
a- -szeiulyeződ~stől is- megVédi: Ez·· az ·újítás- is kÖzei:::·két 
h?napja készen ·áll; Kövács kartárs ·elmondja,:_ högy 'éd,Oig 
ket okbó!_· !3en: -adta ·be újítá~át_.a váll~lat~o~: E~öbb· ::meg 
?kart gyozodm annak- gyakorlati· ·alkalmassagaiól .. és-· olyárt 
Javas~.atot iS készített, .hogy· vált51ztassák- meg -a ·IV.· GYógy- · 
szerkonyvnek- azt- a rendelkezései,· amely szerint '<"!-'- Kalmo
pyrin pulvis-t'papírdobozban kell- e-ltartani •. -. TermészetéSerr 
tudjuk, hogy a -,beérkezett újításokat záros- hatáfidö 313Ü 
el kell bir ál ni, de éppen -eZért kellene felhasZnálnunk -ai'·1tá-

-n)rított újításoknak, a konkrét felada-tok megadásá_riak 
előnyei b, '(sz.) 

NEHANYAN FELREERTETTÉK, 

heiyesehb~-~- ~~m~ értették meg ~~Í a_ közlésünket, -h~gy 
vannak olyan. :ügyek, amelyek csak fegyelmi úton Qönthetök 
el. Ezek- az ügyek nyilvános ,értekezleten csak .akkor;·'tár-
gyal~atók, ha_ megelőzőleg _a vizSgálat érdekében rnil1den 
felmerül t' adatot-:.és.-.vádat- ti~ztáztak -vagy bebizonyítottak. 
Ha a vád valónak bizonyul, akkor, de csak akkor, azt-_nieg 
kelL: tudni-. az _ért.ekezlet. minde_p. részyevöjének, az ~gész 
szakmának. :ll_yen·szempontból a szaksajtó. is hibát követett 
elo,· bizonytalan utalással megemlítette ezt. .. az 

"a ··nem teljes köZlésével azt a 'látszatot---kel~ 

~~J::~t:rti~~~-~a~;-~s~z~a~bad bírálat ellen._.foglalt :volna áll~st. az a .cél vezetett bennüÍ1ket, hogy 
és időelőtti: vádaskodáSokkal ne .-akadá~ 

·-uszta és- tárgyilagoS bírátai silbad gyakOrlá~áriak 
• .• Konkrét adatot .neiJI_ ,közlün_k _-ugyan,-.. _ de 

sikerült az elvi kérdéS tisZtáúlsa. (si.) · -. · 

a 
termelésbe 
szeket és e úákéi·töi 
jenek ki 
növényes 
nyekis 
a 

Meg kell 
szerészek 
ken 
Ez 
elötti nyitrai 
előadást. 

A SZAKSAJTO 

egy-egy 
Lena'taY András: .Láng 
gyógyszerész munkásságáról 

augusztusi számában- bö beszámolót kötiünk 
ról a szegedi sajtóértekezletröl és a: Cseingrád megyei 

· V. és gyógyszertárhálóZat példamutató müködé_séról. 

A GYóGYNOVÉNYTERMELESBE, GYűJTEsBE , 
VONJAK BE A GYóGYSZERÉSZEKET -

' •Ez( állapították i m~ a Győr'S~pron megyei Gy. V • 
gyógy~terészei :niáju'si-- értekezletükön,. :ahol Halmai Jállos 
<k.-"egyet.· _docens- intéZetvezetö· tanár .az ·új' gyó,iwszerköpyV 
fatmakognózi.ai:-részének-szerkesztéséröl _beszélt ... Párhmarnot 
vont-·-a-, IV,~és V.· Gyk~ megfelelő :fejezeteLközött, .i} rámutatOtt 
a .JV;:Qyk-.:-o"hiányosságaira, aholtúl rövid a drogok leírása,· 
nitles 'utalás 'á drogok gyűjtési. idejére és. szárítási.·módjára. 

Felhívás elő/i111etőinkhe~:~!. 

Folyó hó 15-én kiküldtük ért~siÍésünket elő· 
fizetésének álÍásárót. -Kérjük, még e hó aO:ig 
az esEidékes előfizetési -díjat szívesked}ék át~ 
utalni; hogy a lap küldését 

~avarta-lanu_l- bi%Íosit-ani tu,dj 

Előfizetés hiányában· _k,énytelenek . v.agyunk _a_ 
lapszállítást bes•ilnt'etni. 

KIADÖHIVATAL. 
Előfizetési osztály· 
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A .. "Szociallsta Egészségiigyél-t"-mozgalmn második negyedévi 
· sza~zá~ eredménye 

. _Els?·.·helyen feltüntetjük megyénkénf az EgéSZségügyi 
~mtszter:mm vándorzaszlaját elnyerq legjobb gyógyszertár~Jt 
es ,ann_ak vezetőj~t, majd a Vállahit vándorzászlaját elnyerő 
masodtk · helyezettet és· vezetőjét, továbbá a harmadik 
helyezettet. · 

GYOGYSZERTAR VALLALAT BUDAPEST 

· ~lsö: 104-. sz. gyógyszertáf, I. ker. Attil<t-u. 24., gyógy~ 
S2ert-ar vezető: _Horváth Béla. Második:_ 1105. ~z. gytár, 
XI. ker. Kosztolányi De-zsö~tér 4., gytár. vez.: Hajdu Aladár. 
Harmadik: 1205, sz. gytár; XII. ker. Csaba-u. 7 fc. gylár• 
vezo: Komlósi Istvánné. · · 

GYóGYSZERTAR VALLALAT PEST MEGYE 

. . Első: lf69.- si. gytár, Ráckeve. gytár. vez.:_ B.ar_t~a 
Lászlóné" dr. Második:' 1j45. sz. gytár, Monor, gytár.· v'ez~: 
Antal József. Harmadik: -1/15. sz. gytár, Bugvi, gytár. vez.: 
Soós István. · · · 

GYOGYSZERTAR VALLALAT KOMAROM MEGYE 

Első: 2_/12. Sz. g.ytár, Kis bér. gytá:t. vez.: Szerdahelvi LáSzlÓ. 
Második_: 2/ll. sz. gytár, ~áriSáp. gytár. vez.: Hir dyöfgyné. · 
Hc;rmadtk: 2j28. sz. gytar,_ Dorog.-. gytár. vez.: Heydrich 
Karo!y. · , · .· : 

GYÓGYSZERTAR VALLALAT FEJER .MEGYE 
Jelentés nem érkezett. 

GYÖGYSZERTAR VALLALAT NÓGRÁD MEGYE 

Első: 4/26. sz. gytár,"Salgótafján. gytár- . .::ez.:_ Smetaria· 
Aladár. Második_:-_ 4/21.·. sz~ gy tár, Salgótarján. gytár. vez;: 
Chme:Hy · lmte .. Harmadik: ·4f2 .. sz. gytár, · Balasságv<irrríat. 

, ,gytár. vez.: Lotharid'es- Mihályné'. · .~ 

GYÓGYSZERTAR VALLALAT GYOR MEGYE 

Első: 5{17·. Sz~. gytár, Sopron. gytár; ·vez.: Niko1ics 
Károly -d t. M-ásodik-: ·-5/_I-. sz_.; gy tár, ·Győr.- gy-fár. vez._: Kesefü. 
Józ~;f. Harmadik: 5}35~ sz. gytár~ Kóny; gytár. vez: Farkas 
Istvan~ , . . 

· GYOGYS:Í:ERTAR VALLALAT VAS MEGYE 

-,_ Eiső ~: ~/34 .. sz. gytár, Uraiújfai~. gytár. v~z.:_ Fóh\rad 
End:re.·. Második: 6/33 .. sz. gytár, Szen-tgotthárd.· gvtár;· Ve:z~: 
-Fraknói _.üdöt;J-· lj_armadik.: 6/17': sz. gytár1 IkerVár;- gytár . .' 
vez.: Nagy Zolian. . · -------

~·~.,,.,., .... ..,-;_,-,. 

GYóGYSZERTAR VALLALAT VESZPREM MEGYE 

, Első:· ?/25: sz. g)li4r;_~.Pápa, gyÜr. vez.: Suéhom,~I 
Robert. Masodtk: 1/7·. sz: gy_tár, Füzff)g.yártelep. ·gyt~ár. 
v~z.:! Kertész László. Harmadik: 7/50~ sz. gytár Inota. 
·gytár. vei.': SZávai Aurél. ' 

GYOGYSZERTAR VALLALAT ZALA MEGYE 

Első: 8/2-2· sz. gytár, Türje.-gytár. vez.: Czuczy Péterné.· 
MáSO.dik: 8jl7~ sz_. gytár,· Nagykanizsa. gytár. vez~:· Dezső 
Erzsebe_t. Harmadtk: 8f10. sz. gytár, -Lovászi,_ gytár. vez.: 
Keleti R.óza.- ~ 

GYOGYSZERTAR VALLALAT SOMOGY MEGYE 

_ , Első; 9f?.- sz., gy_tá~, So~ogyfajsz. _gytár. vez.: Gáspár 
Geza.·Masodtk: 911?· sz. gytar., Balatonstemes. gytár. vez~: 

Takács- Déries. Harmadik: 9/41. s~. gytár, 1\Ügocs. 
vez.: Bártfai- -Miklós. . 

GYóGYSZERTAR VALLALAT BARANYA···-·--.·~. 
Első: 10/31. sz. gytár, Mohács, gvtár. vez.: 

_Arpád. Második: 10/11. sz .. gytár, Pécs: g)rtár .. vez.: 
Margit. Harmadik: 10f35. sz. gytár, Pécsvárad,· gytár.' 
Szászi Gabriella. 

GYOGYSZERTAR 

Első: ll/31. sz. gy!ár, Pálfa, gytárc·vez.: Páhy 
Második: 11-/15. sz.- gytár, Dunaföldvár,- gy tár. vez.: 
Sándor. Harmadik: 11720. sz. gytár, .Iregszemcse, 
vez.: Szilágyi Lajos. · 

, GYOGYSZERTAR VALLALAT BACS MEGYE 

Első: _12fl. :sz. gytár~. KecSkemét. 
Endre._ Második_:. 12/51~ sz. Kiskőriis, 
N?ndor'; _ Harmadik: · 12/55. sz. gytár, 
gy tár. ve z.: T ar j án y J ózse'f dr. . · 

· Első: 13j73.iiZ .. gytár, Szentes; gytár. vez.: Ihász !SiVail•. 
Második_: _13/82._-sz .. gytár, Székkutas, _ vez.: 
Károly._ Harmadik: 13j6. ·. sz. gytái, 
gytár. _vez.: Papy Lajos. 

Első:· 16/75. sz: gytár., Sártétudvari, gytár. vez.: 
György. Második:_ 16/20.- sz. gy-tár, Debrecen, 
B't'nkő Ferenc. Harmadik: 't6j44. _sz. gytár, 
mérty,_ gytár. ·ve·z.: Tolvay Zénóbius· dr. 

GYóGYSZERTM V ALLALAT SZABOLCS, MEG YE 

E/ső:-17/37. _sz. gytár, Mátészalka, gytár~- vez.: 
Elemér. Második :_17 /67. sz. gy.tár, Gebe,_gytár. vez.: 
Károlypé.,_ Hqrmadik: 17/49. sz. gy_tár, __ Nyirbáfor,; 
vez.: Dobribán Antal. . ', 

GYűGYSZE-RT AR VALLALAT HEVES lllEGYE 

Első: 18723. ··sz. -gytár, Hatvan; gytár. veez'~·;=,.,~P;;;~~~:~ J 
Józset. Második: 18/26. sz. gy-tár, Hort. gytár. vj 
Odön. Harmadik: 18/13. sz. gytár, Eger. gytár. vez.: 
Nándor. · 

GYÖGYSZERTAR VALLALAT BORSOD MEtlYE 

Első:. 19/4?.--sz. g)rtár,, .Miskolc, gytár~ vez.: G;szÜ· 
Második: 19/49. sz: gytár, Olaszli~zka; gytár. ·vez.: 
István. Harmadik: 19/50. gytár, Onod, gytár. vez.: 
Ervm-dt-r-

.,. __ "·_-,,- ,......- ' .. _',. 
A. GY:O.GYSZERESZ 

ORVÖS-EGf:SZSJ'i:GÜGYI DOLGOZÖK SZAKSZERVEZETE GYÖGYSZERJ'i:SZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVÁTALOS LAPJA 

FeleliJS ·sze-rkesztő: Székely JenO 

Szerke'sztőbizottság: Andriska J 6zsef dr.,. -F~ra~6_- .:Sán_dor, Kádár Tiho~~·dr., KedVessy. György dr._, Király Ilona dr,,_ 
Ko~ács 'Lás~l?· dr.1_ Kn.n-~_e~e~~~:.~~~t-~ Vikto.r, _Nó~rá:di Lá.s~lóné," Végh Anta~ dr • 

A knzmic!ei bentonit gyógyszerészeti felhasználása* 
Irta: L. ZATHURECKY 

a Szlovák · Egyetem Galeifusi ~Gyógyszerészeti ·Intézetének tanszékvezető docenSe 

B ev ez e t és 
. A, henton!t:. tt;rn?-~sz~tes ásyá:qyi _!1Y-e!sanyaj{,. melyet 

bt dra talt-. alummwmszthkat aUwt. -Az- anyag9k a-gJiiJ. -;csoport~. 
jába tartozik) melyek a term~_~zetben_ 'ti:ti.J,l.t ''l;ll~Í1tíriol;'illonit . 
ásványok fprc,:lulnák elő. Valószín[íleg :vúikánj_-kuS :-eredetű 
fölclpátok ~·elmMá,sával k_eletkezt~~,_-.röviddel: !i_zok Jeülepedése 
után a föld ~els~inén, alkálikus vizek_ ·h.~t~s~.,t:a .. _· _ . . _ 

Elneve.zését eredeti lelópelye )ü.~n n)'ert_e, meJy Fort 
Bento!l közelében, Missopri völgyében·, -_Wyo_rnin~t~:411ámhari 
van. Hosszú -időri ,át, m,á_§ .. elnevezés' a)a_tt h (órgalomba 
került,· rnint .elkonit,, 'vilkinit, ásvány~, szJlPP.~P;-. $iap·panbs 
agyag stb. Az elS_ö ._és -'nj.ásodik ·világhábotú .közöf;ti 'időben 
Amerikában további. lelőhelyeiL-fedték fel- -és_,-p~dig- Dél
Dakotában; K:.aliforl)iában_ és Texasban .. -.. Am~ik~q: kívül
·ma már a S~ovjetunióban,-J apánban; Ang1iába'h 1:'0l.a:~z:crszág 
ban, Nénietországban, ··Magyarörszágon, ·_--RQrriárÍiában és 
Csehszloyák~ába:TI -is- b'ÍilyásSzál<,. · . . . 

Bentonit .kőzettanilag_' és fejlödéstcmila~ .. <l .WJ:>.N ·pgy~gok 
köié tartozik, melyek közül ism'eretesek a.-kaolin; fehér agyag, 
fuller-föld stb. . . · . 

Mindezen agyagOk ú. n. agyagoS ásványokat tartalmaz
nak~ -különböző --mértékbeil -és ezek a következők: ·kaolinit 
(AI,O, '2 SiO,+ 2 H,O), halloizit (AI ,O, . 2 Si02 • 2 H,O + 
+ rrH,O) és montmorillonit (AI,O,. 4 SiO,. H ,O+ nH,O). 

. Az agyagipari nyersanyagok, níelyékhek kép
viselője· a kaolin és . fehér agyag túlnyomórészt 
kaoliniiből állnak, míg a bentonit főalkattésze 
a montmorillonit, esetleg vasoxidok, ·alkáliák, 

· földfémek, homok, földpát és más anyagok kísére
tébén, Mindkét ásványfaj bizonyos fokighasonlít 
egymásho;<, de különböznek a kristályrácsuk el.ren
c!eződésében. A két ásvány kristályszerkezetének 
idealizált sémáját c metszetben és b síkban a két 
kö','etkező séma mutatja.' . . ·... .· : · 

A ka olinit . kristályrácsának · mikrokristály' 
szerkezetében minden Si ion négy oxigén ion 
által képezett tetraéder közepén van elhelyezve. 
Az egyes Si-O réteg~k össze vannak kötve .az 
Al-O-OH rétegekkel közös oxigén ionokkaL, E két 
réteget, ' me! y ek erős vegyi kötésben. vannak, . 
sziliká t rétegeknek nevezzük. A kaolinitnél egy
mástól állandó távolságban vannak, mely távol
ságok hidratáció által csák nagyon kevesetvál(oz
nak3 Ezzel szemben a montmorillonitnál az egyes 
sziliká±rétegek ·.· közti. távolságok . nem állaridóak 
és víz felvételével .. reverzibilisen változnak·. 9,8 
Á-tóJ,..-:20 _Á-Íg; E, belső kristályos duzddást 

. vízen kívül níás. poláris .folyadékok. Í$ okozzák, 
mintaz etariol, aceton, ecetsavanhidrid stb. A folya
dékok a kristályrács egyes szilikátrétegei közé 
hel:xeződnek el és ez okozza ~zek eltávolodá?át 
egymástóL A duzzadás iritenzitása függ a felcserél· 
hető kationok fajától és folyamatosan megy végbe. 
A ·VÍZ megkötésére a molekula belsejében ez idő. 
szerint több nézet van.·. Egyesek · szerint. a vizet 
nem az alumíniumásvát!Y. .hanem a szorbeált 
kaiionok kötik meg éspedig hidratikusan kötött 
víz alakjában. Mások szerint a viz .az ásvány 
molekulájában van jelen a kristályrács alakja 
szerint, térbelileg irányított· hidrátok alakjában. 
Ezen hidrát-leplek, melyek az egyes víz-molekulák
ból vanna!< kiképezve, s az alumínium anyag 
rácsának végpontjain vannak elhelyezve, önálló ' 
rácsot . alkotnak, melyek az anyag kristályait 
veszik körül. , · 

Ezen feltevések ellen Brad/ey, Grim és Clark3 

azt a feltevést állították fel, hogy a belső male· 
kuláris duzzadás( az teszi lehetövé, hogy néhány 
moriomolekuláris Vízréteg rakódik le níintegy 3 A 
vastagságban, az egyes szillkátretegek közé és 
ezzel azokat szétnyomja, Ez a távolság az ásvány 
tökéletes megduzzadása esetében maximális, szárí
tással fokozatosan annyira csökken, hogy az · 
összvíz eltávolítása után a belső kristály$zerke
zetből az egyes szilikátrétegek távolsága a leg
alacsonyabb határra csökken, me! y· egyenlő. 9,8 
A"mel.. Eze11 me!egítéssel kiváltott változás kívülre 
úgy nyilvánul meg, hogy .a mimti):lorillonit a .víz
veszteség után csil!ámszerű termékre változik. 

A hidratáló képesség, mely oly jelentős és 
jellemző a montmorillonitra, a benJónitnál is 
fennmarad. Hidratálássill párhuzamosan níegy 

. a duzzadás és a . nagyon viszkózus szuszperiziók 
aépződése. Hauser" szerinta bel) tanit egyes résZecs
J&i a duzzadás után a vízheu ~zé t 'Vahnak osz!? tv a 
önálló pikkelyszerű molekulákra, vagy önálló szili
kátrétegekre. Szétszórtan .helyezkednek el éspedig 
azért, mert a Brown'félé mozgás eze.ket a lassan 
szedimeutáló részecskéket teljesen szabálytalanul 
szórja. szét Ezzel részberl·meg van. világítva .az 
ai a kérdés, hogy miért oly tartósak a bentonit
szuszpenziók. A bentűnir'szedimentációja ugyanis 
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le van lassítva és fékezve azáltal, hogy 
szögletű részecskék egymáshoz teljesen 
ta!anul állnak és beékelödnek egymásba 
egy voluminózus, szivacsosan zárt vázat kér>ezr1e 
mely ellenálló a föld vonzóerejével s~~~:~~~ 
A bentonit-szw>zpenzió sémáját a 3. ábra r 

A bentonit szusz~~en~:z::io{'lkih:i~~!~~~~i::r~:~l~ teszi lehetövé általános 
a szilárd és folyékony 
nak stabilizátorait és a 
mint az 
a vizes gy>5gj/SZ•erkéS>oítrl1ériye,knél. 

3. sz. ábra 

. . Egyes tünemények a hidratációval 
latban nem egyenlőek a bentonit . 

. nál. N agy mértékben függnek az 
jában jelenlevő kationok 
ségétőL A ka !ionok 
résztvesznek a molekula 
tulajdonságait szabjak meg, a 
nagy csoportra osztjuk : a 
és a kalcium-bentonitokra. Addig, míg a nRiri1rm"·' 

!. sz. táblázat 
K ülönböző bentOnitok összetétele 

:..__c.c_~__..Nyers bentonit 
l Amerikai , Német_ 

1 Szavjet -i Amerikai Ca bentonit 

l bentonita ·l· bento. nit·". Geisen- · bent9pit6
_ heimhől7 
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i i 

SiO, 39,20 64,00. 64,00 59.10 
Al,O, 0,11 21,00 17,10 . 19,60 
re,O, 0,15 3,50 4,70 3,80 
Na,O i 2,60 0,20 l 4,80 . 

ca o -~ 15, 10 :,_io':i,57co_
1
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Hidrátvízi 22,70 l . 5,20 l--"8'-c,ooro_
1
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TöiJbj""i---:T,~i,--0,1)() 0,20 0,1Q 
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hP•nto.nitok képesek nagy vízmennyiséget felvenni, H-bentonitot, melyek egymástól színben, cluzzadó
a~;;t:~~;,~ei~~r~~e·n~;d~kívüli mértékben növelik a tér- képességben, pH-ban és egyéb fizikai állandóban· 
J, 12-szeresig) és a vízben .állándó ·· különböznek. A valódi béritanit 2% vizes szusz.
•di,;zperzioi::í,JÓ~h;'~k~:~; a kalcium-bentonitok gyen- penziói pH-ja 9-10 közölt van. Ez a hidrolíziS'· 

a· nem esnek szél szilikátrétegekre következménye, mely vizes környezetben jön létre. 
egyes részecskéik relative nagyobb Említettem, hogy a valódi bentanitot szilikát 

terjedelmfiek és ezért nehezebbek is, leülepednek alkotja, amelyben túl&úlyban van a nátrium 
diszperzióik a vízben nem állandók. kation, mely tekintetbe jön a csere reakcióknáL 
A n'átriurn-bentonit képviselője. a. wyomingi A hidrolízis magyarázatához a bentonitat leegy

bentani t, mely »Valódi« . jelzéssel is ismeretes, szérűsítve. mint nátriumszilikátot Na2S.i03 tekint· 
Amerikában mint »északit« ismerik és forgalomba hetjük ~~ a hidrolízis lefolyását a következőkben 
kerül mint bentpnit. Azok a bentonlfok, jelezheljuk: 
melyek Kaliforniából származnak, t0 - •·· 
vábbá bentonitok nagyobb része. is 

állanak. Amerikában ezeket 
minl: >>déli« bentonitot, subbentonitot' vagy meta-
bentonitot ismerik. · . · .. 

A bentonitok elnevezése pa trium-. vagy kal-. 
cium-kationok szerint nem azt jelenti, hogy a 
ná triuman és kalciumon kívül· nincsenek : más 
'ka !ionok is jelen a bentonit-moleku!ában, de ezek 
azok a kationok, melyek ,túlnyomórész.t meg
ha tározzák a fizikai viselkedését és vegyi tul a j
donságait. A bentonitok többsége tartalmaz egy: 
más mellett Na; Ca, K, Fe, Mgkationokat külön
böző mennyiségben és arányban. 

Míg a hidrolízis által keletkez~tt sav gyengén 
van disszociálva és csak kevés hatással van a 
pH-ra, addig az oldatban jelenlevő teljesen ionizált 
erős nátronlúg egyértelműen eltolja a környezet 
kémhatását a!kálikns· irányban. · 

A bentonit különböző fajainak átlagos őssze- · 
tételét, melyet vegyi elemzéssei állapítottakmeg, 
az l. sz: grafikon mutatja: . . · 

A különböző kati0nok j.elenlét<5IIeka beritanit 
molekulában nagy jelentősége van fizikai tulajdon
ságai és felhasználhatósága tekintetébep. A bentci
nitok éppenúgy mint a zeolitok (szintén:ásványi 
eredetűek) képesek izomarfui helyettesíteni a saját 
kationjaikat másokkal, melyek a vizes környe
zetben vannak jelen.· A csere sztöchiometrikus 

A bentonit-szuszpenziók hidrogénkitevőjével 
kapdalatban már régebben ismeretes az a tény, 
hogy olyan · esetekben, amikor bármely oknál 
fogva le kell szállítani a bentonit vizes szusz
penziójának pH-ját a savas kémhatás felé, nem 
lehet erre felhasználni a gyakorlatban használatos 
savanyú puffer-oldatoka t. Ezek ugyanis .nem képe
sek arra sem, hogy a bentonit hozzáadása után 
megtartsák saját pH-jukat.. Ezt ismét. a puffer
oldat és a bentonit kőzött létrejött ion-csere 
rovására . lehet írnL Mivel a · pufferben jelenlévő 
savak · hidragénje egy nagyon intenzív, cserére 
képes kationt képvisel, ennek következményé
képpen a puffer-oldat pH-ja megváltozik rögtön, 

arányban történik és a bentonit molekulájának 
mint ion-váltónak szerkezetében nem keletkeznek ~· 
semminemű változások. A bi.tionok c8eréje pilla- 9 
na tok alatt megtörténik, · mihelyt a .. bentonit 
érintkezésbe kerül a folyadékkal. A folyadékkal 

·való érintkezés időtartama legfeljebb a végső egyen- S 

súlyi állapot bekövetkezésére van kihatássaL ~-lFt~=~;~=~~~~ ! Kérdés volt, hogy a klcserélt ka !ionok vegyileg 1 t 
vannak-e kötve, és azért a moleku!ában úgy , 
vannak-e jelen, mint a kristály felépítésének ~ 

integrális részei, vagy csak ·adszorpció útján & r-:::i~--:'t'--:'7'-~L __ vannak-e kötve a részecskék. felszínén? Erre.l(elley, 
Dare és Brown•, akik. a bentonit szerk.ezetétxönt· 
genagrafikusan tanulmányozták, bebizonyították, · s 
hogy valódi vegyületekről van szó. · -

A bentonitok-agyagoknak megvan az aJrilaj
dorJsáJ;;uk ,hogy fel tudják cserélni a saját kation- 4 

vizes oldat kationjaival, melyekben a 
szuszpendálva van. Gyakorlatilag ez .11 lehetőséget nyujt a kalcium-bentonit csoportjába· 

tartozó kevésbbé. értékes metabentonitok• meg. 
javítására, amelyek bizonyos sók telített oldatai

teljesértékű nátrium~bentonitokká változtat
át. Kedvező feltételek mellett. ilyen úton 

lehet állítani nátrium-bentoniton, kívül NH., 1 1.~-.L_.c...;....L--"15'-----'lD--l...IS-. - 3
,1-. 0-~~&-.. ...Jto.;t. 

