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;a ;n)rereségrészesedés, illetve a jutalmazási re11dszer - viszonyítva a többi értelmiségi pályához bevezetését
igen nagy a politikai passzívitás, közömbösek a
Előadásomban csak pár szemponttal foglalkoztársadalmi munkában való részvétel iránt. A
tam és korántsem törekedtem a teljességre . Hiszen szocializmus építéséből ma már minden értelmiségi
ez az év a jubileumi esztendő, amikor is a nagy kiveszi a részét nemcsak konkrét munkával, hanem
évforduló minden vonatkozása megtárgyalásra azzal is, hogy erősíti annak eszmei és társadalmi
kerül
alapjait . A kartársak részére nyitva áll az út, hogy
Szeretnék most közvetlenül gyógyszerészeínkhez ki-ki hajlama szerint és ott, ahol erre alkalma van,
-fordulni, akik - amint azt számtalan esetben hozzájáruljon közös erőfoszítéseinkhez
tapasztalbattuk - különösen a nehéz időkben, pi
A most meginditott szakma-politikai és tudomáa nagy influenza járványok idején, mindig a helyzet nyos előadássorozat és a létrehozott klubhelyiség
magaslatán állottak
hívatott szolgálni azt a célt, hogy fóruma, ütőere
A fölszabadulás óta eltelt 15 év, mely kisebb-na- legyen Központunk tevékeny társadalmi életének
·gyobb zökkenőkkel, de sok-sok kitűnő eredménnyel Az ebben való részvétel nem kötelesség, hanem
vezetett a jelenhez, mindenkit és így gyógyszeré- jog, amivel élni kell hazánk jövőjének kialakulászeinket is meggyőzhette arról, hogy népi demok- sáért dolgozó minden gyógyszerésznek
ratikus államunk megbecsüli éiket, méltányolja
fáradságos munkájukat, áldozatkészségüket. Mégis
(Fővárosi Tanács Gyógyszedári Központja
-azt kell mondanom hogy a gyógyszerészek között
Budapest V Zrinyi u. 3.)

A VESZPRÉM MEGYEI TANÁCS GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJÁNAK
ÚJABB GYÓGYSZERTÁRAI
JIOHAY JÉ.NO

A gyógyszertárak korszerűsítésével, átalakításával napjainkban mind gyakrabban foglalkoznak
A hálózatfojlesztés tervezőinek nagy segítséget
nyujthat minde1~ olyan adat, mely egy-egy gyógyszertár jólsikerült kivitelezéséről számol be Ezt a
célt szolgálja néhány Veszprémmegyei ujjáalakított gyógyszertár ismertetése is. Az ismertetésben
kitéiek 111inde11 olyan részletre, a111el~y 111egítélése1n
szerint a gyóg3;-sze1tári munka előnyére szolgál,
függetlenül attól, hogy azt a megoldást itt alkalinazták-e elsőízben vagy sen1
A közforgalmú gyógyszertárak elhelyezésének
újsze1ű inegoldására példa a.z egyik veszprén1i
gyógyszertár. Az eg:yete1ni városrészben eg}r tö111bházban jelölték ki ennek a gyógyszertárnak a
helyét azzal a megkötéssel, hogy nem lehet közvetlenűl az utcáról bejárata (1 ábra). A bejárati ajtó
így a lépcsőházból nyílik a várószobába. A belépő
előtt a szoba szemben levő oldalán egy nagyméretű
kiadó ablalc van Az expediáló gyógy-szerészt ,--édi

