
hogy ennek: során sok oly készítn1én:y változna n1eg 
,; agJ7 tűnne le teljesen: a111el;yeket csak az 01 vosi 
-vagy gyógyszerészi hag~yo111ár1~y és a 1 égi kéZi
könyvek ta1 tottak felszínen. 

Befejezésül még egy ké1dést óhajtok érinteni 
Éspedig azt, hogy jogosult-e az a szemlélet, amely 
a n1a.gasabb1endű tudo111ár1:yos szír1vor1aJú gyóg:y
szerészi foglalkozást csak a gyógyszer ';-izsgálatok_
ban látja? Ez a felfügás, amelyet úg,y a g:yógy
szerészek egyete1ni kiképzésének irán·ya, 111int a 
gyógyszeikönpek szelleme egyaránt táplált, ál
landóan kísért, bá1 jogosultsága nincs A g·yógy
szerek készítése, a galenusi g:yógyszerészot, 
éppen úgy tudom~nyos alapokia foktethetií 1észe 
a gyakorlati gyógysze1 észetnek, n1int a g,yógy
szeranaHzis A gyóg:yszerész gyóg:ysze1 szakértői 

ini,--olta ebber1 éppúg:y éryén:y1e juthat, n1int a 
gyógyszerek: yjzsgálatában. Terr11észeteser1 ezzel a 
gyógyszer vizsgálatok jelent6ségét. legkevésbé sen1 
akaron1 kisebbíteni. A- g:yógyszerkészítrnények 
analízisének kifeilesztése elsőrendű gyóg.)'sze1észi 
feladat, a111el.Y jórészben 111ég n1egoldás1a \ ái 
}Iindig lesznek gyógysze1észek, akik inkább ez
jránt. éreznek: különösebb hajlan1ot. Hiszen leg
kiYáJóbh ar1alitikusa.ink is ~ g,Yógysze1észek sorá
ból kerültek ki De ez nrit se1n vá]tozt at azon 
a tér1yen, hogy a gyógyszerészet preparatÍ\T irányú 
foglalkozás: a gyóg,yszerész ped_ig els6sor ban a 
gyógyszeiek k:észítí)je és csak 1násoclsorl)a11 azok 
'izsgálóia! 

(F-6uúiosi (JyógyszB1lt.(J"i: J(özpont 801. sz 
Gyógyszc1tá1a 0 Bu.rlapest,) 

A KORSZERŰ GYÓGYSZERTÁR ÉPÜLETE, HELYISÉGEI 
ÉS BERENDEZÉSE 

lJR Kii T JEL OEZSO 

A közleniény elsö része az „A l~yógysze1 é.sz" 1950. szc pternbe1 ·i szániáúan 

jelent úieg. _,J szerz/J a gyógyszc1tá1alc hely1:ségei1e vori,atkozó kö1.ietel1nényeket a 

260 520/1934 B 111. számú J endelet szellemében tá1gyalja Jmw1teti azolcat 

a .szen111ontoknt, n1.elyeket közép/01 galniú gyógyszel tá1 ak kol szeríl átépítések:oi 

- véleménye sze1inl -- feltétlenül figyelembe kell venni. Részletesen foglalkozil 

a gyógysze1tá1 külső képével, az officinával és annak be1 eridezésével, Igy els(í

sorlJan a táraa.sztallal és az á11'11án.yzattal. Fogla-lkozifc ezenlcívnl a többi; helyiség 

egy1núshoz 1!'r8zonyífrift cél szel lí elhelye;,ésénck 1nódjá val 

Bárn1ilye11 n1é1etű és n1u11kahely-szá1nú tára.
asztalnál, a munkahelyet elkeiítő Ü\ cglemezt 
tartó oszlopok feltétlenül a bútmzat stílusában 
készülier1ek; ezalatt azt érteni, hogy fén1oszlopoh:a~ 
csak sirna jellegű, csontszíri-íí g:yógyszertá1-bútor
nál alkalmazhatunk, egyébként az oszlopok lchetií
leg fából készüljenek 

