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Indicatio:

r.

Szülészeti fájda1omcsillapitás. Erre a célra
bódítókészülék alkalmazása szükséges.

megfelelő

3. Urologia: ·Amblllans urologiai beavatkozások, mint
· . húgycső-strietitta sondázása, kitágítása. Endoscó. piás vizsgálafokr endovesicularis beavatkozások.
4. Stomatologia : Szi;ivődménymentes, továbbá tályogos,
periostitises fogllúzások. Cysták lecsapolása, incisiok,
pulpotomiák, szájpadlás-varrások.
5. Általában fájdalmas beavatkozások, ahol hosszan:
tartó narcosisra nincs szükség. Szemet, fület, orrot,
torkot érintő kisebb beavatkozások. Fájdalmas
diagnostikai beavatkozások, lumbal-, csontvelő-,
mellkaspunctio. ·
·
6. Praenarcoticum~
7. Kis mennyiség inhalatioja hatásos trigeminus neu·
ralgia esetén.

Forgalomban: . 25 ·g üvegben Ft.·. 9.90
175 g üvegben Ft •· 27.50
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2. Amllulans és kissebészet: · Kiseöb sebészi beavatkozások, furunculus-feltárás, baleseti sérülések, sebesülések ellátása:.''Kapcsozás, varratkiszedés, fájdall
mas kötések eltávolitása.

Budapest, V., Aulich-utca 3.
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G.- M. MALENKOV elvtársnak a Ssovjet Unió Minisstertanáesa elnökének
gyássbessédéből:
•
A nagy Sstálin abban a ssellemben nevelt bennünket, hogy határtalan oda•
adással ssolgáljuk a nép ér.dekeit. Mi a nép hű ssolgái vagyrfnk, a nép pedig
békét akar, gyűlöli ·a háborút. Legyen legssentebb valamennyiünk siámára a
népnek as a kívánsága, hogy megakadályos~:~uk embermilliók vérének .kiontását
és bistosítsuk a boldog élet .békés építését!
·

Felszabadulásunk ünnepére
Írta: Papp Ferenc az E ü. M •. Gyógyszerügyi Főosztályának vezetője

Hazánk legnagyobb nemzeti ünnepe felsza.badulásunk évfordulója, április 4. Emlékezzünk
ez alkalommal Sztálin elvtárs hadparancsára, mely
megmentette gyönyörű fővárosunkat a pusztulástól, a lerombolástól, még az általa' annyira sze~z
tett szavjet harcosok. élete árán is.
Emlékezzünk, hogy Sztálin elvtárs mentette
meg Lenin, Sztálin egyik legjobb tanítványát, a
nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosát, Rákosi elvtársat és adta vissza a magyar nép· nek. !945 április 4-én a -dicsőséges Vörös Hadsereg
. Jiősi harccal zúzta szét a magyar népet elnyomó
német és hazai kiszolgálóik fasiszta seregét és tette
szabaddá számunkra az utat szabadságunk, hazánk,
•függetlenségünk biztosítására.
.
Emlékezzünk Sztálin elvtárs úfmutatásaira,
melynek alapján pártunk bölcs vezetője, Rákosi
elvtárs biztos vezetésével . felépítettük szabad
lmzánkat, a magyardolgozónép országát.
. Soha ne feledjil1<:, hogy Sztálin elvtárs tanított
bennünket árra, hogy miként keli következetesen
harcolni a külső és belső ellenségmindenféle mesterkedései ellen, hogyan kell azokat sikeresen lelep"
. leziji, ártalmatlanná tenni és megsemmisíteni. ,

A Szavjetunió Vörös Hadserege szabaddá tette
számunkra az utat, és mi kezünkbe vettük sorsunk ·
intézését. De a harcot magunknak kellett megvívnunk. pártunk vezetésével, hogy hazánk ne
. váljék az imperialisták félgyarmatává, ahogy az
imperialisták és hazai ügynökeik tervezték.
»A Szavjetunió bősi felszabadító harca és
szakadatlan jóindulatú támogatása nélkül a mac
gyar népi demokrácia és, hozzátehetjük, a többi
sell1 jöhetett volna létre. De nem jöhetett volna
létre akkor sem, ha a Magyar Kommunista Párt
áldozatos munkájával, .példamutatásával, a dalgozók érdekének szívós sikeres védelmével és a
· reakció ellen vívott eredményes harcával meg nem
bódította volna a munkásság nagy többségét, a
. parasztság zömét, az egész dolgozó nép döntő
reszét« - mondotta Rákosi elvtárs a &Népi demokráciánk útja« című előadásában.
. Felszabadulásunk minden évfordulója újabb
bizonyítékii annak, hógy a magyar nép ingadozás
nélkül halad azon az úton, melyet a szavjet fegyverek nyitottak meg számára. Mind nagyobb mértékben bontakozik ki az az alkotó erő, amelyet
a. szabadságérzés biztos tudata, a párt és hazája
. Rl
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iránti szeretete és kötelességtudata váltott ki a szeknek a többi egészségügyi dolgozókkál
· · magyar népből.
·.
. . · ·. . . fel kell sorakozniok a szocializmust ep,~~~,.;:.~~g~~~?,~-·
Emlékezzünk, mert ez felszabadulásunk e]ső közé -bárhova állítsa is az ország t'
olyan évfordulója,· melyet Sztálin elvtárs nélkül tásuk -, hogy őrködjenek dolgozóink ·e~~;~~~~~~~:
ünnepelünk. Nélküle és · mégis Vele, örökkön- • felett. és a már megbetegedett dolgozpk e:
örökké, ahogy ez a diósgyőri martinászok röp- . nek mielőbbi helyreállítását elősegítsék.
gyűlésén elhangzott : továbbra is Sztálin elvtárs
A főgyógyszerészek, s;zakfelügyelők .
vezet mihket, mert örökké ott él a szivünkben ... . kodnak róla, hogy a szakmai tanácsadás
.· Nem volt még a történelemben hozzá hasonló eszközével javítsák a gyógyszertárak
.ember, aki annyira szerette az emberiséget és. aki munkáját, a jobb betegellátást. Ennek
oly következetesen harcolt a népek békéjéért. Egész országosan felépítettük a megyei
szivével vonzódott a kis népekhez, közöttük hoz- vállalatok keretében a raktárakat, közel,ebb
zánk magyarokhoz is, akik, mint inondotta, .? . a gyógyszert a beteghez. Ma már mi!ld többgyágymaguk obulusaival .. hozzájárulnak az emberiség szervizsgáló laboratórium végez komoly munkát
kincsestárának gyarapításához .. :. Sztálin ·elv- a gyógyszerek minőségi megjavításaJerén .•. De
társnak köszönhetjük, hogy pártunk a forradalmi csak ·a gyógyszerész megváltozott iij:~~~~~.]!:~~;
rohambrigádok közé emelkedett, hogy. népgazda- öntudatos, szacialista munkája, b
ságunk á!li!ndóan, folyamatosan erősbödik, . é.s lelkes részvétele az egészségügyi munkaversenyben
emelkedik népünk politikai, szociális és kulturáiis · küszöbölheti ki a még meglévő hibákat és teremt~
szííwonafa is. Az egyre nagyobb méretekben heti meg a szacialista egészségügy országos háló'
·szélesedő munkaversehymot.galom üzem einkben,
zatában a szacialista gyógyszerészetet . . . Ebben
mezőgazdaságunkban, iroi:láinkban
bizonyítj;;~,
a munkában fel kell használniaz élenjáró szovjet
hogy dolgozóink mind jobban sajátjuknak érzik tudományt és tapaszta:tatokat. TUdnunk kell, hogy
a gyárat, melyben dolgoznak, a paraszt az élenjáró az út, amely a l!'Zocializmus felé halad,. nem sima
szovjet agrotechnika felhasználásával .a .. maga út, de átsegí{ nehézségeinkén a nagy sztálinj
fölqjén·vet és arat. A gyárat, a földet erős és (\tp" mutatás: megkettőzött erőfeszítés a
képés Néphadseregünk, a munkások, parasztok leküzdésére !
~s az értehiJiség legjobb 'fiai védelmezik, ők állnak
Az Egészségügyi Minisztédum a lehetőséghez ·
őtt fuggetlenségünk és eddig elért eredményeit)k ·képest eddig is minden támogatást megadott a
·.
·
. · . .:
gyógyszertári hálózat kiépítéséhez és az elhaRyafelett.
Nem vagyunk a tőkések kizsákmányoltjili, · gott, leromlott állapotban lévő patikák helyrenem vagyunk kitéve a bizqnytalanságnak, nyo- . bozásá(a és megfelelő felszerelésére. Ez a miniszmornak, fnunkanélküliségnek, szabad emberként tériumi támogatás a jövőben még komolyabban
dolgozhatunk, szabadon, biztos jövőnk tudatában meg fog fnutatkozni az új szacialista gyógyszer.
választhatunk élethivatást, pályát, melyhez pár~ tárak megteremtése területén.
tunk, kormányzatunk minden támogatást megf!d
A szocializmus építésében; az ötéves terv tel.
.
.
·... · jesítésében és túlfeljesitésében a
a tanulnivágy:óknak.
.. van szükSztálin elvtársnak köszönhetjük, hogy ma már !erén is fokozott erőkifejtésre,
hazánkban a gyógyszerészet terén is felszámolóban ség. Egyetlen napra sem szabad megfeledkezni
van a kapitalizmusta annyira jellemző, az embert arról, miként mozgósítják az imp.erialista háborús
és az élethivatást le<tlacsonyító nyerészkedő- kalmár- gyujtogatók ötödik hadoszlopukat és arra _törekszellem. Minden igyekezetünkkel· azon vagyunk, sze nek, hogy fokozzák belső ·nehézsége inket. Erre
• hogy a gyógyszerészdolgozók !<:ö ré ben minél jobban az uszításra mi épíHímunkánk és .
· ··
efmélyüljön a hivatástudat. . . A gyógyszerészek- fejlesztésével. válaszolunk. Véssük jól
·
nek, a gyógyszertár dolgozóinak; ugyanúgy saját- tünkbe, amit Sztálirf elvtárs ·moridott : »A béke .
juknak kelt tekinteniök a gyógyszertárat, ahogy fennmarad é.s tartós lesz, ha a népek kezükbe veszik
n a~~:f:~ó munkás magáénak tekinti }l a béke megőrzésének ügyét és végig
·
p
a földet, az orvos az egészségügyi mellette.«
\"..~.J1J;~~~~y~·.~~::y'vU:.a~~h~o.~gy, a tudós magáénak tartja ·. .. Fogadjuk megfelszal)adulásunk ün:nep>en,
:::,
mind.. együttvéve -népünk magasra- emeljük a lenini-sztálini z!~~:lg;~~~t
· · anyagi és kulturális szükséletének maximális ki- sabbra zárjuk soraink;lt, fol<Ozzuk
elégítését szolgálja.
·. .
· .
.
.
állandóan fejlesztjük szakm1~aii ié~~s~"~~~!~J:t~~~~'
. Alkotmány_un!{ kimondja : hazánkban· leg-· sunkat és még egységesebben ~
főbl:l érték az em])er .. Hogy Alkotmányunk e ponte . és Sztalin elvtárs legjobb magyar
ját minél jobban me·gvalósíthassuk, a gyógyszeréc Rákosi elvt~rs mögé.
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Szakmai mÓzgósífás'azl954 évi tervkészítésre

·

P'VirlP'\;St<•rf/iri hálózat a közelmultban. nagy

A Gyógyszertár Vállalatok a kiadott keretszámokat a gyógyszertárakkal megbeszélve ]e;~::~hi~~~~~~:l
sikeresen, az
amikor
téli bontják.· A keretszámok gyógyszertári bontásának
erősen a megszükségletet zökkenők nélkül ki elégí-· előkészítésébe bekapcsolódik a megyei tanácsok
az eredményes munkáért .·díCséretet ·egészségügyi osztálya és tervosztálya, valamint
az SzT!( kirendeltsége is. Figyelembe kell venni
a keretszámok megállapításánál, hogy 1954. évben
a gyógyszertár működési területén előirányozták-e
új üzem létesítését, nagyobb építkezést, vagy
. ·állami gazdaság szervezését és hogy milyen ütemű.
. fejlődés várható a termelőszövetkezeti mozgaJomban. Ezek figyelembevételével minden gyógyszertár megkapja Vállalatától a reá. lebontott forintkeretszámot, valamint a cikkelemenként tervez~ndő nagyforgalmú (!(1 ) gyógyszerekre vonatkozó
forgalmi .adatszámot %-ban. A forintkeretszámból
· A tervek jó elkészítésének feltétéle ·az, hogy ennek a százaléknak megfelelö összeget tervezhet
a tervezők tisztában legyenek a tervgazdálkodás: meg cikkelemenként. A gyógyszertár kellö indokoA tervek teszik céftudatossá az• egész lássa! eltérhet ettől a megyei vállalat által meg-.
A szocializmust ·
határozott százaléktól, eltérhet a kiadott forintipara nem pjacra termel, hanem keretszámtól is, de a vállalat az eltérést köteles
kielégítésére. A· gyógyszerszükség-< felülbíráluL
sz(:nnt<. fognak gyógyszergyáraink ter- :
Okvetlenül szü!>séges, hogy a vállalat a nagy19~i4-llen . Tehát az a nagy feladat áll á
forgalmú cikkek forgalmának százalékos-számát
hálózat dolgozói .előtt, hog}' olyan felbontsa még a gyógyszerkülönlegességekre ..és a
vé15ez:zék tervmunkájukat, aminek erredménye- magisztrális cikkekre is. A gyógyszertárak készte- .
a gyqgyszertárLfurgalomban is érvényesülni • té nek vizsgálata alkalmával ugyanis kitűnt, hogy ·
szocializmus gazdasági alaptörvénye : bizto- a felesleges, törzskészletenfelüli meanyiségek rend-.
:; sfil:lk. az egész társadalom 'állandóan növekvő szerint magisztrális alapanyagokból voltak. Ha
· és kulturális szükségletének maximális el is ismerjük,. hogy a gyógyszerkülönlegességek
. ki<!lég:íté:sét.
·
·
forgalma a tervezettnél nagyobb százalékkal emel~
· .
gyógyszertervezés szervesen összéfügg nép- kedett az alapanyagok rovására, akk<;~r is mégálla~
gazdaságunk ötéves tervével és ezért ezen a téren· píthatjuk, hogy a gyógyszeralapanyagokhoz feles~ ..
is be kell tartanunk a .szigorú tervfegyelinet. · legesnek látszó ragaszkodás és ennek következtében.nem érezték a terv kötelező erejét, ue a magasabb tervezés is az oka a cikkcsoport magas
feilődéE során mind világosabbá válik mindenki. készletének a gyógysze'rtárakban. Tehát az egyes
alkotottlitéves tervünk, minf.alakult át cikkcsoportokat a százalékos forgalmuknak megipari országgá. ·Ebből leszűrhetik · felelően és annak figyelembevételével kell megterfelinérhetik, mekkora feladatot vezni, hogy a gyógyszerkülönlegességek forgalma
·erősen megnövekedett beteg"
1953. évről 1954. évre kb. 2%'kal lesz magasabb,
·
· gyógyszerellátása és ennek érdeké~ a · magh;.ztrális cikkek forgalma· pedig hasonló
.
_.
gyógyszerszükségleti tervek helyes. elkészí- arányban alacsonyabb.·
. Minden.ki ismeri azt a kettősséget, amely
a gyógyszertervezés és a gyógyszerfogyasztás között
fennáll. A gyógyszertárak terveznek, a tényleges
fogyasztást pedig az orvos rendelése szabja meg..
A ·gyógyszertár cikkelemenkénti forgalma tehát.
függVénye az orvosrendelésének. Azonban a nehéz~.
ségek felfedése egyúttal az út is azok elhárí·.
tásáhóz: Az a felelős vezető, aki az e;x:trahálását;:
pontosan vezette, és helyesen építette ki a törzskészletei, akinek jó a kapcsolata azokkal az orvosokkal, akik a hozzá befutó vényeket írták, j ól és aránylag könnyen el tudja végezni a tervezés-'- első pillanatban megoldhatatlannak látszó -'- • feladatát.
A. gyógyszertárak !954 évi fogyasztási terve ·
abból á feltételből :indul ki, hogy a tervezendő
cikkekből 1954 január l-én minden gyógyszertár
az előirt készlettel rendelkezik, köwtkezésképpen
az. 1954. évi gyógyszertári gyógyszerfogyasztlisi
terv .nem csökkenthető azon a dmen sem, ·hogy,;

~

;:~~~~;~t:~~~~;t:e~r;m~elését.

