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GONDOLATOK HAJDÚ-BIHAR MEGYE GYÓGYSZERTÁRI HÁLÓZATÁNAK 
FEJLESZTÉSÉRŐL 

DR STENSZKY ERNŐ, DR CSE,JTEI ISTVÁX ÉS TATÁR GYÖRGY 

_ 4 szerzők 1n-u,nkájuk·barl a gyógyszertári hálózat fej
lesztésének néhány, Hajdú-Bihar megyei kérdésével 
foglalkoznak Felhívják a figyelmet arrn, hogy a köz
]Jonf'i épület helyes és korszerű kialakítása is a háló
zatfejlesztési munkák közé tartozik. Adatokat közöl
nek a rnegye gyógysze1 -ellátottságárialc, a 1negye 
uyógyszertárai·nak é.s gyógysze1·észi lakásainak hely
oetéJől Részletesen fo.qlalkoznak a hálózatfejlesztési e 
fordított összegekkel, és bemuta(ják a lcü.lönböző 
nagyságú gyógyszertárak építési és berendezési lcöll
"Pge-it 

* 
Sok_ szó esik ina iL gv-ógyszei:tári hálózat íejlesz

tésé1ől. Keressük: azt a forn1át, a.n1elynek 111egvaló
sítása lehetőséget biztosít a jelenlegi feladatok ellá
tása mellett a jövő gyógyszeiellátási feladatainak 
teljesítésére A hálózatfejlesztési eheket mindig a 
feladatok szabják meg; a feladatok pedig állandóan 
11ö·vekednek. Ez ter1nészetes is. A tudo1nán:yok fej
lődnek, igényesebbé válnak és ugyanakkor mintegy 
\risszahatásképpen a n1egnövekedett igények na
g:yobb követeln1ényeket tá1nasztanak az egyes tu~ 
domány ágak elé. Liszenlco szeiint „Aki nem halad, 
az len1arad" Talán sohase1n volt ol:yan aktuális 
és inegszívlelendő ez a inondás, inint napjainl{ban. 
}[a dolgozunk de a jövőt építjük A jövőt pedig 
csak jól megfontolt előielátással, céljaink ismere
tében lehet építeni. Éppen ezen meggondolások 
alapján újra és újra 1evízió alá kell vonnunl{ a 
gyógysze1 tári hálózat fejlesztésével kapcsolatban 
kialakult elképzeléseinket, és azokat a mindenkmi 
követeli11én~ye]{ és a jövő feladatainak figyelen1be
\ ételével kell újból és újból kialakítani .. Nem tud
juk eléggé hangsúlyozni, hogy a cél a gyógyszei
tá1i hálózat fejlesztésében is a beteg e111ber minél 
n1agasabb szü1tű gyóg:y-ítása. Természetesen ez a 
feladat m_ég a gyóg:vszerellátás területén is igen 
sokrétű Igv beletartozik a gyógyszerkészítésen, 
gyógysze1 vizsgálaton - stb kívül az egészségügy 
preventív jellegéből fakadóan megelőző tevékeny
ség is Gondolunk itt a betegek egészségügyi neve
lésé1e, a.z egészségügyi felvilágosítás lehetőségeire, 
a. gyógyRzertári n1unka, esetleges iatrogen á1tal
n1ainak elkerülésére stb ~<\.hhoz a.zonban, hogy ezt 
a munkát el tudjuk végezni, biztosítanunk kell az 
előfeltételeket, de az előfeltételek egyszeti biztosí
tásán kívül a.zok fül:ya1natosságát is 

Az előfeltételek közé smoljuk a megfelelő szak~ 
kádernken (felső, közép- és aLsó kádereken) kívül 
a gyóg~szert:irak épületét, bútorzatát, felszerelé
sét, n1űszerezettségét. a gyóg:yszertára.Jrboz tar
tozó lakásokat stb A hálózatfejlesztési feladatok és 
gondok te11nészetesen \ onatkoznak a g\-Óg)-Sze1-

