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évvel ezell-5tt \Teszprén1 "n1egyében 46 g;yógyszer
tá1 \rolt, s azóta kilenc új gyógyszertárat i1yitot
tak meg A megye gyógyszertárainak feladatát 
nagyban befolyásolta a legutóbbi időben a mező
gazdaságban történt forradalmi átalakulás A 
gyógyszertárak az Uj k:lvánalmaknak is mindenben 
megfelelnek A gyógyszertárak dolgozói döntő 

többségben aktív társadalmi munkát végeznek 
lakóhelyeiken, és ezzel hozzájárulnak a szocialista 
társadalom építéséhez Jelentős a közreműködésük 
a Hazafias Népfront politikai akcióll1alc szervezé"· 
sében s a községfejlesztés munkájában A gyógy
szerészek évr·ől-évre jelentős számban vesznek 
részt mind politikai, mind a szakmai továbbkép
zésben, hogy minél tökéletesebben láthassák el 
feladataikat. 

ZALA MEGYE. A megye területén a gyógy
szertárak fejlesztése érdekében kifejtett mmlka 
eredményeit szemléltetőn lemérhetjük, ha tudjuk, 
hogy 1950-ben 31 gyógyszertárból csak 17-ben 
volt villanyvilágítás, ezzel szemben 1960-ban már 
csak egy gyógyszertárban nincs .. Jelentős eredmé-

nyeket értek el a f81usi gyógyszertárak moderni
zálásában is: a megyében csak két gyógyszertár
ban i1incs még vízvezeték és háro1n falusi gyógy
szerész-lakáshoz ne1n tartozik fürdőszoba 

A gyógyszertárak felújításakor figyelemmel van
nak a bútorzat és berendezés eredeti stílusára is 
Így a zalaszentgróti gótikus) és a zalalövői empire 
stílusú berendezéseket a korszerűsítés után is 
változatlan formában őrizték meg 

* 
Áttekintve nagyvonalakban az ország egyes 

megyéinek eredményeit megállapíthatjuk, hogy 
az elmúlt 10 év gyógyszerészetünk számára nagy 
fejlődést jelentett. A gyógyszertárak korszerűsíté
sével országszerte megfelelő alapot teremtettek a, 
jó gyógyszerellátás biztosítására. Gyógyszerészeink 
lelkes és hivatástudattal teli munkája biztosítéka 
annak, hogy az eddig elért eredmények a további 
fejlődés kiinduló pontjai lesznek. 

Összeállította: Dr Kovács László 

A FŐVÁROSI TANÁCS GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJÁNAK 
1959. ÉVI MŰKÖDÉSE 
BARNA ISTVÁN igazgató 

Gyógyszertári Központunk életének egyik jelen
tős eseménye, hogy az egészségügyi miniszter és 
az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeté
nek fötitkára együttes döntése alapján az egész
ségügyi ellátás terén 1959 évben elért eredmé
nyekért a, „Kiváló Gyógyszertári Központ" címet 
elnyertük Bizonyára érdeklődésre tart számot, ha 
központunk múlt évi mmrkáját röviden össze
foglalva ismertetem. 

Az 1959-es év eredményekben gazdag esztendő 
volt. Dolgozóinkra ebben az évben is nem kisebb 
feladat hárult, mint a,z ország fövárosának gyógy
szerellátása. Ennek a feladatna,k - nem egyszer 
mostoha körülmények között is - de mindig 
eleget tettünk A jólvégzett munka tndata tölt 
el bennünket és megállapíthatjuk : - anélkül, 
hogy az önelégültség vádjával illethetnének -
dolgozóink többsége ereje javát adta és helytállt 
azon a munkaterületen, ahová ·államunk őt állí
totta 

