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GyógyszcrCszct -18. 5-13-5-19. 200-1. 

Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez. II. rész 
Egy régi főwírosi intézmény története és emlékei 

D1: Lengyel Júlia 

A Köz11onti f(árlzáze/látá a II. J!iláglzáború után 

Az egészségügy területén - így a l(özponti Közkór
házak Gyógyszertárainak Igazgatóságánál is - a háború 
eln1últával gyors üten1ben inegindult a károk kijavításá
ra. Laclán_vi Endre igazgató. S::abó 1\fiklós igazgatóhe
lyettes. eb: Peres Ernii !aboratóriun1i vezető áldozatkész 
111unkt\jának köszönhetően az intézményben han1arosan 
1negkezdődik a sokrétű tevékenység. A kórházi gyógy
szertárakban is beindul a n1unka. A János kórházban 
Fejes !strá11, a Rókus kórházban !-!a/ás::: Gyö1gy, az Ist
ván kórházban Keres:::téó· Béla, a László kórházban 
TVi?iss Lc{ios a főgyógyszerész. f\ központi intézn1ény 
\aboratóriun1ában is1nét 111egindul a galenusi 111unka, a 
kórházi ágyak szán1ának növekedésével egyre nagyobb 
n1ennyiségek tern1elése válik szükségessé. Az intéz-
111ény laboratóriu111ában is folynak kutató111unka kísér
letek. Peres doktornak is újabb tudományos cikke jele
nik 111eg. l(ésőbbi napi 111unkája közben sajnálatos bal
eset éri, kórházba kerül. felgyógyulása után újra n1un
kába áll. 1948. augusztusban ch: LengJ'el .Júlia kerül be
osztottként Peres lb: mellé, később helyettese, majd az 
utódja: 1949-töl az átszervezett intézn1ény vezetője. 

f\ rendszerváltás sorún átrendeződnek a Fővárosi 
Tanúcs ügyosztályai. ;\ Központi intézn1ény a X. ügy
osztályból a XII. Egészségügyi Ügyosztályba kerül. f\ 
gyógyszerészek közalkalrnazottak lesznek. 

i\z 1949. év nagy változást hozott a főváros életében. 
i\ decentralizáció során átsorolták a kerületeket és a f'övá
rosi tanács keretében dolgozó intéz1nényeket is. Felosztás
ra került a Budapest Székesfőváros f(özponti Gyógyáru 
Raktára és l(özkórházi Gyógyszertárai !ntézn1ény is. /\z 
addigi központból levált az igazgatóság. Ladá1~Fi E'ndre 
igazgató az ad111inisztrációs résszel együtt az ,i\bl)'llyilván
tartó igazgatója lett (an1it később újra átszerveztek).;\ köz
pontban dolgozó főgyógyszerészeket a kórházi bl)'Ógy
szertárakba helyezik vezető fögyógyszerésznek. ;\ raktár 
részleg 1negszünt, a teljes készletet a közkórház.o1k részére, 
igényeik alapján elosztották. ;\z épület bal szárnyában he
lyet fűglaló intéz1nényből a nagy elöcsan1okkal Cb1yütt, le
választották az utcai front helyiségeit, valan1int az e!neleti 
raktúrt is . .i\z előcsarnokból nyíló fűlyosó bejáratát lefr1laz
ták. ;\ leválasztott részeket 1negkapta a Fővárosi Fino1n
n1echanika \! állalat. ;\z éplilet 10\dszinti területén lévö töb
bi helyiség 1ncgn1aradt a !aboratóriu111 szún1ára. 

1949. clcccn1ber 31-én az intézn1ény addigi dolgo
zóit a Fővárosi Tanács ügyvivöi berendelték és 111incl-

annyiukkal közölték a további feladataikat. Voltak, aki
ket elbocsátottak ill. nyugdíjaztak (ez nyugállományba 
helyezést jelentett, míg az előírt korhatárt el nem ér
ték). A központi intézmény dolgozóira vonatkozóan. 
rövid időn belül három rendelkezés született. 

Az első 1950. január 2-i hatállyal ,„ .. Ladányi End
re igazgatót. ch: Leng;:e{ Júlia gyógyszerészt, S:::ávai Ti
radar szak1nunkást, Fólátli Ferencz betanított n1unkúst, 
!:::nlindi Ferenc altisztet, S:::igu(va János betanított n1un
kúst'1 azonnali hatállyal a Fővárosi I(özkórházak Köz
ponti Igazgatóságához helyezi át. r\ következő intézke
dés, melynek kelte 1951. január 15., kiadója Bp. fővá
ros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága, többek között az 
intCzn1ény dolgozói részére eddigi beosztásuk n1egtar
tása niellett kifizető helyül a Rókus kórház Gazdasági 
Osztályát jelöli ki. A harmadik intézkedés, melynek 
kelte szintén 1951., c/J: Leng_1·el .Júlia laboratóriun1 ve
zető részére sze1nélypótlék ciinén havi 120 Ft kiutalását 
engedélyezi. (A központi dolgozók 1nindannyian névre 
szólóan kapták a különböző intézkedéseket.) 

,A l"enti intézkedésekkel párhuza111osan továbbiakra 
is sor került: 

1. f\ központból levúltak a közkórházak a gyógy
szertáraikka! együtt. /\z egység vezetője a közkórházak 
központi igazgató-főorvosa. 

2. Levált az adn1inisztráció. a taxátori részleg és 
összevonták az ágynyilvántartóval. Igazgatója Ladán)·i 
Enclre főgyógyszerész. 

3. t'vlcgszünt a központi gyógyszcrraktár. ;\ továb
biakban a gyógyszertárak a gyári készítn1ényeket a 
Gyógyért-töl. a galeniktunokat. orvoslaboratóriun1i ké
szít1nénycket. vegyszereket. niérőoldatokat, reagenciú
kat a központi !aboratóriuintól kapják. 

