
Az a)Jl~kok és az ajtó kovácsolt' vasrácsain~k, a .fámp~k~ak 
kígyós, ampolnás 'kiij:ép~ése,, az ?itó ;k{gY:~i -á_~fáZD19 k~J,fnCse ·: 
állítmeg-először ·....:...; vasba ~ováesolt gyógysz~észi jellegéY~I. 
Há:_a ·kigyós kilincset lenyomjuk, m~r beléphetünk at-offi- · 
cinába, :amely csupa stílus; és· a meglepő_ ötletek egész spra 

. Y&}ósplt meg, ·benne. Csak_ azt e~lítjük; meg, amL úJítás, 
é$·-amit ~ddig még sehol nem lát~unk .. Ilyen az offic;ináQim 

·a- vény: nélküli. szerek _kiacfása. Csak . néhá:áy üres, -jelképes 
állványedény-jelzi, hogy régen az officinában,borlyolód.Ott le 
a teljes for:galom, b~leéitye a gyógyszerkéSzítési és_ .a -kézi
eladási. Az egyetleft omCinai tár{l-mérlegnek is in_k~~b 
Csak ellenőrző szerepe van egy-egy gyógYszer ufánaméréSé
ben .. Itt VesZik' át" a :recéph~ket iS: Ebben 'a tészlegben egy 
gyógyszerész· és egy . technika dolgozik. fóppen. mögöttük 

·nyílik -~. gyógyszerkés~ítőbe, vezető ablak, anli mögött az 
ún. gyórstáránál egy_ gyógyszerész mér és teljesJU: aZ offi
cina kívánS_ágait. Ez pédig nem is kev.és. AZ offkinában 
.ugyanis csak előre_ becsomagol t gyógyszer-ek vannak· a· sp~cia
litásokOn .kivül,', a Jemért . gyógyszereket már a g~rst-árás 
gyógy~zerész irányítja_ vissz-3 a gyógysza:kész-ít-ő."abl8.kán·,&z 
officínáha. De ezen a gyorstárán, mérnek ~le és vésztJdt. !fi"· 
a ~eceptek S9fából minden egy- any_agot ·tartalijlazó_ gy_ógysiétt 

iS_, :ftr:ni Jény~esep. .meg~önnyíti az expedfcíó_t._ . -. . , 
. · ·· Ezék után•nézzük meg a gyógyszerkészíl)ít,:iJi "'!ll!l'ka;. 
_ tem.zet:, hol:a·magisztrális gyógyszereket készítik, 2 ;üt ö~ -és 2 
·áiló~t-ár.-án. A két technikus .szintén ülve dolgozik,· ·míg a 
gyorstára. meltett a· gyógyszerész állvá. bonyolítja le- az 
ablaKOn,.át· irányífőtt forgalm"at.: Különös gc;mdot foF_~ítot
tak a .. \i-izsgáló sarok lé~esítéséré. Az ülö vizsg'á16' asztal-fölött 

, , fali: ,-szekrén\yben a kémszerek,· alul az eszközök, de a vizs~ · 
- ,·-gáló _ütt>~ hclyzetben ;el-ér mindént. Karolini. Gyula\ ·'á ;Vizs-· 
_·gáló · {Wógys~erész és~ ő· végzi a·. belső· ellenőrzést· is;.·~- A 
· specialifás~Taktárból .. közvetlen gyógyszerátadás ·ai offid

- '"- ·n:álliu-'Legnhgyobb; figyeliDet · a. ;racionáliS·· raktározás~· .'ét-
. d~I:~-~~ A• materiális raktárban mennyezetig érő .. Szek
rény~k, , m:indéh talpalatnyi : hely ~ss.zeríí.- kihasználása; 

·az· iiv"Jlek térbeli elhelyezése: iH ornyák Endre és .. 'F"'mpay 
JFeterté>teriei szerint: közjlofiti: tneleg légfűtés- van tnin-

. den helyiségben, és ti~ta,. portalan.leveg(ít. biztosít. -C/ltö
.zOk;~~'--'ZUhanyo~k,- ,~égannyi·: szodál·is · gondoskodáf>( a··:dol
goiók :m'unka: .és .egészségyédelinéröl. Az' 1108-as. gy<)g.y

. szer-tár· vezetője:· Wollemann .V:iktbrné. Ennek .a .patikának 
,:a_ hírét, berendezését, 'felszerelését, munkamódszerét-, ·.új
·:~r-űségét is sZét- kell víl).ni ~ eg~z országba. AZ :il.yen nagy, 
,JC:ors~;r~~ hasonló- t~pusú -~ógyszertiirak _közQt~. is .. ,tp.eg 
.-k~UeJ!re . ter~mténi, az .. orsz~gos szak~ai tapasztalatcserét 
·:Gsak igy::~lak.uU:tatnak ki-,és, jelezhetik·.az ulat, előre: a- sio-
ciali,st~ '-~~.gyS?erés~et J.'ij meg. ú'], állomásai. - _,. - · 

.az az or-

KfT úJ GYóGYSZERTÁR VllsZPRÉM MEGYEBEN 
. A dudari. ~!{ógySZertárat . . május' 3.0-án nyitqtták ·meg.. 

_-A .. B,ányász Szakszervezet régi-kívánsága· volt, hogy. DUdar 
.. kötség.ben( gyógyszertár·, létésüljön. P,: bánya; vezetősége 
. és dolgQzói .jelentős m_ennyiségű_:és éttékű al}.yaggal ~ muq}tá~ ~ 

val: járultak. ho•zá ennek ·a kivitelben és J~szerelésben is 
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Júliushffi:I orsZá~osan_ ITI~~tattoÚák ~- ~ölle]<:~(~,-:sz~:r~~
dések -vállaFá_Saíriák érlékeléséf:·--és :_:a ·második o_egyedévi 
versenysz~ka'$z_._kil!Iagasló ·ered~é?yLelért 4:6Igüi?i~_~k :tJ;ieg~, 
jutalmazá~at.~- -A -'SzaksáJtó _:·-képvi~e15je ez ál~albinnl}il,1~a~ · 
a Budapesti' és· a ·Pest megyei Gy, V. értekezletéHiallgat!a 
végig. Ju i_tt felmer~lt. problémák töb,~é-kevé_sbé ~n4e11ütt 
'ftí~pldá:Sra: v~filak._ 'Es _mégi;s·>{!z_ .a -'k:~t·értekezlet/'fllár:__a;?~js 

· bebizóóyí.lofla, mekkJ)ra, kiilönbségek . .lehetnek: :a·. tagság 
bátOr és ~pítö jellegű megnyilatkozásában. Ez döntötte-, .. el 
azt i~, hogy Budapesten inkább Barna._ István igazgató 
beszámolója és az ezt. követő_ szakszervezeti jekntés állott 
a július 29-i. értekezlet homlokterében. Mint mindenütt. 
az· országban,,. ez. az Igazgatói beszám9ló is -az államosítás 
5!éves eredményei jegyében készült, és a ,,Szodalista Egészség
ügyért''-mozgalomnak új, féléves versenyszakaszáf . volt 
hivatva előkészíteni. Amit Barna igazgató mondott· a taka
rékosságról, a. nlunkafegyelemről, a takarékosságnak éS_- az' · 
igazgatói alapnak egy_mástól ~l. . nem vál~sztható. :·össze
függéséről, azt érdemes lett Volna az ország ntinden -gyógyszer
tári dolgozójának meghallgatni.. Ep pen az új, féléves verseny
~Z<lkasz_ .nagyobb eredményei,. lelkesebb )endülete :érde~~ben_. 
<Ez- nyilvánt]:l:t.meg Benkő -Andrá$. szaks~ervezt:ti.:Jelt:J?Jf;Sé_b_e"f! · 
is,. amely:~zéle~ebb~q -fogl~lkozott: maga va! ~- verseny-tpoz_g~
lommal,- annak .. szakszer.vezeti _me:gszer.vezesevel,- ellenorzese- . 
Nel és az._.4ll-an4ó -politikai- nevelő mup:k-á-v:~I,.)-?.~-.áde_lszqlaJá~ok. · 
,:m~r nem bontakoztak'ki_ Olyan mér.t_~kbeq-#s-olyap.:',JpéJ::e:í~:
ben,_ ahogyan ezt a- két komoly felelősséggel elD?oridott beszéd 
megérdemelte. volna. K orc!vnáros·· ~stVáh --m~ról· besiélt; tftH-)reh ·
nehézségek-et_. ·kell leküiderli: .-a. munkaerők ;_-reális el psztása 
,Kapcsán,- és-hogy ez csak a hálóza-t dolgöióinak-támogatásáyal' ·
_es:· teljes megért>ésével- ·oldható meg .. Dávid- :·~gost-9n:.,arra 
hívta fel a figyelrriet; hogy· az új versenyszakasz értékelésén.~l .. 
,V~ék tekinteí_\>"e. "::lZ. évi_ leltározás eredmé.IJ,y~t .is.~·:_ ~Óna _ 
B~ á q é· azt ·tét te .·,s~ó\f:á; __ hbgy _·?.· _mi :p.ályá_g~qrr- !1-(~g __ ni_n~_ejiek 
--'Kóssu'h~díJa.Sd_k•: pedig:· rláluril;{. is tnéggü_léttek. &~ok. a. l~gjobb_ 
tn~nkl1ffi'ó'dszete'k; :-t~~~~Iógia:j. -'új_ításj;>k~_ :; a·ITlely~k _:·IJI~l_t6k 
1e1fetnép.e~ _a_ I(oSsuth~_QíJác 'fé~ii1_-~'-"H htVltfti_. rrregjegy:z~sei;· 
azután ·cgehd: _ ·Nyilyári_-:: a:z voU áz Oka e_tmek -a felSzófrll~si 
t~Szvéj_lensé@1~k, · hOgy '90% 7tian--. csak. azok jöttek el,. ákik 
j.ut_almat ~aptak, és ők talán nem tartották összeegyeztethefö
~ek,_ h0gy bírilljanak is'_,ugyamikkor .. .-amikor jutaimat kap)]·!lk 
a- Váll-alattól., __ Peliig:_ a ·liirálát, alTlel y aZ igazgatói és ·:-szak~ 
szervez:eti .. beSZédekben- -is -megnyilatkozott,,- -éppen.- _-·a· :ID ég 
jobb munk-a lehetőségét -teremti meg~: Azok számár·a· is, .. _akik 
jutálomban része:sülte:k, de azoknak is, akik.-~- legj~l?.b. ~el~_. 
ajánlások maradék . riélküli teljesítésével -ezután kHülnék 
ai, éiVorialbft."' - · .. ·,. · · - · · 

-~: _-_: ~, -~ J~~e-~~ rpeiö~·~i; :GY;- .-Y~ :.~t~~-~ti_t~(~-~-_::ew_~~~-v~l_'s?:~.hl~eti · 
ép·pen a relstólálásóknak' -valóságos __ ·' aradata_- J_ellemezte. 
Ez egyaránt kiterjedt a tudomány_, a riúmkáverseny; a íriurika 
_jo~b _megsz~vezbl:éiiek ~inden·terutetére.· NincS' mód~nkban., 
liogy' .ezt- a- gazdag _any~got~- egy nagy koUek;tíva ·,p.r_oNéttfáit 
meghkgyaljuk,- de. azzal mutatunk ~T~ .az-,_~tlekezlet-.külö~--- · 
legesen wa,gas _ színvo_rwlár_a.; hogy: részletet közlfiqk M_itf~J-___ . 
mann -dr: -nak, :az E ü._ -M .. gyógyszerész~_~i , osztá_lyve~etöjét_I~k :, 
itt elhangzott b észédeből ; . . . · , ·.. · · .. 

·.veze~iQ1ltll~~~~~Mjiorr:~~:IJ~f;Yri~~~~.~~~~a~~~·s:Y,í~ii~§táf~ · 
alaposan-_=meggondolt hozzász:4lá:sokat: ·tartalmaz-ott. vol-na; 
mint ez ·az- értekezlet. Ez a , dicséret egyr,t_ránt szól a,- P~st · 
megyei Gyógyszertár V;·"-vezetőségének- és· ·gyógyszerészeinek~ 
Reméli, hogy a -Pe!iÍ megyei_-J}yógyszertár_ .y, gypgys7;~r~szei~ 
nek ez a hivat;3.sszeretettö1 ·.teli- megnyilVánulása. és áz _á- jó 
munka, amit ellnek a vállalatnak- gyógys~erészei. végeinek, 
a jövőben m~ fökbzűdni fog. Ennek érdekében a Minisztérium 
is mindent meg-.fog tenni ... Sokszor emlegetik azt a megha-. 
tározást, hogy ,,gyakorló gyógyszerész'~. E~zel -kapcsolattian
megállapítja, hogy a felettes szerveknél dolgozók sem_gya~or
latl;:tn gyógyszerészek,_ őket -is a_-_ tára mellől ál_lították-~~r.a 
a munkaterületre, tehát ők sem lehetnek- nyugo~tak addtg, 
míg_ -a gyógyszerészeknek rn_égold~tlan _ problémátk van~_~k 
Továbbiakban. az egyes~ felsiólalá:sö~ká1. fo~lalk?~t~~:- --· ... -~-

- :';A :bérrencléztisSél --··kafÍcsol:itban ·ritegerillíti,_:' hOgy, ~'ne· 
rendüljön .meg -a -kartársak -bi-zalma,_-h-ogy a fizetés-rendezéssei 
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A. szege•U nagygyjlés programja 

A nagygyűlés célja, hogy a. gyógyszerészet 
egy év alatt elért tudományos eredményei közül 
bemutassa azokat, amelyeknek gyakorlati· alkalma
zási lehe!Oségük is van, továbbá hogy ezek megvita
tásra kerüljenek. A nagygyűlés másik célja, hogy 
a ~z11kma Iegjopb képviselői évente egyszer tudo
mányos eredményeiket. és gyakorlati tapasztalata-
ikat köivetlertül kicserélhessék. · · · 

A nagygyűlés fiitériiái: ... · . 
L A. receptura aktuális. tudományos és gya-

. korlati problémái. • .. · ·. .. 
IL A gyógy~zervizsgálati eljárások hazai í~j-

lődése :J.ZV .. Gyógyszerkönyv alapján. · 
· III. A, gyógyszerészettel kapcso\e:tq~ Mzai 

farmakognózi ai, farmakológiai· és higiénés 
kutatások eredményei. · · · 

A nagygyűlést Szegeden tartjük meg 191\5: 
o~tóber 7-9-én. · · · · 

Program 

195.5. október 7:én 15.30órakor 

Ro~án Jbzsef egészségügyi miniszter ünnepi meg, 
· nyitó beszéde. · 

,,I):iváló" és .,Brdemes gyógyszerész" kitünte, 
tések á t adása, .. · 

. Mozsonyi Sándor: Hazai gyógyszerkincsünk foko-
zottabb felhasználása. ·· · 

Rbin Fql: Hazai gyógyuövénjek felhasználása a 
· · • gyógyászatban. 11 · . . • . ·. . ·. . • 
Fi$Phei' György: A gyÜgyszerésze t munkaegéSzség' 

·· ügyi kérdései. .. ·. · · .•. · . . ·· ·· ·.· ... ·· ·· 
l(edpessy György ésBarcza Lajos: A hidrogénperc 

· . oxid~oldat tartósítása. · • · · . · 

· 1955. október 8·án 9 órakor· . 

l(ősiegi Dénes és S(1]gó Eva: Kalciumhipofosziit 
. térfogatos· megha~ározása jodometriásan,. 

Láng Béla és Fischer·I(lára: Alumínium-tartalmú 
· gyógyszeranyagok és készitmények k!Jmplexo

metriás titrálása; . 
Szász György, Bányai Vet'a és Elő György: 
· A Schulek-féle brómeiános módszer alkalma

·zása higany-sók meghatározására .. 
R.ózsa Pál: Az azofen meghatározása amidazofen 

mellett. 
SaJgó Eva. és: Morvay József :Az ·adrenalin foto

metrikus meghatározása··dikáli ummerkuti c 
tetrarodani ddaL 

Bayer István., Las;;lovszky Józsefné és. Posgay 
. Gáborné:. Kísérletes adatok alkaloidák meg, 
ha tározásáho~:. 

Burger kdimátx: ,Új· jodornefriás eljárá~ a. feuol 
kö;<:vetlen meghatározására redijkálószere~ 
jelenlétében: 

1955. október 8-án 15.30 órak~r •. 
. ' . - ' . ' 

Buzás Géza; Lukinich Dezsőné és Thurán.szky . 
l( áro!yné: A drogok jellemző szövetLszerke' 
zetének és sejttartalmártak vizsgálata a k(i
lönböző festési eljárásokkaL . • •. ' . 

Thurán.szky Károly: Gyógyszerek hatása a retina-
. . erek vérkeringésére. · · · · '· · • 
Gergely Judit : A hialuronidáz. enzim titrálása. 
Szerémi Katalin: Aszeptikus gyógyszerkészítés. · 
V inkfer Elemér, .Dimer l;oltán és. Szabó János: 

Benztiazincszármázékok kémiai és f<~rm(lkoJ6-
ghii vizsgálata. ' · · ·.···• • 

TÚri Pát és Bánó Tibor:· Oxitetr(lciljlin-készítm~; 
· • I;ly.ek gyógyszerészeti, technológiája. · . ·, . 

StenszkyErnő: Egyesvitaminok viselkedése külön
bőző receptQrai készítmények):>en: 

1955; október 9·én 9 órakór 

Ragettli János: k~receptura JdsgépéL . · i · · 
!(un .If~rene:. BóraX-tartalmú , kenöcsök · technoló-
. graJa. · · .· . . · · 
Nagy·,Jóiséf: Barbitúrálok agy6gyszertárigyak0r-

Iatban. · .. . . ·. · ·.. y ••• .. · •. ,· " ..• ·• .• · 

Horváth Dénes és Niko!ics Károly: Fertqbarbiturál
riáttiummai:· kombinált . hipofciszfit0s· · szirup. 
mikroszkópös vizsgálata. · ·· ·. · 

Ellő István, Bánó Tibor és Szarvas Tibai: ApatÖk 
a főzetek és fÓrtázatok készítéséhez.· · · 

fí:ovács László: Ezüst-t!'rtalmú kenőcs0k tanul-
mányozása: · . . 

Csontos, JvJályfís és. Major lléla,: Büretfac,ren;Jszer 
alkalmazása a recepturában. 

JUTALMAZÁS 

{ •· Az Egészségügyi Minisztérium Anyagellátási 
Igazgatósága az Alk<ltmány ünnepe aikalmából kb. 
50 OOO Ft jutalmat osztott h a gyógyszertár-. 
hálózat dolgozói között. A jutalmazottak túlnyomó 
többségben hálózati gyógyszerészek. A 32 kfilönböző 
beosztásúgyakor ló gyógyszerészen kívül 3 teehnikus, 
3 főgyógyszerész, 2 igazgató; 2 szakfe!ügyelő, 2 szak
előadóés 7 egyéb vállalati dolgozó részesül !Szemé· 
lyenként 1000, illetve 500 Ft jutalomban. 
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káros mellékhatások kiküszöbölését fs .lehetövé 
. >--. . fikált módosulatainak gyógyászati bevezetése kö-

vette. · . 
intramuszklJ4lrisan be!~skendezet{ .qajos A hí in nemihormonok propionsavas, ·feni!; 
·és szuszpenziók lassú .felszívódásának propionsavas, ciklofenilpropionsavas, vajsavaLés._ 

azzal magyarázható,. hogy. a·· vér valeriánsavas észterei hatnak különösen tartósan. 
zsíros olajat részben elbóntja, az így Nálunk a tesztosteron propionsavas észtere Aridro,. · 
sók a többi olajat emulgeálják és így fort néven kerül alkalmazásra. A kortikoszteroidok 

a bennük oldott vagy szuszpendá]t gyógy- ecetsavas észtereinek .van tartós hatása. Az egyes 
szerek lassan, fokozatosan felszívódásra. , . hormonkészitmények elhúzódó hatása nagyrnérték-

Sok olyan hatásos készítmény ismeretes, me! y ben függ az észterifikáló zsírsavhomológtóL Erre · · 
vizes közegből gyors felszívódása. következtében vonatkozó általános érv~nyű megállapítások azon: · 
toxiku~ellékhatást váltott ki; olajos közegből ban nem állíthaták fel. Igy pl.. míg a tesztosteron 
lassan felszívódva lényegesen hatásosabbá és mellék- propionsavas észtere hatásosabb az ecetsaV {IS észter
hatásoktól · mentessé vált. A lues kezelésében nél, addig a kortikoszteroidok ecetsavas észter' 
annakidején nagy szerepet játszó bizmut toxikus kötésben hatásosabbak A hormonhatás tartal
tünetek nélküli alkalmazhatóságát is az olajban mának megnyújtása szempontjából további előre
szuszpendált, . majd · később az olajban áldott haladást jelentett a bőr alá beültetett hormon
szerves bizmutvegyületek adagolása tette lehetövé. kristályok és ún implantációs tabletták alkalma
Abban, hogy az arany értékes kemoterapeutikummá.: zása. Ezeknek a készítményeknek hatása hat hóna
válhatott, bár napjainkban terápiás értéke már p ig, esetleg tovább is_ elhúzódhatik és ezen idő 
csökkenőben van, nagy szerepe volt a "iZerves alatt a . szervezet hormonszükségletét . a belső 
lio-aranykötések olajos szuszpenzióban való alkal: elválasztású mirigyekhez hasonlóan képesek bizto-
mazásának. · ' sítani. . . 
'· A· gyógyszerek olajos oldill ai és szuszpenziói Az implantációs applikáció hátránya, hogy 
· a legegyszerűbb iptramuszkulái"isan alkalmazható sebészi beavatkozást kíván. A bőrön egy i-'-J,5 

depokészítmények. Felszívádásuk intenzitása ·függ cm hosszú bemetszést kell végezni, melyet a hormon
a készítésükhöz felhaszn~ltolaj minőségét§l, a tabletta behelyezése után bevarrnak vagy kapocs
hatóanyag vízben való oldhatósága mellett annak· csal zárnak le. A bemetszés helye ugyan rendszerint 
lipoidoldékonyságától és diszperzitásátóL Az olajos gyorsan heged, azonban néhael is gennyesedik. · 
depokészítmények háfrányaként 'meg k~Jl említeni,. GyaKori eset ui., hogy a bőralatti szövet erősen 
hogy gyakran váltanak ki az alkalmazás helyén reagál a belehelyezett idegen testre, a seb megr 
gyulladásos folyamatot és beszűrődést • . nyílik és a hormon kilökődik. Az implantációnál 

Új jelentőséget nyert a gyógyszerhatás 'meg- · előforduló applikációs nehézségek a kutatókat egy 
nyújtásának problémája a ,hormonok terápiás olyan készítmény létrehozására ösziönözték, mely 
alkalmazásában._ Ismeretes, hogy az endokrin beteg- egyszerűbb beviteli mód mellett is alkalmas lassú; 
ségek gyógyításánál nagyrészt a szubstituciós terá" tartós és egyenletes hatáskeltésre. Ezeknek a törek
pia érvényesül, ami lényegében azt jelenti, hogy véseknek eredményeképpen .kerültek forgalomba 
a:z endokrin mirigyek funkciós zavarait a rneg- olyan intramuszkulárisan ·alkalmazható többfázisos 
(elelö hormonnak a szervezetbe való bevitelével rendszerű ampullás készitmények, melyek diszperz · 
gyógyítják. A. homionok belső elválasztású miri- fázisa a hormont mikrokristályok alakjában tarta!' . 
gyekben képzijpnek, hatásukat ·azonban a _vér mazza, a diszpergáló fázis pedig egy a szervezetre 
vagy az áramló szövetnedvek útján egy távolabb- nézve · közömbös, könnyen· felszívódo folyadék. 
fekvő szervre .csak szervcsopórtra fejtik ki. _"Ebből Az ilyen készitmények kristályampulla néven isme- · 
a tényből kiindulva ·a. hormonkezelés eszményi relesek A protrahált hatás ezeknél a készítmények
céljául egy oly'im depokészítmény előállítása szol-, nél olymódon érvényesül, hogy az indifferens disz
gált, mely a bevitel helyéről lassan fehzívódvá pergáló fázis a. befecskéndezés után gyorsan fel, 
a szervezet horrrmnszükségletét )mzamosabb időn szívódik, a hormonkris!ályok pedig a bőralatti 
keresztül tudja fedezni és felszívódásánakinten- kötőszövet ben ,visszarharadva ott depot képeznek. , 
zitása megközelíti a fiziológiás belső él választás · .. Állatkísérletek, ·máj d ezt· követőleg klipikai 

véráramba kerülö hormon kvantitatív üte' vizsgálatok beigazolták, hogy a kristálys":uszpen' 
A kitűzött eszményi tél elétésébere koriió1y .. ziók lassabban szívódnak fel, mint az olajos oldatok. 

gyakorlati eredményt jelentett a szervezetből gyor: Az olajos oldat és kristályszuszpenzió· felszívódása 
san kiürülő natívcv·egyi össz.etételű női ivarhormo-. közötti viszonylagos időtartam azonos mennyiségű 
nok helyett, . azok észterifikált módosulatainak• hormonbevitel esetén, irodalmi adatok sZ<erint; 
alkalmazása.·. A szervezetbe bevitt észterifikált. 10mg-nál 4 és 14 I!ap; 20 mg-nál 5 és 22. nap, 
tüszőhormonból ui: a. hormon csak fokozatpsan 40 mg-nál 7 és 45 nap. Többfázisos rendszeríJ 
válik szabaddá és hatása ezáltal prolongálódik. tartós hatású hormonkészitmények az emulziós 
Ilyen észterifikáll. hazai tüszőhormon készjimény ampullák is. Ezeknek belső 'fázisa a hormonkristá- . 
az ecetsávas ösztront tartalmazó HogiVal, továbbá lyok valamely közömbös oldószeres olda ta, külső 

· ösztradiol pro!ti<JJ1SaV'as fázisa pedig víz. Befecskendezés után a víz és 
néven forgalombahozott oldószer gyorsan felszívódik, a hormonkristályok 

pedig depoként maradnak vissza a szövetben és 
a terápiában béváit oíman lassú felszívódás útján kerülnek· a vér-. 