építő
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akár a tefvkészítÚ pillanatában, akár az 195:3, év
2
1
(K -c-K ) cikkeken
helyes belül a
során .a vonatkozó cikkelemből a gyógyszertár forgalmú
maximális készlet fölé kerül. Ezen 'többletkészlet.ek és magisztrális anyagok
· az -1953 évi felhasználás során kerülnek felszámo- lását az anyagkönyvelés
. Jásra. ·
A kisforgalmú ~~~~;~sz;:r~~~~~~;:r~~~f: ~
. . A gyógyszertárak cikkelemenként csak a ré- tervezése teljes
iZ
a
ál/;;~~~~~!j
Bár
a c
szükre meghatározott jegyzekben szereplő nagy- ( decentrumokra)
forgalmú (I<J) cikkeket tervezik, azonban hogy anyagkönyvelést nem vezetnek, rriégis
az egész tervezésükről általános és helyes képet bízhatóbb adatot tudnak adni, mert
kapjanak forintösszegberi, cikkcsoportonként meg- állapítani a raktárérkezési· adatok exl~~~;~!~jf~~~
tervezik azegész 1954. évi forgalmukat. Ez meg- és két leltár közötti különbségből, a
akadályozza,. hogy az egyes cikkcsoportokon belül cikkek· évi kiadott menriyiségét és nem
· a forgalom megtervezésénél nagyobb eltolódások ·elő, mint a multban, hogy a gyógyszert
legyenek. A havi forgalmi elszámolás - feltéte- mindég felfelé. kerekített tervszáma összesítés
lézve · helyes •vezetését -'-. megfelelő segítséget a tervidőszakban ezekből a eikkekből, elf•ok\'ő . :
készleteket eredményez.
ad. a cikkcsoportok százalékos megoszlásáni ..
A gyógyszertárvállalatok felelősek
.
A tervezés időszakában a vállalatok instruk•c
torokkal is segítségére lesznek a gyógyszertáraknak. · vonatkozásban a g~óf~;~~~~:~~!~s!g~~;z\~1i~~
hel"""'
•... A legnagyobb mértékben fe] ke U használni tervezéséért, de ezen
a tervkészítésnél az előző évek tapasztalataiLMeg kiképzéséért is. Rájuk vár elsősorban az a '""'.ua.t,
kell állapítanunk, hogy igen sok gyógyszertár hogy !953. év folyamán a hozzájuk tartozó
a tervtovábbi sörsát nem kísérte figyelemmel, szertárak. készleteit helyesen kiképzik, az em;K\'O .
nem. hasonlította' .össze a tényleges forgalmával készleteiket leépítik és ·úgy keszítik el az
a· ·megfelelő · tervidő szakot, azaz nem vizsgálta forgalmi tervük mfllett a beszerzési •'.'""m"'t
a terv teljesítését. Pedig ez. az egyetlen helyes űt hogy központi raktárukban . az 1954.. évi '7.~r·o- ·
ahhoz, hogy tervkészítésünk eljusson arra a fokra,. készlet az előírt törzskészlet és a következő sz•uu·c.:
· ainikor a szükséglet azonos lesz a: tervvel, azaz tási ütemigszükséges forgókészlet együttes n·len nyi,:•
sége legyen.
·.
:·
.·
tervteljesítésünk IOO%~os lesz. .· .
·<:
A tervezés során első alkalom, amikor
· · Azt mondhatná erre valaki, hogy a statisztikai
·adatok szerint a gyógyszertár és a gyógyszertár• gyógyszértárvállalat külön• tervezi meg . ~-·
vállalat mindég teljesíti, sőt túlteljesíti a tervét. adott cikkekre a forgaimat és a beszerzest. ·
• . •E:t •valóban igaz : összegszerűeno De ha dkkcsopdt" élesen elhatárolja - a multtal szemben -.a két
tonként, vagy cikkelemenként vizsgáljuk, igen nagy számotésvilágosan meg fogja mutatni .cikkelemeneltérést tapasztalhatunk. Ez eredmé1:1yezi a kész- ként, hogy miben akarja a vállalat
. letek aránytalariságát cikkcsoportonként;. ill .. cikk- csökkenteni és'miben emelni .
A statisztikai forgalmi tényszámok au;mtm<tK.
. elemeken belül. Nekünk pedig arra kell törekéd•
összehasonlítása
a tervszámok adataival
._• ;nünk; hogy a készletek jól szortíwzottaklegyenek,
·
komoly
segítséget'
nyujt arra, hogy az
az előírt törz~készlet ki l~gyen képezve és ne
cikkcsoportokat a forgalmi arányszámnak
legyen elfekvő (immobil) készlet.
.
··
.·. A gyógyszertárak tervezésének egyik hibája felelő mennyiségben tervezzük meg .. Több válllalat. vólt, hogy egyes nagyforgalmú gyógyszerkülört- nál tartott vizsgálat kimutatta, •'hogy
. Jegességből és alapanyagból sokkal többet tervez- tervezéseknél a vállalatok erre nem
.· < tek, mint
.. a szükségletek kielégítésére ... súlyt és egyes cikkcsoportokban:,~:~~~;~!~~),~E
Istopyrin, .Ami do'. zést. hajtottak végre, mint azt. a
1eP"vát·to1.ta és leszállította a forgalomban való részvétele
"é~;zle:telk.:
· oka az elf•·k~·ő K•
Vállalatnak. Vi- Ez a körülmény volt
keletkezésének. Te;;~~{s;;~t~~;!er~~;~J~~J"'"~~
kivételek is,. mint pl.:
anyagoknál, amelyeknék
- függetlenül forgalmuktól
!yozza. ··
.
A gyógyszertárvállalatok, hasonlóan .a ~vóf!V·· '•
ma a szuk
IM11.tiiuk milyen felelős• szertárakhoz, ázon cikkeket, amelyeket nem
elemenkent terveztek, szintén forintösszegben
·ró minden egyes
a terv; .
· · .A hianytikkek · · ·· ·
· · gonddal vezik meg cikkcsoportonkénti . bontásban. •
kell eljárni, mert nem elegendő a ki nem elégített módjuk van a fenti forgalmi megoszlást
receptek számát megbecsülni. -Tekintetbe kell összegben ellenőrizni.
Meg_ kell említenünk egy-két
· venni, külö!lösen . városokban, ahol több patika
az utóbbi időben észlelt
galmának
is van, hogy egy_ vénnyel esetleg több patikában is
jelentkeztek, tehát . az igény halmozottan mutat··· amit a·. tervkészítésnél okvetlen
venní. Az állatgyógyászati
· ·· ·
· közott meg,
- ··.
· ··· · A gyógyszertárak tervét á megyei vállalatok ségek és a gyógyászati
összesítik' ·és elbírálják a rendelkezésükre áHó ·cikkek, <>rvosi műszerek
· allaték alapján. A nagy• és kisforgalmú cikkék. megnövekedett, a nem
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csökkent A gyógyszerkiÍlönlege~ségek JoF
emelkedését az·alapaf!yágok forgalmának
.már említettük. - · . . .... · · ..
hálózat fejlődésével kapa körülmény, hogy a tervkészítés
már az összes gyógyszertárvállalata központi raktára, pontos anyagrendelkeznek és bő tapasztalatokat

1

merítettek az összes tervezők az eddigl két terv~
készítésbíH, biztosítéka 'lesz annak, Iiogy mind
a gyógyszertárak, mind a gyógyszertárvállalatok
az eddiginél jobb gyógyszerszükségleti, illetve
jobb gyógyszerbeszerzési tervet fognak· készíteni
1954 évre, és ez hatalmas lépést jelent' előre.
a szocialista gyógyszerellátás felé.
Lukács Mihály

Injekciós készítmények gyógyszertári előállítása
Ragedi János dr. el6adása
Az injekciós készítmények nagyüzemi e!OáHímellett, mind a termelés módja és mennyimind pedig a termelt javak értéke szempontmessze eltörpül, de közegészségügyi szem•
legalább olyan jelentőségű .azoknak kis· gyógyszertári laboratóriurriban való elő-,
ill~t~~~~et·jN~~incs egyetlen tára mellett dolgozó
rv
kartársam sem, aki ne ismerné el

;

~i~l;~~JE~~r~I~J:i~~~~
nagyüzemi
előállításának
jelentőségét,
de ugyanakkor
meg

l~tszik, ha jól átgondoljuk az elvégzendő munká.t.
figyelmünknek mégis nagyon sok részletre kell
kiterjednie. Maga a művelet három nagyobb részre.
osztható :
L Az oldat elkészítése és szűrése:
,2. Az edényzet megválasztás'll és lekötése ..
3. A tulajdbnképpeni sterilezés.
Vegyük sorra az· egyes műveleteket. Mindjárt ·

az oldásra
használt desztilláltdesztillalt
vízflek
aprobléma
minősége.
Alföldi 'gyógyszertáraink
hogy a gyógyszerkészítésnek vízének része az ammonia, mely nem· a győgy
gyógyszerészi feladat,melynek szertári helyiségek Jégteréből elnyelés útján, hanem
komoly elméleti és gyakorlati feb az előállítás során az előállításhoz használt artézi,
'~".un>eg szükséges. Ez a profil különös élességgel
vagy norton-kutak vízéből kerül a desztillált
llZCIIo<nK ki ·a »Végeken<•, ahol a legmostohább
vízhe szennyezésként. Bár sokan a gyógy"erkönyvi.
or~~:~~~~=~ között a gyógyszerész ösztönös lele•
utasításoknak megfelelően előkezelik a vizet, tan'
meg· a problémát s, egy idejében pasztalat szerint literenként az l g timsó nem elég
oldattal a beteg életét is megment· az elnyelt ammontagáz lekötésére. Annyi timsó
parancsoló sziikséges- szükséges, amennyi a vizet savanyúvá teszi s akkor. .
teszi; hogy mindenki híva- "a desztillátumba. nem kerül ammonia. A szóban ·
s annak még a legnehezebb levő mezőgyáni gyógyszerésziinkabban a kellentes .
is el~get tegyen ... · . .
,
helyzetben van, hogy ő a. sarkadi kartárstói meg~~~:~~~~~~h-~ts célja bemutatni a lehetőségeket bízható jó desztillált vizet kap, de bizony sokan
~~
laboratóriumáiban és felvetni malmokból -s'zerzik be szükségletüket, mely ha
~:~~~~~áá~~t, . melyek ~z injekciós készitmények nem is köndenz víz, de kifogastalannak nem
:V
előállítása során felmerülriek, Az
nevezhető. Sok helyen baj van a Nessler~Winkler
'sa)(OK• minden gyógyszertárban mások, Más reagensseJ is. Helyesnek tartanám olyan utasítás
,t~;t:1~~~~ia~;:t~~--j;ésr~·;m~e:~g;:i,nEt~más a község, vagy kiadását, mely a receptura steril oldatainak készít":
De nagyon sok függ téséhez. használt desztillált víz előzetes kijoiralását
. .
is. A gyógyszer- és lehütését rendelné e[. A kiforralást megfelelő
sokrétűsége sok lehetőséget rejt magá· .nagyságú üveglombikban kell végrehajtani. A lom~
fif!velme:ztet, hogy a •problémát ·kellő b ik száj át üvegpohárral borítjuk le. ·Ezáltal nem-.
rto,;ságg;ll
egységes gyógyszertári csak ammonia, l'tanem széndioxid -mentes vízzel
felszer.elések ·szabvá· fogunk. ·dolgozni.
·
.
l~~~;~,~~!-~ fog hQznietéren,de addig
Az oJdat készítésénél többnyire az orvosi
éle,nleJii h1
számolnunk. · .
. rendelvény előírása· szerint súlyszerint t01ténik,
határmeriti kis község 2 200 lelket mind az alkatrészeknek, rftind pedig az oldószernek
a szomszédös falub'ól, Gesztről összemérése. A gyak<n latban zavar csak ott mutathetenként háromszor. De hiába az orvos, kozik,ftJidőn az orvos 20% Cöffeiii. riafr:benz., vagy
gyógyszer. A legközelebbi. gyógyszertár 40%-os de;,:trose inj A ír fel. Az orvos súly per
,._,,,_re Sarkadon volt: Teljesült végüLis a mező- • térfogatszázalékot gondol, a gyógyszerész pedig ·
az Egészségügyi Minisztérium.lehe- ' súly , per súlyszázalékos oldatot készít el. Ezen
Elek község. egyik gyógyszertárát a n.éha. súlyosműhibákat előidéző kettösségen
)~v.ffÍ~:;~~~~:~~ át. Ebbe a dec. 15-én is csak egy rendelet változtathatna, mely kimonavilfollt· ~
szeretném most a .kar- daná, hogy az injekciós célokra használt . oldatok .
bemutatni; hogyan. készül súly per térfogatszázalékos arányban kél!zítendőkel,ho<rv~n
aszeptikus úton elő- . . Amennyiben az oldat készítését a gyógyszerIt~~~ .~~'f k;~::~~~t~~-~}j~J~~~~~~~,"bár
tárban súly per térfogatszázalékos arányban kell
é,
o.
egyszerűbbnek . elkészíteni, úgy a művelet keresztülviteléhez meg-.
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A GYÓGYSZERtSZ
felelő hengerpoharakon kívül kíilönböző nágyságú
tnéfőlomliikok kötelező tartása is előírandó. ,A recep-

dályozása mellett _tökéletesebb zárást is·
hatunk, mert a _pergament papírnál
A lekötés a közismert pezsgőkötéssel
ténik.
3. Az előkészítés után következik a
képpeni sterilezés. Mezőgyáni l!y;~;~~~~r~:~~~~~J,
- sok sterilezési módszer közül ai ái:imlló
való_ sterilezést fogja választa'ni, n;~~~;~a~foz~~:r:l
természete nem teszi sükségessé a