K, Ca, Mg, Ba-bentonitokat is, vagy hídrogénnel · 5 10 

való telítés után megfelelő savak jelenlétében I. sz; grafikon 
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mihelyt érintkezésbe kerül a bentonittaL Ez a gél kiszáradásakor ismét összezsugorodik A 
kü]önben jól látható a következő grafikonon! tonit-részecskék átlagos nagysága a kollloid-clirrteJ 

Ha a bentonitat emelkedő adagokban adjUk ziók területére esik és 10-500 mi!Iimikron 
a Clark-Lubs9-!éle pufferoldathoz, melynekpH-ja moiog. 
~ l, a hidrogénionkoncentráció nagyon intenzíven Bppen ezt a nagy specifikus 
emelkedik, míg eléri a pH 7 körüli értéket, ahol a bentonitnak deterge~r;fs~á~h~at~á~s~t~t~:~::~: 
megállapodik, tekintet nélkül a hozzáadott bentonit nálják ki nagy előnnyel a .M.c•sás-<· 
mennyiségere. Hasonló a helyzet azokkal a puffer- nál a bentonit jelentős ri',,7l•.ro<7' 
oldatokkal, melyeknek pH-ja 2, 3, 4, 5. A pufferek az elszappanosításban és az állati, 
értéke, melyeknek pH-ja 6---,-7 körül van figyelemre' ásványi olajok emulgeálásánál és 
méltóan, nem v állozik w Lásd az 1. sz. ,grafikónt. emulz.ió rendszerben tartj a. Azzal, hogy a r;~;~~:~~~ ' 
E jelenség egyrészt azzal magyarázható azok- a vizes oldatokban negatívtöltésűek és a 
'nál a puffer-olda toknál, melyeknek pH-juk 1-5 részecskéi pozitívtöltésűek, adswrbeálja azcJKat: 
közölt van, hogy a bentonit leköti· a hidrogén- és így növeli a szappan tisztítóképességét. A 
ionokat és eltávolítja ezeket az oldalból, másrészt panhoz paszta alakjában adjak hozzá, mely 
azzal, hogy helyettük felszabadítja az alkáliák az oldliatóságát. A szappangyártásori kívül 
kationjait, melyek hídroxidok alakjában emelik nálják fogpépek, borotvakrémek, tisztítószerek 
a hidrogénionkoncentrációt. szítesénél, továbbá olajok, viaszok, gumi, as:zfalt 

, és hasonló anyagok felhasználásával készülő "mlll-·,'; 
Érdekes azt is megfigyelni, hogyan változik zióknál és diszperzióknál. 

a víz pH-ja a bentonit mennyiségének hozzáadásá- Mint ion-cserélőt gyakran ák a 
val kapcsolatban. 2% bentonit hozzáadása után szolgáltatásban és az iparban a víz 
a víz pH-ja felemelkedik az eredeti 6,7 értékl·ő] lágyítására és demineralizációjára. Adszorbeáló 
9,5're. A . bentonit minden további hozzáadása tisztító hatása miatt az ásványi, növényi és 
folytán az aktuális aciditás rendszeresen csökken, olajak elszíntelenítésére használják, mint 
míg a 30% szuszpenziónál megállapodik 7;5~8 értékes derítőszert N ál unk evvel . a ki>J·oé."el. 

pH körüli értéknéL Gregor M.ll részletesen foglalkdzott. Hozzákeverve 
E jelenséget megmagyarázni ezideig nem 2-6%-ban a nyers olajakhoz, a sötét festékeket 

sikerül!, habár bizonyos, hogy összefüggésben és szennyeződéseket megköti és átformálja áttetsző, 
van az elektrolitikus . folyamatokkal, melyeket világos olaj<)kká olyan minőségberi, amilyet a ' 
a bentonit befolyásol. Minden esetben, ha össze- kereslet ma megkíván. Alkalmazzák a műszaki 
hasonlító eredményekhez akarunk jutni, 'e jelenség ásványi olajok regenerációjártál is. 
tekintetbevétele miatt szükséges mindig megadlli Rovarirtó anyagokhoz mint segédanyago( 
a szuszpenzió koncentrációját is, amikor a bent<:Jnit használják, mert emeli a tapadási képességüket: 
vizes szuszpenziójának kémhatását adjuk meg .. A festékgyártásnál a vízben oldható festékek 

Bentonitról, mint önálló ásványi nyersanyag- besűrítésére szolgál. Vízzel feldolgozva sa]toJass:aJ > 
ról az első leírás Kneíght-löl származik 1897~ből. lemezekre és foliákra, hengerelhető, melyek 
Tudjuk azonban, hogy már. r<egen azelőtt hasz, · állóak, hajlíthatóak, áttetszöek lesznek és aikal
náita a bentonitot a Hudson Bay Company. cég masak elektrotnos drótok izolálására .és száraz 
a gyapjú mosásánál, mint . detergens anyagof.li batériák gyártására. 1a .·· í 
Attól az időtől fogva a bentonit a világgazdaság- . A nehéziparban ·nélkiilözhetetlen. Az 
ban fontos helyet foglal el, mint nélkülözhetetlen dében használatos, mint alkalmas nem zsLtgorod.ó, 
ipari nyersanyag, továbbá, mint keresett segéd- · anyag és a formák tömítésére használják. 
anyag a különbözö gyártási eljárásoknál és leg- A bentonit további értékelése 
újabban nagy fontosságú a gyógyszerészetben is. van és állandóan újabb és újabb hírek 

Forgalomba kerül nagyon finom, fehér, sárgás felhasználhatóságáról az ipar és a kutatás 
vagy sárgásbarna por alakjában. Szagtalan, gyön- ágaiban. 
gén földízű. Vízben oldhatatlan, de abban erősen Minket természetesen legjobban 
megduzzad, amikor is 5-8-szoros vízmennyiséget bentonit alkalmazásának lehetősége a '''"'im•sz<>ré·'-'.: 
köt meg és 8",12-szeresre növeli a térfogatáL5~W- . sze t ben. És itt megelégedéssel kell ~jf;J!l~'íl~'fl:f; 
rész vízzel kemény gelt képez, mely tixotróp hogy a kutatás eddigi eredményei ; 
tulajdonságú (Lottermorser szerint tixotrópiának kelve a fizikai és kémiai tulaj~~~~~~~::i·~:i~ 
nevezzük azt a reverzibilis folyamatot, melyre az új klinikai és gyógyszerészi 
jellemző a gélnek szállá történő mechanikus át- talatoka t,· joggal állíthatjuk,· 
alakulása és fordítva, szálnak géllé. Rázással vagy a gyógyszerészet részére uemc>a~ érdeke:s. ham:m' 

keveréssei lehetséges némely géleket szállá változ- fontos~ gyógyszerészi ir~~~~·~~::~~!~~~rt~~i*J tatni, melyek rövid nyugalom után ismét géllé fedeztek fel, mely sok 
mennek át. E folyamatot korlátlanul lehet ismé- a Walkatrésze és az<mKn 
telni. a gyógyszerkészitmények minöségének, 

A bentonit pikkelyszerű képzodményekben tásának és hatásának javítását, főleg a 
kristályosodik, melyekben az egyes molekulák penziók, eJOulzíók és kenöcsök csoportjában; 
kristályrács elrendeződését mutátják. A duzza- azonfelül a pilulák és tabletták készítésénél 
dásban a kristály térfogata egy irányban nő és 
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A krmnatog:ráfia- alkalmaznak, amelynek egyik tagja legtöbb esetben 
víz, a másik fázis sok esetben kettőnél több o]dó-

Irta :· BE NK O FE REN'c szerkomponenst tartalmaz. A víznek' szűröpapir 
2. Kapill!Ír-analizis, papírkroníatográfia az adszorbense, mint stabil fázis, amelyen át a 

mozgó fázist képviselö oldószer! szivatják. Szűrő-
A megoszlásos kromatográfiában jól bevált papírcsíkot a kromatografálás höfokán zárt térben 

a cellulóz-porból döngölt oszlop .. Ebbó1 kiindulva vízgőzzel telítenek, majd egyik végétől néhány cm-re 
Consd.en, Gordo[), Martin és Synge a módszert mikropipettából rácseppentik a vizsgálandó anyag 
19.44-ben papírcSíkokra vitte .át.. Ez az ... eljárás oldatát és megszárítják. Azután zárt térben meg' 
papírkromatográfia néven vált ismeretessé és a felelőerr választott és légmentesen záró üveg~ 
modern analilikában egyre szélesebbkörű . aJkai- edényben a papír alsó részét a mozgó fázist képvi
mazást talál. A papírkromatögráfia ismertetése selö oldószer be márt ják, amikoris az - a kapilláris 
előtt azonban meg kell emlékezn ünk, annak bizo- erők következtében- előrehala d, kiold va és magá
nyos tekintetben őséröl; a kapillár•analízisröl. val vive a vizsgált anyag egyes alkotórészei!.· Ez 

az ú. n. '»felszálló futtatás«. A kromatografi\ló 
Kapillár-analízis edényben minden esetben elhelyezik a stabil fázissal 

adszorbeáltatott anyago! is, hogy a két komponens 
A kapillár-analízis a szűröpapír kapilláris fel. egymással való telítettsége állandó maradjon és 

szívóképességén alapul. Bizonyos anyag ,vagy ne változzon. A kivitelezés másik módja, hogy 
anyagkeverék oldatában szűröpapírcsíkot mártva, a zárt edény felső részére erősített kis üveg, mű
az abban felszívódik. Uíána még oldószer!, anyag, vagy rozsdamentes-acél tartályba helyezzük 
vizet, etanol! szivatva, az az anyagokat. tovabb; az oldószer!, amibe a papírt . mártjuk, ebben az 
viszi és az ú .. n. kapilláris képet szolgálta!ja, esetben a papír lecsüng és úgy szivárog le rajta 
amelyet jellemeznek a színek, azok erőssége, el- az oldószer, ezt nevezzük »leszálló futtatás«-nak. 
helyezödése, rétegezödése, valamint a sávök,azok Amikor az oldószer által befutott .távolságo! 
helyzete; alakja, esetleg szag vagy viaszos, hártyás, elegendőnek tartják (néhány cm-re a papír .másik 
zsíros felület. Azonos kisérleti körülrriények kozött végétől), a csíkot kiveszik, . megszárítják és a 
a kapilláris képek reprod}ikálhatók és jelle!Ozök. különböző anyagok által alkotott foltokat meg
Az erre vonatkozó első kísérletek F. F. Runge-től felelöen indikálják Színes reakciókat adó reagen. 
származnak 1850-bó1, aki festékek keverékét anali- sekkel permetezik meg, melegítik, , gázok halá· 
zálta szűrőpapíron, sőt mégpróbálkozott !~darab. sárrak teszik ki, analitikai kvarclámpa alatt vizs
kák kapilláris képességél kihasználrti külörtböző gálják stb. A nyert foltok nagyságából a minöségi 
anyagok szétválasztására. Schönbein tanítványa megállapításokon túl mennyiségi következtetések 
Goppelsroeder vezette be az. eljárást a farma- is vonhatók, sőt egyes esetekben a papírt széjjel-

. kognóziába (Wien 1889). Jelen század 20-.30'as vágva a papírszeletből az anyag kioldható és. 
éveinek szakirodalmában gyakran találkozunk ily- meghatározható. Csíkok helyett egész szűröpapír
irányú próbálkozásokkaL Tinkturák, extraktumok, íveken is szaktak dolgozni. Esetleg két irányban 
vitamin· és hormonkészítmények, szervkivonatok, is futtatnak, úgy, hogy az első futtatás után 
digitálisz és digitálisz-rokonanyagok . vizsgálatára a szűröpapírt megszárítják, 90°-kal elfordítják 
próbálták feihasználni több-kevesebb sikegel, és más oldószerrel eluálják. Igy az egyes foltok 

A . kapillár-analízis és a papírkromatográfia ha egy irányban nem jól váltak volna el, két 
közölt éles különbség van a látszólagos hasonlóság dimenzióban tolódnak szél. 
ellenére, mert amíg a kapillár-analízis . grammnyi Az anyagok identifikálásának egyik szokásos 
anyagmennyiségekkel dolgozik, addig a papír- módja, hogy a vizsgálandó anyag mellett azzal 
kromatográfia gammákat, ·esetleg mg-rtagyság- · együtt ismert anyago! futtatnak, ilyenkor a vizsgá-

. rendű mennyiségeket használ fel vizsgálat céljára. lan dó anyag ezzel azonos kom ponensének egyenlő 
A kapillár;analízis pusztán a szűrőpapír adszűrptív utat kell befutni, az ú. n. R! érték azonossága 
képességén alapul, a papírkromatográfia. viszont alapján. Az Rf érték (»Rapid of !ronts«, tulajdon
megoszlási elven. · képpen »a folt előrehaladásának sebességi aránya«), 

amelyet Martin és Synge vezetett be,. fontos tám-
Papírkromaiográfia pontja az identifikálásnak Az oldószer !rontja 

mindig. előbb fut, mint az anyagfoltok és azokat 
Zechmeister-nek a kromatográfiás a<iszorpdós rendre maga mögött hagyja, de a kiindulási poni

mádszerek világszerte elismert magyar szaktekin- tól (»start-vonal<<, az anyag felcseppentési helye) 
télyének nyilatkozatát kell elöljáróban idéznem, mért távolsága arányos az anyagfoltoknak ugyan
mely szerio t a kromatográfia és bizonyos mértékig ' csak a >>startvonaltól« mért távolságávaL Az. 
a kapilláris-analízis is a vegyészek régi vágyálmát 'Rf érték tehát egyenlő : a színfoltok közepének 
váltja valóra, amidön egy elegyet alkotó'elemeire a kiindulási ponttól ~rt távolsága és a felszívó-

. oly élesen szétválaszt, hogy a-zok egymástól egy- dott oldószer legmagasabb pontjának sz,ntén a 
.. szerűen ollóval szétvághai:ók. Ez a inegállapltás kiinduló ponttól mért távolságának hányadosávaL 

méginkább érvényes a papírkromatográfiára. . Ez O-l-ig terjedő szám, mely függ az alkalmazott 
A papírkromatográfia elvi alapja . ugyanaz, oldószertől és papírtól, de azonos papír, oldószer 

mint a megoszlási kromatográfiáé, amelyből ki- és egyenlő kísérJeli körülmények közölt állandó 
fejlődött. Itt is )<:ét, nem elegyedő oldószerfázist és az anyagra jellemző. Papírkromatográfia céljára 
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külön szűrőpapírt készítenek, melyek köziir a 
Whaiman 1-, ·Schleicher- és· Schüll-féle, Macherey 
et Nagel 214 »chromatograf« az ismeretesebbek 
Jellemző példája a papírkromatográfia alkalmaz, 
hatóságának, hogy pL gyapjú hirdrolizátum- amino
savjainak vizsgálatában 20 különböző amino
savat sikerült széjjelválasztani és meghatározni 
l mg kiindulási anyagbóL Aminosavakkal jellemző 
színes. reakció! adó reagens a ninhidrin. Ez ·a 
reagens újabb fehérjekutatásokban, így a papír
krömatográfiában is igen fontos, klasszikusnak 
mondható alkaltnazást talált. 
·- _ Kétdimenziós papírkromatogrammra . meg
említhető Szára István dr. kazein hidto!izátumok
kal végzett munkája. Az egyik dimenzióban 
fenolla1, másik dimenzióban · butanoFecetsavval 
dolgozott. Gyógyszerészi vonatkozásban egyre 
nagyobb számmal jelennek meg papírkromato
gráfiás közlemények : Róka-, szolartácea-, anya
rozs-alkaloidák, tokoferol ckeverékek, szulfonami' 
dok, cukrok, digitálisz- glykozidák, B !2-vitamin 
stb. papírkromatográfiás elválasztásáról és meg-
határozásáróL · · 

· · · A papírkrornatográfia kivítelezésének gy()rs 
és egyszerűbb módja a felfedezőjéről eineveiett 
Rutter-féle lemezrnódszer. Itt két egymásra illő 
köralakú edényben pL Petri-csészében dolgoznak. 
Köralakú szűrőpapírt használva, a vizsgálandó 
anyaget a körös szűrőpapír középpontjára .csép
pentik, majd· a ,papír szélét91 a megcseppentési 
pontig, tehát sugár irányban kis, 2-4 mm széles 
kis nyelvecskét vágnak ki és hajtanak le a papír'· 
ból, mely az oldószer felszivatására szolgál. Itt is 
nem elegyedő oldószerpárokat használnak. Az 
elv tehát ugyanaz, mint a papírcsíkon, vagy íven 
kivitelezett módszernéL A papírt a stabil fázison 
adswrbeált szerrel szintén telítik; a mozgó fázist. __ 
pedig az alsó csészéből szívatják ·fel. 'Ennél az eJ já~ 
rásnál az anyagfoltok koncentrikus gyűrűk alak
jában helyezkednek el és alkalmas reakciókkal 
láthatókká tehetök. 

Megpróbáltam a Rutter-féle !emezmódszerrél 
az azofen és amidazofen szétv'álasztását. Oldó~ 
szerül víz-n-bu)anol keveréket. alkalmaztam. Meg, 
szárítás után l %-os vas(III)klorid-oldattal beperme
tezett szűrőpapíron az azofen a kör középpontj ához 
vis~onyított belső gyűrűn mutatkozoH rozsd~.' 
vörös k(ir alakjában, az arnidawien pedig a külső 
körön helyezkedett el lila színben. A lila szín 
a rnegszáral:lás ·után azöhbiirt"éltűnt. ··· · ··· ·-·~ 

Az azofen-acetilszalicllsav keveréket is a víz-n
butanol eleggyel sikerül!· szétválasztanom. (Az· 
acizált kevés ammóniával oldottam.) A kész szár!'z 
kromatogrammot l %-os vas{! l!) klorid oldat. 
tal reagáltattam. Az azofen a külső körön rozsda

. vörös, az acizál a belső körön lila színben jelent
kezett. Az amménia az acizált nyilvánvalóan 
szalicilsavvá bontotta és a lila szín jelen esetben 
a vas(III)szaliciláttól eredt. 

Az eddigiekben mindig szerves vegyületek 
· analíziséről esett szó, azonban a szervetlen sók, 

tehát kationok és arrionok papírkromatográfiáját 
is kidolgozták. Goppelsroeder mutatott rá először 
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arra, hogyha szűr.őpapírcsíkot anorganikus· 
tartalmazó vjzes oldalba mártunk, a víz a 
bim felfut és a sókat magával viszi. Két 
használatos : az egyiknél a szűrőpapírcsík 
végétől kb. 2 cm-re cseppentik a ka !ionok ke,,en'kil' 
és azután vizet, vagy más oldószer! ,~~~~t~ 
tartályba márt ják, amikor is a víz felfut és n 
viszi a katiónokat. A másiknál két kb. 15 
cm-es üveglapot használnak és a papírt ezek · 
helyezik. A felső üveglap kózép.en ki van 
kasztva, itt cseppentik rá a vizsgálandó. an:ya.!l:d' 
és cseppenként adják hozzá azután a 
más oldószer!. Ez utóbbi módszernek a g~~r;;~~.~t;,lÍ 
előnye. 15 perc elég ·az h. 
közeli Rf érték eselén az 
fedik egymást. A katiának 
lésére fontos a mozgófázís pH-jának. 
A hidrolízis kihasználható kationok 
egymástól váló elválasztására pl. az 
az acetát-anion elmozdul az 
mely az eredeti helyén marad vissza. 
használható ki a komplex-képződés, 
az oldószerrel, vagy külön hozzáadott 
képző anyaggal. · 

A kationok szélválasztása pl. a bristoli 
!emen kétféle módon . történik. Egyik <7.e•rint:i 
megkeresték a kénhidrogénes analitikai 
egyes osztályainak szerves oldószereit, pl. a 
osztálynál (Ca, Sr, Ba) piridin és 20 térf. % 
+ l% káliumrodanid bizonyult 

·el választásra. Az egyes kationokat '~'"'""'" 
szerekkel mutatták azután ki. A ffiiJds.zer 
különlegesen a papírkromatográfiai célra 
gowtt ·analitikai rendszer. Beosztása tehát 
mint az általunk használt kéj~~~tf~f~~d·~~et, ves old.ószert találtak : a 
és dioxant, amelyek vagy oldják 
ill. · azok derivátumait, vagy a 
anyagok hozzáadásával keletkezett 
oldják fel és így azokat elmozdítják a. 
Ennek a figyelembevételével sorolták 
analitikai rendszerbe a kationoka t. Pl. az I. CS<)nr>rt: 

. mely butilalkohol-víz-benzoilaceton 
, mozdul el: Ag+, Hg+, Hg2+, Cu2+ 

· Sn
2 

+, Sn<+, Fe
2

+. Csaknem univ<~rz;álif~;:~~~:i~~: bizonytilt kationok kimutatására a 
és a kojisav 
Olyan komplexeket ad, amelyek 
nak ultraibolya fényben, vagy 
adnak. Az anionok egy részének kimutatását 
kidolgozták és úgy találták, hogy az 
értéke független a kationtól> melyhez en~deltileJg 
kötve volt. 

A papírkromatográfia gyors fejlődésben 
eljárás, mely eddig felsorolt előnyös '-·''-'·'-
ságai alapján minden bizonnyal a éJÓQ'VS><erköJOV' 
vekben is alkalmazást talál. Igy 
szerűbb példáját találjuk mostt .~~~~~z~:~~1nf~1~ 
szerkönyvünk II. kötetének a · '' 

nálatos festékek kvatlli~t•a~ 1t~[í1v~:~~~~~:;f;11~t~s~~~:~~~~6; amely inkább még k 
_ A >>Methylenum coeruleum« cikkely i) 
mely idegen festékekre vizsgáltat, me•gkiíváni 
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a __ fl!etil~nkék szeszes 'oldalának l. cseppje~ 
, "szuropaptrosra cs~ppentve,.egyeJ11eJ~senJ<ékc 

szmu foltot hagyjon halra. A folt .széle s~tn lehet 

--;-Straub B.: Biokémia Budapest 1950. -Straub B.: Álta
lanos szervetlen és analitikai kémia,. I 952.- Zechmeister L.: 
ütg~nikus Chernia Bu-dapest 1930. - Zemplén G.: Szerves 
kemta 1952. - Gerendás Mihály :· Adszorpciós analízis 
Mérnöki Továbbképző Intézet előadás sordzatából: Vr. 
x-10. Budapest 1953 .. - Pongor G.: Anyagkeverékek 
elválasztása kromatográfiával. - Mérnöki Továbbképző 
Intézet előadás sorozatából: Vr. x-;--3 Budapest 1953. -· 
Nyúl Gy., Vámos E., Hadfy Kovács J.: Magyar KémikusOk 
lapja 1953. -_IX., 249-255. - Tiselius Ame.: 'Endeavour 
1952. I. No. 41. 5-16-ig. A. J. P. Martin: Endeavour 1947. 
I.- Gyógyszerész !952. VIII.- A. R- Me. Jntyre: Endea
vour 1949. I. 32-37-ig. - Pongor G.: Magyar Kémikusok 
Lapja 1951. XI!. 374-383-ig. - Gyógyszerész 1953. 11. -
Temesvári I.: A cap_illár-- analízis Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság Ertesítöje, továbbiakban M. Gy. T. E. 
1933. 5. sz. -Bugyi B.: M. Gy. T. E. 1938. IV. 365-381-ig. 
~ Kedvessy Gy.: M. Gy. T. E. 1944. 298-309'ig.- Vastagh' 
G.: M. Gy. T. E. 1945. 203~221-ig. Referátumok' a M. Gy. 
T. E. 1932, 1938,. 1939, 1940, 1943 évfolyamaiból. ~ 
Szára I.: Kísérletes orvostudomány 195'1. I. - -Cramer F.: 

a kéktől eltérő színű. A »Fuchsinum basiturn«· 
h) pontja a >>Methylrosanilinium chloratum« i) 
pontja, a >>Viride nitens« h) pontja s a. »Xantha' 
cridinum« h)_ pontja hasonlóan intéz]{édik. 

Egyszerűségénél és. jóformán _s_eninii .. beren
dezést nem igénylő vol !ánáL fogva a pap.írkromato
gráfia, különösen annak Rutter-féle változata 
alkalmasnak látszik gyógyszertári használatra;való 
bevezetésre is, pl. porkeverékek vizsgá.latánál, 
belső ellenőrzésnél stb. és· remélhető, :hogy a 
swcialista gyógyszerész kezében ez is ~gyik•eszköz 
lesz legfőbb céljának, a minél pontosabb és I11inél 
jobb gyógyszerkészítésnek elérésében. 

IRODALOM:. Buzágh A.: Kolloidika Budapest 1951. ~ 
Brúckner Győző: Organikus kémia 1952 . ....;._·:'Kaiiet- P·.:· 

· Lehrbuch der ·organischen Chemie Stuttgart 1950. -~~.Miyer 
H. K. und H. Mark: MakromolekulareChemie Leipzig.! 950. 

Angewandte Chemie 1953. IL 73. - Szovjet orvostudományi 
referáló szem! e. - Gyógyszerészeti·. közlemények 1953. I. 
IL - Pollárd F. H. und J. F. W. Me. Omie Endeavou; 
19(í1. x. 213-221-ig. 

Kenőesök előállitáSQ külöllös tekintettel az V. Gyógyszerkönyvre 
KEP.VJOSSY GYORGY dr. 

· . . . · _elő,adá~ának Ismertetése. . 

