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301 7 Berl-Lunge OhenUsch-'Technologische 
Unte1suchungsmethode. \Te1Jag von Julius Springer, 
Berlin 1934. V. 838. - 8. Formu1ae-Xormalcs. Egészség·· 
ügyi I{iadó, Bpest, 1954. és !lfedicina könyvkia„dó, 1958. 
- 9 L'3sekutz B. Gyógysze1 tan, méregian, gyóg·yszer„ 
rendelés llfedicina könyvkiadó, Bpest, 195'7 457, 458. 

ZDfüDlMENF ASSUNG 

Verfasser untersuchten die Anderung <les Kristall
\\asscrgeba.1tes "\váhrend de1 Lagerung an dem im 

unga1ischen A.rzneibuch 5. Ausgabe offiziellen ZnSO-i 
7H2 0 Sie stellton fest, dass ein Práparat, enthaltend 
1 ~fol Kristall·wasser im Vergleich zuro offiziellen 
Priiparat viel bestrindiger ist, da der Krista.11-v.asser
geha.lt sich selbst an Qer Luft nicht ande1t. 

Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszeré-
szeti I nthete. I X , Hőgyes Endre-u. 7 · 

Ér kezelt : 1958 XII 16 

A 801-ES GYOGYSZERTAR 

RBiAY BÉLA 

A Gyógysze1észet 111á1ciusi szá1na rö-viden be
szán10lt inár a 80 l-es gyóg3Tszertár n1egnyitásáról 
Az ellenfonadalom alatt súlyosan megrongálódott 
gyógyszertár újjáéptésével fővárosunk, illetőleg a 
magyar gyógyszerészet a legkmszerűbb gyógy
szertárral gazdagodott. 

A fiíváros két legforgalmasabb útvonalának 
kereszteződésénél közel egy évszázada fennállott 
régi ,,Csillag'' -g~y ógyszertár jelerilegi inásodszori 
újjáépítésekor hasznosítani lehetett mindazokat 
a tapasztalatokat, amelyeket új gyógyszertárak 
létesítése, Yagy g:yószertár átalakítások során a 
szake1nberek szereztek, s te11nészetese11 azoknak 
az éveknek a helyi tapasztalatait is, amelyek az 
első átépítés (1952) óta összegyűltek 

Gyógyszer tár aink tervszerű kor szer űsítésével, 
illetőleg a gyógyszertárhálózat fejlesztésének kér
déseivel lapunk mái: több közleményben foglal
kozott Megismerhették olvasóink dr K üt t e 1 
Dezső, dr. Göllner Barna, Kasza11itzk.Y 
István és dr K e mp 1 e r Kurt írásaiból azokat 
a problémákat, amelyek egy-egy gyógyszertár 
létesítése, illetiileg korszerű átalakítása alkalmá
val megoldásra várnak Kifejezésre jut e közlemé-
11yekben az a céltudatos, ininden szen1pontot figye
lembe vevő alaposság, a gyakorlati követelmények 
átfügó sze1nlélete is, an1e]yet gyógyszertáraink 
k:orszer Lísítésekor követni kell, és an1i il~ye11 mér
tékben csak a szocialista gy1gyszerészetben való
sítható meg. 

Ennek a céltuclatos, nagyvonalú hálózatfojlcsz
tésnek legújabb) kien1elkedő létesítn1én,yét isn1e1-
hetjűk meg az újjászületett 801-es „Vörös Csillag"
g3róg:yszertár ba.n A gyógysze1tár_at inegnyitása 
e1őtt_és után is szá1nos kartársu11k tekintette- 111e&r 
~l\.zok: s~án1ára, akiknek erre 11e111 vo.lt lehetőségük, 
a következőkben kívánok nén1i tájékoztatást 
1Yyújtani 

A gyógyszei tá1 helyiségei 

A gyógyszertár helyiségeinek építészeti meg
oldásak:or n1eg nen1 vá1toztatl1ató adottságokka.1 
kellett szá1nolni. }!~lsősorba11 a városre11dezési 
tervekl1ez, a.z árkádosítás követeln1ényeihez kel
lett alkalmazkodni. Továbbá azzal is számoh1i 
kellett, hogy a fő,áros központjában febő nagy 

bérpalota lakó- és üzlethelyiségeiben nem lehe
tett szabadon válogatni Ennek egyik első követ
kezménye volt, hogy a rendelkezésre álló csökken
tett alapterületen a gyógyszertár helyiségeit 
11áro1n szinten (a pincét is beleértve i1égy szinten) 
lehetett csak elhelyezni. Az árkádok szegélyezte 
Rákóczi úti részen a gyógyszertár két legfontosabb 
helyisége foglalja el helyét : az officina és a gyógy
szerkészítő hel:yiség Az officinához köz-vetle11 
ajtóval kapcsolódik a gyógyszertárvezető irodája, 
és ettől üvegfallal elválasztva az adminisztrációs 
iroda,~ ugyancsak az utcai (József körúti) oldalon 

Az utca felől, az árkádok alatt virágdíszes, ala
csony párkányon nyugvó, hatalmas üvegtáblák 
szegélyezik az officinát és a csatlakozó irodahelyi
ségeket Ugyanilyen üvegfal határolja a gyógy
szerkészítőt is, amel:y mögött szí11vonalas ipar-
1nűvészeti megoldással stilizált motívun1okban a 
gyógyszerészet történetét elénk táró üvegpara
·vánok \.'"annak (Ezek azonban technikai aka
dályok miatt még nem készültek el ) A gyógy
szertár utca felőli képéhez tartozik még az árkád
sm két végét lezáró, egészségügyi propaganda célt 
szolgáló kirakat 

