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Az Acta Pharmaceutica , Hurigarica,, a-_ Giógysz.eréSz 
-szakcsoport tudományos_ folyóiratának első _:két· s~áma_ J_~-5~. 
·év végén megjelent. Azóta ·ugy.in minden étdek15d5· k\t;tár

sunk kézhezkapta ezt a folyóiratot, mégis sz~kségesfiek Iát'j~k 
az első két számban- megjeleflt -dolgozatOk rövid .iSmertetéSét. 

1. szám: 

Víistagh (Jqhor és Vastqgh Gáborné a metionin .és. a 
cisztin bromatometriás- megl:latározásával_ fo'g~alkozrí3k 
A módszernek jelentőséget ad az, hogy pl. tabletták forrllá· 
]ában forgalombakerülö készítmények meghatároZását~ is 
lehetövé teszi. A két vegyület közül, melye~ .kéntartalmú 
aminosavak, _különösen a metionin játszik újabban. -fontos 
szerepet a gyögyászatbanJ főként kölönböző vit_usos lUáj

. megbetegedéseknél. 

Tuzsón Pál -a paradicsomlevél tomatin-tartalmánák 
változásáról _ közöl ·adatokat._ A tomatin, illetőleg _ebből 
a glükozidából hídrolizisse:I elöállított aglükon, a tornatidin 
szteroid hormonok szintéZisére alkalmas kiindulási ~nyagof 
szolgáltat, tehát ipari szempontból is érdekes és -jeterttös 
kérdés, hogy a· tornatint tartalmazó szilvaparadicsom," vagy 
ribizkeparadicsom levelei -rnikor tartalmazzák :a . legtöbb 
hatóanyagot. · 

. ·czuczy __ Gy6zö·:4ci1gozáta az IllÍranarcon meghatárOzásával 

. foglalkozik. Az érzéstelenífésre,. illetőleg narl$_ozis bevezeté
sére intravénás injekció fotmáj'ában alkalmaí.ot.l Intra
narcon {Kemithal, _2-tio-5-allil-5-c_iklohexenil-barb~tursay) ·a 
magyar- gyógyszeriparnak új készítménye. Az úgyneyeZ{!tt 
tiobarbiturátokat, .köztük ezt a vegyületet is _:vih\gszerte 

, csak a_legutóbbi .éve~ben kezdték_ használni. Czuczy. Gy'özö 
eljárása· a -vegyület ezüst-só alakjában való leválasztá.sán 
és az ezüst-felesleg visszamérésén-alapszik. · . ·. 

, Két dolgozat foglalkozik a klóraeetanilid kérdésé~eL, 
A -fe~acetin _ e~y új TI!lgyipari elő$llítási módja, amely -lértye-

. gesen egyszerúbb és olcsóbb, mint .a régebbi· módSzerek, 
melléktermékként klóracetanilidet szolgáltat. Nemrég :_derült 

-kj, hogy a fenacetin esetleges klóracetanilid-szennyezései 
komoly met~ernoglobin_ képző~ést C!koznak . -. : -

ZöUner GyUláné a fena:cetin- -klóraCetaniÍid-tartaltnáÍiák 
kémiai-_ úton történő meghatározásáv~l -foglal~Ozik. _Eljárása 
azon alapszik, hogy az amilalkoholban oldott vegyületről 

· a kl6rt férri nátriummal lehasít ja, ··az~ oldat párlatmaradékát 
káliumhidroxid ~hozZáadása mellett elhamvasztja, majd 
a klorid-tartalmat mér-i. . . 

Fekete Balázs a klóracetanilid által ·okozott . hemi
globinémia mértékével foglalkoúk farrriokologiai-_ kísérletek." 
ben.- Vizsgálatainak célja -az volt; hogy megállapítsa a .fen~ 
acetinhez kevert~ különbözö_. mennyiségü klóracetanilid 
ezirá_nyú hatását. -

Szás,z· György_. a· _J)rokain. és a pro}{ain- bomÍ_ástei:méke, 
a-- paraamiilo benzoeSav él választását oldotta ·meg papir

. kromatogrJ;)fiá$_ ~módszerrel._ Oldós~rnek -n-butanol,_ s9s~v 
és víz keverékét használta, reagens para-dimetilamino

, b~nzaldehid. A módszer .igen- érzékeny, segítségével 200-_ r 
, ,-.~ oprok-ain--- me U eH --,·0;2-'"'l, .. para~aminobenzoesav-.----.jelenlétéL.-is_ , 

- ki lehet mutatni. Az elJárás tehát alkalmas a prokain bomlá~ 
sának kiniutatására éspedig -nemcsak _ szubsztancia -eset én, 
hanem_ gyógyszerkevel;ékekben vagy_ -gyógyszetes/oldátok,bim 

-iS. . ~ 

Bányai Vera, Milcli György és Szász György a prokain 
·- 'közvetlen bromatometriás métését dolgozták ki..: Az e1járJ;)s 

gyors módszert szelgáltat -a- prokain s.ósavas közegben törté11ö 
közvetlen bromátos titrálására, para-etoxikrizoidi-n · iridiká.tor 
alkalmazása· rnellett. -- , - - . 

Bayer 1stván kristályos digitálisz glükozidák meghatá
rozására dolgOzott kf"kolorimetriás módszert. A xanthidról 
_segítségéve! létrehozott szin intenzitása milliliterenként 
l r -.glükozidát, tartalmazó törzsoldatok meghatáro:tását _is, 
lehetövé. teszi. A mód~zer alkalm·as a primer·- és szekunder 

· glükoZidák megkülönböztetésére is. .,_ 

-

Kedvessy György a merfen 
foglalkozva, higany(ll)-ionok kis 

_zására alkalmazta _ szervesen 
a Stock-féle difenil-karbazidos 
módszert. Vizsgálat 
egyes részleteit és 
.ban igen állandó és 
higanyt tartalmaz. A 
után is aZonos az eredeti oldla!cóv'tl . 

Kerényi István a diénoSztrol i\:!~~!~~t~~~í~~:~i~t~1I.~··· való meghatározására dolgozott ki 
Eljárásának lényege, 'h(jgy a diénoszfrolból 
képez·, és petraléter és .víz .közötti- megoszlatás útján sz'""''"· 
dítja -meg· a képződött .. a~ofestéket az injekciókésZí téshez 
használt olajtól. 4 diénösztrol-tartalmat a vizes oldat 
kolorimetriás mérésével határozza meg. 

' ' 

A SZAKSAJTÓ OLVASómozr 

Az v. GyógyszerkönyV megjelenését. és 
életbelépését követíi hatalmas feladato!<, a szaklllcal 
to.vá.bbképzéssel, munka- és életkörülményeinkkel fog..._ 
lalkozó közlemények, a mind. gazilagabban kialakuló 
taPasztalatcsCre, szükSége8Sé ies-zi~ hogy a· szaksajtó · 
olvasóinak száma, a megadott kereten belül, á!Iándóan 
eme~edjék. EzZel kapcsolatosan közöljük -kai-társaink_

kal, hogy az Egészségügyi Lapkiadó Vállala,.,t~;,:;~:~t 
olyan Iap küldését ~ -beszünteti; amelynek el 
nem újították ·meg a lejárati hónáp Végéig. 
Egészségügyi Lapkiadó Vállalat minden .nC~we<ié,•b••n·• 
esekket mellék'el »-A Gyógyszerész~-hez. A 
folyamatos küldésének legbiztosabb . módja 
csak az lehet, ba mi magunk tartjuk számon 
szaklapunk. lejárati idejét • 

' --- "" .: '>' ' --,1> 

A GYOGYSZERESZ 
. " Szerkesztösé~: Gyóf5'szerlá<i Központ GyóJniSZ•ori<;~<IlE•l1le•tlk 

O:rvostlldómárrlY{ bsitá~yáti, Btida:tpes'f~ V., Au1icih-u. 
8-16 ór.áig. Tel.; ll3-642 és 310-923; 18 órától 

l(iadü10: Et<észséf!Üln'i KönyV- és Lau>kiadó V. 

Bu<lapes!, V,,. Nó.doNl. 6. L 

Te:efon: 383-198. 383-526. 

·Magya< Nemzeli BwnJ<- egyszáml•ai»ám 5L878.241-46 

Felelős J<iadó. He~edüs Erzsébet 

2~540481 AthenaeUm (F. v~ Soproni Béla) , 

MegJel~t· 2200 példányban. 
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SZOClALISTA. 
I:Cf ÉSZSE(/ü(/YÉRT~MOZCJALÓM 

' . -- - '~ :.-· - --

' ' ' . . 
-A PARTKONGRESSZUS TISZTELEtÉRÉ--' 

.Egyetemi Gyógyszerészeti lnié?et 

. Az Intézet tagjai -egyetemi intézetek, tovabbá Vidéki 
gyógyszertárvállalatok részére az V. -Gy(igyszerköny:vet -isrrier
ü;t?. tová~~képző előadásokat_ tartanak. Egyetemi oktatás' 
~elJaira UJa_bb dem~nstrációs gyüjteményeket· állitanák 
ossze •. Tudomátl)~os ér-tékű kísérleti munkát:végeznek ·a glükóz 
oldat sterilezhetőségére vonatk;ozólag. Tapasztalatcsere cél: 
jából meglátogatják más intézetek gyakorlatait. A lahora
t?r!~mLgyakorlatokon elhasznált értékes vegyszereket regene
ralJak 

Egye,ten-ii GyógySzerészi Kémiai· J ntézet 

»A GyógySzerész« részére ismeretterj~sztő ·közleményeket 
írn~k. Oktatói tapasztalatcsere céljából meglátogatják más 
Intezet gyakorlatait. A lll. évfolyarh felelőse· megszerveZi 
a haiJgatók munkájának rendszeres értékelését. A laborató
riumi gyakorlatokon elhaszn~It értékes teagenseket (ét.er 
kloroform stb.) regenerálják. · ' 

.Egyetemi ---Gyógyszerismereti J ntézet-

' A 306. sz. gyógyszertár kollektivája ·vállalta a beérkező 
drogok_ állandó mik~oszkópos vizsgálátát. Az Intézet dolgoZ.ói 
patronálják a gyógyszertár dolgozóit e munkájuk végzésébeTI.~
Az Intézet' _.kollektivája ·vállalja, hogy á gyakorlati -élet.' és 
a tudomány szaroSabbá tétele érdekében a gyógyszertárakban 
dolgozók bevonásával tanulmányi -kirándulást fognak szer
vezni .a tavaszi flór.a tanulmányozására~ A termelő szövet
kezet~k orvosi patronál~sával karöltve.- a- hazai gyógyriövé
nyek,röl előadást fognak tartani a terrilelőszövetkezet tagjai 
részére. Oktatói tapasztalatcsere céljából: meglátogat-ták 
m~s intézetek -gyakorlatait. A demonstrációS- dr:oggyiijte-
ményt átrendezik. · 

Porit os +to pont Elfogadható 
: el!qgadható O pOnt Nem megfelelő 

PO fok 
öSszsúly a 

3 g 
3-'o6g 
6-10 g 
ro g-tól 

Osztott por 
egyenkém 

0,30 g-ig 
0,30-0,75 g 
0,75-1,00 g 
l-től 

±'4% 
±2% 

··±2% 
"..±.f% " 

.±.8% 
±6% 
.±.4% 
.±.3% 

..±._5%' 

.±. 4% 

..±."3% 
,..±. 2% 

.+ 10% 
.±. 8% 
..±. 6% 
.±.. -5% 

..:!::. 8% 

.±.6% 

.±. 4% 

.±.. 3% 

-±20% 
~16% 

..:!::.12% 

..±.10% 

5 por eseién egy -~Itérés.a fent megéngedettek dUplája 
·10 por esetén két eltérés a fent megengedettek duplája 

Oldatok +JO l +5 o -JO 

10-30 g-ig '.±3%' .±.5% .±.8% .±.8%-tól 
30-100 g-ig ..±.2%- .±.4% .±.6% ±.6%·tól 
100-tól ".±.l% .±.3% ..±.4% ..±.4%-tól 
Kenőesők 

10-30 g-ig .±.4% .±.5% .±.8% -. .- .±.8%-tól 
30~100 g-ig . .±.3% '+4% .±.6%. ..±.6%-tól 
100-tól ±?% .±.3.% ..±.4% .±.4%-tól . 

Az, ellenőrzést ·megfelelő könyVb~ esténként 
be. A szakfelügyelői, valamint ·_az SZTK erre az 
mintavétele'zései a ve_r.senypontozásbit beszárilÍtanak. A f:yogy
szer:ek ellenőrzésével kapcsolaiban _ hozzájárultink

1 
a két gyógyszertár kölcsönösen ·havonta lega-lább_ kétszer 
a gyógyszerészek_ létszámának_.- megfelelően mintát :--
ellenminta hátrahagyásával - -elvihessen. A_ IeviZsgált 
gyógyszerek eredményét_ -a lJlintavételező gyógyszertár tíz 
napon- b~l_ül. a .máSik gyógyszerfái-nak köteles megküldeni, 

Egyetemi ,Gyógyszertár :r a másolati példány visszatartásáva-L- A mintavételezett 
A Gyógyszertár kollektiv'·a · 'll r h kl" .k. 'k· ;: :-gyógyszertár saj_át versenytáblájár;t a'· ·megfelelő -pontozást 

~ " . .. aJ va_ a Ja,_ ogy a m~ ·a ;-.-koteles b'evezetrn.. , · - -
gyogysze~fel:l~se!vel kozv;tlen- ~a~c~ola}ot tart, feflll:. ~ ,_a_ -_:.,, ' Fe118bbezés=- esetén- döntésre az . .-ellenminta -me vizs álá-
budape,sh k~u~~kakat _a gyogyszerellat<;s es ~lta.:tas t~kmtete_~ f~-·~sával- a Vállalat szakfelügyelőit kérJ" ük f 1 g ? 
ben pt!.tronalJak. A gyogyszerrendelest végzo felaJánlotta, L.:-: . .- .--. - - . • _ e· 
hogy a jobb. gy?gY_s.z~rell_?t.~s ~rdekébe. n tapaszt~latcse_ ·rére/-~_: _.--_'.'~-\- Sze~esfeh_er:ar, J 954.__ februar- 21. 
elmegy a Gyogyaruertekesito Vallalathoz. Hasonlcan a vizs- -·.:·'It' 3/2 · t· d 1· - ,. · A 3f53 • - • ·d •· 
_-gáló g.yógyszerész a Gyógyszertár Vál-lalat vizsgáló labori-f -~- .gyog~sz~r ··ir 0 gq,z<?t . · . - _gy.ogysz_e~~ar olgozm 
tárJurnát kereSi fel. Fel~jánlották egy kórházi gyógyszertár\ ~-\t r;szer_o.. r~szer.o~. 
meglátogatását a nyilvántartások _:vezetésével kapcsolat()sf: -<'"' (b~lyegzo) _ (belyegzo) 
-±a_pas;~al~t?k . ~t-a1:ás~~a. A r~ceptur?- c .. _egyetemi. _t~r,.. (_ .. ~:rKe~gei Júlia__ Kovác~ ~Kálmán dr. Máhy Károly 
eloadC:J.~ 1rany. IÍJa. a~ UJ~nnan -ktd.olgozando Jegyz~t k. eszit.es-.. · .. ·.'.'.j.yta.r .. ve~to . g-y. -tar. vez .. b .. _ . gytár. vez. 
mun~aJaf. . · · . .-- 73.irtók Sándorné Kesját: Mária · Birlók Sándor 
· · ·. _ . . · · · · ..,.. ~\:é :·~ytár. vez. h.· szaksz. biz. . · szaksz. biz~ · 

. · VERSENYSZERZÖDÉS . .. ' .. ". .. ;.:f:J--.,.·--· -·'-'---'--"----~---
, - . ,' . ' . ' ~- ------~;~->, - ' ._· ', ' - - .- -

. ·. MÍ, a s/2 gyógyszertár. dolgozói, ~ II!.-- FiutkongresszUs -.. ·-<t Hely_reigazít~s. "A_ ~Y?gyszerész" 195~: .-~. szá~~ban az··~ 
.. tiszteletére tett felaj·ánlásuhk alapj" án versenyszerződés l/@.9. ~y~gys_zertar felaJanlasaban a Syr; bromofo_rnm comp. 

~t:~ .... : ... : ... ~~~;~~:~éJre hív-juk··fel ··a· :.5/33 sztáÍinviírosi ·gyógyszertár·· j~foir~tab~l kimaradt :. "A qua. amygd. -·amar .. l 0,0 g.''. 

Miriőségi munkánk fokozásZval _kéSzülünk_nagy·P.ár.tunk t',_ 
II-I. Kongresszusára. A rfiinőségi--munka elienőrzésére, vala~ A GYÓGYSZERÉSZ. 

_ mint_ a térfogatos meghat~rozások gyakorlására __ havonJa Szerkesztöség: .Gyóg1)1SZét"ltáii -Központ CiyÓ,g"\'\SZ<ll'ÍS"oenteléí • 
60 sz_úrópróbát végzünk- a kimenő· gyógyszereken. _Ellen_~ 0 ·t d 
őrizzük az egységes expedició betartását, részben· összsúly · :rvos u ományi Osztá.1Yán, Buda'Pest, V., Aulicli-u. 
ellenőrzése"ket vé~'zünk. Ezenkívül ellenőrizzük a gyógy~· 8-<16 óráig, TeL: 113-642 és 310,.923; 18 óráM} I62.85ű.· 
szereket hatóanyaguknak mennyileges meghatározásával, ,. K:ila(l11a: Eg-észségüg-yi :Könyv" és La:plciadó v. 
a poroknál a homogenit*st, áz osztott poroknál pedig egyen·· · Budapest, v .. Nádor-u. 6. 1. If' 

~kén ti l eménissei a porok elosztását. A megfelelő .technológiai 
eljárások~al a- vényre rendelt _gyógyszereket :úgy _-készítjiik Tet~on:- 383~.l~_tl_. ~18,~:.5~6., 

; el, hogy azok a legmagasabb hatásériékííekie:gye·ne:k. ""'" ... · :, Magyau- Nemzeti Batnk- egyszámLas:z,ám 51.878.241-46 

~ verseny 
biztosítjuk, ·és~ 
vezetjük be :. 

nyilvánosságát megfelelő- versenytábl3Va1 
értékelésére az ·alábbi versenypontozást 

• 

Felelős_. kia~ó. Hegeiiüs·, Erziibet . 
2-540884 Athena8um -(F. v 4 Soproni Béla) 

Megjelent 2200 pé~dány~an. 

' 
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A GYOC:YSZERESZ 
DOLGOZÖK SZÁ.KSZERVEZÉTE GYÖGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTÜNAK IoAPJA 

· Felelős Szer~sz.tó: Székely Jenő 

: ,Széfk<•sztőbi'zot't•ág: Andiiska József dr., _Faágó:~ Sán:dol:, ~ádár ~bor dr., ·Kedvessy .. Gyöigy dr., Kií:ály Ilona· dr,, Kovács 
Láazló dr., Kun __ ~-~):_ene, Lig~_ti VIktor, Nógrádi LásZlóné, Végh Antal dr. 

Néhány szó az V. Magyar Gyógyszerkönp'ről 
· Mé'gemiék'e_zés Karlo"()itz Liíszlóró{ 

Irta: SC"H U L EK ELEMEk 

', A napokban hagyta elasajtót az v. Magyar 
Gyógyszerkön,Yv harmadik köt~te. E~zél az új 
magyar gyógyszerkönyv teljes terjedelme 1630 
oldal, :mintegy 25 százalékkal· bővebb,· nagyobb, 
mint az eddig megjelent gyógyszerkön,Yvek ma
gyar szövegei együttvéve. Az új gyógyszerkönyv 

,, ''"'""' magyar nyelven jelent meg. Latin nyelvie 
fordítása igen nagy nehézségekbe ütközött. 

· ·~-·---·-· szakemberünk, aki a latin nyelvet f!leg~ 

';I:~~~~~:~~:i~;~1!~; k~~!tt Rendkívül sok új ~latinos ._··.. j< volna a fordítónak álkot-
hia, e szavaliTÓl külön többnyelvű szótárt kellett 

· volna szerkesztenie, . hogy a latinos nyelven írt 

~~;:r~·~~~ fc~-~~m~;á~ss:n~:e~~: - is .lefordítható .le-g -való. megjelentelés 

A gyógyszerkönyv megjelenésével kapcso~ 
latban most amegírás módjáról ·és körülményei~ 
ről szerethék . röviden megeJnl.ékezni, _· mert · ezek 
merőben eltértek az általam részbe!). .tapasztalat

. ból is (a IV. Magyar Gyógyszerkönyv szerkés~ 
tése és megírása idején közvetlen kapcsolataim 
voltak a. Szerkesztő Bizott~ággal) ismert mód-: 
szeréktőL - Míg a tv, kiadású gyógyszerkönyv 
szerkesztését és megírását bizalmas feladatnak 
tekintették;· az V. ·Mágyar Gyógy8Zerkönyv mun
kálataLa teljes nyilvánosság mellett :i'ölytak: 
Egészségügyi .Kormátryzatunk kívánságára a 
munkálatok 'előrehaladásáról· :i.Z érdekelteket: a 
gyógyszerészet· irányító tényezői t csakúgy, inint 
a · gyógyszervegyészeti gyárákat többízben is 
informál tuk, s kritikai · megjegyzéseiket kértük. 

