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··Hónapról. h~napra_ nagyobb :az ,érdeki_ö~"és ~ _rhiriÍ~_zt~
rilimi 'An}cét anyaga ir~nt_ Mo5:t a S~.e~ede~ ~- _pebrefen~etJ 
megtartott sz_akcsopor.tok' állásfoglalas~t }wzolJl;k,, ~a~?t:rtmt 

Barany_a megyei gyógy:5z~ré~z egyem hozzaszolas~t . ._.pe_· 
~st olvassuk a Barany;a ,me~yet. ~z.akcs~port s~~szorg~~-~~?tt 
házi hír'ai:lójába·n. a f~lhtva~t} __rr:mel szeles~bb es kol;l~~t}~

. vebb szakmai ve\emenynyi_lvamtasr~.. Videken!,- ~hol!!ll~r 
mega13kult, .mindenütt szakcsoportJat?k yeze:osege htv]a 
össze a gyógyszerészeket, hogy megvltass~k azt a messze 
sugárzó távlati tervet, amely alkalmasn?k bizonyul a. ~agyar 

ó yszerészet szerepének és feladatamak .rnegQldasara~·-.: 
. ~ :z oka 3nnak

1 
hogy :egyedül· B~dapesten, a Sza~szer:ezetl 

BiZottság v'áUalta, ·hogy .. az· Anket, an)_'agara ~ban_. v;~gy 
írásb~n elhangzó 'és-. lerögzítet_t .;::élemenyeket osszeg_y~j_h, 
és az egész anyago-t úgy foglalJa ?ssze, .hogy .~zt _,egy ~~gy~ 
szabású értekezleten a B_udap_esh ,Gy. V:, -k_ote1eke}Je, tar~ 
toZó :gyógyszerészel< újra megvt-tassak. (E J Um us ?.2-en meg

-tartott édekezlet lefolyásáról, _:egységes yagy ...tob b-. s~_en}
pontot felvető állásfog~alásáról augusz~ust lapun~ban ... &!l-
rnolunk be.) · " t 'It · k ·p rt Valaki azt kérdezte: - .mter: .t ·~Is- _.nem ~a sza_~ 9: .. 
k dernényez-te ezt a .. szakmai vélemenyk-utatast. A .fel~et 

ez "-· . aze'rt mert egyedül Budapestnek van ,;élet-egyszeru .. - - • , h u ·. ' 'k 
képés _Szakszervezeti bizottsaga. De, el,.. angz91.d;;~gtéy_ -::~~~~-. v_ál@Z ·is: - azért,·_ m;~t .ynn,ek a ,ker~es?e~ e, _on ._.~e_ v~p~ 
"áb!:ln -_-a gyákorlá ;.gyqgyszeres~re .tar:tqztk, az~rt! _-med ._,ez. 
:~okkal<inkább ,g~akorlati,. -mint ,tudomanyos_ kerd~.s.. ::-

-. IÜ azonb_~n álljunk ._meg- egy_ .-J?e~q"_;.e: · -·-, ··f'-· -.~Z9,~!al~zpl,q~ 
• 'tésében--minden-teriileten .az .elmelet es a_fr, ali:orlat -eggye, 
f~:iás.~ :reVén ,érhetjük el és: értük:'ís. ~1: .a -Ie~n?,gyc:;pb ered.~: 
nlétiyeket. Ez. a_mi- hiv,ai_ásu~k teljes.Jte;;e?en ts ,k~onleges~_n_ 

· .éf~,rén es.· M_a -már ,turij~.t_k, :es_,a~, V. ,_oyo~y;;zerkot;yv __ ;~?:.-.~~~ 
azóta y megjelent brosúrak _tga_ZQl]ak es.,~latarpa~!.t).ak,_,h~ 

'takörló _gyQgys~eré{>z a tar;1 __ ffi.ell~tt~-. -131~nk;~P·!- .~~fl:_, __ -,a 
kg7Jag~'Sabb _ _,elméleti, ,tehát .tu5i9_manxos tgepy, ktei~Jiei~\:: 

· ·ezheti tökéletesen: .A ..g:yakorl;ü _qnmagaban, _az ~.me,e 
veg _ .. : ·. ereje,_ ösZtö11-ZQ t*moga_tás_a nélkül.el~rteltne~lene9_l~~ 

h~gy .ítt 
az ·-An_két 

PÁLYÁZATI 

Szerkesztős'é-g és levélcím: --Budapest,- Ill. ker., 
vári út ,150. -.Telefon; 162-816. . . , , 

Kiadóbi"vatal:. Bv.dape!:!~,' vn., _Len~9~ körút. 5. 
· · · Telefon: 42-é33~77. 

,,EgyszámJo,szám: M. ,N; )3., 91.878.263~48. 

igé{zgatója 
MegjeleniK .2100 _példátlyban: . · 

2-552617 Athenaeum (F.-v. Soproni '!3élal 

... TA''RTALOM 

A G'yógypl:ertár Villlillatok· dokumentációs kiálütá.sa, .~ - lU 
Kitifnt~tés; Megjutc;..lma,zó-t~_-·gyó{Tyszerészek_- ~- ~ ~4.2 
Cseitei Isiván dr.: Néliánj űj adatThan Kár<;ily életművéhe~ 143 
Horváth Pén·e~ _d'r:,_·Kotsir_József éS- Nékám ·Kd'fÓl1J ·df,:- Az_-úi · 

. ,)->Formulae _Norma!~"'"': -véhy-Jniiltái szerint készült gyógY~ 
s~rek kémiai ellenőrzése, - -. ~ -~-----~ --_ ........ _ --;...: · 144. 

!kszámioló a 'Műszakj Feileszté<i Osztály· első ,eferáió üléSé'rői 147 
nob_os -ReZső: _Áé~~Ulap 'kííivója~- - ~ -_-~c-·:_ -- ~ 148 
A Békés megUei Qy. v. ga!enusi lilbcirátoriuitur, ·~ - - ~ 149 
A uber L4~.zló i}r;·:"_· A' siírikffirerés és- szíinnérés -~a"at}jai (III:.) 151 
Vita az At(két anyO;gái'ó'L 

A budapesti értekezlet.~ ·:..,. L - - - - - 154 
._É~f;rn4fflé L{Lbci1Wz Ká·talin hozzászóláS.a - ·- : ~-- __:.;_ 155 

A ayógyszerész~Bzakcsoport tzulom.ilnyos nc;gygyűlése = 155 
· Láng Béla dr:: A sztrep.to.micin .és s?árJnazéka llL)·~ -· · !56 
Előadások 

A BékéS_ -~gyei -gy6(iiJszerész~k-- szakinai -mun~Ss'éjje: 
A Szalmscport V. előadá$a-\ -és a szakn1$ riilmJtak;öZ.~ég_ 
megalaJmlása ~ - ·""":'"'"- ·~ - -~ __; ......;..· -- ..:....__ -
Piiwzé,si· L_á:szló:- Gyógyslerész..:t-ov-ábbit~Í)zes Risniic.Sttér.f 

Győg,YsZerhzt2chnikusOk TÓVata 

A Gy_ógysz€iviZsil_á16·. _I:iabbratóTiU?Yi mU:rtkaközOiSége: 
· A. gyógyszerek el!;<lttá= - . _:_ 

A .SZerkesZtp _'4ti- jefiY~eteiPől -
Südv_ Éhió dr. kitüntetése -

Siő:k'rrUJi nirad.ó 

157 
15.7 

158 
159 
159 

Egy or'V'os fel:szólaláSa - ..;", -,. - - 160 
Már biZonyos _.hivatáStudattal indulok tovább - .Á- -801~
gyógy_szertár . tennE}lési értekezlete -:- I~ét_- új gyógyszertár 
{l!, P<>tft\\ ol4ai) .. . . · .. · . ··. . 

·~. A Ko~s\IlhcRacti6 ai liOB-as gyógyszertálTól -'- . Két új 
gy:ógysZértár Veszprém-- me&Y-ében ..:..... P?lváZati ·hirdetmény 

• - PelhíváS (4. borító oldal) 
A~Szoeia!ista Egészségűgyért~-mozg<l.lcm 1955. II. né, siiikil:'- . 

szilnak eredménye (2. borító oldal) 

X. ÉVFOLYAM. 8. SZÁM 141~160 OLDAL BUDAPEST, 1955, AUGUSZTlJS l. 



Budapesti Gyógyszertár Vállalat: 

1. 1308. sz. gytár, gytár vez.: Székely·Szendr~y 

zSófia. 2. 506. sz. -gytár, gytár v-eZ.: Gérő. Istváriné. 
·),_~lQ~ ... ·sz. ___ gytár, _gyt;:1r_vez,: Andriska,-József dr .... .-

. Pes-i_ megyei Gyógyszertá-r- Vál'lalat: 

1. 1/16. _si .. l gytár, _Cegléd{ gytár- vez.: _Jákó. Jários. 
· 2. 1/14. sz.·: ,gytár, Budaö.i:-s, gy-tár vez:: Utasi Géza.-

3.-c 1/7. ~~. gytá.J;, Dahas, _gytár Vez._: Szék-€1y- .Béla. 
- - .. 

Komárom meriyei :'ayágyszer:tár- ~Viil14lat·: 

i._ 2/2_5; __ s~;- _-:~~. Taia!b.inya-alsó, gy.~r _"~ez,: __ ))ár 
E;;zi:é~.; ~; '2}5.' sz. gitár, Bo}cod,_ gy.tár yez.: .-Hódi. Mikl_~' _._ 

·3. 2/19: sz. gytár, Sur;-.gy-t:í~ vez.:·R_iethm~er:Dénes.'-:' 

Fejli: ,·migyei_ áYóml~izerÍá~- ·vtillalat:'' 

. -. ~ ... 3/U~. ~~- IDrw, Adony, _gytár vez.-:- ZlinSzkY -Endre. 
-~-2. 3f22 .. _sz.. gytár,_ ·Baracs·, gytár vez.:- Jankó Tivadar. 
3. 3j10~ sz. gytár, :kápoln.á~myék. gytár;ve,z._:_ .Holl Nán-
dorné. -

Nógrád m.egyei Gyógyszertár Vállalat:. 

1. .4/28. 'sz: .gyrt;ár:. s·zi-rák, gy-tar: ve:i.: EndrénYi EfiiO·. 
~2) 4/5._ sz. gytáT, Bocsádapujtő, gy.tár·vez:: KozárY<B~tZó 
P€.ter~ _3. -4j9. sz. ·gytar, Homokterenye, gy-tár vez.: ~TOr-. 
nyos- -Aladári ~: 

"--G~&r ·: _rr:egyei- Ú1/ógyszer.tár _.v ál.lalat; 

1. .5J3-5. :·sz·. gytár, 'KónY, gytár· v~z..:: Fai'k~: István: 
2.' 5;n. sz .. gy-,tar, Győr~ ,gytár vez.: özV. 'Rábl Jenőné. 
3. 5/l"i. sz. gy-tá·r, Sopron, gytá,r vez.: Nikolits--Kár~ly __ p:_r. 

Vas ·m.egyet·dy6gyszerrtá-r--Vállalat: · 

·l. -.6/38. sZ .. gy-tár, Gencsapáti, :gytár ~éz~·: Mézes--iv,tl
,hályhé. 2. 6}3. sz. _gytár, Szombathely, gytár vez:::·-~ár
kus Béla, 3. 6/17. sz. gytár,· Ikervár, gytár v ez.-;, Na~ 
Z!>Jtán. ··· 

·,-.vesZprém megyei Gyógyszertár Váll:ala.t: 

Toln.d megyei GyógYszer.tár VálÚikÍt: 

l. 11/39. sz. gy-tár, T.Qlna, _gytá-r vez.: PopovicS 
ván. _2. 11/4. sz. gyrtáx, Bátaszék, gytár vez.: Villy ., .• armJ'·· 
3. ll/2._ sz.-·,gytár, Szekszárd; ,gytár -vez.: ~al.ai 

Bác~ ·megye?,· Gi;ógyszert6r Váll:a"Lat: 

l. 12/14. sz. liYtár, Apostag, gytá< vez., Varga~yu'""' 
2~ __ 12/2H. sz .. gytár, Dunavecse, .gy-iá,r ··Vez.: Zádor · 
3. -12/24. isz. -~'gy.tár, Bugacmonostor,_ gytár vez.-: 

.. Baláz,s .. 

_-.,C~onQ-htci me(Jyei Gyó'gyszdtiár Vállalat: 

L 13/17. \ilz. gytár, Csanádpaiota; gytáx vez.: 
kács_ .LásZlóné._ --2. 13/37 .. sz.- __ gy·tá.r, -Makó; gy-tAr 
V-eres .Józse~ .. 3. 13j78. s_z. gytár, Szentes, gytár+ . 
Ihász István. 

BékéS nu;JJ'l{ei-_ Gyógysze1·.tár -Válliila-t:.-

l. 14j56. sz. gy"tár,- CS:o-rvás, .gy;tár vez.: Mikula 
d-or-. 2. 14j70.-·'Sz. :gytár, K.ondoi-os, ·gy-tár vez.: Le,ri'lzye! 
Frigyes·. 3. -1_4/66. ~z ... g3r.tár, Sf1-rkad, .gytár vei-.: 
Erz.sébet, 

· Szolno"!c rnegyei GyógySzertár·. Vá-llalat:· 

l. 15/69. ~5-z~ ··gy~, Túr:.keve, gytár v.ez.-: 
, Lajos. 2. 15/4.~. _sz. gytár,- RákócZifalva,_ gy-tár vez.: 
Szelé Béla. 3. 15/50. sz. gytár,- Szolnűk, gytáÍ' 

. Koczka Pál. 

Hdjdú · megyei· Gyógyszertár ,Víill.alat: 

l. 16j79. sz. gytár, Zsáka, gytár vez.: Virinay Isr,á!l,; 
2. -16/10. sz. gy;tár, Debrecen-, --.gytár vez.: Németh 
dr. 3. 16/83. ··sz. _gyt'ár; Biharlord~, gy.tár · vez:: 

_Nándqr. , · 

S?abolcs megye·i Gyógyszertár Váll:alat: 

, __ , _.., ___ __ .1,. .. -_7/7~_/f>.'?·_ -~~r .. _~zf_(S_gy~:~xt_~l~P._. _gtt4;r ·.-Yg~,.:-:.-.~~ft~~-, .. -: 
·László._ 2 .. 7/43. sz . .i_&tár; .. V('!~zprém, gytár. vez.: 'Fe1föJdY 

SártdÓr. 3. -7;11. sZ. -gytár,. Csetény, .. gY:tA-r .-s€z_.: Takács-· 

l. 1'7/65·. 'Sz. g,Vtár, VáSé:fosnamény; gytár 
ROncs Elemét~ 2. 17/~0. sz .. gytál-, Tiszad?-da,_.gy-tár_ 
'Gedeon Ai"l'i<lll. 3.- .. 17/5. sz: gytát; NYíregyháza:, 
·v: ez.: Barabás':· ·László. 

HeV~S megyei GyógySzertár Vállalat: 

Zala- megyei -GYógdsi~;tár- -váu~kzt: 1. 18jl3.-.~z. gytár, Eger, gytár vez.: Göbl j\lánd<>r:' 
Ferenc.' 

1. 8/11. sz: ·gytár,_.M-~ra."i{eresZtll!, __ gytár- vez._: Józ;:in 2. 18/26. S:? . .-·gytár, B;ort,_ gytár vez.: Húrváth. 
-Jó;...;ef~-d~.-- 2--.· ·s/16. sZ·. IDrtár,-NaiY-kani~, + ,gytáT vez.: i 18/41. ·sz._·gytár, SzilváSvárad, gy;:tár vez.: Szabó 

~ . 
Liptai Albert. 3. 8/27. sz. gytár, Zalaegerszeg, gytár ve;z.: BorS~?d mégyei GyóWusze_rtár Vállalát: 
KDvács Lás:.clóné. 

1. 19/38. _sz. __ gytár, M.i5ffi:olc, gyt;ir ·vez,: 
, Somogy megyei Gyógyszertár_ Válhz.la-t:- László, 2. 19/50. ·sz. :gytár, únod, _·iYtár vez.: Nagy 

~J ... 9f5_6~sz._gytár,.T9ponár,:.gy<tár vez.: Szül:L.Gyuláné. -- -dr ... .3., 19/57-.. sz. gy-tá_p., __ -Putnok, .gytár--_,vez.-: Bende 

, ~2. ~~~~;;s~-; --~:YW"; ~~ző~~O~Y~jJg~n-:vez:~ S~o-?~Ü .. ~á!l"' - dorné. 

' 

. ' •' . . 
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A GYOG-YSZERESZ 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEzE'Í'E GYÓGYSZERÉSZ·SZAKCSÓPORTJANAK HIVATALOS LAPJA 

FelBiffs._:szerke_sztő; SZékely' jénö 

' Szérkesztőb'izottság :- AndriSká József ·dr., Aliber László dr.~ Csollúrs- J\fátyás d-r., .Kádár Tibor _dr., ;KedvesSy_.Gy(,irgy. dr.: 
Király Ilona dr., Kemenes Jánosné, KoVács LáSzló dr.,_ Kun:F-erenct Ligeti .Vi_ktoi:1 ~ze~tJÚiklósi Pál 

A Gyógyszertár Vallalatok dokum.entáeió;s kiáll:ítása. 
?-' . i" - _.. ~ . 

Az Eü. Minisztérium Anyagellátási Igazgató- 76%-ig emelkedett. Hatalma·s fanúságtétel ez .. a 
ságának utasítása értelmében csak most kezdenek továbbképzésjelentősége 111ellett, amikor minden 
hozzá a gyógyszertárak államosításának első öt szakmában országosan megszűnt ai utazási. költ
évé!. feltüntető 'dokumentációs anyag összeválo' ségek állami fedezése. De ez ázt is. bizonyítja, 
gatásához. Egyedül. Békés megyébenc gondoltak hogy éppen az ökéntesség elvének érvényesítésével 
rá, hogy július 2-án, galenusi laboratóriumuk fel-- oldottuk meg_ a gyógyszerész-továbbképzés problé-

. avatásanapján már be ismutatják azt a kiállitást; máját. .. · . . . . . • · .. ··. ·.. . .. ·· 
amely gazdag és áttekinthető anyagával azJ955f Lássuk a középkáder-képzés grafikonos abrá
július 28'án lezáruló ötéves államosítás!, a szocia:. zolását. A technika-jelöltek és viisgá?ott téchni~ák 
listil gyógyszerészet ötéves' fej lődését. szefilélteti .számát és arányát a fekete és vörös szín egyJ;1i.ásqoz 
és igazolja: A Gyógyszertár V, központjánaki elő-·· való viszonya ábrá?olja. A. vörös stíl).ű li#'íb 
csarnokában rendezték meg ezt a kiállítást, mutat-· emelkedése , a .. vizsgázott. techn_ikák növékedését 
ták be a megyeégyógyszertári dolgozóinals, és._nyil' jelentLA technikákszáma 1955-ben háromszorosa 
ván alkalmat adnak rá, hogy a többiedolgozókis az 1951-eslétszál11nak . és ezek 90%-avizsgázoiL 
megtekintliessék. . · . technika. Kétségtelen; . hogy e20.a szakmai vezetés.··· 

A legsz~mbeWnőbb a kiállítá~i.a!li:'ag közölt ereilmenve.,:. • • . · . . • · . · · · ·-•· 
a világító térkép, amely'' sielletÍíesen' megoldott . ~en"dkívül érdek~s ai újító-rnozgalmuk ered- .. 
fényhatásokkal mutatja be, aogy .191)1~1955-ig ményeinekgrafikonnal történő rögzítése.,Pontósan 
hol gyulladt ki . a villany, melyik gyógyszertárba jeid a !Íenyujtotf és elfogadott újítás9kat. De. 
és·· szolgálati ·lakásba vezették be· a vizeLés hova amíg az adminis.ztrációs újításcik és. ésszerűsítesek 
szereltek fel telefont, Különben majdnem mindent · száma ~vről évre csökkEm; addig a szakmai (i]HásÓJf, 
grafikönokkal érzékeltetri ek és· bizonvitanak. ·' ezzel szemben állandóan felfelé i vein ek. , "Ez azt is 

: A gyóggszertárakkorszirűsítése, !Úihjzaiféj{eszté- jel~nti: m~n!lyire leegyszerűsödött; az aqTijlni~zÍ!J
sünk eredményei: 1951-hez viszonyítva•oaz emelke, ciós mun~a .. és,milyen :magas szintre eni~1kéM\t a, 
dés 1380%-os. A sioigálali lakások rendbehozása: gyógyszerkészítésnek, .• agyógysz~f.ek vi.,sg4](lfáná~; 
1951,benegylakásthoztakrendbe 5800Ftköltst'g- fontossága.

0 
•••• ••• ' •• • .··• ., , • ,,-

gel,l953;han 196000 Ft-ot,.J955-ben38400Q.Ft,ot ·. 0 .. Szernlélteto ·. ~s. bizonyító ereJ u .. a· közpót1t. 
fordítottak a. szolgála-ti lakások rendbehozátalára. fejlődő·létesítményeirol"egy fából készült, tetszetős 
Bemutattak két típus~szolgálatilakást is; a' kevefc; miniatür. )951,ben az eg~sz~özpont egy 30 X 40 
mesil es a zsadanyit A .gyógyszertári1k korszerűc cm,.es "skatulya-fedél'', .lQ55-ben nagy, · emeleles 
sítésének növekedését fényképekkel, szabály(Js•féuy, épület,. felnyitható tetővel, amely alatt az irodák, 
kép"grafikonnal jelzik és. követik A gyógys;wtári a d"!'entrum, ·. a laboratóriumok, a· kullúrterem 
felszerelés gyarapodása. Ha 1951-et 100%.'nak .vesz' láthatók. Eliből ,a néhány·felsorolt grafikonból is· 
szük, akkor' 1953-ban ~29%; 1955-ben 134.%_ látjuk, hogy a. Békes megyei Gy, V. kiállítási 
a felszerelés növekedése. .· , . . anyaga mennyire ki)veti a gyógyszertarhálózat 

.. •· Együtt rézzük ezeket. az. adatoka(. .azokkal.~ mi11den. ir<jnyú fejlődésétPedig még nem, vagyunk. 
a Békés megyei gyógyszerészekkel, .akikaz 5 -év avég~n. Akönyvtár, a kultúrmunka, a mintavéte, 
előtti mostoha munkakörülményekből fokozalósan . lezések egyre javuló"en!dményei,AlZ átlagforgaloin: 
kerültek a legjobb munkakörülmények közé, és a nak l főre .eső alakulása, megannyi bizonyíték 
romos, közl)Jűvek n_élküii • szolgálati . lakásokból amellett, hogy a gyógyszerészi hivatás azV.:Gyógy
költöztek át a legkorszerűbb Iakóhelyisége)i:pe. szerkönyv- birtokában, új és korszerűsített gyágy
Nézzük tovább. a kiállítást: . . . ··.·.. . , • szertáraival, laboratóriumaival, a ,]1árínas vezetés 

A gyógyszerész-továbbképző konferen~iák )áto- \ egysége mellett a szakmai irányítás erősödésével 
gatoltsága : Ebből a gra!ik(mból megtudj)lk; hogy - soha el nem k{'pzelt \magaslatra emelkedett. 
amíg a továbbképzés kötelező volt, addíg 1952-'- .A Budapesti :Gyógy~zertár. V.-nál Hadai Lajos 
!954-ig 80 %~ról a részvevők száma ..70;. maj.d,60.% ;ra főgyógyszerész elvi megbeszélésre már összehívta 
esett vissza, 1955-ben, amióta tehát a tovább- a kiállítás .munkatársait. A legszükségesebb 'grafi
képzést ~országosan önkéntes . j.ellegűvé nyilvání- konok úL és eredményjelző ábrázolásán kívül 

· !ották, a láto~atóttság az !954'es 60%'ró1 ú~ra főképp. !lagyszerűen sikerült. és elég nagyméretű 
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fényképekkel :~karják bemutatni:. milyen álli!PPl'' IOtllntetéo 
ban voltak a budapesti gyógyszertárak azállíi# 
mosításkor és hány korszerű paUkaépült a helyükbe Most, amikor számot vetünk az áll<liD<lsnot't 

·a szavjet és saját tapasztalataink f!'lhasználiisával· gyógyszertárhálózat első öt évi működésével 
l95'5:.július 28-áig. Értékes ányag a fényképe!<; ményeivel és távlati tervével, mind többs;ó _" •• , .. _, 
között, hogy egy-egy régi patika homlokzat4t és a szakmai vezetés, általában a szakmai 
berendezését is megörökítik, köztük talán a _leg: szerepéről és megerősödésérőL Köztudomású 
jellegzetesebbet, .a volt Vá.rosház- és az 516'os a főgyógyszerészi, .a szakfelügyelői, a SZ<!Ke,llőa<iói 
gyógyszertár homlokzatát ... Válójában ilyen fény- hálózat országos kiépítése, a· szakmai 
képek kellenének országos viszonylatban, a füzes- meghatározása, az Eü. Minisztérium VII. Főosz-· 
gyarmati; az enqrődi, a csanyteleki, az üllői, tályának elvi osztályáról indult ki. Ma már tisztán 
a dudari, a nagymágocsi" gyógyszertárak és a hozzá- látjuk, hogy ;zek a:;; intézk~dé~ek nyitották meg ' 
juk tartozó szolg4lati lakások régi és maL arcul<jc a magyar gyogyszereszet szamara a szakmai fel-' · 
táró!. · · · . · , · .·· ·· emelkedés ;útját. . · · 
. A budapestiek J~yképei · közölt szereJJelnek. Ezekben az években Mészáros · Ferenc dr 
a laboratóriumok f\!Unkafolyamatai, a· kulturális, f~os~tály_yezető v<;>lt a!' elvi <:sztály vezetője. Ezért 
szociális és sportlétesítlhények; bölcsőde, üdillök koszontjuk ma m1 gyogyszereszek is.Mészáros dr.-L 

.. válamint a gyógyszertárhálózat és a központ kihin: abból az alkalomból, hogy július 1.-én,.Semmelweis: 
tetett dolgozói is. Madeileket ők is ki akarnak l~n,ác ?Zül~t~se évforduJóján; Román Józsefi egési

'állítani, így egy tipus'gyógyszertárat a centrál" s~ugy1_ ~1ms~ter kezeb.ól,_ ~i~melkedő munkája 
offidnával. Az eddigi tervek szeríni a kész dokui ehsmereseul, alvette a lovala orvos kitüntető 
mentációs anyagat szakszervezetünl<; székházában jelvényt. Kívánunk Mészáros Ferenc dr. főosztály- · 
ők is ki óhajtják előzetesen á]lítari.i, hogy ne. csak v~zet?nek további sikeres munkát és jó egészséget. 
mi ·tudjunk róla, hanem az osszes egéSzségügYi l-!1~szük,, ~ogy ~z or'?'osi hivatás elegmagasabb 
dolgozók. · , k!luntetesenek. birtoka ban, felelősebb irányító he" 

·, Igy készül a Pestmegyei Gy. V. is: Lázdr J.,Úő lyéröl,. a n:agyar egészségügy Javára, továbbra is 
főgyógyszerész mopdja, hogy a grafikonokon kívül,. segíteni fogja a szakmaLvonal mind hatékonyabb 
fényképeken akarják megörökíteni. a ,,Gyógyszer~ érvényesijlés.ét, a .gyógysze;észi hivatás fokozo!, 

. tári dolgozók a mezőgazdaságért"-mozgalom nagy· !abb megbecsülését. . · · ·. .. · 
sikerét, sorozatos felajánlásaikat a· K. V. márejtisi 
határozat~nak végrehajtása szellemében. De' így Me3Ju~azott!JTó~reozek · 
készül, gyűjti az ötleteket, készíti az anyagcit az. 
ország Irtiriden gyógyszertárválla\at!).Azut~ m;ij;d · Hodászy Iván, a Vas megyei Tanács szombat-. 
ez a hátalmas anyl;lg elindul PesHelé; és itt föpn helyi kórháza; ~ógyszerfárának vezetője, Szemlét 
egy irányító szerv, ·szellem és. kéz összehangolja, Karol y,. a Rekes megyei Tanács gyulai kórháza 

· .· csoportosHja a gyógyszertárak fejlődésének . ··és gyógyszertárának V!"zetője, B itufer Ottó, .. a Soproni 
fejlesztésének messzi távlalokba mutató .· ere.d- Városi ,Tanács .kó,rh,áza gyógyszertár-ánalj: v~etőjl'), 
njépyeit. A mirlisztériumi ankét anyagais éppén Pokomándy Endrene, a Pest megyeiTanácsRókus, 
e ,reális eredményekből indúl ki, amikor a magyar kórháza gyógyszertárának vezetője és Ro:sztovszky· ·. 
gy(igyszerésietnek, ezt a sikerrel lezárult' ,;,élsŐ Imrélié, a Hódmezővásárhelyi l;anács kórháza 
ötéves tervét" tovább.. akarja. szőni, • bele akarja.· gyógyszertárának. beosztott gyógyszerésze; · kiváld .. 

