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i(JtJoáh-h-kip,úJ 
A GYÓGYSZERTÁRAK HIGIÉNÉJE' 

DR VII' ÉZ 18TVAC\ 

_4..z chnúlt 10 é1· hen i1ag_·yon sokat foglalkozta1n 
az aszepszis és antiszepszis kérdósé·vel, „to,·ábbá a 
n1űtők és 1nűtétek higiénéjével J<~ 111unkakör1el 
kapcsolatban azután kide1 ült1 hog,)' a n1ai é1 te
lembcn v-ett ko1 sze1ű n1űtő és kórhúz szán1ára 
érvényben lev{) hiva,l,alos te.1' ezési és építési 
no11na nin_csen I-lasonlóképpen nincsen a g,yógy
szertárak szán1ára se111 ér,rénye::; t.er-.,;·ezési no1111a 
1949-ben az Építésüg,yi flfinü.;ztériun1 kiadott 
ugyan ilyen i101n1a-tervozetekot, do a7.ok npn1 
jutottak önény1e [J, 2] 

I~zért is nagyon idős%.erű, hogy most a g:vóg,) -
szert.árak lügiénéjé1.·el foglalkozzunk .\ köyet
kezőkhen n1egkísé1 le1n il án.yelvként öss:ze{oglalui 
a főbb higiénés S7.A111pontokat, anélkül hogr a 
J észlctekhf:n js teljességre tö1ekeclnék 

E kérdés tá1gyalásának idősze1l'íségét rnás ol<lahól 
pedig az a kö1 ülinény is fokozza, hogy inagya1 nyelven 
ilyen összefoglalás, a1nely a gyógyszertárak egészség
ügyi ellenőrzésekor bizon;yos iul.nyol„,eket nvújtana, 
tudoni.áso1n szerint eddig nein jelent ineg 

L-\ szocialista tá1 sadalo1n 01 ,, osj te\· éken.) ségé
ben ·\ilágosan a 111egolőzésé a:z clsőhhség, do -ez 
a n1egolőzés a g,:yóg.„y1tó te\ ókenység1r. tú1nasz
kodik, teljes ö1 tékű munkát csak azzal eg) ütt tud 
kifejteni „_'\.. szoe:ialista egészségüg,y g} ógy Jtó
megelőző intézményeinek ezt a feladatot kell 
0llátniok és a létesítendő intézn1é1ry-ek higiénés 
noimáinak is ezekhez a funkcjókhoz kell alka-J1naz
kodniok [3] 

Il.yon nézöpont,hól kiindul-Ya clsösorban azt kell 
megállapítanunk, hogy jelenlegi adottságainkat 
fig:yele1nbe vél' e n1ilyon g,yóg:yszertártípusok1a ,-an 
szükség _!\zt hiszc1n~ -3 típusú g3;ógyszertár a hazai 
':'iszonyok közt teljesen elegendéí. Egyik a „nag_y " -
típusű városi g,yóg,yszertúr, a 1násik a „közép''
típusú kisvá1osi, a har1nacUk a ukis" -típusú falusi 
gyógy-szer tár 

.A típus-1negjelölések elsősorban az épület te1jcdel-
1nérc, iná.sodsor ban pedig az ezekben folJ ó 1nunka. 
nagyságrendjére vonatkoznak Félreértések elkf-\1 ülése 
yégett kie1nelcn1, hog;v az egészségügyi kö-\--ttelrnények 
inindenik típusú gyógyszertá1ral s7e1nben a1onoRHk 

* A GyógJ-·sze1ész Sza.kfelüg·yclők konfe1enc.iá ján, 
1961 jún. 23-án ta1tott előadás ala.pján 

.A gyógyszert.árak egészségügyi ké1déscit a kö-
' etkező 5 pontban lehet összefoglalni : 

1 településcgészségügyi szempontok 
2 épülctegészségügyi szempontok, 
3 a n1liszaki berendezések egészségüg-yi szen1-

pontjai, 
4 a gyóg,yszert,ári munka egészségügyi szc1n

pontjai, 
5 a gyóg.} szrr t.ári clolgo:zók J1igiénéjc 

1 Tolep1ilésegészségiigyi szempontok 

_\ g.)Ógyszmtá1 a településnek (város, falu) olyan 
1 észén létesüljön, amely jól megközelíthető. to
>abbá amelynek p01mentes fmgalmi útja és já1-
dája Yan K e h~gyen zaj-, por-, koro1nképző, bűzös 
ü:r.enH'"k, ni-líhc.lyek éB P-gyéb sze.1111.yező és za\a1ó 
kör ny 07'e:l kö:zrJéhen 

Hel:yes, ha a gyogysz1:::rtá1 nen1 a főfo1galn1i Uton, 
hane1n ehhez közel, egyik n1ellékutcában épül, ahol 
n1ár kisebb a zaj- és porártalon1 is Igen célszerű, 
ha a„ g~rógyRze1tá1 épülete előtt 5~10 1néteres, fákkal, 
hokrokkal beültetett zöld te1 ület van, továbbá. ha az 
épületl'-:Í' nünden oldahól ilyen zöld terület veszi körül 
l~ fák és bokrok, ne1nkülönben n1aga a gyep, pázsit is 
zajton1pítú hatású és a po1 jelt:ntős részét is felfogja 
J:~zE:Jnkí-.,:iil n·yá1on a lo1nbo::; fák árnyékukkal c1:;ökkerÍ
tik az épülE:Jt túlságos fE>hnelegcdósét lVIindezeken kívül 
az ilyen kör.nyezetnck kcd, 1::ző pszichikai és esztétikai 
h a.t ása is \· an 

2 ÉzJü.letegészségiani szetnpontok 

Döntő .ieJ0ntöségű hogy a g,rögyszc1tá1 épü„ 
lete sziuaz, lehetőleg magasabban fekvő hcly
lyen létesüljön \ hlaj>iswnyolmak olyanoknak 
kell lenniök, hog:y a talajból som ncdvesség1 se1n 
a szenn.J anyagok bo1nlási te11nékei (bűzös gázok) 
ne szíYócljanak fel :'-\ legmegfel0Jóhh a száraz, 
po1ózus, nag:y-részt hon1okos talaj _:\z il;ye11 talaj
ban elegendő le\- Pgő \ an, hogy az öntisztulá,si 
folya1natok g,yorsan végbemenjenek 

1--Ia az átlagos talajvízs?;Üi.t nincs elég mélyen 
(2-3 in), vagy nagy a talaj kapilláris vízszívóképessége, 
akko1 ne1ncsak a pince lesz nedves, hane1n az épület 
fal.s_.i is _A falnc<lvc„,;,;8g kihat azutá.n a gyógyszertár 
minden helyiségének ni.ikroklírnájára, vagyis nagymér
tékben 1negváltozik a nor1nális te1nperálás, szellőzés, 
le'\egőnedvesség stb. Ennek azután kettős kö-vetkez1né-
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n\ e 'i· an, egyfelől bizon~yos gyógyszerany-agok r11egvál
toznak, illctőlE:g rnegro1nlanak, inásfclől a g)' ógysze1 -
tárban dolgozók egészségi luh-oi:iodásnak \.--annak ki
téve 

A gyÓgJSzertár épületét lehetőség szerint l!gy 
kell tájolni, hogy az épület- tengelyvonala a helio
tern1ikus tengely'i ·onalba, essék Ez nálunk az 
északi ponttól kb. 18-20°-ra keletre ·rnn Ilyen 
11el:yzcthen az épület miI1den helyisége jó, te1111é
sz0tes megvilágítású és mindenik kap napfényt, 
an1i alapvet6 l1igiénés kö\'·et.el111én3r. :U'okozott 
tisztaságot ugyanis csa.k napfén;ycs hcl:yiségben 
lehet hiztosftani, de ezen kfv-ül több n1ás szem
pontból is meg,•an a zárt helyiségbe bejutó nap
sugárnak az egés2ségügyi és pszichés jelentősége 

