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Gyógyszerészet 18. 97:-:::!~~o_. 1971

MÚLT, JELEN ÉS JÖVO
AZ EGYT GYÓGYSZERVEG_YÉSjrnrr GYARR(}L,_ÁLJ,AMOSÍTÁSÁNAK 25„,
FENNAI,LASANAK 60. EVEBEN
KÓSA LÁSZLÓ

A rövid történeti visszapillantás so1án, a gyá1 ala1Jításának körülményeit, az I és I I világháború körüli
idő nehézsége·it, 11iajd az állaniosítást követő időtől
ter11ielés, beru,házás egyes Jelle1nző 'l'iszon-yszániait
ismerteti a cikk Felsoro(ja a ma is forgalomban
levő régi, 1na}d a,z ·újabban niegvalósílott és niegvalósu.ló főbb készítményeket A fontosabb kutatási ei ed1nények isniertetése ulán a 1nai .f'ejlődés i-rányát is
ér·int-i, niüit a gyár ,jö-i:őberii 1níiködé.::,ének egy·ik rneghatár ozóját

a

*
A kerek számú évek általában alkalmul szolgálnak arra., hogy visszapillantsu1ik a n1egtett út1a és
inérlegeljük az elért eredn1én:yeket, a jövő lehető
ségeit. Az EG YT Gyógyszer vegyészeti Gyár ltettős
évfürdulója: alapításának GO és az állan1osftás 25
évében kettóH az indok, hogy rövid tihténeti áttekintéH után a gyár ,jelenével és terveivel fógla1kozzunk
A legrégebben alapított gyógyszervegyészeti
ipari létesítn1ényelt is alig 100 évesek J1~u1ópában
Az első 111agyar gyógyszergyár létesítésének centenár iu1na néhány esztendeje volt, de az alig 10 évig
. n1űköd6 _,fagyar Központi Gyógysze1észeti és
A1_űvcgyészetl Rt. inkább ipa1történeti kuriózu111na.k szán1ít. A ina is 1neglevé5 gyógyszergyára.It közül a három legnagyobb és egyben legrégebbi: a
ICőbányai Gvógyszcrárugyál, a Chinoin Gyógyszer- és \Tegy·észeti Te11nékek Gyá1_a és az EGY'r
Gyógvsze1vegyészeti Gyár az I. világháborút nlegelőző években létesült; az EG y·p éppen 60 évvel
ezelőtt, dr \.\Tande1 Rt néven, a.z azonos nevű
svájci gyár leányvállalataként s,;ájcból átvett
néhány gyógyszer, tápszer, gyógycukorka. elő
állításával kezdte meg működését a központi telephelyen ina is álló két épületben, sze1ény felszereléssel és 111indössze 60 fővel.
A háborús évek nen1 kedveztek az indulásnak,
n1ert a tápszer- és gyógycukorka-készítéshez első
sorban szükséges nlezőgazdasági te1111ékek hiányoztak, és fennakadás volt a Svájcból érkező
gyógyszer-alapanyagok szállításában is. ~4. háború
után nehéz volt a nyersa1~yagok k:ülföldi beszerzése, 11zonkívül az infláció n1iatt a pénz vásá1 lóereje 1ohan1osan csökkent. 1\Iiután „. . a legtöbbet kereső r1ői n1unká.s heti keresete nen1 érte eJ a
a 3 kg zsiradék árát)), a gyár n1unkásai 1924 április 4-én beszüntették a nlunltát
A gazdasági stagnálást csupá11 a pénzügyi stabilizáció utá11, a 20-as é,:-ek k~zepén sikerült in1portált anyagokból készített gyógyszer-különleges-