'építeni a szociaUzmus építésenek második ötéves munkájuk elismer'éséül, az Eü. .Minisitériumtól 
tervébe. . · · ·· . · ·• ··• JOOO""c-c!OOO Ft. pénzjutalmat kaptak Szem/4r KároLy 

•. ·.· . be most, ot esztendő ;kemény kijzdélrnei? idős kora .ellenére is.kiváló munkáfvégez ésren<Jc 
sikerei után, hírt kell adnunk róla az egéSz .ország- szeresen részt vesz a továbbképzésben. l?osztovszkg 

. nak, hogy szívvel'léjel<;kel, Ilivatásunk áldoza'tos. Imréné példámutiüó, lelkiismeretes munkája révén 
telj~ítéséveimi is réSzt .veszünk a. szacialista lett méltó e jutalomelnyerésére. A többiek a kór, 
éii~i~ségügy országos hál&atában .. Alljanak meg házi gyógyszertárrak korszerű átalakításával kap~ 

. ni~lle.ttünk és tudjon eredményeigkrői mindenki; csolatbau. végeztek kiv.áló n:unkát; a szakmai szem, 
· aki az orvos után elsős'?rban .tőlünk vátj'a gyógyu- pontok megfelelő érvényesítéséveL · . 

~'"'"' .. . Iá,s~t,. É~ hamajd véget ér a nagy• kiállítás, a gr ali' Aj'utalmakat .az eü: miniszter nevében Mészá-. 
ko._ii_ők_. a_t.·_,·····_·g· _·y•o_g .. _·y· __ s_zer.Tára_ ']{a_·_r,···. liíb_ oi'_aró_rT_u_ .. _mok_···,· ... "k1-_-_·.··· 'fos Ferenc dr. főószMlyvezető kis házi ünnepség 
tüntetett ~olgozóink, .újításaink fényképeit ossztik keretében adta át a hat gyógyszerésznek Hang
szét a gyógyszertárak,között. Világósílsuk fél súlyoztá, hogy első' ízben került sor az intézeti• 
agyógyszerre várakozókat, amíg megállnakegy-egy gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek meg
kép előtt, hogy ez mh)d a .mi · murikánk forrásá, jutalmazására, a jövőben azonban többet !>ivánnak 
ti!rfuim&, lendítő ereje. Győzzük· f\leg azokaf, ~ogla,lkozi!i, az intézeti .gyógyszerészek helyzetével 
akik mégmindig nem így látják, hógy az Ígazf es munk~Javal. Az-x hely _..._. mondotta -, ahol' 
o;vosfgyógyszerész együftműkö'dés akkor fog meg' dolgoznak, a kórházakban ápolt betegek 
valósulni, ha a gyógyszerész munkájára, eletére szerellátása, injekciók készítése, ~~~~~i{:S~té~:~;:; .. :' 
is. egyre tiszt;í.bb. elismeréssel sugárzik a társ,adalmi lezi őket hivatásuk h:gmagasabb ·o 
megbecsülés reflektorf€nye. Ezzel erősíti egymást; Ezt pedig csak úgy 'érhetik el, ha r.észt 
í:gy ha.r.col vállvetve a legjobb betegellátásért a ve~znek a továbbképzésben, és az. o(t elsajátított ; 

. szbcialista orvos és. a szocialista, gyógyszerész. . . anyagat felhasználják a jobb betegellátás érdekében .. 

jóval .az elektroli tos disszociáció térhódítása előtt 
. mát érvényesítette az ion,elméletet az ásványvíz 

analízisek gyakorlatában. Későbben mikor az ion-
. A Hajdú-Bihar megyei GyógyszeréSz Szak- elmélet már elterjedt, Than Károly 1890-ben 

csoport ünnepi ülésén T han Károly .. születése 120. ismét szót emelt javaslata mellett, és ekkór. a 
évíordulója a.lkalinával, még a múlfév deceín- külföld is kénytelen volt elméletét bizonyítöltnak 

:berében, Csejtei István dr. megyei gyógyszerész" tekinteni. 
felügyelő ismertette Than Károly ,életművének . - Közegészségügyi vonalon együtt dolgozott 
kiemelkedő állomásait. Ennek· keretében több FodorJózsef dr. tanártársával, a magyar közegész" 

új adatot is közölt, ·.amelyek nem szerepeitek ségtaní kutatás megalapítójáva!, és az Oroszország 
Pál dr.-nak a szaksajtó felíruátr számában keleti határán dühöngő pestis alkalmával, amikor a,z 

megjelent .,-- klasszikusan tömör Than-élettajzá,· onnan érkező postai küldemények fertőtlenítése 
'ban ... Mi természetesen· azon vagyunk,· hogy · igen nagy gondot okozott, .. rámutatott a karbol
minden olyan eredmény , előkerülj ön, amí T han gőzök igen jó fertőtlenítő hatására. 
Kárpi y világviszonylatban is méltányolt _tuöo- -Nagy érdeme volt Than Károlynak az első 
mányos pályafutását még tisztább féJ1yben rheg- és második kiadású magyar . gyógyszerkönyvek 
világítja. E cél érdekében emelünk ki egyes rész' szerkesztésében és ezekben sok eredeti újszerű
leteket Cse;tei dr. előadásáböl és adjuk fovább séget honosított meg, mint pl. az ún. "quantitatív~ 
olvasóinknak: · · · ·· · · .. ·.· ..... ·.·. · ·> azonossági" próbákat az alkaloida sók méréséhéz. · 
. ·.~ A tern:észeitudoinány?kfejlőctése .abban · - Azt,_ hogy gyógyszerész volt, . sohasem 
az időben nálutik más országpklioz viszonyítva feledte el. Allandó kapcsolatot tartott a magyar 
majdhem egy évszázaddal. elmaradt,. A tahszék gyógyszerész karral. Tántoríthatatlan harcosa volt 
átvétele után a fiatal tudósnak legfőbb célj il ai . a tudományos gyógyszerészképzés feltétlen szüksé, . 
volt, hogy forrón szerelett nép~beh a terméSz\+ gesség~nek: Minden tekintetben haladó szellemű 
tudományok iránti .érdeklődés! .felkeltse; ~s a kémia y olt. Arra törekedett, hogy· az. elméletet minél 
akkor már igen jelentős eredményeit f\!Ínél széle-. szerosabb kapcsolatba hozza a gyakorlattal. .Az 
~ebb tömegek részét;e hozzáférhetővé teeyé'.:)'N egyetemi képzés vonalán ő vezette be első íZben 
a régi épület, inelyöen tanári működésetmegi{<'z!li,' a széleskörű laboratóriumi. gyakorlati oktatást, . 
nem volt erre alkalmas, hiányoztak a megfelelő A tanításnak ez az alakja -'- mondotta - a yalódi 
helyiségek, eszközökés felszerelések. Than)\ároly . egyetemi tanítás,. mely előbb-utóbb valainennyi 
mindenekelőtt fel akarta számolni az 'évszázados egyetemi diszciplinát meg fog hódítani, ha .az 
ellilarad~st,. mert az. y olt a •. meggyőződése,' hogy . egyetemek hivatásuknak teljesen meg . akarnak . 
nemzeti létünk el~ősorban ,tudomáhyós . eletünk felelni. Nem zárkózott a tudomány elefántcsont-
önálló és .szakadatlan!eílesztésétől függ. ·. ~ · tornyába, amiabbanazidőben az egyetemi tanárok· 
· - Valósz_ínűleg,~unsen hatá~á;a elöszerete~~el és tudósok -körében divatos volt, hanem folyama' 
f~gialko~ott gazanalms:k~el. E k1serlet~khez szu~: !osan részt vett hallgatói gyakorlatain, a lligszívé
seg~s kulonleges e~zkozoket maga terve,zte ,es l yesebb érintkezést tartotta fenn velük és a szemé
szerke,szlette, melyekne~ ;:gy része ll!ég §~;~·is ... ,,l yes kap~sol~t, r~vén segftett a tanulá~ nehézségei: 
hasznalatos. Abban m; _1doben gyakona.k ,volta ·•nek. lekuzdeseben. A kémiai oktatásban Than · 
a vH.ágí,tógáz ok~zta. baleset.ek ~. ~z k~~~!~,' · • valósággal iskolát teremtett és n~m volt a -kü!föld, 
T!;qf\.Kar~lytarra, hogy e~zei a ,kerde~se} l.S. t .·.··... nek olyan jelentősebb nevű kémikusa, .aki. el ne 
ll!anJ;OS s~n:von~Ion, b~~at?~n foglaiko~z~J<,. ~~;aJ jött volna, hogy megismerje intézelél és okt<Itási 
v1_zsgalatok ala~!an meg,allapllott~, bog?' a,y~l\'íi!t9: rendszerét.· . . · · 
gaznak. ~ ]evegovel':aio .kever<'!dese nnlYe,\1 arany' · _ A magyar gyógyszerészi kar 40· éves timári 
ban okozhat ro~banast. . · ... ··.·· .·. ··.· .. ··. ···.; .. ··•··· , .··••. jubileuma alkalmával 10 OOO koronás alapítvánnyal 

, ~]!';'Irt ISaroly ?z.t l!'ond?t,!a,hqgy hav~la- örökítette meg nevét. Ez alkalommal válaszában 
m~ly asvanyv1~ kem1a1 Jellegerol akarunk v:I;c a gyógyszerészek üdvözlésére a kővelkezőket mon, 
n;e~yt mond;m1,. akkor csak ~zokra"_az, ~~~oto- dotta: "Keli-e kimondanom, hogy ezzel nekem 
reszekr.~. szontkozhat'!nk., amelyek ,az elen:zqe~- v~Iódilag benső. és igaz nagy örömöt okoztak? 
nek . kozv~tlef':. ada_tal es.· a so~ka qop~rtosl!as Ezzel lényegesen hozzájárultak ahhoz, n(jgy.;,tletem 
helye;t, feJezzuk,.kl az· egyszef!l;>v~gy,}JS~~~~~H . alkonyál. derül !té varázsol ják, mert rif~győztek 
alk?tores!'e~!'~ ugyneyezet,t_e~y~n~rtekszaza)e~~~t; arról, hogy 40 évi tanári műkődésem · · ;§·· fára<io: 
am1 akem1a1 Jel}emzesre ,l?kei~tese?,el~ge!l~o 1s. zásom; mondhatnám életem, nem volt meddő és 

-·T han Karoly e .. me~allap~t,a~~il ' a,k'kor értéktelen, sőt talán gyümölcsöző volt. .. Benső 
tette, :'m1k01; az.elek!rol1tos di~SZ<:CJacw elll!elete, ér'Zésem szerint ennél kielégítőbb jutalma. a tanár.· 
a +. es :- Iono,k fo{;a~ma. meg 1sme~~tle? "volt. , hosszú tevéken)'ségének alig lehet: Ezt tartom 
Az Jdevon,atkozo ~utata_sam,a~ (eredme!l~e1yoLa:, megtiszteltetésern egyik Iegszebbikének." 
Orvosok es. Termeszetv1zsgalok · marosvasarhely1 · 
vándorgyú1ésén 1864-hen számolt be, ahol ákkor 
nagyfeltűnést keltett. A hazai kélJiikusok jfl~as
latát el· ís "fógádtáK, á külföldíé.k · azoiilílíif neÍl)c 
Abban rejlik Than Károly zseni~litása, szabatos 
módszerű exakt l11doinányos gondolkodása, hógy . . . ' 
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· Kidolgozták: HOR VA TH DENES dr.; KO T SY JOZ SE F és N EK AM KA RO LY . . .. ' ' 

Kovács dr., Murányi és Takácsi N<~gy dr. 
szakfeliigyelő társaink tollából "A gyógyszerész" 
1955 márciusi számában ugyanilyen "imen hasonló 
tárgyú közlernény jelent meg .. A mi dolgozatunk 
az ő. munkájuk folytatásának tekinthető s ezért 
az ·idézett cikk bevezetőjében foglaltak a .mi 
közleményürtkré is vonatkoznak. 

· Munkánk során. az alanti FoNo·l<;észítmények 
vizsgálatával. foglalkoztunk:. 
. ,.! ' • 

18. sz. vény. Palvis chinaiisa/is cum vitamina C. . . ,• . . . 

összetétele: Acidum ascorbinicum . '"" 
· Ch)ninum sulfuricum mi ·O, I 5 g •· : 
Acidúrn acetylsalicylicurh 0,50 g · · 

. , : .. poronkén t. , . · · 
Fehér színű:por .. Íze igen keserű és· savanyú. 

. . , . .' Ázo;;os~qgi vizsp)J.at . .. . . . .. 
. . ·•~) ·Aszkorbinsav: l.emérünk 'a· porból 0,20 g-ot, 
ö~szerázzuk 2ml vízzel, majd papíroson megszűrjük 
A· .sziiredékben ől~ unk O,IO g nátriumhidf<Jgéri
lcii:rbönál'ot és 0;02 g vas(II)sztilfátot; amire ibolyás 
s!iíneZődés kel€tkeiik. · E szíh R -sósav.· hatásahi 
eltűnik. · 

''b) 'I\énstwas kinin: A .pot vizei> (l+ 9) ráza·. 
dékáh'oz l ml ·R~nátronlúgot admrik s kloroformmal . 
kfráhuk. A ·. klöroformos tész elválasztása ··után 

• azt hep;íto!Bg~atjiik A ·maradekot R·kénsavban 
oldjúk' Az oldat kékfJs színben .fluoreszkál i , .... 

. A por szűr.t vizes 'oldatához • · ' 

oldatot··~j~i· ~~E::::·avFehér szulfátbór qékot 

c) ~l:~~!~1.:;li~t~~~~::;~~~!1!~~r . fujltádt lúgos 

R'siilétromsavval 1e~~~~:~rJ!/:I~r!'i~:~~~tj~r~~~i~ m'f]egítjük, . amik ot·.< 

·tött oldathoz l ~~~;ly:a~~~~~·~&;é~'t'~ cseppen tünk, amikor .11 ~>'·"''U'""" 

hozzá 
addig, amíg 
megy át. Itt 
:a vörös szín 

azonnal titráljuk 
vöröses színe kékesbe 

nem várunk, mert 
már az acetil· 

Kénsav hatására 
ecetsav, illetőleg · szaHeilsav b~~~~~~~~:~,:;~at1~Ó{ ugyanis az 

. l(íSérleti eredmé!1yek'. 

Számítot,t . : ·Kapo,tt, . 
Acid. ·ascocb: ... ·•·.... 0, 747~ 0,7553 

•! o;/'561 

Chinin. sulf. ........ :. : · :o,isoó 

Acisal .. · ...... : .. .. .. 5,QOŐO 

0,7498 

.g:;~n .. 
0,7390 

. 5,0280 
4,9702 

sz. vény Solutio amidpzopf1!!ni pro inff!:nle. 
; 

Amidazophenum 
Sirupus. aurantii. 
Aqua destillala · 

1,00 g~ 
20,00 g 
79,00 g 

Sárga színű folyadék. · Íze kezdetben 'a narapcs
szirupra emlékeztető . édeskés, ·aromás, később 
kesernyés. Amidazofén tartalilia: 0,98--'1;02')6. 
Szárazanyagtartalma: 12,80-13,80%. 

Azofwssági vizsgálat 

a) AmidazDfén: A készítmény 5 ml-és részle
téhez 5 csepp R-ezüstnitrát oldatot cseppentünk 
A folyadék · csakhamar sötét kékesibolyá• színű 
lesz; mely utóbb .ezüst kiválás. folytán ,megszűrkül. 

. · b) Narancs-sziÚtp. ;Clrganólepfi.kusan, a benne 

.lévő cukrot pedig .a sirúpus. aurantii .gyógyszer
köny.vi azohossági · vizsgálat b} pontja szerint 
mutatjuk ki. · · · · · 

· M inöségi kvantitixtiv 'viúgiílat 

• . d) Szárazqny(lgtartalotn : o, l mg p<)pJo~s~gga1 
mérf kb .. ~. g, kés?ítl\lényt szárítószeletJcélj~l) 

· vízfürdőn bepárologfatunk, majd !Op0 ·ph }t!IMJdó · 
súlyig száritunk A kiszárított anyagot exszikkátor
ban lehűtjük .és YJ, óra múlvi! mérjük:- ·· · 
. e) Tartalmi meghatározás ( amükzzÓféif) : IOO 
inl,e~. Erlenineyer-lombikba 0,1· mg .porit()ssággal 
bemérünk kb. 3· g készítményt; )lözzál\dunk 25'ml 
'f'2~1~'!ji-()S · kétÍS?V!Íf, . majd 'l .. csepp 1;\err,óin 
tl!~lletl Q, I n·.~érlum(IV)szúlfát olda'fta! ··ut:táljuk. 
A .titrálás akkpr Xíln befejezve, há í'Z ol<\at piros 
színe 2 percen belül nem 'tér ·,vissza: l iri! .o; l .n 
c~rium(IV)szulfát·oldat 5,'78!1 mg . (Ili 76208) 
amidazofén! -niér. . · · 

kísérleti eredmények 

· Számított TalálC Eitérés o/d 
'"-, 

f\.nlidaz(lfén g7b~n-, .. ··.··, 

' ~~~r?~~ny?g· %_-b in· 

!,OOO 1,017 :t1,,7 
r,o~o . , ,t:c.o 

12,80-
13,80' 

12,89 

12;91 . 

·52. sz.· vény. M ixtura antirheumcitica .. 

10;0 g összeiétele:. Au;monia solutá 10% 
Spirítus :sa[lonatus. 
Agua destiJjata 

.. ,20,0 g 
·YQ,O;g .. 

Halványsárgli színű, jellemző szagú, kissé opaH~~ló 
folyadék, m~ly összerázva habzik.· 0;;99=1;01% 

· ammÓriiát (NH3) és 1,6'-2% zsírsavnak megfelelő 
száppant tartalmaz. Szárljzanyagtartalm;r:. 2,00+ 2,40%. ..· - . . .. . . ..... . 

·. Azonoss4gi vizsgálat 

a). Ammónia : A. készítmény 2 .mHhez.5 -<:sepp 
R-nátronlúgot adunk, melegítjük: .erős,alllmóiíia-
·szag érezhető. · 

b) f);zappan ·: Az a) szerinÍi 'o!~at tőJ1!éi.Íy 

A GYÓGYSzER.BSÍ 

sósavval megsavanyitva megzavarosodik, az oldat 
azonban 2 ml R-éterrel összerázva feltisztuL. · 

Miniíségi kvanlitatív vizsgálat 

c) Szárazanyagtartalom; Szárítószelencébe"ü,l 
mg pontossággal mért kb. 10 g készítményt víz
fürdőn bepárologtatunk, majd 105°-on állandó 
súlyig száritunk és Itihűlés után mércünk A szát!!Zc 
anyagtartalám nagysága függ a készítményhez 
felhasznált szappanszesz elszappanosításának .fo·. 
kától. · Így nem mindig kapunk állando értéket. 
Helyes ezért a zsírsavtartalom meghatározása is. 

d) Zsírsavtartalom: A c) szerinti maradékot 
l ml vizben oldjuk és 200 ml-es üvegdugós Erlen· 
meyer-Jombikba öntjük A szárítószelencét 2 X 5 
ml · R-kloroformmal gondosan átmossuk, majd 
további 90 ml kloroformo.t s;ntünk az Erlenmeyér
l<)mbikba. A kloroformos reszlethez 2 X 3 .firn-es 
lakmuszpapiros darabkát dobunk és annyi (1__:2 
csepp) 50%-os kénsavat cseppentünk, hogy az 
elzárt lombik tartalmát erősen összerázva a lak
muszpapiros színe piros legyen. Ezután elegendő 
mennyiségíí (5-10 g) vízmentes R-nátriumszulfátot 
szórunk a lombikba s anna.k t.artalmát ismét ös~ze· 
rázzuk A különvált kristálytiszta k.Jorp~O.filJ.'?!l 
oldatot kis váttapamaton olyan 0,1 I;llg pontp,$~ 
sággal mért 200 ml-es sz.áraz Erlenmeyer-lom\Jil{b'a, 
szűrjük, melybe előzőleg kev~s horzsakőv~t \ettÜII!>. 
Az első lombikban visszamaradt nátriums~uliátot. 
három ízben 5-5 ml R.-kloroformmal. rnoss.úk' ~ 
e részleteket ·a második lombik tartalmához szűr
jük. A.kloroform zömét lede:iztilláljuk,a lombikb'a,\1 
levő )Jlaradékot pedig vizfürdőn a klomform 
teljes elpárolgásáig melegítjiik A lombikot 100°-oll 
állandó súlyig s~árítjuk .és súlyát ,kihű[és után 

· 0,1 mg pontössággal mérjük 
e). Tartalmi meghatározás (ammónia): !00 

ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba l ml 10% -os 
sósav és .2 ml viz elegyéhez mérünk O, l mg pontos-

. sággal kb. l g készítményt. Ezt gondosan átmossuk 
a Séhtilek~Vastag-készülék desztilláló lómbikjáha, 
melybe pár "'zem horzsakövet, l csepp I-metilvörös 
oldatot és a habzás . elkerülésére 5 ini tömény 
R-kalciumklorid oldatottettünk, Felfogó lombikul 
IÖO ml-es Erlenmeyer·lombikot használunk s abba 
pontosan 10,00 ml 0,1 n sósavat, 20 ml vizet és 
1-.2 csepp l·metilvörös oldatot teszünk. A készü, 
léket úgy állítjuk össze, hogy a hűtő kivezető csöve 
il sósavas folyadékba érjen. A desztilláló lómbikpan 
levő folyadékot savanyúan forraljuk a levegő és a 
széndióxid eltávozásáig, melyet úgy észléliihk, 
hogy a felfogóedénybe merülő csövön szívóhatás 
érvényesül. Majd a ké~zülék tölcsérjébe R·nátron
lúgot · öntünk, melyből . óvatosan addig ·csepeg
tetünk a desztilláló lombikbá, amlg az indikátCir 
színe sárgába csap át. Azután <1 lepárlás( addig 
folytatjuk, amlg a folyadék Y4-re betöményedett. 
Végül · a felfogó edényben levő sósavfelesleget 
0,1 n nátronlúggal visszatitráljuk 

l ml O, l n sósav 1,703 mg (lg 23 126) ammóniál 
mér. 
. lt titrálásnál a szedőként alkalmazott sósav 

mg,e'gy!mért~~~~ vakpróbával határozzuk meg. · 



· !34. sz. vény. M ix/ura solvens: 
' 

· · KíSérteti eredmények 

.Számított. Talált 
.· .. ·J 

Eltérés % . Összetétele : Ammonium chioratum 
Sírupus liquiritlae aa 
Aqua destillata Ammónia %~ban ..... • 

~ ; . . ' 

l,oo . · . o,9946 
,0,9915· 

·z~ífs~v. %-ban; ... ' ..... · . 1_,6-:-2,0 

-siafaianyag %·ban .. ;: 2,0~2,4 .· 2,378 
2,376· 

.73. sz. vény. Pulvis bor~permanganicus. · 

-0,54 
~0,85. 

Ósszetétele :. Kalium permangariicurn 0,25 g.· · 
· · Acidum .lioricum 30,00 g ·. 

l(ísérl~ti ~red/ninye~. ; 
. SZámított 

KaL peimang. g-ban .. .. ·iJ,Í866 ·: . . , . \ 

.Talált,; 
• 0,1835 

0,1854 
0,1839 

· Aci"!i. ·boric. g~bán ~ -... : ·. 22;3900 .: 22,183:. 
'. . .. 22,221 

''22,3oo·· 

Eltérés <ip 
. ~I-66·, 
-0'64. 

. -(45,. 

:·-0,92 
.....:a, 75. 
-0;40 

Siáraianyagtarbiloin · 
%·-ban .": ..... ,.: .... 

Számított· 
·2, 48 

4,00 

Talált 

2,49 
2,50 

3,946 
3,960. 

4. sz: v~ny. Plúmbum aceticum basicum soluium. · 

A készítmény leírása és ·azoríosítása a m:é>"v-
szerköuyvben megtalálható. . · 
á gyógyszer]sönyvi grávin:~triás . . 
egyszerűbb komplexometnas elJaras ·~~~~~~~~f;1f volt. Az ólom . ion komplexometriás

1 iására két eljárás kínálkozik, vagy a 

,, 

ajánlott közvetlen illérésen alapiíló 1 m~hatámiás, 
amikor káliumnátriumtartarátot kell . az olda'(h.oz 
adnunk, .vagy a·. visszaméréses eljár: ás, amikor 
koínpláon feleslegetjuttátunk az oldiithoz, melyet 

· :kalciumklorid' vagy cinkszulfát oldaHal: Yissz;i, 
mérünk.. · · ·· · · · · · . . 

