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hibás áruszállítás- és nyomtatvány-ellátás felfedése,
egész évi jó munka .
A többletjuttatások megoszlása a következő :
többletjuttatásban részesítettünk 91 gyógyszertárvezetőt, 14 7 beosztott gyógyszerészt,, 7 4 gyógyszerésztechnikust, 6 csomagoló-pénztárost, 53
takarítónőt, ezenkívül 22 gyógyszertár kollektíváján belül a jutalmazásokat a gyógyszertárvezetők osztották szét. Központunk Igazgatóságán és
annak különböző részlegein (raktárak, laborató-
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riumok, karbantartó részleg stb ) dolgozók közül
93-an kaptak többletjuttatást
Központunk 1959-es évi eredményes működése
nagymértékben hozzájárult a főváros jó gyógyszerellátásához. Az elért eredmények növelik dolgozóink szocialista öntudatát, és munkánk további
jó elvégzésére ösztönöznek

( Fővárnsi Tanács Gyógyszei tári Központja Budapest, V , Zrinyi u. 3 )

TÍZ ÉV A GYÓGYSZERÉSZTECHNIKUS SZEMSZÖGÉBŐL
BROOZKY JÖZSEFN É gyógyszerésztechnilms
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A gyógyszertárak államosítása óta eltelt tíz
év - a gyógyszerellátás szocialista átalakulásának tíz. éve - talán a leggyökeresebb változást a
gyógyszertárak munkaerőellátásában hozta létre.
A gyógyszerészek mellett a dolgozók egy új
rétege : a .cgyógyszerész-tech11ikusok vették át a
gyógyszertárak n1unkájá11ak igen jele11tős részét
Valóban fonadalmi átalakulás volt ez, amelynek szükséges voltát, létjogosultságát semmi sem
bizonyítja meggyőzőbben, mint az a tény, hogy
technikustá1saink e rövid idő alatt ilyen jelentős
szerephez jutottak a gyógyszertárak életében,
sőt 111a iná1 a gyógyszerellátás más te1ületé11 is
iYii tette ezt a gymsütemű fejlődést szükségsokan
szerűvé, és mi tette lehetővé? Tudjuk emlékezü11k rá - , hogy ez l{ezdetbe11 i1em kevés
ellenállásba ütközött. Emlékezzünk vissza ana
az időre, an1ik.or csak sz:ínes 1{öpe11ybe11 és csak:
az officina küszöbén túl dolgozhattunk ! Emlékezzü11k az akkori szaksajtó polén1iáira, gyűlé
seken elhangzott teclmika-ellenes felszólalásokra
De mindennek ellenére már a gyógyszertárak
államosítása előtt két év.el megindulhatott az
első tanfolyam, s megkapták bizonyítványukat
az első szakképzett gyógyszertári technikusok
A röviddel ezután megjelent Eü ]\![ rendeletek
pedig szabályozták jogi helyzetünket, munkakörünket Ezzel az eddig hallgatólagosan megtűrt, n1011dha.t11ánk illegális n1unl{aerőkből a gyóg~y
szertárnk megbecsült dolgozói lettünk.
1\iindennelc történetét n1egírta régi taná.runk,
L i g e t i Viktor szaklapunk idei első számában.
D.e én most nem e múltról: jelen helyzetünkről
és a jövő perspektívájáról akarok írni l{artársai1m1ak.
]\fi tette elkerülhetetlenül szükségessé azt, hogy

a i11ai 11elyzet kia.lakuljop, an1ikor inái g~yors és
po11tos inu11ka a g,yógyszertára.kba.11 technikus
nélkül el sem képzelhető ? A gyógyszerfogyasztás
(e11nek okai közr1agymé1vű meg11övekedése
ismertek!) és az a tény, hogy a gyógyszerészutánpótlás ezzel nem tud lépést tartani, csak
felületes magyarázatot ad. A gyógyszertári munka
differe11ciálódása, a g:yógyszerellátás sokrétűsége
i11egköveteli a 1acio11ális n1unkan1egosztást,
az a körülmén~y pedig, hogy a gyógysze1tá1·i 11111nka
nem követel minden dolgozójától felsőfokú kikéJJZést ·

