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vünk és egészségügyi kormányzatunk biztosítja. 
Ugyanakkor fokozni kell a politikai nevelőmun
kát a feladatok tökéletes és mielőbbi végrehajtása 
érdekében 

Nehezebb a helyzetü11k azonban a gyógyszerészi 
létszám-ellátottság területén, föleg most, amikor 
dolgozóink egyrésze a pályán eltöltött hosszú, 
hivatástudattal teli évek után nyugalomba vonul. 
Fenti kérdésből adódik tehát az előttünk álló 
nyitott feladat, hogy kikre tánraszkodhatmrk a 
gyógyszerellátás továbbvitelében és az idős gyógy
szerészek vállán levő" terhek átvételébe11. Első
sor ba11 is a fiatar g1rógyszerészek1e számítunk, 
azökra, akik n1a niár 5-10 éve kll1t van11ak az 
életben_, továbbá azokra, akik ma még az eg3rete1n 
padjaiba.11 üh1ek~ de ~z ötéves terve11 -belül az élet 
porondjára lépnek Őrájuk hárul a feladat, hogy 
fokozatosan átvegyék a gyógyszertárak vezetését 
és az azzal járó gondokat, n1egtanulják a jó anyag
gazdálkodást, és továbbvigyék a gyógyszerellátás 
nemes feladatát a megkezdett úton. 

Feladataink tehát a következők : A fiatal 
gyógyszerészek és nagy számban belépő közép
káderek beolvasztása a törzsgárdába, az idős 
gyóg,yszc1 észek tapasztalatának és hivatásszere
tetének, továbbá a fiatalok lendületének 
összefünódása a feladatok inegoldása érdekében_, 
de ami még ennél is fontosabb: a fiataloknak 
tisztázniuk kell önmagukban, hogy a gyógysze1é
szet nem foglallcozás csupán, ha11en1 több annál: 
hivcdás , 

\T éle111ényünk szerint az egyeten1i fBlvételt 111eg 
kell előznie a gyógyszertárban eltöltött gyakor
noki időnek, mert sokan nem tudják fiataljailrk 
közül, ruire vállalk:oz11ak, és ezért csalc i1agy
vá1osolzba11 akarnak elhelyezkedni: és i1em gon
dolnak arra, hogy a falu gyógyszerellátásának biz
tosítása: külö11ösen most: a i11ezőgazdaság szo
cialista átszervezése sorá11 súlyponti feladat 

J/Iiután a várható gyógyszerész utánpótlás nem 
tud lépést tartani a forgalomnövekedéssel járó 
köYetelnrényekkel, - és mert súlyosbítja a 
gyóg3rszerészlétszá1n ellátottságot a nyugdíjba
menők stb kiesése -- egyetlen járható útnak a 
technikusképzés színvo11alának en1elésén keresz
tül e munkakör kiszélesítése, és minde11 i1en1 
szorosan v-ett g:yógysze1 észi inun]{á11ak a 111eg
felelő segéderől{re (pénztáros, adn1ü1iszt1áto1) Yaló 
rábízása látszik 

Az ötéves terv gazdasági feladatai mellett po
litikai feladataink is varrnak. 1lindig azt tapasz
taljuk hogy gyógyszerészeink igénylik és elvárják 
a dolgozók megbecsülését.. Ennek előfeltétele, 
hogy a gyógyszerész szoros szak1nai p1oblé111ájá11 
túl is törődjék a közösség problémáim! A szo
cializn1us építésé11ek szán1ta]an területe '; a11, ahol 
l{épességeit hasznosítani tudja Éppe11 ezért l{i lcell 
szélesíte11i azokat a hcl:yes kezden1ényezéseket, 
an1el.yekkel g-yóg:yszerészei11l{ eg}· Jésze aktivan 
bekapcsolódott a ta11ácsok és helyi sze1Yek n1un
kájába, a falu kulturális és sport életének' itolébe. 

Politikai életünk területén bátrari fel kell >enni 
a kapesolatot a. helyi tanácsokkal, a párt-szer\: e
zettel: és nyiltari szint J:allani abban az irá113rban, 
hogy elisrnerik szocialista, tá1sadaln1u11k ví,,;-i11á
nyait, eredn1ényeit, 111e1t látják, J1ogy ez a tá1sa
dalo1n nyújt lel1etőséget az életszÍ1Tvo11al álla,ndó. 
emeléséhez, a nyugodt élethez 

Ha dolgozóink, és elsősorban gyóg,ysze1·észeink 
Lebizonyítják, hogy a szocializ111us építésé.ért, 
annak üg·yéért 11a1co1ni is l{é1}esek, al{kür párt1111k, 
korn1án~yu1ik és egész dolgozó i1épünk további 
erkölcsi és anyagi inegbecsülóst biztosít g~·y-ógy
szerészell1k és kOz_pontunk ininde11 eg1; es dolgo
zója szán1á1a, 

(Baranya 1ne,qyei Tanác'! Gyógyszertár]: J(öz]Jontja 
Pécs, Lánc utca 22-24.) 