·A meghatározást 0,01 m méretben végeztűk. 
Bernértűnk O, l mg pontossággal kb. 0,50 g házisos 

· ólomacetát oldatot 100 ml-es.mérőlombikba és ezt 
·az esetleg kicsapódó · ólomkarborrá t, Mo.l<Jásám 
1-2 csepp R -ecetsav:val savanyítva vízzd·. felhígf, 
tottuk pontosan 100 ml-re. A törzsol dá t 10;0, ml'es 
részletét 100 ml-es Erlenmeyer-lombikbiLc t~Ve''a 
visszatn4réses eljárásnál 10,00 ml 0,01 m komplel(ón 
Ill: oldatot adtunk hozza . .Az oldath02>. 3 "ml 
tompító oldatot elegyítűnk (tompító oldat: össze, 
tétele: 5 g ammóniumklorid + 40 ml tömény• 25 
%-os ammónia oldat vízzel 100 ml-re kiegészítve) 
és O, 10-0,20 g I -eriokrómfeketét hasinál~a jelzíí~! 
a kékre színeződött oldatot 0,01- m kalcmmklond 
oldattal borvörös színig titráljuk A meghatározás, 
nál űrespróbával dolgozunk. · 
· 1 ml· O,OJ m komplexon. III.. 2,0721 mg. (lg · 
31 641) Pb-t mér. • <•. 

A <JY0GY$ZERÉS.Z 

A ·i!özvetlen meghatározásnál a fenti · bázisos 
ólomacetátos törzsoldatból szintén !O,Oml-t ínérünk . 
be '·wo· ml-es Erlenmeyer-lombikba. Hozzáadunk 
30mlvizet 0;50 g káliumnátriilmtartarátot sennek 

-oldódása után 2 ml tompító pl da tót O, l0-0,20g 
1-eriokrómfeketét használva jelzőül, a borvörös 
színű oldatot 0, 0! m komplexon III-mal. kék színig 
~Wlj~ . .. . . . .· .• 

l ml. 0,01 m komplexon Ill. .2,0721 .mg (lg 
31 641) Pb-t .mér.;· 
· Eredményeink gyakorlatilag megegyeztek . .a 
sűrűség alapján számított, illetve gravimetr.iás úton 
nyert. ólomtartafoínmal. · · · 

KéSiíhnérÍy . 

). sz. ·········· 

2. si . . _ ........... 

' -;"b tartalom %-ban 

'Sűrűség· G:ravi- · 
aJppján metriásan 

19,14 . 19, ll 
)9;16' 19,12. 

1],60 17,54 
~7,59 .17,55 
-i 

O<,' 

Komplexometriásan 

vissza- ·l'kÖz\ret:: 
rriérve _ l~nm· 

19,21 19,17 
1,9,20 ·. 19,1'7 

17;62 17,55 
17,64 17,57• 

Beszámoló a .Műszaki Fejlesztési Osztály első· T-eferáló-ülésérlil- · ·· 
. ' . . . 

ri~m állhatnak' a gyógyszerészek rendelkezésére; 
hogy ilyen módon is;elkerülje a gyakorlattól való· 
elszakadás lehetősége!._ (A hozzászólásokra adott 
válasza soráw viszori í: említ~st tett arról; hogy 
szintetikus emuigensekel aláboratorium már ebb<m 
az évben ·kipróbál, és a tapaszt11latqk alapján a 
!egrnegfelel(\bb · anyagolk, importjára vagy hazai 
~lőáll(tására, s a gyógyszertári gyakorlatba yaló 
bev,ezetéséreis_ sor fogkerüh;i.l" . ·. · ... 

· · · Referátuma nagyobb reszeben . az. emulzws 
kenőcsökkel és ennek kapesán a kenéícs-abpanyag 
problémával fogla1kozo!t. ~:.ámut~~ott. ar;a,. hogy 
technológiai szempontboi mtlyen htanyoss.ag~tN~n
nak a sárga "vazel1n" "nek.. Ez a. k~szttmeny 
jelenlegi minőségében igen sok neh~zseget okoz . 

· a szabályszerű" kenőcskészltésben. _R eszben . r:t:g
javul a minősége, ha további . kezelessel _fe~en!tk. 
A fehérítéskor 'ugyanis ,nem csa~ . ~ _keszttn;eny 
színe változik meg, hanem - a kemta~. behata~ok 
eredményeképpen - az áll<:ín~nya: ls. "Az. tgy 
kezelt· ·termék .;,fehér. kozmehkat vazelm ·neven 
kerűl forgalomba. Több félreértésre• adott al~al·-

val, · ahol az i1Jat, hogy a Gyógyáruértékesítő Vállalat "Un~u~~ 
vonatkozó .Jelen alkalornl)ial ifim• parafiini" ·néven hozta :forgalomba. A keszü-
éppen ezért ' enilfl~iók .elínélÍéíef:"'; ' mény - bár nem . természetes vazelin . .----;- ner_n 
hanem· az vegzett, ktserletes :munka]a azonos a parafin-kenőccsel, amelyet sztlard es 
során szerzett ·, tapasztalatokra. ·. Refefátiwia ,első . folyékony parafin megfelelő arányban történő 
részében a belsőleg alkalmazott emulziós; ·~éSzit:- \ összeömlesztésével állítanak elő. . 
ményekkel ,foglalkozott. Az.ismertetett kíserletek ' Ellő dr. összehasonlító vizsgálatokat vegzett 
eredményeként· születtek meg el.ap júnitisY~ziiJ!Iá: azirányban, hogy a sárga vazelint, ill. a "fehér 
ban közölt ·:javaslatok. ·sorraveve .a.,külonbozo . kozmetikai" vazelint alkalmazva .különböző v/o ti
valódi es aleníulgériséKet, ramutiifótt:)lrra:;-hogy pusú emuigensek hozzáadásávaLmilyen összetételű · 
miétt java,solják a . tragantnyák . alkál~a~_ás~t. kenőcsnél van a legmagasabb ."víz-szám". A "víz
Szándt\J<o,san:. 'ne!J,1. •tárgyalt. olyan ,.---. kulfold<:n szám" megállapításához nem a Gyógyszerkönyvben 
ismert -+ szintetikus emulgenseket, amelyek meg a gyapjúzsírnál leírt viz-megkötőmeghatározást al-
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kaln!lií:ta, hanem aZt vizsgálta, rnennyi vJzet .tud 
a. keszífrnény tartósan megkötve tartani. Ilyen 
értelernben tehát a megadott víz-számók . azt 
mutatj~k. hogy mermyi .az a víztnennyiség; air\i 

· lmzamósabb állás. utánsem válik ki a kenőcsbőL 
Az i~rnertetett 23 féle összetételű kenőcs kö:i;ül 
Íegjobbnak azt találta, amelyik 4% cetilalkoholt, 
10% gyapjúzsírt és 86% "fehér vazelint" tartálc 
fiazott. Ennek a kenőcsnek vízszáma 424-nek 
bizonyult, ugyanakkor a gyógyszerkönyv! cholesz
.terines vazelin vízszáma, hasonló meghatározással 
csak 95: · . ·· . · · . . . .' . 
. Foglalkozott az emuigensek közeg·specifitásá. 

.val is, amely tényez!5 igen hagy mértékben befolyác 
§Oli!L 1! .. vízszám fttértékét .. PL az említ~tt. ös.~ze
tételű kenő~sb.en il fehér .kozmetikai vazelm helyert · 
20%'ban viszkózus. vazelint alkalmazva a 424-es 
viiszáfu 300"ril csökken. 

Be!éjezés\i.l ~okat !l kísérleteketismerJett~, 
am~lyek megfelelő re/v. típust'\ emtilziós kenőcsök, 
úri .. vízzel Jeinosható kenöcsök előiratának. meg' 
állápltásat célozzák. 
· ... A,z elő~~áshdz szá.riiosan sio! tak hozzá. A hoz' 
zásiólásokoól kitűnt, · hógy nemcsak . a tudo
mányos munkával . foglalkozók kisérték érdeklő: 
déssei az előadás· megállapításait, hanem a . gya
korló gyógyszereszek közt. is visszhangra· találta~: 
A hózzászólók zöme a kenőcs-alapanyag, ill. vazelin 
k~rgésével foglalkozott •Egyöntetű volt a meg-

kinin jelenlétében. Megállapította, hogy a 
ntint, kinint és acetilszalicilsavat tartalmazó 
hosszabb eltartás során. sem képződött mé.me·7i 
kinotoxin: Elszíneződött kinin-tartalmú 
vizsgálva beigazolódott; hogy a színeződés nem 
ségszerűen kínotoxin hatására jelentkezik. A 
gált színes kinines oldatok egyikében sem turlhtc<. 
kinotoxint kimútatni. Vizsgálataik 
zottá válik a Fo.-No. "Rendeléskor 
előírása a "Pulvis éhinacisali cum Vitatnino 
esetében. 

A hoziászólások a kinin bomlásának 
sével, ill. az említett porkeverékben es<,t!e:ge:;;ell' 
végbemenő változásokkal foglalkoztak. Az 
hogy a nagyszámú hozzászólás miatt 
referáló ülést a hallgatóság 
hallgatta, bizonyítja a 
lődést a gyógyszerészet 
akkor ez a Műszaki Osztály sz;\m:!ira 
további ösztönzésül is szolgálhat, hogy· rel:ad<ltat. : 
még több igyekezettel lássa el, és a jövőben 
nyújtson segítséget a gyakorló gyógyszerészet 
problémáinak· tudományosan megalapozott ·meg
oldásához. 

Aesculáp :k:igrójá 
, állapítás, hpgy a jelenlegi sárga :vazelin --, .. amely 
;;!TIÍ:[,vaz~lin:'. --'- nem m~gfelelő és ezért is örömni~l A gyógyítás története visszimyúlik 
iiftv:{)zofn~ mindenkJ egy álki!Ii:nas kenőcs-~l<ip: világába. A görög mitológia szerinf 
á!lyag bevezetését. Amint a hozzászólásokból ki

. tűnJ, ~~)illő ?r. által ajánlott összetéte,I,t a hqr, (a későbbi · rórnili mitológiában 
gyc;ígyászok is ~ ki próbálás után """ alkalmásnak Apoll on, a .napisten fia ~· volt a 
talált~!;. . .··. . , .· ......•.. ·· . . .· .... · · .. · Anyja Korónis, akit hűtlehsége . . fiának megszületése előtt 

... ,Többen fqglalkqztak a belsőlege~ emulziók,kal Apollori azonbim fiát 
is, :ámelyeket a közölt. összefétel alapján kiprób;\1- tásától híres Cheriorr 
.i;Iattak, és így fuost már. észrevételei}{et ismeg. felneveli s beavatja a · 
tehették Igy néMnyan megemlített ék,< hogy a (E kentaur nevétől ered 
parafincis emulzió hílságosan viszkózusésfolyag~k- elnevezése.) A gyógyítás 
üvegbőlnehezen tölthető ki; tqvábbá, hogy .g<~pp~l annyira béletariul; hogy 
hoinogéf1izálva a viszkézitás fokozódik. Ezért kér- A legküliinbőzőbb és legsúlyosabb 
ték,· .. hogy galenusi laboratóriumok rés*e, '!li()! meggyógyítja, sőt még halottakat . is 
a(Jva van á mechani!>Us homogenizálás lehetőség~, Mivel Asklépios hatásos működése béfolyao;olja 
;négfelelőeh módosított előiratot llpcsássanak rel!' az alvilag Jakóihal<; számát, Piuton 
delkezésre. · ' · • . . · .. ·. · istenebevádolja őt Zeusnál. Zeus emialtt.~t ;;~!~,:n!'',:rl' 

f
;;• .. •··· ..• ~~~~~~~~~~~~~~~~es!e~tle~k;be~n~·· ~~~!~~~~·t· ~Asklépids,t, aki kígyóvá " 

c_.. á kiltoc 
képződésével 

foglalkoztak. ntódszert a!Kal' 
mazva kvarclámpa alatt kis menríyiségű· 
kínotoxirit is ki tudott m11ta1 ni nagy mennyíségíi · 

nagy kő alatt kell feküdnie. 
1!Zonban Zeus Asklépios · ;;·, <án1áta ~: 

megnyitj a . a földet, hogy 
a föld mélyéből feljöhessen s gyógyító tanáCsobiL 
osztogathasson a beteg embereknek 

Asklépios sok helyen halála titán 
tiszteletben részesül, különősert .. 1~a;zt~:~~~'fr~;:::Ji, Epidauros-ban és Kosz szigetén, T 
lomokat {IXff><ATJ"Üov = aszklepejon) 
arnelveket a betegek az orszá'g minden · 
l!itogiltnak, hogy álomjóslatok · 
enyhülést nyerjenek bajaikra. 
az aszklepiádák híres orvosi nemze'déke, · 
az ó-kor legnagyobb orvosá, Hippokrates sz~,rmá': 
zott.) 

A .OYÖGYS~ERÉSZ 

· A kígyó jelképezi. tehá t a viruló . egészséget, 
a megifjodást-.- a csésze, amely köré csavarodik, 
a gyógyítás jelképe. Asklépios és Hygieia, a monda' 
beli kígyó alakja lett a gyógyítás, a gyógyszerészet 
szimbóhima. · 

DobosRezsi5 
(Fejér megyei Gyógyszertár Vállalat) 

· Amikor i. e. 290:hen pestis pusztított Rómá
ban, a jósok parancsára tíz követ. iaráhdokol' 
Epidauros-ba. Alig lépnek a templomba, arnidőn 
az istenek. arany-elefántcsont, szobra: mell8I egy 
kigyó, Asklépios szent állata. kúszik elq, .• amely 
a római k\)vehiket az országúton a kikötiiig es 
innen a hajóba követi. Amikor a hajó-(lal aTioeri$-be 
eveznek. ~el, a kígyó elhagyja a hajót és Rófua 
mellett, a folyó kis súgetén rnar.ad, ahol a pestis 
megszűnteután Aesculap·hak t~1nplomot építenek . · ···. · ·· ·· ·. •· .. 

Asklépios élet~ szoros vonatk~zá~lÍan v~n . A Békés megyei Gyógyszert~ Vállalat 
a kígyóval. Az etitnológusok Asklf'pios nevét is galenusi laboratóriuma 
kapcsolatba . hozzák. a. kígyóval'. .· ]ll ey" t. ugyahis Hogyan lehet . a legmostohább kötülmények 
különbözőképpen, mát az ó-korban is .f(ibbféle- közölt eredményes m. unkát vége.zn.i ·, hogyan. lehe" 
képpen magyaúzzák. Az egyik .vélemény sterint ' 
Asklépios-t. Epios-nak ('Y]nwr; = épíosz :.... kegyes, a szakma iránti mélységes szeretettel, szívós. ·és 
jóságos)hív.ták,mieló.'tt azepida1.1r.oszi k.lrály; A, skl.es.' .· kitartó muvkával maradandót alkotni; erre péld.a 

b "t · 't tt 1 E · a Békés megyei Gyógyszertár Vállalat most bein-
szem a;a · meggyogyi 0 a vo na. szerint a két duló . galenusi laboratóriuma. Nem véletlen az 
név egyesltéséből keletkezett az asklépiös' ·hév, hqgy. az ellátási gócpontoktól egyik legtávolabQ.esŐ 

. Egy másik magyarázat szerirtt Asldepaios a rieve, he.lye. rt, Bék.éscsabán ... létesült eg.y olyan k. öz. épüz. em. ' 
amelyetiXO">«<At~ru -aszkalidzó - megkapaszko- 1 t 1-- 1 · 
dom) igéből vezetnek les így nyerte ai AO">«!-'A,?z{Joir me y a erme o gyártó a fogyasztó betegig terjedő 

· . aszk. ala. bosz = . kígyó, gy\k . .J.. AO" .. mt. (!«. ·"'· • .. a. ... orr jelenlegi hosszú tárolási időt van· hivatva lerövidí-
kl t k" - · t · · t E t · · · , teni; hiv~h>tt .továbbá az ellátásban jelentkező 

asz apa osz = Igya IS en ~eve · · .z .·a nragyara, időszakos hiányosságak pótlására; jellegénél fogva 
za tot erősíti meg a mitológia is, amikat aztmondja pedig. megko ... nnyíteni min.d a gyógy· szertári dolgo, 
.róla, hogy halála után kígyóvá változ.ik ·és egv 'k d d 
nagy kő alatt alszik .··.. .. ... . . . . . , ·• . · zo , min · pe ig az anyagraktár dolgozóinak mun~ 

Kígyó képében. állí. tották m. agfi. k. : e!.é. n'iát. az .kájátA .. "Viharsarok"· dolgozói és .közöttük a Gyógyc 
Ó' kOri babiloniak, görögök a•föJd mélyébén Utaikadó szertár V állalat dolgozói büszkék ; arra,., hogy .. az 
földszellemeke t, amelyek· az emberek~ álmában Egészségügyi Kormányzat Békés. megyét. jélölte 
megjelennek s bölcs tanácsokat adnak. E timácsok ki, és anyagiakat bőségesen bocsátva rendelkezésére, 
elsősorban az egészségre vonatkoznak, .rniVel a megvalósíthatták azokat az elgondolásokat; melyek 
kígyó, az akkori idők szimbolumában; ilZ állatok példaképül szolgálhatnak a jövőben létesítendő 
orvosa. A.kígyó · megjósolja -a járványos be}egsége' hasonló laboratóriumok számára. I'Iálás. köszönettel 
ket, a csapásokat, birtokában van 'li . halálból tartozunk .. mindazoknak, akik az · J:i:gésiségügyi 
életrékeltő. gyógyfüveknek; . mérges növényekkel Minisztérium és az Anyagellátási Igazgatóság részé, 
táplálkozik és bőrének ]evetésé által .at öreg$éghől ről ehhez segítséget 11yúj.tottak Békéscsal\án va~ 
való megifjodásnak jelképe. E felfogásnak !Ueg- gyunk, ebben az ;.igen élén~. forgalmíi , terrilelő
felelően Asklépios is már korán kígyó alakb?ú szövetkezeti városb!ln, mely ncygyarányu' fejlőd&; 
il föld.szeliefue lett; aki az inkubációk. közben mellett a múlt bíineit még teljesen eltűntelni nem 
gyógyító tanácsoka tad. .. · .: . · .•••....•.... ·. · ... · · .. ·. tudta. Nincs elég középület, nincs megfelelő csa tor: 

./I.Sklépios kígyó képébenjelenikmegiJzinku- • názás, vízhálóza t,. és áramszolgáltatása is c~ak 
bációk ~sodás · .. gyógyulásaináL .. Inkl)báciql( alatt transzformálás u,tán aJkalmas a motorok és gépek 
irtették az Ó' korban a betegek álomkö~beni ;neg, meghajtására. ·. .. . · 
gyógyftásá(. Ei. úgy történt, .hogy. az .'Asklépíoá- · A vállalati központ dolgozói a galenusilahota' 
szentélyhez elzarándokolt beteg __: nriutiín megc tótium létrehozása érdekében vállalták, hogy át- . 
tiszt~lkotlott, megfürdött; tö:Videllbvag_y'hosszabb adják munkahelyeiket és 10-12-en egy helyiség· 
ideig bőjtölt s ]~telte az istenségriek'líózotf'áldoza: bendolgoztak az épltéssel együtt járó iaj és nehéz" 
tot -a ternplomban töltötte az éjszákát.A, betegre ségek közepette. ' 
nézve rendkívülfontosvolt az, arnit;JJ~mntmnl>il.n . _Egy évig tartott az építkezés. Az 'épület, 
álmodott A. ·csendben· és· félhomályban .:'látta. 'a nedves vályogfalai ·helyére téglafalak _emelkedtek 
szelídített kígyókat, arnint gyurű al<~kllil.n_ ösi51)e, és. kialakult a laboratórium jelenlegi. formája, 
tekerőztek, s azt vélte, hogy 'magát az istenséget mely beosztásával' a legcélszerűbb munkalehető' 
látja, M_ásn~p a papok a_ beteget kil<er(Jll~t§k, ségeket biztosítja. A laboratórium személy- és 

. ho?Y _mll._ altnodott s aztan ennek .megfeleloen, . teherbejáratát egy hosszanti folyosó köti össze, 
gyogyitot~a~. ·· _ _ . ·. . . ·.. . ... · ...• •· .. .. , . \ melyből az e~yes .. m'!nkaterme_k _ ';Yí!nak, így 

~skl~pws lanY:a~_f-!Yfl!ea-t, (ry•w• = ;Eu!<!eJ~ • "szarazterem" es letolto, .desztilla]o es uvegrnosó, 
= egeszseg) az ude If]usag és egeszsegistennojekent, ·"nedvesterem", sterilsio ba előtérrel a vezető szo, 
iei_én_ gyógyfűkoszor§val ab;~zolják; •;; --~e"iéb~n báj~ e!fY?en. a köz ti vizsgálatakés az':adminis;tráció 
cseszel . tart, amelyboi :a· karJara. tekerO)':o.kígyot elvegzesere Is· szo]gál a laboratóri).unnak ezenkívül 
it_atj~. (Az ó-kori képzőművészeti emlé~eken _ _.~ . külön kazánháza, Öitözőjé, tussolója és WC-t 

· kígyo nem ·kehely~zeru serleg; hanem· szelesszaJ U vannak . ,. •. · . · 
csésze (patendula) köré csavarodik · · · ·· A falak csempeburkolata; a · fehér-fekete 
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metlachi'lapokkai burkolt padozat és mely a szakfelilgyelői Iaboratórium 
igen kellemes hatással vannak a belépőre. Jevegőszívást és nyomást. Ez · 

. A laboratórium sa j at közművekkel rendel- van a szűrőtartályokkaJ·· a 
keiik. A telepen levő 3 kút 62, 105. és !20 m mély; szerel és alatt áll egy 
ségből, kitisztítás után ma már percénként 48 ·Iitér. E:rdekessége a laboratóriumnak az· a 
vizet ad, mely a vízszükségletet biztosítja. méretű gőzkazán, mely egy 100 l-es és egy 30 

· A vizet egy motorikus szivattyú nyomja. a duplikátor· gőzüstöt táplál illagasnyomású gő2oú>I i 
vízvezetékhálóza iba. A laboratórium fűtését . köz- úgy, hogy a Visszafolyó ]{ondenz-vízzeL · 
ponii.fűiés beépítésével biztosították, a kazánház-. folyamat biztosítva van. A 100 l-es Üst o.rr<"·'"~ 
ban elhelyezett két gőzkazán segítségéveL A kaza- áll, a 30 l-es billenthető és szükség eselén va.Kmim: 
nok által termeltgőz egy hidrofor tartályon megy desztillálásra is összeszerelhető. 
át, mely a laboratóriumnak áiiandó meleg vizet ad. A. laboratóriumi szeunyvíz olajderítőn 
Nyáron egy kisméretű tartalékkazán szolgálja városi csatornába, a WC-k pedig külön emtés,otő·· 
ugyanezt a célt. A munkatermek hideg és melegvíz" gödörbe csatlakoznak. · . · 
ellátoltsága mellett a tussoló is áiiandóan ·ad hideg A laliorátórium bútorzata is a ctl.~~~~~k~ItY[. 
és meleg vizet, melyet munkaidő n tán valamennyi felelőbb módon, helyes 'ti;rkiihasz !'á:'i~~:"'el;~lt~~{.5 
vállalati dolgozó igénybevehet · el. Nagy felületű, alul zárt t< 

A kö~ponti fűtés kazánjajt koksszal é~ szénnel üvegajtós szekrényei, mind a ~~~!~~=;;~B::i~J,~\ 
. fű tik, .·a. pincében elhelyezett. szenel közvetlenül zésére, mind pedig. az eszközök. 

lapátolhatják a mélyített k~zánházba. . ·· l alkalmasak, higiénikusak és . t)szran 
Igen célszerűek méretükben a . 

A Iabotatórium· egy másik energia forrása. á u. alakűan elhelyezett "asztalai, az áru 
proptinbután gáz, melyet az épület külső falán megfelelő elhe!yezéséberi. A steril-.szoba M:Ko:zótf 
elhelyezett 2 db 33· kg-os gázpalackból nyernek felületű asztalai.szintén a könnyen tisztántarlhá- ·.· 
-Innen a gáz egy el gázosító tartályon át jut a veze- tóság célját szalgálják ·· ·· 
-tékbe és a laboratóriumi gőzkazán, a gázzsámol y, 

a vízdesztilláló üst és a szárítószekrény fűtés~re . A már említettgépi felszerelésenkívül 
szolgál. Az autokláv és a Bunzen-égők gázszükség- kézierővel kezelhető készülék is megtal álható. 
letét 10 kg-ós hordozható gázpalackokból közvet, kúpprés, tinktura-prés, ]{ézi · kenőesőrlő, 

. ·renül· biztosítják. Figyelembe vették és megtették töltő, ampulla töltő, phkolátorok, mérlegek, m2tZsiik. 
mindazon intézkedéseket is, IU~lyek egy esetleges stb. · .· · · · . ·· 
gázömlés .okozta veszély elhárításához szükségesek Igen gazdag a lab~ra!Orium üveg; por<:elán, . 

Külöti látványossága a laboratóriumnak a kőanyag és zománcozott bádog felszerelése is .. '··• 
· ·t 'l' · 1 k t• .. · · k"" · • · · Ezekkel valamennyi laboratóriumi miml<áfohranna11·: cen ra e, me y a so · i! i agdas1 aram or e8. az 1pari elvégezhető .. 

aramkörök biztosítékait tartalmazza. Itt egyszerre 
kikapcsolhaták a motor0k és. áramtalani tha tó .\)Z Büszkesége a 
egész épület. X falbaépített transzformátor ala; torony, rnelyen a meleg · 
kítja át az áramot az·izzítókemence, az elektrómos áramol va, min! ioncserélt 

.. siárítószekrény' fűtésére, továbbá amotorok meg; . táplálására szolgáL Ezzel az 
· hajtására alkalmas feszültségű árammá. a víz előkezelésének eddigi igen. "'""'"IS'"' 

· · · MotorikUs ·erővel hajtják a · Kompresszort, máját. 
a keverő motort, az üvegmosókefét,. a vibrációs Ezekután lássuk mozgásban a JalboJcatóriun10t. : 
kisszitát, a golyósmalinot, a ial;>Iettázó gépet és A Decentrumtol megrend.eel~t~1~·'//:;!;~';~;'h~n a riégy l;Ielyiségben elhelyezett ventill~tort: .kerekű tolókocsin fut bé a t. ", _ _,, .. " 

.. :··.. A jövőbert infravörös lámpák alkalmazásával feldolgozáS időpontjától függően; y 1~;~~~~J~~~~:~.,' · oldják meg az üvegek szárítását,. a. vákuum szárítók a munkateremb~n, vagy, Pedig a li 
fűtését, és elektromos fűtőtestekkel; illetve hőlég" anyagraktárában kerül átadásra. · 
száf.ító gépekkel szerelik fel beállításrá kerülő szá• A feldolgozás' munkalapok siéri11t 
rítószekré11yüket is. miután·a laboratórium vezetője az ""'"'''nt 

· ,,,,, E:r~ekes .. es· .figyelemre·· méltó áz ·a töre.kvés; · ságrif inegVizsgálta. A közbeeső 
mely. szerint univerzális Jűtésű készülékek .beállí. sűrűségre, stintén a laboratórium 
tására , törekedtek. A desztilláló készülék gázzal A kész. árut megmintázza és átadja. 
és fával fűthető, a száÍitószekrény fűtése pedig a szakfelügyelőknek A teljes analízis · 
megoldható .gázzal, elektroinas fűtéssei és fafűtés- .a kész gyártmány a Ietöltőbe keriil, ahbl 
se! is. megfeleiő·csomagolási egységekre szerelik és M·vMPli 

Szerenesés a' laboratOrium világítástechnikai elismervény, ellenében_ a gyógyszerraktár áruá 
megoldása is, arnennyiben mindén munkahely telénél átadják. 
felett világítóteste t. és csatlakozást helyeztek el, A munkalápok és az anva:[ri,;ihrán la•·ti 
gőznek kitett helyiségben megfelelő óvórendszabá" vezetésével a laboratórium--h:ornniknr el:szánnöl:tál' 
Iyok betartásával. . . . . ·· · ható. 