tá1i központok -C1n központi épületeire, a g-yóg) -
szerraktárakra, a szakfeliigyelői gyógyszervizs
gáló labo1ató1iu1110lrra,~a-galenusi labol'ató1iun11a, 
a 111űszaki telepre és egyéb raktárakra is. A köz
ponti épületek létesítéséről, annak megfelelő ki
alakításáról a hálózatfejlesztési kérdések között 
eddig még nem sok szó esett. A központi épületeket 
sokan 1nég Ina is egyszerűe11 irodaház11ak tekintik, 
i)edíg ,;-éle1nényünk szerint h óasztal n1ellől nagyon 
nehezer1 és csak részbe11 n1egoldható feladat a 
gyóg:yszertárak '"szakn1ai munkájának: irányítása 
és ellenőrzése. Ugy véljük, hogy a központoknak 
ol:yan szak1nai irányító szervnek kell le11niük, ahol 
az eln1életi és gyakorlati 1nunka összehangolásával 
lehet iránvítani a hálózatot. Te1111észetesen az a 
legszerencsésebb helyzet, ha közös épületben kap
nak helyet a gyógyszervizsgáló és galenusi labma
tóriumok, a gyógyszerészeti és gyógyszeigazdál
kodási osztályok, a továbbképző és aszeptikus labo
ratóriu1nok, az esetleges speciális rendeltetésű rész
legek - pi a toxikológiai laboratórium vagy a 
doktorandusok laborató1iuma -, a könyvtár, ta
nácskozótere1n; e:t gyógyszerészi és asszisztens-to
vábbképző konferenciák céljára szolgáló tanter
mek stb )fa már ezek az igények nem tekinthetők 
sem túlzásnak, se1n utópiának, hiszen a gyógyszer·
tári központokban már régen folynak olyan mun
kák, amelyek ezeknek a feltételeknek a megvaló
sítását lehetővé teszik Gondolunk itt a szervező-, 
irányító-, ellenőrző-, kutató-, oktató-, nevelőmun
kára .. Meg kell mondanunk, hogy a biológiai labo
rató1ium szükségességének gondolata is felvető
dött bennünk, különösen a VI Magyar Gyógy
sze1kö11yv életbelépt!3tése óta, 1nivel az az aszep
tikus gyógyszerkészítésre olyan nagy súlyt helyez 
Jelen dolgozatunkban nem kívánunk a központok 
feladatával és az alaptevékenységéhez szükséges 
feltételekkel foglalkozni, csupán a figyelmet kíván
juk eIIe a területre is felhívni 

A lakosság eü. alapellátásához a gyógyszerellá-· 
tás tei ületén legfontosabb feladat volt - és ma is 
az - a közforgalmú gyógyszertárak működésének 
biztosítása. Ehhez megfelelő gyógyszertárakra és 
elegendő számú lakásra van szükség Hajdú-Bihar 
megye és Debrecen 517 OOO lakosának gyógyszer
ellátását 78 közforgalmú, 3 intézeti, 1 kisegítő 
gyógyszertár és 43 kézigyógyszertár biztosítja. (Az 
intézeti és kézigyógyszertárakkal itt most nem 
foglalkozunk ) 

A lakosság és a gyógyszeitárak, valamint a 
gyógysze1észek egy111áshoz viszo11yított arányát az. 
l„ táblázat n1utatja járási, illetve városi bontásban 

A táblázat adatai alapján megyénkben eg:y 
gyógysze1 észnek 3350 lakos gyógyszerellátását kell 
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I. táblázat 
HajJú··B~har megye gyógysze.résZ··ellátottsáqa 

(Viliosi·járási bontásban) 

~~ 
~~ 

>.:E1 
Yá1os, járás L"i:tkOROk " tl.l:e"' 

~~8 ~~~ ne\ e szániii. 
~-~~ >, .... 0 „.Q ~~ >" ~~j of;li;l ~2:; 

Deb1e('en 137 500 ~0" 52 s 290 

Ilajdúböszö1111fn:i 30 OOO 3 10 34-0 

Hajdúnánás 16 900 :l 6 J 900 

Hajdúszoboi>zló 22 200 3 8 i 400 

B.-űjfalui jár&s 631300 10 18 G 360 

Debreceni járás 102 200 19 ~!) 6 500 

Derecskei jllrás 4-:l 700 9 12 5 :340 

Püspökladányi járás 78 900 12 22 8 760 

Összesen 517 OOO 1 79 154 7 080 
1 

" A 20 gyógyszer/dr közül egy kisegitö gyógyszertar 
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biztosítania. Ezzel az a1ánn:yal Hajdú--Biha1· megye 
mszágosan a tizenegyedik helyen áll, szemben az 
első helyen álló fővárossal, ahol az Egészségügyi 
M:inisztéiium 1970. évi statisztikai adatai alapján 
egy gyógyszerészre 2206, és a huszadik helyen álló 
Szabolcs-Szatmár megyével, ahol egy gyógysze
részre 4429 lakos jut 

