálata gyakorlati szem- szerkönyvben. Az azonosság megállapítására és a
p0ntból igimhasznos. Altalában a ·derített_ készít- · gyógyszerkönyv követelményeinek megfelelő jóság
mények vizsgálataminden levél, herba és virágdrog igazolására kell elvégezni. Célozza a gyógyszertárban
cikkelyében szerepel. Gyors, egyszerű és biztos dolgozó gyógyszerész munkájának megkönnyítését
:. rnó·dSzere ez a vizsgáló gyógyszerésznek' A derítés és ezért csak a feltétlenül siükséges vizsgálatok sié_szerepel· a .IV.. gyógyszerkönyv általános részében, repelnek benne. A tájékoztató gyorsvizsgálat elvégazonban itt új az eljárás és alkalmazásaszéleskörű zése biztonságot nyujt a dolgozó gyógyszerésznek
Az érszigetek vizsgálata nemzetközi . viSzony- afelől, hogy megfelelő, jóminőségű, össze nem
latban is újonnan bevezetett módszer az V. Magyar tévesztett, el nem cserélt droggallaborál és készíti a
Gyógyszerkönyv ben, Egyes esetekben nélkülözhe- receptet.
.
"
tetlen diagnosztikaiértéke van. A gyógyszerkönyvek
Minden drogcikkelyben intézkedés történik az
. ugyanis nem engedélyezik az ezüsthársnak, vala- eltartás módjáról: >>száraz helyen, fedett tartályban
mint keverékfajainak használatát, a derített készíl- tartjuk«. Fontos szerepe van ennek a drog értéke
mény az apró, csillagosszőrökről azonnal bizonyítja, állandóságában, mert a rosszul tárolt, illetőleg elta'tha ilyen drog van a mintábafi.
tott drog hatóanyagában változás, bomlás megy
Aminőségikv~litafív ~izsgálr.d két pontra tago-, végbe, megváltozik a külseje, sőt íze, szaga is.
: A népies nevek felsorolása szintén a dolgozó
gyógyszerészt segíti a kézieladásban ; · a gyógynövények felismerésében felvilágosításui szolgál gyűjtée~
.
-Az adagolás hasonlóképpen a kézieladásban, a
gyógyszer helyes elkészítésében és erőshatású drogpk esetében a helyes vényírás ellenőrzésében nyujt
ki nem nyílt virágbimbó és segítséget.·
0
_ Az új magyar gyógyszerkönyv farmakognóziai
!e~fe~~~;v~8~ ~Yo~il~fehet. Foltos, barnultr vagy
cikkelyei is több tudást, nagyobb szakérteimet
·--~·~~~~·:·~ur~~.e~~~--~-~~~:~é
és megbarnult
leg- kívánnak a gyógyszerésztőL Jobb felkészültséggel
;
lomb
levél- pedig virág
2% lehet
lehet csak a dolgozó nép fokozottabb egészségvédel• _ Idegen an!fag. E _ fogalom jele!lti mind- mét, :1 betygekgyógyszerellátását, hazánk közegészaz_ anyagot, amelyik uem az anyanövény- ségügyét kifogástalanul ellátni. .
szár.mazik.. Főként összetévesztések, ·hamisít á·
_Halmai János dr.
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Országos SzakfelügyeMi· Értekezlet

1

A szakfelügyeiök 4. országos értekezlete k_?molY,_- tariul~~~
voltés döntő bizonyítéka is egyúttal szakfelugyel?rnk feJ~o:
d~sének, szerves és szervezett beépiiléséne~ a ~yogysz~:tan
hálózatba. De meggyőzött arról is, me_n!lytre ko~el ker!-llt~.k
a_gvógyszerészek és minden gyógyszertari dolgozo probleJ?-alhoi.- A felvetett kérdések, az egyre tisztábban megnyilatkOZó_ kritikai szellem, az egész hálózatot átfogó _vitaa_nya~,
triind ezt a fejlődést-igazolj~. Es ha, vol.! .valami, _aJ.m. m_eg
ezen az értekezleten sem Jutott eleg ontodatosan, ktfeJe~
zésre, _az egyedül az önbífálat volt... Ezen az e:tek~~--.
leten tisztán _megmutatkozott, hogy nem a S7..akfclugyelryt
hatáskör lett nagyobb, hanem napról napra teljesebb fele:
Jösséggel Végzik szakma-alakító· munk~jukat. -~ .kezdeti
mechanikus ellenőrzés helyett szívvel-lélekkel e~ a~k?ra
tudással, hogy azon az útOn haladnak, amelyet az Eu. ~ms!
térium_ -képviselőJe jelölt meg ~zá~ ukra: __ a ~~akfelugyelok
saját szaktudásukat olyan mertekben emelJ ek,, h~gy az
vitán felül feletté-álljon a gyógyszerészek sz~ktuda~anak.
Ez a szakfelügyelö--elsőrendíí feladata és katelessege .. :
Az értekezletet Pdpp Ferenc, az -Eü. M. Gyóg_tszerüg}'I
Főosztályának -vezetője nyitotta meg, ugyal}c~ak o a~ta _at
a vándorzászlókat és a pénzjutalmat a Szoctahsta_ Ege.~~seg
ügyérh'mozgalomban élenjáró három szakfelugyelonek.
Hangsúlyozta, hogf az ~ll~mo.sí!.á~k?r a ~y~gyszerész!!t
terén nem is Iehetett besélru mmosegt mu~karol, te~v:z~
ről ,-hiszen- akkor még a régi rendszer üzleti szelle';le u~nyJ
tot'ta a gyógvszergazdálkodást~ -a gyógyszerelosztast es ~
, gy6gysze_rgyáftást is. Eppen ezért a~ ,államosí.~áskor ~z ~ls_o
feladat a vállalati forma megszervez~se, a ~o.ye,tkezo _l.ep~s
pedig a gyógyszerészet egész területen a ~~!\o_:;eg -megJaVItása volt. A gyógyszertári hálózatb!ln kul~f.IOse~ a sza~
felügyelök egyre magasabb színyonalu munk~J~ kov{!tkez,teben ériünk el komoly eredmenyeket ... UJ felaáatkent
jeiöli meg, hogy a szakfelügyelők {okozott~b~a!l ':e~y~nek
részt a vállalati tervezés és gyógyszerelosz!as. tranyttasaba!l
is- -mert ezen a területen még lernaradas tapasztalhato.
' . Az értekezlet anyagát a szakfeliigyelúk jelenté~ei ~z~bták
-meg, lényegében ·azonb.~n ez o:z ~nyag lfu.fl-fal~t- Gezanak,
'a:Gy. K. szakfelügyel5Jenek eloadasa, Kárfar Jibo: .~r--n!l~
a- Szacialista Egészségügyért-rnozgalom -eredmen~etrol_,_ ht~
riyosságairól és új- szeillpontjair~l t<l:rt?tt. ~eszam?lop ~s
Miftelmann -László dr.-nak az· Eu. Mtmsztenum kepvtselo~
jének megállapításai és válasza körül csopo:tos~lt. ,
"
~ Mi ebb51 az egésznapos értekezlet~ol, ..Jelen~esekbol,
beszámolóból, meg§llapításokhól ,az! emeliuk __k,_, ~nn a sza~
felügyelői mtí_n~~ eredm~nyei!, m;g Jo?b ~ehetoseget meghatarazza és rávllag1t e mukode.s tavlatara. A Gy: l(. _szakf~l
ügyelője- bejelenti, hogy a _laboratóriu~uk~ !ovabbf~Jl;sztese
céllábáLaz 1954-es tervbe több olyan k_esz;tl~et bealhtana~,
arnelvek szélesebbkörű vizsgálatok elvegzesere adnak lehet?ségef. Kerbolt Kornél az ·egészségügy kiváló doJgozójé! es
Küttel Dezső dr o, aki a szakfelügyelők m~nkav~r~en~c!!ek
elsö·-_helyezettjeként most kapta me~_ a~, Eu~. Mmts~tenum
vándOrzászlaját ...,..- az OKI_ t?yabbk~p~esbe~ res~_tv~t~
szakfelügyelők jegyzetanyaga ·aJapJan etkesztte_~tek. az os.sze·
vont jegvzetet. Kiadására félé•;en belül, sor ker-ül. U~_ran~~;ak ·~
barrpirosim kiadják-SzeÁ'!res,Sánd::.r dr:. e? Kurt_z- Rezs~ gyuJte···ményét a. szakfelügyelokc alta! osszealhtott )Ogszab_al~o~~aL
éS utasításokkat A szakfelügyelői _v~zér~o.nal e}k.es~Jte~ere
kitűzött pályázat elbírálása az Eü. Mtmszt.en_!--1!11 reszveb:-level
folyamatban van. Néh;iny számadat megJeloh, h~gy a;szakfelügyélök az elmult félévben 2502 gy_ogysz;rtarat es 126
k&igyógyszerládát _ ellenőriztek- A- mmtav~~elezett" 5290
gyógysZer közül 4018-at készí,tettek gyógyszer!arban es 1~72
_a beszerzett -gyógyszerek szama. 1951 1:1tolso negyede ota
t953 második feléig a kifogásolt gyógyszerekben 120%.-os
javUlás állapítható meg. Kb. u~yanily~n eredmény mutat~ozik meg az Sz. T. K. mintavételezéseiben. amelyeke! az_
OK1 Vizsgált meg. Mindebben döntő szerepe van a to:ra~b,:
- képzéSnek és- az egyre· szélesebben kibontakozó és elmelyulo
versenymozgalomnak.
Hunfcilvi Géza _bt>számolójáb,ól )dézü_nk: -~A sza~~el
ügyelőknek mind határozottabb iranyt kell venr:10k, a gyogyszertárak teljes müködésének ellenőrzésére, a szl!k~eges szak~
mai tanácsadásrá. ·és felvilágosításra. Dolgozó nepunk zavar-
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De
sem
tésével a technikákat, a
állíts~k b~ ebbe·
a
a magasabb
támasztották alá, a kapcsolatosan szükségesnek .
revizióját is. Erde)<-es, hogy am1g
állást~ :_hogy a _ technikák a jövőben nem
talma'zó · Vényeket is elkészí thessenek~ máSok a
Készítési tilalmat hangoztatták.
Felmerül t