_A_ g~yógyszertár 11e1:yiségeinek száma és rnéretezdse 
hiL:tosítsa a g.-yóg~yszertári n1unka hiánytalan vég
Lésének lehetőségét Ha n1a n1ég a régi gsógy
szeJtúrak felújitásako1, vagy átalakításakor nem 
is oldható n1og a gyógyszert készítő dolgozók 
Jé.gtc1ének elkülönítése a közönség légterétől, a 
közel jövóbcn 111ár inint e~sőrcndű higiénés igén:y 
fog .ielontlrnzni a légtérben is elkülönített váró
hel:yiség. Ennek járván-ytani jele11tősége a.z, hogy 
a légtórizolálás megvédi mindkét csoportba tartozó 
személyeket a légúti fer tőzó11etegségek átvitelétől 

A1níg azonban ide ne111 jutunk el, szá1nolnunk kell 
a'.l:za.1., hogy az officina területét is, légterét is a forga
lo1nhoz, illetőleg a gyógyszer tár látogatottságához 
képest lehetőleg optünális nagyságúra 1néretezzük 

Ugyanez -vonatkozik a gyóg,ysze1tár n1inden 
eg,yes helyiségére, így az ad1ninisztráoiós helyi
ségre, a laboratóriu111ra., a he1bá1iun1ra, az ügyele
tes szobára stb is. ~1.inthogy az ügyeletes szoba 
a lakószoba kategóJjába tartozik, az adminisztrá
ciós 11elyiség is az ún dolgozó szoba kategóriába, 
ezért az azokra érvén,yes méreteket és higiénés 
iránycheket kell rájuk alkalmazni 

Ez azt jelenti, hogy a régi típusú ügyeletes szobát, 
a1nel:v sokszor csak ter1nészctes világítást nélkülöző, 

ún „fé1őhfJly" karaktel'Ű volt, végkép fel kell számolni, 
hasonlóképpen az ugyanilyen jellegű „irodákat" is 
(A 1égi >dfaosi gyógyszertá.rak közt ncn1 volt ritka j0len
ség, hog:v az ügyeletes szobának csak a sötét kapualjra 
néző „felső\ ilágító" ablaka volt, vagy pedig a rossz 
le\ cgőjü ,--üágítót1d\„a1ra nyílt.) Tudo1násom szerint 
sok hcl) en 1núr 111indkét célra korszerű helyiségek 
épültek l\iindkét helyiségnek legalább 10~12 m~ 

alaptcrúlctünck kell lennie (1-1 sz~mélyt szá1nítva.), 
szabadba, nen1 északi irányba nyíló ablakkal, jó, 
terrnészctes világítással 

.Az 19.19-ben kiadott falusi gyógyszerészház építési 
nounatervezete szerint az officina szükség szerint 25-
30 J11 2 alapterületű, és a kirakatszerú ablakok a padló
f0hilet 1/ 3-át is elérhetik. A laboratórium alapterülete 
10--12 m~, itt az ablakfelület a padlófelület 1/ 3 xészét 
érje cl Az ügyeletes szoba alapterületét a tervezet 
8 1n 2-ben szabja i11eg„ 

A természetes világosság mértéke az, hogy 
lakószobák esetén az ablaktól a legtávolabbi 
sar'okban a külső világosságnak legalább 0,6-
0,8%-a bejusson. (Az angol szabYány megelégszik 
0,2%-kal. Ez az érték azt jelenti, hogy ebben a 
helyiségben nappali világosság idején nem kell 
mesterséires világítást alkalmazni Ebből követ
kezőleg, ~a jó ,ilágítást igénylő helyiségben az 
ablakfelületnck a padlófolülethez viszonyított ará
nyát, vagyis az ablakfelület nagyságát növelni kell. 

Ha a gyógyszertár épületében lakás is létesül, akkor 
ennt>k a lakásnak a dolgozó e1nb01 általános lakás .. 
típusát kell képviselnie. Ez azt jelenti, hogy az ah ás. 
főzés, étkezés, tisztálkodás és a társada.lnli élet céljárá 
elkülönített alapterületek álljanak rendelkezésrE.,, }~ te. 
kintetben az első szociális kö'\-etehnény, hogy a tEoljes 
alapterületből az ún. egy szé1nélyre eső lakófelület 
higiénés minü11u1nát 25 m 2-ben kell inegállapítani 
arnelyet azután fokozatosan legalább 30 111 ~-re keli 
l1Ö\:-elni. :l.\finin1ális 3 n1-es -szobamagasság esetén (az 
optirnum 3,5 m) ez 45 n1 3 légtertt biztosít sze1néh,~:n
ként. 2 gyern1ekes családok szán1á1a 80-90 n12 lU.I<::ó
fclületr& feltétlenül szükség van a hálófülkék elkülö
níthetősége végett },_ fejlettebb higiéne kö,,·etöhnény-e 
szerint ugyanis külön hálófülke szükséges a szülőkn~:k 
és 10 éves koruktól kt:zdve külön a fiú- l~S külön a 
leánygyer1nekeknek L í J 

Fontos higiénés követelmény a fürdőszoba, de 
legalábbis a zuhanyozó helyiség, mint a tisztál
kodási lehetőség szükségminimmna A fürclő

szobákban vízyezetéknek és für dőszobakályhának 
kell lennie 

A._ szociális, és egyúttal az egészségtani követeln1é
nyeket kielégítő ilyen lakástípus többféle van Jól 
bevált a 8 helyiségből álló angol típusú kislakás. Eb
ben 1 nappali szoba, 3 hálófülke, konyha és rnellék
helyiségek (éléska111ra, fürdőszoba, \VC) vannak. 1<.b„ en· 
nek felel rneg az 194-9-bcn kiadott gyógyszerészház 
tervezési norn:ia tervezete is„ Ez előírt 1 nappali szobát 
(22-24 m 2), ennek inél~sége legfeljebb 4-4-,5 in leh(-;i 
1 hálószobát (14-16 m~), fürdőszobát (4 n1 2), szernély
zcti szobát (G-8 m 2), konyhát (10 1·n 2), éléskanuát 
(3-4 n1 2), árnyékszéket (1-1,2 111~). Ezen a te1vezetE·n 
n1indössze annyi változtatniva.ló van, hogy a hálo
szo ba helyett 3 hálófülkét kt:ll tervezni, n1égpe<lig 
a szülők szán1ára 10-14 1n~, a fiúk és leünyok szán1á1a. 
egyenként 8-10 in 2 alapte'.rülettol Ezekkel kapcsolat
ban egészségi követcln1ény az, hogy a hálófülke ablakai 
lehetőleg keleti ilán·yba, de íCltétlénül szabad tr;rú1ctic 
n·yíljanak .. 4. má.sik ·változtatás pedig, hoKY a lakáson 
kívüli árnyékszék hölyett a lakáRban vízöblítéses \VC .. t 
kell elhelyf'zni l\Tinthogy a fürdős?:obáhan előírés sz(-;· 

rint \iÍzvezetéknek kell JE_,nnie., a "YVC. létesítése is n1r:cg
oldható. Végül a faJusi viszonyainkat is figyelen1bc 
véve, n1osókonyhá.1ól is kell gondoskodni 

A gyógyszertár nólkülözhótetlen helyisége ,,;_ 
iosi és falusi ·vonatkozásban egJ"aránt a pin('e 
A gyógyszerek tárolására szolgáló pincbcl szem
ben tá1nasztott egészRégügyi kövcteln1énsek ct 

következők: szá1az) ·y-ilágos, szellős, jól tisztún
tartható legyen Ennek megfelelően a padlózat 
legalább 1-1,5 m-rel a falajvíz ÓYi legmagasabb 
szintje fűlött legyen és iés111eni:esen készüljön 
betonból, kőből, műkőből, vagy más hasonló 
anyagból, an1cl,y 1nosható és kö11nyen tisztán
tartható .'\ fal hibátlan vakolatú, sima legyen, 
és évente legalább egyszer be kell meszelni (mc
szeléskor egymásután két réteg mésszel kell be
vonni a falakat) Gondoskodni kell olyan ablakról, 
amellyel megoldható a kellő mértékű szellőztetés 
és egyúttal természetes világításra is szolgáljon 
A pince mesterséges világítása olyan legyen, mint 
amilyet a földfeletti helyiségekben megkö>'ete
lünk Végül igen fontos rendszabály, hogy a 
g:yógy'szerekkel együtt se1n élel1nisze1eket, scn1 
tüzelőszert, sem egyéb anyagot nem szabad tárolni 