~;~:~~'~;,~~~~;~~S~z~-~;r~k,eszté- A gyógyszerkönyvre mi sem jellemzőbb, 
Alakítcolt Bi.zot;tt:sá.g meg- tnint az, hogy szemléletéről, ahipel veiről - m<'~ 

be'Eejoézte. A könyv tóvábbi végleges megírása előtt - továbbképző tanfo~ 
'"·"",'"-' Egészségügyi J\llinisztériumunk . kezébe lyamokqn előadásqbt tartottak a gy~J.korló 

le, melynek első gondját,- a régi szoká- gyógyszerészek.számára; így az V. Gyógyszer
sol<h<lZ híven -~.a könyv életbeléptetésének idő- . könyvről ,elmondhatj uk, hogy_ az érdekeltek 

.x-"--,- kÉ,pe•zL A'$ életbeléptető .rendeletnek fi'" előbb ismerlék meg, mint látták. 1 
· · 

veilllié :i.Z új gyógyszérkol).yVI1ek , A gyógyszerkönyv sok tudomány alkalma-
a~·-~=~!;::~!:~~~; eltérő célját és szemléletét .. ! zási _ területét erinti: llyen sokféle ismeret egy
;E tn,eg azt is, hogy az említett rene ; séges szempontból való ·összefogása; ·a nyelv és 

a gyógyszerkönyvbentannak beveze::! ) a stilus összehángolása, nem magyaros szakki-i 
té,<ek:<'nt; hanemattól függet~eilul,külön jelenik ; fejezések elhagyása és újakkal való helyettesi-

' ._ : .,.· . . . . c té>re, új latinos gyógyszernevek bevezetése, az . 
új gyógyszerkönyv megjelenése kapcsáti,', : utóbbiaknak azonos, vegyületcsoporton belül Jó-

annak célkitűzéseiről és szemléleiéről kívá:é; : gikus félépítése és nem utolsó sorban az .ortográ• 
megemlékezni. Ezt a mű előszavában talál;:,; fia - valljuk meg, sokszor önkényes, de egysé-

.:,.;,"k mPd E kérdésről so- - ges ~ keresztülvitele gyakran a begyökeresedett 
tavaszán .tar- .. latin elnevezésekben is komoly, felelősségteljes 

;~··~~:;~pi~~~~~~~:~~e:~!~ annak idején . és kemény szerkesztési ·és_ szerkesztői munkát be is számolt. Ekér~ igényelt. Itt-ott rendet k<ülett· teremteni a tudo-
szemlélet és a kitűzött cél helyes-e, mányosvizsgálatok termip.qlógiájában is. 

sem- ammkidején, de most ishQ1'zászólá- E mu!lka mellett az új vizsgálati eljárások 
;.s()kftt vártunk és Ez minden valószínŰ; kidqlgozása, a régiek felülvizsgálata igen in1;en-

s~:~~~~;s:;:;~~~~:íB~~~~~;:~i~~~felváltó Al-· zív experimentális munkát is igényelt. Élmond~ 
ó közvetlenül hatjuk, hogy az ·V. Gyógyszerkönyv jelen for-

~~;~~~~Í\~~~:~f~~~~~~l1a~t:f~~~~~= tn.ájaban. csak azért jelenh<etett meg, mert _az röVide~ Országos Közegészségügyi Intézet majd két év-
És erre az az el- · tized"s · gyógyszervizsgáló tapasztalatára és a 
-élő gy6gyszerkonyv. érdekében szűkebb_ szerkesztőbi:z:ottságlelkes, odaadá, ösz

szehangolt munkájára 't?.rnasikodhatott .. :, 



. .. E lelkes gárdának egyik legkiemelkedőbb , A szaponária-tinktura hemolitikus 
tagja volt Karlovitz Lászró, a.ki mint a sz~r~ nek'meghatározl\sa Karlcivitz táblázatának 
kesztőbizottság tudományos mtinkatársa, nagy , nálatával igen leegyszerűsödik. 
tudásával, lelkesedésével, eredeti gondolátaival Egyszerűsítést, így időmegtakarítást iel.enil;. 
a· gyógyszerkönyv szellemének kialakításában a sűrűség és a fajsúly átszámítására sz<Jlg;áló 
igen jelentős szerepet játszott. A gyógyszer~ lázat is. Megállapította Karlovitz · 
könyv megírás& és nyomdába adása. után Karlo- milyen feltételek mellett l)'!sználható a 
vitz László meghalt. A könyv megjelenését már phal-mérleg sűrűség és milyen mellett a fa;jsútly 
nem érhette meg. meghatározására. 

Úgy érzem, emlékének tartozom azzal, hogy A gyógyszerkönyv szerkesztőbizottság'! Kar• 
a gyógyszerkönyv megjelenése alkalmából és.ha- Iovitz előterjesztéseit alapos megfontolás után 
tálának első évfordulóján a kiváló munkatársról elfogadta, s azokat az V. Magyar Gyógyszer• 
és jóbarátról megemlékezzem.· · · · könyvbe felvette,.illetöleg alkalmazta, mert vé-

Egyetemi hallgató korától fogva ismertem, leménye szerint .ez újítások gyógyszerkönyvünk 
-Komoly tudományos 'érdeklődése saját tovább- értékét és használhatóságát fokozzák. 
képzésére és tudományos cil<kek megirására ösz.; Karlövitz Lászlót eltemettük:. Szomorú szív~ 
tönözte. ·Az . ezekhez szükséges vizsgálatokat vel gondolunk a hűséges munkatársra és jóba
gyógyszertárá.nak szerény felszerelésu laboratő- rátra. Emlékét őrizze az V. Magyar Gyógyszer
riurnában végezte. 1951. szeptemberében az V.· könyv, melyen oly lelkesedéssel és szorgalom• 
Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztésére Alakí- mal dolgozott. · 
tott Bizottságnak tudományos munkatársként si- K.arlovitz László életrajzi adatiNt saját össze- · 
került őt megnyernie. Itt működött már S\Ílyos · állitásában az ak>bbiakban közö1jük : 
betegen, 1953-ban bekövetkezett haláláig. •K.arlovitz !Jászló 1902. dkltó- 20-án Pápán. 

születe<t. 'El€1!Il1Í és· kö:llépislrol~t Pápán végezte; 
Karlovitz László az V. Gyógyszerkönyv 1920•bain jelelseiri érettségizett, majd a gyógyszerészi 

megírásával kapcsolatban számos újítási javasla- pállyáirra Iépellt. GyadrorirJodoi idejét Pálpán a V<áro&ház 
tot terjesztett a Szerkesztő Bizottság elé. E já• gyógyszertáJVOOn tö1tö1Jte éS a !lYalmmOiki Vlizs!lát 
vasl.atok zöm.e azt a célt szolgálta, hogy a gyó. ·gy- 1922"'1>en ~ten d<.iltúm.ő eredmé<nin~. retelúte. 1925-lben a budaipesti tudományegyetemen elnyerte 
szerészi és gyógyszerészi laboratóriumi munká'- a gyógyszerésiD- dkilevelet, trniutáill összes mgorla:..-
latok kapcsán szükségessé váló számításokat le- treiit klltűnő ~yeillete1Jte. • 
egyszerűsítette. E célt Karlovitz úgy érte el, · VegyésZliTiemőikii mntilmá:nyt fóilytalxlltt a buda-
hogy· a szemészethen használt izotóniás oldatók pesti műegyeiteman, majd Zürichben az Eid. Tech. 

Hocllsohul€1Il 1929-lben végyészrrnérnölkli. _ -dk!l.eveil.~et készítésére használt segédanyagok a hatóanyag szerze<t. Zült1itlhlban összes szigor1atá:nak á1!Jra)gered-
mennyiségétől és minőségétől függő mennyisé" ménye 5,76 (6 a oogjobb, t a ~egx<JISsmhb). - Nyelv-
gei közvetlen leolvasására szellemes nomogram- . ismer<íte: ttnagyar, nemet, angoL Züridhii okilevelét 
mokat szerkesztett. . • 193-l"ben.lhonosltotta: a budapestiniűegyeileimlen, Ta~ 

Ugyancsak nomograrnm.okat szerkesztett .a 
. gyógyszerész mindennapi munkájában a· higítá~ · 

sok bonyolult számításainak elkerülésére. Általa ; 
szerkesztett nomogrammról olvasha,tó le . a f 
gyógyszerellenőrzésben szinte mindennapos ole· ( 
vadáspont meghatározások során a hőmérő hi-) · 
ganyszál-korrekciója is: · C · · 
' . Átdolgozta az alkoholmeghatározásoknál r 

használt táblázatokat, melyekből a 15 és 20 fokrá l. 
'vonatkoztatott adatok egyaránt· kiolvashat~k, t\,. ' 
függetlenül. attól, hogy a sűrűségm.eghatát',ozást ( ( 
l 5 vagy 20 fokon hajtottuk végre. Ez azért fonc U 
tos, mert a PU:. Min. úgynevezett hivatalos szesze i·" 

, fo'kii 15 fokra; rnig · a nemzetközi megállapoaás · 
(így a gykv.) szeszfokil 20 fokra vonatkozik: E 
táblázatokból egyébként hemcsak a térfogat, '-::-. 
de a súly- és vegyesszázalékértékek is köivetle
nül.leolvashatók. Szellemes· Karlovitz újítása á 
hidrogénkitevő meghatározására, mely~n a 
pRemérése mint .fitrálási feladat kerül megol
dásra. 

. Az illó-olajok alkoholtartalmának meghatá
rozására szolgáló képlet Karlovitz számítáSai 
szerint helytelennek bizonyult. Módosított kép" 
letét az ipar és a Magyar Népköztársaság Sza b· . 
vápyűgyi Hivatala is elfogadta. 

nulmányai befejezése után Pápán_ volt _gyógysze~. 
· Táilulmány'ai gyógyszeresü -műlkődése folyamán 

tudronlál!lyos kérdéseikikel is fo!J]rukoZOIIJt. Kiözl€1lllé" 
tnyal a H-m Clhdmiica 'Acta~bain (R. Ku'hin és 
A. w;- egyűtt: Bes~WJg der Seiren
ketten dm Bixin - und CroC etin),_ á- Gyógysz.· ·Tud. 
Társasrági Entersw_ijében (A sfuűseg _meghatározása a 
IV. Magy.an- Gyógyszerés2llron:Yv;ben) és a Maigyar 
Kémltad ·lfo!yáiraJ1lb'Jll"l (ItrnMkáítordk Olkitivált adsZŰ!rp-
ciója eilmállllott !krii;tálly:felilletaken) · 
A »Htllllg<Íirria«...Jgy.áir lahomtór.i~ban teci!UJJillooi 
kémiai !k'é<d- ils fog]aHmZOIIJt. 1951-ben gyógy
sreotáJrált álilrunnS!Ífutták. 

1951 szepbelrn!bere óta, az a"cklli:ori Egészség1i.i:gyi 
Móin. renl'lelet lfol~ám Schnlek El€1lllér egyeterm ta
·ináx iközvetílan nnn.m1llmrtársa . .AZ V. Magy.ar 

szerklönyv szerkes:?itési mrmká'J:alta~·bain~~·~§~~f 1951: óta: uigymeltlbeh á itn.lmőségben a 
Köl'J!)Olllt áillomámyába lk!etmd.t. 1952 
Eglés115é~ Ttudatnélnyos TariáCs 
Mbizottzág •ta!l.iad !kÖzé váilas-, 

_Gyógys~YJVIi muiDlkái me1g~az5•~~~· évi:·té[{[, __ v.a:IlanndJM; :t952. évi tavaszi 
"állfukljpző-<tamd'aly<l!IllKllkon a1kalmarott 
a1a~t és. a· f.illiJmii állilamdók 
sáit arioba elő. ' 

II. 

r-~~tőt:Wllli1tő~rze,:rek ~:rtékmé:rése 

lrta: "'~'0 · 7 -ISTVAN dr. 

,( -' 