Végül ellátták .a laboratóriuma!· szívással és .A laboratórium működését megkezdte. Az 
nyomással is egy alkalmas kompresszor segítségéve!, gyártási sorozatot tíz, húsz és száz követi. f<lm.<t 
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szakmai felemelkedési!Iik és •···~J~~~:~~~~H~~~~l!:~~ előre saját ös rrrtil1katerii-
javítása lerületérl:; . , . · 

A galenusi lábora!óriilinok profilja még nem . 
·alakult ki teljesen,· de úgy érezzük,.>hogy kOmoly 
perspektívák nyílnak előttünk. . Rajll\!1k műlik, 
hogy az adott lehetőségekkel hogyan: élünk . 

·A. OYóGYSZERE:SZ 

' . A Békés megyei Gyógyszertár V állalaL pedíg 
· .méltóan lehet büszke úttörő munkájának eredme

nyére, mostoha körülmények közölt felmutatott 
nagyszerű teljesítményére. Jogosan érdemlik.!lleg, 
mind szakmánk, mind pedig dólgozó népünk 
elismerését áldozatos munkájukért .. : 

A galenUsi laboratórium vezetője Szász Odön, 

·.A sZinke-veres es szinmel.'e~ alapjai* 
_ Íha: A U B E R Í. A SZL O d r. 

'A szín, amit érzékelünk, .fizikallag rendszéfint · bizm..yos határig an~ál felítet!ebb lesi a szín. Ha az elny~lt 
· • · (h. • ·) h - f~ k"b · - 't'· "hányad biZonyos határt ·elért; a szín'sötétedni kezd -·egésZen 

nem egvseges . omogen, anem a · en v 1 ocsa 0 . :a féketéig. Pl. a kékesvörös es kékeszöld szubtraktív keveré_. 
v' agy fényelnyelő anyag kémiai összetételével és sénél kék színt kapunk Ha az eredő színhez. szubtraktiv 
e~_ergiaáll_apótáyal kapcs_ol~tban .·!ö[:> b. ingerrés~leg- keveréssei még sárgát adu!lk, a .3 alapszín feketét eredménye~. 
boi yan osszeteve. A szmerzet elsl5sorban a feny,. · A szubtraktiv színkeverésné! összetett szín! kapunk, 
·· . k · 11 · ' l r·· ·· d' b f 1 · , -] · -a:mi a don1_ináló színcsoportból alakul· ki. _Doniináló' szín- . 
mgere . Je egeve . ugg ossze, • e . e o yasö Ja a . csoportnak nevezzük a szivárványszinekb61. kialakuló színkör 
szem_ -bereÍ1dezése és -a Pszichológiai folyawat, azon színeit, · melyek· a színes ielületröl visszav~rődnek s így 
me]]yel az ingetről tudomást szerzünk. Az elsőd- tulajdonképpen ezek alakítják ki az új színt. A többi. szín! 
leges színek a !ényforráso. k színeL Ezeknek,. :v.i!Ia.- a színesen látott tárgy elnyeli, ezek a kompenzáló színek. 

· ·t ~ M llf'l '" · f 'k ---·k-lt tt PigmenteKés s_zínes,_folyadékok_keverésériél a -kete~~ez_ö 
mm az un.• .. axwe · e e szmes orgo orong e e e: új szín asrerint alakul, hogy melyik szerepel az összekevert · 

· színeknek. keveredése· az additív színkeverés; Itt ·.áz ·színek domináló színcsopör!jainak mjndegyikében; Ez lesz 
alapszín ek ·együttese fehér színt ad. A színkev'erés- az: új szín .. PL . ha sárga pigmen!et. (dominá19.szíu.ei: sárga, 
nek; ezt a formájáLazért nevezzük additivnek, n~rancs és zöld) összekeverünk kékkel (domináló .színek: 
m. ert ..... a h.u.lláinok m. a. te. m.atik. ailag a .. dd. ic·i·ó·na.l.ódn. ·a. k. ibolya, Mk, zöld) akkor - min!hogy a zöld szerepel mirldkét 

· - domináló csoportban - zöld szín keletkezik. -A szubtraktiv 
Ezzel szemben áJI a szubtraktivszínkeverés; a másod- színkeveréshllz a legalkalmasabb három alapszín .a sárga, 
Iagos színek keveredése. S:mbtraktivrtak -·azért kékesvörös és zöldeskék. Ebből a három színből .minden 
névézzük ezt a ·SzínkéVerési · ri16dot ine'rt- a: -'s.Zín-. tarka szín kikeve:rhetö._· _Ha~· kotnponens· 'szÍf!!'!k. terQlete 
hatás a fés!ek.· fényabszor. pciój.a útjál1. ·keletkezik, túlságosan szél~,· a szín kevéssé telített lesz, míg ~.keskeny 

k k ( b h " k) abszorpciós ·terij1etet _mutató szín erősen telített Színt·_~ a.d. 
a testektehát mintegy. ivovna ' szu tra ama ·Az ún. optimális színek közepes .szélességű •domináns szín- .· 
bizonyos színelemeket 'a·· szí(!keverékbőL Ha'· pl. . sávo! .mutatnak. · 

· ·két szírtes és l>éiniáilag:neri'r vegyülő oldatot (intünk A színméréshin a .szitwa(encia . törvényszerű-
össze, ez szubtraktiv.·színkeveredéssel jár. Afény- segeit rendszere~i. A szinvalencia fogalma a szín

- forrás, pl.. napfény,· színéhől a ·folyadék· biz<Jnyos inger három· alapele/llét egyesí ti : a. szí'nárnya/afot 
;színeket kivÖn s az d nem nyelt· sz!n fqíja az (jellemző hullámhossz), , ac színtelítettséget és a 
oldat szírtét iJleghatározni. ·világossági fokol, Ezek közül a _jéllemző huliám· 

Additiv színkeverésnél pL 'a vörös é; zöld el~iyí!é~ével boss~ a színinger lényegével függ össze • és inár 
sárga •sZínt kapunk, min!hogy a sárga van-a.,vör6s és zöld isinertettük A színtelítettség azt fejezi ki; hogy 
között a szivárványszínek sorában. Optikailag .egységes, egy· ado .. ±. t. színben mennyi a.J"ellem. z. ő h.u. II.ámhornogén szíriLfiiiológiai és pszichikai ~at~sa ala'pjáp_:kev:erék-
színi1ek· érezhet ünk., Ez az. elsődleges színeknéLAordul" elő .. ·. hossznak megfelelő spekirális · színtartalom ; a szín 
s U:yenkor ahuliámhosszak a hullámhossz értékeikalapján többi ,része ugyanis fehérség (esetleg. feketeség 
addiéioriáfódn"ak. PL a vörös és sárga homogén féri)i'áddiciója vagy· . szu.· rkeség) tartalom; A világossági fok függ 
narancssiínt eredményez. Ez a -,--szíh ·fizikailag·~.:-h()mOgén, l f l 
speCifikus hullámbosszal jel!emezhe!i;, de pszichikailagkeve- az elsődleges fény intenzitásátó, <)e be olyása ja 
réknekérezzük asáiga és vörös.között. Itt bizopyos.paralle- a. kérdéses színjellege is .. Vannak világos hatású 
li tás_ Van a színinger és'_ színérzet kötött, Viszont a. vörös __ és színek,~ pl. vörös,. sárga és sötét színek~ pl. .sötétkéK; 
zöld. ad~ditív keveréséitél_sárga :szíilt kapunk, _ahoJ.fuár~-KevéSbé ibOl'ya._ .· . · . ·. . . . · . . _.... . . · . -
érezzük a -sárga. szin ·keverék jellegéc Az additi V: szíhJ<e-vefés- A l, · , 'l f · k k .. 
nél ·az eredő s_zíne~- a komponensek intenzitásának ar~nyában · - szí'nmérés enyegene ögva -Csa :-meg o~e~ 
keverednek, d~:,?. kev.~rék szín mindig világos~bb::tesz a- lítő értelmű lehet, mert .a .térbeli és időbeli kont
kiindu!ó színe~bez kép.st, mert a .szín fehérsegtat;!alma rasztok hatását semmilyen. rendszer nem képes 
nőni fog. A'Világosodás fokozódik a, spektrum közepéről matematikai formába önteni.':. Fántos szerepet 
származó.-· színek: _elegyítésénéL. .Ha _a-_. két .. kevereri.d() ... szí!l a 

1
. átsi-ik- á fény-faiT. áS_ k. é .. r"dés.e --is . a~- -.Sz .. Í-n·m.· éf-éSbe. n. spektrumhah egymá.stól elég _mesSze·'yan, --elöfordulbc;tt-,. ·hogy .!C 

a színkeverés .eredménye- köz;vetleniil fehér _SzíúLttd~ - A nemzetközi .színmérő. réridszer lerögzít. n~uány 
Festékanyagok (pig!!Jehtek) keverfs<\nél, c feslékoldatok megvilágítási típus t és a trikromatikús. mérőszámok 

egymásba .ön!ésénél; színes üvegek egymásrá:helyeiéséneq arányát tartalmazó táblázatokat is részben • ezek 
többszínnyomásos festékrétegek színeinek 1$.ialakul,ásánái w; .szerint csoportosítja. Az "A,, _t~pitsú megvilágítás 
szuhtraktiv színkeverés d vei -érvényesülnek._ .. ItLa>keverékék a·- vill.anv. világításnak -felel: . . m.eg, ·,,B" típu. súnak színe mindig_ sötétebb, -':mint _az összetevő színekél; mert a 

. keverék feketeségtartalma növekszik a szubtrak(ívkeverés· · jelölik a természetes •• napfénynek megfelelő •. vilá
. net: A festek a tae$5 féhyb5Fa látható szííiéneR:komplemeh- · gítást,míg a ,,C''. típus a kékes arnyalatú•,napfényt 
terjét nyeli el. Minél nagyobb az elnyelt .. .fény hányada,. jelenti. Végül megemlítjük az ;,E" típusú megvilá-. 

. • A szí;mérésr61·szó!ó és ';,A Gyógysz~réSi" fblyó évi gítást; mely az ún. egyenlő energiájú elsődleges 
4. és 6. számában megjelent cikk ·befejezése.·. . fényeloszlásnak felel meg. : 

l 
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. · Azokat á megvilágítási különbségéket, amit 
pl.• a hajnalpír, vagy az alkonyati derengés .jel~t, . 
természetesen nem tudjuk rendszerezni. A meg
világítás differenciális hatásait a színes fénykép 
azért" tudja .jobban .rögzíteni, !Tlint az átlagos 
emberi szem, mert az utóbbi pszichológiai úton 
normáll)legvilágttású :színekké korrigálja az árnya
latilag különféleképpen jelentkező színeket, kivéve . 
természetesen azt az· esetet, ha nem átlagos nézés
ről, hanem á színek speciális megfigyeléséről van 
szó. . 

A színméréstan tendsz,ere az additív szín
keverésre van felépítve, víszont a gyakodatbim 
a. szubtraktiv színkeverés érdekel bennünket, mint 
hógy a gyakodatbán ezzel állunk szemben. Az alap, 
színeket azétt válaszlóttuk az additív. színkeverés 
alapján, hogy a színek a színkeverő késziiiékben 
elegyítbelök legyenek, Így lehet ún: tisZÜl színeket 
előállítani, melyek függetlenek a testek feliiletétőL 
A gyakorlatban ezeket a színeket. a színkörben 
éttékeljuk. A. szírikör kialakítása különféleképp 
tortérthí!t. KiindUlhatunk a szivárvárillszírrekből, 
a reMís primer színekból~ a: kör, szeÍdoraiba a 
huUámhosszak szecin t· egyenlőköttien ·alakítjuk, ki 
a színeket egymás· 'mellett így a radiálisart .ellen
·tetesihHyert nem pontosa'tl á komplementer színek 
fogpakelhelyezkedni. Ha viszont a színérzeüilapjári 
kialakuló komplementereket akatjuk radiálisari 
ellertparokkéht éll)elyézni, ·akkor az ün. bíbor
sZíneket .ls fel. kell ;renni s minthogy ezeknek raeio' 

. nálisO:hullámhosszttk: nincs(nem. szivárváriy~zínek) 
.a' komplementer színeik hullámhosszának negatív· 
értékéVél j'ellemézzük őket. 

.Á. ·_pigmerÚek s~ínkeveiési viszonyait_ nem csupán _.ezek 
·á-'bíbörszínék. koriipli:káljá-k; -h"~nem ai ·-a körüliDény is, hogy 
-a ·szinek -- árnyalatait 'befolyásOlj-a ·awk ·fehérség,.''fe){eteség, 
ill.: _sz;ürk~ég Jar;talm<J_ _is., A_, fef!érség {ártalom_ ,növelésével 

- a' küriduJ6 szín n tiszta .világos~' Xhellklar) árnyalat-ait k~:rpjuk, 
'thíg .. á.fetetéség tá~ta'lo·m nOvelésével-;,tiszta sötét'-',_ (dunkel
idarf stjnékef kaPunk. 'K.ivéteu·-képeznek a sárga-·színek,
nielyek a_ -feketetartf!.iom · növeléséveL· elvesztik _:jellegzetes 
s_únü:ket és fokozatosan zöldes oliv szinűvé válnak, 
n:ráSrésit a a feketeségtartalom 
nöVeléséVei Ha egy Sz ín_ jeUegét 

ű _növflésével Csökkent-

totta így elő. A so~ozatok -egyes szürkeségi árnyalataiban .s -a szí11l~~~~~~~~~~~~~ 
betüket és számokat használt s a 
vette a rombuszok viszonylagos 
színrendszer. nemzetközi. -használatban 
szorul, enhfk ismertetését elhagyjuk. 

A színek jellemzésére a nemzetközi színnlérő; 
rendszer általában három adatot ad meg: a 

gossági fokot, a színtelítettsége~~~és~~a:~f~~:~~f~·?r!~il mérőszámok l-re redukált 
A színtelítettség lényegével 
rendszer rövid ismertetésénél 
tok fokozatos hígításával a 
s minthogy híg oldatoknak nagy a 
sziója, ezzel fehérségtartalmuk nő. 
színes oldatok koncentrácíójának 
érünk el teljes színtelítettséget, mert a 
domináló színek szubtraktiv hatása folvtiin 
töményebb oldatok sötétednek abban az érl!el<'m: 
ben is, hogy feketeség tartalmuk nő. EZ· a ~"''''"· • · 

mény kifejezésre jut· a világossági fok 1é~~~;~~~·······1 is. A világossági. fok a színérzékelés 
van kötve s kialakításában szerepe van a 
szín hullámhosszának 'és feketeségtartalmának iS. 
Általában a spektrum közepe világosabb; mint 
.a két széle. Ez a téri y ősszefügg a normális szem, 
fényérzékenységével; illetőleg .a recehártyáq el' 
helyezkedő csapok fiziológiai működésével. A 
trumnak a. vörös felé eső szélét 
érezzük, mint az ibolya felé eső szélét. v~~~~:d!!ti 
fok* számértékét külön , nem· szoktuk . 
mert a trikromatikus mérőszámolcrendszere úgy 
van 'megszerkesztve, ·hogy .abban a világossági fok 
is impllcite benne foglaltatik. A 'harmadik szin
metrikai a!apfogalomról, a trikromatikus. 
számokról az alábbiakban k(ilön fogunk em!~ tési 
tenni. · · · 

A szinmetrika alapjait a ... fizikusok és mate,· 
matikusok hosszú sora alakította ki, . köztiik 
Schrödinger és J u dd. Ig.err nagy kérdés a , szírí
rendszer adatainak reproduká!hatóságf!. és .egy 
adott esélben egy szín matematikai' megraga' 
d ásának realitása .. Függ ·ez nemcsák ·a műszer. 
pontosságától, .. de aZ' észlelő.· szefvi .és pszicbíkai 
adottságától is és természetesen bizonyos mérési 
alapelvek poritos betartásátóL . 

A nemzetközi.· világíti.ístecbnikai bizottság 
(németül L B. K.,,tmgolul C. L EJ alápszi!lingerék' 
ként a következo monokromatikus fénysugarakat 

~~1~~~~~~-rögzítette: ·· vörös 700 nrn (nanométer . = . rriilli~ . 
mikrori) 

bizonyos zöLd 546, l nm 
apró alapja így kék 435,8 nm 

ki fog csipkéződni, ha az ott megmaradó_ _ fél rotnbu-
sttikat kiegészítjük.' -A háromszög-, Csúcsán _ rombusz.!-
kif~tjük á telített és- erre- a célra kiemel-tszínneL A három
szög_ alapvonalamentéri a tiszta "Szürke_ szíllek.nyernek elhe
Iyez~t., tehát az",e'gYi_k satokponton- a· ·féhér, a mási·kofi ·a 
fekete hélyezkedik el s közöttük ível á szürke-skála. A három·
szög, egyik oldala mentén -a fehér és_= a- telített, kiválasztot.{ 
szin- között· h,elyezkednek, el -a_ ,;tiszta világos" (hellklar),
a másik- Oldal mentén t:> "tisztá sötét" ( du'nkelklai:Y sZiriék, 
m:Ig __ a ·_hiír~mszög_ ~elsej-ében levő_ ro111buszok-_-a- ':'tompítOtt'' 
(tt-üb) ·-siíneket mutatják megfelelő ·lépc-sözet sze:rint W._ 
Ostwald a telített színek egész soroZatát feldolgozta -így 
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Ha ezeket a színeket'kü!önböző ar<\'rjyban' ele; 
gyítj ü!< és a komponens színeket keverési értékeik 

. arányában koordináta .rendszerben ábrázoljuk 
(abszcissza a hullámhossz, o~din:ita a · 
ség), bizonyos helyeken negatí;r 

. . . 

*A világos~ági fokot )ehet abSWiiít '~tékbén -fén)r' .. _ · 
techni-kai egységekben (;lumen, -Stilb -stb;),.vagy·-adott--,fehér 
színre vonatkoztatva relatív értékben_ megadni~ 

kapni,. ami gyakoilatilag'.a'litjé!eriti, hogy a negatív 
értéket mutató alapszínnek a mennyi~ég~t iti; nem 
hozzáadni kell a, színkeverékhef, ·. h311ent ~qkell 
verini. lielőfe, atrii . egyér!é)ti\ű azzá!; liőgy;; eit a 
színniennyiséget !lern ·a . ~everéssel . össrehozott 
összehasonlítando színhez, hariern az összehason
líló siínhez kélÍ lioziakeverrij., Éppen ezérla szín, 
méré~hez péni is ézekef. az alapszíneket; li<fnem 
az ún, képzetes (virtuális) al~pszíneket használjuk, 
melyek keverésénél sehol rí em .. a<i(i~nak I!egatíy 
értékek. A virtuális alapszinek hullámérfékei.: 

· vötös· 
·zöld 

kék 

606 2 rím 
555~0 nm·-_ 
455,4 nm.7: ,. •. 

" . ' .. - - ' -- -, -

Ez utóbbi aiap$zínértékeket. az. előzilkboJ egy!izerű . 
ttánszformáéióv'id; egy egyériletrendszér ali!Pj~fi, át. 
léhet számítarric Fehér szín · eselén az, .aJa pinger
értékek azimosak és l-re redukált .értékük mind, 
három.sZínkoordinaJiára: 0;33. ····. · . . . : · .. ·· .. ·.,.· ··•· . 

A színmérés a Gras.smaim-féle, súiik~yerési 
alaptotvényre épül,: .me! y .szerint bá,qnefy. szín 
kevetes · útján való előállításához szükségés;: de 
elegendő is 3, független alapszín fehrétele: Fügl!(etlen 
lf:( <fl afapszíri, )Jfély a másik kdtőbő] riem #I"V~r: 
hétő ki .. · <..L 

. A nemzetközi színmértékrendszet alapjlÍt a 
frikrömatrktis métőszáinök. ad ják: • A lrikr()'matikus 
merőszámók ··a •. ·.Siín'je1hhnié~é~~·.~~olgálnáki ~·· ;1zf 
f<;>jeiik ki, h?gf a ii_emzetK.öz~< yir:tuá1is, ;a!~Ií- · 
színekbó1·a kerdeses szm:mfrlyen ha.pyadpt,,.taff.al
maz. Az 'X;. y és z (fél ül vonás~ál eUátva)Aejezh ki 
áz. alaplngéí'értékeket;: v~gyis ·ar hátönT álaBszín 
keverést árányál E:tek a számok t\'fszőlégrsek 
lehetnek s így I fölé. is emelkedhétnek Az .x. if es 
z értékek (felül vonás nélkül) az. alapinger~rtékek 
százalékos arányát adják meg. J:re· .redukálva 
(vagyis a százalékos. arány századrészét}. Ezért 
elegendő két·· sifnkoordiná!a alkalmazása;• rtlert 
a harmadik .. ·könnyen··kiszámíthn1tó•az•<Jt·'és-:v·-iisszec 

géllé!< .l-ből. ;ráló kivonásáyat •. ·.•···.··•··•••··•·· \ ... · .•.. •• .• •·• < . ... Az, angol gyógyszerköhyvöen pL 'alolyé!<ony 
parafin kénsavpróbajához '2.színes liYeglapot:hasz, 
náÍTül'k. Enneka kéJ; üy~glapnak (egyíp'~sr!I:,•Jte: 
,Iyezve)1. az együttes' ttH<romatikus .m~r~státn,ai 
0,447 (x), 0,42'3 {y) ~ O,l30 (z), f':zek. n;Jár l:fe. 

. red uRá!( rtlérőszámok l a· hátdl!l· ,szám Ö§SZ~ge :<.··I). 
A túlajdonképpe~i tri~toh1a,tikus mérős~ámölt azok 
a .·tetszőleges ... na§Yságú.~yiszonyszártiok;;.melyek 
aztfejézik kl; 1íógy a liarom alapsZí'rJ'bőf illílYert 
me!Jn)iiségeket. kél! . venn í,.·. hog:Y • .a • kérd~s~ s~ír;t 
élőállíthassuk: Ha vis.zont az.l're redukált.'IJJ<;ro; 
számokat ismérjük, úgy ez~!{l5fl.l a s'zí'i13Iijg~>\tf1m 
segHségével. rnegmoridhaljuk; .milyen h1i!IáíTihiísszú 
színről van>szó. . : · · · :. ·.. · · 'i 
•.. ·. Ha az :X & y, ir,jrif · szírikoord1iiata .s:terépel,l 
Ógy a· színjellégé! síkban tu<ljuk .. ~brázólpi.ljogy 
az így adódó értéket értelme:tnitudjuk, ~ k,o<;Jtdi
nátarendsZ<!f!1ez hoziáteh<ldtük ··&z :unc.iszírrdia
gral:tlmöt; .. ·· melyiíek ··.alapja csú~s'aibari••legörbült 
slissé megilő.ptött háromszöghöz ]1as0í)lít:Al)á.r.qm, 
szög:k~t old(llán helyezkednek .a .hül)~)Jihossz érte-
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kek ·400 és 700 nm közölt (lásd L ábra), míg 
a háromszög alapj:a negatív hullámhossz értékekét 
tartalmaz és megtelel a bíborsZíneknek A közeli!ő 
háromszög súlypontjához 'közel, az x és y koor~ 
dinátákon számított 0,33-nak megfelelő helyen 
helyezkedik el az ún. fehérpont A színkoordináták 
bármely értéket fel;rehetnek O és Lközött seredőj'iik 
egy pont lesz a kootdíríáták Síkjában. Ennek a 
pontnak a helye a színdiagrammhoz képest jellemző 
lesz az illető színrec Ha a porrt·magára a görbére 
esik, akkor telített .színről beszélünk és jellemző 
hullámhossza . determinálja il kérdéses homogén 
szín jellegéL Ha a jellemző' színpont a görbe által 
határolt terület belsejébe esik, a szín annál kevésbé 
lesz ·telített, minél ·közelebb esik a fehérponthoz 
(E), Ilyen esetben á színpontot (Sz) a fehérp.Onttal 

Szabványos. . 
színmér5 p.Jagnlti! ,· 

a5; lso _§___ 55 

Q60 . ~ 51iS 

l'\. 70 •"U· :..t-4~1--t--1-+t++~ . . N7s 

wfy+.t=l,0000' 

P= Y: iOO 

iisszekötő egyen.es meghosszabbítása meiszenifogja 
a színgörbét (Sp) ~ a metszéspont adja meg a · 
jellemző hullámhosszat Az előbbi és az angol 
gyógyszerkönyvból vett pél<lára visszatérve az ott 
megadott trikromatikus mérőszámok az l. áb.rán 
közölt diagrammorr grafikusan kiértékelve közelí
tó1eg az 576-os jellemző hullámhosszat adják meg, 
Ha ezt a hullámhosszat egybevetjük ,.A sllín 
mérése a gyógyszervegyészet ben" cím ű cikk (Gyógy, 
szerész 10, 97 (!955) 2 ábrán közölt táblázatának 
adataival az Ostwald 2. színnek, a· sárga. H-nek 
megfelelő színt, a napraforgó-sárga színt találjuk, · 
mint amelyik ·szín köze!azonps az ango!gyógy, 
szerkönyvben definiált színneL Ha a színpo.ntot 
a fehérponttal összekötő színt az ellenkező irány, . 
ban meghosszabbítjuk, a metszéspont a komple
menter szín hullámhosszát fogja megadni. A szín
görbe tehát valójában a színkörnek egy deformá' 
lódott alakja, mely a transzformáció útján nyert 
koordinátákhoz van hozzárendelve úgy, hogy az 
nén csupán a színek jellegének szemléltetésére 
szolgál, de közelítő számításoknál az eredmények 
gyors, grafikus előállítására is alkalmas. 
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A. ·trikromatikits '-. métősZám:Okhoz légeg)rs~erübb.en· :~gy 
jutunk l}oziá,- ·hogy összekeverjük az alapszíneket oly mOdOn~ 
hpgy a kívánt. színt nyetjük és megállapítju,k a keyetés 
arányát. Etr~ a célra légalkalmasabbak az ún. szinkeverő 
készülékek. (Pl. Donaldson-féle.) lllinthogy nálunk ilyén. 
készülék nem .hozzáférhető, eZért. a Pulfrich lotométeil 
I:Iasináljuk. fel a színmérés céljaira. Az egyik módszer az Un. 
három színszürős. eljárás. Ennél a módszernél a srokásos 
S szűrők hélyett az L1, L2 és L3 szűrőt alkatmaizuk · s mind: 
hái-om S?:Űrőv'el megállapítjuk a kérdéses anyag ·'tragSz-

. misszióját,· ha ·színes · oldatokról vagy átlátszó ·anyagokról 
vah .sz6. A remissziQ ll.Iegállapitás~hoz külön .Pulfrich-készü
lékre van ·szükség, mely vertikális tengelyre van felépítv:e. 
A retnissziót itt egy fehér báriumszulfát tap remissziójához 
hasonlítjuk, melynek fehérségfarta)~a is~er€Jes és .száml~~ 
tásba .Vehető. fgy:.szines. testek és pigmenlek színét is niérrii 
lehet.· -A hasz;nálatos három L sz.ürő" trikroinatikuS értékei 
adva vannak s ezek segítségéyel, táblázatok igénybevételével 
egYszerű számífással rnegkaph?-tjEk a színes oldat trikrOniá
tiklls ·riiérősz'ámait~lőbb ai x. y és z ertékeif kapjuksebből 

x . .. . . / 
az x-et ~z ":' x +i'+ z egyenlettel kapjuk meg. Ugyanígy 
szál11.~tjuk"az·y-~ és z-t is. A trikromatikus méröszámok _birto
kában· a stintelítettSéget ·és a világqssági fokot grafikvs úton, 
is kiértékelhetjük, a színdiagram.mból. Igen, jé közelítéssel 
megk~pjuk a színtelítettség ért~k€1 úgy is, ha az l:re redukált 

· trikromatikus méröszámok legkisebbikét hárommal szo
rozzuk_ és a ·.szorzafot egyből Ievoni_uk. A ·világossági fokót 
számítani nem is kell, mert a színlnérö rendszer úgy vari 
összeállítva, hogy ez azonos az y értékéveL _ 

Előfordulhat, hogy a három színszűrős · módszernél . 
~eterokiómia áll elő (a Pulfrich látámezejének két· -t~{ele 
nem azonos' színárnyalatú). Ilyenkor az értékek 'leolvasása 

'nem megnyugtató. Az is lehetséges, hogy nem rendelkezünk 
L szűrőkkel. Ilyen esetben az _ ún. kiválasztott _oi<f.inát.ák . 
rilódszerjihez· Jolyamodúnk. A számítás itt a felve_tt·transz
missziós .görbe lefutásához -igazodik és a görbe meghatá
rozott · hullámhoss~akhoz. tarto?ó helyein (10, 30 v-agy" ~00 
h!'!lyen) a, görbe' konkrét értékeihez tartozó számadatokat 

. t'ablá.tatból kiolvassuk. és OszlOpokba rendezzük. Az. oSzlo~ , 
''pokban levő számok_ összegé~ a megadott, fektorokkal szo~ 
rOzva a~ Z, Y -és X értékeihez jutlink A színmérésfől és a 
kapcsolatos·számítá!iokról itt·-. helyszűke miatt - részlt;te& 
ismert.etf_st nem adhatunk-., Az érdeklődök figyeimét .felhív-. 
_juk az alább vázolt irodalmi a_d{lfokra és főként a színmérésSel 
fog~alkozó· mfJ-gyar · szabványokra .. ,Nem kell" külön hangsú-

c ly~zni, ~ogy .egy_qlyan nehez~·definiálható és reproduk~lh.ató 
fog~lomnál, amilyen a s.zín, milyen előnyt jelent a számokkal 
val(_) definiálás lehetősége. 