lehetővé teszi, hogy ennek igen jelentékeny részét
szakképzett technikusok végezzék
A gyógyszertárakban folyó munka a természettudományi alapra épített szellemi foglalkozásnak,
a kézügyességet kívánó mesterségnek és a kereskedelmi jellegű tevékenységnek sajátos vegyüléke.
Az egyetemi gyógyszerészképzés e munkakör
tudományos alapjait adja meg, gyógyszerszakértővé nevel A mai gyógyszerészet fejlődése pedig - amelyet Gyógyszerkönyvünk is regisztrál, a gyógyszerek szakértőjétől igen magas színvonalú
és igen sokoldalú tudást követel, hogy a gyógyszerellátás minden területén megállhassa a helyét !
A gyógyszer táron belül ennek a magas színvonalú
képzettségnek csak igen kis hányadát tudj a a
g,yógyszerész érvén~yesíteni. A recepturai és laboratóriumi i11unka n1anuális része, az adminisztráció
és jórészben a gyógyszerkiszolgáltatás is, oly
munka területek, amelyek elfoglalásával a gyógyszerész-technikus lehetővé teszi a gyógyszerésznek, hogy képzettségének megfelelő munkát végezve, tudásával a gyógyszerellátás magasabb
szÍ11vonalát szolgálja.
Ne1n a gyógyszerész n1unkakörét vesszük el mi
tecl111ikusok, -~- ellenkezőleg, sza.kn1ai utasításai
alapján végzett munkánkkal a gyógyszerészt
mentesítjük oly feladatok elvégzésétől, amelyek
legsajátosabb munkaterületétől elvonják
Munkakörünket jelenleg pontosan körvonalazza
az érvényben levő ininiszteri rendelet„ Ezt mindam1yia11 ismer.jük:. De mégis, érdemes szen1iigy1e
'rem1i azt a rendkívül 'ráltozatos inunkal'(ört,
amelyet ennek alapján betölthetünk
Talán elsősorban a recept urai technológiai munka
az, amely szakmai képzettség szempontjából számunkra a legfontosabb, és amely természettudományos képzettséget, anyagismeretet éppoly mértékben igényel, mint gyakorlatot és kézügyességet Mindezt meg lehet és meg kell szereznünk
E munkánk, an1elyet a g;yógyszeréssze] szoros
kapcsolatban végzünk, a gyors és pontos gyógyszerkiszolgáltatás szempontjából elsősorban fontos Csak technikus segítséggel válhat lehetővé
a n1ai n1unkato1lódás ellenére az ol:yan munkaigényes g~yógyszerek elkészítése, a1nelyekbe;i1 a
gyógyszertárba.n dolgozó kartáTRa.i1n rövjd id{)
alatt nagy gyakorlatot szereztek Ugyanez áll a
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gyógyszertárak laboratóriumi munkájára is,
amely a legtöbb gyógyszertárban ma is jelentős
szerepet játszik (FoNo készítmények előrekészí
tése)
Az adminisztratív munka az államosítás óta
rendkívül megnövekedett a gyógyszertárakban
Talán ez a munkakör az, amely a gyógyszerész
számára a legterhesebb, és amelynek áthárítása
a teclmikusokra, a gyógyszerészek szempontjából
talán a legkívánatosabb. Kevés kivétellel (pi
kábítószerek) ezt a munkát önállóan végezhetjük.
A gyógyszertárak adminisztrációjában tevékeny
teclmikus sem nélkülözheti azo11ba11 a szakmai
tudást, - főleg a Yények átvételével, taxálásával,
valamint a raktári készlet nyilvántartásával foglalkozók
Sok vitára adott okot a gyógyszerkiszolgáltatásban való részvételm1k A rendelet kifejezetten
csak a kézi eladásban engedi meg nekillrk a
gyógyszerel( kiadását, míg orvosi vényre
ugyanezek, nem keresztes gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek csak a gyógyszerész kezéhez adhatók Hogy a gyógyszerkiszolgáltatás orvosi
vényre kiszerelt gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek esetében, - természetese11 gyógyszerész
nem voh1a-e megengedhető a
jelenlétében techl1ikus11ak, erről ma is megoszlanak a -vélemények:.
Nem sorolom fel mindazt a lehetőséget, amikor
a gyógyszertáron belül módunkban van segítségére lenni gyógyszerész kartársainknak szaklapunk egyik idei számában olvashattunk pi
arról, hogy a gyógyszervizsgálat számunkra eddig
eléggé idegenszerű területén is milyen termékeny
együttműködésre van mód gyógyszerész és teclmikus között
A rendeletek, amelyek jogi helyzetünket sza·
bályozták, és munkakörünket körülhatárolták,
csak gyógyszertárakra vonatkoznak De ne tévesszük szen1 elől, hogy a gyóg:yszerészet ma már
nincs a gyógyszertár falai közé zárva A gyógy-