A tisztogatással kapcsolatban az irányelyek ug;yan
azok, mint a többi helyiségek esetén, n1égis azz8:1 a 
különbséggel, hogy fokozottan kell goncloskod~u ,a 
szellőz-rer,éo:aől és lisztast:igáuak ellt:üÜ1z~sG10L }'- pi,-.:\et 
használaton kívül állandóan zár\:a kell ta1tani, és ha· 
szabad ablaknyílása van, azt sűrű dróthálóval kell 
beYonni. 
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3 LÍ műszaki berendezés egészségtani 
szem pontjai 

l\ gyógysze1 tár egészségügyi célépület, ezó1·t 
abban a, inai ko1szerű l1igiénés követehnénycknek 
a műsz11ki berendezések tekintetében is példa-
111utatóan keIIene é1vényestih1iük Sajnos, ezek 
a követeln1ónyek ma inég nálunk is maxünaliz1nus
ként hatnának Ezért csak a higién.és szükség
minimmn hatá1áig mehetünk el, és legfeljebb csak 
1ámutathatunk ana, hogy később mene kell 
haladnunk 

Azt mondhatjuk. hog:y a1nit n1a a n1agán
életben a ][)kás- és munkahigiéne tekintetében 
szükségesnek és jónak ítélünk, 111indazt ~ túl
zások nélkül - a gyógyszmtá1 ban is meg kell 
·valósítani 

Fütés Alapelv az, hogy az egyes helyiségek 
hőmérsékletének mindig a helyiség rendeltetésé
hez és az ott folyó munkához kell alkalmazkodnia 
Azok a helyiségek, amelyekben ülő munka folyik, 
magasabb hőmórnékletűek' legyenek, mint azok, 
an1elyekben mozognak az en1berek Ugyancsak 
nc1n célszerű a 11cr báriun1ot túlfűteni, n1ert a 
növényi anyagok nagyon kiszárndnak, porlanak, 
továbbá il!óalkahészük csökken. Ebből követke
zik, hogy a központifütést a gyógyszei tárnk 
fűtésé1e úgy kell megszerkeszteni, hogy a hőmér
séklet az egyes helyiségekben külön-külön, tetszés 
szeiint szabályozható legyen. 

/\. nag:y fo1galn1ú gyógyszertá1 ban az officiná
ban, ahol a gyóg:ysze1 ie várók is tartózkodnak, 
központi és etázsfűtés hjányában, célszerűen al
kalmazható a bádogköpcnyes il1eidinqei-félc, vagy 
a megfelelő teljesítményű, jól szabályozható, két
aknás, fol:ytonégő koksz-kál:yha, a111elyet szintén 
hádogköpcnnyel lehet kö1ül venni Ezekkel a fíítő
bcrendezésekkel, ennek a helyiségnek a folyamatos 
szellőztetése is megoldható, ha a kályha és a 
köpeny közé kívülről levegőt vezetünk be meg
frlclő inéretií 1:·ascsövön át A cső nyílását szükség 
esetén (kis forgalom, éjjehe) el lehet zárni, illetőleg 
a levegő árnmlását szabályozni lehet. 

.Az cg:ycs helyiségekhez pontosan n1érete
zett fűtőtestek vagy kályhak szükségesek. A 
mé1etczés azt jelenti, hogy valamely helyiségbe 
olyan fajta és nagyságú fűtőtestet vagy kályhát 
kell beállítani, amely a fűtés szabályozásával 
biztosan kompenzálja a helyiség hővesztoségét 
Ez fűtéstechnikai feladat (Kályhafűtésrn vonat~ 
kozó megközelítő számítás található az üodalmi 
jegyzék 4 smszáma alatt) Amilyen fontos a 
hőfo1rás fajtája és nag:ysága, ugyanolyan lén-yeges 
követelmény a helyes tempe1álás tekintetében, 
hogy a fűtőberendezésbcn a tüzelés mindig a cél
nak megfelelően töiténjék 

A jöYŐ kályhafűtési beiendezése az olajfűtésií 
kályha, amely jól szabályozható, kezeíése egy
szeri·í, tiszta, és ma sem túlságosan drága. I\'.Iég 
ezeknél is jobbak a villanykályhák, mmt ponto
sabban szahályozhatók s még tisztább, még egy
szeríibb a kezelésük Ezek azonban n1a 111ég a 
nag.y ára1nfogyasztás miatt d1ágák. 

.:\. fejlődés útja a le.,-egő kondícionálása irányában 
\TCzet, és a gyóg:; szertárakban is ezt fogják majd al-

ka11nazni éppúg;y, inint a n1űtőkben, kórházakban és 
egyéb te1 ületekEn is, 'végül a lakásokban, -1nint 
ahogy nén1ely állan1han n1ár n1a is ezt a berendezést 
használják Ennek előnye, hogy pontosan be lehet 
á~lítani előre a kívánt. hő1nérséklotet, a levegő neQ_ves
segtartahnát, a légn1ozgást, azonkívül állandóan szfíri 
a helyiség lo,-egőjét, úgyhogy az porn18ntessé és ba.kté-
1iu1nszegénnyé ,,álik 

Gázbeiendlzés Olyan településen, ahol központi 
gázeJlátás van, tc1n1észetes, hogy a lab0Jatórju1n
ban, kon:y·l1áhan, esetleg a fürdőszobában is gúz
berend(;zés leg}'·en 01,yan hr lységhc11, ahol l~öz
ponti gázvezeték nincs, a .szállítható bután-gázzal 
k('ll 111egoldani a g3rógyszc1tár lah0Tató1iumában 
és a kon:yhában a gázszolgáltatást 

_lí me.gterséges Filágítás .:\. 11eJ,yisé,gr,k általános 
l"-ilágítására, ahol foI-yarnatos a vllágítás, „fén~y
CSÖ\·eket" (F-csövek, nen1 ncon-csö1;ek) használ
junk, n1e1t ez a legolcsóbb vil1an1,\.iLí.gítás, azo11-
kívül csak igen en:yl10 á1n:yékot okoz .Az eg_)"CR 
1nunkahelyeket a n1unka n1i11Gsége szc.Jjnt -kell 
n1egv ilágítani Rr.ccpturai. 1·,aJ_an1int labor atórhnni 
munkához a mnnkahelyen 300-1000 Lux-ot 
inegkívánhatunk I~z az érték az ún fü10111 111unka 
fén;yerősség-igén:ye I-fasonló elvek sze1ü1t kell 
Yilágítani a többi helyiséget is 

Padló. Lén·ycgAs kö\eteln1é1Yy, hog:y a PJ·Óg~{
szertárnak azokba11 a hel:yiségeiben ( offir.ina, 
lab01ató1ium, stb ), ahol állandó munka folyik, 
toYáhbá a konyhában, fü1clőszobáhan. Pléskan11á
han, \ 7\T „e; -ben, a _pachó hézaµ-n1entc~, 111osható, 
fertőtleníthető legyen TI} en szempontból az ún 
hidegpadlók jobbak \ gyógyszertáii dolgozók 
szá111á1a azonban n1unkahelV·isé·gckben a, hidPg 
padló nr1n jó, n101t erősen h-fíti a lúh~1t és ineg
h{ílést okoz, to·yáhbá a hjdc-gpadló nr.n1 rugalmas, 
és ezért jó-val fárasztóbb ezf'n a járás és állás, 
mint az ún meleg padlókon 

