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A hálózatfejleszté si m.unka nagyobb megbecsiiRéséfa·t'

~1;:::

JIGirT Efzervc::é.si F:J;:ako8zlálya a lcorszerü

gyógy8zertárak érdekében ·vé;1zett te:•ékeny..,.ég cli81n~~
ré.seként kitnntető oklevelel.:et ado1nanyoz. „JJro reficiendis apoll1.ce-i,/ ol~levelet kaphatna.!..: azok a szak1

cn1hercl:. aki!: a háló.-:atfejleszté.-:ú rn11nl·a. során több

éven át kie1nellx~dő tcvé!ccnysé17ct ·vége,:tek, új n1ócl8Zcreket dol{fo:::tak !ci. azO!cat l·övctkezete8cn 1negvalósítjá!.:, fejlesztik és lcrje8zlil.: ... !Cors;:rrü (!YÓ(f,l/Szertá;.n oii:le.i:éllcl a::okat 'a gyógys::ertáral.:at rlíJa.:zák,
a1ncllfcl:ncl: építése„fclú)itá.r;a .':iOrún a 8Zakn1ai l.·övctel1ndn.yck tc(jcsífé8c n1cllctt rnaradr!ktala.nul érvényesillnek a tervezési cl6írások és a luflá;:a(fc)leszlé,s lcor.szeríi. alapelvei. ,A bes.:án101ó is1ncrtcti a;:; oklevél elnyerésére kiírt pályá;:at .fr'.!tétclcit, a bírá1r51Ji:ottsdrt
111eggondolrlsait és a;; .l.98'7-hcn kitiinletctl 5 gyór1,11s:crtdrat.
:;:

Az :llGYT Szervezési Szakosztálya la8G-lmn elhatározta, hogy fl. hálózatfejlesztés, a korszeríí
uvógvszertúrai~ · rnegva1ósítása érdekéhen végzett
~vé-l~en\--séa
. clisn1e1:éscként a 'J·öv·dben rendszeresen
két föle oklevelet adományoz.
~;.\ „Pro reflci.endi.'.J' apothecis oklevéllel nzokllak
a. 1nunkúját kí,:ánja elis1nerni, akik a hálózatfejlcszté.sbcn é,-t.izedcken út példa1nutató és kíen1elked6 tcYékcnyséµ:et nyújtottak. akiknek nevéhez
egyrészt a nuti hálózatfejlesztési rnunka 111<::1dszcrénel\ kialakítása füz<'.ídik, rnúsrészt akik ezt n 1nóclszert továbbra is terje;:;ztik és fejlesztik. illetve azt
következetesen 1negva.Jó:-:ítjúk.
~"\szakosztály vezCt«íségénck döntése alapjún u1:t
az clisrner<'í oklevelet - elséS a1kalornn1n l - az
1H8ö. évi Dobor:::ók6i I-Iúlózatfejlesztési l(onfercncián~ a kövotkcZlí kollégáknak uclták át:
Barcsay ].<;ti:ún (C1.c;ongrácl 111og~ce). J(as;:colit:.:ky
István (Budapest). dr. Kol.'/! Józs<f (Barnny1t
rnegye), dr. lCnttcl Dc:;,"r; (ílas 1negye)i rlr. 1?ayettli
.János (13é.kés n1ogye).
.:-\ ., l(or8.:crü q1;rlrn1.·.~:.:erlríf'' oldevél\ol a szakosztály 1°11inclaznka.L. 'a [ÍÚríuy.<;;;crldra!.:ut kívúnja a jöyi'.}hcn. és évenként rcndszcre::-;cn kitüntetni. a1nclyek11ek az építése, felújítása során a Rzak1nai kövctel1nényck teljesítésével összhangban a. hálóza.tfcjlcDztés korszeríi alapelvei is nu1radéktalanul érvényesültek.
' · [1' .. '' ' . progran lj. a e·\.
• 1\.OrszeruH1d::s1
l·nr
.
"'"
_J..'.lgy· gyogyszer
zedckrc n1eO'hatiírozza nz.t, houy azon a 1nunkaholven 1ni1,~e11 kürül1nénvek k1izütt, napont~t pl.
1nc;1nyi felCsle(rcs utat inŰgtéve, vaz:\-- n1enn:y·i f~~
dol!.(ozni,
kollét!Ji11k
fou~1ak
racLiú;·rot.
,
',_
- t:'
e
e · incrrt.~knrílva
dc lllC!!hfltározzn clZt i-. IlliJ)·l'n letiZ a lllll11kahe1;,·1
~
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1 _\ \ l. ( )r„zt'Ulh ( i\ ug, Zcl Ili!\ i Szer\ 1 , 1 ''i f\:unf(_'t'<>Iielnll (I\.ívs, 1DS7. s,:ef)tL;tnlicr :2íl-22) clhnngzot.t:. 0rtú·
kelü:;.
~ C:.yógyszeröszct, 31, (2}, G7 (1987).