turai gyakorlatban ugy-anis 2~30 ml-nyi _steril
oldatok írása szokott Jeggyakrabban előfonlulni.
IV. g_yógyszerkönyvünk azonban csupá_n a !O ml-es
és a 100 ml-es merőlombik tartását írJa elő.· .Ez
a szükségesség akkor is fennforog, ha a steril~zés
folyamán előálló törésre számítva a felírt menl)yi. ség kétszeresét, vagy háromszorasát készit jük el.
Az Igy elkészített oldat két esetben szenvedhet
csíramentesítést.
~~~;~~:::~:~~:~~t!~~
koncentráció-változást. Mi.ndkét esetben a hiba való
ben 100
c•con fél órán átOlyan
áramló
a szt'írés alkalmával jelentkezik. Többnyire v;izzel a sterilezendő anyag, minden
kiöblített, nedves üvegbe direkt torténik .a szürés: kezik. Ugyanebben
a
Az üveg falára: tapadó Ví:<. az: oldatot felh!gítja· Tyndallozás művelete is. A közti időben
s még jó,_ ha az üveg kimosására vagy .kiöbhtésére c•-on történő tartás- kályha tetején vagy
desztillált vizet használtunk. Ha viszont száraz, réktűzhely megfelelő részén oldható meg.
tiszta üveget veszilnk, az vagy poro;;, vagy pedig
Kihűlés után az üveget steril vatta és ·
az öblítéste használt kútv!z beszáradásából eredő pergamen- vagy cellofánkötéssellátjuk el és
ásványi sók maradványai figyelhetők me~ benne. szignáljuk.
Helyes, ha előrelátók vagyunk s tartunk keszletben
- Az aszeptikus gyógyszerkészítég ritkán
mosott és desztillált vízzel öblített. száraz. üveget,
elő a gyógysz~részi gyakorlatban. De előifnr<l••·
de. helyesebb, ha esetenként a desztilláltvízzel -kiöblltett üveget előbb alkoholos, majd éteres s gyógyszerész kartársunknak szakmai fellkészü'lf
ségben hivatása_ magaslatán kell állnia,
. sz<Íl !tásnak vetjük alá.
,
_
._
_
.
A másik koncentráció-változás a szlírésre feladatoknak hiba nélkül eleget tehessen"'.'""'""'~·
- használt sziirőpapír által adszorbeált oldószer.meny- melyek azok a problémák, melyek az
nyiségéből adódik. Helyes ~rzékkel kell ll)egválasz- · gyógyszerkészítég során egy _falusi gy•ó!i'Jisz•er.
-taní az oldat mennyiségéhez: alkalmazott szűrő tárban _ elő adódhatnak!
· Mindenekelőtt biztosítani kell, sőt re_,,tie!M·ile
papír nagyságát, azt megnedvesítve ·úgy igazítjuk
· bele az üvegtölcsérbe, hogy· a- szűrés során levegő kellene kimondani, hogy aszeptikus vy;~g~~;;;.~;~j
;;·
- buóorékot ne kapjon, ami a szűrést nehezít} és tésnem történhet olyan helyiségben,
rassúvá teszi. Az így elkészített szűrőt előbb a ·betegek várakozóhelyiségéül is s~f~&~:~r;~ó~~~:~:
szikkadni
_ és csak aintán öntjük :f~I a gyáni gyógyszertár tisztára felmosott
sz(írendő
- nem áll a falakon 1,5 m olajláb, délifekvésükét szép
· ablak, szinte követeli; hogy az aszeptikus
elő, a
szerkészítés itt történjék. · ·
leges · ves:zteség
. Műtét előtt a műtűsök részére is
való siűrés
függ, .de
a bemosakodás. UgyanÍ!yen, egyelőre iratlan
vén}' kötelezi gyógyszerész kartársainkat ·
2. Az
igénye). Gyakran
hogy aszeptikus gyógyszerkészít§sri~I tiszta
injekciós készitmények
köp.enyt vegyenek fel, s kezükét
-leges készitmények-e. Ennek
és kefével tisztára.· mossák. · Helve.sm•k'"'''nn.H
vagy
lyü, illetve
rendeletileg
- lm(
a is
kell e
1 A vita
a _legeldugottabb
helyen
Mezőgyáni
oldattal - a bábatáSkák előliráslihoz
megvalósítható. Nem látom
sem, hogy_ a Jelhasznált
a .gyógyszer- árába
Ilyen
után
a tulajdonképpeni ·
miivelet megint két nagy csoportra osz:m<ilO.
az üvegbe való
- i. A készítéshez szükséges eszközök
készltése.
• steril kötésselTanácsos előbb, már az üveg
. 2. A ·gyógyszer előállítása.
dugót is kiválasztanunk. . A
A készítéshez szükséges
h~sználatát _ sok szakkönyv
tételére az irodalomban igen sok
általánosságban alkalmazott, 2%-os
A falu gyógyszertárában
kifőz.Ve, majd deszt_illált vízzél két!zben
valósítható - meg. Az
megfelelőnek mondható.
- etők~zelt
sterilizálás a konyha
· a másik előbb 70%-os
• különbözli nagystfgban miir'iz~d~e;~n:f.Ytigy.sze,·tároarz
·lez/ien kellene késztetb_en t.
gyapottal való alapos
-. A dug\Í al_á pérgamentpapirost, ennekhiányában eljárás lassú· s egyre kevésbbé
cellof;ín P<!Pirostis jól alkalmazhatunk, Ez_ utóbbi-_ nyugodtan á_llíthatom, hogy ma
val_ a dugótörmelék nétáni. bejutásának megaka- szertárban az utóbbi módszerrel dolgozn:ak,
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· iezéséÍ, illetve TyndaUozását az
·végzik.·
JLIG.ETl FER:ENC,.
A jövő perspektivikus tervei· szeriÍit mÍnden
gy~gyEzert~ru~kban lesz gáz" és ví.z~ezeték. Nagy hosszú, súlyos · betegség' után. Budapesten -51
gyogyszertaramkban elektromos szantószekrény és • korában meghalt. Betegségének idejét nem knr·h·ri,;,,
··
a sterilezéshez · autókláv. Egy-egy ilyen laborató- nem betegágyban töltötte, - szinte az
megszakítás nélkül dolgozott a minél
ri~m.nem.csa~ a gyógysz.ertár, ~anem a megye
szuksegletet rs ellathatna. Addrg még hosszú elldtds. siolgdlatában. Egyike volt. a leR:Kil•dld'bba
az út.i. ·de nem beláthatatlan a távolság. Vidéki képzett gyógyszerészeknek. Tudósa volt .a maga
májának. Ha felelősségteljes munkdja mellett
gyógy~zertárah;k életében az. államosítás lénye~es
fordulopontot Jelentett. ÉvtJzedes elmaradöttsag- kellett volna dllanddan harcot folytatnia
· ·
ban Jevő gyógyszertáraink épülnek újjá, felszerelé· sége leküzdésére, kiváló művekkel gazdagíthatta
sük és berendezésük, ha még sok is a kívánnivaló
a magyar gyógyszerésztudományt Szertedgazó
. elindult azon
ú!on, mely a hiányosságÖkat désének eredményeivel így is beírta nevét a
fel fogja számoiuL Es azutáp jön egy még .szébb gyógyszeré$Zet történetébe . . . . ..
.
.
Az államosítás előtt egy körúti gyógyszertár
feladM : m!n.del_l .gyógyszertárba víz,· g;\z, . felszereJt anahhkm. es olyan galenusi laboratórium
laboratóriumdban dolgozott és búvárkodott.
. mely az injekciós készitmények előállításához szÍik: mosítás után ő volt az első gyógyszerész, aki
sége.s .legjobb eszközökkel. is rendelkezik.
tudása révén egyetemi előadó lett, beket'illt a
· A · munka szebb, .de nehezebb . része ezután pesti Gyógyszertár Vállalathóz, majd a Gv·óeliSZt~rtá.
Kó'zponthoz. Gondoljunk vissza a szakma .<>Prt>t,•titi
~övetk~;zik.. Sz_akm~i kádereinkre, ·gyógyszerész_eizzó beszédeire "és egész tevékenységere.
m~re. es techmkusamkra nagyon .sok feladat .vár.
Szrlátd a meggyőződésem, hogy a szocialistá elvtársunk lelkes és lelkeslio
m~gyar gyógyszerészet ·. építése során rövidesen . technikusképzés kó'zépponijában.
elJlitunk oda, hogy a kis határmenti mezőgyáni ami az újszakmunkások részéről az elő,~dtíso>~lin
gyógysz;rtár részére. már ·nem ·a villanyvilágítás vizsgákon megnyilvánult, bizonyítja,
bevezetese, hanem egy módern autókláv. beállítása -sokra becsülték értük végzett . áldozatos
.lesz a probléma. .
.
·.
Ehhez a ragaszkodáshoz hozzájárulhatott az is,
' " Qyáraink, . n~gy~zemeink pedig az e:x:port- sokan tudtak gyógyíthatatlan betegségérőL (j
. szpk,seg~etek kr~~~g!t~s~ mellett oly;an injekciós mondta egyszer, hogy ·azert dolgozik sokszor
keszrtmenyek eloalhtasaval foglalko zhatnak, . ,il).e- az erején felül a jobb
.)yekhez a gyógyszertárak laboratóriumában meg betegelláti,Ísért, mert a
neD! val~~ít~ató különleges felszefe]és, gépi beten. figyelmezteti:
·
·
· dezes SZllkseges.
kereső betegek. Ez és

az

vitte, fíltötte, ösztönözte
feliil, legjobb
. J{ibás összetételű vények ·összegyiíjtése a szocialista
nösen amióta
.
A szaks!J.jtó kűlön közleményekben és >>a gya- Gyógyszertári
korló .gyógyszerész műhelyéből« - rovatban,évek Gyógyért Lai\nn,Mr·imn- élére állltotta,
óta köz!i az inkompatibilis és irreáiis orvosi véll,ye- szakmai hivatása beteljesüLését
ket. Ezek a cikkek azonban csak a gyógyszerészek ő igazi munkaterületére k~rr;~~~e,;~·
körülmények között is
sza,~mtli
szakmai éberségéig jutottak el, és nem tudt!lkelérlli zebb
val és minden tettében
hogy az inkompatibilis. vényekről ·az or~m5ok ·i~ dolgozott és irányított.
· ..tudomást szerezzenek. A szerkesztőbizottság február minc(en szakmai megmozdutásoiz és tm'n,5Jcmll·le:[bonvi
20Ci értekezletén hangzott el a javaslat, hogy az dig építő hozzász.ólásaival nem
tutiabb
kérdések
megoldását
. ilyen vényekről az Orvostudományi Osztály celőadói
Azzal búcs/ízunk Ligeti
· tájékoztassák az orvosokat. Az Eü. M. :Oyógy]ier- · kommunista
magatartdsa,
ügyi Főosztály a
. értelemben frt át »A Gyógy~ szakma. iránti rajongó ·<7Pr'PIPIP

·. · ·.. .· · · .. · .
· nógyn•eJmerútr]~vas~
latot helyesnek tartja. Igy.arra kérjük kartársainkat, hogy a hibás _összetételű vények másolatdt
juttassák el. a szerkesztőséghez (az Orvostudmnányi ·
Osztály címén), hogy azokat. megfelelő elbir'á!ás
után az -O. T. O. eiőádói orvös-gyűléseken ismere
tetlíessék az orv: osokkal. A. Fo. No. szerkesztő
hizottsága legutóbbi ülésén azJ is elhatározta,
hogy ezeket a vényeket a Fo. No. keretében is
kinyomatják, vagy esetleg külon brosúrában liozzák az orvosok tudo!Jlására.
·

~~~~fJ[:~i~~ffi~

példi:míutatás
legyen
rninden
vezelésben
és <IZ
ellenőrzésben
számára. Sokszor fogunk .még
kutatjuk szakmai jegyzeleit és
befejezetlen munkásságából mindenki. reszere
férhetövé tegyük . mindazt, amit a magyar
szerészelnek meg kell őriznie. .·

*

A sírnál a Gyógyért pártszerve;etének
a Gyógyszertári Közpon t,. a ·
· · · ·. ·
csoport és a :Oyógyért
kér,"ii;eÍil
búcsúztatták Ligeti elvtársat.
elénekelték az lnternacionálét.

- >''>-·". _.,_

d~ó~YSZ~~SZ

ANFOGLAiKOZZUNKAHALLGATÓKKALA TÁRÁNÁL
számú. közlemény)

. Irta: Csipke Zoltán dr.

többen foglalkoztak, mert akár kiöniéssel, akár
préseléssel készülnek a kúpok, a hatóanyagok
cg· decern (0,10 g)
és a kakaóva j összmennyiségét, azaz a súlyra
Butób~rbitúrali
.
lemért masszát a kúpminta belvilágának megfelelő
cg tria <0 •03 g).
térfogatra kell beálliiani! (az injekciókhoz hasonló
Butyr. cacaonis qu. sat.
analog helyzet). Büchi (Helvét gyk. kommentárja)
·u. f. suppositorium
megállapította, hogy a kakaóvaj mennyiségének
D. taL No. XX.
·kiszámításakor a hatóanyagoknak az ú. n. kiteis. 3 x naponta l kúpot:
jedési faktardi kell figyelembevenni, amelynek
Készítése : A 24. sz. receptnél hidegen, kézzel ismeretében az általa megadott képlet segítségével
történő alakítással készítettü.k a kú.pokat. A most
a kakaóvaj szükséges mennyiségét pontosan ki
felírt 20 kúpot .:--·feltétel-ezve, hogy megfelelő tudjuk számítani. A képlet: M = F- (f· SJ,
szuppozüoriurn-préssel rendelkezünk-hidegen, saj- amelyben :
tolással fogjuk elkésziteni. Figyelemmel arra; bögy
M = a hatóanyagok mellett szükséges kakaóaz orvos a recepten l kúphoz .szükséges hatóanyag vaj összes mennyisége g-okban.
·
mennyiségét adta meg, a hatóanyagoknak a húsz-· ·
p= ménnyi tiszta kakaóva j lenne szükséges·
szorosát mérjük le tágasabb dörzscsészébec Avényen összesen a kúpforma nagysága szerint az előírt
felírt >iButobarbituralum<< az etilbutilbarbitursav szamú kúpokhOz (hatóanyagok nélkül).
(Etoval)V. gyk.cielnevezése. Abutöbatbiturálból
f =a gyógyszer (gyógyszerek) kiterjedési
Jemért 0,6 g-ot 2 g teofillinnel firtoman porrá faktora.
.
dörzsöl jük, majd a kúp készítéséhez . szükséges
reszelt kakaóvajai kis tészletekbert hozzákeverjiik. .
S ""' az előírt számú kúpokhoz rendelt gyógyA keveréket lágyító anyag (vazelin) nélkül egynemű szer (gyógyszerek) mennyisége g-okban.
PL !O db. 0,3 g-os amidazofén-kúpöt kél!
tömeggé gyúrjuk és géppel 20 kúpot sajtolunk
belőle. A reszelt kakaóvaj mennyiségét a· rendelkekészí tenünk, amelyhez 2,5 g-os forma áll rendelzésre álló présformanagysága szabja meg.Aható- kezésünkre. Ha a ,megfelelő adatokat behelyetteanyagok súlyát a kaká.óvaj számítoWmennnyisé- · sitjük JM = 25-(0,78· 3),- 22,66] 22,66 g kakaógéből le. kell vonni.
vaj szükséges.
A készílés magyarázata: A végbélkúpok sajtoVagy egy másik példa : 20 db. 0,2 g digitálisz
Jásához a gyógyszertárak vagy az »Engler«-típusú, foHumot tartalmazó kúpot kell készíten ünk, amelykülönböző számú kúpra méretezett gépet, vagy
hez ugyancsak 2,5 g-os forma áll rendelkezésünkre.
a buzsi-gépre rászerelbető egyes kinyornőt használ- ·
Behelyettesítve [M = 50-(0,61 ·4) = 47,56]
·ják. A felnőttek részére szolgá!ó kúpminta befo- 47;56 g kakaóvaj szükséges.
. . .
gadóképessége . kakaóvajra beállítva kb. 2,5 g; .
Ha .a kúp egynél több hatóanyagot tartalmaz,
a gyermekek részére, való .minta pedig I,G:--1,2 g úgy a kUlönböző kiterjedésű faktorok (f.1 , f,, f3
szokott lenni. Az .. OKI kakaóvaj ra vonatkozó · stb c) és a hatóanyagok mennyiségének (S1 , S2 , 8 3
korlátozó rendeletének figyélembevételével
stb.) szorzatait összesítve helyettesítjük be a képamennyiben a hatóartyaglllennyisége eztléhetővé 1etbe.
Büchi adataiból néhány gyakrabban előforduló .
teszi -'- a.. felnőttek részére .is a: kisebb méretű
présmiptát fogjtik felhasználni. A[lréseléssel készí- hatóanyag t kiterjedési faktorát közó'ljak: bórsav
tett kápoknál komoly gondot okoz a szükséges 0,67; szalicHsav 0,71 ; ichtiol 0,91 ; protein ezüst
kakaóvaj mennyiségértek megállapítása. A ható- 0,61 ; perui balzsam -0,83 ; barbitursav készít. és a kakaóvaj együttes mennyiségének mények 0,81-D,84-ig ;bismuthum oxyjodogaiiicutn
,, ..ti~v·a~isannyinakke!llénni,hOgy a masszateljesen , 0,25; bismuthum subgaiiicum 0,27; ·viasz 1,0;
c ~:~~~,t~~'"'<a formák belsejét anélkül, hogy felesleg sósavas kinin 0,83 ; klorálhidrát 0,67 ; sósavas
. :.
a gépben. Ezt a célt úgy érjük el, hogy· kokain 0,76; amidazofén 0,78; belladonnakivonat
,jeVOI1áskor n~~~~:~~·~:a;~:h::a~tóanyag rrennyiségét, 0,75; digitáliszlevél 0,61; jodoform0,28; SÓSav.as
vagy hatóanyagoknak morfin 0,85; ópium por 0,77 ; fenol 0,90; prokain
fajsúlyát is figye- 0,80; rezorcin 0,71 ; szulfonamidok 0,60-0,62cig;
Ha gyakran előforduló, esetleg kész- teofillio Ö,60; cinkoxid 0,15-0,25-ig.
·
A kézzel alakított kúpoknál ilyen problémáink
tartott kúpokról van- szó, úgy a szü)<:'
bka11v'ti mennyisége tilpasztalati úton sz\\- ~cüncsenek s ezért alkalmazzuk szívesert 'a recep.mn:nat:o
· az »ex'tempore« készített, készletben turában ·ezt a készítési módot. Ezzel szemben
tortnttkúpok előállításakor -jobb híján a kúp alakja ellen merülhetnek fel kifogások,
' k~~bt~~!~~~~~ eJ,. hogy a nagyobb fajsúly figye, különösen ismétléskor. Az V. gyk. szövegtervezéte
a hatóanyagok -súlyának a felét a préseléssel vagy kiöntéssei készített kúpok
·. ·.
. . kétharmadát vonjuk· Ie a kakaóvajból. alakjára vonatkozólag is többféle formát jelöl meg.
A sz!lppozítoriumok pontos adagolásának kér'· A többek között megemlíti a középen vastagodó
'd<!sével ~. mint fontos gyakorlati problémával ú. n. torpedó formát, amelyet a gyógyszerkülön,
25. Rp.

Theophyllini
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·zöme·: azt _.bizo:rlyítotfa,

désük. Igy azután többé:..kevésbbé elsikka,dt a-_szakma~
von-al. Ez r~szhcn azzal magyarázJJatb,_ ·hogy a kartársak
_ biztosabban állnak a_ szakmai terhleten, de annál Jobban
szorítja és sürgeti őket az admiriisztrációs mimka -·hiányos
és számukra nehéz elvégzése. Valójában ez a felelös-vezetői ·
értekezlet csak abbamaradt, anélkül, hogy igaZán befcjeződött vnlna~ Talán majd a következő érteketie ten megoldódnak a ·most még. nem tárgyalt kérdések -is. A penicillinelőadás utáni hoz~ászólások legalább is erre utalnak.

Gyógyszeralakok technológiája
(A könyv eredeti elme: Technologifa lekllrszvennüh form, MEDOIZ 'kiadása . Moszkva- 1952-374 oldal;
76 ábra)
·
.
·
.·
'
. ·.

-

Az alább ismertetett egyetemitankönyv tarta)ma és főként. a tárgyalt anyag feldolgozásának
különleges szempontjai miatt joggal tarthat számot
a hazai gyógyszerészet érdeklődésére nemcsak
.azért, mert a gyógyszerészeti technológiának á
gyógyszertári nnmkával legszorosabban kapcsoló"dó . részét tárgyalja figyelemreméltó részletes'séggel, hanem azért is, mert magyar nyelven igazi
gyógyszerészeti technológjával foglalkozó egyetemi
.szinvonalú tankönyv még egyáltalán nem .jelent
meg. .
.. .
.
. A könyv bevezetése a gyógyszeralakok fejlődésének •történetét, valamint a gyógyszeralakok
technológiájának, mint elméleti szaktárgynak (diszciplinának) méltatá~át tartalmazza. A könyvnek
ezt a részétalábbiakban kissé bővebben ismertetjük.

Írta: .G.

Ja. Kogan

utóbbi évek fejlődésében különösen szembetiinő
. a. gyógyszerellenőrzés rendszerének kiépülése. és
ezzel párhuzamosan a gyógyszerellátás minőségé
nek javulása.