Igen megkönnyíti a kézieladást, sőt a 'ényie 
kiszolgáltatandó specialitások expediálást is, ha a 
keresettebb speciaLitáRok:: lcézeladási cikkek részére 
a techr1ika táraa.sztal része előtt 20 cer1tünéte1 
magas angol fiókrendszert építünk ki (10 centi
n1éter széles, 8 cer1tin1éter 111agas fiókokkal két 
sorba11), a táraasztal l{_özönség felé eső lap1éJSze 
felett„ En1e fiök1 endszer fedőlapja egyszer snrind 
arra is alkaln1as, ]1ogy a közönség a ,.ényeltet a1á
í1hassa rajta 

A táraasztal niögötti falo11 levő polcozat tá".o
labbi részén a ritkábban szükséges rnagisztrális 
anyagok állnak, ,, alamint itt biztosítunk helyet a 
k:ábítósze1-szekré1\y,. egy- és lcétlce1esztes szeluén:y 
(a tá1aasztalo11 csak a g~yalnar1 használtak vam1alc), 
fueske1esztes szelu é11y és blizös anyagok tárolását a 
szolgáló szekrény részére.-

A bűzösszekréri:y-felső iészébe11 eltolható Ü\'eg
fal!al légmentesen elzá1 va az illó olajokat is el
helyezhetjük, bá1 ezeknek fatégelyben nyitntt 
polcon \aló tá1 olása is sznbálysze:r li 

l:ia több gyógyszerész dolgozik, az jJyer1 rend
szer lí lá1 itasztDJ n1egtoldható úg:y, hogy a technika 
helyén gyógyszeiész dolgozik, aki bal kézzel eléli 
a sa1 okbc1r1 dolgozó gyógyszerész jobb l{eze felőli 
anyagokat, jobbtól pedig egy szovjet rendszeríí 
forgók_orongot helyezünl{ el Ett()l jobbra dolgozik 
kettőjük kötös iecl111ikája. Itt a tára.asztalt inár 
S alakban kell ki képeznünk. Az elgondolás éi the
tőbb 111egn1ag.yará.zása cél.jából i1éhá.ny l{ülönböző 
111é1 etil helyiség1e alka.ln1azva felülnézet-ti 1ajzokat 
Jcészítctten1, ine1yből ,dlágosar1 kitűnik,. 11ogy több 
g:yógysze1 éNz esetén 11og:yan hc1J-Tezzük el a n1unka
helyeket 

Alapehként állapíthatjuk meg, hogy ha több 
gyógyszerész dolgozik:, a táraasztal gyógyszer
kéNzítésre szolgáló részét rninde11eset1e elkülö1út
jük a közönségtől opálüvegfallal, két gyógyszmész 
rnellé pedig eg:y technikai 111nnkalrelyet is létesítünk 
úgy hogy egyik gyógysze1ész a munkáját figyel
hesse és a használatos a11~yagokat lehetőleg a tá1a
asztal elé1hető 1észén helyezzük el Utóbbinál 
azonban , 111ir1dig ügye1r1ünk kell arra hogy a 
tá1 aasztalon levő polcok és koro11gok a táraaszta.lt 
ne tegyék zsúfolttá, ennek éidekében - ha két 
munkahel.v 'an - úgy kell az anyagokat csop01 to
sítani,. hog·;y an11ak eg)' részét 111ir1d a két gyógy
~7,c>rPRz Pl?rje„ Rz a 1neg0Idás fü1góko1ong inellőzé
S~\E·l úgy is hiztosith.at{i (1niké11t az a rajzból iR 
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kitűnik), hogy a két gyógyszeiész között a lárn· 
asztalon egy polcot derékszögben helyezünk e), és 
annak űyegedényzetét kétoldalt szignáljuk Alta
lában a tárnasztalon leYŐ polcozathoz üveget 
használjunk, hogy a megvilágítást ne wvarja. 

Amennyiben két gyógyszerész munkahelye ,így 
áll egymás mellett úgy ott a t.áraasztal alsó szer
}(ezetét ol.y 1nódo11·alalútjuk ki) hog_y a két 111unka-
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4,00 x 4,00m Officina 
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Tóro1 ~ér/eg 
tartó dobozra 

Forgó korong 
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jobboldali munkahely jobb falől egyfo1ma fiók· 
1e11d:sze1t kap szignatú1ák, }{apszulák stb Ié'3zé1e 

Ez esetben a gyógyszerkészítéshez szűkséges 
üyegeket, tégelyeket a munkahelyek mögötti áll
ván:y alsó szekr:é11:yében helyezzük el, hogy 111incl a 
két gyógyszmész hátrnfo1dulva elérje. 