közérzetük. l\Iindez közvetlenül is befolyásolja
a gyógyszerre szornló lakoss{:g ellátását.
Hiszünk abban, hogy a 1negfelelően, n1értéktartó ízléssel kialakított gyógyszertárakban nag.vobb az esély arra hogy fl gyógyszerészet vissznszcrezze azt a régi köz1negbecsülést. a1nely felszólítás nélkül is kikényszcrífctte n belépő tiszteletét,
kalaplevételét, azt, a1nelyet 110111 kis részben a futószalagszeríí, ;:;okszor kényszcrücn gépiessé vúlt
1nunk1lkürlil111énvek közepette ve.szített el. Elfog<H]ott az n szá~naclnt. hogy naponta a lakoss(tg
s„~.:,-a) több 1nint félrnillió en1ber keresi fo1 gyógyszertára.inkat, irt\" oa:yáltalában ne1n nlinclegy.
hnuv ott Yárako'Z~í.s kij~lJen 1nilven hcnvo111úsokat.
:-1zc~-,:ez. Ehhen r.1c:clig - a rnindii! is elsD 11elyen ú1lö
szen1élves hozzúlhís. a uvóavszerészi inííköclés n1in6sége. ntán ~ a húlé;Z~1tf'Üjlesztésnek is jolcnttís
s:-:erepe van.
11
~:\. „I(orszerü p:yógyszcrtár clis111créí oklevél elnyerésére vonatfrozó pályázat feltételoti a következők: .A. pályúzatot a gyógyszertári közp_ont:ok
nyújthatják he. ~4.z oklevél ndonuinyozása evente
egyszer történik. Egyszerre több oklevél is kiadható. }\.Z oklevél azoknak a gyÓ(!!f8Zcrtáraknak adható, aruelyeknek építése (felújítása) a pályúzai
heaclását inegel6z6 években fejeződött bo (az 1086.
évi kiírúsnál ezt az idéítartarnot 108,1-SG. ÓYekbcn
hatúroztuk inea), ill. a pályázat beadását inegclőzl'í
évben ndtúk át~a forf!alor.nnak, továbbá az építtet()
µ:,vógyszertári küzpo~1t az oklevél elnyerésé.ro ptíf)~ázatot, nyltjtott be. :\ központok évente criy~e[!y
~yóg~'szertúrra] ptl.lyúihatnak.
.A. pály{J:zatok elhírtilásánál értékelésre kerül.
hogy az építkezé:-; során hogyan érvényesiilt.e~~
a "„1\.i)zforqalrnú gyógyszertúrak tervezési e16~
irásrd" cín1Íí I\íSZ-ÖJ.2'0~3/6-81. sz. szabvúnyban.
(továl)hiakban ÉSZ), vala111int a szahvúny által
e\6Ítt tervezési prop:ra.111 készfr.éséhoz 1 H84~ben
kiadott „'1íüszaki Irúnyelvekn~hen rögzített korszerü alapelvek. ICövelelinény tovúhh::í az esztétikus és körnvczetho ill{J inegjelonés, a. <.'.élszcrli é.'-i
korszorü lnít:f;rzat. a gazclasúgos rnegvalósítúr~, nen1
1rtolsósorhan az egésZségiigyi jelleg kiclo1nborítúsa.
. pályú.zatnak a következ6 adatokat. kell tarlal. .:\
n1aznia:
-- az l~J.1Ítiet6 \L"Yí'n:;y;..;zrrtári kiizpont 1nc~ncYc?.ésc,
·--cl szakn1ai pt:og'rfunnt kidolgo:r:ú sze1H(~ly(0k) h(.'osztú.sa.
-- µvóuyszertúr szútlln. 1neu;nevczése. círnt\,
~-ii.~ b'Oruluizús Jellege (Or~ttllú vtílla1nti. 1ani.ícsi
együtt111Ciködé,„sel LürténL v{tllalati st1L új lótcGÍf:.1nén}~ vagy ineglevő gy('.1gy;.;zertríri épület rekonstrukciója),
- a, gyógyszcrtúr furg:nlnii adatai, az c!lútaitcló Ja~
kosok szárna. a speciális ellátási fclaclatok1
- az építést. befolyúsoló külstS tényezők (1neglovó
épület, telek adottságai),
1