ségek bevezetésév~il6gszüntetni. Közülük 11éhány ma is forgalomban van (Alum hydrox. coli
- akltoriban "AJucol név~n _____:_, Aitin, B;:ovaletten,
Ge11nicid, Jodtheosan, Karil, Legati11).'
A 30-as években igen szerény keretek között
n1egkezdődött a kén1iai kut,atón1unka és ennek nyon1ába.n az 11lapanyaggyártás is. A n1a is forgalon1··
ban levő gyógyszerek közül a Diphedan, az Intra-·
jod, a Ptimal és a Vestin tr.itozott az első önálló
te1 niék_ek közé
A II. világháború alatt csökkent a termelés;
bo1nbakárokat szenvedett a gyár, ezért a felszabadulás után előbb a romokat kellett eltakarítani,
n1ajd lassan, üzen1részenként n1egindult a 111.unka
A gyár igazi fejlődése -ltoi11olyabb beruházások
révén - csupán az állr1n1osítás utá11 valósult 1neg
A kezdet l{tilönösen nehéz \Tolt: 5 kisebb gyógyszerés tápszerüzen1et olvasztottak be a \Vander-gyárba
25 éve, Egyesült Gyógyszer- és '.t'ápszergyár r1éven
A telephelyek egyn1ástól n1essze estek, a felszerelés
korszerűtlen, a n1unkan1ódszerek heterogénelt, a
biztonsági és n1unkavédebn.i berendezések 1iiá-nyosak voltak A gyógyszergyártás újraszcr vezése
és rekonsti:ukció_ja lnellett úgy keilett a hiányosságokat fűlszán10Jni, hogy kör,ben 1_-i te1n1elés ne
csökke11jen. Ak1toriban alakult ki a saját alapar1yaggyár tásra épített profil E1 re az időre esett a törzskönyvezett gyógysze1-különlegességek felülvizsgálata is, n1elynek során a. inásfél eze111él több hazai
gyógyszernek n1ajdnen1 a fele - az azonos vagy
hasonló összetéte!ü és csaJt nevükben különböző
ltészítn1én-yek egész sora - 111egszű11t. Ezekben
az ével{ben a gyár össztern1elésének csupán 8%-a
Cl'edt alitpanvaggyártásból -- n1a kb a % része
Ez a fejlődés egyik jellemzi5 adata
te·11nelésről,

betuházás1·ól
A te1111elési itda.tok is sokat111ondók Ha az állan1osításkor összevont vállalatok 1938. évi ered1nényét összegezve 100-nal{ \Tesszük, akkor a tern1elési index alakulása a kö'Fetkező:

Adalolc a

1938
1948
1949
1960
1962

1972
Ezt a

nagyn1érvű Íejlődést

100

90
120
3 300
6 100
20 700

az álla.n1osítás után
és azóta folyan1atosa.n és tcr vszer Cien
v-égrehajtott beruházás t'6tte lehetővé .. A.zóta 11agyelkezdődött
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111éretű gyártócsarnokok, termelő- és segédüze1nek
egész sora épült: az energiát -biztosító saját erőn1ű,
vasúti iparvágány, a szerves oldószer föld alatti
. taitályparkja és elosztóhálózata, hatalmas raktárérlü1et, -5 __ §~Íntes központi kutatólaboratóriun1,
többszáz n1unkahel:yes kar ba11tartó csarnok -hog.Y
csak a legfontosabbakat említsük Felépült a kör1nendi gyáregység Ez és a 3 szintű új gyártócsarnok valan1ennyi eddigi beruházás 111értékét n1essze
1neghaladja. ; üzen1 be helyezésük a ter inelés további
11övek:edésének lehetőségét biztosítja
Az elavult n1ódszerrel és régi technológiával, k:orszerűtle11 felszereléssel inűködő tápszer üze111 helyett Körn1enden úL n1odeJn üzen1 kezdte n1eg
n1űködését, ug~ya11csak korszerű tápszerek előállí
tásával Itt dolgozzák fel a frissen fojt és higiénikus
körülmények között hűtött tartálykocsikban haladéktalanul az üzembe jutó tejet - ellentétben
az eddigi gya,kml<Lttal, amikm a tápszerprodukció
n1inőségi és n1ennyíségi tekintetben egyaránt a készen vásáiült, bizonytalan ellátású és \ áltozó nlinőségű tejpor függvénye volt,, Az új gyártási technológia nen1csak a higiénü1i előír ások n1esszen1enő
betartását teszi lehetővé, hane111 a gyártásközi
produktun1ok bá11niko1i vizsgálatát is biztosítja.
Az üzen1 alkahnas a tejpor alapú csecsen1őtápsze
rek - köztük a tehéntejből készülő, az anyatejhez
111inden paran1éterében hasonló, úgynevezett hu1nanizált tej ~és ezenkívül egyéb tápszerek és velük rokon édesipari te1111ékelc előállítására is.
Háron1 korszerű gyógytápsze1 ké1niai és kJinika,i
vizsgálata befejeződött; Robébi A, Rohébi P, és
Roholact néven forgalomba kerültek
A budapesti központi gyártelepen épülő új csarnok alkalmas lesz a szintetikus eljárással készülő
egyes tern1ékek i1agybnni e16á1lftására ::'vfé1eteile
jellen1ző, hogy 1níg az á1la1nosításkor 80 OOO n1 3
befog>rdóképességű volt a 6 telephely összes épít1né11ye, ezen épület önn1agában 35 200 111 3 nagyságú
A termelési föladatok ellátására a korábbi létszán1 ter1nészetescn nen1 volt elegend6. l\1_íg a termelés 1938 óta 200-szorosára, a dolgozók létszán1a
csupán 6,5-sze1esé1e növekedett. Így az egy fűre
jutó tern1elési é1ték az 1938-as évi 100-hoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

A

:fJv

Index

1948
1949
1960
1962
1972

Bi
120
700
1050

3176

főbb fer mékek

A gvá1 te1 n1éklistája száinos gyógyszer -g,: á1 tásának kidolgozásával gazdagodott. Az első helyre
kívánkozik a klóramfenikol (Chlorocid) már csak
előállításának n1éretei 1niatt is, hiszen a vj]ág
klórnmfenikol-szükségletének jelentős hányadát
szállítja az EG'{T számos országba. Jelentiísck az
alábbi, egyrészt szubsztancia.-, n1ásrészt kész
gyógyszerként külföldre kerülő alábbi EGYT-készítn1é11yek is:

18. évfolyam 3. szám

A ntidep1· esszánsok
Arnitriptilin (Teperin)
Imipramin (Melipramin)
Nialamid (Nuredal)
Trimipramin (Sapilent)
A 1itihiszta11iiriok

Cyproheptaclin (Peritol)
Klór piramin (Suprastin)
Tripelennamin (Dehistin)
A n tihy11erten sivuntok
Guanethidi;;l8ai1otensin)
alfa-Metildopa (Dopegyt)

A 1if.ÍJJar kinson,ikuniok
Arnantadin (Viregyt-K)
Diethazin (Aparkazin)
L-dopa (Dopaflex)
Béldezinficiensek
Broxikinalclin (Intestopan komponMse)
J ódklóroxikinolin (Enteroseptol)
Klórkinaldol (Quesil)
Étvágycsöklcentők

Fenmetrazin (Gracidin)
Klórfentermin (Desopimon)

Ti ankvillánsok
Klórpromazin (Hibernal)
Mctofenazat (lhenolon)
Levon1epron1azin (Tise1ein)
Prometazin (Pipolphen)
Meprobamat (Andaxin)
rrrin1etozin (Trioxazin)
továbbá a 21a'laszÍ1npatolit·iku1nként használt Gftst1ixon, a salu1etik11,s hatású ctakrinsav (Uregyt), a
8Zéles 8pelctruniú ke1note1apeutiku11L (Sun1etrolhn)
egyilc kon1ponense, a t.1in1ethoprin és a 11úgysavszintet csökkentő allopminol (Milmit)
Ered1nényesek az eredeti vegyületek felfedezése,
ill. kifejlesztése és gyártása terén kifejtett erőfe
szítések is A GYKI-ban kidolgozott eljárás szerint
készült és került forgalomba 10 évvel ezelőtt a
Fre1iolon, DltLjd a, Trioxazin, a z,itostop, a KOI{ltól átvett eljá1ás szerint pedig a Gastrixori