1\ hideg hatás cRökkcnthető, ha pl a terazzo.padló 
cerncntanyagába flhészpo1t, pn1aüiJisziet, va.g-y -po1t 
kev'·c1nek Ez egyúttal rugahnnsahbá is teszi a padlót„ 
}fég jobb, ha a hidGg padlóra linóleun1ot, glnni- vagy 
n1űanyaglo1nezt ragasztflnak Ez 1na 1nég elég diága 
n1ogoldás, de ez a jö\ ő útja. lCülföldön n1á1 n10.st is 
a~kaln1aznak különféle n1űanyag pa<llóbo1 ításokat, a.1ne" 
lyok nerncsa.k azért jók, inert láb111clcgek, hézagn1cnto
Bf·k, innsha.tók, jól tiszt:ítbatók, hanc~n azé1 t is, n1c1 t 
kbziük töbh is van, an1tly buktt1ioszt.ázisos haiásű. 
Ezeket külföldün inütóh:hen, kó1házakban n1fÍ.1 szél
tében hFJ.sználják 

Fal-be·z 1onat. -"- g3róg:rsze1 tár épületében clsösor
ban a Iaboratóiiurn falát, tmábbá a W C, füidő
szoba és a konyha falát (az utóbbit legalább a fali 
víz1.-ezeték és a tíizhcl}-· kö1ns·ékén) -1,5-2,0 1n 
n1agasság:ig hózag:n1entrscn elhE1\,rzett és 111oshatö 
cse1npé-Yf:l kell ho1-·onui .i..z ola,i1;e, onat azért ne1n 
c~lszpr{í, lnert g.)'01sa11 n1(g1epedezik ös. lepattog. 
l'iabban n1űan"·-aglen1ezekct használnak cr1e a 
céha is. Szín t;_~·kintetében a fehér, a esontszín{í 
1;ag,y hali án.yzUicl a lr;gjobb. n1e1 t ezen lehet leg
könn·yebben 6sz1PYenni a szenn:;;:·eződést, ezenkí1.ül 
a lcgmegn:y-ugtatóbb a sze1nie nézi e 

T7 Ízl (;Zeték. _A g:yóg}'·sze1 tárban a 1,íz1 ezeték elcn1j 
kö, ·eteh11é1i-y. \Tízyrzc-ték 1Ctcsitésé1 e kétféle ine,q
oldás 1·an: h:üzponti, és hel~Yi 1 ízcllátás. I{özpon1i 
vízellátás esetén le.gt.öhhszö1 a ,--Jz- és szen11)-YÍz~ 
ké1 dés együttesen oldható meg 

1 
-' 
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Helyi vízellátás úgy létesíthető, hogJ az épülethez 
tartozó, kifogástalanul n1egépített és ió ininőséglí 
ivóvizet szolgáltató kútból elE.kt101nos szi-\' att:y úval 
(E::gyszerűbb körüln1ényck közt ún. Bzárnyas szivattyú
\·-al) az épületben n1egfelclőcn elhtlyezett ta1 tályba 
(a padláson fagyás ellen jól szigetelve, vagy a konyhá
ban, vagy a Íürdőszoháhan a n1ennyezet alatt elhelyezvt·) 
szivattyúzzák a vizet _A_ tartályból azután gravitácjó 
1i,tján lehet a vizet az épület bármely részébe szabálJ -
szerííen el-vezetni 

Vízöblítése' klozet. Minthogy az épületben víz
vezeték Yan, a \'\T C-t az épületen belül kell Sza
bályszerűen elhelyezni 

A házi szennyvíz és ü1ülék eltávolítás A gyógy
szertá1 épületének n1Űszaki berendezései között ez 
okoz legtöbb nehézséget A házi szennpíz és 
ürülék eltávolítására nézve a régibb megoldás az 
emésztő gödör, vagy ern észtőkút rendszer Yolt, 
a korszerű berendezés pedjg az előzetes derítés 
utáni szikkasztás [ 5] 

~4.: iégi típusú en1észtő-kút, vagy gödör csak e11·e 
a célra alkalmas talajban (hornokos, kavicsos) létesít
hető, de sok esetben 1-3 év alatt így is eltörni az iszap 
a szivárgó vÍ?; útját és új gödröt kell ásni. 

A derítő berendezés a föld alatt elhelyezett, tJlő1e
gyártott, beton fenekű, 2-3 betongyűrűből álló, ún 
oldókannából á.11, a1uelyct általában a napi szcnnyvíz-
1nennyiség há10111szo1:osá1a n1éreteznek Egészen kis 
1nennyiségíí szennyvíz derítésére elegendd 2 ka.n11a is . 
. A_ szennyvíz és az üriilék közvetlenül az első kan11 ába 
kerül, ahonnan a fülyékony rész inegfclelő csövön át 
a 2-ik, 1najd onnan a 3-ik ka111rába jut l{özben a szen1ry
víz rothad, és „oldódik" (ezért nevezik oldórncdencé
nek, vagy ka1111ának) A.z utolsó inedencéből azután 
inár legegyszerűbben árokba vcz<-Jtik a ki1othadt 
szennyvizet és ez beszivá1og a talajba. Ez a „szikkasz
tás". 

A kan1rák, vagy alnui.k feneke és a talajvíz; t1t1agoi'i 
szintje közt legalább 1,0-1,5 n1 különbségnek kell 
lennie A kúttól és a szon1szédos kutaktól legalább 
20 rn _távolságra kell létesíteni„ Az aknákat úgy kell 
a tala1ban elhelyezni, hogy fölöttük rnegfelelő vastag 
földréteg legyen, a1nely a rothadási gázokat adszor
beálja. A del'ítés így ne111 jár sen1111iféle búzkellc1netlen
séggel. .A szikkasztá.s1a szánt talaj összetételét meg 
kell vizsgálni a szlírő~, illetőleg a vízátengedő-képesség 
tekintetében Ilven bE.'l'endezés létesítése 1000 Ft 
körüli összegbe kÖrül 

Aszepti/cu.s fillke, bakteiicnl hatású UV-lámpa \ 
nagyobb forgalmú gyógyszertárnkban, ahol gyak-
1 an kell aszeptikusa11 gyógyszert készíteni, külön 
'iszoptikus fülköt kell létesíteni Ez vagy teljesen 
különálló helyiség, megfelelő előténel, \agy pedig 
eg:ysze1űbb kürühnén:yek közt a labo1atóriun1 
egyik sarkában ,·an elkülönítv·n :Ennek az a e.ólja, 
11og:y az ott fol)"Ó rnunka közben so1n1nifé]o n1ikro-
01ganlz1nus ne ke1 ülhessen a g:yóg:yszc1 be J~ cél 
érdekében a leYegőt is baktériun1szeg8nnyé knll 
tenni (baktérjurnmentessé csak különleges be1er1-
dezés és rendszabályok útján lobet, cle ez gyógy
szertárban ma még nem valósítható meg) \ 
baktericid-lámpák a leYegőhen lehegó haktérin
n1ok elpusztítására valók. Ilyenek az eredeti cle
velandi Germicid-lárnpák~ a hanaui Sterisol-lán1-
pák, s a 111agyar U\7-láinpák _'.\ jó n1unka érde
kében minclen 10 m 3 légtéHo logalábh 1 clb 30 
wattos, illetőleg 2 db 15 wattos csÖ\'et kell szá
mítani. A megfelelően működő lámpákkal a lm egő 
baktériumtartalmának 85~9ü~<)-át el lehet pusz
títani s több órán át ilyen alacsony szinten lehet 
tartani [6, 7] 

4 .4 gyógysze1'fá1 i 1nunka egés'Zséqúgyi s-::eni
ponljai 

c\li.alános sze111pont, 11og,v a g) ógysze1 tár han 
a legnagyobb ti.sztaságnak kell uralkodnia i11in
denféle tárgJd és szen1élyi vonai.kozáslian is 
]'ovábbá ki kell zárni rninden fE:rtózési lehetőséget 