.A gyógyszertárak államosításának időszakában 
a megye gyógyszertárainak épületei és berendezé
sei csaknem kivétel nélkül felújításra, illetve újjá
építésre szorultak A felújítások azéi t váltak szük
ségessé, mert egyrészt - főleg a falusi épületek -· 
vályogból készültek és már a bútorokkal együtt 
elhasználódtak, másrészt a kis alapter:ületú és kor
sze1űtlen be1e11dezésű gyógyszertárak 1nár nen1 
tudták, illetve nem tudják megfelelően ellátni a 

megnövekedett feladatokat Ugyancsak szüksé
gessé tette a felújításl'lkat a megfelelő lakások fel-, 
ill.. átépítésének sü1gető szükségessége is. A n1ár 
említett megnövekedett feladatok nemcsak a 
gyóg~yszertá1ak, hanem a lakások ko1szerűsítését, 
illetve a lakások szán1ának növelését is 1negköve
telik 

... .\. I I - III. táblázat a n1egye gyógyszertári épü
leteinek tulajdonviszonyát és minőségi állapotát 
foglalja össze 

_A 111inősítések1e 5 kategóiiát használunk 

_A_;:.: I. J,;ategó1 ·iábattCJ:tBBnak a inll1den teki11tet

ben kornzeiú, megfelelő alapterülettel, mellék
helyiségekkel rendelkező gyógyszertárak Ide so
roljuk a típustenek alapján épült vagy azok elvei 
szerint felújított gyógyszertárakat, Itt meg kelj 
jegyeznünk, hogy a járási székhelyeken vagy váro' 
sokban múködő kiemelt, ún .. járási és városi gyógy
szertárakkal szemben olya11 követeln1ényt tá1nasz
tunk, hogy azok injekciós laboratóriummal, to
vábbképzésre is alkal111as galenusi, illetve analiti
kai laboratóiiummal rendelkezzenek A táblázat
ban azokat a gyógyszertárakát is szerepeltetjük, 
amelyek te1 ,,-ei már elkészültek és a inegépíté
sükre 19'i l-ig sor került (26 gyógyszertár) 

A 11 kategóriába soroljuk azokat a gyógyszer
tárakat, amelyek alapteiületükkel, berendezésük
kel, beosztásukkal megközelítik az I kategória fel
tételeit, de azt nem érik el Ezeket a gyógyszer
tárakat sem a jelenben, sem a közeljövőben (12-
15 év) nem kívánjuk felújítani (12 gyógyszertár) 

.í 111 kategóriába azok a gyógyszertárak tar
toznak, amelyek múködőképesek, velük az adott 
feladatokat el lehet látni, de legalább 5-10 évig 

JI táblázat 
.4 Ha_jdú-B·ihar niegyei gyógy.szertári épületek tula}donJJiszonya-i és azok álla.ga 

(Városi-jáiási bontásban) 
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* ._\.. 20 gyóg) szertá.r közül egy- kisegítő g) óg:y sze1 tá1 
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III táblázat • -1 gyóqy<Jzeitrh i épületek tulcu'donI i<J::on111H százalékos 
1negoszlásba.n 

(.A II táblázat kicg~szífésc) 

ÉpületE::k szá1na 

Kategó1ia l(Ö'Zl)Ont EgJ·éb 
()sszesen kezeléSében tulajdonban 

db 
1 

0/ 

'° 
db 

1 o/o 

I 1 2ö 1 20 
1 

/( 6 2:5 

II l 2 
1 

8 67 t n 
UI 8 2 25 6 i ;) 

n 

1 

() ő 85 J 15 

V. 2·; . 
1 20 20 ~4 ..... , 

Összesen 1 79 42 53 31 47 

nem kerülhet so1 teljes folújításulna (8 gyógvszer
tár). 