A fölsorolt, L-alakban egymáshoz csatlakozó 
11elyiségek széles 11dvari folyosóra nyílnak, a111ely 

l. áb1a. Officúoa 
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Jel-ina,gya1ázat az a1nprajzhpz 
A officina, B gyógyszerkészi-tő, C gyógyszertárvezető irodája, D. ad1ninisztrációs iroda, E folyosó, F gyógy-

szerraktrü·, G · gyógyszer-átvevő , H. lépcsőfeljárat a félenieletre és eJneletr·e, I aszeptikus fülke 
J, egészségügyi ptopaganda kúakat, 2 kiegészítő taktátozóhely, J kiadó ablak, 4 a dolgozók főbejátata, 5 vész
kijárat, 6 kézi fel'l:onó, 7 .. cleJd101nos fel'vonó, 8„ tá1aasztal, 9 gyógysze1es .szek1ények, 10 nia,gisztrális gyógy8zer 
átadó-9zek1ények. - 11. pénztárak, 1'2 niárvány ivókút, 1'3: 1nagisztrális táraasztalok, 14. defektu9 asztnlok, 15, 

gyógyszeres állványok, 16. drogok áll't·ánya. 

kitámasztható konzol-asztalaival, székekkel, egy
úttal a dolgozók munkaközbeni pihenií-, étkező
és dohányzóhelye is. Falba épített szekrényei az 
officina és gyógyszerkészítő kiegészítő raktározó 
helye Az officina, a gyógyszerkészítő és az irodák 
csak e folyosón át állnak kapcsolatban egymással, 
kivéve a vezető irodájá11ak az officinába nyíló 
ajtaját, és az officina, valan1int a gyóg:yszerkészítő 
közötti kiadóablakot E folyosóról nyílik az udvari 
részen elhelyezett gyógyszerraktár, a1nel:ynek egy 
előtéren át az 11d\'aI' felé is van kijárata„ Ebben az 
előtérben történik az érkezett gyógyszerek átvé
tele. A folyosónak két udvarra nyíló ajtaja közül 
egvik a dolgozók főbejárata, a másik vészkijárat 
A földszinti részen, a felsoroltaktól elkülönítve 
kapott még helyet a.z üveg- és edényzetmosó hel:yi
ség, i1agyn1éretű n1osogatómedencékkel, és forró 
·vízzel fűthető szárítócső rendszerrel, vala111int a 
kin1osott, szára:z ü·vegek 1Jo11nentes táro1á.$át biz
tosító polcokkal 

Mint e rövid leírásból láthatjuk, a felsorolt helyi
ségek tökéletes megoldást nyerhettek földszinti el
hel} ezésükkel a megkívánt alapterületeken. Saj
nos a laboratóriun1 és a csomagoló, valan1int a 
gyógyszervizsgáló laboratóriun1 11el.yiségei a. fél
en1elete11, a férfi és női öltözők és a cso1nago]ó
an,yagok raktára már csak az első e111eleten kaptak 

szervizsgáló laboratóriu1n között ezenkívül Jcézi
felvonó összeköttetés :is létesült 

Külön fel kell hívnunk a figyelmet a gyógyszer
tár újon11an átalakított, betonozott pincéjére, 
amelynek tágas, állandó hőmérsékletű helyiségei 
az eg;y1e növekvő szá1nú ),hűvös: sötét helye11 
tarta11dó" g,yóg:yszerek és az oltóanyagok ideális 
tárolóhelyéül szolgálnak Ennek egy ajtónyílásrn 
111líködő,. auton1atikus ventillátorral szellőztethető 
része a gyúlékony anyagok (benzin, éter, alkohol) 
és a savak tárolási l1el,ye. E pü1ceJ1elyiségeket e1ekt-

helyet, ahová a folyosó végéről belső lépcsőfeljárat 1 

vezet „A. földszinti raktár és· a-fe-'l_e_m_e-le·t·i--g:y_ó_g_y_-_..._ ______ 2_,_ib_,_a_G_yo_' g-y·s-ze_r_k_i_sz_i-to_·_~__c_ ______ l 
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ron1os felvonó köti össze a földszinti fülyosóval. 
_A pince légterének i1edv·ességtar ta.bná t és hő1nér
sél{letét á1la11dóan ellenőrizz~k ~!\_ pincében, a 
g~yógysze1tároló helyiségektől teljesen elkülönítve 
va11 a központifűtés kazánháza. is 

Az isn1ertetésnek i1em célja a gyógyszertár be
rendezésének részletes inűszaki leí1ása. Az eg:yes 
helyiségek felszerelését - ott, ahol lehetséges 
volt -- a gyógyszertár régi bútorzatának újjáala
kításá>al vagy átalakításával oldották meg Ami 
az ] 932-es be1eridezésből n1a. is korszer.lí11ek bizo
nyult, lényegében változatlan maradt A gyógy
szerkészítő fo1gókorongos ülőtárái például, an1elyek 
11ag_ya101szágon an11ak idejé11 elsők és sokáig 
egyedülállók 'oltak, és mintául szolgáltak más 
gyóg_ysze1tá1ak bere11dezésénél, to·vább teliesítik 
hivatásukat Te1n1észetesen a fürgóállványok 
egyes szerkezeti hibáit, a.n1el;yekre l{ülönben 
IC a sz a ni t z k .-Y ka1társunk J á1nutatott [Gyógy
szerészet 3 51 (1959 február)], kijavították 