: hormonok és:iteri- áramba. Az emúlziós ampullák előnye a kristály-
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dást. Ennek az elvnek alapjárt klinikai kísérletek- egy prókain-penicillin,bizmut kombinációt hozott 
ben :a penicillin oldására általánosan használt létre, mely Bismocillin néven került forgalomba. 
élettani konyhasóoldat helyett glukoz-oldátot alkal; · A Bismocillin terápiás. bevezetésével egy qj, 
mazva, továbbá tirnsónak, adrenalinnak'•stb.,·mint az eddigieknél hatásosabb depokészítrnénnyel gaz
rezorbciót gátló anyagoknak a . vizes . penicillin, dagadott a penicillin terápia. A készítmény előnye, 

. oldathoz való hozzákeverése által sikerült a. bak- hogy l ml-es adagja 24 órán át biztosít megfelelő 
teriosztatikus penicillin kancentráció t a szervezet- penicillinszintet annak dacára, hogy csak 240 OOO 
ben a korábbi 3 óra helyett 6 óráig fent;ttl\rtani. egység penicillint tartalmaz. Egyetlen 5. ml-es 
Ez gyakorlatilag . azt jelentette, . hogy a napi ·adag injiciálása . pedig 5-6 napon át hatásos és 
injekciók száma ezzel a módszerrel márfelére volt folyamatos penicillinszintet tart fenn a szerve, 
csökkenthető . .A terápiás penieillinszint 6 ·ói-án át zet ben. Az említett terápiás előnyök illellett a 
való fenntartását sikerül t. a magyar szerzök által készítmény penicillin megtakarítást is jelent · és 
ajánlott és nálunk Salucillin néven ·forgalomba- ugyanakkor az injekciók számának csökkentése 
hozott foszpátpufferes zselatinoldattal, minf .peni~ útján ·lehetőséget ad ai orvosi munka raciomili
cillin-oldószerrel is elérni. A zselatinos rendszer. zálására. A Bismacilliu fáúsrendszere olajos. szusz-

. retardáló hatása azon alapszik, hpgy a penicillin penzió, mely g-penicillin-prokain mellett · bázisqs 
zselatinhoz kötve hosszabb ideig marad a befecs- . bizrnutszalicilátot . és stabilizátorként alimínium
kendezés helyén, miután az. utóbbi," rnint nagy· ··stearátot tartalmaz. A protrahalt hatású gyógy~ 
molekulájú kolloid gátolja a rezorbciót, Egyébként szerkészítmények terápiás alkalmazásuk mellett 
az új abbal) forgalomba kerülö protrahált hatású az utóbbi esztendőkben a fertőző betegség~k meg
készítményeknél zselatin-oldat .többször szerepel előzésében is komoly jelentőségre tettek szert. 
diszpergáló fázisként. A retardáft vizes penicillin: Ezen a területen az aktív immunizálás célját 
old;liok 6 óránkénti adagolásával fenntartható szolgálják. Alkalmazásuk előnye itt, hogy fokozatos 

, terápiás· penicillinszint azonban még mindig.,.nern felszívádásuk következtében az oltások száma le
volt kielégítö sem az általános oryosi gyakorlat, csökkenthető. Ennek. a körülménynek különősen 
sem pedig á beteg szempontjábóL Az "első olyan a csoportos vagy tömegoltásoknál van nagyjelen-
tartósított hatású készítmény, mely .a. penicillin tösége. . . . · · . · . 
széleskörű alkalrnazását.l'\z általános orvosi;gyakor- . Az ebbe a csoportba tartozó protrahált hatású 
lat bán. is lehetövé tette, a niéhyiaszt tartalmázó készitmények az oltóanyagat arnpuliába zárt csapa
olajban szuszpendált g-penicillin k.álium volt. Ez dékos folyadékban, rendszerint alumíniumhidroxid
a készítmény nálunk Penicillin Retard neven, .I.," hoz adszorbeál va tartalmazzák. Nem lenne azonban 
IL és IlL megjelöléssel, mi!lilitererikint 100 OOO, teljes ez a beszámoló, ha a parenterálisan ;alkal, 
200 OOO és 300 OOO E g~penicilljn kálium tartaloln- rnazott protrahált hatású gyógyszerkés:útmények 
mal került fprgalomba. Az olajos Szuszpenzióknak elönyeiröl szólva, ugyanakkor nern történne benne 
más terápiás területen már korábbánis alkalmazott említés a szakirodalomban leközölt. néhány kedve, 
protrahált hatást keltő rendszere a PehiCillin ... zőtlen .· kritikai adatról is. Az irodalmi adatok 
Retard esetében rnéhviasz.hozzáadásával rnódosult. között elvi természetűek is szerepe!nek. Ilyen .elvi 
A rnéhviasz szerepe ebben J\ rendszerben az olaj · természetű megállapítások egyike a depoké,szít, 
viszkozitásának növelése által a szuszpenzió stabili· . mények alkalmazásának veszélyét abban jelilli 
tásának és egyenletes felszívódásának biztosítása. meg, hogy különösen a hosszú hatástartarnra 
A penicillin getard 300000' egységes adagja 16 időzített készitmények alkalmazásának esetében, 
órán át ad megfelelő vértükröt. Háfráriyákénf az ha a bevitel után esetleges előrenemlátott kompli
applikáció elötti melegítést kell megemlítenie A kációk következnek be, nincs lehetőség a hatiÍs 
penicillinterápiában további lényeges. haladást ·.a felfüggesztésére. .. 
prokain-penicillin előállítása jelentett. . • · .<·. ·· ., Egyes adatok az olajos oldatok és olajos .szusz-. 
· A procain-penicillin tartalmú depok~zítmény . penziók által előidézett helyi károsodásokról .szá-. 

nálunk Supracillin·néven nyer terápiás alkalmazást malnak be. Az ok az olajnak az a sajátsága, hogy 
Ennél a. készítménynél a penicillinhatás megnyú j: csak az izomzatban szívódik fel nehézség nélkül, 
tásában már nemésak az olajos szuszpenzió :retll.r- i a kötőszövét be jutva komplikációkat okozhat. 
dáló szerepe jut .. kifejezésre, hanem a prokaninnal Ismét más .. adatok a felszívódás egyenetlenségét 
szerves kötésben levő penicillinnek .. fökozatps:Jel" · említik meg. 
szabadulása is szabályozólag hat a felsúyódás Az irodalmi adatok közül rninket gyógyszeré
ütemére. Ebben a rendszerben stabilizátorként szeket közelebbről inkább azok érdekelnek, melyek 
a!uiÍl.Íriiumstearát szerepel. . · ··.·· . _.. .. . a protrahált hatású készitmények előállítása körül 
. A_ Supracilliu 3o~g~o egl's~&e ~4 .. órál) ,át ezidöszerint még fennálló technológiai nehézsé: 

bJZt?slÍ egyen!ete;; terap1as pemc!lhnszmtet a ver- •. gekre vonatkoznak, arnilyen pl. sterilezésük kér· 
savoban. Tovabb1 előnye, hogy a készítmény elő- ; dése. A komplikációkat kiváltó okok közül bÍzo
melegítésére ~z inj_i~i~ásn~l nincs szükség. . . \ ny ára nagy szerepe van annak a körülménynek, 

. ~ . proc_m!l;-pemc!llm ,sikeres alk~lnlaz~sa, .'! · hogy a bevitelre kerülö készítmény ek rendszere, . 
~~mcillmt~rap!aban a gyogyszerkutatok szamara söt gyakran a. hatóanyag inqga is, hővel való 
UJ ,kombináCiós, le~elöségeke~ jeleritett A ÍÍ\~~ar sterile_zé~nek !.'ern vethető alá és csupán aszeptiku
~ogys_zerkt,t,t~tas _ls felhas~nálta,ezt aie.heto~e!iet sa11 kesz1~heto el. Az aszeptikus készítésrnód pedig 
es az alla~~ls~rle~ekben m~r ko;abban bJzonyi~ast olyan gyogyszerformáknál, amilyenek pl. a szusz,
nyert pen1c1llm-btzmuth szmergtzmust hasznositva penziók, emulziók vagy tabletták, nem nyújt 
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biztonságot' a sterilitásra. Olyan' műveletnél pl. 
mint a tablettázás-a steril. kautélák. 100%-üs • 
alkalmazhatósága alig képzelhető el. · 

Míg egyes parenterálisan bevitt gyógyszer
készítmény ·felszívódás! módosító szerepe olyan 
mértékű, hogy valamely önmagában múló. hatású . 
gyógyszert alkalmassá tehet tartós és egyenletes 
hatás . kifejtésére, addig a ' perorálisan adagolt 
gyógyszerek hatásának megnyújtásában magának 
a gyógyszerformának nincs ilyen döntő szerepe; 
Ennek magyarázata, hogy a parenterálisan· bevitt 
gyógyszerkészítmény teljes felszívódásáig depo
s.zerűen a bevitel helyén marad és rezorbciót sza bá" 
lyozó rendszerét ném zavarják a szervezet élettani 
funkciói. A perorális adagolásnál ez az adottság 
nem állienn. Az a körülmény, hogy 1.1· szájon át 
történő gyógyszerbevitelnél a felszívódás megnyú:[: 
tásának időtartama a tápcsatorna aránylag rövi<f 
ürülés! periódusára korlátozódik, depotalkotó 
gyógyszerformák alkalmazását nem teszi lehetövé.' 
l(edvezötlenül befolyásolja inég ezenkívül. protra2 
hált hatáskéltésre aJkaiinas perorális gyógyszer' 
formák létrehozását a tápcsatornának élettani. 
működésével együttjáró állandó mozgása, melynek 
következtében ·a bevitt gyógyszerforma félszívódása 
közben helyét is változtatja és útja· a tápcsator .. 
náb.an különböző pH értékű zónákon át vezet. 
A protrahált ha.tású gyógyszerkészitmények tér
foglalását a terápiában az V. Magyar Gyógyszer
könyv három általános fejezete, és több neogalenusi 
késiítményt és. néhány oltóanyagat tárgyalócikke
lye regisztrálja .. Az L kötet V .. fejezete; me! y 
a galénusi gyógyszerformákat, köz.tük a tabletfákat 
illtárgyalj a; ennél a gyógyszerformánál-az implan
tácl6S' alkalmazási módót .is megemlíti. Ugyanitt · 
utar'az implantációs tabletták készítésmódjára ls.' 
J Az ·I. kötet VIII. ,,Mikroorganizmusokból 

előállí tót! termékek, vérsavókészítmények, antigén
hatásu oltóanyagok" című fejezete az antigénhatásu 
oltóanyagok között a protrahált hatásúaknak 
minősülő adszorbenshez kötött oltóanyagokat is 
tárgyalja. Megemlíti itt, hogy ezek alkalmazása· az 
oltások számát csökkenti. Végül ugyancsak az I. 

. kötet X.. fejezete. egyéb . biológiai értékmeghatá 7 
rozások közölt előírja a einkprotaminátinzulin 
elhúzódó hatásának. ellenőrzését és annak mód-

, szerét. A I II. kötetben a ·következő protrahált 
hatásúaknak minősülő injekciós készitmények és 
oltóanyagok cikkelyei szerepeinek: lnjeetio axe-· 
iophtoli, Injeetio bismuti subsaliéylici, Injectio 

;;;,,;," ........ · · calciferoli, · -Injeetio- camphorae oleosa, .. .ItJ.jectio; 
g-penicillini kalii · oleosa, Injeetio gcpenicillini' 
procaini oleosa, Injeétio procaini hydrochlorici cum 
adrenalino, Injectio j)rogesteroni, Injeetiö tetos' 
teronoH propionici, lnjeetio .tocopheroli acetiei, 
Injeetio zinc'insulini protaminati. 

· Az ernbérgyógyászati oltóanyagok között:· 
Anatoxinum diphtericum praeeipitatum, Anti,· 
toxinum tetaniéum práeeipitatum, Toxinum scar, 
latinosum assorptum, Vacc.inum diphtericu!J1 et 
pertussicum praecipitatum, Vaccinum scarlatinnm 
eJ peytussicum assorptum, Vaccinum typliosum 
praecipitatum. ~ . . · . .. · · 
. . . . _Az á1Iatgyógyás3'ati oltóanyagok közölt : Ana-. 
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toxinum contra tetanum aluininió · hvdr<Jn•datri•; 
assorptum, Vaccinum contra rhJ;ISic•pathi•am 
tum. . · 

A külföldi gyógyszerkönyvek közül az 1946~ 
ban megjelent VIII. ·Szovjet Gyógyszerkönyvbéll.' • 
2 protrahált hatásúnak d~klarált és 4 olyan hijek7 
ciós készítmény cikkelye szerepel, melyeknél a 
hatóanyag oldészere növényi olaj. . : . 

A protrahált hatásúnak deklárált 22i~~,~~;:~?J> 
a cinkinzulintrioprotaminát és a h 
Mindkét készítménynél a VII l. Sz. Gyk elhúzódó 
hatásúk biológiai e!Ienőrzését is előírja. . 

A szovjet szaksajtóban a készUlő IX. Sz. 
Gyk-ről megjelent tájékoztató közleményekből 
ítélve az új Szovjet Gyógyszerkönyv az előzőnél' 
sokkal bővebben kíván foglalkozni a• protrahált 
hatású neogalenikus gyógyszerkészítményekkél. 

A legújabb kiadású nyugati gyógyszerkönyvek 
közül az 1953-ban megjelent VIII. Brit! Gyk 
több, fázisrendszere alapján elhúzódó hatásúnak 
tekinthető injekciós készítmény me!Iett, a követ, 
kező protrahált hatásúnak deklarált ké~zítményt, 
vette fel : Prokainbenzil penicillin injekció, .cinkJ 
protaminátinzulin injekció, Dezoxikortikosteron ' 
acetát implantációs. tabletta és T estosteron propio-
nál implantációs tabletta. .. .·· ·. •. . · · 

Az elhúzódó .. hatás .biológiai ellerrőrzését a . 
VIII. Britt Gyk is csupán a cinkprotaminát' 
inzulinnál írja elő. .· . . . , 

E referátum összeállításánál igyekeztem a 
protrahált hatású gyógyszerkészítményekre vonat
kozó irodalmi ·adatokat úgy csoportosítani, 'hogy. 
kartársaim átfogó képet alkothassanak maguknak. 
e készítménycsoport fejlődéséről és terápiás jelentő-
ségéről. · 

SZAKCSOPORTUNK ELőADASAI PECSETT '. 

A -Baranya- rnegyei -Gy. s~;~~il~~~~z!fa~.á~r Kenderes János dr.: "A petró~eum 
szerészeti jelentöségéró1n tarto~t nagy 
tetést, komoly helyzetképet .adva 
harcokról. Horváth Dezső: 
esetén, különös tekintettel 
át-fogóan kidolgoz<eo~tt;~, ~~l:~~~~lJ Jobst és B 

FELHIVÁS A 
nA Gyógyszerész" 

GyógySzertár vállala tok 
évenként 

aZ' 
hatunk 
fokozásához 

A GYÖGYSZERJ;SZ 

~melvények a galenusi lahol"atórinm munkájából. 
hta;LTGETI VIKTOR 

Lapunk 1954. évi 12 .. számába~ írtamnéhány 
készítményünk nagybani előállítása soránfelmerül t 
p;o~:llémáinkról .. és az?knak technológiai megoldá
~arol. .. J elen , ko,zlemenyemben . inkább gazdasági 
Jellegu problemakat. vetek fe). olyan kérdésekét 
amilyenekkel eddig .·még keveset foglalköztíink: 
, Gazdasá~politikánk. ~onílokterében a gazda

sagos !ermel<;s,, ezen bel ul pedig fó1eg. a. munka 
termelekenysegenek fokozása és atermékekönkölt
ségén_ek csökkentése áll. Amikor népgazdasági 
tervemk eredményes teljesítésének .. és .. nemzeti 
jövedelmünk növelésének ·e döntően fontds két 
feltételét megemlítem, nincs szándékomban a 
munka. termelékenysége fokozásának és az örlkőÜ
ségcsökkeritésnek minden egyes médszerét felso
rolni és vitáf indítani afelett, hogy. ézek. a mécl
szerek milyen formában ésmilyen mértékberi:alkal
mazhatók a mi területünkön. Bár szakmánk fejlo
dése:. ~uri_kál)k, értékelése és még nagyobb megc 
becsuiese erdekeben ezekkel a· módszerekkel állan-
dóan foglalkoznUilk kellene. · .· . · · . ·. 
· Ez. alkalommal az egész, rendkivill . fontos 
k?mpl.exflmból.·.csupán· egyes szentpontoka(·~z<:ret~ 
nek kiragadni, amelyek a galenusUabotatóriumok 
munkájáyal, gazdaságos . termel~ével, de főleg 
enn~k értékélésével s:torosan összefüggnek: Egyben 
azt !,s sz~retném ismertetni, hogy az iiyen termé, 
sze tu kerdéseket . és az esetleges nehézségeket 
hogyanigyekeztemmegoldani. .· .. ·. .... ..•... • 
: M!előtt azonban rátérnék dolgözatóm lénye. 

gere, ISmertetem azokat az alapszempontokat, 
amelye~n~~ figyelembevételével, egymással való 
szeJ11b.ealhtasával . minden egyes .. készítményünk 
gyarlása során · munkánkat értékelhetjük Ezek 
a :s~~mpontok ·.~. _köy_etkezők: . L .. a. készítmény 
szatrutott mennyisege es ennek értéke ; 2; a termelt 
mennyiség és ennek értéke ; 3. a felhásznált al'ap
anyagok értéke ; 4. gyártási, illetve kiszerelés! 
veszteség mennyiségben -és értékben ·· 5. termelési 
többlet ; 6. értéknövekedés és 7. értékcsökkenés: 
. .·· Végyük ezeket.· sorjában. A gyógyszetkönyv 

a .leg~öbb galellilsi készítménynél megszab ja, hogy 
' az: elóírt al~~anyagmennyiségekbpl mennyi készít, 

m;_ny! csmá!Junk,. vagyis a szükséges technológiai; 
muveletek elvégzése és esetleges. kiegészítés után' 
készítményünk súlya · mennyi legyen. 'Ez::a súly 
n;nds_zerint 1000 g, ritkábbah 100 g. Ez a.n\ennyi, 
seg, Il}etve_ el!nek_ többsz(jröse (pl. 100 kg) képezi 
munkank ertekelesének. alapját ~. ez a számított 
mennv.iség. folyé~o_ny kfszítményeket a gyógy
szerkonyv kiegeszites utan. szűret meg, amikoris 
a .. szűrés szakszerűségétől, gondosságától íüggően. 
tob b vagy. kevesebb veszteség áll elő: Ha a, készít
ményt kiszereljük (azt a munkát értem1ez alatt, · 
~!J1ik()r a k,~szítményt . olyan edé11y~tbe töltjijk, 
ahogy ~ gyogyszertárak rendelni szokták), további 
veszt_eseggeL .számolhatunk. · Ez .. egyrészt . abból, 
a~ód}k. högy az edény, amelybe!'. a kéSzítmény 
keszult, tökéletesen nem iirí.thető ki, másrészt a ki
szerelésnél rn.érésj pontatlanságok és elcsepegés .... i.s 

. - ' . 

előfordul. A veszteséget a készítmény megvizsgá
lására fordított mennyiség is növelt EzekeJ a 
veszteségeket nevezzük gyártási, illetlift kiS<erelési 
veszteségnek. A központi anyagraktárnak átadott' 

· mennyiség,. munkánk tulajdonképpeni eredménye 
- a termelt mennyiség. Működésünk elbírálása 
szempontj-iiból különösen a veszteség megállapítása 
nagyjelentőségű, m.ert ennek nagysága mutatja 
meg azt, hogy munkánkat milyen körültekintéssel 
végeztük, vagyis a munka termelékenységére meny
nyi gondot fordítottunk. Ennek figyélemmel _kísé
~~e ~-edig nemcsal< nemzetga:4asági szempontból 

. etdekunk, hanem alapul veheto a munkaver~enynél 
és a dolgozók premizálásánál is. Ha azónbim. biw, 

· nyos okok miatt - melyekről később lesz·szó. ' 
készítményünk termelt mennyisége nagy0b,b,:mrnf 
amennyit az adott mennyiségű alapanyagokl'lp!;'k:i, 
k:llene h?,znunk,, de ~észítményünk a. gyógysi:er~ 
konyv kovetelmenyemek megfelel - termelési 
többletről beszélhetünk. Az értékni5vekeáés éS az 
értékcsökkenés a gyógyszertári laborálás révén isme
retes fogalmak. Csak amíg a gyógyszertárban vég
zett laborálások során rninden egyes készítményre 
meg_adott értéket kell a laborációs naplóba vezetni; 
addig a galenusi laboratóriumokban az. érték
~övekedések vagy értékesőkkenések nagysága asze" 
rmt ~og váltakozni, hogy mennyi a veszteségiink, 
vagyis gondosan vagy felületesen dolgoztunk-e. 
A veszteség csökkentésére irányúló törekvés tehát 
fontos követelménye a munka termelékenysége 
növelésének, illetve az önköltség csökkentésének 
Ez a törekvés, amint már említettem, különösea;. 
a galenusi laboratóriumokban fontos, merl: itt 
nagymennyiségű anyagokkal, tehát nagy értékekkel 
dolgozunk, és ahol a veszteség kialakulása könnyíí
szerrel ellenőrizhető és gondosabb mun.kával csök-. 
kenthetö. . 

·Az előrebocsájtottak alapján tehát azt mande 
hat juk, hogy a munka. termelékenysége fokozásá
nak · és az ezzel szorosan összefüggö önköltség
csökkentésnek egyik legfontosabb módszere · a· 
gyártási veszteség csökkentése, vagyis az a törek. 
vés, hogy meghatározott mennyiségű alapanyagok" 
ból a készítménynek minél nagyobb mennyiségéf 
állítsuk elő. Itt azonban álljunk meg, és egy példán 
vizsgáljuk meg, elegendő-e ezt a. tételt csak így 
megfogalmazni, vagy a fenti meghatánlzás - amí 
kétségtelenül helyesnek látszik - nem szorul-e 
kibővítésre? 