Az elmúlt év legfontosabb szakmai feladatának 
tekintettük az Addendum és a Formulae N arma
fos 1 V. zökkenőmentes bevezetését a gyógyszer
tári gyakorlatba Idejében kiszállítottuk az új 
készítmények előállításához szükséges anyagokat, 
és a két szakkönyv an~yagának: megismerésére 17 
alkalommal továbbképző előadásokat rendeztünk, 
melyen gyógyszerészeink több mint 80 százaléka 
részt vett A szakfelügyelők és a szakelőadók ki
szállásaik alkalmával ezen a táron a.lapos i1evelő 
munkát végeztak Igen sok problémáY&I találkoz
tak, miért is a no;•ember hónapban megtartott 
gyógyszertárv-ezetői szakmai t~nácskozáso11 rész
letesen ismertattük az addig felmerült p10blémá-

kat, azok magyarázatát és helyes megoldását. 
Eredményképpen megállapíthatjuk, hogy gyógy
szertárainkban a két új szakkönyv előírásainak 
megfelelően dolgoznak. A gyógyszer készítéssel pár
huzamosan tovább javult az év folyamán a gyógy
szerek kiszerelése is, a gyógyszer expedició m_a 
már teljesen szakszerű és higiérúkus. 

Sokat javult az év folyamán a gyógyszertárak 
reagens szekrényének állapota,, ami elősegíti az 
azonossági vizsgálatok pontosabb elvégzését Javult 
továbbá a gyógyszertári szakadminisztráció is: 
jogszabálygyűjtemény, törzskönyvi nyilvántartá
sok, laborációs könyvek, kábítószer nyilvántartá
sok naprakész állapotban való vezetése 

A szakmai lúányosságok minimumra való csök
kentése érdekében a gyógyszertárvizsgálatok szá
mát a Szakfelügyeleti Osztályon 13 százalékkal, 
a Gyógyszergazdálkodási Osztályon 16 százalék
kal emeltük az 1958. évihez viszonyítva. Az év 
folyamán összesen 735 szakfelügyelői és 539 gyógy
szer gazdálkodási gyógyszervizsgálatot tartottunk 
Központurlk igazgatója a Gyógyszerészeti Osztály 
egyik szakelőadójával az ehnúlt év folyamán min
den gyógyszertárban ellen5rzést tartott. Minden 
negyedévet megelőzően az osztályok által egybe
hangolt ellenőrzési terv készült. melyet úgy állí
tottunk össze, hogy a szakfelügyeleti, gyógyszer
gazdálkodási és pénzügyi eJlenőrzések lehetőleg 

havonta, egymást váltva történjenek az egyes 
gyógyszertárakban 

A gyógyszertárak pénzgazdálkodását az év folJa
mán 203 gyógyszertárban ellenőriztük A pénz
kezelés és pénzforgalom - kisebb hiányosságok
tól eltekintve - az előírásokna,k megfele!8en tör-
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té11t„ .'.\. ·Fé11yszámlázás részbeni közpo11tosításával 
és gépesítésével jelentős mértékben csökkentettük 
a g~yógyszertári adn1inisztrációt, így gyrógyszerészi 
és technikusi munkaerőt tudtunk felszabadítani. 
A központi számlázás 1959. januárjában 31 gyógy~ 
szertár 345 ezer db SzTK vényét számlázta le, 
4,2 n1illió netto :B't értékbei1. Ez az egyleti vények
nek 18,4 százaléka. December hónapban pedig 
57 gyógyszertár 1,1 millió db vénye került gépi 
úto11 Ieszán1lázásra, ami az összes vé1\yfOrgaJom 
47,4 százalékát teszi ki A jelenleg meglevő gépeink 
teljes terheléssel dolgoznak 

Az 1959. évi elismert retaxa átlag 0,12°/o, szem· 
ben az 1958 éd 0,14%-kal A levonások 80%-a 
még mindig az alaki hibás vények leszámlázásá
ból adódik 

