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SZAKMA~ HIRADÓ 

A SZOLNOK MEGYEJ ·GY.V. · '' 

A PUTNOKI TOVÁBBKÉPZő KONFERENCIA 

7 óra 2 p~rckor sötét, ködös, decemberi reggel indul a sajó· 
völgyi vonat. ~1.unkások, tisZtviselők, tanítók mennek. az 
épülö magyar »f<Uhr«-vidékre. Közöttük én Putnokra megyek. 

III. negyedévi gyógyszertárvezetöi érteke~letének !lag~o~?ik 
felét a Kedvessy-brosúrából megtartott , konfer'ertcta toltotte 
ki. Különjelentőséget adott ennek a bes±ámolón~k, hogy azt. 
két csóportball Kedvessy,Gyö~gy :dr. egyet: docens. és _Szepesy, 

. Angéla dr. egyet. tanarseged vezette le, A megJelent~~ 
érdeklődése és felkészültsége igazolta, hogy a váUalat vezetq
'Sége·ezt a két kiváló eg)~~~~mi oktatót kérte fel a konfer_e~sia, 
vezetésére :. . A megyet edekezletet ·csak ennek befeJezese 
után keZdhették meg. Ebből önként következett, hogy nem 
tárgyalhatták meg minden problémáj ukat. Ez főként a gyóg~
szertárvezetőknek szinte sürgönystílusban elmondott felszo
lalásaiban nyilatkozott meg. Az igazg2.tó, a főkönyvelő, 
a szakfelügyelö, a szakelőadó, a raktár.vezető előzetesen 
rllinden felmerült hibát felsoroltak és rámutattak egyes 
hiányosságak · kiküszöbölésének m_ódjára is.· Az ez~ kö':.et?, 
néhány hozzászólásból azonban ah_g alakul~_a!_ott. ki a kulso 
és belső dolgozóknak az a szervezett munkakozossege;amelyet 
vidéki útunkról szóló tieszámolóinkban nem győztünk eléggé 
hangsúlyoZni. Ennek oka pedig kétségtelenül az, ~ogx ~ 
vezetőség bírá~ata után, nem jutott szóh,oz ~.z alulral .JO':o 
bírálat. Az elert eredmenyek a legszemleltetobben az Igaz. 
g~tói .beszédbeit jutottak kifejezésre . . . ~ szükre, szabott 
értekezlet anyagából is következtetni· leh~tet,t _arra, .hog~ 
ha több idő áll rendelkezésükre minden bsztazas'ra. szarul o 
}{érdést felvethettek ·és megtá;gyalhattak volna · · · Fél
óráig i-dőztünk a sZolnoki· áll-andó ügyeletet teljesítő gyógy.
szertárban és közben három körzeti orvos is bejött és érdek
lődött egyes -gyógyszerek rendelési lehetőségéről. Ez . azt 
bfzonyítja- és amint hallottuk, így is van, hogy nemcsak 
ebberi a patikában, hanem az egész ;negyei. gyógys~ertá_x;
llálózatban. kifogástalan-. az orvos~gyogy:szere~z egyutt,m,u~ 
ködés, ami pedig alapfeltetele a ·zavartalan gyogyszerellatas
nak • •. Az azdnban már más lapra tartozik, és arr~ a lap;a 
nemcsak a szolnoki ügyeletes gyógyszertárat kell~ne. felt~
nunk -hogy a nagy forgalomhoz vi_szonyítva szük 'áz:ofh
cina. kicsi, a raktár és nem elegepdő a munkaterem_ sem. Ilyen 
nem' megfelelő muflkakörülményekkel Pesten is Jalál~ozt;nk 
és nem is egy gyógyszertárban .. pe a~!nt. Sz~l_n~k?.n Is,-.u~y 
majdnem'mindenütt megmutatJak a kijelolt UJ epuletet, sot 
flem egy helyen az új tervet is a jobb munkakörü~n:~n~ek, 
a jobb gyógyszerellát~s ~i~}a~ítáSá~!l : . . ;, Ki_ ~e!l e~elnupk 
az igen jól fe}s~r~lt es kitunoen mukodo m~gye1 _gyegysz~r
Vizsgáló laboratóriumot. 

A környék gyógyszerészei itt gyűltek össze, hogy a Kedvessy· 
féle brosúra kijelölt anyagát megbeszéljék. A jól fűtött és 
szép 19/57-es putnoki gyógyszertár fiatal vezetője, Bende _ 
S?-ndorné minden szükséges előkészületet m~gtéve fogadja a . 
kartársakát, akiknek zöme inár. ősz hajjal, de nagy tudáS
vággyal jön a beszámolóra.. . Meg~llapodásunk szerint 
minden tételt önként jelentkező adott elő, mutatta be a reak
ciókat ... Első tétel a Sol. jodi spir. Mihályi János kartáÍ's 
készül neki (azt hiszem,· ö a legidősebb közöttünk, '60 év 
körül járhat), fogja az- izzítólemezt és egész a bürettá!g min
dent elmond, szinte kérdezni sem kell. Utána. sorra mmdenki 
jelentkezik egy-egy készítményhez és hiba nélkül beszélnek, 
fogják az 'eprU:vettát, az éter-kémcsövet, pipettát, porcelán
tálat stb. Mintha a mesterségük prózaibb részével nem is 
foglalkoznának, hanein mindig ez töltené ki idejüket,' pereg 
a konferencia. A demonstrátor Bendéné kartársnő alig győzi 
kézbeadni a kért anyagokat és eszközöket. Úgyszólv~n 
rp_indénki . mindenhez hozzászól . . . Konferencia után fel
vetődött a probléma: mi megtanuljuk és örömmel várjuk 
az új mpdern tudománynak megfelelő V. Gyógyszegkönyvet, 
de mi lesz az orvosokkal?. .. _. Felötlött bennem a goiJdo_lat: 

·helyes volna a gyógyszerkönyv megjelenése _után orvos bará
taink részére elöadás-sorozatot tartani, ahol mi gyógyszerészek 

SZÓBAN'·ES IRÁSBAN 
-bírálják az Elektroimpexnek a~ Ada PharmaceÚtica' Hunga: 
rica 3. borítóold-alán megjelent mé_rlegszállít~s()kr<;~- V~I;J-at~oz.o 
-tájékoztatáSát. Jogo-san emlegetik, hogy -amikor a ·mt-,gy~~y_.
szertárainkban nincsenek megfelelő -számban kiseqg, kezl
mérlegek·, az Elektroimpex 3nnyirá e1 van látva ezekkel~: hqgy 
exportálásra is ajánlják ... Arn.in,t azonban megtudtuk, 
ez a Ieközölt,. rosszul fényképeietf kéP nem á cg-os, n_an~rn- az 
50-100 g-os kézimédeget ábrázolja, ez_·pedig a~ mi ·gyóg~
szertá~aink részéfe is. m~nden nehézség nélkül _beszerezh,e,~9: 

TOVÁBBKÉPZŐ ELOADÁS ZALA MEGYÉBEN. · 
c;,,,,,., • •··· · ••....... ,.A, z~la .megyei·'GY.'·. v.· iegUtóbbl- gyógys·z~rtarvez,~'t§i · 

értekeztetén Csjpke Zoltán professzor »Gyógyszerek mmo-
Ségi -és mennyiségi változásai· a gyógyszerek eltart-ás~ köz~en~:. 
címen ·nagy érdeklődés mellett tartotta meg tovabbkepzo 
.előadását. Előljáróban a~okkal a-készítményekkel foglalko
zott, .amelyek »gondos tái:'ol~s-~ll~Dér~_ is váltq?-,~~t .~z~,nye~- _ 
nek« aniiért ezeket a kés:z;ítményeket »meghatarozoH xdo
.közb~n meg kell vizsg?lni, esetleg megújítani~. ~PI .. spirl~us 
aethereus tinctura valerianae aetherea, tngbcend-olaJok 
és zsírok,' a kenQcsök egy része, nitroglicerin-tablett~, klóro~
víz hidrogénhiperoxid.) Külön foglalkozott a leparolt v1z 
tá;olásának. és felhaSználásának gyakorlati problémáival ,s 
azokkal a hibákkal, amelyek· a nem mégfelelőerr lepárolt. 
Víz felhaszhálása folytári állanak -elő. A vízszfvó gyógyszerek -
helYes eltartásának szükségességét, aiaz a~ égetett mész yaq;y _ 
szilikagel használatát ugyancsak. a gyk_.-b~n hiv~talos }.;esztt
mények tulajdonságainak ismertetésével világította meg. 
Kivonatok, digitálisz, aq'y_arozs stb-~.'A továbbJaio<:ban a:nedv-. 
siívó valamint az elmáló kristálvos sók változásaiból bekövet-' / . . -

ismertdnénk velük az előírásokat, az új gyógyszerJ<-önyv-et · .. 
A magyar gyógyszerészi kar, mint annyi esetben, most 

iS m.egállja majd a helyét az új feladatokkal kapcsolatban. 

A PEST MEGYEI GY. V .. 

Geszti Imre (19/Ú·es gyl.) 
konferencia-vezető. 

GYÖGYSZEÍlliSZ·SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 
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Lenin hah~lának 30. évfordulója 

l:J•~ttJ~l1Wir· 21-én meghalt Vladimir Iljics Lenin, a bolsevizmus és á világ első szocialista allamának 