4. i'vlcg111aradt az orvos-laboratóriun1okat és a kórhá
zi gyógyszertárakat vizsgáló analitikai egység, a g~yógy
szervizsgáló és ellenőrző szerv. va!a1nint a galenikurnokat 
készítő részleg. Vezetője fögyógyszerész, aki közvetlenül 
a Föv. Tan. XII. Eü. Osztályához tartozik. Erre a posztra 
1950. augusztus 1-jétől kinevezték eb: Lengi ·el Jtiliát 1

• 

1 D1: Len:z,yr...:l Júlia eredeti 1111.:gbízatása az évek sorún 1negn1a
radt. csak kifizelÖ helye \'áltozolt: clöbb a !lókus. 1najd a 
PéterlTy kórhúz. végül a Föv. Tan. EU. Ciazdasági lgazga1ósága 
frJlyósí1otta a fizetését. :\z újabb útszt:rvezCst küvetöen 1976. 
nove111ber 15-töl - bi.:osztása válto?„atlanul hagyúsúval - a Föv. 
Tun. Gyógyszertári K.özponttól kapta e!!átJnányát. nyugdíjazá
sáig. Utolsó cllútrnányát 1978. fcbruúr 2-án foly·ósítonúk. 
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A régi központi intézmény jogutódja új feladataival 
együtt új nevet kapott: Fővárosi Tanács Központi Kór
házellátó Laboratóriuma, röviden: Laboratórium. 

Az átállás nem ment zökkenőmentesen. Az első te
endő volt a nagy központi raktár feloszlatása. Az itt tá
rolt gyári készítn1ények, gyógyszer alapanyagok, 
vegyszerek, a házilag elállított galenusi és egyéb ké
szít1nények, orvos-laboratóriutni anyagok, segéd- és 
csomagoló anyagok, kötszerek stb. elosztásra kerültek. 
A kórházi gyógyszertárak, igénylésük szerint, átvételi 
elismervény ellenében, saját teherautóikon szállították 
el a raktár anyag-, áru- és eszközkészletét. Az árukész
let szétosztását ideiglenes n1egbízatással, a régi 
központi intéz1nény 4 volt dolgozója végezte el: a köz
ponti raktár vezetője, a laboratóritun vezetője (gyógy
szerész), egy laboráns és egy betanított inunkás. A rak
tár felszámolása 1951. január 31-re befejeződött. 

A közkórházi gyógyszertárak a feladatok ellátására 
azonban ne111 voltak felkészülve sen1 alapanyagokkal, 
sen1 111unkaeszközökkel. E1niatt előre látható volt. 
hogy néhány hónapon belül középüzemi szinten pótol
ni kell a lemerülő készleteket. A Laboratórium beren
dezése, felszerelése, munkagépei jó állapotban voltak, 
de a felszán1olás után a régi n1unkaerőkbő! csak né
gyen 111aradtak n1eg: a laboratóriun1 vezetője, a techni
kus, egy betanított szakn1unkás és a takarítónő, ezért 
elsősorban megfelelő személyzetről kellett gondoskod
ni./\. létszán1 ernelésre benyújtott igényt a tanács n1eg
értéssel fogadta2. 

Az első hónapok az átállás nehézségeivel teltek el. 
Legelőször a gyógyszertárak legszükségesebb igényeit 
kellett kielégíteni, olyan n1egalkuvássa!, hogy bizonyos 
cikkeket a kórházi gyógyszertárak készen tnég n1egren
delték a gyártótól, 111ásokat otthon állítottak elő.;\ köz
ponti laboratóriun1 csak fokozatosan tudta kielégíteni a 
rendeléseket. Ezért szükségszerü volt szélesíteni és bö
víteni a galenusi készít111ényck f'élcségét. valan1int nö
velni a tern1e!t tnennyiséget. (f\z ellátandó betegágy
szúm idöközben 12.000-rc növekedett.) Később ( 1952-
ben) a Tétényi úti kórház és több egészségügyi intéz-
111ény (szülőotthon. csecsen1ővédö-otthon stb.) is a la
boratóriun1 ellátási körébe került~ Ugyancsak sürgető 
feladat volt az orvos-laboratóriurnok szán1ára készíten
dő reagenciák, n1érőoldatok. n1ikrobiológiai festékek 
111ennyiségének és féleségének növelése. 

f\z analitikai egység rendbetétele volt a legelső fel
adat. hogy 1nind a bejövő áru. 1nind a kitnenö készítn1é-

2A !aboratóriu1n vczctöjc száinára ncn1 volt idegen a ki.ilön
bözö rnunkák elvégzése. inert akkor 1nár több 1nint 2 éve 
dolgozott a laboratóriu111ban. ;\ területében és sze1né!yzeté
hen összezsugorodott Jaboratóriu1n tovúbbra is rnint önálló 
gazdasági egység dolgozott. i\ vezető az egészségügyi köz
lönyben az E 191. ku!csszú111011, a fi)vil.rosi Gyógyszer0szi 
Szak non1enk!aturán, inint főgyógyszerész szerepelt. 

nyek szabályos ellenőrzése megtörténjék. Ennek kap
csán szükségessé vált a helyiségek fokozatos átrendezé
se, később további átalakítása és kibővítése. Fokozato
san 1negindult a tennelés a raktáron lévő készletből. 

Az 1951. június 14-én megjelent takarékossági ren
delet megnehezítette a laboratórium gyorsabb fejlődé
sét. A rendelet egyaránt vonatkozott a személyi és do
logi kiadásokra, a közüze111i szolgáltatásokra (víz, gáz, 
villany stb.). A fűtés és világítás takarékossági intézke
dések a laboratóriumban okoztak problémát, de gondot 
jelentettek a postázásban, a telefonhasználatban és a ta
karításban is. 