Az 1959-es évben a szakfelügyelők és idegen 
szervek összesen: 1685 db g3róg~yszertárba.n készí
tett gyógyszert JniJ1tavételeztelc A ntlntavétele
zett gyógyszerek közül 5,1 % volt kifogásolt 
A kifogásolt gyógyszerminták százalékos aránya 
az 1958, évi 6,9 százalékkal szen1ben 26°/o javu
lást mutat a gyógyszerellátás n1ii1őségébe11 Ha a 
gyógyszertárakból mintavételezett gyógyszertári 
készítésű gyógyszerek nem megfelelő voltának okait 
keressük, akkor megállapíthatjuk, hogy a legtöbb 
hiba az osztott gyógyszerformák elkészítésénél, 
<tz egyes gyógyszeradagok dividálásánál van. Ene 
a körühnén~yre n1ár az év fülva1nán is felhívtuk 
dolgozóink figyelmét, de ezek'" hibák még ma is 
előfordulnak 

Az év folyamán Analitikai Labmatóriumunk a 
Központi Anyagraktárból i5%·kal, a Galenusi 
J,aboratóriumból pedig 88%·kal több mintát vizs
gált, mint az előző esztendőben. Fentemlített két 
részlegből származó levizsgált gyógyszerek száma 
összesen 1458. Analitikai Laboratóriumunk az év 
folyamán folyamatosan ellenőrizte bizo11yos szen1-
pontok szerint a Központi Anyagraktár ba beér· 
kező gyógyszerkülönlegességeket is. Az ellenőrzés 
1 i 550 db gyógyszerkülönlegességre terjedt ki, 15 %· 
kal többre, mint az 1958-as évben Az Országos 
Közegészségügyi Intézetnek bejelentett 96 kifogás 
esetében az OKI 58 esetben az előállítót figyel· 
meztette a gondosabb gyógyszerkészítésre, 10 
esetben forgalomból való kivonást rendelt el, 7 
esetben pedig a Központi Raktár készleteit ki· 
cseréltette a gyártó vállalattal 

Gyógyszertárainkban több üzemidő módosítást 
hajtottunk végre, 1észben a kerületi tanácsok 
egészségüg:yi osztályai kérésére, részben a tataro
zás vagy átalakítás miatt hosszabb időre bezárt 
gyógyszertárak környékén keletkező igények miatt 
A nyári szabadságok lebonyolítása érdekében ösz· 
szesen 61 gyógyszertárat voltunk kénytelenek be· 
zárni, májustól szeptemberig terjedő időszakban, 
átlagosan 18 munkanapra 

Az oktatási és továbbképzési munkával kapcso· 
latban az 1959-es é> legnagyobb eredménye, hogy 
végre biztosítani tudtuk a VIII Kiss József utca 
8. sz. alatti helyiségek megszerzésével és beállí· 
tásával az oktatás és továbbképzés lebonyolításá· 
nak tárgyi feltételeit. Az elért eredmény értéke· 
lésénél figyelembe kell ' enni, hogy évek óta nem 
állt megfelelő helyiség rendelkezésre .. ;, helyiségek 

A.z 1405-ö8 gyógysze1tár offic1-na 1é8zletl 

"'i 712-es gyógyszertár laboratóriurn részlete 

beállításával á ko1sze1ű követelménveknek min
den tekintetben megfelelő, 50 személyes tantermet 
létesítettünk, amely a bútorok kicserélésével 200 
személyt befogadó előadóteremmé is átalakítható 
A helyiségekben minta· és eszközgyűjteményt léte· 
sítettünl{, ami a technikusok és drogisták szem
léltető oktatását teszi lehető• é .. Az épület alag· 
sorában 20 személyes laboratórium felszerelése 
van folyamatban, ahol a technikusképző tanfolya· 
mok gyakorlati oktatását khánjuk biztosítani 
Fentieken khül létesítettünk a kultúrigényeknek 
minden tekintetben megfelelő klubszobát, ahol do!· 
gozóink szakkön) veket és több különböző kül· 
földi szaklapot is tanulmányozhatnak, vag:y a 
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helyiséget szórakozásra használhatják Fenti léte
sítményekkel régóta fennálló hiányt pótoltunk 