A balderi(JSZtáztsos hatás vizsgálata: A vizs
annak ·.megállapítása, hogy· a:· kérdése;; 

~~~~fi.'~=j~~ér~m~e~k~~k~~oJra koncentrációban.• gát0lja áz 
;, fejlődését 24, 48; .esetleg. 72 

Az általános irányelvek ebbena vizsgálat-
azonosak az előbbiekkeL A módszer·a követ~ 
kémcsőállványba helyezzük a szükséges 

steril kémcsövekeL Mindenik kém" 
hP·me1run1K "l,il-1,0 ml bouil!on't és az első· 

vizsgálandó dezinficiens. aránylag nagy.· 
oldatából !,O mH. .Ezt a koncentrációt 
megválasztani, hogy. az 1,0 ml"ben levő 

. 5,0 .ml·re. higítva, 1i!ég biztosan 
· hatást fejtsen" ki; Az első csőben levő · 
és dezinficiens-oldatot 1,0 ml'es ·. 

li3J)ítiiuk. meg. . . ·. . .. 
A baktericid halás vizsgálata :szuszpenzws 

nöllsze,•rel. A. báktéritimokat többféle módonjuttat· 

~ 
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lúggal pH = 7,6-ra beállít juk, ezután 5 ml-enkéllt 
· megfelelő csövekbe fejtjük s a,csöveket autokl;ívo 

ban 121°-on 30 percig sterilezzük. . . 
b) Kémcsövek. A vizsgálathoz alkalmas külön" 

leges kémcsövek mérete 26 X 60 mm. 
c) Tiszta, kristályos fenol. . . 
d) Platina-kacs. A kacs gyűrűjének átmérője 

4mm. · · 
· .·· e) Baktérium-törzs. A vizsgálathoz · vala.m~Iy 
standard typhus-törzset használunk. Ezt stand~rd

. bouillon-baoltjuk és 24 órás tenyészetet készítünk 
· belőle. Eboől a tenyészetből még kétízhen, egyiT!;í~

utáni napokon folytatólagosan 24 órás tenyészetet 
késiílünk és a vizsgálatot az utolsó (harmadik) 

.. 24 órás tenyészettel végezzük. . ·· "" 
· A vizsgálat menete. a) Meghatározzuk a. vi?s
gálandó fertőtlenítő szer fejlődésgátló határértékét, 

. vagyis annak azt . a . legkisebb koncentrációját, 
aínely még a standard typhus-törzs növekedését 
a standard-bouillon-ban tökéletesen gátolja. Meg-· 
figyelési idő: 37°-on 48 óra. Eztitán a: fertőtlenítő 
szerből 5, foKJjzatosan emelkedő koncentrációjú 
oldatot készítünk, amelyek közül ·a leghígabbnak 

· valamivel. töményebbnek kell lennie, mint a fejlő.- . 
. déstgátló határérték. . ·. . . . . ·, 

b) Steril vizzel 5% -os. fenol-oldatot. készítünk 
és ebbol ·az· alapoldatból a· következő ·hígítási 
sorozatot állítjuk elő : · · ,. 

l. 20 ml alapoldat és 75 ~l steriL viz (l : 95), 
2. 20 ml >> és 80 ml ' . (l :100); 
·3, 20 ml ' és 85 ml ' (l : 1{15), 

e) A c) és' d) pontokban leírt rnüveletekf 
a· vizsgálandó fertőtlenítő szer 5 különböző 
tásával is elvégezzük. 

· f) A lieoltott összes bouillon -csövek et 
termosztálba tesszük és 48 óra· rnulva áll;1oi·ti: 
meg az eredményeket. 

g) A megvizsgál t feüőtlenítő sze~: rentol-koe:lti' 
ciensét úgy számítjuk ki, hogy a vizsgált SZ€trn<'k 
azt a higítását, amelyben a ·baktériumok 
5,0 perces hatásra· még életben mara 
és 10,0 perces hatásra már elpusztultak, · 
a fenol hasonló eredményt adó hígításávaL Atwnya, 
dós a feno)-koefficiens: 

Példa: 

Oldatok 

A ~vizsgált 
fertőtlenítőszer 

l Higítási 
l fok 

i 

"B"en.,..o"l-o--=-l"'d-:catc---, 1-.-"-;,:.o---· 1--i-+-+-'--1--'--]-~~ 

+· + + + + + 
Jelmagyarázat: +=növekedés,--= steril. 

700 
A fe_nol-koefficiens : 100 ~ 7,0. 

4.20ml » és90ml » (1:110), 
5. 20 ml ' és 95ml » (l: 115). Az 

Ezek az oÍdatok legf~ljebb l hétigbasználh~tók.. ~:t~k%t ~~g~r~an a nagyfokú 
c) Mind az 5 .fenol-higításból 5,0~5,0 ml"t tőleg sporacidia szabja meg. 

rnérünk egy-egy steril kémcsőbe. Ezutá_n stopper halad a bakteriosztázisos hatás~·: ·i~s~. ~~:E~ii~~~1;~~· órát használva, 30 másodpercenként. a. hígítás értékeket azután . egy relatív 
sorrendjében a standard~ typhus törzs .harmadik alapuló. értékjelző számmal, a 

. 24 áras bouillon-tenyészetéből mind. áz ·5 esől1e fejezzük ki. Meg. kell ·azonban jegyezni 
steril pipettával 0,20~0,20 rnl-t mérünk és awka!' hogy a kémiai fertőtlenítőszerek valódi 
alaposaJ1 összekeverjük A typh\ls,tenyészet-l,erhé'- a hatásértéken kívül egyéb tényezők is helíol'váC 

· .rése pontosan 2 percig tart. sol ják, mint amilyen mindenekelőtt a 
d) Ezután 30 másodperc rnulva, vagyis -a~~: oldhatóság, stabilitás, olcsóság stb. E 

·időmérés 'kezdetétől számítva 2,5 perc mulvá;, ságok vizsgálata és rnérlegelése azonban mc"h" 
ugyanabban a sorrendben a dövekből ai átoltást térnánk határairt kívül esik. 
úgy kezdjük meg, hogy az egymásután következ& 
fenoL-oldatok és a , typhus-tenyészet keverékbőlf. 
ugyancsák 30 másodpercenként 1.:...,1 kacsriy1t ~-· A. SZAKSAJTÓ 

·-··-····-..... 9Itt1!1l<. á( st~nll.ar,g,)Jqpillqn,t Jartálmaió .. J>émc... , . . · 
csövekbe. Az 5 cső átoltása szintén 2 percig t~rt. májusisz:Í.mab;m foglalkozunk a II. 1\~>to:na<Jrvost 
Az 5-ik percberiaz átoltást ú jabb 5 cső bouillonba Tudományos Értekezlet fjelentöségével, gv,óf''lsze' 
mt'gismételjük, majd a 7,5. és 10-ik percben újal)b tésztudományi és egészségügyi anva1telilátássalk 
hasonió sorozatos á toltásokat végzünk. Ilyen wó.don csalatos előadásai v al, :valamint ~az ezek a: standard-typhus törzsből, amelyre a fenol külön.. . . 
bözö hígítási sorozatonként 2,5, 5,0, 7,5 és ro, O alakult vitával.Ugyanakkocszámolunk be ai 
percig hatottak, négyszer 5 cső bouillon-ba oltunk gosSzakfelügyelői Értekezletről, amely a -Ie!~mag<t'. 

. át. · · sa bb .szinvonalú tapasztalatcsere jegyébenzajlott 
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·A Budap~sti Bizottsiig- és 

A GYÓGYSZER~SZ 

a gyógyszertári dolgozók 

ségét a .közös munka megjavítására, de adja 'meg 
· a Vállalat ·is a nélkülözhetetlen segítséget szak

szervezeti szerveirtknek .. ahhoz, hogy rnegerösöd-
hessenek.• · . 

· . Budapesti Biiottságunk február 23-i rendes 
ülésén önálló napirendi pontként azzal a kérdéssel 
foglalkozott,. rnilyen segítséget . nyujtott a Buda
pesti Gyógyszertár Vállalat Szakszervezeti Bizott
sága a kollektív szerződés megkötéséhez. Az ülésen 

Y~~:éi:2(it.~li~~;:;:·~i~~1J~~~ részletesen értékeltük azokat a hozzászólásokat, '; · 'amelyeket dolgozóink a kollektív szerződés terve-
zetéhez · · fűztek. ·A hozzászólások zöme érdek-·. 
védelmi. kérdésekkel foglalkozo.tt. ·Többségükben. 
megállapítható . volt, hogy nerri reális alapokra 
épültek. Igy pl. azok a dolgozók, akik a gyógyszer
tári ügyeleti díj alacsonyságát bozzák fel, szembe
állítv\ín azt az orvosok hasonló jellegű díjazásával, 

· nincsenek tisztáball . azzal, · hogy az ügyeletes 
kórházi orvos 18 Ft-ot kap egy éjszakai ügyeletért, 
ami átlagosan nem magasabb a gyógyszerészek 
illetményénéL 

A szakszervezet feladata az, hogy a jogos' 
kívánságokat a jogtalanoktól különválassza; Az· 
előbbieket magasabb szervek elé tárj a, az utóbbiak 
megvalósíthatatlanságáról a dolgozókat úgy győzze 
meg, hogy megérteti velük : a jogtalan .kívánságok. 
hangozlatása éppen jogos kívánságaik rnegvaló-
sulását· hátráltatja. · -. . . . 

ismerték meg A Budapesti Bizottság március 9-i rendes. 
"~][;;,~;tli~i~ú~;cf~J, a dolgozók kérdé- ülése . az orvos-gyógyszerész kapcsolat tovább-

vil:,f'o•s. r feleletet, olykor .nem építésével· is foglalkozott. .A napirend anyagának· 
~· .. •.wo m<idcm maguk is a demagógja területére'' előkészítésekor felhasználtuk 1.953. szeptember 16-í, 

Ugyanakkor nem karoltuk.: fel eléggé a gyógyszerellátá§ megjavítása tárgyában tartott 
·d<>lg<JZé'k jogos igényeit. Nagy fiil5a v{Jlfa rÍ11Jlt- . ankétunk anyagát. Az orvos-gyógyszerész kapc~olat 

a szakszervezeti funkcionáriusok11tarány- ,megszilárdítása nélküli;izhetetlen alapfeltétele a ;g·: g~~-b:a;; .helyezték át · kerületükön kfyüli zavartalan gyógyszerellátás biztosításának, mert 
Ez a hiba ma már a minimumra a. fennálló adottságok közölt csak ·az élő, minden

megválasztett <:s6csbizottsá- napos kapcsolat. tudja -az . időnként rohamosan 
gtlnkb~m két függetlenített funkcionárius dolgozik. . emelkedő szükségletek okozta nehézségeket á t-

a · kedve~ő változás önmagában bizoriyftja,·, hidalni. Helyenként ez a kapcsolat már kitűnőerr 
Szakszervezetünk Központja · tis~tán látja működik. Gyógyszertárvezetőink közül többen !áto' 
hibáit, a jövő feladatait és megadja a lehető- gatják a kerületi orvosértekezleteket, ahol nemcsak 

• szakszervezeti .munkánkat ... rnagasábh · s.aját rnunkahelyük, hanem a kerület valamennyi 
'ín·vorra!Jrá Mutassanak rá hátrana bárhol gyógyszertárának adottságairól tájékoztatják á 

fel a Budapesti BizotJs'ág körzetirendelő orvosokat.' Világosan le kell szögezni,_ 
dolgozók problémáit, ugyan- . hogy a gyógyszerrendelésnek fenti célok érdekében 

i~~~~~~ls~~!:'á~ a dolgozQkaláj('!lentkező helyenként történő irányítása nem jelenti az orvosi 
.ad,•tol<el Segítsék aoVállalat Vezető- műkődésbe történő illetéktelen beavatkozást. Áz 
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orvos tekintélyét is megszilárdítja az olyán el&eú~s . 
tájékoztatás, mely megakadályozza, hogy az oryos 
által felírt gyógyszerért a beteg kénytelen legyen 
több gyógyszertárat hiába végigjárni: Szakszer' 
vezeti úton a.z orvos-gyógyszerész kapcsolat meg
szilárdítását az alábbi hat{ifozatok kívánják elérni : 

l. Kerületenként közös ankétot .kell tartiíni 
gyógyszerészek · és rendelő orvosok. számárilO 
. . 2. A rendelőintézeti szakszervezeti csoport 
egészségÜgyi munkaértekezleteire a kerületi gyógy
szertári szakszervezeti csoport egy tagját, a gyógy-

. szer!árhcsoportéra a rendelőintézeti szakszervezet 
egy tagját meg kell hívni tapasztalatcsere céljáQót 

3. A Gyógyszerész Albizottság havonként tart~ 
. son ·értekezletet,, a Vállalat Anyaggazdálkodási 

Osztályával a gyógyszerellátás és flv,nfl17SZ•erelosit~ 
kérdéseiről. · 

. 4. A" Gyógyszerész Albizooo!tt;t~s!á;g~té~~~(l~:~~i~l 
állandóan a gyógyszerellátás h 
azt negyedévenként a ud:apE,S\1 
megvita tás célj ábóL · 

Fentie\<ből is látszrk, hogy 
sokrétű az a feladat, amelyet sz:lks.z.' erv·ez•etünkÍlel 
a párt-, kormány- éS SZOT,határozatok ért,elrrJébél 
el kell végeznie. Szakszervezeti bizottságunk 
a feladatokat csak úgy tudja ellátni, ha érzi mi•nni>n 
egyes dolgQzótársunk közvetlen segítségét, 
munkatársaink a jövőben ·nem csupán 
sérelmükkel zörgetnek a szakszervezet 

· Szentmiklósi 

A rép~enkor és az abból_ eloállitott egyszerű szirup melasz
és karam~·-szennyezéseiről 

Irta; R.Ai:tETTLI JA NOS dr, ' . . 

Magisztrális · gyógyszerkészitésüÍlk egyik Jég- jelenti, hogy azt a minöséget tette 
fontosabb vivő és egyben ízesítő anyaga a Saecha- mely a legtisztább szerves kémiai 

· · rosum és az abból oldás útján előállított Sirapus mékek közé tartozik. 
simplex . . Ez utóbbi a gyógyszertáraink kötelező Mint köztudomású, a cukorrépában a 
elaborátumai közölt jelentékeny helyet foglal.el, mint kész diszacharid van jelen. Ezt" a feh;zelleh!lt 
de a létesítenqő .megyei galenusi laboratóriumok · n§pából diffuzőrökben vonják ki 
profilját is képezi. Az a körühpény, hogy a gyógy~ ellenáram. elve alapján. Az 
szervegyészeti ipar a szirupos.készítmények·gyár- mészpéppel keverik az oldatban 
tását edényzet, továbbá tárolási nehézségek és a leválasztása végett, majd széndioxiddal 
szállítás nehézkessege miatt átengedte a kisüzemi u.tán (szaturálás), mely az oldatbim levő me,;zet 
termelést jelentő gyógyszertári és galen11si ]a~O~ · Választja, a folyadékot SZŰfŐpréseken át· 
ratóriumoknak, természetszerűleg vonta mag;í.val Az így nyert>>híglé« besűrítése után nyerik 

. azt, hogy az alapanyagként felhasznált cukor minő- lék Ezt a vörösbarnaszínű. folyadékot fp.h.<rítf 
ségével behatóbban foglalkozzunk és a belőle el<): anyagokkal (ulttamatin stb.), keverik, és; ~;"~~~~~~; 

. <>állított . szirupos készítmény ek élőállítási ·techno- ·ban a cukrot kikr1stályosítják, majd az m 
lógiáját mindenrészletre kiterjedő alapos megfigye- centrifugálással különítik eL Az így nyert kri.diihrc 
lés tárgyává tegyük. Az a megfigyel és, hogy.a gyógy- ból állítják elő a· külöribÖiö árubeli 
szertárak viszonyl'!g egyszerű eszközeivel előállífett (kocka, kristály, liszt). . . 
egyszerű szirupok a barna ~zíneződés minden .yák A. Gyógyszerkőnyv minőségi kvalitatív 
tozatát ·bemutatj {lk; nem nlinden eset bell_ a lech- gálata• hűségesen követi·· a gyártás ru enetét 
nológia hiányosságát tükrözi. A leggondosabb elő- megengedett szennyezések gammái a. gyártás 

· állítási eljárással előállított cukorszirup is mutathat a készítménybe kerülő anyagoktól s~á1rmaz11ali 
sötétebb. árnyalatot a . há,zilag . előállított st~ril (Ca· ·,fémek, S04'',Cl'); Különös érdekességgel 

. szölőcukor,oldatok ?nalógiájára. 'Szük~ég~snek a színező. anyagokra vonatkozó vizsgálat, 
mutatkozott tehát annak a kivizsgálása, hogy 10%-os oldatból kiszűrhelo · festékek:··,}~~~~~:;:! 

-~ ... , ....... ké!Ui\J.ila,g )11~!1)1Yir~Ji~~!~·:\'.~ .• alap~)1):'agkéf!!i~~- (ultramarin stb.) nem· engedélyezi, t• 
használt sacchar?sum ; . a gyógyszertári és lú~- siíneiőiúiyagók azonban zárványként 
üzemi feldolgozás soran megy-e végbe olyan kémiai . nek, melyeknek mértékét a szüredéknek 
változás, ine)lyel -az elszíneződés ténye magyar;í.z- mérték oldattal való összehasonlítása útján 
ható; végül a keletkezett bomlástermékek milyen őrizhetjük. . . . . . .... 
kihatássallehetheka'kéSzítménnyelelegy)tett ható- A Ph. Helv. V.Z előira ta szeríni 66,6%-os 
anyagokra.. . · . . . . , ·_·. oldala gyengén sárgás lehet, 64%-os vizes 
· , V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvünk• Saccha, · azonban 5. cm vastag rétegben s:iíntelen 
rosÍlm alatt répacukrot ért, illert hazai cukorgyá- A Ph. Germ. Vl.' 66,6%-os oldala s·o.<íntele1 

. r aink nemcsak a népélelmezés és az élelmiszeripar, legyen_ .. 
hanem a gyógyítás szükségleteít .is el tudják látnL Ezék mellett a természetes 
A répacukor kémiai struktúr á ját illetve mindén lett számolnunk kell olyan ~:f~;s:~~~rt~~~;~ 
részletében alaposan definiált anyag6 és azzal; hogy anyagok · mennyiségeivel is, 
a Gyógyszerkönyv 99,5%-osalsóértékben 111egad()tt. ·ben a cukorgyári ú. ri. melasz . 

· tisztaságo t ír · elő a maximálisan engedely~zett . Ezek a mennyiségek analitikai pontosság M'inte· 
0,5% nedvességtartalom mellett, gyakorlatilag azt . ben lényegében ne~ befolyásolják sem a 

.·• ti trin;tetri,ás, sem pedfg a p61aríÍJ}étriás 
vizsgalat o~· eredmenyeit. De·:a jelen:· 

fel kell figyeln ünk, különösén. akkor ha -~ 
.. későbbiek során ezt .látni. fogjúk~ bizo-

. vegyifolyamatok katalízisét ·kell. feltételez-

Cukorgy·ár:aink.gyógyjiterkÖnyvi niinőségíi cnk
hoznak forgalomba. A jélenleg.for' 

· "legti~ztá_bb l!linőségű kristály a 
elsotermekkent. kmyert cukor {árány

melasztartalommal), .melyet a 
közönséges vízsugárralmcsnak át. 

· eljárásnak« nevezik, a valóságban azon-
ötletes ~ljá~ás~a! :nossák. le a krist?lyok felü

tapado kem1m ertelemben vett ú. n, apya-
. melyből a további gyárfássorán a másöd

·•lp;rm.ék'cukor és végül a melasz nyerhető, . . . . 
jelenleg forgalombakerülő ·legtisztább minő: 

anorganikus szennyezéseket; •·. illetőlég 
kifogásolás. tátgyát nem képezi . na- · 

mennyiségíi természetes színanyagai 'altill 
egyélr 'organikus szennyezései.azonban az 
során már említett okok miatt·fokozottabb 

és trjeggondolásra késztetnek · · · 

liíd;~~;'r;~x~t~~i~~ az. aktív szénnel való derítési 
n annak ·költséges és • nehézkes volta ·miatt 

alkalmazzák.• . Adott lehetőség .a 
'""~---"-' átkristályosítása útján történő 

i~!J~~~~fi~~~~-~,· mely.azonban gyógysz~rvegyé-a felmerülő . kérdéseket meg- . 
oldja meg. Mind<;p okunk megvan 

gy<ígysze•reink, továbbá sz.irupös készít
~;~;~.~;'ksa:~áJ. a cukrot ne. te.kintsük in

•Öiffer,ens "' akkor sein, ha'egyébként l 
fu;~~11f~~z~cdJaridrtakkén1iai tulajdonságaival szá-' 
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mely többnyire vattán vagy vászon-, illetve flanell
ruh~n át történik. Ritkábban előfordul~ papiroson 
v~Io ~-zűrés is, mely a már lehű! t sziruppal nehezen 
v1heto kerésztül, de a szirupnak szép tükröt -ad_ 

. Galenusi laboratóriumaink gyártási módszere ·. 
e~től lény~é~~~ alig f?g. különböznl. A ~z~ba~: 
langon vale fezest felváltJa a magasnyomasu goz 
(duplikátorok), a vattán való szűré9t pedig az asz
teszttel való zsákszűrés, illetve a borszűrükön . 
történő derítés. · 

Az eljárások teljes egészükben elavultak, . de 
ha már kis tételekben dolgozunk, legalább oldjuk 
forró vízben a cukrot éS oldódás után azonnal· a 
for\ás .bevárása nelkul, szűrjük előre elkészített' és 
megnedvesített redős papirosszűrőn. Célszerű a redős 
papírszűrő végét kifőzött pamutfonállal áthurkolni, 
hogy nyómás alatt a szűrő ne szakadjon ki. Sziru
punk még így is barnás árnyalatú, de, tükörtiszta 
lesz.. . . · ' · · 
· A jövőben egy modern eszközökkel felszereJt 
kisüzemi _laboratórium egyszerű szil;up készítése 
alkalmával a cukrot gőzzel fűthető duplikátorban 
nyomás alatt oldja, majd oldás után a ·szirupot ·ll 
nyomás szűr(ípréseken hajtja át a felfogó tarfályig, 
Rutinmunka mellett az így nyert szirup tükörtiszt a, 
átlátszó, sárgás árnyalatot alig felmutató készít
mény. Ezzel az eljárással kiküszöbölhető a cukor
o1datok magasabb hőmérsékleten bekövetkező bom
Jása, mely megállap,itást á szakfelügyelői minta
vételek szirupvizsgálati eredményei is megerősítik. 

L E. Duschsky9 figyelt fel elsőnek a saccharose
oldatok hővel szemben tanúsHott viselkedésére és 
megállapította,· hogy azok hővel szemben igen érzé
kenyek. Az alább közölt táblázat 100 g cukorra szá
mított l · óra alatt mutatkozó cukorveszteséget 
mutatja be: · 

Hőniér- -~ Koncentrác:::ió~---.---
. sék1et . 50% 55% 60% l 65% 70% l 75% 

!00' 0,051 0,071 "0,035 0,035 0,035 . 0,051 
so' ·J o,026 0,026 · o,023 ,o,p2o .l o,o_17j 0,017 

a Jabor.atófiumok ein. ~ ko!elez_ő · IlO' 0,0878 0,1·003 · o,I003 o,I003 0,078 o,I003 
>s:zlt:;;:;é~';.~~~!kun · !l5' 0,1504 0,1837 . 0,1337 0,1337 0,!837 0,1673 

" műhelytitkalt, azt tapasztaljuk, !20'' . 0,3009 · 0,3009 0,2508 0,2508 0,2237 0,2006 
technológia tekintetében nincs !256 0,7021 0,6519 0,7021 0,6018 0,6018 0,7021 

gyakorlat sem·az oldás, sem pedig. a ki- !30' 1,3039 1,2537 .],3039 1,2036 1,!033 1,0531 
és szűrés során. A szirup a legtöbb' esetben i35' 2,!06_3 1,9057 1,7051 1,6549 · 1,8556 1,705'1 

vagy tört, az alkalmazott cu.korminőségé- Fenti táblázat egyben választ ad az elszíne-
, f!:Ó~jától és hőmérsék1etétő)Jijggően zödölt szirupok barnás színének <iökára is. Kilz

szmezodes egész skáláját mutathatja; · tudomású dolog, hogy a cukor 190-200' hő: 
előállítás többnyire úgy történik,' hogy mérsékletre hevítve nedvszívó, keserű tömeggé 

;,;;~~~~j·~~;~~ nagyságú zománcozott vasedépybe alakul át, melyeL karainelnek nevezünk A kara-
a cukrot és a vizet, nia j d fakevetővel kever' inel vízben és szeszben oldódik, barna festőképes" 

· szabadtűzön mindaddig melegítik, míg a sége alapján mind az élelmiszeripar, mind pedig 
az összes cukor oldat ba. ném ment a sörgyártás kiterjedten alkalmazza. 

míg az egész törnégforrásba nem jött. Ez a karamelizálódás ala~sonyabb homérsék-
Analitikai szempontból érdeklődésce tarthat · leten is végbemegy. Maguk a szirupok is karameli

;zárnot a 63% -_os ;c_ukorszörp for,rásporitja, . mely. zálódnak, mely folyamat függ a hőmérséklettől, de 
!!~~~~~~~:~ megallapllva nem letLKülönböző.tö,· független a koncent<ációtól. Ez gyakorlatilag úgy 
lJ, e&yszerű cukorszir~pok forráspontjának , képzelhető el, hogy . a mozgásban levő szirup 

meg %-os tartalmi , meghatározásra . .is · ráfröcskölődik a főzőedény oldalára és a hőmér-
lkalm.a snak látszik. . . . . . . . •... · séklettől függően többé-kevésbbé. odaég, . l)elye-

I(Jegészítés után ezt a szűrés m{íveiete követi, · sebben karamellzálódik, mely azután a keverés 
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során a siirup tömegében feloldóava 'azt' barnára·. 
színezi. _ . 

Szirupos ··és gyógyszeres. készítményeink · szeiri
pontjából, ahogy nem kívánatos a rnelasztartalbrn, 
ugyanúgy nem le~et. kívá?atos _a karaif!el_tarta~?m 
sem. Ennek megertese vegett at kell l!ekmtenunk 
a karamel kémiáját,n melyre a szakirodillom nagyon 
szegényes és bizonytalan támpontot nyújt. > 

Ha a szaccharoszt néhány fokkal olvaqásc 
pontja (160°) fölé emeljük, kis idő rnulva súly-. 
veszteség nélkül azonos molekulaszárnú .elegy kelet. 
kezik rnely szó1őcukorból (C6H1p 6) és .levuloz,. 
anhidridből, . ú. n. levulozánból .. áll .(C,H,o05): 
További hevítésre rnárglukoz rész ·is . vizet veszít> 
és glukozanhidriddé, ú. n. glucozan-ná alakul\ á!' 
(C6H100 5). Ez a levulozancból és glukozan-ból ·álló 
elegy karamelből is előállítható alkoholOs kivonás, 
saL . Fehér, amorf; nagyon keserűízű higrosz~o.~ 
pi\{us por:. Op 94-94,5° A Fehling :ol da tot redu
kál ja. · A szakirodalom izoszaccharozán. néven 
ismeri. Bruttóképlete C,2H200 10• . . . ·. • • 

170~180°. hőmérsékleten újabb két mot víz 
lép ki és egy karamelan-nak n~vezetf vegyület 
keletkezik, melynek bruttóképlete · Cz.<Hss010: 

Keserűízű, világossárga, .kissé higroszkopos alm:írf, 
por: Op = 144-,-,145.0 

•.. · ·. . . 

A karamelan,bó] további 5 mol. ví~ kilépéS( 
vél karameJin képződik (C24H260,s)- .· .. ·. 

185-190° hőmérsékleten további vizves.z' 

CH· OH .. 

/ ""' . HO-HC CH-.OH . HO-HC--·-CH-OH. 

''"f16.HzC"r l 
HO-H2C~Hc;. ·cH-:'--'0 C . CH-CH20H 

"-o/ .• ·•·· .··.'·.·· ... · .. ·· ·· "o/ . 
· C,2H220u.. (szaccharoz) 

glukoz-rész 1 · 

piran-konlf.iguriáció yízélfonás 

. . r 
C12H200;0 :(izoszaccharozan) 

levuloz-rész 
furan -korguráció 

vízelvonás 
t 

karamelan (C24H3,0,8) 

ll 

. karamelin·{C2"Hz60í3)· 
. . ' 

karafri,elen (C36H,002,) 

.. Cukorhtimin 
(C,zH,.Osl x 
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karamelizáJ ódásnak nevezett fenti. bomlási . ményekriél• ae á receptura készítményeiben is első-

~~t~~~~!~l~il~f.~~- . rnértéke fpgg elsőspr! rendű fontossággal bír. · . masodsorban pedig' a hő, ·A svájci,~ dán. és a szovjetz gyógyszerkönyv 
továbbá .az oxidációs a vas(II)jodidos szirup készítése alkalmával a 

Jmemr<>k leh.etcisé!(eítöl is. frissen készített vas(II)jodidot olyan egyszerű . 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha az egy: sziruphoz szűreti, melyben előzőleg citromsava t. 

készílés alkalmával szabad Tángon oldottunk Ezt. az előiratot tette magáévá V. 
át főzzük, illetve forraljuk, és kiadású· gyógyszerkönyvünk is, ·szemben a IV.· 

kevergetjük, a karamelizálódás. szükség- gyógyszerkönyvi előirattal, mely a vas(ll)jodidot 
.nemcsak bekövetkezik, hanem .. annak . cukorhoz szűrette és rnelegítéssel oldatta. 

1agys•1ga és előhaladási foka is különböző mérétet Ez az előirat nyilvánvalóan azon a tapaszta-
Szirupunk a karamelizálódás mértéké- laton alapszik, hogy a melegítés a készítmény sta-

'~~:~ü7t:s,or·~t~ét~je,b~:fb' vagy világosabb barnás.. bilitásának rovására megy. A stabilitás kérdése 
fog mutatni, jelezvén ezzel az nemcsak a vas(II)jodid tartalom szempontjából 

jelenJétét is. . fontos; hanem az eltartás során tapasztalható · 
· kararnelizálódási · folyamat magasabb · cukorkiválás miatt is jelentőséggel bír. Ez utóbbi 

~i~F~i~~~~:::·!1 ~~~·r~~:t· alatt is végbemegy., Ez problémávaL soR szerző foglalkozik. . Elfogadható 
készíténdő steril oldatok- . magyarázat szerintro az inverzió révén keletkező 

meg. V. kiadású Gyógyszerköny- grukoz oxidációs termékéneif, a glukonsavnak, l 
g)ukoz-oldatokat !20°-on 20'dg, .. vagy nioL vízvesztesegébiíl létrejövő glukonsavlakton 

.60' -ig sterileztelL Az így · steril!izett tűalakú kristályainak kiválása indítja el a cukor-' 
az azonos · koncentráciÓjú és azonos réteg- ki válást. · · · · · · · · 

v:;:~~frt~~u nem sterilezett oldattal való. össze' A glukoznak glukonsavvá történt. oxidá
ll alkalmával határozott sötétebb árnya' eiéjáért egyes szerzők a vas(UI)ion redukciója 

mutat. által a jadidból szabaddá tett jódat teszik felelőssé: 
. Ugyanerre a megállapításra jutott H. KoefÓeda Ez a lehetőség valóban fennálL Megállapítható 

citromsav. és na tr. citrát tartalmú glukoz- ·azonban az is, hogy egy, a vas(II)jodidos szirup- · 
· autoklavban. való sterilezéséneL hoz hasonló inverziós fokra emelt cukoroldatból 

~~;~~~~t vizsgálta: Az oldatok akkor is ·megin(jul a. glukonsavlakton által meg
indított cukorkiválás, ha vas-ionok· az oldatban 
nihcsének. függ a glukoz 

MmerséklettciL és az időtől; 
oldat pH-játóL Legkisebb méretű .kara

H rnellett következett he. A karamel' 
volta tengerimalacokkar 
bizonyí±ható. · · 

Fenti megvilágítás alapján az is' kézenfekvő, 
a cukorgyártásnál melléktermékként nyert 
~jelentékeny részében~ a karamel- gyűjtő •. 

alatt . elnevezett bomlástermékekből á]!, 
bizonyít színe és nem utolsósorban keser-

íze is. 

Ha· tehát s~1i~!'~v~~;r1 célra olyan .cukrot 
· mely z . nagyobb memiyiségű 

tartalmaz és azt kevergetve 
>Z~~~~lf~~T,jl~~iu~t~ kell azzal, hogy egy riragasabb lr fokon. indultunk ki és készítmé. · 

bomlástermékek léglóit fogja ta.ttalniazhi 
:ész1iilte után. · · 

Ezért fontos a kisüzemi előállításll?l, vágyis 
5g~:~z<;tt:\rakh~n, gyógyszerkönyvi minősegű cuk

... ,:<:'~'""'"""\ és azt kiforralt forró v(zi:Jen aleg
. időn belül oldat ba vinni. Közepuzemek, 

· galenusi laboratóriumok· a cukor oldását 
lehetőleg nyomás alatt vegezzek, ahol" 

'ik~~~;~~~~·o~l~dás elősegítésén kívül főleg a stűrés. 
\~ . és meggyorsitását szolgálja. · · 

hP~::~!f.,~~~~n:, kell végül azt a kérdést; hogy 

t~;:~~'~e~~!~~:tte~és é~~:ri~l;re~::r~t~~:i'~=~: · 
illetve a belőleelőállított egyszerű 
befolyással van· más gyógyszerekre, 

Y köriilrr1ény el~ősorban a. többi szU"upós készíte 

A' problémái az alkalmazott cukor tisztasági 
foka dönti el, valamint az is, hogy a szirupot 