~
~~~i~~~~·i~rkf proletariátusának lángeszű vezére és tanítója.Január 22-én a Szavjetunió Kom

Pártjának Központi Bizottság~ a párthoz, .ai össies dolgozókhoz fordúlt és azalábbi 
Lenin halálát : · · 

i},;};~if;q,~ucír. 2Ún befejezte élete útjái Lenin elvtárs. .. . 

s~i!l~~~íi~t~az ember, akiacfilos~artw1kat alapítotia, évről évre építette é~ vezette a cá;fzmus ~á
.'.. és edzette az ádáz lwicbatí a múilkásosztáiy árulói, a felemások, az ihgadozók, .a rene, 

•·······~~f~~1~~~~~~:r~~;·ai az ember, akinek vezetése alatl'a bolsevikok ~egingathatailan sorai harcba vissz.av0nuliak a i:éa!wió idején, újra támadtak, első soraiban álltak ai önkényuralom. 
széf tudták zúzni, le iudlá/fleplezni, meg túdtdk dÍinténi a menfle'vikek és·eszerek szel

let.>tiúr,1Jn'/fÍt,·.~v1e;"{hczlt az az ember, akinek ·harcos vezetése a/edi .pártunk, puskaporfüsttől körülvéve,. 
'en'is .~ézie! taztekii!Z eRészországbanDkÚ5ber vörös zá~ztaját, ·elsöpörte az ellenség ellenállását, szilárdan 

Oroszó;szágbati a dolgozók .urazfnát. Meghall a l(ommunistá Internacionále 

~;lJt"'l~?!i~J:fj;;~~~f,~k•~z·ft :~~~~· :d:~kveztre, a ~emzetközi proletariátus szerelell je és büszkesége, az elnyo-
n munkásdiktatúra_ feje Oros?országban. . . 

kpr<Jletari&i,s .. na,;y felszabadító tnozgalmának törlénéte Marx óta még soha létre· nem hozott 
- olyan · . . · . mi elhúnyt vezérünk, tanitónk, barátunk, Mindazt, ami a proletariá, 

·, tusban .igazán nagy -a rettenthetdlen ész, az. acélos, törhetetlen, szívós, mindent legyürő akarat, 
.. , .. ·,,.·.: .·.·. a szentggülölet, rabsé/g~dkés elnyomatásnak, <z forradalmi szen~edély, ~ly hegyeket 
· > . tizi:Jzgai níeg, a határtalan tömegek alkotó erejében,' az óriási .szervező lqtigelme - mindez csodá-

' ' ' k1j;o8an testet öifött 'Leninben,akinek neve jelképe lett az új vizágnak nyugaJiól keletig, déltől északig. 
.· . <:tehil'L látni tudta, milit senki ·níá~,·. a nagyot és a kicsit, meg tudta jósolni a leghatalmasabb 

· •. to~tgiJ.~!Ug.rdu1afokai s egyszersmind ·számba iurJ_ta .vef1oni, kl.tudta aknázni a legkisebb részletet is; 
tudott, ha :kellett, ádázul támadniés tudott, ha kellett, visszavonulni, hogy új tánupást készítsen elő. 

· Nem}smm·.·~seÍJ'J.minő·merjmei:Mt:JéJrníT.i!.át;: semmi sem: homályosította .el bölcs, 'mindenlátó szemé!. 
. Mát á prolefát}é5eg számara szuietet(dei~r. a munkásosztáli; langelméje volt.« 

Leriín i~nítáiá;::Eertín:eszméi, aleninípnus az egész világon a proletárok és a dolgozók millióinak 
lobogója.· A mi 'harcunk'<~sgyőz~lrruifnk lobogója ís: nép ünké, a szocializnÍust építő dolgozóinké! 
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·A GYűGYSZE R esZ 

"Stodi~sus·· Pharmacia e" 
· ..-- Schee'tt munkáss~ga és jelentősége-"-;;_ 

Il. savval. A húgyhólyagból kivett kövekről megálla- . 
pítja, hogy azok lúgokban feloldódnak, savak 

A szerves kémiában elért .eredményeit Hjelt, hatására újból kicsapódnak A húgyköveket sav.-
Graebe, Nleyer, Kopp művei nyomán ismertetjük. .. 1 t k t · h 
Sebeele műkődése korszakalkotó,. hiszen. g szerves szeru vegyü e ne art ja es úgysavnak nevezi· el. Sajátságait vizsgálja, ·leírja, hogy a húgysav 
sava t, továbbá a glicerint fedezte fel; az első salétromsavvili beszárítva vizben ól dódó termékké 
szerves szintézis, a ciankáliumé is a nevéhez fűző- k 1 k k ala u át, a maradé ot ammóniával megnedvesítve, 
dik. Nézzü meg, mi volt a helyzet akkor, a szerves az bíborsz!nű lesz, rnely az emberi bőrt is megfesti. 
savak terén? Sebeele működésének megindulása' Szerinte az emberi vízeletben rnindíg található 
kor négy szerves sav volt ismeretes: a lepái'lással húgysav. Utolsó munkájában a gubacs forrázatából 
előállított ecet-, és hangyasav és a szublhnálással állítja elő a galtussami és artnak sajátságait írJ· a Ie. 
nyert benzoe· és, borostyánkősav. Scheele -lázas 
sietséggel egymás után vizsgálat alá veszi az addig . Az első szerves sziniézis idejét a legtöbb szerves 
ismeretlenösszetételű nővényi termékeket és gyű' kémiai tankönyv 1828-ra teszi, mert akkor fedezte 
mölcsöket, így az. almát, a citromot, a sóskát, a fel Wőhler a karbamidot, a cianál és ammónium
borkővet stb. 1769-ben ennek a munkának ered- szulfát oldatának bepárologtatásakor. Graebe ki
ményeképperi a borkőből, ebből az évezredek óta mutatja, hogy az első szintézist valójában 1782' 
ismert termékből ·előállítja a borkősava t. Nlódszetét ben Sebeele hajtotta végre, amikor káliumkarbo
a gyáriparban rnégma is használják; ez a következő: ná tot szénnel, ammóniumkloriddal 'hevíf A heví
a borkövet, a citrom, az alma levét stb: krétaporrál ·· tést a~ arrmioniumklorid elillanásáig végzi, & mara
telíti, a pezsgés megszűntéig. Ezután az' elegyet dékat kilúgozza és megkapja abból a cianiilot. 
kénsavval megsavanyítja, a kivált gipszet leszűri Amikor szén helyett ugyanígy grafifot reagáltat, 
és a szűrlet beszárítása után kristálvos alakban akkor is cianidQt kap, gyengébb hozammaL A ká, 
kapja meg a savaka t. Kréta helyett ai ólomfehéret liumcianid újszerű elí)állításában .azonban nem áll. 
is felhasználja, a továbbiakban pedig úgy jár el, meg, híg kénsavval párologtatja le és így fedezi 
mint a krétaporos eljárásrtál, amellyel előállította fel a hidrogéi!Cianidot, az ismert mérgek egyik 
először a borkősavat, a .dtroriJsavat, az almasavat legnagyobbikát. Kimutatja,. hogyha' a korábban 

,stb. már ismert sárga vérlúgsót híg kénsavval hevíti, 
Nlásik módszere a savak előállítására az, hogy akkor is hidrogéncianid képződikPéldáUari kisér-· 

a növényi termékeket .kedvenc kémszerével, a sal ét· !elező képességél mutatta ezzel be,. hogy. a két 
tomsavval reagáltalj a. Igy jár el pL a cukonaL ismert legnagyobb lllérget, az arzén- és a cián
Ha a közönséges, ismert nádcukrot salétromsavval hidrogén! előállította anélkül, hogy életével'fizetett 
reagáltatta, abból csak egy savat· nyert, melyet volna ezért. A danhidrogén felfedezésével a szerves 
cukorsav/l(lk nevez el. Ugyanakkor a sáskából is az kémiában teljesen újkorszak nyílik meg. Megindul 
említett krétaporos· eljárással egy sava!. kap, a rendkívül reakcióképes nitrilek vizsgálata és 
melyet acetoszelsaxmak nevez el és kimutatja, hogy kutatása. Csak néhányat említsünk meg': Wöhler 
ez azonos a cukor oxidációjánál nyert savvaL 1824'hen kimutatja, hogy a didángáz elszappano
A gyógyszertári rebarbara-gyökértörzsből is elkülö- .sítva a Sebeele által felfedezett oxalsav'i't adja. 
nitett egy. sava t, melyről. megállapítja, hogy. az Pelouse magát a cianhidrogént szappano'sítja el és 
azonos a nádcukor oxydációjakor keletkezett sav- kimutatja, hogy abból hangyasav keletkezik. Liebig 
val. A későbbiekqen megállapítja, hogy a nádcukor és Wőhler a benzaldehidcianhidrinbőJ· a mandula-
oxidációjakor, továbbá a sáskából és a rebarbará- . savat állítják elő stb. . . . . · 
ból elöállított 3 sav azonos. összetétel ű és elnevezi Az észterek előállítása terén is útt9rő rnunkát 
ezt a savat sóskasavn.ak. végez. Lauraguals leírja az ec~téter előállítását 

űsidőkóta ismeretes, hogy a tejá114skor )lleg• olymódon, hogy alkohol és ecet keverékét sokszor 
savanvodik A s1\vanvú tejből a krétaporos eljáras- egymásután lepáról ja. Sebeele a kísérletet meg. 

;:: .. :.:: ..... ,,;aL .. .<.,]·, ösz:ör .. állítjá. elő. tiszta,' állapotban .atejsaQat. .. ismétli és nyíltan bevallja, hogy neki ez nem sike
A tejben már ismerték, hogy tejcukor van, a tej- rü!L A. lángész azonban azonnal megtalálja rá a 
cukrot salétromsavval oxidál ja és így egy savat megoldást, saját szavaival mutatjuk ·ezt be: 

· nyer,'· melyet n'yál~savnak nevez el.· Nagy meg- »ennek az anyagnak az előállítása könnyen sikerül, 
lepetéssei állapítja meg, hogy ugyanazt a sava! ha. az alkoholhoz és ecethez kevés ásványi savilf 
nyeri akkor is; amikor a tragakanta nyálkáját {kénsav, sósav). tettem hozzá, és azután· pároltam . 
salétromsavval oxidál ja. Idejében ez a megfigyelés ,, Ie«. Igy állítja elö az ecetsavetilészter! és az addig 

. nagv meglepetést okozott, mert kiderült, hogy a · ismeretlen benzoesauetilészfert. Az észtereket lúgok 
nyálkasav mind a növénv, mind az állatvilág egyik hatásának is kiteszi és leírja, hogy az eszterek jelleg
jellegzetes termékéböl előállítha to. A szerves savak zetes szaga, ha lúggal állni hagyta őket, eltűnik 
kutatásában nem áll meg.· A benzoegyantát mész- és a kiintlulási sav sója és alkoheil keletkezik 
tejjel melegfti, a szűrletet sósavval megsavanyítja ból. Graebe szerint · sebeelenek ez az 17~:2-rt<>n 
és kimutatja, hogy benzoesavat kapott, amely tett felfedezése a szerves kémia legnagyobb '·'··~"'' 
azonos az. eddig szublimálással előállított benzoe, . ségű eredményei ,k:özé tartozik. Az észterek 
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Bauer. stb. megállapítása szerint minden .·idők 
egyik legpagyobb vegyésze v9lt. !).z elméleti 
kenna emberei azonban ezt a felfogást .nem osztják. 
Bűnéül rójják fel, hogy csak felfedezett, de' nem 
~endszerezett és nem következtetett. Ezek a vádak 
Jgaüala:10~, és ~· Hogiszton-kor összes \flagy vegyé
szeire. rahuzhatok. Elfelejtik, hogy egy kicsi falusi 
r;a:tkaban a legegyszerűbb eszközökkel, az éjjeli 
orákban dolgozott. A stockholn\i Akadémia érdeme 
hogy munkásságának jelentőségél felismerte é~ 
anyagilag is támogatta - enélkül korszakalkotó 
kísérleteit nem is hajthatta volna végre. Eniellett 
hivatásának élő, lelkes gyógyszerés? volt, ami t az . 
m~tat legjobb~n.' hogy .a~ikor Jq76-ban Nagy · 

;Fn?yes _a berlim AkademJBra meghívja, a nagy · 
. k1tuntetest nem fogadJa el, . inert ~sen des gyógy- . 
szerészi hivaiásától nem akar megválni. · Vádlói 
elfel~j ~~~· hogy 43 és fél éves korában halt meg 
a kemJB fel nem becsülhető. kárára - 3 évvel 

· hamarabb Lavoisier korszakalkotó munkájának . 
megjelenése előtt. az égésről, a Sebeele által fel
fedezett oxigénről, amivel megdonU a flogiszton
elméletet. 

Norderskjöld, az ismert sarkkutató írja róla : 
»nemes gondolkodású, szerény ember akinek min
den: célja és vágya· Íiz igazság Iázás kuta!ása«. 
Szerénységét blzonyí!ja, hogy müveinek az "Qpus

',ii•nvvér,?n cu!.a chel!uca et physica« elnevezést adja; vagyis 
• . muvecskeknek nevezi azokat. Ezektől is látható 

!~~~~~~~~~~!:~:~~~~~~· .. ~maga~ tudományos ~épzettség mellett a J:ángészre Jel.Jem?o egy~zerű felfogás.' . A kémia irányát is 
m.~gvaltoztatp, mert Sebeele fellépéséig az szal
gal~ volt. a rn~~icinának, azontúl pedig segítő és 
tarracsado baralJa lesz. ~ · 

A legnagyobb vegyészről írt megemlékezé
s~nket sajá.t szavaival fejezzük be: »csak az igaz: 
sag az, am1t meg akarunk tudni és mekkora örö

, möt nyújt, amikor megtaláltuk !«, 
Rom Pál dr.· 

Felhasznált ircdalom: 

.L -Carl 'Graebe: Geschichte der orgánischen Cheniie 
(Berlm !920): ~ 2. Edv. H jelt: Geschichte der org. Chemie 
(Br~u~schwe1g, 1916). 3. E. Meyer: Geschichte der Chemie 

. (Le>pZlg, 1914). - 4. Hermann Kopp: Entwicklung der 
Chem!e (Munchen, 1871). -·5. Hugó Bauer: Geschichte der 
ChemJe (Samml. Göschen Nr. 264). - 6. Zöld Zsigmond· 
A vegytan története (Budapest, 1949).- ·7. Halmai JánoS-; 
Sebeele (Magy. Gyógysz. Tud. Ért: 1944. 2.). 

'~;·:~'::(:;:~' 'l[{;f;Ö:~il(1'a~i l!!'tjó,i)pbt· vagy a.tropiniumszulfát 
BAYER ISTVAN dr. 

- '" - - ----' " 
· decemb~riszálhában 

érte:kes cikkjélent m,eg · .. 
. tollából a kvat,r-

melyeknél a~ első pillanatban valószínűleg idegenül .. 
fog. hanFam pl. az Atrop[num sulfuricum cikkely 
alcrmekent. a megszakot t. kénsavas atropin és kért
savas tropm-d!-lropasave;;zter meFet! a kémiailag 
ugyancsak log1kus atropmszulfá( elnevezés. 

Antal és Végh összefoglaló ismertetésükben át
tekin,lést· adna~ a. különböző ,;értékű« (primer, 
szeku~der, tercrer es kvarter) N-vegyületek, ami
no.k, lll; ammónium-vegyületek felett. Ehhez a 
fejtegeteshez csak azt kívánom hozzáfűzni, hogy 
a kvaterner ammoniumvegyületek az atomkapcso· 
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Jatok egy speci,\lis esetére kitűri_ő például szolgáf~ · 
nak. Az ammónia (NH8) ugyanis ú. n. datív, 
kötéssel kapcsol magához egy hidrogén-kationt, · 
ami azt jelenti, hogy a kötésben ·csak az NH3 
N-atomjának szabad elektronpárja játszik szen,c 
pet, a H+1kation töltése nem, ezért a hidrogén
ion~kation töltését meg:tartva. - az elektromosan 
semleges NH3-t · pozitív töltésű NH4 +-kationná 

· alakítja. A dativ-kötés lériyege ugyanis az, hogy 
egy atom szabad elektronpárja megköt egy ion t, 
amelynek elektronja a kötésben neni vesz részt 
és elektromos töltését megtartj a. (A valódi (lwvalef!s)
atomkötésben két atom közös elektronpár képzése 
közben egyesill molekúlává l) · 

Ennek a·· kötési módnak következménye · az; 
hogy a kvaterner ammónium-vegyületek - 'így 

. '• - ·,; 

tatja be, hogy a savkomponens !Íidrogénje, elektro: 
mos töltésének megtartása mellett kapcsolódik ai 
alkaloida-bázis kvarter N -a tomjához és ezzel együtt 
_egy nagy kationt- alkot. A pozitív töltés helyét a 
továbbiakban tulajdonképpen a N-atom helye 
jelzi, illetőleg a Neatom és vegyértékeit lekötő 
gyökök képezik az ú.· n. kationfejet 

Ennek értelmében -az V. kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyv az alábbi módon .ábráw)ja pl. 
a kénsavas atropin szerkezetét: 

. -az _alkaloida-sók is - nem addiciós-vegyületek, 
tehát nem két, egymástól .különböző . vegyület Ez az ábráiolásmód -feltünteti a töltések 
többé-kevésbbélabilis fizikai vagy kémiai kapcsola'. jelölésevel és a savból származó hidrogén >>beéjiíte
tából származnak (pl. kristályvíz stb.), hanem a sével«- részben az alkaloida kvateriler ainmónium
kvatter N-atom által dativ-kötésseJ· megkötött gyök mivoltát, részben az egész vegyület sójellegét. 

. pozitív hidrogén-ion folytán kationként viselkedő A szerkezeti képjetből és az eddig elmondottak-
. kvarterner alkaloida-bázis és a negatív savmaradék- • ból következik, hogy ·az alkaloida'sók is mint 

anion kapcsolatából keletkező, szabályos ionkötésű: ugyancsak kvaterner ·ammónium-vegyületek az 
. sók. .. . _ ammónium-sók mintájára írhatók le .. Ezt. az 

Az eddig swkásos kifejézésmód és szerkezet- -inium szóvégződéssel jelöljük a .ké111iai JjomeJ1-
rajzolási forma tehát nem fedi .a valóságot, mert · klaturában és.mint ahogya nátriúmkloridot vagy 

· ne(ll tájékoztat arról a kapcsolatról, amely az áz -ammóniumszulfátot egybeírj uk, itt is atro· 
alkaloida és a sav között az alkaloida-sók képződése- . piniumszulfátról, morfiniumkloridról, kodeinium
kór létrejött Ennek a kapcsolatnak feltüntetéséte · foszfátról vagy fizosztigminiumszalicilátról stb. 

·legjobb az icmos jelölési módszer, amely híven·mu- beszélünk. · 

Az 1954. évi gyógyszerellátásról 

Az 1953: évi gyógyszerellátás hiányosságának hiányzó törzskészleteket pedig a tervekbe beépít-
okát vizsgál'va'megállapítható, hogy az okok közül hessék. · 
a legdöntőbb a fogyasztási terv készítésére megsza: A· kormány ft j ·gazdasági politikája alapján_ 
bött túlkorai időpont volt A gyógyszerfogyasztási kiadott párt- és kormányhatározatok végrehajtása" 
terv készítése a gyógyszertárak tervkészítésével ként felügyeleti szérveink az elmúlt évek tapaszta
március-áprilishónapbanvette kezdetét. A gyóg'j- latai alapján elrendelték, hogy a szeptem~r 30·i 
szertárvezetők terveik elkészítéséhez alapul az ·. készleteket, valamint'a· háromnegyedévi forgalmi 
1952. évi, valamint az 1952: év elsőkéthavi extra- adatokat számításba vévé; a terveket a_vállalatók 
hált adatait vehették és ezekre építették !ela -vizsgálják felül, E munka elvégzése után a két 

. következő évi gyógyszerfogyasztási tervüket. A for. ·terv adatainak összehasonlításából mind . vállalati 
galom az utóbbi években a tervezettnéllényegesen. szinten, mind . qrszágosan megállapítható vólt, -·· 
nagyobb volt, ehhek következtében már a kiindu- hogy az egyescikkelemek forgalmában igen komoly' 
Jás helytelen eredményekre kellett, hogy vezessen. eltérés mutatkozik Megvagy()k győződvearról> · 

7"."~···7 ·' · ·· MtegáUapítható· az is;· ·hogy-.. ·különböző -tényezők · hogy felügyeleti ·szerveh:lk helyes intézkedése alap
befolyása következtében. az egyes cikkelemek for- - ján az 1953. évben rendelkez~re álló .9 hónap 
galmában gyakrap nagyobb eltolódáso,k keletkez- téryszámainak figyelembevételével elkészített. mó' 
tek, így a gyógyszerellátás csak zökkenőkkel volt dosított terv eredménye az 1954. évi gyógyszer· 
lebonyolítható. A gyógyszerellátást komoly mér~ ellátás ~jelentős megjavulását ·fogja eredményézni. 
tékben nehezítette az is, hogy a gyógyszeripar Az egészségügyi minisztérium és a nehézipari 
a termeléshez szükséges nyers'·· és csomagolóanyá- minisztéfium eredményes együttműködésének tud: 
gokat nem kellő időben kapta meg. · ható be, hogy a gyógyszergyáripar a. módosított _ 

·Az !954, évi tervkészílés időpontja azonos tervszámokat köteles tervébe beépíteni és '""vin•
-volt az. előző évi vel. A tervkészílés módszere azon-·· tanL Ezzel az intézkedéssei azoribanmégn<>cn "" 
ball fejlődött a. korábbival szemben, mert a fdgyasz- tünk meg mindent, sok a tennivalója a gy,óg)rsz•er
tási terven kívül a vállalatok beszerzési tervet is ellátást biztosító ·hálózat minden d~~~~~~~~~:=~ ;i 
készítettek, amely lehetőséget nyújtott arra,- hogy a!lnak érdekében, hogy az ellátás · 
az elfekvő készleteket tervszerűen, építsék le, a · bonyolódjék le. - " 

Á OYÓGYSZER~Si . 

Jatoknák az elfekvés megakadályozása céljából, 
a -Jehívásos rendszer következtében módjuk van a 
tervezettnél kevesebb árumennyiség átvételére, 
véleményem szerint azonban nem ez az elsőleges 
lépés. Az orvos-gyógyszerész helyes együttműkö
désével kell biztositani, hogy a 9 hónap tényszá,' 