·

A gyógysierészet, mint tudományág

főként

a gyógyszerészi kémia és a gyógyszerismeret irányában fejlődött ki. .Magának a gyógyszeralaknak
a gyógyhatás szempontjából nem tulajdonítottak
különösebb jelentőséget. A gyógyszeralakok techno~
.lógiájával a »receptura~ és a >>propedeutika« foglalkozott, ·de csupán gyakorlati alapon és e tárgyak
keretében főként a gyógyszerkészítés empirikus
úton kialakult szabályainak oktatására szorítkoz,tak. A technológiai folyamatok leírásában nem
. vették figyelembe a fejlődés követelményeit, nem
vonták be a gyógyszerkészítésben alkalmazott
technológiai módszerek befolyásának tanulmányo·
A gyógyszeralakok története
zását a gyógyszer gyógyító hatására. A gyóg'yAz ősi Oroszországban a gyógyító tudomány . szerek minőségét · pusztán azok fizikai és kémiai .
első képviselőit &tudóknak«, kitruzsJóknak nevezték, . jellemző i alapjánítélték ineg és-jóllehet a receptura
akik tapasztalati alapop sokféle primitív gyógyszert oktatásában nyujtottak némi képet a határtudoalkalmaztak.
.
.. .
.
mányok vonatkozó· résileteiről - inint a fizikaiAz első_ fe_nn111aradt kézi!>önyvekben, p.- o. és kolloidkénliától, élettanról, gyógyszerhatástanSzvjatoszlav könyvében (1073) számos tinktura stb. · ról, mikrobiológiáról - azonban ezeket nem fogelőiratáttalálhatjuk meg. A tapaszak és kenőesők
lalták össze rendszeres, általánosítható, egyszóval
stb. a XV•.századból származó .könyvekben jelen' tudományos ismeretekké.
A gyógyszeralakok (gyógyszert!pusok) fejlönek meg először. Az első gyógyszertárak működé- · .
séről a XVI. századból vannak adatok, de .komodése a gyógyszerkincs fejlődésével, ez utóbbi
lyabb gyógyszertárhálózat csak I. Péter idejeben pedig a gyógyszertani módszerekkel és a klinikai
fejlődött ki.
•·
-· ·
·. .
tudományokkal együtt haladt. I. P. PávlovmimkásAz első gyógyszervizsgálattalfoglalkozó körty- sága nyomán kialakult a korszerű gyógyászat
vet v, M. Szevergin írta,. ISOO,ba:n.: Ugyancsak . alapja: a gyógyszerkincsbe bekerülő gyógyszereket
a XVIII.század első felében jelenLmeg. A: A. a . farmakológia és. a klinika együtt határozzák
jovszkij: >>A gyógyszerészet alapjai« elm ű I>önyve. meg. Pávlov útmutatása szerint a farmakológiai
Ez. az első orosz könyv, a,mi a gyógyszer!l)akok vizsgálatokat ki kell terjeszteni olyan kérdésekre
tecl)nológiájával foglalkozik. A XX. század. elején is, melyeket régebben nem elég behatóan tanuls;;:éleskörben ismeretesekké váltak Sz . . Ginzbe~g • mányo~tak. .
.·
_
professzornak, a Leningrádi Gyógyszerészeti-kérpiai
· A gyógyszertan azzal, hogy a gyógyszerIntézet megalapítójának, valamint az intéze.t (lro- ' anyagok tanulmányozásában rátért arra az útra,
·
·
mely az. idegrendszernek a szervezetet szabályzó
fesszorainak munkái.
·· ·· · A gyógyszerészet nagyrpérték ű fe] lődését azon- tevékenységét állítja előtérbe, szélesebbkörű és
hatt.csak .a ·]llagy QktólJ~rLS~qc_ialista ,Forradalom rilélyebb ismereteket fog nyujtani gyógyszerkinhozta meg., A gyógyszerellátás a közegészségügy cs ünkre vonatkozólag. · . ·
.
.
•
egyik Jegfontosabb ága lett és jelenleg több mint
A gyógyszeralakok technológiája mint önálló
13.000 gyógyszertár működik, 'a gyógyszertári elméleti tantárgy (diszciplina) a multban nem
állomások száma pedig eléri az 57.000cet •.. · :Az létezett, ezért f.ejlődése csupán ösztönös lehetett.
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!2i~3e{,:~,)á[l~l1JL.'!~·~~ tehát szó; t~rl11észetes; hOgy tökéletesíti a· gyógyszerészéti · műveletek tec:hnol~~;

határ·oz.'JUtlk a tárgy fő kérdéseit, terű
alapfogalmait, beosztását és fejlo"
teJ<aC1<Jtatr. Elsősorban arra a kérdésre kell
megfelelnűnk, mit is értünk tulajdonképpen a
gyógyszeralak fogalma alatt, ez a kérdés viszont
szorosan kapcsolódik a gyógyszerkészítmény, praparatum · {latin· értelme szerint valami mesterEégesen előállított dolog) fogalmához. ·
.
· A. gyógyszerkészítmény tulajdonképpen a
· gyógyszeralak alápanyaga, és lehet ásványi1 állati,
növényi termék - ezeket a megfelelő hatartudományok, a gy.ógyszerészi kémia, a gyógyszensmeret
stb. tárgyalják - és lehet gyógyszerészetikészít.mény; mint a tinkturák, kivonatok stb., mely~kkel
galenikus technológia foglalkozik: A gyógyszer-·
készítmény .akkor válik gyógyszeralakkd, ha felölti
azt a végleges alakot, melyben a gyógyszer a gyógyszertárat elhagyja és a beteg kezébe kerül ; ehhez
gyakran egészen egyszerű gyógyszertári m~velet
elegendő, a lényeg az, hogy a .gyogyszeralak Jellege
és alkalmazásmódja egyértelműen meg legyen
'·
határozva..
az
· · Igy

a

1

1

giáját..
..
.. .
. ·..
.· .
5. A gyógyszeranyagok gyógyszeralakjár
gyógyhatás, valamint az "alkalmazhatóság
'
javífására · megváltoztatja.
6. Tanulmányozza egy ·gyógyszeralakban foglalt különféle gyógyszeranyagok egymásrahatá- ·
sának j ellegtt.
_
A gyógyszeralakok technológiája nem szo.rítkozik tehát teljesen a gyógyszertári munkara,
hanem foglalkozik . mindazokkal a technológiai
folyamatokkal, melyeknek a gyógyszeralak létrejöttében szerepe van. A gyógyszeralakokat
zetesen .· állatkísérletekben próbálják ki. A leg~
megfeleliíbb · gyógyszeraiak
megválasztásában
éppenúgy nem nélkülözhető a provizonzakértelihe,
mint a farmakol,ógus és klinikus munkája. A gyógy,
szeralakok technológiájának fejlődése szorosan kapcsolódik a gyógyszerkészítés fejlődéséhez és ebben
az ellenőrzést végző provizoroknak nagy szerepe
~-

.

.

· A gyógyszeralakok osztályozása a fenti meg"

allapítások fényében a következőképpen történik :
I. {Osztott) porok. !Japiros-, ostya- és
zselatin tokban, 2. Pilulák, 3. Folyadékok és azok
keverékei {mixturák), 4. Tabletták, 5. Teak_eve~é
kek, . 6. Kenőcsök, 7. Taraszok, 8. Szupposttonu- ...
mok, globulusok és bacilusok, . .9: Mustártapaszok, ..
I O. (Edző) pálcák, l I. Parenterális oldatok és
·
.. . . .
·. 7 :.
szuszpenziók;
A gyógyszeralakok gyógyaszah rendeltetesuk
. .
szerint 4 csoportra oszthatók.:.
I. Belsőleges gyógyszerek, 2. Külsőlegesgy_ógy
szerek, 3. Parenterális gyógyszerek, 4. A nyalka.
.
hártyákon alkalmazott gyógyszerek.
A gyógyszeralakoknak vannak adagolt es
· adagolatlan tipusai, hatásuk lehet normális, vagy
késleltetett (elhúzódó). A gyógyszerhatástolyankor .···
célszerű késleltetni, mikor a szervezetl;lől gyorsan
kiürülő anyagokkal tartós hatást kívánunk elé~~;
· (pilulák, kenőcsök, szuppozitóriumok, szuszpenzws
penicillin-tartalmú gyógyszeralakok). · • ...
A gyógyszerkészítményeket e!őállíthatlu.k _a_z
érvénybenlevő gyógyszerkönyv szennt - of1tctnalts _
gyógyszerek -. valamely. kézi~önyv szerint .. :manuális gyó_gyszerek ~ és. orvos!. rendetet alapJan
- magisztrális gyógyszerek. . ,. . . .
A gyógyszetek adagolásával kapcsolatiJan a ·

(dosis medicinalis),legnagyobb
adag
(dosts_ maxi~.r~~~~ ~~~E~~d~~~~~ mel!:_,.... malis),
következő
kifejezéseket
használju!(
: gyógy_ító
ada_g ·
ad-ag (dosis toxica) és halálos ádag ·
ni.érgező

(dosis lethalis).

.
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.
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·
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. A gyógyszertár feladata a lakosság j óminőségű

munkáról.
gyógyszerrel való ellátásán kív~l ~z egeszsé~.ü~yi
_ . Technológiai kérdéseket dolgoz ki abból ismeretek terjesztése és - falusi vtszonyok kozott
a célból, -líogy a gyógyszerrel annak megadott - a gyógynövénygyüjtés megszervezése é~ irá:Jlkalmatásmódja mellett a· legjobb · gyógyhatás! · nyítása. A gyógyszertár dolgozóinak jogatt és
lehessen elérni.
kötelességeit >iA gyógyszerészét szervezete<< című
·3. Megválasztja azt a töltőanyagot, mely az kézikönyv tárgyalja.
·
·
adlltt gyógyszeralak legjobb gyógyhatását bizto- · ... A nagyobb gyógyszertárak vezető .. ~z~:~~~t:. :
zete : a felelős vezető, a receptárius,· az
.sítja. .
·
.
4. A rokontudományok .~. mint a fizika, és a defektárius.
.. (A gyógyszertárak szervezetét, az egyés gyó'gy,
fizikai- . és kolloidkémia, mikrobiológia, gyógyszertan stb .. ....-- Jegújabb eredményei alapján szertár..típusoka_t, azok berendezését, felszerelését

·-

-

-

.~ melyekről a könyv szerzője átfekinté${nyujt

. melyekkei a gyógyszertárból való kiszolgáltatás
ezúttal nem kívánjuk - ismertetni. Megemlítjük után, felhasználásuk előtt, még bizonyos művele
azonban, hogy a mowgatóhelyiség ~berepdezésév~I teket kell végezni (teakeverékek, párakötésre-,
kapcsolatban a szerző egy egyszerű mechanikus · gyógyfürdő.k készítésére szolgáló anyagok stb.);
üvegtisztító készülék·.~ körforgó · kefe - Ieírás?t A XI. fejezet olyan vényekkel foglalkozik, meiy;~
és képét köz li. Ez az egyszerű eszköz, esetleg láb- elkészítése valamely összeférhetetlenség, rendelest
hajtással, vagy. villamos meghajtáss.al, nagyon szabálytalanság vagy észszerűtlenség miatt akajó szolgálatokat tehetne megyei . gyógyszertár- dályba, nehézségbe ütközik.
A XII. fejezet azokat a gyógyszeralakokat
vállalataink, valamint a nagyobb gyógyszertárak
· mosogatóhelyiségeibén.)
.
ismerteti, melyek nálunk gyógyszerkülönlegességek,
A továbbiakban csa\< rövídh1 említjük az kiszerelt gyógyszer néven isliJeretesek ; így a_ szerv..· .
egyes fejezetek tarta[mát~
készítményeket, antibiotikumokat, . vitam,mo~at,
A ll. fejezet.·· az .általános· gyógyszerészeti vakcinákat, gyógysavókat, te.rmészetes asvany'.
műveleteket, a gyógyszerkiszolgáltatás szabályait, . vizeket, állatgyógyászati szereket magtikban foga kistolgáJ,J:atáshoz használt edérjyzetet.és · segéd- Ialó gyógyszeralakokról, azok fontosabb alk.almaany<Jgokat ismerteti. A • UI. fejezet .különleges zásmódjairól, a kiszolgáltatásukra vonatkozo szagyógyszerészeti' műveletekről szól_: (nagymennyi- bályokról kapunk képet. A XII I. fejezet a gyógy,
. ségű folyadékokkal [ballonokkalf való bánás stb., szerek tárolásával kapcsolatban felmerülő kérdévalamint a műveletekhez szükséges eszközök és . seket tárgyalja. Foglalkozik a fénynek, a hő~ek,
segé}lanyagokről.) A IV.-,-.IX. fejezetek sorjában
a nedvességnek, a levegő oxigénjének stb. a gyogytárgyalják a porokkai; folyadékokkal és aiok szerek eltarthatóságára gyakorolt hatásávaL ·
keverékeivel, a steril· injekciós oldatokkal, kenő.
. A könyvet néhány táblázat és melléklet
csökkel, . tapaszokkal, . szuppozitoriumokkal, pilu- egészíti ki (segédlet a gyógyszeres oldato.k. s~e~tlelákkal kapcsolatos technológiai kérdéseket ... A X. . zéséhez, a legfontosabb recepturai rov1d!fesek
fejezetet a szerző a gyárakban készülő gyógyszer-· lajstroma, cseppszám-táblázat, egy célszer~ vízalako\<nak (p. o. tabletták, pasztillák, edző páléák), Iepárló készülék és· egy elektromos autoki av Ie·
Ismertette : Láng Béla dr. ·
valamint az olyan gyógyszeralakoknak szenteli, írása).

A lit Országos Szakfelügyelői Értekezlet
M első országos ~rtekezlet mégcs~k megszabta latáig. Fokról fokra a szakma tanácsadóivá fej,
a megyéikbe .induló szakfelü15ye!ők . feladatait. · Iődtek. Tudják, hogy az ő útmutató ellen6rzés~k
A rövid tanfolyam elvégzése utan még csak ekkor től függ a minőségi munka mielőbbi megvalosul asa.
Kár, hogy a kötött jelentések miatt nem hang";
dőlt el,- hogy elmélet! tudásukat mi~ént egye~~etik
súlyozhatták eléggé az egyéni teljesítmény~ket;
öss~e a gyógyszertarak . gyakorlatt . mun~áJaval.
Nyilván ez az időszak volt alegnebe:zebb sz am ukra. Túlsok volt a kötelező jelentés és jelentemvaJo
Az e)ső hónapok szakfel ügyelő. i látogatásain múlt, ahhoz, hogy egy-egy szakfelügyelő tervéről, javashogy megtrldják-e teremtenia legjobb kapcsol~tot · Iatáról, kezdeményezéséről vita indulhaSS(ln meg,
a gyógyszerészekkél, azzal, hogy nem mindenaron Ez volt az az elmaradt terület és egyben <\Z egyetlen
hibát keresnek; _h~nem a. hiányosságok, a hiba, komoly pótolnivaló . is, amivel a Ill.. értekezlet
érte- · adósa maradt a IV. értekezletnek.
ff)rrások megszü~tdésére. törei<_;;zerek. A
A GyógyszertáriKözpont fŐgyógyszerésze megkezleten · lényegeben mar mol IS beszamoltak.
De ekkor még leginkább az domborodott ki, ·hogy nyitójában megállapította : a szakfelügyelők felmunkájukat nem szervezték meg kellő.en; helyen- adata, hogy minden gyógyszertárban tudato.sa.n
. liént és. megyénkénJ .erősen szétforgácsolódott a teljesítsék, amit a siocialista gyógyszerellatas
· szakfelügyelők megadott és .vállalt célkitűzése. megkövetel. Ha ez sikerül, akkor azt a mun~~t,
politikai nevelő.- munkájukat sem kezdhették meg amit az Eü. Miniszté.rium rájuk bízott, el IS fogjak
a szocilista . Öntudat fel~bresztésére a gyógyszer, végezni. Hunfalvi Géza szakfelügyelő (Gy, K.)
tad dolgozók között. Szakmai irányító működésük rámutatott azokra az eredményekre és hibákra,
azonban ekkor már kialakult. Az új lehetőségeket amelyek a szakfelügyelői hálózat másfél é'vi ~űkö:
mégnem ismerték fel, jelentéseikbe)l.ezért.!lem dését és fejlődését meghatározzák. A szakf,el.':'gyelo
alkalmazták a bírálat és ön bírálat !end !fő és munka- gyógyszerész vizsgáló tev,ékeny>ége, rendktv':'I fonmegjavító. módszeret. Egyszerűen csak beszámol- tos feladat, de CSí!k kiegészítője annak a teveken~
tak ... Ezen a Il t értekezleten nemcsakfelaqatuk ségnek, amit a gyógyszertárak vizsgálata alkalmaelvégzését jelentették, hanem feltárták a hiáily?s- val kell végeznie, amikor közvetlen győződhet
ságokat is .. Világosan. megmutatkozott, hogy lat- meg a ·gyógyszertár rendjéről, működéséről, fogyaják,)smerik és maguk is járják a szocialista egész- tékosságairól, a mun!faversenyben való ~ész':'é!_elé:
.ségügyútját és-eddig ·még el nembíráit j avaslataik, ről, a vonatkozó jogszabályok, az Egeszsegu~yt
kal mind céltudatosabban kisiélesítik eredeti meg- . Minisztérium által kiadott rendelkezések, valammt
bizatásuk<tt., ·A sza,kfelűgyelőf háló;z<)t és b.enne a Gyógyszertári Központ utasításainak bet.artáíninden szakfelügyelő kezd eljutnihivatása IJ!agas- -· sáról és betarttatásáról. Szakmai tanácsadassal,
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felvilágÖsító munkával szolgálhat, tovább~ egybekütött tudományos _előadásait, amely~!(
terén segítségükre· lehet, ha igyekszik 1.\ISYancsak ·a továbbképzés jegyében folynak. A.
a fejlődő és .fejlődőképes szakmai laboratóriumi m. közösség az egész ország számára
és meggyőződik. a gyógyszertár szükség- dolgozott ki olyan táblázatokat, amelyek·. a· szak"
telen,· vagy hiányos anyagkészletérőL
·
felügyelöknek az eddiginél is €redményesebb tel"
·.··. Munkájuk megkönnyítéséhez a továbbképzés'. jesitményét nagymértékben meg fogják könnyítenL
ben részveyő kartársak közreműködésével kidolgo-·
A Csongrád megyei szakfelügyelő felvetette a
\ ~ás alat.t áll egy olyan gyógyszertárvizsgálati szakma régi, egyre sürgetőbb kérdését : a gyógyutmutato, amely rendszerben fogJaitan tarta!- szertárakat és a: vezetést tanulmányozó küldöttség .
· mazza valamennyi gyógyszertár működésére vonat- menjen ki a Szovjetunióba. Soha olyan időszerű
kazó tudnivalókat, amelyek az érvényben levő nem volt ez a javaslat, mint ma, amikor a szocialisfa
jogszabályokból, rendelkezésekből és utasítások- gyógyszertár-típusokat kell kialakítani. lgazugyan,
ból tevődnek össze. Ezt az útmutatót, elkészítése hogy több szakfelügyelő gyógyszertárhálózati jelenután ·valainennyi ·szakfelügyeiő gyógyszerész ren- téséből kiderült, hogy sillvjettlpusú patikát készüldelkezésére fogják bocsátani. Nemcsak a szak- nek felállitani, de a Játszat szerint ez csak - a
felügyelők mtmkájának megkönnyítése, hanem a fiókos berendezésre vonatkozik és ne111 arra, hogy
.gyógyszertári dolgozók gyógyszervizsgáló ismeretei" a gyógyszerész nagyobbára ülve készítse el á győgy
nek felelevenítése miatt 1954-re megtervezik és szereket munkaasztalánál. Rengetegfelesleges kisér"
e!ké~zíttetni ..szál}d!k?zn~k minden szakfelügyelő Ietezéstől menthetne meg bennünket az élenjáró
r~szere egy vtzsga!o"taskat, amelyet a szakfelügye~
szavjet tapasztalatok hazai felhasználása - és
Iok a gyogyszertarakba magukkal visznek . és az hatalmas összeget takaríthatnánk meg népgazdaabban · levő es;~:~,~~~~~~;h reagensekkel és mérő- ságunk számára. Előmozdítaná az égész ellenőrzési
tz
vizsgálatokat a helysz!- . rendszerünk jobb kialakulását is ~. a minőségi
is
gyógyszerellátás érdekében.
·
Beszámolt ezután a Munkaínegjavító-mozga,
A szakfelügyelői értekezlet közben felszólalt
elindulásáról és ennek keretében a fő- a Gyógyszertári Központ igazgatója, . Dvorszky
·.•·!!'~ó~·vs;~en!szi és szakfelügyelői munkaversenyről. · Ferenc is. Elsősorban arra kérte a sz:;tkfelügyelő
~:~~:1~!~ Gyógyszervizsgáló L. elkészítette ket, hogy vigyék el köszönetét a gyógyszertári
g~
vizsgálatának metodikáját és minő- dolgozóknak azért a hősies egészségügyi munkáért,
táblázatokba foglaltan és ezeket a Gyógy- amelyet az elmúlt hetek alatt végeztek. Nem
. ..
. Központ már szét is küldte minden szak- , egy helyen hideg patikában dolgoztak, de helyt.·. felügye,lőnek. Dícsérettel emlékezett· meg Kerbo/Í , álltak, és ennek köszönhető, hogy a beteg dolgozók
Kornéltól, aki grafikont dolgozott ki a mennyiségi ·aránylag rövid idő alatt visszamehettek a te~melő
niunka értékelésének megkönnyítésére. Csak rövi- munkába. Megállapította, hogy sok szó esett a déri vázolta a terveket és feladatokat, hogy. átad- szakmai továbbképzésről, de alig valami a politikai ..
hassa a szót a szakfelügyelőknek
fejlődésről. Kifogásolta, hogy a sz~kfelügyelők
A jelentések általában a mintavételezésekről nem bírálták a Gy. K. működését,_Pedig a hibákat ·
·
. hálózat fejlesztéséről, gyógysze" a Gy. K. is csak úgy tudja kijavítani, ha megaz anyagellátással kapcsolat" mondják. Mert amikor szétküldik a körleveleket,
· akkor nem mindig láthatják tisztán,, hogy azok
az orvosok és
utasításai hogyan válnak be a gyakorlatban .. A
Gyógyért Laboratórium vezetője a szakfelügyelői
jelentésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy a Gy. L.
feladata : a Gyógyérthez kerülő alapanyagok vizs~
gálata. Ezeknek a vizsgálatoknak eredményekép•
pen a decenfrumokba kerülő gyógyszerek mlnősége
állandóan'javul. De komoly. segítseget vár a szak~
felügyelőktől, azok építő bírálatától; mert a gyógy-"
szertári minőségi munka csak a Gy. L. ésa patikakat ellenőrző szakfelügyelők teljes együttműkö.to:vábbképzéssel ...désével- valósitható meg. Az.Egészségügyi Miniszté'
a közleke- riurn képviselője megemlítette egy gyógyszertár
itt .hangzott f. vezetőjének hanyag működését és ezzel kapcso-