hogyan készíte.fték és ennek során a . cukor kara-

. melizálódása·milyen .,inéreteket öltött. A rnelasz 
vagy méginkább a karamel gy)ijtőfogalorn alatt 
értett· sok oxidáCiós-redukCiós terrnék .az inverzió 
során >>statu nascendi<• glukozt glukonsavvá alakít, 
hatja át, rnelynek·• anhidroszármazéka azután a 
cukorkiválás folyamatát meginqítja. A cukor és. 
a, beliíle elöállított' egyszerű sziriip l:iomlástermékei 

. tehát , rnegindíth;l!nak és fenntarthatn~k. olyan 
folyamatokat, melyek készítményeink jóságát be'. 
folyásaiják . . . · 

Maga az a tény, hogy azonos körlliiJ1ények 
között eltartott, azonos sűrűségű és vas(II)jodid. 
tartalmú, dé különbötő gyártási. sorozatból szár
mazó készítménynek csak némelyikéből válik ki 
a cukor, teljes egészében a lenti megállapitás melc 
lett bizonyít. Legtartósabb a készítmény akkor 
lesz, ha gyógyszerkönyvi rninőségű cukrot. hasz
nálunk és aszirupot úgy készítjük, hogy ai a leg
minimálisabb mértékben karamelízálódjék . . . 

Fenti á sok közül csak egy kiragadott példa.· 
•Példája annak, hogy á cukrot nem tekinthetjük 
indifferens anyagiJak a· galenusi készitmények elő' 
állítása során. Természetes szennyezéseit, valamint 
a feldolgozás során keletkező bomlástermékeit 
figyelembe kell -vennünk. . . . . 

· A cukor és a. belőle előállított sirupus simplex 
a. receptura gyakori anyaga. Elsősorban ízjavító, 
de vivőanyagni is szívesen alkalrnazzák. Gyógy
szeranyagaink és a cukorszennyezések között szám-· 
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talan reakció képzelhető el, melyek.azvtan ismét 
más vegyifolyamatokat indíthatnak el és tarthatnak 
fent katal_itikus tulajdotJságaik révép. 

Az V. kiadású Gyógyszerkönyv megjelénésé: 
vel és életbelépésévél sürgős szüksége mutatkotik 
annak; hogy cukoriparunk gyógyászati minőségű 
cukrot--hozzon forgalomba. Ez, valamint á belőle 
szakszerűen előállí tot t egyszerű sZirup gyógyszere 

. kincsünknek és a recepturának csak így lesz teljes 
értékű alapanyaga. . . . " 

O ~sz~foflfalás 
. • Gyógyszereink készítéséhez felhasznált- c.ukor· · 

a gyártásból e.redőleg zárványként melasz-szennye-
zést tartalmaz. · · 

A cÚkorból elöállított egyszerű szirup a_jelen' 
legi technológia mellett részbeni bm:nlást szenvecJ, 
elkaramelizálódik. · ''· · · 

A karamel kémiai összetételéből megállapH' 
-ható a helytelehül előállított szirupban jelenlevő 
szennyezések mineműsége is és egyben mal()(arázaf 
az egyszerű szirupok barnil elsiíneződésére;' 

A glukozból előállított injekciós készitmények 
sterilezésénél figyelembe kell venni a kar?meljzá-

!ódás során fellépő bomlástermékek 
tát. A jelenlegi .sterilezési rendelkezés ennek 
felelően módosításra szorul. 

A karamel-gyűjtőfogalom alatt értett 
· termékek egyes gyógyszereink elváltozásait . 
lizálhatják, így számunkra ·nem .közömbösek. · 
.den okunk megvan arra, _hágy a cukrot és az 
előállított egyszerű szirupot ne tekintsük 
ferens anyagnak, még a recéplurai gyakorJaJ 
sem. 

·A c11korgyárak által előállítandó 
szati minőségű cukorra égető szükség van a 
ségi munka érdekében. . 

Ugyanígy szükséges a. ma már elavult 
készít.és technológiájának gyökeres - megrefor•rríií 
!ása, mind a "kis', mind pedig_ középüzemi 
kozásban. 

A szovjet EgészségUgyi Minisztériu~n Tudo~nányos Tanácsa* 

;J 953. júniusában a Szovjet Egészségügyi ,Mi" 
nisztéritim Tudományos Tanácsáról új határózatot 

. hagytak jóvá és ezzel,kapcsolatban hazánk leg
nevesebb tudósai közül' kinevezték a tudományos. 

-. tanács 43 új tagját A tudom@yos táhács elnöMül·· 
L G. Kocsergin professzort, a Szavjet Orvostudoc 
mányi. Akadémia levelező. tagját, helyetteseiül 
pedig ·L G. Rufanovot, aSzov]:et Orvostudományi 
Akadémia rendes tagját, G .. V.Vigodcsikovés,N;-1, 
Kaszalkin professzorokat, valamint O. V. 1\erbi- · 
kovot, l. A, 1\riacskotés N. V. Rubcovot, a Szavjet 
Qrvostudoi:nányi Akadémia levelező tagj~it nevez~ 
ték ki ; tudományos titkárrá A. J a. PitelJ pro' 
lesszort . . , . . · ·: . 

A tudomárryos tanác:S tevékenységél az egész, 
ségügy területén a Szavjetunió Kommunista J>árt~ 
jának XIX, Kongresszusán hozott patározatok 
irányítjak: A t11doin<).nvos. tanács feladatai közé. 

-tartozik, hogy meghatározza az egészség~gyi infé-
. zetelftifdofiiáli'yóS klllatásT ··· tevékenységene1f·Jrér: 
déseit és_ feladatait, felülvizsgálja és számonkérje _ 
a Szavjet Orvostudományi Akadémia, valamint,az 
egészségügyi intézetek tudományos kutatásait, irá, 
nyítsa az · összszövelségi oryostudomáliyDk t~vé
kenységét; vezesse az_ orvostudományi irodalom és 
az orvosi folyóiratok kiadását stb .. 

Az Allami Gyógyszerköiiyvi Bizottság . 

A Szavjet Egészségügyi Minisztérium Tudq
mányos Tanácsának (a határozatfal.összhangban) 
több állandóan működő bizottsága van. Egyebek . -. -- .. 

· _._* _(Aptecsnoje_ delo 1953. szept~illber-októ~eti 5~ _Száin · 
16;...77,_ oldal.). 

'JO.-

között Gyógyszerkönyvi Bizoilságat is-< 7M""
0 "'"F 

erről· új határozatot hoztak és tagjait úic•nnar 
nevezték ki. 

Az új l)atározat értelmében a 
Allami Gyógyszerkönyvi Bizottság_ 
A bizottság a. Szavjet ·· J;:gészségügyi _Mi.niszfé,riuri 
Tudományos Tanácsának önálló szerve. 
aSzovjetunióban az orvosi· és állatorvosi 
latban . használt gyógykezelésre, b~~i:~~:~;~~~~ 
zésre és fertőtlenítésre alkalmazott--~ 
gok szabványosítása. 

Az Állami G~~fí;;~:~~eA;;:!.,!i~,~~~í~~\~~~~ bízták-: .a Szavjet 
szítő kötetének 

kidolgozására .. · Hatáskör-uj{ 
· az egészségügyi- szervezetberi 

gyógyszerekminőségével kapcsoli.tos kérdések 
beszélése és megmagyarázása. · 

A bizottság tagjai közölt (az ifddán ;lüyül) a 
· . és a gyógyszerészet 20 

-""'""" Gyógyszerkönyv; Bizottság irodája. 
emoKrmt, az elnökhelyettesből ésa tgdómányos 

Ht !<árból áll. Az Állami Gyógyszerkönyvi Bizottság 

~·····~~~-f~~P~.-~L. Szenov professzort, a. gyógyszerészeti . doktorát, a Szavjet Egészségügy.i Mi- .. 
.. _ . _ _ _Tudományos Tanács;í.n~ktagját nevez"· 
fék .kL Helyettese A. Sz. frozoróífszkij dócens·, a 
gyógyszerészeti tudomiinyok. kandidátusa; a. tudo-
•mányos titkár A. N. Obojmakdoa, a gyógy~zerészeti 
tudományok kandidátusa. · · •• . ··-_. 

' _ A bizottság plénuma éventeJé/5al<iJib kétízben 
ül össze. Az Allami Gyógyszerkönyvi J\i~oftságnak 
az egyes szaktudományok szerint sz.ervezett al- . 
bizoltságai vannak: l. kémiai, 2. gyógyszerészeti, 
3. farmakognóziai, 4. farmakológiai éS5, biológiai 

·· . készítményekkel foglalkozó {vitaminok, hormonok, 
szértimok, vakcinák stb:) albizottságok. · . ·. 

Az Állami Gyógyszerkönyvi Biiöttság albizott, 
ságait a tudomány és technika különboző á!<ainak 
szakt11dósa_iból állították össze. A legtöbb esetben 
az al bizottságok tagjai egyúttal. a gyógyszerkőnyvi 
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bizottságnakis tagjai. Az albizottságok élén két· 
tagú elnökség áll (elnök .és titkár), az albizottság . 

. elnöke kötelezően tagja a gyógyszerkönyvi bizott- · 
ságrtak is. 

A gyógyszerkönyvi cikkelyek szővegein~k és 
technikai feltételeinek összhangbahozására a gyógy
szerkönyvibizottságnak szerkesztö al bizottsága" van. · 

ASzovjet Állami Gyógyszerkönyv véglefes szö
vegének · felülvizsgálatára joga van a gyogyszer
könyvi bizottságnak összszövetségi konferenCiát 
összehívni a szövetséges köztársaságok egészségügyi 
minisztériumai mellett működő tudományos taná
csok; a gyógyszertári főigazgatóságok, a· tudomá
nyos kutatóintézetek, a gyógyszerészeti főiskolák 
elnökeiből, ill. vezetőiből, a tw;lomány és technika 
egyes •ágainak kiváló szakembereiből stb. 
_ AzAilami Gyógyszerkönyvi Bizottság és annak 

albizottságai új ös~zetételükben működésüket 1953. 
szeptemberében kezdték. meg. 

A. N. Obojmakova 
a gyógyszerészeti tudományok karididátusa, 

az Állami Gy.ógyszerkönyvi Bizottság tudományos Ú tkiira· 
FordítÓita: Lang Béla. dr. 

Gyógyszertiir'ri~~gálatok tapasztalatai 
lrla; ZAL>',<f KAROLY.dr. 

A gyógyszePtár a gyógy.szerellátásJ:lhl<Jgen f~n" vissza, mely _hibák ,kiküszöbölése a vállalati kÖz
tos állomása._ A tára mellett dolg~zó gyógyszerész. pontok, a felettes szervék és a· felügyeleti hatóság 
a gyógySZJert legtöbbször· közvetlenül a .. gyógyJ>zer- feladata és kötelessége. Val)Ilak viszont a gyógysze;-
fogyasztónak, a betegnek adja át. Agyógyszer s-Zak- tárak mílködésében olyan hibák, melyek az ott dal-
ember kezébe többé nem kerül, ,ellenőr:iésnek.a:le" gozók munkájának hiányosságai, ezek a gyógyswr~ 

· betőség(l p.em áll fehn, a gyógyszer. expediálásában, tároh belül felsZámollia tök. 
agyógyszértár rríunkájában tehát ,nem lellet még Fentiek előrebocsátáSa után a gyógyszertárak 
véletlennek min&siilő szabálytalariság sem: A gyógy" . szakmai működését három 'csoportban kívánom ösz.. 
szer~ek és a gyógyszerésztechnikus_ok . .ezen·- kérdés f 1 
fontosságát átérezve igen uagyigye)<:ezette]látják s~ og_alni. Először a gyógyszerkészítési tevékeny-

seget lShlertetem, majd a gyógyszervizsgálatokat és 
el a gyógyszertárak munkáj;it..JVIégís,meg k<>ll álla" legvégül a gyógyszerek eltartását, ill. kezelését. · · 
pitani, hogy a hiányosságak még nem t",ljesen tüU- . · · · 
tek el: EzéJ;1; célom az, hogy a szakfelügyeJő:mtinka" A gyógyszerész legfontoSabb· feladata. a gyógy-
társ..immal szerzett tapaSztaJatokalapján J:"ámutas-- szerkészítés. A gyógyszerkészítés részben az officinai 
sak a gyógyszertár<cl< szakmai m,""'k;ijában n;mtat~ táraasztal mellett történik, ez az ú. n. recepturai 
kozó hiányosságokra, hogy azokat ·mindannyian gyógyszerkészítés, részben a gyógyszertár laboraf:ó.' 
mégismerjük_:és a·jQv6ben.f0ko~tt-1ité~bén-igjre-:: riumál;Jan, ez az_ ú. n. labo~ációs gyógyszerkészítés. 
kezzünk felszá)llolnL . . , . •. •• •-· · • ·.·· A két tevékenységközüla recepturai gyógyszer-

Előljáróban megállapíto)ll, hogy a;gyógy8zertárb készítés jelentősebb, a gyógyszerésznek ntindenna-
muhka megfel€lő elvégZéséhez Szükségesek .bij>;oriy<is pos feladata. A gyógyszerkészítés itt orvosi vény 
tárgyi feltételek. .E tárgyi feltétele!<; a. rn;,gfete!il alapján; történik. Sok esetben probléma előtt áll a 
gyógyszertári helyiségek, a·J:>eréndezes és::a;:fu"u'l.ka- gyógyszerész az orvosi vény olvashatatlan, esetleg 
eszközök. Továbbillenőleg elengedhetetlen;követel·· hiányos volta miatt. A gyógyszertárainkban gyako
mény .a gyógyszer elk~téséhez szüksége$ inunka~ . · riak. az olyan vények, melyeken erőshatású szer 
idő biZtositáSa is. A gyógyszer bizfuiílSágOii.elkészí~ rendelése esetén sincs számmal és betűvel feJtüne 
tése és expediálás.. érdek-ében szükségestoyábbá', ietve a reitdelt gyógyszer. mennyisége, holott ezt az · 
hogy·a gyógyszerész a rendelkezésreállóidő alatt érvényben levő· jogszabályok megköVetelik. Pro-
nagy gondosságot és pontosságat ig~nyli)'munkáját bléma előtt áll ilyenkor a .gyógyszerésZ; mert nem 
zavartalanul, a közönség sürgető türelnietterike~se akarja a beteget felesleges küldözgetésnek kitenni. 
nélkül tudja elvégezni. Mindezek a tát;Wí: feltételek Az alaki· kellékek biányán kívül felületesség mutat-
a nagy-mértékben megnövekedett gyógyszeríogyasz-. kozik a. gyógyszer-ek nevei es a rendelt adago~, a 
tás . követkeZtében· uem:. n:tW®!I .. w-~rl>an: has-ználati utasítás feltüntetésében is. · 
vannak meg.· Az eszközök részpen fuányosa.k,.:részc Gyógyszerészeink hajlamosak arra, hogy olyan 
ben egyes ·esetekben elavultak és >!:gyógyszer elk~~ vényekre is e;><:pediálnak, melyeknek adatait sok 

. szítéséhez a munkaerőben mut;l.tkózó. hiány Uliatt esetben csak hosszas tanulmányozás és taiálgatás 
kevesebb idő jut. A.gyóg"iyszertári rilunkl( IJ.iánY,\lSsá,- · után t~djálo r;>egállapítanL O~vasbatatlan írás vagy 
gai tehát ré~ben objektív ai!oftságokra v.,zethet.ők a legkisebb ketely esetén akkor járunk el helyesen, 
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ha a gyógyszert nem expediáljuk, hanem előbjj' fel- vagy 0,20 sósavas kodéin) helyezZÜk a mozsárba, ·az· 
hívjuk a rendelő orvost a vény átjavitására. előálló· veszteség a rendelt. mennyiségre vonatkoz"· 
. . A receptura~ .gyógyszerkészítési folyamatok · tatva 10-15 százalékos differenciát is ókozhat. Ez 
kapcsán többször észlelt szabálytalanság az; hogy a maga után vonja a készítmény nem megfelelő voltát. 
recepturázó gyógyszerész leggyakrabban- használt · Eseten~ént _elkészített. különböző kism€nnyiségű 

. állványedényeket a táraasztalán tartja. Együtt van hatóanyaget tartalmazó összetett porok sok esetben 
itt az amidOpirin és fenacetin--a különböző-barbitu~ estek kifQgás alá. Sokkal jobb eredmény mutatlwzik 
rátokkal, a kodeinnel és az etilmorfinriál. Az áU.:..-· a· tPbbnyire_ előre elkészített ·poroknál. A· Formulae 

- ványi,ivegek tárán való tartisa csak-_a kényelmi Normales készítmé:nyei -közüi·hatóanyag _tekinteté
szempontokat szolgálja, de nagy méctékben veszé- ben ugyancsak általában megfelelnek:·pulv. combt.:C 
lyezteti a biztonságos gyógyszerkészitést. Az áll-' natus és pulv. antineuralgicus. Az osztatlan .porok 
ványedényeket mindig tegyük vissza a helyiikre, s készítésével kapcsolatban említésre méltó az, hogy 
ha újra kell, a megszekott helyről vegyük le azokat. nem fordítanak a gyógyszertárak elég gondot az 
A gyógyszertár előírt és megszekott rendjétól való' esszemért és keveréssei ho~ogenizált porok átszitá-· 

· eltérés sok veszélyt rejt magában. Okulásképpen lására, ezt pedig· á J;echnológiai szabályok előírják. 
meg kell említenem azt-az esetet, amely·több mint. A,~receptur3.i kenőcskészít-ésnél az- osztott_ po
egyé~el ezelőtt történt. Több . mint 30 éves gya- rókhoz képest kevesebb hibaszázalékkal találko
korlattal rendelkezó, szakmailag jólképzett gyógyc zunk. A kenöcsök elkészítése általában hideg úton 
szeréSzról va,n szó. A gyógysZertár nagy- foi'galmá- történik, holott- _sok esetben a vivőanyag, a vaZelin 
ban a kartárs a. sósavils-kodein impleálása után an- megolvas~ jobbán biztosíta-p.á <l ~készítmény ho
nak 100 g"{)s gyári csomagolású kartondobozát nem mog.,nitását. A vizsgált kenőcskészítményekben á 
méregszekrénybe, haneni a tára mögötti párkcl.nyra v~nyen_felírt_hatóanyagtartalom csal$: ritkán hiány
helyezte. Sok munkája. közben erről a körülmény- zott nagyobb százalékban. Több esetben kifogás alá 
ről elfeledkezett, samikor orvosi Vényre 2 százalé- · esik viszont a kenőcsök- össZsúlya. Ennek okát· ke
kos- kalmopirin oldatot kéSzített,-a kalmopirin-pulvis r esve megállapít-ottuk, hogy a gyógyszerészek ·össze
helyett a hasonló.nagyságú és csomagolású kodei:r1es· inérik ugyan a receptre _ft:;!lirt any&gménnyiSéget,. 

· dobozból mérte le a gyógyszert. Majdnem végzetes \.de a tégelybe való letöltéskor, rendszerint a tégely 
kimenetelű tévedését a vegyvizsgálat igazolta. Ez kisebb mér~ _ iniatt, a kenőels egy része,_ olykor 
~z eset intő példa számunkra, hogy a gyógyszeres 10-15 százaléka a ·pat€ndulába marad és veszen
állványedényeket mindig helyükön tartsuk és nem dőbe megy. 
kicsinyessség., ha a legapróbb részletekig megköve- A végbélkúpciC és hüvelygolyók készítésével 
teljük a gyógyszertár előírt rendjét. . . · kapcsolatban említésre méltó, hogy a gyógyszertárak 

Az egyes recepturai készítményekkel kapcSo- nem minden esetben jegyzik- fel az orvosi re:hdel
latbal} a következő hiányosságak fordulilak elő .. · vényre _.a Jelhasz),'lált -vivőanyag,_ a kakaóvaj -~ny- · 
Egyik· leggyakrabban készített gyógyszeralak az . nyiségét. ·Ismételt elkészítés esetén, így .a gyógyC 
osztott pOr.· Mintavételezett és viZsgált osztöttpor- szeralakqál narorSágbeli eltérés lehetséges._ Ugyanez 
készítrnények a porok elosztása alapján sok esetbűn \ a körülmény áll fent a· piluláknál, ahol a tota mássa 

· nem felelnek meg a követehnényeknek. Sok esete. . és a felhasznált· kötőanyagok feljegyzése marad el. 
ben előfordul -hogy az osztottpor összsúlya és ható-· A legtöbb hiányo~g a főzetek _ éS forrázatok 

. anyagtartalma mennyiségileg pontOsan megfelel, de · . elkészítésénél mutatkozik.: Eqn,ek ok~_ r:észben ·az, 
rendkívül. gondatlan az elosztás, miértis legfeljebb hogy· nem áll megfelelő <;Jekoktórium gyógyszertá" 

--·kivételesen elfogadhatónak lehet a készítményt -mi- rair;tk: rendelkezésére,_ és_ így a gyügyszerészek a:(:· 
nősíteni. Sokszor ·a hiba onnét származik, hogy egy ,egyszerűbb _megoldást választva_ szabad -lángra_ he-.. 
kártyára két port is· osztanak és a kapszulába · va,ló ly~zett főzőedényben készítik el a növényi· ki vona-. 
letöltéskor összecsúszik' a két külön por, s ez nagy tókat. E régi gyógyszerforma létjogosultságát pedig 
hibalehetőséget rejt magában. Porosztás után szem- egyedul a teljesen szabályos elkészítés által b.izto" 
mértékkel mindig. ellenőrizzÜk munkánk helyessi'- sított kellő hatásérték ,ta'rtja még ma is fent,· Az 
-gét~ olykor yégezzünk ellenőrző mér.est- is. Külöri -illetékes szeryeknek nü:pdeht meg_ kell tenni,. hogy 
meg]j:ell említeni a kapszula amiláceákba csomagólt a gyógyszertárakban dekoktóriumok álljanak rene 
porok elosztását, illetve azok súlyát. Tapasztalataink delkezésre. Addig is a · gy6gyszertárakban házilag 
szerint a legtöbb kapszula amiláceába betöltött por- összeállított készülékkel kell biztosítan{ hogy a nö- · 
nak teoretikus értékré vón?t~oztatott sUlYa .és el-... v_ényLdrogok főzetei a forrázat-i Vízfürdőn II1€gfelelő-
osztása _sem· -megfelelő._ ~nnek ok?, hogy -a:- gyógy-:-. körülmények -_-között késZÜlj~nek el. . 
Szer _előállítása-kor ii gyógyszertárak nem tartják be . , A dekoktm:nok és infuzunlok készítésével-kap
az idevonatkozó technológiai szabályokat. A helye~ csolatban észlclt másik hiányosság, hogy azokból 

.~ ....... _eljárás ~z; 'ha -a_-'poroka-t: tízeséVel· kárty~kon_ eloszt.:-· ·o-rorógys;Zettárak- ú. -n. kOriéeritráb.ifuOkat -készíteri.ek. ~ 
juk és csak azután töltjük be az ostyatokok]:,a. Ezzei Ez azt jelenti, hogy. a növ~nyi drognak az előírtnál 
szemben a _gyakorlatban -:- valószínű munkaidő- töményebb kivanatát na~: abb ·_,-b · T" 
megtakarítás -ce.'lJ'á.ból ~·-a poTokat ko"zvetl~nu··l az· · · ·· -- -,_-. -- : _oJ-- 111ennYJseg_ en- e ot:"€ "" elkészítik. Pl: a decoct.-sapo_na_ria készítésénél 5 g-nyi--
ostyatokQa osztják. A_- tapaSztalat szerint ez nem mrökeret 50 g-nyi- vízben főznek, illetve ezen- aráriv
biztosít egyenletes adagolást. · . . ban előre nagyobbmennyiségű ·főzetef -késZítenek. 

. __ A :porok k~ítésével-kapcsolatban külön· meg-- Téli nagy ·forgalom eseteit :eze:n készitmények ilagy::..-. · 
említem a kismennyiség,ű hatóanyagot, reildszedn_t mennyiségqen való készítése indokolt és megen.ged..; 
alkaloidát vagy extraktumot tartalmazó porok 0ké- hető, mive! pár órán belül úgyis. expediálásra kerül. 
szítését. A k~rdéssel »A GyógysZerész~< szaklap ha- · . .Az előre való elkészítés _azonban i:tem indol{olja ·azt, 
sábjain már fog!alkoztak. A helyes készítési mód az, hogy a. főzetet szabályellenesen készítsük el és· ne 
ha a nagymennyiségű viVőanyag-vagy hatóanycig kis tartstik. be a drog -~ a kivOnó" fOlyadék _előírt ará
részletét helyezzük először a mozsárba s néhányc' nyá t. A teljesértékű gyógy~r előállításához szük
szori keveréssei a mozsár-lyukacsait_így-·az aránylag', s~g van az előírt _mennyiségű kivonóf{)lyadé~ra; .A 
nagy mennyiségben jeleillevő anyaggal tömitjijk el. gyógysiernek· egynapi szükségletnek megfelelő 
Ha először a kisrilennyiségü hatóanyagat (pL 0) 0 · mennyiségben clőre való elkészítése tehát nem· esik 
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l::~~~al~á~~·~cs~:a.kazt szabályosankésiíf&iik cl;,Akéc. idesorá:lom a különböző törzsoldatok és félkészítmé
és a készítő J:>eVét az edényel{'ti)níes- nyek e!őál!ítását is. 

· · ' · · ···.· ·•· · · · A szirupok főz_ése után a készítménynek az elő-
Leov<§!riil szólni kell a gyÓ~~~i;;; .;ia.it<lk:; fO.. . állitott súlyra való kiegészítése egyes esetekben el

lv,1di;kók késl1iti>séről.·:E gyógysz.,fálak ·elkészít~ marad vagy nem megfelelően törtl'nik., A kiegéSzí
sok esetben ig<>n.neh,éz a gyógyszerész feladata. tést sokszor a szírupok szűrése után hajtják végre, 

Az orvosok éppen a kanalas gyógysZeiekben .r~n-- holott ezt· a műveletet a felfőzés után és a szűrés 
delnek gyakran összeférhetetlen gyógyszereket és előttkell elvégezni. A helytelen eljárásból származó 
oldatha nem · vihető hatóanyagokát: A gyógyszer koncentrációváltozás kismérvű ugyan, így az elő
homogenitását és ezáltal. annak egyenietes adagolási állított készítmény hatóanyagtartalma és cukortar
Íehetőségét csak ~egédanya:gok ho.ziáad~val·Ie- talma általában a megengedett határókon belül ma-
hetne biztosítani. Erre viszont ,a fennálló jogsza bá- rad; azonban mégis kifogásolható. A bórvíz (sol. 
Iyok értebnében nincs meg a lehetőség .. Ezen az acidi borici) · vizsgálatánál is gyakran magas ható
egészségtelen állapotori fog változtatnfaz V. gyógy •. , anyagtartaímat találunk, ami szintén arra enged 
szerkönyv, ámikor. megengedi, hogy a gyógyszerész következtetni, hogy az oldat. kiegészítése elmaradt. 
az· orvos előírásátóLeltérően készítse er a gypgy- A gázok tömény oldatainak higításainál (Acid
szert olyan esetekben, aniikor a készí~ny all<otó- h~droch}or. dil., Liqu. ammoníae., Liqu hydrog. · 
részei egymással nem kívánt kémiáfr?akcióba lép-. hyperoxid.) ma már sokkal kisebb a hibaszázalék, 
nek, vfigy_az· elkészíte~t-gyóS?'"~r"_egy"enle~--ada~_- mint az előző évek-mintavételezéSeinél. A kalcíum
golása nem leh.,tséges, vagy a gyógyszer 'felhaszná- klorid törzsoldatok nem. · Ipeg:i'elelő volta az alap
lása a bekövetkezett váltQzás miatt aggályos. anyag változó nedvességtartalmára vezethető vissza. 

Arecepturai folyadékok készítéSek<Jr~:iinténtá- Az. alapanyag megfelelő eltartását kell megvalósí" 
Iálkozunkolyanjelenséggel,hogyakészítmény.hatóc taní és ezáltalbiztOsítva lesz az oldat előállításánái 
anyagtartalmá .mennyiségileg.megfelel, de. akésút- · a pontos bemérés. 
mény összsúlya.alaGSOny .. Ez a körü~nya d\'&ti~-· Az Elix. thymi comp. · előállításánál olykor az a 
láltvíz adagelását illetően arra enged köv~kezte.tm, .. hiányosság mutatkozik, hogy a gyógyszertárak ne111 
hogy aztnem mérlegen mértékle. A recep'J;urai oldace veszik figyelembe a felhasználásra ke1wő hátrium 
toknál olykor előfordul, hogy a "zobahőmérsékleten · bromid nedvességtartalmá t. Itt is java8o1juk a só 
hehezen oldÓdó anyagok oldatha Yitelére nem for- kíszárítását, vagy törzsoldat készítését és felhaszná
dítának elég gondot a gyógyszertárak: A gyógyszerj;: láSát. Feltehetően megfelel a követehnényéknek a 
hideg úton készítik el, '.>>felrátandó« ·.siigri.atllrá.val liqu. , amnipn. anis. · előállítása, de ·a kéSzítrilény 2 
Játják el az üveg<>t, holott. melegitéssel .az•'ol<;lást. százaléknyi ammonta gáz tartalma az eltartás és az 
könnyen elő lehetne segíteni. Ez áU fent pL az amid- állványüveg nyitogatásá közben állandóan csökken. 

. azofen, _ a sósav?S,- papaverin , oldatr inál,_· Y:Y~_?bá". _a_ Megfélelő minőségü készítmény expediálása érdeké
Fo-No egyik készítménye~ .a_-sol. teob:r;oll1:ffil __ ru,tr~so, -ben_- n_eni. tanácsos egySzerre nagyObb mennyiséget_ · 
jo.dati esetében. . · · · · előállítani, hanem mindig csák 8-10 napra. való 

A mixt. sedátiva:.':készítesért-él. 'égjr.es-·.:-ese,tekben szükségletet. Az átlagos eredményekhez viszonyítva· 
az a htányosság mt~tatkozik,. hógy a készítmény:. ••agyobb százalékban effik kifogás alá a bórvazelin
nátriumbromid-tartalma alacsony. cEnnek oka az, nek előállítása. A készitmények a hatnanyag meny" 
hogy.a gyógyS'ZJeTészek·a só lemérésékor nemv'eszík · nyiSégi eltérésemellett nem eléggé homogének. En
figyelembe a SÓ·nedvességtartalmát,.ill; a ,m,.egenge- nekoka részben az, hogy a felhasznált bórsav porí
dettnél több nedvességet tartalmazó· készítményt. tási foka nem ·minden esetben kielégitő. 
használnak fel. Javasoljuk a natl7. hromidot . .agyógy~• A laborációs gyógyszerkészítés elbírálásánál 
szertárból v8.ló héérkezéskOr megfelelőe!l--kiszatítani meg k-ell ·még említenem, hOgy az eddig .még nem 
és jó! zár'ó üvegben eltartani, így,bizt"'!itva·lesz említett galenusi készitmények előállítása vizsgála
meg.,ngedett nedvességtartalmlÍ só ha=;>álata, A taink alapján legnagyobbrészt megfeleltek a köve
másik hely"s megoldás törzsoldatkészitése.és annak· telményeknek. Igy kevesebb előállítási hibával ta
f€1hasinálása- a re<Ú=pturai~ k~szítmény€1\:_ ~löállí_tiísá-:· lálkozunk a következ.ő készítményeknél: Alum. acet. 
ban: · · · · · · tart. sol., Plumb. acet. bas. sol., Spir. salicylatus, 
.. · -Agyermekgyógyászatb~ngyakr~Itl:'~nd~lt-_8<?53:-' , Spii'. ca-mphor:atús, Spir. dil .. , Spir. conc, SoL arseni-, 
vas pepsin oldatok aránylag ig-er> magas száz;tlékban~ •calís Fowleri, Liqu. formaldehyd. sa p., Mixt ... chlor. 
minősüln:ek ·hem· megfelelőkp.ek- a::készf~~y-.nem:- , brom·,- Syr. -hypophosphor comp., Ung. zincl oxydati, 
megfelelő sósav tartahna miatt. Ezek ac gyógyszerek Pasta .zinci stb .. 
általában 0,5'-'-1,0-2,0 higított . sósavat t:rrtalmaz., A recepturai és laboratóriumi gyógy=rkészi
hak. · Ezt· az · anyagmennyiséget-kellő ,gondossággal' tési tevékenységgel kapcsolatban még egy körül
tára-h.ér!egen · közelítő · · pontossá!®il :lém.erhetj)ik::. ményre hívom fel a figyelmet. A 3170/1950. s.z. ren
Mégis a vizsgálati eredínényeink azt i:nutatják, hogy ' dele.t. pontosan előírja a gyógyszerésztechriikusok 
olykor igen ·nagy eltérések mutatkoznaj<. Javaso!juk,· müködési körét. A szakképesítéssel rendelkező vízs
diluáció kéSzítését éS· felhasználását.·,·· ,. · c·:· 'c'······ • ' gázott technikusok a kézieladás munkaját teljes feC 

