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»Rernélem, hogy a vállalat dolgoz6i átÚezve -épÜlö_ 

szacialista hazánk iránti köt<:!lezettségüket, ·még _ megfeszf~ 
tettebb és lelkiismeretesebb munkával fogják előmozdítant 
a még jobb gyógyszerkészítési és ennek folytán a jobb gyóg'y

-szereHátást. Vállalatunknak elsőrendű kötelessége, hogy 
biztosítsa dolgozó népünk egészségéL E feladat megoldásáhöz_ 
szükséges, hogy minden dolgozó átérezze·: népi demokráciárik 
bizalmi feladat elé állította,· amikor a gyógyszertárakban 
beteg dolgozótársainak gyógyulását segíti elő.« . 

A felszélalások folyamán Stéger József az adminisztrá
ciós hiányosságokat teszi szóvá, Dávid Agoston szakfelügyelő 
a gyógyszerésztovábbképzés jelentőségét _hangsúlyozza, az 
új feladatokat : a kötelező azonGssági- vizsgálatok mellett 
a jövőben egyes kvantitativ meghatározások elvégzését. is. 

Dvorszky Ferenc, a Gyógyszertári Központ igazgatój' á
nak· beszédéből köztünk néhány részletet. Ez a felszóla ás 
azok közé a ritka megnyilatkozások közé tartozik, amelyek 
az építő bírálat erejével és szellemében a még jobb munka 

Ezt itt tárgyalni neni lehet, ~~·:J~~~~~~~~:E·:~~ szűkebb létszámú -felelősvezetöi 
meg az ·elvtá-rsak, keressék a nie,goldási 
probléma rövidesen napirendre_ fog. kerüh:li . 

Most néhány más dologról szálak. Mi az 
járjuk, azonban olyan mértékű 
budapesti vállalatnál, sehol 
viszik a híreket, persze a 
viszik tovább. Tud juk, hogy 
- így torzuinak el· az események ... 
dicséretet érdemlő munkiJ., amelyet a kartársak 
egészen. el kell hogy foglalja a dolgoZókat, és nemsza 
ilyen hírterjesztéssel foglalkozniok. Nem hiszem, 
magatartás a .jó _kollektív munkához tartozik._ 
volna, hogy megszünjön a »fúrás«. Beszélni kell 
désről,. mert ezt a· fúrást és azokat, akik ezt 

feltételeit is megteremtik, és arra .mozgósítanak: · 
Igaz, őszinte köszönetemet fejezem ki a ·hálózat dolgozói

n-ak áldozatkész éS igen jó munkáj3.ért, amit a dolgozó
társak az ·elmúlt hónapokban az influenza-lárvány idején 
kifejtettek. Igen gyakran magunk is meggyőződtünk arról, 
hogy milyen körűlmények között álltak helyt a· dolgozók 
a gyógyszertárakban. Ez és a vállalat egyéni munkájának 
értékel~se kívánják, hogy szólja-k. Ez a dicséret, amit kiérde--

emelni a hálózatból. úgy látom, akadáJv·oZ:,ák 
komoly- munkát. A Függetlenségi Ni;pfrorrt felli.ívirsára 
Nem nézzük, hogy a.múltban mi 

- jával hitet tesz z.men~t[~t·~' Jh[fo:g~y~·~·ff~f~;fi:~lr:;ffl~~~ magáévá teszi, annak 
Ez érvényesülni fog nálunk is .... 
fennáll az a követelmény, hogy _a 

a munkában. Magatartásukkal m;:~~~sl~~~,j~d;~k 
nak elvtársi segítséget azoknak, akik 

~ meltek; további jómunkára kötelez. Feladataink közül néhá
nyat teszek szóvá: Az első a h;karékossággal és népgazda
ságunk fejlődésével szarosan összefüggö intézkedés. Gerő 
elvtárs november 29-i beszédében. j'ele:z;te a készletekkel 

··való helyes bánásmódot- meg kell vá toztatni. Egy-egy- ilyen 
megnyilatkozás végrehajtása mindenki számára kötele'ző. 
A !Ili területünkön ez azt jelenti, hogy a Budapesti 'Gyó_gy~ 
szertár. Vállalat a decentralizálás következtében megkapta 
a :raktára t,. hogy egy szervként működjön. Ez a kőrülmény 
előírja, hogy ne tartsanak olyan készleteket a gyógyszertárak, 
-mint ·amilyenekkel ma is rendelkeznek. Természetes, minden 
készletnek, amelyre szükség van, ott kell lenni a gyógys7..er
tárban. Ennél több azonban nem lehet, mert fölös készletek 
tárolása pénzt von el vállalatunktól, nemzetgazdaságunktóL 

A másik a szamai murika megjavítása. Ezen a terüle
ten- komoly lépést tett előre a vállalat.· de- ez elsősorban .a 
hálózat dolgozóitól függ. Ami rajtuk kívül álló körü~mény, 
az a vezetőség -feladata. 

Feladataink közé tartozik az adminisztrációs. munka 
megjavítása. Ezen a területen legyenek segítségünkre. Öröm
mel hallgattam az újításokat, a mozgalom felkarolását, len
dületét és-eredményeit. Az eddigi javas_latok azonban nem 
voltak komolyan használhaták a gyakorlatban. -Az Egész-
9égügyi Minisztérium május 1-i ünnepe alkalmával 9 gyógy
szertárhálózati dolgozó részére adományowtt kitüntetést. 
Ezt, amikor átadtuk a kitüntetetteknek, visszapillantást 
téve öSszeállítottam néhánY számadatot, felmérve- azt- az 
utat, amit a gyógyszertárak államosításától megtettünk ... 
A _gyógyswrészek~t -csak _annak_ a munkának el végzésére kell 
fenntartanunk, amelyhez feltétlenül. gyógyszerészeti is-meret 
szükséges. A · gyógyszerészeknek kell kinevelniök a közép~ 
kádereket. Ezt sz'eretném a szívekbe vésni. Foglalkozzanak 

· -szeretettel,- türelemmel a középkáderekkel. · 
De szükségessé teszi a káderek nevelését még egy körül:

- mény~_- Itt -van egy rendelet, amelyről gyakorlatilag nem tör~ 
tént megfelelő ismertetés, vagy legalább is vállalati értekez
leten erró1 nyomot nem találtunk. J anuár·l-től-_érvényben van 

__ ... a."_.dolgoWk .. anyagi fel~Iő.sSégéröl gólé} re!l4elet. Err(j1 __ s_~~ret:
nék pár szót -szólní. Mindeil egyes ··gyogyszei-tár· VeietOji!'
felelős a gondjaira bízott gyógyszertár minden értékéért, 
berendezési tárgyaiért, árukészletéért. Megnéztem: néhány 
leltári ·értékelést. Láitarn, vannak külörtbözetek. Szándék~
san nem _hiányosságról, hanem kül9nbözetről beszélek. 
A ·gyógysz~rtári forgalomban jelentkező többlet -éppeh 
olyan rendellenességet mutat, mint a hiány. Normális kezelés 
mellett nem képzelhető el többlet, sem· hiány. Ha mégis-" 
többlet van, az első vagy második leltár volt rossz, vagy idő
közben olyan jelenségek következtek 'be, amelyek nem kívá
natosak. A vállalat vezetőjének a hibák elkövetőjével szemben 
el· kell járnia. Nem kívánatOs, hogy ez egyes dolgozók ellen 
eljárást vonjon maga után. Nem szeretném, ha a dolgoz:<Sk 

, félreértenének. Az államfegyelem kötelező betartásánál 
fogva a rendeletet senki figyelmen kívül nem hagyhatja. 

versenyben, magatartásukkal öSztönözzenek 
nek jó a munkához való viszonya, az mind ö;t~,~~:y:;;~~ 
vesz részt ötéves tervünk teljesítésébén, ·. 
építésében. 

A továbbiakbanRóna Béláné, aSza-ksierve.,ze~~t;~;J',i'/i::~~~ 
azt kérte, hogy a szakfelügyelők fokozottan_ n 
a »Szocialista Egészségügyért«-mozgalomban a 
senyre: 

Andriska J-ózsef. dr. a 106-os 
megemlíti az olvashatatlan 
állapítja, hogy mindent' el kell 
kiküszöbölésére- a zavartalan 

Azután került sor a 
galomban kimagasló 
vel, oklevéllel, pénzzel 
sára. A kiemel-t gyógyszertárakat 
ban részben már megemlít-ettük. 
hogy a fenti jutalmakban 137-en 
pénzjutalmat osztottak ki, 7 
5-en- könyvet kaptak 
a gyógyszertárak 
kimagasló teljesítillényeit 
gyógyszertári dolgozónak szinte 
szertári Központ igazgatója emlékezett meg-- a 
elismeréssel_. 

f?z értekezleten Lipták J ózsefné,~.iaz~~~~f~~~~~~;§{~! dolgozója elnökölt és kívüle még több 
megtiszteltetés, hogy a vezetőség ·· 
émelvényen. · 
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A Szocialista Egészségügyért-mozgalom II. 
eredn;tényei ' J 

., 
n. e. 

- LapZárta-- Után érkezett. -

--A ritozga'íoÚ1 t~;falmáh~n 'és- ki-terjedésében j~entŐs 
'fé:j:Ödést ért el az ~elmúlt versenyszakrasz:b.an. A yá:asz
t'ás-i _hékev·erseny sor.álf1 ~ gyógysrertá·ri dol-gozók csat~a
koztak a mu:nkásosztá\y ·kezdeményezése· a~.apj~~ ~eg;lr:t- -_ 
dui.t Dékevens,e.nylhez éS cs-aknem v-a~ amennyien JO f.etaja:n- . 
s,a:ikka•1 javh)tták szakm31i mun'kátu~at. C~·ak?~ _-v"!la~ 
mOOJrLyi mvgyében a _;gyogytSzereJ!:! atB;iS -~megJaVI~~~s~t ~lz,Q 
,vál'rwlá&ók meJ:•e.tt a verseny soran -JavuH a pa.:t!ka11_ f•eL~ 
v:dágoSI~tó lruunka. J.e'entős -eredffiény, hogy -cs&k~en-)_ a 
forri1-á~is ·v·á·Ha·:·á-solk száma, ami arra veze:hető vis•sz.a;: 
h()lgy -dolguzó:nk egyre i.nkább meg'<érlik_:a moz.g:zdorrll- cé!1~_ --

-ját é!?)ohb.an; mélyeb~en- fogl~::kozn:ruk a~z1~l. Igy B:ar~~~ya_ 
megyeben a l22f1zyogysz,ertan -dolgozobo. 101-lffi tet,oek 
fe~·aj~nlást és ebbő'! Csak 8. volt, ami .formái.lsruak pev<~z~ 
he~ő. --za·: :a es Gyö1r megyébep. h-mson1!6 az eredmény. Vas, 

. inegyé'b>en és_ Bud1apest>e11 d<lisehb-fok~ vissZaesés: mud:·a.tko· · 
:z-ik_ az elmúlt n~gyedévhez. viszomy.ít\r:a. 

A- tn0'Z_g'a::.om :·cél:•ldfüzés-éi .áltaMhaon _a_ 'll. verSeJlYIPOTit~ 
· ·h-a.n. Vari~rlak -leröi-Zitv~. -a- IL negyedévben -ezen kívül az 

1954.:: évi ·gyóDys2e-rfogyasz:1ási •terv jó e·:,késú!tése. vplt 
egy,Jk- _ f5fe1.ad·a.f és en-nek Vlégrehajtá~?_t ~lősegíte.tte ·<t 

mozga•!om·--.ils: · :·-· - - _ _ ._ -. _ . 
_ A· gy6gyszet:tárakb'a:..r1 ·la beénkezö- gyógys;zerek- v i Z1s1gá~ 

.Ja~M- -ugyancsak_ eze-n idő a;a:t _-k•ezd-~é!k meg. szél!eseb_b 
kúrben; __ i~yen ir-ány.ú nagysz,ámú ·- _köt·elezet'lségv·áilla~ás 

· w!;tya'ilcs,ak segHet-te a: -mou-nka tová1brbi -j.a.VJ:.ását E kéJt fö
oo:'ldtűztés, me::yet --a Gyógyszertári Közponrt: és 1a _terüle~i 
dolg'!.;f4ÓL~, adía~ _m-eg, -~ :vál_aszt:ási_ hékev,er:S1B.t"lyben _._kie:Iö_-

~-képQen -~Y&Jy~trn. _ · ·, -_- ___ - __ ·, :-- · --_, 
' ~ ·· .Az ___ C- n~gye_~·évi _ ér~é~:tés . a~,a_.pj áir ~-maradás_ ·_a11_szá-

-_:-_gos<á:n · ~-<IJtYógy~·~mk ~·1 :~a~-tás_áb\m. oés !az .ú j~í~-á·s.vk- beveze- . 
- tés,ében muta:kó:zol:t. A If. negyedevhen -.eztranyhan behlek 
-~Ugyan i!fltéZike,dé~e:kef: ra vá.ii~-~-:Oih ~~nba'Tl ~;_jelentő~-~ 
~-'glinek- me-gfe~eloen ~·ne:n-. :ervt;n~J~·~!:.t _a _ koJel~~z._;t~-~g~ 

vá ~ alásokhan. A- tot,nahbl1ak ISOran -1ku.onosen e·. iker .Nu. e.. 
:-_-ilem,~-i<iz _adminisztrác:_ós ·_mll<nika _ iki:j.avi-tás,álb-an éS ·3. j-abb 
~- :aP:y:8_1gg.a.zdá!kodásbaTI v3rini3.k fe:1a<l-ataink. ; 
· -A' Vá~1lá:!latok álltalában helyes.en .. irányítoftá.k 1a gyóg-y. · 
·sze-r}ári doi:go_zók moz:gaCmát, f.eltkar-ö<•táik beiyes kezd<::

': mén_yezés.eike:,_ aZonban snk helyen még gy1akra.11 admr-
- _·_ n;sz·traíív _ módSJ;~r-e-1-cllez ,foly.amodnak. 

· · 'Siak'szervez~erú_ .szerveink ~ Il. negye-dévben;: ~an~ 
csa'k 'epedm6riye'S>e<b:hen segitették e:ő •a .mozgalom kubon-

E blik-o:z·ását; · azo..ryban munk1áju'l<1ban··- _ kü!önösen 1a járások 
terü.·~:1éh ·- még nagyon :so-k h:oányoss.á.g_ va.n. ~em. ellen. 

,_ Stzik, értélkeilik ke!,Jöké-ppoo- é.S ez-Mta.t n~m- ·segítik e·.éggé-
·~ hr,~J~k:_Qn)U'!.l1 -a mo·zg;alom szé.:es.körű, e:evoen kibontako-

zasa t. 
~Ö-Vid_ éf;élé-l~sünkben~ e1s-1 _helytm fe':•tün:1etjük. me

gyárik€nt --ai- E.~szségiigy1_ 'M·inisz:téöum vándorZász1!iaj át 
\·elnyerő legiobb .gyó.gy&zertárat .és •all!na.k fe e ős v{!zető~ét; 

_ ·majcl:_::a_-váf.a~la::. voáhdo-rz•ász:!ajM_ eh'ly•errő máso&k he:~
.. reliet.és f,e:lel-ős v-ezdőjét, -::o'V.áihhá a ha:ntnlad1k (heli)'lez.eU.et. 

,,, ayJ~ysZertár' VálliJJaC Biulap"eSt -
·,1:- 13D8. sz-._-·g}rtá-r, XIIL, _.DózSia- Gyöi-gy-út -124-, f>Bfet 5s 
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Rák9czi-úo: 39, f. v.: Sto:kker Erzsébet. . 3. 709. sz. gytar, 

,-:VH::"'-Let.íin-krt 56;-- f.·-v.;---.K:rémer- György.-- · • ·. 

Gyógyszerif:íJr Válla!at, Pest-megye _ A 

~,-~í;65. sz. gytár, Piilisosaha, f. v.: Wesxe:?vszky- Já. 
, nos. -2. fj19. $Z. ·gytár, Ce.gll',éd, -.if. v:: Horvath J~zse\. 
3. I/26. sz. gyiár J)ömsöd, if. v.: Té1essy J.Sitv,án. 
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._ L 2j27. 'sz. gytár, T!Oikod_; f. ·. __ v.:. Bálfány Sz•i:'á·r-d. 

·2 .. 2j28. sz: ,gytár, Dorog, f. <v.: Heydr'ch Károly. & 2)7. 
• sz: gyk•ár, Dorog, f. v.: Dobay Pál. · 
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1. 5;55. sz. gy'3ár, -Győr, f. v.: Derzsi Gyula 

sz. gy1á·r, ö(teVény, f; v.: .B~~ A. ZOltán. 3. 
gytálr, Soprön; f. v.: Tl3nay Istvan dr. 

Gyógysze.rtár, V á za·at, Vas megye 
1. 6}3. sz. 1gy'<á.r, Swmbath-ely, t v.: ::·····:··· 

2. 6j'22. 1SZ. gybálf,- l(űszeg, i. v.: Ko:;;men.€15;. Péter- dr. 
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Gyógyszertár Vái.'aJlat, Veszf)réin megye 
-l. 7j41. s:z..:";gytár, Vés.z.p-rém,- f: -v.: Duh;a- ,j , 

2. 7j25. sz. gytár, Pápa, f. v:. Suehornel Róber" 3. 
-$IZ. -gy•tár, Ta.p01:1()a, f. v.: Holi:ósy Pá-L 

llyógyszerfár Vá!JO:at, Zala megye 
1. 8/14. sz: gyfár, Nrugykaco;zsa, f. v.: B'nder· 

2. 8/3 . .sz. gytá~. B.úc:súsze_ni'"_ás-zr.ó, f. v.: Ujhely~ 
3. -8;122. sz.· gytá-i", T<ü-rje, f._ v.: Czuc:zi Pé:~erné. 