140

GYÓGYSZ ERÉSZET

- az épület bekerülési költsége,
-

a bí1torzr..t bekerülési költsésre (az officina-, Ja-

boratóriun1, esetleges vénvkészítő, Taktár stb.
külön-külön),
'·
,
- az épület alaprajza, nz egyes helyiségek alnpterUlete a bútorzat. feltiintetésévol (fel{1jítflsnál
az építkezés előtti állapot is),
- az épület horn1okzati tor\Tajzon és fényképen\
- a~ off!cina.! Iaboratóriu1n, vénylcészítő kiaJakítasa fenykepen.
_4_ pályadíja kat a. szakosztá ly yezotfíséf!C által
kijelölt szakcn1berek vélernényczik, az oklevél oda-

ítéléséréíl a vezetősér:: dönt.
i\ szakosztá ly ~ozettíség:e p:ondoskoclik arr6i ~
horrv az cli~rneré) oklevélbe n részesített ·, a híráJöbizo!':-t.sÚ.g fi.li:n.1 n1cc:lu1tflrozott :.rvó:..i:yszprf:ilrri:'il részletes i01i1ertctés jClrnjék n1c.C'. rl ·~zaidapban.
„4.z ] \180. óvhcn kiadott pú1yúzat-i fe1hívásri1
-arnelyn ck nevezési ideje 1087. január 31. ;,-o]t12 gyóp:yszertá.ri központ a küvetkczD gyó,c:y1-Jzertfí.rnJ:a t nevezte bo:
·
Ffxcáros: 41G-os ,uy6.~yszertár

Baranya Jnegye: l\'fecsQknádasd 10/30-os gyógyszer tár
Bél·é8 1negJJe: Okány
1

Bács-If..i"lkun 'lncg!Je:

gyógysze rtár
08ongrád rnegye: Szeged ,,L!sz·t Fel'enc" gyógyszor t1ir
Győr-fJ07Jron tncgye: Dunaszeg , 5/30-as gyógyszer ttír
JI eve.s rr1egve: EgPr, 1>:\(5:1-os gyógyszer i:ár
Szabo7c.<J-l:Jzatnzár 1negye: Tiszavnsv ár, 17/15-ös
gyógysze rtár

FJzolnok

1nc(J/jC: ,Jász1)erény, i.D/J.3-as gyógysze rtár
Va8 rnegye: ~la:.:vi'ÍT, G/35-ös _rryógy·szortár
V cs:;prén1 u1cgyc: i\j kn, , , /iescu la p gy<.\~yszei:tár
Zala nl.CJ/f"3: ?~n]a0:c::c:rszo.'1~ 8/4.fl-c~; f!y6gyszor tár.
1

'

_!\ hírú..ióhizntt~fi~T 1UB'l-ben
szertá.r" oklevéllel a kövctkoz6
kelte:

p:F:.or~ze1·fí
i)

gyó,p:ypá.1.vázatot érté-

-ii
·il::-c:
t . 11,L
.e.

fedett kiadóaszt alokba építették. A lakótelep pa-

nelházai közé telepített gyóg;yszer tá.rba nem készíthettelt a.11tik jellef!Ű 1Jútorzato t, így a sin1a, egyenes
vona1ú officinai hercndezé sben - a régi edények,

mérlegek. és szobrok részére kialakíto tt tárolókka l
- igyekezte k n1egteremteni a patikai hangulato t.
..A. gyógyszert:{u: szal;;:n1ai-építési progran1j át Csapó Zoltán szakelőadó, a berendezési terveket Csapó
Zoltán és Somogyi Imre műszaki ellenőr készítette

(1. ábra).