Tegyük fel,. hogy a galenusi laboratóriumbán 
100 kg solutio jodi spirituosa-t kell elkészítenünk 
Lernérünk tehát a gyógyszerkönyv el\)iratápak 
meg!él~löen 5 kg jódot, 2 kg káliumjodido!, 46,Skg 
legtomenyebb szeszt és 46;5 kg vizet. Ezekből &z 
. anyagokból a gyógyszerkönyvben leírt módon ·_: 
vagy eSetleg más műfogással - oldatot késú
tünk, s ezt. kisebb üvegekbe szétmérjük. Ezután' 
a letöltött mennyiségeket összeadjuk és megálla• . 
pitjuk, hogy bár 100 kg anyago! mértünk össze,. 
a kiszerelés után csak 98 kg készítményt nyertünk, 
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vagyis 160.óFt ' értékű, térrnékiirtk 'veszendőbe' állítani és termelésünket ehhez. k~) vis,zmwítarri. : 
rnent. Okulva ezen a tapasztalaton, a következő . Vagy a gyógyszerkönyv egyes 
gyártásnál igyekez~i fogunk a veszt~éget ~ '!lill:!· · rnegviiltoztatni. 

rnurnra csökken tem, vagy esetleg telJesen,krkuszo, Legegyszer·üü;;b~b~:z~:~~~fle~n~ne~ik~~a~i~~~~;~::\;~:;·;ek ; bölni. , az unguenium ~ 
Népgazdaságunknak egy, szacialista szektor;i,. alapanyagokat vízben, w~,~~:~~~~k~;;; 

ban erkölcstelen.volna a veszteséget úgy behozni, maj d elszappanosítás a. 
hogy. rninden egyes üvegbe. szándékosan kevesebb még "néhány percig" rnelegítteti és k~~~~~~~ft~l 
készítményt töltünk, .rnert ezzel a gyógyszertárak' teti. Nyilvánvaló, hogy az edény n 
ban dolgozó ·és hiánytalan rnennyiségg~ megterhelt alkalmaz.ott hőfoktól és az olvasztás, 
kartársainkat rövidítenénk meg. Kínálkozik a'zon- gítés idejétől függően, valahányszor ezt a kenőcsöt 
ban egy teljesen legálisnak látszó lehetőség. Ugyanis elkészítjük és az elpárolgott vizet nem pótoljuk -:' 
maga a gyógyszerkönyv teszi lehetövé, hogy kiter- rnert ·a gyógyszerkönyv erről nem intézkedik . -
rnelésiinket a . hatóanyagoknak megengedett hatá, mindig más lesz a kiterrnelésünk, de ugyanakkor 
rán belüli beállításával növeljük Nem ]<:ell rir;i~t más lesz a kenőcs konzisztenciája is. Igaz ugyan, 
tenni rnint az elkészített 100 kg. oldathoz 2•kgc hogykis rnennyiség készítésénél a víz elpárolgása 
vizet' önteni és a kérdést látszólag megold()ttUk. · következtében beálló veszteség jelentéktelennek 
K~zí.tményűnk jódtartalm!f így is:.a ~egkívánt tűnik, d~ pLI20 kg alapanyag (a vizet is bele, 
-4,80~5,20%; káliumjadid-tartalma 1,80~2,20%; számítva) felhasználása eselén nagyon furcsa .volna, 
szesztartalma. 45-50%. és sűrűsége.is 0,960'-0,97Q. ha a laboratóriumegyik szállítmányában 115 
k&zé fog esni. .Ha tehát valójábanlesz is 17 2% a következőben 110 kg, vagy esetleg csak 100 

· veszteségünk, kirnutatásainkon, elszámolásainkon kenőcsöt adna át az anyagraktárnak Nem 
ez nem fog szerepelni. Egyes .készítményekn~l szólva:arról, .. hogy a készítmény hollágyabb, hol 
ilyen .rnesterkedést még nagyobb rnértékben is pedig keményebb volna. Mivel a gyógyszerkönyv itt 
véghez vihetünk, és jgy termelési többletünk is tartalmi meghatározást sem ír elő, arniből a vég
keletkezheL De szabad-e ilyen rnanipulációl<:kal termék mennyiségére következtethetnénk,. fel
csökkenteni veszteségeinket, szabad-e ilyen rnód, rnerül a kérdés: rnikor dolgoztunk jól? Arnikor · 
szerekkel leplezni a rossz rnunkát? Magától érte- a 120 kg anyagat 115 kg-ra, vagy 110 kg-ra, vagy 
tődik, hogy nem szabad. A gyógyszerkönyv nem arnikor 100 kg-ra hagytuk besűrűsödrti? Ezeknek 
ezért szabja meg a készítmériyek hatóar\yagtartal: a visszásságoknak áthidalása végett eddig rni azt 
mát és sűr(íségét meglehetősen tág határok köz0tt. az elvet köve\tük, amit a Fo-No az unguenium 
Éppen a galemisi laboratóriumoknak kell köteles-. sapostearini-nél előír, és áz elpárolgött vizet pótol, 
ségs.zerűen,árra törekei:lniük, hogy k~szítményeik- tuk. Ily rnódon egyrészlmindig egyöntetűkészít' 
ben ritinél jobban rnegközelítsék a gyógyszerkönyv<. rnényt szállítunk, másrészt pedig · elszámolásaink
ben megszabott halárok középértékét, A fenti példa nak fix alapjuk van. Természetesen elisrnerern, 
esetében 5 kg jódból és 2 kg káliumjodidbóltehát hogy ennek az eljárásunknak helyessége vitatható. 
100 kg: nál több old'atot nem készíthetünk Amény, Éppen ezért célszerű volna a készítmény előiratát 
nyiben a felhasználandó anyagok nem lenirének megváltoztatui - ez az előirat úgy is elavultnak 
100%-osak, inkább kevesebb oldószed használjunk, tekinthető - és akkör ezt a szempontot is figye,· 

· készítményünk 5% jódat és. 2% .kálium, !embe venni. Egyben a készítmény ktmzerválásáról 
tartalmazzon. A készílés és a kiszerelés is intézkedni kellene. 

. n\.'utatkozó veszteségünket pedig -, .illlli Még nehezebb probléma előtt állunk a plumburri 
munka rnellett is előfórdul - aceticum basicum solutum gyártásának értékelésénéL 

körülteliintéssel, · jóbb Gyógyszerkönyvünk szerint itt összesen !400 g 
anyagat : ólornsókat és vizet használunk feL Készí
tés közben az elegjret rnelegítjük, tehát párolgási 
veszteség áll elő. Ezen kívül az elegy házisos karbo' 

1-······~~~~~~~~a~~~ií~~~[ilig~~-. náttól erősen zavarós, ülepítés után tehát le kell 
fejtenünk Az üledék rnennyisége az alapanyagok 
l!lir\őségétől, a késZílés és a lefejtés gondosságától 

nem függően változik és meglehetősen tekintélyes lehet. 
I\yeneknél , Ennek megfelelően természetesen a készítmény 

hol van az a határ, ameddig az . szempontok kiterrnelése is. rninden . egyes gyártásunknál má~ 
figyelernbevétel ével, megengedhető rnódonrnunkánk és más lesz. Sem a zavaros elegye t, sem a lefejtett 
termelékenységét fokozhatj uk, tehátanélkül, hogy főlyadékot a gyógyszerkönyv meghatározott súlyra 
a-gyógyszerészi etika írott vagy íratlan törvényeit nem egészítteli ki, hanern előírja, hogy az utóbbi 
megszegnénk? Ha.egy készítménynél a számított 17,2-'18,2% ólmot tartalrnazzon.· Felvetődik tehát 
illennyiség rögzítésére. írottadatnem áll rendel- a kérdés: a· felhasznált 1400 g anyagból · 
kezésünkre, akkor a .rnunká;pk befejeztével; arnikor tiszta házisos ólomac-etát-oldatot nyerhetünk, "~'"h' '"' 
a kitermelés! számbavesszük, önmagunkban kétel y, a korábban lefektetett elv alapján a 17,2 és a 
feletteseinkkel' pedig esetl~g vita merülhet fel, középarányasának rnegfelelően 17,7% ·ólmot tat' 
hogy ·Jó V?gy rossz rnunkirt vég~ztünk-e. Véle~ talrnaz? Mekkora számított mennyiséggel állíf
ményern ·· sierint ilyen esetekben kisérletileg és hatjuk szembe a készítmény ténylegesen. termelt 

· elw,életileg ··jól' megalapozott · normát kell fel- mennyiségét, hogy ezáltal megállapítha~!Jk,, ríJ.eny'-' 

végeztük pontosan a rnlinkánkat? "Ilyen'kér
a vegyiparban lépten-nyomon. fel;vetoc!nek, 

de felmerülnek a galenusi laboratórium inunkái . 
során is. Ennél a készítménynél nem mondhatjuk 
azt, hogy az 1400 g anyagból elvben 1400 g készít
ményt kell kinyernünk Egy oldatnál .vagy egy 
szirupnál a kiegészítés után történő szűrés folya
mán csak néhány tized . százaléknyi természetes 

.' .. ''es:üe:;ég·· rnutatkozhat, ennél a . készítménynél 
azonban a:z elkerülhetetlen és változó rnennyiségű 
üledék olyan természetes veszteséget eredményez
het, amely a készítmény. gyártásának hónapjaiban 
veszteség-grafikonunkon óriási kiugrást mutathat, 
veszteség-statisztikánkat pedig mindenképpen ked-
vezőtlenül befolyásolná. . , . · . 

Kétségtelenül a .kérdés legegyszerűbb meg
oldása az. volna, ha egy sor gyártásunk közép
arányasát vennénk alapul, .. vagyis a .. számított 
m~nnyiséget gyakorlati tapasztalatok alapján rög-· 
zítenénk le. Ha azonban megfontol jük; .. hogy/ 'l 
készítmény előállításánál rnlndig. ugyanazokat .. ·· a 
rnűveléleket végezzük eL( amelyek, arnint mái első 
közleményemben rárnutattam, a nagy · rnenhy,i
ségekre való tekintettel a gyógyszerkönjry elő
iratától eltérhetnek), azonnal felmerülhet bennünk 
a kétel y : · nem· követünk-e el sorozatosan vala' . 
rnilyen hibát? Szaliad-e ilyen megfontolások után 
csak olyan tapasztalatokra támaszkodni, amelyek
nek számításokkal bizonyílátt elméleti alapjuk 
nincsen? · ·. · · 

Allnák eldöntése végett, hogy a kérdés elmé
leti alapon megoldhalóc.e és az eredmény egyeúk-e 
a gyakorlati tapasztalatokkal, a következő elgon
doláson. alapuló számításokat végeztem el. Kedc 
vessy: "Galenusi készitmények tájékoztató gyprs, 
vizsgálata" c. brosúrája sz~rint a. készítmény-, 
ben . levő oldott . anyag tájékoztató képlete: 
2 (CH3C00)2Pb + Pb(OH)2 • Ugyanezt a képietet 
találjuk az újab b külföldi irodalom báb. is .. Fe1té
telezve azt, hogy_, a készítmény oldott állapotban 
csak ezt a. vegyülete,( tartalmazza, egyszerű sztöchio
rnetriai számítással kiszámítottam, hogy 100 . g 
oldatban hány gramm kétharmadházisos ólom

_acetátnak k~ll lennie, hogy az a. gyógyszerkönyv 
rendelkezésének megfelelően 17,2::-18,2%, 'illetve 
~ középarányost véve --' 11; 7% ólmot tartlll, · 
rnazzon. Számításom alapjául teháta készítményben. 
-levő vegyületet és a megkívánt ólom.t~rtalrnat 
vettem és az alábbi egyenletet állítottam:fel :: 

[2 (CH3C00)2Pb + Pb(OH)2 ].: 3 Pb -'-.. x·: 17,7 
ebből x = 25,4. 
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és · 100 kg vízzel) számolni az aláobi egyenlet 
szerint : 

100: 25,4 = 140 :.x 
ebből x = 35,55 kg. 

A 140 kg súlyú üledékes elegyben tehát 35,5 kg 
oldott állapotban levő kétharmadházisos ólom
acetátnak kell lennie. De rnennyi lehet az elegyben 
levő oldhatatlan anyag és rnennyi 'tiszta oldatot 
nyerhetünk, ha ezt az . üledékről lefejtjük vagy 
leszűrjük? - Ezek után rnost már ezt is könnyen 
kiszámíthatjuk Ha ugyanis a készítésnél 40 kg 
ólomsót használtunk fel és az egész elegyben 35,5 
kg oldott vegyület van, akkor az oldhatatlan ólom
vegyületek súlya a különbözet, vagyis 4,5 kg lehet. 
Ha pedig a 140 kg-nyi össz-súlyból a 4,5 kg oldha
tatlan részt levonjuk, megkapjuk a kinyerhető, 
17,7% ólmot tartalmazó, tiszta házisos ólomacetát
oldat legvalószínűbb súlyát, ami ezek szerinl 
135,5 kg-ot tesz ki. 

. A fenti számítással szemben felvethető termé
szetesen az az ellenvetés, hogy a gyógyszerkönyvi 
készítmény éppen azért, mert feleslegben vett 
ólomoxiddal készül, nem csak kétharmadházisos 
acetiltot tartalmaz, hanem kisebb rnennyiségben · 
félszerházisos acelátat is (CH3COO-Pb-'-0Hj, 
Ezzel a vegyülettel számolva pedig az eredmény 
más.lesz. Ellenőrzés végett tehát ezzel a vegyülettel 
is elvégeztem a számításokat. Az eredmény 133,9 
kg, az előzőnél alig valamivel .kevesebb. Ha tehá t 
a keletkező csekély rnennyiségű félszerházisos 
acelátat is figyelembe vesszük, azt hiszem, a készít
mény számított rnennyiségét nyugodtan 135 kg-ban 
állapíthatjuk meg. 

Ezek után még csak azt a kérdést kell el
döntenünk, hogy. a fell ti okiejtésen alapuló, 
félig-meddig Vf\lószínűség-szárnításunkat a gyakor
lat rnennyire igazolja. - Laboratóriumunk fenn
állása óta.eltelt két év alatt többezer kilógramm 
házisos óloma<;etát,oldatot készítettünk, a számí
tásoknál alapulvett 140 kg-nak tehát a sokszorosát. 
Feljegyzéseink szerint kitermelésünk a számított 
135 kg-tóllegfeljebb 0,7%-kal tért el. 

Lehetséges, hogy ennek a számításnak gondo
latrneuetét .nevr rnindenki tartja ·helyesnek, a 
tapasztalatainkkal csaknem leljesen megegyező 
eredmény azonban mégis támpontot ad arra, 
hogy mit követ<ilhetünk meg a rnunkánktó). Most 
már tudjuk, hogy a HO kg és a 135 kg között 
mutatkozp kb, 3,6%-nyi hiány természetes vesztec 
ségnek tekinthető; amit figyelmen kívül kell hagy
nunk. De ha a' veszteségünk ennél nagyobb. volna, 
akkor igyekeznünk kell rnunkánkra nagyobb' figyel-

Ezek szerfnt tehát a késZítménybek 25,4% ·két- ' rnet fordítani, a hibalehetőségeket kikutatni és 
harmadházisos "álornacetátot kell tartalrnaznia. \ kiküszöbölni: Azzal, hogy előre tudjuk, rnerínyinek 

• · kell len,nie rnunkánk eredményének, egyben azt is 
A továbbiakban azt számítbltain. ki/ hogy ez . tudjuk, hogy rnunkánk .termelékenységének fokoc 

. a százalékban. kifejezett, oldott .kétharrnadbázisos zásánál meddig rnehetü11k el. 
ólomacetát a feldolgozott elegyben rnilyeíi súly
rnennyiséget képvisel. A . gyógyszerkönyv összesen 
1400 g anyagat használtat fel. Célszerűnek tartom 
azonban -laboratóriumi méreteketvéve alapul
a továbbiakban 140 kg anyaggal (40. kg ólomsóval 
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A klorid-szennyezés mértékének egyszerűsített megállapitása · 
· · alkálibroínidokblln · 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv az alkáli
bromidokban legfeljebb l% klorid-szennyezést 
e~ed meg, és ezt a bromid-tártalom meghatáro
zása (tehát utóbbinak· szín~bróm alakjában való 
eltávolítása) után Volhard szerinti titrálással ellen
Qrizteti. Tapasztalataim szerint ebben a méretben 
·(0,01 n) a végpontindikálása nem elég éles. Az 
ezüstkloridból álló fehér csapadék ui. a vas(III)
rodanid gyenge színét annyira elfedi, hogy ~ 
kb. l%. klorid-szennyezés eselén - a párhuzarnqs 
mérések gyakran két-három ml-rel is eltérnek 
egymástóL A végpontot még úgy is nehezen fu d tam 
pontosan eltalálni, ha ismert mennyiségű kloridot 
adtarn a készítményhez és a visszaméréshez szük
séges, számított mennyiségű, 0,01 n rodanid-

. ~bld&tot a végpont előtt cseppenként adagoltam. 
Mivel. a Gyógyszerkönyv egyrészt l% -nál maga
sabb kloridtartalmú készítményt nem engedélyez, 
másrészt viszont az. alacsonyabb klorid-tartalmat 
megengedi, arra gondoltam, az. ellenőrzés során 
is elegendő volna csak azt megá!Iapítani, hogy 
a készítmény kloridctartalma l% alatt, vágy felett 
van-e. Igy a vizsgálat beilleszthető volná a Gyógy~ 
szerkönyv ún. szennyezésmérték vizsgálatai (I. 
kötet 91. ill. 93. lap) közé. Ezáltal az alkálil:)rornidok. 
klorid-tartalmának ellenőrzése lényegesen egyszerű-
sodne. . . .. . . . . . · .. 

A ;,Quinta',' a klorid-szennyezés mérték sze
.. rinti. ellenőrzéséhez. 25 gamma kloridot tartalmazó 

összehasonlító oldatot hqsznál (L kötet 100.-lap). 
l% megengedett klorid-szennyezés viszont .. ad 
jelenti, hogy a vizsgált só grammonként 0,01 g 
(-- lü,mg .· ·. JO OOO gamma) klorid ot tartalmazhat. 
A' grammonként legfeljebb 10 OOO gamma klóridot 
tartalmazó sóból tehát annyit kell a vizsgálathoz 
venni, amennyiben legfeljebb 25 gamma klorid 
van. A klorid menhyiségét a következő aránylattal 
számíthatjuk ki : . - . . 

· l:!OOOO.=x:25· 

attól függ, hogy a bromid-tartalom· megn;ataroc 
zásához mennyit mértünk be a 
Utóbbinak ui. tizedrésze van a kititrált 
kimutatáshoz előkészített s végül 200 
szített oldatban. A klorid-szennyezés m•;rt,<k-vb""" 
latához szükséges folyadékmennyiségetezek 
a következő aránylattal számíthatjuk k! : · 

200 ml: (0,1 · A)g = yml: 0,0025 g 
200 . 0,0025 . 2000 . 0,0025 

y= 
0,1· A A 

Az ebből levezethető képlet : 
5 

y=-
A ···················'· 

·A képlet értelmezése : · A. anyago! 
az idézettcikkely szerinti bromid ~~~h't\!~~~:;~f~~i 
és a megtitrált s. végül ~00 ml-re 
folyadék y ml-ével. végezve a "Quinta". 
100. Iap 10. pont szerinti klorid-szennyezés kiJ~~-~~j 
tást, a só legfeljebb l% klorid-szennyezést · 
maz, ha a kapott zavarosodás erősebb 

összehasonlít<? kémlőcsőbe;n~~~i\~!t~~!~f~~~~~~~i~~-
. Gyógyszerkönyvünk a 

kifeJezett klo~~rli~d~~o~ti,dEf~j:r~~~!~~~Zt~:zk,3Íiutmltlori: 
bromidban. Az l. es 2. alatt közölt :d~:~~;~~::~~~~~ 
sainkat ennek figyelembe vételével n 
kell, mert 'l% klorid az ugyanannyi 
ammóniurnklorid, 1,57% kalciumklorid, 
káliumklorid vagy 1;65% ·nátriumklorid.* 

.. . Eppen ,ezer! a,klorid;mérfékoldat l rnl-,éb,,ll 
.foglalt · · 

25 gamma k1ori.d = 37,7 gamma· ammóniitrhklofi_~~-
39, l gamma· kalciti_mklorid, 
52,6 gamma ká~i.úmklorid és · 
~~.~ gamma,nátriúrnklori~ 

mérték-vizsgálata során tehát az · · 
. . 125 •. 

· x= -·-.-=00025 
10000 . ' 

mennyiségével egyenértékű. A ~~~:f~~f,~f~~~;~.; 
· oldatban kapott zavarosodás a.· most. 

· ·; · ·' · · · ·' '· · · ·
1
,v só-mennyiségekrtek felel meg. Ebből · viszort! 

· ·· · .· · · · ·. · k · · következik, hogy az L szerinti képlet le\'eZ<,té,;ehE!z 
Az elmondottak sierint, ha a ,,Quinta" L öt. •. az egyeniethe 25:___ helyettsorra a 37,7-"' 39;1. 

100.. .. . 10. · · szerinti korid,szeQIJ.YeZéS;. 52,6 -"- és 41,2 érté_keket kell illeszteni s ekkor.· 
· anyagból 0,0025. g-ot 

§.~•·· ····" ·---~~i~ci~!{~;~Vtié~;1"~~-~~~-~~·ak~I~o~ni~· d~~,~siz~~egf/Jt~ÖrHf~gl az amiTióniumbrömid ~Setébeii x 7 Ö,OÓ_377_ g, 
a- kalciumbromid-esetében X''= o,-0039!' g, 
a káliumbromid esetében x =. 0,00526 g -éS 

(o/ 

gamma ("-'25 X 
vagyis 0,01 g,,másszóval 1%. · 

a. nátrium bromid- esetében ~· = 0,00412 .g .. 

· Az elmondottak értelmében az új Gyógysz~r; 
könyv alkálíbromidcikkelyeibeh a klorid-szennyezés . 
kimutatására vonatkozó rész öl y .értelemben volna 
módosítható, hogy a permanganáttal maradandó 
lilás $Zín1g titráltoldatot egy csepp ammónium:• 
oxalát-oldattal elszlnteleriftve, 200 ml-es mérő
Iombikba öblítjük éi tél'fogatát 200,00 mtcre 
kiegészítjük. Ebből az oldatból annyi· ml-t kell , . 
vennünk a klorid,szennyezés mérték-vizsgálatához, · 
amennyiben a vizsgálL'bromidcsóból 2,5 . mg 
(= 0;0025 g) van oldva.;~yilvárivaló, ez a térfogat 

A klorid-siennyezésre vizsgált 

. 
JJO 

tehát a most felsorolt ~;~n~~~:~~~~~l~~~ 
"Quinta" már hivatkozott 
25 gamma kloridot tartalmazó ög,;zellasonl'ító 

• C!=35,5; H,N·Cl =53,5; 
= 7 4,5; NaCl = 58,p. 

Számolá~ : Cl : KC! =") : x 
35,5: 74,5 = l :x 

x= 2,10 .. 
2 CI: CaCI, c= l: x 

71: Hl!= l: x 
x =1,57 

CaCl, = !Of. 

zavarossága a legfeljebb l%: H4NCI, Cac;I2, KCI, 
ilL NaCI szennyezésnek feleljen meg. 

Ebben az értelemben kell viszont módosítahi 
a 2. szeril1ti számítást is, hogy rnegtudhassuk, 

. vajon adott esetben hány ml-t keii vennünk a 
· klorid-szennyezés vizsgálathoz a titrálás után 200 

ml-re kiegészített bromid;oJdatból · ahhoz, hogy 
az. összehasonlító oldat zavarossága klorid-sóba!! 
kifejezve jelezze a legfeljebb l% . szennyezést. 
E célhól a 2. szerinti képlet levezetéSében a 0,0025 g 
helyett az egyes bromid-sók esetében az előzőekben · 
kiszámított. x ertékeiket ·helyettesítjük az 
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A kivett 
oldat ml l 

A kivett oldat 
klorid-tartalma 

· · gamma 

Kapott 
zavarosodás 

3 8;49. + 
4 11,32 + 
5 14,15. ++ 
6 . 16,98 ++ 
7 19,81 +++ 
8 22;64 +++ 
9 25,47 ++++. ++ 

10 28,30. 
ll 31,13 ++++ 
12 33,96 ++++ 

2000'X ' · • · 
A ....••..•..... ~., •.. 3. 

Az adott. esetben kiszámflott y mennyiség 
8,76 rit! lett volna. A 7-8-9-10 ml-es oldát
részletek· z.avárosodása közölt különbséget nem 

• , 'láttam. Ebből nyilvánvaló, hogy az y értékét 
'01"'elegendő egytizedes pontossággal kiszámfümi és 

y 

ammónilimbfomid- esetében 
•. . 7 54 

képlet~en. Igy számolva ,az y= 7 
kaldumbromid esetében 

.· 7;83 
Y=T 

10,52 
káliumbromid esetében y= ---x-

1 
. 8 24 

nátriumbromid esetében y -:= T 
Ha tehát a bromid. tartal.mi meghafározásához> 

az illető bromidból A g-t mérünk le, a megtitrál_t 
és 200 ml-re kiegészített oldatrészlet g ml-ével 
végezve a Gyógyszerkönyv l. köt. 100. lap 10. 
pontja szerinti.klorid-vizsgálatot, ellenőriztük, hogy 
a benne levő klorid-szennvezés mértéke az illető · 
kation kloridjában kifejezve nem haladja-e meg az· 
l% -os határt. 

Ha a bromid-meghatározáshoz mérf só meny,, 
nyisége a Gyógyszerkönyvben előírt mennyiségtöl 
legfeljeb lJ 1-2. centigrammban tért el, a 200 ml-re 
kiegészített titrált .oldalból az egyes sók esetében 
az alábbi· térfogatot kellene vennünk : 

.Ammóniumbforiiid 4 .• • •• _ ••••. • •• -~ •. 7,5 __ -t11l 
. Kálci.umbromid ... : . . :. ~ ....... 7,8 ml 
Káliumbromid ......... , ....•• ·.. • 8,8 ml 
Nátriumbromid_ ............. -~. ·• 8;2 ml. 

a 200 nil-re kiegészített oldatból ezt O, l ml pontos
. sággal kimérni. 

1\:ísérleteimet, illetőleg számításaimat a Buda: 
pesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi 
Kémiai Intézetében végeztem, és a kapott segít
séget e helyell köszönöm meg. 