t•.~~t:1!r~~~~~~;~f~[~~~~~:

szakfelügyelő-

(leJ,ctarrrutatá.s7
Igy latban
fokozottfigyelemre
hívtafel amindig a beteg
elmondta,
ket, mert
az efféle rendetlenségeket
noJJarJ, sárban, 90 emberek sínylik meg. Megemlítette, hogy a hatá·
csak teljesíteni. rozottan komoly eredmények mellett hogyan Ieegy gyógyszerész 25 kilométert líetne a gyógyszerész munkáját még jobban megrésztvehessen a továbbképző . javítani. Elsőnek a gyógyszer-eltartás és a készftés
konferencián.
mindenki felfigyelt Zalai Károly körüli hibák kiküszöbölését és a nagyobb érdeklő.B. Gy. V. vezető szakfelügyelőjének dést a szakmai kérdések iránt. -A szakfelügyelői
·~~~~Eril:s:;I~;s:~ml~e~!rJ~.ü~k:ó, és magasra értékeljük ·a háíóza1 szervesen. beleépült a vállalatok életébe,
·~
L.•nak az egyes kerületek a szakfelügyelő a vállalat egyik vezető kádere.
rendszeresített, gyakorlattal Legfőbb feladatunk, hogy megjavítsuk a szakmai

.-

--

--

--

Az értekezlet végén a Gyógyszertári Központ
vezetés az ellenőrzés színvonalát, a.- minőségi
szakfelügyelője
ígéretet tett, hogy a javaslatokat
munka' mielőbbi teljesítése érdekében .. Maga a
a
Gy.
K.
rövidesen
el fogja bírálni. Amelyik valő
vizsgálati jegyzőkönyv csak főbb szempontokat
ban
alkalmas
·a
jobb
lebonyolítá;1d, de a legfontosabb a. ~yógysze~tár~k és a gyógY,~ sára és a minőségi gyógyszerellátás
munka
megjavítására,
azt
szerészek egyéni munka]ának e!bJrálasa és megsegielfogadják
és
felhasználják.
Beszédét
így
fejezte
tése. Tanácsolja, hogy állandóan fejle~szék a gyógyszerészi technológiát. Sok. helyen meg a IV. gyk. be : - Szakfelügyelő kartársaim beszámoltak az
technoiógiáját sem tartják be --ezért kel! tu~á elért eredményekről, de rámutattak azokra a nehézsunkat felújitani, l!ogy mire az y; gyk. megJe)em~, ségekre is, amelyek~el me~ ~ell küzde;ü. De ..a
Jegalább a IV: gyk. technológiája álljon tisztan tárgyi és minden egyeb nehezseg és akadaly Jegy~- .
előttünk . . . A szakfelügyelők komoly kádermun- zésére a minőségi munkáért folyó harcunknak szakát is végeznek, hiszen. az eü. miniszte!i utasít~ mos f~gyvere van. Egyedül az a fontos, hogy ezek
értelmében fontos síerepük van a gyogyszertán a fegyverek jó kezekbe kerüljenek, _hogy a harcot
vezetők kinevezésében. De ehhez ismerni ·kell ~z teljes egészében megnyethessük. Es__ ha cselekeembereket mert a szakfelügyelők felelősségén IS deteinket megtöltjük szacialista tartalommal, ha
múlik, hogy . kik . vezetik .a patik~k~t .. Toyábbá · az elért eredményeket további eredmények kiindulóaz a törekvés, 'hogy a gyógyszertan vtzsgai1lto~ pontjának, a felmerülő nehézségeket harcunk egyne váljanak formálissá: eb~e~ selJI hanya~olhato egy szükségszerű fázisának teldntjük, lényegesen
el az egyéni mupkate!JesJtrneny . elbtrálása. megrövidül az út a kitűzött cél eléréséhez. Ennek"
A továbbképzés feladatait abb_an _látja; hogy a~ a harcnak legyenek zászlóvivő! szakfel~gyelő kar.
eddig pizonyos mértékig eln_Jeletl stkon .m?zgo társaim ! Szávai és tettel,. akarattal es elszánttovábbképzést - hogY,af:l tudJ_~k ~akorla~J stkon sággal, felvértezve a tudás és az ideológia győzei'
· is megoldan~. Az admmtsztráct?s tulter~e~es ~e~; mes fegyverzetével, buzdítva a Iemaradókat, példa"
szüntetése . pedig tsak az :g~s.z . adm~mszt;.aclO . ként állítva az élenhaladókat, egy pillanatra sem
alapjában .. történő. I_eegyszerusttesevel ... er~eto ..ei. hátratekintve meg ne álljanak,· hanem . m_iudig
Erre. kérnek komoly pv asiatokat a szakfelugyelok- . csak előre, előre, hogy a kezükben tartott zaszlót
től
a gyógyszertári dolgozóktól. Beszélt .szak- minél hamarabb kitűzhessék az épülő magyar ,
köeyvtáraink hiányossá~áróL A jelenlegisz~~köny szacialista gyógyszerészet szilárd építményének
vek nem adnak elég tamoga~ást _a szakfelugy_~Iok homlokzatára,
munkájához. Egyelőre még mncs Is.~l~g szakko~
vünk -főként a gyakorló gyógyszeresz munkaJa
megj~vítására. Minden .alkalmat felha~_ználnak;
~hogy a Szavjetunióban megje\e~t sz~k~on~yek~t
lefordítsák. Válaszolt a felszerelesi eszkozok htanyaról elhangzott panaszokra is; Megkén:lezt: .:--megA Cholin Chlorid
tettütik-e miqdent, hogy · ezeket. a ~tal}yokat
kiküszöböljük~ A felesleges Jelszerel~sL targyak
Hepatitis epÍdemica (járványos májgyulladás
eset!tg olyan. gyógY,szertárakba . ~erultek1 áhol . vagy Botkin-féle betegség) a háborúkban szerzett
azokat nem is tudjak felhasználni. Felhtvta . a tapasztalatok szefiut önálló j árvány os megbetegefigyelmet <~rra,hogy a.decen~r~m; a_me!y,e~y megye dés, amelynek kórokozója : vírus .. ?>- virus-fert~zés
vagy a főváros gyógyszerellatasát.. mtezi, me!Jnytre • mellett bizonyít az, hogy a betegsegben nem Sike.
fontos murikaterület .a szakfelugyelő . szamára. rü!t baktérium kórokozókat kimutatni és hogy
Amelyik gyógyszer szemre azt mutatja, hogy nincs a tojás· embrióban való tenyészet kisérletileg
rendben·, azhizsgáljuk rneg álaposa~ban. De legyen .átvihető, s az így meste.rsé_&_ese~ fertőzött. egye.de~en
gondjuk a szakfeiügyelőkf!ek arra ts, h~gyan van jellegzetes májgyulladas JOn letre. ~ v1rus atyJteellátva gyógyszerrel · ;;t gyoQ'?zert_ár. Nt~ csenek-e lének rnódja még kellő~~p~en nel? ISn_J~rt .. Le1rtak
nem szűkkeresztmetszetu htanyctkkek~ •: ,Leg• víz tápanyagok és tej utján teqedt_Jarvanyokat.
közelebb már magisztrális gyógyszere~et IS mm~a Ki;érletben a szájon keresztül is átvihető betegek
vételeznek. Az értékelésnél, a htb~hatarokon ~elul, ürülékével, vagy vérsavójávaL A májbetegek kezeniindif Vegyük ·tekintetbe :_azt ts, .hogy J?liY~Il lése a multban fektetésre és diétára _korlá~ozódot!.
körülmények között dolgozik a ,gyogysz~:resz: :A A diéta szénhidrátdús és zsírszegeny etrendbol
munkafélt~teleket azonban csak annak fef!l}tart~á: állott. Acut hepatitis-ek (heveny májgyulladás)
váJ' vegyük számításba, hogy ~ ~etegnek JO gyogy- esetében kemoterápeutikumokat is alkalm~zta~,
szert kell kapnia. Elmondta vegul, hogy_~zV;;gy~; de ezekkel az elért eredmények nem yoltak ktelégia nyomdában van és•. hogy a. s:zakf_elugyelok, l? tőek. A klinikusok és a kutatók _ftgyelme oly~!! .
munkáján múlik az uJ gyk. eletbelepése. f<adar anyagok felé fordult, melyek kifeJe~~t~en a maJ- ·
Tibor dr. (O. E. ü. Sz.) rávilágított az. új mlmk~: sejtekre gyakorolnak hatást. A majluvonato~on
verseny.· célkitűzéseire és enn,ek kereteben .. a+ ljl 'és telítetlenzsírsavakon kívül az érdeklődés rumdegészségügyi szem! életre•. Felhtvta. a . szakfelugye!o- inkább a kéntartalmú aminosavak minf- rnethyket tíogy magyarázzak inega gyógyszertár1l:k~an, onin, cystein, - továbbá a. Iecithin egyik alkotó
hogy lényegében mi a célja,rendeltet~se a ~zoctahsta ré.sze a cholin felé fordult.
.
. .. .
egészségügyi munkaversenynek, FIQ'eljék, . mert
A· cholin kémiai összetétele : tnmettloxtetJInem· utolsósorban tőlük. is függ, .mtként fog az ·. ammoniumhictroxid.
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kal sikerült csökkenteni, a készítmény a hatóanyag me !lett íz javítóként méiet. és Citrol11savat
tartalmaz. A kávéskanálnyi mennyiségben (kb·~
5 g) l g Cholin Chlorid és 2,5 g méz van. A méz
nemcsak ízjavítóként, h·anem bizonyos méftékben
mint adjuváns is szerepel. Ismeretes, hogy a .méz
nagymennyiségű glykozét és levulozét tartalmaz
és így gazdag szénhidrát tartatmánálfogva gyakra~·
alkalmazzák májbetegségek esetén~
:
:':dagolás : a kezelés kezdetén naporita cseppmfuzwt kap a beteg, melyet 3 x 1-2 kávéskanál
~9lutio . perorális alkalmazásával egészítenek ki.
Osszesen napi 3-8 g Cholin Chlorid adandó.
Sdsonyi l stvdn

Beszámoló a Gy{lgyszerész Szakcsopol"t
1953 január 9-i előadásairól

L előmozdítja a foszforUpoidok képzödését,
'2: serkenti a szervezétben az acetylcho!inc
•

.

. •''.

.

anyaggal töltöttámpullát, ,ffiáj.Í pedig a Íiszta a!"pul!~t'. _ ~~ilánkszenny~ző~és i~,· melyet~ 1 : ÍOOO texap~n~S mosá~s-ai
- -- _
-_ , A talált -·mennyiségnek _egyr:znie ke-ll· az-· arnpuHara raut JOl-el lehet tavohtam.
Prucsal- Ottó: Miért 'okoz néha a házilau gyártott
mennyiséggel. Gon4osan ellenőrzik'.az injékciók pH-ját_ i~,
dextrose hi~egrázást? A nátr. citrát:-ban miért eképződnek
amely általában ·pH_= -5~7- közőU--szokntt:-_lenni. A -vizsgala tót ·koloriroetriásan. ·vagy elektromos- úton végzik. Igen flokulusok?_ Hogyan valósitható meg steril oldatukhoz

t ori: tos, hogy az injekciók izotoniásak legyenek._ Tehát I_l:leg-

használt üvegek tömeges kirnosása a legracionálisabban?
Nepper Sándor, af egyik előadó ·válaszolt a ·feltett
határozzák az oldatok fagyáspont-csökkenését Beckmann..
kérdésekre. UIItraibolyasugarakkal kísérleteztek, ez azonban
hőmérőveL A hatóanyagtartalmat kémiai, vagy·._biológi~i
úton ellenőrzik.__ Kémiai vizsgálat lehet titrimetrias, gravt- nem_ pótolhatja a szükséges sterilezést. A tindalozást ök
sem tartják megfelelőnek és ~csak olyan esetekben alkalmetri~s, polarimetriás,- kolor.imetriás, -az anyagtól függően~
mazzák, ha más mód nem áll rendelkezésre (pl. novokain
-A fizikai-kémiai .módszerek__ alkalmazása _mindinkabb- elő
és adrenalin, glukozidák, anyarozs-alkaloidák)._ Kutatások
térbe kerül. A megenge_de_tt elt~res ±3%. _A biológia~ _elJ_en,
folynak a baktericid anyagok szélesebb körben történő
örzést-élő.állaton vagy. túlélő,_ izolált-állati szerven végzik.
Hibahatar ·±20%. , NemZetközi standarctra állítanak be, felhasználására. --A szálasság ·oka· nem az oldatok helytelen szűrése, hanem az ampullaüveg szennyezettsége.
házi standardokat .készítenek. Trombofort;- digitalis lan a taAz ampullák tisztítása még nincs teljesen megoldva, ez az
növekedési hormon stb-re. nincs nemzetköZi. standard.
Ilyenkor -házi _standardokat all_raln;taznak;, A -stetilitás-t oka annak, hogy_ szálak, üvegszilánkok figyelhetők meg.
ply módtm- ellenőrzik, hogy a mintát steril ~asteur-piJ?ettá- Remélik, hogy az új gépek segítségével ez ·'a kérdés. teljes
megoldást nyer majd.- Barna ampullákhoz, leforrasz-tásukval3-f~le táptalajra oltják ki, 7 napig ~8°-os termosztatban
nak ellenőrzésére is metilenkéket használnak és eddig nem .
tartják: Ha zavarosodás keletkezik, ----a-: vizsgálatot _több
tapasztalták, hog-y nem lehetne,_ észrevenni á sérülést az
min.tával megismétlik. Ha a készítmény flem steril,- a.;S;zeny:Dextrose kellemetlen_ mellékhatásának
/ nyező_ baktériurnűt ki-tenyésztik- és megt:tatározzák:_ -~z~~e:n ampullákon. a_ vizsgálato~on kívül az anyagnak megfelelően__ spectal!s_ oka a pirogén anyagok, melyek frissen desztillált víz alkal~azás~val küszöbölhetők ki' a legjobban: Az üvegek
viz-sgálatokat is végezfi-ek : mellékhatás, '· toxicitás, _szárazkimosasa alkalmas segédanyagga1 1 mechamkai úton történanyag-tartalom, hisztatninra, valamint fajidegen fehérjére
het.
.
törtenö Vizsgálat:,
·
. Fekete Balázs dr. a' másik előadó: A kési injekciós
MOzsonyi Sáhdor dr: -prOfesszor .ho'zzászó,Jásában· Ha- oldatokat minden- esetben megnézik állatkisérletekkefge~tli j ;ív. os dr.-nak azt válaszoltaJ hogy a felvetett-problépirogén hatásra is.: Vizsgálataik szerint a merfén és más
mák nagy-tésze_ mego}dástnyer·_majd az V. gy'~v. megj_elenésével,_ aqti -_ az- injekciókészítésre_ vonatkozóa·n _ -részletes ilyen kémiai anyagok nem közörnbösek, mert szövettani
uta:sításoka:t -act. Felhívta a figyelmet az injekciókészítés és egyéb krónikus elváltozások figyelhetők meg -hosszabb
adásuk után.
fönpOSságáTa és figyelmeztette a. gyakbri~-gyógyszerészeket
Kedvessy György dr. befej-ezésül összefoglalta azokat
a könnyen elöfor~ulható. cserékre, :_~évedésekre. ___ -_ . . a főbb követelményeket, - melyeket a gyógyszerésznek
Csipke Zoltán ·ar. fog1alkoZotf az aszepti~i;ls-' gyógyszefkészités -gyógyszertári vonatkozásaival. Fontosnák -tar~j~ szem előtt kell tartania injekciók készítésekor (tisztaság,
deszt. víz megfelelő volta, szálmentes szűrés stb.)._·Ha a
injekciő_S Vonalon, a gumisapkák- bevezetéséta-gyógy-szertan
gyógyszertárban -_nincs- frissen desztillált víz, célszerű
injékciók_észítésnél_ is.
-, ·
· ·
·
arnpuliában _vagy üvegben levő steril vizet ()>aqu. bisdest.'
steril.<<) használni. - lzotoniássá tétel kérdése megoldást
nyer az V. Gyógyszerkönyvben a nomogrammo~kal.
A Gyógyszerész Szakcsopo:ri injekciós
(!. l(arlovitz ismertető közleményét: A Gyógyszerész

előadásainak

1953. ja11tiát · 30"i vitája

1951. 157. oldal.)