Elmondta 1954. májÚs 22-éil, Miskólcon a- Bor~·o·d·Abauj·Zemplén megyei _Gyógyszerész Szakcsoport előadóestjén 

· A kenöcsök részletes tárgyalása előtt aZéelőadó 
röviden ismertette az emberi bőr szerkézet<\t, 
hogy a kenőc8ök készítéséhez ezzeL is támpontot 
ad jon a gyógyszerészeknek . .. ., 

Az emberi bőr hárotn részbőL áll. Feiso része 
a különböző mértékben megvastagodott; elszaru
sodott epidermisz, belső része pedig az irha (corium)i 
amely ereket is tartalmazó kötőszövet Ez alatt 
van a bőr alatti kötőszövet (telá subcutanea), 
amely zsírszövetet js tartalmaz. A bőr . .alatti 
kötőszövet .fontos felszívódási terület a-subcutim 
injekciók esetében. 
. A bőrvédelmet nyujt a feny, a hő,•azozmo

!tkus és mechanikus hatások ellen: Szabályozz'! 
a hömérsékletet. A zsírmirigyek puhává teszik 
a bőrt, amelyben nagy szerepet játszik a kolesz
terin-tartalom is. Az ép bőrön keresztül'agyógy. 
szerek általában nem szívódnak fel. Erős dör
zsölés, bőrvörösít és, hisztamin, éter ·vagy alkohol 
elősegítik a felszívódás!: Hasonlóképpen,a )<erato
litikus hatású anyagok, pl. a lúgok is. : : ··-· 

Az álla ti zsírok, vágy a koleszterintartalmú 
kenőcsalapanyagok a bőrön át felszívódtrak, a szen'. 
hidrogénfélék, pl. a vazelin azonban hein. • 

A kenőcsöket többféle szempontból .. osztá' 
lyozhatjuk. Pl. felhasználásuk módja szerint bőrre, 
szemre, sebre, orr' . vagy más nyálkahártyára. 
Hatás szempontjából beszélhetünk helyi és távol
hatású l):enőcsökről. Helyi hatásúak: a fedő, 
a védő (ipari ártalmak, valamint. a, szél; ,á. nap 
káros hatása ellert védő), a sebkenőcsök,. a szövet
sarjasztó, a dezinficiens, váladékfelszívó.ésJek!élyék 
gyógyítására használatos kenőr.sök; A hűtőkenö
csök vizet vagy ~es olda tot, pL alumínium' 
Rcetát-tartarát olda tot; ritkáp . alkoholt is tarta!-

maznak. A párolgás hőelvonással jár, ami hűtő · 
hatást idéz elő s ezzel- a gyulladást csillapítja. 
A szárító-kenöcsök rendszerint cinkoxidot, újabban 
magnéziumoxidet vagy magnéziumkarbonátot is 
tartalmaznak. A bőrvörösítő anyagót tartalmazó 

. kenöcsök elősegítik a kenocsbe feldolgozott gyágy
szerek felszívódását. 

Távolhatásúak a reszorbciós vagy penetrációs 
kenőcsök, amely gyógyszerforma újabban a paren' 
terális gyógyszer-alkalmazás fontos lehetősége. Hor
monokat, hisztamint. és több más gyógyszet1 is 
. visznek be i!ymódon a szervezetbe. Bőrön keresztül 
iontoforézissel is lehet a szervezetbe gyógyszert 
juttatni, pl. alkaloidákat. A felszívódás ilyenkor 
az elektromos áram hatására az ép bőrön át is 
lehetséges. Különösen reuma esetén van ennek 
jelentősége. Az ép bőrön külön behatás nélkül 
a higany, a jód, egyes fenolszármazékok pl. 
szalicilsav, rezorcin szívódnak fel. 

Technológiai· szempontból a . kenőcsöket két 
nagy csoportba oszthatjuk: oldat-kenöcsök és 
emulziós-, illetőleg szuszpenziós-kenőcsök. Mielőtt 
az emulziós ken'öcsöket tárgyalnánk, pár szót 
azemulziókról általában. Emulzió keletkezik akkor 
is, ha vizet folyékony parafinnal erősen össze
rázunk. A vízben a fo_lyékony. parafin csak röv.id 
idei[(marad kis részekre eloszlot tan, mert a finom 
eloszlással szemben fellép a felületi feszültség és: 

. a keverék két rétegre különül el: A felületi fes;-;ült
séget·csökkentik az emulgensek, vagy detergens~k.: 
Ilyenek a hidrq,fób, a víz az olajban(vjo) emulziók~., 
nál a koleszterin; gyapjúzsír, cetilalkohol stb. 
A vízzel keverhető hidrofil_ olaj a vízben_ (o;v) 
emulziók alkáli- és trietanolamin ·szappannal, ·a 
zselatinnal, _. szaponinnal, -zsíralkoholszulf0náttal; 
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külön szűrőpapírt készítenek, melyek köziif a 
Whatman 1-, Schleicher- .és· Schüll-féle, Macherey 
et Nagel 214 »chromatograf« az ismeretesebbek 
Jellemző példája a papírkromatográfia alkalmaz
hatóságának, hogy pl. gyapjú hirdrolizátum· amino
savjainak vizsgálatában 20 különböző amino
savat sikerült széjjelválasztani és meghatározni 
l mg kíindulási anyagból. Aminosavakkal jellemző 
színes reakció\ adó reagens a · ninhidrin. Ez á 
reagens újabb fehérjekutatásokban, így a papír
kromatográfiában is igen fontos, klasszikusnak 
moi:tdható alkalmazást talált. 
. . Kétdimenziós papírkromatogrammra meg
említhető Szára István dr. kazein hidtolizátumok: 
kal végzett mtinkája. Az egyik dimenzióban 
fenolla1, másik dimenzióban butanoJ:ecetsavval 
dolgozott. Gyógyszerészi vonatkozásban egyre 
nagyobb . számmal jelennek meg papírkromato
gráfiás közlemények : K_óka-, szolartácea-, anya-

. rozs-alkaloidák, tokoferol-keverékek, szulfonami' 
dok,· cukrok, digitálisz- glykozidák, B !2-vitamin 
stb. papírkromatográfiás elválasztásáról . és meg-
határozásáról. · 

A papírki-omatográfia kivitelezésének gyors 
és egyszerűbb in.ódja a felfedezőjéről elnevezfit 
Rutter-féle lemeimódszer. Itt két egymásra illő 
köralakú edényben pl. Petri-csészében ·dolgoznak. 
Köralakú szűrőpapírt használva, ·a . vizsgálandó 
anyagat a körös szűrőpapír középpontjára csep
pentik, majd· a ,papír szélétől a· megcseppentési 
pontig, tehát sugár iránybari kis, 2.,--4 mm szeles 
kis nyelvecskét vágnak ki és hajtanak le a papír-· 
ból, mely az oldószer.felszivatására sz.olgál. Itt is 
nem elegyedő oldószerpárokat használnak. Az 
elv tehát ugyanaz, mint a papírcsíkon, vagy íven 
kivitelezett módszernél. A papírt a stabil fázison 
adszorbeált szerrel szintén telítik, a mozgó Jázist . 
pedig az alsó csészébőlszívatják 'fel. Ennél az eljá: 
rásnál az anyagfoltok koncentrikus gyűrűk alak" 
jában helyezkednek el és alkalmas reakciókkal 
láthatókká tehetök. 

Megpróbáltam. a Rutter-féle lemezmOdszerrel 
az azofen és amidazoferi szétválasztását. Oldó
szerül víz'n-butanol keveréket. alkalmaztam .. Meg
szárítás után l %-os vas(III)klorid-oldattal bepermec 
tezett sz(írőpapíron az azofen a kör középpontj ához 
viszonyított belső gy(írűn mutatkozo!t rozsda-. 
vörös kör alakjában, az· amidazofen pedig a külső 
körön helyezkedett .el lila színben. · A lila· szín 
a. megs:üíradás · · utah ····azonba fi eltűht. · · ····A" 

Az azofen-acetilszalicilsav keveréket is a vbn
butanol eleggyel sikerült szétválasztanóm. {Az· 
acizált kevés ~mmóniávai oldottam) A kész száraz 
kromatogrammot l %,os vas(l!I)klorid oldat
tal reagáltattam. Az azofen a külső körön rozsda
vörös, az acizál a belső kiirön lila színben jelent
kezett. Az ammónia ai acizált nyilvánvalóan 
szalicilsavvá bontotta és a lila szín jelen esetbeh 
a vas(III)szaliciláttól eredt. 

Az eddigiekben mindig szerves vegyületek 
· analíziséről esett szó, azonban a szervétlen sók, 
tehát kationok és anianak papírkromatográfiáját 
is kidolgozták, Goppelsroeder mutatott rá először 

arra, hogyha szűrőpapírcsíkot 
tartalmazó vjzes oldalba mártunk, a víz a 
bim felfut és a sókat magával viszi. K.ét 
használatos : az egyiknél a szűröpapírcsík 
végétöl kb. 2 cm-re cseppen ük a katianak Keve1·1>kf>· 
és azután vizet, vagy más oldászert 
tartályba márt ják, amikor is.avíz felfut és ~~';;~{,~~Í 
viszi a katiónokat. A másiknál két kb. 15 
cm-es üveglapot használnak és a papírt ezek 
helyezik. A felső üveglap kiizépen. ki van· 
kasztva, itt cseppentik rá a vizsgálandó ."nv~:rrdt,; 
és cseppenként· adják hozzá azután a vizet, 
más oldószer\. Ez utóbbi módszernek a f!v,orsasii!1 
előnye. !5 perc elég az 
közeli Rf érték ese(én az 
fedik egymást. A katiénok 
lésére fontos a mozgófázís pH-jának. 
A hidrolizis kihasználható katianak 
egymástól való elválasztására pl. az 
az acetát-anion elmozdul az 
mely az eredeti helyén marad vissza. 
használható ki a komplex-képződés, vagy 
az oldószerrel; vagy külön hozzáadott komplex·' · 
képző anyaggal. · · 

. A katianak szélválasztása pl. a bristoli 
!emen kétféle módon . történik. Egyik "'•rir•t' 
megkeresték a kénhidrogénes analitikai rendszer 
egyes osztályainak szerves oldószereit, pl. a IV~ 
osztálynál (Ca, Sr, Ba) piridin és 20 tér!. % víz + 
+ I% káliumrodanid bizonyult alkalmasnak az 
elvalasztásra. At egyes kationokat speciális kém" 
szerekkel mutatták azután ki. A másik módszer 
különlegesen a papírkromatográfiai célra 
gazott · anali Ukai rendszer. Beosztása tehát más, . 
mint az általunk használt ké~~il1~~t;h~~~t'et; 3 
ves oldászert találtak: a 
és dioxant, amelyek vagy oldják 
ilL azok derivátumait, vagy a 
anyagok hozzáadásával keletkezett komp 
oldják fel és így azokat elmozdítják a 
Ennek a figyelembevételével S()rolták más 
analitikai rendszerbe a kationokaL Pl. az l. csoport, 
mely butilalkohol-víz-benzoilaceton . keverékével 

.mozdul el: Ag+, Hg+, Hg2+, Cu2+, Cd2+, As2+, 
·Sn'+, Sn<+, Fe2+. Csaknem univerzális reágensnek 
bizonyult katianak kimutatására a 8-oxichinolin 
és a kojisav 
Olyan komplexeket ad, amelyek 
nak ultraibolya fényben, vagy 
adnak. Az anianak egy részének kimútatását 
kidolgozták és úgy találták, hogy az 
értéke független a kationtól, melyhez en~detile:g 
kötve volt. 

A papírkromatográfia gyors fejlödésben 
eljárás, mely eddig felsorolt előnyös 
ságai alapján minden bizonnyal a gyóg~/SZer~cöny
vekben is alkalmazást talál. Igy 
szerűbb példáját találjuk mossit;vg~:~~z~::r1,ni 
szerkönyvünk II. kötetének a c 

nálatos festékek kvallhi'~t.~atgí~v1r~l~~;~~j~n;~~,;~~;~;l:~~: amely inkább még k 
A >>Methylenum coeruleum« cikkely i) 

mely idegen festékekre vizsgáltat, inei<k]ivá:nla.:: 
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hogy a _p;etil~nkék szészes 'o! datának 1 cséppje 
feher szuropap1rosra cseppentve, ,egyenletesen kék
színű foltot hagyjon hátra. A folt széle sém lehet 
a kéktől eltérő színű. A »Fuchsinurn basi\:um<<' 
h) pontja a »Methylrosanilinium chloraturn« i) . 
pontja, a »Viride nitens<< h) pontja s a »Ximtha
cridinurn<< h). pontja hasonlóan intézkedik. · 

-;Straub B.: Biokémia Budapest 1950. -Straub B.: Alla- . 
Ianos szetvetlen és analitikai kémia,. 1952. - Zechmeister L.: 
ütg~nikus Chemia Budapest 1930. - Zemplén G.: Szerves 
kemta 1952. - Gerendás Mihály :- Adszorpciós a:riaiizis 
Mérnöki Továbbképző Intézet előadás sordzatából: Vr. 
x-10. Budapest 1953. _- Pongor G.: Anyagkeverékek 
elválasztása kromatográfiával. - Mérnöki Továbbképző 
Intézet előadás sorozatából: Vr. x~3 Budapest 1953. -· 
Nyúl Gy., Vámos E., Hadfy Kovács /.: Magyar Kémikusok 
lapja 1953. --IX., 249-255. - Tiselius Arne_: 'Endeavour 
1952. I. No. 41. 5-16-ig. A. J. P. Martin: Endeavour !947-
I.- Gyógyszerész 1952. VIII.- A. R. Me. Intgre: Eudea
vout 1949. ·I. 32-37-ig. - Pongor G.: Magyar Kémikusok 
Lapja 195!. XII. 374-383-ig. -Gyógyszerész 1953. U.
Temesvári I.: A -capillár--· analízis Magyar Gyógyszerész
tudományi Társaság Ertesítöje, továbbiakban M. Gy. T. E. 
1933. 5. sz.- Bugyi B.: M. Gy. T. E. 1938. IV. 365-381-ig. 
- Kedvessy Gy.: M• Gy. T. E. 1944. 298-309-ig.- Vastagh' 
G.: M. Gy. T. E. 194.5. 203~221-ig. Referátumok a M. Gy
T .. E. 1932, 1938,. 1939, 1940, 1943 évfolyamaiból. -
Szára I.: Kísérletes orvostudomány 1951. I. - ·Cramer F.: 

Egyszerűségénél és jqformán serriin.Lberenc · 
dezést nem igénylö voltánál fogva a.papírkrorriáto, 
gráfia, különösen. annak Rutter-Jéle · változata 
alkalmasnak látszik gyógyszertári használatra, való 
bevezetésre is, pl. porkeverékek vizsgálatiinál, 
belső ellenőrzésnél stb. és remélhető,, hogy a 
szacialista gyógyszerész kezében ez is egyik eszköz 
lesz legföbb céljának, a miné! pontosabb é.s 111inél 
jobb gyógyszerkészítésnek elérésében. ·. 

IRODALOM,· Buzágh A.: KolloidikaBudapest !95 L.~ 
Bruckner Győző: Organikus kémfá -1952. - _-Kaifá:: P·:: 
Lehrbuch. der organischen Chemie Stuttgart 1950. ~ .Meyer 
H. K. und H. Mark: Makrömolekulare Chemie Ldpzig 1950 . 

Angewandie Chemie 1953. II. 73.- Szavjet orvostudorhányr 
referáló szemle. - Gyógyszerészeti·. közleményele 1953. I. 
II. - Pollárd F. H. und J. F. W. Me. Omie Endeavou; 
1951. x. 213-221-ig. 

Kenőesök előállitása kiilönös tekintettel az V. Gyógyszérkönyvre 
KliP.Ü.$S.Y G.YORGY dr. 

· előadásának Isrilertetése. 

Elmondta 1954. májUs 22~én, Miskolcon -a __ Bor~od~Ab3uj-Zemplén _megyei _Gyógyszerész Szakcsoport e_lő3dóestjén 

A kenöcsök részletes tárgyalása előtt az előadó 
röviden ismertette az etnberi bőr szerkfietét, 
hogy a kenöc5ök készítéséhez. ezzel is támpontot 
adjon a gyógyszerészeknek; · ·· . , . 

Az emberi bőr három részből áll .. Felső része 
a kölönböző mértékben megvastagodott, elszaru
sodott epidermisz, belső része pedigaz irha (cöriurn), 
amely ereket is tartalmazó kötőszovet. Ez alatt 
van a bőr alatti kötőszövet (tel<i subci:tta!Jea), 
amely zsírszövetet is tartalmaz.. A bőr .alatti 
kötőszövet fontos felszívódási terület a subcutim 
injekciók esetében. , .· 

A bőr védelmet nyujt a fény, a hö, az. ozmo
tikus .és mechanikus hatások ellen: Szabályo~za 
a hőmérséklete\. A zsírmirigyek puhává teszik 
a. bőrt, amelyben nágy szerepet játszik a. kolesz
terin,(artalom is. Az ép bőrön ·keresztül a gyógy" 
szerek általában nem szívódnak Jel. .Erős dör
zsölés, bőrvörösítés, hisztamin, ·étet' vagy illkohol 
e_l~segítik <;. ~elszívódást. HasonlóképpéJ1 a)<_erato
hhkus hatasu anyagok, pl. a lúgokis, . ······ 

Az állati zsírok, vágy a koleszterintartalmú 
kenöcsalapanyagok a bőrön át fe!szívódl1ak, a szén-. 
hidrogénfélék, pl. a vazelin azonban nem;·: 

A kenőcsöket többféle szempontból osztá' 
lyozhatjuk. Pl. felhasználásuk módja szerint ]lőrre, 
szemre, sebre, orr' .. vagy más nyálkahártyáta. 
Hatás szempontjából beszélhetünk helyi és távol
hatású "l!:enőcsökről. Helyi hatásúak : .•. 'a fedő, 
a .. védő . {ipari ártalmak, .. valaminLa..-szél; .a. nap 
káros hatása ellen védő), a sebke!1őcsök, a szövet
sarjasztó, a dezinficiens, váladékfelszívó és feki'lyek 
gyógyítására használatos kenőcsök: A hűtökenő
csök vizet vagy. ""es olda tot, pl. alumínium
ecetát-tartarát oldatot; ritká)1 alkoholLis tarta!-

maznak. A párolgás hőelvonással jár, ami hűtő 
hatást idéz elő s ezzel a gyulladást csl!!apítja; 
A szárító-kenöcsök rendszerint cinkoxidot, újabban 
magnéziumoxidat vagy magnéziumkarbonátal is 
tartalmaznak. A bőrvörösítő anyagcit tartalmazó 

. kenöcsök elősegítik a kenöcs be feldolgozott gyágy-
szerek felszívódását. 

· Távolhatásúak a· reszorbciós ·vagy penetrációs 
kenőcsök, amely gyógyszerforma újabban a paren

. terális gyógyszer-alkalmazás fontos lehetősége. Hor
monokat, hisztamint. és több más gyógyszert is 
visznek be ilymódon a szervezetbe. Bőrön keresztül 
iontoforézissel is· lehet a szervezetbe gyógyszert 
juttatni, pl. alkaloidákat. A felszívódás ilyimkor 
az elektromos áram halására az ép· bőrön át is 
lehetséges. K.ülönösen reuma eselén van ennek 
jelentősége. Az ép bőrön külön beha tás nélkül 
a higany, a jód, egyes fenolszármazékok pl. 
szalicilsav, rezorcin szívódnak fel. 

Technológiai szempontból a kenőcsöket két 
nagy csoportba oszthatjuk: oldat-kenöcsök és 
emulziós-,. !lletőleg_ sz.uszpen~iós-ke~öcsök. _Mielő!t 
az emulzlos ken'ocsoket targyalnank, par. szot 
az emulziókról általában. Emulzió keletkezik akkor 
is, ha vizet folyékony parafinnal erősen össze-

·'rázunk. A vízben a foJyékony parafin csak rövid 
\ideig marad kis részekre elosz!ottan, mert a finom 
eloszlással szemben fellép a felületi feszültség és: 
a keverék két rétegre különül eL A felületi fes;<ült
·séget csökkentik az emulgensek, vagy detergensek 
Ilyenek a hidrq,fób, a víz az olajban (vjo) emulziÓk,. 
nál a koleszterin; gyapjúzsír, cetilalkohol stb. 
A vízzel keverhetö hidrofil . olaj a vízben. (ojv) · 
emulziók alkáli- és trietanolamin szapp<mnal, a 
zselatínnal, szaporiinnal, · zsíralkoholszu!f0náttal; 

147. 
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pektinnel, kazeinnd, ágárral stb. készülnek. Ilyen instabil rnódosulatúvá válhat. M.elegen 
ernulziós rendszerek a kenöcsök között a vízzel gyógyszert old az alapanyag, amelyek 
lemosható típus! képezik. Azt a közeget, amelyben kikristályosodhatnak. A kenőcsöket 
valamely anyago! finornan eloszlatunk, homogén .- ben vízfúrdön olvasszuk A 
fázisnak, a finornan eloszlatott anyago! pedig pontúakat együtt kell a 
diszperzfázisnak nevezzük. Az emulzióknál .. <i. olvadó anyagokkal, rnert így gyorsabb az oh••"+ 
diszperzfázis folyékony, a szuszpenziókban pedig és a túlmelegedés elkerülhető. A 
szilárd. Az emulziókban a csepp-nagyság rendje alapanyagot_ szükség eselén szűrjük 
0,1 rnikron-tól 100 rnikronig terjed A kolloidok nátriurnszulláttal szárítjuk. 
szemcsenagysága J rnillirnikrontól 0,1 rnikronig, a A hatóanyagoknak a szokásos k_.en<5ésalap; 
krisztalloidoké pedig l rnillirnikron alatt van. . anyagokban való oldékonysága általaban 

Azaiapanyaggal szemben a következő követele Büchi, Csipke és Dávid ezirányú. adatai 
rnényeket támasztjuk: Indifferens hatású legyen, vazelinbap a rnentol, kámfor és timo!' jól 
azaz sem az alkalmazás helyén ne legyen káros nak, a jód és a kén rosszul, a s:a~h~·c~il1f;s~av~,~~~~~:;~g~ hatása és a gyógyszerrel se reagáljon. Semleges alig, a rezorcin és a novokain 
kémhatású, jól kenhető állornányú, szagtalan, sékleten oldhatatlan. Hibát 

· a gyógyszerekkel jól keverhető; kellő viszkozitású, túlságosan ~i~~:~::~~~~~~·~~~J~~~:~~~~~~! jó vízfelvevő-képességű (víz-szám = 100 g alap- anyagokat, rnert 
anyag rnennyi vizet képes kevergetés közben és ezzel csökken a hatóanyag 
felvenni), jól felszívódó, változás nélkül eltartható durva kristályok is keletkezhetnek, arn•el)•ek 
(hő, fény, levegő hatására változatlan marad). hatásúak lehetnek. Célszerű rnegoldás, 
Ezek az ideális kenőcsalapanyagok tulajdonságaL finornan porított hatóanyagat nem sokkal 
Újabbart néhány külföldön használt kenőcsalap- dáspont fölé rnelegített a!apanyaggall1e~~~~~~~~~ anyag megközelíti az ideális követelményeket, el, s majd részletekben adjuk hozzá a n 
de ezek nálunk még nincsenek forgalomban.. kenőcs-alapanyag továbbirészletét A 
A továbbiakban Kedvessy dr. a fontosabb kenőcS.- nyen oldódó hatóanyagoka t, pl. 
alapanyagokat és ezek tulajdonságait tárgyalta. sókat elegendő vízben oldjuk, az . 

A zsírnemű kenőcsalapanyagokon kívül igen rnennyiségét levonjuk a kenőcsalapanyag 
fontosak a kenőcsterápiában a vízzel Jernosható · ségébó1. . · 
kenőcsalapanyagok A fejlődés is ilyen irányban A vízben nem oldódó kisrnennyiségű 
halad. Eddig a stearin és a g!icerin-kenocsök anyago! pár csepp folyékony parafinnaul,~;;~~~T;;; 
ezek közül a használatasa bbak, ritkán az ágár, zsöljük, így készíthetjük a rnerkurioxid és arr 
zselatin, pektin, cellulózészter, alurníniurnhidroxid; aminoklorid-tartalmú szemészeli kenőcsöket 
szappan stb. tartalmú kenőcsalapanyagok A kül- Az előadó több vizsgálati anyago! közölt 

földi gyakorlatban jól beváll a bentonit (bázisos elmondottak bizonyítására, i~rn:~e~r:t~~e~tv~:e:ia?:~·~!J~:;;:~~ alumíniumszilikát), amely vízzel erősen megduzzad rnódon készített kenöcsök . 
és azt tartósan köti, a· bőr felületén a rnikrö- Nagyobb rnennyiségű poralakú 
organizmusokat adszorbeálja. A vízzel Jernosható olymódon keverünk a kenőcsalapanyaggal, 
kenőcsalapanyagok egyik előnye a zsírneműekkel azt szükség eselén kiszárítva. átszitál juk, 
szemben az, hogy még a hajas fejbőrről is könnyen a megolvasztott kenőcsalapanyag kis 
eltávolíthatók. gondosan keverjük, a további. 

A kenőcsállornáJiya függ az.alkalrnazott gyógy, ugyancsak rneglágyítva elegyítjük . a 
szerek · rnennyiségétől és rninőségétől, és természe, anyagból. A szemcsenagyság ellenőrzése a szlLSZtJent'' 
tesen az alapanyagtóL E szerint beszélhetünk ziós kenőcsöknél : szabad szernmel ne 
síírűn folyó, kenőcs- és pasztaszerű kenőcsökrőL a részecskék láthatók ; az ernulziós . keJJŐ<:söRn~! 

Jó vízfelvevő képességűek a következők: pedig ötszörös nagyítású lupé! ír elő az 
zsíralkoholszulfonátok, Janett-viasz (a szarbit zsír- Eltartás : A forgalomhoz rnért legfel.íebh 
savas észtere), a tween, amely zsírsavas szorbitáíí- l havi szükségletet tartsunk készlet ben. 
észter és polietilénoxid kondenzáturna, az általá, edény fedéllel zárható, zománcos fém, 
nosari hitszl1ált gyapjúzsírbh és köleszterines v-aze~ vagy porcelán, illetőleg üveg legyen. 
Jinon kívül. csöket hűviis helyen tartsuk, mert rnelegen 

. Kenőcsalapanyagul az V. <:iyk., arnennyiben kenőcs meglágyul és egyeneUenné 
az orvos ezt pontosan nem jelölné meg, sárga közben magasabb hőmérsékleten a <"v<)"''sZier 
vazelint ír elő, vízfelvételre pedig gyapjúzsír!, dása, majd ismét kikristályosodása hPikii,JPI> 
vagy koleszterines vazelint. A~ V. Gyk. az egyszeru kezhe!. A .. t'?.vá?biakban a_ kel]ŐSsök 
kenőcs helyett a kolesztermes vazelint . aJkai- hasznalt, kulonfele anyagboi keszilett 
rnazza. tárgyalta kritikailag az előadó. Újab 

A kenöcsök készítésénél az alábbi szernpon- forgalomba kerülnek a szabványosított 
toknak kell érvényesülniök: a hatás biztosítása, me! y eknek belső űrtartalrna kb. 25%-ka~J, :~~~~~~j 
a ·hatóanyag finom eloszlása, a!Jfely ·összefügg a víz térfogatánáL Az ilyen h. 
a hatással és az eltarthatóság. lehetövé teszi a vényre 

Az V. Gyk. a zsírnemű alapanyagokat álta- rnennyiségének kiadás.át s ezáltal 
Jában megolvasztással készítteti e)ő. Kerüljük a túl· az V. GyiL-nek az erre vonf[kozó 
rnelegítést, rnert az . alapanyag (vazelin} ezáltal A kenöcsök konzerválása penészedés 

olaj-víz típusú ernulziós kenőcsöknél, pl. stelírin- · 
... kenőcs, keményítővel vagy lraganttnézgávaL stb. 

készült kenöcsök esetében szükséges: Erre a. célra 
rendszerint nipagint használnak. Avasodás ellen 
a külföldi gyakorlatban ·beváltan a progallin-P 
használatos, amely a gallussav propi!észtere. O, l%-
ban meggátolja a kenőcs avasodását. · 

Ernulziós típusú kenőcsöt kiadás előtt hoi:no
kell, rnert eltartás közben a·:O.iszper

csökkenhet. Hasonlóképpen célszerű a szusz
penziós lágyállornányú kenőcsöket is kiadás élőtt 
összekeverni. Az előadó· több olyan . példát ismer
tetett, arnikor kenőcsökben a hatóanyagok. reak
cióba lépnek egymással, pl. cinkoxid és szalicil
sav stb. 