a- fővárOSban dolgozókk<il egysZint~n
bérezésben. Természetesen, majdném
, valósággal- helyzetjelentést adott
kapcsolatról-és áz együ~tmükööés Siün-

gazdálkodás, a- tervezéS; a beruházások, valamirit a pénz·
ügyi, bér és munkaügyi kérdésekben-is megfelelő tájékozott-_
sággal rendelkezzenek. Ha ezeknek az ismereteknek ;a szak·
felüg-yelő birtokában lesz, akkor mondhatjuk el majd, hogy
a szakfelügyelő valójában gazdájává vált a rábízott gyógy-képviselője árfól beszélt, ~hogy -a szakszertárakna,k. Mindezzel nem akarom azt rnondani, , hogy
a_ helyes utat a szakrhához .és komoly
ez volna_ .a szakfelügyelő elsőrendű kötelessége. Ezek ai
vannak szacialista versenymozgalmunkbart is. ismeretek mintegy segédeszközei annak, hogy a. szakmai
megjavítása érdekében döii-tőjelentöségü a kritikai ellenőrzés és tanácsadás magasabb .színvonalra emell<:edjék.
ki"alakítása. A szakfelügyelők bírálata a legfőbb
Elsőrendű kötelessége természetesen a szakfelügyelőknek
és leridítő erő a versenyrnozgaloin jobb kialakításáa gyógyszertárak szakmai munkájának megjavításai Ennek
Mect ők látják, ők tácják !eLa hibákat, ők mutathatnak . a. kötelességüknek pedig csak abban az -esetben tudnak
rá a helyes· -felajánlásokra is. -A szakmai ellenőrZés ·meHett megfelelni, ha saját szaktudásukat emelik olyan mértékazonban kellő súllyal kell érvényesülnie a mozgalmi, társaben, hogy az vitán felül minden esetben felette á_lljQn a
ellenőrzésnek is. ·
gyógyszerészeknek. E:s itt nemcsak az analitikai tudásra
gondolok. A @~ógyszerész-szakfelügyelők analitikai képzett-'
ségének emelése a szervezett, OKI-ban történő továbbAZ EÜ. MINISZTÉRIUM KÉPVISELOJÉNEK
képzéssel, valamint egyéni tanulással tervszerű~n folyik.FELSZÖLALASA
K.étségtelen, hogy a továbbképzésnek ez a formája. eredményesnek bizonyult abban a tekintetben, hogy az analitikai
tw:lás fokozásával lehetőség nyílt arra, hogy a mintavétele·
zendő gyógySzetkészítmények számát olyan mértékben
bővíthessük, hogy ma már fokozatosan és egyre inkább
rátérünk arra, hogy a szakfelügyelők összetett gyógyszer·
készítményeket mintavételezzenek és_ vizsgáljanak. De eredményes volt ez a forma azéi-t is, mert a szakfelügyelők az
OKI-ban szerzett tapaSztalataikat írásban rögzített-ék,
az ott tanult rnetodikát jegyzeteikben összefoglalták.
Kétségtelen hibája az eddigi továbbképzésnek, hogy
a napi 5-6 órás gyakorlatot elméleti előadások nem egé~
szíti'k ki. Nem elhanyagolható a gyakorlati tudás fejlesztése
meliett a szakmai elméleti színvonal emelése sem. Legközelebbi feladatunk, hogy a szakfelügyelői továbbképzésnek
ezt a hiányosságát valamilyen· formában kiküszöböljük.
Meg kell általánosságban állapítanunk, hogy a szakfelügyelők
analitikai munkájukat nagyszeretettel és pontossággal végzik,
amit az a körülmény is bizonyít, hogy. egyrészt az ellen~
őrzések során csak egészen ritkán fordult elő olyan eset,
hogy a szakfelügyelő által megvizsgált gyógyszer vizsgálati
eredménye az ellenőrzés eredményével nem egyezett (a megengedett hibahatáron belül), másrészt a gyógyszerészek
résZéről is csak egészen ritka esetben fordult elő reklamáció
a ·mintavételezés vizsgálati eredményével sz~mben. Talán
azt kell mondanunk, bár egy kicsit visszásan hangzik, hogy
ez egyik legfőbb hibája a szakf-elügyelői működésnek. Ugyanis a szakfelügyelők egyrésze nem tudta még mindig .Ievetkőzni azt a helytelen szemléle tet, ami szerint a szakfelügyelő
elsősorban ·analitikus és csak másodsorban szakellenőrző
szerve a vállalatnak. Általában a szakfelügyelők sokkal
szívesebben dolgoznak és töltik idejüket a laboratóriumban,
mint kint a terilleten. Ezt láthatjuk abból is, hogy a szakfelügyelők állandó kérése az, hogy a .laboratóri_umban töltendő időt emeljük fel.
Kétségtelen, hogy ezt a tényt a
neveiőmunka hiányosságának rovására kell írni.
Az Cl:Ialitikai tudás fokozásával egyáltalán nem áll arányban a. szakfelügyelők gyógyszerészeti vonatkozásó szakmai
munkájának javítása. Meg kell mondani_, hogy ebben nemcsak
a .szakfelúgyelők hibásak. Sajnos az a tény, hogy Magyarországon az elmult évtizedek alatt nem fOglalkeztak megfele-_
lően a gyógyszerészeti technológia tudományos alapon történő
fejlesztésével, és ennek a következménye az, hogy gyógyszer- "•
tárainkban ma is a 20-25 évvel ezelőtt ·alkalmazott technológiával dolgoznak. Egy-két kivételtől eltekintve azonban
úgylátszik, hogy ez a probléma a szakfelügyelők nagy·
részét nem is foglalkoztatja. Az_ a tapasztalatunk, hogy
a megoldandó- kérdések közül a szakfelügyelöket elsősorban
a hálózat fejlesztésével · kapcsolatos problémák érdeklik,
az újonnan felállítandó vagy átalakításra kerülő g)rógy~
szertárak racionális elhelyezése, beosztása és felszerelése,
a _gyógyszertárban a megfelelő munkakörülmények .helyes
kia.lakítása. Igen helyesnek tartjuk, és komolyan értékeljük
a szakfelügyelőknek ezt a munkáját, arninek eredményeit
vidéki kiszállásaink alkalmával igen sok helyen örömmel
-észlel tük. Természetes azonban, hogy emellett a munka
mellett nem szabad elhanyagolnunk a tec.hnológiai szín·
vonal emelését sem.
Szorosan ehhez a témához kapcsolódik a laboratéri urnakbéin feláilított- szakkönyvtárak problémája is. Meg kell
állapítani, hogy bármilyen lelkiismeretesen igyekeznek is
'a szákfelügyelők a legtöbb helyen a szakkönyvtárat fejlesz·
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-teni az 3dott lehetőségek-miatt ez megfelelő -rnértékb~n- nem_
Sike~illhet. Ennek oka ·pedig elsösort?arr az, ~o&y Jelenl~g
tlin·cs magyarnyelvű szakkönyvünk a ~yógys:z;ere_s_z,t technologia területén a gyakorló gyógyszeresz_ munk~Jan~k meg. jaVítására. Magyarországon . mé~ e?dtg -e~sal~alan nel?
jelent -meg magyar nyelven Igazt gyo~-yszere~~eb techt;tolo_-giáv'al fOglalkozó egyetemi színvo~alu te:;.nkonyv, ~rpt az
egész magyar _g.yógyszerészetnek egytk Ieg~ulyo;;abb ht_anyossága; Természetes az is, hogy- a gyakorlo- g);ogyszer.esznek,
de.- a- gyógyszerészet tudományával foglalk<;zo ~zakkader?-~k
-is- csak segédtudománya l~het a gy15&"y~ze~eszeh __ tec_hnol?gia
mellett a kémia, a bOtamka, a bwlo_gJ~ e:; a tobb~, gy.ogyszerészeti egyetemi · tantárgyak. Kulf?ldt, eredeiu Ilyenirányú szakkönyv is csak na~yon kev~s al! rendelke:l:esre,
szükséges tehát, hogy mielobb ~eg]elei]:Jen v~lamtlyen
megfelelő, ·gyógyszerészeti technológ~a:ral ffiglalko~o, modern
külföldi· szakkönyvnek magyar fordttasa. Nem v_Itas,, hogy
ezt· a kérdést sürgősen meg kell oldanunk, rnert velernenyern
szerint ez egyik l~gfőbb gátj~ fejl?,~ésünkr:ek.
, . .,
Szólni kell meg a szakfelugyelot rnunkana~ arrol a hw_:
nyosságáról, hogy a szakfelügyelők ~ár ~ . vallalat, V§z~to
kádereihez tartoznak, murtkájuk soran ka~errnunkat ahg,
vagy csak igen kis mértékben végeznek. Dac~_ra _annak,_ ~~gy
az új felelősvezetői rendelet komoly Jelelasseget ~ant,, a
:gyógy'szertárvezetők kiválasztására, -- e~t a sz~kfelugy;Iok
eddig elhanyagolták. Különösen vonatkozik ~z a r:_ata1 gyogySzerészekre, akiknek fejlődésével _a szakfel~gyelo~e~ felt~t
lenül tisztában k~Ulennie azért,. hogy az eg_~~~ g~ogy;:;z~rtar. hálózat .fejlesztésével kapcsolatban felmerulo kad~ngenyek
·azonnal kielégíthetök legyenek.
.
.
'
Már a bevezetőben r'övideh említettem, hogy a ?yogy·szertárvizsgálatoknál a szakfelügyelők túlzott~!! tamasz. kodnak ai előírt gyógyszertárvizsgálat~ jegyző~or:-yv ,egyes
pontjaira és_ ef!n~k köve,t~ez!éb;n a gy?gyszertarviZsgalatok
bizonyos mertektg formahssa valtak. Tobb helyen hallot!?k
kzt a panaszt, hogy a szakfelügyelő a _ren~eletb:n.. elmrt
illódoh megtartja a. vizsgálatot és fe}y_eszt a Jeg~zokony~e!
anélkül, hogy a gyógyszertár munkaJaval, -~ gy~gyszertar.~
dolgozók munkájával .behatóan foglalkoz!.l~. es, azuant keUo
érdeklödést -tanusítana. Amikor erre a koru~?Jen~e·.a szak·felügyelők figyeimét felhívtuk,. azt nagyrés7Jllk.elts ~smertre.
·-Kétségtelen; hogy van· javulás eze~ a tere n, azonba!J,lit meg
sok a tennivalónk. Fokozottabb, sulyt ~ell helyezm a sza~
felügyelők ín~n.kájáEan az , EgészS~gügyi Minisztér!urn :s
. á GyógysZertan · ~o_z~ont altal .. ki?droH rendelkeze~ek ~s
utasítások végrehaJtasanak ellenor:z;es~~e. Ez~n a- teren -~r~
Sok ·hiányosságat tapa"sztaltunk. Htanyossag vol_t, ~Iso
sorban az, hogy a szakfelügyelők a k1ad9tt. utasttasokat
nem foglalták egységesen össze,- nem .vez;tte~ ~oly~matros_~n
és így az ellenőrzések során csak ann_ak vegrehajt~sat ne_ztek
_ meg, ami éppen eszükbejutot t. Term~s~etes, ho&"y.tgy a_ ve&rehaj.tások. ellenőrzése rendszer!elenn~ ~s ~a~s~odt.kussa valt.
úgy látjuk; hogy ennek a hibanak_krkuszobolese ~~- foly~mat
ban van. Többet kell foglalkozniok a szakfelu~yel?knek
- a 'gyógySzertári .munkaversennyel, a .. v~:seny ert~kelescben
a: szakfelügyelő ·véleményének kell· dontonek l~nm~. . .
,
A decenirumi ellenőrzésekkel kapcsolatban altal.?~?s_h_Iba,
hogy- B.bban az esetben, ha a sr;akfelüg~elör oly?n -korul_m~nyt
. ·észlel, ami arra mutat, hogy a Gyogyer~ altal szall~tott
·anyagok·minőség~ nem n:-egf~)elő; ezt- e?dt~ nem hoz!a~ a_
Gyógyszertári Közpon t, illetolreg -a Gy<;>g~ert. tudo!llasa:~·
·hanem--saját ·maguk rnegvizsgaltak a keszttmen~~ _es sa] at
-~-Aiatá:skörükön-. belül, intézték .eL .az~. ügy~~· . Ezz~l ,.mYJden;_,-az.t
·akarom mondani, hogy .a szakfelugyelok e1~1g nem t~~o
gatták kellő médékben a Gyógyért Laboratortum rn~u~k~]at,
, ~mely pedig az egész prszág gy~gyszeralapanyag-el!atasanak
minőségéért felel.
. . .
... A két legsúlyosabb problell)a, ami az e~t~kezl;t_e_n f~l
vetődöft, a munkaerő-feszültség és az admm~.s~tra~IO kerdése .. Ez .a· két ·probléma egymással szarosan os~zef~~g. Az
. adminisztráció központosításával két megyében mar ktser~~te!
··is-Végeztünk,- ami bíztató" eredményeket hozott. ~zt atobbr
megyében is meg fogjuk val<?sítani_. ~rrt;. ~ona~kozoanra szakfelügyelőktől javaslatokat var a Nhmsztenum es a Gyog~~~er····tárl Központ.. ·
·
.
.
A rn unkaerő- feszültséggel kapcsolat ban .meg}egyzr,.. hó~y
.·a.· gyógyszerészek átlagos életkora p.agyon magas; A szuksegletnek ·megfelelő számban utánpótlást képezm n_em -leh~J·
·mert· az egyetem nem elég nagy kapacitású ehhez. ·A sa] at
erőnkból ·kell. tehát megoldani azokat a feladatokat, amer
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:lyeket a jó gyógyszerellátás-" ránkhárí,~t;·~ ;:;k·~;;;~?i
szere a helyes munkaerőga~zdálkodás. A H
sal való foglalkozás a szakfelügyelőknek
kötelessége.
A továbbképző konferenciákról is sok
küszöbön van a jövő évi új továbbképzés.
és a Gy. K. javaslatokat vár arra
legyen. az új
csak a
ről