A MEGYEI GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTOK EREDMÉNYEI 

'ríz é-\, telt el a gyógysze1tárak állan1osítása óta 
Tíz éve n1űködnek a inegyei g,y-ógyszertári köz
pontok, és biztosítják területük gyógyszorellátisát 
A kezdet 11e1n volt l{önnyű: a gyógyszertira,k 
zöme n1ég magán ':'isclto az oln1últ 11áb-01ú pusztí
tásának nyon1ait .A- gyóg);sze1tá1 vállalatok fo
kozátosan alakították ki azokat a kereteket, 
amelyek ma is gyógyszerellátásunk alapjául szol
gálnak A gyógyszertárak állományában az el
mult időszakban jelentős változások történtek 
Országosan mintegy rno gyógyszertárat újítottak 
fel teljesen és közel 80 új gyógyszertárat, 'ala
mint több mint 500 kézi gyógyszertárat létesí
tettek 

A központok nehézségei mellett sok gonddal 
küzdöttek a gyógyszertárak is Csak egyet említ
sünk : nem volt elegendő szakember (gyógyszerész 
és tecl111ikus) az állandóa.n növekvő forgalom 
ellátásához Bár évről-évre több g:yóg3Tszerész 
hagyta el az egyetemeket, több és jobban képzett 

technikus iry-e1t beosztást a gyógyszer:t~i1nk
ba, azonban ez sen1 ,-olt elegendó a hiánJ olc pót
lására _l\ fü1galo1n-11övekedés és a gyóg.) szertári 
dolgozók szán1á11al{ változása között fellépő egyen
lőtlenség kö,-etkczmé11,yc, 11og,Y a gyógyszcLtá1i 
központok egyik legnehezebb problémája éppen a 
g,yóg,y szerészhián3r leküzdése .A. n1unkacrőgaz
dálkodást nagymértékben befolyásolja az a tény 
is, hogy igen sok az idős gyógyszerész Ci:yógy
szerészeü1k 1na n1ég igen n1agas korban is 11elyt
állanak a gyógyszerellátás érdekében, de nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy a gyógyszertár
ban eltöltött mmrkás esztendők után méltán 
illeti meg őket is a pihenés. 

A 10 év alatt megváltozott a gyógyszertárak 
gyógyszenel történő ellátásának módja is /1. kez
deti egy központból történő ellátás helyett később 
rnegyénké11t szervezték meg a gyógyszerraktára
kat, amelyek a megye gyóg:yszertárainak bázisai,-á 
váltak A decentralizálás megfelelő raktárépületek 
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hiányában számos nehézséget okozott. Az átala
kított vagy újonnan épített, illetőleg építés a,Jatt 
álló raktárhelyiségek azonban megfelelő szín
vonalon tudják biztosítani a gyógyszerellátást 

Az ehnúlt évtizedre esik az il. l\1agya1 Gyógy
szerkönyv megjele11ése és érv·énybelépése. Ez 
i1emcsak a gyóg·yszergyárak részére jelentett 
komoly feladatot, de jelentős munkát adott a 
gyógysze1tá1i lrözpontolu1ak is. Az új 1e11delkezé
sek ma1adékta.lan rnegva.lósítása érdekében első
sorban a tá1gyi feltételeket kellett biztosítani, 
valan1int a. g_yóg·yszerészek szakmai to\·ábbkép 
zését is 

A fiatal gyógyszertfai központok életébe nagy fej
lődést hozott a főgyógyszerészi és a szakfelügyelői 
mu11kakö1, majd a galcnusi laborató1iun1ok: meg
szervezése Ezek a n1unkakörök: a k:özpontok 
szak1nai yezetésé11el{ a.lapjaivá 'iáltak 

A felsorolt, minden megyében fellelhető kérdé
sek rnegis111e1ése után tekintsük át az egyes n1egyék 
egy-egy fontosabb eredményét 

BARANYA 3IEGYE Már az első évben sike
rült n1eg,,alósítani az eg:ySéges, aktí,, ·vezetést, 
a.n1ely a szak111ai, gazdasági és szen1élyzeti vezetés 
ha1:u10.nikus együttn1űködését eredn1é11yeztc .Ehl1ez 
k:apcsolódott a kitűnő gyógyszertár-vezetői 11áló
za.t kialakulása is A vezetőség és a gyógyszertári 
dolgozók között kiafakult kölcsönös bizalom ernd-
111é11yezte a iuegye g_yógysze1észeü1ek egyenletes, 
jó 111unkáját 