Gyógyszertár Vállalat, Somogy megye 
L 9/50. sz. gytár, S'•M<>k, f. v. Cz·eg!édy Hé<la. 

sz.. .gy.tár, Lad, f. v.: T!muy ~:>dor. 3, 9jl5. oz; 
Balaton-szemes, f. v._: Takáos, Dénes. 

Gyógyszertár VálliJJ.at~ Bar.anya megye 
L !Oj31. sz. g~tái, Molí·áos, f: v:: . Réti Arpád 

2: 10/46. IS.z, ·.gytár, Szi•g-e~vár, LV.:' Slchu.t!h- _János. 3. -l 
sz._ -gytár, Pécs, f. v.: Schubert _ Aur-é'1-. 

Gyógyszertár Vál'dkd, Tolna mt;gye 
I. ll/l. .sz. _.gytár, Sz-eksz;árrd,_- f. V.: Fl"ieg Józ,s€1f 

2. 11/26. sz. gytár, Nagymányok, f. v.: Sey Lajos. 3. 
sz. gYiár, -Ire_gszemDS>e,_ f. v.: Sz,): ágy_: Lajos. 

Gyógyszertár Vá-if.alai~ Bács megy-e 
I. 12/14. Sz. gytár, A.iposJag, .f. v.: Var~a 

2. 12/11. sz. gy~r, I(ecskemét. f. y.: Láz-ár János.-3. 
sz. gyt•á;_r, Tlo-mpa, C v.: \Viru,"1!drá·k Józs~ef. 

·Gyógyszertár Vál·atat, Csaiigrád megye 
L !3/51. sz. gytár; Sz<>'<"'d. f. v.: Paál htván. 2. 

sz .. -gyÜ.r;-Hódmezövása~rhétY:, 1f. rv.: ,Papy Lajos. 3. 
sz. gyt.ár, S:zeged, f. v.: Apro La.s.z1lo dr .. 

Gyógyszertár VáJlala(.Békés· megye 
l. 14/37. sz._ gytár, Ba.i•tonya, t/-v.: K:ramme-r 

2. 14/56. 1S;Z. gytáf, Cso.rváiS-, ~- v.: -M_iku'•a ~·ndor. 3_: 
sz. gytár, Oro.shá·z.a. f. v.: A·danlLklO'VtCS Ad·am. 

Gyógyszertár-_ Vállalat; Sz.olnok rnegye 
t 15/ll. sz. gy:'ár, :J-á~·?~rény, _ f. v.: !3!2Jlder 

2. -15/62. sz. gytá.r, T1sz.a..s.u1 y, ·f. v.: d>r. Soa.s Fei·<m·cné 
3. 15/71.-sz. gyltár, Djs-Zá!SIZ, f. v.: Herczeg lmt"énlé. 

Gyógyszertár V{rll;a·at, Hajdú megye 
1. .16/23. sz. gytá~, De&recem,_ f. ·v.: -Horváth 

·2 16j59. sz. gytá<, K'!•oo. f. v. C.a'kó Lajos dr. 3. 16j4. 
gyitár,; Debneoen, i. v.: Ko-vács Pá:. 

Gyógyszertár_ .. Vál-lalat, Szabolcs inegY•e 
. l. 17/49. sz. gytá~r, Nyínbátor, f. v.: Dohf.ib®~ 
2. 17j63, sz. gytár, Dj.f·elh€rtó, f. v.: Hábe: Istvan. 3. 
sz. ·gy.:ár".:--Kisvárda, r.--v.: _Nagy L_ászló_~ 

Gyógyszertár Vállalat, Heves megye 
1. I8j9. sz. g<ytár, Eger, f. v.:_ Ve:.csey István 

2. 18/19. s-z. gytár, Gyöngyös, f. v.: Kiss Fer-enc. 3. 
sz. gy.M.r, l(á1., .f. v.: Saáry Gá,bor." 

Gyógyszertár Vá:ta:at, Borsod megye 
I. 19/50.. sz. gyJá~. Onod, -f. v.: Nagy Elfvin 

2. 19/47. s~. gytár, M-:s'lrok_, t v.: ~~z,ti Imr-e. 3 .. 
sz. gyt-ár, Ojdiósgyőr, ·f. v.: bcs-y Zohan. 

A. r-és.z!etes · értéketléS t indoko·lássa: szep-tember-i 
mun:~b-an· közö~~ük 

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOlGOZÓK SZAKSZERVEZETE 
G Y Ó G Y SZ E R ÉS Z-S Z AK CS O P O RT J Á'N AK H l V AT A l OS LAP J A 

19,53, AUGUSZTUS 
- l 

8; SZÁM 

A gyógyszerészet a kémia ,,alma mater"-e 
- JUSTUS LIEBIG -

Halálának 80. évfordulója alkalmával a német 
·~~~~~~·1i lapok mind megemlékeznek a kiváló 
h 'Mi, magyar gyógyszerészek is áldozzunk 

emlékének. 
május· 12-én született Darmstadtban. 

· festékkereskedésében már korán bele-

~;~t:,~~·~~~;;:a~z,~i::p~a~r)i~er'!l,;e;t:b~e~,;es~·i mint későbbi írásai-j tanul meg gondol-
is -a szerves kémia 