Hiányosság, hogy a gyakorló gyógyszerészek részéfől
igen kevés felszólalás hangzott el, pedig a szakmai munkaAz _i 953 Január ·g.:én · tar-tűtt.előildásokat nem kö_vet::.
megjavításhoz szükséges a tapasztalatok átadása és- ezek
hette- megfelelő vita ai_ idő előrehala\iöttSága· miatt. --l(edrévén az esetleges nehézségek feltárása.
vessy _GyQrgy dr._ vitavezet~-- bevezetésében kiemelte _az
Szepesy Angela dr.
ihJekciók készítésének fontoSságát a gyakorló_ gyógysZeréSZ
száritára is.· Éppen ezért tűzte 4,-szakCs_9port-.ezt a kérdést
újra .napirendre._
_- _ ·. -- _ .
"__ __ Abonyi:. László_-_ két _ ._kér~ést intéze~f: _az előadóhoz :
A gyógyszerkönyvi bizmut-vegyületek
mfért ne·m áHafáiiöS__ az .ariipullák- etOSZignáláSa? Ez sök.
tévedé~ akadályozhatna meg. M-iJ_yen-. mértékű_ az· ultra-.
meghatározása mikroib-olyasugaraK -stétilezö hatása 'és: yan~e. erfe_.ifodalmi_ itdat?
és félmikro-módszerrel
-Vastag Oábor--_di. .:_A magyar· gy~r1par .körében igt:n.
e~ terjedt sterílezési mód a. tindalozás, -pedig,_-teljesen· hely_~
A szakcsop·ort január 30-i elöadóülésén Rózsa Pál dr.
telen~. Ugyanis ennek célja\ az len_ne, _bögy a két sterilezési
tudományos kutató, a gyógyszerkészítményekben levő
idő_ ·között- _a· bakté~iumok vegetatív .alakja- kifejlödjön
és ~z- a rriásódik sterilezésset aztán- elpuSztítható tegyen. bizmut meghatározásokra két módszert ismertetett, amelyek
Azonban·. ah"hoz, hogy a- spqrák- _kifejlödh-essenék,_- t~ bb-. közül az egyik mikro-, a másik félmikro-eljárás. Az- íJjabb
tényezö'·szükséges (víZ, -niegfelelő- pH és- hő, :de kűlönösen - meghatározási módszerek kidolgozására .azért volt szükség,
mert a Ph. Hg. IV. gravimetriás_ meghatározását, amely
a_ tápanyag jelenléte)._ Tindalozni tehát -csak ott lehet,szerint az izzitás után visszamaradó- bizmuttrioxidot
ahol-.a -többi-o tényezők mellett a-megf_elelő_-táptalaj-is a bak-'
tériilm -i'ert.dd!tezéséte áll (pl;· máj'készitmértyeltt); :·Szám os mérjük, nagymértékben befolyásolja az alkalmazott hő
oly-ari anyagról,-_ amelyrőLeddig azt-hitték, hogy· .a -hő hatá-: mérséklet. Az eredmények így nem rrtinden esetben kielé,
sára bomlanak, m~ már ·megállapitották, hogy _megfelelő' gítőek.
A mikro módszer alapja, hogy a sztanrio-vegyületek·
körülmenyek közöt-t-hővel-is :steri_lezhet_{)k {p_l. novoJ<:ain).
könnyen oxidálódnak sztanni-vegyületekké és mint ilyenek
~ Ah of azonban ·mégsem lehet a -_hővel.-sterilezni; ~okkal' célerélyes redukáló szerek és a Bi só ·oldatából fekete fémsZerűbb · steril szűrést . vagy- -kémiai -- sterilezést _(merNn,
bizmutot választanak -ki megfelelő körülmények között.
triklórizobutil alkohol stb.} használni. _-.
-_-'~- ',
- Dávid -Agoston-::· -Ragettli ·előadása- véleménye szertht ~Lúgos oldatban először bizmuthidroxid keletkezik, amelyet
azért' volt jó, inert gyakorlati problémákat tárgyalt. Cél- ·Seignette-só segítségével viszünk oldatba. A nátrium--.
sztannit hatására kiredukálódik a fémbizmut A redukciószerli lenne annak -az is_mertetése is, miképpeg:·lehet k-iszámitanj .az izótOriiássá.- tevő ·anyagok mennyiségét. . _--__ _ hoz· szükséges sztannit oldatot ex tempore állítjuk elö. _
Zalai. -Kdroly _ dr._~·,_Mj: __a_2:é_Q_l5-_a_:?-IJQ?-_k;"h_ggy_::a _gyá~ipa'f -.A reagens 10% tartarátot és 2% ón (II) klorid.ot tartalmazó
20%-os káliumhidroxid oldat. A leválás akkor tökéletes,
nem tudja -kiküszöbölni··a -szátmentességet?· - _K(}los P,de_-fir.: Barna--ampu1lák-sértetlenségének elli:~n-. ha a közeg hőmérséklete 50° C, és térfogata 25 1111. Lényeges
őr_zésére -. · mit használnak;--- me rt itódalmi- _.-adatok ---szerint -- ·követdinény, hogy a bórkősav fémmentes, az ón (II) klorid
pedig p. a. minőségű legyen.
a_ tnetilenké.J!;-erie -a_- célra- nem :megfelelő. Helyette j Qbb
A fém Bi kiválása után vis~zafolyó hűtőnek tölcsért
4%~os: fluoreszcein alkaJma~ása, ~--Igen -jele_ntős :~z: .üveg.,-.
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A GYÓGYSZERtsZ
'--~---<;tllmlmazva-a

reakciós elegyetegy órán át vízf.fftdőntartjuk
'-hogy a csapadék-tömörüljön. Az öSszetömörült csap·adékot
G 3-as Qvegszfirőre gyüjtjük és először a folyadék tisztáját
öqtjük a szűrőre, majd annak utolsó részletével magát a
csapadékot, amelyet meleg vízzel, majd- 3 x 3 ml kálilúgtól
ledesztillált alkohollal kitnosúnk. A szárítás 105 · C-ori·
egy órán át történik.
.
.
. ·
A »Bismuthum subnitricum« Bi- tartalmának riieghatározása.a fent_i módon. megvalósftható. A szerves kötésben levő bizmut kés~itményeket .azonban _először el- kell
roncsalni és az igy szervetlen kötésbe jutó _bizmutot lehet
meghatározni. A roncsalást tömény kénsavval és salétrom. savval v~gezzük. _
.
.
A félfnikfo-eljárás 1-2% pontossággal végezhető el,
_s igy a"gyógyszerkönyvi bizmut-készítmények- Bi tartal'ffiának- ·meghatározására rendkivül alkalm<rs.
· -- ·
/ -~A- bizmutnitrát oldatából a bizmutfoszfB.t -alakban
k.vantitative leválaszthat(l. . A bizmutfOszfát .-csápadék
szabályos só, amely sem izzítva, sem a levegőn nem változik
és jól- szíirhető. Sósavban és· kénsav ban- oldódik,_ ezért
klotid és szulfát jelenléte -zavarólag hat.· A letsapószert
_a forrás l}őillersékletén -fölös -mennyiségben adjuk az oldat
_]1oz (hogy a reakció a tömeghatás törvényének megfelelően
, ·egyirányú legyen)· részletekben a helyi túltelítettség meg.;
gátolása céljából.
---___ A O,l mg pmltossággal bernért anyago t mCrőlon'lbik.:.
ban 100· ml-re egészítjük ki, majd ennek aliquot résziet~it_
._50. ml-es lombikba mérjük._ -A lyukas óraüveggef-Ief~dett
·forró- oldathoz ml-es fészletekben- adjuk a leCsapó _ szert.
A:keletkező- csapadék kezdetben pelyhes, majd kristályossá
válHc 24 ó.rai_ állás után kékszalagos- 589-es Sztlrőpirpírra
gyajtjü~. A csapadék mosását 25 ml forró és 25 ml hideg

vízzel- végeztük, majd egy___ órán· át 100°- C-on···s ~~~~~~~végül pedig- izzítjuk (a szíirőpapírt · csipesszel n
és csúcsával felfelé helyezzük a tégelybe).
lehíitjük és kihtlh~s után mérjük.
_
_
__ ,
A továbbiakban egyes készitmények tárgyaJására ·
tért át az előadó ismertetve a különböző gyógyszerkészít,. ·
m·ények meghatározásánál követendő eljárásokat.
A )!Bismuthum subnitricum«-ot, ill. »Bismuthum tannicum<<.:.ot-:10%-os salétromsavb:in- -oldjUk -150 ml-es hengef--,
pohárban és szekunder amtl}.oniu.mfoszfát oldattallecsapjlik;·:
A )!Bismuthum oxyjodogallicurrt<<-ot 150 ml-es henger- pohárban 5 ml 5 n salétromsavval öntjük le, majd egy.csepp hidrogénhiperoxidot adunk hOzzá. Forralással elűzzük
a_ jódat, hogy ~jodát keletkezését rnegakadályQzzuk, majd:
50 ml-es térfogatban az ismertetett- módon--végeuük a
lecsapást.
.
»Bismuthum· subsali-cylicum<( :esetében- a készítményt;
először a -szalicilsavtól111entesítjük. 5 ml 5 n- salétt_,()msav
hatására szabaddáválik a szalidlsav,-amely 3 x 5 ml-éterrel
ki rázható. Az ~teres részleteket ·üsszegyüjtjük és_ salétrom- ·
savval- visszarázzuk. A salétromsavas i"ázadékoka:t egye.;._
sitve a fentiek szerint járunk el.
,
A )>Blsmuthum- tribromphenyl.«-ot rázótölcsérben
salétromsavban oldjuk -enyhe melegen és 3 x 5 ml klo,roformmal kirázzuk·a tribromfenolt, majd 2 x 10 ml salétrom-.
savval visszarázzuk. A savas oldatokat vízzel 50 ml-re
kiegészítjük_ és a továbbiakban az iSmertetett módsÚr
szer in t j árutik el.
.
Befejezésül megemlékezett -az· előadó. a Winkler-féle
bizmutoxiklori_d súlyszerin-ti meghatározásáról: is, amely
módosftott · formában titrimetriásan is ~lvégezbet~'L .. ,_. -

Fischer Györgyné·

A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ MŰHELYÉBŰL
A

~"Syrupus

· · ·

hypophósphorosus
·.
· l

co~positus"-ró

Tudtommal-az\r. gyk, elÍér· a hip-o~oszfitos szú;Upnál
'f
1 kt' t lk 1
' át 'l
1,
,
_a ·.err o. a a
a a_rnazas 0 • 'Va osziniileg azert,- - mert
nagy.on -ritkán lehet szép ferrolaktátot kapnL _. · _- ~-:
- ·
·. A IV." gyk. is óvatosságból kristályos ferrolaktátot
Jr elő, rnert a kristályos tömeg kevésbbé van kitéve a levegő
oxidáló hatásának, mint a finom por, amely laza volumenje
között is már nagymennyiségíi levegőt _tároL Volt_ id_ő,
amidőn- csak< majdnem_ -egész -barna ferrisókkal telíte-tt ·
Balás kartárs megállapítása, mely szerillt.az_ oxidáló-_
ferrolaktátot lehetett kapnL Pedig ebbőL is lehet szép
dott vas(Il)laktátból is készíthető világos szirup.- helyt'
hipofoszfitos sZirupot késziteni. Az- eljárás- a következ{):
álló. Nem értek azonban egyet Balás· kat:-társsal a -ferrum
Jemérjük --a ferrolaktátot,·--a c-itr_Ori:isava-t -és a víz ,-lfs-át;- reductum-ot _illetően,: mivel a ferrum puJveratum-ban
kg-jár-a számitva 1 g redukált jelenlevő _csekélymenúyiségii szén a· reakciót kataliZálja.
hozzáadunk a
vasat (a
. rniatt
Véleményern szerint a vas(II)kloridos megoldás, ·-rit-ivel
..

~

A korszera gyógyszerk(inyvek ;ma. ±örekSJOenek1 hogy
galenusi készitményeik egységes. összetételi! és minél hatékony<ibb alapanyagokból készüljehek;-A hipofoszfitos szirup
hatásában a kétv-egyértékű vas jelentlis szerepet .játszik.
Gondoskodni kell tehát, hogy a vas a szi~upban változatlanul
kétvegyérte.'kií maradj._Dn. Amint B. alás. k. artá.rs, is elismeri,
a vas(Il)laktát könnyenbomló, oxidáló vegyület1 -a belőle_
előállitott szirup vas(II),tartalma tehát.ingadozhat. Ez"az
ingadozás már a_ készftmény szfnében is kifejezésre. jut. ·
Vas(II)laktáttal te_hát a fenti követelmény není érhető el;._--

:.~~ez~z:e:l~~~1~~~~~~;]~~~~~~~~~·· · ·a~k(éitv\eigl.yértékíi

·előál.lítható, sokk.al egyszerab b. EzenkiVül ·enn.ék az _e11árásnak a beyezetésév~l. kiküszöbölhető a gyógyszertárb6I egy
vegyület _nlás
pár perc
elav~lt, l<'önnyen -vasat
bomló,tartalmaZó
vegyület, amelyet
célraalatt
alig-

használtunk. ·
~

·

,

- , -

: Eltartás szempontjából is sokkal előnyösebi) a vas( ll)szirup; Néhány évvel- -ezelőtt sokat foglalkoztam
a hipofoszfitos szirup előállításlinak és eltartásállak kérdé.,.
sével (A Gyógyszerész i948. 16. sz.), és megállapltottam,
hogy a vas(ll)kloriddal készült szirup ~szlne, világos hélyen
tartva nem változik; Vizsgálataimhoz--a szirupokat külön-..
böző módon készitettem el, a nem kellően tisztitott cukor
zavaró szfnét pedig a hatóanyagok oldatának hozzáöntése
előtt orvosi szénnel elszíntelenitettem.· A vas(ll)laktáttal
készült szirup -sárgásbarna, a vas(If)kloridot_ tartalmazó .
csaknem szín.telen lett. Szirupjaimat -két -évig tartottam·
világos helyen. Ez idő alatt a IV. gykv. előírása szerint
készült szirup sötétba_rnára :változot~, mig .a vas(U)-:kJori,dos;
alig észrevehetően lett sárgáSabb_ árnyalatú~
Ez azt bizonyítja, hogy a szii"upban jelenlevlHnvertcukor, valamint a fény redukáló hatása vas(Il)klorid.
esetében teljesen érvényesül, de a vas( Illlaktát oxidáiódását
nem-gátolja. Ezek szerint tehát-nemcsak a Vashatás,·hanem

:.: ........ :L.

c

vivőszer-

kis ·t:éS'Zletére- szórjuk1 azzal gondosan elkeVerjük
s csak azután adjuk hozzá a többi atkatrészt. Azonkívül
hem elég; hogy_ amozsárból ütögetéssei rázzukki-a kártyára
-a port,_ hanem a mozsarat kártyával is ki keJI ~~parni
h9gy a finornan -beletapadt részeket is rájuHassuk az oSztó~
kartyára.
~
·
Albisi Ldszló
szakfelügyelő (Komárom _ megye)