_._!\_gyógyszerészek csoportos, konf8renciás továb-· 
képzése keretén belül „Biológiai és élettani alap
is1neretck'1 témakörbe11 összesen 108 ko1Uere.nciát 
tartottunk Magasabb szintű egyéni továbbképzé
se11 28 gyóg}; szerészünk ·yett részt, és ugya11ennyi 
g;yógyszerész végezte el a gyógynövé11yisme1eti 
továbbképző tanfolyamot is. A tmábbképzésen 
részt •.Tett szen1élyek beszán10Jta,k továbbképzésük 
anyagából 

A g3: ógyszerisn1ertető aktíva ta11fOlyamon nyolc 
gyógyszerészünk vizsgázott Je, i1:yolc szakJelüg-y·e
lőnk vett részt szakfelüg,yeldi továbbképzése11 és 
16 g\'Ögvszerészünk vizsgázot az Eo-észséo-ü YVi 

l\'linis"zté1\lu11 által sze1 vezett szal{vezeÍőképz
0

Ő fc~n
fülyan1on 

.C~yóg·yszcrészeink kezden1ényezésére az é·i;;· folj; a
mán tudo1nán;yos és szakn1apolitikai elöadássoro
zatot indítottunk. Célunk az \'olt, hogy biztosítsuk 
tudomán·yos és szakn1apolitikai kérdésekben ez 
úton is a továbbképzés és fejlódés lehetőségét. 
továbbá, hogy alkalmat adjunk dolgozóink által 
kidolgozott egyes témák ismertetésére .. A meg
tartott előadásokon előadóként csak központunk 
dolgozói szerepeltek Az előadói ülések program
jának színesebbé tételére gyógyszerismertetéseket 

·· és tudon1ányos ismeretterjesztő fillnvetítéseket. 
iktattunk be 

Az oktatási és továbbképzési munkák közül 
meg kell még említenem az alábbi munkákat is: 
125 negyedéYes gyógyszerészhallgató oktatása heti 
négy órás gyógyszertári gyakorlat keretében, 12; 
másod és harmad évet végzett egyetemi hallgató 
oktatása a kötelező nyári termelési' gyakorlaton: 
35 gyógyszerészteclmikus-jelölt oktatása a gyógv
szerész tecl111ikusképző ta11fülya1no11, 13 drogista
jelölt oktatása, gyógyszerészteclmikusok tovább
képzése, drogistálc továbbképzése, g~yógJ;szerészek 
légoltalmi továbbképzése 

Az előző évekhez képest a. gyógyszeitári háló
zat fejlesztésére, 1eko11struk:cióiára. és az ezzel 
kapcsolatos feladatok előkészítésére sokkal na
gyobb súlyt helyeztfuik. :i'\ agy gondot fordítottunk 
arra: 11ogy a rnűszaki tervek iclőho11 1e11delkezésre 
álljanak, továbbá arra, hogy a tervekkel a ki\ i
telezés lépést tudjo11 tartani .. A-z la59-es é,,-lJe11 a 
gyógyszertári be1e11dezéselu1ek több olyan fürn1ája 
alakult ki_ rnel-yelc eddig is1ne1ctlc11elc voltak. Ezek 
az új formák a g-yakmlatban jól becáltak, és dol
gozóink n1unkáját lényegesen n1egkönn} ítették. 
l\lunka,,·édebni 1:3zen1po11tból is első hely e11 kell 
1negem1íteni azt a tö1ek,·ésü11ket, l1og_y 1nindc11ütt, 
ahol e1rc lehet6ség ll}ílt, 111cg,·aJósítottuk az ülő 
n1unka.l1e]yeket. :Jíá.sodsor ban az átsze1 \'ezett és 
új g·yóg3rsze1 tárak.bari <1 dolgozók részére n1ii1de-
11ütt biztosítottuk a n1egfeJelő i1ag:yságú öltözőt, 
n1osdót„ r1a.gyobb létszán1 esetch1 zuhanyozót is 