A. kutatóniu1iká·ról
A te1111elés nen1 szorítkozhat kizárólag a 1neggyógyszerek egyre növekvő 111en1\yiségű elő
állítására; Szükség va11 újabb és újabb ter111ékekre
A l{utatón1unka inen11yiségé11ek és színvo11alának
biztosítása tehát <L gyár egyik alapvető célkitű
zése Az újabb és k01szerűbb hatóanyagok elő
állítása, ezek fa1n1al{ológiai ·vizsgálata, a gvo1s
üzen1esítés, a kolsze1 ű technológia, a n1inőség n1egbízható ellenőrzése szán1os ehnéleti és gyako1lati
kérdést vet fel. Ezekre csak a jól felszerelt kutatólaboratóriumok jól képzett gárdája adhat feleletet,
levő
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sokrét~ felada;t 111eg?ldása n;i_nte~y 300
f"t foglalkoztato kutatoapparatusra harnl Ennek
<- -h~tékonys~gát ~ fa1111~kolóf?iai, b,io}ógiai ~s ,or.vos: - :_ - ·udoinán_y1 tevekenyseg fe1lesztesevel k_í,.-an1a a
·;yár biztosítani;---~_özel, 50, tudon1ányos in~ézettel,
egyete1ni 1 t~111szek~~I~ I:te,s1te~t kapcs.ol~t _is, e~t a
éélt szolgalja Az UJ Kesz1tn1enyek kl1n1ka1 erteke-Iésében az ország egyre több egészségügyi intézete
vesz részt azon kettős céltól vezérelve, hogy n1inél
szélesebb ala11okra épülhessenek az új készít1nények
javallatára, el}e~javallatára, ,a?-a-golására és 71en;kívánatos ha.tasara vonatkozo is1neretek, tovabba,
·.. hogY 1ninél több OI\·Osnak 111á1 a fo1galo1nba hozás
idej~n saját tapasztalatia épülő ismerete legyen.
Az EGYT szintetikus kémiai kutatólaboratóriu1nainak a feladata egyrészt az új eredeti n1ole·kulák, Inásrészt az is1nert veg:yületek szabadaln1ilag védhető gyártástechnológia sze!Ínti előállítása .
Szá111os szabada]on1 jelzi az ezen a területen kifejtett eredményes munkálkodást Az utóbbi 10 évben a i\Tagyarnrnzágon megadott, ill bejelentett
találn1ányaink szán1a: 203.
A s1tját vegyületek közül a bencyclan (Halidor)
érte el eddig a legnagyobb hazai és külföldi sikeit.
.A. terápiás eredn1én.yekről n1integy 100 hazai és
egyre több külföldi szakközleménybcn számoltak
be. Az 01szághatá10n túljutva terjedőben van alkahnazása; néhány nyugati 01szágba11 is forgalomban \an már Fludilat, Ludilat, Dilangio néven,
tölJb á1lan1ban pedig n1ostanában törzskönyvezik
Néhány újabb vegyület a farmakológiai vizsgálatsorozat, nlásol{ a klinikai értékelés ltülönböz6
stádiu1nába11 vannalt Közülük a Sanegyl (új vérnyomáscsiikkentő), a Denegyt (új antiepileptikum)
és a Grandax·in {új tra11kvilláns) tö1zskönyvezé1::>e,
ill kiinikai-fa1111akológiai \. izsgálata fOlyan1c-1tban
van
,_i\. vegyiiletkutatáson kívül jelentős tudon1ányos
és gazdasági éi tékű 1nunka folyik néhány újaLb
gyógyszerforn1a technológiájának kidolgozása. érdekében. Itthon elsőként az EGYT-ben készült a
kétfázi>i.í. tabletta (Tardy!), a kapszulás gyógyszeifornia (Gerovit), a niiJcronizáll '3Z'll8Zpenz·iós in}ekció
(Chlorocid), a vízzel lemosható alapanyagú kenőcs
(Ch]orosan), \.-ala.n1int a sp1 ay-gyógyszeifot 'lna
(Plastubol, Fon1arcx 1 Sico1 1 , Nuvan 2 , Silicon 2 ), és
az adagoló.szele1Jes (Lidocain) spray, hogy c1::>ak néhányat rngadjunk ki a jelentősebbek közül