Az ipar bizonyos lerületeirí., így külöpösen 
az olaj- és á . bőriparban erősen el van terjedve 
külföldön a trikromatikus mérőszámok használata. 

. A gyógyszeriparban- és különösen' ·a· gyógyszere 
könyvek területén még nem terjedt el a trikromá
tikus mérőszámok használata, bár itt is fellb~tkl<•ant. 

'mát az első fecske. Az 1953-as brit ~;~f/Ji~~:r~~~~ 
a fqlyékony parafin kénsavas ó1 
hasonlítóként. kétféle szín~e. ii,Jeget h.a!~~!}1 ;s 

trikromatikus 1! 

szeresített 
(pL század és ezrednormál · . ol:dat, 
jóds:i.ínskála stb.). Ezeknek az összeha~nlító olda- · 
toknak egységes .rendszer· szerint való rendezése 
és trikromatikus inéfőszátnokkál ·való rögzítése 
igen szép- és nemzetközi jelentőségű ~ szabvá' 
nyosítási és gyógyszerkönyv-szerkesztési -feladat 
lenne. · 

154· 
~-

VITA 

Amífit már 
zeti bizottság. is 
a . gyógyszerészek 
jelentőséget· adott ennek a 

·azon az ankét anYagának 
osztályvezető ·is megjelent 
kb. másfélórás hozzászólása 
szempOntok felsorakozfatásával . 
bizonyította. · . 

A Szerk~sztőbizottSág úgy látja ~~)Í·~ ~~~g:~~f~~i~!~····t a· vitaanyagfől · Szolrioki ·dr. felSZólálása-
tetéséről ~s az . válaszokról 
szaklapunkb~n 

. . Most t.ehát csak u.~~k~';;;!í'-~; éttekezle:tnek a:,f...i· .r.él;zet .. ; 
kö"zöljük; amelYnek a hl 
latkozások értékelése 
indító' előadój a. 

Mittelmann· dr.-nak az Eü~ 

belüL 

. ~: 
az egész gyóg}rszer~ 

·az -Eit. ~- főfdüg~elete 

szakma -feÜődés,e.szemponÜábÓI u'tjel~ő~ei{ t~kint~m 
.ezt·a mai értekezJete-t; merf sZinte v~larnePnyi állami :és tömeg
-szeivezeti -szerv képviselője· jelen· va~. hOgy egy"Qtt. beszéljük 
meg a szakma jövő fejlődésének, legfontosa~,!?,-.]{érdése~L 

l'!ózzA'szóLAs A MAGYAR oYi:xi.YSZER~~zEI) , 
JöVO SZEREPÉRÖL S FELADATÁIRóL ' >c ·. 
TARI0"(1 .AN.l<ET ANYAGAHOZ * . . .· . 

· .. ·( .Mi_tteloidnn :4-oktornak. nA Gyógyszérész', ~p;lli~_i.[Szá~á-~ 
ban_ megjelent előal,iása ig~m nagy. :örQmöt -~~-<l~U-<e,sedé..st 

. válto~t ki l!li~den· gyógY.szer:~~zből, akiben _szere~"e~ .{IL p~lyáj? 
ir~nt. A· qt~sterien felépített .el9adás clyml-"jövőt ·t.4r.:~~~~~ 
amCIY Vt:tlóban komoly. Quzf,.ítás; hogy_ elmélyedjünk itldú~' 
inányunkban,. pgy .gm;dpljuk, __ .hpgy. ~L .gyógysz~részhltlo-:: 
·mánynak ez ·.á' kiSzéleSítéké _:iJ:emtsák--a· ítl'o~t i"anuló._gyógy::-. 
sierészhallgatókat érinti, hanem a b~nne rejlő lehetőségek 
reánk is· vonatkoznak, .akik már regebben hagy:tuk. eLaz 
egyetem padjait Egyedill az szom<:>rítotf el-~z el§aQ~S át.ta
nulmányozása után, hogy az a ·v.áZolt elgondolás.:m·egvaló7 

~í tását rr.C'glehetősen t.ávolínak ál1ítja. ~be. 'i. --·· \-~~ _- . 
Szerény hozzászólásomnak az. volJ?-a a· főtörekiéSe,,_hogy 

_,__ természetesen csak ~kiS TészlHszempotJ.tOkbói, ·-- meg-. 
próbáljarn realizálni ezt az igazán ·nagyvonalú .tervei, hátha 
-közelebb .lehetne hozni megvalósulása idejét. - (, .< 

Amint az .előadó ·~~i fejtette, a gyógyító -t!lldomán)inak~ 
a ta_lán.legszebb tevékenységnek, a gyógyító tévékenységn'ek 
vagyu~k részesei. Ebb~l az _álapvető gondolatból .kiindulva 
két kér-dést vetnék fel:' · -· ·_ · . 

l. Hol kellene -megiev.S tudáSunkat növelni~ hogy jobbari 
bekapcsóló4~8ss_1ih~ ~.gyógyító ievekenységbe?· ,. · 

· 2. Hol:Jeh~tt~e·cJelhaSználni már: jelenleg js - a f~nti . 
szémpontok szermf ---:- ·meglevő ismereteiiiket? _ _ . . ·~. . 

·Ac\, 1. Élétt~Xí'i'.ismeretekk.el keiiene·:kiegészítt;IJ.i tudá-
sunkat. Fog1alkQú1unk kellene biokémiával; · meg · kellen.e' 
ismernünk a nOimális élettani folyamatokat. 11,er-tnésZetesen , 
ez azokra vonatkozik, akiknék egyetemi tanulmányaik cllatt 
erre.nem volt alkalmuk. ' -'. · · · ·. · · ... 

A GYóGYSZEREsZ 

"A Gyógyszerész"- cím ű IaP kibővítésének, ill. sürübb -
esetleg heti - megjelenésének. Igy megfelelő rovatok'nyitá· 
sával ·a rendszeres továbbképzés egy részét is magára Vállal
hatná a lap. Valamint több helyet biztosíthatna a fenti 
célkitűzéseknek megfelelő tudományos cikkek közlésér_e. 

Ad 2, Hol kapcsolódbatik be jobban már most a gyógy. 
szerész a gyógyító munkába? . 

Ideális go"ndolat a gyógyszerésznek kórházi, OrVoSi 
laboratóriumokban való foglalkoztatása. Ennek megokotását 
az előatlás bőven kifejti. Nem kétséges,.hogy a gyógyszerészek 

'részletesebb kémiai tudásuk folytán. ezekben a labora.:: 
tóriumokban végzett reakciók folyamatát mélyrehatóbban 
tudnák követni,_ Célozhátok itt pl. megtö'rtént esetre, amikor 
egy reakció '_ismételten, és nem indokoltan, köveikezetesen 
pozitív volt ·Az orv9si vélemény meg~zlott.. Részben elve~ 
tették a reakciót, részben tévesen értékelték.. Az Ok pedig . 
~ amire nem gon~oltak - az volt, hogy a~ eg)lik reagens 
szennyezettsége okozta a. reakció pozitiv!fás"át. · '· ·· 

A laboiatóriurr!i míiködéssel kapcsolatha·n ·célsZerű v~lna, . 
ha tanfolyam indulna .gyógyszerészek részére, az alapvető 
laboratóriumi munkák elsajátítására. TudjUk, hogy t:>zeket 
a munkákat az orvosi laboratóriumukban aSszisztensek vég
zik. De a gyógyszerészek számára is szükségeS, hogy ezeke~ 

. az, alapvető laboratári umi munkákat elméletileg ismerjék 
és gyakorlatilag elsajátí~sák. A gyógyító tevékenység. egY 
igen fontos területébe - a diagncsztikába ~ itt kap~sólód;, 
hatna be a gyógyszerész szélesebb körű kémiai és fizikokémiiti 
ismeretei' alaPJán.. · - . . · , 

Szarosabba lehetne tenni az orvos és a, gyógysier'PsZ 
együttmííködését kórházakban, rendelő intézetekben· .úgy~ 
hogy együtt tárgyalnák mt:>g - bizonyos esetekbeft · _ _-~z 
alkalmazamló terápiát. E munkakört betöltő gyógyszerésZ~ 

' nek természetesen szélesköríi ismeretekkel ke·H. réndelkeziüe 
~ terápia újab b kutatásai terén. Az illetékes orvosi fórumok) . 
azt hiszem, szivesen vennék ezt az elgondol~t. úgy· gondo~ 
lom, hogy az· orvosok a diagnózis megállapítása után ·a gyógy
szerésszel a terápia megfelelő módozatait szívf...sen · rileg-

. tárgyalnák komPlikáltabb esetekben. Természetesen ennek 
e1őfeltétple, hogy a gyógys:z:_erész alapos ismeretekkel .-rendel· 
kezzék a maga területén_. Eppen ezért az ilyen há~i gyógy 7 
szertárban dolgozó gyógyszerészilek á11andó3n · figyelemrne.l 
kell kísér_nie a legújabh terápiás törekvéseket, a leg'(tjabb 
gyógyszereket, ill. az ·ezekkel Jolyó kísérleteke..t. . .· · 
, E gyakorlati munka mellett elméleti munkár3 is lehető:. 
sége nyílna itt a gyógyszerésznek: e~etleges űjihb. kutatá-. 
sokfa, ú jabb· terápiás eljárásokra, ill. azok kidolgozásár~:; 
avagy, talán afra, hogy·t;gy-egy gyógyszernek új.fbl;l terütéteil 

' való alkalmaztiSM is ruegtárgyalná az orv.ossa1"'és tevékelÍyen 
· részt venne· annak kidolgozásában. · 

Azt hiszem, termékeny terület volna ez .. T águ1na a 'gyógy~ 
~zerész látóköre az ilyen megbeszéléseken és bizonyftra sok 
hasznos sze~pontot nyerne az orVos is gyógyító· tevékeny
ségébPn. · . 

Egyelőre ennyit szerettem volna közölni abban atemény·
ben; hogy a felvetett nagyon szép tervet m'i,gyakorló gyógy
szerészek is közelebb segíthetjük a megvalósuláshoz. 

Bognárné ,Labancz l(atapn 

De foglalkqznunk kellene kórélettannal . .i~-J hogy rQ~gis~ 
rnerjük azokat a változásokat Ihe1yek kóros 'K9fiilin~iiyek. A G,.-ógysze:ré.sz Sz~Csopo:rt tadom_.\n,.-~8 
között .. jQ_rmek Iétr-e a ·s~ervez~lben. 'Egyelőré t-efm~zetesen. n~u:rv........,..::l"ése ' · 
arra·a f~rületre kell~e bevezetnJ e?:eknek ?z·újabp·i~~~_etek-- --.",..e;7...._._ 
nék megszerzését, ahol azok szor-osan kapcsolóc;lqak·a .gyógy-- - ·· "· · 
szerésztudománnyal. · . · . · ·.·. ' ·. A Gyógyszerész Szakcsoport az 1955. évi nagy~ 

Bizonyos .tötekv;ések 'má-r:· .történtek ilyen irányban, gyűlését, az edd_igi tervek szefi"Qt ok1óber 8~9~én 
tehát ezt az utat lehetne járhatóbbátennLGondolo~itt·llZ Szegedén tartja meg .. Az előkészítő tiizottsághoz 
id5sza\<qnkinf. tartott konzul+~ciól<ra, m~ly~knek .anya~a eddig· beérkezett előadás-vázlatokról a döntés .. mát 
helYenkint nagyon sok szempontból b"őyH~ne;_ t.üdás]J;hlj:at.-: 
Fritz. professzor könyvét. hoznarn fel pélöanakC<~ tavalyi'.' megtörtént Az előkészítő .bizottságot a nagy

"konzultáció anyagáb_ól; 3zJdeib'ől peQ_ig á-sZeni~sZeti-öl4~tokat 1, gyűlés anyagának összeálításában az· a szempont _ 
tárgyaló, konzuHáció gya;apíto!ta élettani ísril~reteinket. irányította, hogy abba az J-2 összefoglaló referá" 

"' Ezeket a kon~ultá~iókat lehet:ne. úgy kisz_él~síte.n.i:.~ hogy 
időszakos vizsgákkal döntsék el, kik a legjobbak és ·ezeket turnon kívül, csak a gyógyszerészet tárgyköréből 

. helyeznék ,egyelőre. els5s<;irlian: ,olyan· munkakörpe,, ahol meríteit önálló kísérletes tnunkákat tárgyaló elő, 
·kielégíthetnék túdo"manyós érdéklődésüket. · · · · · , adásokat iktasson be. A nagygyűlésnek ennek 

. Itt említ~nérr> meg, hogy fohtos •. szük,égességét érezzük alapján kialakúlt részletes prográmját a szaksajtó 
* Érkezett: ápr. "13-áu szeptemberi számában közöljük 
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A sztreptomiein és származ~ka' · 
II~· réSzlet Láng Bita dr . .,újabJi· antibiotiku~ok1 ' cí~~ ·.elöa,dásából. 

· . Swvjet kutatók l;hár !935-37-ben.beható tanulmányokai 
fólytattak az· aktinomikéták ·antagonista tula'jdónságairiak 
f~ld.erítésére.1 Megál~apították, hogY a közismertebb AcÚ- · 

. 'nó!lzgceta:fajoknak rnintegy 50%-a termel antibiotikus ~anya
got:-·Ezek, az· a.datok a penicillin felfedezése után. számos 

· .kp:tat.Q figyeJmét irányitOtták az aktinomikétákra. .. . · 
__ S~ A. W aksman és ronokatársai 1943-bari megállapítot ták, 

hogy aZ A:din.om!}ces griseus, vagy más néven Streptomyées 
griseus táptalajszűrletében olyan anyag van, mely néhány 
gram-pozitív, sőt l~Jhány gram-negatív mikroorganiZínus-

k~tö évben az anyagat már tiszta, kristályos állapotb.a,n is 
iZOlálták és sztrep'tomicinnek 'nevezték el. Az új allj:ibio
tikumot első· ízben ·sósavas .sójának .kákiumkloriddat alkó

.iótt kristályos kom"plexe alakjában állították elő nagyobb 
mennyiségben . gyógyászati- . célokra. A . sztreptomicin . ....:... 
szetrl~en ·a, penicillinnel - erőSen házisos ·Jellegű v~gy'ület; 
egy molekpt.a sz!r-eptomicin három egyenfrté~nyi .-savx:.~I 
alkot ,szabalyos sQkat. . ... · · · 

. A Sz.Úeptcimicin volt az elSő. gyógyszer, mefyét a t-ijb"er
k~lózis. különbözq .formáinak .. gyógykez~lésére sikerrel alkal
maztak. Bár' azóta már sZámoS újab b és újabb tubérkulO
:SZflitilÚtmot állítottak elő, a sztreptomicin számos eSetbell} 
ma is."nélkülözhetetlen a gümőkór gyógyszenks··gypgykeze~ 
léséPen, pedig - ITiint ismeretes·-:- gyógyító h~ll:ása·. me1l"etf 
~egl~hetf5sén súlyos mellékhatásai is vannak-.. Emellett 
_épp~p. a t~berkulózis . mikrobá~· aránylag könnyen ·"hOzzá
.sZ?~a~'.' -~ Sztreptomicip.hez annyir;~. hogy nemcsak $Ztr~ptp-· 

. ~t,ci_n;~r~zi.~it~s . -törzsek, · h3(lem . 'sztreptorili.cin~igéhy~s 
\szJreplomi.cin jelenlétében jobban :tenyésző, vagy sz,repto
mlcin fáv.oll~tében egyálfalán nem Szaporodó)" törZsek Js· 

· keletkeznek. · · 
:.' .. :~ ~J:... s;;tr~v.tomicin ;_éppen úgymin! -a penicillin -·"al.1Ya

ppvenye.neK.; .a Streptomyces griseus~nak, csak .egyik .~Pti
.bief,i~u~ b.~t4$ú·.anyf\gcsereterrn~ke. A _.,táPtalájb8~ s~ánlgs · 

-~J!l~S: .reszbc:~~- ha~onl9 szerkezetü, . antil;>~otikus ('!nyag'?t .._is 
mut.attak k1. Ilyenek a manrwzid-s;tref)tomicin, oxi~itrepto
mtcm, dihid,rosztreptoinicin, aktidion, rizein stb. Ezek· közül 
fl. :kís~rő· a;nyagok -közül gyakorlati szempontból legfontos~ibb 
.~ JU3riJ.1Q~i.cl-sf:lréptomicill (,~Streptonjifcin-B'"); :mel-t a ·sztr~p
fp~cin .. gy_ártás s9rán · mintegy annak. rovás,ára kiseQb~· 
bagypbb·mennyiségben mindig'.keletkezik és rninthog:y·.a két 
.ve~yület tulájdons_ágai mfnd fizikai, min&kémiai szerilpoiltbOl · 
·h·asQnlók, azok elválaSztása nem. könnyü feladat. Miv~l J}édig 
-~ .mannqz.id-sztreptomicin ,hatása sokkal kisebb, az .elválasZ-· 

· _tás . alapossága a ;kés?- termék . minőSégét n3gymédékben 
befolyásolja. · · , · · 
·.. A legúj3bb m·egállapítások, szerint a lnannOzid-szt.reptO

.mi:cin 'a sztreptomicin·keletkeiés ~tmeneti térméké. A Sir . . 
. ... grise!f~. maga _,termeli azL az eniimet '.is, mely. fajlagosan 

bontja a ngujnóz- és a szomszédos N-metilglukózamin közöfti 
jllukpzidköté.<;t (lásd az I: képlete!).· · · 

Mint a sztreptorriicin képietén láthatjuk, a molektila 
egy szubsztituált ciklohexán-részre (sztreptidin) . és egy 
d~szaCharidára (sztreptobiozamin) .b.óntható. Az- utóbbi. egy· 
különleges metilpentózból, a sztreptózból, valamint egy 

·molei.<_u!a. N-rrietilglukóz~min.ból áll. A sztreptidin , -1,3~ · 
diguanido::...:2; ·4,'"5, 0-tet"raoxi-hexán. · · -

.. , . __ ,_,·.,-e-k .. .termeszetben .. ,sziriéri- előfOrduló" .. úgyneveiett :,,Gx,i-· · 
, sztreptqm,icin ~bban 'különbözik a sztreptomicintől, ·hogy 
,a:sztreptóz-rész me:til-csopoitja-helyén primér alkqhol-csppor.t 
Joglatja -eL .flár az _Qxisztreptomitin ..:..... mint .említettük·-:
a Str. griseus. táptalajSzűrletében is elöfofditi cSekéiY mennyi'
<~~~.er'i, . ~lsQ izb~n egy J ~pánQól. sz.árm?Zc4- :t,alajmiritáh91 

. kitenyésztett másik sztreptomices·z-faj, a Str* gríseocarneus . . 
14ptalajszűrletéből -izolálták~z . · , . · , · · 
: .. ·A dihidroSztreptorilicin kiseöb ·Inennyiség.ben klllönböző 
.sztreptoriticesz-Jajok anyagcseretermékeL 4öz0tt is előfordul, 

··ljJ_r:{Ulbr.dzfie'!~~kij N.- A. t~: G~!J.frin. E . .'I.: Szerves- gyógy
szeranyagok ·kemta]a ·(oroszúl), Goszhimizd~t Moszkva 
.!953. '515. old. · · ·. · ' · . ·' 

• , .. 2 Benedict, R. G., F" H. Stodola; O. L. S(Jl)twell, k·.M. 
Board, L. A. Lindenfel~r: Science (N. Y.), J]2, 77Al950). 

. ;l;!í6 

de 

letek 
ezektől 

. hatóbb. • 

Mint már ,említettük, sztr.ep.tomicinnel~~~~~~~ 
könnyebben alakulnak ki rezisztens törzsek,· 
sz-emben. Természetes. tehát, hogy számos· 
arra, hogy .. olyan származékokat ·állítsanak 
a .szt;epto?Iicinnel szemben rezisztenssé Vagy. ~~~~ké 
mtkroba torzsek ellert is hat~sosak. illetőJeg. a1 meg-
felelő antibiotikl.lS hatás .mellett kevésbé ·okozzák · 
törzsek kifejlődését. vagy amelyek ritkábbari okoznak rneHék~ 

.. tüneteket. _ : .' . :. . . · · 
. ~z előbbi ,követ.e}rnényt állftó~ag bizony9s mértékig ' 

teljesitik a sztreptomicin egyes középhosszú szénláncú, zsíf- . 
_savakkal (propionsav; kaPrilSav, undeCllSav ·stb:) álkototf 
sói f emenett toxicitásuk alig n3gyobb, tn{int az alapVég)rü
lete. 

~ sitrep~omicin ~zerk~eti képle:~e 

~H, 
NH, rNH 

HN·I . H NM 
N kH~-'"'H( 

H 

vo~· 
*H~~· 

H H . 

} ~~~~=~:~~n} l ·· .. ·} .. 
C.' N-oinetilglu- s;-~r~pt?-f~zt:ep_tomi,C_I_~ Mm:t:J.ozid: . . 
, kózam.in' btozamm . . sztrept?.l!l.lcil) 

D. Mannóz .· · 

. J egy zi/t.:: ·A rriaiy.noZi~=.szt~epiomiciiWen ·.az N -inéUigl u~óz- · 
a~m ~-?,al J_~t:;ett J-udroxi!J~ es~ m~n?ó~ sziptén *-gal jel~tt 
htdroxllJa "j{ozott kapcsolod!k (v1z k!lep'ése mellett) a manllóz 
a srlre'ptomicin-molekulához. · ·· · · · · ·· · ' 

~ dihidriJsztrep~Of!l;.i~~n_ el.ő~_lJ(t~sa során a + jelzésű· 
aldehtd csoport redukalo<hk :;~.lk;ohol csoporttá; · - -

Az oxis~trept_omfcin molekulájábari a: .§ jelzésű nietil-
cspportot oxunehl {-Cf!20H) · c~oport :he]yett~~ítL . " 

· 3 Klosa J.: ;A.~tibi~Uka, Verl~g ·Technik,· B.erlin, 
233. old. 

4 ·Weinstein W. -A.: ·J: Clin.· 
l([osa J.: An!ibiotika, 233, old. 

. általáno~~ hogy gy~}5:orlaÚ· .sz~nip~~{bó;_hiag)i6bb 
j~Í•m!őségre tettek volna 'szert. . , · ~ - ·. . . · 

penh::illill főként gram-poZitív mikróblik egy siűk 
csoportjára hatásös~ · a sztreptomicin hatástükfe-vagy ható
sugara szintén -meglebetösen c •• kicsi~y,;·,;bár egy-két ·gram
pozitív organizmus ·mellett (el.sősorban) . riéhány · grani
negatív mikróbára is hatása van. Ezért a penic;illin:csoport 
és a sztreptomicin-csoport t::igjait újabban együtt "kisható
sugarú antibiOtikumok" -nak is szekták· nevezni. . Té_rnlésze

-tesen .a,kisebb ,,hatósugái''' nagyobb ·fajlagosságn.a·k is ·nevez-
hető. · 

RŐAD.ÁS:OK 

,A Békés m.eg~~- Gyógys~rész SzakCs~por;t 
. Va eitladása-és a ,szakmai munkaközösség. · 

m.egál8kul6.sa . r .. 