· · Lukács Dénes 
lll. é. gyógyszerészhallgató (Budapest) 

Az L MAGYA~-CSEHSZLOVAK POLAROGRÁFIA! 
KONFERENCIÁT 

~~guszt~s 11-:-14 közÖtttartották VeSzprém beli. Az Akadémia 
támogatásával a Magyar _Kémi-kusok Egyesülete ésa Veszpréilli 
Vegyipari Egyetem által rendez-ett- konferenciát ünnepélyes 
külsöségek után HeyrorJsky akadémikUs,_ a polarográfia meg

-,alapitój:a nyHotta meg, kö~l- 2 órás- előadásban számolVa be 
a· polarográfia legújabb- fejJödéséről./17 csehszlovák: (német 
nyelven tartott) é:? .28: magyar refer-átum hangzott el. Az ·elő
adásolckét szekcióban folytak, az egyikben_- a S:zervetlen-; 
a másikban_ a szerves-kémiai munkákról számoltak tie ·a 
kutatók. . . . 

A konferenciát, amelyet_ bizonyára. számos hasonló fog 
követni," örömmel üdvözlik mindazok, akik .gyóg_yszer
k~":Iiával. fQglálkbiriiik;' -miVel ·az előadások --iS:_ tükrözték, 
hogy gyógYszeripari f~lyamatok emmQrzésénét,_ a gyó,g_yszer
kutatásnál,_ a gyógy_szetvizsgálat t~rületén általában; bo:rnlás
fol-yamatok felderítésében és követéséhen egyaránt hasznos 
és gyors_ módSzert _jelent a polarográfia. 

Gyógyszerkönyvtől eltérő, bemérések eselén 
{vagy ha a só nedvességet tartalmaz, mint. pl. 
a kalciumbromid; vagy ha nem sót, .. hanem imnak 
óldatát vizsgáljuk) a bromid~meghatározás alapján 
kiszámítJuk a só, .ill. az oldat valódi bromid: 
lartalniái; s ezt az értéket használjuk a 3: szerinti 
képletben. · 

:Igen -riagy _érdeklődés! ,keltett a polaf:ográfiának egy 
(l jabb _foga, az oszcill_o-polarográfia. Erról az; újab b. irán-yzatról 
ug'ya_ncsak Heyrovsky- professzor adott áttekinthető képet: 

Az előadás.ok a_. kénúa legkülönbözőbb területeivel 
foglalkoztak~ · arrtelyeket a: polatogfáfiai rnetodika kapCsolt 

·-össze. Biokémiai fehérje-reakciók _-mechanizmusának fel-derí
tését, a fém analízis pr:oblémáit,-ipari toxikológiaLés elméleti 
elektrokémiai kérdéseket hozott _·össze -a_ közös metodika. 

Kísérleteket Négeztern egy pontosan . l% 
káliumkloridot. tartalmázó káliumhmmiddal arra, 
hogy a 3. sierint megadott módon kiszam(tott 
y ml térfogat milyen pontossággal mérendő le. 
E célból a "Kalium bromatum" cikkelyt) pontja 
szerint a só 1,2 g-jából készített 100,00 mi .. törz~
oldat 10,00 ml-es részletében a bromidot meg
határoztam (vagyis belőle bróm. alakjábaneltávolí
tottam), majd az elszíntelenítés után· a 200,00.ml-re 
kiegészített oldatnak külonböző részletélvel végez~ 
tem el a "Quinta" [ kötet 100. Iap .JO. szerinti 
klorid-szénnyezés vizsgálatot ·Az összehasonlító 
vizsgálatban (= 25 gamma) észlelt zavarosodás 
mértékének je)zése: +++ 

Gyógysz'erészeti. vOnatkOzásuk miatt a következő elő
·. adásokat említjük meg. 

Erdeit -.L._, és Karsal -A.: .Vas(HI}ionok polarometriás' 
meghatároz;á$a __ a~kqr~ins(l_vVal. 

J. __ Masek·:- Néhán)r(Szervetlen ·nitrogén-vegyület -polaro· 
gráfiáS meghatározása- és tulajdoriságai. 

J. Volke: Alkal-oidok _és néhány nitrogén• vegyület. 
V. Volkova: Néhány all~almazás a gyógyszerészet terén. 

. _ Bozsat -Imréné: ~mperometriás· titrálások. néhány al-
- kalmazása a gyógyszer-analízisben. . 

L.1trJolnár_:_ Egyes alkaloidák és gyógyszerek kvantitatív 
meghatározása oszcillo-_polarográfiás úton~ 

P. Zunian : A -vitaminok polarcgráfiás meghatározása. 
J-.: .Koryta: A ~omplex· vegyületek polarográfiája éS 

analitikai alkalmazása~ ' . 
.E.-. KlióbtD_dt-: 'A Pol~rográfia· 3Ik3Imaiása -ipari ellellŐrzö 

módszerként nehány fontosabb gyógyszer· gyártásánáL 
A konferencián számos gyógys~erész is részt vett. 
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A qy AKORLÖ (/YÖ(/YSZER!:SZ 
MŰHÉL Y!:BÖL 

A PEKTIN MINT GYÓGYÁSZATI SEGEDANYAG 

.Bár a pektint már régóta ismerik, tUdományos és ipari 
jelentősége mégis csupán az utóbbi évtizedekben bonta
kozott ki. Eleinte csupán a konzervipar használta gyümölcs
zselék, dzsemek stb. készítéséhez, de ma már több más 
iparág, így egyebek között a gyógyszeripar érdeklődését is 
feJkeitette. Ilyen viszonylatban nemcsak mint segédanyag 
jöhet számításba, hanem mint alapanyag is. A pektin hidro
lizisekor felszabaduló galakturonsav a C-vitamin szinté
ziséhez felhasználható. Jeleritékenyen. kedvező körülmény 
az is, hogy a pektint az olcsó. és qágymennyiségben rendelke
zésre álló olyan mezőgazdasági és konzervgyári hulladék
anyagból állít ják; ma ·elő, melyek egyébként alig vOlnának 
értékesíthetők Hazánkhah a pektingyártás az utolsó évtized 
alatt fejlődött ki, és fejlődik· állandóan. 

A gélképző pektinek igen stabil vegyületek : D-galak •. 
turonsavból polimerizált poligalakturonsav Iáncmolekulák, 
melyekben a karboxil-csoportok egyrésze metil~csoporttal 
van észterezve, tníg egy másik .része .kationhoi (K, Ca) 
van .kötve. · 

COOH COOH 
HO l . . . . l/ 
1/5;-~l -O 

c c 
l't-Vl 
H l j DH 

H • H OH 

D-galakttironsav_ 

A pektin gélképző tulajdonsága függ a molekula poli-' 
mérizációs _fokától {lánchosszúság), a metoxilcsoportok el~· 
oszlásától. Az OKI 1800/1955. sz. határozata az egyik leg
hosszabb láncot alkotó ún. aliliapektint tette hivatalossá, 
minf gyógyszeres sztiszpenziókhoz felhasználható kolloid 

~~f':: anyagot. Ez világosbarna színű amorf por, vízzel gyorsan 
hidratizál, íze gyengén s.avanyú.. . . · . . .- · 

A pektin recep_turai felhasználhatósága SztiSzpenziók 
készítésével koránt .sincsen kimerítve. A közelmúltban javas
latot tettem két száleppel l<:észítendő Fo. No: előirat módo~ 
sítására. A szálep helyett ugyanolya;n mennyiségü pektint _ 
javasolt am. ,.emulsio ol. paraffini arom" -nál a könnyen 
bomló agar kitünőerr helyettesíthető pektinnel, niiáltal 
készítése rendkívül leegyszerűsödik, viszont az emulzió 
igen tartóssá válik. Mint _ pilulakötőanyag .is jól bevált a-
gyakorlatban. De vízzel. lemosható kenöcsalapanyagok. iS 
készíthetok 3-4% pektinnel. Az előbbi lehetőségeket csupán 
mint érdekességet említem meg, mivel; mi4:ént fentebb 
közöltem, az OKI azokat eddig -csupán mint. sz1:1szpendáló 

, segédanyagot engedélyezte. 

Igen figyelemreméltó és éftékes_ tulajdonsága 'a--péktin, 
nek, a többi gélképző anyaggal szemben, hogy oldataiban 
baktérium~kultúrák nem képződnek. Ezt .különféle szuszpen-' 
ziók több- mint egy éves megfigyelése alapján állapitom 
meg. Sőt bizonyos mértékű baktericid hatást is feltételezek, 
miáltal a szálepnek és az agarnak pektinnel való helyettesítése 
hatástanilag is előnyösriek látszik: . 

Összefoglalva: A .pektih, mint hazai termék, sok tekin
tetben felülmúlja az egyes k~lföldi kolloid anyagokat. 

Sokoldalú- és a technikailag könriyű felhasználhatO. 

f.l OH C008 

o 
COOCIJ H Of./ 

n 
pektin 

sága folytán méltán tarthat számot a recepiurázó gyógy
. szerész -figyelmére.' 

irodalom: TötökGábor·és társai ;,Pectink~tatások új abb 
eredményeiH. 

* 

. . Dotesch · J,ózsef _ 
gyógySZerész, Békésc?aha_ 

~~;. Gyógyszerkönyvünk számO~ rendelkezést tartalmaz_ a 
~' gyógyszerek lehető legtökéletesebb elkészítését illetőleg, DOtesch József kartárslink tette meg, az első !éPést arinak 
~itf- visZont.- jgen bő lehetőséget is nyújt ehhez. fgy nem utolsó- érdekében, hogy a. Gyógyszerkönyvben csak tét~lésen felsorolt, 
!1fJ- sorban jOn tekintetbe a ,gyógyszer a~agolhatóságának. kér- a gyógyszerek ~ _ elsősoiba:il_ e_inúlziók é~ -sZuszpenziók ~ 
it~ ' dése. Ezen ·Cél eléréSére a rhúlttal szemben ·ma ·már .sokkal elkészítésére javasolt segéd8hyagok ·hazánkban_ minél széle:-S:If __ , több esetben kell a ··szuszpenziós formáhoZ folyamodnurik.'· sehb körben alkalmazásra _is kerüljenek-.. 

~
~~:;,.- J'ap;asztalatoin -szerint a :pektin igeti ·értékes segédanyágnak Delesch József cikkében röviden említi. az·_ almapektin 

