
szabad vizet önteni. Felesleges, hogy a natl'h.trti- kerülnek valóban közela néphez. Igy 
. bromid képletét ismerje, de tugja, melyekca nedv- a .magilk területén a legeredményesebben nHrT11:n 

szivó sók, azok hogy tartandok el, vagy miként ·. es népünk elszakíthatatlan kapcsolatának elm.élv' 
javitandók meg; Teljesenjártas legyen az a!lyag. téséért, a béke megvédéséért 
ismereti vonalon, nemcsak az alapanyagok és dro- Az 1/45. monori gyógyszertár dolgozói töllbe:l{ 
gok, hanem a specil!litások, kötszerek és gyógyá- között vállalják, hogy a Szárazhegyi Allam.ii ;~;~~{~~ 
szati segédeszközök terén is. Pontosan tudja vezetni ságot és amonori »December 21 TSZCS't h 
a pénztárlapot, önállóan és hibátlanul taksáljon, felkeresik és ott a mérges 
számlázzon, csináljon havi zárlatot, extrahálásL dolgozó brigádokat felvilágosítják 

Ennek megfelelöen nem szabad többé. kiilönb- táró!, valamint a gyógyszerek helyes 
séget tenni pénztáros, technika· és adminisztrátor A traktorokhoz tartozó mentőszekrényeket 
között. (Illetmény tekintetében sem.) Hiszen. csak örzik és a hiányokat pótolják. 
,~észen kisszámú nagyforgalmú gyógyszertárban Az 1752. nagykőrösi gyógyszertár 
lehetségesemunkakörök teljeselválasztása;Agyógy- hogy a Nagykőrösi Mezőgazdasági Gi:p·~~~'hl:;~~k! 

· szertárak nagy többségében mindhárom munk11kört és a · l(onz~rvipari Gépgazdaságban a 
be kell töltenie, és jó szakmunkás csak az;aiki 91entőládáit felülvizsgálja és a hiányokat 
miildhároin munkakörben kifogástalanul megfelel. pótolja. . · • · 

. Ahhoz azonban, hogy fenti célok elérésére alkalll1fls, Az 1 !65. piliscsabai gyógyszertár 
iskolázott munkaerők kellő számban állJanak vállalja, hogy a helyi TSZCS-nek.· 
a vállalatok rendelkezésére, feltétleniil szül<:séges, patronálásán kívül, még egyéb 
hogy a jelenlegi előnytelen technikus,fizetéseket a mint pl. talaj, kútvíz, tej s(b. 
szakmunkások fizetéséneknívójára a legsürgőseb- Az 1!87. tápiószelei gyógyszertár ~~;:rt~~~,;d;;~i,g~ 

· ben felemeljék. Minthogy pedig mindaddig, amíg a ják a helyi gépállomás és a .kíE>é"rkli 
maihoz hasonló· munkaerőfeszültség fennáll, ·a egészségügyi patronálását. 
gyógyszertárban nem lesz ideje; hogy mindentifieg- Az 1fl09. zsámbéki gyógyszertár 
tanuljon, meg kell teremteni annak lehetőségét, többek közölt felajánlja három ÁJiami ua:wasag 

· hogy az •újkiképzésű teéhnikák addig. is, · atnig a patroná]ását egészségügyi vonalon .. ·. · 
gyógyszerészi technikumot . fel nem · állít ják; az Az Jj96. újhartyáni gyógyszertár. értékes. 
előbb említett bentlakásos . tanfolyamon, t<111!abo- ajánlásai ezen a vonalon a hernádi 
ratórimnokban sajátíthassák el a munkáju]<,hoz . TSZCS patronálására vonatkoznak. A 
nélkülözhetetlen ismereteket. . . Hangsúlyoz~llk; így szól : · Patronáljuk a hernádi >>Kossutll«: .... 
hogy a jövőbell esak kellő iskolai aláppalbif.O·~é- TSZCS-t. Tesszük ezt azért, mivelt ,;~r;~ir~,~~'&i 
neket szabad technikának fél venni. A felvételi vizs: vagyunk annak, hogy ez a . TSZCS rr 
gákat a gyógyszertátakban kefl fefolytátni, 11gyaü- nmnkát végzett az el)flúlt esztendőben 

·. így.a végvizsgákat is, ahol a jelöltek konkr'étiel: ·nagy célkitűzéseit és komoly terveit erre 
adatok elvégzésével adn~nak tanúbizonyságot fel- ·dőre. Tudjuk .azt is, hogy milyen nehéz 
készültségükrőL A mindennapi · gyakorlaU életben van, ,távol orvostól és gyógyszertőL · 
számos esetben tapásztal jUk, . ~ogy a teChrtjk.ús- segítsége[ nyujtani a TSZcs-nek, 
kérdés létkérdése egy-egy gyógyszertárnak Hiába szervnek, mind a tagoknak, mind 
követnek el.mindent a gyógyszerészek, ha a segéd- nek. A gyógyszertár segítségét ki 
munkaerő képzetlen, tehetségtelen, esetleg fegyél- teni olyan irányban, hogya 
mezhetetlen. soronkívül szolgál juk ki, hogy 

Fentiek .. figyelern.hevétt;lé\'el ltlegim)ulhafna meg a közös munka céljaira. A 
el,(y egészséges tisztuláSi folyamat, mélynek során. szerzése és kijuttatása terén 

teret adhatnánk a tehetséges és alkalmas egy~ek- szünk, hogy segíthessüilk. ~~~~~~:r~!~;E~;~1E nekagyógyszerészi szakrnunkábavaló;bekaJ?é~ló- van a .TSZCS-nek, ahol "''óPv"'~"'·'7.i 
dásra, és a munkaerőfeszültség enyhítése rév~\! kő- szaktudásunkkal · 

· zös erővel szolgáltathatnánk.~ fi1inéljo!Jb beteg• 
ellátást. · 

. A PESTMEGYEI GY. V. 
gyógyszerhálózatánakfelajánlásaibói a ni Párt
kongresszus tiszteletére - csak azokat emeljük ki, 
amelyek az Aliami Gazdaságok és Termelő Szövet
kezetek egészségügyi vonalának megsegítésére vo
natkoznak. Ma, amikorpártunk politikája, kof,filá· 
nyunk programmja értelmében a. wezőga.tdaság 
fejlesztése áll a szocializmus építésének homl!!k; 
terében,.a Pestmegyei Gy: V. alább felsoroltgyógy
szertárainak kollektívái ezekkel a·. felaján1ásafkkal 

\ 

foglalkozott az újhartyáni 
JásávaL ·A Pestmegyei Gy; .vv;.h~:~Ji,~U~ül11~~~~tj:,~,~~j könyvből kiemeljük: "Az {i 
szertár dolgozói eddig is 
csoportunk ügyeit. A patronálás 
pedig azt látjuk, hogy megértve a 
Egészségügyért-mozgalom jelentőséget, 
szertár dolgozói most ·még közelebb 
kerülni Csoportunk 'dolgozói hoz, és .. ezért oiQHQU 

felajánlásukkal ilyen önzetlenül a hli 
segítségére, mert tudják, hogy a segítő 
szarulunk rá a legjobban, akik olyan távol va,rvúnl 
orvostól és gyógyszertártól.« 

* 
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· A ,.szoeialista egészségügy~rt"·mozgalom első negyedévi 
szakaszának eredménye 

Az első helyen feltíifltetjük megyénként az Egés~~gügyL__ 
Minisztérium -vándo:i'zászlaját elnyerő legjobb gyógyszer· 
tárat és annak vezetőjét, majd a vállalat vándorzászlaját 
elnyerő második helyezettet és vezetőjét, továbbá a harmadik-
helyezettet. 

GYógySzertár Vdlla!at, .Budapest 

I,: ll07. sz~ gyógytár, Barlók Béla-út 51. Gytár vei.:' 
Sifnieg Miklósné; II._: 404. sz. gyógytár, Árpád-út 46-_ 
Gytár vez.: Bertalan Pál; III.: 2105. si. gyógytár· Rákó_Czi 
Ferenc-utca 125. Gytár vez. :··Szalay Sándor. 

Gi;ógyszertár Vállalat, Pest megye 

I. ;. ' 1/59. sZ. gyógytá,r, _Ócsa. G;ytár- vez._: Bossá!ziJ_F· 
Jenő; 11.:- 1/36. sz._gyógytár, Irsa. G:ytár vez.: Kanász-~ 
Nagy J-ános~ I-IL<-- 1/83. sz.- gyógytár, Tárnok. Gytár vez,-.;' 
Fábián Géza. 

Gyógyszertár Vállalat, KOm_árám inegye 

-I.: 2/11. sz.·· gyÓgytár, Sárisáp. Gytár_ vez .. : :Hir 
Györgyné;_. II.-:_ 2/12. sz. gyógytár, Kisbér .. Gytár ve2:·< 

_ Szerdahelyi László; IH._~- 2/28. sz._gyógytár, Dorog. Gy_tár 
vez.-: Heydrich Károly. 

Gyógyszertár Vállalat; Fejér megye 

I.-: ·sj53'. sz._ gyógytár, SZtálinváros. Gytát vez:-:· Váczi 
Károly-; 11.: 3/40._sz• gyógytár.;: Bicske. Gytár vez.: _Kovács 
LáSzló;- UI.: 3/45.- sz. gyógytár, .Martonvásár. Gytár:vez:~ __ : 
Hegedüs -László. · · 

OyógySZ:,rtár Vállalat, Nógrád megye 

I.-:_ 4/26. sz. gyógytar,_Salgótarján. Gy_tár- ~ez .. : _Smetana 
Aladár; lJ,: 4/24. sz. gyógytár, SalgótarjáD· Gytár vez'.: 
Chnielly Imre; III.: 4/25. sz- gyógytát,_Salgótatján. Gy!ár 
vez. ·: ~uzsnay Józsefné. 

Gyógyszertár Vállalat, a'yör megye -

].: 5JI3- sz- gyógytár, Sopron. Gytár vez.: Jéhn Antal; 
II.-:· 5/19. sz. gyógytár, Sopron. Gytár Vez. -: Tanay István dr.-; 

· III.-: 5/27. sz.- gyógytár, ·-Fertöd. Gytár vez,: Kreitz Val--
demár. ·- · 

Gyógyszértár Vállalat, Veszprém mefi!Je 

I..: 7/25. sz. gyógytár, Pápa·. Gyfár vez. __ : Schuclwfnel 
Róbert; IJ.: 7j7. sz._gyógytár, Fűzfőgyár-telep. Gytár vez;-_; 
KertészLászló; III.: 7(34- sz. gyógytár, .Tapolca.· Gytár 
vez .. : _H_ollósjJ Pál. 

GJ!ógyszerlár Vállalat, Zala megye 

I.: 8/25.'-sz.·g)rógytár, Zalaeger~eg. Gytár vez. :· PuSkás 
Lajos; II.: Bf9: sz. gyógytár, Letenye. Gytárvez,: Sperlágh 

'Loránd;. lll._:- 8}19; Sz. gyógytár, __ Pacsa:_ Gy_tár vez.--: 
Erdélyi Sándor. 

Gyógyszertár V ál{alat, Somogy megy~: 
'I :·-:··--''9/'23~-- sz~-'·-gyó·gytá~/-c~;:;rg;s·:,GY'f&·"··ve~·: : K.ú;(e';;t'" 

z. Pál; II.: 9(1. sz. gyógytár, Kaposvár. Gytár vez.: 
Duha Tivadarné; Ill,:. 9/35. sz- gyógytár, Lad. Gytár vez,: 
Thury Andor. _ ---

Gi;ógyszertár Vállalat, Bataliya __ megye 

I.: 10/52. sz. gyógytár, Vasas. Gytár vez.: Adonyi 
Iván; 11.: 10/6. sz. gyógytár, Pécs-:- Gytár vez.: Jobst 
Kázmér; III.: 10f9. sz. gyógytár, Pécs. Gytár vez.: Gyi
móthy Béláné. 

Gyógyszertát Vállalal, Tolna megye 

I.: ll/l. sz. gyógytái-, szekszárd: Gytár V~Z· -: Fueg 
József dr.; II.: 11/26. sz. gyógytár, Nagymányok. Gytár 
vez.: Sey Lajos;. III.: I 1/39. sz. gyógytár, Tolna .. Gytár 
vez.: Popovits István: 

Gyógyszertár Vállalat, Bács megye 

I. : !2/12. sz. gyógytár, Kecskemét. Gytár vez. : Skul
téti József; II-: 12/49. sz. gyógytár, Kerekegyhá7- Gytár 
vez.: Galata László; III.: 12/54. sz. gyógytár,· Kiskun
félegyháza. Gytár vez.: Bálint Gábor. 

Gyógystfrtár V ál/alat, Csongrád megye 

r.: 13/29. sz. gyógytár, Kistelek- Gytár vez.: . Ordögh 
Gyula dr.; II.: 13/82. sz. gyógytár; Székkutas- Gytár vez.: 
Mándy Károlyné; III.: 13f73 sz. gyógytár, Szentes. 
Gytár vez.: Ihász- IstVán. 

G!Jógyszertár Vállalat; ·Békés p1egye 

I. : 14/22. sz. gyógytár, Endrőd~. GYtár vez. : Í( i ss 
Ferenc·; II.·: 14/52. s.z. gyógytár,_ Orosháza;. Gytár vez.-: 
Adamkavils Adám; III.: 14/70. sz .. gyógytár, Kondoros
Gytár vez. : Lengyel· Frigyes. 

Gyógyszertár Vállaiat, Szolnok megye 

1-: 15/45, sz. gyógytár, Szolnok. Gytár v.ez.: Tihanyi 
Lajosné; II-: 15/33. -sz. gyógytár, Kunrnadaras. Gytár vez. : 
Kállay _Kálmán; -I-II.: 15/63. --sz. gyógytár;- Tiszaszentimre. 
Gytár vez. : Pafféry Lajos. 

GyógySzerfá(~ Vállalat, Hajdu megye 

I.: l6j2. sz. gyógytár, Debrecen .. Gytár vez.: Miha
lovits Jenő dr.; II.: 16/79._sz. _g)rógytár,_Zsáka. Gytár vez.: 
Vinn'ay IStVán; III.: 16/16. sz ... gyógytár, __ Debrecen. Gytár 
vez. :· Major Lásiló. 

-Gyógyszertár v·állil(at; Szabolcs megye 

l.: 17/33. sz. gyógy!ár, Kisvárda. Gyt-áf- vez. :. Nagy 
László; I-I.: 17/49. Sz. gyógytár, Nyírbátor. __ Gytár vez.: 
DobribáJí Antal; III.: 17/4- sz, gyógytár,Oros. Gytár vez: > 
Török Gyula. 

Gljógyszertár Vállalát, Heves megye 

I.:· 18/25. sz. gyógytár;- Heves. Gytár vez.: Tóth Ján~s; 
11.: 18/10. sz. gyógytár, Eger. Gytát vez.: Szemann Gusttav; 
III.:· . 18/23.- sz. gyógytár, Hatvan. Gytár vez.--: Sperlágh 
JóZsef. 

:Gyógyszertár Vállalat,_ Borsod -megye 

I-: ·l!lf47- s;_ gyógy!Íír, ~iskolc. Gytár vez-; Geszti 
Inire; II.: 19/49. sz. gyógytar, Olas~bsz~a._ Gyt~r _ _vez.~ 
Pataky István; III.: 19/33. sz. gyogytar, Mezokovesd. 

-Gy tár- v ez. : Pesti József. 

(j__e_Uú__o_f-u-k- olvasóink figyelmét, hogy előfizetésük lejártát kiséijék figyelemmel. Ha kell(] időben 
nem-hosszabbítják meg előfizeiésüket, a további -példányok szállttásál-kénytelenek 
Ieszii'nk BESZONTET-Nf. 
Az elmaradt példányok későbbi pó-tlasát biztasítani--u-e-m~~trrd]trk:. 

. , . .. . . . ... . . . l 

A GYOGYSZERESZ 
DOLGOZÖK SZAKSZEliVEZETE GYÖGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Felelős_szerkesztő: Székely Jenő 

Andriska József dr., Faragó Sándo!-, Kádár Tibor· dr., Kedveasy György dr., Király Ilona dr., Kovács 
László dr,, Kun Ferenc, Lig;;a" Viktor, Nógrádi Lászlóné, Végh -Antal dr. 

A mixturák és es~pp~k rendeléSe, adagolása és elkészítése, 
valamint térfogatuk és térfogat szerinti _ adagolásuk egységesÍtése1 

frta: .M . . G. FL E X N E R provizor (Moszkva) 

A folyékony gyógyszeranyagok fonfos helyet 
foglalnak el a gyógyszeranyagok fegyvertárában. 
A mixturák és cseppek az összes vényeknek kb. 
45%-át teszik ki. · Ugyanezeknek. a gyógyszer
alakoknak az adagolása -felettébb tájékoztató. 
Emellett a többigyógyszeralakok (porok, tablelták, 
pilulák, kJ1pok, injekciós oldatok) jelentős mérték
ben szabványosítva vannak és adagolásuk pontos, 
bár egyenkénti százalékos arányuk a vények 
teljességéhez képest nem nagy. __ _-- . 

Ezideig_ valahányszor_ a folyékopy gyágy
szerek minőségének megjavításával. foglalkoztunk, 
a kérdés tanulmányozása során főként arra szorít
kottu11k, hogy az elkészített gyógyszer pontosan 
megfeleljen . az előiratnak · · 

Azt a. kérdést azonban, hogy észszetű-e a 
folyékony gyógyszerálakok felírásának módja, bi~
tosítja-e a pontos adagolhalóságot, világo~ képet 
ad-e. az orvosnak arról, hogy egyszer! bevételre 
mekkora adagot rendelt a betegnek, és _\fan-e 
biztosíték arra, hogy a beteg emellett megha tá

. rozott és pontos adagokat kapjon, ezideig úgy
·. ne!tl tanulmányozták és· egyelőre ezek 
a kérdések nincsenek is véglegesen eldöntve. 

-A· mixturákat és·_ cseppeketje]ef!leg elavult 
,. '·"h'"". szerint írják JeL és· adagol ják. Szakásasan 

rendelt térfogiUnk rendkívül váltakozó, egyáltalán 
nem nyujt .képet a gyógyszeres gyógykezelés 

; ~;~~~~~;~;,~,'m~egnehezíti azok észszerűsítését, szab
'' tömeges előállítását és helyes ada

Ez rendszer oda vezet, hágy az orvos 
Jolvél<onlY gyógyszer_alak_ot.,_ír.Jel, az 

kezeli és hagyományos, 
kézikönyvből vett előiratokat 

desztillált víz és 4-4 g valeriána tinktura, ill. 
sztrichnosz tinktura szerepeL · Adagolás : 3-szpr 
naponta l evőkanállaL Ha megkérdezzük azorvos t, 
mekkora~dagoLszánt a betegnek egyszeri bevé
telre, csak közelítő feleletet tud adni. Ha felté
telesen elfogadjuk, hogy a -mixtur2 térfogata 
208 ml és az evőkanál űrtartalma 15 ml, akkor 
'(papírforma szerint) a következő adagokat számít
hatjuk ki: 

' . 6-.15 
nátriumbromid 208 = 0,43 g; 

--_ . · O 2 >.15 
kedeinfoszfát '20~ = 0,014 g, 

valeriána és sztiichnosz tinktura 
4. 15 

egyenként 208 ~ 0,28 g. 