-1

ábJ"a. _4 veszprémi egyete1ni városrész gyógyszertára

0 ábra .-1 1:e9zpléinz cgyete1iú. vá·1os1ész gyógyszertárának
belséí hépe

az ablakban elhelyezett zsalusan beállított üvegrács, de ugyanak:kor rajta keresztül a beszéd tisztán érthető. Az ablak akkora, hogy azon á.t az egész
gyógyszertár berendezése és a bent folyó munka
is látható. Az officinából nézve a kiadó ablaknak
egyáltalán ninc.s ,,ablak" jellege, mert alatta egy
táraasztal áll (2 ábra) Az officinában levő részé11
specialitások és más anyagok elhelyezésére szolgáló
fiókokat találunk Jobb és bal oldalon pedíg,
könnyen elérhető távolságra állnak a gyógyszerkülönlegességeket tároló szekrények úgy, hogy a
gyógyszerésznek lehetőleg minden készítmény a
közvet.Ien közelében lehessen . Ezt biztosítja az a
megoldás, hogy az egyik részén mintegy másfél
111éte1re \ an a kiadó ablak az officina oldalfalától,
a 1násík oldalon pedig eg,y kiugró falrész teszi
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a szekrény sarkos elhelyezés ét és ezzel a
könnyebb elérhetőséget.
Az ablak előtt hosszában áll a magisztrá lis
munkaasz tal, forgókoro nggal és beépített, a leülés
pillanatáb an automatik usan rögződő forgószékekkeL (Ezekre a székekre egy másik gyógyszer tár
ismertetés ekor részletese n visszatére k)
lehetővé

4. évfolyam 1. szám

gyógyszer ek kiadására szolgál, a másik a pénztáros
munkater ülete (4. ábra)
A várószoba felől az üvegablak ok alatti és közötti falrész faburkola tú. melybe az egészségügyi
propagan da anyag elhelyezésére kivilágíth ató szekrényeket építettek be

'3. ábra A Bii.miegi gyógysze:rtá1· alap1·ajza

Az itt közölt megoldás előnye, hogy az egyedül
dolgozó gyógyszer észnek nem kell sokat járnia,
mivel a két tára közel van egymáshoz. J\IIásik előnye,
hogy a gyógyszer ész nyugodta n kimehet a raktárba, mert nem kell attól tartaiúa, hogy illetéktelenek esetleg a gyógyszer ekhez, vagy a péztarhoz
nyúlhatna k A várószoba biztosítja a fertőzéstől
védett munkalehetőséget és a nyugodt gyógyszer készítést.. A gyógyszer t mégis a betegek szeme
előtt készítik el és így nem szűnik meg a kapcsolat
a betegek és a gyógyszer ész között. A környék
lakói, akik városi emberek, maguk is igen megkedvelték ezt a beosztást és jobban szeretik az
ilyen módon elválaszto tt tárát, mint az egy helyiségben levő átlátszatl an üvegfallal ellátott munkaasztalt.
Néhány év gyakorlat i tapasztala tai aua ösztönöztek, hogy a nagyobb forgahnú vidéki gyógyszertárak ban is jól bevált megoldásh oz hasonlót
alkalmazz unk. Igy Sümegen, a járási székhely
egyetlen gyógysze rtára is ilyen beosztássa l épült
(3 . ábra). Itt a hagyomán yos utcai bejáraton
keresztül jutunk a székekkel és asztalokk al berendezett nagyobb váróhelyis égbe A két boltívesen elhelyezet t üvegfal itt is zsalusan van kiképezve az előbbihez hasonlóan . Az egyjk ablak a

5 ábro ..A. süniegi gyógysze1 tá1 rnunkaaszta.Za, a kiadó
ablakon út· nézv&

e

6. áb1a. A sümegi gyógyszertá t officina 1észlete, a kiadö
ablak niellett'i fo1 gókorongga l

Az officinába11 a tára és a pénztáros asztal köK e r b o 1 t Kornél terve szerint készült
forgókmo ngos szekrény (6 ábra) áll a specialitás ok
részére. A korongok egymás közötti távolsága
könnyen szabályoz ható, ugyanakk or egyszerű beállítása ellenére nincs függőleges irányú kilengése.
A tengely egyszerű cső A ko10ngok alsó lapjára egy többszőri bemetszés sel ellátott a tengelynél valamivel nag:yobb átmérőjű rövid cső van
erősítve, mely egy csavar - segítségév el bilinccsel
szorítható össze. Ez a cső, közvetlenűl a tengelyre
erősített állitható bilincs felső peremén forog
Súrlódása a túl gyors forgást akadályoz za meg.
Kívülről a korongon redőny biztosítja az erőshatású
gyógyszer ek tárolási követelmé nyeit. A gyógyszerész igen kis energiáva l nyjthatja ki a nagy

