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(Kőbányai Gy6gysze1árugyár Analitikai 
Laboratórium 

BuáapeBt, X., OserkeBz-utca 63) 

A BUDAPESTI G YÓG YSZ.ERTÁRAK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK 
TERVEZÉSE* 

KASZANICZKY ISTVÁN 

Az elle1úonadalom alatt számos gyógyszertár 
8érült meg. A gyógyszertárak dolgozói a Fővárosi 
Tanács Gyógyszertári Központjának utasításait 
ineg sem várva az ellenfo1radalo1n le·verése után 
azonnal munkához láttak, hogy üzemképessé 
tegyék azokat. Számos esetben sikerült is a helyre
állítást minden külső segít ~nélkül, vagy kevés 
idegen kéz segítségével aránylag rövid idő alatt 
elvégezniük. Az .1409-es (XIV.. Thököly út 178) 
és a 909-es (IX , Üllői út 59) gyógyszertár helyre
állításához a kivitelezőknek több időre volt szük
ségük, míg a 703-as (VIL Rákóczi út 88), vala
mint a 801-es (volt „Csillag", VIIL Rákóczi út 39) 
gyógyszertár működését csak a jövő évben kezd
heti meg, mert egyrészt mindkettő olyan súlyos 
károkat szenvedett, hogy átépítésükTe hosszabb 
idő szükséges, inásrészt beleesnek a városrendezés 
Rákóczi úti tervébe 

A dolgozók áldozatvállalására számtalan szép 
példát lehetne felsornlni - a kartársak elnézését 
kérem, hogy csak néhányat említek meg. Felada
tom ugyanis elsősm ban a helyreállítás közben fel
merülő teryezés ismertetése. A gyógyszertár dol
gozói, ahol lehetőség volt a munka újrakezdésére, 
soksz01 a romokból teremtettek ismét működő 
gyógyszertárakat.. Az 516-os (V. Tanács )<rt. 2), 
a 910-es (IX. Üllői út 39), a 905-ös (IX. Ullői út 
121), a 907-es (IX Ullői út 105), az 1005-ös (X. 
Kápolna u.. 1) sérült gyógyszertárak dolgozói 
áldozatos munkájukkal kiérdemelték a lakosság 
elis1ne1ését„ „li. romoko11 teljes üzemmel, az ország 
legnagyobb forgalmát lebonyolító 801-es gyógy
.szertár az ornzág minden részéből itt megfordult 
dolgozók megbecsülését vívta H 

Feladatomat egyes kiragadott jellemző példá
kon mutatom be, de azokat a munkálatokat, 
amelyek smán csak a régi állapotot állítottuk 
helyre, nem ismertetem Véleményem szerint helyes, 

ha a helyreállítással kapcsolatosan az egész műkö
dés ismeretessé válik Ez a munka kedvező alkal
mat adott ana, hogy alaposabban tanulmányoz
zuk a gyógyszertárak feladatát, működési felé
pítését, és a munkaerő megkí1nélésének és kedvező 
kihasználásának lehetőségét. Nehéz feladatot rótt 
ránk a mai követelményeknek legjobban megfelelő 
bútor tervek elkészítése. Ezt a feladatot több oldal
ról megvitatva a dolgozó gyógyszerészekkel együtt 
oldottuk meg. 

A TERVEZÉS ELVI KÉRDÉSEI 

1. Tervezés előtt először a gyógyszertár felada
tát hatá10zzuk meg. Mi lehet a gyógyszertár fel
adata 1 Természetesen a dolgozók gyógyszenel tör
ténő legtökéletesebb ellátása.. Mégis igen széles 
skálája van azoknak a feladatoknak, amelyeket a 
gyógyszertáraknak el kell látniuk. Mindezt első
s01 ban a gyógyszertár földrajzi fekvése befolyá
solja, és ezzel összeíüggésbe11 a főútvonalak, 
vasútállomások, }{özlekedési cson1ópo11tok, 1-ia
gyobb üzemek, nagyobb egészségügyi intézmé
nyek, városrészek "\riszonylagos helyzete, a város·
részekben lakó dolgozók foglalkozása és a helyi 
szokások 

A fenti szempontok megvitatására a 801-es 
gyógyszertár feladatának vitáját hozom fel pél
dának Mint ismeretes, ennek a gyógyszertárnak 
ismert~ szép k:o1sze1ű officinája a harcok alatt 
tönkrement. A városrendezés következtében a 
gyógyszertár officinájának, gyógyszerkészítőjén~k 
és irodája te1 ületének túln~yon1ó részét árka
dosításra veszik igénybe ... Ez a vita hosszú hetekig 
tartott, mert az volt a véleményünk, hogy a 
helytelen alapokon nyugvó tervezés sikertelenségre 
kárhoztathatja az egész gyógyszertár működését 

*A ~űszaki ábrák a szé1ző vázlatai alapján készültek A f6nyképf61vételeket ICovalszky Pál (1106-·0S g;yóg:yszo1tá.r} 
készítette. 
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Különfüle elméletek csatája volt ez„ A nagy- és 
középüzemi gyógyszertárak ellenzői szegezték 
szembe érveiket a nagy- és középüzemi gyógyszer
tárak helyeslőiveL A vita természetesen nem dőlt 
el, még mindkét felfogásnak ma is nagy tábora 
\ran De az világosan megállapítható a termékeny 
vita végén, hogy a fejlődés előrehaladásával, a 
termelési módszerek átalakulásával, a technika 
óriási fejlődésével kialakult a nagy- és középmé
retű gyógyszertár. A szocialista termelési módszer 
és a társadalombiztosítás kiterjesztése szükségessé 
tette a rentábilisabb és belső ellenőrzésre alkal
masabb nagy- és közép-gyógyszertárak felállítá
sát, melyek szerkezeti felépítésében a szovjet 
tapasztalatok nagy segítséget nyújtottak szá
munkra (ülőtára, forgókorong, belső ellenőrzés 
stb). A fogalmak tisztázására megjelölöm azokat 
a gyógyszertárakat, melyek ebbe a körbe tartoz-
11ak 

A 801-es gyógyszertár nagyforgalmú gyógy
szertár az 1600-1800 specialitás vényével és az 
5-600 magisztrális vényével, valamint ennek az 
aránynak megfelelő kötszer és kézieladás forgal
mával.. Az 516-os gyógyszertár 1000 specialitás 
vényével, 400 magisztrális vényével és ennek 
járulékaival középforgalmú gyógyszertárnak szá
mít .. Nagy- és középforgalmú gyógyszertárak létre
jöttek akkor is, ha megvalósításuk érdekében elő
zőleg nem tettünk semmit: szinte önmaguktól 
alakultak ki, sokszor olyan helyen, ahol erre nem 
is számítottunk 

A vita során szóba került a 801-es gyógyszertár 
megszüntetése. Mint ismeretes a gyógyszertár 
jelenlegi helyén állott az l-es (Csillag) gyógyszer
tár. Ezt a gyógyszertárat építették át éjjel
nappalos nagyforgalmú gyógyszertáná, és ezzel 
kapcsolatosan a környéken több gyógyszertárat 
bezártak A kis gyógyszertárak hívei a bezárt kis 
gyógyszertárak visszaállítása mellett szálltak sík
ra, és ezen a helyen vagy ennek közelében a régi 
Csillag-méretű gyógyszertár felállítását javasolták 
A régi Csillag forgalmának növekedését természe
tesen elsősorban nem az befolyásolta, hogy a kör
nyező kis gyógyszertárak megszűntek (bár nyil
ván ennek is volt hatása), hanem az, hogy ez a 
gyógyszertár a főváros szívének kellős közepén 
fekszik, a Rákóczi út és a Nagykörút találkozásá
nál E két fontos úton hömpölygő tömegben azon
ban nemcsak Budapest, de az egész ország minden 
vidékének lakossága, ezenkívül nagyszámú kül
földi is megfordult Ez a tömeg hozta létre a 801-es 
nagy gyógyszertárat .. Ezt a tényt a nagy és közép 
gyógyszertárak ellenzői sem vitathatták A vita 
végén megállapították, hogy ezen a helyen csak 
nagy- vagy középméretű gyógyszertár hozható 
létre, mégpedig akkora, amekkorát a két nagy
forgalmú utca fontos kereszteződésének tömegei 
diktálnak 

A vita további során a gyógyszertár mellék
utcában való elhelyezését javasolták l\follékutcá
ban létesített gyógyszertár azonban csak „terü
leti" gyógyszertár lehet, melynek forgalma, kö
zönsége a környező területre korlátozódik De 
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ilyen fontos gyógyszertárnt nem helyes mellék
utcába telepíteni, távol a közlekedési eszközöktől 
mert így a lakosság nehezebben jut gyógyszeiéhez' 
A gyógyszertárat olyan helyi e kell tenni, aho.I azt 
a betegek leggyorsabban elérhetik A Rákóczi 
úton fekvő 516-os, 819-es (Rákóczi út 23) és 703-as 
gyógyszertárak között a 801-es gyógyszertárra 
vitathatatlanul szükség van. i 

Az egymással szemben álló fülek alaposan meg
tárgyalták a kis és nagy gyógyszertárak előnyeit 
és hát1á11yait, és a vita -yégén az összes kör ill111é~ 
nyek figyelembevételével megállapították, hogy a 
801-es gyógyszertár feladata a jövőben nem az 
lesz, hogy állandó éjjel-nappali szolgálatot tel
jesítsen és a ritkábban előforduló gyógyszereket 
ki.szolgáltassa Forgalmát a lehetőség szerint csök
kenteni kell, mert az árkádosítás után rendelke
zésre álló terület nem is teszi a régi forgalom 
ellátására alkalmassá. A gyógyszertár feladata 
ezen a forgalmas helyen megforduló hatalmas 
tömegek gyógyszerellátása lesz .. Szerintem a fel
adatnak ez a meghatározása helyes, a gyógyszenel 
ellátandó tömeg nagysága pedig eleve középmé
retű gyógyszertár ter,rezését írja elő. 