maira épített tervek szerint bonyolódjék le a for
galom. A gyógyszerelosztó hálózat valamennyi 
dolgozójának az eddiginél sokkal nagyobb erő
feszítést kell ki! ej terii a tervszerűség biztosítása 
érdekében. Állandóan figyehi kell a- fotgalom 
alakulását és minden esetben meg kell állapíta~a. 
-tervezettől eltérő forgalomoká t. Az orvos-gyógysze
rész kapcsolat elmélyítésével értékes felvilágosítá~ 
sokat kaphatunk és ugyariakkor adhatunk,· melyek
kel ki lehet és sok esetben ki kell egyensúlyozni 
egyes hiányosságokat és biztosítani lehet a forgalom . 
fokozott tervszerűségét. Ezen egészséges kapcsolaf 
megteremtésével és termékennyé tételével nemcsak 
az orvos segít a gyógyszerész munkájában, vagy a 
gyógyszerész- az orvoséban, hanem mindenekelőtt 
azt érjük el, hogy beteg munkatársaink mindenkor 
azonnal a megfelelő gyógyszerhez jutnak. 

Varga Dezső 
»Gyógyérf« Aruforgalmi 
Főosztálya vezetője 

gyógysze.l'ek ellátása lejárati határidővel · 

em~lkedik 
száma. 
forga
az is, 

Hogy 
. nieg,mely 

mindennapos a 'dolgozó munkahelyén. Antipireti
kumot tartalmazó, syr, simplex korrigenssel készí
tett vizes oldat expediá!'ásakor a/beteg mégkérdezi 
a gyógyszerésztől : »Mennyi ideig áll el ez a gyóg'j'. 
szer?<< yágy : . _»Meddig nem romlik meg?« A válasz· 
bari a gyógyszerész konkrét tudás híján az egyéni
ségének megfelelő választ adja. Pl. »egy hétig« 
vagy : .. »Míg meg. nem zavarosodik«, »míg szaga 
nemlesz«: stb. Lá'tjuk tehát a fenti példábó!, 
hogyagyógyszerész egy ilyen mindennapos esettel · 
szemben tanácstalanul áll. Itt önkényfelenül is 
idéznem kell Végh tanárnak a bijlatonfüredi 
értekezletünkön elhangzott szavait az új gyógy· 
szeJ;könyv kvalit;ilív vizsgálati módszereinek elvé
ről : .. »Az új gyógyszerkönyv kiküszöböli a régi 
gyógyszerkönyv valamely anyag szennyezettségé
nek megállapításában az olyan. pontatlan kritériu
mokat, mint például »alig tejesedjék meg« - >>ne 
zavarosedjék meg erősebben«, vagy »legfeljebb 
haLványsárga színt ölthet«. A vizsgáló pillanatnyi 
hangulatától függő Szubjektív döntést az új gyógy
szerkönyv az objektív standard zavarosodás. és 
színmértékolgatokkal helyettesíti". - Visszatérve 
példámra, az expediált gyógyszer felhasználható
ságának határidejét nem adhatjuk meg egy légből- · 
kapott számmal, vagy nem bízhatjuk a beteg 
szubjektív, tehát bizonytalán szln-, illetve szag
érzékére. Ilyen megítélések helyett precíz lejámti 
határidővel kelí ellátnunk készítményeinket · 

Gy\'ig:yszereink bomlása köztudomású. A bom, 
olás okainak ismerete viszont annál kevésbbé. Még 
a kémiai bomlások egy részét sem tudjuk kémiai 



alapon fi!egindokolni, melynek >bizonyítására· meg- · organizmusos · szermyezettségét. · 

említem a Syrupus simplex bomlásának okait· most, a vizsgálatok megin~du~l~áfsa~~~t~ff!:~~~~i,;~ kutató kísérleteimet Kedvessy »Gyógyszervizsgií- zünk jelentős támpont tal, me1v a 
la tok« c. művében más szerzők megállapításaként sok életJunkcióival járó 

. megemlíti, hogy a Syr. simplexben állás közben adódik: .Ismeretes, hogy minden 
a diszacchari da egy része átalakul monoszacchari- mikroorganizmusoknak • is az élet 
dává,melynek jelenléte egyrészt a Ph. Hg. IV.-ben táplálékra van szükségük. Ezzel máris tudjuk azt, 
leírt módon a lúgos Ktipriszulfát-oldat redukáló~ hogy mikroorganizmusok jelenJétét azon gyógy
dásával, másrészt a forgatóképesség megválto.Z- szereinkben kell keresnünk, melyek akár önma-

. ta tásával mutatható ki. A· vizsgálatom tárgyát gukban, akár más anyaggal - vénykészítés, vagy · 
képező Syr. simplex készítéséhez fogyásztásra szánt laborálás folytán - elegyítve táptalaj ur· szolgál
bq)ti kristálycukrot használtam fel. A cukor minő- ·hatnak. Ilyenek lehetnek főleg a fehérje-tartalmú 
sége a Ph. Hg. IV.-ben előírt vizsgálatok elvég- gyógyszerek, de más, egyszerűbb szerves anyagok 
zése. után megfelelőnek· bizonyult, amennyiben. a ·.is.· Tudjuk· továbbá, hogy a mikroorganizmusok 
megengedett minimális kalcium és szulfát-szennye- vízelvonáskor javarészben elpusztulnak, ezért je
zésen kívül más szennyeződéstől mentes volt. lenlétüket főleg a nedves extraktumokban és vizés 
A fenti minőségű cukorból készült Syr .. simplex-et · oldatákban kell keresnünk. A vizes oldatoknál 
15 percig tartó forralássaL derítve, papiron meg- tekintetbe kell venni aZ oldat pH-ját, IIIivel a 
szűrve, kisebb. palackokba töltöttem. A palackok baktériumok a kiss~ lúgos közeget még jól tűrik, 
egy része előírásszerííen színültig töltve, roasik savas közegben viszont jelentős többségük elpusztul. 
része félig töltve került+ 16, illetve +7 co átlag, A vizsgálatok második feladata lesz tneghatá-
hőmérsékleten tiirolásra. 2~3 napos időközben rozni, hogy a gyógyszerkészítményekben milyen 
valamennyi palackból véve próbát, elvégeztem a. változást idézn.ek elő a.mikroorganizmusok. Ebben 

· redukciós vizsgálat9t, melyriek eredményéből ki• a feladatb~n js szá,mos támpontunk van a baktéri u· 
derült, hogy a Syf. simplex el tartásánál előny Ö' · rnok életfunkcióinak :ismerete következtében. Igy 
sebb a palackok színültig való töltése, mint a hűvös megváltoztathatják ll környez,etűk pH-ját, toxino
helyen való eltartás .. A +7 C-fokon félig töltött kat, szerves vagy szervetlen vegyületeket ·ter
palackban eltartott szirup ugyanis hamarabb'iriV.er- melhetnek, szilárd, folyékony, vagy cseppfolyós 

· tálódott, mínt a+ 16 C-fokon eltartott; de színül' alakban. Igen fontos ezeken kívül a baktériurnak · 
tig töltöft palackban !,evő szirup. Nem tartom által okozott ferment-hatás, melynek specifitása 
valószínűnek, hogy a desztillált víz szé,nsavtartalma lehet hidrolízis, oxi dáci&, redukció 

szirUpban megjélenő penésztelepek indokolttáte5zí.k melyek vizsgálatök .okozhá az invertálás!, viszont 'az . invertálódott vizsgálata után következnént~~k~~a~zo~··;~k~~~·~~~~~~~;~: 
azt a feltevést, hpgy az invertálás! esetleg mikm· nék és kie'g~szí1tenék:a rJ~ce;ptútrai 
organizmusak katalizálhatják. Mint gyakorló győgy· ·. mények 1eJ<ifall ü!ej.E~nek nJeg.au.apJLaS>lval 
szerésznek nem állt médomban ·- megfelelő Jel' 

. .szerelés híján ."., bakteriológiai vizsgálatok elyég, A gyógyszerek . bomlását, megváltozását. ter-
zése, de indokoltnak látszik ezt a problémái mészetes~n nem csupán bakteriológiai,. hanem fizikai 
bakteriológiai szempontból megvilágí tan!. és kémiai'·szempontból ·is meg· kell vizsgiilni. Fizikai 

- . ' . . . . változás pl. egyes infúzumok, linktúrák eredetileg 
Elő mikroorganizmusok ~ kivévl'! a sterile.- tiszta oldatában a Jehutéskor bekővétkező kolloid 

zett, va~y baktericid hatású anyagokat ~ min- zavarosodás, más oldatokban kristálykiválas stb. 
denholvannak, tehát a gyógyszertárban is: Ez már Ilyen fizikai 'fázisváltozások nem jelentik min, · 
régebben is köztudomású volt, csak nem volt den esetber1 a gyógyszer kémiai szerkeze!énék · 
eléggé kihangsúlyozva. A IV. megváltozását, vagy mikroorganizmusosszennyező' 

·az Ampullae steriles Il ui dis . dését, azonban nem is zárják ki. A vizsgálatok 
a Bolus alba · a feladata lesz éles határvonalat húzni az ártalmatlan 

használható. 
illetve lehetnek 
szereinkben. ' 

Hogy mely gyógyszerkészítményekbe~ milyen 
rnikroorganizmusok lehetnek jelen, arról keveset 
tudunk (Néhány tájékoztátó vizsgálalót végeztem, 
melynek eredménye az volt, hogy az E1dr. li quiri
ti ae subspíss.-ban ascomycetákat, a Syr.· simplex. 
ben·. Peniciili um glaucumot és az; ungu .. sapo 
stearini'ben fejes penészgombakat találtam.) ;Az 
elkövetkezendő vizsgálatok feladata lesz részletesen 
megállapítani a . gyógyszerkészítmények mikro-

fizikai vá! tozások és a káros bomlások közé. 
Minden előzetes kísérletezés híján is hiszek abban a 
feltevésemben, hogy S~án:JOS eddig pontosan ne!ÍI 
definiált 'kémiai bomlast mikroorgahizmusok bé
hatása idézett elő és meggyőződésem, hogy siámós . 
ered~tileg mikroorganikus életfeltételekre al kal, 
roatlan gyógyszerkészítmény kémiai bomlás után 
baktérium-táplalajjá válhat. Utóbbi lehetőség biza' 
nyítására megemlítem a tanninum albuminatum 
keratinatum-ot, melynél a IV. Gyógyszerkönyv 
nem ír·elő felhasználhatósági ha!iiridőt. Tapasztalás, 
ból tudom viszont, hogy a készítmény bomlik, 
melynek bélhurútos csecsemő részére való ·expediá · 
!ása veszéllyel jár. 

A kartársak és az illetékes szakemberek 
. 'ményét .várom arra' vonatkozólag, hogy sz.i iks•4;.····· 

ván-e a téma további kidolgozására, vagyis 

€li-fé<:oep.1:úr:~i készítménye)<: lejárati i<).ej~nek-
18.J.~~~;fá~~~;;~0.~a~zo~:,~k:alt pl..· a . vérsavok meg-it és értékére emeljük. .. 

Agárdi J ánÓs dr: 
.· gyógyszertár-vezető 

7 j 45-ös ·gyógyszertár, . Zalaszántó 
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történt szerinyeződ€s minősége és mértéke stb.). 
Ep pen ezért az azo!'os módon készűlt és szennyezett 
gyogyszerek romlasa sem azonos, hanem ~zt a 
kül_önböző eltartás befolyásolja. Vagyis azonos 

. ?YO~y.szerek az eltartás· különhözéí módj?i szerint 
lS ro:;1de~b vagY:_hosszabb idő alatt romlanak meg. 
Ebbol kovetkezoleg sok magisztrális .gyógvszerre 
nézve .»lej~rati időt« /legalább is elméletlieg -
nem allapilhatunk meg. 

Nem szabad azonban míndezekből azt a téves 
következtetést levonni, hogy a gyógyszereket rom' 
Jás nélkül nem lehet eltartani. Bizonyos ideig, 
meghatározott körülmények köz! el lehet azokat 
tartahi váltm;atlanul. Ennek alapfeltétele azonban 
a legnagyobbfokú tisztaság, további követei'mény 
pedig a száraz, sötét, hideg környezet. Az első 
köyet~Iméily mindenképpe!J megvalósítható, az 
u!obb1 azonban nem mindig. Minthogy a .tiszta
saggal az eltartás kedvezőtlen feltételeit eUen
súlyoz~atjuk, az elmondot~akból a Mlyes követ
keztetes az, hogy igyekezzünk a gyógyszertári 
munkába · a míkrobiolóf{iai szempontból értelmezett 
tisztaság fogalmát bevezetni és megvalósítani. · 
H •• 3, Agárdi, dr. cikkéből következik az is jbár 
o maga nem mondja ki),, hogy egyes, könnyen 

. romló, magisztrális gyógyszerformákat úgy kellene 
els•zaJJOr·odnal<•.é's E~lel:~ módosítani, ·hogy azok . az eltartás kedvezőtlen . 

feltételei ellenére is aránylag hosszabb ideig Jegye- · 
nek megőrizhetők-gyógyításra alkalmas állapotban. 
. . 4. Végül eri]lflésre érde.mes az az új szempont 
15, ~"'gy .a baktenumos szennyezettség vagy egyéb 
hatas .mmd a receptúrai, mind a galenusi készít' 
ményekben olyan elváltozásokat okozhatnak ame
lyeket eddig .nem is méltaltak kellő figy~lemte 
---: ezek a káros változások azonban megfelelő 
módszerekkel megelőzhetők. 

V:iléz I siván dr. 

~~;~s J'!a gy()gys:i~J.>ész együttműködésénekgyakorlati · 
· szoeiallsta egészségiigyének kialalritásában . 

a •. magyar kÖzegész
azt a•megtisz-

D'i]íozloá- ](ell a 
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·viszony n~m alkalmas arra, hogy az orvos <és gyógy' 
szerész gyümölcsözőleg tudjanak együttmunkál

· .. koJini. Ahol ilyesmi áll fenn, ott munkájukat nem· 
fűti .át az egymásiránti felelősség, szeretet és elv-
társi segitség. _. · 

Szükséges, hogy az· őszinte· emberi viszony 
termékeny · munkatársi viszonnyá is mélyüljön. 
Az orvos és gyógyszerész kapcsolata ném korlá, 
tozódhat csupán barátkozási találkozásokra. Itt 
keWmegemlíten.i azt is, mint elvi előfeltételt, hogy 
elengedhetetlen az együttműködéshez a komoly 

· hivatástudat orvosban és gyógyszerészben ~y aránt 
E sarokírója a kérdés gyakorlati szempontjait 

a gyógyszerész oldaláról tekinti: Fontos és szük" 
séges, hogy a gyógyszerész hetenként megbeszélést 
folytasson . körzeti orvosávaL · Tisztázzák, hogy 
melyek azok . a gyógyszerek, amelyek korlátlan 
mennyiségben rendelkezésre áll,anak, és melyek 
azok a gyógyszerek, amelyeknek a beszerzését az 
orvos előreláthatólag siükségesnek látja, egyszóval 

· 'minden ·szakmai kérdés megtárgyalásra :kerüljön 
közöttük Igy ·.készülhet el az együttműködés 

·egységes munkarendje/ amellyel elejét vehetjük 
annak, hogy a dolgozók receptjeikkel gyógyszer' 

' tárról_ gyógyszertárig vándorolj anak, ami·· a ter-. 
melő munkában kiesést vo!l maga után. · 

A beteg nemcsak beteg, hanem elsősorban 
ember; Hozzátartozója legtöbbször megijedt ember. 
Ijédt einber a ·szalmaszálhoz is kapkod. Szükséges 
tehát, hogy az orvos és a gyógyszerész a kommu-

. nista munkaerkölés szerint kezeljék az~embereket. 

. '· ; ., 

.· Helyzetükből. adódoan együttes,nepnevelő-ii ;:~:ltt~ 
is kell végezniök Ehhez alkalmat nyújt az e1 

· kel történő beszélgetés. Előjönnek ilyenkor ... 
nás tévhi tek, kuruzsló népszokások, klerikális ·. 
behatások,-amelyek ellen orvosnak és gyógyszerész
nek egyaránt küzdeni kell és e küzdelem során 
szerzett tapasztalataikat, szükséges és kívánatos, 
hogy egymás megerősítésére időközönként kicse.· 
réljék • · · 

A lelkiismeretesen végzett s~t~1n~~~~~~b:r;~r;r;:~····· 
érzékkel végzett népnevelő munka az 
feltétlen bizalmat ébreszt az egésiségügyi mimkás . 
iránt. Ha az emberek bizalmát élvező egészségűgyi 
munkások. a szacialista együttműködés szép pél-·· 
dá ját is. oda~llítJák az embe:ekszeme ~lé, .e?. bő~ 
rohamosan kt fog bontakozm a falu egeszsegugyt 
kultúrája. Kibontakozik. a gondos betegellátás, 
a munkakiesések csökkenése, a szacialista gondol' 
kozás kialakítása, a győzelem a betegségek felett, 
jó egészség, több jókedv és nagyobb életöröm. 

Kötségünkben mi egészségügyi dolgozók · 
szerint ·élünk Pártunkkal, a helyi tanáccsal 
rosra igyekszünk fűzni kapcsolatainkat. 

A körzeti orvos és a g1~i1~s>oe~:~,Am~'F1 
műkodésükke!' a fentiek ,j 

hozzájárulnak á ·ff:a:;l~ug·, ~-~~it~}~;~,a:~;~~;1:z!~~1~~~~ kialakításához, · s Sl 

hetik célkitűzéseink, uv••uut; 

Dvorszky. József · 
a hajmáskél( 7;14:es 
gyógyszertár vezetője 

.A Spir. aethe:.Oeus· és _Tinct: v8.lerianíie aether~a eterta:J,"tíilm.áníik 
kvantitatÍv. meghatározásár61 * 

. lrta: KO T T E L ÍJ EZ S Ö dr. gyógyszertsz-izakfelügy~lő 

· A Spir. · aeth~reus. és Tine!. valer. aetherea térfogata 2,8 mllegyén. A módszer magyarázata 
eltartása sok gondot okoz a gyógyszertár ban, merf · az, hogy a kalciumklorid-oldat• kristályv!zszerűen 

. étertartalma párolgás révén állandóan csökken: megköti a Spir. aethereus:ból a szeszt (CaC12 • 

Ez a körülmény· a leggondosabb tárolás mellett . 3C2H50H) és az éter! ilymódon l>kisózzuk«. A folya
is fennáll bizonyos mérfékben; így a készítmény mat felmelegedéssei jár, ezért 15 percre. 20. fokqs 
m~felelő voltáról célszerű időnként meggyőződni. . vízfürdőbe kell állítani a kémcsővet (Kedvessy e 
A gyógyszer-mintavételezések aztigazolták, hogy · Gyógyszervizsgáfat). Ugyanakkor a sűrűség is 
különösen időben az étertarialom csökkenés.e tájékoztató . értéket. ad az. étertartalomról, amit · 
o~;:r~~~;~~é~];fr lehet, hogy a készítmény 11gyógy' a IV. gyógyszerkönyv Spir. .aethereus esetében 
s: előírásának nem felel meg. Ezért nyá~ 0,830-0,835, a tine[ valer. aetherea·nál 0,195_::. 

écc ...... -c c ... •.~~~.;'~;'~1?\!~o~~~ma.a km~!~ítmn ... eénm.· y 1m.·e.leegl]o:'~'l!kíte.~ssz .. a
1
;tnmake'r_n•.ky .. éepk·~ O, 800 értékben szab meg. . . . . · . . . · ' . 

,.. "" Vizsgálataimban ázt tapasztaltam, hogy ezen 
, megsemmisítése tekintélyes. anyagi vesztesége!, · értékek. nem. helytállók és a Sp ir. aethereus-nál· 

· · illelve anyagpazarlást eredményezne. A készít, .. Mikó . is. helyesbíti Kommentárjában a. kalcium
mény. megjavításának alapfeltétele azonban- az, klotidos próba. elkülönülő . éteres részének tér
hogy a meglevő étertartalm~t pontosan meg tud, fogatát 3;6 ml-re (a Tine!. valer. aetherea-nál errő!' 
juk' határozni. . . ·. . . ·· nem ír). és Kedvessy: »Gyógyszervizsgálat« 
· A !V: Gyógyszerkö1,1yv az étertartalom ellen- könyvében a sűrűségértékeket alábbimódon 
őrzésére alábbi kvantitatív azonassági próbát _vé- bíti: . . . . . . 
gezteti el mindkét készítménynél: . . .. · . Spir. aethereus S: 0,840-0;850, Tinct. 

·· · 10 ml készítményt éterkémcsőben 10 ml aetherea S: 0,855-0,865. Az V: ' 
tömény (80 súlyjtérf. %) · kalciumklorid-oldattal szerint a különváló térfogata 

rázogatva, az éteres rész 'elkülönülése' után, annak · ae ther. esetében. ;;~~~~~~~:~i1~.~i)~~:~ki; 
• Készülia Vasmegyei Gyógyszertár- Vállalat Gyógyszer· bmt.ető·!:'YIEe~k~t~.~~~~~l~~~e:g~b~~' nelves:-

vizsgáló Laborator/umában. _ _. , - a 

. 2~. 
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~~~~~~~t~~{~~tá~ miht az a közölt számada-. gyógyszerkönyv közelítőleg jól szabja meg az alsó 
~-~ • k~lcil1mkloridos · prÓbában határértéket 2,8 ml-ben. · 

~1~~J(~;~1~~~11~!~~~:~tae~_dt~ta._t·o•·.akzb.·aan. ekzö.·arzüleml.téeprye's' . . Ezzel szemben a· valóság az, . hogy frissen készített · Spir. aethereus-ban és Tine!. valer. 
Ezért keszítettem spir.-ból készített Tine!. ·valer. aetherea-ban- :3,6- .. 

aethereus-t és Tine!. valer. 3,8 ml különváló éteres részt kapunk. Szabály-

~~;~]~~ji~~~uj~~2~l~a~z:~áztatást üvegdugós, szerűen készített Tinct. valer. aethereanál az éter és "Ren gumizáras párolgása folytán valamivel alacsonyabb az elkülö-
végül készitettem Tind: nített éteres rész térfogata (3, 1-3,3 ml). Tévedé-

. .· · · . úgy, hogy• 25% sekre ad okot az is, hogy !O g Spir. aethereus-ból 
.Ily mi5don az alábbi vizsgálati ~iindülva (2,5 g éter) tényleg 3,51 ml különváló 

eteres résznek kellene keletkeznie. 
Mindezen.kérdések tisztázására alábbi kísérlet· 

sorozatot állítottam be: különböző étermennyiség
gel elegyítettem Spir. dilutust és Tine!. valer. 
spirituosa-t és. megállapítottam. a nyert készít-

valer .. aefherea s: 0,8533; kalcium- . .mények sűrűségét, valamint elvégeztem a kalcium
Ws.Pr<JDa 3,1 ml, üvegdugós üvegben áztatva.· kloridos próbát oly móÍlon, hogy 80 súly%-os és 