időkben erre az egyedüli gyakor-

~~~'~!~:~f:~:~:g~~~Y,f~!~~~~~::~· pálya volt, Liebig kémia >>alma mater«-e. 
Bonnban, majd Erlan-

folytatja keserűen jegyzi meg,·· hogy 
oktatás a kémia terén teljesen hiány

pályára is átmegy, ahol filozófiával 
foglalkoznia. Korának legnagyobb filozó
hallgat két ével, mégis sajnálja életének 

a legszebb éveit. Olthatatlan tudásszomja 
Pár·iz>;ba viszi, ahol Gay-Lussac, Thenard, Dulong, 

Vauquelin dolgoznak. Humboldt aján
Lussachoz kerül és itt fejezi be kl~sszikus 

"'d'r~?;~~;sedÖstdurranósavróL Megállapítja, hogy 
_ 1 és a_ ciánSavas ezüst azonos össze-

:':'."w~,~- . Ugyanezt mutatja ki Wöhler (!800-
828-ban a karbamidra és a ciánsavas 

amméiniurrtra, ezzel a >>vis vitalis« .elméletet meg
(1779~1848) pedig kimutatja, 

szőlősav és a borkősav azonos összetételűek, 
adja az ilyen vegyületeknek az »izomer« 

fulminátokról szóló munkája világszerte 
eltííné:st kelt, és megalapozza a fiatal Liebig 

21 éves koráb.an a kis giesseni egyetemre 
rendkívüli, majd később nyilvános egyetemi 

""''maK. és itt működik 28 évig. Ottörü munkáját 
kezdi, hogy .berendezi először saját lakásában 

az első oktató vegyi laboratóriurfiot. Ennek olyan 
híre ·lesz, hogy az egész világról felkeresik a szerves 
kémiát tanulni vágyók Nevesebb tanítványai : 
A. W. Hoffmann, Frezenius, Kekulé, Erlenmeyer, 
R,edtenbacher, Musspratt, Volhard, Varrentrapp, 
Kolbe Németországból, Gerhardt, Pelouze, Wurtz 
FranciaországbóL Williams Angliából, Zinin Orosz
országbőL Életét, müködését •·a" hálás tanítvány: 
Volhard írta meg két kötetben. )852-ben átmegy 
Münchenbe, ahol 1873, április !8-án bekövetc 
kezett haláláig, világraszóló müködést fejt ki. 

Nagyságát akkor tudjuk csak igazán felmérni, 
ha visszafordítjuk 100 évre' az idő kerekét, és meg
nézzük milyen elméletek uralkodtak akkor a 
kémia terén. A legnagyobb tekintély a svéd Berze
lius volt, aki kimondja, hogy a gyök a-vegyület 
oxigéilmentes része. A teq)entinolajat pL szabad 
gyöknek tartja. Dumas (1880-1884) a híres 
francia gyógyszerész és kutató az a therin-elméletet 
hirdeti, amely szerint ez a gyök minden szerves 
vegyületben benne van. Tételének alapja az, 
hogy a borszeszből vízelvonó szerek hatására 
iitherin (a mai etilén) képződik. Dumas kimutatja, 
hogy az etilklorid is etilénre és sósavra bontható, 
tehát ebben is megvan az atheriiJ, Maga Berzelius 
is azt vallja, hogy az alkohol és az éter különböző 
eredetil vegyületek. 

Liebig az »Aether és vegyiiletei« c. klasszikus 
dolgozatáball kimutatja, hogy az éterben etil
gyök van. O adja az etil nevet, szembefordulva 
az iitherin-elmélettel. Forradalmi elveket hírdet, 
kimondja, hogy az etil-gyök hasonlóan viselkedik,, 
mint a kálium az anorganikus világban. Ar;npere 
megfigyelésével kiegészíti állítását. Arnpere már 
!816-ban kimondotta, hogy az ammoniumgyök 
a fémekhez hasonlóan viselkedik Liebig szerint 
el kell hinnünk, hogy a CaO a Ca oxidja, bár 



a . kalciumot még senki sem látta. 
Ugyanígy el kell hinni, hogy létezik az _elil'R\iolL 

• pedig senki sem látta. Berz~lius válaszában 
írja: sehogy. sem tudja elhinni, hogy az .alkohol 

• az etiloxid hidrálja, mert megpróbálta az alkoholt 
hosszú időn ál CaO-val hevíteni, mégsem kelet
kezett elil'oxid, pedig ha abban víz lenne, úgy 
azf a CaO megfogta volna.· Igy szembekerül Dumas' 
val és Berzelius-szal, Berzeliusnak megírja kemé
nyen, hogy az utóbbi években elszakadt a kísér
leteiéstől, elméleti elgondolások felé kalandozik, 
amelyek nem találtak a tudományban vissz
hangrac Újból elmegy Dumas-hoz Párizsba, kibékül 
vele, . felszólítj a egy közös nagy munkára, amely 
a következő : minden eddig meg nem vizsgált 
szerves vegyülelet meg kell elemezni, hogy szerke
zetét, előállítását tisztázni lehi'ssen. Ehhez a hatal
mas murikálwz minden erőt n1ozgósítani kelL 
Elsősorban arra volt szükség, hogy a szerves elem' 
zést kilnnyeblien kivihetővé tegye.· A Berzelius-tól 
megadott eljárás a szerves vegyületet KC103-al és 
NaCl-el hevítve égeti el, á keletkezett C02.t higany 
felett leolvasva, térfogatosan méri meg. Gay
Lussac az égetésre CuO-t használ. Liebig először 

.· alblmazz~ a bajonettcsövet,. a co2 meghatáro
zására pedig bevezeti az általa kigondolt és .a. 
Geissler által kivitelezett káliapparátust. A szerves 
savak összetételének vizsgálatára fordítja erejét,. 
és megállapítja először, hogy vannak l, 2, 3 stb. 

· bázisú savak. Definiálja, mi a sav: hidrógén
vegyüli'l, melyben a hidrogén fémekkel helyette-
síthető. · 

Wöhlerrel egyült végzi klasszikus munkáját 
a;l arnigdilliu szerkezetének megállapífására. Meg: 
határozzák annak"ggikozida jellegét, bomlástermé
keit, hiszen előttük csak ·zavaros, filozófiai ala
pokon nyugvó magyarázatokvoltak a benzaldehid 
·keletkezésére. Megállapítják továbbá, hogy a benz
aldehid oxidálva ~ ami. a levegőn állva· is meg
történik - benzoesav\Tá alakul. A benzaldehid 
klórozva benwilklorid lesz, amelyből a szulfid 
és a cianid is előállítható. Megállapítják, hogy a 
benzoegyanlából a Sebeele által először előállí
totl- benzoesavval azonos a benzaldehid oxidá
ciója útján keletkezett benzoesav. - Megcsinálják 
a ·benzoesav észtereit és a benzamidot A benzaint 
előállítják benzaldehidből ciánkáli umma!. A benzoi_n 
azután_ a kiindulási vegyülete lesz a benzil és. a 
benzilsav vegyületeknek Ezeknél a preparativ 

_c _c j€,111\gű fuunkáknál .. azonban . nem állnak .meg. 
Kim()ndjiák a tételt : a benzoesav a .benzoil, 

eredményeket követi ( 1794-cc 
1863) megfigyelése, amely szerint a benzaldehidből 
előállított benzoesav CaO-val'hevítve egy »benzin« 
Ilevezetil szénhidrogéiit ad .. Liebig adja neki a 
»benzol« nevet, miután ·kiderült, hogy .az azonos 
~a Faraday-féle szénhidrogénnel. 

-Munkásságának rnásik hatalmas· területe az 
alkohol és . származékainak vizsgálata. Az erjedési' 
elrnélet terén. a mechanikai, míg Pasteur (1822= 
1895) a vitalis elméletet képviseli. Mint ismeretes, 
a vitát Buchner döntötte el zimáz-elméletével. 
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·szagú 
Az d« 

dehidrogenatus« szóból vezeti le. 
vizsgálaJánál megállapítja, hogy 
gázzal szilárd, addiciós vegyületet 
vábbá, hogy- az ammóniás ezüstoldatot 
Kimutatja, hogy amikor az acetaldehid v'-''u"" 
vagyis más szávai; amikor redukál, akkor 
képződik. Liebig mutatja H tehát először 
nyos alapon az alkohol, az acetaldehid és 
összefüggését. Az acetál az 
tiztázza. 

Liebig idejében még a tükrök~! a 
egészségére veszedelmes és mérges 
készítétték. Az aldehidek redukáló· 
ismeretében új eljárást dolgoz kLa 
ál!ítására.- Az általa megszerkesztett 
a laboratórium, mind a nagyipar Iegfcmlosi 
berendezései közé tartozik. 

Az alkaloidák vizsgálatánál előszö•rr 1e,~~~-~~ a nehezen oldódó platina-sókat, ezeket fl 
sífva, elégetve, a nyert platina or,lln.\T-,AT 

rozza meg a molekulasúlyt, így a 
A húslében megtalálja a tejsavat, a 

ben a hippursavat, előállítja a\,~~;:;l~~~{~IáJ 
Megemlékezésünkben Liebig s: 

ködésével foglalkoztunk. Itt csak röviden 
hogy a mezőgazdasági kémiá alapjait is ő 
A műtrágyák, a.műlrágyázás, a kálisók iPlf•nto'\<é 
az életvegytan alapjainak kidolgozása, a h{•·dávt>t 

előállítása mind tőle erednek. A növények és 
táplálkozásáról új elveket hirdet. 

At anorganikus kémiában is maradandó 
kát végzett. Tőle származik a kobalt és 

. elválasztására szolgáló első eljárás ... A 
plasztikában oly fontos és nélkülözhetetlen 
kálium gyár.tására új eljárást dolgoz ki. A 
vegyértékének megállapításánál Liebig ~~~~~:~~; 
annyi érték.íi- a fém, ahány' atom b' 
helyettesíthető. (j mondjaki először, 
egy, az antimon 3 hidrogénnel PrJ'JPrri>rté~ríi 

Gondolatait, megfigyeléseit 
>>Kémiai levelek«-ben írja meg. Mint 
munkát fejt ki: 1832-ben Wöhlerrel együtt 
állapítja az >>Annalen der Pharmazie-t, 
1840 után >>Annalen der Chemie und Pharrna~ 
címmel jelenikmeg.-Irásaiban hirdeti, 
szerves kémiának a vegyülete,~kiüÍ~:J~!•:l~~~~h,~ 
elméleti magyarázatra van s: 
gyök -elmélet már nem ki elégí tő. 
a szubsztituciót, a véletlen hozza 
ben nagy ünnepélyt tartanak, 
rosszul égnek, szaguk kellemetlen, fnitnc•"t'ó 
jelen van és megállapítja, hogy a keletl<ez•etl 
sósav. Dumasnak eszébe jut, ha a viaszt kléirg:á2 
teszi, úgy sósav képződik. Utánajár a 
készítésének és megállapítja, hogy a 
fehérítették Ebből Dumas levonja 
ségű következtetését, mely szerint szE"v'" 
let be anorganikus elem .is beléphet, 

szliituillhatja a hidrogén!. A 
a _szer:res ké~ia !~rén _s~k eredmény, de 

harc es vJtatkozas kimdulasi pontja is lesz. 
Liebig rövid jellemzésére' leghelyesebb; ha 

a tanítvány szavajtidézzük: »Nem volt 
de tele volt nagy gondolatokkal. Gondolalait 

közli, kivitelezte!i, megmutatja az. 
hbisYatn kell a kémiai problémákat meglátni; 

megoldani. Igazi kutató, a tényeket 
kutatja az analógiákat és összefüggéseket. 

waaa,;a szóban és írásban lebilincselő mifit 
pedig ul?lérhetetlen«. l&azságérzet~ hajt, 

atatlaJo, tu~omanyszeretete hatartalan, ez sodorja 
es Gerhardl-tal e!kesederett vitákba. 

Berzelius csak zárt, kis körben oktat, Liebig 
szemben iskolát alapít. A kisgiesseni labora

világszerte mintája lesz az oktató labÖrató
'iuniOknaJJ:,_ Wöhlerrel együtt végzett •munkája 
"~g~s;~í~lu";,~~~ vált ki. A két kutató nagyszerűen 
:iE egymást. Liebig . tüzes, szenvedélyes 
ern1és:zetű, nagy elméleti és. gyakorláti tapasz

rendelkező, nyugtalan lélek.. Az elemzés 
szintézis terén a nagy nehézségeket is legyőzi. 

A GYűGYSZERÉSZ 

·· Wöhler ezzel szemben nyugodt, higgadt, kitartó 
türelemmel, céltudatosan deríti fel a nehézségeket 
Wöhlér szintén. iskolát alkot, melynek ismertebb 
tagjai : ~impri~ht, Yittig, Beiistein stb. Mfg Liebig 
szenvedelyes kJtaresekre hajlamos, eiméleti viták 
elől nem .tér. ki, addig Wöhier humorosan, nyuga
lommal, szahrával mutat rá a hibákra, az elméleti 
megfontolásokat lehetőleg kerüli. 

A. W. Hoffmann szerint Liebignek a vegyi
ipar, földművelés, az egészségvédelem stb. terén 
végzett ténykedése évszázadokon át egyedülálló 
lesz. r 

A mai _szerves kémia Graebe szerint, hat zseniá
lis kutat? munkáján_ak, megfigyeléseinek, hangya, 
szorga!manak eredrr;enye. Ezek : Scheele, Liebig, 
Kekule, Baeyer, Fischer, Willsttiiter. 

~iebi_wől sz?ló m~gemlékezésünket saját, 
utolso, Wohlerhez Irt levelenek soraival fejezzük be: 
>>Amikor mi már rég nem vagyunk, a minket össze
tartó kötelékek ritka példát fognak mutatni. Két 
ember h űen, irigység és rosszindulat nélkül ugyan
azon a területen működött és mindig barátságban 
maradt egymással<<. ~ Rom Pál dr. 

YAN FOGLALKOZZUNKAHALLGATÓKKALA TÁRÁNÁL 

Irta: Csipke Zoltán d:t. 

28. R p. Az »olaj-víz« (OV) emulzióknál fordítva a küiső 
Alurninii ace tic. 'tart. sol. f' · ' l ' az1s a .. VI~,. ame y ben a finom olajcseppek képezik 
A<juac destilla!ae . a belso fazrst. Ilyen pl. az >>emulsio o!eosa«. 

aa g 5,0 .. A ken?cs hatásfoka a folyadék diszperzitásától 
Adipis lanae anhynrc fugg, Ez vrszont szaros kapcsolatban van a kenőcs-
Vaseiini fl. alapanyag mineműségével, helyesebben az emu!-
. aa g JO,Q. g_a_'torra_l és a'készítés technikájával (kézzel v. géppel 
M. f. Unguentum l t· 1 k' ' ' or em <-e a eszJtes), végiil kézierővel készített D. S. Hűsítő- kenöcs 1 "k · " ' -·emu ZIO mmosege nagy.mértékben függ a helyesen 

Készítése: Zománcos patendulában lernérjük · alkalmazott technikától és a vénykészítő gondos 
vízmente§ gyapjúzsírt és a sárga vazelint, majd· munkájától. · 

· kevergetvemegolvasztjuk. Akb.S0-,::..60° yannak, akik az _emulziós kenőcsöket hideg 
"~;~é~~;~~'~2,1ikenőcsalapanyaghoz keverge!és köz- kenocsalapanyaggal keszítik el. Ilyen módon is 
bE hozzáadjuk a gyógyszeresüvegben megfelelő eredményt lehet elérni, de a készílés 

Eurow-oldat és lepárolt víz egy~]ő mennyi- hossz~ bb ideig tart, és azzal a veszéllyel jár, hogy 
A keverést pisztilussal . a -kihíilésig, ··illetve k~vereskor a folyadek egy része a tágasabb mozsár
!_oly~a!j~k; amíg ? ~enőcsben nagyítóval . boi vagy patendulából kifröccsen. Ezért helye-

eros. vr}agrtasban sem Ja tunk Joiyadékcseppe~ seb?f.lek tartjuk a kenőcsalapanyagot megolvasz
A kr~~e _ece_tsavszagú, halvány_sárgaszínű egy- tam vagy megamieszteni (sűrűn folyó állományra), 

kenocsot uveg- vagy potcelantégelybe le-sz• Ezzel csakken az adeps lanae v. vaselinum chole
oiyan . fedővel. zárjuk le, amelynek belső .. slerínatum viszkozitása s könnyebb lesz a vizes 

elülel<~reparafinriai átitatott'. papírkorongat te- fázis diszpergálása. · 
•. A szóbanforgó ú. n. Buraw-kenőcs 20% viz.,;· 

készítés mngyarázaia:. Ez .a, készítmény fo!yadékot tartálmaz. Ennek az emulgálására írja 
te~~~~~~:g~~! szempontból l>emulziós kenőcs<<. 'Az. el? az orvos _ _a 20 g vízrr;ent.es gyapjúzsír!. A gyapjú
~r keírőcsök lényege az, hogy a kenőcshöz . zs1rba~ levo kolesztenn es oxikoleszterin igen jó 

folyadékot, vagy . vízben· jóloldódó · ható• emuiga tor, amely még a vazelin hozzáadása mellett 
vizes oldatát emuigátort tartalmazó kenőcs!\ is finoman diszpergáll emulziós kenőcsöt biztosít. 

lla]Jarry<lgb•an finoman és-egyenletesen eloszlat unk.- · . Az emulziós kenőcsöknek mind a bőrbe való 
típusú emulziókat nevezzük ;>víz-olaj« felszívódás (penetráló hatás), mind a helyi felületi 

emulzióknak A VO típusú ernulziókba. a hatás szempontj_ából is nagy jelentősége van, 
fázis a finom cseppekből álló folyadék, míg mert azok a hatoanyago)5, amelyek a bőr fehérje

megszakítás nélkül összefüggő fázis a kenőcs- Iipoid rétegen keresztül egyébként nehezen hatolnak 
llapan•yag át, vízben feloldva a fe!puhult, mégduzzadt epi-
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derrniszen keresztül gyorsart diff~ndálnak. Kí:lliinös 
jelentösége van az emulziós' kenőcsöknek gyulla
dásos bőrfelület kezelésében ~- a. dermatologusok 
éppen ezért >>hűtő vagy hűsítő«. kenőcsöknek je1öiL 

Fontos kérdés emulziós kenőcsöknél a stabi' 
li tás kérdése, mert ettől íügg, hogy mennyi ideig 
lehet ezeket készlétben tartanL Az ezirányú Kísér' 
letek megállapították, hogy a szabályszerűen elké
szített emulziós kenőcsökben eltartás közben a 
diszpergált folyadékcseppek kezdeti stádiumban 
lassan összefolynak, majd ha a megfelelő nagyságot
elérték - ahogyan ezt régebben tárolt Burow-

szeszes víz elpárolgása közben a 
Ezzel egyrészt a bőr kapilláris 
hidegben ö_sszehúzódnak - szűkül' 'nelt, { 
a lobosodás, a fehérvérsejtek vándorlása 
dásos területre (antiflogisztikus hatás). 
a testfelület hőmérsékletének csökkenése 
riumok életképességére, fejlődésére 
hat. A hűsítő kenöcsök a~~f~~~~is~t}_~l~s, 
azonban rövidebb ide1g tart, mint a 
ahol az alkalmazott Billroth-batiszt, 
nem engedi a párolgó vizet eltávozni, 
kondenzálja ; tehát úgy működik, mint egy 