A takarékossági rendelet hátráltatta a laboratóriun1 
területi növelését is, holott nen1csak a belső helyiségek 
átalakítását. hane1n a csatorna rendszer bővítését. a 
víz-, a villany- és a gázhálózat átalakítását is n1eg kel
lett oldani. 

Igen jelentős eredményként könyvelhető el viszont, 
hogy viszonylag kevés beruházással a száraz laborató
riu1n 111cllett a Fővárosi Tanácstól egy tágas, közüze1ni 
felszereléssel és udvari bejárattal rendelkező helyisé
get kaptunk. n1ely a későbbiek folyan1án, a bevizsgált 
készáru raktározására szolgált. f\ központi llítés háló
zatba az azonban nen1 volt bekapcsolva ezért szükség 
esetén villanyfütésscl oldottuk 111eg a problén1át. 

.'\z ötvenes évek elején 1negindu!t bclsö rendezést a tü
lyan1atos üzcn1e[és n1ellctt. csak szakaszosan lehetett elvé
gezni. A [cfrtlazott folyosó egy szakaszát hozzácsatolták az 
utolsó helyiséghez. kijilrattal a rolyosó felé, olyan tágas vilú
gos hel.yiséget nyerve ezzel. hogy belső sarkitból üvegf"al!al, 
bejárati üvegajtóval le lehetett v8.lasztani egy teljesen zárt 
analitikai 1nérleg flilkét. rnásfélszer rnásfC! 1néteres alapterü
lettel. „\ nagyobb helyiség az igényes analitikai vizsgálatok 
szúrnúra 1ncgl'clelö volt. 

A 1nérlcg flilkében rázkódás-biztos beépitett asztalon 
foglalt helyet egy Zciss-féle analitikai tnérleg és egy külsö 
súlyf'clrakásos tárcsás precíziós tnérleg .. ~\ flilkébcn úllt az 
ü\·eges n1üszcrszekrény. ;\ szekrényben a n1éréshez szüksé
ges edények. elöre tárá!t óraüvegek. rnéröcsónakok. G. szli
ri.i sorozat stb. l\:lunkan:ndjéhcz hozzátartozott. hogy· a 111é
résst::I Jöglalkozó egyén 2-3 percet tartózkodjon a helyiség
ben 1nérés előtt. va!a1nint a rrisscn 1negtörö!t 1néröedénnyt::[ 
is púr pert: várakozás utún a páratartalo111 egyensúly beúl!ú
sá1 követöen kezdje e! a n1érést (/. ábra). 

.A !aboratóriun1 hútsó fr1lán rúzkódás biztos rögzítéssel 
helyeztük t::l a gy·ógyszertúri túrainérlcget. egy gyors 1nérle
gct. kis tizedes 111érleget és a 111egl'clelő súlysorozatokat. Ide 
kerültek tehát a volt vezetöi irodából a finoinabb 1néréshcz 
szükséges 111érlegck. vala1nint a 1negn1aradt optikai eszközök 
(2. ábra). ;\z utóbbiakat az évek során sikerült kiegészíteni 
korszerü vizsgáló berendezésekkel. ;\ helyiség ablaka előtt 
kis irodai asztal {i!lt, az ablak 111ellettí falon reagens állvány 
foglalt he\y·et az előírt gyógyszerkönyvi rcagenciákkal 
(3. ábra). 

;\helyiség hannadik fr1la 1nellett a bejárati ajtóig húzódó 
n1unkaasztal volt, bt.:építctt 111osogatóval, fClszerclt vízlég~ 
szivattyúval cllútva. Itt készültek az orvos-laboratóriun1i 1né
röoldatok. rcagenciúk. a gyógyszerkönyvi 1néröoldatok. a tit-
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I. ábra: A 111érleg/iilke 

2. ábra: Optikai 1•i:.sgáló 111ííszerek 

rú!úshoz szükségcs oldatok és eszközük. va\aniint a finon1-
szüréshez szükséges szürők (4. ábra). 

:-\ kijúrati é~jtó hosszú rolyosóra nyílt, 111e!ynek egyik fr1-
lút végig beépített szekrén.ysor takarta. f\ szekrénysor alsó 
része nyitott volt, felsö része zárható toló<:~tókkal rendelke
zett. egyik rekesze az elöirt biztonsúgi zúrakkal. külön 1.':lkü
lönítc!t belsö rl.':kcsszl.':\ az eröshatúsú gyógyszerek részére. A 
szekrényl.':kbl.':n raktározva az elkészített és bevizsgált por 
alakú gyúg,yszcrkészít111ényl.':k úlltak. 

:\ folyosó 1núsik oldalúról nyílt a 1nosogató helyiség. Itt 
nagyn1érctü 1nosogató és öblítő rnedencc. clcsztillúló készü
lék \'Olt. a falat szúrító fogas sor takarta.(:\ gyors szúritúshoz 
infra\·örös szúrítúsi lchetiiséget is sikerült biztositani.) t\ 1110-

sogató hclyiségböl nyílt a kazúnhúz bejúrata. ;\központi !'ü
téshez i\'larabu típusú kazún szolgúltatta a tnelcgvizet. (;\ ké~ 
söbbi!.!k sorún, a hcly·iségck útalakítúsa kövl.':tkczlébcn a hú
lúzat kiegészítésre szorult.) 

A folyosóból nyílt a kis étkezö helyiség. va!atnint kél ül~ 
tözö Cs a fchérncrnü szekrény. Ezen a részen vúhozús ncrn 
történt. 