Figyelembe kell vennünk, hogy az evőkanalak 
űrtartalma különböző szakott lenni (az irodalmi 
ad&fok szerint 15~30 ml), ezért az orvos egyál
talán nem _tudhatja pontosan, hogy valójában 
mekkora folyadék-adagokat vesz be a beteg_ 
Az adagok ugyanis. a következő határok közölt 
ingadozhatnak : náíriumbn1mid .: 0,43~0,86 ?• 
kodeinfoszfát : 0;014~Q,028 g, valeriána es .. 
sztrichnosz tinktura; 0,28c-0,56 ·_g (egyenként). 
Következésképpen az egyes adagok közölt l 00% -os 
eltérések lehetnek Igy tehát az orvos az ilyen 
rendszer következtében kétségben -van aziránt, 
hogf a. bevett gyógyszer mekkora adagja okoz;ta · 
a betegnél az egyik vagy másik hatást_. · 
_ - Alább egy másik példát köz! ünk:· az orvos 
olyan cseppeket ír fel 2, melynek .alkotórészei 
közölt 5,0 g sztrofantusz tinktura, 20,0 g valeriána 
tinktúra. és 4,0. g sztrichnosz Iinktura- szerepel ; 
utasífás: 3-szornaponta 10-15 cseppet. Ha felté
telezzük, hogy a cseppeket-a VIII. kiadású Szoyjet 
Gyógyszerkönyv szerint ml-arányban készítettük 
el, akkor minden egyes tinktura normális nagyságú 
cseppjét véye alapul, kiderül, hogy a beteg egyszeri 
adagban az alábbi táblázatban leltüntetett IDennyi-
ségekét kapta : • 

-~ 2 A venyt (}._D. Aranovi e& professzor orvosok és orvostari-
hallgatók számára írt kézikönyvéből vettem. 
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A készítmény 
megnevezése 

'c~- ~l-.1: gyermek'részére'5ö1Ilf:ben,5~10éves 
részére 100 ml~ben állapí!Su]{ /l11eg.3 

adagokat szinté~ egysé~es térf'?ga,tmei:J)Jyiség~ 
javasoljuk megallapttam, nevezetesen : felnőt, 
részére 15 ml~ben, 5 éven aluli gyermekek 

5 ml~ben, 5~10 éves gyermekek részére 
10 ml~ben.• 

Il~~~~~c~ minden. mixtura, akái gyermek, 
f, részére készül, .l O adagra :van. számítva. 
mixfurák térfogaJáL .ilyrnódon~ .. szabváriyo
és ugyancsak térfogatban szabványosítjuk 

adagolását is, 'akkor az orvos könnyen adhat 
akármilyen pontos adagot és .. csupán· tízzel 

i

~:~ri~a~zt~i~!~~~;~~~~l Igy ha az orvos . egy adagra 0;5 g 
kíván rendelni, 5,0 g-t ír fel, 

~0,4 g~ot szándékozik rend~lnl; :akkor 
például 0,015 g kodeinfószfátot kíván 

.emtnn egy adagra, akkor 0,15 gcotír fel, ha pedig 
l g,os adagot, akkor O, l g~ot. 

Már korábban . rámutattunk, hogy szárnos 
'm•ixlinra összetételének elemzése arra utal;. hógy 
· a beteg a hatóanyagokat egy-egy adagóim nem 
kerek számmal kifejezhető mennyiségben kapja. 

orvos aligha szándékosan rendeLilyen adagokat. 
azon !Jan egyik vagy másik orvos sziikségesnek 

a betegnek0,31 g, 0,43 g st!J,. nátrium- • 
brc>midot vagy más hatóa(!yagot rerid~ljen; ~kkor 

ajánlott · niódszer szerint ehhez' nió.dja vall~ 
kívánt ádágot egyszerűen tízzel megszorozzá; · 

a kívánt anyagből 3, I g~ot, 3,2 g-ot yagy 
g~ot ír feL . · . . . . . .. .· •··. •'·····.: .. ·· ·. , .... y ,· 
Az esetek túlnyomó többségében azonban 

orvosok a. szilárd anyagokatker()k számmal 
kifej<"h>ető rnennyiségben fogják .r'!ndelni, például 

0,5 g-os adagokban, 11mint aporoka t, 
más gyógysieralakok<~t t<!.tídelik. f:n: 

az lesz az eredménye, hogy nagyi11ennyiségű 
e!1vfc,rm>a összefételű mixturát fognak felími,. e~e, 

pedig nemcsakegyenkén t,. hanem S()rozátbim 
eliehet készítepL · . · · · ... , · , .· .... ··. · •...•.. ·,. •·· ... · . 

A »cseppek«. elm~vezéSíi gyóg)nizeralak (éppen 
úgy, mint a· rnixturák), a .jelenlegi tendelésmpd 
mellett rnind összes, térfogati), ínind .a!lag9lása 

C ~:~El;~~~~· határozatlan, ezért.jayasoljtik, hogy térfogat·. szerint szabv4nyosított ,IT\eny-
. és . adagökban rendeljék. A cseppek 

ré,ozéi·e szabványos mennyiségként 40 adagot aján
ha az orvos a betegnek eseppetren{jel, 

szint.<n az egyszeri adagból kell kiindulnia .. Hogy 
orvos· a cseppeket pontosap·a4Jlg<Jlb.ass;l, 'l 

beteg pedig pontosan vehesse be, javasol juk, hogy 
az adagokat ne cseppekben, hanem .a ml. tört 

' nész<eib<eu fejezzük kL . ..• .. . :_ :::~"- · 
Ha például az orvos. a betegnek egyszeri bev é" 
0,3 ml valeriáua tinkturát, ű,J'riJ]szfrqfantns:z; 

3 A illb::tllrá'knak ez .~ különlegeS -szabviny~ 'l~~~iővé·~, 
:tatá~,,~h:oorg~:y eikeiüljük a tévedést _a_ miXttir*_~---·_:k~szolgál~ 

említett adagok kimérésére 3:~ illái:. hf!SZnái~tOS 
~~á>iinkás pohár-szerü··:adagotó·ypoháf --alkalma,z:<\Sát~~:aj_ánljuk, 

nem- kanál-beosztással, hanem_ 5; _IQ-· és :lS:_ ml·-jelzésSei.-
5 A cseppek_rés~re 10, 20,_ 30,- 40· ml-.~s _:ö,ssz=es_: mer_myi-

értelemszerűem 0,25; 0,5; ·-0;.75 -és l"ml-es_ adagökat 
.javaS•Jlunk. 
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' tinkturát és O, l ml sztrichriosz tinkturát kíván 
rendelni, akkor ezeket az adagokat egyszerűen 
negyvennel megszorozza és a vényre a következő 
mennyiségeket írja fel : sztrofantusz tinktura 4,1T\l, 
sztrichnosz tinktura 4 ml, valeriána tinktura 12 ml. 

• A gyógyszerből 3-szor naponta 0,5 ml~t kell 
bevenni. \ 

Ha az egyszeri adag csekély, vagyis· 0,25 
ml-nél kevesebb, vagy pedig ennek nem egyszerű 
többszöröse, akkor. célszerű megfelelő mennyiségű 
ízjavító tinkturát (korrigenst) hozzáadni. 

Például az orvos a betegnek egyszeri adagra 
O, l rnl sztrofantusz tinkturát kíván rendelni. 
Ebben az esetben 4 rnl sztrofantusz tinkturát és 
6 ml rnandarin~héj tinkturát ír fel. A gyógyszerből 
3-szor naponta 0,25 ml-t kell bevenni. 

· Nem célszerű a betegnek 0,25 ml-nél kisebb 
adagokat felírni. . Csak egyes ritka. esetekben, 
ha az orvos. valamilyen tinkturát, vagy más 
készítményt tiszta állapotban lát szükségesnek 
rendelni és egy adag 0,25 m!~nél kevesebb ~ 
például egyszeri bevételre .1-2 csepp nitroglicerin 
oldatot - hanyagoljuk el a pontosságat és írjuk 
fel az adagot cseppekben. 

Hogy a beteg a számára előírt adagot valóban 
pontosan mérhesse ki, adagoló pipetta rendszere
sítését javasol juk, négy beosztással, · tievezetesen 
0,25. ; 0,5 ; O, 75 és l ml beosztással. 

Az ilyen ·szabványosítás rnódof nyujt az 
orvosnak, , a gyógyszerésznek a gyógyszertárban 
és. az analitikusnak, hogy könnyen ellen6rizze 
az·. erőshatású szerek adagelását és sok zavart 
küszöböl ki ezen a területen. A gyógyszerrendelést 
újalapokra kell helyezni, melyeknek aza kiinduló 
pontja, hogy nem a megállapodott hagyományok 
vagy tankönyvek és. kézikönyvek alapján kell 
a felírt tel jes mennyiséget . megállapítani, hanern 
észszerűen, tudományosan megalapozott alakban, 
az ad~gokból kiszámítva. 

Csak ilyen körülmények között sikerül elér
nünk, hogy a cseppek adagolása ugyanolyan pontos 
legyen, mint a porok, tabletták és más adagolt 
gyógyszeralakok rendelése. 

Ha az orvos a betegnek hosszabb időtartamra 
kíván cseppeket rendelni, akkor a vényen 1,5-2-
szeres mennyiséget ír fel, ha viszont a ·cseppeket 
rövidebb ideig kell a betegnek szednie, akkor 
a szabványos mennyiség felét, negyedét stb. 
(vagyis 20-10 egyszeri adagot). 

A folyékony gyógyszereket a gyógyszertárak 
csakis súly~térfogatos, módszerrel készítsék, mint 
azt . a Szovjet Állami Gyógyszerkönyv előírja. 

Erre a célra a· gyógyszertárhálózatban. a 
büretta~rendszereket a legrövidebb időn belül 
nil-es beosztású biirettákkal és pipetfákkal kell 
felcserélnic 

Az általunk ajánlott szabvány szerint a mixtu
rák és cseppek ml~enként mindig meghatározott 
mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. 

A .térfogatos adagolás általunk ajánlott egy· 
ségesitése lehetőséget nyujt arra, hogy a folyékony 
gyógyszereket pontosan adagoljuk, és a gyógyszer-
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anyagok következetes adagolási rendszeréhez vezet 
azok felírásától kezdve egészen addig, míg a beteg 
beveszi. Ez, mint már fentebb rámutattunk, 
növeli az egyforma típusú mixturák és ·cseppek 
mennyiségét, ez pedig lehetővé teszi ázok tömeges 
előállítását, valamint sorozatonként való ellen' 
őrzését. 

Ezeket a gyógyszereket a legtöbb esetben 
ugyanolyan rendszer szerint lehet majd elkészí
teni, mint a koncen.trált oldatokat (térfogat alapján; . 
ml-es adagokban), csupán azzal az eltéréssel,' 
hogy. ez utóbbiakat nem kell tovább hígítanL 

A gyógyszereket elkészítésük után megfelelő 
űrtartalmú üvegekbe lehet kiszerelni (idült betegek 

részére az orvos utasítása szerint egy' ÜV<e!!b•en 
kétszeres, háromszoros vagy többszörös 
ségű gyógyszert lehet kiadni). ' 

Ebben a rendszerben nagyon ritkán 
találkozni szakatlan mixtura- és 
Ezek elkészítése sem jelent azonban semmi 
séget a ml-re be.osztott büretták és pipetták SP<'it-., 

ségéveL 
Azokban a gyógyszert-árakban, ahol 

rendszer· nincs, az ilyen · gyógyszerek véJw,;ze;ríFc 
elkészítésére mérőlombikot vagy mérőlJentgeJrt 
használni. 

Fordította : 
Láng Béla dr 

II. Katonaor-vosi 'l'fidományos Értekezlet 

Egészségügyi tudományos életünknek jelentős 
eseménye volt a március harmadika és ötödike 
közölt megtartott háromnapos II. Katonaorvosi 
Tudományos :Értekezlet. A harmadik napon került 
sor. az egészségügyi anyagellátó szakcsoport ülé
sére. A szakcsoport ülésének jelentőségél fokozta·, 
hogy . azon résztvettek. a. legkiválóbb katona-

a rendelőintézeti 
· táratigénybevevő 
állapíthatók meg .. 
gyógyszerész és a O'V·n"'"z.ero•v:irtn 
szakértö mellett ,.,. '"c,fel~nt 

gyógyszerészek, Schu/ek Elemér akadémikus, Takó ~~é~:~:~s~~i!)~~:;j;~~ József dr. miniszterhelyette~, a magyar gyógys?~' 
részet vezetői, a tudományos élet és a gyáripa~ 
kiváló képviselői is. Az ő bevonásukkal tárgyalták A beszámolót élénk vita követte, A felkért 
meg azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek hozzászólók Faragó Sándor, a Gy. K .. főgyógyc 
a katonai eü. anyagellátás kérdésein túlmenően szerésze és Gonda István gyógyszertár-vezető volL 
az egész magyar gyógyszerészet problémái is. Faragó főgyógyszerész úgy látja, hogy sziíkség<os 

·A napirend első pontjaként Csillag Zoltándr. az anyaggazdálkodás és szervezési munka fJv.r\fJ,r-
o. alezredesnek és Szeniniiklósi Péter gyógyszerész' szerész szakkádereinek mielőbbi kiképz~se. 
századosnak, az egészségügy kiváló dolgozójának; jetunióban is· kiilön tanszék foglalkozik a szak'· 
>>A korszerű egészségügyi anyagellátás megszerve: káderek ilyenirányú nevelésével. , . · Az intézeti 
zéséről<< című referálurnát vitatták meg. A beszá-. gyógyszerellátás vonalán, a közelebbi 
moló ismertette a Néphadsereg eü. anyagellátását pedig a polgári lakosság gyóg;yszerszül<ségc~ 
és. tudományos módszerekkel, eredeti statisztikai !etei területén, a szükséges eli5fellté·t.el•ek 
adatok felsorolásával hangsúlyozta, hogy a kat. tése után, a felhasználási . segítségévél 
szerű ellátás megszervezésének alapját csak. a 'lehet kiküszöbölnia tervezés és felhasználás kö:lötti·· 
tudományosan feldolgozott normák képezhetik ellentétet ..• Gonda István beszáinolt . a. vezetése 

Véleményük szerint feltétlenül szükséges ... a alatt áiió gyógyszertároan az anyagnyilván tartás
Szavjetunió tapasztalatai alapján az alábbiak sze-. sal kapcsolatban szerzett .jó tap.asztalatairóL Mind
rinti normák felállítása : ketten hangsúlyozták, hogy. feltétlenül szükséges" 

L Fel kell dolgozni a betegforgalmi(kórházak) nek tartják, hogy ezekkel a kérdésekkel tudomá
és anyagfelhasználási nyilvántartásokat, ami .ter- nyosan foglalkozzanak és erre a . célra 
mészetesen eleve feltételezi, statiszt,kai módsze' tanszéket állítsanak fel, amely elősegíti a vezeitö>' 
rekkel, az egységes nyilvántartási rendszer beveze- gyógyszerész-káderek képzését. 

kell s~Íí;~;-~ · olya:~::rJ~:í~!~~Pfs~á~~:f;~~ben •. _~~:~:;;;:ft}~~; 
legkiválóbb szakemberek bevonásával a . haladó hogy az előadó, nem vette li;Yk~~~:ft~ , 
tudomány szemszögéből, hogy megfelelnek-e azok · a katonai és a polgg;a~·~ r:~i~g~r~;1::~~~~~~t!á.~. 
a magasszínvonalú gyógyító megelőző munka különbséget. Mert a ·~ 
követelményeinek. · csak a g]róg;ys:.,ertárvé:,et>5k tenreit·p, t, ~·r~~;~··· 

3. Ezeket az adatokat mégegyszer felül kell abban a 
vizsgálni a hazai ipar kapacitásainak figyelembe, 
vételével, a tőkés világpiacról való behozatal 
kiküszöbölésének szempontjábóL · 

A normák természetesen csak zsinórmértékül 
szalgálnak a munkához. A mérőszámok a felhasz
nálási területek szerint a kórházi ágylétszamban, 
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kérdésében. Ez a zavar azutá'll a ~ÍÚrsorán 
'·~•h"-'•"-•m felmerül!. Hol az egyik, hol ámásik 
''"'·zrc>L Nagy szerepe volt ebben am1ai<: .. <L.szándék

is, amely e nagy horderejű kérdésben· már 
az értekezleten határozat elfogadását· szor

galm<>zt:L Ezért fogadta el a szakcsoport Tankó 
e ü. miniszteri osztályvezetőnek vegyes bizott-

~'~!At~·~~.ai~'~N;~X~' vonatkozó javaslatát. Ez a 
C nyilván hamarosan megalakul és .. még-