Jelc11tós összeggel n1ode111izáltulc 1Zöz1Jonti fűtés 
beállításával a gyógyszertárak fűtési rendszerét 
) •. g)'Ógyszertá:i alc átépftésé11él a szak1nai szen1-
pontok n1ellett l_!el)- t adtunk az esztétikai szcn1-
pontol-u1ak: is li j g}' ögyszertár aiI1lc be1c11dezé:;e 
inegfelel a .n1ai ízlés11ek és ig_yekszik_ 111egl{e1es11i 
a n1ai k.öYetel.n1é.n;yeknek n1egfelelő esztétiki:d ío1·
n1át. )tz 1959-es év .logfo11tosab1J lto1sze1űt'1tései: 

a JOG, 301, 507, rn3, 712, i09, 803, 10m, H.05-öR 
gyógyszertárak 

lTgyancsak az eh.11últ évben kezdődött. rn.eg a 
Galenusi I~ab0Jató1iu1nunk bDvítése és felSzereJé
sé11ek korszerűsítése ÍN .-.\ .labo1ató1iun1 te,;·ék:e1ry
ségel lcözül n1eg kell e1nlíteni a gyógysze1 tá1alcból 
begylíjtött clfe_k\ ő anyagok féldolgozását. a111i\.el 
a laboratóTiun1 2 il eze1 J~"'t értéket n1entett n1eg 

.A. labo1ató1iun1 áltaJ te1n1elt gaJenikun101c n1e11nyl
sége 4G tonna \·olt: '7°1~i-kai több, i11ü1t az e16ző 
évben Íl tablett3-gj.-ártás tízszc1csé1e en1elkcdett 
.i\..z év ·végén beállítottuk a clesztio11ex lcészülé
ket, arnel_y az ioncse1éJés elve alapján te11nel 
vizet. 

Központunk l ~)58 évi tényleges átlag ál101nán:vi 
létszá111a 1959-re 5,4~-~-kal en1elkedett _A.. g·yógy
szerészek 3S·~1 -os létszá1n e111elkedése a forgalon1 
felfutással szen1be11 fc.~ltfu1{Je11 a1á11ytala.n, 111ég ha 
ez utóbbinál a fog,yat>ztói á1ak .és a 11·é11yátlag 
emelkedését figyelembe is ''esszük _:\_ tén:ylegesen 
dolgozó gyógysze1észek szán1a az átlag gyóg:ysze
részi létszá1n 90,.5~/~-a Ez azt jele11ti, hog}· a 
950 fd111Ti gyógJ-szerész létszán1ru1kból a. té11ylege
sen dolgozó csa.k 8flí fó. _A._ r1ag:y111él'i'Ű kiesés 
egyik oka a magas életkor G3rógyszcrészeil1k 
mintegy 2:3%-a elérte a nyugdíj korhatá1át 

1958. fBbrnár 1-i ha.táll~yal végrehajtottuk a pá1t 
és a ko1mány által jelzett részleges bérrendezést. 
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Ez a bénendezés hayi 212 ezer Ft béralaptöbble
tet jelentett, és 1679 főt érintett .. A bérrendezések 
eredményeképpen Központunk dolgozóniak átlag
alapbére 1958. december 31 és 1959 decemlJer 
31. közötti időszakban í,2~1~-kal e1nelkedett 

I(özpontunk 1959. évi ösSzcs gyóg~yszerfCngalma 
428 millió Ft Yolt Forgalmi tervünket lüi,36 
százalékra teljesítettük, ez az 1958. év-i teljesítés
hez viszo11yít,;·a 1 ~, ·± % en1ell{edést n1utat. A for
galo1n csúcspo11tja má1cius és deccn1be1 11ón.apok
ba11 volt~ a. legalacso11yabb forgalom pedig augusz
tusban A.z l~l.J9„ éYi társadalo111biztosítási ·vé1131-
darabszán1 22, 9 n1illió ,,-olt, melynek 17, 1 c;;0 -át 
tették ki a n1agisztrális vények:, szen1be11 az 1958 
évi 19,5°;~-kal _A_ tá1sa,da]on1biztosítási vé11yek 
átlagértéke J 958-ban 11,85 Ft volt, 1H59 ben 
12,2·; Ft 