1íégis) a inostani újjáépítés során_ az egész 
gyógyszertár jellege megváltozott Ezt már az 
officinába belépve észrevehetjük. 1:\. régi officina 
tú1n1éretezettsége) amely sokak vélernénye szerint 
nen1 volt „g-yógyszertári jellegű", n1egszűnt ii n1ai 
officina n1árvánnyal borított oszlopsora 111ögött 
látjuk a hosszú L-alakban futó, fényezett diófa 
táraasztalt, világos jávorfa keretezéssel .\ tára
asztal üveg védőlapja mögött a kézieladás gyógy
szereinek á1lványedényei, a specialitások jávorfa- · 
keretes fiókjai, a kötszerek, tápszerek üvegszek
rényei láthatók l\'Iindez a 111odern fénycsővilágítás 
sze1nnek kellen1es rnegvilágításá-val Ennek artisz
tikus összhatása az, a.1nely - 11a nen1 is a régi 
gyógyszer tárakban 111egszokott értele1nbcn -- az 
officinának komoly gyógyszertári jelleget ad 
A táraasztal fölött látjuk a feliratokat : kötszer, 
gyári lcészítnié-nyek, kéz1:eladás, és a „ gyógyszer-· 
készítőbe nyíló ablak fölött : receptek átvétele, 
gyógyszeikiadás. Itt helyezték el a falat beborító, 
szán1n1al ellátott fiókol{ sorát - az átadószek
rényt -- az elkészült gyógyszerek ideigle11es táro
lásá1a .A pénztárak a terein két sarkában 111eg
húzódva nen1 zav-a.rják az összképet .i\z officina 
jellegzetességéhez tartozik n1ég a 1nárván:y i\:·ó
kút is. 

'3. áb1a. Eyy mag-i'.sztrálús tára 

A hosszan eln:yúló táraasztal előtt csúcsf01galo1u 
idejé11 sincs torlódás .A -vényátYétel a gyóg_yszer
l{észítőbe nyíló ablak előtt egy gyógyszerész és két 
technikus fela.data U gya11ez a 11elyzet a gyári 
készít1nények részlegén is„ _A_ kézieladás és a köt
szer kiszolgáltatásánál két-két technikus állhat a 
közönség rendelkezésére 

~~ gyógysze1készítő inéreteiben,. elhelyezésében 
\:-áltozott, a tárák el1e11dezése azonban - n1int 
i11ár en1lítette111 --- -y·áltozatlan inara.dt I(özel 
i1égy év tapaszta1a.ta 111utatja. hogy legelőn.yösehb, 
ha n1inden gyógyszerész eg,y hozzá állandóan be
osztott technikltssal 111-űködik együtt Saj11os a 
gyógyszertár Inai 1nunkaeré5ellátottsága n1elle:tt 
ezt az előnyt 11en1 lehet h::ihasználni _,_\-g-yóg:yszer
készítő há10111 különálló táraasztalán két-két 
gyóg,yszerész és ug:yana111\yi tecl1nikus szán1ára 
van munkahely [Alaprajzát 1 Gyógy8ze;észet 3 
51 (1959 február)] 1,iavított kivitelií forgókoron
gokat és az egy- és kétkeresztes szerek redőny'
záras szekrényl{éit n1ü1dkét gyógysze1·ész ülve 
elérheti. _A tá1an1érlegek az ülőmunka. kívá11aln1ai
nak inegfelel6en alacso11yak, és 11incsenek a tára 
egy helyén rögzítve .A technikusok ülőhelye mel
lett va11 a gáz, a ,,-ízcsap és villanyl{onnektor, vala
n1int a gyakr ai1 használt segédanyagok és eszl(özök 
állványa l\iiir1dháron1 tárán v-ascsőoszlopon el
helyezve egy-egy desztilláltvízzel telt 5 literes 
Devill-palack van, amelyből a tárák desztillált
vizes edényeit a gyógyszerész, 111unkahelyénék el" 
hagyása nélkül ntántöltheti 

A gyógyszerkészítő felszereléséhez tartozik még 
a két defektus asztal, amelyek egyúttal előkészítő, 
ún. kislaborálások célját is szolgálják ; egy nagy
n1éretlí elektro1nos hűtőszekrény, a.n1elybe11 első-· 

sorban az oltóanyagokat, de emellett egyéb hűvös 
helyen ta1 tandó gyógyszert is tartanak ; elektro
rnos szá1ítószekrény auton1atikus hőszabáJyozás
sal ; továbbá két inf1a\TÖ1ös lá1n1)a szárítás és 
l{enőcsolvasztás céljá1a. A gyógyszei:készítő külön 
érdekessége a drogok tárnlására szolgáló, mintegy 
180 db. 1éz"1--ö1-ös színűre eloxált alun1íniun1doboz, 
ún. beÍga ÍE ővel. 