.:\z orvosi laboratóriun1oknak nagy 111értékben 111eg
nött a n1ikrobiológiai festék.oldatok iránti igénye. rész
ben a változó és ICjlödö diagnosztizáló igények 1niatt, 
részben mert ezen a téren a behozatal rnegszünt (devi
za igényes lévén). Így szükségessé vált ezen anyagok 
hazai előállítása. r\ n1ikrobiológiai !Cstékoldatok készí
tése többek között azért problen1atikus, inert ezen 
anyagok laza porok lévén szennyezik a légteret és kör
nyezetét. Gondoskodni kellett tehát olyan külön elzár
ható he!yiségröL n1elyben biztonságosan készülhetnek 
ezek a készítn1ények. Ráadásul oldószereik között tüz
veszé\yes anyagok is szerepelnek. 

1 
1 
f' 

3. ábra: Laboratórituni részlet 

4. ábra: ,-1: o/dats:íírés eszközei 

E helyiségek kialakítúsúhoz 1ncg kellett bontani a fol~io
sll frilút a \·olt !aboratóriurni \·ezetö szob;\ja tl.:lé 0s az addig 
rncglchctöscn nagy hclyiséghöl üvcgfr1llal kellett ch·á!aszta
ni. :'\z új h.:lyiségcl a folyosl1 fclól jól zúró to\Ó<:\itó. a n1cg
kisebhitl.':t! laboratóriurn \·ezctöjének irodája !l.:10 livl.':gl.':s ajtó 
zárta cl. .'\z új helyiség bercndez0se az üveges ajtótól a l~ilig 
húzódó szckr0nycs rnunkaasztal vnlt beépített 111osogat(·1val 
Cs \·izl0gszi\-attyú\·al. :\z asztalon kis reagt.:ns-úllvúny- ;:'dit a 
f'cstékek alapanyagaival.:\ szekrényben a szükséges 111unka
eszközük. lo111bikok. clck1n1111os kcverö cscr01hctö keveró
l'cjl.':kkcl. n1ozsarak stb. úlltak. :\z eszközlikct csak a helyi
sCgben volt szabad hasznúlni. \'agy n1egtisztitani. t:riisen f'cs
tó tu!ajdonsúguk 1niatt. :\z asztalon úll! 111ég a festék k0szit-
111ények elöóllítúsúhoz szükséges rnérleg is. :\z itt dolgozó 
köteles volt vCdö ruhút. n1aszkot Cs kesztyüt viselni. a be
szenn:'czödött ruhút külön tartani . 

.1-\ !aboratóriun1 vczetöjének irod<\ia annyiban vúltozott. 
hogy kikcrlilt!.!k a 1nérés. valan1int az optikai inérö- Cs \'izs
gúló eszközök inég hasznú!ható darabjai. ,;\z iroda egyik !~1-

lút iratszekrény foglalta cl. a rnúsik frilút nagyobb rnérctü 
könyYespolc. 111integy 600 db 111agyar és né1nct nych·ü 
könyvvel és folyóiratokkal. Fzek ú,iitúsúra évcntl.': tlirhctö ke
ret jutott.:\ hc!)'Íség a tovúbbiakha11 ~1 szokúsos irodai b1.":rc11-
dezésscl és felszercléssl.':] rc11delkczctt. 

A folyl1sÓ \·égCn a kijúrat a régi kis analitikai laboratóri
u111ban \'l.':Zctett. Ebben a ht.:h·iséuben !énvcu.i y<'J\tozús nc111 
1örtént. Itt foly1 :.: bcérkczcn <~ru C~ a sajút i~0;zit111ényck azu
nosítúsi és n1inöségi \'ÍZsgú[ata. :\ n1cnnyiség.i ellenörzés a/ 
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5. ábra: .4 gffziis laboratárilun részlete 

L~i analitikai !aboratóriu1nban történt. (A helyiség bercndczé
séröl és rclszcrc!éséröl (/,; flort•áth JencJ cikkeiben olvasha
tunk.) 

;\kis analitikából - az udvar felőli oldalon - nyilt a szá
raz rakt<i.r és az iroda. E helyiség két falát nagy111érctü, rész
ben toló:.~jtós szekrények foglalták el. Ide kerültek a nagy 
111cnnyiségbcn bcérkezö por alakú alapanyagok, a nagy1nérc
tü porüvcgck. a dobozos áru, a saját készitésü (nosoco1nia\is) 
raktározott tab!cttúk stb. 

;\helyiség ablak IClő!i részét az irodai egység foglalta cl. 
Itt kapott helyet a könyveléshez, c!szá1noláshoz szükséges 
két kardcx-szckrény, valarnínt az irodai n1unkához tartozó 
egyéb eszközök. ,.-'\z intéz1nény bizlonsúgos gazdá\kodisá
hoz a kardcx rendszcrü elsz{unolis volt a 1ncgfelclö. ,.-'\z 
egyik kardcx szán1ozotl lapjain került könyvelésre a bejövő 
és kin1enö alapanyag, a n1ásik kardcx lapjain a bcvétclczctl 
készáru és a raktárról kiadott készít111ény rögzítése történt. 

;\z irodahelyiségben végezte a 111unkáját a kön:yvc
lö. akinek a feladata volt az adn1inisztráció is. Ő intéz
te a könyvelésen kívül az iktatást. a levelezést, fogadta 
telefonon a n1egrende!éseket. Gondoskodott az áru
szállítás lebonyolításáról. A régi intéztnénynek teher
autók álltak a rendelkezésére, hogy kiszúllíthassa a 
készárut a kórházi gyógyszertárakba. :\központi labo
ratóriu111 a Fővárosi Gazdasági Intézettől havonta egy
szer. vagy kétszer rnegrendelte a szállító tehergépko
csit és kísérőt is adott 111ellé. ;\gépkocsi kétnapos kör
járatban szállította a laboratóriuin készítinényeit a 11 
közkórháznak. 