JCisl.:u.n:félegylzcí;;a-, Att-z'.la 'U., .Z.
12/58-as gyógyszertár
_f.!..... vft.ros, ill. a vonzáskör zetéhez tartozó 52
ezer
lakos 1ncrrfele1D c1lát:ásf1t biztosító 410 n1 2 hasznos

alapterületű

gy<'i;!y~zertárnt i08,1-hcn nyitottá.k
n1og. I(üzponti fekvése rnintt havi forg:a1r11a nlegközclíti az l n1illió forintot.. J\ .ZYÓtzyRzertclr építé-

szetile~ rninclon hizonnyal nz orsZ(ti! ·talán Jcg:rnoder-

nehh kialnkíbís ú patikitjrr. A körnlakl'1 officinát
veszik k(irlil a rr1,.,.{ic-r-yszerkészítő. a laho~;;tóri111nok, a ral.:.:tá.r0,~1: ÓS ~Z irodái:.: he,l-viséQ:ei.
.ll kére;zszerű eihelyezés az officina felé biZtosÍÍ1ja
valrrrnonnyi hclyisép:h()] n köz,~etlcn kapcsolat ot, ill.
n fe1tölté::1t ..Az é.pülct. kiilönloges~ egyedi forn1ája
1nintt az officina és a rryóc:yszerkészítő JaboratóTiun1 együttes aln.ptcrület:o '1;1zon:vos fokig n1eghaladja u.:.ryan nz ESZ-bon előírt. rnktártern let.hez vi\!VűrCiként;

szonyított . nrá.nyt, dc a helvisérrek szc1le1nes beren-

dezéSe biztosít.j~. a 1ne!!folelJ tú;;olófclü] etet.. 1\z offi-oinrr reprozcntn .t.ív hútorzrrtn követi a köra1akü
he1yisé? vonalát, világít(1sá t knpoiaszerű tető

nbiakkn.1 oiclottíl.k rnerr. I{ü1ön1ef!es n1err0Jdás az

officina közepén 1ev{) körprunlag, továbbit a gyógyszerké-.:.:;zít(} és a ln horatóriun1 :n1nnkaasztn..lainak
Iorrvez6sz crfí eJhc1yezé::ie. i\. sznkn1ai hclviséuek
rdI;clkívül jó kapc~·olatii..t biztosítva a szociális ··helyiségeket a küra1nkon kívli1, de azza1 összekötv e,
önálló épü1et.11en teiopíi".ott:ék.
~L\ ,2:yÓ_gyszeri:ár terve?:ésónek szakn1ai progran1j1lt Konl.árp _Krf:'~n1ér 111űszaki és fejlesztési osztá.ly-

vezot:Ií készíteti:i:;, (:?.ábra).

J.71[ cc.scli:nr'í.da8d, 10 /86-os [J!JÓgyszeriát

!A. . 10 ezer laká:~sai épüit, 1ninte~y ~15 ezer 1ako;:-,ú
újpesti 1akót-e1op n1:1sodik ,Q:y6;:'.>··~zert {u·ftt. 1fl8?J-hen
nyitottftk 111017. _/\Jnpterü1ote 400 rn 2, hn;,-i fcn·11alnu:i
300 ezer forint.. A µ,yóµyszert{\r Jorriku.o. gzerkczoti
orrvsér.rón érezhet() az a tndat.o.s é::; na.1.:rvvonalü

rr-;·,·,„~·~7nr'
i
,'-)
'.-:O•yü_,, __ "t</11·-f't~
- • „·J!lr-~7i·
..__,,„,_. ,~„
,~.

1988. n1árcius

't.L
1 'lli-

·p
!.-„,
„>.11c'l„
'lj')nq
~-„l;L1.

1nÚI' hnpyoinÚr (''nsan jc11en1zf:i. \'a1a1nenn yi hc1yisé.CI: cJrondcz6::;ét. kapcsol6d ásút. szinte l::öz1ckcd6.si
területek néikiil olc1nt.t"ák rnog. :\ 400 111'.Lcs épülct.ben a küz1c.keclés1 -folyo;:;ók terülcto 1nindössze
17 n1'..': . .:·\ fo.c:ad6t:ercs kiképzésű 7ü 111:::-cs officina
csakncrn telje:; hosszúRó..grlban, Jcót:oidalréiI k-ozelhet:() forp:6koro ngos szc.krónys orrni csnJJakozi k a
72 rn :::-es küzponf:i raki'fírhnz . J\ ,CEYÓ.C:J"'~1zerek táro1áRÚra. - a terü!ot: johh ki.ti<ls;;;nó.16.sn. végett - gördü1G;:;zckrónyoket n1l-:a!rnaztak. l\.z officin6„bnn - újszerű n1ódon a„ csüszótúle ákat az ilvegiapp111

TnJ{tn oHentrnondás, do n.. közséz lfl86-ban á.t.adot.t; lÍj 120 n1 :::-e.s gyÓ,rr}~Rzert+l.ra ~.' 1egkorf'ze rfihh

korszerűtlen

gyó,~ryAzertÚl'