A fenti példa mutatja, hogy milyen fontos és 
mennyire döntő a gyógyszertárak tervezése cél
jából a feladat helyes és pontosan körülírt meg
állapítása. 

2 .. A feladat tisztázása után meg kell állapítani 
a várható forgalmat A várható forgalmat ugyan
csak a gyógyszertár fekvése befolyásolja, ugyan
azok a tényezők szabják meg mint amelyeket a 
feladat meghatározásak01 felsoroltam. Ezt a mun
kát a helyszínen alapos körültekintéssel kell el- ·-j 
'régezni„ A helyreállítás során aránylag könnsen -;-1' 

ki lehetett számítani, hogy a 801-es gyógyszertár -~ 
forgalma mintegy 1200 db. specialitás vény, és .! 
400 db. magisztrális vény lesz, és körülbelül az i 

516-os forgalmával egyenlőre tervezhetjük a 703-as 1 
gyógyszertárat isi n1e1t ezeken a hel;yelten n1á1 -t> 

pontosan ismert forgalmú gyógyszertárak működ- 1 
tek A forgalom mesterséges átterelésével a 703-as 1 
gyógyszertár forgalma valószínűleg el fogja érni j 
az 516-os gyógyszertár forgalmát, és a 801-?s • 
gyógyszertár forgalmának csökkenését is elő fo~J,~ 1 
idézni. Sokkal nehezebb volt a dolgunk az Ullm "' 
úton, mert itt a közeljövőben hata.ln1as inérctii j 
lakásépítés indul meg, 10 OOO új Iakásrnl. Való- ~ 
színűlcg szükségessé Yálik, hogy az Ullői úton 
még egy gyógyszertárat állítsunk fel. 1 

3. Milyen lesz a forgalom jellege? A helyes tcr- , 
vezés n1egkívánja, hog:y a hel,yi is1neretek birtoká- l 
ba11 rneghatározzuk, milyen lesz a várható forga- 1 
lom specialitás vényének és magisztrális \Tényének -~ 
aránya. Egyes különleges körülmények, például 1 
közeli szakrendelések a forgalomnak esetleg a .~ 
szokványostól elütő jelleget adhatnak A forgalom j 
várható irányzatának meghatározása után az ,1 

egész hálózat felépítésének ismeretében magunk J 
is hozzájárulhatunk a különleges jelleg kialakulá- l 
sához, pi külföldi specialitások, állatgyógyászat, 1 
steril készítmények., J 

4. A feladatnak, a várható forgalomnak és a l 

J , 
.~ .. ~ 



fürgalom jellegének is1neretében keresnünk kell, 
hogy annak ellátására milyen munkaerő, hány 
gyógyszerész és technikus stb. szükséges. Nem ele

, gendő azonban az egyszerű szá111szerű meghatá
rozás, hanem ezt még tovább kell bontani, és meg 
kell állapítani, hogy a gyógyszertár forgalma kb. 
milyen hullámzást fog mutatni a főforgalmi és a 
kevésbbé forgalmas időben. Mennyi munkaerővel 
lehet elvégezni a főforgalmi időben a munkát úgy, 
hogy nagyobb torlódás ne legyen, és mennyi a 
munkaerő-szükséglet a kisforgalmú időben. A két 
forgalom munkaerő-szükségletének különbségét az 
egyenletes munka szempontjából elengedhetetlenül 
számba kell venni .. Nem szabad előfordulni, hogy 
egyes dolgozókat akár a kis, akár a főforgalmi 
időben túlterheljünk, vagy hogy egyesek munka
ereje kihasználatlanul maradjon. A gyógyszertár 
munkaerő-tervezését úgy kell beállítani, hogy az 
minden tekintetben gazdaságos legyen. 

AZ UTOLSÓ TÍZ ÉVBEN ÉSZLELT 
FELADATOK 

A gyógyszertárak tervezése és ezen belül a 
gyógyszertáralr belső szervezete és beTendezése az 
utóbbi tíz év alatt egészen megváltozott„ Attól 
eltekintve, hogy az Y Gyógyszerkönyv újabb kö
vetelményeket támasztott - egyéb változások is 
jelentkeztek a gyógyszerészi munkában, így a 
gyógyszertári laborálás úg,yszólvá11 a rninimumra 
csökkent, részben a gyári készítmények térhódítása, 
részben pedig a központi ellátás bevezetése és a 
Galenusi laboratóriumok fölállítása következté
ben. 

A mai forgalom nagyobb része gyári készítmény, 
és azok raktározása, vala1nint officll1ai elhel:rezése 
a réginél nagyob raktározási területet igényel. 

A gyógyászati segédeszköz- és a vatta-forgalom 
erősen megnövelredett Az ásványvíz i1ag:y mennyi
ségű raktározása a régi fölépítésű gyógyszertárak
ban szinte megoldhatatlan problémát jelent .. A 
magisztrális forgalom csökkent ugyan, de az e 
téren támasztott nagyobb követelmény alaposabb 
munkát és nagyobb folkészültséget kíván. 

A gyógyszerészi gyakorlatban a drogok jelen
tősége jóval kisebb lett. Ez a körülmény egymagá
ban alaposan megváltoztatta az officina külső 
képét, feleslegessé tette a sok beépített fiókot. 

A gyógyszertárak forgalma a 1égi forgalom több
szörösére növekedett. A forgalom növekedése vi
szont nagyobb termelékenységet követel meg a 
gyógyszertá1tól. A forgalom növekedése kifejezi 
azt a tényt, hogy a szocialista államrend mennyivel 
többet törődík a dolgozók egészségével. 

A munkaerő összetétele is lényegesen meg
váltazott. A szakképzett technikusok beállítása 
csökkentette a gyógyszerészek számát, de ugyan
akkor másiiányú munkahelyek létesítését tette 
szükségessé. A technikusok nélkül a növekedő for
galmat, a dolgozók fejlettebb gyógyszerellátását 
nem lehetett volna megoldani. 

A pénztár az oíficinának igen fontos pontja lett, 
és a legtöbb gyógyszertár külön pénztárossal mű
ködik. 

A Gyógyszertári Központ igen nagy gondot for
dít a dolgozók munkakörülményeinek javítására. 
Itt elsősmban az ülőtárák bevezetését kell meg
említenem. Az ülőtára a dolgozót a fárasztó napi 
8 órai állástól kíméli meg A jó megvilágítású, 
kellemes fényű, jó levegőjű, jól fűthető munkahely, 
öltözŐ\Tel, ha a létszám nag:yobb, zuhanyozóval 
és étkezőhellyel ellátott gyógyszertár a dolgozók 
jogos igényei közé tartozik.. A Központ nagy 
anyagi áldozatokat hoz ezek megvalósítására. 

Sajnos az államosításkor átvett gyógyszertárak 
közül csak alig néhány felelt meg a korszerű köve
telményeknek, így a Központ csak többévi mun
kával végezheti el a szükséges korszerűsítéseket, 
ezért a gyógyszertári dolgozók egyes jogos igé
nyeit ma még nem lehet mindenhol kielégíteni 
A gyógyszertárak adminisztrációs munkája jelen
tősen megnőtt. Ez az elkülönített irnda beállí
tását tette szükségessé„ A inai adn1illiszt1áció iná1 
nem bonyolítható le az officina egyik saikában 
felállított íróasztal mellett. 

Sok gondot okoz a gyakorlatban a göngyöleg és 
a papíráru elhelyezése. A régi típusú gyógyszer
tárakban erre a céha kialakított helyet gyakran 
nem is találunk 

TERVEZÉSI PÉLDÁK 

Első példaként a 703-as yyóyysze1tá1 tervezését 
ismertetem A gyógyszertárat nem eredeti helyén 
(Rákóczi út 88 alatt, hanem a 86-os számú épület
ben) építjük ujjá, amelyet a városrendezési tervek 
szerint már árkádosítanak. A gyógyszertár rendel
kezésére a forgalomhoz viszonyítva kis alapterü
letet biztosítottak az épülettervezők A gyógy
szertár feladatául azt tűztük ki, hogy a Rákóczi 
út e szakaszának gyógyszerszükségletét úgy lássa 
el, hogy a 801-es gyógyszertárat is részben men
tesítse .. A várható forgalmat az 516-os gyógy
szertár forgalmát megközelítőre terveztük Becs
lésünk szerint a forgalom '/3 része magisztrális
és 2/ 3 része speciálitás-vé11ybőlJ vagyis a vénye~r 
számát alapul véve 300 magisztrális- és 600 specr
alitás-vényből fog állni. Ezt az arányt a forgalom 
fokozásával a 801-es gyógyszertár tehern1entesítése 
érdekében azzal kívánjuk a specialitások javára 
megváltoztatni, hogy Iitkábban előforduló gyógy
szerekkel is ellátjuk, vala111int üze1ni szállítás;a 
kijelöljük .. A Keleti pályaudvar közelsége folytan 
a nagy vidéki forgalom miatt a gyógyszertár állat
gyógyászati gyógyszereket is ki fog szolgáltatm 
Ezek figyelembevételével a gyógyszertárban ké
sőbb 300 magisztiális- és 900 specialitás-vényre 
számítunk naponta. · " . " 