;\z alapanyag árut közvetlenül kaptuk a nagykeres
kcdésektöl. házhoz szúllitva. Az alkoholt és a benzint 
tartúlykocsi hozta és ellcnörzö órán át szívatták le az 
udvar alatti 600 és 1200 liter ürtartalmú tüzbiztos cisz
ternákba. :\ felhasználáskor ugyancsak a n1éröórán ke
resztül vették ki a ciszternákból az anyagokat 10 l-es 
tüzbiztos kannákba. 

:\z előzőkben e1nlített száraz raktár és iroda az öt
venes évek végére szüknck bizonyult, a készáru folya-
111atosan betöltötte a helyiséget és ne1n 1naradt hely a 
kórházanként !ecson1agolt áru leválasztására és elhe
lyezésére. Belső te1jeszkedésre 111ár nen1 volt niócl. 
Ezérl a laboratóriu111 n1egkapta a szon1szédos házban 
lévö üres üzlethelyiséget, 111ely tanácsi tulajdonban 
volt. ;\ füldszinten az utcára nyíló tágas, világos helyi-

ség alkahnas volt előkészítő raktárnak. I-Iáro111 falát 
osztott polcos állványzattal látták el. Bútorzatához kis 
munkaasztal és székek tartoztak, itt voltak elhelyezve 
az árn szállításához szükséges ládák (25 kg teherbírá
sig), vala1nint itt volt egy kis szállító kézikocsi. A havi 
néhány tonna készítmény ezzel jó elhelyezést nyert. 

A legnagyobb helyiség a gőzös laboratórium volt. 
A hosszú közlekedő folyosóról és a kis analitikai labo
ratóriumból is volt bejárata. Kétszárnyas bejárati ajtaja 
a hátsó pince lejárata n1ellett nyílott az udvarra. A régi 
berendezésből jó állapotban megmaradtak a duplikátor 
üstök a Jancsurák-féle (J. G.) fütö bcrcndczéssc!, auto
rnata szabályozással. IVleg1naradt a vákuun1 desztilláló 
készülék. a drogprés, a niozsár sorozat, a fa piszti!lus 
sorozat és szátnos különféle edényzet (5. ábra). 

;\ gőzös laboratóriu111ra váró feladatok. a gyógy
szer-spektru1n változása, 1\j alapanyagok, segéd-anya
gok 1negjelenése, L~j technológia bevezetése niegköve
telte a géppark korszerüsítését, a fükozottabb energia 
szükséglet pedig a nagyobb terhelésre tervezett elekt
ron1os hálózatot. r\z ötvenes évek végére üze1nbe ke
rült 2 háztartási gép a kisebb kenőcs 1nennyiségek 
n1egn1unkálúsára. Vásároltunk több 50-100 l-es zo-
111áncos rőzőfazekat, 2 elektro1nos keverőt, nagytelje
sítrnényü 1notort, an1i az egyedi konstrukcióban elké
szített kenöcskészítő gépet niüködtette. Egy billenthe
tö. 100 liter belső L'irtarta!111ú, 111elegvíz betáplálású és 
átfolyó hidegvíz hütésü duplikátor üst folya1natosan 
üze111elt ( 6. ábra). r\z elegyedést elősegítő lapát kónu
szosan illeszkedett az üst aljához és fürdu!atszán1a 
négy fokozatban változtatható volt. A keverő lapátjai 
csekély dőléssel az üst falához sin1ulva úllandóan eltú
volították és befelé keverték az anyagot 111egakadá
lyozva ezzel a kifagyúst. A rnüvclet addig tartott, rníg a 
készítn1ény kiszerelésre alkahnassá vált. ;\ kenőcs ki
szerelése a n1intavétel után 10, 20 kg súlyban történt 
zon1úncos. fedeles edényekben. ,\kenőcsök esetében a 
círnkén a szabályos felíráson kívül a 111egren<lelő kór
ház nevét is feltüntettük, vagy kórház jelzés nélkül ke
rült a pinceraktárba. Nagy segítséget nyújtott a kenő-

6. ábra: A keuó'csrészleg részlete 
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7. ábra: Desztillálá bel'endezés 

csök n1inöségének javításában a hatvanas években be
szerzett háromhengennü ( 6. ábra). 

A bejárati 'tjtó mellett volt egy kézilill. A lift másik 
bejárata az udvarra nyílott. nagyban 1negkönnyítve a 
pincében tárolandó ballonos és hordós áruk szállítását. 
teherbírása 200 kg volt. 

A helyiségek alatt húzódó bolthajtásos pince több 
részre tagozódott. Egy része clkiilönítve a cson1agoló 
anyagok raktára volt. A nagy, tágas pincében a fal 111el
\ett. polcos állványzat volt, közepén hosszú 111unkaasz
ta\ állt. /\z asztalon tizedes 1nérleg, súlysorozaL n1érö
kana!ak és 111ás eszközök voltak. 