-\~nlan1ennyi

pályázat

köziii. A.. toryez6k.e,ccv há1rvatott óJotű, több YÚros
µyógyszcr bir{1t n1ogJ1irt. 1 kÚzel 100 éves berendezé s
részére egy XIX. százn,cli officinút alkottak, és hoz7.tlknpcso1t6. . k egy. n rnni kornak I11Cf!fe1elé5 gyógy~1zerU'ir hel:riséú.oihcz. i\z e-k!oktikns Stíiusú ·horendcz6st oredot-i forrnájába n, a. 1ogkisohh korszerűsí
tési szándék nélkül i1Ilított6l: 1~c1yre, vissznidéz ve
ii., korhű hrn1~111atoL iiz of'ficiná1;an gyakorJrrti]ag
nincs gvó2v-szer , kizáró1ac; ldndókéút rnűköclik-.
Í\ i-,'r
cr·„(J~ .-.'1•„,-.t.;il,;
rr-::;:· ..,,1_..
.:::-.: n~ i.,·,··1,·11i
-t:'o]•''"'ll1a"
.. _ ~-;,·--ol/t"'"'
L'- i
.~ ·-'-4 \:~
l·
- Il111Jl]~,..,
.
'-<~il
~'n
< L
fl c~''ltl'1l·nz{• l101-~i'~'~'7C'1· 1 1"n '·(ir!·c~n-n~ 111ern1éc:zote~'nr ··-"· ~· :~;'. ,11 - ,.,'.} ·.··;~ ·-~-1. ~: 1-'.·..' r L: ~ ~· ,- n . ,-r;··-.
"' ... „.l [l./, Jy._;Jl _.1C,::.olda., C."Jfl.\_ .\1:·norg~ .. Lnu rYo~y.-:._01tií.rhn n a! krrl1naz hatö sikerrel, i'Ss a védett hcrendezé s
olhol'-·ezóse rn.1nt-t <L !2"Y6U'TSZertár nen1 feleihet, rncg
n1intlenhen n. 1nai ó;·tclÜ1~1ben vett korszerűség fo7 ',.,: •

i ,

:.7 . ·

galn1{u1rtk. /A rnfie1nlBk-pn,tjka ennek: eHenére mind-
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1988. március
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~21

/
22.

6

5

8.

íl

11

15.
0

9
1

=UJTIIIIIJ!

!1/-

v

13
~---=-=·-=lll

---------

'·

12.

~-l!----'uoL_j/l___y:J 01~-=~~LI'\-~0

0

0

0
1

1.
icx02qy,,..,„ _ __

1. Officintt
2. Gyógyszorkészft6
luborutóriu1n
3 . .l\nnlitikui labor.
'1. Gyógyszorraktúr
5. Ilűvüs raktár
6. 'Tűzveszélyes anyagok
ruktúra
7. Ü vegraktó.r
8. Ciüngyölegrnkt,fir
0 ••Alupanyugruktiir
10. 1\._Iosogutó
11 . .t\.tvovő
12. Iroda
13. idgyeleti szoba
1·1. Etkező
15. Közlekcdö
lG. Öltöző
17. Előtér, inosdó, \VC
18. Előtér, rnoscló, \"VC
lfJ. Zuhanyozó
20. Elokt,romos fülke
21. Szemóttároló, takurítófülko

ÖSSZESEN
22.

IIőközpont

7G,O n1::

40,0 rn~
11,0 111:!
72,0 n1::
22,0 m::

1,5 n1::
18,0 rn=
6,0 n1:
10,0 111:
11,0 m'
30,0 111:
131-0 mZ
11,0 rn:
9,0 m::
17,0 n1:
20,0 n1Z
7,0 111::
7,0 n1=
3,0 n1:!
4,0 n1=
1,5 n1::
390,0
39,0

!. dbra. 13-udapcb't IV., Itc::i J\.árol-y
416. 8::. gyógyszertár

H.

Hl~
11)~

!?. -
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l 988.

1tHÍn.:i11s

I

.1L...;,'

()fc~á11,y,

l:l/61-cs (!.lfÓ[J!J8Zertár

:\ -1 ezer h1kosú közs(!_! 108-J-ben építef.t 1-kU

n1:.!