zőtt

-1„ ábta A süniegi gyógyszertár kiadó ablaka, a váróhelyi„
ségből

nézve

1

l

1

1
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hengeralakú szekrényt, mely alul és a felső részen
rögzített, a tengelyhez csatlakozó ajtóval rendelkezik. Ezáltal a félhenger alakú ajtó a tengely körül mozog (7. ábra).

[ 7. ábra Fo1 gólcorong, J{erbolt te1'vei 8zerint

Az első tárát a 9 ábrán mutatom be. Látható
a két oldalon álló, specialitások elhelyezésére szolgáló forgókomng-szekrény. Megoldásuk a sümegi
gyógyszertáréhoz hasonló, csak nagyobb méretben
A cikkekre beosztott korongon az egyes specialitások jól elkülöníthetők. Az elkészített gyógyszerek l{ülön redőnnyel ~41l1ató fo1gókorongos
szekrényben álhmk

8. áb·1a

.d t'e-gzprénii 41-cs gyógysze1tár trba '!'éfJzlPle n
bejá1·(tf

Az ismertetett építészeti megoldással a kiadó
ablakon keresztül itt is látható a dolgozó gyógyszerész és az egész officina, melynek közepén egy
négy mullkahelyes táraasztal áll, rajta forgókoronggaL Vidéki viszonylatban az elkülönített váróhelyiségnek jelentőségét az is növeli, hogy így a
kívühől behordott sár nem kerül a munkahelyre..
Az officinában rendélkezésre álló falrészt jól kihasználták szekrények beépítésére . A régi széles
kirakatablak előtt, (melyen az épület külső képe
miatt nem lehetett változtatni) konzolokat és beépített asztalokat helyeztek el és ezek csaknem
teljesen pótolják a laboratóriumi asztalokat A
gyógyszertár munkafolyamatai ezzel összehangol-·
hatók Könnyen megoldható a vasárnapi nyitvatartás, amikor általában egyedül van a gyógy.szerész Hátránya, hogy a várószobát külön kell
fűtení, mert az officinai kályha a laboratóriumot
is fűti, így az már nem elegendő a harmadik
helyiség részére.. Tagadhatatlan, hogy az is problémát jelent, hogy az váró helyiségben eltüntessük
a szoba jellegét . Ennek gyógyszertár jellegét hangsúlyozza ki a vitrinben elhelyezett régi gyógyszertári állványedényzet néhány darabja„
A gyógyszertár egy éves működése alatt kialakult tapasztalat azt bizonyítja, hogy a betegek
a külső helyiségben nyugodtan várják meg gyógyszerük elkészítését
Nagyforgalmú gyógyszertár átafakítását fejeztük be 1958. év közepén Veszprémben . A régi gyógyc
szertár alapterülete igen kicsi volt. A mellette lévő
üzlethelyiséget megkapta ugyan a gyógyszertár,
de még így is nehéz lett volna a területet úgy beosztani, 11ogy a gyóg}rszerek elkészítése külö11 teremben történjék A körülbelül 250 ezer forint
forgalmu gyógyszertárban elől egy hosszú L alakú
tára van Ennek hosszabb része a kiadó . A sarkon
va11 a pénztár, a rö,:-idebb szakasz a technikák munkahelye, üvegfal mögött. Ezzel pá1lrnzamos a
magisztrális táraasztal (8 ábra)
-1·
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9 álna. A oeszprénii dl-es gyógyszértá'f k1:nrló tri1aaszta1a.