·· A reéépturai készíti:nényék kiszereléséh gyógy- . lelősséggel végezhetik, de önállóari gyógyszert nem 
szertárak az.adottságokn.ak·megfel$lőeilyég7;ikc0lyr készíthetnek és nem expediálhatnak. Agyógyszerek 
kor {üőfordUl, hOgy_ a: Véiiyen ··szetépl~= -haszf?.álatj,· összemérését csak gyógyszerész, de a már összemért 
utasítáS nem egyezik az üvegen- ~Zerepló,: ha_sZrlálati anyag technológiai kidolgozá-sát, a gyógyszeralak el...: 
utasításSal. Ennek öka legtöbbször az, hói!Y. a beteg· ké&zítését vizsgázott technikus is végezheti.· Igy a 
áital hozott üvegen a régi eimkét rajta'hágyták. : porok osztását, a kehőcsök homogenizálását, for" 

...... · A recépturafgy6gysrer'kéSZífés·:ffil!nett ~zóiní · máihát pilulákat és végbélkúpokat. Tapasztalataink 
kell á ·labOráciqs ·gyógyszerkésritési teVékenységről' ~ szerint a gyógyszertárak ezen megszabott határokát 
is, bár nia már pagy m,értékben CSÖkken ll gyógy-. nem minden esetben tartják be, holott ez mind a 

.,.szertárak laboratóriurriában _előállito~t:g-alen4s~·--~é_.... gyógyszerésii_lek, mind a ,gyógyszerésztechnikusriak-. 
· szítmények száma. A galenusi készítrilény~ken .kívül. érdeke és kötelessége. 
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A, gyógysierkészítés mellett a gyógyszertárnak · sége mellett erkölcsi súlya is van, mert már az 
másik fontos kötelessége· a gyÓgyszerek vizsgálata. Iandó .ellenőrzés tudata is gondosabb munikára _szo,k-····· 
Ez a tevékenység ezidőszerint a gyógyszertárba b&- tatja a gyógyszertár doigozóit.eA~-~-!J~~~:~·~~ 
érkező alapanyagok és galenikumok azonosságának mények gyógyszertáron belüli _ · nem 
megállapításából áll. Az azonassági vizsgálatok . el.:. ·feladat, erre csak az a gyógyszerész a:ikalmas, akinek 

· végzésének igen nagy jelentősége van, mert a gyógy- széles körben kíterjedő anyagismerete párosul tech
szer. igen hosszó utat tesz !Ileg, amíg a gyógyszere nológiai tudásával és analitikai jártasságával. Mind
gyárból· a gyógyszerelosztó--sZerveken át utolsó állo- ezeken- az ismereteken kív--ül szükséges, hogy a vizs
mására, a gyógyszertárba érkezik. A gyógyszertárba gáló a bírálat megaikotásában gyors és határozott, 
beérkező anyagokat tehát indokolt fHhasználásuk továbbá, hogy bírál'lta feltétlen helytálló legyen. 
előtt azonosítani. A gyógyszervizsgálatok elvégzését A gyógyszerkészítég és vizsgálat mellett a 
--,- egyöntetűen megállapíthatjuk - évtizedekei) át gyógyszertárak harmadik munkaterűlete: a gyágy
elhanyagolták gyógyszertá.,raink. Az_ azorrossági _Viis.;. szerek szakszerű eitattása és kezelése·, .....:-. ami ugyan....._ 
gálatok elvégZésére az elmúlt év elején hívtuk fel a csak igen komoly feladata a. gyógyszerésznek. A 
gyógyszertárak figyeimét és meg kell . állapítani, szakszerű ·. gyógyszereltartást ·két szempont figy~ 
hogy a gyógyszerészek megértették e feladatjelen- Iembevételévelkell me!jValósítani. Első a gyógyszer. 
tőségét. V annak ugyan még gyógyszertárak, ahol .' minőségének 'megóvása. Ennek érdekében küli.in-. 
ezt a munkát kötelességszerűen és sablonosah végzik, . · böző behatásokra (fény, hő, nedvesség stb.) érzékeny. 
de reméljük, hogy· előbb-utóbb ezek-a kartársak is anyagokat úgy kell eltartani, hogy azok sem a hatóC 
belátják, hogy ez a ml.!I1kájuk felelősségteljes, éppen anyag, sem a tisztaság., sem· pedig a gyógyszeralak 
saját maguk megnyugtatására siolgáló módon való megfelelő voltatekíntetében yáltozást ne szenvedjec 
·elvégzéséhez elengedhetetlenill szükséges. Örömmel .nek. Megállapításunk szerint ezen a téren a gyágye 
állapíthatjuk meg, hogy nem egy gyógyszertárnrik szertárak mnrikájában komoly javulás mutatkózik 
az azonossági vizsgálatokon túl rnínőségi kvalitatiy és ritkán taláikozurik olyari jelenséggel, amíkor a 

.. vizsgálatot is végez, sőt továbbmenőleg kvantitativ. gyógyszerész mulasztása miatt következett be vala- . 
meghatározásokkal is fogiaikóznak , · mely gyógyszer. minőségi csökkenése. A gyógyszer-

Nagyobb gyógyszertáraiukban a gyógyszerek · eltartás másodsorbani ·üzemrendi kérdés, nevezete" 
· vi'zsgálata nemcsak a beérkezett alapa,nyagok ~--ga~ sen a .gyógy84ertár r~ndjének· éS biztonságos riiun-· 
lenikumok vizsgálatára terjed ki, hanem · megszer- kájának rp.egV3.Iósítása· _érdekében_~ nem kereszbf;S 
vszték és bevezették a gyógyszertárban elkészített gyógyszerekti.il elküli.inítve kell eltartani az egy- és' 
recepturai és !aboratórirÍJ.ni készít!Ilények ellenőr- kétkeresztes szereket, altató- és kábítószereket .. A 
zését 'is. ·A "belső. ellenőrzés bevezetéSének fericikívül ._gyógy.s,Zérek fenti haJáserő_sség szerinti elkülöriíté_se -
nagy. jelentősége van a lakosság jó gyógyszerellá- az adott körülményeknek · megfelelően megtörtént. 
tás.a érdekében, mert az ellenőrzött készít!Ilény leg- A gyógyszerek .eltartása és kezelés .kapcsán be
alább ,két kézen megy keresztül és az így nagyo pb szélni kell ,még a gyógyszertárba beérkező alapanya
roértékben van· meg a lehetősége esetleges tévedec gok lmpleálásáróL Mindenekelőtt felbívom a figyel~ · 
sek felfedésének és kiszűrésének,_. met arra . az impleálási szabályra, . mely sZerint a 

A készítmény-ellenőrzés. 1;észben organolepti~ beérkezett alapanyagot sohase ti.iltsük rá az áll
kusan, részben ellenőrző vizsgálatokkal ti.irténik. Az ványedéhyben levő régebbi anyagrá, ha!lem.minden 
ofg;moleptikus ellenőrzés arra épül fel, hogy a'. rriűveletet úgy hajtsnpk yégre, hogy mindig előbb 
gjógyszer-expedi3.láSt ·nem a gyógyS~r készítŐje, a raktáron levő. készl~t..._kérüljön· felhaSználásra~ A 
hanem az ú. ·n. expediáló gyógyszerész.végzi. Az ex- ''gtógY"Szérkülön1egességek ·- ··elhelyézk€désébe?i is 
~pediáló gyógyszer€sznek nemcsák az a dolga,· hogi ugyanez a szen:ipont legyen az irányadó. ·Az irp.pleá..:_ 
egyezteti a sorsZámot és a beteg nevét, hanem ... to:-- lás igen fontos ténykedés, erre· épül az egész gyófl:y- · 
vábbmffiőleg mégegySzer ellenőrzi. a -'vény SZÜkre-: szertár bizton~gos ·munkájá. Ne bízzJ..Ik. e. műVelet 
ges alaki kellékeit és a gyógyszerkészítés helyessé, önálló elvégzését a gyógyszertár segédszemél;Yzetére, 

. gét. A készítmény organoleptikus vizsgálatával meg-,_ mert egyetlen téves impleálás is nagy. veszélyt rejt.:. 
állapítja a gyógyszeralak, ·egyes esetekben még a. 'het mágl\ban. . ·. . . . . . .. . · 
gyógyszer azonosságlit is. EllenőrZi. a technológiai Végezetül meg kell állapítani, hogyezen felso
szabályok betartását, a kenőesők megfelelő kidolgoc' rolt hiányosságak ellenére· is. javulás mutatkozik a 
zását, az oldatok tisztaságát,. az. emulziók homogén gyógyszertáraink muukájában~ Ennék oka nemcsak 
voltát, ·a kúpok és pilulák szílárdságát és általában ".bbah k!'resendő,hogy gyógy'siertáJ;iünk a lakosság 
mindazokat a követelményeket, melyek igazolják a . gyógyszerellátásában a reájuk eső feladatokat. igy&
gyógyszer h~lyes. elk~szítését. _A :fentieken kíviil"·az -keznek . maradéktalanul ellátni;··· h~nem ·· abban is~ 
expediáló gyógyszer meggyőződ,ik a gyógyszer he- hogY", a · gJTógyszef-é~ein!k zömét sikerült felébi"esz~ 
.lyes ... kiszer>eléséről, az.:egységes .expedíció· betar.tác·.~ .teni a siakmaL .,passzivitás allaj)Otából. A ,napi. 
sáról és a.eím~e helyes szignálását is' ellenőr~. Az: .munka_e~végzése melle,tt é~eldődést tapasZtalÚnk __ a: 
expediáló gyógyszerész ·e múnkájáért felelősséget is gyógyszerésZét ti.IdorMqyós·_ k~rdései iránt "is .. A pto
vá1lal a vényhátlapjaradtt kéZjegyéveL A' gyogyswr blémák megoldására és az itt. felsorolt hiányoSságak 
megfelelő voltáért egyetemiegesen felel a gyógyszer · megszüntetéséhez , ezideig seui technológiai · szak
készítőjével együtt, amennyil;J€n az esetleges hiba · könyv, seni rrieg:felélőgyógysze)'vizsgálati útmutató, 
fenti vizsgálati eljáÍ'ásSal és~Zlelh~tő. - sem-az· Psszes gyQP;yszerek eltartási köv~telménye~t 

Egyes gyógyszertárak e minden vényre kiter:~ magábanfog1áló mű nem· állt rendeikezésre. Nagy 
jedő yizsgálaton kívül ellellőrző mérésekkel, viZT- segítSéget frig-" azért jelenteni ·mindannyiUnk szá-
gálatokkal .szúrópróbaszerűeq.- eilenőriZnek. égyffi mára az ·y.-Magyar-Gyógyszerkönyv. Az Új gyógy,-

, .recépturai ·készítményeket:· EZ- az ellen{SrZ'éS kiter;.. szerköriyv.- iránYt: ~zab a:: .gyógyszer~észítés·ll1Unltá:.. 
jed a készítmény azonosítására, VagyiS· a' legfon to- já bán, segitséf:ret -'ad. a _tájékoztató gyorsviZsgálfitok-' 

. sa bb hatóanyagnak kémiai reakciókkar való kirÍJ.U- kal a· gyógyszervizsgálatok elvégzéséhez és minden· 
tatására, ·az ·összsúly rri.egállapítására, :vagy- az·· el..;: kétséget ki~áróan meghatározza az egyes gyógy$Ze--
osztás és gyógyszeradagok súlyáU'lk felülhírálására. rek helyes eltartáSi módját. · ·-., 
E szúrópróbasz'erű vizsgálatnak gyakorlati jelentő" Ha- közelebbről vizsgálil1k a gyógyszertárak 
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ha~:;,~:~~~~l~i;!~~-~~ a gyógysi.erkésZfte~nek, a a •·. gyógyszer'eltartá'srtak 
)~ ::~~~:~~~~~~á~ll~a;p~~í:ta:ni, hogy nenfcsak a szak-hiány, .hanem e ténykedec 

háttere is hiányos..·... ' . . 
murikakör közül a ·gyógyszerek vizsc 

- mondhatjuk ~ teljes tudományos mega.Ia~ 
<·~~~~:~F~ rendelkezik. A ·szervetlen · gyógysz'erek 

'. beépül a rendszeres. a:na:liZis m~tödiká" 
jába. A- ·szerves gyóg)rsZerek .~izsg~la~b-wi .... reszb,en 
ismert ·kémiai reakciókkal .taláikoiuuk, ·részben ta
pasztalati, empirikus . reakciókkal,. melyekben nem 
ismerjük_'! lejátszódó kémiai folyamatot. KevéSbbé 

. kielégitő a , galeniktimok; • összetett gyógyszerelt 
vizsgálata .. , Sok készítményünkben az· aikatrészek- · 

r nek ,ésak egJT résZét· tudjuk ell~~rj_~·, -~és:,r~··-r:terrt; 
tudunk teljes képet alkotni a gy'ógysz'er .jóságáról, · 
legfeljebb ki.ivetkeztetni tudunl<; a:':kész'ítés ~ZlJ:bá
lyainak betartására. Miként a · gyó!J.YS2;~rek viZ!Sgác 

. la ta; úgy a gyógyszerel< el tartása • .is. részben tudo'
inányos álaiXJkra, ·. részben . empi~ik~ isffieretékre 
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támaszkodik Itt elsőleges feladat a gyógyszerek 
optimális elt'lrtási körülményeinek vizsgálata és az 
esetleges változások tudományos okainak kutatása 
és megáUapítása. Tagadhatatl!m, hogy a gyógyszer
készítés a legrégibb és legigaZibb gyógyszerészi te
vékenySég. Mind a recépti.Irai, mind a galenusi 
gyógyszerkészítés még ma is a régi gyakorlati ta- · 
pasztalatok alapján ti.irténik - kevés tudományos 
háttérrel. Évszázados gyakorlati tapasztalatok tu
dományos. alapjait kell megteremtenünk és össze
függéseiben megiamemünk. · 

l'apasztalataiuk szerint a mindennapi gyógy- . 
szertári munka hiányosságai és problémái mellett 
fenti szempontok a 'gyógyszerészet legfontosabb tuc 
dományos problémái; E problémák megoldása a 
gyakorlati gyógyszerészet tapasztalataira éS az el
méleti tudományos ismeretekre támaszkodva történ-
, hetik. E munka elvég~sére mindannyian örömmel 
kell, hogy vállalkozzunk, mert ez egyben köteles-

- ségünk is a ·.szocialista gyógyszerészet megteremtése 
útján. 

Szakoktatáslilik ··kérdésé. szakm.ai fejlődésiink homlokterében 

· A téli járványos . rnegqetegedések lekilzdése komoly. 
feladatot. jeleritett ·és áldoza tos. munkát:·.kív_án.t·. v~amennyi 
gyógyszertári dolg0iónk!ó]. A hivatástudattal végzett ·köte· 
lességteljesítés .ragyogó példáit láthattuk;· mellyel..-szakmánk 
méltóan érdemelte ki a·z . .-.Egészségügyi.- )\'\ip.i_szt.érium, .. ,mind 
pe·dig ·a magyar dolgoz_ó .nép elismerés-~t. . ·. ·<·. -:_._,. .-;··. ·. , 

Talán nem véletlen, hogy: tudásának, erején~k .~axlmális 
. kifejtése során .kapta. kézhez ~zakl)lánK az;· :V ... MagY:Ú_. Gyq~y~
szerkönyvet; .rnely a tudáSn1;1k;- ·a: haladásn~k. ~~ .3,-.-_s~akril.~i 
fejlődésnek. óriási ..táVlatait. nyitotta meg. ·Egyönt-etű. _az .. 
az óhajtás,: hogy a·._Gyógyszerkönyv _-elsajátíMsa .... egységes 
iráityítás· mellett -mielőbb megindulhasson,, , _ . 

Enriek a szép ·feladatnak ·etvégzéséhez-_,.·eJsösor,bá.n _a 
kedvező feltételeket kell ·megtér~mtenL .Le k~ll: venni.'gyógy~ 
szerészeink . válláról.· az adminisztrációs· ml.lnka :. jeleqtékeriy 

_részét; továbbá olyary-- középkáderekek .kell .. munkatárs].d- · 
melléjük ·állítani, akik. miq.d _ehnéleti,_ min_d. p<:;dig-.gyakorlati' 
szaktudásuk- révén ·teljesértékg ·segítséget j~lefli~ek szá-
mukra. '" , ·. , : · · ·- · .·. · 
. A. sZakfia proJ:Mináit összefüggé&ükbe)l.-:·k~ll -Vi~gál?t 

tárgvává "tenni. Köz~pkádereink_ szakoktatásának -r~formá-

·
l .. ás.áVa_l,. mu_ nkak·o···ri,ik.: ·é.s . .fel.elöss~gu··. k .. ·;k.iS~.él~sft:es.· é. vel. . vég. sö 
fokon a gyógys~érésztovábbképzés· lehetőségét.'és,·ezen .át... a· 
szakinai munkf!.:·megj<lvításávál a .jó gyógyszerellátás üg)réL · 
szolgáljuk. . . · . . . . . . · : · ·. 

áz. EgészségügYi. Min_isztérilim Jelisi!Jerte;szako,k:tatásunk 
problémáinak .komoly .-jelt~ntöségél éS_ .• ezekBek. megvitatását· 
térJesztethi febiuár. 25~én egy _olyan_ . .S~_efe:Sl<.9t.ü.-.. :é.rl~kez1et 
el.é, melyen .·a vállalatok . ."e~töin kív~l.vala_rneJ1f!Yi ~ szak
oktatásban érdekelt fél.. résztVetl. ·,ott "1~ttu}{ .-_az"-. Egyétem 

. képviselőin· és ·'oktatóirt,-- ·kívül a G:yógys'z~rtári-. Közpöij.f, 
·a· 'Gyógyszerész· Szakcsoporf .vezet.öit:·.é:;::képyJ~~.lt~tt~~-m~giíf . 
a Honvéd ·.GyógyszeréSzi 1\.ar )s. . ~ _ .. -_,:-·:- .· . --- ... . .· 

Papp Ferenc föÓszlá~yvezető:. rövid ·:_~dvötlö.· .. szavai ' 
utan M-ittelmanft László dr. $Zárrtol_ be., . .a ___ gyógy:;zer~z--:--
·továbbképzés eddigi eredményeiről. Az edtfi~:-követ~tt.toyáb,b~ 
képzési .módszér. 'erednlé;1yezte, hogy.- . .-_.a :.{;yógyszerészek 
a szakmai kérdések felé fordultak. A toVábbké~z-és:_s_egítség_e
vel vált lehetövé a gyógyszertárba' ,beérkezö,,aily~gök :azonps~ 
sági vizsgálatának .kOteleZővé tétele: Az. aiOiioS~ági .. _vizsgá.: 
Jatok lelkiist'Ílefetes · vég;t:ése · számos g.yógxszercserét . fedett 
fel és bebizonyosodott, :hogy ,a, fokozott. ellen_ör~és_ a . ..jó gyógy
szerellátásnak egyik fontos. biztosítéka. ;A-.-szakmai··_munk~ 
, · · ··a·· gyogysZ'értárak munkájáÍiak:··Javulás'~ban 
mutatkozik meg· legjobban. A gyógyszertárak'áltru kéSzített 
gyógyszerek. köiJil a mitita.vételezések_ .~.t:~PJ~n:_·--~in?~é~il~g 
kifogásolt gyógys!?:erek ·számaránya _:egy. :ev;>al~H.-, jel~ntó
sen csökkenC Ma .·már- számos olyan·_..éle!ljáró_. gyógySze.r-· 
tárunk van j ahoÍ az . azonOSság-i V_izsgál3t~k0n: túlmenően 
szennyezési, · ső1: m~mlyilege~ viZs~álatokat is' · végezilek 

MÍnden lehetőség adva . .van. ahhoz, hogy az V .. Gyógyszer .. 
könyv tájékoztató gyorsVizsgálatait bevez~thessük. Ennek 
ismerete, de az V. Magyar Gyógyszerkönyv, sok más· rendel
kezésében vq.ló .tájékozottság is szükséges ahhoz, hogy gyógy
szerészeink szakszerű gyógyszerészi miíködést fejthessenek 
ki. Ebből pedig· az következik, hogy a szükséges feltéte'l.~ket 
megtei:-emtve a szakmai továbbképzést valamennyi gyógy
szerész számára előbb-utóbb_ köt~lezövé·ke11 tenni. A nép
gazdaság a hozott anyagr áldozat ellenében joggal várja 
e] tólünk,· hogy· a tanfolyamokon lelkiismeretes tanulással 
vegyünk részt és a _tanfolyam végén. beszámoJón igazolj uJ<; 
hogy a. tanfolyamon eltöltött idő nem volt eredménytelen: 
A tóvábbképzés eddigi eredményei illellett felsorolja .annak 
hibáit is. Egyik ilyen hiányossága volt a továbbképzésnek 
a gyógyszertári technológiával_ foglalkozó szakkönyv hiánya. 
Ennék mégírásához és orsZágos, széleskörü oktatásához 
sok ·és tu4orpányosan jólképzett szakeJ;Uberre van szükség .. 
Az egyetemi -intézetekben dolgoZó szakemberektől . elte

'kintve _tudoniányos kádereitik száma minimálisnak is alig 
'mondható, .de nem sikerült megszerveznünk ·a tudományos 
káder-utánpótlást sem. . · 

Az .. elmúlt év folyamán komoly eredményként kell 
elkönyvélni a magyar gyógyszerés~et tudományos folyó
iratának; az Acta Pharmaceutica Hungarica-nak a meg~ 
jelenését, és hisszük, hogy az ezévben felállításra tervezett 
Gvógyszerészeti Kutató Intézet számos egyéb fontos funkciója 
mcllett jelentős mértékben elő fogja segíteni· a tudományos 
káderutánpótlás biztosítását is. Az Egészségügyi Minisztérium 
és a.GyQgyszertári Központ a fövőben több figyelmet·fog 
fordítani a gyógySzeftári adminisztráció csökkentéseyre és 
egyszeriisít€sére. és minden segítséget meg fog adni ahhoz, 
hogy ·gyógyszerészeink eredményesen képezhessék magukat . 
A Minisztérium és a Gyógyszertári KöZpont képviselői 
g);akrabbap fogn(lk résztvenni .a konferenciákon ·és ·az elő-< 
adásokon, hogy kellő, ·tapasztalatot szerezve szarosabbá 
tehesSék a gyakorlati" munkával való· kapcsolatot. A. váll-a
lataknak is törekedniök kell arra, hogy a gyógysz~részet 
felé ·.teH fordulatot teljessé tegyék, a szakmai kérdések iránt 
felkeltett érdeklő.dést feimtartsák .és sok kiválóan képzett 
gyógyszerésszel biztosítsák a fejlett, magasszínvonalú magyar 
gyógySZerészet megteremtését. 

A továbbképzésben élenjáró oktató gyógyszerészek 
· részéte Papp főosztályvezető pénzjutalmat· osztott ki, melyet 
a vállalatok igazgatói vettek; át a .konferencián részvevők 
lelkes· ünnepLése közben. -

· A gyógyszerésztovábbképzés terén . a további tervekről 
az édekeZletet Nógi"ádi Lászlóné tájékoztatta. Bevezetö
jében megemlíti, hogy a továbbképzést úgy kell" megszer
vezni, hog,t. a gyógySzerészeknek mar&djon szabadidejük 
családjuk és szórakozásuk száfuára. A jó munkaszervezés 
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érdekében tisztázni 'kell ·a továbbkéPZés Jogalmát, anyagát
és módszerét, továbbá szerveietét. A továbbképzés _alatt 
az egyetérni tanulmáhyok felfrissítését, _tudományos fel
fedezések és mégállapítások ismertetését értjük~ mely- nélkül 
jobb és korszerűbb munkát v~gezni nem lehet. ~z_V. M~gy~r
Gyógyszerkönyv ezeket az Ismereteket foglalJa J!lágaban. 
A továbbképzés anyagának tehát az V. Mágyar Gyógyszer
könyVnek kell -I ennie. Ismerteti azt -a sorrendet, melynek 
:alapján a Gyógyszeré,sz Szakc~óport véleményén~k- figyele_m_be~ 
vételével az V. Gyogyszerkonyvet az Eg_eszsegugyt Mtmsz._ 
térium _ továbbképző -konferenCiákon feldolgozni kívánjá.. 
A Minisztérium március hó folyamáh szab{l.lyozza, ·az· V. 
Gyógyszerkönyv szempontjainák_ figyelembevételével, a köz
forgalmú és intézeti gyógysz-ertárak ~zakmai működés~t. 
Ez- a gyógyszerészi működéS alaptörvénye· 'lesz, _melynek 
ismerete minden gyógyszerész számáfa -- nélkt)lözhetetlen. 
Ez a tanulmány is a gyógySzerészi· továbbképzés anyagát 
fogja képezni. A minisztérium a továbbképzés szervezetére 
a jelenleg _is jónak bizonyult konferenciás forfiában kívánja_ 
az anyagat fel_dolgoztatni. A konferenciákat ·megelőzőleg
brosúrák helyett 4-6· hetenként egy kÖrülbelül 4 oldal 
terjede!mű útmutatót ad ~i a Miniszt~rium, melybe~ -~eg~ 
jelöli a Gyógyszerkönyv azon fejez~teit, melyeket , at kell 
tanulmányozni és ··megadja továbbá a szükséges ·magy(]_rá
zatokat és kiegészítéseket is. A konferenciákon felrneriilt. 
recepturai és technológiai problémákat- a vállalatok ~z 
illetékes Egyetemi ·Gyógyszerészeti Intézetekne~ küldik meg, 
ezzel elérjük azt, hogy az .egyetem közelebb kerül az élethez; _ 
a' felmerült problémákkal foglalkozni: fognak és ·azokra 
a -választ meg fogják adni, ugyanakkor az egyetemi okt(l_tás 

~során ·a hallgatók gyakorlati kiképzése is javulni fog. _.Végül 
kö_szönetet- mo;td ·mi~d iaz e'yetemen do~gozó, m!nd J?.edJ_g. 

szerésiéfi Intézet az . egész tanszemélyZeté'J:f~~T;~~Í},' : bocSátja. Andriska ~ózsef dr. fü~&_et}ení!ett 
javasol a_t~c~nológiat·munka megirasara es a 
-összefogasara. , 

. Ruzsics József igazgató 

folyamon tapa1~zt~a~lt~a~k~ro~'ll~~~~~}l[~~~!~~~~~~~~~;~;: felállítását, a 
üzemgazdasági 

Többen -a 
majd a jelenleg 
koznak. 

A felszélalások között javas!i;_t hangzott 

képző konferenciák hétkö~napi tartására. az.~m~1~l[~~~~!~i··· reformjára ; továbbképZő- értekezleteken -a-
. legességek összetételének ismertetésére;_ a_ 

dsajátítandó, helyes. r;rtog~áfia is~erte.~~sére,; 
vezetők tovabbképzesere; JOgszabalygyujterneny 
-és további -adminisztrációs egvszeríísítésekre._: 

Dvorszky Ferenc, a GY: :K. igazgatója. értékeli az érte-. 
kezletet, Jere?~ényes~é~ét ·elsősorban . a kritik_ai _ ·.k~s~ség. 
megnyilvanulasaban latJa. Helyes azonban, ha a kqhkaval 

_-a gyakorló gyogyszeresz kartarsaknak, aktk a tovabbkepzes 
eddigi munkájában eredményesen működtek közre: · 

· Kemenes Jánosné a _középkáüerek képzésével foglak 
kozik. Ismerteti a technikusképzés -eddigi rendszer,k.t és er'ed~ 
ményeit; valamint a jelenleg folYó t~chnikusképzés-- -móa
szereit és hiány_qs~ágait. Bár oktató _gyógys_~részeink nagy, 
szeretettel -é$ lelkesedéssel foglalkoznak -a technikák t_anítá- -
sával, az ere"dmények azt mutatják,.hogy részben. a megfelelő· 
előképzeHség ,hiány3., részben pedig a tananyag- nehé~sége 
miaft ez· nem miildig. hozza ·meg a. kíván_t_.eredményL·_:-A 
növekVő féladatok gyógy;5zerészképesítésü dolgozóinkat egyre 
nagyo_bb nehézségek elé állít ják, így sürgős szükség _ mutat
kozik_ arra, hogy megfelelő_ szám ú jól képzett- technikát állft~---
sunk melléjük segítőtársként. _ 

A miniszÍérium tervbevehe a táVolabbi jövő köz~P.-_ 
kádereinek kiképzésére felállítandó gyógyszerész :középi-sk()~ 
vagy g'3rógyszerészi -teChnikum szervezését. Nyolc· általános 
iskólai előképzettség után három vagy_ négyéves, érettségivel 
egyenlő~rt-ékű technik~mra. gondol· a miflisztérium, melynek · 
elvégzése után . két tipllsú beosztásban -dolgozlfatnak-__ :az 
azt sikeresen ·elvégzők, a gyógyszertári .hálózatban, -müH 
gyógyszertári techrtiku$ok, a Gyógyszertár- VállaJatok _anyag
raktár.aiban és a Gyógyért raktárai ban_ pedig -mint drogu
isták A_ gyógyszerészi technikum-. sikeres- el végzésével-- fel v~
tődik az onflan kikerüJő'középkáder munkakörének és. felelős~ 
ségének :kérdése is._ -A_ Gyógyszerész,Szakcsop()rt__ által <ki~Ql-. 
gozott- iráÍlyelvek a munkakör kiszélesítése és :a felélőss_ég 
kérdésében további· megvitatás tárgyát kell hOgy _képezzék 

'!!'"'"'' .. , .. , ___ _,Ajel~rtleii .N.?_ny_gn '· m!gy_"gy_a,kQrJ?.ttaL r~riQJ,~Jk~-~9- J~,Gl"üJ.i.kák 
továbbképzése útján lehetne segíteni, mely·- esetben szintén 
szüksége mutatkozik a- jelenleg érvé~yben leyő t~chiiika 
rendeletben lefektetett- munkakör kiszélesítésének A munka~ 
körök elhatárolása egyben" nem jeleriti azt, hogy technikMnk 
-a g)iógysúrtár rendjének f~nnti:Lrtásával ne foglalkoz.zanak;_ 
vagy. segítséget ne nyujtsanak annak fennta'rtásához .. .Yégül 
szól a nem szakképzett deC.enirumi dolgozók képzésérőL és, a 
szakképzett raktári osztályvezetők szakvizsgáiról. 

Az elhangzot-t előadásokhoz _számosan szólt,ak hozzá, 
A továbbképző tanfolyamok 'kötelezővé tétele és az ezt 
követO kötelező vizsga kérdése képezte elsősorban a vita 
tárgyát. 'Temesvári fögyógysze:rész a továbbképző tanfolyarn~k
elnéptelenedésétől tart; Ragettli dr. főgyógyszerész a kötelező 
vizsga -letételével, magasabb bérkategóriába való juttatással 
kívánja a továbbkéPzés iránti érdeklődési fokozni. Mozsonyi 

'-,professzor szerint a. gyógyszerészeti technológia tárgyú 
· sz-akmunka megjelenése ·csak 3z V:· GyógySze:J:kö]lyV m'eg· 

jelenése után következhet be, rnelyhez az Egyetemi Gyógy~ 

, együtt mindjárt ja~aslatC?k is elha~gza~ak. ":2; a~n:Iniszt_r,á· _ 
eiéval kapcsolatos eszte veteleket. VIzsgalat -t~rgyava fogJak · 
~~- . . ·. .. 

· kádár Tibor dr._ felszólalásában új gyógyszerésztíplts 
kialakításáról beszél. A.gyógyszerész problémáival ka·pcsola~ 
tosan a szakmai képzést, hanem minden· 
ményt kell venni. Szük$ég 
Hogy 
fölösleges 
Erre a szakcsoporJnak _ 
A: kérdéssel kapcsolatos- az: is, 
fészéie m·agasabb általános 
nyujtsunk Segítséget, mely 
zet et..- A szakcsoport ezzel 
A_ mi_nisztériínn -és a 
képiés -tekfntetében -_ 
hiszeri a 'gyógyszerészek 
nak megteterrités_éhez_ a 
hetetlen. A kórházak 
be kell vonnr·a 

Mittelmann dr. válaszában megállapítja, hogy az· érte-
kezlet-- témájának megválas~ása helyes ·volt, amit Piionyít 
az értekezlet tendkíyj]li -aktivitása. SZakmai tUdás -alapján 
minden gyógySzer-ésZ részére ma is lehetséges- az előmenetel;
melyheZ a_- jövőben'- a-Gyógyszerészeti Kutató IntézeUs segít-. 
séget 'fog ny_ujtani. Felülvizsgálják a gyógyszertári -admi-
nisztrációi és legelőször _az Insulin-admipisztrációt fogják_ 

. megszüntetni, mel)ire ai: előkészületek már megtörténtek 
·Aprilis elsö felében megjelenik-a hatályos jogszabályok gyűj
terilénye és mind a tervgázdálkodási-_ problémákat; mind a 
gyógysze,rk~lönle~ességek · össz~tételét tá.rtiT~ln!, fogják-. a 
továbbkepzes -soran. A szakszervezet.· szakcsoportJanak segtt-· 
ségét a jövőben is kérni- fogják·· , . 

Nógrádiné az egyeterni oktatással --kapc;solatosah vála·
szol. Az egyetemi képzés jelenlegi formáját az államvizsgák 
lezajlása után fpgják értékelni. A továbbképzéssel _össze
függő 'problémákat a- sZakszervezet szakcsoportjával -vitatják 
meg. _ _ · · 

Kemenesné a technikuskepzéssél kap_csolatos probJé., 
mákra válaszol. _Megállapítja,- hogy áz értekezl'et a te~hni~u_s~ 

, kéozésrit~k--technikumokbart törtenö -mego!Qását helyesnek 
taftja, de hiányolja, hogy a munkakör és a felelősség kérdé-
séhez hozzászólás nem történt.· _ 

nem ~~~!~~~:~:~~~~~;~~r~~~:~t~ii~,~~ előtt. Igy nem 
kialakításával rnilyen 
nak foglalkozni.: Ennek 
száJáSok sem lehettek 
V. Gy. K. -et · minél 
tegyék a gyógyszerészek- m;ogrtkévá, 
elérése érdekében -meg kell 
Jeinek, elsősorban a-- továbbképzésre 
intézményes biztosítását. 

A GYAKOR 

öfvendetes javUlása rlielh:itt még .kell 
