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Gon dola tok a gyó gysz ertá rak felszereléséről

Dr. Kotsy Józ sef
A Szociális és Egészségügyi Mini sztér ium 4119
89.sz. rendelet e hatál yon kívül helye zte a 4411968.sz.
EU.Min. utasítás t, amel y a közfo rgalm ú gyóg ysze rtára k
beren dezé sét
és felsz erelé sét szabá lyozt a.
Ez az utasí tás igen részl etese n előírta a gyóg
ysze rtári
közp onto k részé re, hogy az egyes forga lmi
kateg óriáb a
tarto zó gyóg ysze rtára kat mily en felsz erelé
si eszközökkel
kell ellá tniA részl etes szab ályoz ás helyi sége
nkén t fogla lkozo tt a berendezéstől kezd ve a felsz erelé
si eszkö zökö n
kívül a szük séges szers zámo kkal és takar í
tóeszközökkel

is. Erre a tervgazdáLL:odásos rendszerben azért

is szükség

eszl, özök besze rzésé t is előírják, amel yek nálu
nk már kikerü ltek a gyógyszertárból, mert bizon yos
gyóg yszer formák közé püze mi vagy nagy üzem i szint en
készü lnek (pl.
tinkt urák ). A gyóg yszer ellen örzés hez szük séges
felszerelésre vona tkozó an csalc anny it írnak elő.hogy
a reage nseket a labor atóri nmb ankii lön szek rény hen kell
tarta ni.
Az NSZ K-ba n a gyóg yszer készí téshe z szük
séges eszl,özökkel kapc solat ban az a kíván alom , hogy „a
gyóg yszer tárat úgy kell eszk özöl ,kel ellát ni, hogy
a különböző
gyógyszerformál<, kapszulálc,kenőcsök, poro
k, drog kcve réke k, olda tok, szusz penz iók, emul ziók,
extra ktum ok,
· tinlá úrál, , l'iípo k és hüvelygolyók előírássze
rűen előállít
ható k legyenek. Bizto sítan i kell továb bá a
steri l gyógyszerk észít mény ek és injek ciókh oz való víz
elöál lításá naL
felté teleit ".
Rész letes előírás az egyes eszkö zökre nincs
..A:.z igazsághoz hozz á tarto zik az is, hogy a magi sztrá lisf
orgal om aránya 1 o/o alatt van. Igen részl etese k viszo nt
az előírások a
gyóg yszer ek vizsg álatá hoz szük séges eszl,
özök re és reagens ekre vona tkozó an. Az előírt eszközök közö
tt olyan okat is találu nk, mint izzító keme nce (elek trom
os) 900°C.
UV lámp a 254 és 365 nm, centr ifuga , anali
ti!cai mérleg.
Ezek et az eszkö zöke t azon ban ritká n alkal mazz
ák.m ert a
kereskedelemből besz erzet t alapa
nyag okho z vizsg álati
bizon yla tol mellé kelne k, amel yet a csom agolá
sról letép ve
berag aszta nak a vizsg álati napló ba. Ezze l ment
esüln ek a
vizsg álat végzése alól.
A két szom szédo s ország előírásaira alapo zva
célszerű
nek látok egy által ános előírást megf ogalm
azni a gyógyszer kész ítésh ez szükséges eszk özök vona tkoz
ásáb an,
például: A gyóg yszer tárba n mind azok at
az eszkö zöke t
kell készl etben tarta ni, amel yek a szak mai
előírásokban
szereplő (Gyó gysze rköny v, FoNo
) gyóg ysze rform ák kisüzemi előállításához szill{ségesek. Ezt egy mini
mum kö--vetelmény részl etes előírásával kelle ne
kiegé szíte ni (l.