: :.' . ~~6~~~1\ n1:tJ:Xt~:;~n g~2~I~~er~Ídti:~~~f~k~e~h~~~!: !~;:J~~~;:; t 1i~iJf:té!;it~ ;z"Js~~~~~~ó\ j~1Ő~t17ftfánáf :,:~~ 
fr .. - mők -· ·számára . oly- sűrüTI -rendelt fenolbarbiturálnátr~um- A bentonittal sz;emben előnye, _az; hogy_ pektinből .kolloid>:-
~.·-'.'~::, papaVerin .mixtura -(0,2- g) .Pektinnel kolloidszerű, könnyen olq.at aránylag- könnyen-késúthető és -nin~ szüks~g nagy- . , 
~iF,_:·- ke.ielhétő ·oldátot .képez: Hasonlókép'peri 'készítjük a siuSi:- mennyiségű pektin alkalmazására az egyes esetekben. Ugyan-
~:: · pertziót, ha _papav~rin bélyett '·-kodeiil vagy más alkaloidát csak előny-az·-is,: hogy egyes szuszpendált ariyagok·ad·szOrpció~ 
~;"./ .--_,- _r:~nd~.ltiE;~,~-f!;!,n_qQ.?rP.itgt?I_gát-r~.tlm[tl_:~J;.-.Y.agy __ ,ha,l()g~.n-.. s<$kk<;tJ, ,: . .jának.. veszélye :nem. áll.ienn .. A pektih felhasználhatóságánál 
t.t~.·.•.7.'}""-'""" együtt oldatba. A rövidesen amúgyis leváló alkaloida; hátrányként meg- kell említenünk viszont ....;" a_ konzervipar-
~~~ .. : hidrobromid~ vagy- jodid-csp_padék az üveg fal~ra ülepszi-k ban .előnyösen alkalmazható - ún. zselirozó tulajdonságát, 
~,-. _, · és nem rázható fel. Hidrolízis folytán . hasonló a helyzet előford .. ulha. t ugya. nis _a. P.ekt··'··n.-z .. selé.kke.l, h. o. gy .•. ;d. e. rme. dnek.": 
iJi_:~:- a bizmut-sók szuszpenzióináL -·A--_- kámfor, rhentol, szalot Ez ternlészetesen néha -m,egrieheZíti -a- péktinnél "készített i, vizes közegben való rendelése. ese:tén_ az eddig-i emulti_ós gyógy.szerek kezelhetőségét. ___ , . _ , 
itt?::~~; megoldás helyett szusipe_nziQt készíthetünk pektinnei. ,,· A legnagyobb. nehézséget a pektinc.gtandardizál_ása jelenti'. 
~~L 'Altalában a kisebb mennyiségben rendelt anyagokllál, A pektin szuszpendáló~képessége· ugyanis szorosan ö~szefügg 
?.~.·~:.-" pl. az alkaloidáknál ugyano~yan mennyiségű pektinne~ a Dolesch kartárs· ·által is._megemlített nletcixil-csOportok, 
Ji, készítjük a szilsZpenziót. A bizmut~sóknái.a mixtura mennyi~ számávaL A termésZetes fofrásból_-szárrilazó pekti-nnél viszont 
~;-: ségének 0,5~1%-ot kitevő pektint veszünk, míg a kámfor-, az észterezettségnek .a-·foka_ változó, 'és vizes közegben -~ !t Í::,~~~~i~~~szpenzióknál azokkal egyenlő mennyiségű pektint !;~~f.n hidrolizise is befolyás~lhatja a szuszpendáló. képes. 

~~ A szuszpenziók elkészítése· rendkívül egyszerű-: a kisebb Dotesch ·József _újítása .is mutatja, .hogy a galenu.si 
ts\'~ mennyiségben rendelt anyagokat a pektinnel keverjük el, gyógyszerészet lerüietéti,. sokstor)gen egyszerű-. .eszköz9kkel 

[ ~~a:~:f.r":'li:~~~::t=:t:::i :;;·~'.~~;:;';~a~i~\~ 
·'ÍY' 

A GYÓGYSZEResz 

· A " ... ~grhatósugarú" autibiotikutnok 
Ill. részlet L A N !i, B E L A [Ir· "V jabb anlibio!ikUmok"című előadásából 

Mirit az- előadás első -és második- fészében-:moildottuk;· 
a penicillin és sZtreptomicin származékok hatástükre meg~ 
lehetősen szűk, másszóval hatósugara kicsiny, .:illetőleg_: 
hatása meglehetősen fajlagos. A s'ugárgpmbák által termelt 
újabb antibiotikum9k között több olyan, van, melyek hatása . 
sokkal több mi}:croorganizmuS;Jajra terjed--ki; -minL_'3z előb~ 
bieké, tehát hatásuk keVésbé faj:agos. Az· antibio_tjkumoknak 
ezt a csoportját, melynek legidősebb tagja a ,.Chloi:amphe
nicol",. vagy első védett, nevén "Chloromicetin'~; nagyható-
sugarú antibiotikumoknak is neVezik · 

A klóramfenikolt két egymástól függetlenül működ5 
kutatócsop.orJ1 úgyszólván_· egy időben. 'állította . elő_ ·egy 
eddig ismeretlen sugárgomba:faj táptalajsz.ürletébó'L; Ezt a 
sugárgombát egyik lelőhelyéről Streptomyces- venezuelae-n~It~> 
nevezték el '(Burgholder és _munkatársai)~ Az· anyág teljesy, 
szerkezeti képletét is _rendkívül hamar megáiiapHották és 
egyben két különböző úton niegoldották a terméSzetes anyag-
gal arcnos vegyület szintézisét is~ 2 -: '-.. -.. ,_ . 

A klóramfenikol volt. ezek szerint" ·az· elSö_ jeleritös- a:riti~ 
biótikum, trielyet gazdasági szempontból :is .értékesíthető 
eljárásokkal sziritetikusan is· sikerült előállítani. A .két·erédeti 
eljárás egyike (J. Controtdis és m~nkatársai):beqzaldellidből. 
másika L. M. Long és H. D .. ·.Trouiman)_ {p~nitroacetofenon
ból indult ki. A teljes szintézis egyben a. felállított -szerkezeti 
képlet megdönthetetlen. bizonyítékát i~ szolgáltat~a., 

H . NHCOCHCI, 
~ l f O,N-"_· ~/-C-.-C,-:-~~~H,OH 
,. ~ c\H 1 

. A klóramfenikol: d.t;eo·N·(l,J'.dihidroxi·)·p·nitrofenil-
izopropil)·diklóracetamid. ·(vagy d-treo-(l·Pcnitrofenil-1' -di
klóracetamiho~l,3-propándiol) ·- az 'első tertTiészetb_·en fel~ 
talált vegyület, mely .gyűrűliöz kötött nitro.~cso'poftot:tar
talmaz. A ·természetes_ anyagokban a szervesen- kötött ,klót. 
is efég ritkának mondható; ilyen kivételes eset a ·ktpramfeni
kol-niolekula diklóracetamino~Csópörtja. 

A·któramfenikol_szintézise::során minci a riégy elm'életileg 
várható izomér, nevezetesen két eritro-izo~ér és két treo
alak, keletkezik. Minthpgy a- négy izomér közül csupán az 
egyiknek van érős hat?sa, ezért -a többi _hármat _a gyártás 
során célszerű elkillöriíteni. A két :eritro~·atakot,. illetőleg 
a megfelelő -közbenső termékei, már a szintézis első _lépései 
után kiküSzQbölik, míg' a d~treo -és az 1-treo-alako~ elválasz
tása a szintéiiS._ utolsó és eg)[ ben igen -veSzt.eSéges.lépése~ 
Ezért az utóbbi ·_~}választást gazdasági okokbó)_ gyakr(lÍl __ el 

_ sem végzik,. hanem a racémes- alakot. hozzák forgalomba._ 
Enriek 'adagja termliszetesen_ d1,1plája a teljes- hatású' balra_ 
forgató d(-)'-treo-.alak adagjáriak. ElőSZörjs nálUn'k·a~racétTies 
alak került ~org(;llomba .'' Threomyciil~'. néven védett, :úJabban· 
azonban_ forgalomba hozták az. Optikailag aktív- formát j;; 
"ChlOtocid" néven. (A szoyjet 'irödaJomhan .-a ·-két_ szerrél" 
,,SZintomicin'':· ill." ·,,levoniicetin'-' néven .találkozhatunk.) 

-Mint- említettük, a k16iatnfeniko1 ·a -·.~nagyhatóSJigar_i'i'~:, 
antibjotikumok kronológiai sorrendben első ,képViselője. 
Hatással van olyan ·.baktériumokra, rikettsziákr'a, sőt- nagYobb 
viruspkra · is, melyeket ·eddig nem Sikerült sein _l,mtibioti
kumokkat; sem más kemoterápiás ·-szeiekkel: -beJolyásolni_. 
l gy mind "in vitrO~',_ mind ,Jin_ vivo'~ hatással _van a kol i.--, 
tífusz csoport baktériumaira, .hemoglobinofil baktériumokra, ··~ 
a kiütéses tífusz Q-láz, papagálykór okozóira, ezért hastífusz, ~ 
sZamárköhögés, kiütéses tífusz stb.· gyógykezelésére kiválóan·. \ 
alkalm3:S. Emellett gyakran -hatásos azokkal a gen·nykeltőkkél 
si~mben -is, melyek ellenállnak a penicillin hatásának. 

• Ehrlich J:, R. R. Bartz, R~ M: ·Smith; D. A. Yoslyn, 
valamint P. R. Burgho(der: Science {N. Y.) 106, 417 (1947); 
Gott.lieb O., H. E._ Carter, H, W. And;erson: Science {N .. Y..-.~.} 
107, 113 (1948). . . ' ~ .• . . . . 

· ' Crooks H. M., M. C. Rebstock, J. Cotűroulis, R. W. 
Barf2: J. Am: Chem. Soc., 71, 2463 (!949); Long .L. M., 
H. D. Troutman: Je Am. Chem. Soc.; 71, 2469, !949. · 

A tetraciklin csoport a nagyhatósugarú antibiotikumok 
egyile kiemelkedő csoportja. Az ide tartozó vegyületek négy
tagú naftacén gyűrűt tartalmaznak ; _a csoport biztoSan 
ismert szerkezetű- 'és egyben legfontosabb tagjai {felfedezésük 
időrendjében) a klórtetraciklin vagy aureomycin, az oxitetra
ciklin vagy terramicin és, a tetraciklin vagy achromiciri 
(tetracin). . 

A_ klórtetraciklin t Duggar állította eW' egy erdei talaj
mintáb_ól izolált sugárgomba, az Actinomyces aureofaciens~ 
táptalajszűrletéből; a vegyület -az "Aureomycin" nevet 
fénylő sárga kristályainak köszönheti, melyek 168-169°~on 
olvadnak, bomlás· közben. A klórtetraciklin- mint általában 
a tetraciklin antibioti-kumok - a polározott fény· rezgés-

síkját erősen balra forgatja - (a)2J = -274,9. Közelíl5leg 

200 súlyrész vízben Oldódik; telített vizes olda ta gyengén 
lúgos kémhatású (pli = -,5). A klórtetraciklin arnfölér 
tulajdonságokat mutat: mind. savakban, mind ·-Iúgokban 
jobban oldódik, mint ·semlege.s kémhatású vízben. ·Elég 
állandó anyag. A gyomorsav-nem bontja el, a tápcsatornából 
jól felszívódik, ezért a klóramfenikolhoz hasonlóan akár 
per os, akár per reciwn·- alkalmazható. Hatásterülete is nagy-· 
jában egyezik a . klóramfenikoléval. fze keserű, ezért a 
gyerillekgyógyászatban -újabban teljesen ízetlen palmitin
savas -sóját is használják ízesített szuszpenzió alakjában. 
· A tetraciklin-antibigtikumok sze_rkezetét. az alábbi képlet 

szemlélteti : _ · 1 • ' 

OH 

Ha a képletre-pillan tunk, elgondolhatj uk,, hogy a szer~ 
kezet felderítése érdekes és nehéz feladat Iehetett. Erre 
utal a kutatók nagy száma is, akik ebben a munkáb<iri részt 
vettek {lásd Chain4, Bushbys munkáit, Jermoljeoafl, valárnini 
Preobrazsenszkij-Genkin'1 ._és Klosas könyveit) .. 

Az oxitetraciklin vagy. "Terramyciii" a StreptomyCes 
rimorsus nevű sugárgomba a:ny<igcsereterméke, melyet Final y, 
es munkatársai állítottak elő 1949-ben.9. . 

Az oxitetiaciklin éppen _úgy, mint .a klórtetraciklin, 
vízben rosszul oldódik,"kb l : 4000 ar~nyban; amfotér anyag. 
Savakkal is, lúgokkal is jobban oldódó sókat alkot. A szabad~ 
bázis metanolban, propHénglikolban és acetonban jobban 
oldódik inint vízben. A polározott fény rezgéssíkját erősen' 

balra forgatja-:- (a)~ = -196" (sósavas oldatban). Vise]. 

kedése egyébként is nagyjában a klórtetr8cik1inéhez hasOnló'; 
nagyOn hásonló hatásos .. adagjá, valamint hatást.eriilete i::; 
&; ugyancsak szájon át adagol ják, keserll íze miatt többnyire 
zselatin-kapszulában. Újabban előállították íztelen szárma
zé~ait és. a klórtetraciklinnel együtt - _ paren!erális adago
lásra alkalmas komplexét Js. Az ásváhyi":savakkal alkotott 
közönséges sók ugyanis_ nagyon sayanyúa_n, 3' lúgokkal . 
alkotott sók pedig nagyon lúgosan disszociálnak, ezért· 
injekciós célra nem nagyon alkalmasak. 

A tetraciklin, a vegyület-_csoport törzs-alakja, félszin~_ 

'Duggar B. M.: A. N. Y. Acad. Sci., 51, 477, 1949. 
• Chairi E. B.: Antibi ot. a. Chamother., 4, 215 (!954), 
• Bushby S. R.: J. Pharm. PharmacoL, 6, 673 (1954). 

· 6 Jermoljeva Z. V.: Az aureomicin és terramicin {oroszul). 
'1 PreobrazsenSZkij N. A. és E. I. Genkin: Szerves gyógy~ 

szeranyagok kémiája (oroszul), Goszhimizdat, Moszkva, 1953_ 
a Klosa J.: Antibietika (németül), Verlag Technik, 

Berlin, l ~52. 
• Finaly etc.: Science (N. Y.), 1950, 85. old. 
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tétikus termék, melyet Finlan d és_ munkatársai10 klórtetra~ 
ciklinből állítottak elő palládium-katalizátor mellettt végzet 
hidr?génezéssel. Később felfedézték egyes sugárgom~ák táp. 
talaJszűrletében is. Fizikai, kémiai és antibiotikus- tulajdon
ságai, így hatásterülete és adagoláSa nagyjában megegYeZik· 
a csoport másik két tagjával. Allítólag különösen alkalmaS 
a· -húgyutak és légzőszervek fertőZéses megbetegedéseinek 
perorális gyógykezelésére és kevésbé izgatja. a gyomor.~bél
csatornát, mint a klórtetraciklin és a:z oxitetraciklin .. A tetra
ciklin antibiotikumok egyik kellemetlen közös mellékhatása 
ugyanis az, hogy az emésztöszerveket izgatJák és- g)rakrari. 
hasmenést okoznak. Ennek oka az izgató hatason kívül a bél 
baktériumflórájának eltolódásában is keresendő. 

1 A_- riagyhatósugarú alltibiotikumok, valamint általában 
az antibiOtikumok másodiagos metlékhatásairól az előadáS 
anyagának befejező részében inég vissza fogunk térnL _ · · 

(Befejezése következik J 
16 Pinland M, etc.: Je Amer. Med. Assoc., 154, 5o1 (1954) .. 

ELŐADASOK 

KEDVESSY GYÖRGY DR. ELOAbASA A ZALA MEGYH 
GYOGYSZERTA"R-VEZETőK ÉRTEKEZLETEN ··· 

- 'Folyó év július 14,-én a Zala-megyei-gyógyszertár-vezetők~ 
éttekezletén Zalaegerszegen Szaf?ó Jánosné igazgató ismertette 
;;t Váll~lat kollektív_ szerzödéSét. ·A Vállalat vezetősége á 
dolgozókéletkörülményeinek megjavítására és a munkahelyek
korszerüsítésére vonatkozó vállalásait. maradéktalanul -telje
sítette. fgy vízvezetéket és fürdőszehát kapott .a 8/les
bánokszentgyörgyi és a 8/6-os gelsei gyógyszertár". -Korszerű:;.' 
sítették- a 8/3-as búcsúszentlászlói és a lentii, átalakítják és 
korszerűsítik még a 8/20-as és a 8/28-as gyógyszertárakat 
A Vállalat _a nyári- hónapokra Keszthelyen üdülőt bérel. 
Dolgozói ott tölthetik a nyári szabadságukat és heti pihenő
napjukat. Az igazgató beszámolójának -második rés:zében 
ismertette a szocialista egészségügyért folyó munkaverseny
mozgalomnak az első- félévben elért eredményeit, átadta 
a· nyerteseknek az Egészségügyi Minisztérium és a Vállalat 
vándorzásZlaját a pénzjutalmakkal együtt. A munkaverseny 
értékelésérPI- Fog(lrasi Ferenc _főgyógyszerfsZ ·számolt ·be. 
Ismertette ·a félév fqlyamán elért eredményeket, rámutatott 
-~ fel~e~ett hibákra és __ beszámólt az értékesebb felajánlásokról 
es Újllasokrol. · · ·· _ 

·A beszámo~_ó után KedoeSsy Gyórgy dr. tartott' előadáSt,' 
az- Y·. Gyqgysterkönyv néhány recepturai VonatkozásáróL 

A bevezetőben az előadó említést tett a-_ gyógyszerészet 
fejlődés~ről az. elmúlt évtizedek folyamán, _a gyógyszerészet 
új szerepéről €s feladqtairól. _ A nagyszámú- szintetikusan 
előállitott gyógyszer, valamint a gyógyszertátakban _ ugyan~' 
csak elő- nem állíthatO ·számos új gy.ógyszerforma Devezetése 
a gyógyszeres te~ápiában jelentösen megváltoztatta a gyógy_. 
szerész--gyógyszerkészítő tevékeóységét. A gyógyszerek ·ető_:. 
állítás_? ·nagyrészt_ gyógyszervegyésZeti gyárakban történik;_, 
Felmerü.l tehát a· kérdés, h'ogy a gyári készitmények szükség-· 
telenné teszik-~_ a~ eddigi gyakorlatnak megfelel'ő tec;eptur:ai 
munkát?- Erre: ·a mindnyájunkat nagyow.érdeklő: kérdésre 
~z előadóJ hazai_ és kül.földi vezető orvosok véleménye alapj áh,, 
azt a választ adta, hogy továbbra is nélkülözhetetlen az· 

· -e·gyenl-·gyógyszeres'·ke:zeiés:'·"A"'"hetegekire'k'· úg'yáhiS ,. ~c·gyáti ·· -
készítményektől eJtérő összetételü' vagy adagolású, gyágy-
szerre iS ___ szükségük_-van, annak ellenére; hogy - különösen 
kül_földön · .-..:. a gyári"_ készíttnények igen_. nagy variációja 
fordul elő. Igy pl. az-öregek gyógyításával foglalkozó szak
orvosok':lak (új orvosi szak,- a geroiatria) nagyszámú spédális 
gyógyszer áll rendelkezésükre. Hogy. a gyógyszerész megf{!lel~ 
hes~en a, k~rszerü új feladatoknák, feltétlenül siüksége van 
tovabbkepzesre. -- · 

Kedvessy dr. ézután rátért az V .. Gy6gys2;erkönyyben 
SzeJ;eplő -gyakoribb gyógyszerformák készítésének .főbb szem· 
pont jaira~- Az oldatok készítéséVel. kaP.csolatban tárgyalta 
a. kérdés elvi és gyakorlati- szabályait._· A gyógyszerésznek 
mindig ·szem előtt kell tartania, hogy. a beteg kezébe' teljes 
értékű gyógyszer' kerüljön. Nem siahad_ többnilpos oldatOkat, 
hígításokat készletben .. tartani; ha_. eZ nincs ·megengedve. 
U~yanilyen leikiismer~tességgel kell eljárni a nagy forgalomr-a 
szamítva esetleg előkészített gyógyszerekkel, vagy· féiJ<:_ési 

174 

késZítményekkel is. Készletben csak ·azok áz ·oldatok tar th,, •. 
.ták,. amelyek~t_ a,. gyó&yszerkÖ?YV v~gy más jogszabály meg-
er:ged. Az eloado felhtvta a ftgyelmet a Gyógysz~rkönyvben 
h~yata~qs alapol~atQkr~_.. amelyek: a ·_~yógyszerész munkáj_áf 
konnythk r:neg, Ill. teszik pontosabba. Beszélt toVábbá aZ 
oldato~ tartósításáról is .. A továbbiakban az előadó rámuta
tott ar_ra, hogy a gyógyszerek,ihkompatibilitása leggyakr3bban 
az_ oldatok készítésénél okoz nehézSéget Hatástani irikoin.: 
patibiljtás, esetél! _nel!l- változ}a~h~t:: a g~óg_yszerész a vé~y 
o~szetetelen. A ftztkai vagy k;emiai osszeferhetetlenség es=tén 
ad csak erre -felh?talmazásf. a GyógyszerkönyV._ Ezután 
számos gyakorlati példával megvilágítva tárgyalta a Gyógy-
szerkönyv vonatkozó utasításait.. -

A Pilulák,_ kenöcsök _és kúpok ·készítése.vel kapcsOlatban 
rriegemlítette a- hatóanyag egyenletes eloszlatásának fontos~· 
ságát és módjait. B.eszélt továbbá néhánY: új típusú kenőCs~ 
és kúp-alapanyagról, ezek hatástani és-. technológiai vonat
~kozásár?I: A szem~z~ti 'k~nőcsal~panyagokkal lcapcsolathan' 
~~gemhtette, hogy az esetleg meg hem felelő állomány· oka 
~ .•. kereskedelemből beszerzeH parafinnak a gyógyszerkönyvi 
el_őjrattól eltérő- olvadáspontja. Nagyobb eltérés esetében· 
csökkenteni vagy növelni_ kelJ a készítéskor felhasznált 
sí:ilárt:l parafin mennyiségét. · · . 

Az előadás -után a jelenlevő gyógyszerészek nagyszáinban 
szólt~~ hozzá -az elf?a~~shoz és tett~k fel kér~éseket a G_yógy
szerkonyvvel, tovabba a Szabvanyes _ Venymfnták egyes 
készítményeivel kap.csolatban._ Az előadó- a kérdésekre rész
l.!=tesen válaszolt. 

Kedv~sy GyörgY df. értékes ·előadásából mi· _gyakoiió 
gyógyszereszek nagyon sokat tanultunk, hasznos 'segítséget 
és útmutatást kaptunk problémáink megoldásához. 

. · Majerszky Erzsébet 
Csesztreg,_ 8{4-es gyógyszertár 

K~T ELOADó A SZOLNOK MEGYEI SZAKCSOPORT 
üLESEN 

A-sZolnok- me~yei·szakcsoport j-~á~s 24,.~n tait~t~·a ez
evi második. ösSzejövetelét. Kiemelkedő része Volt az ö~sze~ 
jövetelnek Végh Antal di. _elöadása:a barbiturál-származékok
ról, és Anttil-József dr. referátuma ugyanezeri anyagoknak 
hatástanáróL Ugyancsak ez alkalommal vitatta meg szak· 
cs?portunk M_itte!man:n -fr._.nak "A zyógyszerészu áprilisi 
szamaban megJelent cikket. a gyógyszereszet perspektivájárót 
Közben gazdasági természetű: ügyek is szóba került'ek._ --Mint 
minden összejövetelünknek, rhelyen_ fontos éS ér~ekes prOg~ . 
rampontok szerepeltek, ennek is- az volt ·a- hibájir_ .. ~hogy- az 
időből kifogy! unk. · "' 

Vég~~dr.~ ~~~~~· első 

~i~i 

az érdeklődés, _-amikor a szaklapi cikkéi révén .már . .ismert 
Antal dr. vette át a szót, és sorbari ismertette· aZ előbb. képle'~ 
tekben Szemünk előtt felvonullatott barbitursaV-Száimazékok 
hatásmechanizmUSát.-- _Beveieföill '~ tárgyatta ~az- ,:-idij{élf!tf$-fL 
alapfogalmait, majd foglalkozott az ·alvás .. · jelenségével. 
Részletesen mégemlékezett PaiJ/Ov, Economo, Hess,stb.: alvás 
magyarázatB.ival. -Ennek kapcsán- kitért _ _a __ gyógyszeres .éS, 
a feltételes reflexes altatás iényef.!ére és gyógyásZatr alkaht.a~ 
zására. Behatóan ismertette az idegrendster .- · bód_ftóinak 
gyógyszertan! csopgrtjait. és_ kitért- -_az egyes---g_yóg}rszerek 
terápiás lehetöségeire. _ FuglalRozott ·továbbá. az: álmatlanság 
különbözö- .formáival- -és kezelési--,_módjaivaL --.Beszélt~ -a --vege- · 
tatfv betegségek, az epilepszia, a fertőzéses- chorea_ körtani 
lényegéről és kezelési lehetőségeiról. Tárgyalta az intra
vénásan_ alkalmazható -narkotikumoka t, ·azok előnyeit és 
ellenjavallatait. Befejezésül az altatőszerek _ toxikologiájáról 
emlékezett meg és felhívta a figyelmet--alkalmazásuk-·kap.csán 
előfordulható ártalmakra.-' . · ·. · · 

A n;;tgy te_tSiéssél .. fogad_ot~.-- előadások .. _után -gaz~a.sági_ 
természetű ügyek megbeszélésére került -s<;>r. Gáli ,igazg~t~·
a kollektív szeizödés vállalásait ismertette,: __ majd. a _másOdik\ 
negyedévi munkaverseny győzteSeinek- kiOsztotta_ -az .Egés_Z~ 
ségügyi Minisztérium és ~ Vállalat jutalmait.._:Felhívta-_ a 
figyelmet a most első ízben megjelent új_ !íPUSú ,-,Híradóra", 
amel~ ·a ,,SZociaUsta EgéSzségügyére~-mozgaloiri' munkáját 
van hivatva_ előmozdítani.- Az. anyaggazdálkodási osztály 
veze_tője, N izsalovszky L-ászló Istriertette azokat, a -szempo~to· 
kat, melyeket ·a gyógyszertári hálózatban_ szigor_:úall sZem 
előtt kell tartani, ha azt akarjUk, hOgy a gyógysiei"ellátás

. zavartalan legyen-. TornYos· főköriyvelő az anyagi_ feletösségről 
és adminisztrációs kérdésekről tartott- részletes- beszámolót. 

Ezután ismét a Szakcsoport folytatta· ülését éS egyhangú-· 
lag olyan értelmű indítványt. fogadott el; hogy a .. minisztériuJIIi 
Ankéton .Mittelrnann-dr; -által -felvetett pt:oblémcilc megoldását 
sijrgősnek , _tartja. De- Schule_k professzor· sZavai _sZérint, 
legyen. elsősorban a gyóg)rszerek szakértője_ ·a _gyógyszerész, 
és· ne-Vegyen else az or-vOs, se a biológus 'működési-körébó1-
olyan m~nkakört,_ melyek Sz{ntén egész ernbeft kíVánpak. 
A_ szegediek_.állá_sfoglalása _a legreálisabb álapokon nyugszik, 
ahhOz- egyhangúan ésatlakozunk. 

.· Koczka Pál . 
15/50-es gyógyszertár 
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PERELMAN-BRODSZKIJ ,. 
GYúGYSZERKESZlTMENYEK ANALÍZISE 

· Kun Féehc; Láng Bélá dr. éS Ligeti -Viktor-fordításában_ 
- Végh Anti:ú- dr. szerkesztésében, a :,Müvelt Nép''_Tudományos' 
és· Isrneret~erjésztö Ki3dó kiadásátJan jelent -meg-_:IJ:lag_yar 
nyelven eZ a -sZOVjet sZakkönyv, : mely_: "A Gyógyszerész~~ 
lapjain közört részletek -al;;tpján már rMUsmerőse.olyasóink• 
nak,_ ·és -amelynek megjelenése elé _éppen . __ ezért már sokan 
·várakozáss~l tekintettürik. ·Az~ 1952: és-_1953 .. -éV _ _.folyamárf 
foly_~_at<?I~gosan · közölt résZletekböl, :i_s111erj~k_ az et~_d~.ti .:_mű 
jellegéL Tudjuk, hogy az első olyan munka, Ifielya gjrógy: 
szerész gyógyszerkésiitési tevékenySégének: ·ellériőriés~_fe 