;1 !a pt erúlut íi

gyógyszertárának havi forgahna 1(1(1
(,zcr f'urint ..'-\ \·{dla\nti hernházúsh6J Jétesii1t {lj épii]C't clsr'í ~zi11tjé11 a .~YÓgyszertár. íf.:l.sö i:izintjei11
.i
„ .. (Jlu·íl·1'1' l··i··Í-.: l···1;1J(~. ll"I\:·,•
.~ u··t)U\'"'Zl'l·(.'tl•
;;--,:,
.-' ( l
d ''··
.\.cl
.\.'
'- •' t l • • ~ .-:-.\
::::-.„ b ' '
l1el.':iségcinck a!apfcriileti artin.':1t 1tti11dcn tekinteth('ll n1cufclcl c1z 1~SZ eziriinvú küYeíelinénveinck.
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!lH~.'..:'.fcleJ() ndntts:íc:oknt hiziosít. _:\ hútnr;.i;at kiiJ.t.;/í
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két rendeltetésének anélkül tesz eleget, hogy vala1nolyik is károsodna. . ..t\. 1nccscknúdasdi patika szé11
példa a gyógyszerészet egyre csükken(i entlékeinek

rnegőrzésére, értékeinek gondos átn1f::ntésére.
~!:\. gy6gyszertár szakmai progra1nját. dr.

József gyógyszerész készítette (.3. ríliru).
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t·?.('t' lako~ú

:".:: l \1.'-;fl-h'.u1 t11c:~nyit11( t L'.v(iu:v~L:ertúr hn \-j for~
E:t!n1a :35() ezer fc)ri;1t. ~"\ g}-.óµ~-~zcrtárlian a sznknud, a raktúr, ill. a szocUUis be1yisóg:ek egy1náshoz
"~isznnyít:ot.t

n1éretei pontosan n1egfclolnek az
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ÍflSZ-hen el6írt. arányoknak. ,;\z rdapteriilethen
centrá,Jisan telepített: raktár igen jó kapcsolódást.
biztosít valnrncunvi he]yiség felé. Rendkívül el6nyös, és az adott ~i1a pte~rüh~t 1naxin1ális kihasználását inutatja, hogy a gyógyszertárb an gyakorlatilag nincs közlekeclőfolyosó. A belsőépítész által
tervezett igényes officinai herondezés külső n1egjclenése szerencsésen 111enti {tt a hagyo111ányos patikai
jelleget. A bútorzat belső kfalakítása korszerű, és
a. rclktár felé beépített kétoldala:-i szekrénysor a közYctl;n föltölt,é~t !'izto~ítja. A, sz~ szoros értelm,éhen
-- cs k1alak1tasaban is - Ja.tvanyos n1egoldas az
officinát a gyógyszerkészítő helyiségtől elvá.lasztó
üvegfal. :\. betegek így bizonyos n1értékben betekinthetnek a szán1ukra eddig többé-kevésbé elzárt
nViJágban. JÖ lenne ezt a gyakorlatot IllÚ.Soknak ÍR
követni. J(öriiltekintG gondossággal oldották n1eg
a gyógyszerkészítő laboratóriu1n asztalainak kialakitását a beépített mérlegekkel, toYábbá az állatgyógyászati készítn1ények elkülönített raktárát és
kiadóját.

;\ gyógyszertár 8Zakn1ai tervezési progrn.rnját
Gásjj(Ír LáB::lóné igazgató, Dobribán Andor fögyógyHZerész, 11.fericsn,é Tóth Erika vezető szakfelügye16
és J(i.8rÓn1ay Antalné beruházási csoportvezető dolgozta ki (5. ábra).
- i\ bíráló bizottságnak ne111 volt könnyü feladat<i
akkor: antlkor a benyújtott pályázatoknak kl1.
a felét elutasította. Ezek az elutasított gyógyszertárak ugyanis szintén igen szép, attraktív benyo1ni:íst kelt6, korszerfí é-s célszerü szernpont.ok szerint tervezett és kivitelezett lótesít1nények. _4.z.
hogy ennek: ellenére 110111 nyerték el a „TCorszcr(i
gyógyszertár" chnct, az esetek többségében olyan
körüln1ényeken rnú1t, an1iről az illető központ ncn1
tehet. Mindenki előtt - aki e területtel valaha is
fog1a1kozott - köztudott, hogy n1cnnyivel nchezobh egy meglevlí. bizonyos változtathatat lan
nclottságoklrnl bíró területen (bárha új épület is)
eg:y nlindenben korszerű gyógyszertára t kialakítani, nlint akkor, ha előbb n. gyógyszertár funl{cio~
nális elrendezést. tervezzük meg, és ehhez a1kalnu1z-
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!i. ábra. Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8/49. sz. gyógyszert.dr