/\ gőzös !aboratóriun1ban egy 1\j. nagyteljesítinényü 
desztilláló és kúpkészitő készülék került beállításra ( 7. 
és 8. ábra). 1\ keverővel ellátott dupkikátorból a niegfe
lelö hön1érsékletű kúp1nasszát auton1ata adagoló töltötte 
a 100 furatú vízhütéses kúpöntö fOrn1ába. Tennelékeny
ségc azonos tartalinú kúpok esetén napi 3000-4000 db 
volt./-\ kúpokat szélesszájú uborkás üvegekbe 500-1 OOO 
db-onként kiszercltlik. /-\ régi fhkád n1osogatót sikeri.ilt 
lecserélni egy nagyrnéretü. zon1áncos két osztatú n1oso
gató. ill. öblítö 111edencével. Egy 300 kg-os tizedes n1ér
leget is sikerült üzen1be helyeznünk.;\ régi berendezés
böl rnegn1aradt a drogprés. valan1int a helyiség közepét 
cl!Oglaló nagy inunkaasztal. Folyan1atosan l~jítottuk fel 
a n1érlcgparkot és a súlysorozatokat. 1\z asztalon gyÓbl)'-

S. ábra: f{úpkészítif 

szertári táran1érleg, egy Berkel niérleg és egy tizedes 
n1érleg volt, 20 kg súlyhatárTal. 

A változások miatt szükségtelenné váltak a 
perkolátorok. Ezeket a pincében elhelyezve megtartot
tuk, niert nagyon ritkán n1égis használatba kerültek. A 
nagy vörösmárvány 1nozsarat le kellett adnunk. 

A 111indinkább szűkös körühnények arra kényszerí
tették az üzetnet, hogy a laboratóriun1 ablakai valan1int 
a pince bejárati ajtója előtt a közös udvarból egy 5x3 
111-es darabot kerítéssel. féltetővel védve elkerítsen a 
200 kg-os kenöcsalapanyag-hordók tárolására. Ezek 
pincébe szállítása illetve a kis teherhírású kéziliften 
történő n1ozgatása nen1 volt lehetséges. (En1iatt télen 
szükségessé vált. hogy az esetenként szükséges n1eny
nyiség kiszedését elökezeléssel. a kenőcs-alapanyagot 
50-60 °C-ra Celn1elegített szé!eslapú fé1n spatulákkal 
fellazítva segítsük.) 

i\ takarékossági rendelet annyiban kedvezett a la
boratóriu111 dolgozóinak. hogy lehetövé tette a szabad 
szon1batok kiharcolását akkor. an1ikor az n1ég nen1 volt 
általános. C'serébe a hét 5 napján egy órával hosszabb 
volt a 1nunkaidö. szon1baton pedig csupán egy Celelös 
tartott 5 órán át ügyeletet. Indokolt volt ez az eljárás 
an1iatt is. n1crt a szon1bati 5 órás idötartatn alatt !Clfü
tendö készülékhez tartozó n1unkaColya1natot nen1 lehe
tett volna befejezni. 

;\ gőzös laboratóriun1ban állítottuk elő a havonta 
több tonna kiszúllított árunak súlyra vonatkoztatva 
rnintegy 70-72(Yí>-át. értékben n1integy 20-25~1<>-át. 

/\ volt száraz \aboratóriun1ot több részre kellett par
cellázni./\ központi épület bejárati í.tjtaja niel!ett a liflak
na után vezetett a bejárat a volt száraz laboratóriun1ból 
leválasztott kisebb részbe. Ez lett a tablettázó helyiség, 
ahol korábbról csak a nagy szárítószekrényt őriztük 
111eg. Elöbb egy kis Oberlünder gépet. 1najd egy kis K.o
vács-féle tablettázógépet vásároltunk. pár év n1úlva a 
111ásodik kis Kovács-féle gépre is szükség lett. ;\ hatva
nas években - a rei rutó igények 1niatt - be kellett szerez
ni egy nagy Kovács-ICle tablettázó gépet is (9. ábra). l\ 
tablettázó részlegben került elhelyezésre egy háztartási 
gép (a gyúráshoz). szita és rosta sorozat a granulúláshoz. 

9. ábra: Kol'ács-féle e~v.ceuteres tablettá::.ó gépek 
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razogep, rostabetét sorozattal, szitagép betétekkel. 
Továbbá különféle zon1áncos rnedencéket, keverö kana
lakat védő 1naszkot és kesztyűket is tartottunk itt.,;\ he
lyiség közepét munkaasztal foglalta el. Fiókjában kézi-
111érleg súlysorozat és egyéb szokásos eszközök voltak a 
111unka közbeni el !enőrző 111érésekhez. 

;~ volt száraz laboratóriu111ból leválasztott 1násik 
rész lett a kis száraz laboratóriu1n. A leválasztó falra 
erősített konzolasztalon kézi 1nunkaeszközök álltak. A 
helyiség bejáratát a gőzös laboratórium hátsó sarkából 
nyilt lengöajtóval zártuk. A helyiség hátsó falánál elhe
lyezett központi inotor üze111elte a n1unkagépekeL Eze
ket szíjáttételes 111egoldással sorozatban lehetett tnü
ködtetni. A fal mellett egymás mellett volt a drogaprí
tó kalapácsos-111alo111. a darálógép. a kenőcs állo1nányú 
anyagokat adagoló készülék. r\ helyiség kijárata a szo
ciális helyiségekbe vezetett. 