.A roha111osan növek:v6 l{on11ó gyógyszerellá
tásának biztosítása külön feladatot jelentett 
E11nek: é1deJ{ébe11. 1953-han korszerű gyóg_yszer
tárat létesítettek itt A megye 53 gyógyszertiiá~ 
ból a 111ai 11apig 39 gyógyszer tárat korszerlísitet
tek és további 10 új gyógyszertárat létesítettek 

A gyógyszerésze}{ továbbképzésébe11 jelent5s 
szerepet tölt be a gyógyszerész szakcsoport helyi 
sze1 v ezete, an1ely rc11dszcrese11szervez clóadásokat 

RICS-KISKUN MEGYE Az államosítás ót& 
9 olyan községben létesítettek gyógysze1tárnt, 
ahol addig egyáltalán nem mit .'\ megye lakóinak 
jobb gyógyszerellátását szolgálja a 23 kézigyógy
sze1tá1 is J._ gyógyszerkészítés szhrvo11alának 
en1elGsc érdekében_~ a szakfelügyelők végeztek 
jele11t6s n1unkát l~vente 4-00~·i'iOO gyóg37szcr-
111intát vizsgálnak n1eg; 1952-ben a n1inták 
15,2G%-a esett kifogás ,<]á, fokozatos jaYulással 
ez l959-be11 4,77°;~-ra csökkent. _A. gyógysze1tá1a.k 
fejlesztése éi:dekébon végzett n1u11kát 111utatja az 
a néhán;y szán1a.da.t is, a111el;y az eln1últ idősza.kban 
a gyógyszertárakra fordított összegeket tünteti fel : 
Alapitási költség és beruházás l 186 OOO,~ :Ft 
Felújítás 2 1 i1 OOO-·- Ft 
Tatarozás 3 821 OOO.- Ft 

, A n1egye gyógyszeré~zei szakmai isn1~1eteik 
bóYítése érdekében a közlekedési adottságoknak 
megfelelőe11 l(ecskeméte11 és Bajá11 v-ettek részt 
tová]., bk~pző előadásokon 

BEKES MEGYE. A megyében 81 gyógyszertár 
volt az államosításkor Eb bői a bevezetőben 
vázoltalmak megfelelően 16-ot szüntettek meg, 
~e ug:yanakko1 6 község lcapott gyógyszertárat 
es további két községben ez évben nyitják meg a 
gyógyszertárakat. 

Tah·t-i gyÓ(J'!J'"ZlJ és:rA!hon 

V·idéki nagyfrn r1al1nú r1yógyszc1trí.1 gyógyszerkész1tií 
1nu.n!caJ1el1Jc 

Ji-űcnilék gyógysze1táí officiná/a 

__ .\..z országban elsők között alakult 111eg 1 f)5:i
1 
.Sí

be11 a galenusi laborató1iun1 .'\_ jól f61szerclt labo-
1atóriun1 nen1csalt a incg\e g:yógysze1tárait látja 
el, luu1ern Rzol:1ok n1cgve igényeit is kielégíti 
Kalciun1k:lori.::.lból ezt n1eghalaclóa.n az országos 
szükségletet iátja el 

.A 1neg.) e széttagoltságának ellenére igen i11ten
zív fl szak1nai és knltuI ális élet. .~.\ szakcsoport 
helyi szervezete 1953-tól kezclődűe11 14· tudomá
nyos ülést ta.1tott és több értékes pályanru11kát 
dÍjazott 
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T7 idé~i gyógy.13ze1 tár· laboratóriurn részl~ie 

J{ özséai k isgyógyszertár 

~-áto8i gyógyszeitár befá1-at 

A Központ énekkara több kórusversenyen 
is részt vett, €s műso1á1ól a rádió is készített 
felvételt. 

Az 1955-ben az 5 éves é\fo1duló alkalmából 
rendezett gy ógysze1észi kiállításon a Központ 
első díjat nyert 

BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYE 
A Gyógyszertári Központ munkáját döntően 
befolyásolta a megye nagyarányú iparosodása 
A megye területén megvalósított nagy építkezések 
a biztosítottak számának rohamos emelkedését 
eredményezték Ezeknek a mindinkább növekvő 
igényeknek a kielégítésére a régi korszeiűtlen 
raktárépület nem volt elegendő, és ezért 1955-ben 
hazánkban elsőnek létesült itt egy új központi 
épület Ezen belül megfelelő raktárhelyiségek 
állnak a gyógyszerellátás rendelkezésére, az igaz
gatás részére pedig az irodaépület biztosít meg
felelő helyet Az épület-komplexumban van elhe
lyezve a szakfelügyelők vizsgáló laboratóriuma 
és a galenusi laboratórium is. „\ dolgozók részére 
tágas kultú1 terem megfelelő felszereléssel bizto
sítja a továbbképzés és kulturális szórnkozás lehe
tőségeit 