a katonaLés polgári gyógyszerellátás 
összeegyeztetésének lehetőségeit. E:s meg is fogjuk 
találni. A katonai és polgári vonal együttműkö
dését hangsúlyozta záróbeszédében Bata .István 
honvédelmi miniszter is. Mert harc .ez is, ,..,- a 
~~~~~~~:~~; egészségügyi dolgozóival együtt a 
s; építése, a bébi megvédése útján .... 

Az értekezlet további részében Ser~s K_ároly 
hdgy. ~gy úLrepellen§ ell~n\ szer .szintéziséről, 
Pandula Egon őrgy. a hosszabb ideje tároltolajos 
Penicillin-készítmények értékmérési vizsgálatai

. ról, Molnár Imre őrgy. pedig a hosszabb ideje 
kötszerek sterilitási fokáról tartott igen 

értékes beszámolót. · · · 

A beszámolók a gyógyszerészi tudománynak 
rendkívül jelentős és . meglehetösen elhanyagolt 
területéró1 Jnerítették témáikat,. illetve .. végezték 
vizsgálataikat Ez a témakör a 'hosszú tároláss al, 
a csomagolással, szállítással kapcsolatos hatás
érték-változásoknak a területe. Meg kell állapí-

. . . 
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tanunk, hogy bár a kérdéssel a Néphadseregben 
foglalkoztak ilyen formában elsőízben - mégis 
igen jelentős annak polgári vonatkozása is. Az 
a tény, hogy ma, amikor a gyáripar rés.zo"ről 
erőteljes tendencia mutatkozik a lejárati határidők 
lerövidítésére, illetve minél szélesebbkörű kiter
jesztésére, Pandula örgy. vizsgálatai, amelyek 
bebizonyították, hogy helyes eltartás mellett a 
két-három éve tárolt Penicillin (retard) még 
előírásos Oxford egységet tartalmaz - komoly 
népgazdasági megtakarítást jelentenek. Hasonló
képpen a kötszer-vizsgálatok is azt mutatták, 
hogy a bélyesen csomagolt steril kötszer még a 
gyártás után számított 10-15 év mulva sem 
veszti el sterili tását. Ez az a határterület, vé/emé· 
nyünk szerini, ahol a legnagyobb a lehetőség a kőzös 
·'inunkára, és ez az a terület, ahol a helyes cél érdekében 
alkalmazott tudomány fegyverével szánws - ma 
még tisztázatlan területre kell behatolnunk ... 

Szívesen elismerjük, hogy sokat tanultunk 
és új távlatok nyiltak meg előttünk a katonai 
értekezlet meghallgatása után. Most rajtunk a 
sor, hogy a szavjet gyógyszerészetnek azokat 
a• nagy átfogó. tapasztalatait - amelyeket első~ 
sorban a Néphadseregben . dolgozó elvtársaink 
valósítottak meg - valóban átvegyük, és új 
fejlődési korszakot _nyissunk a magyar gyógy
szerészet történelmében. Ezt várjuk a vegyes 
bizottság tárgyalásaitól - és utána személy<:' 
tapasztalatainktól a Szovjetunióban, 

Alk .. loidasó'k,_anddazQfen.~!:l .. f'enobarbitnrálnátrium recepturai 
oldása grógyszeres szirupokban 

1rta: TANA Y ISTVAN dr. 

A . magisztrális ·. recepturában . gyakran. elő
fordul, hogy az orvos a gyógyszereS szinipok, pl. 
a sirupus kalii • guajacolsulfonici hatásértékét ,más 
gyógyszerek ·· hozzáadásával kívánja emelni: Az 
ilyen vények elkészítésére .a Gyk. cs:rk .általános 
utasításokat ad. .. · . '· '·'' -~ 

A receptúráball előforduló :külonboző. össze
tétel ű vények nagy száma nem teszi lehetövé 
a magisztrális gyógyszerkésútés technológiájának 
teljes szabványosítását, m~gis ,aleggyakrabban 
előforduló problémák· Jnegojdá~:\[a .. at: _egységes 
irányelveket kell .. adnunk. 

A 

magas 
oldódá.sát. 

készíthető ~ei úgy, 
e!!·vs?Prííen hozzá,ad_jnk a gyógyszeresüvegbe 
,sziruo h<)Z a ·ren del t alkalqidasót, vagy ami,dazofent. 

a gyógyszerek nehezen oldódnak a tömény 

cukoroldatban. Az amidazofen kb. 80 fokon fel- . 
oldódik ugyan, de az alkaloidasók ilyillódon sem 
vihetők oldalba. Az ilyen szirupos gyógyszerek 
elkészítésénél lehetőleg kerülnünk kell a mele
gítést, mert a hőhatás nem közömbös a szirup 
hatóanyagai, a kálium guajakolszulfonát és a 
narancstinktura arómája · szempontjábóL 

A leggyakrabban előforduló vények előírása 
'! következő : 

l. Rp. Codeini hydrochlorici 

2. Rp. 

centigrammata viginti (0,20) 
Sirupi kalii guajacolsulfonici 

grammata ducenta (200,00) · 
M. f. sol. 
D. S. Naponta 3 X 1 evőkanállal étk. után. 

Codeini hydrochlorici 
centigrammala viginti (0,20) 

Amidazopheni 
grammata quafluor (4,00) 

S!rupi. kalii guajacolsulfonici 
grammata ducenta (200,00) 

M. 1: sol. 
S. D. Naponta 3 X l evőkanállal étk. ptán. 

A közölt vényeket gyógyszerészeti technológiai 
szempontból többféleképpen készíthetjük el, 
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l. A 150 g-os fehér gyógyszeresüvegbef!l€~t 
0,20. g sósavas kodeint rnelegítéss~l 5 g ':'ízben 
feloldunk és hozzáöntjük a rendelt SZ!fupot 
részletekben az üveg tartalmát közben néhány~ 
szor összerá~va. A. Gyk. szerint a sósavas _ kedein 
kb. 25 súlyrész hideg vízben oldódik, tehát 0,20 
g rázogatva 5 g hideg Ví]:ben oldh:üó. M~leg ~íz 
gyorsan és bőségesen oldja. Ernmtt vegezztlk 
rneleg vízben az alkaloidasók oldását. Az oldáshoz 
használt víz rnennyiségét feljegyezzük a vényre,. 

2. Elkészíthető a vény úgyis, hogy gondosan 
eldör:tsöljük a rende}t alk_aloida:ót J?.Orc~l~nrn~zsá~, 
_ban a_ szirup _ kis reszletevel, es dorz:soles kozben 
részletekben hozzáadjuk a rendelt sz1rup nagyob
bik részét. Az ígykészített szuszpénziót előre lernérJ 
gyógyszeres ?ve~be öntjük,_ ~~ a_ dörzscsész~t key~ 
sziruppal . ket-hararnszor atobhtve ._a ~yo~~sz~rt 
kiegészítjük az előírt rnennyiségr_e. U~yan_1gy pru;tk 
el akkor is, ha az. orvos alkalmdason k!Vul arn14,
azofent, vagy kalcillrnacetilszalicilt is rendeL -·•.·-

3. A közölt vények pentos és gyors. elk~zí
tésére jól felhasználhatók a koncentrált .. · félk~z 
szirupok amelyek az előírtnál kevesebb vízzel 
készülnek._ Ebben az esetben a rendelt alkaloida~ót 
és egyéb gyógyszert abban a vízrnennyiségpen 
oldjuk fel amely szükséges a félkész szitupríak 
az előírt Íörnénységre való beállításához. · · · 

Az l. pont alatt leírt készítési mód hib;íj3", 
hogy ilyrnódon felhigítjuk a szirupot, 

A 2. rnóqszer jelentékeny anyag- és idoveszte
séggel . j ár. 

A 3. készítési mód helyes elméleti elgolldolá
son alapszi!, és véleményünk szerint ezen az úton 
kell keresnünk a· probléma megoldását. · 

Korányi M. »A Gyógyszerész« )951. július 
· I,én megjelent 7. számában a koncentrált_szirupgk 
elkészítését recepturai célra olymódon JaYasolja, 
hogy a cukor oldására előírt víz rnennyiségét csijk
kentsük a galenusi készítmény összmennyiségéhez 
rnér!en 10% -kal. Ezáltal a sziruphoz .rende! t 
gyógyszerek oldására. 10% víz áll rendelkeze-
sünkre. · 

Ez ajavaslat akkorlenne ke!·es;dülvihei:ő, 
Gyk: a >>Solutio co11servans« bevezetésével a <Niiir·o

. szerként alkalrnazottszirupok m<lo~:oHlmmull,m 
cukortartalmát 5Ö% ,ra csökkentené. 

ban· hogyezcsak. r ~~r~:~~~~Jf~~~~~·-
az 

g sziruphoz 0,50 g-nál _ nem reni:l~l: 
Az V. Gyk: a ;sirupus kalii_ guajacolsulfomc1 

készítését a következőképpen írja elő: 

75 g rta~arfcstinkturát (Únctura aurantii cönferta) 
75 g Ví.zzel-(aqua -d~stillata) elegyítünk é~ 
7 g talklimm-al {tal cum) 10 percig- razogatunk. 

A folyadékof·_p_aj:>ir<?sti~űrön megszűrjük,- · -~ 
5 g konzerváló oldatot _(solutio conservans) elegyt

tünk hozzá. 
A folyadékban _ . . 

- 15 g porított kálium guaja!<olsz~lfonátot .. .(_kahum 
: ·.-·- · - g'uajacolsulfonicum) oldunk o A folyadékot 

' azután - _ , 
600 g cukorból. (sacchafosllrri) 
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es;::~~iiek~1b~·;é3~5~%~ szeszt tartalmaz. Ilzfá tisztított 
[a nevezte Kedvessy szirupkésií

narartcs!fes1tvény1rrek (tinctura aurantii 
sirupo-r1ak)~ 

tir•d11ra · aurantii pro sirupo~t a követ
llieo<ők<epp<en állítjuk elő : 

500 g töméTiy narancstinkturát _(tindura- aurantii 
conferta) ___ . · _·.:." __ ::.· _ . 

500 g vízzel .(aquadestillata) elegyítünk,_ és 10_-_percig 
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szirup alkalmazásával a következőképpen készít-
j ük el : . 

rázogatunk: _ · __ "' _ -_. __ _- _______ · 
A zavaros 'folyadékboz -w--·perc---nmtva--:_ --_"_":···-- - · 

30--g- talkumot (talcum) a~ullk és 'az· eiegyet,ismé
telten felrázva papirosorr megszűrjük. A.:szüredék 
súly_át higított- szesz_ ·_és_ Víz---_(spii:"(t)lS ·_ -d{llltus 
és aqua destillata) egyenlő aiányú -.key~rékével 
a- szürőpapíron _ maradt . talktif!i_·-- áüJios~sával 

150 g-os fehér gyógyszeres üvegbe rnért 
0,20 g sósavas kodein- és 4 g amidazofen-hez 10 g 
tindura aurantii pro sirupo-t rnérünk. Az üveget 
dugóval lezárjuk, .és vízfürdőn kb. 30-35 fokra 
felmelegítjük (vagy 1-2 percre 35 fokos vízbe 
rnártjuk). Összerázás után tiszta· oldatot kapunk, 
amelyhez 190 g koncentrált szirupot rnérünk. 
Ha a rendelt gyógyszert így készítjük el, akkor 
pontosan, gyorsan és anyagveszteség nélkül dol
gozunk. Hasonlóképpen készítjük el a vényt 
abban az esetben is, ha amidazofen helyett kalcium
acetilszalidlt rendel az orvos. Ez nem egységes 
vegyület és a tindura aurantii pro sirupo-ban 
enyhén rnelegítve csak részben oldódik fel. A fel 
nem oldódott rész azonban olyan finom eloszlású 

·lesz, hogy ha a koncentrált szirupot hozzáadj~~, 

!OOO .g-ra kiegészítjük. · · · · · · · 

A tinctura aurantii confexta sÍíwségf: 0,956 
szá:razrnaradéka: 18%, 

A Jin<::twa .. aur<~ntjL .. pro,s)rupo síirűsége: 
988, szárazmaradéka : 9,5%. · .. _ .. _. _ •. _ · 

Nagyobb forgalmú gyógyszertárak a rni.Htban 
tartottak készletben sirupus kalii .f\Uajatolsulfo' 

készítéséhez a Gyk előírásának megfelelő 
tis;1tított narancstinkturát. Javasol juk, hogy az 

a.· galenusi . __ készitmények !,öziitt tégye 
bi'•atalo>Ssá a tinctura aurantii pro sir)lpo-t 
a fenti előírás szerint.< . _ . . ... _. .. , 

Az V. Gyk. előírása IOOOgsiru~ÜsJ{aüi gÚaja
colsulfonici-hez ex tempore késZítteLll)O gtinctura 
aurafilii pro sirupo-L Elkész~thető a s;>;irHp oly
módon is, hogy 150 g tinctura aurantii pro sirupo 
helyett csak 100 g-thasználunkfe1, és il)'rnó4on · 
950 g koncentrált féligkész szirupot. _nyyrün1c 

. 50 g -tindura aurantii pro .sirupo,t külön ·üyegben 
tárolunk és csak rendeléskór elegyítjük .á .koncenc 
trált . _ _. A Gyk. előírásának megfelelő 
törnérrys·égű súrupo t úgy kapunk, ha_ 5 gtinétura 

•.• ,,wawcu pro sirupo-hoz 95 g,sirupus kálil guajacol-
sulfonid- concentralus-t rnérünk · · · · 

A koncentrált szirup .késiítés:et egy edényben 
anyagveszteség-• nélkül· .a ké\vetkez<í előJrá~ s.zefint 
végezzük: 

6_oQ __ g_ -cukré>t :-: (~.a~é~~(o;surit).- -~~--'~efe~n&.s~f--{{~Ú;I2~:9k 
230 g vízben (aqua desh!lala)c A kb. 50 fokrai<OIJutott 

cukotolda_tban_-- kevergetve· _ felol-(lunl~': ---.--·-._-. _-,: :-- . 
15 ·g. elporitot_t_'_ l;:_;í~iuiri __ ,_._g:uajakols_Z_4!fqn_A_t_üt_=_-_(~alium 

- · guajacolsulfonicum), --:·i;r!ajd_ ·hq:z;~~~_dunk.:-
100 g szirup_- készítéséhe~ ._való ,_na.iancsiin1d_u,r.á_L~ 

. (ti.nctura_ -__ auranJ_i_j_,p;~;-Q_·_.,§\P!-PP7t},:f.s.:'.:~~---'·,,_-.-.---.-- . 
·s g konzerváló oldatot .(solutio ·cqiJ.s~r-vans)i,:A-.sziÍi.t

_po~ vízz~l_(aq~a--~estillata}-_:,-- :jL: .... 
95W·g~ra kiegésií tjúk_:-- _es· sZutj-ü1t:.::- · ___ _. :·--.-::_>: .. _?- -, 
A koncentrált sziru~ készítésév~Il{apcsolatban 

· . · hogy a kálivm g\l>lia}iol§JJllJonát 
elkészített .tömérry cukoroJ.datban 

óvatosan végezzük •. A. teljes 'pld~skeyérgetv,e 
kb. 5-10 perc_alattfejeződik be. A na_ranc~
tinktura és a konzerváló . oldat hö~záadása után 
a lehűl! kb. 50fokra újra. f(ll!flelegítjük 

rnE~le§ge1~~f~g~j~~- Az így készített szinwváltozás 
e ·· Cukorkiválás···tárolás-.-.közben 

. . té!én f~gypont körüli homér-
; sé,kleten ·sem,_ Sűrűsége : · 1,301, ···•·-· ••. _. "" , . · .. · •. 

A bevezetésben kezölt vénieket a J,óncenfrált 

és az elegyet összerázzuk; egyenletes szuszpenzwt 
kapunk. A kész gyógyszert >>Jól felrázandó« jelpes
sei expediáljuk 

A magisztrális recepturábim .előfordul gyakran 
a következő vén y is : 

3. Rp. Codeini hydrochlorici 
Phenobarbituralnatrii 

aa"'centigrammata viginti (0,20) 
Amidazofeni 

'grammata quattuor (4,00) 
Sirupi kalii guajacolsulfollici 

M. f. so. 
grammata ducenta (200,00) 

D. S.- naponta 3Xl evőkanállal étk. után. 

A vény helyes elkészítésénél ügyelnünk kell a 
arra, hogy a "fenobarbih.Írálnátriurn vízben oldva 
lúgosan hidrolizáL A Gyk. s_zerint engedélyezett 
10 g vízben tehát először a sósavas kodeint kell 
feloldanunk, és azután a fenobarbiturálnátriu!l]Pt. · 
Ha az oldás! a leírt sorrendben vízfürdőn végezzük 
enyhe rnelegen (30-35 fokon), akkor tiszta oldatot 
kapunk. A még rneleg oldathoz gyorsan hoz:z;á
mérjük az előírt szirupot. Azért kell gyorsan 

· dolgoznunk, rnert kihűléskor a kissé lúgos oldatból 
a kodeinbázis ragacsos c'-apadék alakjában kiválik. 
Végül az oldathoz hozzáadjuk a porrá dörzsölt 
amidazofent és a szirupot vízfürdőn az amidazofen 
oldódásáig rnelegítjük. A vény elkészítése alka1, · 
rnával, bár a Gyk. .engedélye alapján a gyógyszert 
5% vízzel felhígítjuk, mégsem tudjuk elkerülni 
az amidazofen leírt időrabló oldását. 

·Koncentrált szirup alkalmazásával ez a vény 
iS gyorsan és egyszerűen elkészíthető, 150 g•os 

· fehér gyógyszeres üvegbe bernérjük a 0,20-0,20 g 
. sósavas- kodeint, fenobarbiturálnátriurnot, és a 
4 g arnidazofent, majd hozzárnérünk 10 g tinctura 
aurantii pro sirupo-t, az üveget dugóval lezárjuk 
Az elegyet vízfürdőn kb. 30-35 fokra felme1e• 
gítjük {vagy az üveget 1-2 percre kb. 35 fokos 
vízbe rnártjnk). Osszerázás után tiszta oldatot 
kapunk, amelyhez hozzárnérjük a 190 g koncentrált 
szirupot. 

Az orvosok íz- és étvágyjavítás céljából a 
sirupus hypophosphorosus compositus-hoz is gyak
ran rendelnek narancstinkturát. A recepturai · 
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gyógyszerkészílés egységesitése céljából a hipoc, 
faszfit szirup készítésénél a következő módosítást 
javasoljuk:' 

A Gyk. 1000 g szirup készítésénél 550 g cukrot 
és 340 g vizet ír elő. Elkészíthetjük a szirupot úgyis, 

· hogy csak 290 g vizet használunk fel. Ilymódon 
950 g koncentrált féligkész szirupot nyerünk. Sűrű
sége: 1,329. Az így készített szirup .változás nélkül 
eltartfwtó. · · 

Cukor kikristályosodás nem volt észlelhető 
tárolás közben fagypon t körüli . hőmérsékleten 
sem. 

A koncentrált· szirup kiegészítéséhez 5Ö if 
tinctura aurantii pro sirupo-t, vagy 50 g 35%-os 
szeszt (spiritus bisdilutus-t, spirítus dilutus éS 
aqua deslilla ta aa). alkalmazunk. Az így készített 
koncentrált szirupból .100 g a Gyk. előírásának 
megfelelő töménységű szirupot úgy kapunk, ha 
5 g tinctura aurantii pro sirupo-hoz, vagy 5 g 
35%-os szeszhez 95 g sirupus hypophosphorosus 
compositus concentralus-t mérünk. · 

Hasonló elgondolás alapján készíthető. az 
elixirium thymi compasitum concentratum is, 
amelynek készítéséről későbbi közleményben szán'. 
dékozunk beszámolni. 

Összefoglalás 

A Gyk.-ban hivatalos gyógyszerként 
mazott szirupok hatásértékének emelésére az 
sok gyakran rendelnek alkaloidasót, 
és fenobarbiturálnátriumot. 

A Gyk. előírása szerint az ilyen 
úgy készítjük el, hogy a vízben jóloldódó 
szereket a rendelt szirup 5% -ának megf<,ielo 
vízben oldva adjuk a sziruphoz. 

A Gyk. .·utasítása csak részben oldja meg · 
a gyakorló ·gyógyszerész recepturai problémáit, 
mert a szirupokhoz rendelt amidazőfen mennyisége · 
rendszerint· több, mint amennyi . a Gyk. által 
engedélyezett 5% vízben oldható. Azonkívül ily' 
módon a szirupot feleslegesen felhígít juk. 

Hogy a rendelt 'gyógyszert pontosan az nnm< · 

előírása szerint· készítsük el, a recepturai 
szerkészítés egységesítése. céljából J"""'''li11 

l. A Gyk. -ben hivaJalas szirupok rulwrtart.1l- · 
mának 50% -ra való csökkentését. 

2.· A koncentrált szirupok recepturai alkalma-
zását. · . 

3 . . A finetura aurantii pro sirupo-nak, mint egy-
séges oldószemek bevezetését: · 

Az V. Országos Szakf'elügyelői Értekezlet 

Ez év március 5-én tartotta _meg a_ Gy{Sgysie_ri 
tári Központ az V. Országos Szakfélügyelői. Érte
kezletet. A hároméves multra VJSszatekintő szakfel" 
ügyelői működés úja:bb állomását jéleritette ez-; aZ 
értekezlet Háronl év egy szakma életében nem-nagy 
idő, az elmúlt három év azonban· a magyar_ gyógfr_; 
szerészet-történetében igen jelentős és eredménYek-: 
ben gazdag időszak. Ekkor indult meg 30 év el.mac 
radottsága számos fogyatékossácgánnk felszál11íllása. 
A szakmai mélypontból - amikor nagyrészt gazda,. 
aági és kereskedelmi· tevékenysége alapján ítélték 
meg a gyógyszerészetet ~ ebhen az időszakban :eine.: 
lődött ki igazán. A komoly fej~ődés mellett még 
számos hiányos_ság van, -amelyek kiküszöbötése_ · 
szük.séges a további . fejlődés érdekében. Amikor 
azonbap.. e- -nehézségekét, hiányosságokat- s:z1erllléljűk, 
gondo1junk arra, honnan indu1t el ez a fejlődés. 
Ha egy-egy, a kívánalmaknak még nem megfel'-'lő 
gyógyszertárat látunk, gondoljunk azokra a gy6gy
szertárakra, amelyeket e rövid idő alátt -léteSítet.";_ 
tünk, vagy amelyeket a közebnultbah körsi<erűSl;: 
tettünk és valóban közegészségügyi intézményekké 
emeltünk. A romos elhanyagolt gyógyszertárak 

· lielyeif mi!id több és több ·korszeru gyügyszertar
szoigáija a jobb és gondosabb gyógyszerkészíres 
ügyét. Az új gyógyszertárak mellett az egés20Ségügyi 
követehnényeknek megfelelő szolgálati lakás<:>k 
létesülnek, a budapesti 801, 516, a-_ $ztálinvái'oSi, 
pécsi, ceglédberi;!eli, -békéscsabai-· stb. gyógyszertá
rak kézzelfoghatóan bizonyítják; -hogy hemcsak .üres 
frázis, amikor a fejlődésről beszélünk, hanem Q~ya~ 
valóság, amelyen keresztül mindenki közvet1enül 
_megállapíthatja, mennyit _ fórelitott --anyagiakban is 
a kormányzat_a gyógyszerészet-f-ejlesztésére.- E-fej;..· 
lődéshez közvetiehül kapcsolódik a vállalatok vere-: 
tésében -mutatkozó változás is. Ma. a vállalatvezetés 
döntő terü1ete, a szakmai tevékenySég irányitása és 
elleri.őrzéSe sZakeinberek kezébell van, akik a gyógy-

88 

szerészek mu,nkáját a szakeinber szemével bírál-
ják el. . · 

Ennek a fejlődésnek megfelelőerr a .multtal 
Szemben -e- szakfelügyelői--értekezlet is haládást j~. 
lentett. Az ehnúlt három év alatt a szakfelügyeJPk 
a rájuk bízott gyó,gyszertárak *gazdái« lettek, ' 
ismer.ték azok életét és nehézségeit. Amikor 1 "'"."'' 

ben megvalósult a gyógyszerészek 

sága - hogy a gyógyszeti;árak ·i:~~~J~$~~5;~~~·· ban gy6gyszerészek végezzék -
az út, amelyen a szakfelÜgyelők 

. nehézségek Ieküidése--Után a ·:t~~J!1~~~~E~;~'; isni.er~se alapján kitűnt, hogy 
mind a gyógyszertár, 111ind a 
seiben jártasoknak kell lenniök'; mért csak· n<,úi'-'' 
módontudjákellátni azt a rimnkát, ami reájuk 
Ez- a _féjlőd~s jelentős munkaszápárodást VO:t;lt Iriaga 
után. H u n fa l v i Géza beszámolójából inegtudhat
tuk, hogy e feladatok Iliinél jobb elvégzése érdeké
ben a szakfelügyelők létszámát lénY.,gesen emelték. 
Ma csaknem kétszer. annyi szakfelügyelő igyekszik 
elősegíteni a': gyógyszertárak f~jlesztését, rnint ahá
nyan megkezdték e munkát. Hogy a szakfelügyelők 
'v~alób:ül'' á tétZik- ·a. ·-reájiik""Váró'· 'feladat· fohto.Sságát, 
az lá~ható volt az értekezleten elhangzott-_ Számos 