A tei vben ana is gondolunk, hogy az elso 1do
ben kb.. 1 évig a gyógyszertárnak a ritkább gyógy
szerekkel való ellátás következményeképpen még 
nem lesz naayobb forgalma. Az első időben csak 
alig nag~yobb' fo1galn1at vá1ID1k a réginél. Teljes 
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forgalmának kialakulása után az officinában a fö
forgalom idejére 3 vagy 4 gyógyszerész (akik kö
zül 2, specialitásokat expediál, 1 magisztrális vé
nyek átvételét végzi), 4technikus (1 a specialitás
táránál dolgozik, 2 a magisztrális-táránál dolgozó 
gyógyszerészt segíti munkájában 1 gyógyászati 
segédeszközöket szolgáltat ki) és 2 pénztáros be
osztását tervezzük, A tervezett forgalom kialaku
lása után az officinában az elvégzendő munkát így 
állapítottuk meg: 

L Specialitások, gyógyászati segédeszközök, 
állatgyógyászati különlegességek, csomagolt ma
gisztrális-gyógyszerek kiadása,, 

2. A gyógyszerkészítő részére magisztrális-vé
nyek átvétele és taksálása, az elkészített gyógy
szerek kiadása„ 

3, Mérést kívánó magisztrális-, kézieladási 
gyógyszerek rendelésének átvétele, taksálása és a 
rendelés továbbítása a gyógyszerkészítő részére, 

Az officinából a kézieladás egy részének kiszo
rítása azért szükséges, mert az officina területe 
aránylag kicsi lesz (55 m 2 ) .. Az első, illetőleg a ke
vésbé forgalmas időben az officinai munka így ala
kul majd: a kézieladást teljes egészében az officiná
ban intézik, tehát itt mérnek, és gyorstárát 
is állítunk fel, illetőleg a munkásabb gyógyszerek 
készítésén kívül minden egyéb officinai munka itt 
zajlik le, A tervezett munka elvégzésére két gyógy
szerész, két technikus és egy pénztáros beosztását 
tervezzük. 

5 

G 

Mielőtt tovább mennénk, lássuk milyen alap
terület áll rendelkezésünkre (L ábra), 

Az officinát, amely 55 m 2 területű, csak az utcai 
fronton lehet elhelyezni, Ha az egész területet el
foglalnánk az officina részére, űgy az tűlmérete
zett lenne, és ugyanakkor egyéb helyiségek részére 
nem maradna megfelelő terület, 

Az officina mellé az utcai frontra csak a gyógy
szerkészítő kerülhet, A gyógyszerkészítő legalább 
30 m2 területet igényel, tehát az officina részére 
55 m' rnarnd, ez 11x5 m-es területnek felel meg 
Ezen a területen a tárát csak L-alakban lehet el
helyezni. (Dr .. K üt te 1 Dezső szakfelügyelő foglal
kozott a tárák alakjával a „Gyógyszerészet" 1956 
évi 1-2,, számában) Az L-alakű tára külső széle 
a faltól, 2,1 m-re hűzódik, Ennek a területnek el-
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1 ábra. A 703-as gyógyszertár alaprajza 

A -galéria: B _:_szélfogó; G -vár·ó; D-kirakat; E- á7kád; F-officina; G-iroda; H - női öltöző; J - fhrfi öltöz~. 
K-közlekedő; L-zuhany,· M-felvonó; N-W O.; 0-előtér,: P-W.C. R·-gyógyszerkészítő: S-udvar, T-ki· 
adó; a.-spe(;iaUtás J, · b-specialitás II.; c-W-ányító; d-állatgyógyászati szerek e-pénztár f-kőtsz~r: g-kAn'. 

felvonó h -kijárat;· i - rnagisztráUs tára. 
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osztása: 50 cm hátsó állvány,90 cm közlekedő és 
70 cm a táraasztaL A közönség részére marad 34 
m2 ]Ifivel ez a terület is csak szűkösen elegendő, 
ezé1t a hely kihasználása érdekében a várakozó 
részére a két pillér közötti helyét rendezzük be, 
amelyet egyébként kirakatnak szántak 

Az iroda helye nem lehet vitás, ez a folyosóból 
átalakított helyiség .. Az officinán és a gyógyszer
készítőn kívül megmaradó terület nem elegendő 
a még hátialevő helyiségek részére, egyedüli meg
oldásnak a galeria, illetőleg a félemelet kialakítása 
mutatkozik. Az iroda felett 12 m2, az udvari rész 
felett 45 m 2 félem eletet építünk, az officinában 25 
m2 és a gyógyszerkészítőben 21 m 2 galeria építhető. 
Tehát az összterület ezekután a pincén kívül 245 m2 

A két szint közötti közlekedésre lift és lépcső 
szükséges. Az öltöző, a lépcső, WC, a közlekedő
terület igénye az egyik szinten 45 m2. Ezek elhe
lyezését a földszintre határnztuk el, mert a fél
emeleten már megbontaná a raktárak egységes el
helyezését. A raktárak megépítése a félemeleten 
kielégítő megoldás, ha siker ül gondoskodnunk 
arról, hogy a gyógyszert megfolelőképpen tudjuk 
odaszállítani A félemeleti raktárak mellett szól 
az is, hogy az anyagszállítás az udvarod át csalt 
nagyon nehézkes, tekervényes úton végezhető. Az 
anyagszállításra igen kielégítő megoldás, ha az ár
kád alatt helyezzük el a liftet, melynek segítsé
gével azt a pincébe leszállítjuk, és a pincei közleke
dőn a három szintet (pince, földszint, félemelet) 
összekötő, lifthez visszük. Így az anyag az utcáról a 
két lift segítségével sokkal könnyebben szállítható, 
mint az udvaron át. Az a körülmény, hogy a liftbe 
rakott gyógysze1t nem a földszinten, hanem a fél
emeleten rakjuk ki, nem lehet akadály, mert az 
elosztás a félemeletről könnyen megoldható 
kis 10 kg-os kézilift segítségével, amelyet az officina 
és a gyógyszerkészítő ajtó melletti falára helye
zünk eL A rendelkezésünkre álló pinceterület bő
ségesen elegendő .. 

A feladatunk további részében meghatározzuk 
azt a beosztást, és megtervezzük azt a bútort, 
amelynek segítségével az officinai munka jól meg
oldható. Legnehezebb feladat a nagyszámú spe
cialitás elhelyezése kis helyen Feladatunkat az is 
nehezítette, hogy célul tűztük ki az első ülő spe
cialitás-tára megtervezését .. Űlőtáráról általában 
csak akkor beszélhetünk, ha kézzel elérhető távol
ságban elegendő menn,yiségű gyógyszert tndnnk 
elhelyezni; figyelembe véve a gyógyszertár ter
vezett feladatát, az adott esetben legalább 400 
darab 350-400 cm2 iakfelületű (15/20 cm méretű) 
kis fiókot .. Minden ilyen fiókban átlag kétféle ké
szítményt lehet elhelyezni. 

A ceruza és papír hamarosan megmutatja, hogy 
a tervezett feladat megoldható-e .. Gyakorlati ta
pasztalat szerint 90 x 90 cm terület az, amelyen 
még a legtestesebb dolgozó is kényelmesen elf<ír. 
Az állványzatot ennél a távolságnál sem közelebb, 
sem távolabb nem lehet vinni. Ha közelebb ho
zom, akkor szűk lesz a hely a gyógyszerész részére, 
ha távolabb viszem, akkor a gyógyszer kézzel már 
nem érhető el. Hogy a 90 cm-es négyzet minél több 

oldalát kihasználhassuk, a specialitás-tárát a tára 
végében, a sarnkban kell elhelyezni [lásd 2 ábra 
a), b), c), d)].. 

Ezekután milyen bútorfelület állhat rendelkezé
sünkre! A közönség felé eső oldal kiesik a számí
tásból, mert azt .asztalszerűen kell megoldani: a 
befelé néző oldalon meglehetősen széles, legalább 
70 cm-es beülővel úgy kell kiképezni, hogy a gyógy
szerész térde akadályba ne ütközzék, ha a forgó
széken megfordul. A hátsó 90 cm-es oldallal egye
lőre ne számoljunk, mert azt fenn kell tartani na
gyobb terjedelmű, főleg üvegés specialitásoknak 
polcos és fiókos tárolására. 

A továbbiakban a két szélső részre tei vezünk, 
melynek egyik oldala 90 X 20 cm széles és 150 cm 
magas, és az asztal feletti részen 150 cm széles és 65 
cm magas. A másik oldalsó rész a kijárás miatt mó
dosul egy 50 X 150 cm-es teljes részre és egy 50 x 75 
cm-es asztalfeletti részre. Az állványzat magassága 
160 cm-nél magasabb nem lehet, mert ülve ennél 
magasabb helyről gyógyszert levenni már neh~z 
A hasznos magasságból 10 cm-t le kell vonnia lába
zatra, Osszuk fel a rendelkezésünkre álló területet 
úgy, hogy abban az eddig használatos módszernek 
megfelelően specialitás fiókokat helyezzünk el: 14,5 
cm széles, 9 cm magas és 20 cm mély fiókkal. Ha a 
választó falakat hozzászámítjuk a szélességhez és 
magassághoz, akkor a nagyobbik belső oldaha 120, 
a kisebb oldaha 63 fiókot lehet elhelyezni, ez ösz
szesen 183 darab. 