Az új ipari gócokban új gyógyszei táiakat léte
sítettek, a meglevőket pedig korszerűsítették 

A gyógyszertári dolgozók közül egyre többen 
végeznek jelentős társadalmi munkát : ketten 
megyei-jogú városi tanácstagok, ketten járási, 
városi, illetőleg községi tanácstagok Három gyógy
szerész járási szaksze1 vezeti bizottsági elnök) egy 
pedig a szakszervezet központi vezetőségének a 
tagja 

A megye gyógyszerészeinek és gyógyszertári 
dolgozóinak igen komoly megbecsülést jelentettek 
Miskolc megyei-jogú város és a megyei tanács VB 
1959-ben hozott határozatai, amelyekben a >ég
rehajtó bizottságok elismerésüket és köszönetüket 
fejezték ki a gyógyszertárak és a központ dolgo
zóinak az elmúlt években és a jelenben "égzett 
jó munkájukért 

CSONGRÁD MEGYE. 1950-ben Hódmezővá
sá1helyen igen mostoha körülmények között kezdte 
meg működését a Gyógyszertár Vállalat vezető
sége. Nagy változást jelentett, mikor 1952-ben 
Szegedre helyezték át a Központot ahol meg
felelő körülmények között láthatta el feladatát. 

A gyógyszerellátás javulását nagyban elősegí
tette a saját tehergépkocsival történő szállítás 
Ez nemcsak meggyorsította az ellátást. de önkölt
ségcsökkentést is e1cdmé11:yezett . 

. A g:yógyszerészek továbbképzésében ielentős 
szerepet játszik az egyetem közelsége A Gyógy
szertáü Központ és az egyetemi oktatók között 
kialakult szoros együttműködés mind a gyakorló 
gyógyszerészek, mind a hallagatók ja,ára szolgál 

A Gyógyszerész Szakcsoport helyi szenezete 
igen élénk tevékenységet fejt ki. A szakmai meg
mozdulások közül kiemelkedik az 1955 évi II 
Gyógyszerész N ag3'gyűlés: amely11ek n1eg1e11dezé
sébe11 a meg:ye gyóg,yszerészei jelentős munkát 
végeztek. Kezdeményező lépésnek tekinthető a 
helyi TIT Gsóg3Tsze1ész Szakosztál:y inegalaku]ása 
A TIT munkájában való részvétel nemcsak a 
gyógyszerészek számáia jelent továbbképzési alkal
mat, hanem lehetőséget ad arrn is, bogy a gyógy
szerészek a nagyközönség részére előadásokban 
hívják fel a figyelmet a gyógyszei-fogyasztás és a 
gyógyszerellátás számos kérdésére. Az eddig meg
tartott előadások azt bizonyítják, hogy azok nö>e
lik a gyógyszerészek megbecsülését is 
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FEJÉR MEGYE Az elmúlt 10 év alatt 33 
o-yógyszertárban végeztek tatarozási és korszerű
~ítési munkákat A létesített 10 új gyógyszertár 
között van a sztalü1városi gyógyszertár is, amely 
a megye egyik legszebb létesítménye. A gyógyszer· 
tárak korszerűsítésével egyidejűleg a szolgálati 
lakásokat is modernizálták !\fa már 21 községi 
gyóg~ysze1 tárban van vízvezeték A l(özpont 
raktárhelyiségei nem felelnek meg a célnak, s 
ezek pótlására a második 5 éves tervben új rak· 
tárat és irodaházat építenek 
GYŐR-SOPRON MEGYE. Az elmúlt 10 év 

alatt lebonyolított forgalom több, mint háromszo· 
rosára i1övekedetti és ezzel a gyógyszerészek lét
száma nem tudott lépést tartani.. A megnöve· 
kedett forgalmat jobb munkaszervezéssel igye· 
keznek lebonyolítani Ezt a célt szolgálják a 
dolgozók újításai, ésszerű javaslatai 

A megye gyógyszerészei példamutatóan és ön· 
feláldozóan végzik munkájukat. A megye szociali· 
zálásával egyidejűleg megnövekedett feladatokat 
éppep. olyan jól látják el, mint a járványok idején 
jelentkező nagyobb munkatöbbletet. 