J\.. füvá1os gyógyszerellátásának biztosítás?~ érde
kébe11 a g31ógysze1ga.zdálkodás vonalán is több 
.iele11tös ü1tézkedést tettünk _A_ gyógyszertárak: 
po11tos készlctgazdóJkodása érdekébe11 ha,,onta 
í1ásba.11 értesítettük a gyógyszertáraka.t l<ószlete
zési helyzetükr{íl és k.özöltük a i1oin1ától -.;-e,ló 
elté1és százalékát },_ J,Statl111" rendelések csökken
tése ér.,~ekóbe11 új gyógysze1kiszálHtási re11dsze1 t 
vezettü_nk be A gyóg:yszertárak részére heti gyóg)'
szergazdálkodási híradót re11dsze1es:ítettünk 1\.. 
gyógyszertára.l{at ellátó központi raktárunk11ak, 
an1ely gyógy sze1 készleteink 60---G3 ~/0 -át tárolja, 
inunkája a ilagy forgalon1felfutás elle11é1e is jónak 
ino11dható, bár a szakkó11zett n.1unkae1ők Iétsz;á-
111á,-a1 állandó nehézségeink_ va.n.nak _Á_lla11clóan 
visszatérő kon1oly i1ehézséget okoz a i11unk&..ha11 
1aJttá1aink: szétszórtsága és szúk befogadóképes
sége 

"c\z lfJ.59-es éybo11 2:iB gyógyszertári leltárat 
\;ettünk f'0l Jl_,__ Jcltározások11ál n1utatkozó i1orn1á.11 
belüli hiá11y a leltározott g,yógyszci:tá1alz forgal
n1á11ak (}~59~l)-a' volt. az 1 H58 éYi O,G·t~~-kal 
sze1nben. 1'To1 n1a feletti hiá111T)<d i1yolc leltá1fCl
vétel zá1 u]t 1\Iegállapítható, hogy gyógyszertá-
1ainkban a tá1sa.dal111i tulajdo11 védeln1c nagy 
111é1 tékbe11 javult }1~z a kö1üln1én:y annak is ei:ed
n1é11ye, hogy az egész éY folyan1á11 végeztünk a 
g;yógysze1 tár a.le ba11 próba,\' ásár] ásoka t és a,zok cr ed-
1né1i;yeit, értékelését lcözöltük a gyógyszertárveze
t-őkk_el 

I(özpontunknak, ill. clolgozóink11ak: a vo11atkozó 
jogszabál;yokba11 n1eghatá1ozott lculcsszán1 alap
ján 2 545 OOO Ft jutalmazási alap állt iendelke
zésre, így egy havi fizetésülrnek 7fi~S-át fizettük 
ki átlagosa11 jutalon1ként 1\_ jutahnazási a.la.pon 
kívül Központunk n1egkapta a_ teI\'-teljesítés eso
té1e járó igazgatói~ és vállalatfejlesztési a.la.pot is. 

A juta.1111azási- részeseclést összesen 191 dolgo
zó11ál csökkentettük az éy folyan1án kifügásolt 
ténykedéseik miatt Ezzel szemben többlet jut
tatásban részesítettük 597 dolgozónka.t 1Gö OOO 
lf't összegbe11. EzenkíYül 4 7 dolgozót J,J{1>i:áló Dol
gozó" jelvé1111yel, illetőleg okleYéllel és az ezzel 
járó pénzjutalomn1a.l tüntettünk ki .'_'\ „Kiváló 
Dolgozó" címet négy gyógyszertánezet6, két he
lyettes 1:·ezető,. 15 gyóg:yszerész, I I gyógyszerész
tehc1likus, i1ég_y taka1ítónő és I l központi dolgozó 
nye1 te el 