alk<ilmas · _eletfizömódszeréket egységes· re-ndszerl::ieJ1 ismer~ 
~Q .. . . . • ··· ... 

A .köny_Vét ___ - rrlinf azt a beve;Ü~sben ·-~lva~hatjuk ...,..,... . 
szeriői: azétt . írták meg,-. hogy a gyógysZertárbari .ké$zül§ 

. gy~gyszer.ek _ el_emzésébeQ _.segítséget- _nyújtsanalc_:: a_· __ ·:k9_zpot~ti 
ellenőrző és kutató intézetek; .Jaborafórhimok ta-pasztalatai.-. 
nák közlésével az ellenőrzést _végző kadársakna_k. ll_yen,j~Hegű: 
könyvre kétségtelenül szükség van-: mindén-- olyan. ór-S:?ágba.Q~ 
a~ol.~. !,ejle~t gyógyszerellenőrzés kit~rjed ~ gy9gys~ej-támkb.a~ 
keszulo· gyogyszeralakok szervezett VIz~gé!-latara, es nelll,_- q;q., 
pán a gyógyszeral?panyagok vagy más gyári· ~észítmények 
elemzésére.- s_zorítlco~ik. Másrészt az ilyen, :.kOrtyv. -_znegíráSit 
már jelerlfös t~paszta~_at()kat __ tételez_ fel __ a ___ gyó_gy~*erkészít-
mények e_Iehizése.-tet"ületén. Ezért termesre-tes;·-)logy,:;t"köny,v 
éppen a Szov'jetu~ióban ·jelent meg, . ahol __ ~,-.gyógyszertári 
munka _állandó javítása 1 érdekében -.év.tiz,:}dek ._ót~, Jcj~)~kplt; 
laboratóri_Qm~b~Qzat mQködik,__néhány- közpOnti .intézmény 
szak&zedLir:,ányHá_sa alatt. ·:.-· __ __ ::_ .. · __ :. · .. -.' ,;_-.. _-_ _, _ _, 

Nálunk a g~ógysze_rtári munka sz3;kszerü ._ellenőrzése 

A GYŰGYSZERÉSZ 

a hUszas évek végére nyúlik Vissza, mikor az 1927-ben létesült 
Országos Közegészségügyi Intézet ilyen irányú működése 
Schulek professzor vezetésével· megindult. Ettől- az időtől 
kezdve sZakadatlan rendben jelentek meg a szaksajto, külö~ 
nösen a Gyógyszerésztudományi Ertesi tő lapjain· :azok a 
szellemes és értékes módszerek, melyek kidolgozása lehetöVé 
tette a korszerű gyógyszerellenőrzés végrehajtását~ és melyek 
- részben külföldi szaklapokban is megjelenve - világ
szerte Ilevet vívtak ki a magyar gyógyszerésztudományllak. 
Az a laboratóriumi-hálózat, mely -nálunk a gyógyszerészet 
államosítása óta kialakult, ·jelentős mértékben az OKI 
tapasztalatainak alapján kezdte meg müködését., Az új 
gyógyszerész_ szakfelügyelők ott sajátHották ei azokat a 
módszereket, mel)rek elemző munkájukhoz nélkülözhetet
lenek; Ebben a munkában azonban kétségtelenül hiányát 
érezték egy megfelelő kézi- könyvnek, melyet csak részben 
pótolt az a sokszorosított jegyzet, melyet az OKI-módszerek 
alapján összeállítottak. Tehát az elmúlt években nálunk. is 
megérett a helyzet egy_ olyan .szakkönyv megjelenésére; 
mint- amilyen a ,,Gyógyszerkészítmények analízise''. 

Természetesen alig kétséges, hogy, a felmerült szükség
letet legjobban egy hazai adottságainknak mindenben meg
felelő eredeti munka fedezte volna, de azt is _tudjuk, hogy 
azok a szakembereink, akik egy ilyen könyv megírására vagy 
megszerkesztésére Ieghivatottabbak, éppen az utóbbi évek
ben új gyógyszerkönyvünk szerkesztésének nagy munkájával 
voltak. elfoglalva. Ilyen körülmények között a Perelman-
Brodszkij könyv magyar· nyelvű kiadása valóban hézag~ 
pótlónak . mondható. Ehhez azonban mindjárt hozzá' kell 
tennünk, hogy ez a kiadás már néhány éve- időszerűvé vált, 
és. bizony 2-'3 év egy szakkönyv életében a tudományok :és 
ismeretek fejlődésének mostani tempója mellett nem csekély 
idő. A- mL területünkön ez a haladás új gyógyszeranyagok, 
ilyeneket tartalmazó új -egysZerű és összetett- gyógyszer
alakok, új elemzömódszerek és eszközök megjelenésében, 
egyes régi anyagok, .eszközök, móds~erek elavulásában nyil
vánul meg. Azol;cat a kisebb hiányosságokat, melyek ilyen 
szempontból -a könyv kiadása" során felmerültek, a fordíták, 
de főként a szerkesztő, igyekeztek megjegyzéseikkel a lehető~ 
ség szerint pótolni. -. _ _ . 

Nagy és hasznos rnunkát végzett a szerkesztő anal, 
hogy lábjegyzetek alakjábart sűrűn utal az V. Magyar Gyó_gy:
szerköny.vben_hivatalos, vagy l).álunk használatos márlszerek 
hasonlós?gaira yagy e_ltéréseire. A mintegy 250 Iábj_egyzet 
zöme (melyek számozása -a l<önyv minden egyes- "Részénél" 
előlről kezdődik) a szerkesztő munf<ájána~-. eredménye,_ al;d 
ezekkel még használhatóbbá igyekezett tenni a könyv magyar 
kiadását a magyar gyógyszerészek sZámára. 

Minthogy az eredeti műről · annak idején számos ismer
tetés és részletfordítás jelent meg_ lap_unk hasábjain, ezúttal 
c.sak a magyar kiadás bírálatával kívánunk foglall<ozni. 
Amint a könyvet _kezünkbe vesszük, célszerű tartós _fél
vászon kötése .tűnik szembe. Látható, hogy a kiadó a könyV 
kivitelét úgy választotta meg, hogy az elsősorban -a gyógys?=ef_. 
tárak -és laboratóriumok munkaasztalai mellett végzett 
munka körülményeinek feleljen meg, de amellett -a könyvtár· 
szekrényben is megállja a helyét. Az e_gye,s részek; szakaszok és 
fejezetek tagolása, a_·címek kiemelése megfelelő, a tipográfia 
világos, jól áttekinthető. . . __ · _ _ . . 

Mint minden szakkönyvben, ebben is jelentős problém4t 
jelentett a nomenklatúra kérdés~. Arnint a kö_nyv átlapozá~ 
sakor kiderül, .az első ·és második "Rész" norilenklatúrájá 
(a táblázatok kivételével) egységesen magyaros, .a harmadik 
·"Rész"~ben azonban a, címszavak és a vényszerűert közölt 
összetételek nomenklatúrája latin. Ha alaposabban elemezzük 
.ezt a kérdést, be kelllátn unk, hogy_ ez a megoldás gyakorlati 
szempontból hel )res, mert például a rnásödik részben az _elek
trolitek fejezetében, az ionok latinos helyesírása ·meröben 
szakatlan lett volna, viszont .a gyógyszerkészítmények neVei 
között a legtöbb gyógyszerész kényelmesebben és -biitp~ 
sabban mozog, ha azok latinos helyesírással szerepeinek 

Az oroszul nem tudó olvasó szempontjából első pilLanatra 
kifogásolhatónak tűnik az, hogy .az irodalmi -idézetekben 
szereplő szovjet és orosz szerzők, valamjnt c~mek eredeti 
nyelven _é,s eredeti cirill-betűs írással szerepeinek Gondoljuk 
m.eg azonban, hogy aki _pz i4ézett forrásrnunk-át kívánja 
használni, az az orosz nyelvet semmiképpen nem nélkülöz
heti; szükségképpen feltétlenül ismernie kell a cirill-betü~et 
is. _Ezért nyilvánvaló, hogy_ az orosz nevek: és címek fo ne· 
tikuS átíráSa Csak nehezítené az orOszlll tudó olvaSó helyze-. 
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. tét, aki a forrásrnunkának utána kíván nézni; ugyanis a 
magyar fonetikus átírást nem- lehet ·mindig égyértelmjlen 
visszaalakí_tani az; er.;deti .cirill~betűs szöveggé .. " - . -·. 

A fordítás stílusa általában jó,- csupán el vétve, egyes 
bonyolultabb mondatnál érezhető -kissé az eredeti nyelV 
szerkezetének .-hatása. A meghonosodott· latinos szakkifeje
zések terén véleményünk szerint- helyesebb< lett volna pl. 
.mindenhol. ,.bromatometrás" -szót írni a kissé régiesen hangzó 
"bromatometrikus" helyett, ,;desztillátum". helyett gyakr-an 
mó"d -lett volna á magyar "párlat" szó .. alkalmazására. stb. 

Végül nem- hagyhatjuk teljesen· sz6.nélkül a köny:vben 
közölt ábrákat,- mert ezek _kétségtelenül-a könyv leggyengébb 
pontjai, és bár céljuknak általában megfelelnek, bizony· nem 
válnak díszévé a műiJ.ek. . , :; . 

Befejezésül még egyszer melegen üdvözöljük Perelman
Brodszkij könyvének magyar kiadáSát az egész mag)rar 
gyógyszerésztársadalom nevében. Reméljük, hogy a. könyv 
hathatós segítséget fog rtyújtani mindennapi munkájukban 
mindazoknak a. kartársainknak, akik gyógyszerfárL vagy 

' laboratóriumi működésük során recepturai készítmények 
elemzésének problémáival találják szemben magukat, sőt 

úTI>IUTATÖ. KÖZFORGALMÚ KIS GYOOYSZERTÁ~AK .·· 
VEZETÉSÉHEZ 

~ Á M ű vett N ép kiadása -
=·azoknak is, ~kik gyógyszérkülönlegességek analitikai ellen-
őrzésével foglalkoznak úgy véljük, hogy ~z az úttörő jellegű Ezen á címen 
munka arra is alkalmas, hogy példaként és"ind'ítékul szelgáljon által ~i jelölt ~·~i~!~~;~:~J:{~~t:f~ 
szakembereinknek arra, hogy mielőbb-megírják azt az eredeti szertárak üzemviteli 

magyar szakkönyve t, mely a hazai gyógyszerellenőrzés kiS ~~~~~~~R~~;~~~~~~~~j~~~~ tapasztalataira épül fel, és a külföldi irodalom meghonosít-
ható adatait is figyelembe véve alkalmas lesz arra, hogy 
kézikönyvül. szelgáljon a gyógyszerellenőrzést végzök szá-

mára~ :A korszerű gyógyszerészeti szakkönyvek kétségtelenül ···~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:"~ szükségesek ahhoz, hogy gyógyszerészetünk és ezzel a.magyar 
nép gyógyszerellátásának színvonala állandó.an fejlődjék. 

FONTOSABB GYOOYSZE~EKAZ ALLAT\)RVOSLÁSBAN . 

· '. A gyógyszerésztovábbképzés brosúra-Sörozatában·kiVáló ~J{g 
3
3 t~l';r~~~;:~~iü; 

helyet foglal el./(ovács Jenő dr.-nak "Fontosabb,gyógyszerek ményezése 
az állatorvoslásban" című legújabb füzete, amely, a gyógy
,sterész és az állatorv'o's kapcsolatát van hivatva elmélyíteni. •·. . .A gyógyszertár helYes; a szocialista népgazdaság és 
Különösena vidéki gyógyszerészeknek nyújt n~gy· Segítséget. Ségügy kívánalmait kielégítő ügyvitel~ számos;··vag)r 

_._ Az állatok betegségeinek gyógyítására lényegileg-azonOS számtalan kérdést vet feL Szervezete és:~ltr,~!t~r:':~l~j~~l~···· 
gyógysteteket . használnak, ··mint az embe"rgyógyászatb9-n. gyógyszerészet első öt évéhén fokozott 
Téves·_.&z _a. hJt, hogy: az állatok réstére csökkent minőségű változásnak. Legúj'abb fejlődéSe a- szakmai és 
gy6gyszerek is. megfelelnének. Nemzetgazdasági szempontból - ügyvitel megfelelő arányának kialakítását; az ésszerű 
azortban_helyes,_ ·hogy az emb~rgyógyászatbari lejárt gyógy- ·szerűs.ég útját tűzte ki célul.' · · .. -

, slereket: .. állatgyógyásfatban .'felhasZnál juk Ezt ten;!1.észe- Az útmutató össz.eállításáil~l, a ·szerZó'ket __ a fehti .szem..: 
tes~n. gyógy_Szervizsgálat előzi meg, és ~ ·kérdéses .gyógyszer. -pontok vezették..' Az ·.érvényes szabályok Világos és áHekint~ · 
felhasználását is záros,határidőhöz .köti az i1letékes sierV:;· hető ismertetésemellett ·a~ legjobb gyakorlati"_·megold·ások 

:-. Az állatgyógyászatban legfontosabbak az antiparazitás széleskör.:U elterjesztésére törekedtek. Az anyagat =a' gyógy
~Szerek, valamint a külső és belső fertőtlenítőK. .. .(\. b.elgyógyá.- szertári munkaterületek. szedrit csoportosították. -_. Ezekh~k 
sz8ti .. készítmények .. kisebb jelentőségűek. A ·gyógyszerek rendszerét a könyvvégén-található táblázat szemlétetesen mu
·alkallllazása állatokon nehezebb; mint ·az·.ernbérgyógyásZat- tatja be. Az egyes fejezeieken bdül fontosabb-"vagy terjedel
ban,. ~zért a brosúra nagyon helyesen- külön fejezetPen·tár- m;--sebb. _.rendeletek· tárgyalásáÍlál 11.talásttalálunk ~ jogsza
gy~Ija. a legmeg_fe1e1öbb ·. gyógyszerformákat , ... ·A gyógy~ balyra; a rendelkezések tartalmi ismertétésénél az .egyszerfi-
~zerek 'alkaftnaZását állalgyógy_ászati · szempontból taglalja. ~ég és· gyakorlatiasság szempontjai 'érvényesülnek 

~~i~j~j~~:~~~~~;~hatástani, -?Zempontból- egy .csopórtpa A könyv elé· kitűzött· cél fontos,ágára való tekintett~;_ , ugyanis az· állatgyógyászat bizonyos I egyén sza~ ad néhány -sajnálatos.elírásra és kisebb-hiánycsságra 
területen h,asználja. ·· Támutatni. Téves a könyvnek. az_· a m~gállapítása az· 54. 

méltó és a ··bfosúi:"ának· nagy oldalon",-· hogy a 103/1955 . .-(Eü. :'K. ·2.) Eü. M. száinú utasítás 

[-·········~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!értelmében, minden· gyógyszertáFban l darab :.1500: IE. 

tárgyalása · 
egyes 

a 'szervi. tevékei:JY
fokoz-

nagy feládat haruf az állat" 

.~~~~f;~~Í~ó~:~l~i~~l~~ mérg~z-é§ek_kel_ kapcSolatbatr'·is. nasznLalt porzó-, permetező- és duvadirtó-
a legtöbb ri1érgezést. Gyakran ·összetévesZtik 

a porokat a . takarmánykiegéSzítő mésszel. A gyógy
szerész ezen a téren is nagy segítségére lehet az··áUatorvosnak, 
inert laboratóriumában· megvizsgálhatja az :aiiyagókiLt.· 
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Tetanus marhavérsavó szérumbt is·kell tartani,:mert a 'fenti 
utasítás ·szövege ·értelmében, rnély a 8360--:-2/1952. Eü. M. 

·- száptú utasítás L § {2}. bekezdésére hivatkozik, csak azOk 
a gyógyszertárak köteresek :,ezt tartani, .-arneiyekTiek ·l darB:b·. 
.20 OOO IE-t tartalmazó tetanusz 'elleni szérurnot is tartaniu.k 
kel1, .. -_". :Értelemzayaró elírást találunk: a'31. oldal 3. bekez~ 
désében, mely .~,gyógyszer_készítésnél segé.dkE7ző g)rógysz_erész
'techn;kus munkájáról s.zól : "Mindenmirriű · gyógyszeréSzr 
munkához ·'a -gyógyszerész· készítse kezéhez ·a vény ·elkészí:
téséhez szükséges anyagokat és. eszközöket ... '' helyett 
helyesen: ". ~ . munkához ·készítse ta ·gyógyszerész kezéhez" 
... stb. értendők .... Hiányol juk, .hogy ·a .. VII. fejezetben 

_ áz, útmutató . _ . tér ki néhány fontos fogalom 
'és szabály világos ismertetésére.. feles-
leges, e;}'~?i~~ls\f~~ne és időt rabló 

"egyeztető ~•é~fi~~;:i:~~;l~i~~~~J;;~~~!~~ onf!an erednek, . 

:munkaügyi, m5~~n~~~~~[!\j~~·~,~ii~~gi hiányosan, v~gy 
VQlna továbbá az 
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~pítése ~ellett ~ felqgyeleti szérvek szervezetét .. is röviden
Ism~rtetm., Nel!~ .értünk egyet és hibásnak. tflláljíik a. követ
kew megallap;t~st: ,!A sza~szer~ezet . kiküldöttiti védik 
fl!eg a dolgo~ ~rd~keit a~ ~~· yallalati ·egyezte?o bizott
s~gban .a~~or, ha az tgazgato-dontese:ellen a dolgűió'felleböe
zess~l el. ( 143. ?·) ~z- a vulgáris , fogalmatás ugyanis ·azt 
a h1edelme! kelh, ·mmtha .az Egyeztető--Bizottságoknak 
s azon belul. a. szakszervezet küldötteinek különösképpen' 
nem a szocmhsta törvényesség. érvényesítése -. hanem ~ 
Hminden~ron val.~ érde~védelem~' volna ~ .. feladatuk.:- . _ 

d~ It!- orvo~laboratóriumokban folyó' kémiai, biológiai, 
sierologtat vt~sgala~oka,.t ~lvégző szakgyógyszerész. -

e) :blelmtszer- es Vlzvtzsgálatot, közegészségügyi vizsgá-
latokat ellátó szakgyógyszerész. -

f) ,,Köjálu -ban működő szakgyógyszerész. 
A !elsorolt új munkaterületek közül a gyógyszereszek 

az .a.J •• es b J-ben foglalt munkaterületeket rhár elfoglalták . 
A JOvoben elfoglalandó, általunk. megjelölt munkakörökkel 
kapcsolatban azonban meg kell állapítanunk hogy ezen új 
mupkater~let dolgozóinak .. ?nálló ~munkakÖrben szereplö 
gyogyszer~szeknek kell I;nmuk. Tehat hangsúlyozzuk : az· új 
mun~ate!ui:t:k n~m gyo~~z~rtáron belüli, hanem a gyógy
szer~ar_ eletetol fug~etlen onálló munkakörök. Az előzőben 
megJelolt munkateruleteket. _távlati megvilágításban mutat
tu~ be, de ezen munkateruletek megszerzéséért a harcot 
m?T ,ma ~!!eg kell indíta~mnk. Szeretnénk, ha ez a küzdelmünk 
m~r:~l, e}obb meghozna a magyar gyógyszerészet további 
ft;JlOdt;S~t.. Éppel} ,. e~é~t fo~~osna.~ tartjUk,. hogy jövőnk 
kral~kít~saban kJZarola? elsorendu szakembereink, gyógy
szereszet~k vegyenek reszt. 

~ .. E krseb~ htany?Ssagok .. ellenér~ is a- kézikönyv- eléri 
~eljat.. A -gy?gyszertar-vezetoknek btztos támaszt .nyújt az 
uzemv1tel. rumdennapos kérdéseiben ... .A.;nem. .. .vezetö: .. állású, 
gyógysze!észek ed~igi idegenkedését- az adminisztráCió és 
a-.. vezet~s felad_ataval" szemben megszünteti ··azzal,. hogy 
k?nnyeden avatJa be oket· a szükséges. tudnivalók· ismere-
lebe. . . 

:bideklődéssel várjuk a II. kötet megjelenését. 

$ieiitiniklóSi ·Pál 

VITA AZANKÉT ANYAGARÓL 

A .FEJÉR MEGYEI GYűGYSZERÉSZEK 
ÁLLASFOGLALASA . 

.. - Aprilis 17-én .a szakcsoport ülésén 'K?váCs', L:ásiló dr. 
Ismertette az ;,Ankét il gyógyszerészet .jövő ·szerepétöl ·és 
feladatairól" címen "A Gyógyszerész'~ -ben megjelent'besz.édet 
amelyet. Mittelmann László. dr .. az Eü. M. _GyógySzerészeti 
Osztatyanak vezetője mondott az E ü.· M. Ankétfán: .. A. bésZéd 
a gY;ógyszerészet jövője szempöntj~ból döntő·· j'élentőségű
s ~~ert .hely~p.ek 'J tél te. a.:Sz;'lkcspport .. vezetősége;.-: hOgy.· a 
Fej er m;gyet S~akcsoport részéról állást. foglaljon~· .. 

· Allasfoglalasunk vázlatát a következőkben adjuk .meg 
melynek esetleges módosítását és kiegészítését : kéijük- ·--~ 
megye gyógysterészeitó1. . .: · · · ~ 

• 
. A megye gyógyszerészeí elé benyújtott fenti határozati 
Jav~slat 4. pc;mt]án~k er~deti. szö~egét a többség nem fogadta 
el, eppen ezert a tobbseg velemenye alapján azon módosíta
nunk kellett. 

Az eredeti. szöveg· a következő volt: 
_-"4. Kétségtelen,_ a gyógyszertár jelenlegi mun:katerü~ 

leteb:n. van olyan. r~z~,. mely nem feltétlenül igényel teljeS 
.aka?emtkus vegzettsegu szakembert.- Ezért ·amikor elfo
ga~Juk és .h~!yes~l_jük kise~b .szaktudással rendelkező ,.segéd
gyogysz~resz Ietjog~?_sultsag?t, pgyanakkor teljes egészében 
megta;tJuk f:la_datkor~ben, -~ mai gyógyszerész-technikus! 
a ~yogysz~r!arban. __ _Ttsztazva fenti· állásfoglalásunkat, a 
gyogys.zertan szakkepzett dolgozókat a következőkben 
'?sztanank meg : 

a) Gyógyszertáfvezetö. 
, . b). Beosz!ott gyógyszerész, aki · · elsőscirban a labor.a

tonumi munkat és a vénykészítési látja el. (Mindkét munka-
.. • }· M~gállapltjÜk, hogy /1\.i.ttélmaim .Úszló ·dr, beszédét 
·~!ala!los~a~~af!. ~ely~;J: . tartjuk, a-. gyógyszerészet .ilye.n 
1ranyu ·rme:Iobbt ktalakttasaval egyetértünk. 
, . '?· __ Az, egyete111Lkikép~snek jelenlegi Jor.iÍJ.áját.és~négy., . 
evt Idotartamát nemi' ·Változtatásokkal. helyestLek tartjuk ... 
ann~ ~e?áll,apít~áv~l és h~njrsúlyozásával,. ,l:10gy az égye: 
tel!n kl;_kepzes barmrlyen 1ranyú megváltoztatása vagy 
mod~sítasa nem e!ső;mrb<i.n az Egyetem .feladata, ·hanem 
l~galabb olyan . ,mertekben .. a gyak01:ló .. gyógyszerészeké _ is. 

• 3. A -~eszédben vázolt jövő g)rógYSzeiészete ·magával 
f?~J~ ,hozm~ a gyógyszerészet· szakosítását. Ez a ~ differen
ctalodas mar .. most ·megkezdődött (szakfelüg)rélö,-·· gálenusi 
labor~. ·vez"OKI stb.). Pontosabb~m .meghatározva úgy .látjuk 
h?gy- a gyógyszertárakban akár. vezeiöként, -akár. beosztott~ 
k~t;~t dol~ozógy?gyszerészek lesznék -az."általános'~ (itnivef.
sahs) zyogy~resze_k, ezzel szemben a Mittelma·nn .dr.- által 
megJelo!! UJ,-munk~területen müködő .gyógySZerészek pedig 
a "szak . -gyogyszereszek. E szakosítást, véleményünk szel-int 
csak a diploma megszer.zése és legalább egyévi gyógyszertári 
gyakOrlati idő után, fél-egy" éves tanfolyamon szerezhetné 
mr;g a ·&"yó~yszerész .. E szaktanfolyamokat speciáliSJ tudo-

kör ·.dolgozói ál.taláp.os, univerzális. gyógyszerészek.) ~ _ 
c) Azon g)Íógyszertár'akban, ahol elkülönített munka-.:. 

hely ,van - tehát .kizárólag_ a le~nagyobb forgalmú .gyógy: . 
szertarban :- a kozonseggel enntkező altalános munkaterüle
teken m~ködhe!nek r a kisebb akadémikus végzettséggel 
.re~de!kezo "segedgyogyszerészek", akik munkájukérf teljes- · 
egeszeben maguk felelősek. 

. ~ segédgyógyszerész fogalma alatt értjük aZ_ éreÜségi 
~tz_sgat tett,_ le_ga].áb? 3 ~vi: gyógyszertári gyakorlat és egy
evi egyetemi ktkepzes utan oklevelet szerzett kisebb akadé~ 

manyos mtezeteklJen . tartanák :lll~g. . . . . - _ . : 
, 4. K.étségtelen, a gyógyszertár munkaterületén vári 'olyan 

r~~~ me!y nemfeltétlenül igényel téljes akadémikus végzett
se_gu szaJ<embert, -de ezen m11nkaterület ·betöltésére_ ·a .mai 
kepz!!Useggel rendelkez? technikákat ·nem tartjuk meg
f~lelon,_e~. , Magasab~ kepzt::ttséggel rendelkező középkáder 
kialakttasat tartanank. szükségesnek,_ aki a .... munkakör.ét 
t~~j~ f~elelősséggel látná el. ,A,- munkakör· .·kialakítását- ·és 
kezepkader szakmai képzettségének .:.fokát országoS ·érte~ 
kezlet határozná meg._ . . . . ·. _' , 

' 5. A gyógyszerészet új munkaterületeikénf a köve.tkeZ_fi~ 
ket jelöljük meg: . . . . \ 

a) ,A, gyógyszertárak felügyeletét, gyógy.szervizsgá_IÓ 
)ab?ratortumokban .folyó vizsgálatokat ellát6'- tudolnányos ·· 
Intezetekben do.lgozó szakgyógyszerész. · · .. - ' 
· _b)~ Galenus! ---laboratóriumban;- .. -gyárakban0-.... üzeinekbe~ 
dolgozo .. szakgyogyszerész. . · _, = · · 

c) A. _gyógynövények termesztésével •. -_.begyűjtésével 
feldolg~zásáva~, .rak.tározásával, vizsgálatáva1 stb. foglalkozÓ 
szakgyogyszeresz. 

mikus végzettségű szakembert. ' 
. Szaktudása kb. a régi "ún. tirocinális vizsga korszerü

sttett szakmai képesítését jelentené. 
_ .. Ezen ~j típusú középkáder rnunkaköre a ·gyógYszer~ 

-~ulonlege~se~eknek,. és gyógyszerész által vényre .. elkészített 
es, l_eell~~orzott gyogyszereknek vényre történő kiadása :és a 
kezteladas lebonyolítása is, ismét . hangsúlyozottan saját 
felelősségükre." ' 

Kovács László dr. 
f~ a Szakcsoport eJTiőke 

AZ ANKÉT ANY,AGANAK BUDAPESTI MEGVITATASA 

. Legutób_b. pem foglaJ)<o:z;hmk a hozzászólásokkal . ~sak 
· a ~z,akszervez~ti bizottság összevont jelentésével. A hoziá

szC?lasok nem !s széle~ít-~tté~_ki e_?t(l jól összefogott jelentést. 
meg_ S,~oln_okt Andrase sem. O ugyanis -dicséretre ·ffiéltó 
felkeszultseggel azt próbált~ bizonyítani, hogy_ előbb a jelen
leg esedé~es munka- és életkörülményeket oldjuk meg, 
csak azutan foglalkoz~unk a távlati problémákkaL Szairioki 
dr .. beszédéból szinte sugárzott .a pálya iránti szeretet de· 
n~~tott kapl!t döngetett, ?IlJikor vita tárgyává akarta t~nni 
a jelennek es a perspekhvanak .meg nem bontható termé~ 
szet~s sorr~ndjét. M ittelman11 László dr. az E ü. M. gyógyszeté
sze!I osz~alyának yezetője helyesen állapította meg, hogy 