hogy a ·gyógyszerek, expediCióját- igen_·o-:-ineg

·edényzet hiánya. Hónapszárrit~ __ nem __ · kapunk 
üveget, hol egyik, hol másik nagy~ág- nem-_ kerül 
; .kénytelenek vagyunk szetncsep_pekef ~erek, 
szögletes üv~gben kiadni. Néha __ -kis· .mennyiséget 
üvegben kell- e4pedi;ílnunk. Arról-._, ·pedig,_ hogy 
óvanció gyógyszer:ek~t. barn,_~ _jiye;gben-;adjuk_ ki~ 

" , •e··-·: _-o.·-··.-:: leszoktlnk.· A- hígabb kenöcsök _ kis~olgálfatása 
probléma, mert az üvegtégely híján~ használt »im

pregnált« fad_obozok egyáltalán-nem m_egfelelőek .. Az üvegeket 
nemJudjuk bedugnia rövidre vágott, rossz dugókkai,:melyeJ<:; 

Szintén nem mindig' szállítják ~az éppen ·s·zükség'e$_ :mérete~ 

A GYÓGYSZER.~Z 

· technológiájára vonatkozókat. (Triturációk használata,- oldás 
eljárások stb.) Sok szempontból kívánatos, hogy az UJ 
gyógyszerkönyvre· való áttérés fokozatosan történjék meg. 
A korszerű _gyógyszerkészítésre való áttérésnek semmi aka
dálya nincs s az már most emelhetné. gyógyszerellátásunk 
színvonalát. A csökkentebb forgalmú nyári hónapok külö· 
nösen alkalmasak volnának arra, hogy ezekkel az eljárásokkal 
(pl. _a .szemcSeppek izotoniás készítése) minden gyógyszerész 
megism~rkedjék s azokat begyakorolja. 

Másik javaslatunk: tegyék lehetövé a gyógyszerészek
I}ek az V. gyógyszerkönyv _'kedvezményes beszerzését l 
Erthetö, hogy a szépkiállítású, hatalmas- mű nem olcsó . 

Az életszínvonal emeléséhez ezek. at ·;_a_p'ró'ságok is 

;~E~!:~:~~~;~~~Í~Arra kellene tőrekednünk, h~gy._ .n~mcs~kw -
.tetszetős- csomagolásban-nyujtsuk _-ál .a __ gyógy-. 

betegek- gyógyulást várn,a~._-_-_Ehelyett _
szoirvezÉ"i hibákból -_ még- 'az »ex·peditio:- sitl1plex« 

De közérdek .volna, hogy minél több gyógyszerésznek állan~ 
dóan rendelkezésére álljon, otthon is forgathassa, tanul
mányoZhassa. Mint ahogy- igen helyesen- féláron kaptuk 
meg a gyógyszerészi továbbképzés füzeteit,. talán volna ·mód 
arrá, hogy' olcsóbban-jussunk hozzá-a gyó_gyszerkönyvhöi is. · 
S emellett talán megoldható volna,- hogy a könyv árát a 

is- -n'ehezen tuöu_nk· eleget·_ tenni. 

~ 7o9;_: gyógySzertár ,mun_klifti?zöf~ege 

GYAKRAN TALALKOZUNK 

a követkeZő. vag-y haSCmló''előifaHal: 

Botax g' 2,00 
Aqua 

;;.J.;anölin 
V~~el~-:rr aa ·ad 180,00 

Van _:eg-y- rel1d~lke~és, __ -.:ln~lyrtek. :éríelriléh~ri -»hüi~li_ri« 
rendelése ·-esetén_ · adeps !ariae: _hydrosus-t kell --kiszolgáltatrii 
és számolni. A tapasztalat ·azt mutatja,_ hogy errŐl az'_orVOsok 
egyáltalári nem tudnak. Vannak _·esetek._ mikor -a gy~gy;;Ze~_ész 
bizonyos _ebben_ s _ dilenimában -yan, hogy·' a_:_rendelke~ésn'e~ 
megfelelőerr vagy- az ·orvosok "intenciöja _- SZedrit készítse __ ·_ él 
a vényt. A fenti példa esetében_ pl. ig~·-val~szí~íí; _h()gy- az_ 
orvos nem -vizes gyapjúzsírt a góndolf. -. rrieft- :~mgna--- rendélt 
volna hozzá még. ugyaJ)~nnyi_: viz~t. ~~-: yi#orit .a ,-yényt 
Vízmentes gyapjúzsírral ké~tjük el,- ez yala~ve).:többe 
kerüt.-'s a: külöribözetet a retaxa aligha'' fQgadja: el._ Ilyen 
zav_arok ~iküszö~_ölésér~ .gondoskodni' _kelléne' :·~ról,, hogy 
a vénykész;ítésre -vonatkozó _-réiidelkézésektó1- _ vil~_óban _·az 

.·egész _--orvostársadalom- tudómást _szerezhessen. -:?mellett 
-kívánatos volna _annak engedélyezése; :hb~,:-:a:t ad~p_s·la_naé 
vaselil"l:um cholestérinaturn.·tiial- _vagyl_ágosaú: 'hely~tteSífh~tő 
legyen.- ·és- viSzont, meft ·-néha "egyik Vagy--m:ásik_ alápa'iiyag 
nem -áll rende1ke.~ésre _,k~elégítö nlemiJ_Ti.ségb~n~ , _ _. __ . -.-· 

709. )Iyógysze'rtáT :f1Ju_nkaliözösségé 

MINDEN GYÓGYSZERifSZT, 

aki ·szereti hivatását S szívén viseli a:betegek:gyógyui_iísának 
ügyét:. "örömmel ·töltenek el azok 'az egyfiás-t ~_öyető fendelke:" 
zések,- ffiélyek a jobb _-gyógyszer~llátást_ ·-sZolgálják;:,-Ily~_11 
az egyes gyógyszerkülönlegességek magisz.trális- helyette~ 
sítésének, két --Demalgön vén'y'hélküli- e"xpedhílásának enge
délyezése,:_ á Legatin _felszabadítása,: ... a_ ... ,helykU~Sitési' lista.·. 
kiterjesztése_. Mindez_ . a gyógyszerészeknek:·_·-t()b_bl~trnunkáf 

'jelerit;de ezt karunk örömmel vállalja, -főkén_tltnertJeh.etőyé 
teszi, hogy: olyanokon is segítsünk, -akíket edd_ig_más '_p(it~~áha, 
vagy-orvoshoz ·kellett utasítanunk~ De,_öfPitfr:n~LJQg{l(ijuk 
ezeket .a rendelkezéseket azért is, mert az_ alulról- jöv~--kezde· 
ményezések meghallgatás~t·· tapasztaljuk,-_ .. _.-a->-gyógysZerészi 
?JUnka megbecsülését, a _bizalmat, érezzük- beiőliik; ·:·. 

' '· ' 
.. GYÓGYSZERÉSZI HIVATÁSUNK .. 

' --~'J- - -
ke,odő.dik -a -Pharma,copbei8 Hungarjc·a ·_ V.•_- .!lleg-:_ 

__ gyógys;zerköfiyyt:ő.t_l~PJ.IDk ... :n:t4~,~)Ie,ly~_ri 
az is -termés~etes,. hogy·-~,A::~Gyógyszerés?-'' 
Számai is rendsZeresen-- fogla11mznak az 

felmerűlő Pr?blémákk_~k:· _M~is~- :s~_ret~: 
tenni:- Az eg)rilc·:_ íni~1i:)bb_,_-az_:-egész 

megelőzően· léptes~ék:_._ét_etbe 
elSősörban ·.a-_g~ógys~r-~é~ú~és 

gyógyszertárvállalatok · elálegezzék .az azt kérő dolgozóiknak 
s az összeg a fizetésből--több -hónap _alatt- kerülne levonásba. 

K. N. I. (709-e~ gytár.) 

A BARANYAMEGYBl GYóGYSZEREsZEK 
KOLLEKTIV ÁJ ÁNAK KöZLEl\ÍÉNYEI 

A gyógy~zerészhiány miatt már nem egy kh;erlet.történt, 
hogy: a_ gyógyszerészek_ munkáját elsősorban adm~nisztratív 
vopalon megkönnyítsék. Ezek a kísérletek, ha-bizonyos vonat. 
kozásban ·eredménnyel is jártak., lényeges változást még_ nerri 
hoztak,_ mert újab b,_ más -felada tok az elért eredményt leron
tották. Hogy a fent említett célt elérjük, hogy a gyOgysz_erész
nek több ideje niaradjon nemcsak pihenésre, de a jó-szakmai 
munka elvégzésére, továbbá, hogy a betegek várakozia tását 
is lecsökkentsük,_ újabb intézkedésekre van szükség. A kérdés 
ezek 'után -az, hogy mivel, illetvemilyen intézkedésekkel tud
nánk az- eddiginél jobb eredményeket_ elérni. 

Ai elmúlt- hetek küJ,önösen alk~lmasak voltak arra, hógy 
éftekelhessük; mi -okoZta a legnagyobb Ílehézséget a nagyobb 
forgalóm lebonyolításában. Azt -hiszem, sokan egyetértenek 
velünk,, hogy ~a-vények, .elsősorban ~ magisztrális vépyek 
árazáSa volt -a fő .ketékkött?je a _gyógyszer-expeqiálá~ának._Ha 
már a 15%-os _térí-tést be kellett vezetni, az illetékesek gondos
kodhattak Volna a taksálás megkönnyítéséről. Vajjon hogyart? 
A l{érdési"e kérdéssel felelünk .. _.Miért :k~llett- pl.: a ferracetin 
árát-93, a theobrorllin-_natr·. sal.-ét 1,81, a kacizálét-75, a Spír. 
dilUtus· ·73, ·aciiálét _52, a szeVenaiét 27 fillér ben, megállapí
·tani?. Hasonló a 4elyzet a gyógysierkülönlegességeknél. is: 
Koproll,IO, Ultraseptylll,BO,.Neo-A.digan.IO,IO stb. A fent< 
példákat-még_furcsábbá teszi a szevenál nátriUm és barbit_urál 
nátriUm esete. Míg-a szevenál nátrium egy fillérrel J<evesebb,' 
addig a b3rbiturál nátrium 3,80-nal k~veseb_b a megfelelő sav 
ár ánál., Tudjuk,· hogy az ,árakat alapos kalkuláció alapján 
állapítják-_ineg, de fenti· példál5-ból azt is látjuk, hogy ez író
asz-tal mellett:történik. Tehát nem lehet vitás, hogy a kalku
láció e- formája öncélú munka eredménye, amely részberi a 
minőségi munka rov_ására, részben pedig az amúgyis csekély 
gyóg}rszerészléts~ám .idegrendszerének kimerítésére szolgál
Hogy .é kalkulációhoz .ragaSzkodás rnennyire szőrszálhaso· 

g&tás és indokolatlan, bizonyítja, hogy az. utóbbi időben 
, mennyi kalkuládó~változtatás történt a bonthatósági-lista 
miatt. Vagy mindettől függetlenül, hogy rnennyir~ nem döntő 
az árak megállapításában a feális kalkuláció_, _bizonyítja töb
~bek között a-Kodeinacizál tb!. és aKodein tbl. árviszonyának 

- esete; 
vAz egyszerű kod_ein tbl. ára többe kerül, mint az acizállal 

kombinált kodein tb!. ára. Míg 10 kodein tb!. 4,80; addig 
ugyanolyan erőSségű 10 kodein-acizál tb l. csak 4,50-be. kerül. 

»Miért tesznek ide olyant,· aki riem tud számolni; mikor 
mi itt közel félórája várunk, hOgy· _számot kaphassunk«-:
mondja a közönség. A közOrrség helyett,. mi gyakorló gyógy~ 
szerés~ek megkérdezzük az: illetékesektől, hogy · miért kell 
nekünk .ezt a -kritikát zsebrevágni? Baranyában megállapít
hatjuk,- hogyha a gyógyszerész még oly -jól is. tud számolni, 
akkor is törtszámot törtszámmal szorozni, egyidőbenminden 
máS küvetelinénynek eleget tenni, oly hatainlas feladat, amit 
csak azok -ismerne~, akik nap·nap után ezt csinálják. És, ha 
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MÁV·VÉNYTOMBOK· 

újabban olyan MÁV-vénytömbök vanrlak: f~rgalŰmb~tn; 
amelyeknek a vénylapjai, ha azokat kitépjük,· szabályos 
SZTK-vényürlapok. Term,észetesen ezeket a .vényeket_ .a 

'üZEMSZERVEZÉSI PÁLYÁZAT 

. MÁV-nak kell számláznunk. Ezzel _szemben nem számláz-· 
hatók a MAV részére a rendes SZTK-vények, amelyeken~,· a 
munkaadónak -a MA V ·van feltüntetve, de ezeket a vényeket · 
az SZTK sem fogadja el. Igell gyakori, hogy a gyógyszerések 
ezt a két vénytípust összetévesztik és ebből már sok ·zavar. 
keletkezett. Rövid .idő óta ez· már a második meUéfogáSa 
azoknak, akik·a MAV.dolg~zói r.észére a véri.ytöm~_öket meg~_·. 
tervezték. Az első ilyen melléfogásuk az v;olt, amtkor olyan Annak érdekében, hogy a jelenleg már több gyágy-
vényeket ·terVeztek, hogy azon mindem:e volt hely, csak; a szertárban kialakulóban levő -helyes ügyrend közkinCcSé-. · 
receptírásra nem. Tanácsképpen megjegyezzük :f .kartársak váljon .és a figyelem á helYes üzernszerVezésre irányuljon; 
-részére, hogy figyeljék ~ vények felső szélét..vitás esetben: és szükségesnek látszik .üzemszervézési _ pályázat- kitűzése. 
ha annak felső. széle perforált (csipkézett), úgy· tudhatják, Ezeri_.elgortdolásból kiindulva pályázatot tűzünk ki gyakorló 
hogy-az MAV~vénytömbbőllett kitépve, és ha-munkaadórtak·· gyógyszerészek téSzére három gyógyszertárMtípusra. A pál~á-: 
·MAV·van feltüntetve, oda is t>Záinlázandó, ha viszont_ nem zatOk típusai a következők: · 
lenne csipkézett a felső ré$ze és-a vényerr a munkaadó ,ugyallM_. I. Egyedül ~olgözó --gyógysZerésZ ügyrendje; 
csak á MAV, úgy ez a vény ért~kteleh és szabálytalallo.Sem __ a ' II. 2-6 gyógyszerés!)zel dolgozó ·gyógyszertár ügyo. 
MÁV-nak, sem az SZTK-nak nem sZámlázható le. rendje;_ _ . _ . ' · 

A legutóbbi körlevelek- egyikéhén közölték_ a nomatr-ih III. 6-on felüli gyógyszerésSzel dolgozó gyóg:~szettár 
inj. új elnevezésé~: -- Dornatrio forte.· -Hogy ~bből· milyen k~veM, ügyrend je. 
redés-lesz, azt csak sejteni_lehet, de tudni nem_. Van olyan ~en-; A javasiatök az előírt 

-· delkézés, hogyha az orvOs a vényerr erősséget nem jelez_; min- _foglaló, ·á~lagosan. 
dig a leggyengéb~et kell expediálni. Ennek a rend~lkefésnek ·. vonatkozzanak. A javaslat 

az· értelmében tehát, ha az orvos Domatrin- inj.-t tendel,: az a- gyógy~~z[er~1t~á~r~e~'s~~~a~~~;~~~:~~~~:::' akkof a Domatrin mite- t kellene kiadni. Ezzel szemhen- áll· lehetövé teVő, 
az az elképzel"és, ha egy gyógyszer neve megváltozik és azt. a_z· · tartalmaz (pl. 
orvos a régi nevén rendeli, akkör az új :néven forgalo~ba táraasztal, 
hozott 'gyógySzert'". kell- kiszqlgálÚtni. ~·u·-éz_ :~_Itóbbi. eljáfást_ A pályázatOk 
tartjuk :-helyesnek, mégis sürgős intéZkedést ~érünk ennek a alapján történjék: -
kérdésnek a·tisztázására,·m~rt négy'megkéfdezett-szakem_ber I. a· munka megszerVezése, 
közül három- ellenkező véleményen van: Ha -az orVos Threo- 2. a "gyógyszertári munka, 
mycin tbl.~át Szupp·ositoria alakjában készíttet el!-- :Vé~~mé- 3· a gyógyszertári muilka e.llenőizése. 
nyünk szerint Hyenkor aztis térítésmentesenke~l kra~n1. :1-f-a Ezen. Szempontokon 'belül terjedjén ki a pálYázat a 
tanácsunJ5. _ riem helyes, __ k~rjük, . az illetéke~ s.ürgős int~_z_~e- következökre ,: . -. . . " .. 

· désl; H 3-' az~ orVcis FoNo-hah előírt készítmények _mennytsé-· I. .a rendelkezésre ál}(f munkaerők .. racionáliS be<>s~tása,,.; 
gériél kevesebb-vagy több mennyiSéget .ír-fel; váHalatunk:kör", feladatok· kiadása:, _ .. .. · _ . _ . 
levele szerint;. azt mindig a FoNo-ra ·_átvetítve megfelelő 2/á recePturci, gyógyszerkiswlgáltafás, előkészítés, labo-

. mennyiséghen ·kell elkészíteni. Mi a helyzet tehát a decodum rálás, impleálás, gyógyszefVizsgálat, : -·· 
és infuiumoknál? Ha pl : _·áz _orvos- 200 g-_ decocturo sápo- 2/b anyaggaz9álkodás, áru beszerzéS,, áruátvét~l, >a>ua·.x 
nariaet rendel, a gyóg-yszerkönyv szerint' 5/100 arány15lin r'oiás, készletfetvetel,- törzskészlet~dképzés, ·leltározás, terV'" 
~liquiritae és ániis-szesz :nélkül _készítsem el,_ vagy a-_-Fol\fo készítés, -_ , . _ .. · 
szedllt 5/150 arány·szerint-liquiritiae.-_és ánizs-szesszel:készül- ·. 2/c .. ügyintézés, szakmai' -és gazdasági adminisztráció, 
jön? Tanácsunk _·az, hogy' FoN o_ sérint, készítsük el,-. b.B!~ 3. fentieknek, valamint- az_ ezekkel kapcsolatos 
mint az előző esetekben is, erősen-vitatható_ tanácsunk helyes- gyógyszertári· inunkáknak ·e1_1eriörzése~ 
sége. Ennél a pontnál -is kétjük a kérdés újbóli tisztázását., A pályázatban külön _fogl,alkozzanak a 
mert igen Sok ·kartársunk- eltétö nézetet_ vall, a gyógys~er~ nyel ~s :a_ mozgalmi munkákkal. 
készítésnéL _ . _ . . _ . __ ._- . A fentebb közölt-irányelvekhez kapcsolódnak a 

T:apaszt-alata_in,k--.és_megfigyeléseink- során a jövöb_~n_még gyógyszertári munkálatok. -_ . _. _ · "gyelémbe'·• 
_ több, hasonl 6 problémái_ fogunk megtárgyalni, _olyah~kat _ Az ügyren_det ai összes vonatkozó rendeletek .u 
·is ahol vita nenJ· áll fenn, csupán 'emlékeztetni kívánjuk a vételével ken- elkészíténi. 
k~rtárScikaL-egy~egy .. koráhbi-iendelkezé$re~,:.ami __ ese,t.L!~g~~m~r. A_ ~él.:- oJy;;tn · sza.krrtai_ l~::~~~:~:r~:d~~~~eyE~~,i~' 
fel~désbe ment. Mindezt- az egységes_expedíció érdekében. tájékoztatók ·etkeszftése, 

a leghelyesebb móclszer ál1rét,eléJre 
·I egyenek a·-- kölönböző típusú gyógyszertárak •. 

Mind gyakrabb.~n írja;az_ egyik. orvos- főleg gyérmek~K 
· részére - az alanti- vényt:_ _ . : · · 

R p. Inf. !peca c 0,20: 130, Codein: hydrochl. 0,20,;Natr. 
salic:, Calc. chlor. aa 5.00; Syr. kali guajacsulf. ·ad ·J60,00, 
M. f. s. DS. . . . A _gyógyszert riiásnap .azzal hozták vissza, 
hogy· az _üVeg aljában 'levő lerakodás nem felrázható. A készít~ 
meny rnikor .elvitték, kristálytiszta volt,_· másnapra azonban_ 

·egy ~12 mm-vastag réteg tapadt az üveg aljára, ~őt_ helyen-. 
ként az üveg falára is. Hogy lehetne ezen kicsapórlást meg-
gátolni?· -· , . . . · . , _ , , , 

A Calc. chfor: es Natr. sahc. cserebomlasa reven a-viz
heti nem Oldódó kalc.- [ szalicilát kristályosodik _ki, a-· ná tr. 
klorid pedig oldatban marad. A vény jól elkészíthető; ha 
az Inf .. ot cs~k 115 g aqua-val készítjük, és ebben feloldjuk 
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dob~zt, ha nincs _feltüntetve- a tégely minösége, holott ez 
a legolcsóbb edényzet,- amiben kenöcs expediálható. . (A 
retaksátornak nem kell túlságosan találékQnynak leimi, 
hogy ráhibázzon, vajjon·- miben expediálták a kenőcsöt,- -:-:: 
vagy talán egy kissé -bürokrata a retaksátor kartárs?}--.Ha 
tudná-, ·mi minden származik egy ilyen 60 filléres retaksáláS
ból, bizonyára nem lenne ilyen szigorú. Mert ebből is eredhet 
pály~nk és hivatásunk lebecsülése, a tára mellett dolgozó 

- k~rtars!lk megszégyenítése, megintése, megdorgálá-sa, pénz
buntetese. T~rmészetesen a retaksálás sokrétü : ha hiányzik · 
a -.beteg aláírása, vagy az orvosi bélyegző, vagy az orvos 
alaírása a_vényről, akkor az ellenértéket levonják, magyarul-: 
nem fizetik ki. Már pedig ez erkölcstel~n dolog, mert hiszen 
a beteg .megkapta a gyógyszert, következésképen azt ki is 
k~ll fizetni. Ha alaki hibás vényró1 van szó, úgy küldjék 
vrssza megyei vállalatainkhoz korrigálás céljából, ami aztán 
kijavítva ismét leszámlázható, illetve kifizetés v_égett ismét 
benyujtható. . 

Az anyagárakból származó retaksálás kérdését itt nem 
érin tem, mert azt plusz-rnínusz retaksálják, ebbó1 egyik félnek 
sem származik károsodása. 

Mi,-.gyógyszeréSzek-nagyonszeretnők, ha legalább ettó1 ___:._ 

keS<'CűarÍ•"a''tartalmú. -' · a hivatásunktOl messze eső ___:_ adminisztrálástól megszabadí
-drogok3t: iemérf föi&déilybe t~nána~, már eleve azért is, mert a~ ilyen bosSzantó »apró

Siesz hígításához _ szüksége's -·-deszt. s~gok« Is ·hozzá járulnak ahhoz, hogy pályáok elnéptelenedjék, 
Ezután a keveréket lOo -ig palyánldól elriadjanak fia, tal jaink, mi pedig elkedvetlenedjünk-

~fur~~l~)~tJ~~rí~,,~~~~~;~r~:.szükségszetüe-r:t_ pótC?ljuk vagy: be- s kedvetl~?_nül, gépiesen végezzük munkánkat. · 
-kivonatot .. me·'egen·a szesze .. s r'l·lo"ola·'J·tartalm· u·. , --Ha szerződés köti vállalatunkat ezekhez a megszorítá-

:t· - sokhoz, úgy sürgősen bontsák fel a szerződést és ne kössenek 
maradék nélkül. Az· összeöntött két ki- hasonló·· szerződést egyik közüléttel sem. 

napig áztatjuk, utána kisajtoljuk és inegszür- Hivatásunkat·· nem .az alaki hibák felülvizsgálatában 
ilvÍnórlnh előállítot~- tinktura tiszta, átláts'zó, Vörös_-- látjuk, ami arnúgy is további. késleltetését jelenti a_ -gyógy~ 

hm;sz,tbb idő_után is csak ·alig észrevehető-üle- . szerek elkészítésének; amit már úgyis erősen meglassít 
az orvos ·kartársak olvasbatatlan írása:, különösen a vszro 

módszerrel.-k-ettös :Célt érünk- éL szerencsétlen formájú vény-papírjain; ahol mindenre van 
, ~:~~~~~;é~:~!b~ levő oxidációs termékek a--vízzel való_ hely, csak a vényírásra nincs. 

.. .fc,rra.lás h kicsapódnak és ezt·_a- balla,szf.:anya-
a szesz nem oldja fel. __ . '-: 

'1rta2l.rn. túA ~et!ős *ki vonási módszerrel ·nagYobb_ ható3nyag: 
L< keszrtrilenyt kapunk. 

Forgáps Béla dr.,_ Ercsi, 
a 3/20. gyógyszertár, ve:zetője. 

• 
A tinkturákból 'állás' közben kiválÓ_ csapadék-: kEú"etkezé.; 
m~gakadályazására a~ v. Gyógyszerkönyv ·azt ír' ja ·elő~ 
ktv~nás után a folyadékot legalább háron:t napig_ hűvös 
kell . a ballasitanyagok egyrészének lecs·a--

derített és -meg~zű.rt'·f~J1kturá~ 
eltartva __ - az üledékképződés 

F rankl József 
, gyógyszerész1 Szeged 

Kórházi gyógyszertárak 
tapasztalatcseréje 

· Az elmult esztendőben a szaksajtó pár al ka
lommal közölt kórházi gyógyszerészi vonatkozású . 
problémát, de ez a kórházi rovat idővel a részvét
lenség homályába merült. Ez nem a szerkesztőség 
hibája, hanem a miénk, kórházi gyógyszerészeké. · 
Pedig de sok problémánk volna nekünk is! Mi 
ugyanis a vállalati gyógyszertárakban dolgozó kar
társakétól teljesen elütő viszonyok közölt dolgo
zunk, ami főleg abban nyilvánul meg. hogy nem sok 
apró rp. van állandóan előttünk - hanem inkább 
nagy tételekben kell készítenünk kilószámra kenő
csöket, oldatokat, igen sokszor sürgősen olyan iri
fúziókat és injekciókat, amelyek éleimentőek és 
bizony gyakran hiányzanak raktárunkból. sőt .egy
általán be sem szerezhetők. Ennek megfelelően 1J 
receptúra is másjellegű, miután a járóbetegeknek 
mástermészetű gyógyszerekre van szükségük, mint 
a kórházba vizsgálatra beutalt, vagy műtét előtt 
álló - vagy különösen súlyos műtéten átesett 
betegnek. · · . 

Éppen ezért szerelném felkérni kórházi gyógy
•. szerész kartársaimat, hogy ügyes,bajos problémáik- . 
·. kal keressük fel gyakrabban szaksajtónkat, s kér
jünk abban egy rovatot. Biztos vagyok benne, 
hogy sok jó tanáccsal tudnánk egymáson segíteni. 

·Én négy éve vagyok a bajai kórház gyógyszertárá
nak vezetője, s bizony nagyon sok dologra magam
nak kellett rá jönnöm, hogy kevésbe is kerüljön és 
mégis megfeleljen a célnak. Mert mi nemcsak kötött 
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· hit<ilker."ttel dolgozunk: hanem. az égyes osz't~ly()~I 
nak országosan előírt normái alapjánszámítütt\)sz
iályos hitelkereten belül kell gazdáikoduunk ~ami 
természetesen a tényh~g~s ápolási napokhoz éSnem 
az ágyszámhoz igazodik. Igy nem lehet közömbi\s, · 
hogy.ki tudunk-ejönni a megtervezett gyógy0zer, 
anyaggal, főleg a különlegességekkel,. anélkül, hogy 
orvosairikat a . szabad gyógyszerválaszlá$barr ,be
folyásolva - aladályoznánk a »Gyógyíts jobhan k, 
mozgalom nemes versenyében. Viszont ·az is-egészen 
természetes, hogy ha mi nem adunk nekik segí:isé
get a gazdaságos gyógyszerrendelés terén, akkor 
biztosan szaporodni fog . az elfekvő gyógys?"erek 
száina és állandó zavarral küzdünk ·az új és .új 
gyógyszerek . terén, !Ori · például· 1952. j arivartól 
kezdve íróasztalom előtt felfüggesztve tartok egy 
grafikont, amelyen mind a 13 osztályt >>felfektet- . 
tem<< v.ertikálisan, s horizontálisan beosztottain a 
táblát 12 hónapra. Minden osztálynak, a teljes ágy: 
kihasználás! feltételezve, kiszámi tom a normáik 
alapján a havi átlagós hitelkeretét, .. s azt vízszintes 

. vörös vonallal jelzem a grafikonon. Az egyes .hóna
po)<: fogyasztásának értékelésében tinfával..húzofu · 
azt a vonala!, ami a fogyaszt4s értékének megfelel. 

. Igy állandóar1_Iátom, hogy .a vörös vonal felett, 
vagy .alatt fogyasztottak:e a'z osztályok. H.a: ·Sok 

<IZ eltérés,. ÍÍiiony 'kérŐszÓval, es,etleg !igyelriJ.{,Z 
téSsel, vagy bíztató szávai élek velük szemt>en. .. iú 
eddig mindig meghozta az eredményt, és 
megértetni, hogy a tervgázdálkodásban 
jól tervezni, hanem a tervet be is kell 
Enn.ek érdekébern minden osztálynak írásban 
döm meg az elmult hónap forgalmi értesítését. 
a grafikonrólcsak le kelleolvasni és gépbe 
tehát nem jelent olyan nagy munkát, "; 0 .~''' 
osztályos főorvosok állandóan tudják, 
szerel és terén· túllépték-e vagy sem 

S milyen könnyű erről a grafikonról kic>lvilSható 
tok alapjárt a következő évi gyógyS2:er11it<~lk,erete( 
osztályosat és globálisat ·is. ?"ssz,ealllltam 

· Én a m3gaffi ré~zéröi 
tapasztalataim közlését, ha a 
kérésünket, ·s mi magunk kórhá\;z]i' ·~~,;;;:~,z~~·t~;; 
sem leszünk restek arra, hogy egyein tan,lszl al" 
!ainkat és problémáinkat papírra fe1:te1lve 
sajtó útján megindítsuk a tapasztalilleseret 

Kérem tehát kórházi kartársaimat, hágy 
többen és minél gyakrabban· közöljük tap>aS>otalá 

. tainka.t és problémáinkat 
Kr;5sa1mre 

K97.k6rházi gyógyszertár, 

Teehniknsk~pzésünk problélllái 
' Iria: 'A Pestmegyei GiJógyszertlu;_ ·vditata{ szakfelügyelőinek murtkak.özössége 

Vállalatunk a legnagyobb vidéki gyógyszertár- kében helyenként bevezették a központi s~;~~~~!~:: 
vállalat. .Ezért úgy gondoljuk: helyesenjárunk el, illetőleg foglalkoznak a cikkcsoportok < 
ha problémáinkat, ·amelyek néha túlnőnek a vál- tári szinten való eltörlésének Jmraslatav,,L 
lala !l kereten, az egész szakma nyllvánossága .előtt 'l multban · végrehajtott 
a »Gyógyszerész«'hen vetjük fet E problémák tések szomorú példája azt mutatja, hogy· 
megoldása ugyanis nemcs.ak 9 Pest megyei, hanem nisztráció hasonlatos a mesebeli hétfejű ··, :Rr1:iinv. 
valamennyi gyógysúdárvállalat munkáját előbbre hoz: ha .eltűnik egy adminisztratív feladat, 
vinné -.ha csak egy-egy lépéssei is.. . · . . nő a helyén. · 

Ez· alkalommal a »Gyógyszerész<< 1954, február KU!önösen élesen mutalkozik a 
havi számában megjelent, . a budapestL 709-es feszültség az ú. n. kis,középforgalmú 
gyógyszertár által felvetett technikusok foglaikoz- táraknál, meiyek havi 20-25.000 Ft 
tatásának kérdésébe kapcsolódl.\nk be. Kétség- bonyolítanak le, ami egy 
telen, hogy pályankon már évek óta a munkaerő- sok, kettőnek·-. a mai 
feszültség félreismerhelétlen jelei mutatkoznak. kevés, még ha lenne is mód 
Okái közismertek : ·az emelkedő életszínvonal, az képesített gyógyszerészt állítanL 
ejTiberről való fokozottabb gondoskodás· következ.' segít a kérdés megoldásában az óta nem 

. iében a biztosítottak mind nagyobb "tömegei r.észe- gozó, vagy nem a pályán dolgozó kartársak 
stil1J<Ok cs_ekély téi;ítésé[J gyógyge~~]!át~~!lar> ~§ .kábaállítása sem. Részben nehezen sajá,títj 
a megnövekedett igények egyre újabb és ujabb · újra a régi gyakorlatot, az új feladatokkal 
feladatok eié állítják a vállalatoka t, így elsősorban nemigen tudnak megbirkózni. A megalááshoz ,;,;.,~+.k 
a tára mellett. dolg0zó kartársakat · Ehhez járul utat, a középkáder-nevelés ·. kerdésének ti.s zt,izá:; 
az egyetemi kiképzésírendszer; mely a gyakgrlati sában látjuk. Nem olyan formában; ahogyan · 
gyógyszerészeth<OZ még huzamosabb ideig ·nem már többször !elmerült, ;· ~~!~~;~~:;::~minden 
értő utánpótlást termel, amellett, hogy az egyetem tozata résütest jelentene a 

férőhelyei erősen korlátozottak. A kiválasztás,_ ellátás nehezen kiépített J~n~~~:~~~·~~~f~ elve sem érvényesülhet, mert az előnytelen bére- nikusképzés komolyanvételével. ' 
zésmiatt kevesen jelentkeznek gyógyszerészhall- már az utóbbi időben történtek 
gatának Ugyancsak· a bérfeszültség miatt sokan lépések. 
pályáznak más, jobban dotált munkaterületekre .. c Természetesen az volna az ideális ál{•;E~f; 
Kétségkívül sokat javítana a hélyzeten a gyógy' ha a gyógyszer elkészítésének minden l 

szertári ádminisztráció csökkentése, melynek 'ér de' gyógyszerész. végezn é,•·. Minthogy .azonban 
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években alighakerülh~t.io~ i1'!~sfueg- inutatja,s ézzel megteremtették az alapjal annak, 
Erre egyedül a k:fuepkáderek . hágy egyidőben esik majd ki a gyógyszerészek és 

gyorsütemű kiképz~e, Valamint nÍUn' a középkáderek ZÖ!I)e is a (ermelőmunkábóJ. . 
iAlliitás.a mutatkozik eredményesn~k: Amun- Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy az ú. n. >>jó<< 

>aállítlís alatt azortban távolról séiri'azt értjük, technikát a sok évi gyakorlat, tapasztalat, a veliiic 
,v. 11 w·o• aztán gátlás nélkül áthágjuk at~chrtikus- való foglalkozás tette olyan kiváló szakmunká

- Nemc.sak ·a gyógyszertií"iak. ellen' · sokká, amiiyenek szép számmal akadnak hálóza-
hanein (és ezt tartjuk lényegesebbnek) !unkban. A technikus-utánpótlást azonban <Ogyes 