;\ !aboratóriu111 időszakosan különleges feladatok
nak is eleget tett. 1955-ben az Eü. l'vlin. 1negbizására 18 
!C\e hiányzó alapanyag középüzen1ü gyártás technoló
giD:ját oldotta n1eg. l-liánycikk volt az altatógépek töltő-
111asszája n1indaddig. a1níg a külföldi behozatal 1neg 
nen1 indult (natronkalk). Ugyancsak pótlásként készült 
(n1egtClelő tüzbiztonsági előírások betart<isával) egyes 
kórházak részére a csontátültetésekhez szükséges zsír
talanító oldószer. Különleges föladat volt még pl. a 
Bakács téri kórház koraszülött osztály natív kalciun1 
kísérletes vizsgálataihoz használt tabletták készítése. 
Ehhez az alapanyagot a kórházban gylijtött friss tojás
héjat, kiszárítva, őrölve és sterilezve kaptuk. ;\ 
higiéniés körül111ényeket betartva 10 cg-os tabletták 
készültek belőle. f\ laboratóriun1 készítette a Fővárosi 
!'vlosodák részére a fehérnen1ük gyógyszerfoltjainak el
távolításához szükséges vegyszereket, használati elő
írásukkal együtt. További feladat volt a laboratóriun1 
szán1ára. hogy különleges tisztaságú alapanyagokat ál
lítson elő. a szülészeti osztályok szátnára. K.utatóorvo
sok kértek a laboratóriun1tó[ kutatásaikhoz szükséges 
reagens oldatokat (pl. Völgyes)'· professzor részére kí
sérletes n1unkájához vákuun1 desztillációval tisztított 
Ext. Crategi készült). Néhány esetben a laboratóriun1 
reszt vett külföldi kooperációkban is. Ilyen volt pl. 
dyscntcria antigent tartaln1azó tabletták készítése, a 
frljlagos baktériun1 fertőzések n1egelözésére (hasty
phus. dysenteria és cholera). Ilyen esetben külön kel
lett gondoskodni 111ind a gyártás, 1nincl a kiszerelés 
közben a helyiség szigorú elzárásáról és a dolgozók 
biztonságos védeln1éről. ;\ Pest Jviegyci Gyógyszertári 
l(özpontot 3 éven át kisegítettük 111indazokkal a készít-
111ényekkeli a111elyeket közkórházaink részére is gyár
tottunk. Ellenszolgáltatásként háron1 szakképzett n1un
kaeröt kaptunk állandó foglalkoztatásra. ;\ Pest ivle
gyei Gyógyszertári I(özpont a Főváros Gazdasági Osz
tályának átutalta a készítn1ények. alapanyagainak a be
szerzési árát, a hozzűnk átirányított dolgozók bérét a 
Pest lvlcgyci Tanócs fizette. 

.4 /aboratóri11111 111u11kare11tlje és 
ua11i te11éke11.rsége a ftatvanas, ftetvenes éiiekbe11 

Alapanyag raktárkészletünket havonta egyszeri 
rendeléssel töltöttük föl az alapanyag kardexlapok ada
tai alapján. A n1egrendelés szán1lá_ját a Központi Gaz
dasági Intézet egyenlítette ki. A beérkezett áruval a 
szabályos bevizsgálás után n1egfelelő cí111kézéssel ki
egészítettük a raktárkészletet. 

A kórházi gyógyszertárak rendelései 1ninden hó
napban 20-ig érkeztek, hogy a havi egyszeri nagyszál
lítást a következő hónap 8-án vagy 9-én 1negkapják. 
Telefonrendelésre, ha beküldtek érte, a kért gyógyszert 
raktárkészletünkből az igazolt szállítólevél másoclpél
dányával együtt soronkívül 111egkapták. 

/\ laboratóriu111ban reggel a 111unka azzal kezdődött. 
hogy a gyógyszerész ellenőrizte a sorra kerülő készít-
1nényekhez szükséges rnunkagépek állapotát. illetve 
azt, hogy van-e elegendő desztillált víz. 

r\ gyógyszerész a kórházak rendeléseiröl az azonos 
tételeket csoportosítva írta ki a háro1n példányos rnun
kakönyvbe. nlegjelölve a rendelt készít1nény adagjai
nak és alkotórészeinek a n1ennyiségét, üresen hagyva a 
ténylegesen tennelt 111ennyiség rovatot. A n1unkalapok 
egy példányát a könyvelés kapta és az alapanyagok 
kardexlapjáró! kivételezte a feltüntetett anyagok n1eny
nyiségét, kiírta az 1.\j egyenleget. A készítn1ény n1ásik 
lapját a készítn1ény reszort felelőse kapta, a hannadik 
példány a 111unkakönyvben rnaradt. Elkészítés után a 
ténylegesen tennelt 111ennyiségct a 111unkalapokra ve
zették rá. Ezt a könyvelő bevezette az illető készítrnény 
kardexlapjára és egyenleget készített. 

f\ reszortfelelös a 1nunkalappal együtt kapta n1cg a 
gyógyszerésztől a készítn1ényhez szükséges. kin1ért 
alap- és segédanyagokat. (Bizonyos esetekben. pl. a 
tabletták készítésénél a segédanyagok szükség szerinti 
aclago!úsa a reszort felelős dolga volt). 

:\ gyógyszerész készítette a tnunkabcosztúst és ö 
osztotta be, hogy az adott napon 111elyik készítn1ény 
kerül sorra. Figyelt arra, hogy se torlódás, se üres járat 
ne fürduljon elö. hiszen ugyanazt a készüléket vagy gé
pet több készítrnénynél is kellett használni. 

;\ltalában egy órával a n1unkaidö letelte elött a ké
szítrnények legtöbbje elkészült, a tern1elt rnenn:yiséget 
beírták a n1unkalapokra. 

.A kiszerelt készítn1ények szabályosan cin1kézve 
részben n1ár az illetékes kórház rekeszébe kerültek a 
szúraz, a külső, vagy a pincei raktárban. ;\ készítn1é
nyek egy része saját tartalékainkat növelte. 

;\z ún. nagy szállítást 111egelőzö napon, elökészítet
llik az árut a szállításra. ;\ készít111énycket kórházan
ként külön cso111agolták le 25 kg-os szállító ládákba. 
10-20 kg-os zon1áncos éthordó edényekbe. 