és mtirÍkalnódsz'erekkel ·dolgoznak a gyógyszerészek. Az.
újítómozgalpm során sok. olyan eszköz't hoztak felszínre ......;.
mint például Hunfalvi elvtárs porosztá készüléke-. amelyek
lényeges segítséget jelentenek majd a--gyógyszertári. ·dolgozók
számára. A· technológiai mulasztások pótlása tudományos
munkát jelent. Szükség lenne egy olyan intézetre,_ amely
technológiai kutatásokkal, valamint ,·azok kivitelezésével
foglalkozna. A másik ·fontOs és aktuális feladat a pénzügyi
tervek elkészítése a vállalatoknál. A rimltban a legtöbb
fogyatékosság abból származott, hogy a szakvonal n~m
kapcsolódott be a pénzügyi ter_vkészítés műveletébe. Ma sem
tudjuk 100%-~g felmérni~ hogy az I 954. év milyen. f:ladatok

(20. számú közlemény)
30. sz. Rp.

elé fog állítani, azonban· az is nyilVáTI Való, hogy: a feladatok
túlnyomó részét meg tudjuk háfározni.. Felhívja a szakfelügyelöket, hogy a leghatározottabban kapcsol6djanak be
a tervkészítésbe, akár az oktatásra, akár a felszerelési eszkö··
zökre, akár a sa j át területük szii.kségléteire vonatkozóan,
és nem utolsó sorban a rnunkaerő szükségleteket is állítsák
be a tervbe. A .megtervezett .szükségletekért l~arcolni kell.
A tervezésnél nem a jelenlegi állapotot kell alapul venni,
hanern bele kell számítani a fokozódó SzükSégletet is. Komoly
feladat továbbá a fiatal káderekkel való foglalkOzás .. Kísérjék
a szakfelügyelők figyelemmel a most végzett gyógyszerészek
.
.
munkáját és segítsék őket f~jlődésükben.

lrta: Csipke Zoltán dr.

.
Cakariae chloratae
Camphorae . .
..
Ammon. sulfoichthyolici
aa g duo (2,0 g)
Adi piS lanae g l 0,0
Vaselini fl.
g ad 50,0
M. f. unguentum,
D. S. Fagykenőcs