Teljesen ÚJ, és gyógyszertáraink között egyedül· 
álló a gyógyszerkészítő helyiségébe beépített zárt 
1égt,erű, ún„ aszeptikus .fülke. a gyógJ'Szertá1 ba.n 
előforduló aszeptikus 111unkálatok, elsősor han 
injckciól{ előállítására 'úg:y érzeni, i1e111 fö1ösleges 
ennek szükségességét ü1doko111i .Az aszer>tikus 
g:y ógyszcrkészítés épp úg~y a i·ec.eptu1ai te,,·él{eny
séghez ta1 tozik, inint bárn1ely n1ás gyógysze1 el
készítés~ }Iás kérdés, hogy az i1ye11 vények szán1a. 
eléggé i11dokolja-_e, hog:y· a gyógyszertárak erre .a 
célrn megfolelií felszereléssel ellátott külön helyi
séget rendezzenek be Ez nen1 ·valósltható n1eg 
niinden gyóg:yszertár ba11, de nen1 is szül{séges 
Ahol azonban ennek lehetősége és feltételei n1eg
vannak,. rncg kell Ol<lani _l~_ 801-es g~yóg·yszertárban 
ezt inár a. i11agiszt1álisan felírt iJ1jek~iös ,,-énsck 
szá1na is indol{olja .. Eddigi tapasztalatunk szerint 
átlag 11aponta egy, de néha két-há101n ilye11 yény 
került hozzánk. _A jelenlegi gyógysze1készítő n1ére
tei lehetőYé tették, hog:y bár leeg_ysze1űsítve és 
aránylag kis költséggel: kjs heJye11 111egYalósítsuk 
azt; ainit a gyógyszerg-y·árakba11 szükségszer üen 
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nagy méretekben tökéletesen megoldottak, aszep
tikusan készülő injekciók, oltóanyagok, antibio
tikumok gyártásához l\fint g:yógyszertári alkal
mazásban teljesen új berendezést részletesebbe11 
isn1e1tete111 ' 

Aszeptikus n1unká1a alkahnas az a helyiség, 
an1ely be11 pormentes és lehetőleg csíran1e11tes 
le,i-egő biztosítl1ató: és berendezése olyan, hogy 
fe1tőtlenítő szerekkel a falak, a padozat és a benne 
levő tárgyak lemoshatók E helyiség légterének 
foitőtlenítését Gennicid-lámpákkal oldottuk meg, 
amelyek túlnyomórészben a 2600 A hullámhossz 
körüli, maxin1ális baktericid hatású sugarakat 
bocsátják ki. [A Germicid-lámpák baktericid hatá
sának v·izsgálatá,;-al dr \Tit é z IstYán és dr 
S z e r é 111 y K_atalin füglalkoztak részleteseii_ 
Gyógyszeiészet 1 155 (1957 )] vizsgálataik azon
ban nem terjedtek ki a Germicid-lámpák alkalmaz
l1atóságára a gyakorlatban: v-ag:yis arra az esetre, 
an1ikor a besugárzott 11elyiség légterében dolgozó 
lélegzik és tevékenykedik. Ezt a kérdést csak a 
gyakorlat és rendszeres \ izsgáJatok dönthetik: el 
l~bbe a inunkába n1i is bekapcsolódunk, és az 
eredményeki:ől a kísérletek befejezése után szá
molok be 

A gyóg)'sZeikészítö egyik saikában elhel;yezett 
aszE;ptikus részleg háion1 hel;yiségből áll: előtéI, átjáró 
folyosó, és dolgozó helyiség A gyógyszerkészítőbő1 
nyíló előtérben öltözőszekrén:y, vízcsapok, SZÍ"\·ásra 
és fuvatás1a alkalmas vízlégszivattyúval felszeielve, 
mély kőodénymE-Jdenue, továbbá egy mennyezetlátnpa 
\.an. l<-alba épített cső vezet a dolgozóhelyiség 
n1unkaaszta1a fölé a légszív ó, illetőleg f'ú\ ó beren
dezéshez gumitömlővcl kapcsolva E csővezetéket 
mind a vákuu1nszlírésnél, Inind az ampullák foriasz
tásánál légvezetékkéni· használhatják. Itt említem 
meg, hogy az aszeptikus fülke felszereléséhez ta1tozó 
GS-ös jénai bakté1iu1nszürő készülék, valanlint az 
ezüstből készült Seitz-féle azbesztszűIŐ a vízlégszi
vatt;yú segítségével szűrés útján is lehetővé teszi az 
injekciós oldatok baktéiium-mentesítését 

A.z átjáió iövid fol:yosó két végén tolóajtóval 
van E:llátva. Hosszában felső1és~én elhelyE:Jzett 15 
\\.'attos Ge1micid-csölá1npával a tolóajtók közötti 
légié1 teljesen besugározható A munkahelyiségben, 
ahová csak ezen az átjáiófol) osón juthatunk, van az 
üvegh1ppal horított konzol-munkaasztal, amely kb a 
fülke szélességével egyenlő hosszú, és felette teljes 
hosszában egy üvegfedéJ, fel- és lehajtható függőleges 
védő üveglappal Az üvegfedél alatt ugyanolyan erős
ségű Gern1iuid-lán1pa ég, mint a íe11tebb említett 
folyosón .. A. függőlegesen lehajtható \·é<lőüveg alsó 
széle a nlunkaasztal po1en1.étől 2;) cm inagasságig éI, 
úgy hogy a széken ülő dolgoió a kezét kén;; f;lmesen 
ben;r újthatja, és a fülke alatt dolgozhat, arca ,. iszont 
teljesen a védöüveg előtt van Ez: vécli cg:r1észt a 
GeTn1icid··lámpa főleg a szem1·e káios sugarai el1en, 
de Jn1:,gakadál) ozza a kilehelt levE-Jgőnek a munkaasztal 
fölé jutását is. ~t\_ n1unkaasztal felett van a má1 E-;n1lített 
\-·ákuu1nvEz.oték kettős usapja, és mellette eg,y gázcsap. 
A <lolgozófülke sze1nben levő (a g} ógyszeikészítő 
ÍElőli) Ü\·egfalán egy teljesen üvegből készült, poluok
kal ellátott vitrin áll a szükséges eszközök elhel)- ezésére, 
és ±ElEtic eg;'\- kis(.·gítő Ge1nriCid-lárnpa yan fc1sze1·el'\e. 
:\.. clolgozófülke IÉszbi::n fa-, rés~ben Ü'\egfa1a mindenütt 
1cn1osható ópp úgJ a iésn1entcs cen1ent1xidló is A fa-
1 Észek fehér zornáncfE-!Stékkel \annak befestve .1.lz 
átjáró, ,-a}an1int az f.'lőtér falának egy része fehér 
csempével van borítva _t\_ fülke időkö,,-önkint szükséges 
kitakarításá' al és fClmosásá' al kapcsolatos szellőz
tetést elcktronJ.os \'entillátor1al végezzük 