folyó hűtő s így a hűsítő hatás órákig tart. 
csöt ezért csak olyan gyulladás;co~s<zi~:~'!el~l 
célszerű használni, ahol párakötés n 
kai okokból nem lehetséges. 

. kenőcsöknél tapasztaljuk - az alapanyagtól· tel
jesen különválnak Világos, hogy a cseppek osszé
folyása következtében csökken a hatóanyagok 
molekuláris diszperziója s ezzel együtt. a kenőcs 
hatásfoka . is, A jólkészített Burow-kértőcsben 
levő folyadékcseppek átmérője 2-6mikroh közott 
van; 4 heti tárolás után az il_yen kenőcsbeh már 
lathatunk 15-20 mikron nagyságú folyadék 
cseppeket Ez, azt jelenti, hogy a diszpergáll 
folyadékcseppek felülete a tizedére vagy _még 
alacsonyalj b értékre csökke1'L Ezekből azt a követ
keztetést kell levonni, hogy az emulziós kenö-

b) A hűsí tő kenőesők b én levő víz a 
'ban felpUhítja, megduzzasztja az enine;rmis7 
sejtjeit s ezzel lehetövé t~szi a 
antiszeptikus hatású szerek diffuzióját a 

. döket _·lehetőség szerint rendeléskor készítsük, 
de a készl,etben tartott kenőcs tárolási ideje a 4 __ 
hetet nem haladhatja meg. Ez nemcsak gyógyszer: 
tári vonalon fontos, hanema kórházi ambulanciákon 
tartott kenőesre is vonatkozik Kötelességünk, 
hogy fel világosító munkával az -Orvos · figyeimét is 
felhívjuk az ilyen kérdésekre. -_ 

· ·_ Az alkotórészek fonfosabb tulajdonságai: "Alu
'tninium aceficam tartaricum solututn« közel 5% 
-alumínium acetat-tartarátot tartalmaz, Tiszta, 
'átlátszó, csaknem színtelen, gyengén ecetsayszagú, · 
édeskés és fanyarizű, savanyú .folyadék KészítéSét 
a gyk közelebbről megjelölL ._Ha az orvos »Alu

·minium aceticum solutum«-ot rendel, amely a 
_III. Gyk.·ben volt hivatalos, alum. acet. tart.-ot 
kell kiadni. A· készítmény Buraw-oldat néven 
ismeretes. 

-»Adeps lanae anhydricus«- halványsárga, gyen
gén érezhető, sajátos szagú, nyúlás kenőcsalap
anyag. Kémiai összetétele szerint nem zsír; nem 
triglicerid, hanem viaszössze,tételű, nehezen szappa· 
nosadó anyag. Főként koleszterinnek és oxikolesz
terinnek magasabb zsírsavakkal képzett észtereiből 
álL Szabad koleszterin és oxikDieszterin tartalnia . 
1--'5% Ezek, az emuigátotok teszik alkalmassá 

·r>vani1Í7osír·t emulziós. kenőesők ·készítésére . .Az· 

rétegekbe (penetráló hatás). · 
c) A hűsítő kenőcsben levő fémsók 

(Al, Pb, Zn stb.) a felduzzadt bőrön 
az irhába vagy a. bőr alatti · 
mint adsztringensek szűkítik az ereket, 
a duzzanatot s mint enyhe dezinfíciensek 
lyozzák a baktériumok fejlődését . 

A »Burow«-kenőcs néven ismert, fenti 
mény! a legkülönbözőbb bőrgyulladásos '""mn1ar 
alkalmazzák, pl. gombás disydrosis, he11eny 
napégés (erithema solare), szérum-kiütés, 
csamák ·okozta gyulladás, herpes lal;>ialis, 
égés stb: gyógykezelésére. 

29. Rp •. 
Recenter parati hyd.rárgyri 
oxydati flavi 

g urtum (l g) 
Vase-lini flavi · 

ad g quin:quaginta (50-- g) 
D. S. Szemkenöcs 

Készítés: Az orvos a fenti vényen on1art SO<! 

kenőesőt rendel, · amelyhez/élőírt 
a sárga higanyoxidat rendeléskor kell 
mert a kapott friss »praecipitatum« 
eloszlású lesz. Hydrargyrum oxvnRhrm 
a gyk. vonatkozó cikkelye alapján n"'"-·'
oly módon, hogy 0,5 g na tr. hídroxidat 
súlyú, kiöntővel ellátott porcelán-táJacskában · 
rnl vízben feloldu:nk, majd állandó kevergetés 
ben vékony sugárban olyan melegítéssel 
majd lehűtött oldatot csorgatunk m_,_z za, 
1;27 g higany (II.) kloridból és 25 ml 
tottunk elő. Az elegyet sötét helyre 
gyakori kevergetés közben l óráig állani 
Ezután a csapadék felett levő folyadékot 

;;;;.o .... "-··--·-orlPrK--1-or•""' mintegy--180=220% vizet· képes' --fél-
'venni. A bőr lipoidjához liasonló ősszetételű és 
ezértperkután,gyorsan felszívódik a bőr mélyebb 
rétegeibe .. A rosszul tisztított vagy régi, elbomloJf 
készítmény . söt~tbarnaszínű és kellemetlen szagú. 

A » Vaselinum«-fontosalib tulajdonságait a 27. · 
és desztillált vízzel ismételt űlepítésse]·a c>a]Jaw 
kimossuk A mosást úgy végezzük, hogy 
dékra minden alkalommal 30-40 ml · sz. receptnél ismertettük. . . -· ._ . 

Gyógyh]lidsd; A _hűtő vagy hűsítő kenöcsök 
·voltaképpen a párakötések helyettesítéséreszolgál
nak és leginkább a bőr akut gyulladásának gyógyí
tására használják. Hatás!)lechanizmUsa több részbó1 
tevődik őssze : · , 

a) A kenőcsben rendelt víz, r--itkábban rendelt 
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jól eikeverjük, maJd ~i~~;~S~~:~~~~~~~~]j a víz tisztáját leöntjük 
juk, míg a leöntölt 
lesz és ezüstnitrátoldattal 
ad. Végül a csapadék felett 
annyit öntünk le, hogy a 

A· pépes maradékot, amely J.g higany 
és 4 g vizet tartalmaz, 10 g vízmentes 

~n;r",,;n-"1 felvesszük és ehhez hozzákeverünk 
vazelint. A keverést addig folytatjÜk, 

""'''m''mí'i kenőesőt nyerünk. A kenőesőt 
;"'''m·l~ helyen készítsük és a műveletnél · 

használjunk. · 
magyarázata. A 25. sz. receptnél · 

hogy__ a szuszpenziós kenőcsökben 
hatóamvag porának - akár a kereskedelemből 

akár a gyógyszértáriían készíféttiik:_ 

:~~~~!i~l~~~~!fi~~li5~0-200 mikron között van. kevés parafinolajjal történő 
y;h~i~~a<exactissimel«) a szemcse

n _ · csökkenheL Gépierövel, 
'~?.:~~~~~~~~~;~';_készített kenőcsökben a szemcse· 

csökkenhet és elérheti a 20 mikron 
unguentum hydrargyri-néL) Olyan 

atiianya,golmáJ, amelyeket precipitációV'ál állí' 
a szemcsefinomság~ __ tovább fokozható. 

gyógyszerek a IV. gyk. áltafis házHagkészí • 
»Hydrargyrum oxydatuin flavum«, »Hydrargy· 
bichloratum ammania tum« és a »Hydrargyrum 

rubrum« is. Ha az ilyen módbn előállitott 
Íapadé,kolkat a kenőcskészílés előtt nem gyüjtjük 

és nem szári t juk ki, hanem a fent leírt módon 
együtt, _ formában· adjuk a kellőcs

a szemcsenagyság:legtöbb eset
sem fogj a meghaladni ; ezze.! 

t ~~~~~~~Ia~o~ molek-uláris diszperziója •és a kenocs 
la maximális lesz. Jellemző a szemesék 

. hogy ainennyiben a, csapa-

A GYú(;YSZERJ!SZ 

dékat szurore visszük, megszárítjuk és utána 
használjuk fel, összetapadás miatt a szemesék 
20 ,~mikron nagyságot is elérik. 

· A vizes pép felvételére gyapjúzsírt haszná
lunk, amelyet a vazelin súlyából le kell vőhrti 
és rá kell írni a vényre. Fény hatására a csapadék 
megszűrkül s ezért kell a készítést vagy mester
séges világításnál vagy fényvédett helyen végeznL 
A kenőcs befogadására sötétzöld vagy sötétbarna 
tégely! kell használni, amelynek fedelét parafinna 
átitatott papírral béleljük ki. A szemészeli és más 
aszeptikus úton előállított kenőcsöket (pl. peni
cillin-kenőesőt stb.) célszerű ónból, ónnal bevont 
vagy alumínium tubusokba betölteni úgy, hogy 
a tubusok belsejét parafinnal átitatott papírral 
béleljük ki. A tubusolt kenőcs használata takarékos 
és higiénikus, mert a beteg t:sak a szükségnek 
megfelelő mennyiséget használja fel anélkül, hogy 
kézzel kellene hozzányúlni. 

Gyógyhatása: A higany ,(11)-oxid kenőcsben 
hámlaszt és helyi gennyedéseket gyógyít. A szemé
szethen 1-3%-os kenőcsben rendelik. Indikációi:· 
szemhéjszél gyulladás (blefaritisz), szaruhártya
gyulladás (keratitisz)éótvaros kötőhártyalob (kon
jmí.ktivitisz fliktenoz__a), árpa (hordeolum) meg.elő· 
zése. Jód és brómsókat egyidejűleg belsőleg nem 
lehet szedni, meü erősen· maró higanyjodid, ilL 
bromid keletkez\let a szemben. A szaruhártya _ 
megbetegedéseinél kendermagnyit a szemhéj alatt • 
óvatosan szét kell nyomkodni s a felesleges részt 
néhány perc mulva egy kevés gyapottal le kell 
törölni. 

.Két újszocialista gyógyszertár 
M~r- most megállapíthatjuk, -hogy_ allüg--kÜejezeften:-eit 

célt szoigáló helyiségeket nem terveznek és nem __ .építenek, 
_ való~ulhat- ·_-_meg a _.nagyüZemi-_ gyógysrertárak .. tíPusa 
Ezt. a három edd1gi szacialista g)'ógy_Szertár :_k-ülönböZö 

·Ha bele -"is száinítjllk _az~--officirtákba a 
a_ specif!litások, kötszerek,- n~~~~~~ 

lebOnyolítását, ---~ 
és 

a _ is:---(A fel-\ 
'?"annak a vizsgála tha~." -szükséges 

is~ A-berendezésnél ·tnár ·tekintetbe
_Mszft_rn~rry~k __ a __ l_é t~_~í_tl'!J!tiö_- :1~al~I1J1Si 
készülni, Igy ezt a Jaboratóriunwt 

viZsgálatára rendezhetik ])e.) 
látimk a szacialista munkamóCiszer 

munkaerö ·gazdaságosabb' _alkálriuizá- · 

sára. -Előnye a_ budapestivel szemben, hogy min d á munka 
as~taJ, miml maga a munkaterem sokkal tágasabb, levegő 
sebb, így ·nemcsak a gyógyszerész munkahelye kényelmesebb 
hanem a mellette dolgozó technikáé is. · 

Most nézzük_ ·meg a· sztálillvárosi 13/53-as' gyógyszer
tár munkatermét. ·VilágOs bútor, tágas, világos- helyiség~ 
Két -ház földszip_tjén úgy -tervezték meg, hogy az új gyógy- .... 
szertár méretei is lehetőséget adjanak arra a soha nem látott 
fejlődéSre, ami első . szacialista várostinkat jellemzi. _ Míg 
a szegedi gyógyszertárban a munkaasztal fedőlapja kivételével 
mindent régi berendezésekből alakítottak át, itt minden új, 

· ]Jizonyságául, hogy Sztáli_nváros~a~ nincsenek hagyo~ányai. 
'A munkateremben 3 gyogyszereszt munkahely van es mél-

A szegedi gyógyszertár o!ficinája 
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tettük a 3 techhika dolgOzik - vatamennyien f6rgó.székeKéii 
ülnek. Ez az első szocialista gyógyszertár, ahol nem vették-át 
a forgókorongot. Vizsgáljuk meg, hogy miért. Két kettősmun'" 
kahelyen csak por:okat, oldatokat, Pilulákat, kúpokat .csinál
nak, egy kettős munkahelyen pedig ~ak _kenőcsö~":t. ~z a li~r
. riradik tára sötétebb színü is, mint a tobb1, -a tarat es, a mer
leg állványát linoleummal borították be. A lényeg azonban az, 
hogy minden gyógyszerész· a melléj~ beosz!ot! _szak?I_~mi:~s,: 
sal egy külön kis gyógyszertári egysegben kesz1h a kulonbozo 
orvosságokat:· Ez egyúttal' a felelősség, kér?ését is ponto~a.~
ban meghatározza. Mindén gyóg~sze:esz es techm_ka kulop 
használják fel, impleátják a. szUkseges _ alapanyagokat es 
galenusi készítményeket. A gyógyszerész előtt a mérleg, 
a mérleg mögött és oldalt ülőhelyzetbeli kézz;r elérl)etö 
polcpkon állnak a legszükségesebb gyógyszerek, mmden mun· 

·R-észlet a szegedi gyógyszertár munkaterméböl 

kahelyen 2-2 redőnyös Szekrénykében 
keresztes szereket, ugyancsak kézzel 
munkahelyén kéztávolságban 
forduló gyógyszereket tartják. 
hogy a gyógyszerész átszól a te,~~~:k;~~~;~~~~~r::;~Y 
gyógyszert. Ezzel DJ 

segítőtársa. csak a le~m~~~;~~~~~r 
hogy a hátuk mögötti 
Természetesen a gyakorlat 
újtípusú munkahely mennyiben 
De éppen ez a munkahely 
üvegfallal elkülönített 
(Es hogy ez valóban 
gyógyszertár ilyen 
Igaz, hogy itt 
széken ülve a porokat, 
kenöcsöket) 

A laboratóriumban külön vizsgálófülkét 
a beérkező gyógyszerek megvizsgálására és 
gyógyszerek belső ellenőrzésére. 

A szegedi officina valóságos remekmű, a avóovS>o<'i 
legjobb hagyományainak megőrzésével és eb 

· gyógyszertár minden követelményével. 
az orvosságra esőben, 

állniok a 

A szegedi gyógyszertár vezetője Gergely 
ségügy kiváló dolgozója, a sztálinvá~osi 
Zaránd Mihály dr. 

Mindkét , gyógyszertát megnyitását 
előzte tpeg, amelyen felszólaltak a párt, a minisztériu 
tanáCsok ·-és a Vállalatok képviselői,: és egészségügyi 

• ·······•··· < inegkÚ_désének jelképétil átvették -a gyógyszertár 

Ger.gely.Mi_klósf ... veietö,az e "y észségügy kiváló doJgoZója 
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a felelős ·vezetők. Mindkét gyógyszertárban a 
ségügyi Osztályának vezető orvoSa adta 
a ·gyógyszertár megnyitására. Ez-az entgedélly azonb'm•~
eltörölt rendelkezéseihez képest egyre 
válik. Valójában a főgyógyszerész és alsulkfeliig)'eliík 

. tekintő szakmai rnunkáján, tudásán 

napján mij;d!e!n!!!elg~y!es~il!!!i!!i!;![~l!iii!!!~~!!!~ gyobbig, a Szocialista 
teljesebben · 
szerészek az 
tásával és 

·útját a De 
hatalmas távlatot, amely a 
feladatunkat és felelősségünket is 
hek helyreállításában. 

· szeg~di g~ógyszertár megnYitáSa~ előtt· kUiQ~ :Uílliepiég 
adta a_t a· Csongrád megyei Gy .. V.-nak a-"Gyógy. 

Kö•zp,ont Igazgatója ~~Gyógys.~rtári Közp~mt vándor~. 
munkaverseny példamutató megszerv.eZéséérf 
Egészségügyér:t·mozgalomban. ·- A Csongrád~ 

V. az ünnepségre és·a mégnyitásra a felelős veze~ 
egybehívta. Ott voltak a_ niegnyitáson, és utána· 

patikát. A munkateremben 
LeUJt•eKa mérlegek elé, tanulmányozták 

egy-egy állványedényt, kipró 
a megye első szocialist~ gy<;)gY-~ 

Mc,gemlíli,ü.~,~lhogY Sztálin'vá;os déli vátcSábari hl á j USl6·-án 
barak-gyógyszertár. Ebben a barak

szcJbálv<>S officinát állítottak fel, laboratóriumot rendez
van a gyógyszerész lakása is. Ez a sztálinvárósi 
SOOQ dolgozÓ' gyógyszerellátását biztosítja •. 

A G YÖG Y SZERES Z 

a város déli, eddig baraktábornak nevezett részében. A-szük~ 
:ség hozta létre és a Fejér megyei Gy. V. hetek alatt oldotta 
meg a problémát. Váczi Károly, a jelenlegi felelős ·vezető 
lelkesen látott a felállítással kapcsolatos munkákhoz, és a 
kokszoló-műhely vezetősége minden lehető módon segítette 
ezt a munkát. 8000 keményen dolgozó sztálinvárosinak 
nem kell ezentúl 5 kilométer távolságba járni a gyógyszerért. 

Acta Pharmaceutica Hungarica 
ef mmel szeptember végén megjelenik »Á Gyógyszerész« 
tudoJ?ányos melléklete. Ennek a negyedévenként megjelenő 
foly?Iratnak megindítására régen várt már az egész gyógy
szeresz-szakma. A gyógyszerészet tudományos hivatásállak 
elismeréséért és megbecsüléséért folytatott küzdelemben 
jelentős előrehaladás az Acta Pharmaceutica Hungarica 
megjelenése. A lap legfőbb célja a gyógyszerészet tudományos 
dokumentálása. Sokan vannak nemcsak a gyógyszerész
szakmán kívül, hanem azon belül is, akik tagadják hivatásunk 
tudományos jel~~gét és azt áHítják, hogy a gyógyszerész 
szerepe egyre kozelebb kerül a kereskedelmi alkalmazottak 
működési köréhez. A helyzet" egészen más. Az utolsó évtize
dekPen a gyógYszerészet képe nagymértékben megváltozott 
ugyan, de ez annak az ugrásszerű fejlődésnek a következ
ménye, amely a gyógyszerészet profilját erősen kiszélesítette. 
Ezt a kibővített keretet a magyar gyógyszerészetnek kell 
új tartalommal.megtöltehie. E munka iegisztrálását és bemu
tatását szakmán belül és szakmári kívül az Acta Pharma
ceutica Hungarica-nak kell elvégeznie. Ezt a hivatást a folyó
irat természetesen csak akkor Judja· kielégítően teljesíteni, 
ha a gyógyszerészet különböző területein dolgozó minden 
gyógyszerész és nem gyógyszerész, tudományos gyógyszerész{ 
munkát végző kartársunk magáénak érzi ezt a lapot és közle
ményeivel, bírálatával, közvetlen és közvetett támogatásával 
erősíti, segíti. 
. . MGyógyszerészet al<itt azt il hivatásos tevékenységet "' 
ertJuk, amely a gyógyszerek elöállítására, vizsgálatára, kisze
relésére, eltartására és kiszolgáltatására irányul, függetlenlll 
a_ttól; hogy ezt a hivatást valaki a tára mellett vagy labora tó~ 
numban, üzemben vagy kutatóintézetben, katedrán vagy 
íróasztal mellett folytatja. Mindenkit szívesen látunk soraink
ban: A magyar gyógyszerészetnek vannak haladó hagyomá