Az így kapott fiókok száma célunknak még nem 
felel meg. Újabb lehetőségképpen tanulmányoztuk 
az egymás mögött két sorban elhelyezhető fiókok 
megoldását Erre két lehetőség mutatkozik, vagy 
az első sorban levő fiókokat több táblában, ajtó
szerűen kin,yithatóra készítjük, (2. ábra b/l), vagy 
pedig a hátsó fióksor rögzített, míg az első fiók
sor sínen elmozdítható, (2., ábra b/2-b/3), de 
ilyenkor az első mezőt részben üresen kell hagyni, 
hogy a hátsó mezőnek egy része állandóan fedet
len maradhasson .. Ezzel a megoldással mintegy 300 
darab fiókot lehet elhelyezni.. Attól elte kintve, 
hogy még ez a fiókmennyiség sem elegendő, de 
technikailag sem kivitelezhető megbízhatóan, a 
gyakorlatban ez a megoldás teljesen ismeretlen 
számunkra, és így sok meglepetést rejtegethet. 
Végső megoldásnak a forgókmongot válasz

tottuk. Ezen a területen már van némi tapasz
talatunk A forgókorong segítségével a haszno
sítható terület mind mélységben, mind hosszú
ságban megnő .. Az állvány mélysége forgókornng 
esetében 20 cm-ről 55 cm-re növekszik, a hasz
nálható távolság 90 cm-ről 170 cm-re nő, ha 50 
cm-es átmérőjű korongot alkalmazunk. Ezt úgy 
érhetjük el, ha egy sorba három korongot he
lyeztünk eL A középső korong középpontja 
pontosan a gyógyszerész vállával esik egy
vonalba. Ezt vegyük 0 pontnak Ettől előre 
és hátra a következő korong széle 30-30 cm, 
tehát könnyen elérhető. Ugyanezeknek a koron
goknak a túlsó szélei n1ár 85-85 cin-re ·vanna,k, 
ami ülő hel:yzetből szintén elérhető u.g:_y-an, de 
arra már nincs lehetőség, hogy onnan még gyógy-
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szert is kivehessünk. Égy mozdnlatta! Yiszont a 
legtávolabbi fiókot is 30 cm távolságra mozdít
hatom. 

Az alkalmazott fiókok csak félig nyitott, úgyne
vezett angol-fiókok lehetnek, melyeket kiadáskor 
nem kell helyükről kihúzni vagy kiemelni, a fiókok 
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" 

a) I fefv, egyszerll fiókos 1negoldás; a -hátsó állvány, 
b - fiókos rés~, e - tára, d - szék, 

a. 5'0 a 

b 

tartalmát enélkül is látni lehet, sőt a gyógyszert 
ki is lehet venni abból.. A külső keskeny peremen 
felirat jelzi a fiók tartalmát. A fiókot csak akkor 
emeljük ki helyéről, ha kiürült és meg kell tölteni 

Számítsuk ki, hogy egy korongra hány darab 
fiókot helyezhetünk eL Ha a korong átmérője 55 
cm, akkor kerülete 172 cm lesz .. Ezt nyolccal el
osztva azt kapjuk, hogy a korongra 8 db 21 cm 
külső kerületű, 24 cm mély körcikk alakú és 15 x 
20 cm-es négyszögletes fióknál nagyobb alapte. 
rületű fiók fér el Ha a korongokat egymás felett 
15 cm-re helyezzük el, akkor az egyik oldalon 
240 fiókot kapunk, a másik oldalra csak két koron
got helyezhetünk el, vagyis összesen 5 korong 
esetében 400 darab fiókot. 

Tehát amíg az eddig alkalmazott fiókelosztásnál 
csak 183 darabot helyezhetünk el, addig ha egy
más mellett több korongot alkalmazunk, 400 da
rab fiókot nyerünk A korongot mind esztétikai, 
mind gyakorlati szempontból nem szabadon, ha
nem redőnyzárral elzárJ1ató: tetszetős k:i.vitelíi 
szekrénybe tervezzük (Lásd 2 ábra, IIT d.) Ez a 
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b) II. terv; 1. változat. oJtÓszerüen 
nyitható fiókos 1negoldás. a - hátsó 
álli•ány b-álló fiókos rész; d-szék · 

b) II terv 2 változat eltolható fiókos rész, 

el1nozdítás előtt 

b/3 eltolha.tó fiókos rés:, 

el1nozdító s után, 
g- ü1 es 1·észek e-aftószerű fiókos rész, !- üres részek 

;----------- ·-----

~-----------

e) III. terv, 

2 ábra A 103-as gyógyszertár ül,ő speciali'tás-kiadó1'ának tervei 
e) Specialitás-.Jciu.dó fo1·góko1·ongos 1negoldásána.k alnpra}za d) Spel·'l°<tlitás-kiadó forgó korongoSinegoldásának 

b - forgó korong; gy - szék távlati vú.zra.f::a 
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Gyógyszerkönyv előírásainak is teljes egészében 
megfelel. 

Az ülő specialitás-tára első részét a közönségtől 
átlátszó kiadónyílással ellátott üveg választja el. 
A hátsó falon elhelyezett nagyobb terjedelmű 
specialitások részére kézzel elérhető távolságban 
75 cm széles, 50 cm mély, 95 cm magas rész
ben polcos állvány szolgál Ez a rakodási felület 
a követelményeknek bőségesen megfelel 

Az ülő specialitás-kiadó f01gó k01ongos megoldá
sának alaprajzát a 2 ábra (IIL c . .), távlati képét, 
elülnézetben, a III. d. jelzésű vázrajz szemlélteti. 

Visszatérve az egész tárára, az L-alak hosszabb 
szára a munkahely felől a belső oldalon 9,5 m, a 
rövidebb pedig 3, 7 m. A rövidebb szár mellett kell 
elhelyezni a magisztrális részt, mert ez a gyógy
szerkészítővel közös fal mellett húzódik. A hosszab
bik szár túlsó felében, a sarokban lesz a specialitás
tára, amely kb.,2,5 m-tfoglaleL Marad a hosszabbik 
száron 6,5 ni Erdekes, hogy ez a jelentéktelennek 
látszó egyenes tárabeosztás a tervezésünk folya
mán miként változott. Probléma volt a pénztár 
elhelyezése is .. Két pénztárt terveztünk, egy állan
dót és egy kisegítőt. Ezeket a közönség rendelke
zésére álló területen elhelyezni nem lehet, mert az 
alig 3 m széles területen feltétlenül torlódást 
okozna. A pénztárakat szétválasztottuk Az egyik, 
az állandó a tárán belül lesz: a másik, a kisegítő 
a közönség területére kerül. A külső pénztár el
helyezésével külön nem foglalkozom, mert az for
galomból kieső helyen lesz .. A belső pénztár a tárá
val egyvonalba kerüL Először a tára sarok részén, 
az L-alak hajlatában helyeztük el, mert ezt a terü
letet találtuk kevésbé kíhasználhatónak Tüze
tesebb vizsgálódás eredményeképpen megállapí
tottuk, hogy ez az elhelyezés feltétlenül torlódást 
okozna a közönség körében, az pedig megzavarná 
a magisztrális tára munkáját. A következő lépés
ben a pénztárat a sarok mellé helyeztük el, de ez 
sem bizonyult kielégítőnek, mert részben a hátsó 
állványzat értékes részét takarta el, részben pedig 
a specialitás-táráktól még mindig messze esett 
volna, és nem javította volna lényegesen a for
galom lebonyolítását sem .. Legkedvezőbb megol
dásnak az iroda bejárati ajtaja előtti elhelyezés 
mutatkozik. Itt állványfelületet nem takar, a 
specialitás- és magisztrális-tára között kb. egyforma 
távolságban van .. Ezek ntán be is osztottuk a tárát. 
A sarokból kiindulva specialitás L 2,5m, specialitás 
II. lm, irányító beülővel 1 m, állatgyógyászati 
specialitások részére 1,5 m, pénztár kivágással lm, 
kötszer, gyógyászati segédeszköz 2,25 m, a ma
gisztrális az L rövidebb szárán 3,75 m. A magiszt
rális részen egy 60 cm széles felhajtható lap ana 
szolgál, hogy különleges felvilágosítás esetén egy
egy várakozó beteghez a munkahelyről kimehessen 
a g:yóg,yszerész. 

