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GYÓGYSZERÉSZEK KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGE PEST MEGYÉBEN
DR.. KÁDÁR TIBOR
Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete
Elnökségének tájékoztató jelentése, amelyet 1962 de„
cemberében terjesztett a Központi Vezetőség elé a következő feladatokat, újabb munkaterületeket állította
a gyógyszerészek elé:

„A szocialista egészségügyi ellátás számos más,
nagvon lényeges feladattal is elláthatja a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészeket A mainál
]f~nyegesebben bővülhetne a gyóg3 szerész egészségügyi felvilágosító feladatköre Közegészségügyi
ismereteik birtokában, részben a \ 7 öröskercsztben
végzett szélesebb köiű tevékenységükkel jelentő
ser1 segíthetnék - a körzeti orvossal együttmű
ködve - a falu egészségügyi kultúrájának emelését.
Ko1noly feladata lehetne a g:yógyszcrésznek,
hogy ha ellenőrzése alá kerülne körzetének gyógvszer- és mércgkészlete, legyen az akái: gondozóintézetben, vagy termelőszövetkezetben, beleértve
a különböző nlérgező hatású növényv-édőszcreket
is. n
A SZOT Titkárságának 1961. februári határozata megállapította, hogy „a mezőgazdaságban
az állandóan J1övekvő 1nennyiségű vegyszer felhasználásá1>al egvidejűleg fokozni kell a megelőző
egészségügyi i11tézkedéseket a dolgozók körében"
A ~linisztertanács 1964 decemberi határozatába11 szükséges11ek nyilvánította, hogy a n1ező
gazda.ságban használatos 111érgező \:-egyszerek
szakszerű kezelésének elősegítése érdekébe11 a
gyógyszerészek cziránvú tevéke11ységét igénybe
vegyék
A Pest n1eg~yei g:vógyszerészek a l\ifegyei Tanács
Egészségügyi Osztálya és a Szakszer vezet l\{egyei
Bizottság felhívására - a.z Egészségügyi .i\.iinisztériu1n által jóváhagyott és tá1nogatott szervezési
kísérlet keretében - hozzá fogtak ezen program
megva.lósításához .. A. szervezési l{ísérlet hivatalosan 1964. a.ugusztus 1-vel a járási, v·árosi főgyógy
szerészek, illetv-e szeptember 1-vel a körzeti
méregfolügyelő gyógyszerészek rnunkábaállításá" al vette kezdetét
Fő célkitűzések a következők voltak :
l A járás (város) gyóg>szerellátásának fojlesztése
2. A gyógyszertárakon khüli gyógyszerkészletek raktározásának, kezelésének, nv"ilvántartásának ellenőrzése, illetve n1éregkészletek ellenőrzésé
nek szer-vezésében yaló közren1űködés.
3 A járás (>áros) gyóg\szerfogpsztási adatainak elcmzCse és értékelése
·
4 A gyógyszerészek és gvógyszertá1i dolgozók
fokozottabb bekapcsoláEa egyes egészségüg)' i feladatok (pl. egészségügyi felvilágosítás) végrehajtásába, társada.lmi tevéken·ységük kiszélesítése
5 ..c\z orvosok és gyógyszerészek rendszeres
munkakapcsolatának kiépítése
A részletes feladatokat a főgyógyszerészek
ideiglenes mliködési szab~J~: zata, illetve az egPRzségügyi osztály folyamatosan kiadott utasításai
határozták meg.
7

Az elmúlt 10 hónap munkájának eredményét
néhány kiragadott példval szeretném szemléltetni :
.A. megye \'a.Ian1ennyi egészségügyi intézmé-·
nyében, egységében (388) felülvizsgálták a gyógyszerkészletek: raktározását, kezelését. Több mint
30 OOO Ft.. értékű lejárt, forgalomból kivont,
törzskön·yv-ből törölt gyógyszert selejteztek ki,
adtak hasznos tanácsokat a gyógyszer gazdálkodáshoz, a g~yógJ szer készletek 11elyes kezeléséhez.