aetherea. S : 0,8662; .kalcium- 80 súly jtérf.% -os k?lciumklorid-oldatot haszn;.íl-
Ó~or<íba 3,6'-'3,8 mi, spiritnosából készítve tam .és a különváló éteres rész térfogatát leolvas- · 

tam ~elrázás előttés felrázás után. Felrázás alatt 
tízszeri függőleges irányban történő rázást értekés 
a leolvasás! 18-20 fokon végeztem 15 perc múlva, 
midőn a két fázis szétvált. Az éterkémcső korrek· 
cióját nem vettem tekintetbe, riiert az ily módoh 
bekövetkezhető hiba elhanyagolható .. · 

a 25% .. 
adatok 

kellene mortda:n1ll)k, hogy. a IV. 

.. 

A. felhasznált anyagok sűrűsége : Spir. dil. 
0,8843 (70, 47 tér!.% szesz) éter 0,7159, .Tine!. 
valer. spir . .0,9154. 

.: "' 
Kalciumkloridos próba · 

+~6. ·~ felrázatlan ul felrázv~ Spir. dil. ~ 
. ~:::l 

~~ H 80 80 <"' '~ 80 gfg% 80 gfv% <fJ g( g% g( v% .... 
!40 g 60 g 0,8378 5,3 5,4 4,2 4;2 
!45 g 55 g 0,8412 4,9 5,4 3,9 4,0 
150 g. 50 g 0,8456, 4,3 5,0 3,6 3,7 !55 .. 45 g 0,8496 4,0 4,5 3,2 3,2 _g 
160 g 40 g0,8539. 3,0 3,4 2,6 2,6 
165 g 35 g 0,8573 2,5 2,7 2,1 2,1, 
170 g 30 g 0,8621 1,7 1,8 1,5 1,5 
175 g 25 g 0,8653 0,7 0,8 0,6 0,5 
!80 g 20 g 0,8670 0,4 0,5 O, l? 0,1? 
!85 g. 15 g 0;8716 nincs különválás 
190 g !O g 0,8758 nincs különváláS 
!95 g 5 g 0,8798 ninc·s .különválás 

Tinct. valei-. spir. + 
_140 g 60 g 0,8565 
145 g 55 g 0,8615 
!50 g 50 g 0,8662 
!55 .g 45 g 0,8708 
!60 g 40 g 0,8750 
!65 g . 35 g 0,8803 
170 g 30 g 0,8853 
!75 g .25 g 0,8891 
!80 g 20. g 0,8951 
[!85 g . 15 g 0,8998 
;!90 g ilO g 0,9060 
JI 95 g ~ g 0,9099. 

5,9 6,2 
.'5,4 5,7 
4,8 5,2 
4,7 5,0 
3,8 3,9 
2,9 3,0 
2,4 2,6 
0,9' 1,1 
0,3 0,4 
0,1 0,1 

nincs kiilönválás 
nincs ·különválás 

' 

4-,2 
3,9 
3,8 
3,3 
2,8 
2,2 
l 5 . 
o:6 
0,2 
0,1? 

4,0 
3,9 
3,6 
3,2 
2,6 
2,0 
1,4 
0,6 
0,3 
0,[? 

Összeráztam továbbá 5 tn! 9rl%-os szeszt 
5 ml éterrel és 10 ml kalciumklorid-oldattal midőn 
6,4 ml éte~ vált külön. A táblázat világosan n'Iutatja, 
hogy az etertartalommal nem lineárisan változik 
a különváló rész térfogata. 
. A felrázás elott leolvasott éteres rész térfoga
tok nagyob?ak a fe~rázá~ utáninál és különösképpen 
nagy a dtfferencta htgabb kalciumklorid-oldat 

29 
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.alkalmazása esetén. Fel~ázás 'után a két eredmény 
. gyakorlatilag egyforma. Megjegyzem azonban,"hogy 

. a felrázás előtti leolvasásoknál elég rossz paralelle
ket :kaptam, míg felrázás utáni leolvasásnál az 

. eltérések O, l ml-en belül vannak á)talában. A sűrű' 
ség közelítőleg lineárisari csökken az étertartalom 
emelkedéséveL 7,5%-on aluli étertartalomnál a 
különválás minimális, alig olvasható le. A külön
váló éteres részből pipettával szűrőpapírra csep
peníve az éter. el párolgása után szesz szaga érez
hető, és a szűröpapír a szesz elpárolgása után is 
nedves marad. Amennyiben az éteres részt porcelán
tál!)an párologtattam el, sósízű folyadék maradt 
vissza,· amely deszt.. vízzel hígítva, mégvizsgálva 
kalciumklorid-oldatnak ·bizonyult (a 

1 
jodoformos. 

· és etil.acetátos próba i}t nem alkalmazható identi
fikálásra). 

... 
• 

' 

• •• 21 5 30 <•'••> éter_ tart. 10 12"5 J,S Ini 2.0 22"5 = -

a térfogatváltozás nem lineáris, grafikaura kivetít.'· 
. hető görbét ad, melyről. ±5% hibahatáron belüli· 

eredmény olyasható le (súly% -ban). Amennyiben· ,. 
· az étertartalom 10%-nál alacsonyabb volna, és · 

ennélfogva különválást nem tapasztalnánk, .úgy a 
készítményhez annyi mért mennyiségű éter! te
szünk, az esetleges meglevő étertartalmat tekin
tetbe nem véve, hogy pontosan 15%'os legyen és 
a vizsgálatot megismételjük. A különváló éteres 
részből a 15%-nak megfelelő 1,4 ml-t levonva 
megkapjuk az eredeU étertartalmat. 

Az adatok mindkét készítmény, étertartalmá
nak meghatározására egyaránt alkalmasak gyakor-

" 
l7 

" 
" 
" 

. . 3 

11. A H~:ltmény100-8·J1nak m~gj .. ithih<>z ·~·~~~&"' hermM<~yisóg 

A j:uflkOnt n :ilibb.l -érttk~k •' 
félv!zolha rhen kapju{; 

A ltoldumklorldoe. 
pnób!val 

""'lJ!ill>piW.t _% 

'" '" 10'1. 
• 15% 

'"· "' 

100 g k~uitm~y 
megJa•itA>áh"'!' 

••~k•<!ge, Wr g.' 

33.33 g. 
26.7J g. 
2MZg.·. 
13.03 g. 
6.66,~:. 

' •· 

1 3 S 1 9 11 '13 15 U 19 -21 23 25% t'aH•!• ~ttrnnalon. 

Mii•dezekből az· a következtelés vonható Ie, Iatilag, .mert a fent közölt számadatokból látható, 
hogy a különvált éteres rész nem tiszta éter, hanem hogy· a két készítmény étertartalma igen közel. 
van benne szesz és· víz, illetve kalciumklorid- áll egymáshoz ( térfoga tra). Lásd L grafikon. 
oldat is, Ez a körülmény egyébkéri t várható is ·A készítmény· megjavítása _az étertartalom 
volt, mert a »kisózássak nem áll be egy teljes leolvasása után már különösebb problémái nem 
elkülönülés, hanein a megoszlási hányados sza bá- jelent. Az egyszerűség ~edvéért a meg nem felelő 
lyainak értelmében egyensúly áll be az éter, szesz. készítmény megjavítására fenti grafikont állítot
és víz (kalciumklorid-oldat) között, egymásközti~' tam össze, a talált étertartalmú készítmény 100 
oldódási viszonyaik arányában. Ez ad magyará, ·. g-jához szükséges. étermennyiség feltüntetéséveL 
za tot arra, hogy nagyobb térfogatot kapunk, mint Lásd IL grafikon. · .~ . · 
azt várnánk és ezen tény figyelmen kívül hagyása A fent közölt vizsgálatok eredményei alapján 
okozza a IV. Gyógyszerkönyv helytelen határ- . a készítményekre álábbi határértékeketjavaslom: 

" értékeit. Természeles a2; is, hogy ez az egyensúly · Spir. aethereus 21'-"26 súly%. · · · 
· stabilan .csak azonos kisérleti körülmények ·között. Tine!. va! er. ae ther. 20-25 súl Yo. 

áll be feJrázás), ezért nem kaptamjóc, E számök látszólag tág hibahatárt engednek 
· af~! rázás nélküli.leolvasáSfl~L Mag;:a· · meg; de az éter párolgására való tekintettel irreális 
rázza ez azt lS, hogy a hrgabb kalcJUmklond- volna szűkebbre venni. 

·. oldat jobban elegyedik az éterrel, nagyobb az ' 
elkülönült éteres térfogat. Feli-ázás után ·vizsgálva 

· a kalciumklorid-oldat· töménységének kisebb váJ
lazása már nem okoz hibát. A sűrűségértékek 
lineáris ·vá! tozástik ellenére sem használhatók tar' 
talmi· meghatározásra, mert a felhasznált szesz 
koncentrációjától is függnek · 

· Mindezek tekintetbevételével. mégis felhasznál
ható ·a gyógyszerkönyv! kalciumkloridos módszer. 
az étertartalom pontos meghatározására egy grafi- . 
kon segítségéve!, ha az azonos kísérJeli körülmé
nyek biztosítására tízszer felrázzuk Ugyanis. bár 

30: 

Irodalom: IV. Gyógyszerkönyv. ~ Mik6~: ~IV. Gyógy- o 

szerkönyv _kommentárja. - Kedvessy: Gyógyszervizsgálat 
és továbbképző brosúrája. - · 

"A gyógyszervizsgálatok tapas:~:talatai" címen 
tart előadást Zalai Károly dr., a'Gyógyszerész 
Szakcsoport tudományos el(íadásai · keretében, · 
február !8-án csütörtökön" este •;. 7 órakor az .. 
Egyetemi Gyógyszerészeti I.ntézet tanteqnében. 

A GYÖGYSZER~SZ 

fontos ehnéleti ·kérdései 

f~~~~~~· .. ;;;Jiiro,izli /é,,~i{ pr~iaiuí;a,:;f(íii;,;;,,~';;;.,;szÁ:ogo dela). -Aptyecsnofe gye/o, 1953. év 4. szám, J8-14.JJldal, . 

. Nyecmjejanov akadé\"nikus; a 
Udc>m~m~<?s Akadérnia élrtöke. rámu.tatott 

elméleti· kérdések megoldása számos 
eg·yel•5re még elmarad a gyakor!~Csziikség

'éi·rnt>gött Azok a sikerek, melyeket .a közegész
a gyógyszerészet kifejlődése térén a 

OleV<ES tervek időszakában eJérfűnk bősé
SZO]gáltatnak, melyeket köz~é kell 

létrejöjjön a szilárd elméleti· alap és 
az egészségügy Iejlödese, valamint az 

~)~~~t~i~ és a gyógysierészeti inlézmények 
jelentősége annak mincten részleté-

a kapcsolatoknak a tanulmányozása 
tenni, hogy ·még ·magasabb.· s~ín

hazánk ;,gészségügyét, de fon~os 

1\~ii~~.~~~~~~rl~áli<~~~ minden láncszemének helyes 
tl> igazgatása szempontjából is: · 
't~ézl~;~kr~n?;~J dolgozók, a gyógyszerészeti 1 

~p·)~~~f~~~~~·~~~~!i kutatóinfeietek előtt n~;~íá:~~~~~~s~~:~ .]egidősze-n nagy féla<)atok · 
mindezideig nem· úerkesz' 
gyógyszerészeti ·iSkolák és 

szamara a gyógyszerészet szervezéséről: 
orvosi irodalomban ·nem találunk . olyan 
adatokat, melyek a gyógyintézetek tevé; 

:nysé~~e és a lakosság. gyógyszerellátása közölti 
viszonyt érintené, bár jól tudjuk, hogy 

,.",rna·""" orvos. számára korántsem. közömhös; 
a gyógyszerekmilyen fegyvertárá:vaL. rendet~ · 
és milyen lehetőség van az áJ tala felírt vény 

gy•ógjrsz,erésze:ti· sfatisztikák kidöÍg~tása 
kielégítő. Ahhoz, h<;>gy minden 

bel yes· képünk legyen az egész
egyes ágazatáinak kölcsönös 

kell a gyógyszeré
tapasztalataita sztálini 

és ennek alapján kikell 
minden. egyes gyógyszert.átVálliilat mű-

statisztikáját. Ez ·lehetőséget fog . adni 

Y ~~v~i~~~:yt~~~~;~t~~tk<elméleti .és gyakorlati 
h meg és megkötinyíti, 

gyóg:ysz:erilárválllal.a Í<)k tervezésének · ehné
alapjait 

~·.~~~:~;~i~!~·:!~~~~f~~~~~~~~H::1~F~ö~ct~:e~~ra:it,~í'vJ.~1 K:öz' Intézeté' 
olyan be, 

~!j~~zf~~3~~~~~a~v·,~gyY,· o~·~ gyszertárhálózatter:ve, . ~~ megalapozzuk. H<Ygy 
' kezdeményezés vezessen, ,szükséges, 
A'/M0szkv3i ~GyógYszerészeti Iftté:ú~l-_(ig._ bohiiflYfna 
-gyógysterészetszervezési tanszékének' -aspitánsa. -. ;-

hogy a Szavjet Egészségügyi MinisztériumGyógy
szerészeti Főigazgatósága (GAPU) és a gyógyszeré
szet legszéléSebb,. körei támogassák, azt az össz
szövetségi Gyógyszerésztudományi Társaságban. 

Az összes időszerű kérdések .sikeres és gyors· 
megoldására nemcsak. a gyógyszerészetszervezési 
tanszéket kell megerősíteni, hanem a kérdések 
megoldásához igénybe kell venni az orvosiintézetek 
egészségügyi szervezési tanszékeinek )wllektív mun-
káját is. . . 1 

Az Orosz Szavjet Szacialista ·Föderatív Köz
t~rsaság gyógyszertári főigazgatóságának · komoly 
figyelmet kell fordítania arra, hogy a gyógyszeré
szeti ·főiskolák gyógyszerészetszervezési tanszékei 
foglalkozzanak a gyakorlat kérdéseivel, Vegyenek 
részt mindazon rendszabályok kidolgozásában,· me
lyek'a gyógyszerészet területén folyamatban vannak 
és ne szorítkozzanak csupán a· saját főiskolájuk 
munkájának szűk körére. . ~ . 

Fordította: Láng Béla dr; 

Új szellemet 
a gyógyszertár kirakatába 

A gyégyszertár kirakala régen vajúdó pro: 
bléma. A kirakat a kapitalista kereskedelemberi.a 
verseny eszköze. volt. Minél nagyobb hivalkodás- . 
sal, minél nagyobb zajjal, reklámmal magára 
terelni a figyelmet, s ezzel elvonni a vevőt-a ver' 
senytárstóL Ez volt a .kirakat szerepe a kapitalista 
gyógyszerészet ]Jen is .. Minél jobban merkantizáló'. 
dult a gyógyszerészet, annál jellemzőbben kifejezte· 
azt a kirakat tartalma. Kuruzslás határát súroló; 
vagy azt áthágó házikészitmények dicsérétét, . a 
misztikum látszatát keltő színes üveggömböket, 
egymással konkurráló gyárak hirdetéseit láthattuk 
és' olvashattuk a gyógyszertárak kirakataiban. 
Mindent kifejezett ez a kirakat, csak azt ném, hogy 
az üvegfalak mögött közegészségügyi intézmény 
műkődik, melynek munkája emberek egészségét, 
életét befolyásolja. · 

A felszabadulás az élet. minden területén 
forradalmi változást hozott. Ez a változás átterjedt 
a gyógyszerészefre is. ]11egvál tozott a gyógyszeré"et 
jellege, a gyógyszertári munka szelleme. Megvál" 
toznak a gyógyszertári berendezések is, s e változás 
alól nem mentesülhet azok legkülsőbb függvénye 
:.__ a kirakat sem. · 

A szacialista gyógyszerészeiben, a kirakat 
nehezen találja meg helyét. Verseny nincs. A vevőt 
más gyógyszertártól el vonni értelmetlen. A forga
lom emelése nem céL Ellenkezó1eg cél az; hogy 
a gyógyítómegelőző hálózattal együttműködve, 
a minőség maximumát nyújtó gyógyszerészettel 
minimumra csökkentsük a termelésből kieső munká· 
időt, a betegek számát. Helyezkedjünk tehát arra · 
az alapra,. hogy a gyógyszertári kirakat elvesztette 
célját és értelmét; így annak további fenntartására 
nincs szűkség ?. Helytelen álláspont lenne. A .kirakat 
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a szocialista .gyógyszerészetben is meg fogja találni hetné jobban, mintha már belépése előtt i'rtP<i;F 
a maga helyét és szerepét. Ma tény az, hogy kita- arról, á1niről eddig alig volt fogalma: milyen 
kataink megvannak s nem tudunk velük mit hírességeket termelt ki.· a gyógyszert~rban 

· kézdeni. ·A néhány üres tápszeres doboz, beteg'· munka. S abban a dolgozó ban, aki re~(géll 
ápolási cikk, kókadtan lecsüngő, vagy akár gondo- porceláncsészében cukorral édesítve 
zótt virágszál is nagy messzeségben van attól, nel11 fog-e emelkedni a gyógyszerészet 
amit a gyógyszertár kirakatán keresztül ki lehet becsülés, hil. megtudja, hogy a csészét 

· feiezni. kezében tart, a cukrot, amellyel teáját i7P<ft,,ft,o 

. ' Mit tegyünk tehát? Hogyan vigyünk új gyógyszerészek lángelméjének köszönheti? 
szellemet meglevő kirakataink bá? Mindenekelőtt · hatjuk-e méltóbban és nemesebben 

. döntsük el, hogy melyek azoka feladatok, amelyék- hagyományait, mintha népszerűsítjük nagyjaink 
nek megoldását a gyógyszertári kirakatok elé célul emlékéf, ismertetjük eredményeinket, s ezzel is 
fŰzhetjük? · · . . . .. · . fokozzuk népünk műveltségét? A fiatalságra, a 
• ·· ·.E feladatok a ,következők: a) fejezzék_ ki bennünket felváltó nemzedékre lehet-e buzdítöbb 
tartalmukkal a közegészségügyi jelleget, b) fokoz- hatású, mintha közvetlenürtapasztalja afu~~~t~t 
~ák a betegekben a gyógyszertár iránti bizalmat, magas fokára emelkedett gyógyszerészek 
c) növeljék a gyógyszerészet . megbecsülését, ·d) nek megbecsülését? 
ápolják a haladó szakmai hagyományokat, e) ok- Igy válhatik a 'kirakatok látszólag jelenték" 
tassákcneveljék a dolgozókat, f) hassanak buzdító- . telen kérdése - jelentőssé és komoly célok · .. 

'lag _az új gyógyszerésznemzedékre: · . · valósításának eszközévé. S most, amikor a budalJesti 
Nézzük meg e célok megvalósításának módjáL városi tanács végrehajtóbizottsága nagy tudásunk' 

Mi11dnyájan tudjuk, hogy a gyógyszerésze( olyan ról, Than K4rolyról utcát ne1)ezett el, a kérdés ősz
embereket adott a tudománvos világnak, akiknek tönző időszerűsége! is kapo~t. 
~rdeme Sirökéletű. Elegendő 'talán· ebben a tekin.- , Gondozzuk haladó hagyományainkat, t1szte·l- • 
tetben Scheelére, ntinden idők gyógyszerészetének jük nagyjaink emlékét, mert ezzel is a 
büszkeségére, . Matggraffra, a répacukor felfedező- ·.építjük! 
jéfe, Böttgerre, a porcelán feltalálójára, Sertür11.€[re, 
a morfiun:előállítójára, vagy hazai talajon maradva,·. 

· Than Károlyra, Winkler Lajosra; Kabai Jánosra, 
Kazay Endrére és más tudósainkra utalnom. · 

. Foglalkozunk-e eleget 'e nagy emberek _emlé
kével? . Világraszóló· eredményeiket ismertetjük, 

· terjesztjük,e? Tudatosítjuk-e, hogy á gyógysteré' 

Az'· Össz-Szövetségi 
<ryógyszerésztndo~!'lnyi Társaság · 

működéséről 
-· .szet kis. törzsébőL-sarjadtak .·ki ezek a hatalmas 

ótlások? Felhasználjuk-e <ezt a. lehetőségeLstllk- AP jatyigorszki osztály . · · 
mánk megbecsülésének emelésére? A sok kérdésre 1 .· 
kevés a felelet: nem használjuk fel. Ezen a vonalon Hogy a gyógyszerészet tudományos. és gyakore 
sok a tartozásunk, Rendezzük be meglevő kiraka- lati dolgozói\ közölti kapcsolatot szarosabbra 
taiTikat fenti adósságunk törlesztésére. A gyógy' . fűzzük, továbbá, hogy szorosábh alkotó kapcso:: 
szerészet nagyjainak - nemcsak a hazaiaknak, latot létesítsünk a sztavropoli körzet egészségügyi 
hanema külföldieknek is-"-- nagyíttassuk meg fény: dolgozói val, a Pjatyigorszki Gyógyszerészeti Intézet 

· képeit és .helyezzük el kirakatainkban. Müvészi és a. Gyógyszertári Főigazgatóság sztavropoli kör
form4ban, a kirakat, a díszítés tedmikájának·fel-. zeti osztálya a VNFO pjatyigorszki osztályával . 
használásávallássukel azokat felira tokká!, amelyek karöltve többek közölt elhatározta, hogy (end'· 
egyszerű szavakkaL hangsúlyozzák, gyógyszerész- szeresen tájékoztató körleveleket ad ki. · .· • 
mivoltukat, sikereiket .és ezek jelentőségéL Fel- Körlevelek segítségével . a. társaság tágkörű 
fédezéseikből, vagy azok felhasználásával készült tájékoztató és tanácsadó munkát folytat a sztavro
isrnertebb gyógyszerekből kis gyűjteményt is be: poli körzet gyógyszertári és egészségügy~i~!j\;m·r 
mutathatunk. Bizottság válassza ki a múlt dicső . körében a gyógyszerészet elméleti és 

· galériájáhól~ ·az erre legérdemesebb · tudósokat · kérdéseiről. Többek között a körleVelekben,a 
Nincs szükség nagy anyagra, E célra . alkahnas. ság közli az úja bb gyógyszeranyagokra, 

. kirakataink úgyis csak nagyobb. városainkhari gyógynövényekre és azok el.emzésére 
· varinak A garnitúrát a gyógyszertárak cserélhetik adatokat, a főbb gyógyszeralakok 

egymás között. Indulásnak elegendő lenne aszüle~ eltartásával, kiszolgáltatásával, 
tési és halálozási évfordulók aktualitásának fel~ belüli és a külső 
használása. Vonjuk be kezdeményezésünkbe :az csalatos 
orvostudomány nagyjait is. Ezzel is fejezzük ki, nek 
hogy orvos és gyógyszerész közös célért : a szo .. 
cialista egészségügyért dolgozik. · · ... 

Tudományos Tanácsa 
és a technikai előírásokra 
vonatkozó instrukciókróL A 

. Kétséges~e, hogy az olyan kirakat, amely azt 
a tudóst ismerteti; aki ·az emberért, az ember 
egészségéért, életéért· dolgozott -.közegészségügy 
jeUegú'? A gyógyszertár iránti bizalmat mi emel- továbbá a társaság a· szerkesztőséghez 

. 
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szeti Intézet egyes t~székein végzett munkát 
ismertetik. . ·· · · 

1952 november óta öt tájéko~tató körlevelet 
~dottki a társaság, A körlevelek l-1 ,5 nyomtatott 
IV tef]ede!emben 6?D .. példányban ·jelentek meg. 
Vannak b;zonyos h1~aJ, az a~on?an nyilvánvaló, 

. h?~Y · ~gyr~zt ~z .. mt~zetek, n;asreszt a gyógyszer
~~~~ es e&esz.segugyl d?lgoz?k _között tevékeny 
tajekoztato osszekottetest lelesilenek és ez a 
sz ta vrapoli körzetben a gyógyszerészet Ójabb iejlő-
dését fogja szolgálni. · 