nya!, _I?elye~re büszkék vagyunk- és örömmel látjuk azok 
munk?Ií, akik a magyar gyógyszerészet tudományos szín
vonalanak Magyarországon és külföldön megbecsülést sze
reztek. De J;Uég nagyobb reménységgel várjuk a fiatal kádere
ke t, akik előtt megnyíltak a távlatok, hogy a régi szak
en;bere~. tudását, tapasztalatait átvéve új tartalmat, új 
szmt, UJ lendületet hozzanak magukkal. Elsősorhan tőlük 
várjuk, hogy a Szavjetunió gyógyszerészettel összefüggő 
!udományágainak gazdag tapasztalatait átvéve hozzájárul~ 
Jan~k, a_ szakma profiljának további bővüléséhez, legyenek 
segJtsegunkre, hogy a gyógyszertudományok még tisztán 
elrhéletinek látszó eredmén.yei a gyakorlatball is éreztessék 
hatásukat. Más szavakkal: tegyék elevenné azt a kapcsola-

~- tot, ~melynek a folyóirat és a gyógyszerész-szakma között 
fenn kell állnia, hogy az Acta Pharmaceutica Hungarica 
dllJében és --tartall,nában is a Gyógyszerész Szakcsoport, az. 
egesz magyar gy?gyszerészet tudományos lapja legyen.. _ 

Bayer István dr. 
szerkesztőségi titkár 

Ga~e.nusi taborató;ium. A B'lldaUJ>es'Íi Gyógyszertár 
Vállallat g,a'11enus.i laboratáriurna Ligeti Viktor veret<é.sé--

. vel -egyelőre a· Szánt-ó K<Q!VIác.SI J á-nos-utcai gyógyszertár 
talbona-tóriumában k•ezdt-.e meg műh.'6d.ésél A helyiség -ter~ 
mésze-be&en, s-em annak mérehe, sem !ple{li,g ,fQszeu-eöése 
nem :beh_cl megfele1ő a b-udapest-i 270 gy6gy15zertár cllátá
sár.a O:ya'll ga·:enrusl .k€3-zítmén~kkeJl, am~e~~yeket a gyál!'·ak 
a pa.tikák lh.atás!körébe wtaltalk >és 1954 j&llrtllár l-től fol~1:. 
matos·an uta,Jni fogtlak ·Mimden ;tekintetben _wlka1maJS 
.aiZOnJOO,n .all)fa, h01gy raz új il:ruboratórium 1léteSítéséig a dol
gozók komoly tarp!3sztaJratoklat s:rerezzenak az első vállta

' l•ati .!ll!agyiizemi wa:~mUJSi llra:boc.atórimiL'llak .a joibil> gyógy~ 
szlelr.eJátás szo~g&atában álló kifej.te.szilé!SJé,re. 
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. A. GYÓGYSZERltSZ 

Adatok.az ortobórsav bomlásáról, 
valamint a bórsav-oldatok vizsgálatiert~auoetiVt~Irű 

· Közlemény a Budapesti Gyógyszertár Vállalat Gyógyszervizsgáló 
· . Laboratóriumvezető: .Zalai Károly dr. 

Írta : Dávid Ágoston 

Fontosnak tartom, hogy a •gyógyszertár válla- - J. A. megállapította, hogy kénsav felett 
Jatok szakfelügyelői az általuk mintavételezett hőmérsékleten a bórsav nem veszít 
_készítményekről, indokolt esetben azok vizsgálati Még97%-os kénsav felett, 25°-on sem ad 
eredményeiről, részletes felvilágosítást adjanak a _Myers szerint foszforpentoxid felett 
gyógyszertári dolgozóknak Ez a gyakorlatban veszít súlyából, azonban foszforpentoxi 
csak úgy oldható meg, ha a szakfelügyelők soró- 85-95°-0n már veszít (10). 200°-on foszfornc•nf, 
ZiJ.tos.mintavételezések értékelésére és eredményeire felett, vákuumban anhidrálódik 1). 
támaszkodnak. Ezek útán felmerül á kérdés, 

Ez ugyan a mintavizsgálat igen kis területére hőmérs.\'kleten, esetleg töblÍ 
Vö!Jlitkozik, mégis. szükségesnek tartom, hogy veszít-e ... vizet. a. bórsav? ArneJnn:yib•en 
egy ilyen jellegü összefoglalóban ismertessem a metabórsav képződik, úgy 
bórsav'oldatokkal kapcsolatos tapasztalatairriat. - készített bórsavoldat %-os 
Azért . választottam . éppen- a bórsav-old~tokat, · szerűleg magasabb lesz, mert a ·vízle.adiíSsi•.L 
m_ert . a nem megfelelőnek talált bórvíz nagy bórsav szubsztimcia tulájdonKéppen 
százalékában bizonyos ok0zati összefüggést kellett nyedik<<. A folyamat a következő séma "7 ''";,,1 
találnóm az elmélet és a jelenlegi gyakorlat között. végbe: - · 

. Folyó év második és harmadik hónapjában H,BO, = HBO, + H,O 
nlintavételezett és nem megfelelőnek .talált bórsav- 4 HBO, .· H,B40, + H20 
öldat közül 75%, illetve 80%. azért nem felélt 
ineg, mert 3 %-nál több bórsava t tartalmazott. 
Ezért vált szükségessé a bórsav bomlása t, továbbá 
oldékonyságát, valámint a bórsav-oldat készílés
médját tanulmányozni: - · ' . · 
·•. ·Célom az volt; :hogy felderítsemannak .a jelen' 
ségnek a:i okát, hogy a- nem megfelelő bórsav

.. oldatok tíílnyomórészt miért töményebbek? Szük, 
ségesnek tartottam a bórsav vízleadóképességét 
tanulmányozni, lehetőleg olyan körülmények kő' 
zött, melyek raktározás alkalmával is előfordul' 
hatnak._ . . . _ ·.. _ . .. 

Az oitobórsav vízleadóképességére vonatkozó 
· irodalomban nagyszámú ellentmondó adatot talá

lunk. Részben az összefoglaló jelleg, másrészt 
a teljesség kedvéért itt nemcsak az állás kőzbén 
mutatkozó_ változásókkal,. hanem ca hevitéskor 
fellépő boinlással_is fogla]kozom. _ ·. 

_ •· , Az ortobórsav vízleadóképessége a körülmé,_ 
nyektől !üggően két fázisban megy végbe .. .Ezt· a 
jelenséget már Berzelius 1818-ban megállapította(!). 

·A későbbiek folyamán Lescoeur rájött, hogy ,az 
ortobórsav hevítéskor, konstans gőznyomáson -ad 

;;;.,_," ':~~;;~;;;~;;nmi·) \~ik.özbenmetabó:sav-ké~ződik._ l~zután. 
•.. · hfrtelen leszáll és ismét állafido 1esz(2): · 

Ageno (3)~Myers (4) állapították meg, 
hogy a bórsaV"_ 107~108°-0n · teljes mér!ékben 

metabórsavvá (HB02), 138~140'-on pedig tetra
bórsavvá. (pirobórsavvá · H2B40 7) .·alakul.- Ettől 
eltérő adatokat is találunk az irodalomban (5). 

Hevítés folyamán már 100° -on csekély mérték
ben-elil)an a bórsav (6), melyet Tchijewski vizsgá_, 

·latai is megerősítenek (7). O ugyanis feltételezte, 
hogy a bórsav hidrátba megy át, mivelaz elillano 
bórsav mennyisége a leadott vízzel arányos. 

· Számos, az elt_artásra vonatkozó irodalmi 
adat közölt is találunk némi ellentmondást. Rose 

Az eddigiek alapján tehát 
szott eldönteni azt, hogy a bórsav 
milyen körülmények közölt 
Annak. eldöntésére, hogy al2lCS<JU}'abb 
történik-e vízleadás, "Merék pro 

bórsava t 3 X l O ó~-~~a~:itdo~--t~a~~r~ta~m~ra~~E~~~~ti~~f~~ . helyeztem. Ezután 
mg pontosságú 
tettem, megfelelőeh 
ségével és mannit fdhasználásával o, l 
meghatároztam az oldat bórsav hr·hllm.ó+ A?' pi·<': 
ményeket az eredeti szubsztanciábó]I..<,,.;;]t 

olyan oldattal történt ö~f,~~i:f~i~fl~a~b 
határozással együtt. az 2 

össze (lásd I. sz. táblázat). 
. / 

3i3583 

3,3558 -+-ll ,86 3,0066 

A táblázatba foglalt adalokalapján 
70° -oh megkezdődik a bórsav b omlása, 
hatásnak kitett anyagból készített oldat -törnériyel 
volL .. · . . . ... 

Vizsgálataim további célja az volt, 
még. hosszabb ideig tartó alacsonyabb 
alkalmával kimutatható-e vízlead ás? r:- . ..,.,, 
a fentemlített szubsztanciából kis próbát, 
30° -os termosztátba, másrészt kiizzított 
tartalmazó ll Hg-mm.nyomásra evakuált ex:szik! 

helyeztem; C hónapig tartó. kézelésseÍ az 
H3B03-ra vonatkoztatva-az alábbi ert-ékeket 

(lásd Il. sz, .táblázat) : · 

100,19% 

100,13% 100,32% 

100,22% _!00,28% 

-30° -on 

'109,2!% . 

109,_10% 

'1ó9-;05% 

A táblázatba foglalt adatok alapján tehát, 
hosszú idő után az ortobórsav bizonyos illértékben 

iá:~~~~;~~~, métabórsavvá, de a teljesen száraz hő
'H megszakítá~akor Lescoeur szerint a bórsav 

15° alatt vizet vesz fel, +5°·iiál a vízfelvétel 
a 0,8 MolH20 mennyiséget, egyensúly{ azon

ezen a holokon nem lehet elérni (12}: Gyakor
]atlban tehát, ha a bórsav magasabb hőmérsékleten 

felett) száraz légtérhén ·áll, bizonyos mértékig 
ad- le. Ennek a behatásnak megszüntével 

:azon lJ an vizet képe~ felvenni. · . . · ' · 
Vizsgálataim nem igazolnak a bórsavban 

~,"~rri""' olyan változást, melyeL raktározási 
lehethe visszavezetni.,. Ehhek a hény!lek 

··-k:Onk•co<t igazolása céljából a legkülönbözőbb körül
között'tartott. bórsavakat _vizsgáltatrl meg. 

~M,~gálla]JÍ!<Jtblm, hogy -a legmagasabb érték 103,3 
volt, az átlag érték pedig 102%:. . 
Az eddigiek alapján tehát a iiem megtelelő" 

talált bórsav-oldatok .. töménységék ,nem a 
M.r<ov eSetleges bomlásában, hanem ~nnák helyte-

készítési módjában kell keresriem. · · · 
Vizsgálataim »eredménytelensége« vezetett a 

helyes meglátásra: Valóban a helytelen\készítési 
módban volt a hiba. Egyikhiba az, hogya me1egítés
sel készült oldat kiegészítése ,nem pontos,. 'l agy 
ieljesen. elmarada kiegészítés. A másik ok_·a:ion 
a téves elgondolá?on alapszik, hogy a 'bórsav 

3% -ban oldódik fel a vízbens ezért főlöslegoen 
. s emiatt. az oldat .töményebb lesz. 

utóbbi eljárás különösen helytélen azért, mert 
a ·víz különböző hőfokon, különboző mennyiségű 
hársavat old fel. ·· . · · 

A bórsáv.vízoldékonyságára vonatkozó néhány 
á da tot Sborgi, Ferri (13), továbbá Nasini, Ageno 

15) adatainak .. .felhasználásáya] _jsmerJete_k :_ 
2,66 g H,B03 oldódik fel 100 'g .vízb~n. 

10°-0n 3,60; +21'-on pedig 5,14. ' . 
A gyakorlatban többször ~lőfordul, hogy szer· 
oldószerben kell fe]ola~nunk -a bórsavát 

·s,:PnJPs- oldószerek· közül -az alkoholokjelentősek. 
'Miuelt.er., Abegg adatai alapján (16) a metanoj 

?";o_,_.n 2,9; az etanol. 1,527.; a n-propanol 0, 96 n 
az i-butanol pedig 0,6927 Mollii H,B0,7atold fel. 

. Tehát az alkoh61homológ minél több széna.tommal 
annál kevesebb bórsawj(.képes oldani .. 

jelel),;ég arra vezethető vissza,-hogy a bórsavai 
tartó hidroxil és stervér gyök kőzötti 

siÍh;oriiriu eltolódik. Minél nagyobb .az alkil gyök 

•- és minél kisebb részt alkot a molekulában a hidroxil
. ·csoport, annál rosszabbul oldódik a bórsav. 

Kenőcsalapanyagokban való oldódását Dávid 
Lajos legutóbbi vizsgálatai tisztázták (17). 

Amint bevezetőmben említettem, . a bórsav
oldat csupán igen kis területe á recepturai, illetve 
laboratóriumi munkának, de elvi szempontból 
fontosnak tartottam, hogy foglalkozzam a kérdése 
sei, hogy a, rutinvizsgálatok mindennapiságában 
megtaláljam a nem mindennapi értelmet: a szám
szerű adatok széleskörű értékelésének módszerét. 
A szakfelügyelők munkáj a nem állha t meg az 
adatok számszerű rögzítése mellett, hanem beha
t9bb vizsgálatokkal olyan eredményeket kell fel
mutatniok, melyek hathatós segítséget jelentenek 
a tára mellett dolgozó gyógyszerészeknek 

Összefoglalás ., 
Számos ellentmondó-irodalmi adat felülvizsgá, 

!ása után sikerült igazolni azt, hogy a bórsav 
már 70' alatt is vizet veszít és részben meta
bórsavvá alakul. Ilyen folyamatot figyelhetünk meg 
már 30'-on is, megfelelő száraz légtér ben. Más meg· 
figyelések alapján, raktározási szempontból , ez 
a jelenség csak azért nem számottevő, mert a 
kísérJeli körülményeknek megfelelő száraz légtér 
nem áll fenn. Tehát. a bórsav bomlása a· vizsgált 
szubsztanciák alapján nem ér el olyan mértéket 
mely a bórsav-oldatok magas bórsavtartalmát 
indokolttá tenné. A mintqyételezett bórsav-oldatok 
közül a nem megfelelőnek találtak azért -magasabb 
értékűek,. mert helytelen technológiai módszerrel 
(azon az alapon, hogy a víz csak >>3%« bórsavat 
old fel, fölöslegben alkalmazott bórsavról állás után 
az oldatot leszíirik), vagy a helyes módszer hiányos 

. alkalmazásával (melegítés után a kiegészítés pontat-
lan, vagy teljesen elmarad) készítették. .,. 

Irodalom. 
~· Berzelius: Scgu. J, Q3fl818fl62. --- 2. Lesc-ceur: 

Ann. Chem. Phys. 6/19/1890/42. - 3. Nasini: Ageno z. 
Phys. Ch. 69/1909/485.-4. Myers: J. Chem. Soc. il Ifi917 
178. ~ 5. R. \1. Nqekraszov: Altalános kémia ll. 130. -/ 
6. O. Hehner: Analys! 16/1891/141. - 7. Tchijews<t: Arc!Í. 
phys. nat. 3/12/1884/133. - 8. J, A. Rose: Beltrege zur 

. 1\enntnis.cher Borsaure Dissert. Erlangen 1902 S. 14. __ · 
9. E. Lö::·enstein: z. Anorg. Chc 63/1909/124. - 10. Myers.: 
J .. Chem. Svc. 111/1917/178.- ll. Tiede, Rajoss: Ber. 56/ 
1923/6f.6.- 12. Lescoeur: Ann. Chem. Phvs. 6í!9/1890j4.5.
i 3. _sqúfgi, Ferr~: AtU Line .. /o.~em. 5/i-3/1922/566.- 14~· 

_Nastnt, P-.geno: z. PlJys. Ch._ ·69/1909/482. - 15. Nasirii, 
Ager;_o: Ga_:z. 41 I/191!/131.- Fl. Muetler, Abegg: Z. Phys. 
S:h- n_7}190Jjfí30.- 17. Dávid l-fJ.jos: Gyógyszerész VIII. 
~&a. .· . 

A sztálinvárosi gyógyszertár megnyitása elé 
'!950. december 16. Napsütéses, _havas, sáros út-. Egy teher~ 

atiió.robog az országúton- hárotn éS fél tonnás. A sofőr mellett 
c_sillogószemü, kendősfeíű asszony kémleli a részben ismerős 

-~ utat és kémleli távolbanéző :szemmel a közeli és távoli célt. Az autó 
zörögve közeledik az új város felé. Az új város még sáros, /atya· 
kos, tele építőanyaggal, vasrúd-halmazokkal, gödrökkel, -egy
egy daru látszik távolban-közelben. Minden csupa igéret, min~ 
den csupa nyüzsgés. Ebbe az új -városba jöt_t a három és jél 
tonnás teherautó húsz láda gyógyszerrel; a..Jegszükségesebb fel· 
szereléssel. Ezeknek a hősies munkát végző ktibikosoknak, 
építőknek, szerelőknek, sárban, jégben, Vízbeh, fagyban dolgozQ_ 
embereknek_ gyógyszerre volt szükségük. A gyógysZerésznőt 
azzal bízták meg, hogy lássa el őket gyógyszerrel, állítsa fel a város 
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építói részére a gyógyszertárat. Ott; 'ahol még 'egyetlen ·befejezett 
ház nem_, volt, ahol az építésvezetőség egy 4X4- m_-nilgySágú 
szobáL bocsájtott a gyógyszertár retujelkezésére _egy félig. kész_ 
épületben,- a 6 -os kockában, mert mást nem tudott adni. B z egy 
háromszabás munkáslakás egyik szebája volt, _-a mellette levő 
szaba _kifizetőhely, az előszoba még földespadlójú, ajtónélküli 
helyiség. Hosszas tárgyalás után később megkapta a gyógy
szertár ennek a lakásnak 2 X 2 m nagyságú konyháját és élés~ 

-"kamráját is. Akkor már igen gazdagnak érezték magukat, 
mert volt üvegraktár az éléskamra helyén és egy_ kicsi helyiség 
hüvö_sen tartandó gyógyszerek részére. Volt egy ___ helfjiség, ahova 

-a gyógyszerésznő betehette a -polcos szekrényt,< mert hiszen a' 
ruháit is el keUét helye;ni valahol és ~ dír;áJiya is elfért, -mert 

Karlovitz László és Mittelmann László ,dr. "Gyakorlati 
és fizikai vizsgáló eljárások'' című bros~rájának ismertetése 

- Egészségügyi Könyvkiadó -

A >>Gyakorlati matematikai és fizikai vizsgáló 
eljárások« továbbképző f(izetének megjelenése egyik 
szerzőjének, kiváló kartársunknak, Karlovitz László' 

. nak tragikus halálával esik egybe ... Régi rendszerű 
kiképzésünknek és magának a !V. gyógyszer
könyvnek követelményei nem állították elénk azt 
a kényszerítő szükségszerűséget fenti tárgykörök' 
ből, mint a küszöbönálló V. gyógyszerkönyvünk 
E két tudományágbóL gyógyszerészeink megfelelő 
alappal nem rendelkeznek, holott tudományágaink 
gyors fejlődése nagy . követelményeket támaszt. 
Ez a füzetecske hivatott pótolni matematikai és 
fizikai-kémiai vizsgáló módszerek ismeretének hiá' 
nyait, illetve az elfelejtettek felidézését. A köny-
vecske mindkét részére rányomja bélyegét, hogy 

gyakorló gyógyszerészek voltak, akik tökéle' 
. lesen ismerik a követelményeket és gyógyszeré
. szeink szellemi teherbíróképességéL 

A matematikai rész összeállítása Karlovitz. 
L:íiizló kartársunk munkája. Rendkívüli érdeme, 
hogy a számokkal való gondolkodást szellemes 
módon mu ta t j a be. Példáit szorosan a gyógyszerész 