A hatóanyagmennyiség megengedett eltérése 
az üzemi rnéretben készített kenőcsnél ±3%. 
A gyógyszertárban ·vényre készített ke!iőcsöknél 
a hatóanyag sokfélesége és a mennyiségikülönh
ségek rniatt ilyen szabályt felállítani nem lehet, 
hanern esetenként kell elbírálni a gyógyszer
ellenőrzéskor a megengedhető eltérés > tilértékét 
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lemosható stearin-szappantartalrnú kenőcsalap
anyag savak,. pl.· szaliciisa v, bórsav hatására érzé
keny. A zsíralkoholszulfonátok és sok más kenőcs.
alapanyag jó ernulgens, de ugyanekkor sav és lúg 
hatására nem változik. · 

Az előadás másfél óra hosszat tartott, s azon 
nagyszámú hallga t óság vett részt. Érdekes meg.
említeni, hogy M.isko!con elsőízben vettek részt 
a gyógyszerésztechnikusok is a továbbképző elő
adáson. Az előadást félórás hozzászólás követte, 
amelyre Kedvessy dr. részletes választ adott. 

· A Borsodrnegyei Gyógyszerész Szakcsoport 
nevében N ádler Viktor főgyógyszerész köszönte 
meg az igen értékes előadást. és kérle az előadót, 
hogy ilyen gyakorlati tárgyú, rnindnyájuknak 
hasznos előadásával rninél gyakrabban keresse fel 
a megye gyógyszerészeit 

Nagy Ervin dr. 
gytár.-vezető, 

Ónod 

KITÜNTETETT GYÓGYSZERTARI 
DOLGOZÖK 

Az előadás befejező részében az V. Gyk.-be 
újonnan felvett és előírásaiban megváltozott 
kenőcsökről volt szó. Ung. sulfuratum flavum. 
A régi Fo-No-előiratban a. jelzettnéLnagyob ):i >>Az egészségügy kiváló dolgozója« kitüntető 
vízrnennyiséggel készül, ami· biztos(! ja a kálium- jelvényt adományozta az egészségügyi rniniszter 
karbonáL oldódását. Arnennyiben ''az orvos a a következő gyógyszertári dolgozóknak kiemelkedő 
vényen >>Ung. sulfuraium«'Ot ITiinden megjegyzés · rnunkájuk elismeréséül : 
nélkül ír fel, 'úgy .az. V. Gyk.· rende!kezese·értel- . Barna István szernélyzeti osztályvezető (Gyógy
rnében a sárga kénes-kenőcs adandó ·kL. Az ezüst- szertári Központ), aki jelenleg a. Budapesti Gy. V. 
nitrátos keriőcs készletben tartható l hónapig, igazgatója, Einder Géza gyógyszertárvezető (Nagy
rnert az eddigi . tapasztalatok azt rnutatják, kanizsa), Dobribán Antal gyógyszertárvezető (Nyír
hogy gyakorlatban a már megváltozott .kenőcs bátor), Kirják József gyógyszerész-szakelőadó 
kerül alkalmazásras ez a kívánt hatást ténylegesen (Hevesrnegyei Gyógyszertár Vállalat), 'Hunfalvi 
kifejtette. A Bur9w-kenőcs ugyancsak l hónapig Géza gyógyszerész, osztályvezető (Gyógyszertári 
tartható készletben, hosszabb idő után a készít- Központ), Kempler Kurt dr. gyógyszerész, vezető 
rnény színe és szaga rnegváltozik. Ung. infantum. szakfelügyelő (Pestrnegyei Gyógyszertár Vállalat), 
Hosszabb ideig ne. tartsuk készletben, merLállo- Paál István gyógyszertárvezető (Szeged), Küttel 
rnánya rnegváltozik, .. ami a zsírsav és a cinkoxid Dezső dr. gyógyszerész, szakfelügyelő (Vas
egyrnásrahatásából keletkező cinkszappanra vezet- rnegyei Gyógyszertár Vállalat), Székely Tibor gyógy
hető vissza. · szerész, anyaggazdálkodási osztályvezető (Buda-

J\~int új kenőcsalapanyagot isfuertet.te az elő- pesti Gyógyszertár Vállalat), Vámos Gyula csoport
adó az általa kidolgozott kétféle szernésze.ti. kenőcs- vezető gyógyszerész (Budapest, Vörös Csillag
alapanyagot, amelyek az. V. Gyk.-ben hivatalosak. gyógyszertár). · 
Az egyik vizet tartalmaz. A szulfanilarnid és Ha végigtekintünk a kitüntetett gyógyszertári 
származékainak, az eti!rnorfinnak, rezordnnak, dolgozók névsorán, örömrnel állap_íthatjuk meg, 
s általában a vízzel nemváltozó hatóanyagtattalrnú hogy ez a ll gyógyszerész, főosztályvezető és 
kenöcsök készítésére használható. A másik a. víz- igazgató a szakma élcsapatából került kL Minisz
rnentes alapanyag, amely rnerkúiioliidi' ITierkíiri: terünk olyan dolgozókat jutalmazott, akik ki
arnidok!orid, penicillin stb. hatóanyagokhoz aJkai- magasló rnunkásságukkal példá! rnutattak. Kitün
mas. Új kenőcs az Ung; naphthalani, amely eredeti tetésük ösztönzés is, hogy rninél számosabban 
naftaJánból készül. Igen jó vízfelvevö·'alapanyag törekedjünk e magas rniniszteri elismerés elnyeré
a koleszterines vazelin. · Készítésekor ügyéljünk sére és évről évre egyre több egészségügy kiváló 
arra, hogy a koleszterin az alapanyagbaJI töké- , dolgozója legyen a rnagyár gyógyszerészetnek 
Jetesen oldódjék. Az Ung. stearini régi előírás \ Ezúttal csak a rnunkaversenyben a Jegkiernelke
sierint, de illatosítás nélkül készlil. A to,Yábbiak- · dőbb eredményt elért dolgozókat tüntették ki. 
ban az előadó megemlítette, hogy az új Szabványos 
Vényrninták· gyújteménye .szárnos ... gy_ógyste.r ... ké' 
szítésének rnódját is leírja . és ezzel·· elősegíti az · 
egységes, gyógyszer~készítést, . . . > • ' ..• · . . ·.· ' 

. . Az összeférhetetlenségekre előadásközben Kecl
vessy tanár gyakran felhívta a hallgatóság figyel-

. mét Megemlíteüe; hogy :az'eddíg haszriá!t;-'vízzel 

~!TÜNTETÉS 

Fritz Gusztáv dr.-t, a kiváló tudóst és előadót,- ·aid 
több rnint két. évti'?ede a gyógyszerészek egyetemi -.oktatója'; 
gyógyszerhatástani könyVek; dolgozatok és brosú_ták szf?f,. 
zőjét -,-- az egészségügyi miniszter érdéaeS_ -orv_9s(kitil·n~ 
tetésben-részesítette. E.rdemes orvos lett Náflássy:_· L_ászls) 

·ctr. orvös·előadó· is. , · · ·· · ··-

• 
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Az ú'jításokról a munka megkönnyítéséte '-"-"··'" ja\rasl!atc>k 
frta: A Pestmegyei szakfelügyelők munkaközössége a hálózatfejlesztési tervek vé!!rehait;í,;a 

épülő gyógyszertárakban b~;~~~;~~~~fsz· ~·~fu~ Sorrendben a negyedik az aktuális problémák sítésekre az egyedül dolgozó ! 
közül, melyet munkaközösségün.k az utóbbi időben vagy a több beoszt.~ottl,~ja,~ttt''~~,j~;~~~~;tá~t'a~ 
»A Gyógyszerész« nyilvánossága előtt felvetett. külön vénykészítővel el 
Az aktuális problémáka!·abban a tudatbanvetjuk gozó kollektíva számára. 
fel, hogy a szaklap minden dolgozónk tulajdona; ·]enne, különösen az élesen 
ezeka kérdések egy többezerszemű fórum előtt feszültség csökkentése érclek•ébe:n 
vetődnek fel, így jó lehetőség nyílik arra, hogy megoldás a felduzzadt 

· mindenki megtegye észrevételeit, akár csupán !ráció csökkentésére. 
helyeslőleg, akár pozitív, kritikaL szempon!ból, Mindezen. területek érdemesek arra, 
mely a fejlődés biztosításának záloga. Bízunk mind a magunk, rnind a közösség érdekében 
abban, hogy - éppen, rnivel a legégetőbb kérdé- kezzunk a rnegoldásra, a továbbfejlődésre '~"·--'"'; 
sekkel igyekszünk foglalkozni - a. szaklap hasáb- javaslatokkal. A megoldás awnban nem e~ISZ•erÍí. 
jain megjelenő fejtegetéseink mind a hálózati Hiába látszik sikeresnek, újnak, u1~~~·on~l~bb~~· dolgozók, mind felettes szerveink részéről vissz- · javaslat, hiába biztosítaná . a dolgo\< 
hangot keltenek, és a következtetések levonása ·vitelét, ha a javaslat megtételekor nem vP>ft;;,"'" 
szakmánk összességének fejlődését szolgálja. tekintetbe. minden tényezot. Igy pL· 

Ez alkalommal más, de nem kevésbbé fontos valóban hasznos-e a közösségre nézve av.aslattmlc. 
témakörrel szerelnénk foglalkozni: az újítások vagy csupán helyi problérna-ee .. nt~~:~~~J:~~~;ti; 
ügyével. A swcialis!a termelés a.fejlő(lés rneggyorsí- valóban idő-, rnunka- a 
tására, . a dolgozók érdekében a közösség javara Itt meg kell jegyeznünk, ~~~l~~~~í~~ 
bevezette az újítások, .· észszerűsítések alkalma' ságát figyelembevéve néha a n"""';n;,· 
zását gazdasági rendszerünk rninden ágában. A megoldás is elfogadható, ha kö·vetelnté; 
kollektív termelés ilymóilon. közkinccsé. teszi. a ny ek szempontjából ugrásszerű ern.elb:edés!t }~~!~:~t 

. dolgozók ötleteit és az elért megtakarítás arányá' Awn.ban komoly akadályt jelenthet, ha a j; 
ban díjazza a szerzőt. jeletilegi eszközeink figyelembevételével nem 

Ezen keresztül az egész dolgozó társadalom telezhető, vagy ha a megtakarítás elérésére szilk!;é-< 
élvezi. a könnyített munka áldását és a nemzeti ges beruházás aránytalanul ~:~g~~~,~~~~~;:~~~. 
jövedelem arányos elosztasa révén részesül a meg' séges nyersanyag nem könnyen 
takarított összegekből. · a kivitelezéshez szükséges kapacitás nem bi:<to.sít-

Mint a Szabad Nép is megírta, a felszabaduláS ható. 
óta több százmillió forint értékű a termelés terű· Természetesen ezen akadályok nagy része 
!etén alkalmazott újítások, észszerűsítések értéke. olyan természetű, hogy megoldásuk felettes 
A dolog természeténél fogva a termelés vonalán veinkfeladata. Amíg a népgazdaság egyéb ág.aibari···· 
kézenfekvőbb az ·újítások, ötletek bevezetése. at elmúlt évek nagyszerű sikerekkel 
Gyógyszertári vonalon, ahol a termelő munka e téren is, addig gyógyszertári vonaa.l:~o~n:é~~:~~nK:!xY 
kisebbmérvű, s az egyes késiítmények és rnunka- elhajlásokat tapasztaltunk. Igy i• 
folyamatok rendeletek által szabályozott mederben ford tilt, hogy a javaslattevő! . nem 
folynak, sokkal nehezebb az olyan ötlet rnegvaló" rnint az, hogy hátha jó, hátha f~h~~:~~;:;~:~~' 
·sítása, mely valóban az összesség hasznát szolgálja a beadott újítás, de nem vett :ll 
anélkül, hogy ellentm0ndásba kerüljön a fennálló annak alapos kidolgozására. Ennek 
és hatályos jogszabályok valamelyikével. Ez is vállalatvezetés a jóhiszemű javaslatokalis e 

. oka annak, hogy a javaslatok jórészének kate- ismeretében bírálta el, és. tényleg 
• gorizálása, belyes elintézése, főleg kivitelezése és javaslatokat is csak a pénzszerzés egyik 

végrehajtása szakmánk sajátosságai miatt bizon-y nyilvánított,. - De előfordult, hogy 
sokszor nehézkes. Szükségesnek tartjuk ezért; san az ellenkezője történt és az 
hogy az Egészségügyi Minisz!ériurn hathatósabban· fizetéskiegészítő családi pénztárnak 

·· · · ióglalkozzék az újítási ·ugy ekkel, .a····Miriiszfef:~ komolyan díjaztak .olyan jelentéktelen vagy 
tanács újítási rendelete szellemében sajátos profi- hetetlen javaslatokat, amelyeket el kellett 
!unknak megfelelően foglatjon állást, adjon szem- utasítani, és ezzel elkedvetlenítették azokat, 
pontokat és utasításokat, hogy az alárendelt szer: értékes javaslataikért elismerésben nem 
vek újítási megbizottjai vagy Csoportjai mikértt · sültek. 
járjanal< el az újítások tekptetéberi, hogyan irá- Ezzel kb .. rámutattunk a rnultban tap1a~:!:.~~···· 
nyí!sák a legkívánatosabb irányba. hibákra és egyben úgy véljük, az irányra is, a 

· Mint már korábban egyik hozzászólásunkban a jövőben az újítások ügyét fejleszteni sziikség€:s' 
• »A Gyógyszerész« hasábjain említettük, gyógyszer- volna. · 

tári munkaeszközeink nagyrés~. elavultak, .s szük, Elsősorban feléttes s:Zerveinknek kellene ko!llcí:: 
ség lenne az ·adott lehetőségek keretein belül, lyan foglalkozníok újí!ási feliidattervek 
awk fejlesztésére, továbbá gyakorlatban .keresztül- sével. Ugyanakkor 'létesíteni kellene egy· 
vihető és. jól felhasználható új .eszközök tervezé- · újítási bizottságo!, olyan elismert 
séte. Ez az út járható. Széleskörű lehetőség nyílik a tárca keretén belül, amely hivatva lenne az 
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sok elbírálására kivitelezésére beveietését~ és • számának fokozására szükséges volna, hogy az 
természetesen a' rendeletileg niegszaPPtL.díjazás újításokat a hálózati. rnt;nkaversenyben v_ala.rni!yen 
megítélésére is. Igen sokszor a vállilla tok: vezető' megfelelő formában rsmet. pontc:zhassuk es .. ertekel
ségei komoly újításokat sem díjazhl!tnak, meg, hessük, arnivel biz!osít~nank. ~pvaslattevo~ rnur~
felelően ~ ami fokozná a területen a tevékenységet kájának rnéltánylását. Ugy velluk,hogy az e],rsll!eres 
- rnert kezük .értékhatárhoz van kötve és' sok hozzá fog járulni az újítási Javaslatok siamanak 
esetben .az elbírálás sem áll olyan szilárd alapokon, emelkedé.séhez, fel •. fogj': lendíten! az .~jítá~i 
amely a felelősségnek százszázalékos· .vállalását k~dvet, e~ Java~!~ tarkat to bben. ~?&J~k bekuldem, 
megnyugtató rnódon biztosítaná. · · rnmt eddrg, erosrtve ezzel az UJ!lasr mozgalrnat. 
. Harmadsorban létesíteni kellene{tár,éa kere· . össz~gezve: a. sz~km~i újítások fel~endít~ére 
tén belül egy vegyesipari vállalatot, rnely amellett, es .eredmenyesebbe telelere a kovetkezoket Java
hogy a gyógyszertáraka t, laboratóriumokat stb, soljuk: . . . . .. , " •. 
ellá!ná a rnintadarabok kivitelezését és esetleges l. Mrelőbb adJon kr az Eu. M. az ~· T. t;Jr!asr 
sorozatgyártását is elvégezné. ·A m~ei' válla- rendelet'" sze~ler;r~b~r: saját_o~ szak!lla} . prof~l-~n.k: 
latok önálló elszámolási egységek, Ez·a körülmény nak megfelelo UJ!lasr utast!ast, keszrtsen U]rlasr 
~ s spedálisan az újítások területén -igen hátrá- feladattervet · .. · . . _ • 
nyos. Nem kétséges ugyanis az, hogyha az egyik . 2. Szükségesnek tartjuk szakmank ternieten 
vállalatnál elfogadnak egy javaslatot, az a javaslat egy országos újítási csúcs-szerv felállítását, me! y 
rninden · v,\l!ala!nál kiviteletendő; feltéve ter!llé-. nemcsak elbírálná és díjazná végső fokon a javasla
szetesen, hogy á javaslat jó. Ha azonban' n~m jó, tokat, hanem foglalkozna az?k kivitelezésével és 
akkor hiba volt elfogadni. Emellett· sokszor. elő- bevezetésével is. 
fordul, hogy egy szellemes mego!dást tartá~rnazó 3. Célszerű volna a Gyógyszertári Központ 
javaslat k!ha_szn~latla_;ml elfeks~rk_ a k:>rabban újítási ertesítőjének nagyrné~v!f k!s~élesít~e olyar: 
f~lsorol! gatlo tenyezo. valarnelyrkenek ~ovet~ez- értelemben, hogy az összes rranyr!asa ala tartozo 
!eben, es _ugyanekko~ egl;" uzyanarra a. !argy~orre vállalatok valamennyi elfogadott javaslatával'rend-
vonatkozo, ~~ keves~pe p rnegold~s~ rnasu!t szeresen foglalkozna. · 
elfogadtak; dr]aztak, sot klVI!eleztek rs. Igy elo- 4 A rnunkaversenyben az újításokat ismét 
~ordult; hogy_ rnire e.gy ja':asla!ot .felett~·~zerve: pon!o~ni és értékelni kellene. 
mkhez !eltefJesztettunk, krderult, hogy ugyanaz, 
vagy hasonló javaslat már korábban beérkezett. 
Célszerű lenne a Gyógyszertári I\özpont újítási 

· értesítőjének nagymérvűkiszélesítése, hogy a vállá
latok értesülnének a többi vállala!ókhoz ;befutó 
valamennyi javaslatról. Ez részben elejétvenné 
annak, hogy ugyanazt a javaslatotkét különb~ző 
helyen díjazzák (a vonatkozó rendelet· szennt 
a már bevezetett újítást nem lehet teljes díjazás' 
ban. részesíteni), másrészt !ájékoztatná a vállalato
kat az újítási irányokról országos viszonylatban, 
a díjazás rnér!ékéről és formájáról; tapasztalat
cserét nyuj tana, és főleg az ügyintézés! könnyítené 
meg, amennyiben a hosszabb és körülménye;_e~b 
elintézés kivárása helyett adott esetben rovrd 
úton értesiteni lehetne javaslattevő! arról, hogy 
ötletét már más vállalatnál beadták és, esetleg 
díjazták Igy addig is, míg a központ\újí!ási 
biwttság létrejönne, rninden .. vállála! attekmt. 

. hetné az újítási fronto!, és amit a:lkalmaJnak 
talál, ait felhasználhatná még akkqrjs, ba,illast;ft 
az esetleges ·helytelen elbírálás miatt nem kernit 

· megvalósításra. 
Mindarnellett természetesen vannak . rtagy' 

számban helyes· elfogadott és. bevezetett újítása~ 
is, amelyek részben a szakmai, részben az admr
nisztrativ vonatkozásokat ölelik fel, és. amelyek 
jól felhasználásra kerülnek a hálózatban. Az_újftási 
statisztika szerint azonban sajnos sokkal toblr a_z 
adminisztratív jellegű javaslat, mint a szakma.!. 
Ez elsősorban a kivile1ezlíelőség korábban ·mar 
tárgyalt ' nehézségeivel függ össze, arn;nnyjben 
az adminisztratív jellegű javaslatok . alt.al~ban 
gyorsabban és könnyebben kerülhetnek krvrtele
zésre. A javaslatok, . elsősorban . a jó javaslatok 

* * * 
A GYÖGYSZERTARI KÖZPONT úJITASI BIZOTT• 
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'_örömmel Olvastuk a Pestmegyeí Vállal~t sz~kfélügyelff .. 
nek az újításokról szóló cikkét, de_ szük,ség~t lá!ju~, hogy 
ab hoz néhány· vonatkmásb~n me~Jegyzeseket . ~~z~t;~k-

Helves a cikk azon megallapítasa, hogy az UJJiasi Javas~ 
Jatok jófészének kategorizálása, elintézése, fóleg kivitel~~ése, 
végrehajtása szakmánk sajátosságai miatt s,okszor nehez~e;
Ezt igyekszik a cikk bizonyítani és az ~kadalyok n:ego!d~~a~ 
felettes szervek ·feladatává teszi. Mmd az Egeszseg!1gyt 
Minisztérium mind a Gvóo-vszertári Központ tőlük telhetően 
igyekszellek is ezt a fel8d;{ot -megoldani. A cikk írói szüksé· 
gesnek tartják, hogy a felettes sze;;:e~ _olyan ~zempontokat 
és utasításokat adjanak, hogy az U]ttasi rnegb1zottak, vagy 
c~opodok miként járjanak el az újítások elbírálásában. 
Véleménvünk szerint az. úiítási rendelet mindazt tartalmazza, 
amit áz ·újítási elöadókn;;lk tudniok kell. Az újítások helyes 
elbírálását segíti ·elő az újítási :I?ad~_k tanfolyama is · ·. · 
A Minisztérium és- a .Gvógyszertan Ko%pont a multban ts 
igyekezett célfeladatokit adni a gyó_~~-szertárak J~S~é:e, 
s éppen a cikkben említett munka~s~koz?~ ,kor~zerustt~s,ere 
és a· felduzzadt" gyógyszertári admmtsztracto csokkentesere, 
amelyekre niind a mai nil.pig igen keyés,. megfe!elő jav~slat 
érkezett be. Naplrenden levő. problemaiDkat ts nupdtg a 
célfeladatoknak _ a- hálózat részére történő átadásával i_gyek., 

· Szüi1k megoldani~ amint ezt a Központ pályá_za~i -fel~í~ás~i 
is bizonyítják... A muli.ban eloford_ult hthak kl_~uszü· 
bölé_sére_ létesítettük - amire a javaslat Is utal --:-:--a Kozpont 
gYóiysz.erészelőadóiból álló bizottSágo!, ,~mely_nek. feladata 
a váJlalatoktól beérkező javaslatok leheto Iegtargy1lagosabb, 
elbírálá.:;a. Mivel azonban a gvakorlat során klttuk, hogy 
mé~ ez a bizottság sem tud rriii1dt";!l ~etben k~elégítő döntést 
hozni _az újítások területét;, J<-o_~pontunk Javasl~tet ,tett 

·a .M.1nisztéri1;1mnak, hogy letesitsunk egy gyakorlo ?YC~y~ 
szerészekből álló ~zakbizotbágot, bevonva abba az Egeszseg. 

~ ügyi _Mifiisztérium,_ a Gyó~yszertári I>~z~ont és, a, ~z..ak· 
csoport által kijelölt szemely~ket. az_ uptas<?~ elbtralasara~ 
Ez annál fontosabb amint a c1kk Is megaltaptt]a, mert szak· 
mán_k sajátosságai 'mi<;tt igen nehéz a javaslatok zömének 
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Az úJÍtásokról 
lrta: A Pesttnegyei sz.akfelügyelők ·munkaközöSsége 

Sorrendben a négyedik az aktuális pro!J!émák 
közül, melyet munkaközösségünk az utóbbi időben 
»A Gyógyszerész« nyilvánossága előtt felvetett 
Az aktuális problémákat •abban a tudatbanvetjük 
fel, hogy a szaklap minden dolgozónk tulajdona· 
ezek a kérdés.ek egy többezerszemű fórum előtt 

. v~tődne~ fel, így jó l!'hetős.ég folYilik ~rra, hogy 
mmdenkl megtegye eszrevetelelt, akar csupán 
helyeslőleg, akár pozitív, kritikai. szempontból, 
mely a fejlődés biztosításának záloga. Bízunk 
abban, hogy - éppen, mivel a legégetőbb kérdé-
sekkel igyekszünk foglalkozni·~ a . szaklap hasáb
jain megjelenő fejtegetéseink mind a hálózati 
dolgozók, mind felettes szerveink részéről· vissz- · 
.hangot keltenek, és a következtetések levonása 
szakmánk összességének fejlődését szolgálja. 

Ez alkalommal más, de nem kevésbbé fontos 
témakörrel szerelnénk foglalkozni : . az újítások 
ügyéveL A szacialista termelés a fejlődés meggyorsic 
tására, a dolgozók érdekéhen a közösség javara 
bevezette az újítások, észszerűsítések alkalma.' 
zását gazdasági rendszerünk. minden ágában. A 
kollektív termelés ilymódon közkinccsé teszi a 

. dolgozók ötleteit és az elért megtakarítás. aránya' 
ban d í j azza a szerzőt. . · . 

Ezen keresztül az egész· dolgozó társadal ol!! 
élvezi a kőnnyített munka áldását és a nemzeti 
jövedelem arányos elosztasa révén részesül a meg. 
takarított összegekbőL · . •. 