.A· Békés 'megy~i<"Gy:ógysz~ész Szak~oport 'j{!Hus 2-~n 
tartotta tudOmányos előadássorozatának v~ :.ülését., V~la

. mennyi el9adó .ülésen~egy·olyan témakör kerúl"Ie14olgozásra, 
mely nem -tartozik szervesen .a gyógyszerész továbbképzésbe, 
.azonban a gyógyszerés-z . · kadársak érdeMőrléséhez :ig~q 
közel áll. ' · · • . · 

Az előadó üléseken Ínindig két ·-e.főadás harigzik dJ~ ·az 
egylk :előad~st,. mely fől~g ,kémiai V~JJ)atkozású ismereteket 
ölel fel, a Vállalat gyQgyszerészei; .vagy meghíVott "gyógy
szerész elöafiók .tartják, ·a· másik :előadás. h&tástaoi' :vónat
kozású, :rnely.et _'klinikus, vagy" gyakorló ri'rvósok ·tartanak: 

Igy került feldolgozásra a s~teránvázas vegyületek ismer
tetésével kapcsolafosan a szexuál~hormo1,1ok -hatá1?tana·; 
ai ·~mtituberku1otikumok -kémiája és ~a tástapa \·fi·: sZ:uUoll

_amidok··kémiája :és hatástana ;. az antibiotil~utnok kémiája 
és _hatástána és- végül most ·júliUS 2-ári' ·a ·SZéü8li\_fúfuóK 
kétiliá-ja ·és hatástana. · · . . 

A szedativumok és· altatószer,ek ·kém~~ját'á BrqtiJ.Ufál.
tól az Evipan-ig, mint meghívott előadó Végh Aííti;{l dr. 
tánszékvezető egyetemi · .ddcens ism~rtette_ a '1Wi.lgatQ~?g 
r~ndkíVüli érde1dő~ése me11ett. 'A ;m_éfbre gyögys:zer:~?fJll 
kívül n.agy számmal hallgfl:tták v~gig:az igfn érd.~k~S-.él~tiáSt 
·a· ~ék~~abai köru~ti orvosok_ és ~ ~.6:rhttz or'y:osai -is." Végl;t 

' Antal dr. közveHen és ~gySZefü · elöád4sniódjá_,,.~ fi·~enye1 
a legkompiikáltahb ·kémiai· szerkezeteket iS egy<'~~1fíV;é .és 
könnyen ~rthetqv~ t1,1<Jja. teifni,' ho;?:z~jáq~lt :;thlitiz, iiogy 
·a tudományos úlés ·valamennyi' részvéVője-::élmértyben· .és 
tud~sba·ti ·gaid~god\1'~ táVozzéH;._ AZ~ ~iöadó .. ;mirt~en ·tf.gyes 
IT)cmdatáb6l. érezni lehate:t~ . a~t a ~reni1\{hrü1i ·hlv-?t.á~zet-e-
1etet és odaadó -munkát, am~ly_az:áltaJa- ~r~zt~'t:r,gyógy
szerészi tp.v_ábbképző brOsúrák mihdégyikéből áia·d,' és.:~mely
n.ek ,eredménye ~ gyqgyszer.ésZf ·szakma ~hj-dO"tfláhyQs ·je1l~gé
nek -ki-dűfPboflt>ás'a ·éS .:a·, gy~gyszere.c,zek: s·z~alúll3i · :fu:dáSlitüik 
:nagymér:fék·ű·-etnélésé. · ·. · · ·. · .· . ,,.· .· ·'·· .. _ ,-

.,A ,legegYsEét'.Ub.b JJreidekt.Of B gy:fkiís· kapésolód~sÍI' hMan
·toinokol_l á,t cCsz·it:tte lész-~;evéllénül; ·y~zét~te; el :á" ;haUgátéSágó't 
a :barbitur·álokhoz:·riE ·vegy'ü!et~'CSOpórtQkon':be.Jül i$~~ml;élteiö 

. mó~szetekKe'l magyarázta ~eg· --a ~ -kűlönbS,éget ··~z: ':et!ol, -'és 
k-et0--for-inula·köiött. · Ez.eFJ.,keresttűl ~ál t ~érthetővé '8· készít
m~I}yclc s.avl jellege é$ az a_ sok ,inkQllJÍJatibiJis~:gy,Pgyszer

.rendelés, inelY.et :az. ·oni9sok :CS~k:.· a-· ·natáshíni-:;Jer-edrnényt 
:tart·vla.·-szem•előtt clkö\retnek.- .. -·'·'--·.: ~~ .,:·:· ... " 

· · Végűl a készítmények an·autikájftvanejei.te ,be -elő~dását, 
-melyben liangsúl:yozta .. az· ·olvadáspohtn~k ·.a-.-.k~~!tQJ._ény~l<: 
azóflös"itása t~d!ltetében. ·elfoglalt· szerepét. · · ·-'":·.·"" " 

, .. A szedaii'Vumok éS alfatószerek hatást.a:nát Papp- :János. 
dr. belgyógyász. fó'tir:vós ·:Ismertette -rendkív.ül szellem~én 
felépített ~eiőadMábari. BaPP: d,r.:-,_egybe.I_l )i9~zástól9ja.)s. v;olt 
Végh· dr.- ·előadásának. Érdemes feljegy.ez'ni ebből ·a·-·tjOZZá
s~ólásb61 azt, mely az,orv:osok kívár:tság~nak -adot.t ~ifej~zést . 
·A'7; orvosok érzik a gyQizyszer.rendelés -teréii hi-~nyoss,ágaikat 
-és. n~gy -szükségét érzik -a,nnak,:-hogy. :j_ly-en ·és· J:ia$0I110 elO
:adásokon ese~1-eg kézik-önyv · forfiájában -fe-lvjfágOslt-aná)<: 
öket ·egyes·-anya,gok kétniai <vise1kedéséró1: _ · · /. · · · 

· · 'A tud'qmányos elö-adásOk ·elhangZása után -ismertétésr.e 
, -került _ a ·Be~s. ,megget.. s.zaf!..f1J:d( Y!!~nikal?f!.?ö§~K- ~t;rje?l!lf?:, 
·mely a· me-gyé · tudományos· és -kutató munkára _ :all{rilih.3s 
·g:yógy{>zer~zeit ··fqgja .össze egy oly'an -muilk~köz6s~égbe, 

·.'· iTI:d'Y·'~a -szHkzyía- egyes~ gyákorlati -prnbJémáit·.:Iesz hiv:atva
;Jddolgozni. A 'szakmarmurikáközösség több ,.cSopótlból 'ál11 

Ct~~n;int. an~~iti~ai ~~~iai, gal{ml!Si k~mi3i,~ g~Ied~i te~~nplÓ;.- -. · 
. g1at es botamkm, vegul receptural csoporthoL Egy-i.~~o'prirt , 
5-6 tagból áll, vezetője az a- gyógyszerész, akit. cSoport· 
tagjai közül megválaszt A csoportvezetök ö együjtik 
a tf~ákat ·és ·negyedévenként megbeszélve csoportjaikkal 
kidolgoZzák azokat, amelyekre lehetőségük van. ~bben,_ 
a munkában munkahely lehet a szakfeh1gyelői és galériltsi 
laboratóriumon kíyül a legtávolabb eső gyógyszer-tár 'tára
asztala, vagy a gyógyszertárhoz tartozó kert. 

A szakrriai munkaközösségnek dokumentációs csoportja 
is van, mely a szakkönyvtárat kezeli, az egyes csopOftokat 
szakirodalomrnal ellátja, a V állálathoz ér:kező hazai és küJföldi 
szakirodalmat figyelemmel kíséri, és· azokat az egyeS .cSoportok 
részére kiadja. · 

A Békés megyei Gyógyszertár Vállalat s~l}mai vezetése 
nagy reményeket fűz a szakmai munkaközOsség Il,lűködésé
hez. A vidéki gyógyszerészeknek a tudományos mun.k~Q~ 
való bekapcsolásával olyan széles .alapokra helyezett mun.ka~ 
közösséget hozott létr.e, mely .,munkának ere_dménye · nem 
maradhat el. . ,. . . · 

Kívánatos volna, ha ~l\~ dicséretreméltó kezdeménye
zést a testvérvállalatok és '3 többi megyei szakcsoportok is 
követnék,, 

· A Bé_kés nWgyei gyógyszerészek 
szak~_ai munk~közössége 

. . 
A debreceni szakcsoport elhq.tározta, hogy az ~gyr~·iqb,Q,i~}l 

iparosodó, mind inkább gyárváro~sá váló Debre~n .forga.lfllfl~ 
életét néhány órára felcseréljük a "puszták és erdők nyugalmas 
csendjéveL Elhat.;íroztuk, hogy kivonulunk a_ -szaP!l4 ·termé~ .. 
szeibe s ott gyarapítjuk tudásunkat, ismere.t~i.n~-ett . otf 
folytatjuk tovább.képzésUnket. 

Kitűnő lehetőséget adott erre ~ 'K-ertimag _és,Gyógy-· 
növénytermelő Vállalat közelfekvő · kiSniicskei· gazdasága, 
rnelynek dolgozói nagy készséggel .és szívességgel rheghivtak 
bennünket erre a tanulmányi kirándulásra. Itt olyan·.gyógy
és ipari ·növényeket láthattunk, amelyekről haUottunk, olvils
tunk, amelyeknek szárított, por"ított .alkatrészei az. officioából 
jó ismerőseink, de akadtak közöttük olyanok is~ aníelyekkél 
a természetben most találkoztunk előSzör. Kinek Volt ·már 
része olyan ~csodás látványban, mint egy sok holdra ter4edö; 
éppen a virágzás pompájában levő piros gyűszüvirág~Sí!őnyeg? 
Aki látta, sohasem fogja elfelejteni t · . , . · 

Megismerkedtün'k a gyógynövénytermesztés, .álta_fában 
.a gyógynövények népgazdasági jelentőségével,- a gy~gy-· 
növénytermesztés ·történetével. Hallottunk Latb és Szkicsák 
kartársainkról, a gyógynövénytermelés úUörőiről, akii$: a 
mai nemzedéknek is megmutatták azon .utak egyikéf, ame
lyen. a falusi gyógyszerész elérheti a fokozott megDecsülést 
Ismereieket szereziünk a gyógynövénytermeszt~ módjáról, 
a -megfelelő talajról, művelésérői·és a hasznosítás különféle 
lehetőségeiről. 

Különös érdeklődési .keltett a kilencven holdra ..ter:jedö 
anyarozsterrpelés. Páter Balázs dr. adjunktus nagy. tudá
sával és dirlakfiai készségével e rövid idő alatt so~r~ tanított 
bennünket. Az anyarozs már régebben is export~jl9< -volt. 
Ez a kivitel azonban szoros .függvénye volt az időjárásnak'. 
Ha hűvös tavasz volt, ha az anyarozsgomba földre :hplloft 
szkleróciumai az áttclelés után nem kaptak megfelelő mel~et, 
Ilyenkor nem fejlődtek ki a tömlők, nem keletkeztek _spórák, 
amelyeket a szél vagy a ro:varok szhrókájukl(al, láb,aH4t~l 
a rozs kalászára juttattak volna. Tehát ha nem v:olt. anyarozs
gomba, nem volt kiVitel. Ez a köriilrnény tette szükségess.é 
olyan eljárás kidolgoz;3.sát, , amely az anyarOzs féjlődésé_t 
függetleníti az időjárástól. Békési Miklós Kossuth-.díj~s 

·. ·tudósunké az érdem, akinek eljárása a külföldet megelőzVe 
:lehetövé tette a rozskalász mesterséges fertőzését, s ezzel 
:(az anyarozstermés biztosí~ását. 

Az anyarozsgomba mesterséges fertöző anyagát a Phy
laxia készíti. kL ehhez szükséges alapanyagot Békési adja.· 
Békési több évtizedes tapasztalatával gond<;>san kiválogatja 
azokat a törzseket, amelyek hatóanyagban dúsak; s csak 
ezeket adja ki továbbtenyésztésre. A törzstenyés'zet elő
állítása céljából az anyarozs· egyik felét megviESgálja, a 
kitűnő minőségűnek talált másik részt feldarabolja 1 a~ar-
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agar. ·· kocs®.yába oltja, -amelyb-en. a. gomba .. micéliumót
fei_ületén pedig-(!idio~spórákat fejleszt. · : · · -_ ·' 

A ·-f~őzö. atJ-yag nagytömegű előállítása ezeknek a törZs.:: 
tenyésze k.nek · továbbszaporodásával iapos Kolle-édények
)len, tijrt nik. . · - , 

A'fe_rtőző fOlyadék úgy készül, hogy· az agat-agar kocso
nya felületén l~vö (penészes bevonathoz hasonló) spóra
releget lekapanák, finom szifákon átdörzsölik s .kellően 
hfgítj'ák. Kezdetben töményebb higítást használnak, .később 
~zon~_an, .?~O,~Y k~ze_le~il~ a rozs, virágzásária~ Jdejé,_ föko
~.al~san -htgitJak a fertozo_ f?.lyade~ot.,-~, fertóz~ siker~~.e~ 
feltetele", p:ogy abban az Idoben tortenJek, amtkor a rozs
kalászok Z,O~e l!r~g c;;ak fél!g hújt .ki a felsöleVél hO.yéÍyébői; 
de a kalasz · vuagzasa meg nem követk~zett be, · hanem 
hamarosan ~·vár:h<t~?· , Ar- J'!-.nyarozs~omb<J,_ _részér~ -ugyallis 
·a rozs porzaJa ts·Jo taptalaJ, s korai fertozes eseten arra az 

· am1kor a rozs virágzil<,- már .bőséges a mézharniat 
kél>ző;dé:s, amely a roVarok közvetítésével további· fertő-

, ·Jehetösé-get. !Ezt az ún. , má.sodlagos fertőződést · 

lp8 

m~ftékűnek tartottá~, de az újabb gyakOr
szerint - k~Jönösen az idejében Végzett 

után.:..____ ejt~zefl ·nagymértékű is 'lehet. 
fertőzést', k""Müzemi gazdálkodásnál ·ún. 

· gazdaságban , pedig :...:.... 
is - erre a. célra _Sferkesztett, 

. sz;erelt fertő?őgépet használnak. Ma 
fertőző gép áU. népgazdaságunk iendel

!dény al~tt negyven katasztrális 

. az utat; hogy .rniké~t lehel 
a testi és. lelki felüdüléssel' 
kerllltünk 'a mezögazdasági 
és: fa1it: k6zötti kap_csola~Ot. 

-P inezisi László 
főgyógjrsZerész, Debrecen 

C{ YÓ C{YS ZERESZTEC H N,"'''·' 
ROVATA 

A GYöGYSZEREK ELTART:ASA 

ll. 

·Változást élőidéZő 
komponense hathat 
figyelembe venni a 
járással 
mérni 
60% 

az 

sok ~áltozást idéz el& gyógyszeréinkb_en; --de,:~milál:több·válto~·-' 
záSt okoznak a· fény Iátflatatl.an részei,. az űn; 'ibolyántúli 
sugarak. J;:zek a sllgar~k nagy menn)iiségben vannak-jélen 
a s~gárzQ napfényben: és reduk~ló :tul!ijdonságaik ai·apján 
ok,o~~ak v~l!ozás.t. a zypgysze~5_ekben, a~i-'töb~hrife ·az·aify~g 
szmvaltozasaban is JelentkeZik. Helyt•len .,Ilyél]J<or· az az 
eljárás, hogy a Színében megváltozott anyagot-öSSzekeverjUk 
a "többivel. Az ilyen anyagot felhasználni nem· szabad/J 

·. A fény behatása ellen á g"yógysiereket sötét üvegheh -
tartjuk el. Erre a-c~Ira a legjobb a sötétzöld stíni,í; sok V3.s(:f.I) · 
sót :tartalmazó üveg. "ngysi:iTitén !).agyon· jqk- ~- triangánriai 
sötétbarrtára színeiett üvegek: ·Nem felelnek meg· azonban 
a célnak ·a-· kob-alttal· kék színűre -f-estett- ,üvegek-,' ·meFt ·ezék 
éppen a· káro;;; ibolYántúli" sui5arákat engedik át· nagy'mérték
ben. Az üvegek barOJtására iieii;l felel meg a_ különbözö színü 
sötét, átlátS~atlat'l "l'akkokkal 'Váló bemázolás; .meit ezáltal 
nehezebbé· Válik .az expédíció-és az iniple.á1ás; · ' ·--.: :. 

'Védekeihetül}k~ még ·úgy iS ~- fé~y káros bellafásá '(#ten, 
. hogy sötét h~lye)l; p). -teleajtós -szekrényben- tartjúk , el a 

fényériéketiy· gyógYs7~reket. -· . · -. · · 1 ~·- .• -: ~-' _ 

· · GyógyszerköhyVün~ egyeS· eset~Ubeii még ·a~ sotét: itveg-· 
ben való· tartással sem flég.;;zik:rp'eg. --Igy pl.·'az·.am'ylum 
nitrosum eserében rn:egkövet€1i,-hogY·aZ üveget sötét papitosöa 
csomagOlV'á · t,arlsuk ? bpmHis_ ··rríeg~k<.tdályc,Jiása végétt_.:-· _ 
- Viszof}t egyes -esetekben·~: fénYenergia- r'edU~áló túléljtloh
sá~átJws:málju~ fel a helyeli el~artás!a· Ilyen eaélék;f<Jr.~_úln~k 
elo a vas(II}sokat· tartalmazo ·gyogyszerek r-aktargz<.tsál!~L 
Ezeknél a. féiiyeitergi8 redUkáló ·sajátSága 3kadá1Yoz~á: ffi,eg, 
hogy a vas(ll)sók vás (HI)iókká oxidálóajanak lgyvil'ágos 
hely~n tartandó'~ a ferr. sulfurieum oxjidulatum. sir. hypo-· 
phosph. camp., sir. ferri jodati oxydulaU és sir.--ferrh:f.ilbráti 

· o~ydutali~' !;:teket szórt fényeri, tie. n~m tűző' napfény~n' 1art
j11k el. · '. ,, · · · · · · 

Tová~bi t~nyezö még a táróJO. bely ,ljgrsóklete., ami 
sok esetben okoz vált~zást gyógyszereink liat~n. Igy" 
pl. a kristályviz tartalinú vegyületek ·m,elegbéif elveszít
h~tik kristál&Víz' tartálm.~~ egy· résZiéj, .. ?1\lt. thár .adagolás. 
szf!mpontjábél se-!ll· közömbös .. úg.yszintéh "aZ étetes .v~y 
szeszes kivonatok rosszul záró dugó- esetében betömériyed· 
hetnek, ami ugyancsak nem ~iVáftatos. , _: , .:'. - o ,--., :; 

. · Gyógyszerkönyvünk 2,06. · esetb.en. írj~,. elő . az- ~.lt-artást 
hüy_ös helyen, esetl~g-. hűvös .. s.zektényJ)ell,_ ·vagy '8lil~ny 
hőmétsékleten:· A stobahömérséklet :· .20··-fok, hfiV:ös' ::heiy.:· 
a !5 fok alatti, ií' híítösze~FéÍíy pedig: a 0~5 fókig terjedő -
hőmérséJp.et. ' . . . .- . -·.· ... · ~ · -:·· 

Hűvö:;; l!ely által:áb.an- a pince~ mjg a 0-10·.- fol<;ig-, a' jég~. 
szekrény,- .Vagy .. ;;t~~_ el~~trQ:~9~-, h-«tös_z~r~ny; . hf?~~~séklete,. 

· A gy,9gysz-et:könyv néhány ember- és óUatgyógy.aS~ti. $z·ero~ 
bakteriol~iai készítményt ,:0--:-2-. .fokig tartat el, míg. a. t~,~bi 
széfUmot -tO .fok ·alatti,~ hötnér,sékleten. raktátoitatj;,t" .· : 

. ~:- ;fO~in~fQ~l}j4et: merjl ~_u~ha_d, a~acSónY .. hőJh~~sékle,ten 
tárolni, mivel hi4~gben· o14h3tatlan parafQn;riatuehi~~ 0:a-p:a:_ 

. kat a többie~töl elkülönífve-zárt szekrényben olymódon kell' 
eltartani, hogy a helyiségben levő egyéb anyagok 8. ke11etnetle"n 
bűzös szagot ne vegyék át. Ilymódon kell, tehát eltarta!li a 
bismuthum tribromphenilicum-ot, calcaria chlorata~t; jodum 
purum-ot, jodoformot, krezolt, paraldehidet, fenol t, valefiánae 
radix-ot, a kátrányokat, valamint külön szekrényben, ·esett~~~ 
fg~.t_égelyben az illóolajokat · . . 

( Folytaijuk) 

A Gyógyszervizsgáló Laboratórium 
,mun~aközössége · 

A szerkesztő útijegyzeteiből 
• 

Július_ 2-án ~ét · korszerűen berendezett és .felszerelt 
ga,lenusi .labpratóriummal lett gazdagabb az .or{5zág 'gy.Ogy.; 
szertár-hálózata. A siegedi laboratóriumot. már-múlt lapuDk
ban ism_ert~ttük, a békéscsabairól, Ragettli János- dr .. fögyógy
szer~z ott elhangzott előadása alapján, .most számolunk be. 

A szegedi-központot, az"átadás elött.álló laborratóriumot 
még ,az ünnepélyes. megnyitás- előtt meglátogatta .és meg-_ 
tekintette Román József dr. egészségügyi miniszter, Jl1eg
el.égedését .fejezte ki és. toyábbi sik_ereket kívánt a.gy;ógyszer .. 
tár-hál{izat és ezzel együtt ,a szecialista egészségü,gy fejlesZ
tésében. ' . _ - . 

Mind Szegeden, tJ:Iind Békéscsabán a~ Et],. Mh~szjérium. 
v,alamint a testvérv~llalatok képviselői je1enlétél?en. av-atták 
fel a laboratórhimokat,· Szegeden Farkas Sándor igazgató
,vázolta azokat, a nehézségeket, amelyeket le -kellett· küzde~ 
niük 'ahhoz, hogy ez az új létesítményük is. bekapcsolód
hasson a megyei' gyógyszerellátásba. O kérte fel az Eü. ~
Anyagellátási Iga~atósága igazgatóját, hogy galenusi lab-ora
tóriumukat adja át egésíségügyi rendeltet~ének. KiSs 
-Árpád. igazgató néhány egyszerű. keresetlen· szóval adta 
át ezt a va~óban korSzetü I~boratóril).mot a dv~gozóknak -
a_. még jobb gyógysz-erellátás érdekében, Után:a Swrr!-O.lányi~ 
Gyula dr.. főgyógyszerész úgy vezette végig a vendégeket: 
és· a megyei gyógyszerészeket az· új la;bqriltóri4tt:~On,, bqgy: 
közben minden m_unk::afolya_matot is- bsmutatl?tt. -" ' 

· Békéscsabán ·Paulovits Oyula igazgatő üdVözlő sz~:va~ 
után Ragef!li János dr. fögyógyszer~z ismertetése kOvet-· 
kezett, · majd a sregedihez hasonlóan, ugyan~ak ő ~'!gya
rázta-el és.mutatta-be .a galenusi I~boratóriurp_!eg:Y~.m!Jnka
folyamatait. Az ezt követő kultúrmüsor magas _színvonal~. -
rnéltó volt ehhez a kiváló létesítményhez. ' ' 

, dék "álik ki be)őle. - • . . . . · : ,, . . 
.Tiriktur.ákat 's'zintén· 'jobb szobahőmérs_éklet~n; ill. '.ól Y an 

h@mérsékleteri. tátolni, ··amilyenen készült ... " Ala~son~ ~:hőmér
sékleten ugyanis .egyes ·nehezen oldódó,;alkatrészek 'kivál-. 
h3tnak helőle. Ma'gasabh _hőmérsékleten pedig ·pái:-,Qlgás és 
lecSapódás. kövitReztébeii, a . felső rét~ "könnyen felhíguL 
Ezt ·neveZik át.keveredésnek. ,, · . . : .. '. · -.. : 

. A sz.:iksajtó képviselője a .szegedi, megnyitáson _neJU
volt jelen, ezéit főképp a békéscsabai belsöSéges, ·hváZi Ün"tlep-
séggel foglalkozik. Csak itt -láthattuk a közvetle» előkészüle!; 
kollektív munkáját, amelyben hálózati és vállalati _dolgozók

1 

lelkes segitőkészséggel vett~k részt. A gyógysz~rtárak 
áH amositásának első öt évét •dokumentáló kiállítás an·y<\kár:ó.l 
Iapunk más _helyén emlékezünk meg. · 

·A4.ken.őcsökböl. ·és.-szirU'p9khól a -Takfái"i .Készh~1-et htív:ös, 
helyen t.áioljúk,· külörtöSen nyáron, 'amikor az offi-cina h:ő'Plér
séklete. nem'·s?aOályozhaió. A ke"nöcsök·-a nagy meiég])en 
rriegolvadna:k, lágya_k~és·.puhák_-l~zne}r; a·-hatóanyag-1k~nhyen
az edény fenekéte tömörül,. --.· · · .: · .:~· ->.~::;~-.-.· 

Bűzös· anyago.k küJön f-iókOkban· _~vagy ·siekrén~en, 
egyéb anyagoktól ·.e_lkülönítve . t_árohmdók. '13{ízös -~y~gqk 
a. gyógyszerekbén nem okozríak 'sem·- kémiai; .sem :ha~stanJ 
változást; ellenbef.l a. közelükben:-:Ieyő anyagök .. átvés~ik 
a ·kellenietlen szagot, -am1_t a beteg"könn:yen megérez; .. és ·így 
kéh~lzei támadhatnák a gyógyszer.jósá·ga iránt.- .Mivél·még 

. az egyéb-ként kifogástalafiul elkészített' gyógysze-r-eselében 
is a rtlellék-íz nagyban ·befolyásolja a be.teg-.biialmát, 'f.ón't-os; 
hogy a · tárolásnál aZ ilyen zavaró, mellékkörüllhéhyekFe iS 

. figyetemme1 Itigyünk. ·Ezek, mint'. errílítettük, sem ·.kémiai, 
sem ·hatástani·"&zempGiltból-ninüSeiiek-károS ,haMssaLa gyógy .. 

- sierre, mégis- a beteg elsősorban ezen·;keresitUl"ítéit·meg' 
a -gyógyszer él;tékét. · · . 

' .Gyóg,ysZerkönjlviün.k, :vala-mint :_a -eaa-o_-2/l9'54:renGelet 
kimon4j:a, hogy ir jodoforitnOt,-·valamint ;egyéb b_~~G.s· anyago-. 

SüDY ERNö DR. 
i békéscs~bái 143-as gyógyszertárban dolgozik. Atriikoi 
meglátogattuk, éppen egy p~lula-massÚl. megfelelő mal-ak·~. 
siáláSán mtinkálkodott ... Azért jöttünk' be hozz~, -hogy 
minden sZeretetünkkel köszöntsük abból az alkalomból·;,-

. hogy Népköztársaságunk Einöl-d Tanácsa a Szocitúist:fi 
-Munkáért Erde,mérem, a Mí:lgyár-Szovjet Társaság p~dig 
G? arany koszorú$, kit4ntetést adománypzta szám<\r:a .. . :. 