42 körzeti méregfelügyelő gyógyszeresz a múlt
évben 294 mezőgazdasági, 188 kereskedelmi, 139
ipari üzemben, yállalatnál felmérte a n1érgek
kezelésének, raktározásának körülményeit Néhány megállapítás: 222 raktár 55% nem megfelelő, közülük
94 raktá1 Josszul zárható,
89 raktár padozata földes,
61 raktár i1yükos, ned-ves
131 raktárost (59%) szakképzetlennek találtak
A vácegresi Kossuth Tsz-ben 800 kg HCH-t
szabadban tároltak, a ceglédi Alkotmány Tsz-ben
egy régi baromfiólat használtak raktárként,
a nagyko-vácsi \Törös Hajnal '[sz-ben a mé1gező
növ-ényv-édősze1eket egy rosszul zárható ka1111ában,
magánháznál tá1"0ltál{ stb }!;.z ellenőrzések sorá11
í0ltárt hiá11yosságok ki,ja\'-Ítására az egészségügyi
csopm.tok határozatokat hoztak, a méregfelügyelők szakmai tanácsokat adtak. Különösen jelentős
eredn1é1rveh: születtek a tern1előszö\.retkezetek:
állami gazdaságok területén .Általában megállapítható hogy a hiányosságok 50%-át kijavították Pl. A dabasi járásban 4, a budai járásban
3 új raktárt építettek 10 tanfolyamon, 40-50
órás ten1atika a.lapján 2841aktá1kezel6t képeztünk:
ki, közülük 214-en sikeresen lcvizsgá~tak
:~\ gyógyszerészek ezen tc\ ékenységét a 1\Iegyei
KOJ.ÁL és a Megyei Gj'Ógyszertári Központ
hatékonyan támogaták, a MEDOSZ 11egyei Bizottsága ugyancsak kidolgozta a munka hatékon:yságát növelő együttn1űködés módsze1eit. Elisn1erő
dicséretben 1néltán·yolta a g3Tógysze1észek eddigi
tevékenységét
_\_ \TöJöskereszt és a rr·r1~ megyei szerveinek
közreműködésével széles te1 ületen bontakozik ki
a gy·ógyszerészek egészségügy7 i felvilágosító munkája Valamennyi gyógyszertár terjeszti az egészségügyi fölvilágosítás röplapjait, plakátjait, figyelemr8méltó az olcsó egészségügyi felvilágosító
köny\.ecskék fü1galomba 11ozásával elért e1edn1é11y~ Célul tűztük ki, hog:y a felí1 t gyógyszerhez
javasoljuk a megfelelő egészségügyi felvilágosító
irodahnat„ }fost szervezik meg a központi köny\;-_
ellátást, a gyógyszerraktár a gyógyszerrel együtt
szállítja ki a gyógyszer táiakba a kért irodalmat.
_\ méregfelügyelő gyógyszerészek na.gy számú
előadást tartottak növényvédőszerekről, előbb
az egészségügyi dolgozóknak, majd a lakosság
1éi;::zé1e, Rok hel~· Pn kapcRolódva különböző n1á8
témájú vöröskeresztes tanfolyamokhoz Sok gyógyszerész tart a tisztasági mozgalom aktivistái
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tészére tanfülyamot az év fülyamán, megye~
szerte felkészítik a pedagógusokat, hogy az iskolaipolitechnikai oktatás keretében a mérgező növényvédőszerekkel kapcsolatos óvórendszabályokról
tájékoztassák az ifjúságot Pl. a ráckevei járásban
a második félévben 80 egészségügyi tárgyú TIT
előadást terveznek
A Jaras1 főgyógyszerészek a lakosság helyi
gyógyszerellátása érdekében segítik a kézigyógyszertárak működését. A megye 70 kézigyógyszertárát kezelő körzeti mvosa a múlt évben 60%-kal
fokozta tevékenységét Hét csatolt község gógysze1ellátását a receptek összegyűjtésével, elkészítésével, majd visszajuttatásával gyógyszertári
asszisztensek biztosítják
A járási fögyógyszerészek foglalkoznak a gyógyszertárak ügyes-bajos dolgaival, a gyógyszerészek
élet- és mu11kakö1ülmén-yeinek javításával, szakmai munkájuk segítésével Feladatkörükbe tartozik a gyógyszertárak nyitvatai tási idejének
szabályozása, a munkaszervezés segítése Szoros
kapcsolatot építettek ki az mvosokkal, a gyógyszerisme1 tető gyógyszerészek segítségével rendszei esen tájékoztatást adnak a gyógyszeiellátás
helyzeté1ől, ezirányban a gyógyszerek hatásmechanizmusának fokozottabb megismerése érdekében tovább képezik magukat.