Minthogy felületi hatásról van szó, a gyógyhatás
szempontjából ennek nincs nagyobb jelentősége,
csak a készítési komplikálja és melegítéskor
kámfor-veszteség áll elő. Vannak, akik a készítéshez kámforolajat javasolnak, amely 20% kámfort tartalmaz. A készítésnek ez a módja nem
helyes és nem is indokolt, mert 2 g kámfornak
10 g olaj felel meg, amely a kenőcs állományát
Készítés. A porrá dörzsölt klórosmeszel 5 g
megváltoztat\Jatja. Ez éppen olyan
lényegesen
vízzel gondosan eldörzsöliük, csipetnyilaza vattapamaton megszűrjük, 1~2 g vízzel a valtát helytelen, mintha a szuszpenziós kenőcs hatóálmossuk, .majd a zavaros szüredéket 10 g, melegí· anyagának eldörzsöléséhez sok parafinolajat vetéssei meglágyított gyapjúzsírral egynemű kenőccsé szünk. Az ammonium sulfoic\llhyolicum~ot a végén
ke verj ük a kenőcshöz, mert a klórosmésszel .összekeverjük.
. . .
Másik mozsárban 2 g kámfort néhány csepp férhetetlen. Egyrészt a kissé savanyú ichtiol
éterrel porrá dörzsölünk és annyi megömlesztett klórt tesz szabaddá, másrészt a lúgos klórosmész
sárga vazelinnel kenőccsé keverjük, hogy a keq§cs el bontja az iChtiol egy részét és ammónia szabadul
összes súlya - az ichtiol mennyiségét is figye- fel. Ha azonban a klórmeszet előzetesen gyapjúzsírral dörzsöljük el, úgy ez a kenőcsalapanyag
lembe véve - 50 g legyen.
A kenőcs két részletét· egyesítjük és végül magába '\árja a hipokloritot s a fenti kölcsönkisebb porceláncsészébe lemért ichtiolt részletek- hatást a közqeiktatott kenőcsalapanyagok megben hozzáadjuk és a kenőesőt a teljes homogeni- lassítják A kenőesőt rendeléskor készítjük és figyelmeztetjük a gyógyszerelvivőt, hogy hosszabb ideig
tásig keverjük.
nem tartható el.
Az V. gyk. előírja, hogy az oldáshciz, ill.
A hatóanyagok fontosabb liÚajdonságai. A »caleldörzsöléshez használt víz mennyiségét le kell
vonni a vazelin súlyából és· a víz menrtyiségét caria chlorata« ~- klórosmész- fehér vagy szürkés'
színlí szemcsés por. Gyengén klórszagú. Vízben
a vényen jelezni kell.
csak
részben oldódik. Kémhatása erősen lúgos.
A kenőesőt vagy parafinnal átitatott koronggal bélelt fedelű tégelyben, vagy ón, illetve ónnal Nem egységes összeié!elű keverék. Főként kalciumhipokloritot, továbbá kalciumkloridot, kisebb
bevont tubusban adjuk ki.
·
mennyiségben kalciumhidroxídot és kalciumkarboA készíté~ magyarázata. A fent rendelt fagy- nátot tartalmaz. Savanyíláskor legalább 25%
. kenőesőt 3 fázisban készítjük. l. A klórosmész- klórt fejleszt. Bomlékony. Már a levegő C0 -nak
2
szuszpenziót gyapjúzsírral emuigáljuk 2. Az el- hatására klór szabadul fel és fény, valamint
hő
porított kámfort vazelinnel szuszpendáljuk. 3. Az hatására CaCl,-ra és 0,-re bomlik. Nedvszívó.
egyesílés után ~z ammonium-sulfoichthyolicum·ol ' Fénytől, hőtől védve jól záródó üvegben kell
·
·
a · kenőcshöz keverjük
tartani. A klórosmész üvegdugóját azonban nem
A klórosmész nem oldódik fel tellesen és szabad szilárdan rögzíteni, mert a lassú gázfejlődés
szuszpenziójának laza vatlapama ton való szűrését szélvetheti az üveget.
azért javasoljuk, mert a kereskedelmi áru gyakran .•
sulfoichthyolicum<< vagy >>~mmo
tartalmaz kisebb mennyiségben durva szemcséjű Znium>>Ammonium
sulfobituminosum<< vízben oldódó kátrányhomokot. A laza szűrőn a nem klórozott Ca(OH), . készítmény. Vékony rétegben barna, vastag rétegés a levegőben levő C'J)2 hatására keletkező CaC03 ben fekete színíí, szirupsiírűségű, sajátságos átható
is átmegy. a Jazaszővelű szűrőn, ..de .ez sem techno- szagú készítmény. 50% szárazanyagat tartalmaz.
lógiai, sem hatástani szempontból nem kifogásol- A besűrűsödött készítményt vízzel 50%-ra kell
ható. A kámfor vazelinban jól oldódik .s ezért felhígítani. A bitumenespala száraz lepárlásából
a kenőcs elkészíthető úgy. is, ·hogy a kámfort kapott kátrány! szulfurálással teszik oldhatóvá és
enyhén melegitve a vazelinben előzetesen feloldjuk · a szulfuráláshoz használt kénsav fölösJegét ammó-
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niával kötik meg. Kevés szabad kénsavatis tarta!, dül a takarítértő munkáját is; ·A terve
szakmai rnunkáját még jobba-n me<!i"''if&,
mai és ezért kémhatása rendszerint kissé savanyú. hogy
az Eii. M. vándorzászlajátA gyógyításban különös jelentőségű; mert vízben hassaRajc.sányi
Erzsébet technikus~ és
oldódó kátránykészítmény, s ..ezért oldatokhoz folyamot végzett .szakmunkás. A
és linimentumokhoz is használható. Az ichtiol 2 hónap óta a testápolási osztály VP7,elnie.
lernérését .megkönnyíti és a beszáradását mega ka- mind szakszervezeti és vállalati vorm<cm
végzi. Legnagyobb vágya, hogy ~ueg::•uwjun
~ dályozza a tubusban való eltartás.
továbbképz_ő- tanfolyam és annak
; y~/;;~:!,~~
Gyógyhatása. A klórosmész, ill. a benne levő még
komolyabb segítségükre -.lehessen g:
társainak.
kalciumhipoklorit az oxidáló szerek csoportjába
~ SzirmaiLóránt dr. fl Gyógyér·tt,~I;~~;~at:;;:;~'z~j
tartozó igen erélyes dezinficiens. Hatása awnos
helyettese így h.
a klór hatásával, de míg a klórgáz a· szöveteket főosztályvezető
ma é-; a jövőben : A dolgozók növekvő avéirrv,;zer"'
erősen roncsolja, a kalciumhipokloritból lassan
letét csak akkor tudjuk kielégíteni, ha
szabaddá váló klór, . valamint a· víz jelenlétéber áldozatkész munkánkkal· tudjuk biztosítar..i,
ott és olyan minőségben álljon a gyógyszf'r
keletkező oxigén az ép szöveteket kevésbbé bántja.
ahol a szükséglet jelentkezik. Munkám ·
Huzamosabb tárolásra, valamint készletben mind szakmai, ·mind politikai vonalon
tartható hipoklorit tabletták készítéséhez a gyk.- képezni magamat, mert a naprOl-napra n~;':,~:~Z~,m~
ben »Chlorogenium« néven,, az ipárban >>Neomagnok feladatoknak csak a szaktudásarn szintiének á
~
vagy >>Chloramin« néven ismert benzolszulfon- vel tehetek eleget_.
Lázár Jenő a Pest megyei Gy. V. főgyógyszerésze
klóramidnátrium alkalmasabb, mint a klórosmész. ennyit
mond további. helytáii.ásáról: Pártunk és
Ez voltaképpen egy organikus Ilipoklorit készít-· nyunk programmj_ának végrehajtásaként arra
mény, amely savanyitáskor legalább 28% klór- hogy a :.>Szodalista egész.ségügyértK-mozgalo•rrm~~;~~.~~~)\~f
gázt fejleszt. A .gyors hatás eléréséhez feltétlenül is elősegítsem megyénkben a »minöségi« g:
színvOnalú gyógyszerkészítést.
szükség van a savanyításra. Igy pl. a bábáknak a. magasabb
Duha Tivadar a Somogy megyei Gy. V. fög'lógvsz,er
aszülés levezetése előtti bemosakodásához szubli- Js lényegében ugyanígy látja feladatát.·
mátpasztilla helyett miniszterj rendelet által előírt jáért most emJee~l)t;~ék~s~k~il·t:\rh~j'~;~~r~~
g-,
»Chlorogen tablettát<< kell használniok és oldás után hcigy a
. evőkanálnyi háztartási ecettel a· kézmosó vizet. meg
kelhsavanyítani.
~
A klórmész elroncsolja, jll. oxidálja a mustár- · kognóziai
gázt. Erre a célra vétetett fel a szabványos vény- szerzője,
minták közé a >> PuJvis asperginis chlorosus« és az S:Jjtó
tagja.
· »Unguentum calcii hypochlorosi«: Sebfertőtlenítésre a
alkalmazzák a >>Dakin-oldatot<<, amelynek l litere tásaival
a
20 g klórösmeszet, 14 g nátriumkarbonalot és a utat.
savanyíláshoz 3~4 g bórsavat tartalmaz.
András a· Gyóg~e~·r~t
i~~~~~~:;E.;:t~-~~a~'
tésreRei
aznereddigieknél
még
A >>Camphora<< akár természetes, akár rriester- rászolgálni. Továbbra is fő
séges, helyileg alkalin~va vérbőséget vált ki, ezzel átadja munkatársainak és
fokozza ·a szövetregenerációt, azonkívül erjedés! hozzá akar járulni a vállalat ezen ker·ee,~';\z;~tú;·~li~!Jpg~d~j';~
további erősítéséhez, a szocialis.ta st
gátló (antizimotikus) hatása, is van.
eredményeinek fokozásához.·
Az >>Ammonium-sulfoidühyolicum« antiszeptikus, gyulladást csökkentő; szövetregeneráló hatású készítmény. Agyuliadás helyén erősen fokozza
G Y Ö G Y SZ EREI N
a nagy fehérvérsejtek (fagociták) vándorlását, azaz
a sioövetek helyi védekezéséta baktériumok behatoSympathomim
lásának megakadályozására.
· ..
A fenti fagykenőesőt a hatóanyi!gok részleHi po tenzióról
tezett farmakológiai tulajdonságai alapján ered- vérnyomás) akkor
ményesen alkalmazzák fagyás (kongeláéio}, fagy~ mért vérnyomás a s~~'s!~~?;ú~;~;~~a~ ~;~i~~~i
1
daganat (pernio},. gyógyítására.
állapotában 110
·'
kórképnek nincsen
ségek kísérőj e,
A~ egés~ségügy kivált
csökkent működése, ele.gtelen
··
Köz.vetlenül azután, hogy az egészségligyi miniszter:tő1
kór stb, Ha azonban
trtegkapták a legmagasabb kitüntetést, besz€lgettiink néhány~
ilyen megbetegedések nem
nyal az egészségegy kiv~ló dolgozói közül. Arra egyikük sem
elsődleges hipotenzióról
vál_aszoH, hogy valójában miért tészesültek pártunk és koralkati alacsony~ vérnyomás).
mányunk e komoly- megbecsülést jelentő jutalmazásában,- annál lelkesebben_ f!1Utattak rá arra, hogy ez a kitüntetés
az alacsony vérnyomás· nem okoz
milyen toyábbi jó munkára és eredményekre ösztönzi őket.
keringésben, annak oka az,
haj,sziile.,·e!
' Madaras László-val, a KomárOm- megy~i Gy. V. gyógyszerraktárának vezetőjével ott-~ a' helyszínen beszélgettünk,
való nyomást az a,rti;e:~r~io~la~'·kla~'hi[ÍJ~;~(Í~u
·-müködéséröl 'pedig az- -igazgató és a főgyógyszerész ·adtak · biztosítja és így v·
··felvilágosítást. Ezt más helyen meg is írtuk.
artériás nyomás vaJtoz,as:u
Mé.?.es Mihályné a Gencsapátiban levő gyógyszertár
betegekigen ritkán lesznek
VeZetője, amint maga mondotta, szenvedél)'esen "szereti a'7._
vérnyomás betegség). Az alkati
analitikai "Vizsgálatokat. T.akaritónő hiányabaq abból se.m
patikus tónus csökkenésére utal.
c...<dnál problémát~ hogy_ ő massa el az edényeket és végzi-egy,eOdoo
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dé!kűnty, ájuHisra hajlamos, hidegek a végtagjii.
a rossz közériet· jól befolyásolható minden
anyaggal, mely a szimpatikus tónust fokozni~
A legerősebb ilyeri hatású anyag az adren~!fl~,k~:~~•~t~kolf:;·során kellemetlen, sokswr súlybs
rr
léphetnek. fel. Ettől eltekintve is
sokat von le értékéből, hogy csakis parente._,,"_. ___ adhaló és még így is csak percekig tart
·
' ~
~
hatása.
A kísérletes 'orvostudomány olyan adrenalin. sz~rű gyógyszer előállítására törekedett, melynek
hatása megegyezik az adrenalin hatásával, airnak
káros mellékhatásai nélkül. A hosszas kísérletek
és klinikai megfigyelések eredményre vezetlek.
Igy Lagerlotznak sikerült szintetizálnia az 1-p'oxifenil-2-N-metilaminoetanol hidrokloridot, melv vegyű~M
•
SYMPATHOMIM ,
néven hozza forgalomba az Egyesült Gyógyszer
és Tápszergyár, injekció és szolucio alakjában.
Az adrenalintól abban különbözik, hogy egy
OH-csoporttal kevesebbet tartalmaz.•lOO-swr gyengébben, de 4-szer tartósabban hat, mint az adre·
nalin. Felszívódik az emésztőcsatornából és hatása
így is kielégitő, A szívmunkáját serkenti, az ereket
szűkíti, de csak ólyan mértékben, hogy a· szívre
nem ró túlzottan nagy munkát, mint az adrenalin.