Lássuk a tárákat egyenként: 
A specialitás I-et már előbb részletesen leírtam, 

A specialitás II. csak csúcsforgalmi időben dol
gozik, és annak gyógyszereit úgy kell összeállítani, 
hogy a leggyakrabban előforduló specialitásokat 
csoportosítjuk Az ide beosztott á]lva dolgozik, 

mert ezen a helyen nem szükséges 8 órán át munka
erő 

Anyagait a következőképpen helyezzük el: kö
zösen használja a specialitás I-el a legszélső koron
got .. Előtte a tárán mintegy 1 m hosszú, 30 cm 
magas konzol van, amelyben 2 sorban kis speciali
tás fiókokat lehet elhelyezni .. A tára alsó részének 
1 m-es szélességében levő fiókokból mintegy 100-
féle specialitás expediálható.. A háta mögött a 
specialitás I felé benyúlva van a ritkán előforduló 
specialitások tároló része, amelynek kiadásak01 
lényegében a specialitás I-nél dolgozónak is fel kell 
állnia. Főforgalom idején a specialitás II. adja ki 
az igen ritkán és az igen gyalu'an előforduló spe
cialitásokat .. Ilyenkor a specialitás L és a speci
alitás IL munkáját egy technika is támogatja 

Állatgyógyászati specialitások részére fenntar
tott 1,5 m hosszú tárarész természetesen túlzottnak 
tűnhet fel, de ez a terület úgyis rosszul használ
ható ki a munkalehetőség szempontjából, mert 
a közönség közlekedése erősen zavarja ezt a 
munkát .. Ennek a területnek állandó beosztottja 
nincs is .. A főforgalom idejében ezt a munkát a 
specialitás IL gyógyszerésze és az oda beosztott 
technika látja eL 

A kötszer és gyógyászati segédeszközök részére 
elegendő nagyságú hátsó állván.y áll rendelkezésre. 
Főforgalmi időben itt egy technika dolgozik. A 
kötszer és gyógyászati segédeszközök osztálya, 
valamint a magisztrális részleg közelsége lehetővé 
teszi, hogy az ott dolgozók egymást kölcsönösen 
kisegítsék A magisztrális részen főforgalmi időben 
a következő munkákat végzik: csomagolt ma
gisztrális gyógyszereket adnak ki, a lemérendő 
kézieladási gyógyszerek megrendelő blokkját to
vábbítják a gyógyszerkészítő gyorstárájához, a 
magisztrális vényeket átveszik, megtaksálják és 
továbbítják a gyógyszerkészítőbe, valamint az el
készített gyógyszereket kiadják. Van itt néhány 
kézieladásnak számítható specialitás is. 

Kisforgalmú időben csak a specialitás I. működik 
egy gyógyszerésszel és az ide beosztott technikának 
feladata segíteni a gyógyszerészt, valamint ellátni 
a kötszer és gyógyászati segédeszközök kiadását 

A magisztrális részen egy g:yógyszerész és egy 
technika dolgozik Feladatuk azonban a főforgalmi 
időhöz képest kibővül, mert elvégzik a gyorstára 
feladatkörébe tartozó munkákat is (egyszerű 
gyógyszerek elkészítése), és a teljes kézieladást. 

A magisztrális részlegnek e kettős típusú feladat 
miatt mérleggel is kell rendelkeznie. Az utca felőli 
oldalon a falon gyógyszeres polc van .. A hátsó 
falon 500 db fadoboz áll az elkészített gyógyszerek 
részére.. A tárán 30 cm magas konzol van kis angol 
fiókokkal, alul pedig fiók és szekrény a kézieladási 
gyógyszerek részére. 

Az officinát a gyógyszerkészítővel a tára hosszú 
részének vonalába eső ajtó köti össze. A gyógy
szerkészítőben legalább négy gyógyszerészi hely 
szükséges, melyekből egy a gyorstára .. Ezenkívül 
három technika dolgozik itt. Figyelembevéve a 
rendelkezésre álló területet (30 m2), 6 db ülő 
munkahely elhelyezése (3 gyógyszerész, 3 tech-
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nika) nehéz föladat Az V. Gyógyszerkönyvben 
előfrt és a jelenleg gyakmlatban használt magisz
trális gyógyszerek polcszükséglete legalább 25-
30 m. A gyógyszereket úgy lehet csopmtosítani, 
hogy egyrészt 15-20 m-eri az ülve dolgozó gyógy
szerész mellett kézzel elérhető távolságban helyez
zük el, másrészt a hiányzó 10-15 m polcszükség
letet az oldalfalakon levő állványzatra tesszük. 
Szükséges még ezenkívül mintegy 2,(j m hosszú 
alsó szekrényes rész, egy jégszekrény, egy- és 
kétkeresztes szekrény, a gyorstáránál 5 m hosszú 
polc, a kerek bádogdobozokban tartott teáknak 
26-30 m hosszú polc, valamint ímpleáló-asztaL 

A munkaasztalra három tervet készitettünk 

L Négy gyógyszerész részére 90 cm-es beülővel 
készült az L számú táraterv, A beülővel szemben 
redőnyös szekrényben 1- és 2-keresztes gyógyszerek 
vannak Az állványzat az egymással szemben ülő 

b 

b 

gyógyszerészek között fut el és nyomtatott I 
alakú. Az elhelyezett korongokat, melyek 70 cm 
átmérőjűek, 1, 2, 3 számmal jelöltem.. A szá
mok azt jelentik, hogy a rajtuk elhelyezett gyógy„ 
szerf8leségek azonosak Van egy db l-es számú 
amelyet mind a négy gyógyszerész használ. Va~ 
2 db 2-es és 2 db 3-as számú, melyet két-két 
gyógyszerész használ közösen. Az egy gyógyszerész 
által használt háromféle korong össz-polcfolülete 
21 ill. 

A tára alsó részén kétoldalt jól el lehet helyezni 
a következőket: 1 sor fiók a munkaeszközök ré
szére, nyitott polcos rész a tiszta és használt edé
nyek, valamint a tiszta gyógyszeres üvegek ré
szére.. Ez a megoldás a gyógyszerészek részére ideális 
munkahely, hibája azonban az, hogy a megadott 
helyi körülmények között legfeljebb két technikust 
lehet elhelyezni és azokat is olyan rosszul, hogy 
két gyógyszerésznek van 1-1 technikusa, kettő
nek pedig egyáltalán nincs.. Hiba továbbá az, 
hogy az egyes számú korongot négyen használják 
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3„ ábni. A 703-as gyógyszertár· magisztrális tnunkaasztalának I. terve 

a - polc; b - ajtó; e·- pillér; gy-gyógyszerész munkahelye; t - technikus niunlcahelye. 
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2 A második tervnél abból indultunk ki, hogy 
három gyógyszerész és három technikus elegendő 
a munka elvégzésére., A tára különleges, szokatlan 
formája ellenére igen jó, kényelmes helyet bizto
sít mind a gyógyszerésznek, mind a technikusnak, 
A mérleg, a méregszekrény jól elhelyezhető, Az l,, 
2., 3, számú korongok kézzel jól elérhetők, 40-
50 cm távolságra a gyógyszerésztől A-technikus 
részére az asztalfelület mintegy 1 m•, a gyógy
szerészé 0,5 m 2 ,, A munkaasztal nagyfokú szel
deltsége a tára alsó részeinek kihasználhatóságát 
biztosítja, Bőséges hely kínálkozik a tiszta és a 
használt edények, az üvegek és munkaeszközös 
fiókok számára, A korongok elhelyezésére az 4 
számú ábrán kétféle variációt tüntettem fel. Az 
egy k variáció szerint 2 db arabs 4-es számmal 
jelzett korong elhagyható, és a tára a szaggatott 
vonal mellett csökkenthető,, Az újszerű forma; a 
jó elhelyezési lehetőség igen csábító volt arra, 
hogy ezt a tervet valósítsuk meg,, Hibája volt 
azonban az, hogy alakja miatt a helyiség egyes 

b 

BO 
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70 

d 

50 

70 

• 

területeinek kihasználása még mindig nem volt 
tökéletes, - végleges elrendezése után egyes ré
szeken a tára és a falmenti állvány között keskeny 
hely maradt a közlekedésre, A 2, számú korongot 
hárman használták volna, ami még mindig túlzott 
igénybevételt jelent 

3, Itt egyszerűbb formából indultunk ki Előnye 
az előző tervvel szemben, hogy jobban elhelyez
hető a megadott területen, Ugyanott négy 
gyógyszerészi és négy technikusi asztalt le
het felállítani., A korongokkihasználása egyenletes, 
mert minden korongot egyenlően két-két gyógy
szerész használ.. A mérleg, a méregszekrén,y, a 
korongok, a vízvezeték, mind kézalatt vannak, a 
használható asztalfelület kb, olyan mint az előző 
tervben,, Az 1-és 2-keresztes szekrényt két-két 
gyógyszerész használja. A tömörebb forma miatt 
a tára alsó része nem vehető igénybe olyan mér
tékben, mint az előző megoldásnál, de a szükség
letet kielégíti 

60 

d. 