felszólalásból is. E felszó,;~lás1.io~k~~f;,~~E~f;~~, j a szakfelügyelők vannak 
latban a gyógyszertári ők 
fel híven a gyógyszertár Talán ez _a· ma..: 
gyarázata anriak is, hogy· a· felszóialások egy része--:~ 
gazdasági problémákkal foglalkozott. Ezek a felszó-
1alások megmutatták a fiatal, kezdő ·és az idős 
gyógyszerészek Problémáit és a munk:ael~őeiósztáS 
nehézségeit.-

Felmerült az adm~·;:rn~· s~z~tr;,a~· c~i~ó~~:~~~A~: i kérdése is. A felszólalások és 
ből megállapítható, 

. hetően - szívesebben a 

~·1;~~~:~~t~m~~int az 8.dininiszh-áciÓ'\rai é~---~pen ~ezért 
: szakmai feladatok teljesítése!Wr na-

,,. ,,v oe bb tehernek_ érzik az admi~sztráé~ót., '_ 

A szakmai kívánalmak előtérbekerülésevetette 
aw!,at a hiányoaságokat la, amelyek netéZséget 

jelentenek a biztonsó.gosabb és tökéletesebb gyógy
·szerkészítés területén. Ilyen nehézségek a felszere

eszközök hiánya (súly~k, mérlegek;-:-sZitasorOza
stb.), az egységes_ expedícióho:i· s:Zükség~_ anya
(üveg, tégely, dugó st)J.) ,,ellátásál>an mutatkozó. 

A GYÓGYSZERtSZ 

részek analitikai készsége vitathatatlanul fölötte áll 
az idősebb, a vizsgálatoktól már régebben elszakadt 
gyógyszerészek tudásának. De hiányzik a szakmai 
tapasztalatuk, a gyógyszertárakat áttekinteni .tudó 
készségük. Megfelelő gyakorlat hiányában adott 
esetben nem tudják a gy~korló gyógysrerész szemé.,.. 
vel nézni a gyógyszertár minden problémáját. A jó 
szakfelügyelőnek pedig nemcsak a kémiai analitikai 
műveleteket kell pontosan elvégeznie, nemcsak el-. 

rendszertelenség. Hiányosság, hogy egyes alapanya- • 
gok nem kaphatók megfelelő minőséghen (pl. bór- \ 
·sav, réwzulfát, cinkoxid stb;) .. E nehézségek kikü. 
szöbölése érdekében töbhen felvetétték az· import 
1ehetőségét, il). az OMKER keretén belül 7 esetleg 
attól függetlenül is- egy központi; kizái.óklg gy6gy
szertári felszerelésekkel foglalkow raktár ·lkervezé
Eét. Örömmel vette tUdomásul az értekezlet azt a 
bejelentést, hogy a javasolt megoldások megvalósu-

lenőriznie kell a rendeletek helyes betartását, !\fl~ 
nem ·elsősorban t;nácsadója és segítőtársa is kell, 
hogy legyen a gyogyszerésznek. Nagyobb területen 
mozogva, több gyógyszertárat megismerve több ösz
szehasonlítást tud tenni a szakfelügyelő a külön-
böző munkamódszerek közőtt és eZzel elősegitheti 
a helyes, a jobb gyógyszertári mul)ka szélesebbkörű 
megismerését. E kívánahnak minél johb ellátásához 
a helyes bírálókészség elsajátításához feltétlenül 
szükséges a megfe~lő gyakorlit. 

A szakfelügyelők tapasztalat szerint akkor tud
ják jól ellátni feladatukat, ha nem szakadnak el a 
gyógyszertári gyakorlattá!. Ezt bizonyítja az elmúlt 
influenza-járvány során teljesített gyógyszertári ki
segítő munka. Számos kérdést másképpen bírál el 
az a szakfelügyelő; aki részt is vett a- gyógy~zeÍ'tárl 
murikában és nemcsak ellenőrizte azt. A köZVetlen 
"tapasztalat mindig tágabb és reálisabb bírálóalapot 
teremt az -ellenőrző közeg részére. A gyógyszert~r:.. 
ral_ való szoros kapcsolat biztosításának szükséges-. 
ségében mindenki egyetértett, cmk a megvalósítás 

,módjára vonatkozóan tértek.el a vélemények. 

lás útján vannak. Az OMKERkiilkereskedelmi vál'-
1alatokkOJ tárgyal és az Orvosi Müszer Vállalaton 
belül is folyamatban van egy gyógyszertári részleg 
sz.ervezése. _ · ·<. -
· A gyógyszerészek mWlkája neni inÚldenben 
Iliérhető .le' tisztán statisztikai adatok segitségével. 
N em lehet számszerű ·adatokkal érték:ehii, hogy az 
eikészített gyógyszer hatástani tekintetben is tel
jesen megfelelő-e. E számokban ki nem.f€jezhetö 
job~ gyó!t?':"zerkészítés a]apja.a. IDag;l""]Jl;l;"-zalq:nai 
tudas, az UJ a bO, ·a haladottabb munkamó<lsller. meg-

- ismerése és elsajátítása. Eze11:. a ·területÉill.~'iS_:.-igen 
nagy feladatok várnak a szakfelügyelőkre. A szak.
rtiiú. továbbképzés az. egyik alapja a ·gyógyszerészet 
·további fejlődésének .és megbecsülésének .. .Az V. 
Gyógyszerkönyv. iránymutató és ·felbecsülhetetlen 
segitség a többet és a jobbat tudni vágyó gy6gysze-

. :részek számára; AZ új' -gyógyszerl{_önyv:<-:m~Uett -az 
Acta Ph3rmaceutica Hungari~ -megj-elenése~ jelzi. a 
tudományos gyógyszeréSzet új profilja kialalúilásá~ 
nak kezdetét.. • · . . · . 

·A szakmai tudás· fejleszt-irevei foglalkozó fel
szálalások ~arán a_ szakfelügyelők a saját, ,-a-.;gy()·gy:
:szerészek és ~ ·k~zépk<ider~l_c kép_zkséneJi __ és·- toVábll
képzésének problé~Uáit . ismertették ... A .s2)akfel., 
ügyelők ·továbbképzésének alapja azOKI-ban tör
ténő l hónapos tanulm<lnyi idő, Ennek •keretében ta
nul~y~_zhatják azOkat __ a _ -vizsg~lil.ti-·--_elj3.i'á_s_okat 
amelyek segitségével ellenőrző munkájllkat töké~te~ 
sithetik. Felmerült azonban annak _·SzükSégessége is, 
hogy a. kémiai _és. t;yógyszer~szeti·_ ismeretek niellett 
.az üzemgazdasági problémakat isJobban <>lffijáutsak: 
A szervez_ett továbbképzésén túl ?-z-egy_énejlkénti ta
nulás is_ szükséges; _mert csak- ilymód{)~----·-tudnak ·a 
szakfelügyelők irányítólag közreműködni a.gyógy
szertári dolgozók. továbbképiéSéheh:."Ai:.'V;:Gyógy~. 
szerkönyv ·megjelenéséVel éS hatálYbiJ.Iepes:év€1-igell 

·komoly feladatokvárnak még a gyógyszerészekre. A 
feladatok · megoldásaban a siakfel(ig;f<ilö]<}:ll!J<: k:ell a 
legtöbb segitséget nyújtahiok. Ezért foritos, hogy 
megfelelő- módon éS időb'en megi:srílerhes,séJ{-.silkfel:O. 
ügyelőink, nemcsalt _:bet{í_ szerint, a-_ :gj_Ogy_szerköriy{t: 
rendelkezéseit, hanem- anilak Szellenief iS:_."Eeliri.erüli: 
annak szü.kség€ssége, -hogy _a-gyógyszerk_öi;iyVbÖl_egy 
rövidebb, a fontos tudnivalókat kiemelő tájékoztatót 
kellene- ~észíteni éS azt a_ köZ Siániára ·ho'Ziáfér:he-teririi. . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . ' " ' " 

A szaJ;::felügyelői feladatok körvonalaZása során 
febnerült a szakfelügyelők utárlpótlásáná.k .nehéz
sége. Az egyetemről nem régen, klkerült ;gyógysze-

A hozzászólások mérlegelése azt mutatja, -hogy 
a helyes megoldásnak aikalmazkodnia kell az adottc 
ságokhoz. Hosszabb és nagyobb gyógyszertári ta

. pasztalattal rendelkező szakfelügyelők rövidebb idl5 
alatt is alkalmazni tudják az új niunkamódszerek 
adta lehetőségeket. A kevesebb gyakőrlattai rendel" 
kezők s.zámára ugyanakkor hosszabb időre van 
szükaég. 

A IDrógyszerBszek számára á iovábbképzé~ ed
digi módszerét általában helyesnek tartották, Fel
niérilit azönba:n a konferencia-vezetőknek a rrios
taninál mélyebl:> és szélesebb látókört biztosító elő
készítésének sz-ilkségessége. A jövőbeni_ ~f0v<3.bbké:P- . 
· zés alapjának - csaknem egyöntetű megállapítáS 
szerint - feltétlenül az V. Gyógyszerkönyvnek kell 

·lennie. 
A gyógyszerészek munkájáhan igen nagy segít.. 

séget jelentenek a jólképzett technikák. Ennek meg
felelően az értekezlet számos felszólalása foglalko

.· zott a technika-kérdéssel, nágyrészrt a ne:rrirége:rl 
1p-egtartott miniSztériumi sZakoktatási konferericiá 
anyagának figyelembevételével. 

A továbbképzésen túl febnerült az ·egyetemi 
gyógyszerészképzés szükséges reformja is. Az újon

·nan kikerülő gyógyszerészek sajnos nem mindenben 
'váltották be a hozzájuk fűzött reményeket és első
sorban gyakorlatukban mutatkoztak hiányosságok. 
E hiányosságok megs~üntetése érdekében vetődött 
fel az esetleges reform szükségessége. 

A szakfelügyelők egyik fontos feladata a 
, munkaversenyekben való aktív részv-étel A szak
. felügyelők lelkiismeretes munkájukkal i~en nagy 
méctékben hozzájárultak a már második éve-orszá..: 
gosan beindított m~nkamegjavító-mozgalom ered..:. 
ményességéhez is. A vállalati munk:aversenyek szer
vezésében és irányításában is szép és komoly felada~ 
tok várilak. a szakfelügyelőkre. 

A szakfelügyel()i értekezlet nagy részét foglalta 
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le az a vita, amely az Országos Kö~g§(lri~ 
tézet képviselőjének azon bejelentéSe nyomán fejlő
dött. ki, .. amely szerint a gyógyszerkülönlegeSségek 
fokozott;>bb ellenőrzése érdekében a szakfelügyelő
ket is bevonják e munkába. Mint mondotta, enriek 
célja a;o volna, hogy· a gyógys«erkülönlegességek 
tárolása alatt bekövetkező elváltozásokat minél s-Zé:. 
lesebb körben fel lehessen fedni. A szakfelügyelölf 
feladata lenne, hogy az OKI által megadott ,;;z'elnc 

·pontok szerint organoleptikusan ellenőriZZék _·a dé
centrumokban levő gyógyszerkiilönlegességelúit és 
a;o és<Olelt hiányosságokat jelentsék az Intézetnek A 
szakfelügyelők e feladatban valóban szakmai tneg
bizatást láttak és éppen ezért örömmel foga<:!ták 
azt, csupán a kivitelezés módjára vonatkozóan·m~ 

· rültek fel aggályok. úgy vélték, hogy a negyedév,en
kénti, gyártási soroza tonkén ti és _-az- Ö:$zeS __ készJt-:
ményekre kiterjedő vizsgálat olyan nagyméretű 
megterhelést jelentene, amelyet a jelenlegi felada~ 
tok mellett telj es lelkiismeretességgel nem lehetne 
elvégezni. Szükségesnek tartották, hogy az. ellen-' 
őizést, annak országos bevezetése előtt megfelelőeri 
próbálják ki. Az ellenŐrzés helyes elvégzése érdeké-, 
ben szükségesnek tartják egy olyan útmutató össze:. 
állítását, amely feltüntetné a jó készítményék %ne 
tos leírását ... E illegbizatás is mutatja,--hogy a 'sZak.:: 
felügyelők nem zárkózhatnak el kizárólagosan csaJ< 
a gyógysnervizsgáló tevékenységben, hanem .tlldác 
sukkal és . bíráló készségükkel a. gyógyszerelláUis 

· minden terén hozzá keUjárulniok a jobb. ellátás• 
hoz. . . . .. . · . · .. · · · ' 

k Gyógyszertári. Központ igazgatója összefog
lalva az értekezlet anyagát megállapította: az V. Or7 
szágos Szakfelügyelői .ÉrteJ<ezlet harcos s kritikai 
készségben gazdag megbeszélés volt. Azok; a!<iJ< 
'réSZtvettek ezen __ az értekeZleten,- útmutatást kapt~lt 

\ - ' . 

A keményÍtett zsírok és gyógtszerészi gyakorlati alkalmazasuk 

· Az olajok keményítésének lényege az, . \Jogy 
alkalmas katalizátorok jelenlétében magas hőn és 
nyomáson, a kettős . kötéseket : hidrogén-gázzaJ 
telítve, folyékony halmazállapotú olajból a telítés 
fokától függően, · kenőcsállományú, vagy szilárd 
zsírt kapunk. A telítellenséget jellemzi az, hogy a 
szénláncban a siénnek nincs min den vegyértéke 
hidrogénnel lekötve, hanem. két"szomszédos széti' 
atom közölt kettős kötés alakul kL Azegészvegyü
let · stabilitása szempontjából '! kettős kötésnek 
.általában gyengítő hatása van. Eppen ez a magya
rázata annak; hogy a telítetlen vegyüJetek gyakr?n 
reakcióképeseb bek, könnyebben alakíthatók. és 
k.Onnyebben szétesnek, mint a telítettek A· telítet, 

····len··· karbór!Savíüfk ··egyik~Iégfanfüsabo "képviSelOle 
az olajsav, mely egy kettős .kötést tartalmaz 
(C"3H17COOH). Az olajsav katalitikus hidr()génezé
sével a kettős kötést telítjük és sztearinsav kelet
kezik. A hidrogén addiciója a telítetlen zsírsavak 
kettős kötésére a következő : · 

+H
2 

olaj sa;: CH3-(CH2),-CH = CH-(CH2),COOH 
szteannsav: CH3(CH2),CH2-CH.-{CH2),COOH 

Mint a képletből kivehető, az olajsav rriolekulá, 
súlya két hidrogén,atommal megnövekedett, mely, 
nek következménye az olvadás; illetve a forráspont 
emelkedése és az így keletkezett magasabbrendű 
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vegyületekmár szilárd halmazállapotúak (Sz;le11rÍ11- : 
sav.) Az emelkedő olvadásponttal a 

lárdsága .és·~~~\~:;~~~~:~~:;;lt·~s~1~,:i•~~~~~J~~:~~~~~;. lesen egy 
több kettős kötés is 
bizonyos fokozatai va11n2tK 
kig kell keményíteni, az unuu.tg 
milyen célra használják 
tulajdonságai vannak a készítendő 
az étkezési célra szolgáló 
teljeseÍJ keményítve, de már a 
pót11nyag igen .. A 
alkatrész átszik 
a hi 
hogy a 
a lehető 
ugyanis a 
folyásolják. A. 
függésben van 
ségén kívül, a 

másával és a ~ő~:~~~~~il~!, viszonyok mellett a legkedvezőbb 
170~180°. A hazai olajok közül főleg a 
forgóolajat szakták ·keményíteni, mely fc•hér·'
színű, jól ·finomítható zsírt ad. Ugyancsak 
keményítbelő a repceolaj és a tökmagolaj 

A keményített zsírokat gyakorlátilag 

ban be, 
melyet . . gyógyszerészi szemporitból meg-
vizsgáltam. Előszöris a különböző· móaon való 
kúpkészítés (kiöntéssel, gyúrással, sájtolássál) és 

. annak felhasználhatósága, másodszor p~dig; hogy 
alkalmazható-e kenqcsalapaüyagnak?,·.· J\Nizsgá
landó anyagat erősen zsíros tapintás ú, ·:"darabos, 
a stearinnál fehérebb színűnek táláltám; :VJ~ben, 
benzolban, alkoholban nem, éterbe~; ]Je,J~i~ben 
kloroformban jól oldódik.. Savszáma •1; jí'eroxid: 
száma 6, olvadáspontja .35" C; lqistály()sQdási 

·pontja 32° C.. A sayszám, olyadás.ckristályospdásc 
pont meghatá~ozás a Ph, Hg. IV. szetini fört,ént. 
Tekintettel arra, hogy a keményített ;zsírokavaso
dásra .hajlamosak, meghatároztamannak peroxid
számát is; ami a bomlottság. mérté~étje]zi; Az 
utóbbi időben forgalomba került y; i. egy olyan 
keményített zsí~féleség is, me1ytiek:lgén:·m:agás 
(30° felett) . volt a peroxidszáma. ):'gyés készít
ményeink, •· pl. amidazofén, rendkívül érzékenyek 
a peroxidra ésennekhatásáraelbomlanak.APOp1lás 
j ele a sárga-szín, . api i tapasztalga tó is volt wagas 
peroxidtartalmú .alapanyagg~l ,·keszülf kúpoknál. 
A meghatározást .·Taffel=~evis ;II.e!Járása sz~rint 
végeztem. l g viisgálandóanyagot 5 inlkloiÓf<(nn
ban feloldottam és 10 ml jégecettel1llegsavanyí· 
tottam és 0,5 ·g porrádörzsölt IQ-t a~ta-m .hozzá. 
A fölös jódat .O, OL. n Na2S20,;.a1 visszám<éftem. 
Az elfogy()tt. ml szania az ava~ságl szárrioLadja. 
A ,vizsgált any~g.peroxid.tartalm<Í.ra .• nézve.QXolt. 

Mindezek .után-.... pro.· .. dosi Ó,3(Lg:aniid8,zÓfén, 
tartalommal különbőző módon k(lpökatk~~ítettem. 
A kiöntéses eljárástkétféle hőmérsélfleterty~eztem: . 
az egyik ai olyadásp()rif. ·felett 35:.qoöp•J<özött;.a 
másik 55--60° C közölt v()lt. Az i[(y.k~zített 
kúpok nem feleltek. meg,. p1ert a maga.sabb.h(imér
sékleten azonnal;._az·álacsonyabbnálkb. 4.. 5 nap 
múlva• megsárgultak.._Azonkívül }iz a!!'gol:lyll.bb 
hőmérsékleten.··. készí tett· kúpl:!knál -a . ,hatóanyag 
egyenletes elosztását sem tudtam biztositani, ami 
egyik legröntősabli alapiéTtétele a \ielyes k~pkeszí~ 
tésnek A. magils .hőmér.sékleten készítetteknél a 
hatóanyag teljesen feloldódott · ...•....•..........•.•.•••.. ·.· .•. 

A kisodrásos eljárásnálaz ainúgyi.s'"a1acs6rty 
olvadáspontú. 13.lap~nyag a kéz melegétó1 igen 14gy 
állományú lett, mely kb. lO.percesállás Jitánjele11- · 
tőserí megkeniényeden és használhafóvá ·vált ·a 
gyógykezelésre .. Az így készített kúpoJ> [1'1~ egy
havi állás utánsem sárguitak meg, .... · ... ··•········· 

Legmegfelelőbb_., •vol t a ·sajtolás·útj an;·yégzett 
kúpkészítés, a kinyomott pálca kis~é lágy állSJ
mányú volt ugxan, cl e 5 percnyi állás );tán meg
keményedett és jól formálható yolt. Szfnváltozást 
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ezen eljárásnál egyhavi tárolás után sem tapasz
taltam. · 

Már a megelőző háború idején és az utána 
következő években is intenzíven foglalkoztak theg
felelő kenőcsalapanyag előállításával, eleinte liii!ön
böző keverékek, később inkább növényi olajok: 
nak kémiai. átváltoztatása útján. Ennek célja a 
nehezen beszerezhető alapanyagok (vazelin, vazeli
num cholesterinatum) pótlása volt. A magyar 
>>Oieokémia« hozott nálunk forgalomba egy kemé

. nyített zsírféleséget, »Veocerit ·S« néven, de rend
kívül. nagy savszáma miatt (138)1 nem használ
hattákSokkal eredményesebb volt'a »Hidroricin« 1 

nevű alapanyag, melyet vazelinnal és cetilalkohol
lal keverve használtak és az ezzel készült bór, cink, 
rezorcinos kenöcsök igen szép és állandó konzisz
tenciájúak voltak. (Savszáma 1.) Vízfelvevő képes
sége 150% volt. Legnagyobb jelentősége a ricinus
olajjal készült keményített zsírnak volt, mely a 
fehér vazelinhez hasonló erősen viszkózus alap
anyag. Op. 83° ·c, savszáma 0,57. Bórsavas kenőcs 
kivételével minden más hatóányaggal igen szép 
rriasszává keverhető. 

A kúpoknál említett keményített zsíriéleséget 
mint kenőcsalapanyagot is kipróbáltam ésmegálla
pítottam, hogy önmagában nem, de számos eset· 
ben (pl. ricinus-olajjal egyenlő mennyiségben meg
ömlesztvej nagyon jól felhasználható. Az alapanyag 
vízfelvevőképessége 10%. Adeps lanae anhydricus 
(10%), oleum ricini (40%), keményített zsír (50%) 
összeolvasztásakor kaptam a legszebb kenőcsalap
anyagot, melynek vízfelvevő képessége 100%, és a 
bőrre kenve gyorsan felszívódott. Oleum helianthi.
vel, vazelinnel, parafin-kenőccsel, glicerinnel egyenlő 

.. mennyiségben összeömlesztve, mint alapanyag nem 
· használható azért, mert a napraforgóolajjal igen 
lágy, szinte folyékony, vazelinnel, parafinkenőccsel 
és glicerinnel enyhén melegítve szép, de kihűlve 
darabos lett. Ugyancsak nem használható a kemé
nyített zsír mint kenőcsalapanyag akkor sem, ha 
az ·oleum helianthi, . vazelin, parafinkenőcs és 
glicerin mennyiségét 20% -ra csökkentetterh. 

Vizsgálatokat végeztein arra vonatkozólag is, 
hogy a_Jeggyakrabban használt hatóanyagokkal 
(5% szaliciisa v, bórsav, cinkoxi d) szemben hogyan 
viselkedik. Ehhez a vizsgálathoz a . gyapjúzsír
tartalmú alapanyagat használtam. Megállapítottam 
azt, hogy szalicilsavval, bórsavval és cinkoxiddal 
igen szépen el dörzsölhető. Vizsgálatomat úgy végez
tem el, hogy 5% -nyí hatóanyagat az enyhén 
melegített alapanyaggal eldörzsöltem és kihűlésig 

· kevertem, majd vékonyan óraüvegre kenve vizsgál
. tam annak egyneműségét. A vizsgálatieredmények 
bebizonyították azt, hogy a forgalomban levő 
keményített zsír mint kenőcsalapanyag önmagában 
nem, de ricinusolajj al, gyapjúzsír-ricinus-olaj keve· 
rékével viszont jól felhasználható. Az utóbbinak 
a. borben való felszívódása lis kitűnő. Vazelinnel, 
glicerinnel, parafinkenőccsel összekeverye mint ke
nőcsalapanyag nem. használható, még akkor sem, 
ha ezek. mennyiségét jelentősen csökkentjük A 
gyapjúzsír-tartalmú alapany'g cinkoxiddal, szaH
eilsavval és jól porított bórsavval eldörzsölhető. 
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, A jó kC?öc_salapanyag fontos, kr!lériurna egy:· Sc h u l ek Elemér kétszeeJr~~e:s,;z~;~~~~z-tl~J~~~ 
reszt, hogy md1fferens legyen, rnasreszt, . hogy. ne; mikus, V é g h Antal ü 
<~vasodjék. Tekintettel arra, 'hogy a keményített M i t t e lm a n n László egészségügyi 
zsírok bizonyos idő rnúlva avasodnak, tehát fel- főelőadó,· H a lm a i János tanszékvezető 
tétlenül meggondolandó rnint kenőcsalapanyagnak Ke d v e ss y György és V i t é z J siván 
való használata. Erre vonatkozólag azonban vizs- dáiusok. 
gálatokat nem végeztem. Ennek a szakmai megbecsülést is jelentő 

Tájékoztatáslll közlörn az általani vizsgárt telésnek fénye azonban azokra is rásugárzik, 
keményített zsírok fizikai és kéiniai állandóit. e hatalmas alkotásban mint munkatársak 
(Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet Bp. 1948) katatlan ügybuzgalommal közreműködtek. Az 

. ~ I:, IL, IlL, IV. jelzés rnind · különböző-· tudomány és a gyógyszergyártás képviselőire, 
VJZsgalatJ anyagpt Jelent tókra, adalgyüjtőkre, az ·Egészségügyi 

