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10 ÉVES A SZOCIALISTA GYÓGYSZERÉSZET
RÉSZLETEK R\RXA rsrvAx IG\ZGUO BESZÉDÉBŐL

Hazánk felszabadulása a gyóg3rszerészet számára
is megte1emtette a demokratikus: majd a szócia.lista fejlődés feltételeit. Tíz esz.tendeje annak, hogy
pártunlc és lco1mányunlc a gyóg,yszerészet területé11
is végrehajtotta azt a for1adaln1i \Táltozta.tást, amit
egyes ipari és l{ereskedeln1i intézmé11.yek állan1osításával 111ár korábba.11 n1egkezdett. Az államosítás
ténye hatalmas lépést jelentett előre a kizsákmánJolá.s n1~ntes tár sadalon1 felépítésében
Sok tőkés áílamban már régebben felvetődött a
gyógyszer tárak államosításának, illetve a társadalon1biztosftásnak a kér dé se. Ezek a 111e(l'oldások
formai változások, azonban i1em v-ezethett~k sikerre, 111ert g;yökeres változást csa.kis a i1ép állania
valósíthat meg Ez a változás yalósult meg nálunk
1950 július 28-án
Az államosítás óta eltelt időszakot vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy régebben elképzelhetetlen
eredményeket értünk el Vizsgáljuk meg mit jelentett az államosítás a beteg, a gyógyszertári dolgozó, a gyógyszerellátás és a gyógyszertárak
helyzete szempontjából
1 ) A lakosság gyógyszerellátása az államositás
óta egyre jobbá vált Ehhez az alacsony gyógyszerá1ako11 kívül nagymértékben I1ozzájárult az is,
hogy a társadalombiztosítás egyre szélesebb tömegekre tmjed ki. 1938-ban az ún . utolsó békeévben
a társadalo1nbiztosításba11 részesülők szá111a 2,8
millió volt, az egész lakosság 31 %-a 1958-ban ez
a szám közel két és félszeresére emelkedett és a
lakosságnak kb 65-70%-át tette ki Az egy
biztosítottra jutó gyógyszerköltség 1950-ben, az
államosítás évében 72 Ft volt, 1957-ig ez 165 Ft-ra
emelkedett.
Országos viszonylatban a lakosság gyógyszerfogyasztása - a rendelkezésre álló statisztikai
adatok alapján- az 1952. évi 637 millió forintról
1957-re 1177 millió forintra, tehát közel kétszeresére emelkedett. Bndapesti viszonylatban az
az emelkedés valamivel kisebb. Az 1952. évi 187
millió forinttal szemben 1957-ben 329 millió forint
volt. A forgalom tehát 75%-kal emelkedett . 1959ben már közel 420. millió forint forgalmat várunk,
amely az 1952 évi forgalomnak kb. 220%-a.
A fejlődés természetesen nem fejeződött be. A
mezőgazdaság szocialista átszervezésével a falusi
lakosság mind nagyobb mértékben kapcsolódik be
a társadalon1biztosításba és ez nemcsak vidéki de
budapesti viszonylatban is a gyógyszerfogyas~tás
további növekedésé.t jelenti.
Nem feladatom, ezért nem térek ki arra, hogy
a _beteg az egészségügyi gondozás keret<jben még
n;iiyen ellátá~ban részesül. Ennek a jó betegellátasnak nagyresze van abban, hogy az átlagos életkor
meghosszabbodott és már jóval 60 év felett van El-·