30-

, ___________ , ___ , ______ ___, 

4. ábra. A 703-·as gyógyszertár magisztrális munkaasztalának II„ terve. 

a-vízcsap; b ·-ajtó; e-pillér;· d-polc;· gy-·gyógyszerész munkahelye; m-1nérleg; t - technikus 1nunkahelye. 
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5 ábra A 703-·as gyógyszertár magisztrális 1nunka.asztalának III teJ"ve 
a) alaprafz a -tfr:csap b-impleál6 asztal; e-pillér; d- polc; gy-gyó,qyszer€8z1nunkc(lielye 

'munkahelye I, II é8 111 forgó korongos állvány, - b) távla# -1;ázrafz 
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A magisztrális munkaasztal fent ismertetett 
harmadik tervét az 5. ábrán mutatom be; a) alatt 
a munkaasztalnak és közvetlen környezetének 
alaprajzát, b) alatt a munkaasztal távlati képét 
szen1léltető 'ráz1ajzát A 3, szán1ú munkaa.sztal 
beállitá,sa mellett" a gyógyszerkészítő berendezése 
a következő: az officina felé eső falra kerül a jég
szekrény, a kirakati oldaltól elindulva, utána az 
1- és 2-keresztes szekrén,y, a kábítószekrény, a 
kiadónyílás, majd a felül nyitott polcos és alul 
szekrényes állvány következik mirrtegy 2,5 m 
hosszúságban (kb, l m polc) .. Az ezzel szemben 
levő falon 5 m hosszú nyitott polc mintegy 30 m 
polcfelülettel. Az impleálóasztal a két tároló pil
lér között van, formája a közlekedés miatt vál
tozó, középen 50 cm-re keskenyedik le. A munka
asztal körül mindenütt 90 cm közlekedő van, ki· 
véve a 60 cm széles pillér melletti részt, ahol 
50 cm-re szűkül A gyógyszerészek a munka
asztalba süllyesztett munkahelyen dolgoznak, 
a technilmsok pedig az asztal levágott sarkainál, 
és így a tára körüli közlekedést egyik sem zavarja 

A további berendezés részletes ismertetésétől el
tekirrtettem, mivel különleges probléma nem me
rült fol. A laboratórium, a gyógyszerkészítővel 
közös légtérrel, a félemeleten van. Az utca felőli 
részben üvegfallal elzárva, a közös légtértől külön 
szellőzővel, építettül< be a gáztűzhelyet A labora
tórium többi felszerelése alul szekrényes labmáló 
asztalból, eszköztá10ló-szekrényből és ,izsgáló
asztalból áll. 

Az officina galeriáján levő 210 cm széles (külső 
széle azonosan fut a tára külső szélével) területet 
az alábbiak szerint rendeztük be A hátsó falon 
egészen a mennyezetig 60 cm mély összefüggő 
szekrénysor áll, melynek teljes hossza kb 15 m. 
A kmlát mellett annak magasságában mintegy 
15 m hosszúságban 50 cm mély szekrények készül
nek. Ezeket a szekrényeket kötszerek, gyógyá
szati segédeszközök, esetleg papírárn és drogok 
részére rendezzük be A raktár területe, a liftet 
és lépcsőt leszámítva 32 m'. Ez elegendő akkm, 
ha az állványokat nemcsak a falak mentén helyez
zük cl, hanem a helyiségben keresztirányban is 
készítünk két oldalról használható szekrényeket 

A pincében „égvényes" raktár van külön szellő
zővel, területe 6 n12, az ásványvíz-raktár 15 m2, 
a gyógyszer-raktár 17 m2 , a kenőcs-raktár 18 m', 
az üveg1aktár 10 ni2 , a mosogató 15 in2 . Az etázs
fűtés kazánját és a szémaktárat 24 m2 területre 
építik be, A pincében az átvételi helyre 10 m2-t 
biztosítottunk: innen a liftig húzódó közlekedő és 
előtér 24 m'. 

Megjegyzem, hogy a 703-as gyógyszertána ké
szített terv nem tekirrthető olyannak, mint amelyet 
kötelezően és minden változtatás nélkül meg fo
gunk valósítani De mint kísérleti műszaki anya
got foltétlenül érdemesnek tartottam a részletes 
ismertetésre. Ez a közlemény nyilván tanulságul 
is szolgál, hogy mekkora gonddal és folelősségér
zettel, milyen gazdasági számbavétellel jutunk az 
igazi, a valóban 111eg,ralósítható korszerű és reális 
ter'F birtokába Tam,Zságu] szántam ezt a kísérleti 

felvázolást arra b azéit is, hogy ennek alapján meg
induljón a vita az új gyógy~zertárnk létesitéséről és 
a régiek korszerűsítéséről. Ugy hiszem, hogy ezt a 
műszaki rajzokkal alátámasztott dolgozatot kartár
saim talán alkalmasnak b méltónak találják az 
országos vita kibontakozásá1 a 

KISEBB GYÓGYSZERTÁRAK FELÚJÍTÁSA 

A 703-as gyógyszertár tervezése mellett érdekes 
tanulságokát meríthetünk a kisebb gyógyszer
tárak tervezéséből is. A továbbiakban néhány 
kisebb gyógyszertár helyreállitási munkáival fog
lalkozunk. 

A 905-ös gyógysze> tár fehér festett bútorai a 
harnok folyamán erősen megsérültek. A gyógyszer
tár a Nagyvárad tér közelében tekirrtélyes forgal
mat bonyolít le. Elrendezése igen rossz volt 
Az officinában elavult magisztrális tára mellett 
ideiglenes leválasztással dolgoztak A mintegy 
3,5 m hosszú tárán 3 mérleget kellett elhelyezni. 
A technikusok részére természetesen itt 1nár nem 
jutott hely, Növelte a nehézségeket, hogy a labo
rató1iun1ba át1nenni a specialitás-tára 1nögött le
hetett, ahol állandóan két gyógyszerész dolgozott .. 
A magisztrális tárától 10--1.5 rnétene dolgoztak a 
technikusok. 

A laboratóriun1ban összezsúfültan egyszerre néha 
6~7 személy is tartózkodott. A régi beosztásból, 
figyelembevéve a lehetőségeket, csupán az irndát 
és a pincét lehetett kisebb tatarnzással áhenni, 
Az iroda egyúttal gyógyszenaktárnzásra is szolgál, 
amit a szűk hely miatt továbbra is fenn kellett 
tartani 

A _g,yógysze1tá1 vezetőjével alaposan n1egbe
széltük a lehetőségeket Úgyszólván az egész 
kollektíva közösen hozta létre a meg,ralósításra 
kerülő tervet, Ki kell emelnem, hogy az igen jól 
összehangolt kollektíva nemcsak a tervezést, ha
ne111 a kivitelezést is elősegítette. A gyóg_yszertá1 
az átalakítás alatt is működött Volt idő, amikor 
a gyógyszer.tár egyik részlege az udvarorí dolgozott 
Nehéz idők voltak ezek, de a dolgozók vállalták, 
n1ert valan1e11nyien 1naguké11al.r érezték a gyógy
szertárat,, és n1a nen1 kis 1negelégedéssel élvezik 
n1unkájuk gyün1ölcsét) a szép és rnodern, jó munk:a
körülményeket biztosító gyógyszertárat. A gyógy
szertár korszerűsítésének három alapvető köve
telménye volt: l. Az officinában új magisztrális 
ülőtárát létes)teni a régi helyett és azt áthelyezni 
a labmatórium közelébe. 2 .. A specialitás tárán 
kisebb célszerű módosításokat végezni. 3 .. A labo
ratóriun1ban galériát építeni 

Az officinai tára megoldása csak akkor lehet 
eredmén,yes, ha a 1e11delkezésünkre álló tára 
hosszát és területét megnagyobbítjuk. Hogyan 
lehet ezt elérni 1 Minél kanyargósabban vezetjük 
a tára vonalát, annál hosszabb utat teszünk meg 
és annál nagyobb területen haladunk keresztül. 
A régi, n1ii1tegy 3 1n hosszú egyenes tára volt 
A tárának mil3rell hos~zúna.k kell lennie, ha két 
állandó gyógyszerészi, a csúcsforgalmi időben egy 
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ki8egítő gyógyszeiészi, egy technilrnsi helyet aka
runk mellette elhelyezni. Egy gyógyszerésznek kb 
1'5-2 m a helyszükséglete, a kisegítő gyógyszeré
szé 1 m, a technil{usé 1111, összesen minteg;y 6 in 
Ez a távolság a 1égll1ek majdne1n kétszerese 
A következő megoldást választottuk (6 ábra) 
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6. ábra _,1 905··Ö8 gyógy.~ze1trh 1nagi8ztráli-s 1nunkaasztalának 
alaprajza 

a-polc, b-fo1gó ko1"0ngos állvány, e-szék, d- gyógy
szeré8z niU·nkahelye; e - techniku-s n1unkahelye /-hátsó régi 

állvány g~· + és t-es szeiek .szekrénye. 