......:. Az eÍsö kitüntetést valójában a pártmunkámért 
kaptam. 1919 óta párttag vagyOk~ .és, ez idö álatt UlegáHSan 
is sokat dolgo'ztam. SzemélyeS bar.ati visZonyban volt·am: 
Bartókkál és ma is igaz barátság f:íiz'·_Kqj.ály _Zoltárilioz.-. 
1913-b-an az ő művészi tanácsaik segítségével megalakítottani 
Békéscsabán az Auróra-kört. Már ekkor magyar "népdalokaf 

'< iktattam a műsorba. 1000-lODO gyerek részvételével 3·szm" 
~ rendeztem- éneklö-ifjúság hangversenyt. !t felszabadulás 
'után 1945-ben ·.a helybeli Közművelödési-ház, a könyvtár 
és a múzeum igazgatéla voltam, egészen 1949-ig, de fizetést 
nell} fogadtam eL 1945 Végén a párt megbídsából megal:a
kítottam· a MSZT-ot, és 1949-ig a Társaság vezetője voltam. 
Amirit a v.ezetös~g megállapftotta, közben ·kiváló munká.f 
végeztünk. Nem. ültünk az íróasztalnál, lianem kimentünk 
a gyárakba, váUalatokhoz,. ott tartothtn~ előadásokat és 
hangversenyeket. Központi előadó:. te:rmürtk: ahol 2 het-en--
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ag~r. , ~ocs@qr~~~r.: öltjai , amely~:en .. ~ gom_ba: .miéél.iurnój•; 
fel.uleten. pedig: t;~IdiO·.sporakat feJleszt. .- · - " 

· ~-.f~{iző-ap."yag nagytömegű előállítása ezeknek a törzS~ 
ten~.~-~~ ~nek · továbbszaporodásával lapos Kolle-edények· 
bep, .tort rk. · · · 

· -A:--f~rtp~6 fOly~dék ú~Y készül, hogy az agar·agar kocso~ 
ny~ •!elul elen J ey o (peneszes bevonathoz hasonló) • spóra- . 
reteget Iekapanak, fmom szifákon átdörzsölik s- .kellően 
hjgítlák. ·Kezdetbe~ tö~~yebb higítást használnak, késöbb 
~~pnb_an, .a~o.gy k~zele~t~ ·a rozs virágzásának ideje, föko· 
~,a't~san hJgitják a ferto~o folyadékot._ A fertőzés sikérének 
felt~tele·, ~ogy a?b~n az időben történjék, amikor a rOZs~ 
kala,szok z,o~e I?-:~ .c;;ak félig bújt ki a felsOleVél hüvélyébó1, 
de a kalasz ~nrag~asa még nem követk~zett be, ·.hanem 
hamarosan ,_vm:h~~?· , A+ ~pyarozsgomba részére' -ugyatliS 
-~ ~f:?ZS po~zoJa 1s ]O taptalaJ, s korai fertőzés esetén atra.az 
td,or~:,· ~m1ko~ a rozS virágzik, már .bőséges a mézharmat 
k~pzodes, _amely a roVarok· közvetítésével tOvábbi· fedő· 
z:sre. a_d lehetősége~. ,Ezt az ún .. másodiagos fertőZődés! 
rel{ebben csekély mért~kűnek t~!~?t!ák, de az ~jabb gy~kor
lah tapasztalatok szennt - ku_!onosen az idejében, Végzett 
~ester_ség~s f~r!őz.és ut~~,- ~.zen nagymértékű ls ·lehet. 

·-. _A szantofo!dt. fertozest~ klS!-fzemi gazdálkodásnál :ún. 
ol!olapok~~l :regz~k, . nagy~zemt gazdaságban ,pedig :
mm~· amtlyen a )nsmtcsket ts - erre a. célra szerkesztett 
gu}Dtkerek~ ·~tn,lkü?rra .. s~relt fert~őgépet haszrlálnak. Ai:~ 
mar, t;tegfelelo szám fl fertőző gép álf népgazdaságunk fendel
kez~er~. E~.Y gép ·a fertőzési idény alatt negyven katasztrális 
holdnyt- 'teruletet fertőz.-_·_ · · . · . .·, _ , 
, . -. ~~ fertőzőgép I~r:yege a .szúi"óhenger, amelyen SürÚn 
al~<!. titk va~~~~· A.ge~ mozgás~-közbr;_n előbb a tükr(!_j'ut
t.a~J!l, _,a, fertozo, folyadeko~. a~tan a fuk végigszurkálják" a
:c;z.sk~lasz9~~t es ~z anyaro~s-go~ba. spóráit a virágok helse. 
?~~-e · ~utt~t_1ak. A r~zs tetmf)je 'ilyep.kor még nagyon: kicSi, 
. (J~· e_lé~~II?,o.)!a a tu~ a P?TZó~a,t ~zúrják meg, Inert az-eze
ken ktfe]lodo gomba attened a terrnőre is. · · · · · ·: ·. 
-, ··A: fertőzéstöLszámított négy"-hat· héten belül.a f~rtő~ött 

) -.~a~ász?k-~arf k~!~j!ődik ~z _ anyározsgomba· szkteróciurrta_:· ~-
. _-. --~-;~rog ~yu]tese .eddtg traktorra S?:erelt géppel· törté,nt.: 
-"\ :;ltisrnn:Sket ~-gazdasagban, azonban -:-· erre. a célra rnódo~ 
:sd_otp_ --~óf?~a]nrtal, -. jelenlétünkben kisérleti _enyarois
_ar~tast vege~tek;.A ~al.~'!lkozóbb szellemű kartáfsak. Ad'-
maszt_ak a kmp.baJn · teteJere, s onnan Hgyélték e Csodálátos 
mas_in~ :m4n~~ját,, mi pedig akik á gép után kullÜgtunk, 
nagy. ehsmere5:sel. 'allapd~ttu~ meg,· hogy .a gép nyomáb.~n 
,egyE1tlen. egy elhullott, anyarozs szem- sem volt 'található 
S~e?Jlélte}őleg zyőz?dtünk meg a · mezőgazdas~ -géP.fsí~ 
teserye~. -~~ !l_ mt':~les te_chnológiáj~nak fejlődéséről. . Foko· 
Z{lt()?an tamadt ~el berin:unk, ·a szfikségesség érzete, hOgy ·ez 
a. foly~_rr1:at ~-- mt szakm,ápkb.~n _is ,·erős J~ndületet ny,erjery, 
., . Pt;ter. a_dJun~tus _fen h eloa_dasaban foglaUwzoti. a -Digi· 
~cil~s_ pw:purea e!j·/Jtgitalis lWJ..aia, ~e;m.esztéSével,.is. Meg
mu~atta az egyeves gyenge palantakat · és a másod€veS 
vi!á~ó. ~!ő,s törz~eket..' Láttuk a sárga" sziroritleveleiver riiésZ· 
sz1re VI_rtto Calt!nduJa officinalis-t,- a haJalmas. táblákbáir 

-termelt- Jl;!et;tha ,piperitá-t, , melynek illóo1ajáL kÖzvetlen ül 
anvers nqvenyboJ·, a gazd_as_<~g párolj~t le, .a CG.rthamus_ · tiné· 

. a. Sal_vta of~icinalis-t és. még igen sok inás gyógy. 

· utat, hogy miként lehét 
a testi és. lelki felüdútésset· 
ke~ülJpnk a_ ffiezőgazdasági 
és- fal? közötti k3pcsolatot. 

Pinczési László·-
-főgyóg)rszerész, Debrecen 

q Y óC{YS Z ER ESZTE C H Nl K.l..li'•( .. }, 
. . ROVATA 

A GYöGYSZEREK ELTARTASA 

II. 

Változást- id~z ,el<i ~ó~~zer~irik~:e~~-:Je~an~at: t·Öbb:-vá~to; 
okozna~ a feny lathatatl.ai_I reszei,· az ún. ibolyántúli 

s!lgar·a.k. ~~'~;:ze~. ~~ sílga~~~ nagy n;e;myis,égben vannak }élen 
a st;tgarzo, nap!enyben €S reduk,alq tul.aj_donságaik alapján 
oko~nak valtozaS;t a-gy0gyszerékbeii,"3ini:'többhyiié az anyag' 

. színvál!ozásában is jelentk~Z'ik, Helytelen ilyel)koc az az 
elj_ár_ás, _hogy. a Sz!~ében megváltozott any31gOt ö~sZekeverjúk 
a tob bt vel. Az tlyen anyagat felhasználni nem ,_ szabadit 

A GYOO:YSZERtÉSZ. 

kal a !öbbiel«öl "elkülönifve·zár! szekrényben ólymó~im kell" 
el,~a:.tani, hogya hel)riségb;n levő egyéb anyagqk a kellemetlen ' 
b?zos szagot ne vegyék at. Ilymódon kell tehát eltartani a 
btsmuthu~ tribromphenilicum·ot, calcaria Chlorata·l, jedtim 
pur~m~ot, Jodoformot, krezolt, paral~ehidet, fenolt, valeriánae 
rad~x·ot, a kátrányokat, va~amint külön szekrényben, eseueg-
fgttege}yben az illóolajokaL : . . 

(Folytatj uk) 

A Gyógyszervizsgálá: Labor[Jióri~m 
"munkaközössége · 

A szerkesztő útijegyzeteiből 
• 

·. A féq.y behatása ellén a ·gyógysZereket sötét'·üVegben -
t~rt_juk el Erre ~célra'! legj~bb~ a sötétzöl~ _s~Zínij; s~k ~ils(I,'I) · 
s~t; tartal!fl;azÓ ,uveg. ~~ysztn~en f!-agyon ".JQk ~. D:I8ngánnal 
sotetbarnara szmezett uvegek Nem felelnek rneg:.a.zonbmT 
a célnak.· ~· kób-al t-t·al-1<:ék · -s~ínűt:e :festett, ,üveg~k,: meFt · ezék 
éppen a· káros ibolyántúli sugarakat engedils: át-nagy:mérték· 
ben. Ai üvegek batnitá.sára i'iem felel meg a különböző színfi 
sötét, átlátSzatlaó ,la_kkokkal ·váló berriázeíás, ·:inert ·.ezáltal 
nehetebbé Válik .az expedíció'-'és ·az inipleá1ás; · · : , ;fúlius 2·án h:ét korszerűen berendezett és felszetelt 

' Védekez~t_ülJ-k~.még úgy,is ·a fé1;1y kiirás belfáfás3.--enen , g.aJenusi laboratóriummal lett gazdagabb az or-szág gy_ogy .. -
. h?gY, ?~tét_ hely.~jt, _ p~ .. tel_~ajtós ·:s~ekrény-ben ·tartjUK -ei-~ szertár·hálózata. A szegedi laboratóriumot_ már' nlúlt lapunk·. 

fef!yet"zekeny · gyogyszereket. ,, ~ · · 
1 

· . , -: ". ban Ismertettük. a békéscsab airól, Ragettli J á~os dr. fQgyógy-
Gyó~~szer~önyVünh: egy6·-esél~ltben ·még A sötét üVeg~ szert;Sz ott elhangzott előadása alapján, ,p10st számolunk be. 

ben valo··tartassal sem fle~zik', tp~. Igy pl. 'az·-.amyltml A szegeQi-központot, az)l.tadás előtt álló laboratóriumot 
nitrosuf!1 eséfébenmegköve~eli;hogy.aZ.'üveget-sötétpápirbsÖa mé~ az ünnee_Hyes. megnyitás előtt meglátogattit '_és meg-: 
csomago~v~ t.arlsuk .a bomlás, rrieg;:tk~dályozása ·végett.:" ; · te~mt:tt,e R_omán. .-~?zsef ;Jr .. eqészségügy§ ,mtniszte~, meg
-. ; Yis~op.t;~gyes_ esete~ben· t,r fén)~ne~gia_ red_~kálP·hila]dori:. elegedeset, f~Jezte ~~ es, toyabb1 stk_ereket kivant a-gyogyszer

sagatNasznaliUk f~l a helye&, eltartasra. Ilyen eséték'f"0rdulnak t~r:hál{izat és.ezzel efiyütt a szo~ialista egészségügy fejlesi-
elő a: vas(fl)sókat ta,:ttalmazó gy.Ogfszerek -r:aK-t'áróz~SánáL teseben. · · 
Ez~knél a férly~~~rg~~ réduk,á~~,~ajá_tiága .a~B:d~lyoZ~a~mig;; . Mind Szegeden, mind Békéscsabán az Eü. Minisztérium;: 
hogy a vas(II)sok vas (IH)sókka oxtdálódJariak:· Igy viMgos valamint a testvérváflal~tok képviselői jelenlétéhefl, av.atták 
hely~n tartandó'' a ferr. suUurieum oxjrduJatUm, ··sir: ~hyp9..:- feJ a laboratóri-pmok~t, _Szegeden Farkas Sándor igazgah~ 
phosph. ·com p., sir. ferri j oda ti oxydulati· és sir ... férri c'hlbrati· _va:olta azokat, a nehezsegeket, amelyek~t .le. k-ellett· küzde· 

· ~;qtyduliafi.~·~zeket szórt·fén)ien;.de.n~m tiiDS"nápfényentart: niuk ·ahhoz, hogy ez az új létesítményük is. bekaptsolód· 
JUk el. ' , -~·:· · · . · ·,c'.- • •. · •• , :- hasson a megyei gyógyszerellátásha. ű kérte fel az Eü._'M . 

To_vál;lbi té!lyező még ~ táróJó~.hel,r,-)1~fsék1ete ami Anyagellátási Igazgiltós3ga igazgatóját, hogy galenusi labofa-
sok eset~en, ok?z Vált9~á~t gfóeyszereihk,:.!Jat.'~h~-JgY' tóriumukat adja át egésZségügyi rendeltetésének., Kiss 
pl. a knstalyvtz tartalmu vegyoletek .melegben- ·elveszít- · -Árpád igazgató néhány egysz-erű, keresetlen- ~zóval ,adta 
hetik kristálfy,Vfz' :rartalmp.~ eiD: ·res~ét,, amLrhár adagolás , át ezt a vaJóban korszerü l~boratóriumot a dolgozóknak --:
szempontjából -sem- közömbös. ·~Úgyszi:titéh ~áZ. éteres vagy a. még jobb gyógyszerellátás érdekében. Után3. Szomoláni;i. 
szeszes kivonatok rosszuL záró dugó· esetében betömériyed- <fyula ·dr. főgyógyszerész úgy veretie végig a veiidégeket· 
hetpek, ami ugyancsak nem 1\ív:áUatos; · . ~.: , ,.' _ ·, -' .: ~: a meg~ei gyógyszerészeket az: új la:boratóri4mon,: hqgy: 

Gyógyszetk(lny.vünk, 2Q6_- eselQ_en. írj:éJ.,. elő .-az- e.Uartást kozben romden- niun~afolya_matot is- bemutat-ott. - ! , • 

~~v.ös ~~lyen, esetlyg, hfívös ~s,zektényb.eh.~_ v3gy 'alá.(;Sóny Békéscsabán :Paulovits Gyula igazgat() üdV.özÍő szavif 
- lioméí'~ekleten: A stobahöhi~rséklet :_-~20-. fOk~ . hűVös· ::hely :: utá'n Ragettli János -dr. főgyógyszeré&z ismertetése kűvet~

a · 15 fo~~ alatti,_" 8, hűtőszeli;r;ény ped~g_: a 0..;_5 fekjg' f~rjedö k~zett, · !flajd a Szegedihez has~nlóan, U§!~an~ak, Ő ~~gy,a
hőmér&éJde!. · · · · · ' r azt a el es· mulal(a be a galenusrlaboratonum· egyes munka, 

Híiv.ös hely általáb.an a pinCe, ~!g. a. o.:_·lO:.Jokig· a Jei- folyamatait. Az ezt követő- kultúrmüsor magas szífiVonala 
szekrény,- Vagy az: el~ldr~os, hűtőszekrény )lőmérséklete. 1_11éltó volt_ eh~ez a kiváló ~étesítménybez. , · , · - -' 

· A gyógysz-eT<könyv néhá,iiy -ember- -é_s óllalgyóg'yászeti- széi-0~ ~ szaks~]tó -két_JviselQje a _,szegedi m~gnyitáson .nem 
hakteriol~güli kés_zítményt, 0-2- fokig tartat. eh 'míg 'a többi. volt Jelen, ezett fó'képp a békéscsabar fielsőséges, háZi ünllép·· 
szérumo.t W, fok alalit homérsekielen raktátoita!ja' .• · · séggel !oglalkoz!~: Csak itt lálha!l;tk a ~özv~tlep előkészüle~ 
·, ~; :fqr.~al.d~}1i4et· _ne~ ~z~b.a"d- alacsony .. hőJh~fSékl~teq kQllekttv munkaJat, amelyben halozab es vallalati dolgozók 

tarolnt-. mtve1,:ht4~gben oldhatathm paraiO-friialtlehid cS"apa· l,elkes ,s~gítőkészséggel vett~k részt. A gy-ógysz~rtárak 
d;lék válik ki_'be_li!)le.:· ' , '·, aliamosltásának első öt évét•dokumentáló·kiállítás any-&gá[.ól. 

. r· kt 'k t . . t"'• .• bb h - ' ' .•" lapunk más helyen emlékezünk meg. . 
- m ura á· sZin en JO _ szoba ömérséklefen, oiJL 'ól )ran 

SüDY ERNÖ DR . hőmérsékleteli -tátolni, 'amilyenen- készült~-'· AlaéSonw Jlőmér· 
sékleten •. ugyanis egyes >nebezen oldódó,-;alkatr.észek 'kivál·· 
hatnak helőle. Magasabb.- hőmérsékleten pedig,:páfoigás és .a. b~kéScsabai ~43·as gyógJ~szert'árban dolgozik. Am1kqt
tecsapód-á~: k~vetkezt~b,en, .a .felső réteg -kö~yen ·felhíguL m_~g!~!ogatt1:1k, ~ eppen egy pllula·massza ,megfelelő malak
Ezt··neveztk atkeveredesnek. ,_ · . . }-- .- ~ -. . · szala~an munkálkodott ... Azért jöttünk· be hozzá, "hOgy 

A.kenőcsökhöl és.:szirupgkból a.íaktárLkészle1et'hűvös minden sieretetünkkel köszöntsük abból az ai·kilombóV 
helyen tároljuk,'különösen ·nyáron, amikor az offiCina 'hömér- . hogy Népköztársaságunk Elnöki· Tanácsa a Szocialist~ 
s~klete nem··S?:a6ályozhátó. A kenöcsök a nag:ftn~iég:tJen. -Munkáért Erde,mérem, a Mpgyar~Szovj-et Társaság p~dig 
rnegolvad_nako lágyak'és'-puhák, lésznek ··a -hatóany-ag >könhyerr ~ arany koszorús: kitü_ntetést adományozta szám~·a ... ·. -
az edény.fefiekére,tömöfill.-- ~ · '· · -· , · ,.,,.,::·--·· - -Az első kitüntetést valójában a pártmunkámért 

Bűzös. :anyagOk' -küJön fiókOk-ban .. va"gy ·szekt"énj7ben,. ~aptam. 1919 ~ta párttag vagyOk~ ·é<; ez idű :Uatt illegáliSano 
egyéb anyagok~ól.· ·,e,lkülünít·v:e . t!irol•aildók .. Bűzö~ ~o/<igt;lk ts sok·at. dolgoztam. SzemélyeS~ bar-áti visZonyban voltam 
a,·gyógyszere.kb~n -ileJ}l okoznak>sem- kémiai; sem hatástani · Bartókkal és má- is igaz barátság fűz·· Kqdály _Zoltánhoz. 
v~lt.ozást; ellenbe~}- a k6zelü~ben- :1eyő ·anyagok- átvés~ik 1913-~an az ő művészi tanácsaik segítségével meg.alaküottam· 
a ~kellet?eí]en -szag()t;·amit a· beteg:könn:yen megére_Z; -éS így Békéscsabán az Auróra-kört. Már ekkor magirar ·nép dalokat 
ketelyet tamadhatnak a gy6gyszer.jó-sága iránt.- Mivef'még '; iktattam a müsorba~ 1000-lODO gyerek részvételével 3-szor

. az egyébként kifogástal~nul elkészített' gyógyszer ·esetében \ ret;de~tem éne_klő~ifjúság hangversenyt. ~ felszabadulás 
is a rnellék·íz nagyban befolyásolja a be.teg biz~lmáf,'f.cintos,- '~tan 1~4~·be~ a hel~~eli Közműve_lödésí·ház, a könyvtár 
~ogy a tárolá~ná! áz ilyen zavaró.mel1~kkörülri1ényekre iS es a muzeum_tgazgato.la voltam, egesz-en I949·ig, de fizetést 
figyelemmel legyunk. ·Ezek, mint említettük 'sem "kérriiai neD) fogadtam el. 1945 Végén a párt megbízksából megalá:·, 
sem hatás~~ni·s~ffipe!ltból-.niflcslulék-károS.haÜssal;ágyógy: kítOttath a MSZT·ot, és l949.:ig a Társaság vezetője voltam. 
szerr~, rnegis;a~ b~t-eg elsősorball ezen·-:ke_r~ifiiJ ít:élt,'meg Amint a vezetőség megállapította, közben ·kiváló rriunkáf 
a gyo_gyszer ertékeL . ·, ' , · · .. ' '· végeztüri.k. Nem ültünk az íróaszt ainál, hanem kimentünk 
. '.Gyc?:g:ysZerk9nyv;üqk,_ 'v_alamint -.a "836D:--2/I954: renGeid a gyárakba, váll'a1atokhoz, ott tartottun~ előadásokat. éS 

knnondg:a,, hogy a. JOdofor.mot, valamint i egyéb b:~iZ~s- anyagO· hangversenyeket. Központi előadó:. term ünk,, ahol 2 beten.:. 
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ként előáélá.sÖ_k:~t~-,_:··hangVerseny~két-;X;~n'de~tünk; 
telve volt, (őképp. munkás-paraszt:hallgatósággal. 

- Es~~ gy<Sgysz€ré$Zet{ :·; :_ . 
-::-::-- Szereiem a pályámat1 ·mert_ hozzákapcsol.az élethez-: 

~~ite:ni' az embereken r ' -- ' . . - . ' 
. Südy~ Ernő éitven éVvel ezelőtt szerezte meg f5Y6?:Y~ · 

szerészi diplomáját. 

A BÉKfiS .MEGYEI GYóGYSZERTARAKAT 

. __ főképp az újakat ~- á. nagy" ·ablakok, a SZélesre tárható 

ajtók és a rengeteg virág jellemzik, ·a·legkorszerűbb követei- a ~·~j~~i~~~~:~C~~[~~~::~ m~nyek . megvalósítása mellett. Közben . lépten-nyórn'On . az út és a !elvi!<ágco~ít~.:·· 
találkozunk olyan- m"egoldások alkahnazásával, . amelyek eszmecserére ... Ez a 
orsZágo~ _ szábványként ·is -szereP"elhetnének. Ilyl:!n a bé_kési 1952-ben még olyan 
14/11-es .gqógyszertá[_ va.Srácsos_ bejárata. Ezt -a patikát sürgősebben helyezzék 
egy évvel_ ezelőtt- korszerűsítették, de úgy, hogy az egész · lakó~zobában .zsúfolódott 
P?dozatot _is_ f~l kellett emelni kb. fél- méterrel-: ~-.--HetiPiaC'- mat ·bonyolított- te ... -~- Most büszH:~n 
vol~·.éppen Békéseti,'·-és a fehér_ bútorzatü,: világos; -t~gas_. szert-áron; a lakáson,'keriefl.- Azt molldja 
offkinában úgy álltak sorban a gyógy$zerre vára_kozók, megcsinált, amit csak <kívánt, és ennél 
min~.--- Budapesten a 106-os ·_gyógyszertárban. 11'atalmas szebbet és jo[lbat. A_ -tárával 
~~ridalló;- _Az ablak alatt pa: d, ··előtte_ asztal, a . bejárattal és -b~lra, _a. fal mellett, Végighúzpdó 
szenlben~ a Gellérthegyi ·szabadság-szobor· p*lmát -.tartó- és iit. is sok ·virág. A 
ti~_aJ~:kja,- -a- béke· harcos- megőrzesének jelképe.- 'A külön bútort,,szekrén_y.t-beépítettek. 
gyógyszerkészítőben van· a vizsgáló-sarokés-egy asztal- _az szekrény,. de itt van az 
admi_nisztráció elvégzésére is. A két ülö-tára· köz'ül- -az. szolgáló íróasztal és · 
egYiknél_ i4. ·_R-agettl_i. János fiatalés leiidülettel vész-: részt Itt _látjuk a vezető 
a --~elipiaC __ rtiagisztrális -forgalmának lebonyolításában,_ ő .is racionális elosztására. 
50·· évyel · ézelőtt kapta nieg gyógyszerészi okiével ét.,, _ _Id.-- megvalósítottak; _ami a 
Rageuu ·a.:b~kési patika: vizsgálö-gyógysz;erésze'is. A-vizsg~ló feltételeit biztosítja ·-· . _ _ 
·a#lallal Szé'mben lézárhatQ ·redőnyős szekrényben· állnak Még van- néhány Útp. a_ -Békés megyei · útij~gyze!eüriben,-. 
aJ{~Íns'zerék, de úgy,' hogy aki vizsgál, az ülő helyzetben: . de ezeket a mrógysz~rtárak ötéves államosításával kapcsolat:-_!. 
miúi;lert anYaghoz-és esZközhöz J:löziáférhet: _Érdemes -végjg~ ban w:er~t~fm .. _-.felhasználni.· · 
l_kp~zni ·a -gyógyszertár· vizsgálati naplóját·, amelyben min·drm 
gyóg'ys;[;ét _ellenőrZését id. _R agetUi ·kézjegye hitelesíti. 'oŰlve· . 
d_ölgoz~ak a gyógyszerészek -és a ·technikák is._- Még_. a ·Iegidő
·$epJ:rlqilftársak is- megszokt-ák és megszerették az ülő ·munka
n~ly~t -·A--_:bé_késcSabai _l_{özponti gyógyszertár_ görd-~lő_,_ sZéké
,'!h~ggyőZte:~ _Békés megyeieket, hogy a- gyógyszerészek }Jem 
-~i<:fe_genk~c}n~k ·a-ttpl-,·_ "hogy -_.kevesebbe fáradsá_ggal·-minél---Jöbb 
~ ·jQP}J 'm'un~át _végezhessenek;. Még a legKisebb_ gyógysZer 2_', 
tárban is·_ megteremtették a· lehetőséget arra,- hogy: az: állú
t~rás.-'-gyógyszerés~- i_s ülve végezhesserr :egy~ munkafolyama~· 
tok&U•W t4/H-éS·• békési gyógyszertárnak Kovács.•!Stvan 
a:--vezetöje. 

MfG.HAROM GVOOYSZERTARBAN . 

J?Tluflk";-_éS: mip.d·-~ a -hái-~trtba~ ÍátÚmk olyan m~gó)_dás~kat, 
afh~lYek~a- szaksajtó. nyilvánossága elé kívánkoznak, A~ szeg
ha?11Jf _79·es paiikának Szász_ Károlyné a vezetője. A- hosszú 

.-_t.Maasztalnak-_a--közepe szabad," a kéf -Végén két bekeretezett-
tejüveg munkasai"ok- a ,-gyógyszerésZ és a "technika·.részéré. 