uruseg dás - pont mutató Lobbanas .c.gespo11t l 
S- - . l Olva-~ Krist.l . Törés- i' ·i ,., . ·. 

I 0,920 28' C 2! o c !,443 298° c 353' é: 
II 0,923 28°.C 2! 0 c !,446 298° c 350.0 c: 
lll 0,92! 29° c 20° c 1,445 - ·-
IV 0,922 28°C 21°C 1,440 -

l 
Viszko· Sa_v-jÉszter-1 Szappan-j Jód- l El nem szappaho-. 
zitás szam szam :;zam hrórnsz; sodó alkat~ 

tész-_ ; 

I 167,4 ~p 3,00 192,0 !95, 0 53,6 1,0% 
ll 168,1 ep 3,30 !96, 7 200,0 40,6 1,1% 

lll - 3,!0 : !92,9 !96,0 53,0 -
IV - 3,40 . !96,5 200,0 40,6 -

. A sűrűség, olvadás, krislályosodási ponf, ~~v
szarn; szappanszárn, észterszám, jódbrómszám meg' 
határozását a Ph. Hg. IV. előirata szerint, a törés
mutató! az Abbé-féle refraktóméterrel lobbanás
égéspontot a Marcussan-féle készülékkel a visz

. kozitást a therrnosztátos Höppler-viszko;irneterrel 
, 40-45° C végeztern eL Vizsgálaf;:ümból kitűnLa 

kis jódbrórnszárn, a magas viszkozitás, az alacsopy 
olvadás és kristályosodási pont, a többi adatok 
az ugyanakkor vizsgált zsírféleségekkel· köze! meg" 
egyeznek. 

IRODA-LOM. ·obermayer., ·Klára.- disszertációja. 1941. 
Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet. -I. 3Q. old. 16--,---17. -_old .. 
......:.... Kedvessy. GyógyszerviZsgála t. 1,947. II. 270.- old. -

Magay Ferenc dr. 1301-es gyógyszertár 

lt.itün tet és 

A NépköztársaságElnökiTanácsa az V. Magyar 
Gyógyszerkönyv szerkesztéSében végzett kiváló munká
juk elismeréséül _ S c h u l e k Elemér egyeteini tarrár· 
nak a Munka Erdemrendet, V é gh Antal, Ke d
vess y György, Vlté-zlstvan;HalmaiJános 
docenseknek és M i t t e l m a n n L(lszló 

Ez a magas · kormánykitüntetés elsősorban .·az 
r-:- M';'gyar Gyógyszerkönyv értékét és jelentőségél 
btzonydJa. De tgazol ja azt is, hogy ezt a nemcsak 
a gyógyszerészek, hanem az egész gyógyszereftái(y; 
részére készült gyógyszer,kony?!et valójában gyógY
szerészek írták. Gyógyszerészek gyüjtötték össze az 
anyagai, gyógyszerészek kísérleteztek új vizsgálali 
módszerekkel, új eljárásokkal. Igy természetes az is 
hogy ezek a gyógyszerészek a szakma legkiválóbbja!; 
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műszaki dolgozóira, nyomdászokra, 
könyvkötőkre, végső fokon az egész 
az új gyógyszerkönyv birtokában, az 
szerész kapésolilt szüntelen elmélyítésével, 

triényesebben harcolhaiíja~. -~l;·;a~b:b~~~~Ji;;~~;:~~f a jobb gyógyszerelláiásért, a 
gyógyszerkészítésért. A 
teremtéséért. De ebből a 
halálának első évfordulóján 

a Gyógyszerkonyv Allandoó·,g::~~~k,;~~J1:~>ti~~J~~~~~ 
munkatársát is, ·akinek ft 
Schulek professzor emlékezett meg a szt<kS<1jití á!Jril'isí 
számában. 

- Ragett/i 

nyainkba 
tartásával, e 
rendszerű_ táraasztal 
gozó gyógyszerész 
mesebbé teszi és 

Az alábbiakban ~:;J·~~~;;~i~~~M~:~:j~~~;;J~~~i táraaSztal rendszerét és 
tételekkel rendelkezik, 
gyógyszert;!ri dolgozóink a 
mellett. dolgozhassanak és 
hivatásukat. ~ 

Szcikítottunk azzal az év~zázadűs nitá]~~amtód~~~~~:~:;;• 
mely szefint _a vénykészítő-_ gyógyszerés~ 
Bár ilyenirányú törekvések már a multban is 
a recepturában használt' súrek _nagy_ réSzét' 
próbálták elhelyezni,- ezek-azonban 
tékben kielégíteni 'á korszefű rÍiíinka
tetöben beinuütott táraásztaU a békéscsabai l 

J. ábra, Egy munkahely előtt helyetfoglaló pad 
előgördülő üléssel. Méret: l: 30 

üW-mbe. -€s a. rerid~ík~~~ié---:áÍió 
alapján állíthatjuk;- 'hóg};1i1ind~ 

melyeket a·táraaszt3.1lal szemben 
tekinthetjük. okJegerösebb 

, lebonyolítása zökkenőmentesen· történik_ és 
gyógyszertári dolgozóinknak a legjobb-munka~ 

biztosítja. . -- · _ _ __ 

2, ábra. Egy munkahely e/őtthelyetfógl~ó pad 
elgördülő üléssel. Méret: 1:20 _ < 

3-. ábra. -Négy-.inafzka}Jiflyre ie,Pezett _ 
táraasztal-felülnézetből~ ·Méret :- 1 ~-78 o_--

. . 
-A_ fáráaSital pontoS_ adatait_ a benlut~t'Ott.·:ri:t}zokon 

adjuk meg. -A -_táraasztal- a gyógYszert-ár ·-forgalmá_h,oz: yiszo~ 
nyí-tVa- l, 2 --v~gy_. 4--munkahelyes ·:formában:_·ké$zíthetö:-ei.-
Rövid leírása a-következő:-. -- .: ____ ._)_.:· _ _._.-

Felülnézetben· a táraasztal egy félköralak[t'--bem~lY~dés·sel 
ellátoJ-t _asztallap,-__ mely _ eJ~tt_- ~gy ugY!inol_ya~·.:_:f~Ik_ör.al,akú 
hajlításban. levő pad- áU.- A· padori. görgőkön_ inoi:gó _:éS--nöVel~ 
hető- magasSágú rugalmas -támlájú_ ülőkét 'helyeziiirik-·-:.el~ 

, _ -Az asztallapoJ}_a__félköra{akú bemélyítés$el_-p~r4uZ:arnosan 
ívelő polcos állványzat--van-,- mely az asztal :közép_e_-~elé_-kieg'ye
nese·dik. Az állványzatorr _fogi&-- helyet-- -két -·:_.·szekrény--ke.
az_:+. é~.--++ -je:lzett l(észítm~nyek_~'Qefogadásár.!l.~:.-.J~Undkét 
szekr:ényke eltolható redőmlyel és. biztonsági_-zár_'ral·-zárhatóo 
Az _állványzat _polcail]-__ a_ m_a~szt~ális _szerek- hel-yezlretó'k:_ el. 
A hájlítható karú Jarnpát- az- -.állVánYZat -óTCfa1áút-~.:v.ag'f~pOF 
caira a Szükségnek megfeieiöe:n álUtjtik .. Ai.<J._SZtalo~_:kóili1ek~ 
torok és kapcsolók szalgálják a--megvil-ágítáS _céljait. 

Az -aszta1Iap9t _tartó 'fész _-az· író<J.Sz·t~o~1JOz _ II.a~~ml,ó_in 
nyert kiképzést. Baloldalt- van a. fiókos:-· ré-sz;-· .11z· :a_sZiál
laptól kezdődően -egymá~ aJatt két_ ·fiók~.-.é! __ felsőben·:<!·Jiszta 
törlőruha és dugók, az alsóhan_.a: piszk_os -tör_lőr_iib_á_k_· és·-v:t;ts~ 
eszközök áll-nak,- E fiók· :alatt- __ követJ:CeZnelc:a:-,_siU_lYeSztett- ,__ 
tálcák, rnelyek -kö~ül a szükségnek_megfelelően tiszta;:: ille~ · 
tőleg szeorryes eszközök helyezhetők el.- A táicá~ alja_ eternit~ 
lap- és így _azok illind en nehézség-nélkül tisztítha_tók;_--,.1\_zismer.· 

,_
0
te

11
t
1
e,rttvt• 01tteál1caformalehetővé _teszi,_ hogy_-_ a __ mospgatá.sr~·-_szánt 

ugyanahhan--- -a;--- tákában---:-· vihe_sSék _-·l:c.- nföshgató'~ 
he!yj,;égbe. 

gyógy:szerek- -kiszolgáltatásához- _stUkSéges:<e'dériyzet 
az- aszt-al _jobboldali -al~ó r_észébe~- megfelelő,re~eszekbe!)~tart
ható. __ A rekesZcekre osztott rész után oidalirányb_<ifl-.egy kis-
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ajtós- szekrény ke· a- ritkább an használt finomabb gyÓgyszer
készítő eszközök befogadására szolgál. Tehát itt helyezhető 
el a bougie-gép, a recepturai szita-rostasorozat, ·pilula-gép, 
porosztókészülék _.stb. 
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4._ abra. A faraasztal egy munkahelye előlnézetből. 

Méret: 1:30 
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'-----'----"'' 
A táraasztal egy .munkahelye' felUlnézetből. Méret :- 1:30 

5-. ábra. A táraaszlal egy_ inunkahelye Clőtt heliJetfoglaló 
álloányzat előlnézetből; Méret: 1:30 

q. ábra. A táraaszlal egy mUilkahelye előtt helyetfoglaló 
állványzat felülnézetböl. Méret: 1:30 

Az asztalhip körívü bemélyedés_e- alatt 2~2- fiók ·egymás
alatt a sZign.atúrák, kézirnérlegek, kanalák, olló Sth._ eit ar~ 
tására. szó1gál. 

Az asztallaF eternittel borított. Ezen.áll aZ asztallapba 
erősítve az álLvány ívelésével ellentétes irányban a tára
mérleg. __ Jim~nnyiben több-férálldyes táraasztal beállítása 
szükségeS,~-egyes ~a -fentiekben leírt·---:-- asztalrész.tükörképe 
a. másiknak. Igy_ előnyösen megoldható az- összeeresztésnél 
aZ· is, hogy Maort~gázpalackot helyezhessünk el, melynek 
vezetéke az asztallap alatt v_égighalad és_ az __ asztallapot 
megfelelő .helYeken áttörve g-ázcsapball- -Végződik. E fölött 
egy .. lecsapható ajtólap_ helyezhető el, _mely ___ a·'két gyógy-
szerészi ·munkáhely -között segédkező technika-munkahelye
ként használható; 

A táraásztal legnagyobb el5nye, hogy azon a rnunka 
kényelmesen végezhető. A- székek l"lgördülése révén bizto~ 
Sítani tudjuk azt, hogy a dolgozó gyógyszerész vagy a tára~ 
mérleggel, vagy pedig -az _állványzattal szemben- helyez
kedik el, ugyanakko'r a fiókokat is és a szekrényeket is kényel
mesen · elérhe"ti. A technika asztalának szemmel tartásával 
a felügyelet ínelletti munka is 100%·os biztonsággal nyert 
megpldásf; 

(Szerzők a táraasztalt mint rnüszaki újítás-t jelentették be.) 
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Hozzászólás a gyógyszertá .. ~ technológia alapvető problémáihoZ. 
ITta: Pestmegyei- Gyógyszerfái Vállalat szakfelügyelőinek munkaközössége 

Népgazdaságunknak aligha van még egy olyan 
munkaterülete, .ahol az elmult idő alatt annyira 
keveset fejlődött volna a technológia és oly kevec 
set javult volna a technikai munkamódszer, 
mint recepturai vonatkozásban a gyakorlati.gyógy" 
szerészet A kapitalista mult reánk maradt örök: 
ségét ezen a vonalon még nem számoltuk. feL 

Amíg az iparban, a mezőgazdaságban néhány 
év alatt eddig ismeretlen gépóriások vették át 
az ember fizikai munkájának tekintélyes részét, 
addig a gyógyszertári recepturai munka. m,in4 
eszközeiben, mindmunkamódszereiben alig külög, 
bözik az 50-60 év előtti munkától és munka.
módszerektőL A gyógyítás tudománya i~ .óriási 
léptekkel halad előre - gondoljunk az antibioti, 
kumokra, vitamlnokra; hormonokra ~ csak egy 

• területen lassú a haladás : a legszorosabban vett 
gyógyszerészi munkánál : a niindennapi recep. 
turánáL · 

Országunk gyorsütemű. fejlődésének 111eg; 
[elelően minden munkaterületen jelentősen meg' 
növekeiltek a feladatok s ez alól a gyógyszertárak 
sem kivételek. Az iparban a technikai vívmány<)k\ 
az új, fejlettebb munkamódszerek, a nagyarányú 
beruházások biztosítják a kapacitás emelkedését, 
a kereskedelemben a profiloZások és átszervezések 
mellett a hálózati Iétszám szükségletnek meg. 
felelő.emelése biztosítja az egyre fokozódó igények• 
nek az adott lehetőségek közötti maximális kielé
gítését A mi munkaterületünkön a. megnöv~
kedett feladatokkal távolról sem arányos létszá111; 
mal,. beruházási kerettel, változatlan, 50-60 .éves 
munkaeszközökkel, .sok esetbewmég ezen munka, 
eszközöknek. is állandó hiányával küszködve kell 
ellátnunk áz évenként szinfé törvényszerűen nöyec 
kedő feladatokat. Súlyos hibát követnénk elazün
ban, ha a hiányosságak · feltárásakor elsiklatiá~k 
az eddig elért, helyenként és. egyes területeken 
igen jelentős .·eredmények mellett. Eredményeink 
főhajtóereje, a.· szocialista. egészségügyért in4íhlit 
mozgalom több mint egyéves multra tekint viss~.i!, 
és megállapíthatjuk, azoknál a vállalatoknál, 
ahol. a szervezés át el is b ~ . . 

a 
tári 
minden 
hatáskörükben megvál?Qztassák a sz:1!<rnai 

· ságot, a néha lelkiismeretienségig menií ·pongyola
ságot. 

HálÓZi!ti dolgozóink >>eszközei« azonban Oizo
nyos !okig igen korlátozottak. Vannak öntevékeny, 
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nagy kézügyességgel és 

kező kartársak, akik ~~~~~~;1ak~~,~~1~ foglalkoznak egyszerű házi eszközökkel 
előírásos'savszekrény, exszikkátor stb. 
Bs tulajdonképpen ez a· motívum 
kapcsolatban rá szerelnénk !érni mcmclaniv>ilórll 
lényegére. 

A mozgalom továbbvitelének, illetve 
vezetésének legközelebbi állomása, 
feltétele az lenne, ha megadhatnánk- az 
zöket a kifogástalan, m:inden . tekintet ben 
felelő, magasszínvonalú technológiai e]íárások 
zéséhez: A vállalatokeszközei ugyanis ez idő 
igen korlátozottak. A fellelhető eszközöket 
a lehetőségek legvégső határáig 
és így felettes hatóságaink feladata lenne a tmrábbL 
és főleg korszerű recepturai. eszközök 
gyártásának lehetűvé tétele, illetve az 
szükséges anyag é~ kapacitás, valamin! pénzü!('yi 
fedezet· biztosítása. A szakfelűgyelői re:nd<olet 
sitása értelmében minden évben 

részletes, a rt~~z,,~:l~t~~~~~~a~:a dezésein a f, 
kazólag is olyan·jegyzőkönyvet ve:sziitnk 
nelr összesítése statisztikaszerűen 
zatunk ilyen irányú ellátottságát. Ezen 
a számok tükrében feltárja azokat a 
ságokat, amelyek a gyógyszertári 
. vonalának emelése tekintetében a fejlődés atS.Jm<<< 
lyát jelenfik. 

Látszólag csekély jelegtőségű, de a. széórvii' 
nyosan még ma is előforduló konzervatív g~~~~~~';, 
szerrendelés kielégítésének elmaradhatatlan ,., 
a jó manuális. Bára felvilágosító munnk~a~~é:s~:s~::i!'!i 
körű társádalombiztosítás · ir 
a kereső· be'teg.eke:t, 

n~~t:~~:~~~~ jelent k történő 

megfelelőnek 11lo11dhaló. · 
mérleg ügye is kei:lve:Zői~rí 

Ugyancsak óriási ·hiányt f~~~6t9Irii ~ §~irtilek-
gőzfazék sorozatgyártása, mertj{öztudomású, 

1~~~~~2;~~ szabálytalanul történt évtizedekén át 
és forrázatok készítése. · .•. : .. : - .. -

Hasonló a helyzet a porok szitálá~áJ illetően. 
IV. Gyógyszerkönyvünk előírta minden 10 g'on 
felüli porkeverék · átszitálása t: Ha-ezt··ll túlzott 
szigorúságot az V .. Gyógyszerkönyv TOO. g-ra 
enyhítette is, biztosak vagyunk, hogy:ha rr1inden 
!árán ott . lesz ~z előírt recepturat szitasorozat, 
betegeink sokkal finomabb és egyenlet;,se)Jií por
keverékeket · kapnak. A laborált ke!l(íc;s§KJmmo
genizálatlan volta, göbössége is minden biZürtnyal 
eltűnne, ha gondoskodás··.történik ,a· külj)!lhöző, 
előírt méretű és anyagú, megfelelő<fonal!cözű 

la bora tóriumi sz i tasorazatok .: pótlásáróg .. ,, •. ·····,•·.· .: •: 
Rétségtelen eredmény, hogy pilulagép .már 

minden gyógyszertárunkban yan. A kúpok .• ~!ké
szítéséhez legjobban használható líóugie;pré)> azon" 
ban sok gyógyszertárunkban. hiányzik1 11em is 
beszélve arról, hog)' e munkakörb~!l:használható 
korszerűbb munkaeszköz sehol. nem. Jala!ható. 
Szakmánk újítóiravárna a feladat; hi:)gy }~t. a 
kérdést . ·a · manuális· munka lehető~g; ;:szeí:ihti 
kiküszöbölésével olyan nyugvóponlr'J. juUass~k, 
amely a .higiéniai követelmények (igyei~J!I.oey'éte
lével á . kúpok . hatóahyagtarfalmá!l~l:L hgmogén 
elosztását és.az egyeskúpok előírCméretéFaJeg, 
jobbari biztosítja. . . . .. ··.·-· .... • . .· 

... A porosztá .kártyák.minősé_gi. kifci~aiJ) és 
esetenkénti hiányát illetőleg a poroszlásfia\{ gyak
ran kifogásolt· pontatlanságát ki It;hetne kü~zö
bj)lni a Hunfalvi-féle porosztógép s<:>mzatgyártá-
savaL . ·. -•> .... , ... 

Nagyon sok gyógyszertárban ItopaÚogzÓtt, 
sérül t, .zománcú··. pa tendulával ...• dolg<,>z!lak;.•,··. ,.hely
telenül.felfogotftakarék()SSágb.óLKéls'égte!én:J)ogy 
ezeket az edényeket ne!h kellené elclöbJ1Va!;.kor, 
ha .. intézményesen gondoskodni lehetn~ , á ;s{irült 
zománcú pátenil\]lák újrazománcöztat~sáf:ól, alfl1rtt ·. 
arra már voltakis ~ sajnos sikertelen, próbál
kozások •• A·. }lormálcsepp.ontőj{ álk~lfJ:íi!ZJÍSil ma 
annál sürgetőbb, mert .... a Tinct. Ipe~~cuarha<e 
gyakori· rendelése, . mely szükségessé tes~! a g 
tört részeinek lemérését; ·szabálys~erűercsaknor, 
máicseppentővel oldható meg. · ' ··.·• .•. · .. , .. •····· • .. 

·. A·stet.iJ:oJdátok siűtéséhez a megleléiíl·:mtnő• · 
ségű szűröpapír biztosítása is felsőbb ha!óság;1ink 
feladatw J<;nne .. Az .. e. téren mutatk()zó sz;l!S$z~ríítlen
séget. az emlitett;SdÍufek:féle gÖzf'azék~1CehCÍszere,· 
sítésével meg !~hétne oldáni.. ·· · ......... ·.· ,_ ·/ . . · 

Nem a nehezen kivitelezhető újításokatirárják, 
hálózatunk ·dolgozói, hanem a Gyógyszérköríyvben. 
lefektetett és alapos megfontolás után •§ZÜkséges
nek ítélt felszerelési tárgyakat: . . . .. . . j r .· 
oÍya;aj~~~ysi~';:~~~i~~~J)~~9~1~~~6!t~Lá~~ly!o~~Át~ 
telenek vagyunk ai ipartól álYen[Ii olylln JHUnka
eszközöket is, amelyek semmifele szaJ-1v,anyhoz 
nem igazodnak, sőt gyakran nyilvá!lyalóan nem 
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alkalmasak a kívánt munkafolyamat elvégzésére. Az 
újabban szállított dörzscsészék nagy részének olyan 
az alakja, hogy a dörzscsésze aljának közepe 
magasabb; mint a széle, holott kézenfekvő, hogy 
tökéletes keveredést csak olyan edényben ér_hetünk 
el, melynek alja minimálisan homorú. At kell 
vennünk - mert jobb nincs - olyan spatulákat, 
amélyek nikkelezése gyakran úgy válik le, mint 
a staniolpapír a csokoládéróL E spatulák néme
lyike oly szakszerűtlenül készült, hogy éles széle 
felsértette az azzal dolgozó munkatársunk kezét. 

Hiányosságaink a gyógyszertári laboratóri
umokban még szembeszőköbbek Tizedes mérle
gekkel évekig nem tudtuk ellátni a hálózatot, 
és az utóbbi időben leszállított tétel alkalmatlan 
a gyógyszertári gyakorlatra. A tolósúlyos tizedes. 
mérlegekről beszélünk, amelyek érzékenysége nem 
felel meg céljainknak K:ülönösen éles az ellentét, 
ha látjuk, hogy az élelmiszerkereskedelemben -
nagyon helyesen - szebbnél szebb Berkel-mérle
geket használnak, de ugyanakkor a gyógyszer
táraink egyikében-másikában a Népboltok szíves
ségét kell igénybevenni · leltározás alkalmávaL 
Mert ha egész évben nagy nehézségek árán át is 
hidalta. a gyógyszerész a tizedes mérleg hiányát, 
leltározáskor ez már nem megoldható, Ez a néhány 
kiemeit példa természetesen nem foglalja magá
ban összes hiá11yainkat. Nem beszéltünk a globulus: 
kiöntőkről, az impleáló kanalak hiányáról, dugó
szorítókról stb., stb. 

Tudatában vagyunk annak, hogy még nagyon 
sok tennivaló van hálózatunk fejlesztése, a gyógy
szertárak és a szolgálati lakások helyisége, valamint 
a gyógyszertárak· berendezése terén, ahol a tőkés 
gazdálkodásból ránk maradt évtizedes lemaradást 
kell felszámolni. Egyenértékű azonban a lemaradás 
a gyógyszerészi technológia és ezzel kapcsolatbán 
munkaeszközeink terén. Reméljük, hogy erre a 
területre is ugyanolyan súlyt fognak fektetni 
felsőbb. hatóságaink, mint a hálóza !fejlesztésre, és 
ezzel a . kérdés fontosságának megfelelően elindul 
a megoldás útján, mert a legkorszerűbberr meg
épített és modern berendezéssel ellátott gyógy
szertárban is akadályozni fogja a jó munka elvég
zését a megfelelő múnkaeszközök hiánya. 

Ezúttal is megismétel jük azt a többször 
előadott javaslatunkat, hogy a legsürgősebben 
foglalkozni kell ezen eszközök egyedenkénti meg
tervezésével, a szükséges szabványok kidolgozá
sával, recepturai kisgépek tervezéséveL A Gyógy
szerészeti Kutató Intézetnek - számos más fel
adata mellett - ez kell, hogy egyik főfeladata 
legyen. A mintadarabok elkészülése- és- használ- . 
hatóságuk kipróbálása után a lehetőségek felkuta
tásával a kereskedelmen keresztül az ipar felé 
irányuló kapcsolatok kiépítésével, a megfelelő 
kapacitás megszerzésével egy központi szervet kell 
megbízni. Az már részletkérdés, hogy az az Orvosi 
Műszer Vállalatnak egyik osztálya, vagy a Gyógy
áruértékesítií Vállalatnak egyik részlege legyen-e, 
vagy a Gyógyszertári Központ irányítása alatt 
működő önálló készletező vállalat. Feltétlen(il 
szükséges azonban, hogy ebbe a munkába a hiva-
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tott szakemberekből az erre legalkalmasabbakat 
bevonják, mert ez a legfőbb biztosítéka annak 
hogy használhatatlan munkaeszközök nem fognak 
gyógyszertárainkba kerülni. Ezzel párhuzamosan 
kell, hogy sor kerüljön a különböző javítórész
legek (mérleg, üveges stb.) felállítására. 

Meg kell kezdeni a lemaradás felszámolását 
minél előbb: inkább ma, mint holnap. Bs bizunk 
abban, hogy egészségügyi kormányzatunk, amely 
az utáboi években sok eredményt ért el a gyógy, 
szertári hálóza t szakmai színvonalának emelésé: 
ben, rövid időn belül erre is meg fogja találni 
a kielégítő megoldást. · 

A (/Y AKORLÓ (/YÓC/YSZERÉSZ 
MŰHELYÉBŐL 