A Gyógyszertári Központ jelentős segítséget 
nyújt a gyógyszerészek továbbképzésére. 380 
kötetből álló szakkönyvtárat létesítettek, amely· 
hez kapcsolódik a szakszervezet segítségéve] Sop· 
ronban kialakított részleg is A megye gyógysze· 
részei élnek is a lehetőségekkel, és hárman az ETT 
által is támogatott tudományos témán dolgoznak 

Gondot fordítanak a megye területén levő mű· 
emlék értékű gyógyszertárak és gyógyszertári be· 
rendezések megóvására, A haladó hagyományok 
ápolása érdekében az új gyógyszertárakat a magyar 
gyógyszerészep egy-egy kimagasló egyéniségéről 
nevezik el Igy legutóbb a Győrben létesített 
ügyeletes gyógyszertárat nevezték el Dr Szebel· 
lédy László· r ól. 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. A háborús esemé· 
nyek a gyógyszertári épületek jelentékeny részét 
n1egrongálták, és a közegészségügyi munka számára 
alkalmatlarmá tették Ezeknek a hiányosságoknak 
a megszüntetése érdekében kellett 32 gyógyszer· 
tárat átalakítani, 14-et más épületbe költöztetni. 
Két gyógyszertár részére új épületet kellett emelrú 
Ezek közül kiemelkedik a tangyógyszertár célja· 
ira berendezett hajdúböszörményi gyógyszertár 

Az új gyógyszertárak létesítésekor gondot for · 
ditanak a fiatal gyógyszerészek igényeire is, és 
megfelelő szolgálati lakások létesítésével azokat 
letelepedésre alkalmassá teszik. 

A gyógyszerellátás am1ak ellenére, hogy nem 
rendelkeznek megfelelő raktárakkal, a megyében 
zavartalan, Ennek egyik alapja a jó orvos·gyógy· 
szerész kapcsolat A Központ támogatja az ilyen 
kezde1né11yezése~et is: és igyekszik azt elősegíteni. 
Nyáron a mezőgazdasági munkák legfontosabb 
időszakában külön is figyelemmel kísérik a mező· 
gazdaság egészségügyi igényeit. 

Nagy gondot forditanak a gyógyszerészek to· 
vábbképzésére A továbbképző tanfolyamok kere· 
tében a kifejezetten tudományos előadások mellett 
egy-egy aktuálís évforduló alkalmával folelevení· 
tik régi, neves gyógyszerészek életpályáját (pi 
Than Károly, Kabay János, Rozsnyai 11Iátyás stb). 

_}íűemlék gyógy.szertár portálja IZ 

Falur;;i gyóg1j'sze1'tár officina 1észlete 

A gyógyszerészek jelentős munkát vállalnak a 
társadalmi megmozdulásokban is .. Több dolgozó 
tagja az egészségügyi állandó bizottságnak, a 
helyi tanácsol;;:nak és társadaln1i szerveknek. 
A Vörös Keresztben kifejtett tevékenységéért 
egyik dolgozójuk a „Közbiztonsági Érdemérem" 
ezüst fokozatát nyerte el 

HEVES J\H<JGYE A gyógyszertárak forgalma 
1951-hez viszonyítva több, mint 300%·kal emel
kedett, s ez teszi sürgetőYé, hogy a gyógyszertárak 
rendbehozatalát mielőbb befejezzék A megye 45 
gyógyszertára közül eddig 20 gyógyszertárat kor
szerűsítettek 

Igen aktív munkát fejtenek ki a gyógyszerészek 
a továbbképzés területén, ahol a Szakcsoport 
helyi szerv-ezetév-el egyetértéshen rendezik meg 
előadásaikat. Gondot fordítanak a gyógyszertárak
nak szakkönyvekkel történő ellátására is 
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§ f fcléki naglj gyógyBzertá't officinája 

Elküldrdtett gyógy.sze1 lér,zí,tő helyiséu 1n unkua'3ztalu 

KOMÁROM :YIECYE .• '. megye gyógyszeitá
raira ie]cntős bcfOlyással van a főváros közelsége 
.H;nnck kö-,,--etkezn1én}e, hogy nagyobb ':áros, s 
ezekben nag:y·obb gyóg3 szertár nen1 alakult ki. 
.A. gyög}:szertárak zön1ét az ún törpe-g·y{igysze1-
tá1ak alkotják A„z elmúlt é-,,0 tizedben a n1egyébcn 
is jeler1tl:ís ·változá.sok törté11tek, rnelynek követ
kezn1én:yeképpen a gyógyszertá1ak is átalakultak 
G:yógyt;zertárat kaptak azok a községek és -...-á.rosok, 
ahol az új ipai i létesítmények ezt indokolttá tet
ték, pL Oroszlány, Lábatlan, Almásfüzitő stb 
A meglevő gyógyszertárak karbantartására kb. 
hét ncillió forintot fordítottak, és ezzel 17 gyógy
szertár tatarozását fejezték be. 