Meg kell jegyeznem, hogy az aszeptikus munka 
a gyóg,yszertárban nem ko1Játozódik csupán a.z 

1 ábra _,fszcpllku8 jUlke 

injekciókészítésre. (Lásd pl. szen1észeti kenőcsöl{: az. 
Addendumban ) Ezentúl az aszeptikus feltétele
ket akkm is meg kell tartani, ha mint a feladatok 
túlnyo1nó részben, az an1pullába fürrasztott, vagy 
gumisapkával lezárt oldatokat utólag sterilezzük 
A gyógyszertár e1 re a célra a közis1nert Schulelc
féle gőzfazékon kívül közepes n1éretű autoklávval 
is rendelkezik :iYicgkíséreljük továbbá e célra a 
háztaltásokban bevált ,,Kukta''-gőzfazelcatis hasz
nálatba venni Az injekciókészítés legfüntosabb 
ala.panyagáról, a frissen desztillált vízről Jnég 
alább fogok szólni. 

Anyagrnktái A gyógyszereket felhasználásukig, 
illetőleg a gyógyszerkészítő álhányedényeibe töl
tésükig lehetőleg r)J központi raktár által siállított 
edén)-,zethen tá1oljuk Ezt a i1agy raktái:i cdé-n;y
zetszükséglet: az áttöltögetéssel járó rnunkai<lő
és an,y. agveszteség eg,y aránt indokolj a Ennek az 
el'\·nek az elfogadása inegváltoztatja a gyógy
szenaktárnk külsií képét [K üt te 1: Oyógy
sze1észet .7. 12 (195 i ) ] A nyitott polcok és üveg
ajtós szek1·ények helyett inindenütt zárt szel{ré
nyeket találunk, amelyeken belül a gyógyszerek 
eredeti üv-egekben, a papírzacskóban szállítottak 
pedig bádog gyűjtődobozokban tárolnak A táro
lásnak ez a. 111ödja a fénytől védett eltartás kérdé
sét is n1egoldja . .-\. 1ak.tá1 ba11 találjuk n1ég a. nagy 
k:irakodóasztaJt, an1el1:re az érkezett árut osztá
lyozás céljából elhelyezik A raktárban, amely 
eg:yaránt szolgál alapanyagok és g~yári készít-
111ények tárolására) áruái:\·éte1 és á1ukiadás idejé11 
is csak az oda beosztott két technikus tartóz
kodhat Az áruk átvétele az ud,ar folőli előtérben .. 
a.z árukiadás pedig a fo1,yosóra nyíló ajtó kiadó
ablakán át történik 

lJ 
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LaboJ"atóti-u·ni és anyagvizsgáló. A 1ak:tá1ból kézi
f6l\:-onó ·vezet a gyógysze1vizsgáló laboratóriu1nba, 
a1nely a megvizsgálandó gyógyszert fel-, a 1neg
vizsgáltat pedig visszaszáílítja Itt eljutottunk a 
külö11álló gyógyszervizsgáló laboratóriun1hoz 

Ezt a legtöbb gyógyszertárban a laboratórium
ban elhelyezett vizsgálóasztal pótolja, a rajta 
vagy felette levő kémszerszekrénnyel Hallottunk 
olyan \Téle1nényt isJ amely szerint a gyógyszertár
ba11 ennél nü1cs is többre szükség. A pillanatnyi 
11elyzetet tekintve, arnikor a g,yóg~yszertárak túl
nyomó részének anyagvizsgálata csak a gyógy
szerek azonosítására szorítkozik, ez az elle11vetés 
talán igaz A 801-es gyógyszertárban azonban 
ennyivel sohasem elégedtek nreg A többnyire 
függetlenített vizsgáló gyógyszerész munkaidejét 
ez nem is töltötte volna ki. A beérkezett alap
anyagok azonosításán, szükség esetén tisztasági 
vizsgálatán és tartalmi meghatározásán kívül a 
gyógyszervizsgálat súlypontja a belső ellenőrzésen 
volt Minden saját laboratóriumunkban készült 
gyógyszer, vagy nagyobb mennyiségben előre 
készített recepturai készítmén~y a vizsgáló gyógy
szerész kezén 111ent át, aki azonfelül a recepturai 
készítményeket időközönként szúrópróbaszerűen 
is ellenőrizte Szerintem még két feladat volna, 
an1i a független vizsgálógyógyszerészre vár : a 
recepturában felmerülő problémák kivizsgálása 
és n1egoldása, valamint a raktáron levő gyógy
szerek esetleges bomlásának ellenőrzése. Hogy e 
feladatának megfelelhessen, nem elégedhet n1eg a 
laboratóriumban vagy a gyógyszerkészítőben el
helyezett vizsgálóasztallal 