mindennapi gyakorlatából veszi és a matematika 

·száraz tudományának magasabb ismereteit kiváló 
logikai továbbfejlesztéssel adja át az· olvasónak 
A1, egyenlet általános ismertetése után gyógyszerészi 
gyakorlat szempontjából igen· fontos higítások 
hasznos gyákoiüti bemutatásával folytatódik.•Ki
váló matematikai. érzékkel csoportosítja példáit, 
amelyeknek logikus felépítése után a keverési 
szabály könnyen megjegyezhető álakjáig jutunk. 
Különböző hígítási példák ntán az eddig hibásan · 
közölt sűrűség alap ján történő higítás képletének 

8~·"···~t~~:~::Í!i~)i~~~1,~;~,:t~e~l~-: ~N~~---~a~gyon helyei;, hogy hogy az így kápott ~rtékef 
korrigáltatni kell. 

a gyógyszerész rés~ére szük' 
séges matematika, melynek legfontosabb része az 
aránylat és alkalmazása. Az atánylatok alkalmazá
sának tág terére · számos példát hoz könyvünk. 

. Ennek a fejezetnek _biztos elsajátítását minden 
gyógyszerészünknek tökéletesen magáévá kell ten
nie, mert a vénykészítésnél, laborálásoknál pontos 
munkát csak az aránylatok alkalmazásának tuda
tában végezhetünk. Vállalati szempontból is nagy: 
fontosságú_ a statisztikusoknak, szakelőadókook, · 
szakfelügyelőnek, tervelő.adónak · az átszámítási 

faktor, arányossági tényező használata.· Mint · 

vös« számmal, munkánkban napo~~a!~t~~~lti~~:~~ meg, kimerítő szorzás ·és osztás 
zése helyett. Hárrilasszabályok, 
sok élvezetes, könnyű magyarázata után 

olvasó a hatványozás és logaritmus ~r~~~~fl~ 
hez. A IV. gyógyszerkönyv tartalmi 
lemért szabályos mennyiségre fogyott 
ml-einek száma ad ta a %-eredményt, ezzel
az V. gyógyszerkönyv, mennyiségek lernérése, 
%-számítás segítségével határoztatja meg 
ményt. Ez il több tizedes számból álló 
osztás időrabló művelete csak logaritmut,;ssz.árrtít~ 
segítségével végezhető el racionálisan. 
natra talán gyógyszerészeink részére 
látszanak .a hatványozás és a lo[(aritnlm;-s;,ánaít 
felépítésére felállított részletekbe 

sok, de e résznek egyéni_ és ----A'·'~·~'~ii1~~1t~ építése a logaritmustábla és logarléc 
nem mechanikus elsajátítását teszi 
A mindinkább . elterjedő . logarléc 
részletes t ismertetését és előnyeit 
terjedefme nem engedi meg. A 
gyakorlatban a logarléc megfeleJő 
rendkívüli gyorsaságot ad. Alapvető 
megtaláljuk a brosúrában .. 

A következő fejezet már érinti~~a~!i~~~ matematikát.- Másodfokú egyenletek 
számítások, több változás egyenletes 
már grafikus ábtázolással ismerteti. 
tartom, hogy a szükséges - elnaél<,ti 
helyett szigorúan a gyakorlatnak 
felelő grafikus ábráwlással, - a 
nehezen elsajátítható és főleg gyakorlati 
hatóságának ezáltal ·korlátozott területét 
szerészeink részére hozzáférhetővé tette. 
gyógyszerkönyv magasabb 
felelő eredeti módon mindenl<i 
használható nomogrammok 
olyan módszert adott Karlovitz 
külföldi gyógyszerkönyvek számára példa 
Gyógyszerészeink számára korszerű izotoniás 
hidriás hígítások nehéz számításai h,;["ptf 
vonalhúzása által leegyszerűsítve a 
níunkája mellé bevonul a magass:a~~b~;b~ol~~t,~~~~ 
E szellemes és gyakorlatias n 
megszerkesztéséve[ örök emléket 

számOlási 
Egyenletek 

nem lehetséges. 
második rész a meres . fogalmával, fizikai 
ismeretével _és meghatározásával_ foglalko-

:ik~n~r~~~~ll~~:~z::at[gyógyszertári mérlegek és súlyok 
11 mert rrtindennaposc kötelessége 

.gyó!(ys:zei·é~zeinl<:ne:k az amúgyis nem korszerű 

1:~~~~:~~á:~ll~an~~dó ellenőq;ése. Kár, hogy' a mérést nem tárgyalja: Lengésidő; rrtérlegtúd, 
forgáspont, analitikai mérés, absw

' mérési módszerek ismertetését. 
A sűrűség és fajsúly fejezetében a_z eddig nehe
érthető tömeg és súl y_Jogalmanak ügyes át

~;~~:'~o·:,: ismerkedünk meg az V. gyógyszer
roérési módszeréveL A sűrííség fogalmának 

'·r-'·<71<'1,•< matematikai •levezetéséyel valósiírtűleg 

az volt a célja, hogy a IV. gyógyszer-
és az egyébként sokszor túlkomplikált 

való r~dukciok egyszerű matematikai 
megszüntetésére és az- eddigi -számí

tások és mérések hibáira rámutassoR Piknometer, 
V. gyógyszerkönyvi sűrűséglombik .használatának 

_ részletes leírása után, egy nálunk elhanyagolt, 
külföldön előszeretettel használ!Westphal:mé~leg
gel való sűrűségm~rés módszereit és előnyeit ismer
teti. A- hidrogénionkoncentráció:fejezete -egész 
részletesen, alapvető ismeretek leírása után talán 
kissé hosszúnak látszik, de a titrálások megértésé
hez az összes_ szükséges tudnivl!lót _felöleli. Szak
felügyelői laboratórium előnyösen _ haszi;Jalhatja 
egyszerű pH-mérés léírt módszerét. Az olvadás
pont, _forráspont, szárítás i veszteség, szárazanyag

. tartalom-meghatározás, izzítási maradék=meghatá

. rozás már az V. gyógyszerkönyv módsterét tár' 
gyal ja szabatosan, -ábrás bemutafással. Bár gyógy
szertáraink nagy részének felszer~lése ITlég nem 
engedi !heg, hógy ezeket a viisgálatok.at . széles 
körben végezhessük, rle-továbbképzésünknek mirid
ezt meg kell előzni, nehogy· felhasználatlan ul, 
becsomagolva feküdjön-a· beszerzet!' esljköz a labo-

szögletében. Természetesen egyéb 
ll:,IK.a-H:errua! Vizsgáló módszer ismertet<\se gyakor
lati szempontbólfelesleges lenne:_ Amilyen élvezetet 
jelent ennek a kis könyvnek olvasása annak, aki 
ezzelszeret foglalkozni, olyan csínján kell bánnunk_ 
az oktatásával. Nem lehet célunk egy vagy két 
konferencia anyagául __ kitűzni ennek elsajátítását, 
hiszen nagyobbrészt új .fogalmakat kell m~gismer
tetni, illetőleg. az elfelejtetteket felidézni; Ovakod- · 
nunk kell a túlterheléstől is. Véleményem szer.int 
kisebb részletekre bontva párhuzamósan a titri
metria; vagy galenusirész ismertetésével, megfelelő 
példatárak kidolgozásávaJ, e5etlei(Ieladiüokitiegol
dásával és felülbírá!ásával; megfelelő ismétlésekkel 
kell azanyagot gyógyszerészeinkkel rögzíttetnünk, 
számokkal való gondolkodásra ösztönöznünk. 1 

A »tudományok -. és a 
fizika e kis részének hiva-

!eg-
köszönet a könyvecske 

. K~r!Jol4, Kornélsiakfelügyelő 

A GYÚGYSZER:ESZ 

A májusi szerkesztó'bizottság anyagából 
»A GyógYszerész« szerkesztőbizottsága meghívásából 

azt látjuk, hogy. a szakcsoport ránk is gondol, Zala megye · 
különböző kis talvaiban dolgozó gyógyszerészekre, kívánesi 
a problémáinkra és _készség~en nyujt segítséget feltrierülő 
nehézségeink leküzdéséhez és megoldti.sához.__ Érdekli a bírá
latunk és felfigyelnek a mi munkánkra is. Ezt legelsősorban 
is pártunknak köszönhetjiik, amely mozgósítja népi demo
kratikus országunk minden egyes dolgozóját, hogy tudá
s_ának és munkájának legjavát adja szacialista hazánk 
felépítéséhez. 

Nek11nk1 gyaködó ·gyógyszerészeknek mindig vannak 
problémáink, mind recepturai, mind analitikai téren. _Sokszor 
nehezen tudjuk a korszerű elméletet összhangba hozni 

· a gyakorlattal. Éppen ezért fogadtuk lelkesen a vidéki 
gyógyszerésztovább képzés- megindítását. Zala megye dolgozói 
·csaknem teljes számban részt is vesznek a továbbképzésben. 
Olvastuk »A Gyógyszerész« februári számában, hogy a 
budapesti továbbképző Janfolyam előadói ki _fognak jönni 
vidéki városokba is és összefoglaló ~lőadásokban ismertetik 
egy-egy továbbképző brosúra anyagát. Arra kérem a szak
csoportot, hogy ne feledkezzenek:-el a mi megyénkről .sem. 
Jöjjt:_nek el Zalába is, tegyék eredményesebbé a ·miszámunkra 
is a tanul:1st. Még így is wessze elmarad a rni továbbk~pzé
sünk a budapesti továbbkér>ző ~ánfolyamok >:zínvonalától, 
rnelynek részvevői nemcsak elméleti, hanem .gyakorlati 
oktatásban -is részesülnek. Zalaegerszegen és Nagykanizsán 
nálunk is megoldotta ezt a kérdést a rrte~yei va.llalatunk 
- azzal a segftő készséggel,_ :nellyel mindig rnellettünk áll 
minGen felmeriHő nehézség kiküszöbölésében -- a vállalat 
gyógyszervizsgálati laboratóriumának bekapcsolásával. Sok
szor azonban egy-egy továbbképző _-konferencia megtartása _. 
is nehézségekbe ütköz.ik. Igy ini főként -9nrnagunkra vagyunk-: 
utalva a továbbképzé&ben és ehhez nagy segítséget nyujtanak 
nekünk a })GyógyszeréSZ« cikkei. De mi is szerelnénk minél 
többet tanulni, ezért ai· lenne a problémánk, hog-y nem 
juthatna-e fel a rni megyénS:böl is néhány gyógyszerész 
a budapesti továbbképző tanfolyamokra ... 

A másik nehézséget az okozza, hogy gyógyszertáraink 
elég rosszul vannak ellátva új, korszeríí szakkönyvekkeL 
Régi szakkönyveink jórésze már nem elég korszerlí, azon
kívül sok köztük az idegennyelvíí is. Igy nem egyszer sok 
fejtörést és nehéz.<:.éget okoz, hogy_ miként készítsünk el 
egy-egy, a hivatalos gyógyszerárszabásba felvett, de :a 
gyógyszerkönyvben nem hivatalos galenikumot. Gyakran 
nem- várhat a beteg arra, hogy a Gyágyéri-raktárból meg
hozassuk, mert az több na_pot venne igénybe--. Ezért kérnénk 
egy olyan korszerű szakkbnyvet, amely a Vondrasek-manuális 
miniájára összefoglal-ná e galenikurnok előiratait és meg
találnánk benne -a megoldást az esetleg előforduló recepturai 
problémáikra. 

Lelkesen v~ tük tudomásul-a.z- Egész~égügyi Minisztérium 
engedélyét, amellyel hozzájárult a falusi _ gyógysz~rtárak 
vasárnapi ~árvatartásához. Igy az egyedül dolgozó gyógy
szerésznek is van egy szabadnapja, amikor bemehet a városba, 
szakmai téren is megtudhat egyet-mást és növekvő kulturális 

- igényeit is kielégít~eti. 
Biztatásui végül hadd mondjam el az egyetemről ebbett 

az évben kikerülö gyógyszerész társaimnak: ne féljenek 
attól; hogy falura osztották be - lelkesít~e őket, hogy ez is 
igen sckoldalú, egész embert kívánó feladat. 

»A Gyógyszerész« folyó!ratra térve el kell mondanom, 
i hogy 11agy segítséget nyujt továbbképzésünkhöz, ·ahhoz, 

hogy mi vidéki gyógyszerészek se maradjunk el és meg 
tudjunk felelni a korszerü követelményeknek .... Recepturai 

- problémáinkat nem egy~zer oldották meg a »Gyakorló 
gyógyszerész mühelyéből« címü előiratok. Sok szakmai 
k?r1ést világítottak meg számunkra tudományos cikitet 
Hónapról hónapra várom a »Hogyan foglalkozzunk a hallga
tókkal a táránál« c. közkményeket, é<> nagy érdPklődéssel 
kísérjük az újabb gy~gyszerek ismertetését. SzívPSen olvafsuk 
a megyei vállalatok gyíiléseiről szóló beszámolókat, ezzel is 
közelebb kerülünk többi dolgozó társainkhoz. A Szavjetunió 
gyógyszerészetéró1 szóló -k0z.lemény.;kből megismerjük az 
élenjáró szovjet tudományt. Szeretnénk bővebben hallani 
a »Szocialista Egészségiigyért«.mozgalom föbh eredményeii::_Q1, 
_egy-egy- kiein~lkedö'"fclajánlásról a mozgaltnon belül, ész~ 
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szÚíísítésröf és újításról; hogy;,:;ebhöl is fanulhas~unk, és· !neg~ --
- jaYíthassuk a \gyógyszerellátást. · 

Majerszky Erzsébet Csesztreg, Zala megye 

Több helyről ·hangzott el az a kÍvánság, hogy·- korszerü 
IDaimális kerüljön a gyógyszerész kezébe. A szakkönyvek 
sOrozatos pótlására az Egészségúgyi -Minísztériumnak megvan 
a beüteme7.-ett terve. Ez az egyre megismétlőd5 óhaj tehát 
C$3k akkor illeszthető be ebbe a minü:ztériumi programmha, 
ha _ezt- a gyakorló gyógyszerésze\ minél szél_ esebb rétege 

aláíáq1asztja kérésévéL Err-e ;várja a 
és megyénként összegyűjtött 
nek· arra is, ·hogy sürgősségi 
könyv vagy manuális, amelyet a 
nélkúlöznek. Természetese-n 
új, világviszonylatban is 
megjelenésével olyan törvényerejű 
amely rengeteg _problémánkra fogja 
választ, egyben útmutatást a 
jobb szakmai rnunkájához. ~A szerk.) 

. . 
A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ MŰHELYÉJf 

Többször történt említés ebben a rovatban 

a h'{lyetiesitésekről. 
Ezzel a témával nem árt foglalkozni, mert . .-egyrészt 

gyakori, Ínásrésit nagyon ellentétesek a ·véleménYek. Jelen 
eSetben az 

alkaloida sókra · 

goJldolunk, amelyeknél a savmaradék valószinűleg nem sze
repel a hatás kifejtésében. Számbavehető eltérés adódhat 
azonban a molekulasúly eltérésébőL Nem lehet mindegy, högy 
SóSaVhoz,_ vagy szervessavhóz van-_e kötve az alkaloida,_ mert · 
hiSze~n- -a szeivessavtnaradék _ugyanolyan súlyú alkaloida 
sóbansokkal nagyobb részt ·foglal el, mint a kis molekulasúlyú 

. .S:zervetlen savmaradék.- - · 
. : Az inkurrencia íeváhis_ztás Jegalább is a hel )res leválasztás 

_etvifte a patikákbOl a változatos 'alkaloidákat ·és bizony a 
-<hivatalos készítményeken ~ív{il alig maradt egyéb. Igy_,ha 

théobr. natr. benz.-t, vagy· aceticum-ot 

- r'enclel _ai .orvoS, a gyógYszerészben- kéts~g rnerül_ fel, hogy 
théobrom. natr. salicylicum-mal elkészítheti~e a vényt, 
-~vagy· helYesebben cselekszik; ha- theobr. ·purum~ot- keve(' 
össZ~- natr. benzoicum-trial, natr. aCeticurh-mai,~-vagy vissza
küldi a' vényt. Egységese;n lehetne kimondani a középső 

- áltérnati:vát, mert ilyen esetben feltételezhető a,szaliciltól 
való tudatos óvakodás. · 

_Másik ilyen gyakorinak mutatkózó eset -------:- persze a gya"ko
,-riságot: mi a_mi mértékünkkel mérjük -'W 

szkopolamin 

-~~elyriek rendelésém~l_sósavas sója_is_"szerepel-.Itt is bizony 
tétovázik a gyógyszerész, semmi támpontja nincs a helyet
tesítés inegtételére, vagy ellenzésére és nem lenne káros, 
ha illetékes feleletet kapnánk, esetleg bővítve az említett 
esete ket. 
_ A_felhatalillazás_ megszabadítaná a- gyógyszerészt olSran 
ké_fely:_ktől, amikor például -

.· szulfo'nédnldOt kininnel rende[ve, éppen a szulfőibt 
-:=._írja élÜ ai orvós: A szulfoni:imidnak szulfáttal va'tó rendelé-: 
séről,_ wennyiségi arány_ nélkül csak annyit _ . -

-»tanácsos«. Az Issekutz-ban áll .. 

s ezért 
szeinrnel nézve 

.Sóji:i'"íS:-··nye·n -
a porkeverékE:t 

sósavas kininnel késZíteni. Természetesen itt is felmerül-- a 
kinin-bázis·-- .mennyiségének kérdése,_ bár vÍÍsgálat és- szak-

, :\réJeménY eset én megengedhető lehetne a tudatos h~lyettesítés .. 
Egyébként a helyettesítés ""mennyiségi vonatkozásár 

·kiSsé zavarossá tette egy-közleménynek az a mondata, mely 
szer'int sztöhiometriai arányt' a _feniletilbarbitursavnak nát
riumsóval való helyettesítésénél Hgyelmen kívül kell hagyni, 
mert a maximális adag míndkettőnél azono~. 

Calcium acetylo sal-nak nátriumhidrokarbonáttal 

való rendelésénél az :i" kellemetlen meglepetés szokta.érni a 
készítő. gyógyszerészi, hogy a folyadék kis tétovázás után 
egyszefre felhabzik és kifut. Sokszor ez már a Jedugaszolás 
uttín következik be és kidobja a dugót_ az üvegbőL 

Ehhez a mixturához reJ1d>;~eJcint a<ia1nakliqu;oranuni1~ 
aidsatus-t is. Helyesen járunk el ilyen esetben, ha --.c-.··c·~· 
keverékkel kötjük le a szabad savat és,_ azután .~~J."''}' 
a ·natriumhidrokarbonátot, ez esetben ·nem 
dioxid olyan hevesen, és mehnyiségében 
Kérdés persze, hogy mi ·a hasznosabb a 
kell lehetőleg változatlanul 
hidrokarbonátot. Készítés 
hidrokarbonát tarthat igényt a: 
lésére .. 

Mennyli vegyünk a tinct. 
készítése esetén. . 

A Fono-b~an előírt kétféle infusurilhoi, azt 
mindenUtt a gyökérmennyiség 5-szörösét veszik, ez 
vitás, ebben · mindenki megnyugOdott. De mi 
akkor, ha a -gyökérmennyiséget az o'rvos 
