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A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG EGYETEMI GYÓGYSZERTÁRAI'

f.

DR H. J BAUER

A szei ző az l'iD [( kór házi gyógyszertár i, ill. gyógyt>zerelláfási- 1·erul8ze1 ériek átszervezés alatt álló .szervezetéről, majd az egyetemi gyógyszertárak feladatairól
ad tájékoztatást a bevezetőben. Ezt követőleg egyenként
Jövideri i-snierteti- a 8 egyetenti- gyógysze1táJ történetét
és közli a 1-iezetők ne·l1ét

A Német Demokratikus Köztársaságban rnmben 68 kórházi gyóg:yszertár n1űködött, beleértve
az eg:yeten1ek és orvostudo1ná11:yi aka,dé1niák 2 8
gyógyszeitárát is [1]. ]\fost a helyzet változóban
van: az összes álla1ni gyógyszertárat 3 közigazgatási területenként cg)'etlen „Gyógyszerészeti és
01 vos-1nűszaki ~llátóüzen1'' keretében fogják össze
Ez a részben n1ár v-égre is hajtott átszer\'ezés 1negváltoztatja a kórházi gyógyszertárak alárendeltségi viszonyait, s vele a kórházak gyógyszerellátásának módját is Odera-Frankfurt területén [2],
\'alan1int a lca1l-1na1x-stadti kerületben n1ár végre
is hajtották az ellátószolgálatna1{ ezt az össze-vonását. A gy·óg,yszerészeti és orvostechnikai ellátóüzemek feladata Schneidewind [3] szeiint a követbiztosítani a, kór há~i és an1buláns egészkező: „
ségügyi intézetek, a gyakorló 01 vosok és fügoi:vosql{ betegeinek, ·valan1int 111inden Inás állan1i, társadaln1i vag-v kollektív szervezethez tartozó igé11yjogosultnak, az egész lakosságnak a korszerű és a
szükségleteket teljesen kielégítéí ellátását specifikus
gyártmámokkal A legmegfelelőbb ellátást az ellátóüzem az ellátó folyamatok tudományos megtei vezésével éR vezetésével, 1ninden rendelkezésre álló
eszköz hatékon:y f0lhasználásával és a nagykereskedehni, valan1int tern1elő üze1nek tevékeny tán1ogatásával \·alósítja ineg Az ellátás tudon1ány~os n1egtervezése és irán:yítása niagában foglalja a szükségletek felmérését, az anyagi és pénzeszközök egybehangolását az igényjogosultak szá1nával, az eszközök szükség szerinti előkészítését, beleértve a tudo1nán·yosan n1egalapozott készletezést a szükséges gyártmánvok előállítását, kiszolgáltatását és ellenőrzését - egyéb feladatok mellett "
A g}TÓgyszertárak az (általános) egyeten1eken az
orvosi szak körében, továbbá az orvostudo1nánvi
akadén1iáko11 - a kllnikákhoz és az eln1életi int6zetekhez hasonlóan - egyete1ni intézn1ények,
an1elyeket kollektív tanácskozás és egyszen1élyi
vezetés elve alapján igazgató irányít Az igazgató
orvosi a.l{adén1iáko11 a rektornak_ az (általános)
1 A tanuhnány e1edeti címe: Die Hochschulapothe.
ken der Deutschen Den1ok1atischen Republik Fo1dí.·
totta dr. Láng Béla
2 Az NDI(-ban eg)etem (,,LJni,·ersitiit'' vagJ- ,,Hoo}l ..
schule") az olyan felsőoktatási intézet, an1elynek - a
mi régi tudo1nányegyetemeinkhez hasonlóan - jogi,
bölcsészeti stb karain kívül orvosi kara is van; a mi elnevezésünk szerinti orvostudományi egset~·meket ott
,,l\Iedizinische Akademie", azaz OI\.OStudon1ánJ--i akadémia néven nevezik ( Foidüó)
3 Az NDK-ban - mint isme1t.es - >;-annak n1agán.
kezelésben múködő gyógyszertárak is ( I'oi d)