A félemeleten elhelyezett laboratórium előre
láthatólag lehetővé fogja tenni, hogy a fent vá
zolt rnunkaprogran1 megvalósuljon„ A bere11de-· 
zése jelenleg: egy nagyméretű, üveglappal borított 
munkaasztal, felette kémszerszek:ré11y sárga üveg
lap tolóajtóval (a Gyógyszerkönyv előírása sze
Iint!), vele szemben íróasztal könyvespolccal, mel
lette gáz, vízcsap kiöntővel, kérncsőszárító. 'fá
volab b, a sarokba építve vegyifülke, szintén gáz
és vízcsappal. Két nagy, zárható szekrény, egyik 
az eszközök és tartalék kémszerek, másik a meg-· 
visgálandó gyóg,yszerek részére. A helyiség k:öze
pén_ a kézif8lvonó, an1ellyel a vizsgáló a raktárból 
a beérkezett gyóg,yszert kapja, rnajd rnegvizsgáiva 
visszaküldi Egy, az ablak előtt konzolon nyugvó 
leemelhető asztallap a felvonóból kivett gyógy
szerek kirakodó és osztályozó helye. A berendezést 
gázzal fűthető fali szárítószekrény egészíti ki 
Itt kapott helyet a Laboratóriwni Eszközök Gyára 
által készített közepes méretű (kb. 5 lit.) vörös
rézből készült, belül ónozott vízdesztilláló is, 
amelyet 190 Voltos ipari váltóáram hevít. A desz
tilláló fülya1natos rnűködésű, és óránkint 3,5-
4 liter desztillált vizet terrnel. (.A.z ingadozás a 
hűtŐYÍZ áramlási sebességével függ össze.) A gyógy
szei tá1 jelenlegi fi:ngalma mellett a szükséglet 
ellátására ez elegendőnek bizonyult A desztillált 
\'iz rninősége a többször n1egisn1ételt ellenőrzések 
tanúsága szerint a Gyógyszerkönyv követelmén;yé
nek megfelel. Mindenesetre nagy előnyt jelent, 
hogy a. receptura állandóan f1iss desztillált vízzel 
rendelkezhet 

Ennek ellené1e iniekció készítés céljára és a 
szemészeti oldatok készítéséhez beállítottunk egy 
teljesen üvegből készült desztillálókészüléket is, 
amely az előbb leírt készülék által teimelt víz 
újbóli ledesztillálásával e célnak megfelelő, piro
génmentes desztillált vizet szolgáltat A forga
lon1ba11 lev-ő régi és újabb szerkesztésű üveg desz
tillálókészülékek költségesek, kényesek és a buda
pesti vízvezeték vízével az-erős kazá11kőképződés 
miatt alig használhatók (A gyáiak injekciós
üzemeiben e célra ion1nentesített vizet 11asznál11ak.) 
Ilyennek beszerzése a csekély szükséglet miatt 
sem lett volna indokolt. A nálunk e célra szerkesz
tett készülék a lehető legegyszerűbb : egy két
literes lombik, amely cseppfogóval ellátott be
csiszolt üvegfeltéten át függőleges Liebíg-hűtővel 
ván összekötve. Az elpárolgó víz üzem közben egy 
Dewill-palackból pótolliató. A felfogóedénybe cse
pegő desztillált víz porme11tességéről alumíi1ium 
védősisak gondoskodik. E készülékeknek a vizs
gáló laboratóriumba helyezését a desztillálás folya
matának és a desztillált víz rninőségének álla11dó 
ellenőrzése tette szükségessé Az injek:ciós célokat 
szolgáló desztillált víz természetesen olyan idő
pontban készül, a1nikor a vizsgáló labo1atórium 
levegője teljesen tiszta 

A gyógyszertár laboratóriuma és csomagoló 
helyisége a vizsgáló laboratórium mellett talán 
méreteiben r1incs arán;yba11 a gyóg;ysze1 tár vár
ható forgalmával, és az ehhez méretezett többi 
helyiséggel Itt arra kell utalnom, hogy a nagy-
1néretű gyógyszertári laborálás nézetem szerint 
ma már a Galenusi laboratórium feladatkörébe 
tartozik Igaz, hogy ezzel szemben szaporodott 
az ún kislaborációlc szárna és sokfélesége. _._i\.z új 
Fo-No készít1nényeir1ek túlnyo1nó része előre 
készíthető, és hosszabb-rövidebb ideig készletben 
tartható Ezenkívül a 1eceptu1ában gyakori IJOI
keve1ékek, a kézieladás n1indennapos gyógyszerei 
(kombinált porok stb.) mind előie készítendők 
Ez tulajdonképpe11 laboratóriun1i inunka volna, 
de jórészében - kis n1ennyiségek1ől lévén szó -
a g,yógyszerkészítő ú11 iinpleáló asztalán is elkészít
hető. Ez tehe11ne11tesíti a laboratóriumot En11ek 
ellenére kívánatos lett volna egy nagyobb mé
retű la.boratóriun1, ahol a külföldö11, de nálunk is 
sok váltcizatban is1neretes receptúrai és laborató
riumi kisgépek is helyet kaphatnának 