A IV kategó1 iába a közyetle11 felújításra. vá.ró 
gyógyszertárakat soroltuk; olya11okat, a1nelyek 
helyett ne1n szükséges új gyógyszer tárat építeni, 
mert a meglevő épületek alkalmasak. a kívánt fel· 
újítás elvégzésére Ezeket a. g:y ógyszertárakat re~ 
mélhetőleg a IV ötéves terv időszakában felújít
ják (6 gyógvszertári 

_A._z V kategó1 iába azok tartoznak, Jnel:vel{et 1ná1 
felújítani nem lehet, helyettük teljesen új gyógy
szertáral{at szükséges építeni (27 gvógyszertár, 33 
százalék) 

A táblázatok adat1Liból kitűnik, hogy a tulaj
donviszonyok alapvetően befol:yásolják a hálózat
fejlesztés lehetőségét Nagyon jól mutatják ezt az 
V kategóriába tartozó épületek adatai, melyek 
szerint 27 teljes felépítésre vá1ó épület közül 20 
(74%) egyéb tulajdonviszonyban Yan E 20 gyógy
szertári épület l{özül 16 városban vagy járási szék
helyen található Az idegen ingatlanban üzemelő 
gyógyszertárak fejlesztése tehát jórészt csak a 
,-árosfejlesztési (rendezési) elképzelések szűk lehe
tőségén belül valósulhat meg 

A hálózatfejlesztési tevékenységet folyamatos 
munkának kell tekinteni, még a felújítások, illetve 
építkezések állandó üteme mellett is A fejlesztés 
ütemét a I V táblázatban mutatjuk be 

A táblázaton feltüntetett számokban azok az 
összegek is benne vannak, amelyeket 1967 előtt 
az Egészségitg!-i ~~finlszté1iun1, 1967 utá11 pedig a 
megyei, illet;e a helyi tanácsok bocsátottak a 
Gyógv-szertári Központ rendelkezésére. A fejlesz
tésre fürdított összegeket há1on1 ·vagv öt é\T tá,-la
tába.11 szükséges v-izsgálni és é1tékeh1i, inert a fel
újítások áthúzódnak eg:_v ik évről a n1ásikra és így 
évenkénti értékelésük esetleg torzítást mutathat 

A táblázatban feltüntetett összegek azonban 
csak akkor válnak teljes értékü n1uta.tószá111okká, 
ha azt is n1egnézzük, hogy 1ni v-an n1ögöttük,. azaz 
mennyibe kerül egy-egy- gyógvszei tár épülete, il
letve bútorzata. Az V táblázat azt mutatja, hog) 
a különböző nag,vságú gyóg\szertárak felé11ítése 
mennyibe kerül 

A felújítások költségeiről már sokkal nehezebb 
összehasonlító kin1utatá.st készíteni, de a rendel
kezésünkie álló adatokból azt a következtetést 
.-onhatjuk le, bog; egy teljes rekonstrukcióra for
dított összeg legfeljebb csak 20%-kal kiBebb, mint 
ugyanazon alapterületű új g:;ógyszertár é]JÍtésé-
11ek a lröltSége. Te1n1észetesen az é1Jületek építési 
és a bútorok elkészítési értékeinek feltüntetésekm 
ne1n törekedhetünk teljességre, hiszen a lehetősé
gek és az igények is egyaránt változóak. A költsé
gek Inérlegeléselro1 az 1970. é,- II félé,,ébe11 kiala
kult árakat vettük alapul, melvek remélhetőleg 
toYább inár nen1 ingadoznak. ezé1 t összehasonlí
tásul szolgállmtnak rg,anakkor mi is kritikát 
jav-aslatokat és tanácsokat vá1 unk n1ás gyógy'-szer
tári központoktól a hálózatfejlesztés ezen terüIAtén 

A felsorolt adatok azt mutatják hog> a gyógy
szertá1i hálózat fejlesztése nagyon költséges fel
adat, n1ég akkor is, ha. azt a. leg1nesszebb1ne11ő taka-_ 
1-ékosság szen1 előtt tartásával végezzük -~ gazda
ságirányítás 111ai r·endszerében Ininden re111ényünk 
1negvan ar1 a, hogs· a g:yóg,yszertári hálózat fej
lesztésé1e az előző évekhez viszOn)-.-Ítottan nag:yobb 
összeget tudunk fordítani :'.\fog kell azonban je
gyeznünk, hog:y az építőiJJari és berendezési árak
kal n1ég a n1ege1nelt összegek sen1 képesek lépést 
tartani, így a fejlődés csak látszólagos Megítélé
sünk szerint ahhoz, hogy a hálózat épületeit és 
berendezési tárgvait folyamatosan karban tudjuk 
tartani, az erre fordítható összegeket a Jnostani 
árak mellett kb 100%-kal meg kell növelní. 