~~~~i~~~)~i~:]~f~~E~~~~ azinfluélJ~ajápiá[ly vállalati szervek igen helytelenül patikai takarító-is egyöntetűen árra nők közölt ker~sték - néha rábeszéléssel -c- abe, 
lOlLllTIK : • neiJl SZU'kséges : a lye(f, hogy az iskolapad feJé fordultak VOlna. -Ezze( 
még a hátárait sen( súrolni . nem azt akarjuk mondani, hogy takarítónőből nem 

hogy a betegeket kifogástalam.flés ugyan- lehet jó technika, sem azt, hogy mindenki, aki egy, 
""''"''"n ellássuk, ha és jólképi:ett technika bizonyos fokú iskolát elvégzett, automatikusan jó' 

á~,)~rs~;;~g;~s~~~~~~;~;f!~~~~I{ Egy rei:ej)turázo technika.lesz, de a nagy számok. törvénye azt bizo-g ked\rező. 'körül- nyítja, hogy megfelelő alap nélkül. teljesen hiába, 
abbari. az esél' való .a techrii~ustan(olyam nehé~ elméleti anyágát 

u .. n. . techi)ika van mellefte és megkivánni. Allítjuk, ):wgy nem les~ százszázalé-
tÍii:\ranákk!X mind . mínd a szellemi igénybe- kosan. használható az a technika, aki nem tud ki-