A vazomotorközpont oénulásából eredő állapotok·
ban, mikor a központ izgatásával már eredmény
nern érhető el más készítményekkel, a SYMPA·
THOM!M. még mindig hatékony, mert a vérnyomást felemeli, a hasi vénákat és kapillárisokat
megszűkíti, a vérdepokat kiüríti, tehát megjavítja
a vénás visszafolyás!, ezáltal a szív vérrel telítődik,
a keringés megjavul, amihez hozzájárul a szívre
kifejtett előnyös hatás is.
Javallai.ok.: EsszenciáÜs hipotónia, alacsony vérnyomás
(rhagaslázzal járó fertőző megbetegedésekhen)- vérkeringészavarok folytán fellépő vérnyomássüllyedés, illetve fenvegető
kollaps_zus (ájulás).
Adagolása: H~nyegető, heveny kollapszus esetén 'intravénásan, intramuszkulárisan. és szubkután. Igen súlyos
esetbelJ. intrakardiálisarr ,(szívbe adott injekció) 1-2 ml
adagban. A befeesk~ndezések 1-2 óránként ismételhetök,
míg a norm~lis vérnyOmás visszatér. Esszenciális hi po tóniában
. 3-5-ször naponta· 15-30 csepp 10%-os Sympathomim
szolució. Kiilönleges.-esetekben magasabb dózisok is megengedhetők.

A, gyermekpraxisban: Csecsemők 3 hónapos korig O,I
ml-t intramuszkulárisarr vagy szubkután, peroráltsan 3-szar
5 csepp 10%-os szoluciót, kapnak.
3 hótól l éves korig ú, 1-0,2 ml vagy 5-1 O csepp
l. évtől 4 éves korig 0,2~·0,3' ml vagy 10-15 csepp
4 évtől 10 éves korig 0,3-1 ml vagy 15....;....20 csepp.
Az adagok háromszOr naponta adhatók.

Sásonyi ·István

A Liquor ammoníae anisatus ammoni~;t tartalmának
vizsgálata és javaslat azonosértékú, tárolás közben
nem változó készítmény bevezetésére
hibás készitmények magyarázatát el kellett vetnem. Megerősítette ezt a nézeteme!, hogy miután
A Jodl.lm solutum-.nál is nagyobb sz;ámban a Gyógyért által szállított és a gyógyszerkönyvmuta.tkozott meg nem felelő .eredmény a Liquor ben előírt Liquor ammoniae ammonia-tartalmának
ammoniae anisatus vizsgálatában. A Pécsi. Gyógy- eltérő voltára a gyógyszerészek figyeimét felhívtuk,
szervizsgáló Laboratóriumban 1951 júniusától -sem csökkent a hibás készítmények száma, mind1952 decemberéig a beérkezett minták 57%-ának össze a 2%-nál magasabb ammonia-tartalmúakat
ammonia-tartalma bizonyult l ,80% -nál alacso- sikerült kiküszöbölnünk
A mintavételezéssel kapcsolatos hibalehető
nyabbnak. Nem alakult kedvezó'bben az elmult
félév statisztikája sem, amikor az Ország(:lS Köz- séget Kedvessynek arra a közlésére alapoztam, mely
egészségügyi Intézethez beküldött minták 50% -a szerint >>parafadugóval elzárt üvegben az ammonia·
. tartalom már rövid idő alatt jelentős médékben
esett kifogás alá.
· ·8 hónapja elkezd.ett vizsgálataim célja az csökken«. A mintavételezéseket ugyanis parafavolt, hogy ennek a feltűnően nagyszámu hibás dugós. üvegekben eszközöltem, mégpedig a laboratórium részére az üvegeket a vizsgálati anyaggal
készítménynekmagyaráz~l.át megtaiáljam.A hibaforrásokat, . illetve. lehetőségeket átgondolva az . teletöltve, az Országos Közegészségügyi Intézet
részére az üvegekbe pontosan 15-20 g-ot mérve,
alábbi 3 feltevésből indultam ki : ~
l. a készítmény pontatlan, vagy nem gyógy- A laboratórium!;lan a vizsgálatok legkésőbb l héten
. belül, az Országos Közegészségügyi Intézetnél
szerkönyvi ammonia-oldattal való készítése,
általában 3 héten belül történtek. Szükségesnek
2. a rninta'lgfelezésnél elkövetett hiba,1
3. a készítménynek. eltartásr módjából, vagy láttam · megállapítani, hogy az említett körül·
mények milyen · mértékben . befolyásolhatták a
összetételéből adódó bomlékonysága,~
·
A megye területén műkődő gyógyszerészek vizsgálati eredményeket, továbbá rámutatni arra,
általában pontos és lelkiismeretes munkáját is~ hogy ennél a készítménynél melyik a mintavételemerve, mérlegelve \ovábbá, hogy egyéb készit- zésnek a legmegfelelőbb és gyakorlatilag is. megmények vizsgálatánál azoknaklegfeljebb 5C.:..lO% -a valósítható. módja. Ebből a célból gyógyszerkönyvi minőségű anyagokból készítettem Liquor
e~ett kifogás alá,' a pontatlan· készítést, mint a
I.

181

A GYÓGYSZE~

A. GYŰGYSZERÉSZ

. ammoniae anisatus-t és azt különböző módon
eltartva, vizsgáltam az ammonia-tartalom válto-·
zá,sait. (L sz. táblázat)
A kísérletek adataiból megállapítható, hogy
a mintavételezés módia a laboratórium részére
vett mintáknál számbavehető hibát nem okozott,
ellénben 2-3% -nyi eltérést eredményezhetett az
Országos Közegészségügyi Intézethez beküldött
mintáknál. Ezeknél ugyanis a mintavételezésnél
az üvegben légtér is maradt. Megállapítható
egyben az is, hogy a mintavételezésnek le-gmegfelelőbb módja, ha az üveget a készítménnyel
.teletöltjük és azt hibátlan, jólzáró parafadugóval
zárjuk le. A hosszabb idei állás után vizsgálatra
kerülő minták eselén helyes, ha a dugót le is
parafinozzuk. A becsiszolt üvegdugók általában
rosszab bul zárnak, mint a paraíadugók és bár
· csapzsírral tömítve, vagy parafinnal lezárva a
mintavételezésre éppúgy megfelelnek, a gyakorlatban nem jöhetnek számításba, mert a legtöbb
gyógyszertárban nem állnak rendelkezésre..
Bár Szepesy adatai az amm.onia-tartalom
csokkenésére vonatkozólag kedvezőbbek, eredményeimet helytállóaknak kell tekintenem, mert
több· vizsgálatsorozat támasztja alá,
Még egy külső tényező szerepére világítanak
rá az, I. sz. táblázat adatai. Kitűnik ugyanis ezekből,·· hogy az ammoniaveszteség nagyobb lesz,
ha a folyadék felett az üvegben légtér marad,
vagyis, ha nem töltjük tele . .Vizsgálatokat végeztem: mennyiben befolyásolja a késútmény bom" .
lását, lia ugyartakkora folyadékmennyiség felett •
a légtér' nagyságát változtatom. E célból a készítményből W-•--50 g-ot 100; 200 és 300 g-os üvegekben lezárva tartottam el és csak vizsgálatok
alkalmával nyitottam ki. A vizsgálatok eredmé·nyét a II. sz. táblázatban foglaltam össze.

A táblázat adataiból azt
dék feletti légtér növelésével emelk<edil< ai
veszteség. Erre és egyben a légtér sZ<:re1oéi
Henry-Dalton törvény ad magyarázalot
szerint a gázok oldódása a folyadékokban '
ugyanazongáznak a folyadékkal érintkező
kifejtett parciális nyomásávaL Bár a fenti
az ammaniára csak megszorí tással érvényes,
ez nemcsak oldódik, hanem reagál is a
mégis nyilvánvaló, hogy csak oldatban
ammaniából a légtérbe fog kerülni olyan
ség, amely az oldatban maradt ni=~~~~~~
egyensúlyt tud fenntartani. Az· is
hogy nagyobb légtérben az egyensúly
hoz több gáz siükséges. Összefoglalva a
vételezéssei kapcsolatos vizsgálatokat azt
hogy ott valóban történhetett kisebb,
3-5% veszteséget okozó hiba, azonban ez
latilag teljesen kiküszöbölbelő a fentebb
mintavételezési móddal, másrészt
sem ad kielégitő magyarázalot a
30-50%-kal alacsonyabb ammania
szí tményekre. '
Rátértem ezek után magának a ké•<7í1·m,<nii
nek a vizsgálatára. Arra nézve,
mény ammania-tartalma nem · á~~,~~;~ó{;;~!~~.:
külföldi gyógyszerkönyvek is engednek
telni, mert a IV. Magyar és a VIII. Szavjet
szerkönyv kivételével, 5-15% -os, tehát
mértékű csökkenés! is elfogadnak MegerŐsítéti
ezt a feltevésemet, hogy a készítmény
tartalma annak összetételénél fogva bomlik.
részt az a tapasztalatom, hogy a már említ•á
nagyszámú 30-50% -os bomlást szemfedett
ammoniae anisatus mellett csak elvélve
20% -kal csökkent ammonia-tartalmú
niae, másrészt az ennek tisztázására ""''"
0

"";''"'