.Az igen

A gyóg,yszö1készítési cljáuis te;-Jlén elvi kutatással
pá1"0sulva gyakorlatilag is 1ncgvalósult a 111á1 nagy~
uzonünck nevezhető fiuidizá.ciós po1lasztásos eljá1ás a
tablettakészítési foly a111a.t te1 iilet.én
A„ nünőségi előíiások szigo1úbbá ·válása a gyógyszetellenő1z6st gyakorló szervre, a }fI;_";0-1a. is ígén;yesebb
feladat.okat ió, inelyeket kizá1·ólag állandó fejlődéssel,
ko1„szc1 űbb f6ls7'e1eléssel, a szakisn1e1·etekben való el_mélyiilésst:l lehet csak teljesíteni. Ennek jegyében létesült az önálló analitikai kutatóosztálJ és több újabb
részleg. ICözülük külön e111lítési é1den1el a ste1ilitásvizsgá.Io labo1ató1iu111, rnely t::z id6 sze1int az egyetlen
olya11 hazai gyá1i -.,:izsgálóhoh·, ahol az an1pullázott kés~ítn1énJ oken kh· ül az egyéb g) ógyszerfűrn1á.k inikro~
biológiai \ izsgála.tát is 1end1e elvégzik
1

Tö1zskönr ,,ezése folyarnatban .van

2

Házta1 tási, ill ipari felhasználásra készült, ill a.lka.I~

n1as
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.A. t.ovábbképzési és fejlesztési t~vékcnJ'Ség abban is
n1egn;yilviínul, hogy sok tné1nök, gyógys~erész második
diplo111áját vagy doktori, kandidátusi fokozatát szerzi
n1cg, ill. egyéb szak1nai továbbképzésen vesz részt
i{ oope1 áci.ó

Fontos ér; kezden1én~;ező akció volt az egyes nyugati gyógysze1 g}' árakkal n1egva.lósított együtt111ű
ködés Ennek első lépéseként néhány jól bevált Sandoz-g\ ógyszcrhez (Brinaldix, Intestopan, Melleril,
Tavegyl, Tmecan, Visken), ill Organon-készítményhez (Cotazym f01te, Gestanon), továbbá dániai csecscn1őtápsze1hez (Linolac) jutott a hazai
beteg-, ill csecsemőellátás A MEDIMPEX aktív
köz1en1üködése révén sikerült biztosítani 1nás r1yugati céggel egyes magyar eredetű vegyületek megosztott feladatú kutatását, közös kifejlesztését és
hasznosítását
.A cégnév váltuztatá ':Ja

A nemz8tközi kapusolatok indokolták elsősorban,
hogy a nehézkes, niinden nyelven iuásképpen _hangzó és
hosszailalmas Egyesült Gyógysze1- és '_fápszo1gyár helyett a gyár új nevet válasszon: a korábbi E Gy„T„ névl'Övidítés alapján az EGI"T Gyógyszervegyészeti Gyár
nevet \eJ·tc fel A névvú.Itoztis egyben lehetővé tette az
expo1 tc::soinagolások egys{gesítését is: az eddigi ötféle
idegen 11).-c,Jlvíí cson1agolás hclyet.t csak kétféle készül,
éspedig egy négynyelv(í (angol, f1anoia, nón1et, spanyol)
(s egy cirill-betűs, 01osz felira.ttal l{edvezően inegváltozott a hazai cson1agolá.s is: a szín- és foltvariáeiók
kizá1 ják az össz0tévcsziés lehetőségét-, ugyanakko1 azonban a g1afika, a betűtípus egysége inégis „cégkarakte1t"
biztosít