A 708 as gyóg?_;<Jzertá1 gyógvszul:.ül.tnlu;;u:;s-égek részlete 

_A többlctjuttatát:o~~at az lfl.5D é\re kiadott 
jutaln1azá.si feltt'telekbe11 111eghi1detett 11ontok 
oJapján o-ztottuk ki __ \ feltételek a köYctkezők 
Yoltak_ : kifogástalan elle11ő1zési jegy zőkö11:y-·vek, 
kifogástalan rninta1- É-telezési e1edn1én-yek, tovább
képzésben és oktatásba11 ·való kien1elkedő e1ed
n1én:yek_, a g}' cígysze1 tá1 kifűgástalan tisztasága, 
jó gyógj- szcrgazdó.Jkodá.s, kifogá::ct3.lan ad1nü1isztrá
ció, leltározással kapcsolatos feltételek teljesítése, 
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hibás áruszállítás- és nyomtatvány-ellátás folfodése, 
egész évi jó munka. 

A többletjuttatások megoszlása a következő : 
többletjuttatásban részesítettünk 91 gyógyszer
tárvezetőt, 147 beosztott gyógyszerészt,. 7 4 gyógy
szerésztechnikust, 6 csomagoló-pénztárost, 53 
takarítónőt, ezenkívül 22 gyógyszertár kollektí
váján belül a jutalmazásokat a gyógyszertárveze
tők osztották szét Központunk Igazgatóságán és 
o.nnak különböző részlegein (raktárak, laborató-

riumok, karbantartó részleg stb..) dolgozók közül 
93--an kaptak többletjuttatást. 

Központunk 1959-es évi eredményes működése 
nagymértékben hozzájárult a főváros jó gyógy
szerellátásához. Az elért eredmények növelik dol
gozóink szocialista öntudatát, és munkánk további 
jó elvégzéséTe ösztönöznek 

( Fővárnsi Tanács Gyógyszei tári Központja Buda
pest, V , Zr'inyi u.. 3) 

TÍZ ÉV A GYÓGYSZERÉSZTECHNIKUS SZEMSZÖGÉBŐL 
BROOZKY JÓZSEFNÉ gyógyszerészteclmikus 

A gyógyszertárak államosítása óta eltelt tíz 
év - a g~yógyszerellátás szocialista átalakulásá
nak tíz_ éve -~ talán a leggyökeresebb változást a 
gyógyszertárak munkaerőellátásában hozta létre. 
A gyógyszerészek mellett a dolgozók egy új 
rétege : a 'gyógyszerész-technikusok vették át a 
gyógyszertárak munkájának igen jelentős részét. 

Valóban fonadalmi átalakulás volt ez, amely-· 
nek szükséges voltát, létjogosultságát semmi sem 
bizo1ryítja megg;yőzőbbe11, n1int az a tény, hogy 
tecl111ikustársaü1k e 1-övid idő alatt ilyen jele11tős 
szerephez jutottak a gyógyszertárak életében, 
sőt 111a már a gyógyszerellátás 111á.s területén is 

Mi tette ezt a gyorsütemű fojlődést szükség
szerű,ré, és mi tette lehetővé? Tudjuk - soka11 
emlékezünk rá -, hogy ez kezdetben nem kevés 
ellenállásba ütközött. Emlékezzünk vissza ana 
az időre, an1ik:or csak színes köpe11yben és csak 
az officina küszöbén túl dolgozhattunk ! Emlé
kezzünk: az akkori szaksajtó polénlláira, gyűlé
seken elhangzott technika-ellenes felszólalásokra 
De mindennek ellenére mAr a gyógyszertárak 
államosítása előtt két évvel megindulhatott az 
első tanfolyam, s megkapták bizonyítványukat 
az első szakképzett gyógyszeitári technikusok 
A röviddel ezután megjelent Eü .. M rendeletek 
pedig szabályozták jogi helyzetünket, munka
körünket Ezzel az eddig hallgatólagosan rneg
tűi t, mondhatnánk illegális munkaerőkből a gyógy
szertárak megbecsült dolgozói lettünk. 

l\'.Ill1de11nek történetét inegírta régi ta11árunk, 
Ligeti Viktor szaklapunk idei első számában. 
D,e én most nem e múltról : jelen helyzetünkről 
és a jövő perspektívájáról akarok írni kartár
sairm1ak. 