Jlíind a laboratórium, mind a gyógyszei vizsgáló 
falai fehér csempével vannak borítva. Ajtók, ablak
keretek és rninde11 vasalk:atrész fe11ér zo1nánc
festékkel fest-v-e. A 1nunkaszta.Iokon a gyóg'fSzer- , 
tá1 minden helyiségében vörös linóleum Ott, ahol 
ez indokolt, ezen folül még üveglapborítást is 
kaptak, így az officinában, az aszeptikus fülkében 
és a gyógyszer-vizsgáló dolgozó- és íróasztalán 
Tisztántartásukra tehát minden lehetőség meg
van. A helyiségek padozata, a parkettázott irndák 
kivételével, hézagme11tes cement, az officina tárái 
mögött hosszú gumiszőnyeg fekszik 

Te1mészetes, hog:y a g:yóg:yszertár ne111 lezárt, 
változatlan objektum A belső kiépítés, a felszere
lési tárgyak pótlása, állandó korszerűsítése folya-
111atos, egyik napról a n1ásikra rneg 11em oldható 
feladat 1 akár a gy:·ógyszertári mu11ka 1negszerv-e-
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zése l\findennek keretéül szolgál a g;yógyszertár 
jelenlegi alakjában, n1ai berendezésével 

_4_ gy6gysze1tár11ak azol( a részei is, amel,yek első
sm ban a dolgozók kényelmét szolgálják, minta
szerűek ~4-z öltözők __:_ n1int e1nlítetten1 - az 
emeleti részben kaptak helyet. A férfi és női 
öltözők 111ellett egyaránt van zuhan:yozó és inosdó 
A gyógyszeitár központi fűtése ezek melegvíz
szolgá_ltatását is ellátja. ~Liz ·e111eleti részben elhe·
lyezett szellőzőberendezés főleg a gyógyszerké
szítő, az officú1a és a pince kiadós szellőztetését 
biztosítja. Világítási a általánosságban a modern 
fé11:ycsöveket használjuk, an1el_yek fé11;yszóró rá
csukkal kellemes fényt adnak Ez annál fonto
sabb, nlivel a gyógyszertár egy helyiségében sem 
nélkülözhető napl(özben a inesterséges világítás. 

E beszá1nolón1 befejezéséül i11ég a gyógyszertár 
jellegéről, feladatáról kívánok szólni Hogy egy 
gyógyszertár mekkma forgalmat fog lebonyolítani, 
és e forgalom milyen jellegű lesz, azt elsősm ban 
a gyógyszertár környezete szabja meg. De ez nem 
az egyedüli tényező lfel nen1 inérhető tény-ezők 
játszanak itt még o!ykm igen fontos szerepet : 
a vezetés, a kollektha, - hogy csak a legfonto
sabbakat említsem Szerepe van a gyógyszertári 
berendezés esztétikai hatásának is, mégpedig két 
irá11yban :B~gyrészt a közönségre gyakorol vonzó 
(vagy kevésbé vonzó) hatást, másrészt a gyógy
szertár dolgozóira is, Szebb, kellemesebb környe
zetben nagyobb munkakedvvel, jobban dolgoznak. 

A „Vörös Csillag" -gyógyszertár a főváros ezen 
a pontján csak nagyforgalmú gyógyszertár lehet, 
- már a helyzeténél fogva is. Felada.ta azonban 
nem ebben merül ki A klasszikus gyógyszerészet 
szellemét, hagyo1nányait ápoló, és e hagyo1nányo
kat tov-ábbfejlesztő, korszerű közegészségügyi in-

K- VITA.MIN MINT ANALGETIKUM 

_4._z ameiikai Jl1iluaukee vá1os klinikáján folytatott 
kísé1letek eredményei arra mutatnak, hogy az eddig 
főként vérzéscsillapításra haf>znált K-vitamin kiváló 
fájdalomcsillapító hatású is. All:ítólag számos nem ope-
1álbató rákbotognél l:;redményesen pótolta, il1etőleg 
mel1őzbetővé tE::tto ópiuh1- és ba,1 bit u1szá1ma?:ékok 
alJ{almazását 

/Ö.~t Ap Zlg 13 110 (1959)] lf. E 

A:\'.TIBIOTIKUl\lOK NÁTHA ELLEN 

Tümegkísé1 lctct hajtott 'égre nem régen J. ::\1. 
R i te h i e angol 01vos antibiotikumokkal meghűlés 
ellen. _i\.hból a meggondolásból indult ki, hogy a nátha 
kialakulása nem tisztán vírus fertőzöttségtől függ, 
hanctn bcfol)-ással van 1á különösen a bete~ség eléfre
haladása tekintetében a beteg szájában levő bakté1n1n1· 
fló1a, arniko1 li1cghűlés -folytán a szervezet ellcnátó
képessép-t:~ lecsöhkent 