üvegekben azonós körülmények<
el a két készítményt. Mindkét
töltve és dugójukat naponta !O
Az ammania-tartalmat l, 3
vJz:sg,uuJm·. (Ill. sz. táblázat.)
Simon Gyula dr.
(Folytatj uk)

beteg ember kímélete és megbecsülése
kormányprog~amm kötelességünkké
munkaterületünkön az eddiginél
dolgozók
széles rétegeinek
ei~;~~~~'~;:í! ~~~J·,~~-~- a Az
alábbiakban
·a buda-

1

gyógyszertár. ko/lektívájának. t~pasz:
a kérdésre:
a gyakorló gyógyszerész a szacialista
[és:osé,güi'Yé:rl a jobb gyógyszerellátásért? Az
· azokkal a lehetőségekkel foglal"
a felekkel való érintKaJmavaJ adódnak.
életszínvonal emelkedése bonyolult, sok
összetevődő " dolog. Lélektani,
is vannak. Ezért kell hogy tudatobeteg:ekkel való közvetlen, személyes fogaJKuz;" Jt:Je;aaJ"l tényezőinek fontosságát. A mégelnézés, udvariasság mindnyájunk feladata,
valami régi értelemben vett kereskedői fogáshanem a beteg ember kímélete, megbecsülése,
>>kezelése« érdekében. A felekkel egyénileg
Nem lehetünk durvák, eiutaakár csak kőziinyösek. Magatartásunk
1z~:~~~ soJJae;e veszélyeztesse saját öntudatun.kat.
i'
esetN:, amikor éppen érélyre va.n szükség.
erőszakoskodó. feleknek is megvényköteles cikkek receptnélküli kiszolvaJlmJK, akiket nevelnünk kell. Ennek
awv'"'" próbálnnk választ adni

~

~~J~~~it:~~~- nevelő
.nagyon
·sok
Kezdve munkának
egyszerű.
hatástani
,";,,7,.;,,,;k árállak, a gyógyszer

üli,~~~~~~r~~:~~;,:n;~rá:ií
elég,jóhatású,
ha egya 1~~1· : Nem
nagyon

~e

ne11any szóban indokoljuk is a várakoztatás
Ha rámutatunk arra, hogy a gyógyszer
időt kívánó kidolgozása az (p érdeke. Ha
eui:rt,,j;;;t,
a gyógyszertári. munka nem
s a siettetésnek csak a felek
kárát. Ha a kézieladásban kiszolgáltaszerek használati módja iránt is érdekHa minden alkalmat megrtgadunk a
""''7oi <i< elleni küzdelemre. (Ugyanakkor azonban
y~~í~.~~\,;~:~!~róttudásunkat
bővíteni a népi
;ó
Vidéki kartársainkra várna
reJ•aa;n, hogy a magyar parasztság sokgyógymódjainak lejegyzésével nép-.
sőt talán farmakologiai tudásnnkat gazdagítFeladataink közé tartozik az hogy orvoshöz
sérü-

ölyan

ázit{~]~;:~~~~~~~,~-ti~~~
segíteni.
.··
megbecsülése
és útbaigazítása
Az udvarias hang, s a rövid, de
kötelességünk. Ne

tanác~f!dás;

feledjük "el, hogy sok Beteg azt sem tudja, mit
jelent a »külsőleg« jelzés, különösen, ha ezt pl.
t6roköblítők vagy szemcseppek kiadásakor alkal'
mazzák. Nem tudják, hogyan s mikor kell bevenni.
a porokat és tablettákat, hogyan kell ecsetelni,
milyen az a makkakanál és így tovább ... Számtalan bosszúságnak vehetjük elejét, ha már a kiszolgáltatáskor felhívj nk a figyelmet arra, . hogy
a gyógyszer csak újabb aláírásra ismételhető •.
Különösen fontos ez a minduntalan változó
>>A listás« cikkeknél, melyekről sokszor az orvos sem
tudja, hogy receptkötelesek
A felekkel való helyes foglalkozáshoz tartozik
az is, hogy nem várakoztatjuk őket feleslegesen.
A magisztrális vények szigorúan az átvétel sorrendjében kerülnek sorra. Nem indokolt azonban,·
hogy egyszeríJ bemérésekre ugyanannyit kelljen
várni, mint a több alapanyagból összeállHatt
gyógyszerekre. Ezért a több anyagból készítendő
gyógyszerek készítési időtartamát eleve valamivel
a várhatónál hosszabb időben állapítjuk meg,
ezt közöljük a féllel s a galenikumok egyszeríJ
bemérését soronkívül végezzük el. Ez a magisztrális szerek expedícióját kb. 20%-kal gyorsítja.
Természetesen ugyanilyen soronkívüliséget élveznek a >>statim«-vények. Soronkívül kezdünk a
főzetek készítéséhez is, valamint egyszerre készítjük azokat a (különben később sorrakerülő) gyógyszereket, melyek összetétele véletlenül a korábban
hozott vénnyel egyezik.
Igyekeznünk kell kiérdemelnünk a ·felek meg,
elégedését. Mindazonáltal a panaszkönyvbe való
beírás nem okvetlenül· szégyen a gyógyszertárra
nézve. A 709-es gyógyszertárban nem egyszer
előfordult, hogy felszólítottuk a feleket panaszaik,
kifogásaik beírására, ha egy-egy felmerül t vita·
során nem sikerült őket igazunkról meggyőzni.
Ilyenkor éppen a tisztázás és saját jóhiszemű
ségünk bizonyítására helyesebb, ha az illető a
panaszkönyvet veszi · igénybe, mintha a vita
elmérgesedik, vagy az illető azzal a benyomással
távozik, hogy becsap ták. (pL más néven forgalombakerülő azonos különlegességek esete. Darmol~
Koprol, Eucarbon-Benecarbon stb.) Ugyancsak
a panaszkönyvbe való beírásra utasítjuk azokat,
akik az áruellátás körüli panaszokkal fordulnak
hozzánk, főként ha bennünket okolnak, mei-t
egyik vagy másik cikkből (pl. kisebb csomagolású
vallák) >mem hozattunk elege!«. Kívánatosnak
tartjuk u. i., hogy az illetékesekhez is eljussanak
a felszólamlások a sokszor számunkra is meg"
magyarázhatatlan hiányosságokkal kapcsolatban.
.Az korántsem megfelelő elintézés, ha egyszerűen
visszaadjuk a nem kapható különlegességet tartalmazó receptet. Amellett, hogy a vény hátuljára
ráírjuk a hiányjelet és a dátumot, pár szóban meg
is kell magyaráznunk a félnek, hogy mit tegyen,
hol próbálkozzék, vagy mire próbálja átitatni
a rendelvény!. (A 709-es gyógyszertárban állan'
dóan az expediáló gyógyszerész előtt van a külföldi
gyógyszerek .tartására kijelölt, az aznap árut
kapott gyógyszertárak jegyzéke, valamint egy
helyettesítési lista.) Elnézöknek kell lennünk az
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A GYÖGYSZEMSZ•
idegeskedökkel szemben: képzeljük magunkat az 6
helyükbe. Fel kell őket világosítanunk, hogy a
hiányzó gyógyszer helyett mást, esetleg jobbat is
kaphatnak: A beteg felvilágosítása mellett minden
-alkalmat· rrieg kell ragadnunk az orvos megfelelő
tájékoztatására .. Rendszeresen tudassuk, mi. az,
ami átmenetileg nem kapható, más néven rendelhető,:vagy új készítménnyel helyettesíthető. Ernek
a -kérdésriek központi rendezésére még majd
visszatérünk; de nem hangsúlyozhatjuk eléggé;
rrienhyire káros a betegek ide,oda. küldözgétése.
Külörtösen súlyos hiba, halustaságból vagy Jelü~
Jetességből történik. Egyes gyógyszertárak a nehezen.elkészíthető vényeket egyszerűenmás patikába
utasítják! .Más esetben a helytelen rendelés a
küldözgetés oka. Volt o]yan vény a kezünkben,
rnelyre~ a. rendelt )stopyrin tablettát nem tudták
kiszolgáltatni. M.áol'kor azért küldték tovább, mert
nem tudtak a kötelező helyettesítésrőL A közelmultban olyan, egyszerű összetételű, hintőporos)
vénykerült a kezünkbe, amit két gramm bórsavpor
a megfeleliŐőuh.;;];,~k;~.
hiánya miatt nem készíthettek eL Miptha két
is
ügyelve arra,
előre, az ·
érkezett
gramm kristályos bórsav elporítására a gyógy- beci
szertár nem íett volna képes l . Ezeket a súlyos célszerű ·a
úgyhogy pl. a nem
tnulasztás()kat egyszersmindenkorra ki .kell küszö- rendszerezése
külöri helvezzíik el az injekciós
bölni. J avasoljuk tehát az anullált vények megvizs- t.a,!>l~tták2rt és
cseppeket.
a könnyű
Szerint
gálását és a vényt. továbbküldő. gyógyszerész
A sebészeti
a
felelősségrevonását Há akár az (egyébként szívesen
közepes
· mellőzött !) anulláló bélyegzőről, akár a fél kozlése szerint:
hézagmentes és belül
alajlján azt tapasztaljuk,'hqgy másik gyógyszertár szolg~ló szekrényben
közöpséges gyógyszer kiszolgáltatását nem tudta ségük és mennyiségük,
teljesíteni : kötelességünk a központnak jelentést sítani a- steril és nem
fiogy- mindig a rég~bbi
· .tenni. E . téren semmiféle helytelenül értelmezett érkezett
hátrább. A jodof<>tntos-gézt
>>kollegalihísnak« helye nincs. ,
Természetesen még így is több gyógyszer kellemetlen
kell
A ~v ó'
""i tá:S
· lesz~ amit nem tudunk kiadni. _Ezekkel kapcsolat~. rényben
bán, tudatosítanunk kell sfel kell hívnirá a rnéltat"
limkodó felek figyelmét, hogy a hiányok legfőbb
oka a gyógyszerfogyasztás hallatlan mérvű növekedésé, Nem mintha most több beteg lenne, mínt
tíz-tizenöt év előtt. Vannak olyan néprétegék,
melyek a felszabadulás előtt évszámra egy aszpirint
sem várásoltak - pl. a parasztság, a kisiparosság
jórésze: ,>.\ost mint állami alkalmazottak, vagy
sZövetkézeti dolgozók, ingyenvagy az ár 15%:áért
jU.tnak a legdrágább gyógyszerekhez is, és tégyük
hozzá; élnek is az SZTK által nyujtott lehetőségek
kel, Ez azoka, hogy az ország gyógyszerfogyasztása a nem
az
minden számítást, tervet maga mögött hagyva, betölteni
. Jn)_pleálni ,
.....ugr.ásszerűen. emelkedeiLs. ma már .többszöröse felelőssége mellett
annak, ami· a háború előtt volt. Nincs a magyar tárban meg van nevezve azimplfLáliisi
életnek még egy olyan területe, ahol az elmult hiánytalan elvégzéséért
évek során a dolgo'zók életszínvonala, fogyasztása melyre
Az' jelentős
impleáláá<s~étiht~e~o:~~~~
;~:~~~~~~~;~f[;t;~i~~
n
olY lllértékben emelkedett volna, mint gyógyszer- szerexpedíció
ellátásunkban. Ennek megállapítására elég bármely
A gyógyszertár
gyógyszertár forgalmi kimutatásait szemügyre készítésnek alapYető
venhL Ez a hallaHan mértékű fogyasztás rendkivül üveg azt a gyógyszert
A véletlenül
megnehezíti a tervezést és az ellátás javítását.
A. .méliatlankodóknak ezt is meg kell magyaráznunk. Mi pedig az orvos és gyógyszerész kapcso·
latának állandó javításával és jobb szervezéssel
igyekszünk kiküszöbölni a nehézségeket
· K ristó N agy lS/van
(709-es gyógyszertár)