Mi tette elkerülhetetlenül szükségessé azt, hogy 
a n1ai helyzet kialakuljon, an1ilror n1ái gyors és 
pontos inunka a g:yóg·yszertárakban teclmikus 
nélkül el sem képzelhető ? A gyógyszerfogyasztás 
nagymérvű megnövekedése ( en11ek okai köz
ismertek !) és az a tén3r, hogy~ a ·gyógyszerész
utánpótlás ezzel nem tud lépést tartani, csak 
felületes magyarázatot ad A gyógyszertári mnnka 
differenciálódása, a gyógyszerellátás sokrétűsége 
inegköveteli a racionális n1u11kan1egosztást: 
az a körülmén:y pedig, hog:r a gyógysze1tá1'i mrrtnka 
nem követel minden dolgozójától felsőfokú kiképzést 

lehetővé teszi, hogy ennek igen jelentékeny részét 
szakképzett technikusok végezzék 

A gyógyszertárakban folyó munka a természet
tudományi alapra épített szellemi foglalkozásnak, 
a kézügyességet kívánó mesterségnek és a keres
kedelmi jellegű tevékenységnek sajátos vegyüléke. 
Az egyetemi gyógyszerészképzés e munkakör 
tudományos alapjait adja meg, gyógyszerszak
értéívé nevel A mai gyógyszerészet fejlődése pe
dig - amelyet Gyógyszerkönyvünk is regisztrál, -
a gyógyszerek szakértőjétől igen magas színvonalú 
és igen sokoldalú tudást követel, hogy a gyógyszer
ellátás minden területén megállhassa a helyét ! 
A gyógyszertáron belű! ennek a magas színvonalú 
képzettségnek csak igen kis hányadát tudj a a 
gyógyszerész érvényesíteni. A recepturai és labo
ratóriu1ni 1nunka inanuális része, az adminisztráció 
és jórészben a gyógyszerkiszolgáltatás is, oly 
munka területek, amelyek elfoglalásával a gyógy
szerész-technikus lehető,ré teszi a gyógyszerész
nek, hogy képzettségének megfeleléí mnnkát vé
gezve, tudásával a gyógyszerellátás magasabb 
szín.vonalát szolgálja 

Nen1 a gyógyszerész inu11kakörét \Tesszük el mi 
technikusok, ~~-. ellenkezőleg, szak1nai utasításai 
alapján végzett munkánkkal a gyógyszerészt 
mentesítjük oly feladatok elvégzésétől, amelyek 
legsajátosabb munkaterületétől elvonják 

]\fonk-akörünket jelenleg pontosan körvonalazza 
áz ér,ré11vben levő miniszteri rendelet. l<~zt mind
am1 yian , ismerj ük De n1égis, érdemes .szen1 ügyre 
ve1111i azt a rendkívül 'ráltozatos- 111unkakört, 
amelyet ermek alapján betölthetünk 

Talán elsősorban a recepturai technológiai munka 
az, amely szakmai képzettség szempontjából szá
munkra a legfontosabb, és amely tennészettudo
mányos képzettséget, anyagismeretet éppoly mér
tékben igényel mint gyakorlatot és kézügyessé
get.. :Mindezt meg lehet és meg kell szereznünk 
E munká11k, a1nelyet a g:yóg:yszerésszel szoros 
kapcsolatban végzünk, a gyors és pontos gyógy
szerkiszolgáltatás szempontjából elsősorban fon
tos Csak technikus segítséggel válhat lehetéívé 
a n1ai munkatorlódás ellenére a.z ol:yan munka
igényes gyógyszerek elkészítése, amelyekben a 
g~yógyszertárhan <lolgozó ka.1t.ár.saim rövid irlő 
alatt nagy gyakorlatot szereztek Ugyanez áll a 