Mint a Szabad.Nép is megírta, a felszabadulás 
óta több százmillió forint értékű a termelés terü• 
letéri alkalmazott újítások, észszerűsítések értéke; 
A dolog természeténél fogva a termelés vonalán 
kézenfekvőbb az újítások, ötletek bevezetése. 
Gyógyszertári vonalon, ahol · a termelő munka 
kisebbmérvű, s az egyes késiítmények és munka
folyamatok rendeletek által szabályozott mederben 
folynak, sokkal nehezebb az olyan ötlet megvaló" 

.. "sítása, melyvalóban az összesség hasznátszolgálja 
anélkül, hogy ellentmol1dásba kerüljön a fennálló 
és hatályos jogszabályok valamelyikéveL Ez is 

. oka annak, hogy a javaslatok jórészének kate, 
gorizálása, helyes elintézése, főleg kivitelezése és 
végrehajtása szakmánk sajátosságai m}att. bizopy 
sokszOr nehézkes; Szükségeshek tartj uk. ezért, 
hogy az Egészségügyi Minisztérium hathatósabban 

;;;.:..:: ......... foglalkozzék az 11jítási 'ügy ekkel, a :Miríiszfér~· 
tanács újítási rendelete szellemében sajátos profi
lunknak megfelelően foglaljon állást, adjon szem.' 
pontokat és utasításokat, hogy az alárendelt szer: 
vek újítási megbízottjai vagy csoportjai miként 
járjana]< el az újítások tekjltetében, hogyan irá: 
nyítsák. a legkívánatosabb irányba. 

· Mint már korábban egyik hozzászólásunkban 
»A Gyógyszerész« hasábjain említettük, gyógyszer
tári munkaeszközeink nagyrés~ elavultak, s szük
ség lenne az adott lehetőségek keretein belül, 
azok fejlesztésére, továbbá gyakorlatban keresztül-
vihető és jól felhasználható új .eszközök tervezé
sére. Ez az út járható. Széleskörű lehetőség nyílik 

a munka megkönnyítéséte 

a hálózatfejlesztési tervek :~!~1~~:~~~szo épülő gyógyszertárakban 
sítésekre az egyedül dolgozó 

vagy a több beosztoltat f~~~z;!~~~~~-{1;ba~ külön vénykészítővel t 
gozó kollektíva számára. 

·]enne, különösen az é,J_,e~:sel~n~db~~;' ~:~~~Íl 
feszültség csökkentése e 
megoldás a felduzzadt 

· tráció csökkentésére. 
Mindezen területek érdemesek arra, 

mind a magunk, mind a közösség érdekében~ri[~~;t~J~· 
kozzunk a megoldásra, a továbbfejlődésre ÍJ 
javaslatokkaL A megoldás azonban nem egysz:erííB 
Hiába lá tsz ik sikeresnek, újnak, 
javaslat, hiába biztosítaná a dolgok 
vitelét, ha a javaslat megtételekor nem 
tekintetbe minden tényezőt. Igy pL· 
valóban hasznos'e a közösségre nézve já,mslatun"k{ 

vagy csupán helyi probléma-e:~tr~~~~~k~~~~~!'t valóban idő-, munka-
Itt meg kell jegyeznünk, 

ságát figyelembevéve néha a i~~~~]r:~~1~;~~~~} megoldás is elfogadható, ha k 
nyek szempontjából ugrásszerű c ,l,~!~?"t;·· 
Azonban komoly akadályt jelenthet, ha a il 
jeleríJegi eszközeink .figyelembevételével nem 
telezhető, vagy ha a megtakarítás elérésére sz111<1;e- i 
ges beruházás aránytalanul magas, esetleg a szük, .. 
séges nyersanyag nem könnyen hozzáférhető, vagy 
a kivitelezéshez szükséges kapacitás nem biztosít
ható. 

Természetesen ezen akadályok nagy része 
·olyan természetű, hogy megoldásuk felettes szer' 
veinkJeladata. Amíg a népgazdaság egyéb · 
az elmúlt évek nagyszerű sikerekkel 
e téren is, addig gyógyszertári vonalon helyenkén t ·•• 
elhajlásokat tapasztaltunk Igy ismételten elő' 
fordult, hogy a. javaslatlevőt . nem vezette más, 
mint az, hogy hátha jó, hátha felhasználható 
a beadott újítás, de nem vett kellő fáradságot 
annak alapos ·kidolgozására. Ennek tudatában a 
vállalatvezetés a jóhiszemű javaslatokat is e · 
ismeretében bírálta el, és tényleg 
javaslatokat is csak a pénzszerzés egyik 
nyilvánított .. - De előfordult, hogy 
san az ellenkezője történt és az 
fizetéskiegészítő családi pénztárnak 
komolyan 'díjaztak olyan jelentéktelen vagy 
hetetlen javaslatokat, amelyeket el kellett vnlm' 
utasítani, és ezzel elkedvetlenítették azokat, 
értékes javaslataikért elismerésben nem része
sültek. 

Ezzel kb. ramutattunk a multban t~p'!~~!~;! , 
hibákra és egyben úgy véljük, az irártyra ;, 
a jövőben az újítások ügyét fejleszteni szilksége>S ; 
volna. 

Elsősorban felette$ szérveinknek k~;~~·nj,~~~f
lyan foglalkozníok újítási feladattervek 
séveL Ugyanakkor ·létesíteni kelle"n~~e1 1<e~g~y:b·:;;,kb'f,'C újítási bizottságo!, olyan elismert s: 
a tárca keretén belül,amely hivatva lenne az 

sok elbírálá~ára, kivitelezésére, bevezetésére"· és 
· természe.tesen a rendeletileg 11Jégszal,l9tt !líjazás 
megítélésére is. Igen sokszor a vállalatokvezető
ségei komoly újításokat sem díjazhatnak. meg, 
felelően ~ ami fokozná a területen a tevékenységet 
- mert kezuk értékhatárhoz van kötve és sok 
esetben .az elbírálás sem áll olyan szilárd alapokon, 
amely a felelősségnek százszázalékos-· vállalását 
megnyugtató módon hiztosítaná. ··. · 

Harmadsorban létesíteni kellene.a tá~é.a kere· 
tén belül egy vegyesipari vállalatot, mely amellett, 
hogy a gyógyszertárakat,. laboratóril1mökat. stb, 
ellátná, a mintadarabok kivitelezését· és esetleges 
sorozatgyártását is elvégezn é. A ill~gyei: v alla~ 
Jatok önálló elszámolási egységek. Ez a körültnény 
- s speciáJisan az újítások területén - igen hátrá
nyos. Nem kétséges ugyanis az, hogyha I)Z egyik 
vállalatnál elfogadnak egy javaslatot; azajavaslat 
minden vállalatnál kivitelezendő; feltév~ t<mné
szetesen, hogy á javaslat jó. Ha azonban· nem jó, 
akkor hiba volt elfogadni; Emellett sok$zor elő
fordul, hogy egy szenemes megoldást tartalmazó 
javaslat kihasználatlanul elfekszik a korábban 
felsorolt gátló tényező. valamelyikének következ
tében, és ugyanekkor egy ugyanarra a tárgykörre 
vonatkozó, · de kevésbbé jq mególdás~ másutt 
elfogad tak; díjaztak; sőt kiviteleztekcis. Igy elő
fordult; hogy mire egy javaslatot .felettes· szerve: 
.inkhez felterjesztettünk, kiderült, hogy •ugyanaz, 
vagy hasonló j avaslát már korábban beérk,ezett. 
Célszerű lenne a Gyógyszertári Központ újítási 
értesítőjének nagymérvű kiszélesítése, hogy a yállá
latok értesülnének a többi· vállálate>khói befUtó 
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számának fokozására szükséges volna, hogy az· 
újításokat a hálózati munkaversenyben valamilyen 
megfelelő formában ismét pontozhassuk és értékel
hessük, amivel biztosítanánk a j avasJattevők mun::· 
kájának méltánylását. Úgy véljük, hogy az e!_ismerés 
hozzá fog járulni az újítási javaslatok számának 
etnelkedésébez, fel fogja lendíteni az újítási 
kedvet, és javaslataikat többen fogják beküldeni; 
mint eddig, erősítve ezzel az újítási mozgalmat. 

összegezve: a szakmai újításÓk fellendítésére 
és eredményesebbé tételére a következőket 'java
soljuk: 

L Mielőbb adjon ki az E ü. M. az M. T. újítási 
rendelete. szellemében sajátos szakmai. profilunk
nak megfelelő újítási utasítást, készítsen újítási 
feladattervet. . . . . 

· .. 2. Szükségesnek tartjuk szakmánk területén 
egy országos újítási csúcs-szerv felállítását, mely 
nemcsak elbírálná és díjazná végső fokon a javasla
tokat, hanem foglalkozna azok kivitelezésével és 
bevezetésével is. 

3. Célszerű volna a Gyógyszertári Központ 
újítási értesítőjének nagymérvű kiszélesítése olyan 
értelemben, hogy az összes irányítása alá tarlózó 
vállalatok valamennyi elfogadott javaslatával'rend
szeresen foglalkozna. · · 

4. A munkaversenyben az újításokat ismét 
pontozni és értékelni kellene. 
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valamennyi javaslatróL Ez. részben' elejét. venné Orömmel olvastuk a Pestmegyei Vállalat sza.kfelügye!Ci· 
annak, hogy ugyanazt a javaslatot_ két különq~ző nek az úiításokról szóló cikkét, de szükség&t látjuk, hogy 
helyen díjazzák (a vonatkozó rendelet· szenni ahhoz néhány vonatkozásban megjegyzéseket !űzzünk. · 
a már bevezetelt újítast hem lehet. teljes díjazás- Helves a cikk azon megállapítása, hogy az új íiási j avas-
ban. rés-zesíteni), másrészt. táJ.ékozta.tna_' a vá_lla_la_ to.-. tatok jóTészének kategorizálása, elintézése,. főleg kivitele~ésé, 

végrehajtása szakmáok sajátosságai miatt sokszor nehéz~e~. 
kat az újítási irányokról országos viszonylatban; Ezt igyekszik a cikk bizo!'y!tani és az ~kadályok ll!ego!d~sa! 
a díjazás mérlékéről és formájáról;.··tapasztaJ.at- felettes szervek ·felada!ava teszL Mmd az Egeszseg!!gyr 
·cserét nyujtarra, és -főleg az ügyintézési könn:yítené Mihisztérium, mind a Gyógyszertári Kö~pont ~őlü~·!.elht;:tőe? 
meg, amennyiben a hosszab.b és. körültn_ ~nye_se_ bb igyekszenek is ezt a feladatot megoldam. A crkk rrm szukse

ge.<:.nek tartják, hogv a felettes szervek olyan szempontokat 
elintézés· kivál"ása helyett adott esetben rövid é> utasítá,okat adfanak, hogy az újítási megbízottak, vagy 
útorí értesiteni. lehetne javaslatlevőt arról,. hogy csoportok miként' járjanak el az újítások elbírálásában. 
ötletét már más vállalatnál beadták és .esetleg Véleményünk szerint az.újítási rendelet mindazt tartalmazza, 

d k dd. · . , · k.. - · -r· '"'t' · amit az .újítási előadóknak tudni-ok kell. Az újítások helyes 
íjaztá ' Igy .a lg lS, ·mJg a ·.· ozpon 1 UJ l asl elbírálását segíti elő az újítási előadók tanfolyama is-·.· 

bizottság l~trejönne, mind~l) · v~ll~lat _ :·~t-~~int~ A Minisztérium és -3 ,Gyógyszertári Kö?:pont a multban 1s 

. hetné- az újítási frm::ttot, és_ amiJ-.. -alk~lllla~nak igyekezett célfeladatok3t adni a gy~~J:_szertárak __r~s~é;e, 
talál, ai:t felhasználhatná még akkoL1~,.hf!~llJ?§l.IÍt s éppen a cikdkben említett!' mundkaesők0tz?k kor~kets\tes.ere 
az esetlegés ·helytelen elbírálás miatt nem< ke .. rült és a felduzza t gyógyszer an a mmrsz racw cso en esere, 

amelyekre ITiind a· mai n3pig igen kevés megfelelő javaslat 
· megvalósításra. · érkezett be.· Naplrenden levő_ problémáinkat is mindig a 

Mindamellett. terinészetesert _:Va:rihák_----~~-_tia_gy~ célfeladatoknak a- hálózat részére történő átadásával igyek-
. , k · sziink -megoldatÍi, amint ezt a Központ pályázati felhívásai 

számban helyes elfogadott és bevezetett újítaso_ · · is bizonyítják. . . A mullban . előfordult hibák kiküszö
is, amelyek részben a- szakmai, részben:_- _a,_z_ :a_dml- ,_, bölésére létesítettük -. arnire a javaslat 1s utal -:-:- a Kozpont 
nisztrativ vonatkozásokat . ölelik fel, és amelyek 'gyógysz.erészelőadóíból álló bizottságo!, .~mely_nek. feladata 
·J·o'l felhasználásra kerülne.k_ a hálózat_ ban. __ ·Az. _·_újítási \a vállalatoktól beérkező javaslatok leheto legtargyrlagosabb. bb elbírálása. Mivel azonban a gyakorlat során }{ittuk, hogy 
statisztika szerint azonban- sajnos sokkal Jto - az mé~_ P.z a bizottság sem tud -rnind~!l esetben k~elégítő döntést 
adminisztratívjellegű javaslat, mint a ,zakma_L hozni az újítások területén, Kozpontunk Javaslatot tett 
Ez elsősorban a kiviteleil\e!őség~ korábban ··.mar a Mínbtériumnak, hogy létesítsünk egy gyakorló gyégy
tárgyal .. t i nep_ ézségeivel _függ _össz.e, a_m~nny}J?en szerészekből ·álló szakbizottságot, bevonva abba az Egészség-

az ad.ml·n1·sztr.atl'v ·J"ellegu" J. ava_ slatok . alt_ala_ b.an_ ügyi Mi~isztérí~m1. a Gyófyszertári J)~z~ont és _a, ~z.ak- . 
csoport- altat kiJelolt szernelyeket az UJlÍasqk elbtralasara-: 

gyorsabban és könnyebben kerülhetnek klvllele, Ez annál fontosabb, amint a cikk ismegállapítja, mert szak
zésre. A javaslatok, elsősorban a jó javaslatok mánk sajátosságai miatt igen nehéz a javaslatok zömének 
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elbírálása, s gyakorlati kipróbálás · nélküli véiemérivézéS. 
szinte lehetetlen. Szükségesnek .látjuk ezen kívül -----.: és "véle-. · 
ményünk szeri.nt ez ennek a kérdésnek végleges megoldáS8 
- egy olyan kutató intézet felállításái, ahol az újításokat :mind 
elvileg, mind gyakorlatilag el lehet bírálni és azokat a kutató 
intézet laboratóriumában ki is lehet próbálni. 

A Gyógyszertári Központ tervbevette az újftási értesífő
jének kibővítését, ahhoz azonban, hogy ez a -cikk íróinak 
javaslata szerint valósuljon meg, olyan nagy apparátusra 
{létszám stb.) volna sziikség, ami ezidöszerint nem áll rendel
k~zésre. Egyelőre tehát meg· kell elégedni azzal a megoldáS~ 
sal, hogy a Központ az országosan elfogadott. újításokat 
leközli értesítőjében. 

·-Összefoglalva megállapítjuk, hogy »A GyógyszerésZ« 
hasáb j ain megjelenő, az újítási mozgalommal foglalkOzó 
cikkek igen hasznosak és alkalmasak a mozgalom fellendí~ 
tésére;de egyúttal alkaltTiasak arra is, .hogy az újítási javas
latok elbírálói ismertessék módszereiket, mert ,f'zzel Sok 
· fétr~értésnek vehetjük elejét. Egyetértünk a d kk írói Val, 
amikor célfeladatok kitűzésével akarják· helyes irányba 
terelni az újító-rnozgalr.tat, hogy megóvják azt az elsefé~ 
lyesedéstö}. Megítélésünk szerint a fentebb említett kutató 

·intézet ebben .az- irányban is eredményesen befolyásolhatná 
az újító mozgalmat a gyógyszerellátás színvonalának emelése 
érdekében. 

Folyékony gyógyszerek adagolásáról 

- Hozzászólás. M. G. Flexner cikk-éhez -

· Á farmakoterápia alapvete kérdése a hato~ 
anyagok. pontos adagolása .. Az. orvosnak tudnia 
kell, hogy az egyes hatóanyagokból mennyit tart 
szükségesnek a gyógykeze1éshez, receptjét ennek 
megfelelően kell megírnia, a gyógyszerek elkészí
tésének és beadásának pedig úgy kell történnie; 
hogy a szándékolt adagolás! pontosan be lehessert 

· tartani. Ezt· az elvet ·hirdeti értékes cikkében 
Flexner. Megállapítja, hogy a folyékony gyágy
szerek jelenlegi adagolásánál Jegkevésbbé sem 
érvényesül ez a szabály, és olyan észszerű újítá" 
sokat javasol, melyek ennek az elvnek kereszfüle 
vitelét vannak hivatva lehetövé tenni. 

láttam, bizonyára azért, mert kev,és 
vettem a vizsgált kanalakat, de 
130% ,os eltérést is tapasztaltam 
csak desztillált vízzel mérve, tehát az en,dnnértvt 
a folyadék mitlőségétől és fajsúlyától 
nítve - a normálcsepphez képest 232%-os 

· rést is állapítottam meg; Flexner itt számot 
közöl, hanem a valósághoz híven leszögezi, 
rendkívül nehéz még megközelítőleg is 
állapítani, hogy a beteg valójában mekkora ada~<o! 
vesz be egyszerre. 

Nagy érdeme Flexnernek, hogy nem éri 
ezeknek a hibáknak a · feltárásával, vagy 
a megállapítással, hogy erősebb hatású ·szillárrl 
gyógyszereket ajánlatosabb a gyógyszerész. 
adagolva rendelni, hanem részletes javaslatot 

· a folyékony . gyógyszérek pontos 
lehetövé tételére. Javaslatai 
szerűek, így ha esetleg gondolhatunk is 
sukra, de lényegileg . el kell fogadnunk 

Javaslatainak lényege, hogy az összes belső
leges folyékony gyógyszereinkkel .át kell térnünk . · 
a pontos térfogatos, illetőleg a hatóanyagok tekin-. 
tetében a , súly ;térfogatos rendszerre. A 
tehát - ritka kivételtől eltekintve, amikor 
csepp az egyszeri adag 
tartja a éseppenkénti 

a bizonytalan K~uk~';;;;~tlb;,v:,~:~~,d~ fogatos ádagolást kíván 
beosztású adagoló-pohárkával és 0,25-0,5-1 
beosztású adagoló-pipettával. Ezekkel el kell látni 
il betegeket, vagyis a folyékony gyógyszerek 
térfogatos rendszerére áttérni csakis · 
kodási előkészítés után lehet, mert a 
gyógyszerkészítes arravaló, hogy azt pontos 
fogatos adagolás kövesse. 

A térfogatos gyógyszerkészítésnél a 

a ml-es beosztású büretták és pipe~t;~á~k~·· ~~~~~~~:~~;::, tartja helyesnek. Ez valóban 
egyes hatóanyagok oldatainak 
bemérését, de nem teszi felesJ,ege:ssé 

A folyékony gyógyszerek pontatlan Jdagolását 
két körülmény okozza. A . szerző · megállapítja, 
hogy az orvosok inkább a hagyományok. és kézi: 
könyvek ·nyomán ·írják fel receptjeiket, íninL .az 
adagok kiszámításávaL De ha ki is akarják számí
tani a hatóanyag adagját, folyadéknál ez távolnSI 
sem olyan egyszerű, mint az adagolt gyógyszerel<~ 
nél : poroknál, piluláknál, kúpoknál vagy amp.ullák, 
nál. A folyékony gyógyszer használatát két módon 
lehet előírni: vagy kanál-mértékben kifejezve, 
vagyis térfogat szeri~t, yagy pedig cseppekben. 

vagy mérőhenger használatát. a gyógyszer 
. összeállításához. Folyadékok összeöntésénélll<"vo,,k 

· Afolyadék térfógafa, súlyrruinriyiségérC kívűf, 1aF 
súlyától is függ, így az előírt térfogat-adagnyi · 
gyógyszer mennyiségét grammban nem tudhatjuk;. 
ha fajsúlyát nem ismerjük: a cseppadagok mennyi
sége pedig függ a folyadék fajsúlyától, minőségétől 
és a használt cseppentőtó1. Ez az egyik hiba: 
forrás. 

A másik hibaforrás a folyékony gyógyszerek 
· eladagolásában, bevételénél mutatkozik. Flexner 
olyan irodalmi adatokra hivatkozik, melyek 
különböző evőkanalak ürtartalmával 100%-os el" 
!érést bizonyítanak. Ezzel a. kérdéssel 1927-ben, 
a pécsi vándorgyűlésen tartott előadásomban én 
is foglalkoztam. Evőkanalaknál csak 40% -os el !érést 
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a súlyok számtani értelemben a·ssz:eadó,dn:ek. 
a térfoga tok nem. Mérőlombikot vagy mÉ;rölJen.gei·t . 
tehát minden gyógyszertárban mindenkor 
nálni · kell a gyógyszer végső összeállí tásához. 

· A szerző által javasolt tízadagos rendszer. 
a mixturáknál célszerűen segíti az orvost a 
kiszámításában, .a gyógyszerészt 
és az expeditort a gyermeknek 
szánt folyékony gyógyszer 
ezenkívül pedig lehetövé fogja hogy a "v'"'"···· 
rabban előforduló vényeket előre elkészítsék. ,,.,,ga.c; 
a szerző hangsúlyozza, hogy ezt a tízadagos 
szert nem szükséges kötelezővé tenni. 

Ha a térfog:aat~.~o;~sr~k~~~~i~~~d't~j'/~s~~ 
ennek még egy 1. . . ll~,,~f,1~,<~~;;:;;~·~ 
a belső használa tra szán1'~~~~~~~:~.~k~Í~bi~~~:~~~;:~ nézve. Ezeket gyakran 
jelenlegi, súlyra kéSzülő t;ct.ocu1n unwwn 

adagolás rendszerében nem alkalmasak. Az 
nagyobb fajsúlyú galenikumoknál segítene 

• ha előírásokat kapnánk, hogy az egyes készítlÍÍé
.. nyeket mivel higítsuk a kí':án! télJo@tra, ame~ny!

ben az ·orvos erről· nem mtezkedett, de a VIZnel 
könnyebb folyadékoknál nem tehetjük; meg ~~t, 
vagy legfeljebb úgy, hogy a~ .. orvos alt~! elmr~ 
térfogatos adagolás! felemelJ U~· a legkozelebbi 
magasabb mértékre : 0,25 ml :ro! 0,5-re, ':agy. 10 
ml-ről 15 ml-re, és a galemkumot. a. hivatalos 
előírásban megjelolt · közömbős higítófolyadékk.al 
higítjuk ennek megfelelő térfo~atr!'-.. En? él ~alan 
egyszerűbb volna az, ha galenus! kesz!l~eny:e1~~et 
súly ;térfogatos rendszerben kellene kesz!lenunk 
és térfogatmérték· szerint kiszolgáltatnunk ~z 
egyúttal megkönnyítené a galemkumokburettas 
bemérését is. · . . ·· , , 

A folyékony gyógyszerek térfog~tos kés~I!:'s~ 
és adagolása, amit Flexner, kez~emeny.~z, kJtuna 
és a fentiekkel teljesen egysegesse teheto rendszer. 
De éppen egységes v?lta r.niatt an;_a nem alk.almas; 
hogy egyes részletell kulon-k.;tlon ;r.ez.es~ek be, 
hanem csakis arra, hogy kelloen -elokesz!lve az 
egész rendszerre egyszerre térjünk át. 

M. G. 

· Koranyi Miklós dr 

Flexnér p;ovizor (Moszkva) megállapításai 
~ a hazai viszonyokra vonatkoztatva . 

M. G. Flex~er provizör megállapítása teljese_n 
reá illik a mi viszonyainkra is. Nálunk ugyams 
nem szedik be pontos mennyiségben .a ~~ógJ;
szert, min t ahogy azt az orvos a · V\"nyirasnal 
kiszámította és előírta. Mi sem adunk a beteg 
kezébe egy pontos kis· mércét, hogy azzal vegye 
be a gyógyszert. Altalánosan elfogadott mérc; 
a nagyobb mennyiségű folyadék g~ógyszen;~nel 
a kanalankénti szedés. Az V. Gyogyszerkonyv 
a kanalak ürtartalmát 3 nagysagban szabj~ meg. 
1 kavéskanál 5 ml, l gyermekkanál 10 ml,l,evő
kanál 15 ml. . . · .. · . .. • 

. A felsorolásban szereplő 10 ml ürtar.tall!lu 
gyermekkanál nagy általánosságban neín letez;k, 
a háztartások 90% -ában ismeretlen e~ a _nagys~g. 
Ismeretlen azért, mert most n<;m gyartpk,} Igy 
a kereskedésekben nem kaphato. ~me!y1k I;mztar; 
tásban még van, I)Z a nagymamaktol szarma~o 
emlék. A legdrágá pb. ezüst evőeszközkészie.tben IS 
csak az alábbi háremféle űrtartalmú kanaL van : 
kb. 3 ml űrtartalmú kanálleketekávéhoz;·o5 ml-es 
tejeskávéhoz, teához és. -15 ml-é;< ~gynevez.ett 
evőkanál. Tehát 10 ml ürtartalmu. nmcs, s Igy 
azzal nem lehet gyógyszert beszedm .. , . . 

. Mi a helyzet akkor, ha az orvos ugy rendel! 
a gyógyszer beszedését, hogy >>gyerme~)<an,alai_I
kén t<<? Mivel nem ismerik a gyermek~ana; meretet 

·és a gyermekeket kávéskan~llal et~l!k, Igy az~al 
adják a gyógyszert is, vagyrs a felet annak,. m)!Jl 
ahogyan azt. az orvos kiszámította. Y:~J1?Iyan 1~, 
aki látott miir gyermekkanalat,. az elovesz; az evo
kanalat és ap ba tölti a gyógyszert; ter;meszetesen 
mivel tudja, hogy .a gyermekkana! krseb_b, nem 
tölti tele, hanem csak úgy. kb_ fe!Ig,_ lehat vagy 
8, vagy 12 milliJitert, de a legntkabb esetben 

A GYÓGYSZERESZ 

10 ml-t. Ez természetesen nem közömbös dolog 
különösen erősebb hatású gyógyszerek szedése 
esetén. Ugyanebből a téve~ada!'olás?ói sz~rmazik_ 
az orvos és a beteg gondozaJa kozotll vita IS, mert 
vagy előbb fogy el a gyógyszer, mint ahc:lsr. az orvos 
kiszámította, mert evőkanálba, vagy keso~b, mert 
kávéskanál ba· mérték. Addig, míg valami pontos 
és olcsó (pl. pergament papírból készült) mércét 
nem tudunk adni, helyesebb, ha az orvos _gyermek-· 
kanálnyi mennyis~g: 10 ml helyett azt IrJa, hogy 
két (2) kávéskanalnyll : 2 X 5 = 10 ml. 