A hálózatfejlesztés költségeit még növeli az a 
körüln1ény is. 'hogy --- különösen ·vidéken, - a 
g,vógyszerészek szán1ának 111egfBlelő lakást kell biz
tosítani .. A legtöbb g;ógyszertárban, ahol ezelőtt 
10-15 é\-yel csak eg,· gvógvszerész -- a gvógvszer-

IJ/- táblá-:::at Eg11 (f1_JÚgys::,e1táu cay.9ég1e fo1diton fejle'B:.tisi hcilt'Ség l-iajdú-·Bil110 megyébui 
(1961-lü70~ig }IFt-ban) 

Az összeg 
iendelt.etése 

}'elújítás 

Be1uházás ... 

Összesen 

1961 

18,l 
1 

2 i,5 1 
1 

45,G 

1962 1963 1964 1965 

32,8 13,6 23,5 26,5 

11,4 la,9 20,'i 13,8 

44,0 2i,5 '14,2 10,::J 

1966 196i 1968 1969 1970 

25,5 22,8 33,i 
1 

24,4 1 20,9 

1 
24-,2 14-,5 15,5 1 13,4 53,2 

rn,8 18,i :~ 'i ,8 74, l 



1972. május GYOGYSZERÉSZET 181 

r iú/Jláiat 
A l;iilöi1bözö nagyi;ágú gyógysz6/'lára!.: építési. és /)ennd~zéú költ«égei 

(forintban) 

Kisf01g 
KfüépJo;g 1 Kfüépfo'g Xag~foig Épület, - .aJapter I. alapter. II. alapter. alapter. ill betendezéR ioo~ kb 200 m• kb. 300 m" kb -l-OO ln' 150 rn• -

·Clyógyszerkir 
l lMl OOO épülete 5"00 OOO 760 OOO l 500 OOO 

Egy lakás ;300 OűO 
Két lakás 530 OOO 550 OOO 
Három lakás 800 OOO 
Emésztő berendezés 80 OOO 80 OOO 80 OOO l 00 OOO 
Központi fűtés 

gyógyszertárban 30 OOO !O OOO 50 OOO ;o OOO 
Központi fűtPs. 

lakásban 20 OOO -10 OOO ·10 OOO 70 OOO 
Építkezés összesen 930 OOO 1 4-70 OOO 1 860 OOO 2 54-0 OOO 

A berendezés rénletezése 

Betegek •árója 10 OOO 12 OOO 16 OOO 22 OOO 
Ofücina. 100 OOO 140 OOO 230 OOO 400 OOO 
Gyóg:y szeikészitő 100 OOO 140 OOO 160 OOO 
Gal. labor 12 OOO 20 OOO 25 OOO 40 OOO 
Analitikai labo1 16 01)0 18 OOO 28 OOO 36 OOO 
As7.eptikus laboi 12 OOO 12 OOO 20 OOO 
Raktár I 15 OOO 4-3 OOO 45 OOO 80 OOO 
Raktár JI 4-5 01)0 4-5 OOO !5 OOO 30 OOO 
Raktár IJJ 45 OOO 45 OOO 4:> OOO 
Raktár I\ :-!5 OOO 35 OOO 4-0 OOO 
Jiaktúr \;. 40 OOO 35 OOO 
GyógyRzerátYe' ő ü OOO 10 OOO 12 OOO 24 OOO 
:'.\1osogató 15 OOO 9 OOO 12. OOO 2.5 ()()() 
Iroda 10 OOO 8 OOO S OOO l<l OOO 
Ügyeletes szoba 12 OOO l!'i OOO 20 OOO 
~zoc. helyiségek 8 OOO 15 OOO 30 OOO 4-0 OOO 
J~gvényes raktá1 3 OOO 3 OOO 5 OOO 6 OOO 
Pince 5 OOO S OOO 12 OOO 20 OOO 
nútor összesen 2.7'J OOO 537 OOO 75t> OOO 1 086 OOO 
]~pitkezés és lmtor 