A négy munkahelyes magisztrális tára közepén
- a ma már elterjedt megoldás szerint - forgókorong van, alsó lapján az erőshatású szerek
szán1ára háromrészes szekrénnyel. Az asztal magassága az ülő és álló munkát is lehetőv-é teszi.
Az asztalba beépített székek K e r b o 1t
Kornél tervei szerint készültek. (10. ábra) Ezek
szükség esetén kihajthatók, álló munka alatt pedig
a szék támláját lehajtva, az asztal alá tolható úgy,
hogy teljesen befekszik a fiók alá. ::\faga_ssága zongoraszék megoldással szabályozható Otletes az
önműködő rögzítése is. Rátiléskor a függőlegesen
álló csőben a rúd néhány cm-t süllyed és a kőre támaszkodik, ezzel tehermentesíti a tára.asztal oldalához felerősített, vízszintesen tartó karokat, mivel
a súlyt a függőleges oszlop átveszi. Felállásk01 a
beépített rugó felemeli a széket, így az könnyen
betolható az asztal alá. A székek ülőlapja a lábaknak megfelelő 1101norulattal készill, ig:y igen_
kényelmesek
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A gyógyszertár érdekessége, hogy az officinán
kívüli részben a régi magas teret kihasználva,
emeletet épétettek.. A földszinti részen van az árúátvevő, magisztrális 1aktár, laboratórium, mosogató Az emeleten a zuhanyozó, öltöző, specialitá'·
sok raktára és az iroda . Az irodát üvegfal választja
el az officina légterétől. Fentről jól látható az egész
officina, sőt elhúzható üveglappal közvetlen kapcsolat is teremthető

10 ábra .A niunkaa'3zt,a,lba. beépített< széle

Emlitésre"méltó, hogy a bútorzat kemény tölgy,
melyet a régi berendezésből alakítottak át A korszerű berendezés esztétikailag is megfelelő, vonal.vezetése pedig jó összhangot teremt a forgókorongI'endszerrel A tömör ajtóval záródó simp, szekrények egységes falbnrkolatot alkotnak
Fentiekben vázoltam. megyénkben K e r b o 1 t
tervei szerint készült két különböző gyógyszertár
típust, kiemelve azoknak a gyakorlatban bevált

4. évfolyám 1; szám

uiszern es különleges megoldását A várótermes
megoldás még kevéssé ismert, hagyományairiknak
is idegen, de valószínű, hogy felismerve előnyeit
mind szélesebb körben fogják alkalmazni .
Jelenleg a hagyományos gyógyszertár berendezése
leginkább a kereskedelmi üzlethelyiségek általános
képéhez hasonlít. A gyógyszertári jelleget legtöbb
esetben a táraasztal felszerelése és az állványedényzet adják meg. Nyilván néhány súlyos ellenvélemény is fel fog merülni az officina elválasztását
illetően. A modern egészségügyi követehnényeknek
megfelelő gyógyszertár kialakításához, az ilyen
vitákra is szükség van, mert az így kialakúló nézetek is gazdagítják ezüányú ismereteinket
Nézetem szerh1t, az antibiotikumok magisztrális
alkalmazása és más közegészségügyi feltételek, a
külö11 várószoba és officina szükségességé11ek irányába fejlesztik a technológiai feltételeket és a
gyógyszertári munkát is
Ezekkel a gondolatokkal és példákkal igyekeztem
hozzájárnlni a gyógyszertáraink fejlődését szolgáló
bő adatgyüjteményhez.
ZUSAMMENFASSUNG
l)ie zur A pot.heken··Zentrale des Rates <les Komitats
Veszprém gehö1enden und unlángst eröffneten bez~
umgebauten d1·ei A.potheken "iverden geschildert. Ver··
tassor geht auf alle Einzelheiten ein, "ivolche seine1
Ansicht na.ch, zur Verbesserung der Arbeit in den
Apotheken dienen, unabhangig davon, ob diese dort
zuerst eingeführt wurden oder nicht. Gemeinsa1n ist.
bei <len dn:'j Apothekcn, dass Z"ivischen der Offizin
und dem \'i'a1teraum 11u1 oin speziell ve1f€rtigtes
Fenster die Verbindung sichert. Die Spozialita.ten
"i\-e1den auf den bereits be"ivlihrten D1·ehscheiben
untergebracht und als . Sitzgelegenheit dienen dio
boliebten, de1n A.1 beitstisch angepassten drehbaren
Stühlc Die Einteilung de1 A.pothoken auf beschriebene1
Vi!eisc entsprechen, laut seiner :\feinung, eher <len
n~ode1nen hygienischen 4..nfcndernngen, als das tradi6onelle Offizin-SJ stc1n.