arrol; a~mb~. az egesz szakma egyetért, nmcs miért vitázni, 
~zt. ~. tavlati tervet· ellenben most kell megvitatnúnk, hogy 
~~:Jeben· belt.;dolgozhassuk a szadalizmus építésének második 
oteve,s tervebe. . . Szolnoki dr.-nak \ez az előterjesZtése· 
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más megfogalmazásban már Szegeden is felmerült, de- sem.
Budapesten;,· sem Szegeden nem ez az álláspont érvényesült 
- a magyar gyógyszerészet jövőjének megtárgyalása helyett. 
És ez a szakma élő lelkiismeretét és felelösség~vállalását 
bizonyítja. Távlati terv ugyanis már jövőre utaló jellegénél 
fogva sem előzheti meg a mai feladatok megoldását. Ha pedig 
ez szükségszerüen így van, mint ahogyan nem is lehet más
ként, akkor az is világossá válik, hogy az- Ankét nem takarta 
el a jelen problémáit, inkább segítséget ·nyújtott ·azok köze
lebbi megvalósításához. Vagy hogy még jobban megközelít-. 
sük ezt a szerteágazó kérdést-: Csak arrá a hivatásra, annak 
a szakinának "minőségi" összetételére "építhetünk magas szín~ 
vonalú távlatokat, amely már a jelenben megállotta a helyét 
és minden vonatkozásban alkalmasnak és érdemesnek bizonyult 
azok teljesitésére. Ez pedig el sem képzelhető a magyar gyógy
szerészet, a gyógyszerészek munkájának legteljesebb megbe
csülése· nélkül. J elenlegi kívánságaink teljes egészükben 
népgazdasági. adottságainktól függnek, míg a jövőnk- kiala
kításában az egész szakma hangjának, akaratának, állás-_ 
foglalásának kell érvényesülnie. Andriska József dr. szak
csoportunk főtitkárának felstálalása rámutatott arra is, 
hogy nem szabad megakadnunk a válság fogalmának tisztá
zásánál, amikor valójában útkeresésről, a magyar · gyógy
szerészet új útjának megtalálásáról van szó. A többi hozzá
szóló is az Ankéton elhangzott előadás szellemét, főbb szem
pontjait, és a budapesti kollektíva egybehangolt véleményét 
támasztotta alá és igazolta. Ha kerülő úton is, de lényegében 
erre 'utalt,_ ezt közelítette meg S4olnoki dr. egy és félórás,
külön véleménynek szánt hozzászólása is. 

CjYQ CjYSZERÉS!ZTEC HN l KVSOK 
ROVATA 

A gyógyszerek eltartása 

III. 

Szálnunk kell még a savak eltartásáról.. A savgőiöket 
nem ,mondhatj.uk teljesen közömbös anyago~nak, mert 
iert[;ízik a körnYezetük levegőjét és emellett még kémiai 
változást is okozhatnak ·-bennük.- Gyógyszerkönyvüfik, 
·valamint az előbb- említett utasítás kül_ön savszekrényben 
tarttatja a következő savakat : acidum aceticum -conc.; 
acid .. hydrochlor. conc., acid. nitricurn.-conc., acidum phospho
ricum coiic., acidum sulfuricum con c.,- acid. trichloraceticum. 
A savgözök megkötésére a . szekrényben nyitott- edényben 
_ éget~t-t meszet kell elhelyezni. A hígított savakat nem szük
séges savszekrényben tartani. 

._ Mivel reagens-szereink között is igen. sok olyan anyag 
szerepel, amelyek részbert-·bűzösek, részben pedig savgőzöket 
tartalmaznak, .leginegfelelőbb ezeket is,jól csukható szekrény-
ben: tar~ani.. _ 

Figyelemmel :kell lennünk továbbá gyógysZereink elrak
tározásánál tűzrendéSzeti hatós~gaink -előirataira. Tűzveszé
lyeS anyagok: aceton, éter, petroléter, benzin és alkohol.
Ezeken :-kívül tűzveszélyeseknek-írja elő a gyógyszerkönyv 
az ___ ecetétert, _áz abszolút alkoholt, .kolloidtimokat, spirit us 
aetheteus-t, spir. dilutus-t, spir. koncentrátus-t, tinkt vale
rianae aetherea-t. Ezeket az anyagokat egy liternél nagyobb 
niennyjségben robbanásmentes kannában kell· eltartani 

-hüVD~netyerr:··-----·· · ... · --·---· _ .. -·--- -----.-
Az előzőkben igyekeztünk öSszefoglaló·- képet' ad.hi, 

hogyan- kell által-ában. gyógyszereket eiraktáiozni és mire 
vigyázzunk a -raktározásnát; valamint mik azok a körül
mények, amelyek általában változást okoznak gyógyszereink
ban. A következőkben rövid. _össZefoglalást adunk arról,. 
hogyan kell az egyes gyógyszercsoportokat és gyógyszeres 
formákat eltartani. 

ZSiradékokat, viaszféléket, olajokat általában véve 
hűvös helyen fénytől óya raktározunk Zsíros olajokat 
szinültig töltött üvegekben tartunk el. A növényi drogokat 
száraz helyen tartjuk a levegő nedvességétől védve, a_ felaprí
tottakat évente kétszer átszitáljuk a négyes szitán. Időközön
ként megvizsgáljuk: nem penészesedett-e-meg, e!etleg nem 
található-e benne élő rovar vagy annak álcái. Ezektől a 
készítményt megtiSztítjuk. 

A galenusi gyógyszerek általában táiolitsra készülnek.· 

178 

Azokat a készítményeket, amelyek rendeléskor készilertdiík; .. i.; 
a Gyógy~~erkönyv X. táblázatában találhatjuk meg. 

Arom'ás vizekből csak. keveset tartunk _. kéSzletb.ell, 
sötét, jól. záró üvegben, hűvös helyen. Nyálkás, ·pelyhes, . 
valamint zamatát vesztett folyadék nem használható. _ 

Emulzió! csak egyet tartat készenlétben _a Gyógyszer
könyv; az arnolsio paraffini_ cum phenolphtaleino-t Jól" 

. záró üvegben, hűvös helyen tartand~. 
Forrázat : :a iniusum sennae ·compositum leparafinozott 

üvegben, szinültig töltve, fénytől védve, hűvös helyen tar
tandó. 

Gyógyszeres. borok. ma_ már nem igen fordulnak_ elő.;. 
fénytől védve hűvös helyen-tartandók, üledék esetén_a tisz- · 
táját l~szürjük. 

Gyógyszeres tokok, akár ostyatokok, akár zselatin vagy 
más, bélnedvben oldódó anyagok, lezárt dobozban,_- _portói 
védve, szár_az_ helyen tartandók. · 

Az injekciókra vonatkozóan egyes esetekben a Gyógy
szerkönyv különleges utasítást tartalmaz. 

Kaucsuk taraszok fém- vagy papírdobozban, esetleg 
cerá.tzacsk:óban tarolandók; kiszáradt, a. test hőmérsékletén · 
nem tapadó 'törékeny tapasz nem expediálható. · -

Kenöcsökból a forgalomhoz mért IDennyiségben tartunk 
készletet az officioában porcelántégelyben, a többit hűvös 
helyen, az előzőekben leírt módon tároljuk Un_g._ argénti" 
nitrici-ből, ung. aluni. aceticicum-ból egy hónapi 'mennyiség 
készlelben tartható. 

A· kivonatok közül a folyékony ak. és szárazak szaba
hőmérsékleten tartandók. A száraz extraktumokat szilikagél,_ 
esetleg égetett mész fölött tartjuk el. A sűrű és félsűrü kivo
natok hűvös- helyen tartandák 

A pilulák jór záró dobozban, üvegben vagy faedényben. 
tarthalók. . 

A szirupok az ·egyes cikkelyekben előírt módon··ral(t~o~: 
zandók. · 

A tapaszok viaszos papirosba csomagolva raktározhatól;t:, 
a.törékeny-Vagy penészes tapasz nem expediálható. 

A tinkturák fénytől Védve szobahőm~rsékleten, üveg-~ 
dUgós üvegben tárolandók. · 

A hüvelygolyók. és végbélkúpok jól záró üvegben vagy 
porcelán edényben. a szükségletnek rnegfele_lő mértékben 
tarlhalók készletben. Bomlékony anyagokból kúpol készlet
heu tartani nem szabad. 

Vérsavók3t, szérumokat 2~10 fokon tartjuk el._ Ha fe
hérje-kiválást, penészesedést· vagy szál~sodást észlelünk 
bennük, úgy ·nem expediálhatjuk. 

Sebészeti kötszereket jól· záró,- -pOrmentes -szekrényberi 
kell eltartani. Az egyes· csomagok épségéért, valami!J.f sza-
bályos eltartásukért _felelősek vagyunk. .- _. '- · · 

Szálnunk kell még a piócák eltartásáról, ezek . .a meleggel 
szemben igen érzékenyek, és ezért télen. hideg i9-ó'ben érkezett 
szállítmányokat nem Szabá.d azonnal meleg' helyre vinpi. 
Legjobb vászonnal lekötött_ szélesszájú üvegben, vagy kő-: 
edényben eltartva, jólszellőző sötét-helyen eltartani. Három.: 
négy naponként a vizet cseréljük, aZ állatokat Ieöblítjük; 
a _dög1ötteket sürgősen eltávolítjuk köz ül ük. ·. _ . · ... _: 

(Folytatj uk) A Gyógyszervizsgáló LaboratóriUI1j 
munkaközössége,_Budapest. 

A GYóGYSZERESZTECHNIKUSOK VIZSGAJA 

A budapesti tanfolyam 65 hallgatója k~~~~'~:;i:::;_í'~:'":~ 
keztek vizsgára. A 62 vizsgázóból 43-an ér 
idén .történt.· először. és tagadhatatlan, 
a tanfolyam és a viZsga színvonaláL Már 
látszott,- hogy--a jobbak. miként viszik 
gébbekel 
sódott a 
lati 

adást 
aki az 

Elméleli gyógyszerészeiből Zalai Károlycdr, jegyzetei alapj6~ 
az előadó vizsgáztatott, és ami-kor mi -végighallgattunk:iléhány 
technikuSt, H attai Lajos· főgyógys_ZeréSz is· jelen.: volL- Az 
idén- először· iktatták .be· ennyire .réstletesen,·-a.·tarianyagba·_ 
a. gyógyszerkülönlegességek ismeretének' oktatáSát. Ezt. a· 
lé~ jegében igenmagy, száraz adathalmazt a -vizsgáig-kitűnően 
el tudták sajátítani. Ismerik a nem kereszteS szerek:nomeiikla .. , 
túráját, összetételét, hatóanyagait és felhásználást- területét 
Leg~lább :elméletileg ·röviden. ismerik- a_;gyógyszetkülönleges~ 
ségek nagyüzemi előállításánák fólyamatát jS~, Ezt: :a· célt. 
szolgálta a tanfolyam hallgatóinak kél gyárlátogatása a. 
Kőbányai-Gyógyszerárugyárban :és.a. Phylaxiában~.A-vizsgán 
a kihúzott- kérdésekén kivül· niinden hallgatótól.'megkívánják 
a kézieladási nomenklatúra teljes ismeretét. Nagy_on érde~ 
kesek v~ltak, mert i,tt is az elmélet és- a ·gyakorl_at.egységét 
domborították ki: a vizsgáztaták kérdései~ ·Hadd;említsünk 
meg egyet- ezek közül; - Abban a. ·gyógyszerJát;ban,:- ahol 
dolgozik, ·a . takarítónő megbetegszik,-; az. -új takárítónő,_inég 
nem. dolgozott patikában. Hogyan. jsme'rt:eti·. meg .. __ -vele _-új 
feladatait és hogyart veZeti be gyakorULtilag a 'takarítónő 
muhkakörébe-?. ~-.'Érdemes, lett volna,-minden'i_vizsgázónak, 
végighallgatni.·a~pergő· kérdéseket és --a _nem .min_dig, pergő 

. válasZokat.~.-. Vámos Gyulánát·g.yakorlatLgyögyszefészetből 
vizsgáztak Általában-, itt ·_volt leginkább· -tapasztalható- ·a 
vizsgázók k:özi~mert. lámpaláza .. De:az.clőádó· elégedett· volt 
velük._ .. Le kell számítarii eit.a térniészeteS,.-Idssé botla·dozó 

. bizonytalimságot. _Az elméletrtek ·sima_ alkalniazása. a\ gyakor~ 
·· taíban,:éppen ez az, amire csak-a- gyakorlat tehet· képessé· .. ·. 

- Végeredményképpen kitűnöen vizsgáztak 13-an (Zi%); 
jelesen l2,en (19%), jól 18-an (29%), közepésen l3'an.(21%), 
elégségesén 3-an (5%). 2 hallgatót l !árgyból, egyet 2járgy
ból javító vizsgára _utasítottak.· A kitű_fiő· eredményt--elért 
okleveles gyt)gys_zerés~technikusok. périz~'-:·_és: -~~p.yyj_ytaJn:rat 
kapt~k a vállalat yezeföségétől, _ ilktVe a_. -·sz3kszer:vezeU 
bizqttságtól..- .. 59új jól, egyre jobban .képzett-gyógyszerész.: 
technikus ment vissza·. gyógyszertári munkahelyére, _hogy 
elők~züljenek. t~chnikusaink ·mind nagyobp: -tud-á~t- éS 
felelősséget -igénylő működésére mint · ·a -gyógySzerészek 
legközvetlenebb _munk~társai. _. :. _. - ·: _ 

- Ezeii ___ a_ iát:óviz~gáir-is_megnm_tatkozOtt, _ami(.n'em győ-
zü~,k e_~égg~- ~{i~mell}j,:·fl. _f~ls{J_):>b -szer_ve.k :~d-~_19-:ö<;!ö. Jele_nlé~~ 
min(l.en olyan ·alkalOmmal, amikor· egy-egy. lépés~el tlőhbr,e 

'jutunk. ·gyógyszerellátásunk megjavítás~ jerületén._ -'.'Ez ·a 
m_ostani_ vizsga is ennek jegyében_ z~jlott le. Elhartgiptt Ji 
tanfolyam vezetőjének1 Szendrőiné_- lelkes beszéde,,.Magya_
ro~~gnft_ .a yizsga, bizo.ttság -~lqöke_,az _E ü._ Mi_ni~zt~r~urn._nevé
ben kíváiit t0vábbi-sikereket a magyar egészS~güg)T_áldOZatos 
gyakorl~sában,-:- Hartai ,főgyógysz~ész pedig._~· válhil~t és 
a halJgatók közötti_ kétoldali sz~rzödés_ feltételéi_j]ek m.áradék-_ 
talan. teljesítésére tltcilt.. k? egyik ()l~al()n. a:tudás,_áta_dását 
vállal ták,: }t-. iná~ik_ ·.ól dal on·' ezelmek. az _iSin~~t~li#~K, :lelki~ 
isíneretes átvétel#,_ Utána Do ró. Sa_ro~ta,_ ·egyike: a t_egJg,P hals
nak, mondott-~ ,köSzönetet előadóknak, _ mihisztériumnaK, éS 
vállalatnak. ·(K~(. hogy éppen ezek. előtt a.legkiválóbb4k 
e_lő,U3 akik egy ~v _alatt a g;yógysze):"tárban és ·,a t~ll(olya_tnön 
egyaránt bebiZonyították alkalmasságukat, a gyógy5;zerészi 
p'ál)rára; még nem. nyílt: meg az egyetern kapuja.) -.Zalai df. 
az elö~d6k nevében köszönte meg- a hallga'tók __ lelkes- ügy
buzgalmát ·Mi magunk, mondotta, .nemcsak .a.·tudásf-adtuk 
át a illost vizsgá.zott technikusoknak-, hanem a ·pálYa -szere
tetét 'is .. , (sz.) 

SZAKMAl HIRADÓ 
. ,, .- -

A BUDAPESTI GY. V. KIALLfTASA 

a gy9gyszertárhálózat , ötéVes áll_amosítása-·_ jegyében:, :nyilt 
meg-':- a. maga ·gazdag és ·szemlél.tető dokument~c.iós:anyag:# 
val.- _Rengeteg szám, grafikonok, fényképek,_· megannYt 
bizonyítéka a teljes sz1;1kmai egységnek,- á ki}zpont ·és .:a' 
gyógyszertár dolgozói. tevékeny együttműködés'ének; Politi~_ 
kUsok és költők beszé,deiből és műveiből vett-idézetek:.vezetik 

' be o és fogják' össze·-az-öt-esztendo-·egyoegy-fe:jlődési'·'Szak:=].szát·: 
,.Ne féljünk az új --utaktól; az új --kísérletektőll"· Sztálin·.; 
,;Újjáépitjük- az országot-!"- Ráfwsi ;_ '··,,Mjrtden,_·_ változiisért 

·és új ért- kiált -itt g• Ady_,; "A.multtal· ,még folyik a liarc.,_ ... ;H 

Majakovszkij; Es---közben beszélnek .a: számok, ,a-·, fényképek, 
fégL és- új-. gyógySzertárak homlOkzata- és_.kotsietű. bereni:le--
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zé~i.. Csak most_ látjuk így égyütt szakszervezetünk közpon t-: 
ján-ak II.· emeleti tanácstermében, csak most eszmélüiJ.k i-á, 
amikor így szinte dióhéjban szemlélhetjük az egész válto
zást : honnan indultunk el öt évvel ezelőtt és mekkora utat 
tettünk meg azóta ... ? ·Meg kell néznie mindenldnek:-ezt 
a kiállítást, melyen a_,központ azt az anyagot mutatja be~ 
amely részben vagy egészben bekerül az Eü. Minisztérium 
országos gyűjteményes kiállításába. Ezt azután nemcsak 
mi fogjuk megnézni, hanem nyilván a magyar sa j tó, is: tudo~ 
mást szerez róla. Helyes volt, hogy szakszervezetünk köz~ 
pontjában nagyon sok 'egészségügyi dolgozó megtekintette 
ezt a kiállítást is. Nemcsak a szakszervezet munkatársai; 
hanem majdnem mindenki, akinek valami _elintézni valója 
volt a Nádor utcai központban, és közben tudomáSt szerzett 
a magyar ·gyógyszerészetnek erről ·a bizonyító etejű meg
nyilatkozásáról. Látták a hálózat és a közp·ont kitüntetett 
dolgozóinak fényképét is. A kiállítOtt, újítások között ott van 
Bartóffg László dr. precíziós mérlege, Szalay Endre elektro· 
mos· és gáz-automatája, Korclunáros István kombinált 
bélyegzője, Nagy Sándorné fotokópiás címkéi, Andriska dr. 
és Csontos dr. díjnyertes_ vizsgáló asztala, Szalay -labora~ 
tóriurni asztala, Csonlos dr. fűtő-hűtő vízfürdöje; _Ellő dr. 
adagoló pisziolya folyadékok betöltéséhez és_ Szalay hó1ég
fürd_ője. Kétségtelen, hogy a- kiállított' újítások közül.ez állt 
az érdeklődés középpontjában. A pateodulában levő kenő:
csöt ez a .szellemes készülék 75° -on megolvasztja és ~gye tlen_ 
átkapcsolással már hűti is, hogy a megolvasztott kenöcs 
egyenletesen kikeverhető legyen. De miniatűrökben 't~ál· 
kezunk Szillag nagyszerű és többszörösen megvalósított 
gyógyszertári berendezésével, terVeiVel is ... Komoly munkát 
végzett az anyag összehordásában (otoszakosztályunk, doku-;. 
mentációs részlegünk, míg az egész kiállítást Dávid Agoston 
a legjobb szakmai érzékkel rendezte, csoportosította és 
hangolta össze. 

EGY KIVÉTELESEN ELFOGADOTT MINTA· 
VÉTELEZÉS 

A vállalatnak kissé későn megjelent, de annál tartal
masabb versenyhíradója felhívja a gyógyszertári dolgozó_k(lt, 
hogy látogassák a ·kiállítást, és jelentsék, ha bármilyen vonat~ 
kozásban is az a véleményük, hogy' ez a tervszerűen össze~ 
hordott anyag nem:_ dornborítja-_ki -teljesen- a _szocialista 
gyógyszerészet ötéves-_ fejlödését. Tegyenek javaslatot- :a 
kiállítás esetleges kiegészítésére! Hadd közölje tehát a szak
sajtó is· a maga javaslatát : 

Itt történt Budapesten az- egyik gyQgySzertárbdn. -Még 
alig indult el az új versenyszakasz-, még_ senki sem tudott 
az- ú} versenyszempontokról, .annál kevésbé --azok értékelésé
rőL De már megtették az első felajánlásokat és··több hel-yeá 
lelkesen készülőrltek azok teljesítésére . . . Ekkor_ megjött 
a postán a legutóbbi szakfelügyelői ~intavételezések ered
ménye;· az. egyik osztott por. rendben volt, a másik ellenben 
csak kivételesen elfogadható minősítést kapott. ·Aki- készí
tette, az egyike a legjObban képiett gyógyszerészekneJq· 
kiváló vizsgáló gyógyszerész is. Kétségbeesetten fogadta 
a hírt, és nem lehetett megvigasztalni; hiába ·prób.álko?:ott 
meg vele sorjában az egész kollektíva. Meg_ akarták vele 
értetni, ilyesmi annyi kifogástalan mintooételezés után bizony 
mindenkível előfordulhat. Nem fogadta _el az érVelést~ ~--· 
Majd hirtelen' a vezető elé állt: . -~- · 

..,...: -Remélem, -szólt most már határozottan, senkinek 
sincs kifogása az ellen, ·ha én holnap reggel elmegyele 
a szakfelügyeletre és megkérem a szakfelügyelő kartársunkat: 
adjon nekem tanácsot, nz..iképp hozhatnám helyre- azt a nGgy 
hibámat,_ amit a kollektíva ellen vétettem.J Hisz_en a szakfelü
gy'elők : a verseny Jegfőbb őrei és támogatói. 

A gyógyszertár kollektivája_ természetesen beleegyezett~ 
De it! hadd mondjuk el, el kell mondanunk, hogy ez a gyógy· 
szerész az államosí-tás előtt egy . pe~tkörrtyéki törpe patika 
tulajdonosa vblt. Azóta beosztott gyógyszerész. El kellett 
ezt mondanunk, mert az 5 éves szecialista gyógyszerészet 
ünnepén, különösen szem előtt tartottuk, hogy· egyetlen 

__gondolattal meg ne :bontsuk a szakmai egységeL Azt--a 
szakmai egységet, amivel a gyógyszerészi munkában, a vizs
gáló asztaloknál, a továbbképzésnek országos vállalásában, 
a "Szocialista. Egészségügy ért" -mozgalomban,- -a társadalrrii 
tulajdon védelmében, a következetes.takarékosságban lépten~ 
nyomon· ·találkozunk ... Es J;Ilost arnikor elhangzott ·a fel
hívás: -javaSoljunk, mivel dombOríthatjuk ki ·még jobban 
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a gyógyszerészet fejlődését, boldogan jelentkezünk javasla
tunkkal : Ennek a gyógyszerésznek öntudtitos, szacialista 
kiállásával!- Mert fényképeken, grafikonokon, a kitünteteU 
dolgozóinkon Júl ezzel a megnyilatkozással igazolhatjuk 
-ország-Világ előtt - a legtisztábban a mai szellemű gyógy
szeftái:akban dolgozó gyógyszerészek közösségi magatar
tásáll . . . Ezzel is hirdessü~ és -dokumentáljuk, honnan 
indultunk el öt évvel ezelőtt és mekkore utat tettünk meg 
azóta! .. ·. 

A &Ol-ES GYÖGYSZERTAR TERMELÉSI 
ÉRTEKEZLETE 

Jó néhány-hónapja'figyeljük, hogy a 801-es gyógy-szertár 
kilépett eddigi elszigeteltségéböl, és igényt tart _rá, hogy 
tanítson és példát rnutasson. Több mint három évvel eZ~;öU~tt 
azt írtuk a Szaksajtóban, hogy a Vörös CsiUag-gyógyszedárnák 
szét kell sugároznia a maga példamutató -eredményeit, ·de 
be kell számolnia kísérletezésének egyes mozzanat.íliról. is. 
Az első időben úgy látszott, hogy az l-es gyógyszertár el is 
indult ezen az úton, _ami főként Vámos Gyula ·a gyógyszer~ 
készítőben, a belső ellenőrzés tefén- kifejtett púiködésénék 
és a szaksajtóban megjelent közleményeinek volt az ered
ménye: Vita ·ugyan ritkán indult meg körülöttük, de országos 
viszonylatban felhasználták Vámos Gyulának .és ezzel együtt 
az l-es- gyógyszertárnak legjobb taJ)aszt;:tlatait. Azután· 
hosszú· ideig semmit sem hallottunk a Vörös- Csillag-gyógy'7 
szertárról. Tudtuk, hogy jól_ dolgoznak, de már nem érezték 
szükségéf annak, hogy problémáikat az egész szakma ri.yilvá-

, nossága elé vigyék. Ez a -helyzet váltorott 'meg, amióta· 
Harnick Lajos, a gy-ógyszertár első vez-étöje visszatért: és 

-Móra ·LáSzló h. vezető segítségével- hOzzáfogott a 80l~es· 
. gyógyszertár egyes -Osztályainak· tervszerű átszervezéséhez. 
Az új típusú termelési értekezletek már .erinek szellemében 
,zajlottak le. Ezt _a kezdeményezést támogatta az E ü. M. 
Gyógyszerészi -Főosztálya, ·és Anyagellátási Igazgatósága 
képviselőinek érd~klődése és személyes -részvétele. ·Legutóbb 
Mészáros Ferenc kiváló otvos főosztályvezető, Faragó Sándor 
O!'ztályvezető; Barnil- István ·igaZgató . és· pártszervezetünk 
titkára--is megjelent az aug. ·9-én megtart'Ott termelési éttekez::' 
Ieten._ Különösen na'gy jelentőséget kell tulajdonítanunK 
annak)· hogy az E ü. Mi.nisztériumból a· magyar gyógys~eré·
szetet_-irány_ító vezetök kimennek a· pati-kákba és ott végig
hallgatják a gyakorló gyógyszerészek P\oblémáit. A múltban 
sopa- nem ··volt, -és n~m is lehetett rá példa. De nem vplt 
példa -arra sem, . hogy egyetein ünk egyik- tanszékvezető 
tanára, --jelenleg-- Végh Antill dr. a -legnagyobb érdeklődéssei 
részt vegye r egy" gyógyszertár termelési. értekeztetén ... 
]gy inélyít~ el, termékenyíti_ meg a gyakorlat az elméletet ; 
ez!§rt nem -történhetik meg; hogy íróasztal-jellegűek legyenek 
a fegfelsőbb· rendelkezések, és a- katedr~nak _gy-al<orJattól ·való 
elszigeteltségére emlékeztessenek egyetemi oktatóink -elő~ 
adásaL A ferme1ési értekezlet Gaál -ödön OB elnök Peszá
molÖjával_kezdődött, m?jd ezt követteR-imatBéla ·: -,,A-recep~ 
·lura"_ tudománYos és -gyakorlati. problérriái'~ _ c. előadása ·és 
ehhez· az. érdekes és értékes anyaghoz· Rogátsy Guidó dr. 
·és Somogyi Gézáné hozzásZólása. Ezekről-azér! nem szá!llolunk 
b_e .. részle_tesen,- mert a _szaksajtó októb_eri számában_ közölni 
kívánjuk. -Harnick· Lajos a gyógyszertárak 5 éves fejlQdése. 
-k~reté_ben, :a~ely,--- -min~----mondott.a-- a ·-magunk.- -becsü1~te;_ 
od<:tadó munk?ja, a. 801-es gyógyszértár :f:ö~b mint 3 éves, 