~~~~~;~~~~~~~~;~~~!f~~~g~y~:~~~~ ~~ akcióval __ - melyből :mil1d~n-
g~~:~~~[~sz: réSZét-·-...:. oldhatja -·meg- ezt-~- nehéz_ 
p: Tagadhatatlan :e- probléma· komolysága, és -a 

i-asa egyformán érdeke a betegnek, az- orvosnak és a· 
gyógyszerésznek. Az alapos·munkát célzó eljárásnak az orv_osi 
egyetem Gyógyszertani Kollégiumát is be kell- vonni az. __ akr·_; 
cióba,_ hogy az orvosjelöltek mái' ·az egyetetn~n- megfele,l_ő_ 
kioktatást kapjanak a receptírás formai kellékeinek _ _fontos_~ 
ságáról. - _ _ · 

A recept szövegének megóvása érdekében úgy_ vélem, 
célszerű lett volna az utasítás 29. § 2-ik bekezdésében-,--az, 
orvosi bélyegzéSek helyéül is a vény' hátlapját -megjelölni. 
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vénykészítő munkaközösségének cikkét. a A lap márciusi számában olvastam a 80~;-;~es;:~;~~~~~; 
hetö gyógyszerekről. _Az_,ott. leírt bfg_ .olajos 
kenőcs helyes készítési módjár;:r. magam is 
mint a 80l.:sek. De a cikk .-bevezetésében 
gyüjteménnyel kapcsolatb_atí visszaemlékeztem 
nappal előbb készített vényre, ·mely az orvos eredeti ~;]C;;(n<>' 
szerint első próbálkozásra nem sikerült, módosítani 
a hatás elérése érdekébeh az előiratot. -

· Az eredeti vény az alábbi· volt·: 

R p. Ae!hylmorphini hydrochlor. 
Natr. phenylaethylbarb. 
Aquae amygdalar. amar. 

0,50 
0,80 .. 

!0,0 

A keserüma_ndu1avíz __ -átmeneti_ hiáÍJya miatt 
visszaküldtem a vényt az orvosnak. hogy nem tudom elt:i.~;~(' 
teni. Erre _az orvos átjavította olyanformán, hogy lii 
az Aqua.- amygdalarum-ot és helyette ugyanannyi 
destillala-t rendelt. 

Gondolkodóba -

iinllke:,éslre léptem az orvossal- éS -bdeegyezés-éVe(áZ::Ufóbbil 
ki a betegnek.-
módosított- vény a -következő:: 

Rp. Aethylmorphini hydrochlor. 0,50 _ 
Natr. phenylaethylbarb. ' ,, ·· 0,80 
Spirit. di!uti · !0;0 

70 fokos szeszbeiJ nemcsak- a Véilyre iri két ·anyag '"'''"";k tökéletesen, hanem az esétleg ke-Jetkéiö · álkalóida·
sem válik -ki abból, bár ez utóbbinak-_keletkezése

·~~é:b~;:sd\~:; hiszen tudjukj hogy -a sók-- sZeszhen sokkal 
-~ disszociálllak, .mint vízben._ 

*--*---* 

Sűrűn előfórdul nálunk az alábbi pilula~~éily: 

Rp. Ka!ii jodati 0,15 
Sevenali 1,70 
Natrii- nitrosi 3,30 
Ka!ii rhodanati 5,00 
Kalii bromati 25,00 
Ung. glycerini .q. s. ut !. ]. a. pi!. No: Centum 
Det. ad 'vitrum coli lato 

A gyakorlalban kialakult legm~félelöb& és leggyorsabb 
készítési mód az, hogy- a· hatóanyagokat ___ a_-brómkáli -nélkül 
mozsárba összemérjük, má]d 1_: ·g_ _arányban 'kéSz_ült. 'traga
kanta-glicerin _kocsonya mintegy 2,5-:.---3,0- grammjával _sima 
kenőcsállományúvá dörzsöljük: Ekkor- adju~.: hoz~_á·._-a:_ ~r()_m.M 
kálit, amellyel jól összegyúrva -képlék~hy -pilulam8sszá,t 
kapunk~ A kész pilulákat_ steril. bólusszál_,_ kót_isf)ergáljuk: 

Kéki Ervin gyt~r.-Vezelö,'-_M.ezötur 

A 15%-0S TÉ.Rl.TÉS HELYETT 

. átalány bevezetéSéré.:.lör;t_énö· jav-3Slat-.sém--:.~---i:iáCSkÚkunM -
megyei- Qy~ v. _értekezletén' hangzOtt :-:el<elSöízbéiJ; ·- __ éppen 
annak érdekében,_-_ -hogy=._ a gyógyszerészek:, tniflél'- -~3gyobb 
gonddal _végezhessék ·minétr _magasabb_- -színvdt;taiú--.. ::gyógy-
srerkészítési munkájtJkat. _ Ebbe.I) ___ pedig-__ n~~-·.::~gy_, eset beJ] 
akadályozza a gyógyszerészt; a _vények---·!D'{)r~--_megtak;s8Jása', 
a 15% kiszámítása, ___ és :-áhor llincs_ -~qtön .,p_~n-ztáro~i-:á _:pénz 
beszedése; A Gyógyszertári _: Központ _ :_:,igazg~~Qj_a::_. __ iöhbek 
közQtt ·erre a_ problém~r;I __ is __ elvi_jel~nt9ségíi:-.-Yál~l-:~a'dott~ 
amikor ·megállapította, -hogy: e~ ·az_· -út· neitl: jáf~a-tó';_.,Elen-ge:d.:; 
hetetlenül_ szükséges ugyanis, ,hogy- -_a szolgáltatás·. ~r-t~keiése 
a fizetendő-- összeg -_ar-ányában történjék-· Anlisz()ciálisJenne,
ha pl. 20 Ft- és 2 F__j:_értékű- vény·-után-_-is-egységesen~-2+2 
forintot __ térH~ttének, fn-((r.t _így· az _egyik.--dolgozó· I_O%.:·b_an,
a másik 100%-b.an-- egyenJítené ki- a kiadott gyógyszer 
értékét. 

HOZZAsZóLAS A M!XT. SEDATIVA KÉSZITESEHEZ 
ÉS JA VASLAT KÉT FO' NO KÉSZITMÉNY KÉS.ZLET ~ 

BENTARTASARA .. 
- - ' : '- .- '-- -. .- - - --: ":_:--.---.'-

A februári számban ,Kósa tiszafüredi - kartárs::eÜ5ir3fot 
· köZöl. ·a:--Mb:turá_ ·sedativa cOirip. jó elkéSzíté:sere;: ilifiii~-:'íg'y 

tökéletes, szép ._. készítményt:-kap,unk~ de hosszadalmas -:egy, 
kicsit. Ezért az én javaslatom az, hogy ~l_őírá_~ széí-inJ- mérjük 
csak össze a szükséges anyagokat, kiváló, szép .oldat<?t:_-~apUnk, 
csak a sorrend: _betartása a- lényeg. Tehát ~:mérjükJ~_,,:a_ --I_f}, __ g 
vizet,- ezt melegítsük: meg,_: :adjuk- --~o;~_á:; "a' mi:tr··-------p.enz-~ot; 

-az oldódás után a·káldumhipofosi:fitOt; majd 'tökélet~_.OI:rlOdás 
után': a .szeszt és a kalciumbromid()t· _~Fehér~ ':IJely:~es, laza 
szus.zpenziósz~rü_ elegye t: kapunk, ·ameiy·::a:-~sir~':-slnml:.-;~'.tnaj d 
sir. aurantii hozzáadás·a után krist41ytiszta-- _qldatöL·-ered
ményez._ A vizet·_ azért kell melegítenüllk, merfa·:·kálcium~ipo-_ 
foszfii_-hidegen.csak I : 10 -arányban oldódik:_.M?ségesen_~;-' 

A M ixt; _sedatiua _készletb'entartására -az·-alábJjftj3Vá~o1~frt'~ 
a- tOrzsoldatból egy adaghoz · 14P.g-ot. mérün~- -E_z,JO g_:_!J_át_r_Iuin~ 
bromid, 85 g hipofoszfit-;szirup, 50 g víz:_-'A __ ti)bbT:5Q _g_:vjzben'_ 
oldhatjuk a vényerrhozzáírt _egyéb porokat :~-,_Végül_--ildj_uk 

·hozzá az 5 g valeriána -tinktUrát. ·- -_ ---~:_---- _ ·::-
Az- Elix. -kali sulfoguájaco! készle_tbentartáSáfq:-__ ~z-: . .a1ábbi 

előiratot . a 3 g kal. sulfog.-t 87 g vízben oldjuk, 
~frfK~~rdju~.a IO g szeszt fgy_ marad. 60 g.víz;a_-Jelí_r!·pgrok 

··-c és---végül -tidhatjuk- -:hozzá-:·_a:~-sziinpbt~-':Jfeliát-.;_egy 
dó,oisrtoi 100 g törzsoldatot mérhetünk: 

. Geszu-1 mre_ 
!9/47-es gyógyszerfár; Mlskolc 
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C/ Y Ó(/YSZERÉSZTEC HN IKVSOK 
ROVATA 

SZITALAS, RDSTALAS 

A szitálás és rostálás műveletének tárgyalása: 
előtt foglalkozunk magával a szitával és rostávaL 

A sziták nagyon finom minőségű rozsga
mentes fémdrótból, hernyóselyemből vagy más. 
alkalmas műanyagból ; a rosták nikkelezett, ónowtt 
vagy krómowtt acél - rozsdamentes acél ~ vagy 
sárgarézdrótból készülnek. 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv az alábbiakban 
adja meg a sziták és rosták méreteit, jelzéseit 
és a nyert anyag mechanikai minőségét : 

Az I. sz. rosta fonalközti távolsága 6 mm,. 
a fonalak vastagsága 1,2 mm; Az így porított 
anyag jelzése durván aprított (scissa). 

A 'Il: sz. rosta fonalközti távolsága 4 mm, 
a fonalak vastagsága l mm. K özépfinoman aprított 
(conscissa) anyagok mértékét adja meg és awk 
jelzésére swlgál. 

A III. sz. rosta fonalközti távolsága 2 mm, 
a fonalak vastagsága 0,65 mm. Finoman aprított 
(minutim conscissa) anyagok jelzésére szolgál:. 

• A L-III. pont jelzésűek te.hát a rosták. 
Használatosak a drogok aprítási '!okának e!len
őrzésére és a tabletták granulálásához. 