A kézieladás- és a specialitás-fürgalon1 lebon:/o
lításárn az S alakú elnyújtott tárnasztal jobbokiali 

7,00 x 4 50m Officina 

Mog 

~ 

4,80 x 9 OOm Officina 
Etoge (ütéssel 

u 

• ~. 
V> 

= - '' rol/ós, keresz1es szekrényke 
11 venykiadó és angolfiókos sz 

[~J Tdraasztal végén (e/hajtható tecbn asztal 
8 Fali áf/ványzot ( corpus) 
lllllllll Fűtési radiátorok m L 
~ Sarokkiképzés vénytálcdk részére 

hely közötti iésze11 helyezzük el az oszk.özökct 
(dörzsesészék stb.), hogy mind a kettiínek egymánt 
kéznél legyenek Ennek éi dekében vagy olyan két
ajtós szelrrén,yt létesítünk, inel:ynek ajtajai l{es
kenyek (25-30 centiméter), \•agy fonti módon 
fiókokat alkalmazunk (esetleg khűl faredéíny
ajtó>al) 

Ugyanakk01 a baloldali munkahely bal felől, a 

i ége ;;zolgál. \ag,y }{üJón tá.1 aa.15zfa.J. .L\Iin<l a két 
esetben azonlJan egy gyógyszerészi i11unkahel,y fel
tétlenül közvetlen emellett legyen, hogy a technika 
111unkáját is fig,yelhesse, a ·vényre kiszolgálta.tandö 
specialitások cín1kéit szignáll1assa (technika ne111 
adhatja ki önállóan), és szükség esetén a. közönség
gel is é1i11tkezhessen 

A laboratólium (mosogató és desztilláló) helyi-

13 



ségeit és be1e11dezését nen1 tá1gyalon1, n1e1t azt 
le-úta1n előző közle1né11ye111ben * Cs11pán bútorzatá
val kapcsolatosan jegyze111 Jneg, hog~y annak szí11e 
mindíg csontszínű, az asztalok burkolata pedig 

feketére pácolt (anilin-festék saválló, nigrosin) 
keményfa (finn préselt lemez) vagy eternit, illető

leg bádog legyen . 
A materiális kamra bútorzata (tetszőleges színű) 

mindig a rendelkezésre álló hely függvénye. 

Ugyanis, amennyiberi elegendő hely van, úgy 2 
inéter inagasságban építünk k:i szekrényeket, inin

den re11delkezés1e álló fa.1011, két sorban) eg)Tmás 
felett 1-1 méter magasságban. Az alsó szekrény
sor mélyebb ( 45 centiméter), a felső szekrénysor 
kevésbé mély (30 c_entiméter). A két sor közt cél
szerűek: a l{ihúz.ható asztallapok: An1ennyiben 

kevés a hely, úgy még efölé galéria rendszerű 
szeluényeket képezhetünk ki, ritkábban szükséges 
anyagok (papü:áru stb) részére Ez esetben azon
ban a lét1a bjztonságos elhelyezését (ka.111pó,val 

inegcrősítve), k:örül erős sínnel k:ell biztosíta11unk. 
A szoba közepére és az ablak elé feltétlenül szük

séges asztal, alul lehetőleg szeluényes \,-ivitelben 

készüljön 
A J11ateriális kanu a falán ltörülfutó szelu ények_

nek nagy 1 észe kétajtós legyen (köi ülbelül l méter 
széles), de biztosítanunk kell 4-6 db keskeny, 
egyajtós szek1ényt is, az elkülönítcndií kisebb 

n:iennyiségű an,yagolmal{. Ezze] a i11ódsze11el ai_ 

összes tartalék i11agiszt1 ális és specialitás a11yag 
zá1t szekrényben JeRz, an1i előnyös, n1e1t nen1 
porosodik és rendesebb benyomást kelt Gondos
kodni kell azonban auóL hogy az ily módon telje
sen szek1ényesített raktár tároló felületének ab
lakkal szemközti részén (szórt fény) egy kettős 