;i~i~[;~~~~I,;~~:~~~~;;;~;

tisztítsuk meg, mert ha· ott -por· mafad, ·akkÓf ·az üveg
~áródik, melynek _következtében a ·gyógyszer átnedve-"
,es- esetleg elbomlik.
., ~
folyadékok betöltéSére tölcsért vaov: ffienzurát haszAz üveget_ subasem töltjúk" egé.~ien SZiilültig -tele,
üvegből nehezebb a- kiöntés -és tele- üvegből cseplehet._.. Falyadék 'irnpleálásánál, különösen h'a
>Í";zif~natui·áiJJk vanl)ak, nem az írott, hanem az ellentétes
folyadékot. A folyadékok betöltésénél
az· edény is és a betöltendő

~~~~~~:~~-~~A~~~.;~~'~
~

szabad.
kell fordítani
a gyógymossuk tisztára
eiJ,;m,ek impleálásánál

als~~:K~/''~d':~v~:~ér:'::~~~;tru~nehogy
csak alaposan
a már:

k

~~:;~fs~'~~~~~~~ü~1::et

tár·o!Ciedénybr'n levő avas ariyag,

impkálásánál úgy járunk ei, hogy a·'régi

ké.,7.lefet papirosra kiöntjük 1 a fiókokat éS a tárolódobozt

kitisztítjuk, beöntjük az érkezett árut és -a régi
kiszi.tálás után-elkeverjük az "újonrian érkezett

drogoimái ·az_ impleáláskof feljegyezzük a
anyagok impleátását gondosan Végez·
a többi anyagunktól, nehogy átvegye a
szagot. Az impleáló kanalat és· egyéb,
~isztítsuk ·meg.
megtörténte után .mégegysZer pontesán
a beirn_pleált üve&{ és anyag __ csomg()lá_Sának
cirilKéj éL· · üveget gondosan megtöröljük -és tisztín helYez·
zük viss~a a helyére. ·
-,. _
·
A fentiekben kívántuk röviden ismertetni azokat az
~~~:~fár~:."J;::t=~-követnünk kell az áru hel)res és megbűzös

Eudapesti Gyógyszervizsgáló Laborm'orit.im
munkaközössége

Egy

szakfelügyelő jegyzeteiből

AZ A11\IDA7.0FEN FFR'<IKLORIDOS PRÓB;\JA

:az·

Több. -gyógyszertárból- panasz érkezett,- hogy
amid~
azofen nem felel ineg a gyógyszerkönyvben előírt ferri~
kloridos próbának, JTiert kék szín helyett sárgás~barna sz!nt
é~:~~e~~~rÖ Tapasztalatom·-szerint az amidazofert· általában
:~
miirőségű, azonban a . .reakció- kiVitelénéL történik
a kart~rsak ·a g)'ógySzeikönyvben megjelöltnél
törnértyebb oldatot ·készítenek, holott a gyógyszerkönyvben
:. IOO--·higítámál is- célszerŰ' hígabb_-_ oldatot fe!hasz~
a reakciók kiviteléhez; Legjobban- észlelhető reakc!ót
kapunk_, ha 2-3 cg anyagot .oldnnk 10-:-19 -ml de~z~
vízben. FontOs az iS, 'hogy az oldat szoba1lőmérsékletfí
Melegen a Színezödés·_gyorsan .elWnik. A Sárgáshama
azzal magyarázom, hogy az amidazofen lúgos kémhatása
révén tömény oldat esetében_ ferrihidroxid válik <le.

MAMO!\:IA OLDATOK TITRÁLÁSAKOR
az áÜam!ó párolgás folytán direkt htrálásnitl rossz paralellek'
tapasztalhatók. Célszerl!nek tartom a bemérést sav.fölöslegben
(ismert mennyisPgíí) végezni é.s a titritlást indirekt úton
nátronlúggal eszközö!ni.
AZ ILLOOLAJOK TÁROLÁSARA

a IV. gyógySzerkönyv, parafadugós üvegeket ír elő._ Tekintettel a jelenleg be:zerezhető parafadugók változó minő
s~gére, ezúton a légmentes tárolást nem érjük et nagyobb
btztonsággal, mint üvegdugós üvegben. Megkíséreltük ennek
áthidalására a parafadugókat cellotánba burkolni, kielégítö
eredményt azonb<'ln ily módon sem értünk el, nem beszélve
arról, hogy az ol.ajjal átitatott dugók érintése révéTI a gyógv~
szerész az illóo!aj szagával más gyógyszereket is meg nei.n
engedett illatúvá tesz.- Kell éJ óvatosság meJiett, m<:>delelö
időköónkénti tbztítással, nézetem Szerint, sokkal j~bban
ifl('gakadályv7ható áz illóolaj gyantásadása és ezután levegő
mente_s tárolása olymódon, hogy üvegdugós üvegben rartjuk e_I.
GYÓGYSZE!I.ÜVEGEK FERTOTLE~ITÉSE
.
A recepturai rnunkálato~ során gondot okoz a lelki·
rsmeretes gyógyszerészJJek a visszahozott gyéigyszerüvegek
fertötlenítése, hiszen e téren gondatlan eljárással be-tegségek
terjesztöi lehetünk. Javaslom az üvegek 10%-os hidroxigén~,
lúggal való fertötlenítését mosás után, ami a:z;onkíviil, hógy
megbJzható baktériumölő hatású, roncsoló tulajdonsága
révén az üvegek tisziítását ls elősegíti.

KENÖCSÖS TÉG EL YEI( BESZERZÉSE
TudvaleVőleg nehézséget ökoz recepturai üveg, illetve
porcelán kenöcsöstégelyek beszerzése. Ennélfogva az expedi~ álás impregnált papírdobnzban és impregnált fadobozban
történik. Tapasztalatom szerint ezen dobozak (a MőScat is)
különösen nyári időszakban lényeges mennyi<>égű vazelint
sztvnak rnagukh<l (3-4 g), ami a ketifics .rnennyiségétöl
függ5e·n 10-40%~os hatóanyag betömődéshez vezet. Felesleges hangoztatnom, bogy az erőshatású hatóanyag eseién
ez milyen káros következményekre vezethet. Halaszthatatlanul intézkedni kellene abban az irányban, hogy
gyáriparnnk e célra megfelelő mennyiségü üvegtégely e15állítá~
Sáról gonQoskodjon.
K fittel Dezső drt.

SZAKMAI HÍRADÖ
AZ ÉPITO BIRALAT SZELLEME

'

mind jobban érvém:esül a gyógyszertárvezetöi értekezleteken. Nyilván hozzáj5rul ehhez az b; hogy az igazgatók_
és fögyógyszerészck egyetlen alkalmat sem mulas:danak el,
hogy felhívják a gyógyszerészeket: szabadon bíráljanak
a kÖLpont, a gyógyszertárhálózat mnnkájának megjavítása,
a magasabb színvonalú gyógyszerkészfté<:, a jobh gyóg),);~er·
ellátás_ é~dekéi{en. Ez történt legutóbb a Pestmegyei Gy. V.
körzeti és a Komárommegyei Gy. V.~nak a gyQgyszerraldár
VÉGZETT VOLHARD·'fiTRÁLÁSKOR
felavatásával egybekötött értekezletein .. De talán még sehol
a·- ·esaPadék ~'fém;:
sem követett egyetlen felszólalást olyan g~/ors, szinte azonnal
me~'7iirl<i"il. aminek:.- IDfg ·
foganatesitoU intézkedés, mint a _Pestmegyel Gyógyszértár
v. trtekezleién~ A felszólaló-azt kérte, _hogy az anullált .és
n
ige-n kelkmetlenüt
_esetleg újra anullált szUkk~resztmeiSzeW. _gyógys_:ter_ekei
a raktár tartsa nyilván és arnint a hiányzó gyógyszer beér·
az ezüstnitrát
hozzágátolja.
kczik, automatikusan küldjék ki a gyógyszertáraknak.
azonnál sötét _h~lyre
A Gyógxszertárí- K0zpont igazgatója válaszában ezZel a
az árllmon. rodaniddal való
java.slattal is foglalkozott és kijelentette, hogy helyesnek
visszaLmi'rés
riiippali. VilágosSágra.
tartja és azt országos viszanylatban meg fcgjá.k valósitani ...
Ezért kell hangsúlyozni minden értekezleten_ és minden
munkahelyen a bír~lat fokozottabb érvényesülését. Bebizonyosodott, hogy ott a lt-gjobb a vállalat munkája,_ ahol
I:eak~_i_ó_ :_~lv.égz_~sekpr __ kiilönyftlQ_ -.. éter
a gyógyszerkönyvben helytelenek a -szociaUsta tervgazdálkodás szellemében ki tudtál<;: fejlesza Mikó-komn·,e-ntár is hdyeSbíti: _a Spir. aet- · teni a k0zpönt és a gyógyszertári- dolgozók legsZorosabb
együttműködését: Egyetlen nagy cél érdekében, amely a szo.
oly-módón, _hogy-3,-6_ ml~ben_·.·szabja --mt>g :térfoga~
Tapasztalataim szeri~t'az érték 3,4-3,6 ml. között van.
chilista egészségügy megvalósítá.~ához vezet.