* 1\ ~udapesti Gyógyszertári Központ 1959. novem·
ber 18-1 szakma-·politikai ülésén elhangzott előadás
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n1ondhatjuk, 11ogy n1u1iká,ral túlhal1nozott g:róu'i szertá1i dolgozóin}{ eg;y-lcét kiYételtől t:ltekint'~'e
n1indig a legered111é11.vesebben szolgálják a betee:ek
érdekeit
.__,
2.) Az állanz.o-gftás jobban aláhúzta, n1egerősítette
Ci gyógyszertáiak közegé.szsé(jügyi jellegét. A gyógvszerész n1agá11en1be1 ből hí-\ -atalos sze1néll:yé ·-y-áft
_A_ g:yógyszertáraknak tanácBi felüg\'elet alá
rendelésével 1957-ben: a g:yógyszeréSz a. köz
e~11ber~vé lett, aki a laltosság egészségügyi ellátá~ab~111gen11fo11t~s ,szerepet tölt be. l(ülönösen jól
erzekelheto ez ·v1deken, ahol a különhöző tanácsi
bizottságokban sok gyóg,ysze1ész igen aktí,,-an dolg?zik. !Civánat~s .v-~lna, ~~a a budapesti g,yógyszereszelt is az edd1g111el tevolegesebben v-ennélr ki 1észüket a társadal111i n1unkából
_A. gyógyszertárak álla1nosításának egy to-vábbi
jelentős eredménye is van . A tőkés államokban a
profitszerzés a fő mozgatóerő, az ottani gyógysze1·észeknek meg kell küzdeniök a késhegyig menő ha1 e,
a. konkurrencia következn1ényeivel. Nálunk és a.
többi szocialista állan1ba11 erről i1i11cs szó . 1\1.:i arra
törekszünk, hogy minél jobb gyógyszei:szakértőkké
;'álpnak gyógyszerészeink Társadalmi tekintélyük
es m?g becsülés ük ennek szoros függvénye. A gyógyszer eszképzés. és továbbképzés is e cél elérésére
törekszik A III Nagygyűlés impozáns eseményei
is nagymértékbe11 l1ozzájárulta.l{ a szakn1a 11írnevének öregbítéséhez
Az államosítással szinte eayidőbe11 került so1 a
gyóg,yszerésztechnikusok re~dszeres kiképzésére.
ezáltal technikusaink a gyógyszerészek haszno~
segítőtársaivá váltak
Az államosítás után kialakított gazdasági és
adminisztrációs szervezet, a gyógyszertár vállalatok, majd a gyógyszertári központok megszervezése lehetővé tette, hogy gyógyszertári dolgozóink
mindinkább a gyógyszei tárak gazdáinak érezzék
magukat. Gazdasági téren a jó munka eredménye
megmutatkozik az évi jutalmazási alapból való
részesedésben. A szakszervezeti gyűléseken és
szakmai tanácskozásoko11 való aktív részvétel
pedig az ügyek jobb elintézéséhez járul hozzá
3.) Beszélni kell arról is, hogy a gyógyszerellátás
szempontjából mit jelentett az államosítás Csak ezáltal lehetett felszámolni azt a zfuzavart, amely a.
gyógyszeralapanyagok és specialitások terén uralkodott. .lifeg kell ,itt említeni az új gyógyszereket
is) mel.yeknek szan1a. - a kutatások eredményeként - éVIól-évre növekszik. Ez nemcsak számszerű növekedést jelent, de gyógyhatás szempont.iából is hatalmas minőségi javulással jár.
Az államosítás után vehette csak kezdetét az
igazi gyógyszerellenőrzés, mely régebben a nagykereskedelmi vonaltól kezdve szinte egváltalán
nem létezett . .llfa szakfelügyelők, tehát gyógyszerészek ellenőrzik a gyógyszertárak munkáját„
0
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vált, a1ni természet es is, hiszen azokat a hibákat,
melyek kmábban fejlődésünket gátolták felszámoltuk
Az ellenfoni' dalom után a fejlődés tehát ugrásszerűen indult meg. Ez nemcsak az ellenfona dalom
által okozott károk helyrnállí tását jelentette,
hanem a több évtizedes elmaradás felszámolását is az eddiginél gyorsabb ütemben. Az ellenforradalom óta eltelt három esztendő alatt - 1959.
évet is beleértve - ugyanann yit költöttün k a
gyógyszer tári hálózat fejlesztésé re (kb. 19 millió
forintot), mint az államosítá s és az ellenfonadalom közötti hat esztendőn keresztül
A Gyógysze rtári Központn ál az ellenforra dalom
okozta veszteség kb 7 millió forintot tett ki. Ez
főleg a gyóg;yszertárak bere11dezésébe11, felszerelésében keletkezet t. Ez az összeg a valóságos képet
azonban 11en1 n1utatja, n1ert.ne1n szerepelne k benne
a gyógyszer tári épületekb en keletkeze tt károk
Miután ezek az épületek nem a Központ tulajdoná ban varrnak így a károk sem közvetlen ül azt terhelték
A Gyógysze rtári Központo n belül is az ellenfo11adalon1 leverése után e1őteljese11 inegindl1lt a
szétzilált gyógyszer tári hálózat helyreállít ása. Már
1957 áprilisába n gyakorlat ilag valamenn yi gyógysz01tár ban vjsszatért ünk az 1956 október előtti
ze11ek
A megsérült gyógyszer tárak helyreüzemidéíre
Az állan1osítás utá11 a rendelőintézeti 11álózat állítása az év folya.rnán fokozatosa11 tör:tént és
és a szocialista gyógyszer ellátás fejlődése szüksé- egy-két nagy, erősen sérült gyógyszer tárat kivéve
gessé tette a gyógysze rtárak elhelyezke désének 1957-ben be is fejeződött
átcsoport osítását So1 k:erült a , gyógyszer tárak
Agyógysz 01tárakre ndbehoza talát bizonyos méráttelepítés éie, vagy új gyógyszer tárak létesítésér e
kornzerűsítéssel is egybeköt öttük úgy, hogy
tékű
az újon11an létesített körzeti orvosi és szak:orvosi
alrni károk helyreállí tása egyben
ellenfonad
az
re11delőintézetek Jcözelében
lesztést is jelentett Természe tesen a
A gyógyszer tárak általános á!lamosítá sakm 1950 hálózatfej
l(özpont és az egyes g~yóg1szertárilk
rtári
G-yógysze
júliusában Budapest területén 278 gyógyszer tár
rendes kerékvágásba. va]ó terelése
a
nek
n1{íködésé
Yolt ,"; gyógyszer tárak jelenlegi száma 236 Ez a
·yolt könnyll feladat
szám úgy alakult ki, hogy 68 gyógyszer tár meg- nc111
A nehézsége ken csak úg:y tudtu11k urrá lenni,
szünt és 26 új gyógyszer tár épült Külséí kerületeka párt és a kormány hatá10zat ait igyekeztü nk
hogy
ben, ahol szükség n1utatkozott, szintén új gyógyalanu] n1egvalósítani, hol n1eggyőző szón1ara.dékt
szertárak léte.sültek
1a.tív intézkedé sekkel :Dolgozóad111iniszt
hol
-va1,
ógyg}
johb
lakosság
a
ken
lakótelepe
nagy
Az új,
rnegértett e éB 111agáévá
többsége
szerellátás a érdekében kellett új gyógysze rtárakat ink becsületes
célkitűzéseinket és
gazdasági
és
politikai
tette
létesíteni.
.'.iz ál1a111osítás ,,-etette fel azt a n1l>g ina se111 hajlandó is volt ezért szívvel-lé lekkel dolgozni
- párosulva
megoldott kérdést, hogy vajon mennyire hasz- Dolgozói11k lelkíis1neretes munkája
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tott
alátámasz
munkával
politikai
a
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?
a
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l
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a
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inár
túl
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eltelt
óta
dalom
gyógyszertári dolgozók nag,y Szán1a, a r11u11ka hogy az ellenforra
tudtunk felelni
bonyolult tá 'álása, vagy a gazdaságo sság szenve,l növekvő követelmé nyeinek meg
11em is Inaradt
erdménye
n1u11ka
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jól
A
pontosan
e
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re
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a
Eodott
lehet
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ése
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A
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Az
béremelés
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ene
hogy
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alacsony
nagyon
a
viszonyítv
oz
szakmákh
egyéb
az
k
olyan történel;n i jelenség volt, amely fejlődésün
az
egyenesen felfelé helő vonalát megtörte és addig volt A gyógyszer tári dolgozókn ak különösen
szerezte
munkája
jó
végzett
óta
ellenforra dalom
elért eredmény eink egy· részét n1egsemn1isítette
leheDe feltétlenü l látnunk kell azt is. hogy az ellen- meg azt a társadalm i megbecsü lést, amely
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tása után fejlődésünk még nagyobb mértékűvé vagy a másik