még pedig ha nem is- kismennyiségü a 
vagy 1,00 g 200 víZre. Ha· infundá1Pn1, a 
sósav nélkül, nincs vita, lernérem a reuum 
Ha a Fono szerint sósavval infundálom, 
sósavat számítVa, .a rendelt gyökér 
mérem-le, ezt eddig így tanUltuk. De 
tum«? -Ha maradok a szokásos m:,~g~T,;!~rr~é vélen1én.yi 
szeririt kétszeres: hatáserősségű ~r 
az 5-szöiös akkor voina helyes; is tennénk 
infuridálás esctén. Igy a;;:onban csak :felét _mérnénk a 
gyöké'rmennyiségnek. Betartva az- arányt, ·te háJ.. akkor 
el helyesen, ha a rendelt gyökérmennyiség két ~és 
mérjük a gyógysierbe, Bővebb magyarázatra a 'ziimi!H' 
szorul. Ha a sósavval- '1:-dvonttal .5-szörös az 
menn)riség, akkor sósav nélkül 2-és félszeres,- lévén -a 
alkaloida Sók kivont mennyisége: 2-szereS~.-- a -sav 
kivont- alkalo.idák mennyiségéne"k~_ Nem a· nii 
megállapítani, hogy -a szeszes kivonás ere:dn1én'n' 
jár és a tinkt-(tra hogyan hat.· ~~l~~;jgs;:~;'~~:n~~é::~d~.ap 
hogy 1 g. drog rendelése eset én hápy ·g tintura. 

Emulzi6-készítés 

m'indig · iitkább és ritkább. Bizony fiatal 
inkább csak egyetemi tánulmányaikból 
Íal{Ín -egészen hiábavaló, ha · 
riálunk az- emulsio oleosa, 
amy_gdalar, v·agy ol. camphorat. az enml:Íió ernllll!(eaJlan< 

anyagá. Az arán~~,~~!r~~fit~[~~~~t~~i tanultuk, hogy 
alkalmazva, spkszor 

tog«.- J o bb az arány ~:~:~~~f~~:~4;);;~1;i~ . és olaj egyenlő mennyiségben, az 
m8rs-d, Tágasabb mozsárban nagy 
egyszerre keverjük ('!.Z--_ összemért_ _ _ 
készítettük úgy az emulziót, hogy egyszerre 
a vizet, olajat és az afabmézgát. Még.így is .. ~··;;;;1,;.~bm sikerült _a készítmény,· he~yesebb ·azOnban a 
előbb olajjal eldöfzsölni. 

J odoform g 3,00 oí. rr.enth. g 2, Guajacol g 0,50 ol~·. ,önl'éslf! 
g 20,0 ol. heliatú~ g 30, 5X20 cseppet kwnillás "' 

Ennél az .igen ritkán. előforduló_ .keve1:éknél .. ér 
-tartjuk megt:mlítegi, hogy a várt teljes oldódás . 
kezett be. A gvatakol nem-oldódott fel, felrázva-igen 
eloszlott, de a keveréket homályossá tette. Rövid idő 
renqeikezésünkre a megíigyelésre, de ánnyit észleltü~k; 

A GYÖGYSZERll:SZ 

- __ ,._ ----

ólpjszerü ·gOthböcsl<ék. kezdtek f9mötíihii·il_z,-e.xPe_{Üálás- beli inkompatibilitás esetére -'"amint a közle
rnény a szulfanilamidok és a szulfát példáját említi 
- egyáltalában nem vonatkozik. Ez .a kérdés 

tanár kartár~·-a--leS'ték~k"riónieilklat~rajáfial{-úiní- kizárólag. az orvosra tartozik. -
-~l~~~~~{;;~t:; hogy a hivatalossá teendő Metilrosa" E résszel kapcsolatban meg kell említenemazt 

· szinonim rieve a piodaninum coeruleum, is, hogy a »Theobrom_inum na trium benzoicum« 
geJ1ciiiniiJOI)Ia. vagy· BB és a met!libolya. A taksában t b · l 

három- ára- van, lényeges -differe:nciával. eo rominnatr'iumbó és nátriumbenzoátból áll. 
hármas festéknek 2%-os tömériysegben Tehát téobrominból és nátriumbenzoátból egyszeru 

az említettfesték, Mivel az egyik leggyakrabban összekeveréssei nem kapnánk azonosértékű készít-
bőrgyógyászati . szer az említett" -festékkeverék, ményt. · 

tisztázni az árkérdést: Érdemesfoglalkozni a témával A feniletilbarbitursavnak nátriumfenilel!.lbar-
mett az V. gyógyszerkönyvnek új gyógyszefei között, 

Jeslel<.< '" nehezen megtanulható anyagat jelenJenek. Köze- . bituráttal való helyettesítésére - ha ez a szüksé
a taxán keresztül is a festékek- másneveinek -. gesség fennáll - az v. gyógyszerkönyv_ szöveg

megt,am~lá~át. Tanuljuk meg a hivatalos nevet és a két más· terve általánosságban a következőket írja: »Olda· 
lenne ezt a zöld festéknél is megtenni,sőt a try· tokban rendelt, az előírt oldószerben oldhatatlan 

sem . árt= megtanulni. Brill~nt zöld;_·. Viride 
alatt .a trypaflavin xantacridinum néven lesz gyógyszer helyett, ha annak azonoshatású. oldható 

új gyógyszerünk. vegyülete van, az utóbbit adjuk ki, feltéve, hogy 
Két vény elkészítése. az oldhatatlan és oldható vegyület szokásos adagja 

. . megegyező (pl. fenobarbirurál helyett fenobarbi-
A Zala megyei Cse5ztreg községből a. felelőS vezető turálnátrium). Ell.enkefő esetben a vegv. üle! mo

J>A- Gyógyszerész.« SzerkesztőbizottságáhOz többek: -kÖzött 
·2 recep1urai problémát is felhozot1. Ezek.kel az alábbiakbán lekutasúlyában fennál·ló különbséget figyelembe 
foglalkozunk: - - ·vesszük« 

1.· Ammonium chloratilÍh, A szöveg éppen a kérdésben említett példát 
Stib. sulf. nigr. aa· 100 g használja fel annak megvilágítására, hogy meg-
Sal. carali · . 50 g egyező szokásos. adag . eselén a mennyiség nem · 

a gyógyszér·ygyan meg· változik Ha ugyanis a savnak és a. sónak ugyanaz' 

(pulvis caroli-val) 
kaptunk. . 

nem folyósodott, .. !O óra múlva a szokásos és maximális adagja - mint a fenob;J.r· 
jól adagolható porrá· száiadL biturál és a fenűbarbiturálnátrium esetében -

pulv. ad aik:. sulf. sal.,al akkor felesleges a stöchiometriai arány figyelemb_e-
száraz,. nem_ i1edveSe4ő _port -

vétele, mert szabályos felírás eselén az orvos az 
VéJeméJlyünk 'szerint- a --gyógyszer ·eikészíth~.úS _-_a ·_kristá

lyosal~a_tr.és_szel- i~, rri.e~t-.á zacskóhan expediálf'nyirkos p.or 
8-10 ora. alatt JÓl adagolh~tó, ·gördülékeny -pörtá-szárad. 

. 2. Theophyllin; 
sevenal, · 
pulv. digit. aa 1.5 g 
m. f. piL No XXX. 

~ 2,25 g kakao-vajjal .gyúrt uk össze .es- ·-alakífotfuk- át a 
-rna~szát. 30 .. pilul~Vá. A .. felyett :konspergáiÓ --poi:ral együtt 
a pilula dara~o!.lkenti súlya 0,30 g volt. A gykv. a s-úlyhatárt 
0,10-0,30 ·kozott szabja meg; A ·pilula könriyen. készít-hető 
jól ?'ak!tha!ó képlékeny masszát ad ;a- -kakaovaJjal. Kü1: 
alak)~ ktfogasta_lat;. t;Iinden.szempontból.megfelelO,.expediál
hato. Egy nap_l á]las után szétesési próbát. is végeztünk. 
A gykv. pepszmnel megadott oldószerében (pepszin 'nélkül) 
15 p~~c alatt esett szét a .. próbapilula ?8 fokos hőinérsékleteri_. 

- A 801 :.es sz~- (V ötös- CSÚlag)-gyógysZertár 
vénykészítő rhunkaközössége 

oldódó vegyületből is pontosan ugyanazt a mennvi-
séget rendelné. · · · 

Az aceiilszalicilsavas kalcium, mint ismeretes,· 
meglehetősen bizonytalan összetételű és változé
kony készítmény. Ha a készítéskor a kalcium
karbonát és . az ·acetilszalicilsav közölt a reakció 
n~m folyt le _teljesen. akkor az ilyen készítmény 
v1zben csak reszben oldódik, ellenben vizes közeg
ben lassan befejeződik a reakció-folyamat és szén
dioxid fejlődés közben az. üledék feloldódik A leírt 
recept nem szerenesés Összetételű, mert jól oldódó 
<\Cetilszalicilsa'vas kalciumhoz adott nátriumhidro
génkarbonát is lassan kalciumkarbonát:csapadékot 
okoz. · Lényegél tekintve a sorrendre vonatkozó 

. két változat mindegyike kifogásolandó a meg nem 
felelő acetilszalicilsavas kalcium miatt. 

A gyógyszerek helyettesítésének kérdése nem 
először vetődik fel, nyilván a táramellett dolgozó . Az ipekakuána-gyökér készlet jobb kihaszná
gyógyszerész állandó . problémája .. E kérdésről !ása céljából az OKJ engedéíyezté a forrázatnak 
»A Gyógyszerész« ezévi 3. számában is írtáru már ipekakuána-tinktura hígításával való készítését 
(60. oldal). A helyzet jelenleg az, hogy a vonatkozó Ezesetben a rendelt drognak megfelelő ötszörös 
rend~lkezés~k érteltriében a gyógyszerész pontosan· '!'enn}'iségű tink!urát. kell vízzel hígítani. A drog 

Je.hrt gy~gyszert koteles kia~ni.I\ivételt képez es a tmktura aranyszamának (1:5) megválasztásac 
neh~ny gyogyszer, amelynek helyettesítését OKI- kor az a '!'e~gondolás _érvényesült, hogy a szabá
hataroz<l'l megengedi. Többször volt m;ír szó arról . lyosan , kesz!lett forrazal ba a drog alkaloida
is, hogy az V. gyógyszerkönyvben lesz egy ci!{- tartalmanak 50-60% -a kerüL Sósav hozzáadására 
kel y, amely az inkompatibilis gyógyszerek elkészí1 csaknem 100% -os .a ki vonás. A Unktura készítése
tésének általános irányelveit fogja IJ!egadni. Ennek kor, mi_n!.ismer~tes, a drogcsaknem teljes alkaloida
alapján a gyógyszerész meghatározott· esetekben menny1sege a kl vonatba kerül. Ha a savas kivonás
felhatalmazást kap majd az orvosi rendelvény ~~l kinyerhető alkaloidák mennyiségét vesszük 

célszerű. megváltoztatására. Ez · a tlgyelembe, akkor l g drognak !O g tinktura felel 
azonban kifejezetlen a kémiai és meg, minthogy a tinidura 1: lO arányban készüL 

ősszefér!ietetlenségre vonatkozik Hatás- (Tehát nem 2,5 g felelne meg.) Az v. gyógyszer-
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könyv. szövegterve az ú. n. ipekakuána-forrázat 
hígítással való készítéséhez a drognak megfelelő 
tízszeres mennyiségű tinkturát ír elő. Természete
sen az adagokat (szokásos és maximális) ennek 
megfelelőerr állapítja meg a gyógyszerkönyv. 

A teendő tehát jelenleg a következő : az OKJ 
érvénybeli levő határozata értelmében akár sósav
val akár anélkül készítjük a forrázatot, l g drog 
helyett mindenképpen 5 g tinkturát használunk. 
Ez az arány biztosítja a túladagolás kizárását. 

Kedvessy György dr. 

· GYÓGYSZERÉSZTECHNIKUSOK 
ROVATA 

1&0 

készítését, injekciós készitmények 
és· ampull::ízását. _ __ 

f) Gyógyszertári edények 
·ezeket - rnint fentebb is említettük 
letemellett 
egyben 
tartozó 
munkát 

.bízott gyógYszertárv 
-pénztárkezelői-- teendői 

én megelégedésemre, 
dicséretével és pénzbeli 

adminisztráCiós rhunkák, 
ugyarrcsrrk átadhatíi_a,--- ei_ idő~ 

. mullkákat soroltam 

- Há -._-a __ -_.-Ségítségül ~~!~;~~~::~r~i~l~1:~;. el tudOk végez-megvan ·a pontasságra való készség, 
lat;~u~~~~~=r -teendői iránt, kevés fáradtsággal, re-nd-
ir minden .felelős vezető tehermentesíthein é 

magasapo cél érdekében. -

H arttik Lajos felelős Véze_tő 
_ 708. sz. gyógy~zertár, Budapest. 

\ 

GYÓGYSZEREINK 

Sl1lfaguanidin 
időszak megbetegei:lései közé.· tartozik 

dq:>enter.ia infectio, · bacillaris dysen, 
heveny ragályos betegség. 

.· ·~f~:z~~L~ a vér bacilus. A shigella~k 2~3 
r nagyságú Gram-negatív, nem mozgó pálci

magasabb hőmérséklete! jóbban szeretik, 
a hideget. Ellenállóképesség1ik. nen'! nagy. 

fény,· kiszáradás iránt igen. érzékenyek, .dé 
;~~~~~~i;~mailiőben. hosszú ideig élnek .• Válamennyi 
;r állatban és emberben életképesek Kfer

fe>rrása a széklet A beteg_nagymeimyiségben 
a esírákat, melyeket tisztátalanság következté-c 

rovarpk · széthorualiak, · s -,; ·nyers 
megfertőZik. A fertőzés átvitelében 
van a sz~nnyezett kéznek is. A beteg-,• 

IOi(JatKc>zo egyén kézmosás nélkül ételneműeket ' 
így· fertőzött ételek elfogyaszJása után 

.•kilfejlődlhet a dysenteria. ' · 
Akemoterapeutjkumok-felfedezése óta a ktita
arra törekedtek, ·hogy olyanszulf\lmid-szárma~ 

~c,,ul\~1 állítsaná~ elő, melyek a bélben elöljék 

a patogén csiroka t, illetőleg azokat kifejlődésükben 
megakadályozzák. Hosszas kísérletek folytak a 
tífusz, paratífusz, az atipikus koli kolitiszek eseté
ben különböző derivátumokkal, de az eredmények 
nem hozták meg a kívánt sikert. A kutató orvosok 
megfigyelése szerint a szulfamidok az enterális 
fertőzések (bélfertőzések) kezelésére alkalmasak, 
tehát olyan származékokat kellett keresni, melyek 
a bélből lassan és kevéssé szivódnak fel és így 

· különlegesen alkalmasak a bélfertőzés kezelésére . 
Ezen kívánalmakat valóraváltotta 1940-ben Mar
shall, aki előállította a Sulfanylguanidin-t. 

A Kőbányai Gyógyszerárugyár állítja elő a 
Sulfaguanidin-t. A száraz termék 189-190° Celsiu
uson olvad. meg, éles olvadásponttaL Ha egy mole
kula vizet felvesz, akkor laza gomolyagban 
összeálló színtelen, tűalakbap kristályosodik. Ellen
tétben a többi ismert szulfamid származékkal, 
alkáliákkál, nem képez vízoldható sókat. Híg ásvá
nyos savakban jól oldódik. Alkáliák a savanyú 
oldatból kicsapják Organikus oldószerekben gya
korlatilag oldhatatlan. Ize kesernyés. Ismeretes 
mono- és diklorhidrátja. A bél baktériumtartalma 
megfelelő adag sulfoguanidin után nagymértékben 
csökken. A bélben a nehéz felszívódási viszonyok 
miatt magas konceniráció érhető el, és így alkalmas 
az ott megtelepedett fertőzések gyors és erélyes 
leküzdésére. A sulfoguanidin-nel a béltartalom 
könnyen telíthető addig a fokig, mely a dysenteria
baktériumra fejlődésg;jtló hatással van anélkiil, 
hogy a vérben magasabb. konceniráció állna elő, 
noha nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
dysenteria mélyóe hatolt kórokozói csak a vér
áramba keringő hatóanyagok számára hozzáfér' 
hetőek. 

A Sulfaguanidin toxicitása az összes sznlfamid
származékok közül a legalacsonyabb. Felszívódása 
a belekből - valószínűleg a bél lúgcssaga miatt -
igen lassú. Vérbe, szövetekbe és a Bkvorba lassan 
és igen kis mennyiség jut Ez a magyarázata, 
hogy a bélben magas kot1centráció jön létre anélkül, 
hogy távoli toxikus h;ltások lépnének feL 

A ·bélben található Gram-negatív baktériumo
kat nem öli el, csupán szaporodásukat szünteti 
meg vagy csökkenti a minimumra. Klinikai meg
figyelések szerint állatkísérletekben pneuma-, 
meningo-, strepto-, gonokokkusz fertőzések eselén 
hatástalan. A Sulfaguanidin-nel történt megfiliyelé
sek bevállották a hozzáfűzött reményeket. Ugy a 
bakteriális eredetű en teritisz (hasmenés), mint ·a 
bacillaris dysenieria (vérhas) eseteiben szép ered-
ményeket láttak · 

J ava1laiai : 
Nem specifikus bacillaris diarrhoea (nem speci

fikus bacilláris eredetű hasmenés), bacilláris dysen' · 
teria (vérhas), typhus, paratyphus, bacilusgazdák 
kezelése. 

Adagolás: 

Csecsemők egész napi adagja testsúly-kg-ként 
0,40 g n~pi 6 adagra elosztva, tejben vagy teában. · 
A sulfaguanidin-t éjjel-nappal folytatólag adjuk 
4 óránként 5 napon át. 

Kisgyermek egésznapi adagja testsúly-kg-ként 
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O 35 g. Qyermek egésznapi adagja testsúly:kg-l<éllf 
0:30 g ugyancsak 6 adagra osztva, 4 óránkerit 
5 napon át. · . _ _ 

Felnőtt adagja általában· 4 Óránként 6~8 
tabi. pro dosi. · 
. A sulfaguanidin-kezelést célszerű lökésszerűen-
nagvobb adeggal kezdeni : az első félórában 10~12 
tabi. (5-6 g). Ezután 4 óránként éjjel is 5oc6 
tabi. 1-2 napon át. Ha a láz ésa székletek száma 
jelentősen ,esökkent, akkor elég 8 óránként 6 Jab: 
lettát adni. 

Tífuszbacilusgazdáknak l h~tig 8 óránként 
6 tabletta. · 
. Vastagbélműtét előtt megelőzés céljaira 3 

napon át szintén 8 óránként 6-6 tabletta. 
Sásany i 1 siván 

Szerobakteriológiai-·készítmények 
-eltartása és expediálása · 

_ A gyógyszeripar termékei közölt mikrobiológiai 
szetkezetük 'folytán különleges helyet fbglalnak 
el a szerobaktcriológiai megelfző; gyógyító és 
kórjelző _ kéfzítmények. Előallításuk, termelésük 
folyamata és módozatai nagymértékben külön- _ 
höznek a gyógy>Zervegyészet egyéb ágaitól, mert 
biológiai anyagok és így ejőállításuk, a megfelélő 
hatékonyság eléréoére és sterilitásuk biztosítása, 
különleges problémák megoldását igényiL E készít
í:nények speciális problémái azo?b~n ne n;,, é~n~k 
véget azzal, hogy azokat az mtezet eloallit]a, 
hanem - biológiai tulajdonságuk és minden más 