A bevágások 90 X 90 cm-esek A két bevágás a 
gyógyszerészek helyét mutatja, a részükre hasz
nálható tára h.ossza vele szen1ben 90 cn1 és két
oldalt legalább 45-45 cm., összesen 180 cm.Atech
nilrns és a kisegítő tára hossza 90-90 cm. A tára 
n1unká1a használható hossza 5400111. Va111nég ezen
k:ívül2 X 45cn1-es rész, a1nit t.árolásraállítottunk be 
Tehát a 3,90 m hosszú területen 6.3 m hosszú 
munkaasztalt tudunk elhelyezni. Most az a kérdés, 
mit kellett ennek ellenében feláldoznunk? A kö
zönség területéből 90 cm széles és 390 cm hosszú
ságú sávot vettünk el, ez 3,5 m 2 .. A tárán elhelyez
tünk 1 db 70 em átmérőjií ko1ongot 8 m polc
felülettel, 2 db 55 cm-es forgókorongot 2 X 6,5 m 

7 ábta A_ 905-ös gyóg,11szertá1· niagisztrális 1nunkaasztalának 
ré.szlete (fénY_kép). 
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polcfolületteL Ezenkívül félköi -alakban polcozott ! 
állvánnyal láttuk el. Amellett, hogy a gyógyszeré- l, 
szek közösen használják a középsii korongot, egy
egy gyógyszerész kb.. 19 m polcfelületet kénye!- l 
mesen kézzel elér.. A fal mellett meghagyott régi l 
állványzat bőven biztosítja a még hiányzó rakfelü
letet és a drogok elhelyezését a fiókokban. A tára alsó i 
részében van hely a tiszta és használt edényeknek 
a munkaeszközök részére pedig fióksor szolgál' 

A specialitás-tárát a helyi forgalom és a hely
színen inár előbb kialakult g3rako1lat szerint úgy 
oldottuk n1eg, hog:y két egyinástól független, és ,. 
azonos gyógyszerekkel ellátott speeialitás-tá1át l 
állítottunk feL Elől 25-30 cm magas konzol van, 
amely nem teszi ot1on1bá·yá és túlságosa11 n1agassá 
a tárát. A konzol felső részén átlátszó üvegtáblák 
vannak kiadó-nvilásokkal. Említésre méltó az 1 
ebben a gyógysz~rtár ban önálló kezdeményezéssel 
már előbb kialakított 1:1éretií konzolra helyezhetií l 
8 c111 széles, 10 cm inagas,. 21 cin n1é]y angol \~ 
fiókocska specialitások részére. Alabo1atóriun1n1al -~ 
közös légténel készült galéria a gyakorlatban jó ., ·-g 
megoldásnak bizonyult A jó szellőzést sikerült $ 
biztosítani. A galérián kapott helyet a öltözöfülke 0 
és az öltöző-szekrények, a vizsgálóasztal, a drogo- ~ 
kat raktározó szekrény, egy hosszú asztal, inelyet ~ 
cson1agolás1a és ad1ninisztrációs i11unká1a is hasz- ,,,,,r.:~.; 
i1ál11ak, eze11k:ívül anyagtárolásra alkalmas szek-
rények (8 ábra) ~ 
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S ríb1a A 90') .. ö'J gl)Óijlj'JZe1·tár r111.lériájánu.k alap1a:iza f 
J-gyógy'lzer8zekrény, 2-1nosdO 3-vizsyáló; 4,12-U·'J(,gy- J 

'Jze1 szekrény 5 - asztal G - öUöző nekrény }! 

A laborntóliumot meghagytuk iégi formájában, ~ 
itt 111int eddig, n1agisztráJis g,yógyszera11yagokat i~ ~ 

- ta1tl1nk .A 111osogatóban alkalmazott csepcgteto ~~ 
állványt r1éhá11y gyógyszertárba n1ár be,-ezettük, ~0 

de általánosa11 inég r1en1 isn1e1t, azért a 9. áb1á11 -~ 
(fényképen) bemutatjuk. . , ~.· 