Infekcüík ,\ már említett légtérelkülönít<'s alt 
a célt szolgálja, hogy a csepp- és porinfokciól 
n1egakadál~yozzuk .A sok betcg1 '·agy a betegek 
hozzátartoz:ói, s az utóbbiak közt sok kóroko-zó
gazda, vag3r inkubációsgazda fo1 dul Inrg a 
gyógy szo1tár ban, a. beszéd,. köl1ögés, tüsszrnt(~S 
stb útján nagy1nenn1riségű kórokozót juttatnak 
a leiregőbe. I~zek a kórokozók leggyakrabban 
nátha-, jnfluenza- és eg-yéh ·vírusok, StJrpto
cocc-us-ok, I'neu1nococcus-ok, Siaphylococcus-ok sth 
ritkáblJan diftéria-, pe1tusszjsz-, gü111éíbakté1iu-
111ok és egyéb légűti betegséget okozó 111ik1001 ga
nizn1usok. I~ kórokozó]{ azután \·ag-:y köz,„etlr1iül 
cseppinf8ke;ió .fo1 n1ájában, \;ag,y a tárg:yak1 a, 
bútorokra, padlóra lcülepedrn, és ott porszcm
csókhez tapad\ a, majd ismét a ]e,cgőbc omclked
\„e, poiinfckciót okoznak I~nnek a fe1 t()zésj le]1,( -
tőségnek a g·yógyszortár dolgozói is éppen ug'r 
ki Yannak téve, h1int a közönség A 1negfertiízöt t 
sz01nól.yek azutár1 vagy 1naguk is n1r.ghetegednrk, 
vag.r csak kórokozógazdává ·válnak., tlr i11inclen
képpen toYábbítják a fertőzést és terjesztik a 
betegséget családjuk körében és n1unkahe1.yükö11 

Ezzel a ké1déssel függ össze, hog\, a g~·Óg)·Sze1tá1 
dolgozói j1:3, arniko1 fennjáró betegek (nátha, in.fluf:11za 
stb.) n8n1csak a 1nunk_atá1saikat ftrtőzik eseppi i.ft:k
cióval, ininthog:y· ·velük huzan1osan tgyüti. 'vannak. 
hanen1 nünden szEnnél)·t,. akikkel közelról ~zcn1bcn 
beszélnek Il~· enko1 pedig a cseppiníckciónak a sül;-.·o
sabb founájá\,al n1asszív fi-Jl tőzést okoznak. Ha "\ ala
kinek H;yen állapotban rnégis dolgoznia kell, akko1 
felekkel nen1 szabad foglalkoz;nia, vagy pedig kötelezően 
elő kell írni a szabá.13:os inaszk-viselést, a.n1f:1ly az 011 ot 
is befedi (anülJ ent a n1iítőbcn viselnek). Ez a n1aszk 
a fertőzés tc1 jedését nagy·n1é1 t.ékbcn rnegakadáh. ozza 

Amíg a teljesen elkülönítdt légtér 1wm \aló
síi:ható n1eg, a frrtőz:ósi veszély csökkentheti) 
olyan magas üvegfal felállításá\ al, hogs fö!Utle 
ne lehessen átl1ajolni és hcszéJnj, c:sak az li\·rgfal 
előtt iJlotőleg inögött.e. l~lég jók az i_i-veQ):Nalu-i·al 
félig zárt n)'ílású ü'i·egfalak is. _"-\ kórokozók azon
ban Íg'V is bclokorülnek a közös lógtó1hc\ de nag} 
i:ömegeben köz'i'Ctlcnül nen1r jutna}{ az eg)'111ássa1 
beszélők légzőtraktusába Ig:; ez a berendezés 
csak a súl·yosabb, lnasszív frrt{)zés ellen n}'újt 
hizon3ros fokú ,--édehnet, de a fCrt()zési l0hctfJségrt 
teljesen nem szünteti rneg :\ jöi{j útja a 
tökéletes légtér izolálás szfö éssel egybekotött le
\ egőkondicionálás, és folyamatos lmegőförtőtlr
nítés baktericid sugarakkal 

.A luvegőbt~ll az e1nlíteti légúti fc1tőzést okozó n1ik10-
01ganiz1nnsokon kh ·ül egyéb patogén és a. gyógJ szo
téri 1nunka szen1pontjáLól á1tahnas a.patogén uükro
organiz1nu:,,;ok vannak, aincl.\ekpo1szE·1ncsékhez és n1ás 
korpuszkuláris tle1nekht.z tapadva lebegnt-:k a le\ egő
ben, inajd leülepednek Itt n1inclcnckelőtt a talajból 
szárn1azó kó1okozók1a, a tt-;tannszt és gázödé1nát okozó 
kloszt1idiu1nok spó1áira, toyábbá az ún :=;zenn:_. bakté-
1iun1okra, na lív talajspú1·ülua, különbözü sa1 jadzó t;-; 
fonala:~ zon1bák1 a s nern utolsóso1 ban a zá1 t hel\ isé
gek levegőjében inindenkor tömegesen 111egtalá1ható 
sztafilokokuszokra, szarcinákra, kromobaktériun1okra. 
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stb kell gondolni .. :\. tala.jbakté1iun1ok (a kórokozók 
és szaprofiták is) ajtó-, ablaknyitá.skor a külső levegő
vel, továbbá a cipő és r·uha útján bekerült porral 
jutúak be a zárt helyiségbe . ..i\._ sztafilokokkuszok pedig 
elsősorban a sze1nélyektől szár1naznak„ .A nagyfokú 
tisztaság fl:Jnntartásának, a nagyon gondos takarítás
nak, gyakori fertőtlenítésnek tehát az a végcélja, hogy 
a helyiségekbe juiott porral, Rzf,nn} anyagokkal együtt 
a hozzájuk tapadt n1ikroorganizrnusokat is eltávolít
suk. ,_:\_ takarításnak éppen czé1 t po1képzés nélkül kell 
lEfolynia, n1ert különben a takarítás so1 án a por és 
szenny benn ina.rad, csak egyik helyről a másikra kerül 
Ugyanebből a célból az officina padlóját - ha lehet 
naponta - de legalább hetenként 2-:~-szor (falusi 
viszonyok közt a heti piaci nap után) föl kell n1osni 
hat6kony, olcsó dczinfieienssel is (I-2°;)-os forn1a1-
dehid··, 1-2°~-os nát1iu1nhipoklcn'itlúg-oldaital; az 
utóbbi lite1enként 1,60 Ft; ezt kell 100°-~-osnak 
t·ckinteni). Ezek a levegőben levő baktériurnok a gyógy
szer be is bejuthatnak és néha súlyos bajokat is okoz
hatnak 

ro-y·ábbi patogén és apatogén haktériu1nok köz
\-Ctítője a gyógyszertárban a pénz, főleg a papír
pénz és a .receptek .:\. fé1npénzckcn aránytalanul 
ke·vcsehh haktériun1 \an, s a fC1n oligodiná1niás 
hatásánál fog1.:_-a azon nag:y-on sokáig llcn1 is 111a-

1 adnak életbE.'n .A papírpénzen azonhan f6lhahno
zódnak a hakté1iu1nok és 1nog1naradnak, a kór
okozók pedig fertőznek is. 1-íigiénés szon1pontból 
,,zért helytelen dolog, hogy a gyógyszert készíti) 
szr1nél:y pénzzel is foglalkozik, vag:y inegfürdít-va, 
" pénztiu kezelő gyógyszmoket készít, vagy ad ki 
\ pénz és recept folületón lmií bakté1iumok el

pusztításá1a ajánlják a sugá1zással ':aló fertőtlé
nítést [10] 

Fertőzési lehetőséget iejtenek inagukban a be
tegek köi nyezrtóből szá1111a,zó, nein kellő tiszta
ságu gyógyszeies üvegek, tégelyek stb Ezé1t 
szükséges e]já1 ás ezeknek az edén-y·eknok a gyógy
szertárban \ alcí fr1tfJtlr-nítésc 