(A Veszprém megyei Tanács Gyógyszeitá1i Központja Veszprém, Kossuth Lajos n 23.)
Érkezett : 1959 VI 2

KÖNYVISMERTETÉS
Harald Huderna.nn:
Chi1'Urgisches Nahtmaterial
(Eigenschaften, Sterilitiit und deren. P1·üfung)„ 144 oldal
33 ábrával. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 1959
Ára fűzve 13,50 DJ\{.
A niagdebuJ gi OI"i' osi .;\,kadémia ll3 giéne Intézete
igazgatójának, Had e ma n n professzornak nevét
nálunk kevesen ismerik, J\funkásságának égyik része
a sebészi sterilitás területét öleli fel.. Most nlegjelent
könyve a sebészi varróanyagok tulajdonságairól, ezek
sterilitásáról és a sterilitás vizsgálatáról szól. Az egész
munka hat fejezetre tagozódik . Az első fejezet a fe1szivódó és fel nem szh;ódó tE;rrnészctes állati és növén;yi,
továbbá a szintetikus sebvarróanyagok előállitásáról
és eltartásáról szól. _A. második fejezet részletesen
ismerteti a sebvarróanJ- agok fizikai tulajdonságait.
Itt igen behatóan fOglalkozik főleg a cat-gut fizikai
tulajdonságaival A harmadik fejezet röYiden tárgJ--alja
a va-rrószálak bakteriológiai vonatkozásait, külön
csopo1tba véve a cat-gut-öt, majd külön--külön a felszívódó és fel nem szívódó sebvarróanyagokat. E fejezet záradékául ismerteti a sze1ző saját vizsgálatait a
nem ste1il cat-·gut-tel kapcsolatban. A neg)edik fejezet
egyike a könJ·y- legérdekesebb részének, amelyben a

sebészi va11óanyagok mai slc1ilit.ási módsze1eit fog·
lalja össze, nev·ezetesen a ned,·es és szá1az hővel és a
kémiai 'együletekkel tö1 ténő sterilezést„ Ez utóbbihov.
kapcsolódnak újból a szerző saját Yizsgálatai, Végül
ezt a fejezetet a legújabb inóclsze1, &-z E:1Bkt1on1os sugarakkal való sterilezés isme1tetése zárja le. Av. ötödik
fejezet a sterilitás ellenőrzéséről szól, továbbá arról,
hog) a különféle sterilezések hatására 1niképper1 változnak nieg a vaTrószálak eg) es fizikai tulajdonságai.
Itt. moge1nlítem, hogy a sze1ző saját 'izsgálataiban
19·i6-tól 1958-ig különböző gyárakból származó 246
csomag ca.t-göt-öt vizsgált meg sterilitás sze1npontjából,
és ezek között 16, 7% nem volt steril. Ez azt jelenti,
hogy még a mai fejlett gyártási és sterilezési eljárások
ellené1·e sem lehet a cat-gut-öket tökéletesen sterilezni
Az utolsó, hatodik fejezet a sebva11óanyagok sorsát
ismerteti a szövetekben. A szerző külön nag"yobb terjedelmű részt szent.el e fejezeten belül a fülszívódás ké1 désének az emberben, állatban és in vitro kísérletben.
Itt ismerteti saját kísérleteit is, amelyeket a felszívódás
tanulmányozására Yégzett. Legvégül bőséges irodalmi
adattal, 302 utalással zár·ul a köny'.
Dr Sz E