Az üvegeket a lecsurgatóba forgatva a kicsu1 go Ti dz visszafolyik a mosogatókagylóba Igen eg) - , 
~~~~~al~l bevált, és kevés költséggel bárhol alka!- i 

, A f9!0b9-esülghyótgY.s
1
ze·1 tá1 be1~11dEezéséknek: r1;egn1,~1:- \f 

tese e ecs· e et en J1ye1eseg. n11t: ·a, gsugyst..'-.... "f. 
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9 á/J1a J?t;8zlet n 905-ö1:1 g'}Ógyaze1tá1 lahorató1iu11iából a 1noso
gatóval és a kicsurgató állvánnyal 

tárnak a berendezése neoemJJÚ'e stílusa inellett is 
n1odern A bútorzat ol:ya11 súlyosan 111egsérült, 
hogy nem is reméltük, hogy helyre lehet állítani 
Központunk javító részlegének két lelkes asztalosa, 
Sipos Márton és Balogh József vállalták, llogy 
a bútmokat kijavítják A munka olyam kitünően 
sikerült, hogy bátran állíthatjuk, ez jelenleg 
Budapest legszebben berendezett gyógyszertára 
A helyrnállításkm gondosan vigyáztunk rá, hogy 
a g:yóg:yszertá1 a1culatát ne rontsuk el Az eddigi 
ízléstelenül felrakott válaszfal helyérn a stílusnak 
jobban megfelelőt helyeztünk átlátszó üveggel 
Nag:yon sajnáltuk, hog:y a válaszfal ke1eté11ek 
foglalatát a bútor-stílusnak jobban megfelelő 
faragott kiútelben nem tudtuk elkészíteni, de 
reméljük, hogy ezt a jövőben pótolni tudjuk 

A táraasztal belső 1észén néhány feleslegessé 
váló fiók eltávolításinal ülő-álló tárát létesítet
tünk Az ülő-álló tára lényege, hogy a tára 95 em 
n1agasJ vag,yis egyenlő az álló tára n1agasságá:val 
A beülő részen (a tárában) a földtől számítva 20 em
e::; dobogó van Itt 111agasított széken normál 
ülőhelyzetet kapunk Ennek a megoldásnak az az 
előnye, hogy mellette ülve és állva. is lehet dol
gozni. 

Megváltoztattuk a mérleg helyét, mert a hagyo
mányos mérleg elhelyezés a leválasztott tá1ánál 
sok hátránnyal já1 A gyógyszerészek mérlegeiket 
hagyományosan úgy állítják fel, hogy az velük 
sze1nben a tárá,--al párhuzamos. Ezzel a ,)eválasz-

tás" felületéből mintegy 60 cm hosszú és 40 em 
magas felületet takarnak el. A tára asztalfelületé
ből is jelentős iészt taka1 A leválasztással kor
szerűsített 3 n1 hosszú inagisztrális tárán ell1e
lyezett 2 mérleg 120 cm hosszan takarja el a polc
felületet A mérlegeket általában úgy szerelik fel, 
hogy azok mintegy 3 egyenlií részre osztják a 
válaszfal polcozatát, és ezzel még jobban csökken
tik azok használhatóságát A mérlegeket a levá
lasztással kmszerüsített tá1án helyesen akko1 
helyeztük el, ha azokat a két végére tesszük és 
oldalra fmdítjuk Az oldalt fo1dítással a médeg 
egyrésze, inintegy 2.0 cm lelóg a táráról, ezért 
mintegy 20 x 20 cm-es alátámasztó-lapot kell ké
szíteni. A 909-es gyógyszertár tá1ájára felszerelt kis 
lap és az oldalra fordított mérleg a gyakorlatban 
jól bevált 

A 909-eR g~yógyszertárnak \Tan a legszerencsé
sebb galéria-megoldása gyakorlati és esztétikai 
szempontból. 

Aiánylag iossz területi adottság mellett sikern
sen oldották meg ennek a gyógyszeitárnak az el
helyezését. A keskeny utcai front-ró! (kb 5 m) 
hosszan hátranyúló helyiség mintegy 10 m, alatta 
pincével, hátul csatlakozó mosogatónak alkalmas 
helyiséggel.. Érden1es tanul111ányozni a gyóg;ysze1-
tá1 sikeres elhelyezését a megadott területen, 
ezé1t a gyógyszertár alaprajzát a 10 áb1án bemu
tato111. 

A 907-es gyógy1zertá1 neoharnkk stílusú szép 
bútora is inegsérült„ .Az újjáépítés során a tárát 
kibővítjük, mert az Üllői úton épülő 10 OOO lakás 
a gyógyszeitár forgalmát biztosan növelni fogja. 
Felhasználtuk ezt az alkalmat ana, hogy az 
ízléstelen és otro111ba válaszfalat a táráról eltá
volítsuk Kísérletet teszünk ana, hogy a korszerű
sítéshez szükséges válaszfalat a magisztrális-tárá-
11ál és a k:onzolt a specialitás-táránál a bút-or stí
lusának megfelelően, az alkalmazott díszítő-ele
mek felhasználásával készítsük eL A konzol és a 
leválasztó-fal külső keiete faragott oszlopokkal 
készül, a fölső perem pedig hasonló lesz a gyógy
szertár bútorának felső pereméhez. A teás-fiókok 
számát 30-32-ie szorítjuk le A gyógyszertár át
építésénél a tára megoldásárn egyébként a meg
szokott és isn1crt n1ódszcreket alkal111azzuk, ezelr
ről beszán1olni nen1 é1de1nes. 

Az 1409-es gyógyszertár a Bosnyák térnn súlyos 
sérüléseket szemedett. A gyógyszei tárban elsőnek 
valósítottuk meg az ülő specialitás-tárát. Az itt 
alkalmazott ülő speeialitás-tára a 703-as gyógy
szertár te1 'rében isn1e1 tetettől lén:yegesen eltér111ind 
kapacitásban mind feladatában. Az itt alkamazot'G 
tára valójában kíséiletnek számít.. A gyógysze1-
tár forgalma az átlagos pesti gyógysze1tá1é 
Az officinában egyidőben két) esetleg há1on1 
gyógysze1ész dolgozik két teehnikussal, egy pénz
tárossal. Az officinában a n1eglevő eg.yenes tára 
mellett L-alakú tárát készítettünk, követve a 
meglevő hátsó állványzatot. A tára kiképzésénél is 
felhasználtuk a régi tárákat A hosszúkás alap
rajzú officü1a sok i1ehézséget okozott a tára 
beosztásával kapcsolatosan, és 'égül sem sikerült 
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n - officina é& laboratór·iuni b - ga'lériu 

lO űbra. A 909··es (!IJÓgyszertár alaprajza. 
1 ---·feljárat a galériára; II - feljárat a niosogatóhoz III -- lejárut a púuébe 
1 - tá1n asztal; 2 - beépitett állványza.t; 3 - tár·a állványzat; 5 - niagn6irott 
szék; 6 -~virágállvány 7 - rnosdó; 8- szék, 9-1.róasztal; 11 -asztal állvány· 
zattal 12- laboratóriuin-asztal 13 - állványzat 14 - beépített szekr·ény 1 J 
asztal 16-rnosoga.tó-asztal; 17-1nosogató· 18- gáz·melegítő ta.rtály· }9-·0c!.zfa.l 

20 - ediny-szelcrény 21 -állvány. 
,_„,_. 

minden követelménynek megfelelő megoldást ta· OOt 
lálni. Ug;yanis azt szerettül{ volna, ha a k:ézieladás 

9
1
0 

és a gyógyszer kiadó a magisztrális- és a specialitás- 1 

tára közé kerülhetett volna. Ennek megvalósítása -~ 

nem sikerült, mert ebben az esetben elveszett volna ~----4~\--~--~·----___jÜ ol 
eg,y technikus részére alkalmas munka.I1ely. 1 >-<§>--~ „ 
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A gyógyszertár régi bútmának teljes át- " „ , 1 

alakításáról anyagi fedezet hiányábar1 nem lehe- } -~~0 : : ! 
tett szó, de a befektetett összeggel nyert előnyök 
abban az esetben sem nyújthattak volna lényegesen 
többet, A n1agisztrális rész csak a n1eglevő hosszú 
egyenes tárára kerülhetett, amely mögött az 
állványzat is megfelelő. A leválasztó-fal magas· 
ságát 80 Clll·Ie méreteztük Ez a magasság a meg· 
valósítás után megfelelően illeszkedett bele az 
eredeti gyógyszertári képbe A tára közepén ki· 
domborodó díszítés helyére tettük a forgó kornn· 
got, amelytől jobbra és baha egy-egy gyógyszerészi 
ülő-álló tárát rendeztünk be. A gyógyszertárban 
talált kisebb, mintegy 120 cm-es tárát kézieladási 
tárának jelöltük ki. A tervezésnél a tárák elhe
lyezésére rajzszeri:nti (11 ábra) két vázlat volt 
lehetséges. 
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A specialitás-tára kialakítása nem volt vitás, erre 
csak az újonnan épített rész az L-betű rövidebb 
szára látszott alkalmasnak. 

Az itt tervezett specialitás-tára a következő: a 
g~yógyszerész részére 90 X 90 cm-es beülő rész 
szolgál.. Elől a közönségtől 30 cm-es asztallap 
választja el, amelyen átlátszó üveg van kiadó
nyilással. A tára magassága ülő- vagy álló-tárá
nak egyaránt megfelelő. A tára lapja feletti részen 
80 cm magas, redőnnyel zárható szekrén_y ·van, 
ezen kétoldalt két-két forgó kmong., A forgó koron
gokon összesen 160 db 15 X 20 cm szegletes fiók
nak megfelelő nagyságú, de kföcikk alakú fiókot 
lehet elhelyezni. Általában kétféle kisebb terje
delmű specialitás for el egy-egy ilyen fiókban. 
Az asztallap alatt nyitott polcos rész van, igen 
nagy rakodó felülettel A gyógyszerész mellett 
kétoldalt húzódó egy-egy rész hosszúsága 120 cm, 
85 cm magas és 60 cm mély., Nagyobb terjedelmű 
specialitások: kerülnek erre a helyre, valan1int 
ásván~y-„FÍZ és kötszer is. Lén~Tegébe111nég .nem dőlt 

el, hogy az alsó ré.szt '." gyakmlatban hogyan t.ud
juk jól kihasználni. Eppen ezért ezt a területet 
pillanatnyilag olyannak alakítottuk ki, hogy azt 
többféle célra alkalmazhassuk.. Magának a tárá
nak formája újszerű és tetszetős. A tára n1ögötti 
állványzatot természetesen specialitások tárolá
sára ·vesszük igénybe. 

Összefoglalva az elmondottakat levonhatjuk a 
tanulságot, hogy az ellenfonadalom súlyos pusztí
tása után: inint általában az ország \ralamenn:yi 
területén, tisztultabb és jobb formák jelentkez
nek a gyógyszerészi gyakmlatban is .. A hálózat 
dolgozóinak és vezetőségének együttes áldozatos 
munkája nem ·volt eredmén:;rtelen„ Az újonnan 
átépített gyógyszertárak komoly fejlődést jelen
tenek a kmszerű gyógyszertár kialakításában, 
bizonyítékul ana is, hogy Központunk lépést kíván 
t.3,rtani a kor ~övetel1nényei\rel. 

(Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központjának 
Gyógyszerészcti Osztálya, Budapest, V.., Zrinyi u, .3.) 

A HUMINSAVAK ÉS SZÁRMAZÉKAIK A GYÓGYÁSZATBAN 
DR BÉRES TIBOR 

Az orvosi irodalo1nban eddig rendszeresen ne1n 
foglalkoztak a huminsavakkaL Adatok azonban 
találhatók ana vonatkozólag, hogy a huminsavak 
nen1csak növényi, hanen1 állati szervezetben is je
lentős hatásokat fojtenek ki. 

S ch mi e d [l] a huminsavak H vitaminhoz 
hasonló tulajdonságairól számol be, 

A legutóbbi években a szalicil-készítmények 
hialuronidázt gátló hatásával foglalkozó kutatók 
megállapították, hogy ezt a gátló hatást nem a 
tiszta szalicilátok adják, hanem ennek bomiás
termékei Így jutottak el a szalicilátokból nyert 
ú11 szintetilrus hu1ninsa·vakhoz F o r r est és 
munkatársai [2], akik kimutatták, hogy ezeknek a 
szintetikus szalicil-hu1ninsavakna~ erős hialuroni
dázt gátló hatásuk van De ugyanilyen erős a ta
laj- és tőzeghuminsavalmak is ez a tulajdonsága, 

Ugyancsak az utóbbi évek irodalmában talá
lunk utalásokat a huminsavak kiterjedtebb gyó
gyászati alkal111azására is„ A hu111insa•ras kalciu1not 
- például - mint savtompítót alkalmazták 
gyomorsav-túltengés és gyomorfokóly gyógykeze
lésére.. Hatását ioncserélő tulajdonságával ma
gyarázzák [3, 4] 

A humin-, illetve fulvósavakkal kapcsolatban 
munkatársaimmal [19-23] széleskfü ű kutató mun
kát folytatunk, kémiai, élettani és gyógyászati 
vo11atkozásban, és ezek eredn1ényeiről 111ost 111ár 
részletesebben beszámolhatunk. Eredményeink 
közlése előtt azonban szükségesnek tartom ebben 
a közlen1é11yben röviden összefoglalni és is1ner
tetni ezt a kérdést, mert a tárgy elhanyagolt volta 
miatt még a részletes szerves- és, gyóg,yszerészi
kérniai, vala111int g,yógyászati h:ézikönyvek sem 
tárgyalják a humin- és fulvósavakat 

_,_!\. hllmil1an,yagokkal az a.grokémikt~sok és agro-

biológusok, továbbá a tüzclőanyag-k:émilrusok füg
lalkoznak 

A biogén szerves vegyületek: - a fehérjék, szén
hidrátok és zsírok - hármas 11agy csopo1tjá11 
kívül, még eg,y nagy szerves vegyület csoportot 
épít a tern1észet: a hun1usz anyagait, a hu1nin 
vegyületeket. 

De an1íg a szénhidrátok: fehérjék és a zs.írok az 
élő sejthez kötődnek, a sejt elhalásával bámulatos 
gyorsan elpusztulnak, addig a humin vegyületek
ben a tern1észet a szerves veg:yületek:et n1integy 
konzerválja, tartósítja: így a Rzerves an:yag az 
élő világi elsősorban a J1övé1i:y·világ számára to
vábbra is felhasználható marad 

A hun1usZ szerves a1i:yagai, a hun1ü1vegyületek, 
gyűjtőfogalmat jelentenek Az agrobiológusok a 
humusz fogalma alatt a talajba kerülő minden 
postniottalis szerv-cs anyagot értenek - akár -Úö
vén:yi, akár állati eredetű. Minden JJostmortalis 
szerycs anyag a talajban sajátságos, ina még lsn1e
rntlen reakciók sorozatán megy keresztül.. Ezek 
első lépése a biokatalizátmok által végzett oxidatív 
lebontás, majd a bomlásk01 keletkezett termékek 
polimerizálódása, illetőleg kondepzációja nagyobb 
molekula-súiyú vegyüietekké. Igy jönnek létre 
ezek a sötét színű, lúgokban oldódó humin-jellegű 
vegyületek. 

A tőzegesedés, a barna és fekete kőszén-kép
ződés lényegében hasonló humifiká.ciós fol~ya1natot 
jelent geológiai vonatkozásban I(én1iai vonat
kozásban pedig a kismolekulasúlyú, kezdeti fokon 
álló humirwegyületek további polimerizálódását, 
továbbá a karboxil csoportok anhidriddé ala
kulását jelenti, ami a molekulasúiy növekedé
sével és az oldhatóság csökkenésével jár együtt. 
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