_Az EGY'J' 60 éves 1núltja, jelenlegi n1űködésc és
jöviíbeni fCjlődésc alapján plasztikusan kirajzolódik a gyá1 helye a 1nagya1 gyógyszeriparban
'l1e1111ékei révén a jü,;őlJen is ki akarja venni a 111aga
részét a világvh,zonylatban is jelentős, szűkebb
környezetében pedig vezető szerepet játszó 1nagvar gv óg-ysze1gyártó n1unkában
llWD.\LO'\T

1 1-Jcvér JJ
GO öves az E Gv.r l\1agy 1Cé1n r~. 18,
](\.J-JGG (lf](J3) - 2 I-fu1váth"(Jy G-yógyszL1eszet 11,
441 -1-4i ( l 9G7) - :~ ]{e11iple1 I(
1\f ag~-ar gyógysz(•1észr~t (19G'i) }ludieina }{önyvkiadó (19G8). - 4-. J-{_ósa
Lr 50 évös llZ E.Gy.T. Gyóg:yszBn.'sz(·'t 7, 222 (19G3). 5 8zenl'/il'i'.klú~i F'
A„ 1nagya1 gyógyszc:1ipar ga.z(]aság1ö1téncte a. felszabadulásig. I. 1901-1913; Gyógysz01·és.1.c:t 7 (_l.963); 11 1014--1925; G;yógyszerészet 7, 426
(l96:i); llJ l92G-19:i2; G-:y-ógyszc:11·észet 7, 4-ö2 (196:3);
TY'. 19:~3-1939; Gyógysze1ész0i 8, ()5 (1964); V
1939-1941; G:yóg)SZUIÓSL"(:)t 8, 10'7 (1964)

n I-{ o W a : f]po1u_.1oe, llGUn0.7llJf'I! 11 (Jyö}'llJCC
Aurop J(aer J<pa11<Hi1 ttcrop1111ecf(HÜ ofJ3op o <PapA1uKUXH!IUf\ICCKOM 3aBO).(e Ef'I1T B ro.a; 25-J1erH5I Ha~HOHa
JIH3aLI)1H,
60·- IHJieJlfR cv111ecrsosattu5I npeL(npH5I IH5I
flpn 8TOJ\l CTéllb5J 3aHHMaercTI OÚCI05J:JC.TibCl'Ba~UI OCHOBaHH51 3aso.u.a, Ip~·,!J;HOCT5L'1Hf BpeMeH 1 H II. Mll]JOBhlX HOÍÍH,
sa1ei'11 Hef(OTO]Jh!e xapaKrCpHb!C ,n:aHHbie npOH3BO!lCrBa H
K3rIH J aJIOI3JIOjf(eHJJ5l
IIOC_!Je HaUHOH3JlH33fJ.HH,
npHBON
11:i1rc51 nepc'-lettb craphrx npenaparoB, HM€IOHV1XC51 B oflopore I1 B HaCT051ll{CC BpCM.51, ;i;anee HOBCifWHX H BblílYCI-(ae!\lhtX n ÚJUDKaiírncc 6Y)J)· 11.lCC npenapa1os. flocnc pacc;viarp11uaHIITI BaJKHeiírnux pe3YJJbT3fOB JICCJ1e.rr;oBaHH5! aBTOp
KaCaCIC.51 HanpaBJICHH5l ,!1;3.JibHCÜllICIO pa3BHIH.51, KaK O,LJ;Horo H3 lj1aK1opo13 onpe,r:i;eJI5!10111;I1x ,r:i;aJibtteHwYIO 1'l;eTireJ1bHOCIL 33BO)J;a
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Past, present a.rid future of EGJ!'T
Pha.1·n1a.cochen/.'ical TF 01 ks
On the occasion of the GOtJ1 annive1sary of the fóund~
ation and 25th anniversary of the nationa.lization of
E(}Y~r PhaT1nacoche1n ieal ·yvo1ks, a b1·ief historieal
rcvie\Y is prescnted. 'I'he 1·0lations oi the foundation, the
difficuhics encounte1ed duting and af1e1 the fhst and
second "\V01ld \\a.Is, ihen tho l::ha1act+~1istie:, dat.a of the
reo1ganizalion follo\ving nationalization a1c discusscd
The p1epa1 ations of n1ajor ünpo1 t.anue having had been
p1oduced and ha\ ing bt-JCl1 develop8d n1ore reccntly, as
\vell a.s those \\ hich arc now in thu stal.e of rcalization
are enurneratE:d
Sorne n101 o in1pu1 tant aohievenlents aud t1cnds being
of iesc.a1ch and deve1opnH-Jllt being an1ong the det01·:rnina.nts of futu10 devEJop1110nt, a1e related