A JeceJJfurai rnunl~a 1:\ ieccptkészítés higiénés 
k()v0te.lnH\n~T{~n0k is a legnagyobhfokú ti:;;ztaság 
az alapja :\z edények, eszközök. n1ég a porosztó 
ká1tyAk is n1inclig kiíügástalan tisztaságúak leg~ye-
11( k, 87intllg_y.;_1z ezek tö1lé.sé1e szolgúló kondök is 

--~ n1indcnnapi értele1nben talán tisztának n1inősít
hető, de inik1obiológiai sze1npontból szennyezett kör
n:vezetbe]-1 készített gyógyszerekkel fBrtőzést is lehet 
okozni Ig' pl ha nyílt sebre rendelt kenőcsbE:, ·vagy 
kötszc1 be tetanusz-, vagy gá.zödén1a-klosztridiun1ok 
spo1a1 kc1 ülnek 'ags sze1ncseppbc, szen1kenőcsbe 
sztafilokokkuszok, sztreptokokkuszok, pnou1nokokku
szok, vagy n1ús baktériinnok jutna.h:, n1indezck a beteg 
sz1in1á1a nen1 gyógynlást, hanen1 további fokozott i.i..r
tahnat jelentenek 

Ha olyan gyóg5 szerforn1át készítünk, a1nel)' et inunka 
közben kézzel is n1eg kell érint·E·nünk (pilula, kúp, 
hüv<:l;ygolyó stb.), akkor n1nnka előtt n1indig kezet kell 
n1osni, n1ert a kéz bő1én levő saját t~S idegen bakté1iu-
1noka.t iá„, \-ag:,\ belcjuttathatjuk czckrt: -_i ag) ezekbe 
a gy ógvszerekre_ ill gyógyszerekbo 

- Különös gondossággal kell készíteni oly·an 
g~ ógyszc1ekei a111c1yr.knek \.ala1nc:ly alkat1·ésLe 
jó baktériu1ntápJralaj. Ilyenek elsf5so1 ban az összes 
nö\--én~'Vi forrázatok, főzetek, \--izes kiYona-tok_ n_yá
kok, szö1ppcl készült g:yóg_yszerek. továbbá aro-
111ás \-izck, egyes kémikáliák oldatai és sok eg_yéb 

-\. le\:·egőből bej ni ott szenn:;,- baktéri1ünok és go1nbák 
czckbcl'- a gs óg1·szcrekbcn rcndkíY-L11 nng;y rnértókbcn 
elszaporodnak és a legkülönbözőbb biokén1iai folyama
tokat idézik E-lő (c1jedés, rothadás stb) E folyamatok 

következtében nen1csak a hatóalkatrész.ek n1t.hetnek 
teljesen tönkre, ami álta.l a gyógyszer hatástalanná 
válik, hanem maga az elszaporodott bakt,ér'iumtö1neg 
és a baktériumok különféle anyagcseretermékei okoz
hatják a beteg állapotának súlyosbodását, csecse1nők, 
kisgyermekek esetén pedig azok halálát is. Mindezek
nek a 1nikrobiológiai eredetű ártalmaknak a jelentő·· 
sége fokozódik 1nelegebb időben, főleg nyá.ron, inert 
a meleg ked1..-ez a baktériun1ok szaporodásának 

A galenusi m-unka Ezen a te1 ületen éppen ug:y 
kell szá1nolni a, Inikroorganizmusok jelenlétével, 
mint a magisztrális 1eceptúrai n1unka esetén. 
.\ különbség az, hogy itt nagyobb mennyiségű 
gyógysze1 mehet tönki e a nem kellő tisztaság 
folytán Ebben a tekintetéhen főleg a vizes kivo
natok, szörpök, a10111ás \izek kenőcsők különféle 
oldatok stb jöhetnek szóba Eg} es esetekben mó
dunk van bizonyos fükú védekezésre, mint ami
lyen pl a l1őkczelés, bizon:yos bakteriosztázisos 
hatású Yegyületek. ún tartósító szerek alkahnazása. 
:mndezek az eljárások azonban csak akkor haté
konyak, ha inaga, az egész laborató1iun1i munka 
a, legnagyobb fokú tisztaság és gondosság jegyé
ben folyt 

Drnqok. Különös gondosságot igényel a növényi 
n_:yersanyagok kezelése _-\._ növények a tern1elési 
helyükön nagymértékben szennyeződnek a levegő 
pora és a taJa j által. Főleg a gyökér- és gyökértörzs
drngok, to,ábbá azok a növényi iészek, amelyek 
közel voltak a talaj felületéhez, szennyezettek talaj-
1észekln~I Á\ talajszennyezés azután szá.1az leve
gőjű záit helyiségben porszennyezésként jelenik 
meg s a levegő útján mindenhová eljuthat 

_A_ talajszennyezés azért veszél~yes, 111ert - amint 
mái említettük - patogén és rendkívül változatos 
apatogén sz0nnybaktériu1nokat és gombákat tartalmaz. 
Ezé1 t nen1 szabad a he1 bá.riu1n helyiségét erősen fűteni, 
hogy a (lrogok szá1adás követke?.tébcn ne porla.<ljanak 
nagyn1é1tékben. Á'1.1niko1 nag;yobb lTIE,nnyiségü szá.raz 
droggal dolgozunk, vagy akár csak elraktározzuk azo~ 
kat, utAna a. helyiséget alaposan ki kell takarítani és 
szellőzti::tni, hogy a1nennyiic csak lehet, a talajszennyew 
'..';ésből ered6, rendkívül r0zisztons spórákat is eltávo
lítsuk 

A qyógysze1ek megvédé'e a lcá1osodástól .~ gyógy
szeiek, alapanyagok tohh ok folytán károsod
hatnak ~\Iost csak a 111ikroorga,nlzn111sok káro
sító ha tús:'.tt a utalunk \ védelem alapfeltétde 
ebben az nscthe,n i:-; a tisztaság Szöba _jönnek 
to1;·ábbá külünlrgr:S n1ödszerek is, inint aniilyenek 
a 1ná1 e1nlített hókczclés. lrütés ia1 lósítósze1 olc 
alkaln1rt1ása, n1ajcl a levr-gő nrdvrsségtartaln1únalc 
csökkent6s0, sokszor a fón~y és í· ilágosság, ·y agy 
éppen 8. sötétség ldzárása sth 

Ha a helyiség lt-;\egőjt.· ned\-cs, n;yükos, akko1 cg:y·es 
rnik1001ganiz1nusok jobban szapo1odnak, főlE-·g olyan 
helyen, ahol egyúttal sötét is \.·1n1 .l~lniatt az ilyen_ 
helyiségbfJn dohos szag is érrzh~_tő Ezt főleg gon1bák 
okozzák ~4.hol érezhető ez a dohos sza.g, ott a le'\ ogő is 
tele_ van go1nbaspó1ákkal, an1el~ ck bclejutnak a g-5 ógy
szerekbe, nyirkos drogokba s ott szaporodásnak indul
nak, amelynek látható jele a penész. Ilyen körüln1ények 
közt ininden organikus anyag (sói anorganikus is, 
pl bórsa-v-oldat) inegpenészedik Ennek következtében. 
az anyagok n1egv áltoznak, a hatóanyagok esetleg 
éltéktclcn V(gyúletekké alakulnak, a zsüok, kenőcsök 
n1eg\-ast-agodnak stb. Egyes gon1bfik és bakté1iun1ok 
fcr1nr:ntj0i rnég a -tablctt5.kbs_n le,,--0 1~<:n:..6nyítő-t is 
n:egtárnadják és elbontják Az igy előálló pH--vá.I-tozás 
azután a hatóalkatrés:r,t is károsíthatja. [8] 
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A le,··og6 nedvessége rendszerint a nedves faltól, 
vagy nedves padlótól szár·1nazik„ A fal-, vagy padló
nedvességet ránézéssel is észrevehetjük, méginkább 
tapintással győződhetünk meg róla. A fal nedvesség
tartahnát igen egyszerű módon meghatározhatjuk 
Becsiszolt fedelű üveg mérőedénykét analitikai mérle
gen lemérünk, a falba 2-3 cm átmérőjű, 3-4 .cm mély 
lyukat fúrm1k s a lyuk belsejéből 5-10 g vakolatot 
be1esz61 unk az edénykébe Lezárt fedéllel lemérjük, 
súlyállandóságig szárítjuk s újból mérjük Régi ház 
száraz fala legfeljebb 0,5 °/o nedvességet tartalmaz, 
egyébként 2 % nedvességtartalmat se1n kifügásolunk 
Ha a fitlnedvesség meghaladja a 2o/0 -ot, akkor a falat 
a talajvíztől szigetelni kell, különben gyógysze1tári 
helyiségek számára nem alkalmas. 

