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GYÓGYSZERTÁRI FORGOALLVAl\TYOK
KASZANITZKY ISTV.J.N

Szakkörökben idegenkedés tapasztalható a
gyógyszertárakban alkalmazott forgóállványokkal
szemben. Ennek oka valószínűleg az, hogy a forgóál!ványok technikai megoldása nem volt megfelelő, ezért a legtöbb esetben nem működtek kielégítően Eltekintve néhány sikerült példánytól
az eddig használatban levő forgókorongos állványoknak általánosan a következő technikai hibái
voltak:
I billegett,
2 nem volt szabályozható,
3 gyorsan kikopott,
4 súrlódása nem volt egyenletes és gyakran
beszorult,
5. az egyes korongok nem voltak függetlenítve
egymástól.
,
A jó szerkezet nem lehet sem túlságosan gyors,
sem túlságosan nehezen forduló A csapágyas
forgókorongnál szükség lehet a korong forgását
fékező szerkezetre is
Az 1 ábrán olyan szer--

-~ -

Rögzitő

csavar magass.ig
állításra

A fenti szerkezetnél jobb megoldás a Csepelteherautó sebességváltójában használt 10 B., T 8
jelzésű csapágy Ezt a csapágyat újonnan beszerezni nem lehet, de nagy ár a miatt nem is lenne
gazdaságos Az autójavító műhelyekben lehet
vásárolni időnként kiselejtezett csapágyakat, kgként 30 - Ft-ért Ezek a csapágyak a célnak
teljesen megfelelnek
A csapágyat úgy szereljük fel, hogy a fakorong
közepébe a csapágy nagyságának megfelelő nyílást vágunk, amelybe a csapágyat belehelyezzük
;\ csapágy külső korongjának felső részét négy
helyen kiköszörüljük a rögzítő szegek részére
A rögzítő szegek a csapágy forgásá,t nem akadályozzák, és a forgókorong lapjának felső részébe
erősítjük:
rrengelynek vízvezetéki csövet használunk, amelyre a csapágy belső gyűi űjét úgy
rögzítjük, hogy azt a tengelyt átfogó két szorítóbilincs közé helyezzük A forgókorongokat a szorító bilincsek áthelyezésével tesszük beállíthatóvá
Az új gyógyszertárak építésénél, valamint a
régi berendezéselc átszer,Tezésénél alkahnazzunk
bátran forgókorongos állványt. Erre az eddigiektől eltérőJ tervezési elvek:et követl1etü11k, a1111ak
tudatában, hogy az állványok biztosítják a gyógy"
szerész részére a kén:yelmesebb inu11k:át és csökkentik a munkához szükséges területet.
Az eddigi gyakorlatban használt forgóállványok
főleg a magisztrális gyógyszerek elhelyezésére szol175 cm
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1. áb1·a A forgóállvány szerkezetének vázlal,a,
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kezet látható, amely biztosítani tudja a célnak
megfelelő forgást és a tetszés szerinti beállítást
Ez a szerkezet esztergályozott kivitelben készül,
melynek pontossága: 0,1-0,05 mm.
A forgószerkezetet 5 / 4-es v-ízvezetéki csőre erő
sítjük és csavar segítségével tetszés szerinti magasságba állíthatjuk A vízvezetéki cső szilárd függőleges helyzetét úgy biztosítjuk, hogy ráheggesztjük derékszögben egy 20-25 cm átmérőjű
vaslemezre A v aslemezen fúrt 4 lyuk segítségével
az állványt a táraasztalra csavarozhatjuk A vaslap rögzíti az állvány megfelelő helyzetét
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gálnak. A f01góállványok azért célszerűek, mert
1 m hosszú területen 3 m hosszúságú polcnak
megfelelő állványhoz jutunk A forgóállványok
alkalmazásában a tervezők bátor úttörő munkát
végeztek a 801-·es gyógyszertárban (VIII., Rákóczi út 39 ), amelynek ülő magisztrális táráját az
akkor rendelkezésükre álló szovjet irodalom fol··
használásával a forgóállványok segítségével kifo-·
gástalanul oldották meg. Sajnos e jó megoldás folytatása elmaradt A fenti példa szerint készítettük
el a megadott körülmények között a 905-ös (IX
Üllői út 12 ) és az 1206-os (XIL, Alkotás u
29.) gyógyszertárak ülő, magisztrális táráit
g
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gyógyszerek számár a Ha Jehetőség van rá
3 állványt helyezzünl< el Ezekből 1 állványon
részben ·a tiszta edényeket tarthatjuk Az állványok a dolgozó gyógyszerésztől 40-45 cm
tá,-olságra legyenek
A jól megszerkesztett ülőtárán helyet biztosi
tunk még egy 40 x 60 cm-es szekrénynek (keresztes gyógyszerek részére), a tára alsó részében
4-5 fiókot a munkaeszközőknek, és nyitott polcot a tiszta és 11asz11ált edények számára„ .A.z üvegeket és a csomagoló eszközöket kézzel elérhető
távolságban helyezzük el Az ülőtárán az egy- és
két-keresztes kézi szekrény egyik változatát most
próbáljuk ki
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egy- és kétkcrcsz-