Negyedévenként elemzik a járás gyógyszerf6lhasználásának adatait a vényeken keresztül,
segítséget nyújtanak a gyógyszerpazarlás, a polipragmázia elleni ha.rchoz. Szervezik az egészségügyi felvilágosító munkát, együttműködnek a
különböző
tanácsi, társadalmi szervezetekkel.
A Megyei Gyógyszmtá1i Központ szakfelügyelői,
gyógyszergazdálkodói, teiületi felosztás alapján
- hasonlóan a budapesti módszerhez - segítik,
ellenőrzik a gyógyszerészek tevékenységét A fögyógyszerészeken, méregfelügyelőkön kívül is
egyre több gyógyszerész kapcsolódik a szélesebbkö1ű egészségügyi te\rékenységbe Szeretnénk azon
célunkat megvalósítani, hogy minden gyógyszertá1 vezető körzetének - az ott levő g3rógyszertáron kívüli gyógyszeieknek, mérgeknek felelős
gazdája, szakértője legyen, egyre nagyobb segítséget adjon a gyógyszerek, mérgek ha.tástanának,
toxikológiájának ismeretében, a tömegek egészségGYÓGYSZEREK S'IERIL ÉS ASZEPTIKUS
KÉSZÍTÉSE GYÓGYSZERTÁRAKBAN

EL·

G. P e t ' u s Öst Ap . Ztg. 18 528 (1964)
N-agy é1dekl6déssel kísért előadást tartott fenti címen
az 1964 szeptemberében Amsterdamban rendezett
„Steril készít1nények" című szimpozion alkalmából
G „ P e t T u s bécsi gyógyszerész,
A sterilen elkészítendő gyógyszerek1·ől beszélve éT·
telernszerűen ide kell sorolni az aszeptikus eljárást is
Ebben az esetben is arra kell törekednünk, hogy lehetőleg csíramentes készítményt juttassunk a beteghez,
1'.'oha az eljá1·ás folyamán bizonyos 1né1 tékű kontami·
náció lehetősége nem zárható teljesen ki, annak való·
színűsége az aszepszis szabályainak szigorú betartása
mellett nem túlságosan nagy
Annak ellenére, hogy a gyógyszerkészítés fejlődése,
illetőleg átalakulása fOlytán a steril gyógyszerek és kötszerek előállítása na.g:yiészben kikerült a nyilvános
gyógyszertárak és így a gyógysze:i:·éSz munkaköréből,
mégis kell, hogy az utóbbi a vele kapcsolatos eljárás kis-
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ügyi felvilágosításához, a közégészségügyi helyzet
állandó javításához
Az Egészségügyi Minisztérium Kollégiuma 1965
januárjában a Pest megyei kezdeményezést úgy
értékelte, mely „alkalmasnak látszik arra, hogy
általános bevezetést nyerjen "
PE3!0ME
01seqa51 Ha npH3bIB 01gena s.ri;pasooxpatteHH51 rrpu
111-{ 06nac1HOfO Cone1a <DapMaueBfbI 06.11aCTI1 ncw:T
B paMKax opraHH3aUHOHHOIO 3KCnepHMeHTa YIBep:n.{·
neHHOfO MHHHCrepCTBOM 3.o;pasooxpaHeHH5I B asr~'Cie
1964 rona npHCTYITHJIH K KOH'rporrro xpáHeHH5I, HCTIOJIL30BaHH5I stteanTeqHhIX 3anacos l{lapMauesrHl!ecI01x npenaparou H 5I.QOBblI'bIX, 6HOJIOf'MlleCKH 3K'IHBHbIX sew;ec1B,
HCilOJib30BaHHbIX B ceJibCKOM X0351Hcrse, B npOMbIIllJieHHOCTH, s ropros11e H o6paru;eHH5I e HHMH H opi-a1-n1sosan11
C.JIYW6Y npoqieccHOHaJibHblX KOHCYJibTaun:H B paJ\IKax
I.IIHPOKOH npocse1111eJibHOÜ: paŐOTbl B 0611ac1H 3.D;pasooxpatteHH51 OHH OÓYl!310'f o6CJIY)J{HBareneH CKJia.D;ÜB BD;a,
paŐOTHHKOB 3D;pasooxpeHHH11.5I, CC.JibCKOI'O X035JtíCrBa H
roproBJIH, npH co,a;eHcrsHH neµ;aroroe o3HaKaMJIHBaIOT
M0-1101lC)f{b e npaBHJibHhIM o6pam;eHHeM e 51.[l;OBHTblMH
sen~eCTBa!IU1, npaBHJiaMH 6esorraCHOCTH MeIO;J.aMH nepBOÜ:
TIOMOm;H.