A gyógyszeiészek szakmai fejlődését biztosítja 
a szakcsoport hel~yi szer\:-ezeténck n1egalakulása 
is 195·1-ben 111ozgalon1 ü1dult az orvos-gyógysze
rész kapcsolatok kiszélesítésére, azóta több közös 
megbeszélést tartottak 

NÓGRÁD MEGYE A gyógyszertárak forgal
mának emelkedése az mszágos átlagnak megfele
lően változott, an1i azt jelenti,. hogy az 1951-ben 
5,5 millió forinttal szemben 1959-ben 22,2 millió 
forint volt E forgalom-emelkedés kielégítése érde-

kében jelentős összeget kellett fordítani a gyógy
szertárak: tatarozására és a. felszerelések moderni, 
zálására. 1953-tól kezdődően 1,1 millió forint 
beruházási, 0, i millió forint felújítási és 2,1 
millió forint tatarozási költséget fqrdítottak a 
gyógyszertárak modernizálására 

1958-ban n1egalakult a Szakcsoport helyi szer
v·eZete, a111ely aktív- n1űködésével jele11tőse11 l1ozzá
járul a 111eg~ye gyógyszerészi színvonalának en1el
kedéséhez .\ gyógyszerészek közül többen élnek 
a tapasztalatcsere _lehetőségekkel:. és a hazai G:yógy
szerész Nagygyűlésen túl részt vettek Bukarest
ben és Karlovy Varyban is az ott tartott kong
I esszuso]ron. 

PEST MEGYE. A Központ fejlődése az elmúlt 
é-vtizedi1ek különösen a n1ásodik felében szen1be
ötlő. J\Iint legjelentősebb tényt meg kell említeni 
a I{özpont új szék:házának, r-a.ktá1á11ak, laborató-
1iu111ainak és kisegítő üzen1eg:yBégeinek korszerű, 
új épületbe történt elhelyezését (E székház1ól 
lapunk n1ás szá1naiba.n i:észletcse11 beszán1oltunk.) 

Bár a inegye g:yógyszcrcl1átásá11ak továbbfej
lesztése te1é11 e székház jelentette a lcg11a.gyobb 
lépést, ne111 elhanyagolható körü]111ény az, hogy 
inintegy 30 újjáépített, korszerűsített, r11odern 
gyógyszertá.1 szolgálja a, ineg~ye különböző községei
ben városaiba11 a gyóg:yszere]]átást, és egybe11 kor
szer fí, lrényelmes, higié11ikus inunkalehct6ségeket 
biztosít a gyógyszeJtári dolgozók részére is 

A korszerüsített gyógyszmtárnkkal összefüggő 
Rzolgálati lakások n1odc111 kényelen1n1el t,örténő 

berendezése is a fCnti időszak: e1ed111ényei közé 
ta1 tozik 1gy pl. 11 gyógyszmtár ban, illetlíleg " 
azokkal összefüggő szolgálati lakásokban létesítet
tek központi fűtést l\Iindez elősegítette a gyógy
szerellátás területi fejlesztését, an1it az újonnan 
létesített g:yógysze1 tárak és országos ·viszonylatban 
ban legmagasabb számú (63) kézigyógyszertár is 
biztosít 

A gyógyszerészek a fokozódó köyctelmények 
ellenére egyre J1ag:yobb számban vesznek részt az 
önké11tes és a szervezett to\'ábblrépzésben. )\_ jó 
szak1nai inunka) a inegfelelő taka.rékos gazclálko
dás az utóbbi háro111 évben biztosította a I{özpont 
dolgozói részére a n1axin1ális (cg:y 11a\;i) nyereség-
1 észesedést E tények, va]a111int a dolgozók fej lődd 
szocialista ö11tudata segítette a központot abban) 
hogy 1959-ben ehwerte a Kiváló Gyógysze1tá1i 
J{ özpont kitüntetést. 

SO:l!OGY :HEGYE A g:yógyszernllátás egyik 
legfontosabb tényezője a megfelelően felszerelt, 
1noder11 gyógyszertár. E cél elérése é1dckében a 
inegye gyógyszertá1aü1ak 111oder11izálására) az 
l 950-es csonka évet ne111 szán1ítva, é\·ente átla
gosan 981 OOO forintot fordítottak Ennek köszön
hető, hogy a 65 gyógyszertá1 közül 22 korszerű, 
és 2-3 hó11api gyógyszerkészlet tár.oJására alkal
mas edényzettel és bútorzattal Yan ellátva. A megye 
többi gyógyszertára 60-80%-ban mondható kor
szerűnek 

A gyógyszertári dolgozók szakmai ismeretének 
bővítésére is nagy gondot fordítanak A gyógy
szerészek továbbképzésén túhnenően a techniku
sok, drngisták és szakmunkások továbbképzését is 
megvalósították 
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SZABOLCS-SZATJ\IÁR J\IEGYE. A gyógyszer
tári központ fejlődését károsan befolyásolta a 
v·ezetők ige11 gyakori ·változása. Em1ek elle11ére a 
g_yógyszertárak jele11tős részét korszerűsítették és 
a tapasztalatok felhasználásá,ral Nyireg_yházán, a 
kívánabnaknak mindenben megfelelő éjjel-nappa
los gyógyszertárat létesítettek. 