· Fordította : Láng Béla dr. 
· A közlernény eredeti címe: Vszeszojuznol11 

Naucsnem Farmacevticseszkom· Obscsesztve (Ap· 
tyecsnoe Delö, !953, 3.), . . ·. 

. ' .- -. -_.' ._, ·,_,_ ' _·: . - -.. 

· _Üvegből.k6sziilt hazai patikaedén,-ek 

li. -'.arnit Mária Terézia kért a vármegyéktől !771-ben . 
hogy a Felvidéken és Erdélyben, de hazánk többi 
erd~~ . tájain is, a fa értékesítése miatt virágzó 
hu!amk voltak.. Főleg közszükségleti árut, 'ÍJ!Y 
gyog>;szer:;s palack<:t készítettek. Az- egyik huta 

. - yaroslod - azt }elentette, hogyha csak gyógy
szeresznek való kis üveget gyártana : évente 
200. 0~?. lucatot tudna előállítani, 6 krajcárjával 
tucat] at. Ebből az adatból arrakövetkeztethetünk 
hogy a XVI II. század második felében az egész: 

l ' 2 3 4 .5 . 6 
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erejij gyógyszereinek egy része féldrágakövek porá- egyenlőtlengallérbanvégződik. Ilyen edények vo){~~ 
ból készültilyen féldrágakő maradványok vannak a régi »Papnövelde-utcai« (Budapest).>>Üroszlán~ 
a Debreceni Déry :Múzeumban felállított, 1773.-ban patikában. . . . . ·• 
alapítotl»Arany egyszarvú«· hoz <;:íinzett régi gyógy, ' A XIX. század második felében a ki élesedő 
szertárnak vékonyfalú, talpas-kehelyalakú üveg- kapitalista versenyben régi berendezésű üveghu
edényeiben. · . . · táirik lemaradtak, az erősen támogatott osztrák 

Egyes hutáink főleg a XIX. század elején, és cseh üvegipar termékeimellett ésezek a szebb 
mikor a polgárság igénye a szép áru iránt meg" előállítású, csiswlt importüvegek a gyógyszertárak 
növekedett, az üveget ac massza tisztátlanságának berendezési vállalatai révén bekerültek patikáink 
leplezésére égszinkékre festették, majd az empire polcaira. Nálunk a XX. század elején az imperialista 
kedvelt színe, a kobaltkék is sorra került. törekvésekre jellemzőerr rt-k alakultak a gyáripar-

A festett eimkék díszítése igen változatos; ban. Igy régi üveggyáraink újra kcirszerű felszere
díszíJetté]{ pálmafával (6. ábra), koronával, vagy lés~eLálltak versenyben és elláttákgyógyszerüveg-
a gyógyszertár elnevezésével, pL "Aranysas«-sal; szükségletünket.. '· · . · . . · .... 
•lsten szemé«·vel, »Arany. szarvas«-saL . . . · .. Jelenleg a gyártási folyamil t ban mindinkáhb 

Új formák is lépnek előtérbe, a talpas tojas. előtérbe 'kerül a gépesítés, tnelyet · az edények 
alak} vagy az orsóalakú üvegedény. A helyes szabványosítása előz meg. 1000 ml-nél nagyobb 
fejlődés vonalát a színtelen üvegből kész:iilt, hasáb: · állványedények nem kerülnek forgalomba, tekin-

. alakú, legömbölyített vállú gyógyszeresedények tethe veszik a gyógyszerészethe mintl nagyob.b 
viszik tovább. A XIX. század .első évtizedeiben számmal bekapcsolódó nöi munkaerő kisebb kéz
még az üveganyag többnyire szemcsés .. Fenekén • méretét. Természetesen egyre inkább a higiénia 
a· pipáló! való elválasztás helye érdes, nincs le-. és· a jó gyakorlati alkalmazhatóság lép előtérbe. 
csiszolva. Nyaka az edénytestbe való átmenetnél Nékiírn Lajosné 
~ . 

··.Coffein· és Theob••o'min-tabletta készítése alkaloida bázisból 

A »Gyógyszerész<< 8. számában a. »Gyakorló A theobrominuni na trium salicyJicum-hozamy-
gyógyszerész műhelyéből« rovatban a 801-es gyógy- · Ium solani-t, granulálás előtti nedvesítésre pedig 
szertár vénykészítő . munkaközössége felveti az . desztillált é tert használt am, a theobrominum purum~. 
alkaloidák esetében· a helyettesítés problémáíát. hoz pedig amylum solani-t és ennek 10%'os esi-
Ez a kérdés némcsak receptúrai, hanem galen!jsi- rizét. · · 
kizüzemi vonatkozásban is számottevő.· Gondolok' 
itt az alkaloidacsókból készilli tabletták előállításá- A négy kisérleti tabletta összetétele_: 
nak fechno!ógiájára. . Coffeiltum natrium benzoicum: 

Az alkaloidacsókból készül r tablettákban ·_c,.; Coffein; natr. benz. 0,20 g 
az anyag term. észeté_t51 függően_ - n_ehézségekbe_ Arnylum solarii O,IO g Talcum 0,003g · 
ütközünk. ·Ha az előállítás nem is okoz különösebb 10%-os amylitm-esiriz q. s. 
gondot, és a tabletta külsőleg meglelelő lett, még c,.. 

· fermáll az oldódás, illetve . a. szélesés kérdése. Coffeinwn purum tbt;: , Coffeinarn purum. 0,10 g 
Rosszul, nehezen oldódó, illetve széleső tabletták · Amylum solani o, w g 
neni megfelelőek. Néhány alkaloidacsó ból· készült Talcum 0,002 g . 
tllblettának pedig a legritkább esetben megfelelő 10%-os amylum-csiriz q. s. 
a szétesési ideje. Igy a coffeinum natdum behzoi-

1 
Theobrominum. niztrium salicylicum tbl.: 

cum.-bó. ·és a theobr9minum natrium salicylicum- · Theobromin. natr. salicylic. 0,50 g 
ból készült tabletták szétesési ideje a raktározás Amy1um solani 0,10 g. · 
folyl!mán fokozatosan és robamosan emelkedik 10%-os amylum-csiriz q. s· 

A· szétesési idő csökkentésére a tabletta szi- Theobroininum fJurwn tb/.: 
látdságának · megtartása mellett végzett ·kísérletei- · Theobróminurri .purum 0,225 g 
met az alábbiakban közlöm. A kísérleteket Amylum solani 0,15 g ... 
cc)ffeinum natdU!l\ benzoieuill .0,20 g-os tabletták· IO'f,-os amylum-csiriz q.' s. 
kal, illetve ennek megfelelő coffenium purum 0,10 
g•os és theobrominum natrium salicylicum 0,50 
g-os, illetve theobrominum purum 0,225 . g-os 
tablettákkal végeztem, 

· A készítéskor. járulékos /anyagul. a koffein~ 
tablettákhoz duzzasztó és töltö anyagni egy napig 

· exikkáttorban szárított amylum solani-t, kötő 
anyagul !0%-os amilum-csirízt és csúsztató anyagni 
l% ,os talkumot használt am. A járulékos anyagok 
coffeinum natrium benzeicum és colfenium purum 
esélében azonosak voltak, 

· Mind a négy esetben. a masszakqnnyen voll 
tablettázható, ·a kész tabletták megfelelő szilárd-
ságúak, épszélűek. • 

A szétesési vizsgálatokat 37° C vízben és a 
gyomornedvnek megfelelő közegben (0,2% sósav + 
O, 1_5% pepsin) végeztem. .. .. .. . 

A négyféle tablettaszétesési idejét mindjárt 
a készílés után, ezt követően tíznal?Jg tnin~ennap. 
majd pedig egy. évig minden hónapba!) vizsgál· 

Jam. · 

' 

· ·. alábbi táblázatban fciglaltan{ össze: 

adÖ'~ .-::::-:-::~~--->Coff.._nat~::-.b~~~;--:: ... ·1-:_<-~Coffefil. pur~ .,_ The~br. 'natr._ sal. -, Theobr. ·pur. - · 
- ·; .37°.C Vfzj,.gY~ :.ne_cfv~ :37°·_<;>vízj iJ,y. ttedv._ 37°. C víz) gy. nedv. 3?° C víz j gy. nedv. 

k. 
2 nap 

. 3 nap . 
4 nap, 
5 nap 

lOnap 
II. 

III' 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VII .I: 
IX.·. 

r• x. 
Íli lXI. · 
'L 'XII.- __.__.i: 

. 18,; ; Úi-,~- 12n 10 11 ! 2' aon 2'.20;' 58" 59,-, 
18" ) 17''1' 12'' 12'1 2~ 38" 2' 35'' 58'."' 58" 

:·Wii . It n_·:.~ 14" 1211 3' 00" 3' 00~' l' 05" . l' 00" 
-19''. '2Qf,.- 15d_ 1411 3'45ú 3'40" 1~10". P-15'~~ 

._20" 2QtY · f4il 14'1 4'19'~ 41 1011 1'17'' }1 2QIÍ 
_voo~~ ··ss'~,-- __ -_:24·,.~- 22° ·w OD'' 7' 59'' . 2' 23" 2' 171r 
3'35'' 3ÍJOr( l'.-2211 1'2011 1W20" 13'0Q!~ 4'06" 3'57!'. 
5'ÜŰ" . '4i5ÖII' .·:2105!-' l'fiW' }71 QQN 16'42"· .. 5'00" 5'.06" 
5' 28"' 5' 15~_,,._ -3' l4'' 3' 00" 21, 12" . 21' OW' 5' 56'h 5' 49ú 

•7' 40~, }''OQú . 4~, 20" 4' 16'-' · -- ·261 .21''- 26' 10", 6':48" 6' 50'-' 
8'5411

- 8I32r, .5'36." 5'20" 2W00" 27'51'1 B'·llo 8-'101!' 
-12!05'' '11':5Ö'f 11 ·5lu 71 30il, .291 12" 29'05" '9'20 11 9'11"· 
l4/ 40'_,_ -14~-.-a:o~~-, a·,_ 21;,_ 8, 20" 31" 32° . 31, 28'' 11, OO'' 11' 02" 
15,2011 "15'-2{)1-!' 91 rau 9' l'W.' 34' 00" ,_..33' ·w" 12' 17" 
16' 10" i}fi"Q8t/' ;1Qt 20-0 10' 17" 36J }QU 351 40'( 113' 2Q1'· ,. ~~: ~~;; 
17'20" 11-1 17'~ ll\.34"' 11'2011 38 1 '20 11 

. 38' 59" 14'00" 131 58" 
·18'-51 1 ' 18' 3811 121 29"- 12' 30' 1 '.40 1 08" 4Ö' 51" 15' 10" 15' 10" 

-
vízzel aVJH. SzovjéíGyógy- · A vizsgálatok eredményét a következőkben 
módszerrel vizsgáltam, vagyis fogl~lom össze : ·. ·. . . . 

'~~,~~~t;~~i~lonnbikbjm 50 nilp7~ C•os vízben.egy ' . L Vizsgálataim folyamán --szétesés Hletve 
JUIJ•JUIKOL percenkent egyszer három ol~ódás . szempl?n!jából -: szembeál_Htot!~m egy-· 

. . k?rkörösen . meg!Óbáltam, ~zze! igye~ m_assal a coffe1_num natnum benw!Cum . .,--- ccif
u!anozm,:agyom9r természetes mozg;í.sát f~mul? purum es a_ theobrominum na trium salicy
mesterseges gyomornedvben t(irténő szél- hcum -: theobrommum purum tablettákat. . . 

hasonlóan 100mJceslombikban50mloldattal .·.·· 2.,:Minda ~égy esetben azonos járulékos 
eey )a~lettával voégeztimi, de. az, olgatot előzőleg . a~ya~ok __ at haszn~l!am •.. azonos gépen __ állí_!ottam_· . 
VJzfurdon 36-,37 C fokra felmelegllettem és az ,elo, · es azonos korulmenyek közölt taktároztam 

... vége!Zl<.,rmn.űvel.étet 37 ~38o .C fokos vízlürr!l'íben valamint a~o:;os !fió?szer~kkel vizsgá,ltatn. > ' 

A
. 't . · '·ct · · · · · · •· ., ~- ~ ~o~olt .tab_lazatbol m_ egállapítb_at1·uk,.hog· y 

. . . · sze eses1 1 őt stopperórával lllél:tem, attól a sz t 1 t k t k · 3 o f · .. a pillanattól kezdve, hogy .a tablettát. a .. lomb!'kba · . e es~! VIzsga a. 0 a . a ar .. 7 .. okú vízzel,: akár 

d 
bt mesterseges .· gyomornedvvet végezzük .. emlÍtésre 

. o am •. Az órát pedig ákkor állítottam le, mikor méltó különbség1nincs, .. ' . 
a tabletta pelyhesen szélesett. ami az uiolsó·lóbá- .. J.•.A .. szétesés __ i .... idő a.· ra. kta'ro·z· a's. fol·y a'ma'n 
láskór volt észlelhető. ' · • · · 1 A t 

1 
.· fo e~ a theob;on;1~. ~atr. saL, théobromin. pur. 

· .. · .... ab ettákat vattával és lepátáfino'iwtt fém- eset;;~en az uto~ b! Javara mutatkozik megfelelőnek. · · t~~6h~~ ~~rt üvegfialában siobil.hő.mérsékleten J.Ob~ol .. ar.ra~ kov~tke~tethetünk, hogy hosszabb 
1~e1_g ~orten'? ~ak!aro~asra (két hónapnál hosszabb) 

kö.zé~~;~k~;~;~jr•:~6~~~:k~ ticlőéJolél,ek hárorn mérés kizarclag baz1sbol keszítsük a tablettát. 
Horváth DezSő 

áthúzáss_al -~efömelegítemt I;!z a niódSzer gyors kezet ·kíVán 
d~ a_z így_ kés~ült :kúpok ·'szilárdsága vetekszik az· öntéssei 
k~tdt ~up.o~evak. A hib~k~m~kci9 ;tt .sokkal könnyebb, 
f!1lnÍ a lagyitoanya~$'~1. val.o osszegyúrasnal, azért ez -_a mó_d
sz_~r h<Imarab_b elsa{ahthato. Ha _ugyanis nem elég képlékeny 
-a.ma.ssza, ~egis_!Tlé eljük a· láng felett való áthúzást, ha.meg 
Jul lag:yra s.Jkeruli. volna, hideg vízbe meiített. petand u lá ban 
_ folytatjuk a gyúrást, rníg csak eléggé meg nem' _keményszik 
a JV_assza. __ _Elrontás.t~át_,n_fl1CS· __ Ez~_el__s~_mben, ha_ a Iágyító
·~'!lY!lgot ~uladagoltuk, semmivel sem lehet többé a hibát 
lova. t~!lm._ (Pe~ig; satnos, ez igen gyakori eset, mert sokán 
Igen_ boven veszik a lagyítóanyagot, _ csakhogy .minél képlé
kenye bb. legyen a~- anyél~. Hogy ~ztán_ a beteg .hogyan bol
d9gul yele, !fZ _mas kerdes.) Megesik neha, hogy elkéSünk a 
kt~odrassal es a massza O:~gm~revedik, mielőtt minden kúp 
_keszen !e~ne. Ez eset~~n ·uJra at }$:ell melegíteni az:anyagot. 
Ilj'~fl htbat __ elk,enilhetunk, h~ hideg időben a fűtőtest közelé-
ben dolgozunk. _ , - -
. "'!-:· öntéS {echrwlógilíjához is hozzászólok. Attaiában- á-

kthu~est · ~olyamatot ·szokták az- öntés kivite1ezésére felh asz~ 
nálnt .. Na~alll. eg:r.szer_ tú!hűl~ a. massZa, ·-inert. ahb(l kellett 
hagY.Dom ont·~. kozben par pillanatra,. úgyhogy szabályszerű 
kenocslett belole. Ezt a kenöcsöt magasán a láng fölé tartva 
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állarldó kevergetés közben: , Új~~t"' ~~egömleSZtettem-,: de- tsak:- · r5:c_m3 n~sósavÍiakrrtég 2,865 g, bóiaxot kellene tal~lnia, hogy 
_addig, -amíg az egész.amolyan mártás-s;eríí: nem lett, akkor náfriumklorid ~képzödjön. Fenti _megállapHásom szerint ·a 
kiöntöttem. Meglepett,.hogy a,,mártá~" Sokkal. továbh·maradt sóSav már seinmi bóraxot nem találhat és ennek ... ellenére 
folyékony, mint vártam volna és a kúpok igen jól :s~kerültek-. - nátriumklorid· mégiS képződik. Mindezek a tények ·azt mutat
Történetesen_- digitálisz-kúpok voltak és jól látható ·volt _a.. ták, hogy az idézett két egyenl_et még- közelítőleg sem fejezi 
digitálisz igen szép egyenletes elosztottsága _a kúpb:an~ Leg- ki az arzénes-oldat készítésében,yégbemenő vegyi folyamato~ 
köZelebb már- szándékosan úgy- öntöttem, hogy az öntésre kat. , ,_. . · --· . 
előkészített masszát túlhütve. kenöccsé kevertem, majd· a Lernérteill a gyk. által előírt -so g desztillált vizet és 
tálat meleg vízbe merítve addig- kevertem, míg-· híg mártás néháf_ly csepp szeszes fenolftalein-oldat ·hozzáadása, után a 
lett belöle és ~kkor öntöttem ki,- ismét jó -eredménnyel._, ·. lemért 3 g :bórax·ot belesz4ftarn a folyadékba, mely azonnal-