Az államosítá s óta vált lehetséges sé a tervgazdálkod ás a gyáripari termeléstől kezdve egészen
a gyógysze rtárak készletgaz dálkodásá ig, amely,
amint jól tudjuk, az ellenforra dalom alatti és utáni
idő zűrza\Tarában is kiállotta a próbát, mert a
gyógysze rtáraknak a szállítási nehézsége k ellenére
is volt megfelelő tartalékké szletük
A jó gyógyszer készítést nagyban szolgálják a
galenusi laboratóri umok, ahol üzemi méretekbe n
készül a galenikum ok javarésze és ezzel mentesítik
a gyógyszer tári dolgozóka t sok fáradságo s munkától
4) Nagy fordulatot jelentett az államosítás a
gyógyszertárak állapota tekintetében is.
A gyógysze rtárak helyiségei az államosítá s után
kevés kivétellel elhanyago lt állapotba n voltak
A háború okozta bizonytala nság és a felszabadu lás
utáni várható államosítá s minden tőkebefektetés
től visszatart otta a tulajdono sokat Ana törekedtek csupán, hogy az officina legyen tetszetős ; a
többi helyiségek tulnyomó többségük ben rosszul
berendeze ttek és területileg ki<lsinyek voltak, sok
esetben egyes előírt helyiségek hiányozta k is Ez a
probléma az államosítá s után csak súlyosbod ott,
mivel a gyógyszer fogyasztás kétszeresé re emelkedett, az ellátás biztosítás ára szükségessé vált, hogy
a gyógysze rtárak nagyobb raktárral rendelkez-
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,a nyereségrészesedés, illetve a jutalmazási rendszer
bevezetését
Elliadásomban csak pár szemponttal foglalkoztam és korántsem törekedtem a teljességre. Hiszen
ez az év a jubileumi esztendő, amikor is a nagy
évforduló minden vonatkozása megtárgyalásra
keiül
Szeretnék most közvetlenül gyógyszerészeinkhez
-fordulni, akik - amint azt számtalan esetben
tapasztalhattuk - különösen a nehéz időkben, pl
a nagy influenza járványok idején, mindig a helyzet
magaslatán állottak
A fölszabadulás óta eltelt 15 év, mely kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de sok-sok kitűnő eredménnyel
vezetett a jelenhez, mindenkit és így gyógyszerészeinket is meggyőzhette auól, hogy népi demokratikus államunk megbecsüli őket, méltányolja
fáradságos munkájukat, áldozatkészségüket Mégis
-azt kell mondanom, hogy a gyógyszerészek között
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- viszonyítva a többi értelmiségi pályához igen nagy a politikai passzívitás, közömbösek a
társadalmi munkában való részvétel iránt. A
szocializn1us építéséből ma már minden értelmiségi
kiveszi a részét nemcsak konkrét munkával, hanem
azzal is, hogy erősíti annak eszmei és társadalmi
alapjait. A kartársak részére nyitva áll az út, hogy
ki-ki hajlama szerint és ott, ahol ene alkalma van,
hozzájáruljon közös erőf6szíté~einkhez.
A most megindított szakma-politikai és tudományos előadássorozat és a-létrehozott klubhelyiség
hívatott szolgálni azt a célt, hogy fóruma, ütőere
legyen Központunk tevékeny társadalmi életének
Az ebben való részvétel nem kötelesség, hanem
jog, amivel élni kell hazánk jövőjének kialakulásáért dolgozó minden gyógyszerésznek
(Fővárosi