--A_ megye 6 .villanydesztillátora közül-egyet ·ez a gyógys~ertár 
kapott. Büszkék -az- ablakrács kígyós-ampolnás- kiképzéSére~ 
alJ-lelyet ~é_t -~Vvel ezelőtt csináltak. Igaz. hogy_~ n€\:JTI :olyan 
tökél~tes; sz-inte_ művészi .mtmka. mint a budapesti kovácsol~ 
vasr'ácsok, de amint ők, mondják, ez a. kis szeghalfi1i,-_. igérly~ 
~eléqn~k látszó -~ezdeményezés is hözfájárulhato_tt .aZ. or&z~
g~_: :'tapa~~talatcs_~~~ ·_ k~f~jl:f5_déséhez.· 

;{FOZESGYA:RM~TI 76'0$ (JYöGYSZERTÁR 

teu~en_-új- éPm_etbe és -h~IyiSégbe köÚö~Ú. A régi- rosk~doió 
vályogházat földig le kellett rombolni. (Sok ilyen esettel 
találko~unk a ·gyógyszertárak korszerU fejlesztése- közbe_n;) 
Egy évvel ezelőtt nyílt meg. Egy nagyon lelkes, kitűnőerr 
képzett gyógy$Zerész ·:-- Kéttag .. Gizella --a vezetője. -AZ offiti'iiá.: 
ban··a két leválasztot-LtáránáL 2· gyógyszerész· és 1 techni_ka 
dolgozik. Szemb'en ·hosszú, ·fehérre _feStett -iap ad húzóc;li-k 
végig -a fal mentén-és- az ablak alatt. Nagy ablakok, világos
ság és igen sok Virág. A -vezető: legszívesebben ·látOgatott 
munkahelye -az analitikai- laboratórium. Amint Telkessy .. dr. 
sza_kfelügyelö m01;dj~, miridenf· megviz$gá1,- még a jódtínk .. 
turát-is betitrálja.:Egyik .legaktívabb tagja- annak a szakinai 
munkaközösségnek, amely a Békés rnegyei szakcsOp-ort 
keretébe_n inost alakult meg,- és -már. Ineg is kezdte tudomá .. 
nyoS _és gyakorlati müködéSét. , 
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·szAKMAI HIRADÓ 

A 
vetítésébőllátni lehet 
kart áth_atja· működése-

gyógyszerészi kar neh~-z~,~~:~~~y~i~~~~~~:i~~i~ r~~}~~:~;/ végez~ eljött az ideje .,~ 
kar megkap ja azt az 

A _ közelmúltban Budapesten Orvosf t~;~t·~::tn~:t/1é;~; : 
zatos munkájukért, most a:gyógyszerészi'.kar 
elismerésére várUnk. -

Továbbiakban· az- egészs-égügyi \~:~é!:;!~g~~~~i~:~ 
kozik az orvosok, gyógyszerészek közös, k 
folytátott munkájával._HangsúlyozZa, 'hogy nem 
zelni ·egéSzséges, . jó. ·.közegészSégügY-i -mimkát anélkül, 
a legfontosah-b k~t -köz:egészségügyi dolgozó '~'.-az· orvos, 
a gyógyszerész - ne a· közös 'munka eredményéért -fáradoz:. 
zanak. :-Köz(j_s munkán~- eredinényt:!SSégét-:csak · 
hafjuk. ha rnlnükét reteg megismeri azokat a 
amelyek a másik munkájáhan meghúzódnak .. 

_a bírálatoknak is ,...,...... amelyek elhangzanak ~ 
kell lenniök,, amelyek a munkát 'megjavítják-, 
lehetnek sohasem támadó- -célzat úak. - . 

Nagy--örömrnel tölt-el.:_ mondjit azegéSzségügyi ositály 
vezetője -, hogy a· gyógyszerészi_ kat megbecsülése egyre· 
növekszik, egyben kfvánságát tolniácsalja ·a_ -Gyógyszertár 
Vállalat igazgató jának~ ·hogy legalább -a- helyi ,sajtóval- -qegye_" 
fel az érintkezést és olyan. anyagot_ bocsásson a sajtó rendel-: 
kezésére, amely tükrözi a gyógyszerészi .ktzr eddigi küzdelmét · 
és a munka .eddigi_,_.eredméliyességét.- Hangsúlyozza,. ., ,. 
gyógyszerészi kar erkölcsi elismerése 'után be kell következnie 
a gyógyszerészi- kar anyagi ·elismerésének is. Meg 
győZődve róla - mondja -a- továbbia-kban -_,hogy 
megye. gyógyszerészi kara eddigi eredményes :.l n.unlkáia .. 

fögj~ -'kaphl azt aZ:disinéí-éSt, 

pedig hogy 
az elbizakodottságra, és 
úgy·· folytassák;- hOgy 
szülessenek. ___ .. -. ··---- ...... _ 

GyógyszeréSzeink' sohase· felejtsék el, hogy bennunKet 
nem'·a ·számOk vezetnek, -hanem-jó munkát kíváfiunk adni 
azoknak a' ,_dolgozó családoknak, ·akiknek- egészsége ·mgg 
·tŐlünk; 

MAR. BIZONYOS HIVATASTUDÁTTAL. 
'INDULOKTOVABB' 
:_ · ·tpp~ .. azn~P J~'jezte. _he~--j~les ered.mfnnye(-_egyeiemi 
tanulmányait~ ... és -már. indulásra készen~ ~U ott,: h~g)( -:·mint 

.- állaiuvizsgáS gyógyszerész megke,zdje_ működését .a· .kaposvári 
kói-házi .gyó_gysz.ertárban .. --A , 205-ös_ gyógyszertárban---jalál* 
kozt-am_-.vele,_ _ .·. .. . __ _ _.- _ . _ .. ··~ 

_-Ez a:·móst vlzsgázotf..gyógyszerész·....,.. amint.-mondo1ta-
azért. menLa- gyógyszeréSZi pályár-a_, ___ mert-erre· kés~i.jlt_- :mát 
a: .gimnáziUmban. is; ezt ·éreZte. _i_gazi hivatásának.: K~öbb, 

··egyetemi tanulmány~_i__közben, évről évfe,e'g.yre jobban :meg
szerette a gyógyszertári munkát. Komoly·szerepe:volt ~nl}ek 
abban iS, hogy már az-első egyetemi év után k~t~bónapig 
praktizált egy kaposvári gyógyszertárban. Már ott megismer
kedett a gyóg'ys~er.tári _mu,nka, nagy tudást ,és .elmélyülést 
igénylő -·míívelésévél·, látta : a:_.._toVábbképzés.-.tervsze_r,ű,_.:~I~Ia,. 
kulását. · 

gyákórlaÜÍöz, ·ha' köZben, 'ámint ezt nemC$ak aZ én·_-esetem 
igazolja; mi inagunk is igyekszünk -elsajátítani a gyakorló 

- gyógyszerészek sokrétű elm~Ieti és -gyakorlati tudományát. 
- Azt- jelentheti~e ez, hogy azok a régi gyakernoki 

ével5: épperi -ezt a hivatástudatot ébresztették fel? -.-_---.--_,--~ 
, -- úgy gondolom: hamarabb lesz az "gy15gyszersZaK~ 

éitő'\_ akí a gyógyszertári alapanyagok :pagy_ r~zét előiőh:g 
organöleptikusan már: a gyógyszertárban megistheri. 

A 801-ES GYóGYSZERTAR TERMELtiSI 
fiRTEKEZLETE . 

·' ' . ' 
Az --ország legna'gyobb _ gyógyszertárának _termel'ési:_érte~

kezlete minP,ig eseményszámba megy, nem~~;ak a problémák 
felvetésével és tisztázásával, de a jó tapasztalatok átadá-
sával is. _ _ · 

_ Gaál Ödön .az ÜB elnöke rövi_d. beszámolójában a· béke 
ügyének_ harcos megvédése mellett minden olyan kérdés 
sZerepelt, amely munkavédeh;ni, -egészségvédelmi, .. szervezési 
vonatkozásban lendítő-ereje, de akadá~ya is .lehet a jó_-mun .. 

'kának. 

Arra a kérdésre, hogy a most végzett hallgatók általában 
n~m találják-e kevésnek, túlságosan szűk területnek a magas 
egyetemi kikép_z.~.s ,,Jrtán_ ·a:· gyógyszer~ árj', munkát, a -fiatal 
karf~rsnö így.wálaszolf :_ .' · -: .. · _: ____ . ,_ ,_. _ _. __ -.:,> <- · 

_ A 801-es gy'ógysz'ertár ~itűnöen beVált kezderi].éíiyezései 
közé tartozik, ·hogy a~ miq_denkori termelési értekezletek 
anyagába egy~egy gyakorlati síkon- mozgó_ tudomá~yos 
előadást is beépítehek. Jelenleg Magay Ferenc_ dr., a gyogy
szertár- dolgozója. ismertette _"A Sterogenol helyes alkalma
zása a :recepturában" .. c., a szaksajtó legutóbbi,számában 
megjelent közleményét.- .Ehhez a témához _Ferencz_ Éva -és 
Szolnoki -_Alldrás dr., --.az 516-os gyógyszertár vezetőJe szólt 
hozzá, és .az ő megjegyzései.k,_ valamint az előadó válasza 
még .jobban tisztázták .ezt- a nagyjelentőségű recepturai 
·komplexumot. Ezután. Harnik- Lajos gyógyszertárvezetQ 
ismertette a 801-es gyóg_yszertál_működésének májusi _er~d-.' 
ményeit= és hiányosságait. Az' ;elmúlt idöszakban ---- ·rnoq~ 
dotta - szakmai és forgalmi vonatkozásbán,. nagyjá~·an"" 

· egészéberi, .teljesítettük a ránk bízott feladatot. .Szakinai 
feladatainkat elláttuk, .és. forgalmunk sem .CSökkent-, figyelmet 
érdemlően~ Mind. Harriik Lajos, mind az . üB -- elnökériék _ 

· bes:iámolójához; ·úgYszintén --~aga y. dr. előadásá}ioi :II}~g
számo·s olya:n- hozzászólás--- hangzott eJ, amelyek_: .. :kQltioly 
segítséget nyújtottak a hatalmas- kollektíva-_ működésén_ek 
egységes és _eredményes kialakulásához,. az elmélet és gyakorlat 
összeegye_ztetéséhez. _ _ _ .. _ ~ 

- . ~ Tudom; hogy ·vannak olyanpk,:~klk S:zárnára_;fi_l;,:-_egye~ 
, lerp.,, a, köte~ez(Lgyógyszertári-,:gyakorlat, ·a. 4iplo:ma.:- ~ak 

áJlorp.,ás, _leh~Ws_ég_ ~rr~, h()gy _gypgys]:_ergy4rainlf:_.k_l,!!a~.P,_l~PP
fatóriumai~ari _..fo}yt,assák- tevék~nységüket.'_._ D~ : .. t~WIJ-:··_keyés 

' a száma azoknak Sem, ,akik- aiert lettünk. gyógyszerészek, 
h_ogy . g)rógyszertárbandcilgoiiünk, -'-és miiiden tu9ásúr:Ikkal, 
szívvel-lélekkel részt vegyünkaminél .magasabf:> .. ~zjn;y9,I)a_lú 
gyógyszerkés~tésben._- Nem lehet __ ma_ már -sz_űk_ter_üJ~~~ek · 

. tartani, -a,_ -g)rógysze~tárakat,_- amikor _azok mirv,ie:r:mel fel 
{rannak:S:ze:rel_Ye, a,kors:z;erű gyógyszerkéSz_ít~s_és -a viz~gá~fltok 
-~l készítéséhez;- .Jy\a. már _az_ V~-- Gjógy~zerkö~;t-Y,y_,_ segi_tségéve1 
_oU_-t~rtuM, .J1ogy, :.~.rni!l~-! h~la_d _ _.,_a_ ,t:ud9_Ifl_á_l)y-, . .-: _úgy, _ _._fej~,9iiik 
a gyógyszertári. mun_k-á -_is;· ,. _, ·_.:. . __ ___ ::. , .: , _- .. ~ 
.. - ._ ~, H;og;y:.~zt ~megláthaS?;I, ?bb~n.-J]-YilY~t1-S9k~t,--segített 
-a:t, .a .2 <bPnapi: __ gy~1<~rlat ~~-~.az: elSő .-év_-~t,á_J:I ._. ·:•; ~.- .. ; __ ,-:_ :: ·h·e·t·,· 

,_·~--:;;- ·,Nemesa~-, --q~~~--:Már_ t~yaly j,anuadól---,k~z9v~ ·ts- órai -murtkára·_. bejártam a- 204-es-_,gy_ógys:z;ertar-qa, .és,_az 
.idén- már-ciustól:~ 205~ös patikába;' . . ., -

: _ Meg ·kell említenünk_ azt is, hogy a 80l~e~ gyógysz'er~'r. 
~ előző termelési értekezletén, amelyen Farkas Mári?- beosi_tótt · 

gyógyszerész-_-a hipertóniáról_ és annak gyógysz:ereirö1 ·érte
kezett -Kemenés J áÍJosné -főelőadó, eien a mpstanin pedig 
Mittel:nann László' dr. osztályvezet-Ö vett r~zt ai'EU.--Minisz
tédumból, és· felszólalásáv'al, néhány új · szempont _ megjelö- · 
léséVel mutatott_·rá a zavartalan .egészségügyi ·munka '·fel· 
lételeinek fokozottabb biztosítáSára. 

KÉT úJ GYóGYSZERTÁR, . 

,...,..--&:·.ez·_, nem·_ hátráltatta tanulmányai _-elVégZésében? 
~, Ainint émlítettem,- jeles rendű vagyole Qgy.-gondolom;

h,ogy :-ez-~ azt! bi~onyít!a~-':~,ogy. ,i~káP~_: .~e&:íteJ,tj-_·,_tpJtJ,t;-Jtátr~l~ 
tatott._ ijiszefl- :ezen: kwu_l-ez:_év JanuarJ~tol··meg;~a~,h~h-.-7-.-pr:a 
,kötE;l{!zö; giógysz~rf_á_ri._ gy~~orlatot- is ITiegsz~rei~rn_;_ ~E~n~k 
fula_jdonítom_ -att,---hogy_'·ITlát_-az .egy~tem_i.év4-- -~1~_tt.:.f:DnYlfe_
megszeret-tein_._a:gyógy~tertári munká! és..:....:, amint mondani 
siokták ,-7 rri"ár '-bizonyl)~ _})jvatástudattal kezdem .meg állam-

. BudapeSten két igen szép, teljesen korszer~ gyógysze~tát 
hirdeti .·a hálózat rejlődését és fejlesztését. A- 1-03-as gyógy
szertár, amelynek Mizsey .Antalné a vezetője, s~ükség-helyi
ségben hihetetlenül mostoha _-körillmények között_,._és~mégis 

-- éveken'·-át kifogástalanul tel~esítette- egészségügyi. hivatá~át .• 
· Ez a kollektíva a hosszú évek -alatt összeszokott, valósággal 

·-v-izsgás'-g)róg}is~részLniűködésemet. .· __ .·.·· ______ --'. __ ·-
- _ ~ Van_ .. _e -·_-val-ami::-üzenete.-_-a -:.t-ár:Saiflaki~az,_~eRt:eJg_:im;iek; 
annak·a s~akmán~k,_am~ly :;;_~eretet~el v*rja n;tagllltatr: _-

, - Talán :annak. :a kattársilőnek üZenhém, __ aki:_- -a .szak~ 
sai tóban· ~z; :egyetetni _ _gyak_örlélti. kiképzésre pan,aszkodott. ·-; 
·Én-_ugyaúis ·a;d:'t-ap-asita1tám;_· po gy: biZ~ny-o~t- vpitak-ke~·ünk · \ 
bent tanultuk' és .forgáfh,rk--a~ V;- G~ógyszer~~nrv __ mt?d. a-
3 kótetét,.-::,a ,Fb. No-~t: .. es.~a Jogszabalyok·gyuJtemenyet ts. 
Azt közli _ez a cikkíró, -hogy.-.él. ·gyógysiertárban egye~le_n 
olyan recepttel:,:-__sem _Jal-álko.zott~"'"·-amily-:lJJ:_e;~_.~~:l, ,:_~g~~~emi. 
gy_ógys:tedár.b'an oktatták '6~eL ·Az 'igáZ,- hOgy-_ so){ t_qkon
pát-ibilis gyógYSZerrel i'smertettek -meg- -b_ennQnket·-~z:-egye
temén, de _úgy gondol_om·:·-jó;·· ha :ezek :közül minéi-_yeveseb~ 
fordul elő gyógyszertárb-gyakorlatunkban ... _ Az.. -_egyetemi 
kiképzést csak . ·úgy hozhatjuk · .. közelebb iF .gyói:Jiszertári c 

összekovácsolódott- .abban a gyógyszerészi --'níunkában, -_ahol 
még a hársfa-tea becsomagolása és kiadása is a legnagyobb 
·gyógyszerészi felelősséget ·igényelte. Most ai. officinában, 
az elválasztott gyógyszerkész-ítőben . Szalay kitűnően bevált 
Ulő táráia• mellett ugyanez a kollektíVa- boldogan dolgozik 
a -jól _ megérdemelt,. korszerűsített -patikában. -- Dícsérettel 
emlegetik Badóffy ·-László (130 1_-es-- gy_ógyszert~r)-·-~redziós 
mérlegét, -amely l cg-tól 10· -g-ig pontosan mer, es.ennek 
a gyógyszertárnak is· -jutott egy belő~~ . : . -Nagy .. ~bla~qk, 
sok vilagossag, .a kirakatokban az eu. von~tkozasu kepek 
mellett rengeteg vitág. 

AZ 1108-AS GYÖGYSZERTAR 

a 801-eshez _és áz 1301-eshez basonlóah -állaridó siolgátátot 
- teljesít arril azt jek:;Dti, hogy a patikának csák iro'dája van. 

de insPekciós szabája nirícs~n. Ezzel együtt_ nyilván. elveszti 
forgalmi jelentőségét a Bartók Béla úti -patika;- :a~e~ynek 
dolgozói e patika létesítéséig a -netn megfelelő hel-yisegekb_en , 
valóban jutalmazásra érdemes, · hősies munkát -végeztek. 



' . - . 

/:!.""?- ápi~k~k- és az ajt9 kovÁt!$0lt' vasrá~ai~~k, a -lá.mp~k~ak 
. kígyós;. apJ.polnás ~ki~~p_zése,. ~- ~jtó :kfgy~t á~r{iz019 ·ki(itiése: 
állít~ meg-először --'- vasba ~ovácsolt gyógysz_erészi jelleg~y-~I. 
Ha ·_a ·kígyós kilincset lenyomjuk, már beléphetünk .ai oTfi
cinába, a~ely csupa stílus,és· a megl~pö ötletek egész· ~s.óra 

. "~lósult meg benne. Csak azt említjük meg, .ami újít:\s, 
és· amit éddig még sehol nem)át~unk. Ilyen az offi~i11á~án 
·a vény:;nélküli.szerek .kiadása; Csa_k ·néháily üres, ·jelképes 
állványedény jelzi, hogy régeh az officinábari .borlyolódOtt Ie 
a teljes forgalom, beleértve. a gyógys~rk~~tést. és a :kézi
eladási. Az egyettell offiCinai tár{l·niérlegnek is inJ~~~b 
Csak ellenőrzö szerepe van egy -egy gyógyszer utána.mérésé
ben.- Itt VesZik át" a :recepteket iS~ Ebben ·a tészleghéri _egy 

· gyógyszerész: és -egy . technika dolgozik. Épp~n, mögöttük 
-nyílik ~: gyógy_szerkés:z,ítőbá vezető ablak, ami mögött az 
ún. gyOrstáránál ~gy gyógyszerész mér és telj~_íti- az off~
cina kív:áhS.ágait. Ez· .pedig nem js kevés. AZ officinában 
.ugyanis ·csak előre ,becsoniagolt.gy6_gy-szerek vannak~ Spe_c;ia

. litásokbn kíVül~' a -lemért gy:ógyszeteket már a gYorstárás 
· gyógy~zerész irányítja vissui a gy.ógysze~készítő."ablákáÍl"t3,z . 
officinába. De ezen a gyorstárán' mérnek J le_' és ve'sZild<:. lfr· 

, a receptek sorából minden egy· anyaget · tartaltp.azó gyógysi€tt 
iS,:ami lényegesen meg.könnyítL.az expedíciót., .·. -· , 
· · · , Ezek után·nézzük meg a dyógyszerkés~í1;ői, -~, a-l111Í.~k{i~. 
_ t~rmet, hol amagisztr~lis. gyógyszereket késZítik, 2 :ülő- €S 2 
álló"M.rán: A két technikus .szintén ·ülve dolgoziK,""IDÍg a 
·gyors~árf!: tbellett a·. gyógyszerész "állva-. bOnyolitja le az 
abJaKón".át--itányífott forgalmaL Különös g~mdqt foF~ítot
iak a ."vizsgálá" Sarok létesítésére. Az ülö vizsfiá16" asztal-fölött 

. fali- -szekr-ényben a kémszerek., alul· ai eszközök-, iÍf! a vizs
·.'-gáló··ül01 heljzetbefl 'elér mindént . . Ki:J.rolini; Gyula' 'á·;Vizs'
_._gáló"gjrógys~rész és ő· végzi :a·. belSiri ellenőrzést· is w·.·~- A 
. ·specialitásrraktárból __ közv~tlen gyógyszer átadás .. ' az· offid· 
'nába:·-Legnagyobb; figyelmet . a ·;racionális" rakfártl:zás;·_~r
·defu'él_:~ ,.._ A·· materiális. -raktárban" mennyezétig érő-.···siék

<-rény.ek, . Iliiriden talpal~tnyi: hely . -ésszerű kihasZnálása; 
·:az _ü;v~ek -térbeli elhelye~ése·.; Hornyák Endre·. és .1'.ol1lPf!!·Y 

. :F,efetié: :tervei szerint: központi "tneleg légfűtés va,n iPJn
il~n ·hel}iiségl;leil, és· tis~ta,,. portalan .. leVeg~5t l:\iitósít.: -Qlt~

. :ZÓ~~,-:~~~nyo~~,_ ,Il!~ga~nyi_' sz_o~í~is goll~oskodá_~(a'-?ol~ 
goiók munka: .ES egeszsegvedelmerol.. Az · ll 08·-as gy9gy · 

<sZertár'·vezetője 'Wollemann Viktbmé. Enriek .a' patikárrak 
,·a ,hírét,. berendezését, ·felszerelését, munkarnód~zerétí ,:új
-~r-üségét -is szét-'kell vínni ;1z egés~ országba. ~:ilyen nagy, 
;Irot:-5Zf!):'~" hasonló. tfpuSú~ gyógySzert~ra~ köiöt~ iS:. m~g, 
-k~l)e'!le . t~emteni. az országos, szakmai. tapasztalat~rét. 

A Szabdles-Szatmár megyei 
·a· 17j11. számú btiktalórántháZai 
sér-e pályázat-et" hirdet. A 
25-26 OOO forint~ személyzete 
gyógyszer-észtechnikusból éS 
gyógy'szertárvezBtő '!-éSzér~ 3 
gálati lakás, nagy ked. ~«Jasá!!i 

-Közleked-éS Nyiregyházá ·_ 

FELHiV AS 
-;aiak-igy:·--alakulhatnak ki" és;jelezhetikaz -u.taLelőre: a: sio-

, ci,al_i_st~;_gyq~r.észet új meg új, állomásai. "· -· ~l~~t~f~f~~~t~~~~~~~;~~~:~~!~~~~!~~i~~j~ A KOS~llTH~RADÍO 
július- 14-én este 18 órakor rádió-~iPorlbk· ism~ttétte 
a Mórlcz .Zslgmond-körtéd gypgyszertár ,megnY.].t;ás ~ 

•: ~ )l~ p.~ p ján,~ egy _negyedó1-:"á,ját. Szlrtes képet_· féstét:..· 
· :~k; erről"~ élménys~!'Qen ·szép, k9.moly, e~zsl$@gyi 
,alkotásrA\ .. Megs,roialtatták. Szalay Endrét, a belső;)le' 

, · ~d~·zéf:;, ,teiyezőjét, ikin~k _a terv· ~~alósítá.$ában 
.• t9bb. újítáSa. iS .. alkaJ<))azásra kerill t.. Kérdést· inteztek 
. w~~kmam.~\ Viktornéboz jg; aki' :elmondotta,<, ,hogy· .. <;lZ 
, --~l~é-iitL zajlik -1e- -a -patikában, .. még. az .. ot~i?náhan-, .·is· 

· ' <>gy,.egy bef<>jezet:len Yi?.Sgáial; egy-egy betegéliék· ·az· 
:állápota;foglalkoZtatja ... »De szé-p-lett a· mi paJ;ikánk!« 

""'"'"''''''"'''''''·, · =::~9Jt~l!!!l~!i<!.t~n:ol'gy,)Jl9l'_~!J!;>, !JS§~n:v.; ,,.M.C~~ 
~J ·~rt jött-,be·ké:t aszpirlnért, hogy közben-meg<;~Sod.álja 
, ezt a r~ekbe készüit; újjáéiedt gy<)gyszertárat. , A · 

' rádió-riporter pedig, amig lépésről lépésre .~elfedezi és 
;;_Világgá ·SUgározza · áz: ú]"' IDTó'gyszertár ·:k-otszerű ':riagy

vonalús,ágát,, :Jegjobb , hl:!gypmán,yajn~ -,s;tQuso$:, PJ~őr-
:Wsét~. a; sok kipr{l:bált · t:anasztalatb"Qt, 'rhegtereintett 

... ~unkakÖTiihh~yeket, Jelk-esen áll.:ipítja nieg: riyu'god
tan alhatunk, mert vigyázn.cy.k ,az egész,ségü$te· az or
vosok és a gyógyszerészek! 

KÍOT úJ GYóGYSZERTAR VEsZPREM MEGY~BEN 
. A dudari gy{,gysiertárat májuso 30.án nyjtották meg. 

, A-, B.ányást Szakszervezet tégi-kívánsága volt, hogy _DUdar 
, községben,· -gyógyszertár - létesüljön~ A bánya : vezetősége 
_ és dolgozói jelentős mennyiségü __ és -értékű anyaggal és rnunká· , 

val .. já(ultt~k. ho~zá ennek oa kiyitelben és· fe,jszerelésben is 

A GYÓGYSZER 
Szerkesztőség és ~evélcím:, Bu~apest": III. kEor.. V'öröil'· ···: 

. vál"i, út 150: Telefon: 162'-818. 
Kiadóhivaiál: Budapest; •VII,, Leliin körút' '5', 

. . . Telefon::~~3_:.71: . · · · · 

Egyszál)!Íaszám: M:N: B. 91.87a:21Js·s:· 
Felelős kiadó: a »Művelt .NéP« Tudomá~yos és Isn\iiét

terjeSztő IÚadó .igazgatója._' ' 
Megjelenik 2IOÓ. pélldányban 

2-55?618 -Mhenaeum;. (~. V. Sop.~i -s:éla} 
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