szekrény helyett kör ül belül 1 négyzetmétei nyitott 

polc Jegyen, a világosságon tá1olandó anyagok 
helves eltartásának biztosítására. A stei il kötszer 

tárÖ!ására szolgáló szekrények belülről is kifes
tendők fehé1 olajfestékkel Itt jegyzem meg a 
szekrényes raktári tá1olás azon elő11:yét, hogy i1en1 

fontos esztétikai szempont hói állványedényzetet 
alkalmazni, ami i1e1n- is helves, mert csak akkor 
tud,juk té\Tedésn1e11tesen a ;11agiszt1ális anyagok 

* „A G)og3sze1ész'' 11, 16 (195ö) 
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gyá1 tási, illetve vizsgálati szá111át elJe11őrizni, rek- -

la1náció esetén, ha eredeti üvcgjükben tart.juk, iniYel 
a számok át-,-ezetése az állván.yedényzetre óriási 

1nunka és csalt az ad1niniszt1ációt növeli. Ugya.nez 

a vélen1én:y a pincei állván·yedén:yzet esetében js 
Nagyobb gyógyszertárban külön kisebb specia

litás-raktá1 is szükséges Amennyiben a labmató
riumban nincs yegyifülké>el egybeépített savfülke, 

úgy ott célsze1 ii egyik materiális ablak alatt a 

falba építeni egy savszekrényt, kifelé sze!lőző-

11y-ílással A savszel{rény belülről ü\:eg··, eternjt
vagy csempebnrkolatú legyen . 

. A. pince búto1zata eg:y kis lteresztes- és szé1un1-
(ha nincs jégszekrény) szekrényből és falon körül
futó, nyitott. pokokból Yalamint egy impleáló
asztalból áll Ttt a fénytől védett tárolásra nem kell 

ügyelni, inert a pincébe11 úgyis sötét van A1ne11:y
nyiben pincéül föld feletti hfüös helyiség szolgál, 
annak bútoizata hasonló kell legyen a materiáJi, 

kam1ához (szek1ényes) és ablaka spalettával el
záiható, hogy a nappali fény ne melegítse .. Nagyobb 
1nem1yiségű tűzv-eszélyes an:ya.g biztonságos táro
lásának elősegítésé1e célszerű a pince 1~2 négy
zet111étercs részének 1obbanópii1céül e]faJazása, 

megfelelő szellőzés és világítás-biztosítása mellett 
Itt különösen ügyelni kell a tlízrendészeti szabályok 

betartására! 
Az iroda. és ügyeletes szoba általában egyesít

hető kisebb gyógyszmtámál. Ide szol az inspek 
eiós csenglí (kapcsolóval állítható a szolgála.ti 

lakásba is), a telefon és innen is fel lehet gyűjtani 

az officina és az előtér világítását. Bútorzata író
asztal) J árn pá ·val, ir a t,szekr én y ,· r uhásszelu ény ( feJü l 

polc, alul lógós), hev01 ő, éjjeliszekrényszeríí ala
csony asztat rajta álló lámpával, 3 szék, ruhafogas 
és egy mosdókagyló (körülötte 2 négyzetméter 
csempével). Az analitikai mérlegasztalt ugyan a 
labo1ató1iu1n bere11dezésénél en11ítettem, de a 

párás kvcgő elkmülóse céljából helyesebb az iro
dába11 ,,-ag·y n1ateriális kamrában elhel}rezni, asze-
1int, hogy hol kínálkozik an a megfelelő bely 

Kisebb gyógysze1tárakban itt helyezhetik el a7. 