Az antibiotikumok hatását dcmonst1álandó két 
kísé1lctso1 t hájtott 'fg1e A kísérleti szE:mélJ E-:k eg~ ik 
csoportja 1 lf1·acyn, Tnra1nycin ~s ChloTtetracyclin ta1-
talmú_pasztillákat kapott, a másik csopo1 t u~J anol.) an 
kinÉztsű, dc hatóan\ag nélkül készült pasztillákat vett 
be- Sen1 a betegek, sc1n a pasztillákat kiosztó nő\ é1·ek 
11En1 tudták, lnel-yE-:k a hatásos É:s 111cl)-ek a semleges 
pas?tillák -Az egyE-<nkint l ö mg antibiotikumot taTtal
mazó és a neutTális pasztillákból naponltint két-két 
pas?:tillát kapott a két klsé1ltti csoport n1indeD ta,Qja. 
..'.'\.:.-: összf_sen 919 szcn1ély a mE-:ghűlé.s első jeleinél kezdte 
meg a kú1át .c\z antibiotikumokkal kezelt 581 beteg 

téz111énynek kell lenriíe Hogy a fejlődés e ·vona.1át 
n1egtartja} és a11ól nen1kívá11atos irányba nen1 tér 
le, arra a jelenlegi ,-ezetőség nyújt biztosítékot 
Ezt igazolja az is: _hog;y a ter·vezés és ki\:itelezés 
során mindig a szak1nai szen1pontokat tekintették 
elsőrendű füntosságúnak .. A„ me11etközbe11 inuta.t
kozó hiányosságok és az e111beri alkotással já16 
hibák n1egszüntetése sem fog késedeln1etszen\: edni. 
... A_ teryező- és kiyjtelezőgárcla, az állandóan ő1-
l1el:yé11 álló, a tervezést irányító és szakmai ellen
őrzést g·y-akorló \ ezetőség éppúgy köszönetet 
érde1nel, mint a felettes hatóság, n1ely az anyagi 
eszközöket re11delkezés1e bocsátotta, és a n1eg
valósítást nagy megértéssel és állandó fig} elemmel 
kísérte 

Zl'SA1nlENF ASSUK G 

Ve1fasser bcschreibt die neu un1gebaute und im 
Februar 195$! \\iecle1 eröfinete ApÜtbeke Nr 801. 
Die neue _4..pothi:J;:e "urdo gc111ass_ de1, inz'i\-iscben 
durchgeführten, Stadtebauplane ini. Vergleich zur AJten 
auf einer kleineren G1 undfliiche am selben Platz 
errichtet J)ie verschiedenen naume sind in vier ~i' oaus 
erbaut. lm Keller befinden sich die Lage11i:iume, so\\io 
Nischc11 für feucrgefahrliches J\faterial un.d Si:iuren 
lm Parte11e ist die Offi7ine und anschliessend Büro". 
Administrations- und RE·zepturraume, weiterhin ei:rÍ 
Lagerzimmer und 1:;in Zimme1 \\elches zur VVaron
übernahme dient. Am Ha.lbstock ist das Labo1 atorium 
und separat cin Raum fü1 analytische Ar beit u11te1 -
gebrae::ht. Am Stock·werk sind die \Vasch- und Anklei· 
deuiume \ 7erfasser et\\·áhnt, dass die neueröfínete 
A potheke, im Gegensatz zur Alton, keinen J\ acht
dienst hált, de1 "Cmsatz demzufo1ge nicht die Ilöbe 
e11·eicbt \\ie vo1-11e1 

(Fővárosi 1'anács Gyógyszertári Központja 8N-es 
gyógyszertár, Bu.dapest, V III , Rákóczi út J9) 
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közül csupán 22 esi:Jben fejlődött ki nátba, nlig a ható
an)ag nélküli tablE-:ttákat kapott 3:38 személy körül ez 
87 esetben fordult elő 

?IIegállapítható volt tehát, hog~- antibiotikumok kis 
dozisának n1egelőzés céljából való adagolása, egyébként 
azonos kö1 ülffiénJ- ek 111ellett, a megbetegedések g) a
koriságát 2(i~{i··ról 4°,;1-Ja csökkentette. 

[Őst Ap Zlg 11 127 (Hl50)/ R R 

A~ffFEXAZOL ÉS \JOTIFIX K01IBI1'_.\CIÓJA 
MINT }ÁJDALOl\1CSILLAP11Ó 

S 0 e 1 R h 0 n (s 1nunkatársai 2 i h0tPgf~Jl végzett 
kíséJleteik so1án, akik gsóg:ylthatatlan 1ák ut.olsó idö
szakában voltak, a fájdalom csökkcntf:sé1c adott n1or·· 
fin adagokat ttrnifenazollal kon1binálták És úg;,· talál
ták, hogy : a) -~ n1orfi11 igE-;n nagy adagokba,n, egészen 
napi 200 mg-ig adagolható :minden veszély nélkül, fel 
téve, hogy elő7ctcscn a szokásos kisebb dózisokat kapta 
a beteg. Az adagok fE::lc-1nelése gyo1san, néhán~- nap alatt 
n1egtöl-ténbetik. b) Kábultság ncn1 ]ép fel, kivé\ e 
súh·os n1ái··elváltozás esetét /_:\_ baiás az an1ifeDa7ol 
ad3:gjainal~ változtatás{n al szabúl;, ozható e) l{ó1 as 
mi:trszokás ni::1n követl,Ezik be. dj 'I'E-ljEs_24 ó18.n {it 
ta1tó fájda1on1111enlcsítés -tartható fenn. );em lebecsü
lendő a lélektani hatás, hogy a heteg fájdalo1n éJzf,ic 
nélkül jó közÉ1zetben 1.arthaió e) __ '\..z amifcna7ol adag
ját éjjelrf: esökkenteni kell, mert különben álmatlanság 
lép fel. f) 01, an esf'_ti:kbfn, amidőn a bE-tE·g tudatában 
va11 állapota ie1nén)teler,ségénf·k és ha a bfte7ség i:·l0ri:
haladása. rohan~os, amifenazol adását mellőzni kelJ 
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