üss7.esen 1 205 OOO ~ 001 OOO 2 615 OOO 3 626 OOO 

l f triblrhrlf 
·1lfa}dú-Bihar11w11yei (/yóg11 ~zertril'i háló::ailwz ta1'fozri rtyógysztréHzi 

laká~ok 
(.Jár:lsi-Yárosi bontlislian, Debrecen kh<'·telével) 

Járások, '·árosok 
nrngne\e:.:ése 

Hajdúböszörmény 

Hajdúnánás 

Hajd1ís7.oboszló 

Berett:,. óújfalui 
járás 

Deh1eceni jíi1ás 

De1ecskei jánl.s 

Püspöklaclán) i 
járás . .. 

Összesen 

Gsógy- Ia~1úcsil 
s7.ertál'i ill. 

G:,.óg:;- G:,.,óg~: Szűk- Köz- mag~n- Hiú'.1~-· 
szer- szerész1 séges pont tula.1- y,O 
tárak állások lakások lakásai- üonb.3nl\ak:1.Rnk 

iiak lal:;~ook 

száni a 

3 s 8 ' 
:l 

3 11 11 

10 18 lG ll 2 3 

19 30 28 11 2 ' 
0 10 0 ' 

12 '1 18 1l ;J ' 
5~) 105 95 45 1; ;-i:-i 

tá1 ·vezetó - dolgozott) a inegnö-.;; ekedett feladato
kat kielégít() szinten 1na n1á1 két ·vag:y esetleg há-
10111 g:yóg,ysze1ész tudja csak elvégezni Hálóza
tunk helvzetét ezen a területen a 17 J tábláza-t inu
tatja be, 

_i\zé1 t, hogy a,z igén:_\·eket reálisan és a lehctóségek 
figyelen1bevételév-el n1é1,jük fel Debrecenbe11 -- a 
n1eg~·eszékhelyen - nen1 tüntettünk fel Jakás
igén} t annak ellenére, hog~- ebben a '"árosba.11 
Központunk egyetlen lakással sen1 rendelkezik 
.A_ csaknen1 két é·vtizedig tartó fol:ran1atos és cél
zott 11álózatfejleszt4s.i..J11lln_ka elle11ére n1ég n1indig 
33 lakás le1111e szükséges a g)'ógvsze1ellátottság 
biztosításához 

..U:-p 3 W 1eHe1< n, n:-p YI 4 e it I e 11, .U:. T a -
r a p: Mblc.1u o pa~Gumun anme'i1Toi1 cemu li.O.Mllmama 
)("aiíOJ-Buxqp. 

B HaCT05IW:ei1 paóore aBIOpbl 3aHJll\l<lHJIC5I HCKOTOpblMl! 
sonpocaMH pa3BHIII5l anreyuoti c.eru B KOi\1Hrare Xai'I;1;~•
Bttxap. ÜHii oGpan-taIOT BH>IMaHHe Ha TO, '-!TO npaBH-1IbHOe 
H COBpCM€HHOe tj"JopMHpoBaHHe IJ;CHrpaJibHOr-o 3.D;3HH51 
5IBJI.HCTC51 O.LlHOJ'í: H3 33,LJ;alJ pa3BHHI51 ceru. ÜHII n:-. 6;1HKYHJT 
µ;aHHbJe 0 nono:>KeHHH OŰCJl:-.')f(I1B3HH51 KOMHrara JICKap
CfBCHHhlMH npeneparal\Uf, COCJ05IHIHI anreK n KBapTHp 
tj:JapMati;CBl'OB B KOMHiaIC, 0üt:i;pü6HO 3aIH1M3IOfCTI CYM
M3!\1Ii )1.CHCJ paCXOAOB3HHblX Ha pa3BHTJJC ceru H nptt
BO.'J;5I1 3arpa fbl HCOÓXOJl)1\1blC ,r:i;nrr crpOeHIITI H oőop:-. ;10-
B3HH51 anTeK pa3HOt o pa3Mepa 