-- Még jobb .eredményt ~r hetünk el azáltal, ·ha a-művele}heZ rózsaszínűvé Vált, jelezve, hogy -ott lúg-- képződik. A bórax 
porceláncsészét használunk; ami még lassabban híílle, -tehát- oldódásával arányosan fokozatosan ___ erősödött_ a -folyadék 
az öntés megkezdése után is hosszab-b ideig tartja folyós ália- vörös színe.·Ez azt bizQnyította, hogyaJéntiL számú egyen-
potban a mártást .. Ebben az esetben természe.tesen a_z eljárás let nem :fejezi ki hűen a meginduló r.eakciót, mert a bórfix 
első periódusában, a _ kenöccsékeveréskor ]?ideg vízf,ürdöt vízben való oldásakor ·: - _ 
alkalmazunk,hogya:leh,űtéstmeggyorsítsuk,majQhaaketröc.S · - · - - ---_ · -• ' ,- -
kész,-a csészét meleg.vízre heJyezve keverget jük; míg már_tá~sá III. Na2B407 · 10H20+HOH =.2Na9H+H2B40,+IOH20 
hígul. . keletkezik. Mikor '·a lemért arzéntrioxidot eze~ oldafba bele-

Csejtei Kái~Zy . szórlam- és melegítettem, a, _rózsaszínű d olyadék színe -foko-
gyógyszerész- zatosan ·csökkent _az_ arzéntrioxid. oldódásával arányosan. 

HOZZASZOLAS CSEJTEI KÁROLY JAVASLATAHOZ 
Ekkor ~ . -

. 2NaOH+As,O,~NaAsO,+H,O 

VégbéÜWpok kéSzitt se. Az V. ·gyk:' stövegtervezete ·hide~:. :··egyenlet · steiint náiriurrlfriehlarzenit-- keletkezett. Miként 
gen:készülő kúpokhoz lágyító anyagot;csak abban 'az _.esetben előbb megállapítottam, 3' g b.órax alkalmazása -ri1ellett így_ 
java~ol, ha arra a tömeg- kigyúrása_ miatt szükség van._ (IJ. 1,55 g· arzéntrioxi-dat lehet nátriummetaarienitté- feloldani., 
sok poranyagai tartalmaz a kúp.)I--Ia a kéSzítő kellö gyakorlat forrai-áskor azqnban az egésZ 2 -g arzéntrioxi-ct feloldódott. 
és_~ m,~gf~lelő _gondosság· hiáriyában a .lágyító -anyagot, túlada- · MegfontoláS tárgyává tettem, hogy a bórax hidrolitos boml ása· 
golja --mint azt Csejtei Károly-is megjegyzi- irrever-zibilis ,·folytán~keletkező_ vegyületeknek nincsen~e valami szerepük 
műhiba. történik- s_ az ellágyített tömeg __ kúp. készítéséte ;nem - ·.az arzéntrioxid többi részének oldásában. . · ' 
·lesZ 3Ikalmas. kL enyh~ melegítéssel történő lágyítást éS ,az . III:. egyénlet.ünk-s'zerint a' bórax hfdrolizisébena 'nátrium
eZt követő gyúrást az Egyetemi Gyógy-szert-árban_: is sik~rrel , hidroxid- mellett tetrabórsaV-_· :k~letkeziki·- amely azonban 
alkalmfi.Zzuk, sa· fenti munkamódszerátadási javaslatot, .VJfl_8'- . nagyón - boni.lé~ony _vegyület lévén, >"vízzel ortObórsa'vvá 
mint Csejtei kartárs indokotását ·helyesnek· tartjuk. Boml é.__ alakul át a következő képlettel kifejez_ye: • 
kolly ill. o a.nyagok esetében még óv.atosabb melégítésre.v~m r·v· ·,--H· B 0 +5H. ·o··· 4.·H Bo' 
szükség s ezért ajánlatOs a láng~ fölött' való·áthúzás helyett'· a · 2 

' 
7 

. 
2 =- 3 

3 
c.Seré1hető-kar'ikákka1 ellátott V. gyk. »dekoktoriumot« __ mi-nt · Miként megállapftottam, az I. egyenlet szerint ·végbe-
gőzfürdöj_ használni -és a- patendulát I11el~gítés célj"ábóL __ erre -menö kémi_ai átalakuláshbz:nem elegendő a 3 _g -bórax . .A'l]\ 
r:áhelyezni. _. _ _ _ . · __ _ eg-yenleten"-feltüntetett bóraxnak pedig _már nyorpa ~incsen. a 

·A kúpoknak rnelegen _történő- -készí-té~,_ ill._' á massza folyadékban._ A -sósav hozzáadásakor_-.az-~Oldat~n-nátt'ium~ 
kiöntése, az _általunk .javasolt módbn- megfelelő gyakoda fo t· metaatzenit és ortobórsav van az oldatban. A sósav-a nátrium-
és.'yiszon'ylag gyors_ rnunkáfigényel-, mert a kiöntést a-fagyás- metaarzenitet 'megb~htja: .--. ·. __ _, __ 
pont/ kötüu- hőmérsékleten oly-an- gyorsan '\kell -elvégezt;ti_. v. NaAsö2~+HCl =-NaCH:: HAs0 2 _-_efsyenlef-Szerillt.·, 
hogy az öntés· közbe!\ ne fagyjoll meg. Csejte~ kartársnak:-az· 
a_rtiegfigyelése, hogy ·a túlhűtött tömeg ismételt megolvasz--. A· készítiDény eltartására, illetve ·a mikróorgariizfntisok 

·-tás~ után »mártás« áUományú -lesz, amely csak lassan fagy_ okozta_ változás megakadályozására.:a következöket ajánlom: 
meg; lehetövé teszi, hogy a-kúpokat.ailélkül, hogy_a bennelevő a kéSz oldatot a gyógyszertár forgalmán;Ik n1egf~Ielően kiseb~ 
szuszpendalt hatóanyagok leülep_ednének} lassabban végez* gyógyszeres üvegbe .töltjük. Dugójil,t átkötve sterílezzük, 
he~ük eL Javasolt módszerét kakaóvajjal készült kúpoknál nfajd:sterilezés után az üVeg dugóját 'megömlesz~e_tt cereztnbe 

, m·egfelelőnek -találtuk. Csejtei kattárs közleményében- a~n~ mártva légmentesen Jezárjuk. · - · 
ban nem ·említi--meg, hogy eljárása: kakaóvaj-pótszerek esetén· $zilágyi L~}os, Ireg~Zemcse 
. alkl;llm~zható-e. · • · 

Csipke Z,oltán dr, 

A SOL. ARSENICAUS FÖWLERI·PH. HG. IV. KEM].Á..ÍÁ 

A .:t, v:. gyógyszerkönyv szerkeszlöinek az \roli a 'cél]U,k;· 
_ h()gV ol )ran- arzén-oldatot _adjanak az _orvosi , gyakorlatp;,tk; 
. 'arnily az előző gyógyszerkönyv előirataitól eitétüerr nem lúgos 

kémhatású és Igy az,.-alkaloida-sókat .nem csapja. kL az ord~ t-, 
·-ból_· és' nem -okoz ISizonyes gyógySzerekkel he~-_ 'kívánat-o-s 
' elyáltOzást,_ végül a ·mikr~)Qrganizm~sok. ·nem_ szaporod-q.ak 

t•········.·.·· j·~~i:J~·é·~ ~~~~--il~gy~.~e.k~e:~zGt:,_ellenére :_ m~gi$_ VJaJ:>b --~$ :_újabo\) ___ ki f~á~ · ·fel rV. gyógYszerkönyV- e1öir8tq ·alBPJáh 
- ellen. Ez késztetett arra., bögy vizsgá· 

lat· tárgyává tegyem kémiai, szempontból a IV. gyógy~~r
könyv Sui.·_ arsenic. !"Fowleri készítményét. Tanulmápyom-
eredrnényéről_az alábbiakban számolok be: , 

. A Székf-féle Gyógyszerészi -Kétnia 157. o~dalán·.~ eZt· 
'o!Vasha.tjuk á készítésben végbemenő folyamatokról: .. 

!. Na,B,O, · lOH,O+As,O, = 2NaAs0,+4H,B0;+4H,O 
. 381,4 . 197,9 =3: X= 1,55 g arzéntrioxid. 

II. Na,B,O, • lOH 20+2HCl c=o 2NaCl+4H,B0,+5H20 
Ai egyenletek alli írt g'inot ·sú1yók a13.pján kiszámítot

tam, hogy: 2 g arzéntrioxid feloldására _3,'85 g bórax szük
séges: máSrészt 3 g_ bórax csak 1,55 g·arzéntrioxidot képes 
'nátrium-metaarzenitté átalakítani, tehát az egyenlet szerint 
0.45 g -~rzéntrioxid feloldására _tnár _nem jut bórax:. _Ezzel 
_zemben a, n. egyenlet ~zerint a gyk. által az oldathoz adatott 

* Szil·ágyi .Lajos helyesen á!Iapitja m(,g;·hogy a IV. gyógy: 
szerkönyv- szerirtt . _elöállított arzénes--oldatban- -a- készítés 
sorár:\- keletkezett ·arzénes-sók.(nátriummetaar~enit,- de jelen~ 
tős mennyiségb_en nátriumarzenit is) _a sósav·hatására -leg
_alább is nagyrészhén - ·~nátriuniklorid- keletkezése mellett 
metaarzéries-savvá,- illetöle g· ar.zénes-savVá alakulnak .. 

A beküld,ött'kéZirat t-ovábbi'---' nem közöLt --"- Jészében 
a sZerzö abból a ténybőr kiindulva, hogy .a készítmény Pór
savat I_s tar1<_ilmaz,'_·feltételezi'-a b<)rsavnak--~;l- a:rzénttioxid'ra 

: gyakorolt aidó-hatását és javasolj_a aZ 'aí-zénes:o}dat készítése
kor -bórax helyett bórsav alkalmazását. Hivatkozik arra, hogy 
egyes külföldL előiratok sósa:V:at haszn.álrt3.k az oldat készí-
téséhez. . · 

Az arzéntrioxid vízben nehezen és lassan 
den segédanyag. hozzáad<}sa rtélkül l , sr 
vízben oldódik. A lassú u:;;1~~~l'~. ~ - hozzáadáSával (ezt ? célt s: 
is.) Erős ásványi 

az -arzéntrioxid~~~~~~~~~~,tév~~ 

. . 
RECEPTURAI PROBLÉMÁK·. 

. nap-OkháTI -a_'kOVelke~o·sz-TK-~ériY-t~ :~dlák .-be·--etkeSZi-
Rp. 

In!. lpec .. 
."· D_osim 

D. s, 3 X l. evőkanáH al. 
. J 

ELőiRAT Az AilEPS LANAE ANHYDIÜCÜS . 
. Pö'fLASARA . . 

Rp. . .. . ·.· · .... 
-V aselini flavi Hungarid 94,0 g 
Cerae flavae · · , 5,0 g 
Chölesterini 1,0 :g., 

A GYÓGYSZER~SZ 

-"-

A qua Sacchar. Titict. 
. aur. ~Oüf: 

.. g g g 

Calc. bromat. l' ' 90,0 
· Calc. hypophosph. 20,0 

Extr. chinae fl. 5,0 
Natr. benz. 5,0 
Syr.- aur'ant.- 1.000,0 soo,o 600,0 100,0 
Syr. 'sim pl. 1.000,0 S75,0 625,0 
Aqua dest. 150,0 150,0 
Spi r. con c. 150,0 

ÖssZe "se . i.·-n 825,0 l 1.225,0 l !00,0 ., 
~- készítésebe~ úgy járok el, hogy a tömény narancs

f.estvel}yt l~ .g-ny~ talkummal és 100 g vízzel többször -jól 
osszer;3-zom es paptrosan· megszűröm. Amíg s_zűrődik, enyhén 
melegüet,t]~_5 g vízben feloldom az előírt sókat, majd állani::l.ó 
keverget~ kozben az 1225 g cukrot. Teljes feloldódás és !ehülés 

-- ut~n 'a ko~ben. már le.s~űrődött narancsfestv-ényhez höZzá
merem a ~m~.kivonatot es a szeszt, majd az egészet a cukros 
ol~athoz ol! tom. Kiegészítés után m~gszüröm papíron, -elég 
szep.ere~~eny! l~het az<?nban elérni - .. de sokkal gyorsabban ' 
-ha szuropaptr·darabkakkal alaposan osszekeverem a készít-
ményt, -é~ szüröruhán szűröm meg.· · 

• Veg:ul' a laboratóriumi könyvben; az értéktöbblet-rovatha 
a ket sz1rup 1-1 kg-nál található összeget (28.30 + 23.30 = = 51.60 Ft) könyvelek be. . 

Kósa László 
gy tár. vezető Tiszafilred 



, HÖPALACK ALKALMAZÁSA A RECEPTúRA~AN , .q Yö;q1YiS[ZERÉSZTE:cHN IK. 
ROVATA. 

IMPLEAL~S 

_ . _ -A-~méleg oldáSok gyqrs készítéSének probléffiájá m3.radék
JaÚmul·megoldlÍató réceptúr'ai höp~lackok alkalmazásáyal, 
mert : I. A >förróvíz állandóan kéZnél van, egyetlen Jépést 
~m· kell te_nni érte. 2. Nem kell,várni a víz_ megmelegedésére: 
3. üze~köÜsége- nincs. 4. Gőzfejlődés nincs. 5.- -Hőpalack 
alk;;Urnalása esetén a mutlkaidökülönbség a 'kész oldattal 

, .. lmpleálni (betölteni) gyógyszertári 

val6 dOigo_zással ·szemben_ mindössze fél' perc: · 
. . , ' ', - ,, 

Fentiek _kísérteti igazolására ,a debrecen~ 16/23. ·.o........ ·volt · 
OT! házigyógyszertárban munkába állítottam egy 350 .ml 
befogadóképességű hőpalackot. A hőpalack dugójába egy·hö· 
mérőt-és egy kiöntőcsöve t;- szereltem, amilyet borospalackokba 
szoktak használni, és ami a háztartási vasáruboltok ban_ készen 

. kapható. (Ez egy kt1pakkal záródó meghajlitolt fémcső; 

azt jelenti, hogy a megürült gyógyszertári ólh'"''"'
edényeket, vagy a készletelből, vagy a gy<Sgy·sz<,r-'. 
elosztó szervektől beérkező anyagokból 
töltjük. Impleálni lehet az of!icinában, a 
ban és a gyógyszertári pincében levő edén·vz<,tet 
Az of(icina állványedényeit és fiókjait rer1dszerint 
a materiális, vagy a pince készleteiből ~~~~~~;:~~~~;~ 

A népjóléti miniszter jelenleg is 
mel-ven _belül még _egy vékonyabb cső van' a levegö·beengedé~ . 

·-~sér~:) Ezzel a »Receptúrai hőpalack«~kai- Végzett kísérl_etek 
azt -:mutatták, hpgy a -hőpalack erős és gy~ngébb forgalom 
e~tén (tehát kisforgalmú _ gyógyszertárakban is) _megállja ··a 
h~lyét, merf"-3. .he11:ne levő víz hőmérséklete a fogyasztástól 
;fQggően ·4-5.....;..8 fokot esik .óránként. Ritka, használa~ban_ 

··tehát· a: -fövő állapotban levő vízz~l_-megtöltött hőpalack 
a ~nyitogatást~l-, .ill~tve _vízki?nt_é~ .~ámától._függőe!J- ~~!.óra 

. -ho5:szat -hasznalhato, rríert enny1 Ido alatt es1k a .homerseklete 
, 6:0 _fokos I:xasználhatósági határt. Erősebb forgalRm mel!ett __ a 

höcsök_kenés gyorsabb, óránként 6~- fok-, de--~--ugyanakkor· 
·- termé~etszerűleg a; palack is ·gyorsabban ür-ül, tehá-t a víz~ 

nek niiics ideje lehiílni. Igy. pl. a'palack.a csúcsforgalóm alatt 
._fél órától másfél óráig terjedő időközökben került újból feltöl
téSre; A leadott -víz- hőmérséklete ezen idő alatt 95· és- 85 fok 
költ. volt'~ Egy harmadfél ·deds }1őpalack még kisfqrgahnú . 