volt, mert a gyógyszertá.rvezetőknek nem volt
lehetőségük
felszerelési eszl<özök besze rzésé re, hane m
a közp onto knald<ellett ezek et bizto sítan i.
A mai helyz etben , amik or a tervg azdá lkodá
st felvá ltja
a piacg azdá lkod ás és napi rend en van a gyóg
yszer tárak
priva tizác iója, nincs szük ség ilyen részl etes
szab ályoz ásra. A piaci viszo nyok közt a gyógyszertárvez
etőknek jól
felfo gott érde ke lesz, hogy a gyóg ysze rtárb
an mind azok a
felszerelési eszkö zök rend elkez ésre álljan
ak, amel yek a
forga lom lebo nyol ításá hoz szük séges ek,
viszo nt feles leges eszl,özök besze rzésé re nem lesz tőkéj
ük.
Ezér t volt indo kolt az 1968 -asre ndelk ezés
hatál yon lávül helye zése, viszo nt szük séges egy olyan új
szabá lyozá s,
anlel y bizto sítja, hogy a gyóg ysze rtára k a szak
mai előírá
sokn ak megfelelően működjenek. Szer intem
az új szab ályozá snak csal< a mini mum köve telm énye ket
kell előírnia
és a gyóg yszer tárve zetör e kell bízni, hogy mily
en menn yiségb en és válas ztékb an tart egyé b eszlcözök
et készl etben .
Az új szabá lyozá s kídol gozá sáho z támp onto
t nyúj thatnak olyan szom szédo s orszá gok előírásai,
ahol a gyógyszert árak már régó ta piaci viszonyok közt műkö
dnek.
P._ legkézenfekvőbb uz osztr ák és a. nyug atném
et előírá
sok tanul mány ozás a volt.
Az osztr ák előírások megs zabjá k, hogy a gyóg
yszer észi
mun kahe lyen és a labo ratór iumb an mily
en eszl<özökct
táblá.zat ).
kell készl etben tarta ni.A kíván alma k nem túlzo
ttak, csal<
ft._ gyógyszeIYiz.sgálathoz szük séges
reage nsek és eszköa legszükségesebb eszkö zökn ek kell megl enniü
k, de olyan
zök készl etét külön kell a mindenlzori szak
mai
clőírfl„.

Erlcn meyer lombi kok 50, l 00, 250, 500 mJ
Fózóp ohúr 50,20 0, 500, l OOOrrú
Gyógy szertá ri porknntí.l (fén1 és szaru)
Labor atóriu nti sú!ysorozat
Heccp türai súlysoroz<it

Spamla (fém és szaru)
Üveg tölcsére!(
Tölcs értartó állvány
Üvegbot
Celluloid lap
lv1á~1.s és máztu lnn dörzst ál
Máza s és mázt<Um1 dör?..sölők

l. táblázat

lűsüztnli gyóg;•szcrel6állítdshoz sziiksé

g-.·s eszközök

Dörzsölők

fából illetve n1üanyagbó!
Dugóp uhító
Tárrun érlcg
Cg-os és g-os J(ézimérlcg
liópal ack
Kúprú dosztó túbla
Bougie prés
Pilulagép
Poros zt6 (llunf nlvy)
Poros ztó kártyá k
Paten dula kiöntővel, talppal
Tubus töltó - záróvnl

Patend ula egyéb
Fózólombik
Gyógy szertá ri szltasoroz_m
Hüvel yheng cr kiöntő
Infra lámpa
Kűpkiöntö !Oxl, 2, 3 g

t\.1enzúru

Zomá ncozo !l főzőedény
Exslccator porce lán betétt el
&;:;kel vagy tizede s n1érleg
Desztillti.ló vagy ioncserélő készü lék
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gyógys zertári célra megfele l a BA-900 tipusjelű. Szemsoknak megfelelően szabály ozni. Összeá llítottam egy
készíté sére előnyösen alkalma zhatók a membminímu m követel ményre vonatko zó előírást (II. táblá- · cseppek
feltétte l ellátott fecskendők is.
ős
ránszür
zat ). Darabs zámot szándé kosan nem adtam meg, mert a
vezetőnek feladat a eldönte ni, hogy milyen mennyi ségekre van szüksége.
A desztill áló vagy ioncserélő készülé k beszerz ése abban
az esetben szükséges, ha nem nagyba ni előállítótól rendeli
meg a vezető a szükség letet.

Hi'ivös raktározás

A hűvös helyen való ral<tározás előírásainak a legtöbb
gyógys zertárb an nem tudnal< elegette nni.Pin cékléte sítése költség es és magas talajviz es helyeke n nem megold ha-

II. táblázat
Gyógyszertári gyógyszcrtizsgálarhoz szükséges es-..közök
Kézimérl eg sú\ysoroznttal
üvegtö!c s6rek
Büretta állvány
Büretta 12 ml
Drótháló nzbeszte zcn
Erlenmey er lombik, 100, 200, 300 ml
Erlenmey er lombik, Ovegdugós l 00, 200,

500ml
:Eterkén1cs6
Fecskendő palack szerelé!cl<.e\
Fózópoh ár 50, 100,200 , 300 ml