Tára .n:telletti problémák
A február 24-i szerkesztőbizottsági értekezleten Tolna
megye megbizottjának előterjesztéséből:
- Elősz-ör rá kelL illutatnom arra, hogy a komoly figyelRecepturai problémák
met·kívánó recepturai munliában nagyon zavarja a gyógyszerésztaza körülmény, hogy nincs· elkülönítve a betegektől, ·
A közelmult hónapokban az OKI által folyamatosan
akikzavarjákmunkájában.Sokszorhangosak, türelmetlenek,
vizsgált magjsztrális gyógyszermintáknál előfrrdult, hogy · elvétve gorombák. is, amikor a gyógyszerész a vény ·megalkaloidtartalmú .belsőleges peroknál a vizsgálat- kevesebb
ismétléséhez szükséges új(lbb orvosi aláírásra hívja fel
hatóanyaget ,talált, mint amennyi á receptre fel volt írva. figyelmüket és a rendelkezésről udvariaSan tájékoztatja
.Minthogy ismétlődésekről-volt szQ-, és a gyógyszert készítő
őket.
·
kollégák.megbizhatóságához és lelkiismeretességéhez kétség
. Megyénkben ·több gyógyszertárban alakították már
sem férhetett, -gondolkozni -kezdtem} hogy -merre kell itt át a táraasztalokat, ah_ol a gyógyszerész nyugodtan, csendben·
a hiba okát keresnem.
dolgozik az üvegfal mögött, a be-tegek oda -il em látnak be
Amikor- a . -kartársak problémájukat- ·eimondOffák,
dk
'
eSZembe J· utott, hogy évekkel ezelőtt már-teilátkoztam ezZel~- és -nem i egesíti ő et, hogy a gyógyszerész meg mindig·
k
nem az ált~la hozott üvegbe .méri a gyógyszert.
a- -problémával, ami or két budapesti -gyógyszerész-- in.tést
A sok recept közül nem egy okoz fejtörést a recepkapott az 01-(I-tól, mert a megvizsgált gyógyszermintában
t' ·
k R E
··
· · · ( o o1 B.
b •t
az előirtnál kevesebb: kodeint, ·metve sósavas etilmorfint
anusna : p. xtr. opll cg vzgzntz g ,20_;, zsm. su nl r.
gta 5,00 Mfp. div. in dos No. X. A mnzsár falához tapad~
találtak. A kollégák biztosak voltak benne, -hogy ·a,_ rendelt kártyával lekaparva- darabos, ·nehéz egyenletesen elkeverni
és elosztani. 1-2 csepp Sp ir. conc. hoZzáadásával. máris
mennyiséget igenis :bel etették .áporokba, ezért nem értették,
t tt k t
d' t 'lk
t ,
th t'
hogy mi történhetett._ Az·ellenmintákat akkor-·megvizsgál
tam.Schulek professzornak éppen azidőtájt publikált-alkalo- - megszün e ü -a ~pa as' j o . everhe ő es- osz a o a por.
ida-illérési ~ljárásaiva1, s· valóban csak 76--25%;.át,. illetve
A bórsav Porítdsdról mái- i:őbbször olVélstunk szak77 ,39%.:át találtam annak a mennyiségnek, aminek .benne lé\punkbart i.s. Mi -a kristályos bórsavhoz 1 o/0 alkohűlt
kellett .. volna lennie.
_
.
· adu!].k, eldörzsöljük, szárítjuk és szitáljuk. Igy pót-olju~
,Először ·a kézimérleg- pontatlanságáfa gyanakodtam, ·a hiányt.
•
de itt riem találtam hibát. Azután kikérdeztem· az érdekelt
Az elhasznált alkohol mennyiséget a laboratóriumi
gyógyszerészeket,(hogy miképpen. késZitették el ezeket könyvben számoljuk el. A technikai minőséga borax és
a porokat. Igy Jűttem rá,_ hogy a -hibaforrás ·az -elkészí-tés:- keserűsó okoz gondot a gyógyszerésznek. Csak ilyen mirtő'
módj_ában van, s ha a kar_társak nem -akarnak. hasonló ségű árut .szállítanak a decentrumok. Faragó Sándor- fő:
kellemetlenségbe kerülni, szívleljék meg az itt elmondan- :gyógyszerész k3.rtársunk 1952. Il. sz. >>A Gyógy'szerész<<-.
dókat:
.. -·
· bén ugyan megnyugtatja a gyakorló gyógyszerészeket,
hogy ezek az anyag-Ok felhasználha!ók, de a gyak9rló
A szóbanforgó vényen a következők· vOltak :·
gyógy~zerészek mégiS idegenkedve adják ki a gyermekszáj
L-recept:
_ .
. ecsetelésére rendelt bóraxos glicerint Szaksajtónkban a
»_Gyakorló gyógyszerész műhelyébőlí< eim alatt kartár_saink
AethYimorphin: ·hidrocllloric. '
által felvetett és össZegyűjtött tára melletti problémák
Natr. hydro·carbonic~
·a tolnaihegyei táráknál is_ előfordulnak. A munkaközösDiv.- 'in.- d-os.---X-:
ségek; szaksajtónk munkatársai talán nem is gondolják,
2; recept:
milyen nagy segitségére vannak ezek Ieközlésével az egyedül
, Codein hydroch,or.
dolgozó gyógysze~észnek. Kattársaim egy kis bro~rában
Sacchar. alb~
összefoglalva .szeretnének tájékoztatást kapni az őssze
Div :. -in dos. X~
férhetetlen gyógyszerekről.
A kartárS ~-az első reCeptet úgy késiítetté e], högy a ·
A le~nagyobb -probléma, hogy kevés vidéki gy'ógy-sósavas etilmotiint -belemérte a mozsárba, tászórta- a szertárnak van fíithető-- laboratóriuma. cA lelkiismeretes
-temért- nátriumhidrokarbonátot és :el dörzsölte, majd a és felelőssége tudatában dolgozó g)ró~yszerésznek sok dolga
mozsárból- kártyára öntve a .porkeveréket, . dividálta. van~ laboratóriumban is. A beérkező·gyógyszereket azonosA kodeines porral ugyanez történt.
.
_
ságra meg ·kell vizsgálnia. Nem elégséges, hogy a zacskón,
Mindkét esetben nyilvánvalólett előttem_,_ hogyahiba _ üvegen feltünte.fett"vizsf!álati számot vezeti be a vizsgálati
az ·összeinérés sorrendjéből-.adódott..-:A kisrnennyisévű ·és rlaplóba, mert ezzel felelőssége még -net:n csökkent. A vizsgáeléggé tapadOs alkaloiddt a mozsdr bels6 -Zomándalan felülelatokat gyorsan és jólKellene elvégezni. Nagyon sokmunka_.,.
tére feldörzsölue,--az ott megtapadt s. az ·fgy előálló veszteség
többletet jelent, hogy a deó:mtrumok ugyanazt a gy-6gymutatkazott _-meg ,az ellenőrzés sotdn. Miyel!:!!ztos akartarn szert sok apró tételben _e?"pediálják. Sokszor 10-----::-15 üvegben
lenni 'a dolgomban, mtndJ.·ét vényt -megcsináltam igen és zacskóban érkezik u~yanaz a g)rógyszer, ami anyit
pon,tosan leniért anyago~kal -Icétféleképpen: először úgy, jelent, hogy ugyanabból. az- anyagból 15 azonassági vizsgáahogy azt -a két gyógySzerész~készítette, majd ·úgy,· -llqgy, latot kell végezni, mert mi a biztosíték arra nézve, hOgy
először a nátriumhidrokarbonátot,. illetve a-cukrot mér~m ·"nem a -_to. zacskóban akadunk ·gyógyszercserére. Lassítja
bele a inozsárba, erre szórtam rá- óvatosan az alkaloidá_t, a -V:izsgálatok el_vé_gzését a kevés vizsgálati eszköz. A sok
-majd gondos-eldörzsölés után -kártyával Isapartam ki a
mosogatás, szárítás _időveszteséggel ·jár.
- port a mozsárból és így osztottam el.
Szakcsoportunk hivatalos lapja »A GyógySZerész« hónap
:Nem_ kfv,tínom _itt r-ész1ete2:11i_ a _ _vi~sgálat _m:~netét, ról_ hónapra mindj ob bán várt olvasmánya a gyógyszerészCsak ázt effilftem meg, hOgy-ai elsősZámú: vényriéi helytele-- nek. Po1itikai jellegű _cikkei nagyban hozzájárulnak a tuda-:
nül_ elkészítve 71,35<}~-ot, helyesen 96,35%-ot, a második tos; ·szocialisfa gyóJ?:jszerész nevéléséhez. A baráti népek
vénynél_-76.19%,- ílle't'(e- -98,62~fo-ot találtam, tehát .olyan gyógyszerészeinek életével, továbbképzésével -~s _szakir oértéket, amit az "OKI is -megfelelőt:Je}{ fogad el. __
- dalmárlak -ismertetésével foglalkozó-· -cikkek bővftik ·tátóNem· felesleges tehát az_ a, t~mács a ·_kqrtársak t:észére, körünket. A gyakorló gyógyszerész· Íilűhelyéből; hogyan
a_:z; alkalQidá.t:-rnindi!;i a ~oz~árba- e.I4zőleg belemért foglalk?Zzurik a hallgatókkal a tárá~ál;_ Szemelvények
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J.. GYÓGYSZER:e5Z
elj gyógYszereink ·ismer:...
tetése; termelési értekezletek ; _ vizsgáló-laboratóritimi, ·
technológiai, gyógy,:növényeinkkel. kapcsolatos közlemériyeK
-a továbbképzésre éhes gyógyszerésznek legkedveltebb
cikkei. Szívesen olvasná· a gyakorló gyógyszerész, ha a szaksajtóban gyalQ"all mutatnának'. rá felelősségteljes illunkájára és felhivnák figyeimét )>pro memoria<( rovatban összefoglalva röviden, mit_kell mindenkor szemelőtt tartania.
Nevelje és tanítsa ·szaksajtónk a kultúrköipontoktól
távol és magában éló .vidéki_ gyógyszerészt és . technikai
munkatársaít, érezzék, hogy egy jó 9arát, t?-nító, segítötársat kapnak havonta gyógyszertarukba: »A Gyógyszerész«-!.
Edöcsény Adám
felel&svezetö, Dombovár
a gyógyszerészfudorriány köréből ;

a

Örömniel olvastuk kartársunk levelében hazai
iránti komoly és f_okozott érdeklődésl, sziver;en
a- felvilágosítást. Örömet okozna, ha minél
nának hasonló kérdésekkel szerkesztőségünkhöz. A mrr•v'ar
gyógynövények IDegérdemlik a velük vafó fokoZOtt ti\,l<rleH
irántuk való érdeklődési.
Halmai -jdnos dr~·

0

gyors és gazdaságos

t,~
vagy
5 percre
6~0°-fa
~ . ~~M~~]!m[h~~~::~~~:~.~~~;;,,:f;e1I~jfő~~zzak
kevés_
cukorral
vagy
m~zzel

és
ha a maguk területén a
is összegyűjtik:
·minden gyógyszertár
férhetövé- teszik__újításaikat. A k-övetkező és
eredménnyel bizta±ó lépésnek az-t tartjuk, ha

pl. Moszkva vagy
gyógynövényboltokat,
államok
· pl. Bulgáriában is van
sze11en1 nálunk is megvaiósitotta és tovább
két-három bolttal Budapesten, majd a ""'"V<>hh
városokban,_ Szegeden, Debrecenben, PécSétt,
stb.
budapesti dolgozók szivesen, fogadták eit a kézde~~~ny;~~~ .•~A~,.;s:~z~aküzletnek állandóan vannak v4sárlói,
s
türelrnesen sorbaállnak; amíg , rájuk
Naponta 300-400 vásárló keresi fel a szépeli
tiszta boltot. Ami nagyon érdekes és gbndol•••·KmoaSJ'a késztet, az a következő: a vásárlók igen jól ismeri"
gyógynöVényeket, sőt hatásukat is. Nemigen kérdezőF
ködnek, hanem határozottan kérnek 5 deka pemetefiiv_et,
10 deka f_é11:ér · máiyvigy-ökeret, .5_ deka Viscum-ot ...
Gva!knm hozzáteszik, hogy mire használják. (Nem. is. célja
·
hogy ebben tanácsot adjon.)Bz aztmutatja,
nép
- ismeri- a f(yógyn:övényeket; · azok"

~i:i!~[~~~~~:~r~~~s~~~m~~;~;;~
·gazdag

:

EZ' a természet ismeretétanúskodik.
drogjaink

gyógynővényekben,

'····~~~~~~~;:~~!~frarz; első
·helyen-- állanak.
játszatnak
velük.

Idehaza mégis
Exportunkban

jelentős tétel volt az ~Imul t esztendők·
ezelőtt ·is, hogy méltán ··került fiátérbe

ben,
népgazdaságunk ötéves tervében. Ezt a _gazdaságunkat
azonban ideh~za is fokö~ott. m~rtékbeh igénybe vehetnénk
népünk egészségének helyreállításában és megóvásában.
. l(artársaink figyelmébe ájánljuk a Gyógynövény
Szaküzletet, egyrészt mint mintaüzemet a maga szakmájában, másrészt mint segitséget a hiányzó, illetőleg raktáron
,._ nem levő drogok beszerzésében. _Ajánljuk ·végül annak
. megtekintését is, mint gyakorlati példát a - szaktudás
terért.
··
·
H.