Az egyenletes jó gyógyszergazdálkodás bizto
sította, 11ogy a g:yóg:yszerellátásba11 az idősza.ki 
hiányosságok idején sem volt formakadás. A megye 
g:yógyszerészeinek 11ehéz körüln1én_yek között vég
zett mm1kájában elért jelentős haladást értékelte 
az Egészségügyi l\finisztérium és az Orvos Egész
ségüg:y-i Szaksz-e1\;-ezet, an1ikor l958-ba11 első ízben 
a megye gyógyszertári központjának ítélte a 
J(i'üáló Gyógy5ze1tári f{özporit kitü.i1tető cí1net 

SZOLNOK 1\IEGYE. A gyógyszertárak korsze
rí\sítése 1955-ben kezdődött rl\eg, és az eltelt, 
aránylag IÖYid idő alatt is jelentős erodmé11,yeket 
ért el 2-:1 gyóg.J-szer-tár korszerűsítését fejezték be 
olyan n1ódo11, hog~y nlil1den esetbe11 a várható 
forgalon1nö\1ekedésre is figyelen11nel ,.-oltak 

„A. gyógyszerészek kb. 70~{1 -a vett részt az eddigi 
szakn1ai továbbképzésen .:\ szak:csopoJt helyi szer
\'ezete rendszeresen tart sza1(111ai elöadásokat) ahol 
i11eghívott előadól~ isn1ertetil{ a gyógyszerészet 
egy-egy újabb munkatmületének kérdéseit. 

Kehezíti a gyóg:yszertárak 111nnkáját a dolgozók 
létszá1na és a fOrgalon1 változása l{özötti eg,yen
lőtlenség is Jellemzésképpen az alábbi adatokat 
közöljük: 1951 1959 

F't F't 
F'orgalom 17 12í OOO 50 lOO OOO 
Gyógyszerészek száma 104 140 
'l'echnikusol{ szán1a 20 87 

TOLNA MEGYE 19.50-ben H közforgalmú 
g:yógyszertárban 51 g:yóg;yszerész~ s öt szakkép
zetlen technikus kezdte meg a Gyógyszertár Válla
lat keretében a munkát Míg a forgalom 1959-ben 
i11ár 256o/ri-ka1 en1elkedett, a létszán1 csak 62~{-,
kal lBz az eltolódás ige11 nagy feladatot ró n1inden 
dolgozóra. _'.\_ gyógyszerészek létszá1nának i1öt-eke
dését akadályozza az a tény, hogy a beosztott 
gyógyszerészek részére nen1 tud11ak lakást bizto
sítani 

A gsógyszertári dolgozók akthan bekapcsolód
tak a szakszel\'ezeti életbe. H4 kötettel rendel
}{ező kö11yvtár, televízió, rádió és sportfelszerelés 
áll a dolgozók rendellrnzésóre 

VAS Ml<JGYE A Gyógyszertári Központ jelen
tős munkát végzett a gyógyszertárak fejlesztésé
nek területén 29 gyógyszertárat és 19 gyógyszeré
szi szolgálati lakást korszerűsítettek. Erre a célra 
1951-től kezdődően több, mint 5,5 millió forintot 
fordítottak. A gyógyszertári munka korszerűsí
tése érdekében a felszerelések és edényzet pótlá
sára 539 OOO forintot használtak fel. 

A szakfelügyelői vizsgálólaboratórium és a gale-
11usi laboratóriun1 felszereltségének biztosítása 
érdekében szá1nos műszert és gépet szereztek be. 
Pl. Pulfrich fotométer, polariméter, kenőcshomo
genizáló, háromhengerrnű stb. 

A szakmai munka elméleti és gyakorlati tmább
fejlesztése érdekében rendszeresen folynak a külön
böző tanfolyamok, a gyógyszerész to.;ábbképzések, 

,. 