Tér- K .1 ll kanálban 
ana. -, levő . 

RP· fogat a mennytseg mennyiség . 
kb. ml kb .. l kb. 

l 

L 
Ini. Ip_ecae. B. 

Codein dosiru I. 
Codein hydrochlor. .!00 20 hydro· 

0,10 k .. k. chlor. 
D. S. 4 ó. 1 kávés l. 0,005 

kanállal 
Eli-x. thymi comp_. Codein 

. g 10q,o 
85 !7 hydro· szírupos 

Codein hydrochlor .. . k. k. chlor . oldat . 
0,10 . 0,006. 

D. S. 4 ó. l k. k. 
Elix. kal. gu3j'acol 

Cod ei B szulfoni'cúm 
10,00 97 19Y:. hydro- vizes 

Codein. hydrochlor. chlor. oldat 
0,10 0,0051 

D. S. 4 ó. l k. k. -Sir. kal guajacol "l 
szulfomicium 

szirupos 10,0 78 15Y:. 0,0065 
Codein hydrochlor. oldat 

p 0,10 
S. D. 4 ó. l k. k. . 
N a tr~· b-r0iTI.1f.10~0 
Phenobarb. natr. Ph e no-

1,00 l>arb. 
Aquae desi:. 

188 12Y:. na tr. vizes 
170,0 e. k. 0,68 oldat 

Sirup. aurant._ Na Br. , 
ad 200,0 o;so 

D. S. 3X l ·e\rö-
kanállal 

Phenobarb. natr. 
Pneho-1,00 l 

Na. bromatium bar b. 
!0,0 !50 10 n atr. szirupo!'! 

Sir. hypophosph. e. k. 0,10 oldat 
com p. Na Br. 

ad 200,0 1,00 
D. S. 3X l c. k. 
Phenobarb. na tr. 

Pheno-1,00 
Mixt. sedativa 157 !O Y:. bar b. Szirupos 

e. k. na tr. oldat com p. 
0,95 ad. 200,0 

D. S. 3X l e. k. 
l 

\ Van egy másik eset is, amiko~ a betege~ szintén 
nem olyan mennyi&égbe_n _sz~d1k a gyogyszert, 
mint ahogy az orvos. kiszamitat ta. Ebben nem. 
a mérce a hibás hanem az, hogy van olyan orvos, 
aki nem veszí ' tekintetbe különösen erőshatású 
gyógyszerek rendelésénél, ho~y azt víib~n o!d" 
hatja-e vagy szirupban;. yagy;s 11~?1 v;s;a tekm~ 
tet be a gyógyszerek sűrusegbel! kulonbseget. Pl. az . 

153 



Elixir. kal. guajacolsulfonicH éppen úgy szedeli 
evőkanalankénti mennyiségben, mint a Sirat{; 

. kaJ.: g,uaj~colsu!fon_isH. Pedig míg az·. egyik 
evokanalny1 menny1segben Kal. guajacolsulfonicum 
kb. 0,23 g van, . addig a sziruppal telt evőka
nálnyi. mennyiségben kb. 0,30 g .. Ez talán ilyen 
esetben is oldva van benne. Ai • eltérés kü\ö
nösen akkor fontos, ha csecsemőknek írja fel 
az orvos az erőshatású gyógyszert szirupban 
oldva .. A fentiek igazolasára az alábbi táblázatban 
bizonyítok. Egy-két gyakori vényen mutatom ki, 
hogy ugyanannyi súlymennyiség felírásánál a 
sű~űségek közölti mennyiségből kifolyólag meny
nyJvel vesz be többet a gyógyszerből a beteg. 
A felsorolást folytathatnám; mivel nagyon sokféle . 
kombináció lehetséges. Ajánlatos az orvosok figyei
mét felhívni szaklapjukon keresztül, hogy legyenek 
tekintettel a fent jelzett körülményre, vagyis 
hogy nem mindegy, hogy vizes oldatban szedetik'e 
a gyógyszereket vagy sűrű szirupban. Tehát vagy 
k~vesebb erőshatású gyógyszert írjanak, vagy ha 
sZJrupos gyógyszer be rendelik, ·akkor kevesebhet 
szedessenek be a beteggel, mintha azt vizes oldat-
ban írták volna elő. · · · 

·Bárány S~ilárd 
gyógyszertárveze tő, 

Tokodaltáró · 

·CiYÓ(iYSZERÍ:SZTEC H Nl KVSOK 
ROVATA 

A STERILEZÉS 

A sterilezés gyógyszerészi értelemben az a 
folyamat, melynek során valamely gyógyszerben, 
eszközön, tartályon az összes baktériumot, mikro
organizmust és azok spóráit elpusztítjuk, ill. eltávo
lítjuk. Sterilnek .tehát akkor nevezzük az anyago! 
ha az élő mikroorganizmust, vagy ezeknek szapo: 
rodásra képes spóráit nem tartalmazza.. . 

A sterilezésnél figyelemJ;le kell venni asterile
zendő anyag tulajdonságait ésa folyamatot úgy 
kell_ elvég~zni, hogy az anyag se kémiailag, se hatás
tamlag valtozást ne szenvedjen. A sterilitás bizto
sítása történhet hőközléssel, szűréssel és vegyszerek 
segí tségé'vel. .. · · 

A hővel.való sterilezés a leggyakrabban hasz
nált módszer. Az elj.árás lényege az, hogy magas 
hőmérsékleten a mikroorganizmusok elpusztulnak. 
A. sterilezés történhet: · ····. ·.···.············ · ·· -~·· 

a) Szabad lánggal. Egyszerű fémeszközökét 
(mint a' fémkanalak, . fémspatulák, patendulák, 
porcelántálak, hőálló laboratóriumi üvegedények 
s~b.) úgy sterilezhetjük legegyszerűbben, ho~ 
gaz- vagy borszeszlánggal kiégetjük . 

b) Száraz hővel; szárítószekrényben. A szárító
szekrény olyan zárt légtérrel rendelkező készülék, 
melyben a levegő hőmérsékletét gáz- vagy elektro, 
mos fűtéssel. rneghatárowtt hőmérsékletre emel, 
hetjük. Szárítószekrényben 155~165 C•-on hárorn 
órán át sterilezünk. Száraz hővel sterilezzük pl.. 
a ~inkoxidot, talkumot, boluszt, glicerin!, állati 
olaJokat stb. 
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c) Autoklávban· való sterilezéssel·m·"'·c.c> 
legbiztosabban sterilezhetünk .. Az a~~{,~~~fl 
üst, melyben nagynyomású telített 1 
sítenek. Két atmoszféra nyomáson 
20 perc alatt sokféle oldat csír.arner!je~;íttletéí., 

d) Az áramló vízgőzben sterilezés 
gyakoribb a gyógyszertári .gyakorlatban. 
lezendő. anyago! forrásban levő .víz gő;zélberi 
vagyis 100 C0,on tartjuk 30--'60 ·percen 
megfelel bármilyen lefedhelo edény, 
három lábra helyezett drótháló van 
a sterilezendő edény részére. 

e) Főzéssei eszközöket, edényeket s~e~;•;z~nl{. 
A sterilezendő tárgya t fél órán át I% -os 
karbonát oldatban főzzük, majds,"trít~· ~~~:~~:~:\~t 
steril desztillált vízzel leöblítjük és 
ben kiszáritjuk 

f) A · tindalozás . a sterilezésnek\,,~]~~~~~~~:k;~ 
módszere, melyet csak az esetben a 
ha· az eddig ismertetett eljárások nem 
haták. 

A sterilezés folyamán. az anyagat a!~tCS<Jnjrab•b-
70-80° hőmérsékleten tartjuk 60 percig. 
eljárást három egymást követő napon mE,gi:;mé' 
telj ük. A közbeeső idő alatt az anyago! 
hőmérsékleten tartjuk. Ennek az eljárásnak 
magyarázata, hogy a mikroorgaliizmusok élő 
jai 70-80° hőmérsékleten elpusztulnak. Nem 
tulnak el azonban azok spórái, melyek, ha 
napig kedvező hőmérsékleten (30-35°-on} tartj 
a tápláló anyag jelenlétében kifejlődnek és 
ismételt felmelegítés 'alkalmával 
Háromszor megismételt felmelegítés 
tosítja a csíramentességet. 

· A folyékony gyógyszereket általában 
az edényben sterilezzük, me! y ben . el '·'· .. "·- '···'
tartani, illetőleg melyben expediáljuk A 
letöltése előtt az üveget gondosan ki kell t;,.;+r;,;.,;. 
és jóminőségű parafa; vagy" gumidugóval 
elzárni. A parafadugó alsó részét tisztá ~erg1tmoen:,., 
papírral borítjuk. A letöltött ampul!ál'a 
előtt lezárjuk, leforrasztjuk. 

Az oldatok sterilezése szűréssel 

szűrők segítségével történhet. A b~k!i;~::x;;~~:~~~~~:\ 
főleg a gyáripar alkalmazza, azokc,at 
gyakorlatban nem használjuk. A balk'tériutm~;zűrők 
kiíolinból, üvegporból készített 
szűrőgyertyák, melyek adsiorbcióval 
kötéssel) működnek. Szűrők s•'e~eíilsé[!év•el 
tokhól a · baktériumokat 
hat juk. Nem alkalmasak a. szűrők a balkté:riu!m<Jk
ná] kisebb méretű spórák elválasztására. 

A sterilezés vegyszerekkel is történhet. A ké' 
miai >>sterilezésnél« egyes vegyszereknek azt a 
tulajdonságát használjuk fel, hogy megfelelő 
ménységű oldatban a mikroorganizmusokat 
képtelenné teszik, vagy azok szaporodását 
ják. Ezek az anyagok azonban legtöbbször "r'"'· 
masak az emberi szervezetre is, ezért h~,s~~t,~~l~·· 
igen korlátozott. Azokat az anyagokat, 
erre a célra használni lehet, konzerváló """''lmek 
swktuk nevezni. Idetartozik a 
fenol,. trikrewl, valamint az 

. . . 

basználatos szalicilsav; benzoesav as nátrium "és 
nipaészterek. . . . .•. . . . · ...•.. 

Konzerváló szerekkel injekciós oldatokat álta
lában nem szabad készíteni. Kivételaz aszeptikus 

készített injekciós készitmények; szérumok 
és védőanyagok készítése, amelyek kunzerválására 
0,5% fenol-oldatot, vagy más konzerválászert 
hásználnak. Ennek az a célja, hogy az ·aszeptikus 
úton készített oltóanyagba esetleg bekerüH orga
nizmusokat megölje, vagy legalább azok szaporo
dását gátolja. A vegyszerekkel való sterilezés! 
csak az esetben használjuk, ha a gyógyszer hőérzé-
keny. . . ·. .. ·· 

Az aszeptikus gyógyszerkészílés. olyanel járás, 
melynél a hőérzékeny anyag kivételével a gyógy
szer többi . alkatrészét és a készítéshez felhaszná' 
landó eszközöket, edényeket külön sterilezzük. 
A steril eszközökkel, steril edénybe mérjük le 
a hőérzékeny anyagat és azután egyesítjüka már 
szintén előre sterilezett többi gyógyszerrel. · 

Meg kell jegyeznünk, ··hogy a vegyszeres 
»Sterilezés« és az aszeptikus eljárás nem biztosít 
teljes sterilitást. Ezekkel a rMdszerekkel csak azt 
érhetjük el,· hogy a gyógyszerek kórokozó mikro
organizmusoktól gyakorlati szempontból mente· 
sek lesznek, illetőleg a gyógyszerbe esetleg bekerüH 
csekélyszám ú nem kórokozó mikroorganizmus (pl. 
penészspóra) ne szaporadhasson el. 

. Gyógyszervizsgáló .. Labora
Ptórium ·munkáközossége, 

· Budapest· 
-'---'--

. A budapesti .gyógysze:részteeh
nikns-tanfolyam Yizsgái . 

A tára mellett. dolgozó gyógyszerész rntinkájában .igen 
nagy. segítséget jelent a sz<ikképzett technikus. Klilön?.sen 
nagy a jelentősége- ·e segítségnek ma, amiker a. megnove
kedett forgalom miatt _fokozott feladatokat kell _-minden 
gvógys"zertárnak elvégeznie . .- Egészsé-gügyL _-Minisztériumunk 
titlátva a munkaeröpótlás terén fennálló nehéiségeket · különö- . 
sen nagy súlyt hel)rez a jólképzett .középkáderek utánpótlá- .. 
sára. Ezért szervezte meg az elmúlt -év őszén _ _a_. technikus
képző-tanfOlyamokat. ·- _ -. - _ ·_· · :. . 
. A budapesti_ gyógyszerésztechnikus-tanfolyarn az Egesz-

ségügyi Minisztérium irányítása alatt állt, ·a- tanfoly~m 
vezetését az Egészségügyi .Minisztérium megbízottja·: Lazith 
Andrásri é látta el. A nyolchónapos tanfolyam ala U a hall?,:até~ 
heti 12 órai kikénzésben részesültek.· A tanfolyam -~JoadóJ 
tudásuk legjavát igyekeztek áfadni a hallgatóknak·és-minden 
·egyes előadásukból kicsendült á: gyógyszerészi: hivatás me~-

. becsülése és szeretete. Az -volt a -céljuk;·-- ho_g-y: :·?z·_--eltJ1élek
tudományos és -gyakorlat]' ·.-ist;nereteken 'kíV~l- ~el~O!lsá~ ·.a 
hallgatókha a gyógyszertan munka szerete~et _es- rzrg*veng 
szakmáiukat szeretö technikusokat nevelJer:ek._ _·_ 

HÜgy az elfíodók feladatU;kat és célkitíízésükej:ti).a_r-adék
talanul teljesítették, bizonyítják a vizsgán elhahgz?t~ _fele
letek és az a szeretet és lelkesedés, amellyel a ·techmkusok 
beszárrioltak a tamiltakról. . · . . __ -- . · 
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A \'izsgákat- két részletben tartották meg_: először 
a segédtantárgyakból, majd pár hétre rá a képesít-ő tan* 
tárgyakbóL Aki bármelvik segédtantárgyból nem bizonyult 
megfelelőnek:, a képesífő vizsgára nem is .. jelentkezhetett;---~ 
A segédtantárgvak l}öz-Gl a kémia és a no\'énytan alapot 
adtak a hallgatóknak a gyógyszerészeti ismeretek elsajátítá
sához, a közegészségtani isme-retek tanulása pedig meg
adta azt a helyes általános egészségügyi szemléletet, _amely
nek minden egészségügyi dolgozóban meg kell lenme. 

A ki'pesítő tantárgyak közül a marxista*leninista isme· 
retekbe való bevezetés alapot adott a világhézeti szernlélet 
kialakításához, a sz·akmai tantárgyak pedig a mindennapi 
gyógyszertári technikusi feladatok elsajátítására ok.tatták 
a hallgatókat. Különösen sokat foglalkoztak a techmkusok 
a tanfolyam alatt a gyógyszertári adminisztrációs munk~~ 
megismerésével és a vizsgán az elméleti beszámoJón · kívul 
egy gyakorlati - feladat megoldá~át i~,, el ~e!le,tt vége~ni~ 
Ilyen feladat volt pL ·a' rezsi-elszamolas elkeszrtese, a penz· 
forgalmi elszámolás- elkészítése, egyleti számla kiállítása, 
számlák összesítése stb. 

A gyógyszerésztechnikusok gyakorlati -munkájuk e_Ivég: 
zése szempontjából legfontosabb volt a gyógyszereszet-z 
alapismeretek és a gyógyszerészi technológiai elméleti és 
gvakorlati ismeretek ebajátítáSa. Ezen anyag keretében 
t:inulták meg- a helyes áruátvétdt, helyes elraktározást, 
impleálást, a kézieladási ténykedést_ és nem utolsó. sorbap 
a különbözö gyógyszeralakok elkészítését, mindazonmunka"' 
kat, amelyeket a fennálló rendelkezések értelmében· gyógy
szerésztechnikusok is ·végezhet-nek. Ez volt az első .gyógy· 
szerész technikus- tanfolyam, amelyen a fenti ismereteket 
nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is oktatták. Agya· . 
korlatokat az Egyetemi Gyógyszerészi Intézet tangyógyszer~ 
tárában tartották meg. Ugyanitt voltak a vizsgák is. _Minde!l 
hallgatónak először gyakorlati feladatot kellett megoldam. 
Ez egvrészt orvosi vényre, gyógyszerész által _összeméri 
por, kinöcs, pilula~ végbélkúp, steril injekció stb. elkészítése. 
részben több orvosi vén)r' taxálása, másrészt a kézieladási 
teendfík gyakorlati elvégzése volt. A gyakorlati yizsgát 
elméleti beszámoló követte, melyen ·különÖSE'n súlyt helyeztek 
a vizsgáztaták a kézieladási nómenklaturában való jártas
ságra. 

A tanfolvam záróünnepségét július 10-én tartották meg, 
melyen képviseltette magát az Egészségügyi Minisztériu~, _ 
a Gyógvszertári Központ és a Budapesti Gyógyszertar , 
Vállalat: Az Egészségügyi Minisztérium részéről Kemenes 
Jánosné elismerését fejezte ki a jó eredményekért mind a 
technikusoknak, ·mind az e15adóknak. HangsúlyoZta, hogy 
a technikusok a vizsga letételével ne tekintsék' befejezettnek 
tanulmányaikat, hanem a jövőben is igyekezzenek minél · 
többet elsajátítani és magukat állandóan továbbképezn!· 
A technikusi_ rnunkához sok sikert kívánt és azon reme
nyének adott kifejezést,_ hogy a most végzettek köz ül töb~etl 
lesznek, akik jó munkájukkal el fogják nyerni »az egészségugy 
kiváló dolgozója« kitüntetést. · 

Lajti elvtársnő beszámolójában részletesen visszatekin
tett a nyolc hónap alatt elvégzett munl5:ára és kihirdette 
az eredményeket. Utána a hallgatók letették a gyógyszer~sz~ 
technikusok esküjét. , , 

Barna István elvtárs, a Budapesti Gyógyszertár Vállalat 
igazgatója elismerését fejezte ki a teChnikusoknak tanul· 
mányaik sikeres elvégzéséért és arra kérte öket, hogy gyógy
szertári beosztásukban is jó munkát végezzenek. A vizsgán 
le-gjobb eredményt elért technikusnak egyenként 200.-
fori:ri.t juta,lmat_-adott át. · -~ _ _ _ _ 

A tanfo1vamra felvett 65-hallgató közüi.-a.-nyolchónapos 
tanulmányi idG alatt különbözö okok miatt hat-art hagyták 
abba tannlmánVaikat A vizsgára jelentkezett 59 ;hallgató 
közül 8 kitűnő ininösítéssel, 9 hallgató jeles és 19 ~ó mit;~ős_í
téssel végzett ... Tehát-- a- vizsgázók .zöme, .. mintegy_.60.%':,}g~n 
komoly ererlmépyt ért el. A vizsgabiz~_ttság .-':élemenye 
szerint 7 vizsgazé nem felelt meg a kovetelmenyeknek, 
ami bizonyítéka: annak, l) ogy a Vizsgázt,atók_az előíti· követel~ 
ményeket _ szigorúan hetarto~ták. és nem -~·adta~ .-o}develet 
annak a kezébe, ·akit a techmkusr- munkakor_ ellatasara nem 
·ar·totlak alkalmasnak. 

A szakszervezet nev~ben megje-lent elvtársnő könyvjutal
mat oszt0tt ki a haligaték között, majd a vállalati pártszer
vezet nevében a kiküldött elvtárs üdvözölte a techniknsokat. 
A technikusok nevébeÍ1 Vastag Györgyné, a- 801. sz .. 
gvtár. technikája szólt a tanfolvam irányítóihoz és vezetői* 
hE-z, megköszönve a sok segítséget és fárad,ságot,_ amellyel 

, hozzájárultak a ta_nfolyam sikeres elvégzéséhez. . -· 
Az ünnepség már régen befej"eződött, amikor a techniku

sOk még mindig ott voltak a teremben, kisebb· csoportok
ban körülvették ·volt előadóikat és egy kézszorítással még
egyszer megköszönték nekik az odaadó munkát. A budapesti -
gyógyszertárhálózat ismét gazdaga~ lett 50 olyan technikus· 
sal, akik kellő öntudattal és komoly szaktudással nagy 
segítségére lesznek gyógyszerészeinknek. (-a-) 
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A szegedi sajtőértekeZletet 

a Csongrádmegyei Gyógyszerész Szakcsoport hívta 
össze és Szomolányi Gyula dr. fögyógyszerész 
a szakcsoport titkára nyitotta rrieg. Az 'értekezlet 

jelentkeznek a pályára .. Az idén 400-nál 
adták be kérvényüket azért, hogy gv,óg\rsz'""·' 
lehessenek. Ez pedig azt jelenti, 
mind világosabban látja a 

emelked o színvonalá t és ~;~'Jtr;t~~~~~~-~~~::~~~ annak a tévhitnek végleges 
a fiatalok a régi rendszer 
szemben nehezen indulnak el a '~~;í~~~~~,~~~%~2~ 
szerészet útján. Szertefoszlott a 
neclésének legendája. Kiderült, ~"Jvet,eli~éii;~.~ 
lépo fiatalságot éppen a magasabb K 

vonzzák, a nagyob b felelősség. 

szükségszerűen megmutatkozó sz''f~:::rh~;~gj~~; 
csülés mind szélesebb és reálisan 
bontakozása. A szaksajtó is a nagyobb· sz;1knnaí 
megbecsülés kivívásának szolgálatában 
szakma eggyéforrott munkaközösségén 
mekkora eredménnyel. A szaksajtó a 
tükre a szakmának, és mindeni elérhetünk 

·el is fogunk érni, ha a legkomolyabb hi1Jaüísttldattal 
kiharcol juk. ennek a szakmának az·őt megillető 
becsülést ... Erről volt ·szó, kimondottan és ki 
mondottan, kerülő ut!ikon és tapogatázva - a 
gedi sajtóértekezleten.· A választ éppen az 
meg, amit. Csongrád megyében láttunk. Fr,"P11ne• 
továbbadni, tovább kell adni ezeket a 
talatoka t. 

NÉGY GYÓGYSZERTÁR ,, 

legföbb jelentősége abban nyilvánult meg, hogy 
komoly bírálat hangzott el a szaksajtóróL Az 
ötven gyógyszerész megnyilatkozása természetesen 
nem volt és·, nem is lehetett egyöntetű. Elh~ng
zottak olyan vélemények is, hogy mivel nz Acta 
Ph. H. önálló kísérleteken alapuló tudományos 
dolgozatokat közöl, »A Gyógyszerész« csak szak
szervezeti érdekvédelemmel, a gyógyszerészek 
munka- és életkö~:ülményeinek megjavításával fog
lalkozzék. Többen azonban azt állapították meg, 
hogy a szaksajtónak a továbbképzést szolgáló és 
ismeretterjesztő cikkeket ·kell közölnie. Ennek 
alátámasztására ismertette Petőcz szakfelügyelő 
Orosz Iván:· »Szilikagél« c. dolgozatát és cseh~ 
szlóvák szerzőknek >>néhány kenöcsalapanyag hatá
sos . konzerválásáról« c. közleményét. Ezt a célt 
szaigáita Dózsa szakelőadó ismettetése N izsalovszky 
László: »Az anyaggazdálkodás feladatai a gyógy
szertárakban« c .. cikkérőL Ezt akarta bizonyítani 
Elek Zoltán szakfelügyelő is, amikor a pestmegyei · 
szakfelügyelők azonassági vizsgálatokról írt szein, 
pontjairól számolt be. Ö vetette fel különben 
a mintavételezések megreformálásának szükséges
ségét is. Ezt azzal okoita meg, hogy folyamatosan 
egyre több készítmény 'kerül a gyógyszertárakba 
a galenusi laboratóriumból és a szakfelügyelő 
nem egyszer nem talál. olyan mintavétélezésre A szegedi központi gyógyszertár több kisebb
alkalmas gyógyszert, amelyet a gyógyszertárban nagyobb változáson .ment át a megnyitása óta. 

. csináltak. . Gergely Miklós az orvos-gyógyszerész Figyelték is a hasonlótípusú gyogyszertárakat. 
kapcsolat elmélyítéséről beszélt. A szaksajto szer- Beigazolódott, hogy forgairha lebonyolításában 
kesztője elsősorban azt. kérle, hogy vegyenek ez az a gyógyszertár, amely s.em munkájában 
részt a szaksajtó munkájában. Csa:k alulróljövő sem a beteg dolgozókhoz való kapcsolatában 
kezdeményezések indíthatnak el, a reális lehető- nem vált gépiessé. Igy alakult ki a benn dolgozók~. 
ségek .keretén belül, B gyógyszertári dolgozók ban és a vezető körökben az a vélemény, 
életkörülményeit érintő kérdéseket. A nagyobb ennél nagyobb gyógyszertárat nem szfibad JetleSlc"· 
szakmai megbecsülést pedig éppen azzal érhetjük !eni.* Kár, hogy ezt a kérdést az újtípusú m,.;;~"' 
el, ·ha mindenütt olyan lelkesen, akkora áldozat-. szertárak dolgozói nem tárgyalták meg 
készséggel, annyi szqkmai tudással ~dolgozunk a szaksajtóban és nem fejlődhetett ki az irón"-" 
mint a Csongrádmegyei gyógyszertárhálózatban. mutató tapasztalatcsere, (Várjuk Gergely 
Itt is vezet és példát mutat a hil!etetlenül kedve- hozzászólását Vámos Gyula cikkére, várjuk 
zőtlen körűlmények közölt hatalmas eredményt egészségügy két kiváló dolgozója megállapításai
felmutató Galenusi ·Laboratórium. Mondjuk ki, nak nyilvános tisztázasát a szaksajtó hasáb jain.) .. 
hogy ez a kiemelkedő. teljesítmény, főként az A 13/53. sz. szegedi gyógyszertár egyike a legszeb' 
igazgató,. aki most lett az egészségügy kiváló ben ·.és legegyszerűbben berendezett 
dolgozój'!, és a főgyógysze,rés:z fár'!dhataj!an, össze, táraknak Nyilván a fehér bútorzat 

· hiírigolt munkájának az eredménye. Annak, hogy el >>leány-gyógyszertárnak«. A vezetője 
számukra nincs legyőzhetetlen akadály és hOgy Ernőné. Itt is külön vénykészítőben 
ezt a munkalendületet,. ezt az akadályt nem ismerő a magisztrális gyógyszereket.· Igen sok új 
áldozatkészséget az egész gyógyszertárhálózat át- valósítottak meg, amelyek elősegítik a 
vette és érvényesítette munkájában. Ez a kulcsa · szertár minél zavartalanabb működését. 
és ez a forrása a nagyobb szakmai megbecsülésnek meg kell említenünk a főgyÓgyszerész terve "'"ri1nt 
Tudják és gyakorolják ma már ezt végig az egész készült, az officinál a vénykészítővel összekötő 
országban, ahol a legjobban elkészített gyógy- ablakban elhelyezett 3 polccal ellátott, 34 relr·e szre 
szerrel segítik vissza a beteg dolgozókat a termelő osztott forgókorongat a vények 
munkába . - . · a kész gyógyszerek visszaküldésére ilZ ofliici[nába. 