_gyögysiertárbafl: is kiürül 6-7- óra alatt, __ tehát .a beléje_ 

levő 3170~9jllf950. számú rendelete az impleálás, 
tól úgy rendelkezik, hogy gyógyszertári szaktan
folyamot végzett laboránsok és technikák gyógy
szerész felügyelete és irányítása mellett a rendelét
ben felsorolt tevékenységek közölt gyógyszertári • 

· edényeket is belölthetnek A szaktanfolyamot 
végzett laboránsok és technikák ezen működéséért 
saját máguk .és ezen felül a·gyógyszerészjs r;~i~~~; 
aki a felügyeletet' ellátja. A felügyelet <> 

_ fektetett vízmelegítési energia,·metve üzemköltség nem megy 
veszendőbe. Sijrű használat mellett, -vagyis . -nagyforgalmú 

- gyogyszeitárakban_ 'pedig_ külöriösen taka~ékosan leh_~t., V~le 
dolgozni-, ·mert az oldásokra-nem szükséges; sőt hem is szab~d 

, 'oljan.--fórró vizet_ h~pznál!Ji. ~~rri!lY,et- ~, p_a_Iack _lt;~d._ Ez~rt: :~ 
oltlándó ·-anyagot elobb. h1deg ·vtzzel ·ont]uk le. es csak aztan_ 
adjtik .a· forró t hOzzá._ 'Nem ~s szükséges a hőpalackból ant_1yi 
íörró_vizet ·-kivenni; _mint a_ rendelt oldat összmennyisége, _ 
Ji~nem éppen-csak annyit, amennyi az Oldandó anyag_felold~-~ 
sára.'kell. A többit hideg vízzel. pótoljuk, Igy pl- lOOg 2%-os 

·:···3.nüdaz0fen-oldat .készítéséh~ 30~0 ml- forró víz- elégség,es. 
·::IgY '-3 __ -termoszba~ levő harmadfél deci_: vízbql. több -l~ ternyi 

gyóg)rsZer -készülhet. _ · · . ·. , .- -

., Amunkamenet a következő: a réceptúráh kézriéÚ~~trik 
tú~hilny ·hőálló Berzeliusz:poharat, melyeket ampullaje~ző 
teS:'tékkel, vagy kerékpárzománccal bekalibr<:'Jok.-_ Külön 
pol!{ll'a va?. az;, amidazof~nnek, külön a kall!lopir~?~ek, külön 
a kalmopmn plusz amidazofen~oldatn~k- es - kulon -egy--- az 
_egyéb oldatok _részére.-· (-Papaverin,-.-Theobr. na tr. _-s?-1-- stb.) 
A -·poharakat csúcsforgalom idején nem moE?om-,-cSak· ~efedem.· 
Az oldatokba _szánt anyagokat finomra porítva ·tartom; k~
nél. Ez a gyors_ oldás ~zemporitjából-különösen font~s-'.,_·- -.-. 

' -·· 
a ·kezembe kagtam, JegelőSZör a me1eg'en ., 

mérem--Ie .. és-azt a- kézimérlégről :~egyenesen 
Szórom; Az .oldóp6hárbah levő ·anya:g'rá., 'ha:' ·a 

- túlforró, előbb kevés- hideg_ vizet,- majd a 
. ~-1{!g~I)-.4_9 _f!lfr,~y~~~J _f?nt§J{. __ J2~~~~t.il. __ Yít~n).E!PJJ.Y,~~~-

mérem mérlegen, hanem csak a pohar kahbra
igazodom. Most kis üvegpálcáyal, vagy szaru

k;,:;!~~;;e.~ni.egkeverem- a pohár _tartalmát,_ tátálom ~ üyeget, 
h az-összes~többi·szeszt, elkészítern és felragasztom 
a _sZignatúrát,- szóval el véglek -.minden egyéb _ elv~gzendő 
műveletet €s közben a_ pohárban oldódó keveréket_ idöközön
ként meg-megkeverge.tem. Mire h;tinden müvelettel elkészül-_ . 
.tem_, kész az o!datomis, hozzáöntöm a többihez, a poharat · 
a..ldegészítésre szánt vízzel utánöblítern és az egé;;zeLa tti~r
Jegen összsúlyra beállftom. (Az oldópohár utánöblítése deszt. 

. -vízzel aiért is tanácsos, riiert különb~n.a benne maradt. old~t
ból az üveg falára kristá.lyosodik az -oldot-t anyag és ez_ aztan 
a. következő oldáskor_ ig€-n nehezen oldó{lik le és megh()s·szab
bítja az oldási időt l) 

CsejÚl Károly- 'gyógy$zerési: 
16/23-as gyógyszertár, Debrecen 

kötelezettgyógyszerésznek a gyógyszertár ve:zetöJ 
ilL az általa kijelölt ökleveles gyógyszerész te~:in··· 
tendij. A gyógyszertár szakvizsgát nem tett mtml<:á
társai semmiféle impleálási munkát nem , végez-
hetnek . . . . . . 

Az impleiilás egyik legfontosabb és. legfelelős- , 
ségteljesebb gyógyszertári mnnka. A gyógyszer
készílés és kiszolgáltatás biztonsága nagymérték
ben ettől függ. Az impleálás fontosságát rriég 
legegysZerűbb .anyagoknál sem szabad lebecsülni, 
pl. a desztillált víz impleálása. sem veszélytelen, 

ha . gondatlanul .kezelik. A !ok~,z~l.o~t·ti:l:5;~lti~i különösen_indbkolt azértis, mert a 
Jás a. tévedések · idézheti a 
ban, s kárt, hanem esetleg, 
zetes is okozhat. 

A 
lektusasztalon h~~~~~L~'jé~ 
betöltendő anyag 
ványedény eimkéjéveL 
a hasoriló elnevezésű, de különböző 
Ugyancsak a rövidített elnevezések is 
gonddal kezelendők. Helyes. gyakorlat. a 
összehasonlítását a betöltés előtt ül és után 
gezni. Alapelv legyen ai, hogy egyidőben · 
féle szert impleáljunk s csak annak h'e]y,tel:éf,fle 
után. töltsük be a következő ~n""'mt. 

. . Megengedhetetholi '-' az a nél'Iárty 1helyen 
meglévő hiba - hogy azokon az :íllv:ítw•·il~nv,ekf•.n. 
amelyeket bármilyen oknál fogva. nem ~~r::;~~;~ g 
rendeltetésükre használnak, egyszerűen : 
ják a régi dmkét a jelenlegi tartalomnak u::~~~:~~~~ .• 
szignatúrával. Ilyen .esetben a végleges .i 
lásig is feltétlenül akár fizikai, akár kémiiíi 
eltávolítandó a régi !elírás. 

Abetöltésre váró üveget minden esetben ki 
tisztítani és a nagyobb Részletet tai•tallm:rzó állé 
ványüvegekből, folyadék eselén tölcsérrel, 
menzurával töltünk az. officinai edénybe. 
gyakorlat után. közvetlenül is impleálhatunk 
csér segítsége nélkül. Az üvegekét ne töltsük 

a régítől, esetben semmi ne 
egybe az új készítményt a négíveL Porok 

· általános szabály, hogyanagyobbüveg
mindig megfelelőkanál segítségéyeliinpleáljunk 

kisebbe. Kenőcsöket spatnlával irripleá1junk· 
A könny~n ava~odó kenőcsök tége!yeit, irripleálás 
előtt alaposan 'meg kell tisztítani, úgyszintén 

kell· a szinípos és más kölmven 
anyagok állványedényzetét tisztítáni. 
ntán vigyázzunk arra, hogy l\ dugó a 

· üvegbe kerüljön. Az iinplea!C edény 
:• ~;y~:~'"'~" kívül is megtisztítahdó, úgy helyezendő 

helyére.. . . · . 

A nem feljeseri tiszta.folyadékokat meg kell 
A porüveg nyakát és dugóját is gondosan 

meg kell tisztítimi,.mert hl! ott por marad, az ü:veg 
rosszul záródik. · . 

A herbá( levélek stb. !iókjaÍt is idő~ként 
kell gondosan tisztítani. A drogmaradványokat 

:. v""" selejtezzük, vagy csak megszitálvl)' keverjük 
beszerzéshez; · . . 

. Az üvegek impleálásakor. fokozottan ügyelni 
kell azokra, amelyeknek. dugó ja gyakran beleragad· 
az (pl. almri. acet. tart. soLstb.); Hj is 

és dugójának fokozott 
az.JmRkilló .. kellő 
s. még ha a címke 
eselén a szükséges 

Figyelemmel kell ]enpi .arra 
úgyanazon a .helyen rteinipleál

{~'~t~};~~mÉ~n; sava t és Júgot. Végül szorösau hozzá
,, az impleálás biztonságához a kellően 

VllHP'IIIOTl helyiség ÍS. .. · . • \ 

Az impleálással szorosan összefügg;a ,defektá-
· A delektálás lényegében líiánynyilvántadást 

"1eleni', 'l4a M:t tapasztaljúk; hogy impleáláskor ·a 
elfogyott, vagy a szükséglethéz képest 

maradt, ljkkor haladéktalanul felí,rjuk .· ?.Z 
a: célra szolgáló kőnyvbé, illetve füzetbe. 

· A GYMYSZER~SZ · 

Or,es állványedényt ne tegyünk helyre, még akkor 
sem, ha az impleálás valamilyen okból átmenelileg 
nem történhet meg. · 

Gyógyszervizsgáló Laboratórium 
munkaközössJge, B adapest · 

SZAKMAl HIRADÖ 

KEDVESSY.DOCENS GYOR! ELOADASA 

~ovem~~r ._IS'-én volt Győrben a-megyei .Válla1~t;·gyóg"y
szertarvezetm _ ertel<ezlete. A. vezetökön kivül eljöttek· a 
beosztott gyógyszerészek, vizsgázott technikák é:s ._a- szom

. ~~édos. komárprríi V~Ualat vezetői is. Az értekezlet Köiépf)Qiit~ 
Jaban ·Kedvessy Gyorgy egyeL docens továbbképző· előadása 
állott---az új gyógyszerkönyv közeli megjelenéséről. Kieriielte, 
hogy._!J- gyak.~rló gyó~y-~zerés~k szempontjából az új gyógy.: 
szerkonyv tobbek kozott azert i,s jelentős, mert- elsőízben 
. f~g-Ialja össze .. -az e_g{'séges, recep~készítés, fő irányvonalai~. 

. !"- g_Yogyszerkonyv Iranyado a gyogyszertarak, a gyógysze'r
tpar, .valamint a gyógyszervizsgáló laboratóriumok részéi6. 

.A galeJ?:u_si készitmények előállítására megadott mennyiségek 
egy kozépforgalmú -gyógyszertár szükségletéhez · vannak 
szabva._ A pagyüzemi gyógyszergyártás eltérhet' a gyógy
szerkönyv egyes részleteitől,_ de a készítmény ,végül ls meg ke-u 
hogy feleljen a gyógyszerkönyv követelményeinek. _; 

. A leírt vizsgálatokat az előállító gyárak, vizsgáló laborá~ · 
tórium?k. yégzik el, . a, gyóg~szertárak csak a tájekoztató 
~~ors~I~sga!at?ka~. Kryetel,!,k;pez, ha valamely gyógyszedár 
ITIJekeros keszi!menyt 1s· elo'!lht_, mert ez esetben teljes vizs
gal~dot kell vegezm. A tevabblakban a gyógyszerkönyvnek 
a gyógyszerkészítésre vonatkózó_általános fejezeteit ismertette. 

· Szólt, a. mérésről (lényeges· újítás, hogy 5 cg alatt hígítást 
. vagy triturác~ót -kell használni): Kitért a határidőhöz kötötÍ 
készitmények kérdésére, a konzerváló szerek használatáfa 
az ·inkompatibilitásraí ahol a vény technológiai elbftálásáb3._~_ 
a gyógyszerész szakértelmének fontosságát külöi-t i-s kidombotí

.- totta. Beszélt az oldáSról, szűrésről, a 'sleriÍezés különböiő 
módozatair:ól, 'főzetek, for-rázatok és p_ilulák készítéséről. 
trintette á kenöcsök általános fejezetével kaptso1atosan _a 
gyakorló gyógyszerész receptúrai kenőcskészítési problémáit. 
Végül a gyógyszerkönyvnek teljesen új részét,, a szeinészeti 
oldatok készítését, az izotonia, izohidfia beállítását és -a 
nomogrammok használatál tárgyalta.-

Az értékes és·mindvégig érdek.es előadáshoz Nikolits dr.
Tanay dr., Szpornyii'ié és. Bánóczy kartársak száltak hozzá~ 
A felszólalók a gyógyszerés~ti technológiának tudományos 
alapo!! -való t<?vábbfejlesztését, a gyógyszerésZek jelenleg 
hasznalt; s. mar elavult eszközeinek korszerűbbé tétélét 
szorgainiazták. Bemutatták a vállalat különböző gyógyszer
táraiban eltartott üledékesedéséf és a helyes· eltartásra kértek 
az el~.adótól direktívákat. Továbbá kiemel ték·: az V:Gyógy-

. szerkonyvb.en újonnan felvett szerek, különösképpen a lemos
ható kenöcsök alapanyagai ·a Gyágyérthen mielőbb beszerez
hetök legyenek, hogy így az átállás az ú/' gyógyszerkönyvre 
fo~~z~tosan a receptúr<;J- vonalán is meg ,örténhessen .. Végül 
a JOVore vonatkozolag IS helyesnek tartj ak, ha a vállalat- ·a 
gyógyszertárvezetői értekezletekre egy-egy budapesti előadó 
továbbképző előadását. beiktatja. 

\' Ke_dyessy ?r. válttszolt a kérdésekre. . 

Horváth Dénes dr. 

A >GYÓGYSZER-SZOBA« 

az EgéSzségügyi- Minísztérium utasítása értelmében valósult 
-meg,·_ elsőízben a XIII. kerületi Kiss József-utcai 'SZTK 
- rendelőintézetben. Ezekben a gyógyszer-szobákban cs3:k 
gyógyszer~különlegességeket expediálnak. A minisztérium 
amikor kiadta az utasítást, hogy az SZTK rendelőíntézetek: 
ben a lehetőség szeri-nt ilyen gyógyszer-szobákat létesítscinek 
a,bból a tapasztalati tényből--indult ki, hogy a gyógyszertárak 
forgalmának kb. 75%-a -specialitás.- Ezekre a vényekre· a 
léte~~ tett ~s létes!tendő ~yógyszer~szobákban gyorsabban meg
kapJa.k kesz gyogyszeruket a beteg dolgozók, ami -egyúttal 
azt is jelenti, hogy._ a -gyógyszertárak több időt,· gondot 
-figyelmet _·fordíthat-nak magisztrális gyógyszerek mind .rhaga~. 



vagy fenn'akadás. Pesten és 
sítettek . . . Papp Ferenc, 
tályvezetője az ünnepek· 

meg vo~t~~~~~~;:hr:frt\~~'::~~~~lv~l% Ez az · :v 

nyilatkoz!~i ;a~~~~~~~~~~~~~~~~~;,~ és a központ 
sében. A 
azon 
megkapják a 
megbetegedések gyors 
a rugalmasságnak, amely megfelelőerr 
betegellátás területé~. . 

MIND TISZTABBAN KIBONTAKOZIK 

az a· hősies, áldOzatkész munka, amelye~ a gy~g~szerészek · 
az orvosokkal égy vonalon végeznek·a Jel.enl~gl mflu~nza~ 
megbetegedések mielőbbí leküzdésére. Itt ts-ott Is az 

· öntudatos helytállás százaU tarijuk n"yfl~án és sorolhatnánk 
fel annak bizonyítására, miként követnek el mindent, hogy 
a beteg dolgozók a legrövidebb idő alatt visszatérjenek·mnnka· 
helyükre. De tudatában vagyunk annak is, hogy orvosok ~ 
gyógyszérés~k még s?ha ne~ kapt~~ c:lya.!l ko!l"lo!y, se~It
séget az Eü Minisztérmrn Gyogyszerugy1 Foosztalyatol es a 
Gyógyszertári Közpot;tt?l. ci l~gm~g_as~bb színvonal.ú beteg
ellátás ·és gyógyszerkeszües btztosttasara. A tavalyi_ tapasz-_ 
talatok fethasználá,sával olyan jelentékeny tartalekkeszle~ 
kerül a Központi R3.ktárból a decentrumokba, m.egyet · 
raktárakból á gyógyszertárak ba, .hogy a- 'laKosság· mtnden 
gyÓgyszerigényét ki. tudtuk elégíteni. _Ezt _iga~o,lják, azo~ ~z 

·adatok is, amelyek a Gy. K- Orvostudomanyi psztaly~ el_?
adóinak jelentéseiben, sz~:€:Eel~ek. A~_do!. ~ a~os Pecsrol! 
Krémer Lajos Ve;szprembol, ~z~k~~f~hervarrC!l es; Za1~e~er
szegről, LakatosSándor ~ee~kemet~ql esS~e~s~ardr~l, _Nanas;y 
László dr. Debrecenboi es· Nytregybazarol, Sagt Árpad 
Miskolcfól Sásany i István Györből, _Siftár Endre dr· Szeged
ről olyan t

1

apasztalatokkal tértek vis~~a;._.~_?gy a bet~gel!á~~s, 
a gyógyszerellátás hálózaHinak mukotlese az .egeszse?u~y 
egész területén példamutató. Az előadó~ feladata ezen az tÜJU· 
kon arra is kiterjedt ·hogy a megnevekedett forgalomhoz -
viSzonyítva megállapíÍsák __ a· megyei gyó~yszerraktárak "kész.: 
letét, tárgypljanak a ta~a~sok: a. m<;gy~k,, a!- .?ZT~ ye~eto 
orvosainak tapasztalatatrol;- _es m!ezkedeset~o,I; Seg_ds~get 
nyújtsanak a gyógyszerellatas teren felmerulo nehezsegek 
megoldásában- magisztrális és szubsztitu~ió~ alapop-,~.zük
ség esetén javaslatot tegyenek egyes ·pahkak zaroraJanak 
megliosszabbit~sára. és az állandó ~-gyeletes_. gy?gyszert~rak 
tehermentesítésére. A megbetegede~~k. l_eku;:d_ese; ; cel~k 
elérése érdekéb~n igyekezzenek a felel os eges~eg~gY,' teny~zok 
együttmüködé~ének .~lmelyítés,ére ... · J elentesel~ ertelmeben 
feladatukat mmdenutt eredmenyes<;n _:megoldotta~ . · - Or":o
sok és gyógyszerészek, az egeszsegugy dolgozot az eges~ 
országban örtállnak, hogy a lakoss.§g a leggyorsa~bari ~rv?s! 
segélyben részesüljönés-haladéktalanul megkapJa gyogy1to 
orvosságát. 

A BUDAPESTI GY. V. 
. -· ,.·. . 