A mindennapi életben gyakrabban haszná'
latosak a sziták, amelyek IV.-VI. jelzésűek,, 

A IV. sz. szita fonalköz ti távolsága O, 75 mm,; 
a fonalak vastagsága 0,30 mm, durva porok (pulv,, 
grossus) jelzésére swlgál. . · 

Az·v. sz. szita fonalközti távolságá~ 0,30 mm,. 
a fonalak .vastagsága 0,18 mm. k középfinom por 
(pulvis subtilis) jelzésére swlgál. A gyakorlatbarr 
ez használatos a legtöbbször. · 

A VI. sz. szita fonalközti távolsága O, 15 mm, 
a fonalak vastagsága 0,09 mm. A finom por (pulvis, 
subtilissimus) jelzésére szolgál. 

Az anyago! szitálás előtt elő kell . készíten L 
PL ha nedves, ki kell szárítani és ha a szárítás 
következtében darabosan összeálló, vagy már 
eredetileg a szitálandó anyag darabos, előbb; 
porcelánmozsárban el dörzsöl j ük és csakígy sz i tál jqk., · 

A IV. M. Gyk. szerint az orvos által 'rendelt 
porkeveréket, ha súlya 10 g-nál több, össze-· 
keverés után szitálni kell. Az V. M. Gyk. csak 
a 100 g-nál nagyobb mennyiségű porokat szitál-
tatja minden esetben kötelezően. Ezen alul q;ak 
akkor, ha az anyag természete azt szükségessé• 
teszi; Pl. összeáll!' göbös, darabos. részek, vagy 
mechanikai szennyezés van benne. Szitálást alkal-
mazunk minden esetben, 'llmikor az anyag szeromel
láthatóan nem homogén. Szitálás után természe-

. tesen az .anyago! ismételten összekeverjük. 
A következökben magáról a szitálás művele-

téről mint technológiai folyamatról szálunk. Igen 
fontos, hogy a szitálásnál lehulló anyago! a szita 
alól időnként eltávolítsuk, mert ha nagyobb · 
mennyiséget szitálunk, a szemecskék felhalmo-
zódnak és ez a munkafolyamatot gátolja. 

Az átszitált anyag szemcséinek nagysága függ: 
a szita lyukméretétől és attól az erőtől, amellyel 
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az átszitálandó anyagra nyomást gyakoroluÍlk, 
]gy előfordul, hogy más lesz a finomsága. annak 
a pornak, amelyet a szita rázogatásávaLnyerünk, 
mint annak, amelyet valamilyen külső eszköz 
(kártya, pisziilius stb.) segítségével szitálunk, ill. 
dörzsölünk át. A rázogatással végzett szitálásnál 
az anyagra csak a nehézségi erő hat. A dörzsöléses 
szitálásnál (beavatkozásos szitálásnál) egy ú. n.' 
eleven erő is hat, amelynek nagysága tetszés 
szerint változtatható. Ilyel).kor fordul elő, hogy. 
a szita . nyílásánál nagyobb szemcse nagyságot 
kényszérítünk át a szitán. Ezen utóbbi szitáló. 
erő fokozásával, vagy annak csökkentésével. az,· 
átszitált anyag mennyiségét és minőségét, azaz 
a szita teljesítését is meg lehet változtatni. Ez 
azonban bizonyos határon túl a minőség sérelme, 
nélkül nem emelhető. Ennélfogva a legkedvezőbb: 
szitálási feltétel egyszerre lehetőleg kevés anyagnak· 
a szitára való helyezése. . 

A szitát mindjg az alsó keretes részénél úgy. 
kell két kézzel megfogni, hogy azt a kézujjak 
tártsák. A szitálást. szabadon lengő mozgássaJ 
végezzük, .. a szi!ának a. k~t hüvelyk~jj , kö;,öttr 
jobbra,bal~a. val o mo:gat;;~aval.. J!f!Yeln! keljar.r~1 
hogy a szlia a testunkhoz ne erJen es a Ieng;o 
mozgást ne a kar, hanem a kéitőizület végezze; 
A nagyon· ferdén tartott szitával nem lehet Jó 
ereaményt elérni, mert a szemesék átesés helyett 
a lejtős . felület irányában .lecsúsznak. Mérsékelt 
lejtésíi. szitafelületen lassú csúsztatássai a szitálá_s 
viszonylag gyorsan.· végezhető. Meg kelljegyezm, 
hogy vízszintesen mozgatott szitán finoma hb anya~ 
got nyerhetünk, triint a ferde feiületen .. Er{ísen 
porlód ó anyagok szitálásához célszerű· dobszitáf 
használni.· .Hasonló elgondolás az ú. ·n, univerzál 
szit~, amelynek nagy előnye, hogy hermetikusan 
zár , és·· kicserélhető betétsorozattal . van e\Iát~;r. 

' Ba rrmnka közben a fonalközök beduguln~, 
akkor az erre a célri! szolgáló kefével a szitát 
kikefélj ük. Igen fontos a szitát minden használat 
után alaposan és gondosan kitisztítani és csak 
teljese~ száraz ,állapotb~n szabad. pormentes h~)Y~~ 
eltenm: Rozsdas ,vagy !degenanyagokmaradel}at 
tartalmazó szitán dolgozni nem szabad. .· .. 

A legcélszerűbb a külöhböJ;ő természetű 
gokhoz kiilön .szitát. használni. Ha azohl:larte:< néln 
lehetsgges, .legalább .két sorozat 
a· belsőleges gyógyszerekhez 
használt . készitmények szitál;iSához, 

használjun]>. Ugyancsak teljesen 
kell használni, ha .bűzös .anyagok szitálása 
sziikségessé. ' 

A rendelkezések .szer1nt a szitálást maradék
talanulel kell végezni. Ez aztjelenti, hogy a szitá~ 
Jáskor át nem ment durvább részeket mozsárban 
eldörzsöljük és utána ismét áh;zitáljuk. Fz! a 
műveletet az anyag teljes átszitálásáig folytatJJj~· 
Sohasem szabad a szitán.marad! durvább ~zern.cs.<OS 
részeket pisztillussal, kártyával vagy egyéb eszköz" 

rendelkező porok szitálását. Ilyen esetben spe,éiál 
szitálófiilke, védőálarc és lehetőleg zárt 
rendszer szükséges. 

A szitálás, illetőleg rostálás 

zéséről a KövetJ,ezőképpen lehet ~~J:fy~fi~~;~~ 
Az aprított, ill. porított drogot az 
utáni következő számú rostával, 
szitáljuk. Az így kapott éo az. előírtnál finomabiJan 
felaprított vagy el porított drog mennyisége 
haladhatja meg az összes anyag 40%-át. 

Az aprítás, porítás, rostálás és szitálás a 
ra!óriumi műveletek egyik fontos alapja. :sa.Jno:3,' 
azonban gyakran nem fordítanak ·erre 
gondot, amilyent a gyógyszerek megbízható 
szítése érdekében ez az alapművelet mf•<'é'rne·: 

melne .. 

SZAKMAl HIRADÓ 

PALYANK ÉS MUNKANK 

zel áterőszakolni, vagy azokat elvetni. . . 
Kiilön gondossággal kell végezni az, e~esz

ségre ártalmas vagy igen nagy festőképesseggel 
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hogy_ ez-- a· inösta?i _-ifl.tézk-edéS_]éíéllfőS-:)·é-P'éS _ min
d<:lg_~zo munka~,. és ~letkörülményeinek 
.. utj~n-, ~ogy UJ-_ erovel_, __ még·--nagyobb 

v~h~s~u~ ~l ,res~_lfn,ke! ~-a __ beteg. :.dolgozók_ :egész
helyrealhtasabol es a vdagbeke _ ha_r:cós megv-édéséből t 

ELOADASOK 

- ~- Cfyör-SOpr?llme,gYei oY: V. máfd~~i;. gy:Óg;k~rlár- _ 
-_: vezetol e:t<:kezl_ete~. V eg h Antal_ d~. egyetemt-~:docf;_nS,---~zeity. 
- mertek mzsgálatok az- V. gyogyszerkötz-yv :sz_eriht«:_Cí_riten 
i <Íő2tdást tartott számos kísérlet. bemutatáSáva]. ·Az-~_eiQadást 

hozzászólás ._köv_ette, ._- cilelynek_;,_Sor4n~,:-.az, __ éf-deklődők 
részletkérdésre· kaptak felvilágosítást.·-~--_< _ ·:·.-,·:::: 

A Vasmegyei- Gyógyszertár VáJlal~_t _ni~_rciU{;·'2r~én 
· Szoll]bathelyen -tartott gyógysz~rtár.veze_tOr éf,tekeil~_tén- Kéd~ 

vessy. György dr., a gyógyszerészeti t_lldomán)r4k-:k8.Tididátusa 
tartott előadást az »V._ Magyar ____ Gyógifszeíkönj;~,:;~ehátiy--

'recepturai vonatkozása« j:Ímmel. Az egyes _.g.yóg~szer_fórmák 
részletes ismertetésénél kitért a szemészet,i és injek:ciós-·oldatok 
készít€sére, a főzetek és-- forráz~tok-új- előirat.aira'._-S_ ·végül 
részletesen szólt a_ kenöcskészítésről.- Az előadó:-.·a-·:gyógy~ 

· szerkönyv egyes elöírásait a hallgatóság :·nagy_- ~:érdeklődése 
mellett gyakorlati példákkal is ~egvilágitotta, -A:nagy:·érdek
Jődést mutatta az_ is, hogy a jelenvoltak-közüL nagyszámban 

fel kérdést_ és száltak: hozzá-.i1Z előadásho·z_; ._\r8lamint 
a gyógyszerkönyvre--vonatkozó egyéb_ részletekh~Z,_---F~lszó~ 
lal tak -többek között- : M é?es ~ Mi~álYJ1éi_.- -- K._jjttet·,: -D~_~őné, 
Papp László, Berta Béla, Tanay lstVán:-d_r.;; _K.ütteL·Dezsö--:dr., 
fraknói Odön, Hodászi Iván, Bencie "Józse.(_ af~. ,c· Horváth 
Dénes dr. · 

VE~SENYKIHIV AS 

~ »A. _ialaeger_szegi.-. -te_chiÚf?usképz?> __ :_:-tahÚlókötLy_ezető}e_.,. és 
hallgatói _a Pártkongresszus tiszteletére- -vállaljUk,-_---hCgy:~·-az 
influenzajárvány: ideje_- 'alatti t~nulmányi ·-kieséStidöre_ -.Pepó.
toljuk _ _-és_ a .vizsgát június végén, -·az: eredetil~/-i~rvezett 
időre -letesszük. ·_. ,c _ , ---- _,-.-

Egyúttal mihd _a na_gyka'niiSai, ._rrií~fr: ?Z--:öfSia,g_.._-töbhi 
. _megyéjébenlevő _t~_chpikuStanfoly~m ,h_a1_lga_tó!t:vers~.nyre_hív~ 

juk a vizsgára időben tötténő:elkészüléséré-és_·annak--Hiniusi 
sik~res _le.tételé:;e~_ 'fes~zük ~z t ·.?z~rt, --Pl~~~- .!is3J~Q_<:~.n::'{_~gy}JJ]~J 
hogy -a_ sz_akkaderek melle llllelóbb kepzett_ _-k§z_épkáQere}<_re 
van szükség a jQbb,- pon,tosabb gyógyszereJJáJás-.-J~.hOnyo~ 
Jítására- ·és__ a_ lelkiismereteseb b· _technikus-munka'- végzé$ére:. 

Iván -Ferenc tant v-ezetői· Ferenczi Istvánqé,-_·pobiibán-
And'!_rné, Koblaska IlQ_1_1a,_(v!_ol!J(_Í_( Mária ___ t_aufoly[t):rl;)la1l_g?:tók.« 

AGYÖGYSZERÉSZ SZAKCSOPORT MEGALAKULÁSA 
BÉKÉS MEGYÉBEN . . . 

-A- budapesti:~~és-- á- :nagyobb -Vidék-i .-vátQso_k~ G)rógiy~Zerési 
Szakcsoportj ai: rgellé büszkén sorakozott Jel a .. :B.ékésm_egyed 
Orvos-Egészségügyi . Szakszervezet Gyógyszerési·>----:Szak:cso
portja, _amely_ már~iu~_ 21·-:én -tartotta -alak-uló ü_l~s§l-::Békés
csabán: A· nagy _érdeklődéssel várt. ·al~kuiO, ülés_e'á' _m-llJdnem 
telje~ ·számban_ megj_elentek- a megye_ gyógyszétésze·i,_- köztük 
a kórházaknál,_intézeteknél dolgozó gyógyszeré5;z_)<:~rtá~sak 
is, összesen 94~en-. _Ezen az ünnepélyes~: üléseJl'-_~résztyet-tek 
az OrVos Szakc&Oport- küldöt_tei, _-Vég{l-. __ Antat 'dr .. :_.-.a_,·:gyógy:
szerészeti tudományok:- kandidátuSa _ es : ~--: _ Szll]{_szerVezet 
Területi ·Bizottságánák titkára. - ,_. ____ -:--:. :_:- _ ~ 

Andriska _József dr., ·pz ()rszágos Szakcsopor t-- főtitkár-a 
ismertette .a Szákc:sopott feladata-a;-_ tnegal~klllás:ámdcjeknlO-.. 
ségét és megadta az irányelveket an'naktovábl?i -mü.ködésé_héz; 
Eiut_~nmegválasztották a vezetősége!;. akik ré~zbert_ á--Szak
csoport-- tudományos- _lllUnkáját; · rész~en -:pedig;:~ S~_-'\lefési---- és 
egyéb tevékenységé~ fogják _irányUanf; ·=]l -OSia,kCSóp.tir_t--kOi~ ·~ 
ponti vezetőségébe:-Sotnagy i.- Qéza _ titkár_on_- -kí_Vül. __ 1JoleSch 
József, Südif Ernő es~- Csajtili. Mik\Os -_kaft~rSá_kaJ-->válaSz-, 
tották, -vidékj __ centrumokb!'1.Il_ Gy~J~t;~,_-_AJ-.ect!Jc;logh;~ 
Ferenc, Vidovszky: István,_ Szarvason. -pedig- Olexik ~ 
László· fogja a- SzakcsoP.'?f~:pfobléJ11áit 

a · reszere. 

A(l'YúGYSZMEs.Z 

eiedményeibői a szó szoros értelmében továbbképezte magát. 
Az előadást követő hozzászólásokból kitűnt az a nagy

fokú tudásvágy, amellyel gyógyszerész kartársaink_a szakma 
tudományos vonalán felsorakoznak és. minden igyekezetükkel 
azon vannak, hogy az itt-ott megmutatkozó elmaradást 
pótolják. ·· 

A SZakcsoport megalakulása kqmoly segítséget ]elent 
nemcsak a szakma tudományos felemelkedése útján, hanem 
azt a _<célt is szolgálja, hogy a gyógyszertári dolgozók jogos 
kívánságait javaslat formájában felterjessze felsőbb fóru
maink elé. Somogyi Géza 

A VASMEGYE:! GYóGYSZERTAR VALLALAT 

(Jyógyizervizsgáló laboraióriuma egyike a legtágasabb, a leg
JObban felszereJt laboratóriumoknak. Ahogyan Küttel D.ezsö 
dr. is .egyike a legkiválóbb, a legeredményesebb munkát 
végző szakfelügyelőknek. A 1aJ;>oratórium kezdettől fogva sike
resen bekapcsolódott a gyógYszerésztovábbképzés és a tech
nikusképzés gyakorlati részébe is. 1 954-ben Szombathelyen 
tíz gyógYszerésszel indult el a továbbképzés, a legjobbak 
közül. fejlődt~k ki a későbbi -·ko~nferencia-vezetők. ___ Ma-
már Szombathelyen és· hat járási székhelyen (Celdöní.Üik, 
Sárvár, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd, Vasvár) rend
szeresen folyik a _ gyakorlattal egybekötött gyógysze
résztovább képzés. Minden konferencián 4-6 részve-

. vöVe!. A járási gyógyszertárak _labnratóriutnait is me_g

. fel;löe·n. felszerelték a gyakorlati oktatás céljára. Az ered~ 
meny fokozatosan megmutatkozik az azonassági vizsgálatok 
igen .jó eredményeiben. Az a_ távlat azonban, ahogyan K,üttel 
dr. elénk táfja a laboratórium jövőjét, új lehetőségeit, iül
szárnyalja az eddigi sikeres működést is: Ma már befejezett 
tény?ek tekinthető, hogy a Gyógyszervizsgáló megka_pja 
!:l kozvetlen_szomszédságában levő helyiségei is - tan
laboratórium céljára. Ez a kibővítés a szakmai vonarat 
nem érte vár_atlariill. Már a könyvtárukafis úgy képeiték ki; 
hogy legalább 2-'---3 pélctányban meglegyén náltik mind_én 
kereseliebb szakkönyv._, Ebben a t_anlabora:tórillmba:n első
sorban tudományos klubéletre akarnak berehdezkedni. 
Úgy képzelik_, hogy--a -gyógyszerésze.k,_-a gyógyszertári dofgo
zók szakmai' otthonuknak tekintik majd ezt a_.he1yet~ ahol 
esténként_ összejönnek és ·megb~szélik pr.oblémáika't.- _ Es 
amit-:- egyedül, munka közben e~etleg nem tudtak mego1d'alii, 
arra ott közösen megtalál ják· a választ. Az a tervük, hogy 
egyszerre hatan~nyolcan tudjanak -dolgozni _a megalakuiéi 
tanlaboratóriumban. Azzal is számolnak, hogy olvasni· iS 
bejárnak majd a kartársak, éppen ezért egy zavartalan 
és- kényelmes--olvasó-Sai'kot is- bé akar:nak-eirE! a célra ren
dezni. Küttel dr. azt mcindta~ hogy rerigeteg ambíció Van 
a gyógyszerészekben, CSfl.k lehetőséget adjunk_ neki_ka fejlő
désre . . . Szombathelyen néhány_ hónap· millva már 'él, 
hat és müködik ·a Vasmegyei Gy. V. tanlaboratóriuma-, 
az olvasósarkokban gyógys-zerészek ülnek, Olvasnak, vita_t~ 
koznak, jegyezgetnek. És a· tanlaboratórium eredeti ·rerídel~ 
tetésén túl útnak indulhat' .-Szombathelyről a gyáködó 
gyógyszerészek országos tapasztalatcseréje. 

úJ GYOOYSZERTAR NYILT MEG 

Budapesten a III. kerületben, a külső Bécsi-úton. 
Az úL 311-es gyógyszertár részére a régi vámház <1$Y 
részét korszerűen -átépítették, berendezték és felszerelték
Az egyszemélyes táraasztal megszerkesztése és berendezéSe 

· utat mulathat _a hasonló típusú gyógyszertárak számára. 
A- gyógyszerész a mérlegen átlátszó üvegfal mögött .. készíH 
a gyógyszereket és lenn középen egy köralakú nyíláson 
adják be a vényt és ugyanott kapják meg a kész gyógy
szert is. Az üvegfaltól jobbra és balia két-netn--átlátszó tész
mögött kis polcokon állnak a leggyakrabban előforduló 
alapanyagok, zárt rekeszekben az- egy- és kétkeresztes 
szerek, és ugyancsak polcokon helyeztek el egyes gyógyszer
különlegességeket, kiszerelt gyógysZerek-et.- -Az egész tára
asztal korszerű berendezésében többízben találkozunk a 
tervező- Szalay Endre kisebb újításaivaL A lefelé léjtő fiók

-ban- elhelyezett tiszta edények, a befelé lejtő fiókba kerülő 
piszkos. edények, az egy ktdccsai lezárható fióksor stb. 