Az értekezlet folyamán· sok olyan kérdés is 
felmerül t, amelyek megoldása részben vagy egész
ben folyamatban van. Igy a pályára lépő fiatalok 
ügye is. Azoké. a fiataloké, akik egyre többen. 

ahol megvalósítható,. követésreméltó 

Nézzük meg végre a híres, sőt hírh!úíf>>Íilve 
guruló« gyógyszerész műhelyét SzegedcPetöfitele
pen. P~ldás ren?, m,é~tal!;ila~ pon.tos ·beosztás 
mindenutt. A k1s kozepso tara-merleg mellett 
Török Pál még egy ú. n. mikrotnérleget is elhelye-

. zet! a táraasztalon. Sok! Igaz, hogy mindennek 
megvan a maga helye, de .sziute zsongJőriügyes
séget igényel nemcsak a kezelés,. hanem a felis
merés is; A lépcsőzetes állvány, amelyerr Török 
Pál a gyakrab ban használt gyógyszereket elhelyezte, 
nagyon eredeti, ötle~es megoldás. ~egé~_d:melr;é 
az országos alkalmazast ! ne a gurulas. koru! mar 
valami baj van. Török Pál valób,an (megint) 
zsongJőri ügyességgel gurul, példás begyakorlott, 
sággal - az cifficinából a laboratóriumba és ?a 
kell ki a kertbec Nem áll fel, nem mozdul el galyos
csapágyas gurulószékéroL Ahogya;o. azonban figyel
jük, egyre érthetetlenebbnek talaljuk ezt a meg
állás és felállás nélküli szüntelen gurulás!. Igen, 
helyes, hogy a gyógyszerész egyes munkafolya~~
tokat ülve végezhete De nem mmdent ! Az ulo
helyzethez való ragas.z~o~ásból, ': g~rulós~~k ~z?
dületesen ügyes kezeleseboj egyre mkabb kmtkoz1k 

' A GYÓGYSZERESZ 

valami komikum. A gyógyszerre várakazok is 
mosolyognak. Az az érzésünk, hogy a gyógy
szerész felült varázsszékére és nem törődik a való
sággal . . . Igy gépesítette Petőfitelepen Törok 
Pál a gyógyszerkészítést. De nem ez az út vezet 
a szacialista gyógyszerészethez ... 

Szatynnaz néhánv kilométernyire van Szeged" 
téíÍ. Törpeforgalmú ·patikájának Apró Jenő ~l 
éves gyógyszerész· a vezetője. Elragadóan szep 
a gyógyszertár berendezése, a patikáho.z tart~zó 
kertben minden megterem . . . Es a gyogyszeresz 
túl van a hetvenen . . . Egy osztrák gyógyszerész
lapban olvastuk, hogy 40 éven aluli gyógyszerés~t 
keresnek. Emlékezzünk vissza, hogy nál unk Js 
így volt ez régen. Lehetőleg csak 40 ,.en aluli 
gyógyszerészeket alkalmaztak. Mikor és hol dolgoz
hattak 70, sőt 80 éves gyógyszerészek, hacsaknem 
tulajdonosok voltak? Nálunk, ismerjük el: ·~élda
mutatóan dolgoznak ... Helyes, hogy bira!unk, 
bár még mindig nem bírálunk eléggé, de lassuk 
meg az eredményeinket is. Ne elkülönítve, hanem 
összefüggéSeiben szemiéijük az egészségügy, a 
gyógyszerellátás, a gyógyszerkészílés területét is. 

(szJ 

A QYAKÖ.RLó QYÓ.QYSZERÉSZ MÜHELYÉBÖL 

AZ V. GYÓGVSZERKONYV MARGÖJÁRA 

Az v: GyógysZerkönyv. Szerkesztöbitottságá::-: :'olyan 
müvel ajándékozta meg a- magyar_ gyógyszerészetet a_mely 
hivatva van leszögezni a szacialista gyógyszerészet alapelveit 
€s megszabni esetleg ·évtizedekre a fejlődés irányát. Az ilyer:. 
nagyjelentőségű míínél. minden alkalmat me&"-- kell ragadm. 
"arra, hogy mentesítsük a kisebb-nagyobb- htbáktól. _ ' 

Az V. Gyógyszerkönyv azt írja: »»A gyógysz~r _előírásai 
a közvetlenüL gyógyszerként felhasználandó · anyago~a 
szabvány-jellegűek«, vagyis csak az a .gyógysZeranyag- .hasz-

. nálható fel,_ amely a -gyógyszerkönyv összes l}övetelményei
. nek megfelel- »A _ gyógyszerek készítése« című cikkely_~ben 
pedig így ír: »A gyógyszerek elkészíiésére a g_yógyszerkonyv 
általános és részletes utasításokat tartaltnaz-.. Ezeket,_ vala
mint az egyes cikkelye~ utasításait a gyó~yszett~raknak 
követniök kell.« Ezzel- kimondja, hogy legalabb .gyogyszer
t3.ri viszonylatban technólógia tekintetében is- c·sak a ·gyógy
szer könYvben előírt módon szabad .e)járn!·_ · _ ._, 

Zavaróan hat azonban a dolgozo gyogyszereSiekre·, 'ha 
- ilyen szigorú követ~lmények mel!ett .:.:_ __ ·aká~- :sajt_óhi_ba 
folytan, mint pl. az I. ko tet 273. oldalan 10% -os kah?ID)Odtd: 
oldat cím alatt 50% -os előirat -szerepel;-- -avagy--ny_Ilv-anvalo 
elnézés fol~án a III. kötet 340. oldalán-a So!lltio. jodi spiri
tuosa-ról azt írja, hogy vízzel tisztán elegyedik_. Ugy gondo
lom semmit sem vonna le a Gyógyszerkönyv_ és,_ a Szerkesz;tö
bizdttság mirnkájának ért~kéből,- oba-,- az- ·él~tbel~pt~t~sig 
hátralevő időt felhasználnánk arra, hogy _....,.. mozgosttva 
<iz- összes -dolgozó gyógyszeréSzeket -.- felfedjük ·az _.ilyen 
apróbb hibákat, amelyeket azután az ·étetbeléptető:Tendelet ·~ 
korrekcióként közölne. Erre ·a :célra a ·tegalkalmasabbnak i 
látnám, ha »A Gyógyszeré;;z« fenti címtpel, ~ova~9t .. nyi!na ' 
és alkalmat adna a javaslatok és hozzaszolasob ·-kozlesere. 

Arra is alkalmat adna ez ·a rovat, hogy a beérkező leve~ 
~e lekből megállapítható-- --közérdekű- problémákra." .(elsősorban 

a gyógyszerkönyvbe bevezetett- . út ,fogalma~ra· ~o~dolo~) 
a Szerkesztőbizottság egy-egy tlletekes tagJ_a kozertheto, 
világos magyáráza-tot ,adhasson. 

Simon.· Gyulá dr. 
gyÓgy,szeréSzfel~gyelö,_ Pécs 

FELHIVÁS A MIKROSZKÓPIÁVAL FOGLALKOZó 
KARTÁRSAKHOZ 

/V1egjelent az V. Magyar Gyógyszerkönyv_ log~ritmu?
táblával, hőmérőhiganyszál korrekciónomogramrnal, tzotoma, 
nomogramrll 0,56° fp. csökkenésre - harminchárom táblá
zattal nagyszer.ű ábrákkal, mind-mind a vegyvizsgáló 
gyógy'szerész munkájának támogatására, könnyítésére. 

Mit kaptunk · mi, mikroszkopizáló növényana.!óm?s?~? 
Valóban nagyon pontos, nagyon részletes szove_gu Ietrasat 
a drogok metszeteinek._- de egyetlen képet~sern,..._amelyfa 
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feiiogent,. fe!lödermát; traebe-át -tracheidát, rosttiachéi<Út ~ 
keratenc~tmat. .. pr,ozenchirná! s a többi sok elemet ....,... -v.agY 
e~ek m~retbeh es elrendezésbeli vonatkozásait rnutatn' 
(»a Pr?toxyle~ el~f!Je,~ _diarch elrendezésűek ... «). a 

. . Mtlyen k?tmyu rmsmerni egy' jó Jényképröl a belépőre, 
IIJet:r~ mennytyel·n~ezeb~_-csl,lpan szovegezett személyleírás
al~p]an va!akJt _fehsmerm . . . Igy vagyunk a jó metszet. 
raJ_zokkal_ ts. Latarn a metszetet, azonosítom a: rajzzal-_ 
de menny1vel nehezebb a me tszetet azonosítani a szövegg"el: .. 

f"""' 
c.o~ 

~'rt 
tt.dtlli 
'l"~ 
v1. 

C<& .,..L! 

t:!l· 
~
~ r.~, 

~.;_..,r. 
!RPloj 

~~.~.Wj:.. 

·~~Jq,~$ -

--------

, ~es.s~k -fel a kér.dést: ~a az Y. Magyar Gyógyszerkö-nyv
eikeszifesenek anyagi keretebe nem fért bele a mikroszkópiai 
k!Isék- költség~ •. mi akadálya -lehetne annak, hogy per ana}0 .

wam_a logartabla.el?elyez~sével. .. az L köte_tbe~ .. j~ tusStajza
mkat a drogokat targyalo 3. ko tethez ITI! kesz1 tenénk- eLs 
helyeznénk azonos tartóba? . . · · · 

·-. Fogjunk hozzá J Patronáló' v~zetőnk: Halmai János dr. 
)Iletve, a Gyó~ysz;rismeret_i Intézet munkaközössége legyen; 
Ú~_, sz1-._r;es kes:;seggel _nyujtanak segítséget ahhoz, hogy 
mmel tob b gyogyszertar elkészíthesse a hivatalos· drogok 
mikroszkópiai képét. 

A budapesti 306. s·z. gyógyszertáf
. koiiektivája nevében: 

Kovácsné Mészáros. Meli:mi dr. 

A CSONGRADMEGYEI GY. V. MúHEL YÉBÖL 

- Szom_olányi főgyógyszerész modja -

--. --A ~C;o~gfií?--. tiieg}.rében- .levő . gyógyszer'táfak- desztilliilt.--
utzZel to'rfeno ellatasa kezpontilag tórténik. A: galenus i Iabora-

2:~.: ...... ~g~!j'~~~n elh~!_yeze~t _d~sztiHáló készmé~ _IJ.<OIPL8.:_ónü,.munka~-. 
~ l[ermi~z<,le1'"6'0n...:....I70··uter--\1eszli1I2rt .· Víi. előállításara · képes·. 

' , • • r ~ ~öz~o_nti desztilláló készülék esetleges kie
sese mtatt aJarasi szekhelyeken (Hódmezővásárhely, Makó 
~z~ntes,_ Csongrád) ú. n._ biztonsági desztilláló- készülékekeÍ 
~lhtotturyk fel, ~elyek tartalékként szerepelnek. Ezek jelenleg 
-Is hasznalható allapotban, üzemen 'kívül vannak az ·említett 
városo~ éjjel-IJf_ppalos .. ~ógyszettáraib~n-

*· 
»A Gyógyszerész« februá[ I-én ·megjelent 2.· szá-

mából értesültem budapesti gyógyszertár-· 
vállalat gqleilusi la!Joraliirilmí:ib:m komoly problémái jeleii-
tett a szűrés tudt!lm meg azt, hogy 
»a problémái a aZbesi-ttömítéses 
szűrőzsákokkal 
a szűrőzsákok 
hogy a budapesti 
váll<~lalok'is ilyen 
nyujtani azzal, hogy a 
kidolgozott szűrési -eljárást és ismerteteín. • 

Laboratóriumunkban az egy tételben elkészített 
szirupot 2 db. olyan párhuzamosan-kapcsolt 6-:~cm· ál!né,-ö;[l.;; 
G jelzésű, 6 cm átmérőjű jénai . üvegszürővel 
melynek száján'~ az üvegszűrönek eltömődéstől .meg

7
_ 

véd~se érdek~ben,- t;lőszűrőként fehér flanell t alkalmazunk. 
A _parhuzaf!Iosan kapc~o_l! 2 ?b~ sz~röt szájával befelé vákUum~ 
~sovel a sprupba mentJuk es a csóvet' a ·szívófazékkal kötJük_ 
o~s~. Ez a faz~k egy alu~- cs~ p pal ellátott, légmentes fedővel 
zaro, kb. 80 literes, beiul onozott edény, melynek 
két furat van, egy _a szi.j_rőktöl vezetett 
pedtg a légszivattyúhoz vezető· cső 
A légszivattyú beindítása után a szívófazékban 
kb. 600 miliiméteres vákuum -a · szirupot, 
oldatot. a-legcsekélyebb munka nélkül a 
szuron keresztül a.' jelertleg alkalmazott szílrő,felüle,t!el 
20 perc alatt.szívja be és szűri meg a _legragyogóbb 
ságúra., Küiön előnye még a módszernek az, hogy a 
folyamarr anyagveszteség gyakorlatHag -nincs. 

A fentemlít:tt, kb. 600 ,mt;I~es vákuumof néhány' pére · 
alatt egy hasznalaton allo kompresszorból átalakított 
légszivattyúval érjük átalakítás abból áll, hogY .a 
k~~presszor-?ak a· , levő szívószelepe fölé ~gy 
csocsatlakozot. tgy a a levegőt 
nem a szabad keresztül 

M!n~ a ~egto?b alfo~di -h~lysegben, ugy Szegeden iS elö
k~!l- kes~Item a VIze_t; m1vel Igen erősen szennyezett ammó
maY.al. es szerves anyagokkaL Az előkészítés egy 400 literes, 
belul ono~ott tar,tályban történik, amelyik egy függőleges 
f~Ié!l kette v~n választva. Igy az egyik· napon előkészített 
VIzet egy l!ápt _á~l~s után csak rnásnar clesztillálják le,-miköz
ben a tartal y mastk felében készítünk elő 200 litert a követ. 
~~~ö napi desztilláláshoz. A tartály megtöltése .az előkésZítő 
~ole helyezett elmoz~ítható csap segítségével történik, ami 
ugy van megkonstrualva, hogy mindkét rész fölé eltolható~ 

a szívófazékból költsége"! 
nem jelentett és a ·' 
felelöen, tehát 
ható. 

* 
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( ~;;~~~~::1i~l,;~zl)~;;~ és fiókcímkék szignálásáriak; metve · Különösen aktuálissá lette-al kérdés 
az . Gyógyszerkönyv ~özeli .:élétbeléptetése. 

Az állványedények és fiókcímkék szignálására ezideig 
-út állott rendelkezésre: · 
1. Anorganikus zománcokkal való,-magas hörilérsékleten 

- történő beégetés, 2., hideg úton történő feStés. 
Az első mód minden kétséget kizáróan a legtartóSabb 

megoldás, viszont rendkívül drága, ezenfelül a beégetéssel 
foglalkozó . üzemek kapacitásának alacsony_ .volta _miatt 
az ország_ gyógyszertár~álózatának egyre nÖ\f:ekv_ő _ igé_nyeit 
ezzel a módszerrel kielégíteni nem lehét. Épf)erCe'iéd tertek 
rá a gyógyszertárváHaJatok a másik útra és ·egy-egy szigna
turafestő beállításával, saját üzemben igyekeztek e problémát 
megoldani, . festőanyagként - a Gyógyszertári Központ 
javaslatára - az acetonban oldódó nitrolakkokat hasz-

A GYÓGYSZERÉSZ 

nyilvántartási, iJletve ariyagköriyve1ési adatokat öt oszlopban 
vezetik: 

Az első oszlop ba -kerŰl az igényelt menriyiség. A második 
oszlop ba a szállító_ vállalat által visszaigazolt, a harmadikba 
a ténylegesen leszállított áru, a negyedikbe a-·gyógyszetíárak 

_ részére kiszolgáltatott mennyiség, míg az ötödikbe a hóvégi 
zárókészlet mennyis'ége. . 

Ennek a kartOnnak a vezetése- rendkívüli mértékbén 
megkönnyíti az anyaggzadálkodás munkáját. Bármelyik 
pillanatban feleletet tudnak a dpi ugyanis készl-etük alakul á- __ 
sának kérdésére, valamirit az alakulás okára. Az ötödik 
oszlop egy helyen, köivetlenül egymás mellett, a felelethez 
szükséges összes adatokat tartalmazza. 

AZ ANY AGGAZDALKODAS KÉRDÉSÉHEZ 
nálva fel. . _ . 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a javasolt műdszer Nádasdy János sajtoskáli gyógyszerész lériyegileg a 
nerri kielégítö,. mert az_ alkalmazott nitrolakkat ·az 8cetm1ön gyógyszertárak pénzügyi normájával ioglalkozott és azt 
kívül még ·más szerves oldószerek is jól -o~dotfák,_: toVábbá különösen a kisebb vidéki gyógyszertárak részére szűkne_k 
a festék, a filmképzö anyag merevs~ge és csekély· tapadó~ találta. 
képessége rniatt hosszabb-rövidebb állás utan, az üvegr:öl Mindenekelőtt szükségesnek Játszik tisztázni a ·gyógy.-
lemezek formájában lepergett. . , .. _ -' szedárak Ft-norniájának szerepét ... a gazdálkodásban. 

A hiba kiküszöbölése érdekében a vonatkozó -szakiro-- Az az árumennyiség, amely a gyógyszertárakban tárol; 
dalom tanulmányozása után a: Vállalat laboratóriUmában, ne'm közömbös a vállalat, illetve a népgazdas~g ·szernpont
kísérleteket folytat_tam és ennek eredm_ényeként az_alábl?ial5-- jából. Ezeket a készleteket úgy kell alakítam, hogy azok 
ról számolok be: · . - ------ ---- .. biztosítsák a zavartalan gyógyszerellátást, anélkül azonban, 

A gyógyszertári állványedények , Ps- fiókcímké~ házi hogy felesleges mennyíségben -lennéne~ raktáron. A helye~ 
üzemben való szignálásában az eddig_ alkalmazott nitrolakk-: készletek megállapítása _és felülbírálása cikkelemenként 
ról térjUnk át az ú. n. szintetikus zománcok alkalmazására. rendkívül nehéz feladat. A forintertékben történő rögzítéssei 
Az általam álkafmazni jaVasolt »Ámox« műgyanta-_zománc az ellenőrZés egyszerű és gyorsan keresztülvihető. A szorzó
e lakkok egy speciális-fajtáiá, az ú.- ri. beégetős lakl~ok--k~zé számokat országos átlagértékek alapján állapították meg. 
tartozik. Ennek az a tulajdonsága, hogyha az.oldószeL.eltávo.- Helye'nként természetesen ezektől eJtérések mutatkozhai
zása után a filmbevonatot 120-------'-150 fokos- hőmérsékletnek nak .. Az eltérés --mérvét a váilalatol.t' szakelöadöi egyeden
tesszük ki, akkor abban· egy ·irreVerzibilis átalakulás--megy ként bírálják cl. -A megáiJapított Ft-normákat .figyelmez
végbe, rnelynek következtében a lakkréteg teljesen· elVeszíti tetőnek szánták .a gyógyszerta.rak és az őket ellenőrZő válla-: 
szerves oldószerekben való oldhatóságát, a savak jelentős lati anyaggazdáikadók felé. A norma tehát ·nem cél, hanem 
részével szemben ellenállóvá, keménnyé~ de: ein€llett: ·rugal- eszköz a helyes készletszint elérésére és megtartása érdekében. 
massá válik; s az üveghez olyan, erősep. _!;:ipad,_ hogy_ ·arról Ezekutáil- Nádasdy kartárs néhány megállapításával 
csak komoly mechanikai hatásokk~l távolítható el. Ezzel szeretnék -foglalkozni. Előre' kell bocsátar:pm, hogy Jel
n_agy rnértékben megközelí_ti __ (l __ : magas }J_őf()~Op beég~_tett szálalásában . nyílt kapukat dönget, mivel a gyógys~ert~rak 
szervetlen zománcok tulajdonságait. · . készlethormájának megállapítá~akor. az __ ál-tala, k~fogaso!t 

Magát az á tSzignáJási- _módszert az alábbiakban_· ismer:. átlagforgalom két-háromszorosat kitevo raktarkeszletnel 
tetem: a kisforgalmú _gyógyszertárak részére lényegesen .magasabb 

l. Az átszignálandó edényről vagy Zománctábláról készTetet enged'élyeztüllk. Ez a kOrülmény _lehetövé t_eszi 
a .régi feliratot eltávolítjuk. . __ · -- _ - azt, hogy a gyógyszertárak a r-a"pszódiku.S forgalmú és főké~pe13 

Zom6nctáblánál ez úgv történik, _hogy a tábláf:2,..,...3 K cikkekből többhavi készletet tarthassanak, tovabba 
percre- 37%-os fluoihidrogénsavba mártju~ be,_ III:~i.~ ... az azt hogy a kisforgalmú magisztrális alapanyago~ból_ a le~-
egész .felir3tot ·vízzel lemosva ·a táblát szarazra __ torolJ!!k· kisebb raktári kiszerelési egység raktárontartásara. Is mod 

Az üvegről a szignat(irát_tígy távolítjuk eJt.h_ogy;_~ :C1_1TI- nyíljék. Az természetesen nem m'eg~nged~ető, hogy a ?"Y?g:Y
kére helyezett szűrőpapírra 37%_-os fluorptdrogen~avat szedárak raktárkészletét a karnral edenyek nagysagahoz 
csepegtetünk és 2-----:-3 percig_ tartó- állás utan (_1.-jehratot mér.etezzük. Ha:-;onlóképpen az_ sem lenne helyes, ha a gyógy-
vízzel leinosva az üveget szárazra tör~ljük. szedárak nagyforgalmú cikkekből ~-törzs- és, folyóké~zl~t~~ 

A savval való ·Jemat$-tás után tilind az üveg'eknél; tnind túl 3-6 havi mennyiségeket tartananak raktaron. a, szall_IÍ~si 
a zománctábláknál ·egy rendkívül finoillan -recés _·al_apot költségek csökkentése és így látszólagos megtakantas eleres~_ 
kapunk, melyhez-a iománc_ig~n szív,ósa~ f?g tap~dni. An_-:eny~_· céljából. A megtakarítás azér-t látszólagos, mert töhb hó~_apon 
nyiben a lelületet nem talalnank el eg simanák, ugy_ az! uve~~ keresztül feleslegesen raktározott készletekfeleslegesen koinek 
papírral tetszésszerinti simára csiszolha~j~k- l} CSI_s;zol_as:_utan le forintokat, és _ez nem közömbös a népgazdaság szer!lpont-
a festendő felületre az_ alapként hasznal a~ do feher: »~m~~« jából. 
zománcot ecset vagy szórópisztoly segítségevel helyezzt,rk ra. A .hiany--_és s:ük cikket; pr~blémája ige~ n<;:hez .... ~n meg
- _, Az alapozott tárgyakat." a festék fixálása_ cé!jából_-10-15 oldhato de- tevedes azt gondolm, hogy- a varasi gyogyszer
percre 100 fok 'köfül_L ~ömér"sé~letű szár~tós~e:!r~yb:e' ~he:lye.z- tárak. e' téren előnyösebb helyzetbe~ lennének, mint ·a falu; 
zük, majd onnan ktveve.az uvegek sZignatl!raJ~trkes vagy siak. Ugyancsak téves az az elgondol as, hogy azonos forgalm~ 
borotvapenge segítségével fo~mára vágjuk- -A--;fixalt .alapra városi gyógyszertárak kbebb készlet~el is _tudnak _dolgozm, 
színes »Árnox« zománct::al ráfestjük a felir;atokat esszegelye~et mint a talusiak az előbbiek ugyams a c1kkek le!lyegesen
és a festett tárgyakat ismét" szárítószekrénybe .--helyezzu}{. nagyobb skáláj á{ -tartják raktáron, mint -a~ ut~bbi<:k· -A-Jelszó
A szekrénY hQmérsékletét fokozatosan l2~--;:::-15ü _Jo_k.:a laló_ azop javaslata, h9gy a Jel~slegesse ':alt arukes.z]e!et 
emeljük és ezen a hőmérsékleten tartjuk _egy oraJ?-_keresztul. a __ gyógyszertárból et. kell távolt tam, helyes, es ezt az.eljarast 
Lehűlés után _kiszed jük a tárgyakat. _ . ~ _, , követik is a vállJ.latok. Az a módszer azonban, hogy a feles-

Rendkívül nagy előnye a most ismer!~t<:t~ elJaEas~ak, \ leges árukészleteket minden el_özetes bejelentés nélkül V!ssz-_ 
hogy az igen tartós és szép szignatúrák eloalht~,s~-,ko)tseges · áruzhassák a-gyógyszerészek, sulyos zavart okozna a raktarak 
befektetést nem igényel, mert az alacsony, h_?mers~kieten munkájában. . , , , 
való beégetés bármely gyógyszertári szantoszekrenyben Biztosra vesszük, hogy a jelen1~g me~pllapitott F~-norma 
könnYen végrehajtható. · rriellet_t a gazdálkodás a kisf?rgalmu .falusi gyogyszer~ara~baf! 

·* éppúgy keresztülvihető, mmt a na~yobb, ft;>n-~·almu va.rosl. 
gyógyszertárak ban, és hogy Ft-norma~. se~!Ísegevel. ~ gyogy:. 
szertár~vezetők készleteiket a megfelelo szmten fogjak tudm 

A deéentruin árukészlete f!elyessé'genek ell~nőrzé:;ér:e dya!l 
aTiyagkönyVelési kartonokat' rendszeresít.ettunk,~ mely_eknel 
a. cikk neve alatt fel van tüntetve a_Jegk1sebb keszlet, ,_va~ a
mint a hóvégi z.árók~Zlet~sZükséglet ls. A ~artonon ~ ;kotber~ 

tartani. 
Nizsa(ovszky LAszi.ó 
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A GYÓGYSZERÉSZ 

A GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉSRöL 

Halmai· dr~- cikkével -teljes -mértékben _egyetértek- és· 
aktualitásánál fogva szeretnékhozzászólni. Felhívja: a'·f,igyeJv
met a -kormány.programmnak a mezögazdaság fejlődését -elő
irányzó részére s. ezzel kapcsolatban hangsúlyozza a· ·gyógy
növény termelése, illetve· a vadori termő_ gyógynövények , 
gyüj.tése terén -a tervgazdálkodás fontosságát. _ __ _ __ -

Hazánkat 'éghajlata, földrajzi adottságai· és lakosSágáJ).ak 
szOrgalma .predesztinál ják _arra, hogy mintaszerű _ gyógy
növénygazdálkodás terén éJenjárjon az európai országoK 
'között. Ma, amikor az országban mindenki megfeszített 
erővel dolgozik a termelés szolgálatában, a vidék -gyógy~ 
növénytermelője és méginkább a sokkal nagyobb töméget 
ki tevő gyüj tő, sokszor még, bizonytalanságban- vannak 
munkájuk szakszerű kivitelezését- és anyagi -előnyei t .illetően. 

· Nem-mehetünk -el tehát közömbösen mezögazdaságunk 
gyógynövény-szektorában uralkOdó e fonák állapotok meliett;· 
hiszen nem ·arról- van -szó,- hogy ·egyesek keresnek-e -a· gyógy
növényeken vagy sem, hanem, hogy egy népünk 'tulajdoriá
·ba:n levő kinCsesbányát - ahol eddig csak egyéni ·Vállal
kozások Iolyfak - tervszerű munkával és kóoperációval 
á;tadjuk a köznek. 

'Miért fog13lk0zom .. ezz~l a problémával és miért_ híVain 
fel _a_ gyógyszerésztársadalom figyeimét _erre az ügyre? 

Fog1álkozni ldvánok ez üggyel ismételten azért is, -mert 
meggyőződésem, hogy a gyógynövénygazdálkodás · t~fV~ 
~zerü_ megszervezésében a_ f-alusi kartársaknak 'irányító 
.szerepet kell biztosítani. _ . __ . 
_ A f~lusi gyógyszer~sz l{épzettségénél ·fogva elsőrenQű~n 
alkalmas: arr~. hogy vidékének gyógynövénygazdálkodását· 
(termelés, gyüjtés) megszervezze -és szakszerűerr 'irányitsa, 
Sz~kta'nácsaival álljon- rendelkezésére. _(J. termel őnek, gyüjtö~ 
nek,_ hogy Ipikor, ·mii<és hogyan termeljen. . ' 

erőnk minden- megfeszítésével ·gy()rsan 
megvalósítsuk, egész dolgozó népünk 
tatására. »Népg3zdaságunknak azon 

meiYeknek fejlesztésébez, orszl'~g~u~n. k~r])rf~~~;i rendelkezik, nyersanyagban, 
munkaerőben, s amely termelő 
megfelel népünk életérdekének« -
kongresszusi beszédében. 

A SOLUTIO JODI SPI'RITUOSA 

-Hármily -mennyíségű solutio Jodi Spirituasa Ph. 
a következő módon gyorsan, jódveszteség nélkül eib,és,,][' 
hető. Az _elkészitéshez kb. 15 perc elégséges. 

Külön-külön edénybe el~r~ lernérjük a 
Jált vizet és a. káliumjodidot. P). jó_ dat 
úgy ahogy a decentrumból kapj\lk, egy 
meyer-lombi~ba mérjük. A ·lombil5'ot úgy 
hogy ann~k nagysága· a felhasználandó szesz 
kb. 1/5 része legyen. . · 
. _A lombikban lev5--jódhoz a szesznek 1/5~1/6 

öntjök, :I--1 ,5 pércig rázogatjuk, majd a solutio jodlii,:k~~\'if;:t• , 
előkészHeH edényébe a szeszes oldatot óvatosan t 
ügyelve, :hogy az oldatlan· jód -a lomhikban m:1radicm. 
a műveletet- megismételj ük,_ míg a_. szesz .el ~·.r~j1Y~1E 
Miután a~ utolSó szeszes oldatot leöntöttük, a 
csekély-_jódfiuiradékhoZ adjUk a· · · dat 

·annyi va_gy _-kétszer annyi · 
a· káliumjodid volt. A jód hamarosan le~~~J~ó~k.Io~~ttik~t 
óld-aJot hozz_áön,tjük a. sZeszes oldathoz,_ majd a 
átöblítve, a ·többi desztillált vizet is hozzáadjuk és j.ól 
rázzuk . . . (Erlenmeycr-lombik helyett · üvegdugós üveg 
használható.) · · 

TAPADÓS ÉS NEDVSZIVÓ ANY,AGOK ELT 
KűLSö KOSZöRűLETű ÜVEGBEN 

:Adja meg a. felvilágosítás-t arra yonatkozóan·, · hogy 
besterzett inforinációi és· meggyőződése· ·szerint környékérie_~ 
földje· milyen gyógynövény. termelésére _alkalmas. HíVja 
fel a lakosság· figyeimét a vidékén vadontermő gyógynövé
nyekre. A jelentkeZöknek magyarázza . meg -a - beg);üjtés 
inűdozatait és jöVede1mezősé'gét.' A Gyóg)rnövényJorgalmi 
Szövetkezeti Vállalat részéről megbízott gyógyszeréSz legyen 
az; a -láncszem, melyhez körzetének termelői, ·gyüjtöi ·kap-
Csolódnak._ . . Az· v. Gyógyszerkönyv , kívánalmai.Dak ~ef;;'/~~;~~~' 

E -tevékenység pályánkat-új siínnel, új müködési terú-: a mai állványüvegek tapadós és ne'd.vszí,vó-anyagok 
lettel-gazdagítaná, és _közelebbhozná a gyógyszerész értelini- nem alkalmasak. Munka közben a belső köszörületre, 
séget a· paraszts~ghoz. _ . _ . .-. .. _ . _,.· a dugóra peranyagrészecskék tapadnak, edényzetünk 

_A Szovjetupióban- megvalósított Gyógynövény. Siiridi_:.. fiár nerii Zár légmenteSen.- A benne levő ant~~a~g~e~~~:~fl:!~~··· 
kátus -p~ldáj-ára' gondolunk, melyet a nép .széles rétegei -n~gy elfolyósodhat, illetve nedvességtartalma a 
öfömm~l támogatnak. - - maga:sabblesz,esetlegegyébb-_nem kívánatos . 

Természetesen ·a_ gyógyszerésznek anyagi részesédést is. történh~fnek az edényzet ben. Pl. brómsók; '"'i:j~.\~:1~6'\i';: kell kapnia ·áldozatos és szakszerű-; n·api feladatán túlmenő klorálhidrát, alkaloidá}<:, - Száf.az eXtraktumok, 
muhkájáért. úgy gondolom, hogy ~ megbízott gyógysZeré~Z bi?mutsók stb. Az az eset ·is eJőforduiQ.at,. hogy 
az általa begyüjtött és -a Gyógynövényforgá.lmi _V áBaiif ragad és csak hosszabb munka után vehető kL v''"v 
részéről- ;átvételre --feljogosítot_t--gyógynövér:iyrnennyiség ·után~ -ki ·seni. nyitható az üveg. Hasonló a helyzet a i?rJJ·~:"i[~;: 
az érték- bizonyos százalékát kapná. anyagokat tartalmazó folyadékéknál is. ti 

Tudatában vagyunk azoilban annak, hogy :ahhOi; olajok; stb. 
hogy a kartársak a fenti feladatoknak megfelelhessenek, Ogy gondolom, külső köszörülettel ellátott· p;~~yf,j~~~ 

i fontos reformokta v·an szükség/'rriind a gyógyszerészkiképi:éS; üvegek -jobban megfelelnének a gyógyszerek e-
mind a továbbképzés terén. Eiöállításuk sem hinném, hogy többe kerülne;, re>nd,;zeré 

l. _A ,tnűködő · kartársak eziráhyú' szakképzett~ sítésuk viszont feltétlentil pontosabb, gyorsabb 
~~~~~\;_;Pie~lál_i_;~a;' á termelés-sei, gyüjtéssel kapcsolatos tudni: minöségü munkára vezetne. 