kotlik az építész-tervező. Bizottságunk elsőrendű
követelménynek tekintette a.zt, hogy a „Korszerű
gyógyszert,ár'' címet kiérde111lő létesítn1ény 111inden
sze1npontból kifogástalan legyen, <Lbban a legkisebb olyan fnnkcioná!is hiba se mutatkozzék,
amely a tervezési irányelveknek ellentmond. l\íár})edig, ha - ltülönösen városokban - a gyógyszertár olyan épületben nyer elhelyezést, amolynek az
építészeti adottsága egyszerűen kizárja azt, hogy
minden szakmai követelmény (főleg ctz ideális kapC8olódál3) teljesüljön, akkor az érdekelt központ

kénytelen kon1pronlisszun1ot kötni, különösen akkor, ha a beruházás összegét nern egyedül állja.
l\:Iás kérdés, hogy kornplex beruházásnál az illetékes tanácsi szervekkel való idejében történő kapcsolatfelvétellel és kellő határozottsággal az ilyen
esetek jobbára 1nogelőzhet6k lennének. Ez azonban
nen1csak a központoh:on 1nú1ik. l\íive1 az ilyen
gyógyszertár scn1 1nutat fc] solc vagy jelentős lllbit,
adott esetben nagy fejlődést. jelent a létesítése 111ég
D.kkor is, ha n1aga a terve példaként nen1 állítható
az egész szakmai közvélemény elé. Kirívó i1élda

1988. rnárcius
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erre az a pályázat, amely egy igazán minden szempontból kifogástalanul elrendezett, megtervezett,
korszerű gyógyszertára t mutatott be. Egyetlen
hibája az volt, hogy egy bérház első emeletén mű
ködik és külső lépcsőn kell megközelíteni. Miután
nem adhattunk olyan oklevelet, hogy „kiváló
gyógyszertár, ha földszinten lenne", így (igazán
nagy sajnálattal) le kellett mondanunk írásos elismeréséről. Ettől - a fentiekben megfogalmazo tt
és kitűzött, de,mereven be is tartott - elvtől csak
egyetlen szempontból tértünk el és fogunk eltérni
a jövőben is: ha olyan, műemléknek nyilvánított,
védett gyógyszertári bútort használnak fel rekonstruálva., amely már megjelenésével is segíti
szakmai értékeink megóvását. A védett bútorok
ugyanis nem alakíthatók korlátlanul és tetszés
szerint a mai kívánalnmkna k megfelelően át. Ha
pedig az officinában ilyen védett bútor áll, akkor
az egész gyógyszerez kihrtt - funkciójában
tárra. Védett bútor esetében ezért a tervezési
irányelvek 100%-os betartásától el kell tekintenünk. Persze ez is csak kisforgalrnú gyógyszertárbanifogadható el, ahol az igénybevétel nem támaszt jelentős többletmunká t. lUeggyőződésünk,
hogy a k.1asszikus gyógyszerészet eme kü1ső r.negjelenési formáj<e, lm a bútorhoz illő környezetet is
megteremti, olyan jelentős hatást gyakorol az oda
belépőkre, arnel~y alapvető célunkat: a gyógyszeré~
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/\.. S'VÉD J~GÉSZSEGűG-Y I-tEl\TDSZERÉBEl--T
Barthold, Dag: Krankenhuusphu rrnaz.io 8, Suppl. 11
5-8, (1987).
Svódorszttg 8,35 rnillió lakosút i83 gyógyszertár ló.tjn
cl, uza:r, t\tlugosun 10 500 főre esik egy gyógyszertár.
1\Iindezt kb. 1500 gyógyszorkiadó úllo1nús egészíti ki u
ritkún lc~kott, gyógyszertárral ncrn bíró helyiségekben.
i\ gyógyszerészek képzése háro1n fokozatú, ehbül n leg~
felső: u doktorátus 11 '! éves képzés után 4-5 évvel szerezhető rneg ..Az egészségügyi clhitúsban csak az orvosok
5%-únak v11n rnagúngyakorln ta (a fogorvosoknál 50%) .
..:\ kórhi:\.zi ó.gysz{un rnugas, ezer főre 16 ..A„ költségh~.nynd
is rnagns: 65 1nilliárd korona évente, arni a nen1zcti jövedelem 10%-a. A. gyógyszorfelhns znúlús ezen összeg egy~
tizede. 1971 óta 11 gyógyszerészeti türsasúg i\PO'I'EI\:S~
BOL!"\GET nevü szervezete szerez lie és lát el (rnonopol!1elyzetben) nlinden gyógyszertárai;, a. kórhúziukat is.
l~Iintcgy 130 a kórházi gyógyszertárak szún1u, ebből 100
a gyógyszerészeti társaság tuluj<lonu. 95 kórházi gyógyszertár közforgahnat is ellút. 1\z APO'l'E:KSBOL .AGET
részvénytársasá g; részvényeinek kéthur1nada az állarné,
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szet nagyobb társadalmi; megbecsülését jól szolgálja. Röviden: ebbe a gyógyszertárb a belépve,
leveszik az emberek a kalapjukat.
Pályázatunk nem öncélú és nemcsak az elismerést szolgálja. Célja az is, hogy mozgósítson: nézzék meg, bnulmányozz ák az érdekeltek az elismert létesítményeke t, használják fel terveiket, elgondolásaikat. Reméljük, hogy mindez egész szakmánk előnyére szolgál.
Az i1JGYT Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztályána k
T1 ezetősége
JJ'or the greater appreciation aj activities in thc phar1nacies