szerész munkaterülete ott va.n, ahol g}óg:yszert
készítenek, úzsgálnak, raktároznak, kiszolgálnak
Ugyanitt 'ai1 a mi munkaterületünk is, - legyen
az bárhol, ahol gyógyszerekkel foglalkoznak, vagy
ahol a gyógyszerellátás adminisztratív teendőit
végzik Egy szóval : a gyógyszerellátás egész
területén kell, hogy segítőtársai legyünk a gyógyszerész11ek Ez ige11 széles perspektív·a, de hogy
ez megvalósuljon, hogy mindazt a helyet, amely
jogosan megillet, el is foglalhassuk, ahhoz feltétlenül szükséges a tanulás. !\fai kiképzésfulk még
elég fogyatékos ahhoz, hogy minden igénynek,
amelyet munkánkkal szemben támaszthatnak,
száz százalékosa11 inegf8leljfulk. Igaz, hogy tíz év
alatt a kiképzési rendszer sokat fejlődött. !\fost
már lesz a teclmikus-képzés11ek korszerű tankönyve, korszerűen bere11dezett laboratóriuma.
Remélhetjük a továbbképzés intézményes meg··
oldását is . Nekünk azonban ebben az irányban
tovább kell haladnunk és törekednünk kell arra,
hogy a jelenlegi tanfolyam idővel az ipari technikumok színvonalára emelkedjék
Továbbképzésfulkben sem támaszkodhatunk kizárólag a hivatalosan megszervezett továbbképző
előadásokra. Mi, gyógyszertá1 ban dolgozó teclmikusok abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy szorosan együttműködhetünk az egyetemi
képzettségű gyógyszerészekkel Kérjük, hogy e
tudásbeli többletüket munkaközben, Yagy akár
a niunka szüneteiben használják fel a n1i te~vszerű
továbbképzésünkre is
Lehet, hogy tudásunknak, napi munkánkban
i1em Yesszük mii1dig hasz11át, vagy ol;yan munkakörben dolgozunk, ahol e tudásra pillanatnyihg
nincs szükség De minden pálya dolgozóinak egy
bizonyos tudásbeli tartalékot kell gyűjteniük,
amely meghaladja a mindennapi rutinmunka
szükségletét.. Ez pedig olyan szellemi vagyonnal
ér fel, amelyet soha el nem veszíthetünk.

( Fővámsi Tanács Gyógyszeitári Központ 801-es
gyógyszertái . Budapest, V 111 , Rákóczi út 39.)

A GRElfS,~AIDI ERNS'!-MORI'!Z-ARNDT EGYETE~l t'J EGYETEMI GYÓGYSZERTÁRA
szinten van a ste1il i·észleg, a nJih ános g~ ógyszertá1

1953·ban létesítették a greifswaldi eg)etem gyógy·
sze1táJát, amcl:yct ideiglenesen egy n:yilvános gyógy·
sze1tá1 1jres, 4-50 éves öreg épületében helyeztek el
Ugyanakkor javaslatot tettek új épület tervezésére.
1956-ban indult meg a te1vezés .
'Tekintettel a vá1ható en1elkedő népsű1űségre az
f~gészségügyi szervezés új rendszere értelmében az egye·
temi gyógysze1tá1 nemcsak a klinikák ellátását, ha··
nem egyúttal a poliklinikai já1óbeteg fo1galom gyógysze1szükségletének kielégítését is biztosítja.
Eredetileg a gyógyszertá1i komplexumot 3 emeletesre
tervezték, a. pince- és padlásszinttel együtt 3520 m2 alapte1ületcn .A. jelenleg építés alatt álló gyógyszeitár
2 emeletes, az alapterülete 2891 m2„
_A. tervezés előte1ében a gyógyszeitár funkcionális
kívánalmainak megoldása állt Ennek megfelelően
a beosztása a };:öy etkező :
A pinceszint 21 helyiségből áll Itt vannak a csoma·
goló és gyógyszerátvevő helyiségek, a tinkturák, kenő
csök, gyógysze1különlegességek raktá1ai, tűzbiztos
helyiség, savpince, műhelyek, hűtőszoba, üveg1aktá1ak stb.
A. földszinten 15 hel:y.iség van„ fll n1 1 alapte1ületet
a ga1enusi gy óg:yszerkészítő részleg foglal el. Ezen a

officinája és munkaterme,~\:-uJamint az intézeti' gyóg;,··
sze1tá1 hel~'i.ségei
Az I emeleten 20 helyiség van a tudományos vizsgáló és az igazgatási részleg számára
A padlásszinten 16 helyiséget helyeztek el, többek
között a kulturt-e1met, szociális helyiségeket, kötszer-, vegyszer-, papllá1Ú··, drogtá1oló stb. 1aktá1t
A nyilvános gyógyszertár officina berendezése elté1
az eddigi gyakorlattól, amennyiben sem az állvány·
edényzet, sem a gyógyszerkülönlegességek nem láthatók. Ez a helJiség csak reprezentatív célokat szolgál. A padlózatot fekete műanyagborítás fE:di, me··
lyen művészi fehér kézieladási tá1a áll. 111-ögötte található a munkaterem. Az épületet kivüh·ől az előreugró
officina uralja, melynek ferdehel3 zetű üvegfala ked·
vezően megvilágítja mindkét hel~·iséget.
Az épület távfűtésű, gőz, melegvíz, gáz, á1am sű1í
tett és ritkított levegő ellátással. A gyógyszertárat távbeszélőn kívül váltott irányú beszélgetésekhez
alkalmas berendezéssel látták eL {Az éjszakai ügyeletest
a várakozd beteggel is ilyen berendezés köti össze.)
TV Dr.nr;e., G Eú.Jialdt 6a II.-J. Sei.dlei,;t,.
Die Pharmazie 14. 162 (1959)
]17ádler r-·11cto1n,rf