I..

Kós a :

( EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár,

L.

I-[ ó s a:

·1a. évfolyam 3. szám
Vergangenhei"t, Gegenwart 'Und Zuknnft

Es >vi1d ein ku1ze1 l{ückbliek Ün 25 .•Ta-111 <le1 "Feista.atlichnng und ün 60. ,Jahr <les Bestehuns de1 EC-Y'r
_Pha:r:rnakochEnn isehen _F abrik gebot.E;n In1 <lessen Rahrnc:n '\VEnden die UrnstfLnde de1 \\Te1kg1ündung, Jie
Sch"ie1igkuiten ln rlt-n z,vischenk1iegpc riode, sovi'irc: die
J{ennziffe1 de1 Produktion w1d Jnvestition von dei
'le1sta.a.tlichung bis ztn Gegen\va-11- zu1 1Ja1stcllung ge ..
b1aeht. Die aueh heute noch in1 ~4.rzneünittelvEJtkelu
befindlichen, "ívic auch dic neuerdings in den Ve1kchr
gebrachtön 1)1fipa1ate und diejenigen in der Bntwick ..
Jung '\\l-nden aufgeziihlt. Nach eincr Bekanntrnachun g
der "·ichtigeren 1?01schungserge bnisse \-ve1-den die gegen ..
\-v8.1tigcn Fo1sehungs1ich tungcn als Sclnittrnaohcr dei
künf-tigeu Triiigkeit de1 Fab1ik übe1blickt

Gyógyszerismertető
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AZ ORYOSTOV.{BBJ{ÉPZŐ IN'l'ÉZE'l' ÚJ KÜZPONTI GYóGYSZER T.ÜtA
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197J. Juniu8 29-én avatták fel az O-rvosforábbké11ző
Intézet új !{öz1;onti Gyógyszertá1út. Tö!Jb kö1ülnié1iy
·is ·indokolja, hogy az új léte8it1nénnyel fOglalkozzunk.
Az egyik ok az, hoqy az intézeti ellátást és a gyógy.sze1 é8z-toz ábbkéJJZés célját szolgáló yyógyszc·rtá1 k·ialakíiásako1, szcrvczé.'iekoi olyan új.sze1 ·il elgondolá.sok(1t
alkalJ11azta.fc, anielyek iJ ányniulatók lehetnek. A nuís1:k érdeke,s,ség az, hogy az új [/!fÓrJY'iZettár J eko1 didő
(nyolc hónap) alatt készült el, elő1 egyá1 tolt j(tpanefrkből, runelyekel 1 é~zben a nyu,ga.lon ·is divatos pa-r·ilon1 endszei elve·i. szei ·int alakítottak ki. a bel,ső vdlaszfalak niozga!lu:ttá<Ja is kön-nyen n1egoldható