Aszeptikus gyógyszerkészités Külön kell meg
emlékezni a gyógyszertárak iránt támasztott egyik 
'korszerű igériyről, az aszeptikus in_unkáról.. Ennek 
elYe az, hogy munka közben a mikroorganizmuso
kat távol tartsuk a munkába vett anyagtól, munka
eszközöktől, a munkát végző személytől és a kör
nyezettől [9] Ilyen munkát végezni csak akkor 
lehet, ha a feltételei biztosítva vannak, mert 
anélkül csak névleges az aszepszis, a fáradozás 
pedig hiábavaló 
i'- E 1nunka végzésére szolgál a már· említett jól zárható, 
gondosan tisztántartott aszeptikus fülke, levegőfer
tőtlenítő sugárzó -berendezéssel s egyéb műszaki fel
szereléssel (gáz, víz, villany stb.) ellátva További 
követeln~ények : steril eszközök, sterilezett alapanyagok; 
oldós.zerek, egyes esetekben steril hatóanyagok, a leg
nagyobb íükú egyéni tisztaság, steril maszk, fejkendő 
vagy sapka, köpeny stb Az eszközök és anyagok 
sterilezésére ·- azok fizikai és ké1niai tulajdonsága.i 
szerint -· a gyógyszertárban a következő módszerek 
alkalmazhatók: Kukta nevü, Alufix-22 jelzésű alu
mínium gőzfazék [10]. Ebben az első sípolástól szá·· 
mítva 20 percig kell tartani a sterilezendő anyagokat. 
Ez az eszköz autokláv gyanánt használható kisebb 
üvegekben levő fűlyadékok, kisebb eszközök, n1űszerek 
stb. sterilezésére Hőlégsterilezés céljára a tűzhely 
sütője, vagy szá1ítószekrény használható Ebben a 
sterilezési )dő lGO C0 -on 2 óra, vagy 170 C0 -on 1,5 
óra [11]. Uveg-, porcelán anyagokat, Petri-csészében, 
vagy nagyobb, hasonló edényben vékony rétegben ki
terített porokat, kenőcsalapanyagokat, olajat lehet 
sterilczni benne Fé1n eszközök 160 C0 -on 60 perc alatt 
is sterilekké válnak 

Az aszeptikus munlrn iránti igény még nagyobb 
mé1 tékben jelentkezjk az intézeti, kórházi gyógy
szertárakban, ahol nagyobb incn1Tyiségű steril 
oldat, infúzió készítése már n1a_jdnern ininden
napos feladat. Itt iná1 a ko1szerű stcnilcző beren
dezések és felszcr elések nem hiányozhatnak (na
gyobb méretű autokláv, cirkulációs hőlégstcri
lcző, Seitz-szűrők stb ) 

A steril oldatokkal kapcsolatban n1eg kell e1nlíteni, 
hogy ha bár az oldat ólő mikroorganizmusokat nem is 
tartalmaz, tehát valóban steril, do sokszor 1nég így 
se1n használható, mert súl~yos bajokat okozhat. ha ún. 
pirogén hatású. A pirogén hatás azt jelenti, hogy az 
ilyen oldatok parenterálisan beadva, lázat okoznak. 
Ez a hatás az oldatban levő is1nert vagy ismeretlen 
anyagoktól (elpusztult baktériumok, baktériumok 
anyagcseretermékei, ismeretlen szennyanyagok stb,) 
származik [12]. 

A pir ogénmentesítés éppen olyan igény a gyó
gyítás szempontjából, mint a sterilitás. - A piro
génmentesítés elve az, hogy mindenek előtt piro
génmentes desztillált vizet készítünk valamely 
adszorbens útján és sterilezés után ezzel a steril, 

pirogén1nentes vízzel inossuk át a ste1il b~~ktérium
szűrőket, majd ezen átszűrjük a pirogén1nentesítés 
céljából adszorbenssel kezelt oldatot [13] 

5 A gyógyszertári dolgozók higiénéje 

A személyi higiéne elsődlegesen melegyíz és 
szappan kérdés. A test és ruházat tisztaságának ez 
a két fő pillére Amit az egészségtan általában 
előír a testápolás tekintetében, mindaz fokozottan 
érvényes az egészségügyi dolgozókra nézve, így 
a gyógyszertári dolgozókra nézve is Módot kell 
nyújtani a gyógyszertárban is, hogy a dolgozók 
munkájuk végeztével langyos vízzel zuhanyoz
hassanak A hetenként legalább egyszeri meleg 
fürdőt ma már voltaképpen minden dolgozó igényli, 
bármilyen munkakörben dolgozik Ugyanilyen 
általános kultúrigény a fogápolás és a fogak idő
szakos ellenőriztetése és szükség esetén javíttatása 

A kézmo~ás elve az, hogy inindannyiszor kezet kell 
mosni, ahányszor a11a higiénés szempontból szüksé{J' 
van. Szakmai szen1ponton itt azt értjük, hogy vala1: 
hányszor olyan gyógyszorfOrlnát készítünk, a1nclynek 
anyagaihoz kézzel is hozzá kell é1nünk, nündannyiszor 
a készítés előtt kezet 1nosunk. Hasonlóképpen olyB.nkor 
is, amikor a gyógyszerkészítés folyamán kezünk szeny· 
n~eződött (kenőcs stb.). Higíénés szempontból pedig 
minden étkezés előtt, 1ninden \VC. használat és munka· 
végzés után Kézmosásra lehetőleg langyos vizet, 
szappant, körömkefét kell használni„ Általában nom 
arról van szó, hogy nagyon sokszor rn.ossunk kezet, ez 
nem is volna jó, me"rt a túlzottan gyakori kézinosás 
károsítja a bőrt, hane1n az eln1ondott esetekben, an1ikoI 
annak ésszerű oka van, továbbá a1nikor érzi az en1beI' 
~og,y valamely tisztátalan tárgyat érintett nieg A túl: 
erzekeny bőr (í szen1élyek kézmosás után kismonnyiségű 
zsíros kr é1n1nel való bedörzsöléssel ellensúlyozhatják 
a kézmosás okozta á1 taln1at. ICézinosásra eavébként 
ún túlzsíros szappant kell használni, n~ert az ~lká.Jikus 
s_zappanfajták . ..:.... gyakori használat esetén~ a nouná
hs bőrt. is károsítják. 