j
Öiömmel 'fogadják a gyógyszerészek, különösen _vidéken, hogy tudásukat gyarap!thatják,_vagy a régieket kit{!?é
felújítják. Ebből. a szemszögből keii nézni a brosúr'\k
megjelenését is.
._
;
·, Df emellett nem szabad megfeledk-eznün~ arról, hogy
abba az írásba, amit a gyógyszerész kezébe ·:adunk, mi!lél
hiba kérüljön bele._ Egy ilyen hibára óhajtom
~\'fel!hivrti··· .figyelmet. ·Laszlovszky--~József ·ctr;·:_· ·»Az egyszerii
~~~:;y~tl~n, kémiai analízis rövid áttekintése<( címii különben
;~~~~!:~ füzetének 50-es oldalait .olvasgattaín egyik este
C'
befejeztével. Megdöbbentett az 51. oldalon észlelt

,

megc~tu<mu"

g: 8~=8~

o=s-s-H
holott az: 0= -0-H

Egy brosúrac margójára

'~~\~~~J;:,~

0

Ugyanazon módon a ti okénsav képlete :

szűrése
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Szűrőpapiroson neheZen szűrődő anyagok

Sok időt vesz igénybe, és sok szűrőpapirost használunk
el a szúrópapiroson nehezen .szűrhet6 anyagok sziirésévei.
Nehezen szűrhető anyagokat könnyen megszűrhetünk
- az alábbi egyszerű készülék segitségével. - Szükséges
hozzá 2-3 literes perko!átor és- fehér flanelből készitett
A csipkéhogyó
kúpalakú zsák. A zsák átmérője : 15 cm, hossza : 20 cm. zsineget szegünk be a- zsák -átrnéréljébe, amivel a zsákot
Egyik kartársunk a csipkebogyóval kapcsolatban Erős
perkolátorhoz erösítjük. A sziirés következőképen törkérdésekkel fordult "A Gyógyszerész" szerkésztőSégéhez, atéJJik:
perkolátorból kivesszük a csepeg.tető csapot ~s
minthogy véleményeszerint a csipkebogyótea sok kartársat a szűrőt,a ezután
a p erkalátor kifolyó részéhez odaerősítjük-.
érdekel. A választ szaklapunk útján a .következőkben · a szűrőzsákot. Szűröpapír-darabokat apróra összevágunk
adjuk meg:
és jól összekeverjük a sztírendő anyaggal. Az így elkészített
l. A c~ipkebogyót érett állapotában és maXimális sziirendő"- anyagat beleöntjük a szíirőkészülékbe. A IecseC-Vitamin tartalommal gyüjtik. Ez függ több külső és néhány;
pegő folyadékot addig öntjük vissza, míg kristálytiszta
_belső körülménytől. Igy elséísDrban az időjárástól ,és nerrl
utolsó sorban a fajtátóL Gyakorlati tanácsunk a_ követ- oldatot kapunk; A leirt szűrési módot kiY!önösen jól lehet
alkalmazni a Syr. Kalii guajacolsul~onici,_ elix. thyiiJi
kező: A termések .gyüjtéskor üde _pirosszínűek. és ·még
kemények legyenek, a termés fala pedig húsos, ropogós compositum, t,inctura amara .esetében.
Forgdcs Béla dr.
legyen. Nálunk általában.szeptember végéig alkalmas ·erre
3/20 (Ercsi) gyógyszertár!. vezetője
az jdő. A zöldes, még csak belül érett, kívül pirosadni
kezd6 és utólag:, szárítás· közben __megpirosodó ter.m_ések,
valamint a túlérett, dércsípte és megfeketedett b.ogyók .
Forgács Béla dr. által ajánlott szürési eljárás ú. n.
. sok-vizet tartalmaznak, megpuhulnak. Az ilyen termés fala
_száritáskor vékony hárty-a- vagy bőrszerű, esetleg pergam~nt l>Szűrözsákok<( alkalmazásávql gyors, gazdaságos és tiszta
sziitést biztosít. A szóbanlevli zsákokat a borok szarésére
~zerli lesz. Könnyen penészedő, romlott,_ csekély vagy semmi
használták és évekkel ezelőtt- az Egyetemi Gyógy-szerészeti
:·vitamintartal_rnú -ár.u lesz az ilyen termésekbőL
Intézet üzemi · laboratóriumában is bevezettük, főleg
2._ A_. csipkebogyó_ - szárítására különös _gondoL kell
fordítani. A napfényen való szárítás t és- a lassú száritás t is sz-appanos oldatok szür.ésére. jelenleg - úgy tudom ~
kefiiljük, rilert-· a· vitaminbontó enzirt_1ák a hatóanyagat eze!< a szűrőzsákok nem kaphatók ; házi készítésük azért
tönkreteszik. Legcélszer.t'ibb 10-20 percig 100°-os hőmérsék nehéz, mer-t a bevarrásoknál gyakran szűrés nélkül megy
, .
·
leten-az enzimákat elölni és azután a víztartalmat 6Q.:_80°~on át a szürendó folyadék.
Flanel-szövetből úgy is készithetünk szürözsákot,
-· . {nagyban műszárftóban) e!párologtatni. A szárítást gyOrsan
hogy ;i megfelelő nagyságú sürű flanel-szövet négy ~arkát
- vegezzük, minél kevesebb' időveszteséggel.
3. A csipkebogyóterméseket nyers állapotl:ian vágják többször_i levarrással megerősítjük, ezekhez tartozó zsmeget
hösszában ·ketté és ezután dobják ki . a _»inagvak<<-nak erősítünk és a felfüggesztett zsákot -használjuk_ sziir-ésre.
A szilrőpapiros-darabok a szürend6 anyaghoz a~va
nevezett aszmagtermCseket, továbbá a ·szórö_ket. Nagyban . .
és azzal jól összefázva Valóban elősegítik a tökéletes szilrest.
ezek~t pergető készülékkel távolítják el: Szárazon a művelet
csak idő'- és anyagveszteséggel ·végezhető el.
. Ezt a módot s:zin.tpok sziirésére -·pá1yáq-l~pésem idején,
4. Nemcsak a csipkebogyó húsa, hanein az egész álter-· -!916. évben- már használtuk. A papitosszaró kivágásaniés ·és külön az aszmagtermések is alkalmasak tea :készí- által nyert szűrőpapir-hui!adékot a fenti célra külön fiókba
tésére, amiként azt egyeshelyeken használják. A terméshús- gyüjtöttük össze.
Némedy Imre dr.
tartatmazza_ .- a· legtöbb: C-vitamint, · ~ért természetesert
a.·csak ebből készült tea legértékesebb.
• .
. 5. A teakészités módját különbözőképpen irják.le és
A B. Gy. V. újításibrosúrája
alkalmazzák. Ajánljuk - mint a célnak leginkább ·megfelelő. és gyakran hasznátilfos mód_szert . - a következőt:
Este beáztatjuk a drogot vízben és éjszakán- ·áiJni

.
csésze teára gyermeknek 2-3 g-Ot, felnőÜriek·
3---,-5
adnak-általában. A ~sipkebbgyó húsa 0,3---'-1;5-g
C--:vitamint tartalmaz ·wo ·g-onként. -Felnőtt _ember napi
C.,_vi-faminszüks_églete 70 mg, terheseké 100-1_50 mg, gyermekeké 10-12 éves korig 70 mg, 4-c-9 éves korig 50-'60 mg,
1~- -éveseké -35 _mg.- Terápiás adagja skorbut esetében
100--,.500 mg, infekciózus betegségekben __ ugyanannyi,_
profilaktikus célokra pedig 50-100 mg. Mindezekbiíl követ.k~zik, 'hogy ·a tea készítésekor számba kell vennünk, hQ_gy
miért adjuk a teát és kinek,:kap-e inás C-vitamintartalrhú
táplálékot vagy sem. Téleri egyik legfontosabb és legolcsóbb
C-vitaminforrásunk---a ,jóminöségü csipkebogyó. A csipkebogyőteának kellemes szaga _és -íze is Van, teh-át elönyöSeQb,
. mint a teaital.
·
·
_ .
6. A CUkrot nem ·kell forrázás előtt a droghoZ ·adni.
_Akinek tetszik,. leforrázhatja a. d~ogot. a cukorral együtt.
.Ehhez- nem kívánunk kommentárt fiizJJi."

bi'ÁnyoSság, aminek a szerző -szemet nein leÜ volna sZabad
elkerülnie._ A tioszulfát.fejezetben ott éktelenkedik a kénsav
' letei gy·:
. O=S-OHhltt
...
t en:
k ep
= _
H o o -az koztsmer

Köszönetrernéltó- munkát végzett a kartárs, de azért.
mégis fel kell hivni a figyelmét, ·hogy kis d;olgozatát
nem szabad ilyen szépséghibáknak elrontania.
A szulfit (503} jegyzetben elmondottakhoz egy inditváriyom vMria: l>Szulfit (Na2 S02 ), biszulfit (NaHS03 ),
a hidroszolfit kifejezés nem használható<(. Ezen zavaró
és összefévesztésre okot adó kifejezés helyett a biszulfit
helyett a: nátrlumhidiogénszulfit kifejezést ajánlanám:
Ez minden fogalomzavart egy csapásra megszülltetne.
Hogy más példát ne említsek, a· dr. Rex-féle_ általános
és anorganikus kémia, amelyből pedig a mai _gyógyszerészek
zöme velem együtt tanult- 621. oldalán ez áll: l>Natrium
hydrosulfit, na trium bisulti t, savanyú kénessavas na trium«_.l(ülönben örömmel forgatom~ a brosúrát, ha egy~ kis
- szabad időm van, az esti órákban.
Szilágyi Lajos
Iregszemcse

_,

Laszlovszky József dr. válasza

Köszönöm Szilágyi Lajos kartársunk levelét, melyb.~n
egyszerű szervetlen. kémiai analízis rövid áttekintése«
cíniil füzetbe becsúszott sajtóhibára hívta fel a figyelmemet.
A-hibásan szedett szerkezeti képlet (amely helyesen ugyán.,.
ebben a füzetben a 68. lap on látható), sajnos a korrektúránál
elkerülte a figyelmemet, s cSak mikor a kinyomtatott
példány a kezembe került,- akkor Vágódott a. szemern elé,
mondanom sem keli,.nem.kis bossZúságomra. Úgy gondo~
1-óm, hogy .mulasztásomat talán azza_l tudom pótolni, ha
most egyben felhívom a figyelmet a füzetben levő többi
sajtóhibára is. _ .
6. lap Il. bekezdés. ))alkáli- és földkáli<( helyett »alkáliés földalkáli«, 29. lap. Az As( lll) és As(V) fejezet l. bek.
)ikationonkénf« helyett »kationként«, '39. lap b) ·bek. utolsó
sorában Mn)COH)3 helyett a helyes képlet Mn(OH)3 , 39. lap
b) bek. 3. egyenlet helyesen: 2Mn(OH)3 +»0«+ H,O ==
2 Mn(OH)s, 5l.lap a kénsav és a ti okénsav szerk~zeti ké'plete
hibás.
~
-·
52. lap a Szulfid és poliszulfid fejezetben második sor
<(földkáli<< helyett »földalkálí<{,-52. lap előb)Jrtejezet IL bek.
másoqik sor )>fölalkál_i<( helyett l>fóldalkáli<(, 76. lap a táblázat
alatti II. bek., első sor l>az anyag egy kis~részletébőh helyett
))az anyag egy 'kis részletéh, 82. lap 4. ábra utolsó sor Mns
helyett MnS.
•
»A GyógysZerész<< 1951. évfolyamának 7. számában
161-163. oldalán »A biszulfit, hidtoszulfit, metabiszulfit,
és társaik (Zűrzavar a kénvegyületek nomenklaturájában)(!
címen Magister összefoglaló cikket írt. Ebben a szulfit
és hidroszulfit elnevezésseJ kapcsolatos problémával is-foglalkozott.- E helyütt nem kívánom megismételni az ott elm on~
.dottakat, azt azonban llozzáfüzhetem, hogy készülő gyógyszerkönyvünk ·tudomásom szerint a következő nomenklaturát fogja alkalmazni:
Na,S10 4 nátriumditionit
Na,S08 nátriumszulfit
NaHS08 nátriumhidrogénszulfit
Na1S10 6 nátriumpiroszulfit
Na2 SsPa nátr-iumtiószulfát
A latin nomenklatura .ebből kiolvasható (szulfit .::::=
sulfurosum, illetőleg SZL!-lfát = sulfuricum stb.).
· Szilágyi Lajos· -kartárs bírálatát köszönöm. A nomen-'
klaturára -vonatkozó javaslatának életrevalóságát a fent-.
. közölt nomenklatura igazolja. Levele bizonyítja, hogy a_'
továbbképzés gondolatát magáévá tette, a. brosúrát el •
. mélyiilten -tanulmányozta
l>Az

·Hozzászólás ,;Egy· kórházi gyógyszerész
. problémái" című cikkhez · ··
'

· •A "Gyógyszerész. Í952. 10: ·számában Róth<Gyu1a
cikkét közli, melyben azonban kevés kórházi problémát
találtam.
_ Közel három esztendéje vagyok kórházi- gyó!?y.szerész, .
oly,an területen' (gy errnekvédel em), ahol kizárólag gyermeke-

ket gyógyítanak, illetve ápolnak és így az ország területén
az egyetlen tgyermekgyógyszertárban« dolgozom.
Nézzük csak meg, hogyan kezd(idött. Annak idején
szavjet mintára minden nagyobb- kórházban gyógyszerészi
áilást. rends~~resítettek, és hogy. ez mennxire helyes. volt,

~t romden km evezett kartársam Igazolhatja. A gyógyszerek
szakszerű· ke~elése, elosztása, majd a gyógyszertár meg~
nyitása után laikus raktári teendőkből szakszerű kézbe
ker.ült és .. egyben megs:.?;űnt probléma lelt a kórház belst'J

gyogyszerellátása. Egyéni. szempontból pedig gyönyöra

f~ladat_vol~ ezen_ a szűzi területen rendet teremteni, saját
elgondo!ásaJt, esetl~g álmait megvalósltaili. egy új gyógy-

szertár. megtervezéseveL Csak szocializmust épít() .államunk
adhat Ilyen szép feladatot nekünk l
.
.
'
Takarékosságiszempontból, tehát nemzetgazdálkodási
_siempontból óriási anyagi és valutáris megtakarítAst jelenthet a. jólműködő kórházi gyógyszerészi kat. Ezért kellene
többet és rendszeresen foglalkozni velünk, mert igy- gyakran
csa~ saját problémáinkat látjuk, s nem az országoSakat.
A !<órházi gyó!l)észerészi kar nagyjából magárahagyottnak
érzi helyzetét, es szeretné, ha valaki törődne is szakmai
illetve- egyéni problémáiVal. _'
··Az orvqsokkal kiépltett állandó kapcsolat módot adott
arra, hogy a leghatásosabb gyógysz·ereket adju~ rendelkezé.
~ü~e és
jelentős megtakarítá st #rt-ünk el egye_s vona-lon,
amtt az tan más vonal ön tudunk felhasználni. Es itt voltak
l_egna~ob?. nehézségeim; Mert gyógyszerhatástant tanult~m
~n~ak tdején az_ egyetemen, de az régen volt és- akkor nem
IS_ volt fontos. A gyógyszerészek számára megírt könyv
(Fritz),részben idejétmúlt<! _ és·nagyon sók fáradsácrba-- került
igen sok kérdésre helyes és lelkiismeretes vál;szt adni.
Ezen a problémán- nem &okat -segített a~ idén végigha~lga.
.· tott tnvábbképzö,tanfolyam, mert a ragyogóan előadó Fritz
. professzornak nagyon kevés idő állott rendelkezésére és az
-anyagnak .csak legfontosabb pontjait érinthette. Szükséges-·
n_ek tartarn mielőbb_ egy gyógyszerészek számára-ha_sználhatő
hatástani kö~yv megjelené~ét. (Azóta megjelent.)
. _ A tc;vaJ:lbképző-tanfolY_amon tanultak niégkönnyítették tova~bt munk~rnat;_ főleg a vizsgálato"k terén, _rnert
· sok. ·olyan kerdésre valaszt kaptam, amiben állandó :vizsgálataimnál bizonytalan. voltam.
· _
:
· __ É~ itt _keii rámutatnom- a gyógyszerészek. számár4_"_ fontos Irodalom és szakkönyvek telje~ hiányára. Nem nevez:.
h_e~em_másként, mert-a 8-10 évvel ezelőtt megjelent szakk~ny~ek_ ma már_ jóformán_ használhatatlanok; amit- pedig
-h_asznalm :tudunk,' az már régen elfogyott. Napon tél: kelJene
m,od~fn ktad_ás~, részletes;manuális, komplett gyógyS_zefészi
kemta, spectahtásokat resztetesen ismertető könyv,- -mely
nemcsak· tal;ta.Imat, hatástant-és doziroiást adna hanem
ismertetné a hazai és külföldi hasoni4 készltményeket Is.

!gy

1-:---~-'"l· -~%!i~~g~~Jii~

'"!

A: gyógyszerészet rrianuális szakm~, --de niint
egyetlen, -!.hol se_mmiféle ·kisgépet nem használtihk.
régiben kezembe került egy bécsi cég képesárjegyzéke
gyógyszertári felhasználásra gy~rtott motorizált '·
kisgépeket mutat be. Ezek közülsokat tudnánk ~a~z~~ln~,

L,ászló liinos
>>A GyógySzerész«- májusi számában ind~tjuk el uurasirovatunkat, amelyben -észszerűsítésel{et is köztünk a gyógy~
szertári min6ségi és adminisztrációs munka megjavítására.
Bőven ismertetjük l(edvessy György dr.-nak:, )tA
szerek nedvességtartalmán_ak meghatározása«-- cinnmd -·
Gyógyszerész Szakcsoportban tartott · előadását.
adjuk Bányai Vera 11A cukrokról és vizsgálatukl-Qh
ismereJterjesztő dolgoZatát. Befeje7.zük Bayer István d~.-nak
a »Szaponinok és szapogeninek<< című- részlétekben leadott ..
taPulmányát. Beszámolunk Andor jánosnak )fA_ penictllin
és a magyar penicillintartalmú készítmények<<-r61 megtartott előadásáról és folytatjuk ·új gyógyszereink ismertetését. ltA gyakorló gyógyszerész műhelyéből«-rovatban a
0/89. gyógysz.ertár _mu:nkaközösségén kívül több vidékról
beküldött- problémának is helyet adunk. Összefoglaló
beszámolóban értékeljük a B. Gy. V. néhány kerületében
megtartott termelési értekezleteket és- állandó rovatunkban
folyt<!tólagosan számot adunk a Munkamegjavitó-mozga_...;
lom javijást igénylő és p'éldamutató híreiről, valarnint ·a
B. Gy. V. és a- Fehér megyei Gy. V. felelősvezetői értelq!z..
letérő!.

A Gyógyszerészeti Referáló Szemle Kedvessy
'György dr. szerkesztésében megjelent !953. J. száma

5 Ft térítés ellenében megrendelhető az 0rvostu"
dományi Dokumentációs Központban, Budapest,
V., Beloiannisz-u. !2., valamint az Orvosi »Semmelweis« Könyvesvboltban, Budapest, V lll., Baross-u.··
21. sz. alaf!.
· ·

ORVOS"EG~SZS.ÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
YÓGYSZI!R~SZ"SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA
' {;JŰ~,

.P.ljen májús l .';::' a békéért harcoló népek seregszemUje,
a proletámemzetkmiség nagy ünnepe!
~-------------------------~-
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Felelős szerkesz!ő:

Székely len/j
Szerkesztőbizottság: Andriska József dr., Faragó Sándor, Kádár Tibor dr., Kedvessy György dr., Király llom
dr., Kovács Lás-zló dr., Kun Ferenc, Ligeti .Vikto;~
N ógrádi Lászlóné, Végh Antal dr,
· ..
Szerkesztöség: ·III., Zeyk Domonkos0u. ·5. Tel.: 162-856
·Kiadja: Egészsegilgyl Könyv- ~ Lapki_adó V.
Budapest, V., Nádor-u. -6. -1.
Telefon: 383-198, 383-526
.
Magyar Nemzeti Ba,nk egyszámlaszám 51.878.241-47
Felelős kiadó: Hegedús Erzsébet
2-531473 • .A.tkenaeum (F. v.: Soprori Béla)
Me'gj'elent ilOO ])éldányban.

·

.!l,_gy.ógysze.részek' Aigyelríiét, hogy a Merfen aqu. con c. és a többi Merfen
~ Naso-Merfen és Ophtalmo-Merfen ~ a jövőben RYFEN néven kerülnek

A Ryjen~készítmények teljesen azonosak a Merfen-késlliítményekkel.·
Merfen aqu. conc.
Naso-Merfen
Ophtalmo-Merfen

=
=
=

RYFEN aqu. eone.
NASO-RYFEN
OPHTALMO-RYFEN

·Az ~a. Minisztérium 3161/M/14: 1952. II,I!1:_ "· rendelete, me! y kórházak, rendel6int.ézetek és ílzemi
t'éndel6k reszére a Merfen aqu. cane. használatat IrJák el6, a jövőben a Ryfen aqu. conc.--1'0 vonatkozik.

·Gyógyszertári Központ Gyógys!lierismertető Orvostudományi Osztálya
Budapest; V., Aulich-utca 3. Telefon·: 113-642 és 310-923,

Vllt-. ~VFOLYAM
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Gyógyszertári dolgozók a Szocialista EgészségUgyért-mozaalomban
Kún Ferenc: A Szoéialista EgészSégügyért~mozgalom kiszélesítése ~ - - - Bátlyal Vera: A cukrokról és vizsgálatukról - - - - . ~
Halmai János ·dr.: Új növényi származású. gyógyszerek, a
Szovjetunióban --- ~ - -. - Mult és jelen, Két felelilsvezetői értekezlet - - Csipke Zoltán dr.: Hogyan foglalkozzunl< a hallgatókkal a
táránál- - - - ·~ - - -:A. gyógyszerek nedvességtart~lmának meghatározása (Kedves_s:r
György dr. előadásának ismertetése)
Tervértekezletek - _
Bayer István dr.: Szapo~inok -~ szapogenine:k ....;.._, .Gyógyszereink
SásonyÍ István: Isolanid
- .7 ;A penicillin és ·a magyar penicillint:;irtalmú készitmények
(Andor János elő_adásának ismertetése) - ·- ~
Laboratóriumi Munkaközösség:. Előadás. a helyes porosztásról
.G. Ja, Kogan: Emulziókészítés (Láng Béla dr. részletfordításal ·
A gyakorló gyógyszerész múhelyébííl
.· .
..
_
A 709-es gyógyszertár vénykészítő mnnkaközössége: A tára
mellől -.- - - _---:Tanay István dr. és Kun F_erenc: -~ mixtura sedativa composita Fo. No. recepturai elkészítése- , _, - ~
Dávid Agoston: Egy recepturai probléma ....., borító
AZ Országos KÖzegészségügyi Intézet vál~sza Simon Gyula ~it\
cikkére Simon Gyula dr. v.álasza, A Budape'stl Gy. V. uj!.
tás{ irá~yelvéi ---+ - - - - - - bori;tó"·
· Bajai gyógyszerésztovábbképző értekezlet, Béres János beszámolója a Tolna megyei értekezletről - - .. borító
Szollár György: A .SzöVOi!Z gyógynövényfelvásárlóképző tanfolyama·
- ~ - ~ - borító

s. sz.
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