;\ cson1agolúsnúl jelen volt az adn1inis~trútor és a 
húrornpéldúnyos szállítólevél könyvbe kórházanként 
beírta a szállított tételeket.;\ szállító teherautó útvona-
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la 111eghatározott volt: az elsö napon a Rókus, az István 
és a környékükön lévő kórházak kapták az árut (ide tar
tozott a Gyáli úti kórház is), a második napon a 
Péterffy és a János kórház volt a fö cél. A teherautóhoz 
a laboratórium felelős személyt biztosított, aki az át
adást intézve, gondoskodott a hárompéldányos szállí
tólevél-könyv kezeléséről is. A szállítólevél egy példá
nya a gyógyszertárnál maradt. Két példány parafálva 
visszakerült, egyik példánya alapján a könyvelő a meg
felelő készítmény megfelelő mennyiségét a 
kardexlapról a kórház nevével jelölve leírta és beírta az 
új egyenleget. 

A laboratóriu1n pár éven keresztül az egyeten1 
Gyógyszerészeti Intézetével kooperálva a hallgatók 
középüze1ni gyakorlatához is adott anyagokat és a ké
szít1nényt a tanszernélyzet által teljes körüen bevizs
gálva kaptuk vissza. I(aptunk gyógyszerész hallgató
kat üzen1i gyakorlatra is, köztük volt olyan is, aki dip
\on1ája 1negszerzése után visszajött a laboratóriu1nba, 
111int 1nunkatárs. Színfolt volt a Jaboratóriu111 életében 
az ún. „nyári gyerekek11 hada. ugyanis 10-12 éven ke
resztül fogadtunk 14-16 éves gyerekeket a nyári szü
netben háro111 hónapos időtartan1ra, akik a tanács által 
megállapított fizetést kaptak. Nagy igyekezettel dol
goztak a reszort felelősök 111ellett, akik szívesen tanítot
ták őket a folyó munkák. kisebb feladatok elvégzésére. 

A központi laboratóriu111 adott arra, hogy a dolgo
zói nemcsak jól képzettek legyenek. hanem képezzék 
is 111agukat tovább. 

,i.\ Fővárosi ·ranács főgyógyszerésze szabad kezet 
adott a laboratóriun1 vezetőjének a szakszernélyzet 
111cgválasztására. A központi \aboratóriun1 vezetője 

igazgató főgyógyszerész. helyettese főgyógyszerész. 

beosztottai gyógyszerész státuszban voltak, de techni
kusi. laboratóriu111i szakasszisztensi és asszisztensi ál
lúskörök kialakítására is sor került. 1\ gyógyszerész 
asszisztensi képzés 111egindulása után analitikus szak
asszisztensi n1unkaerönk is lett. /\z orvos-laboratóriun1i 
készit111ények előállítására orvos-laboratóriun1i szak
asszisztenst lehetett felvenni. Tern1észetesen betanított 
n1unküsok. segéd111unkások. 111osogatók és takarítók is 
dolgoztak a laboratóriu111ban. Az intézet utolsó éveiben 
a létszán1 18 főre en1elkedctt ( l szakfőgyógyszcrész in
tézetvezető. 1 szakgyógyszerész helyettes, l heosztott 

gyógyszerész, 2 szakasszisztens, 1 technikus, 3 minősí
tett szakmunkás, 4 betanított munkás, 2 segédmunkás, 
1 időszaki segédtnunkás, 2 takarító, n1osogató). 

A Közkórházi Központi Kórházellátó Laboratóri
umban 1950-től intézet vezetőként dolgozott cl!: Le11-
gye/ Júlia kandidátus. Vezető helyettese di: Berta Csa
ba technológus szakgyógyszerész, Cze/lár Fere11c11é 
szakgyógyszerész, di: Várko11yi László infüziós szak
gyógyszerész, Detrekőy Margit (Bíró Zsolt11é), 
Ferclina11c(v Ge.vzané, Kis Sándorné, Vitéz .4ndrás 
szakgyógyszerészek, továbbá tk. Benke rlrtúrné orv.
laboratóriun1i szakasszisztens, lforváth Józse,.fné 
gyógyszertári analitikus szakasszisztens, Benke .Artúr 
drogista 111ester, Oberlönder Ruclo(t: Rétsúgh_y Béla. 
I?étságh}' István gyógyszertári asszisztensek. A gazdál
kodás egyensúlyának ellenőrzését lelkiisn1eretesen vé
gezték a könyvelők: eb: 1\larkó Istvánné és Loch 
!-Iernzinke. 

A gyógyszerészek közli! ketten doktoráltak, az asz
szisztensek továbbképző tanfo!yan1okon vettek részt 
vagy szakvizsgáztak. I-Iosszabb-rövidebb időre gya
korlattal egybekötött tapasztalatcserére kaptunk niun
katársakat, pl.: az egyeten1i gyógyszertárból, a BM 
Kórházból. a Honvéd Kórházból és vidéki kórházi 
gyógyszertárakból . ..-\ tapasztalatcsere általában el1né
leti és gyakorlati is1nereteket nyújtott a vendégn1unka
társak szá111ára. Időtartan1a 1-3 hónap volt. Az intézet 
dolgozói szintén részt vettek tapasztalatcseréken. Két 
gyógyszerész rendszeresen oktatott az egészségügyi 
középkáder-képzőkben gyógyszertant kén1iát és fizi
kát. Az intézetből egy vagy két gyógyszerész részt vett 
a szakn1ai konferenciákon, kongresszusokon. előadá
sokkal is. 1\ laboratóriun1 gyógyszerészei a szaks,tjtó
ban cikkekkel is jelentkeztek. 

IRODALOM 

.'\ hi\'atkozott irodaln1at a szcrkcszctöség külön kérésre 
1negki.ildi. 

J . Leng y e! : Dat a jár t/Je histo1:r of capital ho.\pital drug 
distribution !'art 2. 171e /Jisl<n:r aud the 111e1nories oj'an old 
t.·apital iustitute 
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