E helyen kell megemlíteni a kö1ihnápolást is. lVIikro
b~ológiai é1tele1nben is tiszta inunkát végezni csak 1ö
v1dre vágott, lekerekített, tiszta kö1n1ű kézzel lehet 
A nem tisztán ta1tott rövid körörn alatt is 1neggyűlik 
a szen1~Yj ~ hosszú körötn alatt pedig állandóan nagy
n;ienny1segu szennyanyag van, amely 'nünden inunka 
trszta~ágát, ·veszélyezteti, ha ilyen kö1n1ökkcl dolgozik 
valaki. i\_ fr'.stott köunökct pedig még kevésbé igyekez
nek g)' akor1 szappanos keféléssel tisztán tartani, mert 
akkor lt::kopík a fe'sték. \Tégül esztétikai és pszichés 
sze1npontból sem engedhető inecr a hosszl~, hegyes, 
festett kCn inök viselése a gyógys~ertát ban 

4 .h~jápolás, illetőleg haj1;iselé"' tekintetében egészség
tani nanyelv a-~, hogy hetenként egyszer 1neleg vízben, 
szapl?annal ha1a.t kell 1nosni. Thíunka közben pedig 
a haJat le kell kötni, hogy hajfürtök szabadon ne le
begje~ek. Az ilyen szabadon mozgó hajfürtökról 
ugyan1s po1sz;n1csék, fcjbőrpikkelyok (korpa), vagy 
1nás anyagok es ezekkel együtt különféle baktériumok 
hullanak le (1--Ia Petri-csészében levő táptalajt tar
~unk og;i-: szabad hajfürt alá s a hajfürtöt megmozgat
.]Uk, maid utána a táptalajt inkubáljuk, a lehullott 
baktériu1nok telepek for1nájában láthatókká válnak.) 
A lehulló baktériu1nok és szennyanyagok ilyen módon 
b~lcl~erül~ek abba a gyógyszorbe is, amelyet éppen 
k~sz1t az illető személy„ .A kócos, zilált hajú, gyógyszert 
keszítő személy épp oly kevéssé higiéniktLS és esztétikus 
látvány, mint az, aki piszkos kézzeli va.gy piszkos 
körmökkel dolgozik .. Nagyon célszerű a külföldön 
már több ~elyen. bevezetett 1nosható vászon sapka 
vagy a ha3at tel_Jesen befedő vászonkendő "\6selése 

Ruházat tekintet,ében a követelmény, hog-;.„ tiszta. 
a fehérnemű tekintetében pedig, hogy~ frissell" mosott 
legyen„ A munkahelyen mindig tiszta, fehér köpenyt 
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kell viselni. Ha valami oknál fügva a köpeny bepiszko
lódott, mindjárt le kell tenni és frissel kell felváltani 
Rendkívül visszataszító látvány ugyanis az egyébként 
rendes, tiszta gyógyszertárban a piszkos köpeny 

Az étkezésre külön helyiséget kell biztosítani 
Ha erre nincs lehetőség, akkor valamelyik nyu
godtabb helyiségben kell erre a célra elkülöníteni 
egy asztalt, ahol zavartalanul lehet étkezni Az 
étkezési időt úgy kell beosztani, hogy mindenki 
számára jusson 30 perc ebédidő, amelyet teljes 
nyugalomban, zavartalanul tölthet eL 

Dohányzásra meghatározott helyiséget kell ki
jelölni Gyógyszerkészítés közben, vagy az offici
nában dohányozni egyáltalán nem szabad. Ahol 
külön hel,yiség van a gyógyszerre várók számár a, 
ott is meg kell tiltani a dohányzást, mert a dohány
füst a légúti és egyéb betegségben szenvedőkre 
kellemetlen, izgató ingerként hat. Azonkívül a 
füst keserű, kellemetlen szaga beivódik a helyi
ség falába, bútorzatába stb s onnan nehezen 
tá volí tha tó el 
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PE3!0ME 

Marep11aJI OIHOC5IlllHi-ÍC5I K 3]1.paBOOxpaHeHHIO Ha 

I<OHc!JepeHHl(H ŐbIJia r11rtteHa anreKoB. 3To 6bIJ10 sawttoe 

TIOTO.MY, qTO oqepK rah'.Oro l(0HCneK1HOI'O xapaKrepa He 

ÓbIJia HS.D;aHa }J.O CHX nop Ha BeHrepCKOM 5I3b!KC. 
ABrop TpaKTYer Marepttan B TI5'1Tl1 qacr51x no cJie.n;Y

IOlllMM: 1. r04KH speHH51 rHI'HCHb! IIOCCJ1€HH H; 2'. 'IO'-Il(H 

3pCHH5I rttrHeHbl 3gaHHH; 3 TQql(J-1 3peH 1151 rHrHeHbI 

TCXHH'-I€CKHX 060pYAOBaH11H; 4. I04KH 3peHH51 THfl1CHbI 

anreKapcI<oil pa601b1; 5„ TOlfKH 3peHH5I rHr 11aHbI anTe

r<apc1<11x pa601HHI<OB. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Der Gegenstand der Fo1tbi1dungstagung für Apothe-· 
keninspekto1en bildete, im R.ahmen der allge1neinen 
Hygiene, die spezielle Hygiene der Apotheke. Die 
Fests8tzung diesbezüglicher Richtlinien ist angebracht, 
da dadurch die Fachinspektoren einen Leitfaden zur 
Apothekenrevision erhalten und auch, "\veil eine 
iihnliche zusammenfassende Erörterung in ungari
scher Sprache noch nicht veröffentlicht wurde. 

Verf bespricht <len ganzcn Stoff in folgenden 5 
Abschnitten: 

l Siedlungshygiene. 
2 Bauhygiene 
3„ Hygiene der tcchnischen E~nrichtungen. 
4 Hygienc Oer Ar bei t in der Apotheke. 
5„ Persönliche Hygiene dcr Werktatigen in der 

Apothoke 

(01szágos Közegészségűgyi Intézet, Budapest, IX, 
Gyáli út 2-6 ) 

Érkezett 19üL IX. 15. 

ASZEPTIKUS ÜZEMEKBEN MIKRÓBASZEGÉNY LEVEGŐKÖRNYEZET 
BIZTOSÍTÁSA ÉS ELLl;,NŐRZÉSE (l). 

DR MÓRIK JÓZSEF ÉS NURIDSÁNY JÁNOS 

1 Általános ismertetés 

Főleg a gyógyszeripa1 ban, de élelmiszmipali 
üzemekben is vannak olyan munkahelyek, ahol 
a levegő szennyezettsége -vagy fizikai t-Ulajdonsá
gának nagyfokú megváltozása veszélyt jelent a 
gyártmányra. Az a tapasztalat, hogy az ilyen 
munkahely ekcn ötlctszei űen és sokszor a tech
nológiai és higiénés kö>etelményeknek nem meg
felelően hoznak intézkedéseket a szennyeződés 
(főleg a csíraszám) csökkentése érdekében Hazai 
vonatkozásban hiányolunk olyan átfogó védeke
zési rendszert, eljárásokat, amelyek megnyugta
tóan és ellenőrizhető módon biztosítanák aszep
tikus üzemek szá1nár a a, megfelelő ininőségű leve
gőt E hiányosságnak főoka a kérdés bonyolult
sága; az, hogy a különböző készítmények gyártása 
során egyidejűleg kell a levegőkörnyezetnek nem
csak a technológiai, hanem a munka-klíma fel
tételeket is kielégítenie 

Ezzel a kérdéssel hazai vonatkozásban tudomá
nyos szinten nem sokat foglalkoztunk Vannak 
ugyan publikációk (B í r ó és F e d o r c s á k, 

Szirák y) a nálunk használatos UV-sugárzók 
tulajdonságaira 'onatkozóan [1, 2] azonban V i
t é z és Szer é mi [3, 4] közlcménycin kívül 
konkrétan a ]evr-gőfertótlenítés tá1gyköréből kíRér
letes közlen1ény nincs. Szá1nos külföldi közlrµiény 
is [5, ü, 7, 8] a lengőfortőtlenítés középpontjába 
főleg az UV-sugárzással tör ténó fertőtlenítést te
szi. A közelmúltban jelent meg K u n t s c h e r 
és Fa h r i g munkája [9], mely a gyógyszeripar 
egyik legfontosabb gyártmányának az injekciós 
készítménynek steril és aszeptikus előállítási fel
tételeit tárgyalja, igen nagy részletességgel Ebben 
az összefoglaló tanulmányban a germicid lámpák 
alkalmazása már csak kiegészítő szerepet játszik 
Hasonló megállapításra jutott már kmábban 
Kliewe és Wasielewski[lO] is 

l\ii néhány évvel ezelőtt vizsgálatokat kezd
tünk egy aszeptikus üzemrész optimális belső le
vegőkörnyezetének kialakítására Ebben az üzem
ben korábban a porampullás készítmények kon
fekcionálását aszeptikus és kondicionált légterű 
kezelő szekrényekben végeztük Ez a szekrény 
hasonlatos a b_akteriológiai laboratóriumokban 