Galenusi LaboratóriUma a. Szántó KovácS J.áno~·utcai gyógy
szertár laboratóriumi helyiségeiben 1953. július l-én: ~ezdte 

müködését..Elsöként az országban. NehézSégeik élsősor
szűk helyiségben és a hiányos felszerelésben mutat-

.• ~~o~~~~i~ITF~etls~ie:relésüket- .az elmúli félévben sok, .tekintetben 
a szü~, nem· megfelel9 helyiség azonban ma 

is termelő munkájuk te:ljes kapacitású -kifej-

ményüket különhÖ~ö újítás elpírálásában is ... Ligeti .Viktor, 
a laboratórium vezetője, az egészségügy kiváló dolgozója 
így látj ~t a lal)oratórium, általában a Galenusi Laboratóriumok 
jövőjét. Az a véleménye, hogy a_ gyáripar egyre több k-észít· · 
ményt ad át a laboratóriumnak: Ok könnyebben el is juttat
ják azokat a gyógyszertárakmik. Ezenfelül gyorsabban rá 
tudnak álli1i egy-egy készítmény azonnali »gyártására« 
(Stibiumos kodein-tabletta). A laboratórium jobb munkája 
és nagyobb termelékenysége érdekében nagyon kívánatos
nak tartják, hogy külön _önálló kis vizsgáló laboratóriumuk 
legyen, ahol a ké.<;zítményeiket már menetközben is ellenőriz-

-· hetik, szükség szerint esetleg megváltoztathatják a folyamato
. kat és ezzel az anyagveszteséget a. minimumra csökke'ntik. 
De ki tudnák kísérletezni azt is, hogy minél kevesebbet hasz
náljanak fel segédanyagokból - a termelés és a rentabilitás 
p.övelésére. Meghatározhatnák : adott nyersanyagból mennyi 
lesz a termelés, hogy az ne menjen aminőség rovására. Sokan 
panaszolják, hagy -egyes munkafolyamatokat ldvesznek a 
gyógyszerészek keZéből. His1..en ezt is gy6gyszerész csinálja. 
Ezzel a tára mellett dolgozó gyógyszerésZeket tehenn,ente~ítik. 
Töhh idejük marad a jó gyógyszerkészítésre és a gyógyszer
vizsgála tra. Kevesebb mi.mkaerő 'kell a nagyobb mennyis~ű 
galenikumok "készítéséhez. Végső fokon, amikor az E ü. M. a 
gyáriparból visszautalja a Galenusi Laboratóriumhoz egy-egy 
készítm~ny gyártását, mégis a gyógyszerészeknek adja at 
újra . . . Kísérletes, tudományos dolgozatot lehetne írni 
- egyes galenusi készítmények termelési lehetőségeiről ~ .• 
Igy dolgoznak, ferveznek a B. By. V. Galenusi Laboratóriu
mában. úgy érezzük ; ez az a ter"ület, ahol kialakulhat a 
gyógyszerészeti technológia tudományos feldolgozása. Néhány 
lépésnyire a receptúrai munkától. Csak annyi történik, hogy 
-a gyógyszerész átmégy a laboratóriumba, dolgozik, kísérlete. 
zik . . . Ezért olYan nagyjelentőségű a gyógyszertárvállala~ 
tok- galenusi laboratóriumainak lelkes és elmélyült tapasztalat-. 

lesztését. cs.ak kisméretü edényeik volt~k,·'úgyhogy 
-pl.-100 kiló= s:zirupot 4 vagy 5 menetben tudtak elkészíteni. 
Itt merült fel a szűrés problémája is. A boráSzatban haszná· 
latos. ·aszbeszttömítéses Szürözsákokkal· oldották , theg,- és 
állványokat is szer.kesztettek a szűrőzsákók felakasztására. 
A laboratórium valóban úttörő rrl.unkáb.a kezdet~~ Egyik 
nehézséget a másik Utáil kellett teküzdeni5J< egyes ké~íhné
nyek. előállításában. Ahogyan csak kisebb ,méretű. edényeik. 
volta-k, úgy az előiraták is csak lis mennyiség ·készít'éséi-e 
vonatkoztak. Ezek természetesen nem felelhettek meg~ Eire 
az igen fpntos pfoblémár~ is csak töq~ J_{itartó. kí$ér:létezés· 
hozhatta meg ,a kívánt eredményt. Igy ·jöttek rá arra is·: 
hdgyan készítsék hosszú főzés és ·poi.'ítáS nélkül a Pb. acet. 
bas. sol.-ot? Ez a példa is egy a. sok közül, ·hogy adott esz
közök és lehetőségek m~l~ett mi~ént J?~ladtak napról nélpra 
·előre a" laboratórium termelésének fokozásában. ·Igy, érték 

_el, hogy. az indulás-óta, félév alatt ma már ötszörös mennyisé
get gyártanak, egyes készítményekből. pedig még ennér is 
többet.· Ebben a robámos fejlöQ.ésben ·valóságoS. kiS_ törté
nelem alakult ki a laboratórium ·dolgozói között. Hogyan 
gyártották le ,_magis.ztrálisan a Germicid baH-kúpokat? 
Vagy ha: "egy-egy készítiDény :nem -érkezett 'be -a gyárb~l 
időben a gyógYszerraktárba, miként kfszítette azt el azonn~il 
és terven felül a Galenusi Laboratórium. Nagyobb ed~ny!'!~
ben,' megfelelő eszközökkel a gyártást állandóan j3.vították 
és g)forsították, egyre k?nnyebb-lett a munkájuk .• ~ Készít
ményeik ·csak akkor kerülnek. forgaloniba,. mikor _azokat a 
Gyógyszervizsgá1ó LabQratóri um megvizsgált~; Készítmé
nyeiket ök töltik be különbözö nagySágú üvegekbe, edényekbe, 
amelyeket azqtán a. Decentrurn így Kiszerelve .közvetlenül 
szállít.a ·gyógyszertáraknak. TPltéskot: egy~erre. mindig,~ak 
egy késZítmény váir az asztalon', a_töltéSt szalagszerű~n végzik. 
Az egyik t-ölti, a másik'-dugaszolja, a harmadik paiafinozza, 
~~negyedik az üveg~e raga~tja ·az.:. elp~é;s~í!ett szign~!?r~J! 

- amely~n r_ajta van a Gal. Lab., gyartast SZ?ma, 3# eloallttp 
'és a letöltő neve és a Gy. V. Laböratórium.viz~gálati:száma. 
A B. Gy. v. mindent elkövet hogy a jövőben megfelelő he!"yen, 
az eddiginél jóVaJ· "k~dvezöbb kprülméf!yek között ·végezhess~ 
rnunkáját a vállalat tefme19 üzeme. ·Ennek elérésér.e·a labora
tórium dOlgOzói k~mOlYán- számífának ·az:En:~Minisitefi.um · 
segítségére is. TerVükben szer:ep~~. hogy .S:ZO~p~ábp· kaP~á;la- · 
tot-létesítsenek az Ol<.I~val • .-. Ma rríár igen.gyakran-feikere
sik őket Pestről és h vidéki vállalatoktól: Most,iqüul az egész 
országban a Galenusi Lab9i'atórittrrio~ felál~ítása és müködése, 
idejönnek tapasz~alál<!setére. Nágfi;n JiYakran kérik ki véle· 

cseréje. · 

A LENIN-KöRúT LEGFORGALMASABB PONTJÁN, 

a budapesti 709-es gyógyszertárbaU naponta többezr:en 
fordulnak meg, ami a gyógyszertár kap"acitásához, helyis~-' 
gének ·méreteihez, alkalmazható létszámához képest arány
talanul sok. Hogy ezt a forgalmai gyorsan és zökkenéSmente
serr tudják ellátni, abban nagy része van az ősszel bevezetett 
újításnak - az expedíció elvégzésére. A gyógyszertárba 
érkezökkel először két technika foglalkozik, ők veszik át a 
vénynélküli ·megrendeléseket, átveszik és taksálják a vénye
ket Ezzel a munkájukkal a gyógyszertárba beosztott oklevele· 
seket kifejezetten gyógyszerészi munkakör számára szaba
dítják fel. A jólképzett techni.kák nemcsak a megtaksált 
vényt adják át a mellettük_ Q.olgozó gyógyszerésznek, hanem 
a vényre ráhelyezik a rendelt gyógyszerkülönlegességek.et is. 
Az ily módon elkészített vény és készgyógyszer, valamint aZ 
összes vénynélkül kiadható cikkek a két technika tár~ja 
között elhelyezett dobozokba kerülnek, awkat a közép,en 
ülő gyógyszerész adja ki. A _-vényátvevő technikák. által 
kiadott blokkot a pénztárnál kifizetik. ~mire ez megtörténik, 
a készgyógyszer és a vénynélküli cikk már az expediáló gyógy
szerész előtt van, aki megnézi a blokkof, ellenőrzi és szig
nálja az előkészített gyógyszert - ami készen van, azt azon-

.. nal kiadja, a magisztrális vényekre számot ad és közli az ~lké
szítés időtartamát. A vényeket az elkülönített magisztrális 
qtunkahelyen gyógyszerészek készítik, míg a technikai 
kidolgozás teljesen a melléjük beosztott techni~ák doJga. 
Az elkészített vény ·(az azon levő számnak q:Iegfelelően) 
szintén S:?ámozott dobozokba kerül s a számmal_ jelent_kező
·nek azt ugyancsak az expediáló gyógyszerész adja ki. Ez a 
módszer lehetűvé teszi, hogy a technikák mindent előkészít

-senek és kidolgozzanak anélkül, hogy maguk expe4iálnának. 
Ugyanakkor ez a rendszer azt is meg9ldja, hogy egyetlen 
vény nem kerül kiadásra ellenörzés nélkül. Minden vény 
legalább két dolgozó kezén megy át, még a magisztrálisan 
készített gyói;yszerek is, ~s sohasem az adja ki a gyógyszert. 
·aki· azt készítette, vagy előkészítette. Kiadáskor a számot 
és a beteg nevét egyaránt ellenőrzik, tehát csere sem lehet
'séges. Mindez percek alatt tökéletes biztonságot. ny(! j t. 
Teljes munkat:negosztás, a technikák szaktudásának minél 
teljesebb igénybevétele oly módon, hogy ·ez az ö további 
.fejlődésüket is ~lösegíti - mégsem csökkenti a gyógyszerészi 
munka és felelősség jelentőségét. 



A GYÓGYSZERELLATAS HÁLÓZATÁNAK 

akkor keli a legnagyobb feladatot megoldania, akkor. kell 
fokozottan helytállnia,. amikor-a lakosság tömeges megbetege
dése_ következtében nagyrnériékben emelkedik- a gyógysz~r-~:;_ 
fogyasztás is. Emelkedik a gyógyszertárhálózatban és a kór.-· 
házakban is. Ilyenkor lényegében ez dönti el_ a külső és . a 
kórházban fekvi5 beteg dolgozók zavartalan gyógyszeréllá
_tását. Sokat tanács_kOztunk a minél -jobb ·g_yógyszerellátás~ 
ról, ismerjük meg _most közelebbről .azt a szervet1 amelynek 
jó vagy hjányos --rnüködésén is· múlik, hogy a megbetegede_tt 
.dolgozók. milyen gyorsan térhetilek vissZa a termelő_ mun
_kába ..•. A Gyógyáru Értékesítő V. a 20 rnegyei' GyógysZer
_tár V 1 mellett, nem utolsó sorban, a Gyógyszertári Központ 
-21. -.v81lalata . . . .Varga Dezsővel, a Oyógyért .áruf9rgalini 
_osztálya vezetP:jével és Mikes-Tibo_r telepvezetővel,_ az egéSz_
ségügy kiváló-dolgozójával járjuk végig a·_három .házb_a át;.
'nyúló Majakovszk~j~utcai »gyógyszer-utcát«. Két _év óta szitlte. 

_ .elképzelhetetleh a fejlődés és a szervezettség a hata!-mas 
gyógyszerraktár minden -részlegében~ Innen in4ul el a gyógy
szer.az egész országba. Ahova ma az áru beérkezik, ajelen
legi ·áruátvételi· osZtályon volt régen .a letöltő-sz9ha, _ beázott 
tető _alatt, folyadékok, porok, kenőcsök, minden együtt. 
Ma,külön tereml)en folyik a porok, thásik helyiségben a folya
dékok, szi_rupok, tiTikturák és külön a kenöcsök _kiszerelé.s:e. 
A beérkezett gy-ógyszereket mintavételezik, a labor-atc?rium
Qan rnegvizsgálják, ami a vizsgálat jó eredményeként azt · 
.jelenti) hogy a .mintavételezett por Vagy folyadék raktároi
.-ható. Az első mintavételezési szám kerül a g-yógyszerre és 
rajta m~rad mindaddig, amíg el nem fogy. Ezeket a címkéket 
t;:ondosan átnézik,_ iehélyegzik a .kelet, .. súly, ellenőrzés,.~ néy 

JeltüntetéséveL Csák annyi eimkét adnak-ki, amem~_yi a kt~ze
.relésre kerülő .gyógyszer .. ,M_inden osztálynak külon fel.el~~e 
van, de megvan a külön csomagolója is". 

A GYóGYSZER-KOLONLEGESSÉGEKET 

g)ráranként, ·kü1ön helyiségekben tárolják. Az első· tereiTibért 
a Kőbányai- Gyógyszergyár gyártási idővel ellátott. k_észít; 
ménveit · raktároziák.- A Debreceni Gyógyszergyár 1ttem 

·. készÍeiének áttekintésekor az Osztály felelőse- felhívja figyel
-niüriket ai Athe'nstaedt-tinktura-.idönként ·neti1 megfelelő cso
magOfására. Utáná az E;gyesjilt Gyógyszer- -'és Tápsz~~gyár 
késiítménvelnek szobá]át ··nézzük meg, majd a Cbmoin 

·Jéjáratos -készítm_ények ~terme 'következik. Többek köz_Q~t 
olYan _óriási mennyis~ü Inz_ulin~nal, _amely-megny_ugtatha~Ja 
a "dia_betes*es betegeket,: az állam nemcsak ingyen adja -ezt 
·az életmentő gyógySZert, hanem· bőségesen_ el' is tud látrir 

~ roinden rászorulót._ (Ebben a teremben éppen most állítják 
össze a Vas rrtegyei Gy. V-- rendelését.)- Egy szobában c;:sak 

'Ultraseptvl-tablet!át találunk- Az állatgyógyászati ·készít
méi1yek hely'isége (faláttöréssel)_ már· a Majakovszkij_-utca 
'14~ben Van ... - A régi szűk'üvegmosó helyett _most egy 20~~ 
'métereS-·teremben· IilöSSák és készitik .elő a kiszereléshez 
· szükséges kiilönböző üvegéket. -Büszkén mutogatják a· mOst 
elkészült laboratóriumot, amely benn van a telepen,- éS;- nem-

. tsak égye.s azorrossági ·vi7:sgálatok ~!Végzésére haszn~ ják, -
-hanein 1toVáQbképíéSre is •. : Most -_készül az új _tussoló-
. helyiség, külön a férflés külön a nőf dolgozók résZére. Al-talá.:_ 

A HUBA-UTCAI KóRHAzELLÁTÓ OSZTAL Y 

ugyanolyan szervezetten, .példamutatóan-- müködik, 111int a 
Majakovszkij_-utcai Gyógyért-raktár. A gyógyszereket és a 
kötszereket a gyárakkal kötött szérződések biztositják sZá
mukra-.. A szerzödések megkötésében részheti a 'saját 
.;tapasztalati tényadataikra, részben -a kórházak tapa~ztalati 
. számaira ·támaszkodnak- Ez az irányvonaluk a raktárkészlet 
kiképzésében és erre építenek akkor- is,· amikor előre számol~ 
nak egy-egy tömeges megbetegedés _folytán-előálló nagyobb 
gyógyszerfögyaszt~al._ A raktározás és a- szállítás tervszerű
ségében a főraktáréhoz hasonló szempontok érvényesülnek. 
Mindeh osztálY -élén. felelösök állnak és ugyanúgy,- rnint a 
főraktárban, itt is rninden egyes kimenő gyógyszerküldemény 
összeállításában és -csomagolásábin _ megmutatkozik -a_ kö.z
ponti irányít:;ís gondossága,és· tefv:szerűsége_ Minden dolgozó 
ri11,mkájában, egyenként. és,-kollektív~n kifejezésre jut; -hogy 
·innen ők látják el _gyógySZerrel az egész· .ors_zág-- kórházait, 
klinikáit, szanatóriüma:it és a többi -egészségügyi ihtézinény_e~ 
ket. Ami még itt~ott akadálya .a -zayartalan-gyógyszerellátás
nak, az szerintük az-egyes--intézményeknek még; nem teljesen 
-kialakult gyógyszerfogyasztási tervszerűsége. - .A kórhái
ellátó raktár pontos ütemterv szerint dolgozik és csak eszerint -
.dolgozhat, a kórházak rendelései viszont gyakran nem érkez
-nek meg a megállapOdott időben~ Összekeverednek, nem alkal~ 
mazkodnak az ütemtervhez .. a .pótrendelések sem. Ez-.nem 
.egysze( megzavarj a- az· előre--beütemezett szállítás~. 'rendei" és 
a gyógyszerellátás biztonságát. Szerintük _'sokat-_javítina_ az_ 
egészségügyi -intézmények gyógyszerellátásán, -ha -ugyanúgy, 

.. mint _a. megyeL- decentrumokban. és-· a .. gyógyszedárakban, 
mindenütt :meg .tudnák oldani .a törzskész1et-kiképzésL .. 
Mi azonban .úgy: tu_djuk, hogy-_a. Húba-utcai. Kórházellátó 
·Osztály a jelenlegi helYzetben is· minden ·zökke1_1ő _q_élkfillátta_- ~ 
el gyógyszerrel ~·.egészségügyi- intézmény~ket, a legtöbb 
esetben_ .sike:frelleküzdQtte ·a köztekedési -nehézségeket,; 
és egyes- kórházak. ütemtervzavaró:rerideléseit .is össze tudtá 
egyeztetni az ország kórházainak kifogástalan gyógyszer
ellátásával.. . A.:-Huba-utcai Kórházellátó Osztályának 
telepvezetője :. SchJ.~htpw_izky Miklós. 

A SZOC!ALISTA. EGEsZSÉGÜGYÉRH10ZGALOM 

1953; évi·ütolsó negyedériefértékelés-é laPZártáig nem _érkezett 
meg szerkesztöségünk4ö.z - így csak a -márciusi lapJ:>.an 
közölhetjük: _kik k~ptákmeg a~· E~. Minisztérium-éS_ az egyes 
vállalatok vándorzászlóit? 

· b'an- az- egész. raktár, a ·mai teljesen korszerU .formája mellett 
is, a· szüntelen, szinte- forradalmi átalakítás ·képét :'mutatja. 

' :Falakat és ·mennyezeteket- törnek áf, .hogy ·:mindenhová . -
'"c, .• , •. •. ···-'eljusson ·a···központi ·fűtés;- L~ ost ·:van -folyamatban ,-arúj-"nagy--· · 

.lift· -beállítása, -valamint a megszüntetett gyógyszertárnak 
raktárrá .történő átalakítása. E tervsúrű átalakítás körvona
Jaiból- mi-nd ·usztábban kibontakozik az -a gyógyszerellátó 
raktár, amely -rninden eset-ben tökéletesen ki- tudja elégíteni 
a beteg dolgozók, a nép növekvő gyógyszer-igényét~ · 

KÖZBEN. ITT JS-OTT JS MEGKÉRDEZZÜK: 

a.:most3ni körülmények között mi-_ az- akadálya annak, hOgy 
még jobb .munkát tudjanak -.végezni?- Ha -így t~szük fel _a 
kérdést;· rendszeJ-int nem kapunk választ. De ha -a kéidés Igy· 
hangzik: mivel és miként javíthatnák meg még"j_obban e(ldigi 
jó riiunkájukat?·-. akkoi' egyszerre itt i_s---:-ott is :rámutat
nak vahimire. És.éz bizOri)rítja._Ieginkább, mently_ire Szívügyük 

· :~~- z:nin'él jobb ;gyógyszerellátás. Szakmunkásoknak, ,.segé4-
munkásoknak és osztályvozétöknok •iYaránt. Birálatukkal 
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