egész szen1élyzet i u_hás szck1é11yét, nagyobb gyógy
sie1 tá1akba11 azo11ban öltöző éR ruhatár (benr1c 

mosdóval, tükönel) létesítendő.: Az öltözőszoba 

mellett helyezzük el a csempebnrkolattal ellátott 

tusolót és W. C.-t is. Utóbbit lehetőleg úgy, hogy 

a folyosóról nyíljék 
l\íeg kell jegyezne1n, Jiogy egész kis gyógyszer -

tárban hely hián·yában esetleg az üg:yeletes szoba 
és az iioda létt\sítésétől eltekinthetü11k, ez t>setbo11 
azor1ba11 az officinában kell 11e]yct bi~tosítanlll1l{ 
egy úóa.sztalnak Szabadsá?r esei-én a 11elyettesítő 
ügyeletes gyógyszerész elhelyezését úgy oldhatjuk 
meg, hogy a, létesített szolgálati lakás tenezésénél 

az eg:yih: szobát elvben üg;yeletes szobá-.,rá nevezz;iik 

ki, és úgy helyezzük el, hogy az a lakástól teljesen 
e ]zárható legyen, ug~ -a11akko1 a gyógyszertá.1 kön)7 -

n·yen megközelíthető legyen. Felesleges r11onda.110111 

talán, hogy n1inden gyóg:yszertár 11el;yiségei az 
·ndv-ar fcl(}l háti:;ó bejá1attal is rnegl:;::özelíthGtőh 

legyenek, hogy az áru beszállítása ne az officinán 
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keresztül történjen Ügyelnünk kell, itt, hogy e, 
folyosó és az ajtó elég széles legyen a nagy ládák 
he>itele és elhelyezése céljából. Különösen nagyobb 
,idéki gyógyszertárban ahmá egyszene nagy-
111emi-y-iségű áru érkezik, ,>a.súto11 vagy teher-· 
a11tón, igen fontos egy külön csomagoló helyiség, 
mmt nem kis probléma a 10~ 20 vasúti láda ki
cson1agolása és az áru átvétele hely1 e1akás előtt. 
E célból a helyiséget megfelelő nagy asztalokkal 
is el kell látni Gondoskodni kell a tartaléküvegek, 
ládák elhelyezésére szolgáló raktá1helviség1ől vagy 
pincé1ől, valamint tüzelőpincéről 

A felsorolt helyiségek km szerű berendezésével a 
legjobb gyógyszerkészítés biztosításán kívül két, 

ségtele11ül a gyógysze1ész egészségét is védjük, 
'a1an1int k:é1\yel111ét is biztosítjuk) de lcözvet·ve ez 
is 'a jó gyógyszerellátást szolgálja Ugyanez okból 
segíti elő egészségügyi kormányz'ltunk a gyógy
szertárakhoz közyetlenü1 kapcso1ócfó korszerű szol
gálati lakások létesítését (csempézett konyha, ffü
dőszoba, n1osólto1i-yha, 'íz·vezeték), a. l1áztáji gaz-· 
dálkodást (gazdasági udvar, clisz11ó-· és tyúkól) 
hogy a gyógyszer ész l endezett kör üln1ón·yek közöti 
egész n1lll1kaerejét fá.1 adságos és felelősségteljes 
hivatásának szentelhesse. 

(Vasmegyei Gyógyszertári Közvont, 
Szombathely) 

HOZZÁSZÓLÁS „A KORSZERŰ GYÓGYSZERTÁR ÉPÜLETE, HELYISÉGEI ÉS BERElVDEZ/!;SE" 
CÍMŰ KÖZLEMÉNYHEZ 

DR GÖJ,LNER BARNABÁS 

]{ nttel d1 dolgozata széles mederben és minden 
1észletre kiterjedően tárgyalja a korszerű gyógy
szertár helyiségeinek és berendezésének sokrétű 
kérdését 

A dolgozat elvi célkitíízéseivel, gondolatmene: 
téve! teljesen egyetértünk A helyiségek tájékoztató 
méretadatai és egyes berendezési tárgyainak fel
sorolása, valamint a bútorzat szerk:ezeti 111egoldásai 
a szabályszerű követelményeknek megfelelőek 
Csupán egyes részmegoldásokhoz kell kiegészítés
nek szánt észre-vételt fűznünk, a1nelyeket az össze
gyűjtött országos tapasztalat indokol, A dolgozat 
tá1g:yi sorrendjében fogom az észrevételeket is 
csoportosítani. 