eg:y;eten1eke11 az orvosi szak iga.zgatójának van közvetlenül alárendel,,e; tevéken:ységéért a rektornak,
i!L a szakágazati igazgatónak tartozik felelősség
gel Különleges feladatok ellátására (gyógyszerellá.tás, szen1él:yzeti ügyek, 111inősítés és tov·ábbképzés, gazdasági tervezés, kiképzés, ill oktatás és nevelés_ vala111intlnrttttá13J a gyógy~szertár igazgatójának a kerüle ti főg~ ·ógyszerészek és osztályyezetők köréből hehettesek állnak rendelkezésére
Az egy~eten1i gyógyszertá1ak feladata els6sor ban
az (általános) egyeten1ek orvosi szakágazatában
Yagy az 01\rosi akadén1iákon inűködő kli11ikák és
n1ás intézetek ellátása n1indenfajta gyóg·yszerrel az
egyes klinikák és intézetek szakosított gyógvítási
és kutatási területeinek figyelembevételével. Akliniká.k és intézetek hetenként és osztályonként eg)
vagy több ízben kapnak gyógyszernzállítmányt
Az osztályok 14 napra elegendő gyógyszert tarthatnak készletbe11; ezt az egyete111i gyógysze1 tá1
ellenőrzi. A gy~ógyszerkészítés technikai feladatait
az egyeten1i gyógyszertárakban elsősorban gyógyszerészasszisztcnsek látják el Ezek a Lipcsében 1nű
ködő Gvóg:yszerészeti Szakiskolában („Faehschule
fiir I>harn1azie") jól nlega]apozott ehnéleti és gyakorlati kiképzésben részesülnek [4, 5] A területi
gv-óg-yszerészeti ellátóüzen1ekkel és a helyi gyógySzerészcti létesít1né1ryel{kel az egyete1ni g·yóg1·sze1tá1ak szorosa11 együttn1űködnek
Az egyetemi gyógyszertárak másik feladata az,
hogy a gyógy-sze1észet egész területén feln1erülő
tudon1ányos p1oblén1ák n1egol(lásán dolgozzanak,
és közren1űködjc11ek a klinikák és orvosi intézetek
kutatási feladatainak megoldásában Emellett a
gyógyszerész- és orvosképzésben mind egyete1ni,
n1ind szakiskolai szinten szinté11 teYékeny lészt
·vesznek. lfo11tos feladata az egyete1ni gyógyszertáral{nak hogy az orvost klinikai tevékeny-ségének
gyógyszerészeti ';onatkozásaiban tanácsokkal segítse. Ezt személyes és egyedi megbeszélések frn1nájában, az úgynevezett ,,,összekötő orvosi n1cgbeszélések" keretében ''égzik, és az egyeten1i gyógyszertár igazgatójának gyógyszerellátási ügyekkel
megbízott helyettese irányítja A klinikák részéről az ilyen megbeszéléseken a klinika igazgatójának ápolási ügyekkel megbízott helyettese vesz
részt [6].
Az NDK Felső- és Szakoktatási Minisztériumának folügyelete alatt a következő gyógyszertárak
működnek:

l. A berlini Humboldt Egyetem orvosi szakágazatának (Charité) gyógyszertára

Amikm a Charité 1727-ben létesült, akkor gyógyszertára még nem volt.. A gyógyszereket a Monbijou-kastélyban működő, 1585-ben alapított Udvari
Gyógyszertár („Hofapotheke") szállította (ez a
gyógyszertár 1918-tól a 2. világháború alatt bekövetkezett pusztulásáig „Állami Egyetemi Gyógvszertár" néven folytatta munkáját). ~fagában a
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Charité-intézetben csak raktározták és kiszolgáltatták a gyógyszerket A Charité gyógyszer tára
csak akkor vált teljes jogúvá („Vollapotheke"),
amiko1 önállósulása és külö11válása az lTdvari
Gyógvszertártól 1824-ben megoldódott Az 1810ben alapított egyetemi klinika az ugyanekk01 megnyílt Berlini Egyetem területén, a Charité telkén
kívül létesült 1901 óta a gyógyszertár a Charité
igazgatósági épületének egy oldalszárnyában lmpott helyet A gyógyszei tár igazgatója 1956 óta
Dr ier nat G Ahrens '7, 8, 9, 10]
2. Az Ernst Jfo1itz Á1'ndt Egyeteni klin·ikáinak és
poliklinikáinak központi gyógyszer tára, Gre\fswald
Az 1456-ban alapított G1eif8waldi Egyetem

gjógysze1tá1a a G:yógyszerészi-ké1niai Intézet igazgatójának kezden1ényezésé1·e 1953-ban létesült.
Először ideiglenesen egy akkor ürese11 álló nyilvános gyógyszer tár helyiségeiben helyezték el. .A
gyógyszertár, amelynek igazgatója Dr. se phil. H.
J. Seidlein Dr. rer, na;t professzor, 1960-ban költözött át új, kiilön ene a célrn épült helyiségeibe
[9, 11, 12]
3. JÍ 1?·1 ied1·i,ch Schiller Egyeteni thüring-iai eyyete1ni
klini.káinak gyógyszertára, J ena
Az 1558-ban alapított egyctemenk 1919 óta