·A -laboratóriumban_ külön helyet kapott a vizsgáló-sarok. 
Néhány __ szék, szőnyeg, faliszőnyeg a kényelmes irodába~, 
színes terítő az- officina várakozó asztalán,· az ablakokban 
virág, otthonoSSá teszik a gy_ógyszeftáJat', amelynek Dreisinge: 
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Károlyné a ·vezetője. Az ünnepélyes rriegnyillükOiáS_öldiől 
·az domborodott ki, hogy a Budapestr Gy. V. enriek -ají~t_i
kának _a létesítésével is bebizonyította, hogy a szodalista 
egészségügy szelleméheil rninden helyen kitárfa_ a_még:·1obb 
gyógyulás lehetőségének ajtaját; ahoLarra a beteg dolgOzók-
nak stükségüJi: van. Nem számítanak nagy forgalOinra, 
csaK a környéken levő, főként téglagyári dolgozók -jobb_ ,és 
gyorsabb gyógyszerellátására. A gyógyszertár_ nyitvatartá
sában is a körieti orvosnak _-a szembeillevő téglagy~ri}end~lé-

. seihez igazodik; 

A GALENUS! LABORATÓRIUMOT 

a korszeiűeri': b"erende~H sZombathelyi köZporiti -~'YOW
szertár két nagy .helyiségében rendezték be. Ezen _a .h_ely~n 
müködik 1954 január óta. Természetesen -itt 'is _meg:-k~Jiett 
.küzdeniök . a: -felsZerelési nehézségekkel.-_ De a iabor~tóritim 
fejlődése mellett tanúskodik, hogy a kezdeti -hárqm· kéS~ít
mél)y·ut_án ina _m~r huszonegy készítményt áJHt !!lő,~" Yas
megyei Gy. V._ termelő üzeme. __ Az ú. n._ :száraz~teremó~n 
ottlétünk alk?.lmával éppen nagyobb. mennyiségll Kalmo
pyrin-tablettát gy ártottak. Említésre és- .~övetésre·méltó, 
hogy tTiég a)ilUlt év decemberében, a galenusi készítJ:nétl_ye_k 
előállításána]$' megkeZdése előtt l egyártották az összes. kéri1~ 
szereket és ~·Vegyszereket. Ez a mennyiség ·iedezi a·· megyei 
győgyszertáfJláló:z;at teljes: szükségletét a beérkező- gjógy
szerek azort{:)'Ssági -vizsgálatának_~eivégzésére, · söt·:_ ezenfelül 
néhány hónapra -még az utánpótláSt-is bi_ztosítják. A Gaien9d 
LaboratóriulJ1 •. amelynek vezetője Thieringer Ágnes,'-a·jöv_öQ~n 
is fela:datá~:a~ tekinti,· hogy -a .gyógyszertárakat-_ ._elláSsa 
a· szükséges ;két:nszerekke1 és_ vegy_sZetekkél- és azpk ·te_r:V:siér.ű 
utánpótlásáról is:- gondoskodjék. -

említett 
Ez 

hogy ne 
elfogadása 
feszültség 
De már előre 
minden olyan 
lását a forgalom 
hozza kapcsolatba . 
ügyrend elmélete és alapjai« címü 
az_ -alábbi megáilapítást: })A vénykészítő 
szabad olyan mödszereket- _és munkamenetet 
amelyeket a kereskedelmi és ipari vállalatoknál 
tóknak tekintünk.« 

Ezért nem könnyü- feladat i gyógyszertári 
· premizálásának -megoldása. Ami területünkön mind a' 
versenynek, mind a premizálásnak egyédül a jó 
munka ·Jehet az alapja. És- ami ézt elősegíti:- a 
_gyógysz~rellátás, az orvos-gyógyszer-ész kapcsolat 
tása és állandó erősítése. ' 

ÜZEMSZERVEZESI PALYAZAT 

A szaksajtó áprilisi számában valóban orszá!;ost;á 
keztünk szélesíteni egy 
Minisztériumból indult ki 

nem 
valóban 
taink 
nak azonban 
jesszen, hanem hogy 
kialakításában. ~De ezt _ úgy 
veilik sem tévesifik szem: --elöl a szaksaitó 

matos tájékoztatásának e1Ssg5:~:e,~J~I~,~~~!~'~fi'~1~iy]~:t: . történ~k, akkor, ez az »~ 

problémát oldott meg, amely. a e~~~~'~!~~~d.'"~~~.~~y; az -eddiginél-is- időszerűbb, országos _j 
ban fog megmutatkozni .. És nem 
jobb gyógyszerel!átás, a magasabb,~-s:ún,,onalú 
k~szítés---:- _e~ iS megerösítheti:harcunkat szc,ciaL!sla !(YJ?, 
szerészetér t. 

amelyben TPihi,,~; ~:et~~i~i~!f!~!~J~l\~1~~~~~~~ György dr.-hoz 
gyógyszerészet fejl.öd<1sé1re1. 
alábbi részt-: -

»Meg~rkezett a 
Gyógyszerész 
ennek- következtében hainar megj 
várern a gyógyszefkörtyvet. is; ·amelyről_ már 
tudok Il- szaklap unkból· (A -pyógyszerész) és a 
képző füzetéből.- Ugy~m_csak A Gyógyszerészből 
kísérem tevékenységél 1 amelyet a_ gyóg)is~efésZi 
ben fejt ki. Majdnem minden hónapban-máS-és 
bukkan. _fel, .hogy. tudásábql· a. gyakorló gy<igyszeJrés;'"k' 
is juttasson. _ -

A-mi szellemi életünk sÓkkal sz'egériyebJ!b>d·le1tci;~~l,rai 
alig hat-szor jelenik meg évente, sokszor ét 

. lonimal. Az -a benyomásom A -GyógyszerésZ 
hogy __ állandóan ~j. aktuális témakörrel jelenik 
stílusb_an, Jegtöbbnyire ~t gyakorlatból 
kitűnő írók tollából, és végül az örvemlet<os, 
és közvetlen 
-között, 
azt látom, 

Nem ha,rvh,atoni 
amelyben 
midön 

kgrzeti o...Vos es a gr6gysz~resz' 
együttműködésének · .. · .. 

gyakorlati jele~'(éisége 

alábbi cikket nem kötvétlenül a szak
~J"~~;;gk;1u~--~~~dték el, hanema Yeszprémmegyei Gy. 
'· hozta felszínre. El. kell ugyanis 

ez a nagy hivatásszeretetteiel· 
i~~~~l~~~y~~~~~~'~'r; nem volt teljesen hiábavaló. 
I a szakfila soraiban sokan 

tollfc,rgatiisttoz és bőségesen van mon-
;io·nh•o ,,,;il nioigálóm voll • az a kezde-

a hallgatás eddigi bezárt 
fé',~j"~;\~~:;;.;~~;~; A Dvorszky József ])ajmás-
k dkkére adott. észrevételek leg-

erről tanúskodnak. Belü100DYosb~ott, 
mankó nélkül. is. jámi, és nem az 

a~l~~~.~~:-~~.~~;;~la~munka, nem a járvány;. nem a g volt az eddigi hallgaiás oka. 
az szakmai· tevékenységre ébresztés 

Gy. V. érdeme. Né\Jány megye, 
megszeevezett levelezgetés révén olyan közel . 

egymáshoz, a legkomolyabb kérdé;lek fel
:vetés,éhE~z és megoldásához, hogy ezután már 
·mtnden kerülő út nélkül megtaláljuk a legnagyobb, 

legeredményesebb nyilvánosságot·: a szaksajtót 
(A szerk.) 

* A· Szecialista EgészségÜgyért-mozgafofii "filé] é~ 
.•7e,tif•n megköveteli, hogy az orvos és gyógyszer'ész 

a teljes együttműködés: Helyi 
a kapcsolat a következőkben 

R:~~~~~~~~~;~e;le·,th~~a~~vonta rendszetesén meg-
'tartol•ltt Megbeszéljük··a··k{oi~ös 

vények, . kábítóvények, 
mint a Penicillin, Insulin, 
stb; rendelet). Az" érte

gyógyszétké;lzletrő]; 
a hiány- és a »Szűk«-cikkekre. 

Irásban közöljük rendszeresen .a Körzeti 
~'flr,oosi Rendelőkkel a. hiánycikkeket,~ majd·•azt is, 

azok már. nem hiánycikkek. Szükség eset én 
orvoso.kkal telefon útján, szól:ian vagy ír~sbah 

a. vényírással kapcsolatos észrevételcin-

eredményeképpen itt . helyben -azt 
megfelelő kápcsalat épült kia gyógy' 
az orvosok között. Nem mondom, 

ezen a téren még nem volna sok javit:nlivaló, 
orvoskattársak .. áltafábanszívesen.Iogadják 

L1Jindé·n kö~ésünket, és néha csupán fel~dékehy- . 
nem veszik azokat figyelembe. · · 

helyesnek tartoma·Yeszprénlmegy.ei 
}véil1v•;zeJ·tár Vállalat .. awn eljárását; !Jögy kör-

megküldi a M.egyéi Tanács Eü: Osztályá
bizonyáranálunk is ·megtörtértik. !ft 

•~'""'"' intézkedésr_e volna szükség. A Megyei 
Eü. Osztálya a kiadott rendeleteket meg 

küldje a Járási Tarrácsok Eü .. Osztályai~ 
biwnyára- megtörténik; de·c5ak késve), 

Tanácsok pedig a fontosabb rendelkezé
közöljék írásb.an az összes rendelőorV()SOkkaL 

Ha ez igy rendszeresen . és idejében megtörténik, 
jobban megrögződik az orvosokban, ,mintha csak 
a gyógyszertár értesíti őket ezekről, ahogyan most 
pl. mi tettük a magisztrálisan rendelhető gyógy-
szerkülönlegességekről. . . ...•.. 

Az orvos-gyógyszerész kapcsolategyik további 
láncszeme, hogy a gyógyszertár mirglig tudja, 

. hogy munkaszüneti napon· melyik orvé>s ügyeletes. 
Ez itt megvan, mert a Központi Orvosi Rendelő 
folyamatosan értesít erről bennünket. 

. · Végül : ami az orvos-gyógyszerész kapcsolatot 
illeti, az helyenként más és más követelmények elé 
állit ja a gyógyszertárak vezetőit. M.ert faluhelyen, .. 
ahol csak egy-két orvos és egy- gyógyszertár van, 
ott a kapcsolatot személyes érintkezéssei is ferm 
lehet tartani. Itt helyben, szerintem, kielégít ő: 
az általam állandóan alkalmazott módszer és hl in-. 
dig az aktuális kérdések döntik el, hogy mikor, 
hogyan kell az együttműködést elmélyíteni. A 
tömeges megbetegedések idején pl. bármilyen kevés 
időnk is volt, gyakran telefonáltunk az orvosoknak, 
a Tanács Eü. osztály vezetőorvosának is. PL hogy 
csak egyet említsek, egyik napról a másikra tel, 
jesen kifogyott a kodein-tabletta, amit azért .nem 
Tendeltem meg sta tim, mert másnapr::t• volt ese- · 
dékes a beütemezett áru·· érkezése. Ertesitenem 
kellett tehát az összes .orvosokat, hogy kodein
tabl. helyett a korlátlanul kapható Hydrocodin-t 
írják. Amennyiben a Vállalat más gyógyszer
táraiban esetleg olyan javaslat adódna, amit mí 
itt fel tudnánk használni a kapcsolatmég teljesebb · 
k/építése érdekében - közöljék velünk. 

Rőmer 'Uijos 
gytár.-vezető, Nagykőrös ... 

SZDCIALISTA 
E({ f:SZSÉC{ ÜC{Yf:RT -MOZC{ALOM 

GYóGYSZERTARI DOLGOZÓK 
A MEZOGAZDASAGERT ! 

A Pestmegyei Gy. v:_ a Ill- Pártkongres$zus tiszteletéte 
indította el a mozgalm.at, amelynek követendő cél-kitű~ 
zéseit, a mozgalomhoz való- csatlakozás érdekében- a Gyógy
szertári Központ minden gyógyszertárvállalathoz eljuttatta. 
A mozgalom célja, hogy pártunk, kormányunk polilikájának 
megvalósítására --a mezögazdaság fejlesztésének vonalán, 
gyógyszertári Polgozóink szaktudásukkal segítségére legyenek 
a mezögazdasági dolgozók egészséges és. bi;donságos munka
feltételeinek kialakításában. _ 

Az l/93. gyógyszertár dolgÜzói vállalják, hogy a török
b,álinti állami gazdaság: 12 Qzemegységének mentöládáit 
rendszeresen felülvizsgálják és kiegészítik. 

Az_- 1/61. gyógyszertár a pátyi gépá!lomás- egészségügyi 
patronálását vállalja . 

Az:. 1/20. _ceglédi. gyógyszertár vezetoje _-fetajárilOtta-
a bánszentmiklósi Micsurin TSZCS és- a: ceglédi: gépállomás 
eü. pa_troná1á§_át-,-az összetett: növényvédelmi szer-ekre vonat-
kozóan ismeretterjesztő- előadás. keretében; 

Az: . .l/41- gyógyszertár dnlgozói a Kongresszus és Május
l ~e tiSzt~ie~ére- felajánlásttkban v-állalják, hogy a helyi- egész
s~gügyi _állandó bizottság·tag.jaival karöltve· a község lak6-
negyedének-2 körzetét leeltenőrziklakás és környezet-higi-énia: 
szemporitjából s a hiányosságok- esetéhen ú{mut;ltást adnakA -

Az 1/48. nagykátai gyógySz.ertár dolgozói vállalfák az 
»Előre TSZCS« eü: pátronMását a -KbriflreSsius tisZtele-tere_-_· 



Tovább:) vállalják, hogy .a gyógyszerhir 
beültétik. . 

. Azl/46. gyógyszertár dolgozói a »Gyó!(yszertári 
a' me~pgazda:ságért«-mozgalom keretében vaJL!allaK 

bá -21.-« TSZCS g- a Magértékesítő 
patronálását. Továbbá az 
elmélyítésére tesznek kphkrét 

A BácslúskunmegyeFGfi. v.- március 28-á~ Kecskénié.te~. 
mégtartott értekezletén- oly-arr- kijelentés· hangzott el;- hogy 
a vállalat gyógyszertárhálózata .a Jegnagyobh_·-·kiterjedésű 
mezőgazdasági területen működik. Felaj_~nlások_ aronl;J_ari 
márcil!~ 28~ig még n~m történteh:_· ___ Pédij,t éppen a -GY->V~~fOI 
kapott értesülésünk _szerint Szol}ánya B-éla-_ tataházaJ 'gytár;o 
vezető maga is TSZCS-tag és szaktudásánál fogva: miflt 
állattenyésztési szaktanácsadó- folyt~ t szélesk_ör~ tevékeriy~ 
séget. Ferenczi Pál fajszi gytár.-vezétő .. ével~-: óta_-- ~iterjedt 
kapcsolatot. tart fenn a mezögazdasági dolgozókkal., Azt 
írják a Gy. y.-tól: »sok gytár.,vezetőó.k rpár évek_· óta 
a legszorgosabbarr együttműködik a körzetébe eső-TSZCS--kkel, 
Gépállomásokkal, Aliami GaZdaságokkal és ·egyél) --iritéz
ményekkel, különösen olyan értelemben,- hogy pl. a· -cséPlő~
gépek _mentöszekrértyeinek kiegészítése a kellő időben tör
ténjék meg, nehogy a késve érkező és ·felhalmozódott igény
lések követ_keztében a- falusi gyógyszertárakban áruhiány 
álljon elő, ... « Elisrilerjük~ hOgy mindebben_ rengeteg ado:tt 
ság, folyamatosan megszervezett együttműködés nyH_atkQzik 
meg. Dé talán éppen ezért nem lehetne akadály~ (lOp:ak, 
hOgy ezt a sok, eredményes kapcsolatot és tisztá --sz3.lldékot 
konkréL vállalásokban foglalják össze, így kös~_ük a_· nagy 
eséményhez ·méltó _csokorba és ajánljuk fel a IIL Párt-. 
k()ngresszus tiszteletére . . . Tudomásunk szer_int_ a BácS.~is~ 
kunme_g)rei Gy. _V; gyógyszertári dolgozói is kezdenek szervé
zettebben bekapcsolódni_ a. szocializmus -éPítésének h9mlok
terében ·álló DJ-ezőgazdasági -munkának egészségügyi vonalon 
tört~nő- IDegsegí tésébe. -

A Kómárommegyei V állata{ dolgozói ·szóciaiista "szerz'ö
dést _kötöttek a Bábolnai. Allami-- Gaida&ág dölgo.Zóival_ 
azéit, hogy ·a jó_ gyógy~zereilát~?t biztosítsák _az _;All_~mi 
Gazdaság részére·; A_ szerZödés pontjai a következők : _ __!._:Az 
Aliami gazdaságnak a vállalathoz beérkező rendelését-azonnal 
kielégitik és ha a rendeléSük_ben hiánycikkek fordillnak 'elő, 
azók beszérzését minden lehető módon igyeke~nek biztoSi-tani. 
-~-- Hav<?nta egyszer, felváltVa,- a Vállalat telepheiyén· -és az 
AUami Gazdaságban összejönf).ek .a segités módjának ·meg~ 
beszélésére._- A Bábolnai Állami Gazdaság dolgozói örömmel 
fogadták--a_ Komárom megyei-- Vállalat dolgozóinak-_. kezd_e
ménye~ését,. mert a _ _jó:- gy_ógyszerellátás-._nagytTI~rt~kben 
segíti n1unkájuka_t. · · ·- _ · 

A_ Nógrádmegye{ V állalat dolgozói közül -szintén _több 
gyógyszertár dolgozója vállalta, _ hogy. · gépá1lomások3t, 
TSZCS-csoportokat patronffilnak. Felajánlásaikban talaj
vizsgálatokat vállalna~, ezenkívül a helyi_ gépállomásoknak 
és TSZCS~knek tanácsokat adi:tak, _ hogy-_- ~iként tátoiJ_ák _ 
a gyógysZereket- és kötszereket károsodás nélkül._ 

A HEVEsMEGVEI GY. V. KÖZLI 

:, Az_ ·utóbbi -napokban szép~zámú. szodali~ta :rn.tl11~Jt 
VallaJás érkezett be.vállalatunkhoz. Az egri Sz. B.-hez tartozó 
dolgozók 100%~osan· _ tettek jó_. és' értékelhető: fel8.ján1ást. -

c.c., ... c", ... ,h. ,,Vid~ki dolgózóinlcközü!.Js , .. mind , löbben..küldenek-be,Jel,. 
ajánlá!'!okat, me_Iyek; -közül ki kell emelnünk a 18/25~. hevesi 
gyógyszertár kollektivájának munkaválla1ását. Vállalták, hogy_ 
az Allami Gazdaságokk~l és TSZCS-kkel a kapcSÜlalot elmé
lyítik~ megsZervezik az Aliami Gazdaságokban és TSZCS~kben 
az egészségügyi felelősöket--és azokriak =_szakmai_ képZésélJen 
résztvesznek._. ·A- területet egymás között ·felosztották _és ,kint 
a helyszínen ellenőrzik az egészségügyi felelösök munkáj_~t. 
A gyógyszettár dolgozói -megszervezték a havonként egyszeri 
megbesZélést a járásban dolgozó -álliltorvosokkat, amikOris_ 
az állatorvOsok bejönnek a gyógyszertárba :és:-a ·hely.Szín~n 
beszélik meg a gyógyszerellátás. prOblémáit. A· gyógysiettár 
dolgozói ·felajánlásuk értelméti~rt felvették ·_.a kapcsolato_t:·:a 
J\'1ezőg!izdasági :·l'echnl.kum _ _Igazgatóságával és munkájuk 
már !l gyakorlatban is, komoly ~r~dménnyel járt. 

ll /32. ,gyógyszertár, 

Hivatkozással az 1954. rFÍárcius 23-i 
»Gyógyszertári dolgozók·- a 
hogy' községünkben ~ét állami van,·. aldl<Jlek 
felügyelete _,alá __ tartozna~ az összes __ kör.nyé.kbeli 
GazdaSágok: és, TSZCS~kv külön patroná1ást-_ .ezek 
a gyógyszertá~- _csakis:·ezekkel_ együttműködve tel'iesiith< 

A gyógy'sZettár.- 'részéről- rnindkét állatorvost 
hogy_,amennyiberi. prnblémák adódnak,- azt a 
- ]J.iv_atkozással,-f,t-pátt- és 

ellátást~ag \ biztosítani fogja és ~~~~~t~a~"ó~i:nl~~~fj~~ szükSég,_ ·rriint_: eddig, toVábbra 
teljeSítjük ·-es: á Biri.t9pusztai Állami 

KL kell : térneril a 
patronálásának 
sok esétben hasznos 
és ezen keresztül az 

M.i felajánljuk,. hogy -az 
lruruzsláSt .- to'vábbr-a is =meg 
adá~sal és- az állatOrVOsokkal együcttrrlű~:ödve a 
sági ;yonalat emelni fogjuk. 

ban-és 
pontokn-ak 

A 
--·,. __ ._.,· 
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