Tanács Gyógyszertári Központja
Budapest V Zrinyi u 3 )

A VESZPRÉM MEGYEI TANÁCS GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJÁNAK
ÚJABB GYÓGYSZERTÁRAI
_1WHAY JENÖ

A gyógyszertárak korszerűsítésével, átalakítá'sával napjainkban mind gyakrabban foglalkoznak
A hálózatfejlesztés tei vezőinek nagy segítséget
nyujthat mindei;i olyan adat, mely egy-egy gyógyszertár jólsikerült kivitelezéséről számol be. Ezt a
célt szolgálja néhány Veszprém megyei ujjáalakított g:yógyszertár is1ne1tetése i~„ ~t\.z isn1ertetésben
kitérek minden olyan részletre, amely megítélésem
szerint a g~yógyszertári inunka előnyére szolgál,
függetlenül attól, hogy azt a megoldást itt alkali11azták-e elsőízben vag~y sen1.
-~ közforgalmú gyógyszertárak elhelyezésének
újsze1 ű 111egoldására példa az egyik veszprén1i
gyógyszc1 tár Az egyeten1i vá1osrészhen egy tö1nbházban jelölték ki ennek a gyógyszertárnak a
helyét azzal a megkötéssel, hogy nem lehet közvetlenűl az utcáról bejárata (1 ábra) A bejárati ajtó
így a lépcsőházból nyílik a várószobába. A belépő
előtt a szoba szemben levő oldalán egy nagyméretű
kiadó ablak van. Az expediáló gyógyszerészt védi

1. áb1a.

""1 veBzprémi egyeterni ·városrész gyógysze1'tá1a
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? ábra .11:ec,zp1én11 cgyeten11 i árosrész gyógy8zertá1ának
belső képe
1

az ablakban elhelyezett zsalusan beállított üvegrács, de ugyana.kkor rajta k:eresztül a beszéd tisztán ért,hető. Az ablak akkora,hogy azon át az egész
gyóg,ysze1 tár berendezése és a hent folyó munka
is látható Az officinából nézve a kiadó ablaknak
egyáltalán ninc.s „ablak" jellege, mert alatta egy
táraas.ztal áll (2. ábra). Az officinában levő részén
specialitások és más anyagok elhelyezésére szolgáló
fiókokat találunk Jobb és bal oldalon pedig,
könnyen elérhető távolságra állnak a gyógyszerkülönlegességeket tároló szekrények úgy, hogy a
gyógyszerésznek lehetőleg minden készítmény a
közvetlen közelében lehessen. Ezt biztosítja az a
megoldás, hogy az egyik részén mintegy másfél
n1éterre \ a,11 a kiadó ablak az officina oldalii:tlától,
a. másik oldalon pedig egy kiugró falrész teszi