1 gyógyszerkészítményt felülmúló érzékenységük 
miatt, hatékonyságuk· változatlan ütékének meg
óvása· céljábóJ, még kiflerelt állapotban is -
helyes gyógyszertári tárolást és - expediálás! 
igényelnek. 

Tudvalevő, hogy a biológiai anyagok. hatéc · 
_ konysága lejárati időhöz kötött ~ ha ezenkivül 
tarolásuk a szakozerű követelményeknek meg
felei. Célszerű lesz tehát jsmereteinket felfrisíteni. 

·· -A szerobakteriológiai készítményeket ~. a 
lueszt diagnosztizáló antigének kivételével -csakis 
sötét, száraz, 2-10 co közölti (a legjobb: 4 C0) 
hőmérsékleten szabad raktározilL Magasabb és 
váltakDzó (pL ha inspekció . alatt napról napra 
ejjelre a pinceből felhozzák a ;zérumokat)hőfoko_n 

fehérjetartalmú, kolloid anyagok hatásukboi 
~·~"~~'~ve>zitenelk: 

Az immunsavók helyes tárolásánál évenkén,! 
3-5% ellenanyí'gtartalom csökkenéssei kell .. sza-, 
rnolni, amely százalék a fentebb említett ross: 
tarolásnál lOc-50%-ra is emelkedhetik. A termel~ 
ititéiet tekintetbeveszi az évenkénti 3'-5°focnyi 
természetes értékcsökkenés! és. ezért pl. az anti• 
toxikus szérumokat 20% ellenanyag~töbhlettej .és 
az utolsó szííréstől és értékméréstől számítva, 
legfeljebb 3 évi lejárattal bocsájtja forgal?rnb~: 
Ezzel biztosítja azt, hogy megfelelő raktarozas 
mellett az ampullák még a lejáratkor is tart~I'?az
zák a címkén feltüntetett ellenanyag-mennyiseget. 

J 52 

,, 

. A védőoltóanyagoknál a készítmény 
immunizáló hatását kell teljes értékében 
sitani a megfelelő hőfokú tárolássaL 
Természetes, hogy e követelrr.ények 
a hűtősze.krény tökéletesen 
tásba kell venni a kiha"nálási 
ezzel szorosan ösozefüggő gazua>•'5' 
és ezért nem állítható az 
tárba. A tapasztalatok ozerint 
a hőrnércéklet 1 o c 0-0n túl nem e;~eL~~;~~~~: 
niények tehát itt tarthatók. 
ahol pince nincs, ott egyfzerű ke1'tősfaíú uuuuu''~ 
vehető igénybe - amit igen olcsón - még 
is el lehet készíteni. Ez kb. 55 X 25 15 
n;éretű, horganylemezzel kibélett 
boz, a'melyet hőszigetelni lehet. HiisziQ'etelécr·e 
jobb az üveggyapot, ennek m&~~·~~i,:J~!~a~ 
me lék vagy szalma is megfelel. A h 
a felét ugyancsak horganylemezzel le 
tani. Ez- a rész lefolyócoapot kapva : 
Ide jön a sós jég. Végül szigete!t, 
kell ellátni. Ennél a megoldásnál a 
problematikus. Magától értetődik, 
egy gondolat felvetéoe, mert a kartársaik bizonvá1 
sokkal ötletesebb és a nehézséget 
sítása) könnyebben áthidaló megoldást 
javasoíni. A cél: a mégfelelő hőfokon való 
megoldása. _ . _ 

Alueszt diagnosztjzáló antigéneket 
hőfokon ozabad tárolni (20 0°). Ennél ala<CSOJoyál 

· hőfokon a koleszterin u. i. kicsapódik. 
A szerobakteriológiai ké>Zítményekkel 

latos tevékenyEég a helyes raktározással 
éH véget. Hátra van az expediálás, ami 
eltérő munkát igényel. A IV .. Gyk .. »Sera<< 
általános rendelkezését feltétlenül be kell 
és csak az· ott előírt vizsgálat után szabad a 
ményt kiadni. 

A Kahn, . Citochol, Meinicke, 
Wasfermann antigént, ha zavaros, vagy 
kb. 40 C0-0S vízbe kell állítaní és megvárni, 
a kicsapódott koleszterin feloldódik, akkor 
oldat tiszta, átlátszó leoz. Felrázás után ex~"'"'" 
ható. 

Bár tudom, hogy. e közl<;_ményemmel 
kaput döngetek, mégis úgy érzem, hogy 
olyan gondolatot sikerült fe!vetnem, vagy 
körülményre rámutatnom, ami a 
siak!rna~ munkáját megjavítja -
jó >zolgálatot teszünk az egéfZoégügy 
ségenek. 

Abonyi 

Fokozzuk lrollektív és egyéni 
lásainkat, mélyítsük el, erősítsük 
szélesítsük ki ve.rs<•n)rmoz,galwrwtk<lt 

Allwtmáh!yunk tU.zteletére ! 

el az elöadásokra, 
magukaL 

hogy -gyülekézési helyül 
meg._ Helyesebb- Jeit_. volna, 

t~;o;~t ~;tts1l~.~o~ií megkapja, hegy kinek 
és:-hól_-lesZ ·az előadás.-: Igy_ sok- idő-

az ide-oda- ·_.járkálás. 
tartott.uk azpk Jész_ére az··értekezle
fogva at e1őz0 vaSámap mmi tudtak 
be,- ezzel a_ gyógySzerészek 80'%_-a 

konferenCián. 
Jáki Alajos 

gyógyszerész 

felelősvezetői értekezlet margójára 

_ ... _ ' ' / 

Váilat~ák,_- tpég_ ~e~é·s idejiik- ~ellett- is,- a begyűjtés éS-~ -t~r
rnesztes .I~a~ytt~s.at,- szak?Ja~ . tanácsokkar való ·ellátását. 

,A;- ~p lio knt!ka "h-~ngJ3, ervényesült.- a jó munka elis
Il!ereset JUt~lmazo 1-1Jkwsztasban. A jól dolgozó gyógyszer
t~rak, peldaJ3 m~gayal ragadta az elmaradókat, ami lelkes 
v~ll~la~okban nyilvanuli _meg. Az egyik patikát azért
-chcs;rtek n;eg, ~ert sok szép virág van benne( A- beteg dol
goz?-~.z~me! v~loban megnyugtatja egy-egy pitos muskátli. 
Felud~lest Jelent a. beteg számára, ha a_ tél közepén bel éP 
-e~y zolden díSzlő, virágos helyiségbe. Ezt a növénvzet'et is 
kt_lehetn~.e~észít.~ni· pár font~sa_bb ~yógynővénnyel, ~amelyek 
nepnevelo Jelleguk mellett diSZitenek is a gvógyszertárakat 

- A végzett_ rnu_nka_ értéke.lésén~k ?ag~ hiányossága volt:_ 
.h?gy -~ sza_kmu~~as·yrzs_ga .. -,btzonyJtv!lnymt minden magya
ra~at ~s .. eh~rnero sz? nelkul osztottak ki. Pedig szacialista 
egesz~egugy~n'k~ek Igen_ !ontos tényezője a középkáder~ 
neveles .. ~nelkul-~ ~zcctahsta _Eg~szs€.gügyért-mozgalomban 
~m tudjuk kellokeppen megalim helyünket A gyülésert 
tgen sok tanfplyamoL nem végzett technika .is jelen volt 
akik méltán c~odálkoztak, hogy nem domboritották ki ~
ta~f_?lyan: jó, elvégzésének fonto.sságát és_ nem állítOtták 

- eleJuk p~ldakepül ·azokat, akik kitünöen vizsgáztak~-lfiba 
volt, a.z Js,. hogy_ ebbe, a túlzsúfolt_ programm ú értekezlet be 
-~ ":eg~n meg ber_kta_ttak a_szakmai továbbképzés tartalmas 
es e_rtek~s a?yagat is: A~ értekezlet 9 óra.kor kezdődöft és- a· 

'· ·t<;>v,abbkepzesre 12 utan került sor, amikorra már a résZvev-Bk 
klfaradtak, y~gy. ped!g idegeskedtek,- hogy a hazafelé induló 
vo~atot le_kesrk. Inkabb olyan közös témával kellett volna 
f_oglalkozm,- ami minden gyógYszertári dolgozó t egyformán 
erdekel. f;gy. vag~ kéthav~nként pedig· csak továbbképző! 
kell.ene tartam, amrkor azutan m~radéktalanul arra irányulna 
a ftgyelem.- .. _ - - ·. 

:Ebben az összeállításháTI azortban az ·általáilos lelkesedés~· 
sei' tn d~ l~. ~rt~kez!et a végén kissé ellaj:losodott, nem ai elő-_ 
a4ok_h!ba]abol. Vrszon! ha k~lÖn·külön t<:~rtjákjmeg, mlndÍmki 
mara,dekt~l,an lel~esedessel tavazot-t volna, mert igen tarta!--

-. !!las _es ~- h~anyossagok mellett is értékes, _a további jó munkára 
osztonzo eTtekezJet vort. · - : 

. Füri JánoS gyógyszerész~ 
Kápolnásn,yék 

A Gyógyszerészí Albi~ottság működé•e. 
, Sz~kszervezetíink Budap~SÜ- Bizottságának ~keretébe~ 
·effyre S~l~v~atosa~ba~ ~ontal __ ozik ld 2 Gyógyszerészi-Albizott
sag ~m~_cdese. M2r :KetJZben css?eb\lták a kerületek-termelési 
!ei~Ioseit, ahol az Anya~~-gazdálkodási Osztály képviselője 
IS .Jelen volt,_ Ezeken az ertekezleteken-egységesen kialakult 
mtiy:n. szemron~ok érvé!lye,sítésével javíthatjuk meg a gyógy_~ 
s~erta~r szakm,at munkat es a gyógyszerellátást Az al bizott:· 
sa~ ~ethetet;~k;n~ megtartott. ülésein már a távlatok is meg
nyiltak a- ~ur:el JObb_ sza_k~at .munka elvégzésére. FoglalkoZ
!a~ -a ~z~cwl.rs!a Egeszsegug}:ert-mozgalorn második negyed_
evr ~r!_ekel~?evel, _arnely~ol rnár augu~ztusi lapunk~ 
b~n koz9IP~tun~ orszagos .vrszonylatban 'részletes tudósít-ást. 
Celul tuzte~ "kr, hogy _a .gyógyszertárL munkamegjavífó-

. mozgalmat elo versenymozgalcrnmá tegyék és az--- eddiginél _ 
jóva~ nagyobb súlyt helyezzenek a -verseny helyes értékelésére. 
Eddtg ,nemcsak a verse_nybizalmi?k nem ~llta_k a helyükön, 
hanem_egyes helyeken Jelenleg nmcsen-egeszsegügyi •munka-
felelős. E; az u~~n azt ered~ényezte, hogy a versenyinozga

_lo!:'b~n reszvevak nem tudtak hováforduljanak kérdéseikkel. 
Hranyzot~ ,a v~rsenymozgalom nyilvánossága is - megfelelő 
adatok_ hta~_Yab~n nemc.sak a szaksajtóban, hanem a ver
$enyben_ lev o gyogyszertarakban is .. Eddig irányító szervünk 
sem volt ~nneK e~yőntetü vé?"rehajtására. Nagyon fontos, -

bebizo.nyítoÜa, hogy-a gyogyszertarak munkaertekezletei tárgyalják meg a 
verse~ymozg~lol!.l .. er:d!Jlényeit, de ugyanakkor , mutassa

gyógynövények- pak ra a ~el!lleru~o_hi~a~r~ •. te~yenek javaslatokat és oldják
Nincs kellöképpen ~eg a hrba~ k~kuszobole~et.·. A __ gyógyszertári faliujság 
»a reflekto"r féa"y- necsa~ az, ered~enye~e~ htrd~sse, haneni a versehymozga

fo~~d~~!~\:;y~Ném fog- l~m alJalanos es, ~gyem _Iazasagait is. A versenyt egy vagy 
~s jelehtő- to}:l~ ~yo~D·:sze:t-ap egysegen belül mindig egy konkrét cél 

vele,o-h~ er-re a.területre - eleresere tranyttsak. Alt alában szélesebben tudatosítani kell 
a gyógyszerészek tevékenYség~. A gyógy- . a j~_felajánlá~?kat, ~ Y,állalt;-t _szempontjai illeliett a ·v~rseny·

;.j~ik;~ő ·;;;,i; a vidék egyetlen ·t_l,ldoirlányos _képzettséggel mozga!,mat elo_rel~ndito egyem kezdeményezéseket. Lényege
:~· szakémbere-a.gyQgy~z.e_rés?.-:B~zony4Ífa igen sokan_ sen. elobbr~ vwne a munkamegjavító mozgalmat· a gyógy-



szertáf_i, páros versenyek kialakU.Iási~'" Legutóbb .-·a __ · 
gyógyszert~r. hívta ki .p·áros v~rsenyre a 106_-ós .. gyógyszer..: 
tárat,_ amely. az első- ·negyedévben megkapte·-:az -Eü~_:·M. 
-vá~dcjrzászlaj'át .. Ajánlatos -a hosszúlejá~atú,- kötelezeftség- . 
váll-alásokat.havi ütemekre bontani .. -. _Eddig az ei1e'11[:)rző 
köZegek nem -egyszer_figyelmen·l5-ívü1- hágytak egyes~_verseny
pohtckat. A Bu:d3pe~ti Bizottság részéről' négy függet
lenített instruktor működik. Az -általános instruktorok mellett 
társadalrrii reszort-felelösök dolgoznak, így a. mi. vonalunkon 
gyógyszerészek, egyetértésben a ~.zaksz6ivezet-i _ instruktorok-
kal. · · · 

Gy6gysZttrtár. Vállalat VesZpréi-n meg;ye_ 

Balussa- flona 

Az üVegek gipsz fejének etl:t~~/';~f~~~ásl~hr~ 
és Y

2 
-kg apró"zemű m€szkő kevefékkel 

-gohís érhető el, mive1 a_ rn&zkő olesOh b, 
a meghikar!tás jelentős. 

GyógySZf!rlár Vállalaf Baranya megye 
Jobst Kázmér_: Mérleglámpák átalakítása 

/ 

Komoly jelenlősége- van á Budapesti BizottSág elnöke 
állandó jelenlétének a gyógyszerészi ért_ekeZleteken, ·ami·~ azt 
biwnyítja és eredményezi, hogy a Gyógyszerészi albizottság, 
a_ budapesti- gyógyszertári dolgozók probl-émái- egyre szer-
vesebben beépülriek a szakSzervezet életébe. _ 

·Beleznay Károly:_ OvPgfesiés 
Cél: .állványe~Pny?.et · 

.előírásainak megfelelöen és 
üveglakk : -Bismarck -barna ·t ,O 
ször jól összerázzuk~ másnap az 

A Gyógyszer~zi- Bizottság június 3-i értekEdetén a-szak· 
sájtó~ képviselője j'avasolta, hogy versenymozgalmunkban 
vegyék számításnak azt is, ha egy' gyógyszertár kol_lektívája 
vagy gyógyszerész egy vény __ gel yes el_~és#tésének _előiratát 
·e'lküldi -·»a gyakorló gyógyszerész műhelyéből«-rövatnak. 
Ez is- a jobb szakm-aJ _muhkát szolgálja. De _magáévá· tette 
a bizottság azt ·is; _'hogY rninden alkalmat· és lehetőséget 
felhasználnak, jó felvilágosító munkával, a levelezési rovat 
ldsZéle~ítésére. Közelebb kell ·vintfünk a szaksajtót minden 
egyes· .gyógyszertári dolgozóhoz .. Ez . természelfsen _nemcsak_: 
budapesti, hilnem elsősorban országos. prcbléma . . A szacialista 

. szaksajtó-a~kor tölti be_ igazi hivatását, ha ez a_.nagy kollek
tíva átadja tudás~t, tapasztalatait;' elkül-di kérdéseit, feleletet 
kér; megoldást .ajánl a hibák felszámolására. Együtt-dolgozik 
a szaksajtóval a minél jobb gyógyszerellátás érdekében -
a szöclalista egészségügyért 

hogy ahhan feslé_kszemcsék nree,,~;~~;tl•~!.~ 
ecsettel vékcnyah az edényre r, 

- letesen szárad, sötét~:~a~rnj~a~~:~!i~'Ef~~~~~:~~~~~~;ii üveglapon végzünk. 
.a hátsfílapját is -húzzuk 
gá'>a utfm csontSzáiaz..- H;r!errvvvel 
zt.lk _a k-ülső lap.ot. Gyors 
A -szükséges festékek, lakkok h",'''"''''' 
kaphatQk. 

Belohorszki ·Károly; Adni.iniSzirációs és;,szen1r;ítér!:-: 

úJÍTÁSI-R OV AT 

_Elfügadotf és díjazott újítások és és~Szerü.sítések a 
Gyógyszertári Központ, Újitási Ertesítőjéböl. 

A hruttós!tók a laPokori --színes ceruzával 
.külön ·színnel a- terhelés-nettót és külön színnel 
intert~ és azokat a tételeket, mely~-ket le kell 
Igy gyorsabb a mu~ka, a könyvetésre szánt tételek 

• *. 

SZala!/ Endre: Kiöntp_·dugó · Ff'lhívjuk kartársaink figyelmét, hogy az -ebben 

. Rendeltetése:: -sűrű _-anyagok (Olajok és ~zirUpok) póntM~ 
veszte~ég nélküli:_ mé~é_se, valamint_ annak. megakadályozása, 
hogy· ezek az· anyagok az ÜVE'g oldalán lecsorogva gátolják 
annak- tisztántarthatóságát.. Kész}tésére oly -üvegCsövet 
hasz11áljunk fel,. mely-az ultrasZeptiles Holáéval megegyezik. 
Ennek- egyik végét -mel{lágyulá~ig fűzbetartjUk- és· ekkor a 
lágyult részt etfyhe- húzással _kifolyóra·· húzzuk. A- kihúzás 
feletti részt láng felet.t -meglágy:tjuk, -de most nem ·kifelé 
húzzuk,- -himel!l_-_befelé_ ·hajEt\uk. Ennek a behajtásnak az 

ban leközölt újítáSokat :elfogad t-ák, díjazták. de 
még nem történt meg. Ez a gyakorlatban azt 

. ezekhez. az ()_j(tásokhoz, kivite_tezésük előtt még 
szólhat. Ha egy vagy több hozzász{ilás az egyes 
alkalm3sabbá teszi- azok gy_akprlati hnsználatárá, 
merült }avös!atokat a' GyógyszeréSz S~~~·~~~;;~~; 
Biwttsága elbírálja és a'Gyógyszertár'I 
díj~zási ajánlással felterjeszti. (A s~erk.) 

a szerepe, hogy ezen a rneglehf'tősen nagyátmérőjű_ ._-~övön 
-kiömlő _sűrű __ anyag9t_ --a- nfolyób~-- irány~ tsa és_ öss?elogja. 
A hosszú üvegc;söböl levágjuk a most _'elkészítPti' részt -úgy, 
hogy az ált-alunk készített-rész 40 mm hosszú tegyen. A vágási 
feliíletet-is meg kell égetni égy-ki5sé, ·hogy az üveg-~le ltigömbö
·lyödj·o-·n. Ezt :~z-.üvegrészt parafz._ ~vagy gumidugóba ágyazzuk. 
A parafadugót úgy. _válas">zuk -meg; hogy- az inégf~leljen 
az_-állvánYedény _ szájbőség~nek:_é_~ -még· -abból -mintegy ._·100 _· 
ri.m-ré kiálljon. ·Teltát olyan dugót,- mely .. köze1ítőleg::2Q7::-25, 
mm.magas~ A dugót ölyan furattal kell ellátni, hogy a_~··üveg-; 
.S'§~. b~l~<;slt~z.1_~th,~_tó. __ legyeti. __ A_z_ üwgcsö al~ó_ ré~ze az(inban 
ne _-érjen lejjebb, -rliinf fi· .. augó-' alsO Tésze;---mert- 'í_gy-:·a·"-e:-söben' 
maradt -~anyag az üvegbe- visszac~orog._ Olyan kup_akkal 
fedjük le, melynek belFő-része az üveg szájára felfe_kszik. . -

Dávid- Agoston : -Kézi médegek 'átalakítása 
A kézi mülegek pontossá!?.·H .és ~artósságát ren-1kívül

növeli a következő eljárás-: a kényelemszereteiből. h()Sszú 
- zsinórra függesztett szarutányérokat-maximálisan a szaru

tányér_ iltmérőjének kétsZeresére szabjuk, vagyis a gyakor
latban helytelenül hossz:ü Zsiflórt leröviQ.ít]'ük~ fgy a_ mérleg 
súlypontja_--feljebh kerül és az érzékenys~ge megn&.: A fel
függe~ztést, főleg a centigrammcs kézimérlegeknél célszerűen -
halászzsinór (Sportszerboltban -mf:iterenként 1.- -Ft):' alkal -
mazásával vége~hctjük. Érzékenysége- átlag 2-00%-kal 
nő a mérlegek.nek, tartósságuk er~sen fokozódi_k~ 

' 
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dor, Káddr Tibor dr., Kedriessy ·György 
dr.. Kovács László dr.. Kun Ferenc, 
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