ITpHMCHCHHCM
HOBblX
MeTOAOB
YJIYqrnaIOT
CHaŐ)f{eHHe HaceneHl1.5I MC.[l;HKaMCHfaMH, OÓbCKTMBHhie
H CY61,eKTHBHhie YCJ10BH51 llOCI'aBKH qiapMaueBTHqeé1u1x
rrperrapaTOB

ZUSAMMENFASSUNG
Auf die Aniegung deI Abteilung für Gesundheits'vesen des l\fagistrats 'vurde im l{omitat Pest duTch die
Apotheker eine laufende fachliche Kontiolle deI aus··
se1halh der Apothekon befind~chen Arzneivoriü.te,
so..,vie der in der J_,andwirtsohaft, Industrie und dem
Handol ver\vendeten Giftstoffe, bioaktiver Substanzen
in Angriff genomrnen und gleichzeitig auch eine fachliche Beratungsdienst verwirklicht„ Di.e AufSicht betrifft die J... agerung, llandbabung und \Ter\vendung der
Giftstoffe, lm Rahmen einer ausgedehnten gesundheit·
lichcn aufklü.renden Arbeit \\Terden Lagerver\valter für
Giftstoffe ausgebildet und die entsprechenden l\{assnahmen in dor Behandlung der Gifte, so\vie die Kentnissen deI er:sten IIilfe \Verdcn bcsonders unter jungen
\Verktátigen der J_,and\virtsc:haft, des Handels und dt:Js
GesundhcitS\\·esens verbreitet.
Die ArzneiYersorgung der Bevölkerung, deTen per·
sönliche und saohlicho Bedingungcn werden duich die
An,vendung neuer ::'.11ethoden verbessert.

( Peitmegyei Tanács V B Egészségügyi Osztálya
Budapest, V , Városház utca)
Érkezett : 1965. V 24.
technikáját isme1je. Szakemberek ismételten hangoztatják, hogy túlhevített gőzben való ste1ilezéskor a
hőfok és az időtartam kölcsönös viszonya a döntő, és a
kettő közül csupán az egyik tényezŐllE-Jk figyeleinbe
vétele helytelen volna. A tára mellett dolgozó gy„gy·
sze1'ész;nek ma Iná1 rendekeZésé1·e állnak megfelelő
készülékek és berendezések, n~elyek segítségével a
gyógyszerek steril vagy aszeptikus elkészítése kielégítően megoldható. Nehézséget leginkább a megfelelő
hely hiánya és főként a rendelkezésre álló idő rövidsége
okoz Ebben a tekintetben a kórházi gyógyszerész
előnyösebb helyzetben van, ami érthető és szükséges is,
hiszen az ő munkakörében lényegesen gyakrabban és
főleg nagyobb tételekben kerül sor aszeptikus és ste1il
gyógyszerek, infúziós és injekciós oldatok előáJlítá.sára.
Foglalkozott még az előadó a t,ar tósítás kérdésével
is, aminek különösen az aszeptikusan készült gyógyszerek
esetében van jelentősége és a továbbiakban számos
gyakorlati eljárást ismertetett az idevágó problémakörből
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