Falusi gyógyszu túr gyógy.szu Z:iadó 1 é~rdete 

a g_yóg,yszerész-technikusok és d1ogisták képzése, 
valamint ez utóbbiak továbbképzése is A szakmai 
előrehaladást jelenti a havo11ta re11dsze1-ese11 meg
tartott szak9soporti előadás 

\'ESZPREJ\í MEGYE. Az államosítás időszaká
ban a gyógyszertárak igen elhanyagolt állapotban 
voltak, s a vezetőségnek legfőbb feladata azok 
helyreállítása, ill. korszerűsítése rnlt. Mig 1951-ben 
négymillió forint 1:-olt az összes ráfordítások ösz
szege 1959-ben már több mint 9 millió forintot 
fordítottak a. g_yógyszertá1a.k korszerűsítésére. Tíz 
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évvel ezelőtt \Teszprém ··n1egyében 46 gyógyszer
tár volt, s azóta kilenc új gyógyszertárat nyitot
tak meg A megye gyógyszertárainak foladatát 
nagyban befolyásolta a legutóbbi időben a mező
gazdaságban történt forradalmi átalakulás . A 
gyóg~yszertárak az új kívánalmaknak is n1indenben 
megfelelnek A gyógyszertárak dolgozói döntő 
többségben aktív társadalmi munkát végeznek 
lakóhelyeike11: és ezzel l1ozzájárul.nak a szocialista 
társadalom építéséhez. Jelentős a közreműködésük 
a Hazafias Népfront politikai akcióinak szervezé
sében s a községfejlesztés munkájában .. A gyógy
szerészek éVIől-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 munka 
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 falusi gyógyszertárak moderni
zálásában is: a megyében csak két gyógyszertár
ban nincs még vízvezeték és háro111 falusi gyógy
szerész-lakáshoz ne1n tartozik fürdőszoba. 

A gyógyszertárak felújításakor figyelemmel van-· 
r1ak a bútorzat és berendezés eredeti stílusá1a is 
Így a zalaszentgróti gótikus, és a zalalövői empire 
stílusú berendezéseket a korszerűsítés után is. 
változatlan fürmában őrizték meg. 

* 
Áttekintve nagyvor1alakban 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 Lászl.ó 

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 főtitkára együttes döntése alapján az egész
ségügyí ellátás terén 1959. évben elért eredmé
nyekért a „Kiváló Gyógyszertárí Központ" címet 
elnyertük. Bizonyára érdeklődésre tart számot, ha 
központunk múlt évi munkáját röviden össze
foglalva ismertetem. 

Az 1959-es év eredményekben gazdag esztendő 
volt. Dolgozóinkra ebben az évben is nem kisebb 
feladat hárult, rnint az ország fövárosának gyógy
szerellátása. Ennek a feladatnak - nem egyszer 
mostoha körülmények között is - de mindig 
eleget tettünk A jólvégzett munka tuda.ta 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 Norma
les I V zökkenőmentes bevezetését a gyógyszer
tári gyakorlatba Idejében kiszállítottuk az új 
készítmények előállításához szükséges anyagokat, 
és a két szakkönyv anyagának megismerésére 17 
alkalommal továbbképző előadásokat rendeztünk, 
melyen gyógyszerészeink több rnint 80 százaléka 
részt vett .. A szakfelügyelők és a szakelőadók ki
szállásaik a.lkalmával ezen a táran alapos nevelő 
munkát végezt3k. Igen sok problémával találkoz
tak, miért is a no-.ember hónapban megtartott 
gyóg~yszertárvezetői szakmai ta.nácskozáson rész
letesen ismertattük az addig felmerült problémá-

kat, azok magyarázatát és helyes megoldását 
Eredményképpen megállapíthatjuk, hogy gyógy
szertárainkban a két új szakkönyv előhásainak 
megfelelően dolgoznak A gyógyszerkészítéssel pár
huzamosan tovább javult az év folyamán a gyógy
szerek kiszerelése is, a gyógyszer expedició ma 
már teljesen szakszerű és higiénikus 

Sokat javult az év folyamán a gyógyszertárak 
reagens szekrényének állapota, amí 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 hiányosságok minimunna való csök
kentése érdekében a gyógyszertárvizsgálatok szá
mát a Szakíelügyeleti Osztályon 13 százalékkal, 
a Gyógysze1gazdálkodási Osztályon 16 százalék
kal emeltük az 1958. évihez viszonyítva. Az év 
folyamán összesen 735 szakfelügyelői és 539 gyógy
szergazdálkodási gyógyszervizsgálatot tartottunk. 
Központunk igazgatója a Gyógyszerészeti Osztály 
egyik szakelőadójával az elmúlt év folyamán min
den gyógyszertárban ellen'irzést tartott .. Minden 
negyedévet megelőzően az osztályok által egybe
hangolt ellenőrzési terv készült. melyet úgy állí
tottunk össze, hogy a szakfelügyeleti, gyógyszer
gazdálkodási és pénzügyi ellenőrzések lel1etőleg 

havonta, egymást váltva történjenek az egyes 
gyógyszer tárakban 

)\.gyógyszertárak pénzgazdálkodását az é'r fOlya
mán 203 gyógyszertárban ellenőriztük A pénz
kezelés és pénzforgalom - kisebb hiányosságok
tól eltekintve - az előírásoknak megfelelően tör-