a megyei Gyógyszertár Vállalatok ·szakelőadásái_. _A -folyadék üvegek.külsö köszörületű dugóval való 
i""'··'···· '···· .to,cábbkép;<Ö t-anfolyamai--vegyék--fel--,előadásaik ----program~~:,-~ ·rása-, hasqnlóan ·. készülhetne a savas- edényzethez, 

U. 'Lapunkban a termelési, g)'üjtési idénynek -megfelelő_ 
·szakdkkek jelenjenek meg_~- · _ _ . _ _ _ . 

Meggyőződésem, hogy ezen elméleti alapok megtereril: 
tésével, a gyakorlati_· élet alakítóerej e_ megszerzi a_ kartársak
nak a szükséges szakismereteket -a: -vázolt feladatok -elvég~~ 
zéséhez. · · 

Szarosan vett szakmai szempontból is sokat jelentene, 
ha- -a kartárs-ak is megismerkednének a gyógynövényekkel. 
Eltűnnének a kifakult, értéktelen drogok. A közönség- azt 
~-'hatóanyagot kapná gyógyszereiben~·amit az orvos a beteg
nek nyujtani kíván. · - · ·, 

Ezen szemponton. kívül meggyőződésein, hogy a gyá'gy
növ'ény_termelés, _gyűjtés -hozzájárulhat mezögazdaSágUnk 
fellendítéséhez, gyógyszeríparunk. értékes támog'atásához; 
nem is szólva a még fokozottabb expor'tlehetőségekről_. 
· A _mi .-feládatunk most, hogy e helyes célkitűzéseket 

a killöribséggel, hogy csőrös kiöntővel és a nyak alján a 
cseppenés felfogásara bemélyedéssei lennének ellátva. 

Nagy Elvitt 
gyógyszerész, 

TINCTURA PRIMULAE COMPOSITA 

15Q g thymi herba (IV) 
75 g tiliae flos (I II) 
75 g liquiritiae radix- (l·_) 
75 g primulae radig (IV) 

keverékét 6 napig a kövétkező ·kivonó!iol:yaclék.k. 
áztatjuk: 

50 g glycerin 
240 g spiritus-.cOncentratissimus 
940 g aqua destillala 

•z V., Gy?g~sőerkönyv ·szabályai. szerlnl .iöóö g 
tmkturat keszttunk. , -

, Sötét barnaszínű, édes, fűszeresíZű, tlnlÚitra. ·Eltartá~a . 
·sötét, _hűvös ·helyen, színig töltött üvegekben. Fogyasztáshoz 
mérten egyhavi -mennyiség tartható készletb~n. 

A fenti előirat szerint készített Unktura ei;y :hónaÍJnáf 
hosszabb idő után főkérit az alacsony szesztartalom:;:követ .. 
keztében erősen üledékessé válik, miáltal .a SZáraianYag
tartalom és a hatóanyagtartalom is erősen csökken. 

ll, lonios beoszHsba, A szakelőad6k neln rendelkeznek kellií 
tapa~z~·ala!_ok-kal, _!gy kisebb ~gyek elintézésére. is a Gyógy
szertan K.ozpor:ütol' vagy a mmtsztériumtól vártak utas-ítást. 
A szakelő<}dók fészére elkészült működési -vezérfonal ai€if". 
nagyjelen~öségű, mert egyrészt az eddig e téren szerzett 
tapasztalatokat összefogja, továbbá a jelenleg érvényben 
levő minisztérlumi utasítások alapján biztos útmutatáSt 
ad az egyes feladatok helyes viteléFe, önállóságra nevet, 

A titJ.kturával készítettem elixir ium. thjJmi _á:JmpósÚW11.~0t · 
az V.- Gyógyszerkönyv előírása szerint.- A készítmény_. igen 
kellemesízű, jó expectorans. Klinikai kipróbálás után aján
lanám a Gyógy~zerkönyvbe módosításképpen felvennL-

Nagy Ervb;. dr. -gytár-vezetö. 
O nod 

KRISTÁLYOS JÓD ELTARTÁSA 

. Eltartása _célszerű kettős üvegtartályban-, a TiedvszíVó 
k~_vo~a.!okhoz hasonlóan, égetett mész felett. A belső üveg 
~oszorulete kívül legyen._ A külső üveg _lehet _ú •. ' n:_ patent~ 
uveg gumigyűrűvel és szorítá' rúgóval. A kalciumoxid kémiai
lag köti a jódgőiöket, így. a többi gyógyszer között miriden 
kellemetlenség nélkül eltartható._ · _ , 

Nagy_ E-rvin dr: 
'l 

SZAKMAl HIRADó. 
' . 

SZEPTEMBERI NAGYGYŰLÉSÜNK 

r~~:z:!e.t.~ prog~ammját. á_ szaksajtó szepternberi számáhan 
k?z.olJ uk .. A._ targysorozat pon-tos megállapí-tásában felhasz- _ 
n~lJ.:uk -~~_nda~o~a~, a sze:npontokat, amelyek eddig az ország 
k~lonbozo, reszebol- . beerkeztek, _vagy .. am~lyeket eZután 
fognak. még beküldeni .. Ké_rjük_ a -gyógyszerészek- ötszágos 
kollekhváját, hogy_ a Nagygyűlés sikere érdekében annak 
előkészítő munkájában egy ·en\~7_r~én~_ .Y!7gyep;ek: r_észt~ 

C:SEHSZLOVÁKIAI VENDEGEINK 

_ L. Zatureczky a 'Biatiszfavai Egyetem Gal~rÍusi Intéze~_ 
tének_ t~nszé~vezető doCense és _Borovánszky'' tanárségéd 
a Br_um Egyetemi G.yógyszefészkémiai Intézetből két
hónapot _hazánkban, főként Budapesten töltöttek. _Ez-. _'idő 
alatt ~y~gyszerés_Zeti intézményeinket tanulmánYozták- _es-
a .-szocwhsta tapasztalatcsere: jegyében t~~gy<Ilták m~g _ a 
mtr:iisztérium, a szakcsoport és· a Ci:yógyszed:ári KöZporit 
képviselőivel a fontosabb közös tudömány_os- és staktnai 
probl~ákat Zatitreczky docens a szakC?oport előa~ásSOrözata
kereteben elhangzott. kísérletes dolgozatának. elsó- -részét 
mostani. lapunkban közöljük-... , Június 28~án este a-.'.sZak
csoport vezetősége· szakszervezetünk klubtermében .ór-ákig 

. elbeszélgetett. csehszlovákiai kart8rsainkkal. Itt---Vétődött 
fel az-a gondolat is, hog·y kívánatos volna, ha a népi-demo~ 
kráciá-k- szakmai megbizattai,- közös-tanácSkozáson Vitatnák . 
meg a.gyógyszerész~éj)zés, továbbképzés; -,valamint-.· a --közép~ 
káderek kiképzésének közös. tervezetét De: szakcsop.ortunk
nak ezen a csehszlovákiai _. __ ve_nd_égeink .tisztelétér.e.,~rend"ezett _ · 
-klubestjén szóba_ került sok olyan probléma 'is, an1elyeknek 
~egoldása mindkét néphiemok~áciában előmozdítja- a szaeia
lista gyógyszerészet_ kialakulását. __ Külö!löseri, -ha·_. val~i'a 
válik az a száridék, ,hogy _nek.ü(r.k_-is- alkalrri.unk- nYíJik .á:-&eli
szlovák gyógyszerészet személyeS tanul~ányozásáia;: 

VEZÉRFONAL SZAKELöADóiNK RÉSZERE 

Minisztérium gyógyszergazd'álködási 
mellett a Gyógyszertári K-özpont 

osztálya. 'Összeállította a Gyógyszertár 
szakel?adoói _ részé~e _az .al1yt;Jgga;z;d$ilkodá~ .. -kP:cébe_n 

feladataik vezérf-Onalát. - · 
rövid multra . tekint vissza,. 

, mindössze .-4-5 éve annak, hogy 
felmérés~, elosZtása ·előre· nieghatá

folyik, A Gyógyszertár Vállalatoknál 
gy<lgy·m'rés.z s•akelöadók a tára mellöl kerültek 

az egyéni felelősség job-ban érvényre jut. . 
. A_ gyógyszergazdálkodás,_ illetve .ellátás az eddig elért 

eredmeny,~k _mellett toyábbi fejlesztésre szorul.. Hel-yes, ha 
~ szakeloadok a vezedonalat alaposan tanulmányozzák 
es az egyes feladatokat alapos elméleti és gyakorlati ineg
gond<;llások után továbbfejlesztik, vagyis javaslatot dolgoz
n~~ k_I, h~gyan.lehetne egyi~ vagy másik feladatot a gyógyszer
eilata-s e~dekeben egyszerubben, de jobban megoldani. 

Budapest; 1954. június 24. · 
Tankó Lajos 

az E ü: Min. gyógy_szergazdá1kodási 
osztálYának vezetője,· 

MUNKAVERSENY ÉRTÉKELESE 

. ~z· Egészs~gügyi Minisztérium 121/G/1-14.- súíinll_ 
letrataban a gyogyszertárak munkaversenyének értékelésére-. 
vonatkozóan az alábbi leiratot intézte a 'Gyógyszertár-i
Központhoz-: 

. »1954. I. negyedévi mun-kaverseny értékelése alkaHnával 
bebizonyosodott, hogy az eddigi. módszer - pontok alapján 
kategóriák-ba sorelás ·- tovább nem tarthat-ó fenn. Azáltal, 
hogy. az egyes vállalatok más és ·más súlyponti szempontokat 
efo:le_!nek ki-, az elérhető legmagasabb pontszám vállalatok 
k?,Z?,U -:- d~ :ilgyanazon vállalat különböző verSenyszakaszai 
kozott .~s m_as ~esz: YJ:módo~ a ~ül~nböző eredmények szám
sz~rH <:ss_zehasonht<:-sara nmcs mod. E nehézségek rrieg_~ 
?~untetesert;_ elfo~adJ;tk a ·Pes~megyei Yállalat szakfeiügyelő
~-en~k-, I~oyacs_ ~asz! o dr .-nak J avaslatat, melyet az Egészséw 
!-!gYI Mm~szten~!llban megtartott munkaversenyértekezlet 
lS elfogadasra aJanlott. A javaslat lényege, hogy a munka
versenyek értékelése az elérhető maximális pontszámok 
százalékos arányában történik. A-százalékos értékelés beveze~ 

· tésével nemcsak az egyező negyedévek és az egyes vállalatok. 
eredményeinek reális összehasonlítása válik_ lehetövé hanem, 
az elért munkateljesítmény is sZemléltetöbben · kif~jezhetö. 
Ennek megfelelőerr a gyógyszertárak elért pontszámához 
viszonyítva százalékban kell_ kifejezni. PI. a 6. és 8. pontök 
kiemelése esetén az elérhető pontok száma maximálisan 117. 
A gyógyszert~ elért 85 pontot. 

8500: 117~72,6%, . 
tehát a gyógySzertár 72,6%-ot ért el- enpek alapján- a II._
kategóriáJ:m kerül. 

A kategóriahatárok a következők: 
I. kategória az elérhető pontszámok legalá-bb 90%-a 

IL » » » » 70~89%·a llJ, » » » » 50-69%-a 
IV. » » » » 30-49%-a v. » » » » 30% alatt 

Ugya_~<:;s~~ Kovács László dr. javaslatára a 12. versenY
ponto~ , t~rolJ_uk; Azonban nagyobb jelentőségű újítások 
benyuJtasat, Illetve ·bevezetését korrekciós- számként alkal
mazzuk. A jövőben a munk-ateljesítményt mint korrekciós 
számot, nagyobb médékben kell tekintetbevenni .. Létszám-
h!ánnyal kü~dő, _nagy munkateljesítményt nyuj tó gyógysz-er
tarak · megkozelítően azonos minőségi teljesítmény mellett 
.el,őny,ben részesítendők. 

\ _A I_~· ?~&yedévi érté~el~- már a közölt szempontok 
szennt tortenjek. A 12. Szamu versenypont törtése azonban 
csak a III. negyedévi versenyszakasztól kezdődően lép' 
életbe. 

A KOMAROM MEGYEI GY, V. 

~yógyszervi~sgáló !a~oratóri~m~rtak feléPítése,- -·elhelyezése_ 
es berendezese a kotott helyt viszonyok miatt nem tehetett 
t?kéletes. A d.ecentrum oly kicsi, hogy csak azon kívül lehe
tett .elhelyezm. Igy a decentrum és a szomszédds--olajmalom 
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szúvéZeÚinímek, hogy ieheiövé teHe 'szá.momr·aá1;a~· f;~~~l~~ szórakozásokkal teljes üdülést, amit munkám n 
fogOk meghálálni. 

AZ úJ FO. NO .. T 

Meisels Irén 
a Gyógyszertár Vállalat Oolgmoójl 

Miskolc 

kÖzölti !erüÍete! iehetett csak beépitenl. Hi sikerül i egy. 3)< li 
m-es laboratódumot és hozzá egy 2 X 2 m-es mérlegSzöbát 
kiképezni. A laboratórium· egyik jólsikerült darabja a_ gáz
fülke, melyet a kőműves a szakfelügyelő magyarázata 'és 
rajza alapján képezett kL Másik ilyen módon létesített bútor 
a titráló asztal. Al~l és hátul megvil~gítható tejüveglapok 
borítják, az alsó lap közepére fekete -kocka van festve: -csapa
dékos titrálásókhoz. Az asztal oldalán, az ablakpárkánnYal · 
egymagasságban, felnyitható oldallap van szerelve. Ennek 

fehéi lakkozott felületébe középen fehér-fekete _üveglapot a Pedmegyei Gy. v. szakfelügyelőinek ::~~~~:~~]:~~) 
aplikáltak a színes és csapadékos titrálás könnyebb ·észle- ism'erteti -a szaksajtó · szeptemberi számában. 
lésére. Praktikus megoldás, Albisi László szakfelügyelő intézett kérdésekre köúiljük, hogy a »Gyakorló 
ötletes újítása, a lehajtható üvegszárító apparátus. Ez:.-egy műhPlyéből«-rovat taddig és azután is 
egyszerű fehérre festett léckeret, amelyet ajtósarokkal a falra saknak az új Fo. No.-ra vonatkozó 
szerelt. A keretet hosszant és haránt plexittel bevont dtót- javaslatai~ észrevételei ::-.zámára~ 
huzallal borítaJta át. A huzalok elmozdíthatók s a szükség- Gy_ó_gyszerkönyv egyes 
re.k megfelel_ő kisebb-nagyobb nyílású közöket képezheti ., szempontok felvetésébcn, itt is arra 
ki ·a dolgozó gyógyszerész-szakfelügyelő. Az egész apparátUs ·-· Inerült problémákra a 
a kályha fölé feszíthető egy plexit-dróthuzal segítségéve}. meg _3 választ ... (A lapban 
Ha n~ncs rá szükség, a fal · felületén fekszik. a techriikus tanfolyamok viz~gáinak 

ADJUNK NEVET A TÁRAKNAK 

Azt a meg~alósításra méltó gondolatot-veti fel Besztúcz(y 
István_ pécsi -gyógyszerész, hogy nagyobb gyógyszertárak 
egyes táráit élő és elhunyt nagy gyógyszerészeinkről nevezz_l}-k 

. el: Beszterczey kartárs javaslata arr? is kiterjed, :hogy ~inágy 
gyógyszertáraink munkaasztalán réz-emlékplakett emlékez
tesse az utódokat 'kiváló gyógyszerészeinkre és ez ösztönözze 
őket további munkájukban .. -Az odaülő ·gyógyszerész tartSa 
kitünteté~riek,_ hogy- Winkler-, Széki-, _Kabay-, Rozsnyay~, 
Kazay-, Deér-, Jdrmay:táránál dolgozhatik«. A java·siat 
külön helyet kér Schulek Elemér kétszeres Kossuth-díjaS, 
munkaérdemrendes. akadémikus számára, hogy az ő világ~ 
viszOnylatban is- kiemelkedő tudása és neve már életében 
hirdesse: »a gyógyszerésznek gyógyszerszakértőnek _.:kell 
lennie!« (De hirdesse egyúttal a mai gyógyszerész~nemzedék 
hősies _munkájá.t és helytállását is a szecialista egészségügy 
területén'!) ... Hisszük, hogy ez a Baranya megyéből r;lindult 
kezdeménye'zés felsőbb szerveink támogatásával hamaroSan 
országos mozgalommá fejlődik. 

EGY TECHNIKUS LEVELE 

Örömmel olv3sgatom »A Gjógyszerész«-újságban levő. 
technikus-rovatot, .amely tudományos leírásokkal tanít és 
oktat bennünket. Még jobban örülnék, ha a technikus-_és 
a technika kartársak is írnának ebben a rovatban az ő munká
jukról, problémájukról. Hiszen mi a gyógyszertárban 
a gyógyszerész jobbkeze vagyunk, sok mindent .csinálunk, 
látunk és tapasztalunk. Recepturázás közben is. d_olgozu.n,k, 
és- amikor valami olyat tapasztalunk, ami új, azt báJran 
írjuk le és küldjük be_ ami rovatunkba, hogy tapasztalatunk 
átadásával segítsük a többi technikus kartársainkat Gondo-
lok itt a kenőcs,· kúp, pilulák stb. készítésére. · 

Jó volna,-ha a szaksajtó rilódot találna arra·, hogy dolgo
zatok,_ pályázatok kitűzésévei- ösztönözpé a technikusokat. 
hogy_ a maguk területén ők is vegyenek részt a minél jobb 
g~ógyszerk~szítés mupkájában. 

GÁRDONYI. ÜDÜLÉS 

J áger-·-Zoltári·· 
gyógyszerésztechnikus· 

608. sz. gyógytár . 

Nagy örömmel vettem szakszervezetünk értesítését, 
hogy Gárdony ba· ·utalt be kéthetes üdülésre.- Kíváncsian 
és várakozásteljesen indultam el, tnert Gárdonyban eddig 
még nem jártam. Várakozásomban nem csalódta"m, mert 
a kétheti beutalás igaz örömet szerzett számomra és magam 
sem tudom, hogy mit dícsérjek. jobban :- _ a jó elhelyezést, 
a kiváló élelmezést. vagy a gondos, figyelmes ellátást? :.M.ert 
mindegyik megérdemli az elismerést. A táj szépségei,a fürdés 
lehetöségei, csónakázás a Vefencei tavon- mindezek kellemes 
einlékeket hagytak bennem. Kipihenten, friss erővel és tele 
rriunkakedvvel jöttem_ vissza, hogy_ folytassa-m újra munká~ 
inat' .... Mégegyszer köSzönet népi demokráciánknak és _szak~ 

KiJLFÖLDRE KiJLDHET 

magy~r ~rvbsi ·szaklapOkat . 
rokonának - ismerősének - barátainak 

forint befizetés mel!ett 
alanti előfizetési árak~an a 43.790.057 csekkszámlára 
(Kult-ura KUlkereskedelmi Hirlápterjesztő V.) A 
magánközlemény__ rovatában kérjük_ feltüntetni a 
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