A gy ógys:;:e1 tár ter\; ezésckor igyek.cztek J11indazon kö ieteln1ényekne k c]eget tenni, a111eiyek egy
felsőoktatási ü1tézn1ény új gyógyszert-árá tól joggal
0lvá1hatók_ Ilyenek: 1 a 850 ágvas kórház beteganyagának korszerű gvógsszer-, ''egyszer- stb
ellátása; .2 az ()r vostovábbképz 6 Intézet fUnkciójáLa11 való aktív közrcnrűködés; J. az Or\-osokkal
tean1ekben fol~·tatott és a saját tudon1ányos kísér . .
lctes te\· élcen~ ség lehetőségének 111egtercn1tése
lfindezt oly·an kon11}lcx szervezési együtte'-lben
kí' ánták 111cgvalósítani a111ely a fe_ntl cóloknak
legjobban 111egfelel
.A.z új g-v-óg~vszertár 410 111 2 alaptŰrületü, középfül_yúsós rendszerű (Z álna) .Az ábrán az eg_\:es
réRzlegeket külön jeleztük.
1 Gyógyszer-, t:er1yszei ellátó 1 észleg J?eladata a
tanszékek. osztál}:-ok n1egfC1elő szintü ellátása
Külön raktári, receptúrai és kiadói, to\:-ábbá gale1

nusj csoport tartozik cbiJe az ellátási kör be. A reccptúrai tá1a_,uf>ztalt higiéniai elveknek_ r11egf6le.
lően - 111integy ÍlÓasztalszcrűen :-- a beülő két olda.lá11 zá1 ható ajtókkal láttá.Jc el. Ezzel a patendulá1rat, dürzs1nozsa.rak at stb a bakteTiá}js szenv:'.\'Tivel az intén:vezettségtől kívánták: védeni.:
zeti gyóg~vszergazdálkodásban a fükozott galenusi tevékenységge l n költségek jelentősen csiikkenthetök, külön galenusi laboratóriun1o t (nagy
munkatermct) és külön taolettázóhely iséget létesítettek korszeríí gépesítéssel, ahol rendszere8en
17-félc tablettát készítenek Az ellátó részleg létszán1a 2 g)· ógyszeTész, 3 assziszte11s, 1 talcarítónő.
A részleg fCladata a tanszékek, osztályok_ rendelésének üten1ezése, továbbá korszerií gy·óg~.-sze1is111ertctés is. Ig:-:- pl 1-2 havonta stencilezett
g\;(Jg-ysiertári tájékoztatót készítenek
2 infúziós laboratór·iu1n. Az infúziÖ8 igény--é\·ente
a kórházakban rnintegy 20-25cfo-kal növekszik,
így az intézeti gyógyHze1ellátás egyik kulcské1dése
a kclld 1nenn.viségú. és n1inőségű infúzió készítése;
ez önköltségcsökkentő ténvezií is. Az ábrából látható, hogy a 100 n1 2 alapterületü infúziós lalio1a.tóriun1 önál1ó egységként is nTlíködhet11e. Hú8Z
1nunk_anapot szá1n-ítva ha\'i 5000 liter (10 ílOO palack_) előíráRszer ű e16állításáut alkahnas. EgyéhkCnt
az OTKI-ban 31-fCle ü1fúziót és éJzéHtele11ítö ste1il
oldatot készítenek rendszeresen A laboratóriu1no t
mindenféle nélkülözhetetl en gépesítéssel ellátták
Az infúziós ra,ktár optin1á1iH légterét pl légkondicionáló be1endczés biztosítja. Itt 1 gyógy-sze1ész,
2 asszisztens, 3 heta:nított inunkás és 1 taka1 ítón6
dolgozik