Bothómé ró
Porcelán izzító\em ez
Porcelfrn izzítótég ely
Kémcső

Kémcsóf ogó
Kémcsóállvány

Kézinagyító Sx
Kobaltüveg\ap

Kanál, fém és szaru
Spatu!E1, fém és szaru

10,25, lOOml
Mérólom bik l>ecsiszo!t dugóval
Ivférópipctta beosztott
ÓrnUvcg
Pipetta, hasas, kétjelú
Tégclyfo gó
Választó tö\csér
Piknomé ter
Szeszfok oló

Mérőhenger

Vízfürdő

Bepf\rló csésze, porcelán

tó. Egy „Lehel " parape t légkon dicioná ló berend ezés
Szigorú an véve nern tartozn ak a felszerclé.-;i eszközök
g olcsón beszerezhető. Ha ehhez megfelelő belső
arányla
csoport jába, de talán érdeme s néhány egyéb tartozék ról .
tú hőszigetelt falú helyisé get létesítü nk lehetőleg
térl'oga
is szólni.
zsilipes bejárat tal, al<lwr ezt az előírást is teljesít eni tudjuk. Lényeg es, hogy a légkond icionáló berende zés a friss
Tíizveszélyes anyagtárolás
levegőt a szabadb ól szívja és nem egy fűtött helyiségből.A
Nagyon sok gyógys zertár nem rendelk ezik az előírások
helyiség falába épített átadó szekrén nyel kiküszö bölhetnak rnegfelclö tíízveszélyes raktárr al, amelyn ek létesíté se
jük az ajtónyi táskor előálló hideg levegő veszteséget.
elég költséges. Kisebb mennyiségű tűzveszélyes anyag
előírásos tárolása megold ható a MŰÁRT-tól beszere zheArnzsilip
Ezt a
tő 50 literes robban ásment es lemezs zekrénn yel.
Ausztr iában és Németo rszágba n is alkalm azott megoli,
helyezn
lehet
cl
ben
elyiség
raktárh
yik
bármel
yt
szekrén
az áruzsili p beépíté se a gyógys zertár valame lyik utdás
a helyiség légköbm éter tartttlm ától függő számba n.
cafront ról megközelíthető falába, amely lehetővé teszi az
iizcrnid ön túli áruszál lítást. _A_ zsilip u tcaf ron ton levő aj taTárarnérlegek
a szállító vállalat gépkoc sivezet öjének hrulcsa van,
.A._ gyógys zertára k nagy része rnár rendelk ezik a kézi- jához
így zárva tartás esetén éjjel is betehet i a megren delt árut.
mérlege k pótlásá ra cg-os gyorsmérleggcl. A táramér legek
Az ajtót csak egyszer tudja kinyitn i, utána csalrnk kor, ha
azonba n még mindig olyanok , mint 100 vagy 200 évvel
a belső ajtó nyitásá val a leszállí tott árut ldvctték . Ezzel
czelőt t. Előrelépés lehet az a u torna ta súlyfelrakás , optikai
megaka dályozh ató a reklarnáció, ha több cég is szállít a
leolvasásos rnechan ikus vagy elektro nikus mérlege k begyógys zertárn ak..
szerzése. Sajnos, az eddig elérhető áron az NDI(-b ól beután
lés
egyesü
az
ára
ek
szerezhető OW.A.. rnérleg
Előadásornban a gyógysze1tárak felszerelési eszköértesülé scirn szerint az ötszörö sére cn1elkedik.
zökkel való ellátásá nak szabály ozásáva l fogla!koztan1,
tekintettel an·a, hogy az eddig érvényes szabály ozást a
.;1 szerncse]Jpkészüés, asze11tikus rnunka eszközei
Szociál is és Egészségügyi !Vfinisztén·urn hatályon
A szerncs eppek készítés ére, aszepti kus munká ra a kü- . volt
kívül helyezt e. Rerrzél ern j avas! atai nunal segítsé get
Jönbözö manipu látorok mellett , ajánlha tó a sokkal kornyújtottarn nlind a szabályozás kidolgozóinak, rnind a
Ezek
szerűbb Lan1in ar air flovv-boxok haszná lata.
encírak iizerneltetőinek.
Magya rország on is készüln ek, tapaszt alatain1 szerint gyógysz
- 7634)
(Baran ya 1\fegyei Gyógysze1tári f{özpont, Pécs, Ürögi fasor 2/a
Érkezet t: 1990. novernb er 21.