'l'he Organisationul Scction of the Hunga1·iun IJhurrnucouticul SociotJ' prcscnts honouring churtors for the
uctivity for up to duto phurinucics. 'l'hc <.!barter "Pro
reficicnclis upothcsis'' cun obtnin thoso profcssionuls,
>vho hn,ve uchievcd un outstanding üciiivity in tho ficl<l
of <lovcloping phurrnaceuticul nct\york, huvo >Yorkc<l out
HC\V rnethods nn<l reulizc 1 <lcvolop an<l oxtentl thcir utili~
zatiou consoquontly.
1'hc charter "Up to dute pharrnauy" can obti:ün thoso
phnrinucics, \Vhcro during uonstruction or rcconst;ruction
t,ho Jruftillg praescriptions und tho up to du.Le prineiplos
of <levelop1nent of pharn1uceuticul not\i'Ork entirely
rorllizc<l. 'l'ho pupcr prcscnts thc conJitions of eornpcti~
tion in or<lcr to obtain tho churtor, t..hc considcrutions of
thc jury, as 1vell as tbo fivo phnrrnucics, honoure<l >Yith
tho charter in 198i.

cgyharn1ada a g)'Ógyszerószi nyug<líjpónztá1· tulaj<lorHi·
ban van. 12 ezer dolgozójának kb. i0%-a részfoglalkozású. E szervezet üzerneltcti n gyógyszeriitÍ.rak at is (30
kórházi gyógyszert.ár kivételével, rnclyok vúrosi-tanúcsiak). iOO toljesjogú gyógyszerészt és 3000 rd11csonyul1b
kópzettségtíG („racoptúritl5 1 ' ) , vulurnint G200 közóp.
kúclert foglt1lkoztiat. i\ tendencia. r.z, hogy új gyógyszertúral~ n kórháznkbun, gonclozóközpon tokbr.n ...épülnek
{inagúngyógysz orlár nincs is uz orszúgbun). lgy nuír
1nosli is a gyógyszertúruk jelentős százalékii kórházi. Itt;
E fcludul; u. gyóg;i/szorelhítás szorosan vott rnunktíjotn
kívül sok<.igú: inforn1áció-szolgó.lt11tás uz orvosok szüinúrn, szakrnni fejlesztés, gi:1zdusügossúgi koz<lcrnónyozésok (olcsóbb beszerzések egyenórtókü, do 1nús gyúr
áltaJ gyártott kószítn1ónyekné l stb.) ..A gyógyszertárábó l
n gyógyszortáruk at iizerneltotö szcrvozctnól n1f1rudó
rJsz 111iro1nncgyc<lo u szeinólyi kindásokut (inunkabéroket) szolgtílja. ..:\ gyógyszerntánp óthis (incgrendclé::>)
95%-bf.Hl gépi ud11Lát;vitcllcl törtónik. li. kórházi gyóg.)'·
szorész fontos szeropoL tölt be n kórhó.zn,k gyógyszer.
bizottsúgábttil. 1\ jövü uü!lclinkább r. különleges, gyógyszerrel kapcsolatos sz11kis1neretok tovó.bbudi:isán, a.z inforrnd.láson alapul (iO).
Kc1nplcr