közelebbró1 annak utóbbi 6 hónapi működésével foglalkozott. 
-Miíit-.Jőbh:,szempontok.-.szerepeltek-- beszédéb.en: .. :. a. rend és:,.a o/ 

tisztaság kövétkezetes _megyalósít~sa, a közönség_ nevelése 
és e7;zel párhuz~mosan a munkafegyelem megerősítése terv
szerű-_ nevelő. munkával,_ a I-J.etenliént __ megjelenő_ belső -körle~ 
velek igénybevétel ével; ·és a· teljes; minderr irányú ellenőrZés 
bevezetése. (Náluk_ .a forgalom; a·.Jnagisz.trális: receptek felé 
:tolódOtt el. RezSi"költségük k:b. 20%-}s:al. kevesebb a tavalyi,.' 
náL) A hozzászólások-általában-azt bizonyították, hogy az
egész· kollektíva segíteni, megkönnyíteni igyekszik a vezetők 
szerteágazó tevékenységét. Még az ,_a -kartárs sem járt külön 
útón., aki kérdést intézett az· E_ü. M; jelenlegi képviselőihez: 

·, mi·történik a ru unkából kieső, munkaképtelen gyógyszerészek 
nyugdíj ával? 

Megfigyel tük, hogy az Eü. M: 'képviselői minden felvetett 
kérdést- feljegyeztek. Faragó- Sándor :os~tályvezető ezeknek 
az- adJtoknak birtokában ígér_t 'választ :3. .. gyógyszertárVezető:~
útján, vagy ahól az -Szükséges-.és mód v~n rá,-intézkedést.is 
a hiányok me·gsiüntetéSére, a bajok orVost~sár.a. (si.) 
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szavunkat · 

noha nem használjuk. 
az is igaz, hogy ez á sz:a.vunk -a nyelvújítás alkotása'; 
újításkori ·szabálytalan képzésű szav-ainkat pedig' ~ 
elísmerjük öket nyelvténynek - új szavak alkotásakor 
szívesen ve$$zük álapuL Felhozható a vényező. ellen -az iS,. 
hogy a jelentése a vény-nyel -való . .valamiféle művelet-re 
Utal ; az elneveZésnek viszont a megnevezendő "helyiségbeii-
folyó műveletre kell_ inkább vonatkoznia. ' 

, b) A vénykészítő mint. ösSzetétel nerii _es_het_· kifogás'~
alá: a jelöletlen tárgyas összetét~lek :igen· gyakoriak -nyd-·, 
vünkben. A· sz-óban forgó fogalom zn_egjelöléséré. azonban 
inégsem _tartjuk alkalmasnak.:. a vénykészítő· az, -~k~ a .vényt· 
készíti, maga az orv-os-; vagy·: az a helYiség, ahol a vényt 
készítlk, tehát ·pL a rendelő._ .. . .. 

c) A receptórium_-megnevezés fiárcsak azért sem.sz<lfen,. 
esés, mert idegen·---,;.. m~edig mesterségeS ,alkOtású idegeti_ 
szó, s nem i-s közérthető. Külónben is a végződése mia.tt.va~ 
némi familiáris hangu)_ata,· régieS ·sz-ínezete '{vö. pl. pipa-· 
tórium, almárium, reflektórium stb.). 

_ d) A Kabay-szoba-féle.elnevezés _,... -rni-nth-ogy .Julajdon-_ 
névi jellegű (vö. pL Bartók Bél~_ Terem) --:-=- nem oldaná meg 
a problémái, nem neyezné._.m~eg magát a fogalinat :· a_K_abay~ 
szoba nem föltétleriül' jelentené a megnevez~ndő helyiség\'!t. 

e) A javasolt __ e:lnevezések"' közül '~ gyógy·szetkés_z~tő4 
. tartjuk • legmegfelelőbbnek ... Iga~. h9gy .. gyógyszerkészítő 
elvileg iTiaga a gyűgysZerész is lehet, az·, <Iki ··a gyógysZert 
készíti. Ez azonban a gyakorlatban -aligha lenne zavar<,), 
már csak _az~ rt . sem, me rt . van gyógyszeré~_ , sőt pa_Ukus 
szavunk, atni.valószínűtlénné-teszi, hogy.val i a_- gyó-€)7Szer
készítő szót "gyógyszerészn~k", "patikusna '-~ . ért~lmezze, 
ill. ilyen- érteletriben használja. Sokkal több_ .aggo.öa_lPinra 
ad okot a .szó hossZú volta" A stavak élete ugyan:is· -8:?t ru-u
tatja, hogy a túl hosszú szavak nem terje:dne~--e1 -ál talánosan :_ 
megmaradnak- hivatalos elnevezésnek ; · -a beszélt nyelv 
ellenben nemigen ha-sználja ,öket. fga_z •. e:z_ .a ptóbléma meg
oldódhatna olymódon, ·hogy ·a :hivatalo$an gy-ágysz~r_készítő
nek nevezett helyisége t a szakmabeliek -a ·mindennapi hé!-SZ:_-, .' 
nála t ban egyszerűen ké~zítő-nek mo·ndanák. _ (PL: b~ádJ<l, 
a·'receptet a készítöbe; még nem _hozták ki a készítő~ből stb.) 

Kívánatosnak tartanánk, hogy a szakma képvisel{li 
még más, -szerencsésebb sz~vak_~t is javasQljanak: ·o]yanoJ{aJ, 
amelyek jobban kifej_ezik<a m_egjelölertdő fogalm,at, s ~.rne~ye,l:c.. 
alkotásméd szempontjából is kifogástalanok. R. _E."' 

A 2108-AS GYÖGYSZERTÁR,. 

annak 'teTvezése, ber'endezése és felszerelése :bátran_ tarthat 
igényt rá, hogy eljöjjenek, megnézzék, -továbbfejlesszék, 
de már 'tnost .ebben ·a--formájában is-·-országos _-szabváoyk~rif: 
szerepelje_n .. Vizsgáljuk meg sorjában, mi az, ami új és a-
legjobb tapas?:talatcser_ér-e alkalmas -ebben a most megnyílt 
csepeli patikában. -.. ~Az officinának van nyitott- része 
a közönséggel_ való érintkezés- számára elkülönített 
része, ugyanannak a táraasztalnak 'a 
a n;wgisztrális .gyógyszer~ket _ készítik. Ez a Szalay 
nagyszerű tervei szerint készült ún .. eentrál-officina, 
ezen felül is Szalay --tervei _-érvényesülnek-mindenütt, az 
ötleteinek gazdagsága nyilvánul_ meg· laboratóriumban. 
rak-tárban, irodában egyaránt. _Ez a gyógyszertár_-bizonyílék~. 
-annak is, ,-hogy a -Budapesti Gy. V.- mennyire 'megbecsüli 
ezt -a kivételes: tehetségű gyógyszerész-sZakembert, --és án)ragi 
áldozatkészségének-teljes latbavetésével siet az-újszéi"ű.fer~e~ 

m~gvalósítására. Csak ebbó1 a 100%cd§ együttmüködésbó1 
szulethetett meg ez_ a péJ_danmtató· :g;YQ-gysiertár • ..-----· · -

. D~ néz~il~:.~ová,bb az ·offic~át. -i~._-riyitoti Tészen· adják 
k-t a veny nelkuh gyogyszereket;e~_'-a:Sp_eciali-tásokat· amelyek 
a !iőkükb'an, ,beos;;tott_ reJ:esZe~bén_·;allan,ak_. Az' álhr~ny
edenyek . kartavolsagban elerhetok,- A. gyogyszerkészítőben 
-két ·egymás -fölött, elhely~zett redö~yös·:szekrénybeh-:állnak 
az. _egy kereszt~ es: ~. ~res. kere~~-!e~, külön: s_zekréilYhen 
a ke! keresztes es a:~a~t~o_ szerek. }JJita~_az_is, hogy. a_.gyógy; 
szeresz munkaeszk-ozei, patendulaki ,dórzst:Sészék is. külöri 
~zigná!t fiókokba'! áll!'ak,. ugyaryígy ~Z. üv~gek és a tégdyek 
I_:;._ A 4_ X -_4-es -ofJtcpJa,b,an~ a le_~á)a,_$·ztottja_r:(l, Jölött.nem._téj~ 
uveg-van,- csak atlatszo ablaküveg, a polcokon -azonban'óly 
·sűrűn áll!.la.~ a~z állványedénx~k, }iogy_ a gyógysZeréSz átláthat 
1_.1gy~n-ko~ottu~, .de :_munkaJa}:>an-. ne~ zavarhatják-.Mirtden 
allvanyedeny hatara ~ a h~Iras-kéréteben -közölf.--7 a-.;kfgyós 
ampolnából kiképzett. mérlefil'~ . kombinált emb!émát 
festették. rá, kizáfólqg gyógyszeftári hasmálatrh;. amely 
ugy~ncsak Szalay ö~let~• (fZ .ad jelenti, hogy•a gyógy. 
szeresze~ _pl. .. a. honve~seg _eu., __ :,~:;;Qlgálatábart_-_nenl .15.íVáqjálc 

· a me~k~lonboztet~ mérleges em,bléma há.szllál-atát.)-_'_ QldaU~ 
ei;(ybe~p.te.tt ~zek\enyben kise.b?;!Jagyobb fió.kokban helyez, 
tekr,~l :-:z asvanyvtzeket, a _kul~q7~g!-.'!s· folyadékokat, potokat, 
kenocsoket, tapaszoka t, eu .. ,.ct~keket. Az oHicinában· levő 
asz~!llon h. ázisző .. t~~s. __ virág; ~e ugy:.-anígy.,színe~sé,_ga._zdagabbá 
tesztk ezek a hanszottesek es vi~agok az irod-ai"- és· a Iabora
t?rb~!fli J?up~át .is; Az offipih~ból ,a, ·nem -nyithátó._ ·ablak 
fuggonydtszi-tese -rn'e~let-t- bela~~nk a ·megyilágított -ifodába · 
Cl; gyógyszerész. adminisztrác_;i6.~ munkájá köZheJ:i -bélülrói 
·meglátja, ha v~~~~i bejön a p'-atíkába •. A' ral\táfbáii -rriindent 

JANOVITZ !VAN 

Amikor .künn járturik nála, akkor még nem em1ítette 
senki, maga Janovitz elvtárs sem, hogy augusztus -15-én 
e!m"~y. Budapestről, ~n:eg.~álik a 715-ös gyógysze~tár .. _/Wllek
t~;.~a]atol; Tal~!'~ el se hittuk voln-a, sem mi, sem a kollekH.va, 
59t a ket kerulet nagy kollektívája sem. Mert Janovitz Iván 
tob~ volt egy ~yó~yszertár ':ezetöjénél, az ÜB elnöl}ség iS. 
azt)elentet,t~ szamar~, h_ogy faradhatatlanul törődjék min-den 
gy?g:rszerta:I ~olgozo mmdennapi gondjaival, és ott és olyan 
mertekben _Javii.son munka- és életkörülményeiken, ahol és 
a~ogyan arra mód és lehetőség ·nyílt. úgy is- mentek hozzá 
n-unt_ apjuk~oz,, testvérükhöz, legjobb barátjukhoz. Es soh~ 
~nlu. nem csalodott benne ... Most, július 29-én amikor a:z 
Igazga!ó .~lv!árs kezéb?l átve!te a jutalmat, üt~mes, _lelkes 
taps koszontette J anoy"Iiz elytarsat. Pedig csak annyi történt. 
hogy a, szakszervezeti ~ultur,~ermet megtöltő gyógyszertári 
dolg~zok _egy emher:kent orvendtek megjutalmazásának 
Senki sem tudta, hogy· utoljára volt alkalma a Budapesti 
Gy. ~·:nak, hogy Janovitz Ivánt sokoldalú jó .munkájáért, 
egy JO kollekhva példamutató vezetéséért futalomban 
része§_ítse.. " 
, .. ·.O_ niaga jelentette be; hogy vidékre kíván _menni: lJ gy 
erzt, lwgy a y eszprém ;negyei Uk község gyógyszertárában is 
~omol!j mun~át feJthet kz a nép egészségvédelme és felvilágosítása 
erdekében. Megmondta nyíltan, hogy akit családi l{ötelékek 
nem. fqzne~ !-!- ~ővár?sho~, annak néhány évtizedes gyógy
szereszi mukodes utan vállalnia kell ezt a hivatást. Ahová 
me.!p', ott korszerűsített gyógyszertár, három-szabás komfortOs 
lak~s, na_gr kert, gyü!-??l~ö~~ gazdasági udvar vái-ja .. A nép 
pe~1g ott ~s nagy?~ rovtd Ido alatt meg fogja szeretni az új 
gyogyszereszt, aki ugy ismegy kÖ:zéjük :_ minden szeretetével. 

. J!.z egészségügy kivfdó dolgozója, a magyar egészségügy 
,_torhetetle~ harcosa ezzel a· lépésével nemcsak példát mutat, · 
ha~em. uzya.na~kor ~ok évtizedes közösségi munkáját, az 
egesz eletet IS IgazolJa vele., · 

· _I<;_ívánunk Janovitz_. Iván elvtársnak jó egészséget ----'jó 
munkat a gyógyszer-ész és a nép legtisztább k-apcsolatának 
megterewtéséhez, ápolásához és elmélyítéséh~z. - · 

Pályázati ki.fi.ás 

.. A K~IJc:ereskedelmi _Minisztérium, a Vegyipari -és Energiaügyi 
Mmtsz!énum, az Egészségügyi Minisztérium.és a Magyar 1(-émikusok 
Egyesulete.az exportált gyógyszerek minőségének.javJtása valamint 
a ·felmerülő reklainációk és az ezek által okozott népgazdasági -kár 
·elhárítása, egyben a népegészségügy további fejlesztése·-és a dolgo

i!-Veg- alatt_ találunk, a·· :tii_~g nem minden_ült -alkafrllazoÜ z~k egészségv~delmének állandó fokozása érdekében nyilvános 
sö .. tétc' ü v. eg. e. ket. _eg.ye!·ő·re _úgy oldották ·me. g,< -hogy ew,"etleh palyázatot í~ kt a termelt gyógyszerel{ kiszerelésének javJtása, sterif l k litásának novelése, korszerűbb_ kiszerelési módszerek bevezetése 

;- uggonnye -_!3:z-egesz ra tátLel tudják ·sötétíteni.::A----_rbgök magé_lsabb színvonalú és higiénikus -csomagolási módszerek alkal~ 
. -egyio;n;a ,?adog~o?.ozokban 'á1lmll} _és: egyön~et-G:_en::_~·z- "alsó m_azasa, a gyógyszergyárak dolgozóinak fokozottabb egészség-
sz~!inalast vezette.k be. Az alsó .tolóaj'tós részb_en a kellő- vedelm~, va_~amint a .~er11J.elékenység növel-ése érdekében. A kitazött 

k t f 1 d •k k t - pályadíja~ ?_Sszege osszesen 100 000.-Ft. A.z egyes részfeladatok 
CSO ,~ ;. -o ya e_ o .a. ! ·novény_i_olaj?kat; szir_upokat_ csoportosí:. pontos körulírása tartalmazza_ a nályázat részletes feltételeit 
tottak; A l!lbor!!_tonutp és. an_nak vizsgálati része--külön· neve- A pá,lyázat általános feltételei a következők: - • 
zetesseg_e. es buszkesege .Is_ ,a gyógyszertárna. k, A. -vizsg-áló A pályázati cél~ita.zés~ket kívánatos úgy megoldani, hogy : 

1 t 1 f 1 tt k • 1 1· h ('" t l a) leh~tőség. szennt _az 1par meglevő_ helyiségei t, berendezéseit, 
a~z -a _e e ezze e er_ e O·· o -óajtós .szekrényben :állnak· a felszereléseJt alkalmazza, vagy azok felhasználásával min-él ·kiSebb 
kems~erek~ ug.yanígy könqyen- elérhetők a jobbófdali. hosszú ?eruházás ... In;ellett kivitelezhető legyen, az esetleges beruházási 
sze:~Eenybe~ levő_ vizs~ála!·i. eszközök is._ új_ításnak: tekint- . lgén~l~~o~~~s~r~~~bf~rg::ié~f~~k~1~~~~~ó legyen 
hetjllk-azt lS, hogy a VIzsgala asztal .üvegl~pj~:~ .. al-att a ,vizság- c) az alkalmazásra _kerülő újab b anyagok Ieh~tőleg helfŐidön 
l~ tok? t meggyorsít?_ táblázatokat _ helyeztek· _el: . izzítási elöállított, ·vagy előállitható anyagok legyenek 
vizsgalatok, a kattanok felkeresésének vázlata _ arriOnok d) . a terv~zési és szerkesztési feladatok olYan részletességgel 

k · •· L 1· -1 b •t ' dolgozandók k1, hogy azok alapján a kisérleti berendezés (modell). 
rea 'ClOI. · · 'enn , mo eu.m, a u or- burkolata'- gufuL_ ,_míihely~_en _kivitelezhető legyen, a pályázat elbírálása· szempont-
, .. _ Enne,k a~.egyszemelyes·-cen-trál"officinának;·-~···p:af.ikána·k; ~~!>ól elonyös, ha -a pályázó kés~ madelit mellékel a pályázathdz, 
mely az egyik legnagyobb forgalmú körzeti orvosi rendelő , e) 8 .Pályázat részletesen adJa meg a témával kapcsolatos iro-
k- 1 ~b T d Ak ' :~~lom (ctkkek, szabadalrnak stb:) jegyzékét. 
0~. e en van, . o~ on :_ ~osné. a _-vezetője." Ott .vOlt .. a--meg~ · ,_,_,_·.- Az a)-c) c;t.Iatt felsbroJ..t feltételeket részletesen _ megoldó 

nyrtas~m F'!~ago Sandor .eu .. p.tn. -C?~ztályvezetöJs;-_.,é!-mi .. :újra _-e~yamiív:ek is- dJJa~I:tatók (pl. ha egyes import-anyagok is szüksé
' azt. bJzon. Y.Itja •. _ho.gy. -.leg.f~ls.obb. e .. u .• szerVeink-- -.a ~."J.egkiseb. b ·:~:sek, .vagy __ ha a ktdolgozott __ megoldás. nem az egész_ ipar, hanem 

t 1 t t· t l t ~a~ . .egy gy!Ír,_ ·vagy egy meghatározott gyártás területére szorft-
gyogyszer ar_ e esi es7 IS _Je en os_ allomásn_ak tartják az ~o~ak). A dfJazás m~rtékénél azonban a bírálóbizottság figyelembe 
ors::ágos gyógyszert~r-.h3.l~iat: fejlesztese útjárl. k 2108-as, Y!:r;;zi, hogy a fenti általános célkitűzéseket milyen mértékben 
gyogyszertar tervezese, epjtése, berendezése _ ·.felszerelése~ k.?zel!ti 1!!-eg. a pályamunka~ A pályázók a pályadíj elnyerésétől 
megny·tás • - h. t • • k t l - ' 'l . f!igget!enul l'iJítás vagy találmányi díjban részesülnek, amennyiben 
, 1 a es eu. Iva asana e jesítése v3:Ióbiiii ~jeieO.fös:c a fennall~ rendelkezé_sek szerint a pályázatban leirt eljárás (készülék, 
allomás~ak .tekinthető.· (sz.) · berendezes) alkalmazása Ujltásnak· vagy találmánynak minősül. 

/ J\.pályázatok elbírálását a részlet-es feltételekben közölt határidőket 
- , · - '- ; - -' k'!vető 2 hónap a!att .a külkereskedelmi míniszter, az egészségügyi 

()I<:Tq_B~-~I L_A.-~lJ_N~BAN.- _K ... O .... z .. Ó.L.·.J .. Ü.· ... K.- .:· mm_iszter, a vegytean-és energia ügy! min'iszter, valamint a Magyar 
- Rémikusok Egyesuiete ·által deleg:ált tagokból alakult bfrálóbizott-

• FisCh_.er ·.a. ·yörg_y -",G, Y. akoriaH szem. po~tók'·a.:''gy',' -ó.gysier~. sá-g végzi. Amennyiben a '':'églegés elbíráláshoz üzemi kísérletek t k · h szukség~sek, úgy .a birálóbtzottság nyilvános közlés mellett a 
era · egeszs~gugye ez c. dolgoza~át-:~Bölcs"Bél_a:-,dr}-hbzz·á- pályadíJak od!lfté~ésftt továb!Ji .. 2- J:lón~p_ra fe~függesztheti. A pályá-
s~ólásával, _ valaniint----R.: F. Weiss.-dr:; .. ·-~;'Gyógyítás ·-gyógy- :~:pk a Yegy1pan es Energ1augyr Mtmszténum·Szerves Vegyipari 
novényekkel _a_ mal terápiában", ·c;-.·közleményét-/(empler ~~gatóságához _küldendők be a részletes fe1tételektien köZölt 
Ktdfdt

• nap1g~ - ' 
ur r~ or í ·asában: . ,:.·;,· · · · Budapest, 1955. -jCmhhviO~ 



AMPULLÁZOTT I(ÉSZfTMÉNYEI( MECHANII(Aj 
SZENNYEZBTTSl::OÉNEE( CSÖI(I(ENTÉSE 

Feladat : Ainpuliázott ·kés.~ft~énY~{(: gyárt'is~r~ otr~~ n1~-iödika 
kidolgozása, ~ely_mellett a mechanika. 1 s?:e~!'lyezodes k?vetkeztében 
jelentkező_ selejt ··vizes oldatoknál ·a- letoltott· ampullak -~%~.a· ·a~ 
szorft)tató. (A -4% 1-IO'ml-es' ampullákból számitott átlagér.téket 
jelentQ . 

_ 1 •. _Ovegtech(rikal kérdések 

Ampullagyártási. technológia, am~ly mellett kiküszöböltietö 
az üres ampullák mechanikai szennyezödése (üvegpor, szál stb.}. 
javaslat- az ampUllák fenekelésénél esetenként jelentkez"ö barna 
elszíneződés megszüntetésére. javastat az ampulla test~b(ln (csőben) 
levő fekete z'árványok (salak) és rozsdafoltok megsziintetésére.
(A :Pályázó *ltal_megmíntá~ott a,mpu~lák l és lf'_ ml~e.sek legyene~, 
az- ampullák összehasonUtasa mosatlanul fog torténm.) 

·z. Anipullavágás 

l< észülék ·az ampulla pontos- hosszméretre vágás ához,_ külön·ös 
tekintetteJ a ·szilánkosodás elkerülésére. ' _ 

3. Szárft~, szállftás, tárolás 

javaslat megfelelő edényzet alkalm~zására, a~e~ynek: haszltá~ 
Iata eseten mosott ampulla szárítása, uzemen beluh szálUtása és 
cea 24_ ór*ig való tárolásánál a sz~lánkosodás és szennyeződés 
kiküszöbölhetö (1-20 ml~es amp~lláK részére). 

4 •. Oldatkészltés 

·javaslat racionális injekciós oldatkészltö edényzetre, kűlönös 
tekintettel a semleges gáztérben készitendö oldatokra. 

5.; SzQr,és 

javaslat ri:tcionális szíirési métodikára, _ különös tekinte~tel 
,nagyméretü oldatok szálmentes szűrésére. A berendezés alkalmas 
legyen oldatok neutrális, gáz alatti .szíirésére is. 

Pá.lyázat határideje:_ 1956. április 30. · ·. _ · 
. PályadJjak: I. díj. IO OOO Ft; II._ díj" 6000 Ft; Ill. dfj 4000 _Ft, 

11.-

ASZEPTIIÜJS FELTÉTELEI(ET R:ÍVÁNÓ- MUNI(ÁI( 
\'ÉGZI!SEI(a_ ALI(ALMAS HELYISEGEI( STERIL LEVEGO

ELLÁTÁSÁNAI( BIZTOSITÁSA 

1. A tervezésnél olyan helyiséget célszt:rii alapul venni, melynek 
légtere 30 m•, abba:n 2"---'3 személy dolgozik· és két Bunsen égő ég. 
2. Munkaidö 8 óra.' 3. A légeserét (lgy kell megoldani, hogy minél 
kisebb légmozgást okozzon •. 4. A helyiség megfelelO oxigénnel való 

: ellátásán és kátos gáztermékek eltá'volftásán kívül, legyen. automa
tikusan. szabályozható. a hőmérséklet (18-24°) és páratartalom 
(5G-81,)%) is. 'l(eresse1:1 a pályázó olyan megoldást, amelyik a-fenti 
célt nem- egyedül légcserével oldja meg. -5. A helyiségek_ sterilitását 
bakterioiógial-módszerekkel-·,fogják- ellenőrizni úgy,-· hogy a. beren· 

. dezés: működése közben- a munkaasztalokra elhelyezett normál
méretd. J:ietricsészében 20 perces _ expozició után legfeljebb· egy 
telep fejtődhet. 6. A .helyiségek. kondicionálása. enyhe túlnyomással 
oldandó meg úgy,- hogy esetleges- beszívás ki- legyen zárva. 

Pályázati határidő: 1956. február 28; 
Pályadfj : J.' dfj 8ÖOO Ft·; IJ. dfj 5000 Ft i III. dfj 2000 Ft 

III. 

BERENDEZÉS. PORALA.K:BAN FORGALOMBAHOZOTT 
OYÖOYSZERl(ÉSZfTMl::NYEl( -STERIL ADAGOLASÁRA 

~~-Á pályáZ-ó teljes va,gy fél automata sZerkesztésével pál:Yázha~. 
2. A mérendö súly 21}--,-1000 mg között változhat. Pontosság határatt 
a,_ Ph •. -H • .V •. előirásai adják meg. A 'pályázó a mérendö';anyag s~_~m· 
nagyságát megszabhatja.-·3.-.A-.gép.-tegye.lehetetlenné _a lQszerelen~ö 
anyag bacilláris és ·egyéb mechanikus; szennyezödését- anélkül, 

kell -kidolgOzJ!.i 

Clözetes 

Pályé.zatl határidö : 1956. ·ápriliS' 30. ' · 
Pályadíj-': I. d! j 6000- Ft ! · ll~ ;díj- 4000 Ft ; 

-vu.'
TÁBLETTA ,Es 1\.ÚP. KISZEREL'ÉS:t!HEZ (P:~ESELilSEliE~Z) l 

, .ÁL'I(ALMAS CELÖFAN ,EJCO.~LLI1 
hogy ·a -_dolgozók egészségét az e_ célra alkalmazott berend-ezés . _·az A pályázó feladata : , _ · _ . . · 

___ ~~~~f;:~~~~-~~~4~}5t~~;~~\~~~-~~-e~i;~a1~~f -~:rée~~;-~~--~:iYa~~Wt~ _, ~me1~!.~~~~a~_g:l~~~~~-1iré~~~~r~:~:~~!~s~fe~:~·~:r~~:~:!:~'1~:"" 
alkalmas legyen. tapadó,. higroszkópos porok -aszeptrkns -ad_agotás~ra kik:észített celofánnak a _gyógyszerkészftményt · ~ 
is. Számolni kell a gyógyszeri'parban-_jelenleg por formáb.an ·förga- gázok_ behatásaitól védeni kell. 

'1ómba· hozott 'összes készftménye}_{re (antibiotikumok, vitaminok~ Pályázati határidő: 1955'.-december-31. 
,hormonOk). 5. A berendezés teljesftmény(f a fenti követelmétty~k ·pályadfj·: 1. -dij 4000-Ft; IL .. d!j 20:00 Ft.: 
kielégítése mellett _is _érje el a' gyógyszeripar jelenlegl.-teljesitpténY.ét 
(munkaóránként 25-30 bemérés és lezárás). 6. Egyéb tekintetb-en 
az általános feltételéJ:c. az_ irányadók. 

Pályázati hlaái'idö: -1956. február -28. 

Pátyadijak: 1. dfj soóo- Ft; -n. ·dfl 4ö_Oo Ft; IÜ. '1:9i:AAO~-:Ft. 

IV •. 

TABLETTAGYAR.TAS. TECHNOLÖOIÁJÁNAI(' 
~ORSZERűSITESE 

a) -Az eddig alkalmazott elját'ások csoportositása-és azok_·_kj'iti· . 
kája ab_bói a szempontQól, hogy az alkalmazott módszer .menny_tj.)en-· 

· alkalmas ·.az alapanyagok _tablettáZfÍSára~ -A .kritikai megítélés tudo
'-mányos 'és gyakorlati alapon törfénjé~-es különösképpen terjedjen 
kl az alapanyagok esetleges bomlására. ·b) Azoknál a csoportoknál-, 
ahol az eddigi eljárással nem volt kielégft{l-_a .tabl~ttá,_k mlhösége, 

:A .. GYÓGY~ZERÉS:Z 
' - . - . ' 

Szerkesztő!iég -és leVélcím: Budapést, III. ker., Vilrö,s·-, 
- vári út 150. Telefon: 162-816. 

Kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin körút 5. 
:Telefon:.42-33---'77. -

· · .. Egyszámlaszáin: M. N. :a. 9Ü7S.263--.:a .. :· 
Felelős kiadó:· a ~M~velt-NéP«·-Tudományos.-és IS1ne:r~t.

terje'Sztő Kiadó 'igazgatója 
· ~MCtiiél~ 2Í00 pé'ldánYban 

2·553435 Ai:henaeum -(P. v. Soproni ~~-lál::"· 

j: i 

IO.SZÁM• 

T.; A R T. A · . .f., O. M 

c~·ejtei Kiwoly: Or:szágos .Egészségnnpok · 

~ · .OYalkxjr.ló gyóg'W'>zerá;z . ~~lyébőJ 
- :-H:~~ A~ta.l: Evés előtt, ;vagy. ev€s utáló. _ _ . _ 

)<np.ay B~ila;_ A receptura . tudOIIIJánly<>IS · • ~·akor'-"'' 
:PToblemm ....,...., .'etS 'l:>J' .L<:tJwr 

.'.Rö{já;tsy: Gú:ido- dr~ thozzásrolfáSa: -
$pyn;pgyi Gézáné -lhozzás:Wlása·- ---: __, ~\ ....,... 

. ·'A~ . 130J..,e,s gyógyszertár te'1'11me\lési érite.kezlete -
Vn~s_ Gyrula··hozZJáSzóíi.JáS:a ~ - - _ 
F<í;rk"!' GywUfué: T~asztai!"<lx:Serén RornáriJáblm
Se:nma;sl .qfiula: >Ü j SpeciaYtások lhatástan; jelölése 
Yere•s Gabor: A tágely-!lrerdJés - ._c ·.- ~ _ 
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