Küttel dr. a tájolás kérdését másodrendűnek 
minősíti. A tájolás szeiintünk elsőrendű fontos
ságú, mert a déli fekvésű gyógyszertár-helyiségnek 
sok hátránya van. Így a sugárzás okozta szemkáp
r ázás, a helyiség és a benne elhelyezett gyógyszer
készlet mértéken felül káros felmelegedése. Ezek 
föltétlen elkerülendők, ha erre az építkezésnél 
lehetőség va.n, 

Mérlegelve a különféle szempontokat, szerin
( ünk az officinában sokkal nagyobb hát1 ánnyal jár 
a helyiség nagyfokú nyári átmelegedése és a kö7-
vetlen napsugáTzá.s okozta eg:yéb hátrány, n1int 
a helyiség megvilágításában látszó előny .. Hozzá
fűzné11k még azt isi l1og:y abban az esetben) l1a ~ 
déli fekvés nem kerülhető el, a gyógyszertán 
ablakok, illetve homlokzat előtt. előrenyúló nap
védő ernyőt és nem ablakfüggönyt kell alkalmazni 
A napvédő ernyő ugyanis árnyékot tart a helyiség 
falán is, és elejét veszi a falak és ablakok nagyfokú 
felmelegedésének A bejárati ajtón és az ablakok 
1nögött szerelt vászom·edőny fűleg a fén,ysugár
zástól véd, a helyiségek felmelegedésétől csak igen 
korlátozott mértékben. 

Helyesnek tartjuk, ha a gyógyszertárnak egyál
talán nincsenek kirakatablakai. A „kirakat" ár.u
kínálás céljára kiképezett ablak, a1ni1e a szoc1a-· 
lista g~yóg~yszertár ban sen1111i szükség nincs. Olya11 

n1é1etlí, egyszerű dupla ablak_ok1a \:an csalt szük"· 
ség, amelyek a helyiségnek megfelelő jó világítást 
biztosítanak 

Az officina bejárati ajtajának és ablakainak 
kereteit faanyag helyett jobb egyszerű, modern 
férnsze1kezeti 111egoldások_ban kivitelezni, n1el:yek 
jól zárhatók és élettartamuk hosszabb a faanyagé
nál. 

Az ügyeletes szolgálatot jelző falba épített és 
kivilágított tábla feliratához kiegészítésül hozzá 
kell tennünk, hogy a tábh legkisebb betűsorának 
is legalább 20 mm magasnak kell lennie, hogy a 
sötétben fellobbanó gyufa fényénél is jól olvasható 
legyen. 

A helyiségek tárgyal.ísa ellítt még bizonyos 
szóhasználati ké1désekre is ki kell térnünk. Ne 
ha.Rználjuk; se111 írásban, se1n szóban ·a „vénylré
szítés" szót és a :;vényező", „1eceptoriun1" meg
jelölést. A vén:y, az orvos írott 1endelvénye 
I(étségtelen, hog~y nen1 e7.t készíti e1 a g;yógyszerész, 
hanen1 az azon felírt gyógysze1 t Ennek következ
tében, latin változatában, a gyógyszmkészítő helyi
ségre ,,-onatkozó „1ecepto1iun1" inegjelölés is hel;y
te]en és erőltetett„ I-Iaszná]juk egyszerű n1a:g~.rar
sággal a gyógyszerké8zíté,s szót és a hel,yiség n1egjelö
lésérn a gyógyszerk&szitő megjelölést. 

A helyiségek kapcsolódásainál a dolgozatban 
nem találnnk észrevétehe okot. Mindössze azzal 
egészítenők ki, hogy az irodának feltétlenül és nem 
lehetőleg az officináho7 kell lrnpcsolódnia, mert 
kis forgalmú gyógyszertárban csak így lehet az 
egyedül dolgozó gyógyszerésznek: nlunkaközi szü
netekben az a.dn1iniszt1ációs rnunka elvégzésére 
lehetőséget adni. A nagy forgalmú gyógyszertárban 
pedig ezt az a szükségesség indokolja, hogy a, veze
tő vagy helyettese közeli Jrnpcsolatban legyen a 
gyógyszerkiadó helyiséggel Minden tekintetben 
helytelen azonban az irndahelyiség elhagyásával az 
„irodát" egy, az officinába beállított íróasztallal 
megoldani. Hailyenfajtakényszmmegoldáselkerül
hctetlcn, akkor inkább az officináYal közvetlenül 
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