csökkenthető is. . . / ·.· : fogástalaf!tÍI számolni, vagy akinek az írása nem 
. hogy két »jó« technikáról iiti meg a szükséges mértéket. Hazánkban minden 

az 'illető ·gyógyszeréssze!munká' dolgozónak nemcsak joga, h;mem módja és lehet{í
összeszoktak. Ebben az esetben ugyanis ' ségeis van az önképzésre. Senki elől nincs elzárva 
készítő gyógyszerésznek el.sem kellmoz- · annak a lehetősége, hogy, magasabb képzettséget 

munkahelyéről, a taksált vények megírt,. szerezzen. De éppen ezért még sokkal nagyobb hiba 
szignált címkével, illetvedobozzal~agy -valakit olyan munkakörbe beállítani, amit elö

iacs1:óval úgy kerülnek eléje, hogy minden szük- képzettségének hiányamiatt nem tudhat jól ellátni. 
oda van- készítve. A gyógyszerész az A technikusutánpótlás kérdését már az álla-

után már tovább is adhatja János iskola 8. osztályában kell megfogni. Az erre 
kivitelezésre · a mellette ülö másik alkal!I)as egyéneket irányítani kellene erre a. pályára 

. Ugyanígy· nem kell sajá! magának. oly'módon, hogy előbb mint tanulókat alkalmaznák 
keresnie, üveget lekötnie stb., stb. Terme- őket avállalatok, riójd féléves gyógyszertári gya

s1f:i:~,~~n.:e!őfordtilhat aZ is, hogy egymásután annyi koflat. után, ínegfele]6 tanterv kidolgozásával l-2 
-~ rendelt vénytkell elkészíteni,hogy netn hónapos bentlakásó's iskola után, ú jabb félévre 
~~:~~~~k~:~~?~~\ technikáf egyszerre foglalkoztatni. (mint másodévesek,) ismét a hálózatba kerülnének. 

'' közben számos munkája is akadhat Ezen idő letelte után bocsátanák őket vizsgára .. 
':~!:b~:~s~~gej (pl. fel világos) tás). Ekkor sem kell· Ezzel párhuzamosan fokozatosan meg kell szün
L: a technikának állnia (nagymennylségű telni a >mem vizsgázott« című munkaköri csoportot. 

elosztása, teacsomagolás. stb.), de még 'ha A fennálló jogszabályok értelmében a portörlésen 
is: népgazdaságunknak még mindig jobb, kívül úgysem sok munkaterület jut a vizsganélküli 
technika . vár. a gyógyszerészre, mlnt meg- technikának. 

c;fo:rdílv:.: ha a gyógyszerész vár arra, hogy mikor A tanfolyam, illetőleg a vizsga elsősorbangya-
technika végre sorravenni az ő. 10 kúpját, korlati szempontokon épüjjön fel. Az eddigi tan-

a~~:~iiT~ a betegeklátjálf.időberti kárát. : : · folyamok nagyon sok, éS képességhez mérten nagyon 
'V szerint leghelyesebb, . ba a gyógy- magas elméleti képzést adnak a jelölteknek A nap-

maga választja meg .. ~ közös !I)~gegyezés- · jainkban folyó tanfolyam már sokat leadott a feles. 
állandó munkatársait és az ''ilymá)iórt. ki-. • leges ballaszt ból, de a vidéki részvevők részére 
brigád együtt is maradna; .ha sor kerül rá; még mindig sok .az elmélet. A technikának inkább 
mennek szabadságra, együtt ··helyezik: át : gyakorlati tudása legyen megfeleJö, mert techniká~ 

Vidéken természetesén ez nem mindig nak alkalmas abban ~z esetben is, ha a görbetükrök 
ien~szllül,rih<ető. szerkezetét, vagy a kambiumsejtek tartalmi részeit 

kérdésétmegold- nem ismeri. Ezért célszerűnek tartanánk új tema-
szerint kell vizs- tika kidolgozását; amelyben a triinimálisra csök-. 

.Ai' elműltidőhen · kentett elméleti anyag helyét a gyakorlati ismeretek 
arr3', hogy a középkáderek- foglalnák el. 1?1. fele~leges növénytani vonalon a 
válasszák ki. Az egyes vá!- , sejtek szerkezetének ismerete, deigen fontos, hogy 
felettes hatóságoknál lényeg- ', ininden technika,szakmunkás biztosan és kétség

a technikák rátermett• . kívül felismerje a használatos gyógynövényeket, 
fel, aki.éppen akadt; aid arány- ismerve azok külső morfológiáját. Felesleges, hogy 

munkakö\ülmények. közölt má~höl akár csak a víz képletét is ismerje, de fontos, hogy, 
Volna élhelyezkedni. "Sokszor elkővef- tudja: két hétig szabad a desztilláltvizet eltartani 

a hibát is, hogy az irányítható lés néve1- es ha időközben megszálasodna, úgy kiszűré§sel 
munkaerők helyett koron felülieket alkalmaz, azon segíteni nem lehet. Felesleges, hogy a .kénsav 
holott az egé~z pálya az elöreged!és jeléit képletét ismerje, de tudja, hogy kénsav ba sohasem. 



siabad ·vizet önteni. Felesleges,. hogy a nátri11Ui' . kerülnek valóban közel a néphez. l gy h~;~~~~~ 
.. bromid képletét ismerje, de tudja, melyek,a nedv- a .maguk területén a legeredményesebben 

szívó sók, azok hogy tartandák el, vagy !Tiil{ént · és népünk elszakíthatatlan kapcsolatának ~u••~•JII: 
javítandák megc Teljesen jártas.Jegyen az anyag- téséért, a béke megvédéséért 
is~nereti vonalon, nemcsak az alapanyagok ésdro" Az 1!45. nwnori gyógyszertár dolgozói töl>bel{ 
gok, hanem a specialitások, kötszerek és. gyógyá- közölt vállalják, hogy a Szárazhegyi Allamii ~:;;~~; 
sza ti segédeszközök terén is. Pontosan tudja vezetni ságot és a monori »December 21.« TSZCS-t h. 

a pénztárlapot, önállóan és hibátlánul láksálj9n, felkeresik és ott a ,f,~fnr;~:sí{[jjt~~i:~~::~::~~;:}~~l~~ számlázzon, csináljon havi zárliitot, extrahálás!. dolgozó brigádokat fE 
Ennek megfele[ően nem szabad töhbé.külöhb- !áról, valamint a gyógyszerek hejyes 

séget tenni pénztáros, technika .és adminisztrátor A traktorokhoz tartozó mentőszekrényeket 
között. (Illetmény tekintetében sem,) Hiszeli csak őrzik és a hiányokat pótolják. 
~észen kisszámú nagyforgalmú gyógyszertátban Az 1!52. nagykőrösi gyógysze~rt;~ár~~~~~~~~~~~!;! 
lehetséges e munkakörök teljeselválasztása;Agyógy- hogy a Nagykőrösi Mezőgazdasági u 

· szertárak D.agjf többségében mindhárom munkakört és a · Konzervipari Gépgazdaságban a 
be kell töltenie, és jó szakmunkás csak az; aki mentőládáit felülvizsgálja és a hiányokat 
mindhárom munkakörben kifogástalanul megfélel. pótolja. ·· ' · · 
Ahhoz azonban, hogy fenti célok elérésére alkalfuas, Az piliscsabai gyógyszertár ~~~:~k~;~:; 
i~kolázott muÍikaerők kellő. számban álljanak TSZCS-nek e{ 
a vállalatok ren(lelkezésére, feltétlenül s±ükséges, 
hogy a jelenlegi előnytelen technikus-fizetéseket a 
szakmunkások fizetésének nívójára a legsürgőseb-

. ben felemeljék. Minthogy pedig mindaddig, amíg a 
maihoz hasonló· munkaerőfeszültség fennáll,·. ·a 

· gyógyszertárban nem lesz ideje, hogy mindenhnég
tanuljon, · meg kell teremteni annak lehetőségét, 
hogy az újkiképzésű teéhnikák. addig. is, amíg a 
gyógyszerészi. technikumot fel ne!TI állítják; az 
előbb .említett. bentlakásos. tanfolyamon, ta!llab.o
ratóriufuokban sajátíthassák el a . munkájuldjoz 
nélkülözhetetlen.· ismereteket . . . Hangsúlyo~~uk; 
hogy a jövőbencsak kellőiskolai alappalbíró.é'$'é
neket szabad technikának felvenni. A felvételi vizs
gákat a gyógyszertátakban kell lefolytatni, Hgyan
így. a végvizsgákat is,. ahol a jelöltek kOnkrétJel~ 
adatok elvégzésével·adn~nak tanúbizonyságot fel

. készűltségüktőL A mindennapi gyakorlaUél~tben 
számos esetben tapasztaljuk, hogy a teéhnikus
kérdés létkérdése egy-egy gyógyszertárnak Hiába 
kövefnek el mindent a gyógyszerészek, ha a segéd
munkaerő képzetlen, tehetségtelen; esetleg !egyel· 
mezhetetlen. . . . . . . . ·' .. 

.. . Ferlliek figyele~nbevételéyel . 1llégi!J.dul!wtua 
egy egészséges tisztulási folyamat, melyneksorán 
téretadhatnánk a tehetséges és aJkaiinas egyél'!ek' 
nek a gyógyszerészi szakmunkába való beka!Jc~oló
dásra, és a munkaerőfeszültség enyhítése, révén kö-

. !~~t~~1:el szolgáltathatnánk a minéljdbb beteg-

···· .. ····.····szöt:f/\U5'f/\" ·······~····· 

E Ci ÉSZSÉCjűCjYÉRT -MOZCjALQM 

· A PESTM.EGYEI GYo V. 
gyógyszerhálózatának felajánlásaiból a ui. párt
kongresszus tiszteletére·- csak azokat emeljükki, 
amelyek az Aliami Gazdaságok és Termelő Szi)vet. 
kezetek :egészségügyi vonalának megsegítésérevo
natkoznak Ma, amikor pártunk politikája, kormá
nyunk programmja értelmében a mezőgazdaság 

· fejlesztése áll a szocializmus építésének homlok
terében, a Pestmegyei Gy; V. alább felsoroltgyógy
szertárainak kollektívái ezekkel a felajánlásatkl{al 

A HERNADI KOSSUTH-TSZCS 
TAGGYűLESEN 

foglalkozott az újhartyáni gyógyszertár •.~:;&~5; 
JásávaL A Pestmegyei Gy. V. -hoz. elküldött l' 
könyvből kiemeljük : »Az· újhartyáni l/96. 
szertár dolgozói eddig is jóindulattal u.,;;Plti<k 
csoportunk ügyeit. A patronálás 
pedig azt látjuk, hogy megértve a :,;()~i;~~:~ 
Egészségügyértcmozgalom jelentőségét, : 
szertár' dolgozói most még közelebb 
kerülni Csoportunk dolgozóihoz, és ezért 
felajánlásukkal ilyen önzetlenül a fili csoom·tmn.l 
segítségére, mert tudják, hogy a segítő 
szorulunk rá alegjobban, akik olyan távol ""'rv''·ríl 
orvostól és gyógyszertártól.« 
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