J)1 E S t tJ n sz k y - J)1 T Cs e j t e i -· G.\ 
T a. t á 1 : (--Jedari.ken zu1 Entu u]dunr1 dcs Apotl1ekennet
r.:t,~· on ]{oinitat l:lujdú-Bdun 

B1ö1terl \\"t-•1dcn einigE· F1agen dc:1 Ent:\\Íc:klung dc:s 
i\.pothekennctz88 iln 1'Con1itat Hajdu-I3iha1. Auch diE· 
1ie::htige und zeitgEJn1tlsst-1 _:\.usgestaltung des Zent1al
gebüudes gehört n1it zu clt-Jll Obliegenheiten d81 Ent
\\ Ü:klung cles Apothekennctzt-s 4..ngabfn \\E:Idt-·n ZUJ 
A1znt-imit-Lel\e1so1gung, so\\iE zun1 Zusta.nd dc1 Apo· 
thEkcn und _A_potheke1·" ohuungen in1 1{01nitat unte1 -
lneitei. Ausfü!ulieh \Ve1dcn die :i-:un1 .Ausbau des Apo 
tht-_kennetzes ver n t:"ndeten Bet18.ge analJ-sie1 t-, di<.:· Ba.u· 
und _Ein1ichtungskost+~n \·On ~l\pothcken ,-erschiedE-1nE1 
(J1 össe \Yr~rden da1 gcstellt 

Dt E R t e n s z k ~y, D1 l Cs ej t e, and Q, 
r a t á I: On the fiother det·elopn1cnt oj thc netwo1 k of 
phrn n1acif:.~ ·i11 County of Hajdú-Biha1 

Disc.:ussing scnne c:u11·ent p1oblerns of thc furthe1 deve
lop111ent of the systen~ of pha1macies in County of 
H_ajdú-Biha1, a.ltcntion is ditec.:ted to tht-· adequate and 
up to date planning of tht-: c:Ent1al buildings being ossen
tia.l pa1ts of the S)-Sf-e111. Subsequentl:y t·ht_ conditions 
of drug supply, of the pha11nacies and of the pha1mfl
oist' flats. The expt:·nses jnvested int.a the developn:1eni 
of the net\YTnk of pha1·macies and the single pha1111acies 
of cliff61ent type and sizE-J, including the cost of fu1 ni
shing and c::qniprnent a18 discusscd in detail 

(lfojdú-Bilwi meyyei Tanács Gyógyszeitá1i Közpon(ja Debiecen, Ko„„th" 12--14.) 
Érkezett: 19; 1 lV 2 

FELHÍVAS 
:Felhívjuk azokat a gyógyszc1·ész ka1tá1sakat, a.kik okle-.;; elüket a Budapesti Eg.) ete1nen 1922-ben, továbbá azokat, a.kik 1912-ben, valamint 1907-ben szerezték meg, hogy a1any-, gyé1nánt-, illet\€ vas-okle\ él clny erésért Üányuló kérelmüket szolgálati úton (tehá.t Központi, hivatali, vállalati, illetve az utolsó rnunkaadó útján), hala· déktalanul jutta~!'á.k el a Sen~melweis 01vostudornányi Egy·eten1 Gyógyszerésztudon1ány„i ICa1a Dékáni Hivatalá„ hoz. (Bp. YilL Ullői út 2ü.) 
.A beadványban fel kell tüntetni a:.i:: okle-.;;;él pontos keltét és an1enn~yiben a pályázó oklevele elnyerése óta ne\.·ét meg\·áltoztatta, azt a nevet is, a1nelyrb a Budapesti Egyeten1 az okle\E·let kiállította A pályázó ké1E:hnében a jelenlegi lakcímét is tüntesse fel 
A beadványhoz csatolandó munkássá.got részletező életrajz, a n~unkaadó (\agy utoljá.1a illétPkEs \olt munkaadó) Központ; hi\.ata.I, vállalat stb. vezetőségének, a pá1t- és szakszE-.,IVE·zetének pá1toló javaslata 
A kitüntető oklevelek kiadására elő1elá.thatólag 1972 június 1násodik fElében ke1ül so1 

A. Sennnelw eis 01 vostudo1nány i Egy eten1 
G~--ógysze1·észt udomán~ "i Kar Dékán ja 