\ian g3Tógyszertára Jénában, an1ely11ek igazgatója
jelenleg Di, iei nat. L.Klotz[9, 13]
1. A Kail .~farx Egyetem mvosi szakágazatának
központi gyógyszertárai LiJJCse

Az U09-ben alapított Lipcsei Egyetem gyógyszert.ára egy 1788-ban n1egnyílt házigyógysze1tárból alakult ki. A gyógyszeitár egy ideig mint a
lipcsei J'akobshospital koilátozott jogköiű gyógyszerkiszolgáltató íntézn1é11ye (Dispensieranstalt)
működött, amely az idők folyamán te! jes jogú gyógyszei táná („Vollapotheke") fejlődött A gyógyszmtá1 igazgatója 196-i óra, Dr rer nat. V .4-ssniann [9,
11, 1.5]
5 _~ _Rostocki Egyefein orro,si, szakágazatáncLk központi gyógysze1táJ'a
Az 1419-ben megnyílt Rostocki Egyetem ldinikáínak 1952 óta van saját gyógyszertáruk, an1el)T
1965 óta újonnan épített hel:„iségekben 111líköclik;
igazgatója Dr ier nat. W Fürtig [9, 16]
6 "'f ()arl Gustav Carus Orvostitdoniány,i Akadéniia

klin·ikáinak és ·intézeteinek gyógy~ze1 tára, Di ezda
.A.z 195!-be11 alapított 01 vostudon1ány-i .AJcadé1nia g}:·óg·yszer tára, a johanssta.dti városi kórház
1898 óta 111űködő gyóg,vsze1 tá1ából alakult ki, és
az _Akadé1nia inai igazgatási épületének egyik oldals:,,;á1nyában inüködik; 1941 óta !-! Irnischer
a vezeti5je [17]
7 . .L4-z li:rfv,1 ti. 01' vostudonzán;i;i Akadénzia köz1Jonti
g1jógysze1 tá1 a

.Az 195.:í-be11 inegn,y ílt }~1fur ti 01 v-ostudon1ányj
-~kadén1ia n1ostani közpo11ti gy ógysze1 tára 193'i ben létesült n1int a városi kórház g:yógyszertára;
i'i,j szerepét az .:lkadénüa alapításakor vette át.
.Az annak idején újo11nan épített BeJgy·{Jg\ ászati
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Klinika épületében működő gyógyszertáiat J von
Schmidt nyugdíjba vonulása, 1970 óta D; rer nat
E Lahnhar'dt vezeti [ 18, 19J

8 A Jfagdebiirgi Q; vostudományi Akadémia köz
ponti gyógyszertára
Az 1954-ben alapított J\fagdebmgi 01 vostudományi Akadémia jelenlegi központi gyógyszertáia
az 1891-ben felavatott sudenburgi várnsi kórház
(Gustav-Rickei-Krnnkenhan s) 1894-ben megnyílt
gyógyszei tá1ának jogutóda Jelenlegi helyiségcjben, saját székházábarr;-i{)Bí!-Dta működik. 3fostani
igazga.tója, Di rer . nat. H J. Baner, 1964 óta vezeti az intézetet [20, 21]
A Halle-Wittembeigi Luthei 3lárton Egyetem
(Halle a . d. Saale), amely Wittenbergben 1502-ben,
Halléban 1694-ben kezdte n1eg n1űködését, rien1
rendell{ezik saját gyógyszer tárral _Az egyete111l
klinikákat, amelyek hagyomán)ai a több mint
250 évvel ezelőtt alapított „Clinicum auf dem
Waisenhause" (Árvaházi Klinika) idejé1e nyúlnak
vissza, az 1698-ban alapított és napjainkban nyil-.;;·ános állan1i gyógx.szertá1ként n1üködő ),YFaisenhaus-Apotheke" (Arvaházi Gvógvszertár) látja el
gyógyszerekkel (vezetője D1 i er nat B Schobel)
[9, 22]
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