a~::d~~r'':~~~;·f;lr~~~~b~ '~~~~~~~~~f:~:~r:iffot\ megfelelő:

~~,,~:~~jJJ]~i~~f~f;;;~:
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GYOGYSZB.RTARAK ELHELv"-7"<"'

NAGYOBB IGENYEKET TÁMASSZUNK

munkai(örülmény~i~k 'rn'egjaVíÚ~ára . .<Út?Iában a vállaJatok
többet foglalkoz_zat")ak az emberrel, ·a~ gyógyszertári dolgozókkal. A vállalati keretek
legye-nek szükek és hogy azékat ·
megfelelő tadalommal meg tudjuk tölteni,· eJ ö kell áÍhmunk
az igényeii1kkel is.- A szadalizm us- építésében irányító elv,
hogy a falut a város szintjére emeljük; e nagy cél elfrése
érdekében a mi szakmáoknak 'is él en kell járnia -·a· helyes
és· _-magasszínvon3lú' igények álland.ó és _tervszerű hangoz_tatá.sávaJ;· Erről beszélt a- Pestmegyei ·Gy. _V- körzeti ~rte-·.
ke~letén __a _Gyógyszertári- Központ _igazgatóJa és lényegeb~n
·erre hívta fel- a figyelmet ·Tatán a Gy~ _K. személyzeti. osztályátJak. vezetője is, aki ugyancsak kiemelte a . fokozot.t3bb
bírálat bátor, szabad alkalmazását. Kifogásolta, hogy fel.Stólalásaikban nem Vázol ták, milyen munkakörülmények mellett
dolgoznak. Pedig ·ez az egyetlen útja a jogos igények feh•etésének. Olyarr igényeknek, amelyeknek kielPgítésével a vállalati közponiok 2. gyógyszertárh~lózatok kül~ő és belSő .?fCU-·
Jatát is meg tudják változtatni. Egyre jobb munk3köriilmények -megtervezésével, korszerű gyógyszertári lakások
létesítésével, az életszín;vonal, a szakmai igényessCg ·szünte(E".n
· .emelkedésével.

ne
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győgYszer"raktárának megnyitását nemcsak Schulek pu).
fesszor más helyen ismertetett kiváló.előadása avatta ünneppé,
hanem maga a gyóguszerraktár is,. amelyet pártunk és kormányunk segítségéve!, áldoZatkész munkáVal. valóSítottak )11eg
·a ·vállalat· központjának dolgozOi. "Közöttük is élenjátó
riumkát végzett Mbdaras Lás.:ló. · az új g);ógyszerrakt8r
vezetője,. - akinek
Alkotmányunk ünnepén miniszterünk
adta át »az egészségügy kiváló dolgozója\{ kitiinteü?.st. Madar.as
László fáradságot nem ismerve, úgyszólván éjjel-n<ippal
harcolt az építkezés minél jobb és .minél gyorsabb kivitelezéséért, mostoha, nehéz körűlmények .között- Az .ö kezde_:lllénJ~ezt'!se folytán a decentrum a részleges sz;állítást 'még
<:Ikkor megkezdte, amikor az egész épületben csak egy,helyiség
volt készen, egyébként hlinrleniitt kőmívesek dolgoztak
~s _a-létszám sem volt teljes. Ilyen ·nehéz küzdelmek között,
rengeteg túlmtmkával..teljesítetté. a szállításokat csak azért,
'mert látta azokat a··nehézségeki't, .. amelyekkel a ,gyógySzer. tárak az ellát~ jerén küzdöttek. A cél;·amely minden tettét
irányította, az volt, hogy·a dolgozók min&l hamarabb megkap~
hassák gyógyszerüket.,. Schulek professzor a· legnagyobb.
elismeréssel beszélt az új gyógyszerraktár'ról.

»G.YóGYSZERESZTECHN!KUSOK ROVATA'
Címen Cikksorozat indult szaksajtOnkban. Ennek a rovatnak
több célja va.n: a·gyógyszerésztechnikusok szakmai képzettség~pek fokozá~a, továbbá hogy' hozzászólások: fOrmájában
megmutassa az <irányt és. lehetőséget, hogy a gyógyszerészek
. minél· kevesebbet adminisLtráljanak, s így tö!Jb idejük
maradjon a· magasszínvonalú gyógy.SZerkészítésre,-· másrész,t
-jayaslatükat vessenek fel _al: adm~nisztráció egysz.erűsítésére•'
A. :gyógyszertári adtl).inisztráció elsajátítá~tira azonban· ----:
Véleményem szerint ~ nem elegendő a technikusképzö~
tanfolyam elvégzése, hiszen hétrőlhétre új :problémák ad<;Jd.~
nak, ·s az, amit 1...:.....2 évvel ez~lPtt tanultak, már nagyré;"zt
megv.áltozott. Ebbó1 a meftgondolásbél kiindulva a mult
éyben: a vez,Etésem ala U. álló gyégyszertárban,. mip.den. hét
egy _bizonyos napján-összejöttünk az V. kerülett technikákkal
_;;.:
és -_pénZtárosokkal; beszélgetés formájában _meg~itattuk __ az
~,.~ . ~, ,.: . aktuális.,: admirtisztrációs- -p.roblémákat_._. (ezek ._ .. mindig"'~akad"
nak), és - .:különös tekintettel" a taxálásra -'-- az· állandó
adminisztratiY ·teendőket is . megtárgyaltuk .. Soko;;.zor ető~
fordult ~-:- jellemzően p sok problémára és nagy érdeklődésre
'""""::", hogy a kéSő esti ófákig együttmatadtunk. Hogy munkánk ·
nem volt hiábavaló; azt abból is látom, hogy _niár eddig is.'
több". k<irttirSllő ·.<>iólt: rnillél .·efőbb folYlassuk a mult _év"i ·
össiejpveteleket.
. , .. Ne~ hiszem, hogy ·akaQálya volna annak, hogy ezeket
a megbeszéléseket minden, kerületben megszervezzilk, €'gy, egy gyógyszertárvezető irányításával. A technika"· kartársak
így egymáSközt közvetlenül kicserélhetik megoldásr.a .váfó
· -problémáikat és megtanulhatják egymás munkamódsze:.
~.~

címen. rövid közleményi kü:iQött be,•. ·för'Ök- :A:1
szertárve:tető. Felveti a kérdést,· hog·y ae~~~;~~~fl
nak az eddigin.é.l.5zélesebb lakásép1tése -~
tók-e meg az újjáépftésre szoruló
1aká.5ok is. Tudomásunk szerint ez
ban is van, a kérdést, a
felsőbb szerveinkhez. Tudnunk
még nem i.<, olyan kevés .az újjáépítést,
sítést igénylő gyógyszertárak és az azokhoz tartb,>nc'
.száma.· A mer.et pártunk é3 kormányunk
megval'óSítása· során mindenképpen

ar~·~ai:~a~:m~,:-~ti~ri'~~E:~&~i~~

rövidesen ·sor.
Kerülhet
igaZgiltája
·a Pest
megyei
letén· mondott : - a

ho'~;;~~~;:, ::li~~;:j~j~~~r~::~Yil~!J]

rendbehozásához, a
után .a nemsokára
jubb szakmai
hez,
ben a belső hiányosságak

1

20 oldalas, iavaslatokat tartalmazó füzetet
a Veszprém- megyei G)i· V.-tól,
·· Kar!ovit:i
81 éves gyógyszerész, a pápai 7/25-ös gv,5gi'SZ<>rtiir
· Amint maga írjfi. Gevezető '-"'·"·~ua~,,
észszerűsítéseknek tekinti :·és
rostálja ki az. Újítási Bizottság((, E iov·osl"tc•k
olyanok, amelyek_ csak néhány év ·
'valósíthatók, ezeket szcrzőjük is
el. A javaslatok 2/3 rés.ze
Bizottság?nak véleménye
és országos viSzonylatban
a gy'rJgyszerellátás éS'
közül cSak a ·
kék, a magisztrális
. le§;e-sségi taXába új rovat a 15%-nak, k~~~~!e~~~::~;,t;
séges külső csomagolása,· a munkaképessfg
segítés l! gyógyszerhiányon ...
A javaslatoknak érdem.i elbírálásuk mellett
komoly jelentőséget, hogy szerzőjük túl. a 80.
mint hat évtizedes gyógyszerészi Il!Üködésének tapasztal<
dolgozta fel az egész szakma ré::zére. Ezek ";~~~~~~:,::;
azonban tudomásul veszik azt a hatalmas
a magyar· gyóg§szerészet. aZ 'államosítás óta
az utat egyengetik, amely a .szocialista og<'"'ég;ügy
kításához vezet. ; . Kirvetendö· példa és
Adolf kis kötetnyi javaslata, hogy néo0züok,
_gyógyszerészi mííhe!yünkben, jegyezzünk
össze, jutta::.sunk el. a vállalatok ·központjaiho~; ne
elkallódni semmi olyan értéket, ami a m_agaSahb
gyógYszerkészítést, a jobb betcgcllátá_st eleim•nd.íth!~

Fehér Miklós
511-es·gyógyszerfár vezetöj~
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