\ forgóállványok alkalmazásánál különös tekintettel legyünk a természetes világításrn, mei t
azok a fényt nagyon elzárják. Legkedvezőbb,
ha a fiínyt a tára oldalról kapja Az 1405-ös gyógyszertárban (XlV Thököly út 87) - 4. ábrnolyan tárát terveztünk, ahol a f01góállványokal
középen szereltük fel
Tapasztalat szerint 2 db iO cm átmérőjű forgóállvány elegendő a legszükségesebb magisztrális
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GT": gyógyszerész rnunkahel~·e; T; t-echnikus· munkahelye; l. forguporok részére; ll: forgóállvány folyadékok és kenőcsök
részére; III: forgóáJJ\·ányos kéziszekrénr keresztes g~ógyszercloick
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70 cm

; úbra

:Fu-rgóálli:ányos kéziszelc1ény
szereknek

keresztes

gyógy-

l: asztalla11; 2: polc; ::i: szekl'énybcn elhelyezett forgóll'.orong (15
m át,mérőjü) ; 4 : szekrényajtó, an1ely kinyitáskor a tetőre hajlik föl ;
5 : világítás a szc:krényen belül; G : vihigítá,s a mérleg 1észé1e

Az 5. ábrán látható szekrényben forgókorongot
helyeztünk el A for gókurongon a szükséges egykeresztes gyógyszerek elférnek. A forgókornng
melletti kis szekrénykében mintegy hatféle kétk:eresztes gyógyszer fér el. .A. szek1én,y szemmagasságban van és a mérleg fölé nyúlik A mérleget az ülő gyógyszerésszel szemben állítjuk fol
A forgóállványok korongjainak átmérőit a
helyi adottságok szabják meg A legkisebb átmé1őjű korong iü-15 cm, a legnagyobb pedig 80-90 cm A fentieknél kisebb, vagy nagyobb kornng
térfoga.tánál fogva megfelelően már nem alkalmazható. A gyógyszertári bútoroknak az 5570 cm átmérőjű korongok felelnek meg a legjobban A magisztrális forgókornng szélén i 5 n1m magas peremet készítünk, hogy az üvegek le
ne csúszhassa11ak
Egyes esetekben olyan fmgóállványt szereltek
fel, mely korongjainak átmérője felfelé halaclrn
csökken . \z átmérőt azzal az indokkal csökkentették. hogy az edényt minél akadálytalanabbul
lehessen kiemelni Ez azért nen1 helyes, n1e1 t
részben indokolatlanul csökkenti a. rakodófelületet,
részben pedig felfelé haladn, fokozatosan tá,oJabb viszi az edényzetet a gycígyszerésztől _\
forgóállványok igazi jelentősége a gyári készít1nények tárolásánál n1utatkozik meg .. ,\z itt il}l?It
előnyök felüln1úliák: a. inagisztrális gyógysze1-eknél használt forgóálh á1n oki'i· \ 822-es gyógyszer-
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tárban (VIII , Szántó K J u f ) működik egy
hatalmas a földt81 mintegy 200 cm magasságú
különálló forgóllvány Ez az állvány nagy segítséget jelent az expediáló gyógy,gzerésznek Sajnos
a sikeres megoldás folytatása elmaradt (A tervező,
akit ne1n ismerek, 11e111 ismertette széles körben az
eléit eredményt:)
A 822-es gyógyszertárban szerzett tapasztalatok
alapján foglalkoztunk a forgóllványok alkalm11zásával a gyári készítmé11yek tárolására 55 c:h1
átmérőjű kmongokat használtunk, mert a 70 cm
szélességű táraasztalon ilyen át1nérőjű fürgóállvány helyezhető el Lényeges az egyes korongok
helyes beosztásának megválasztása. Helytelenül
jártunk el az H09-es gyógyszertárban (XI\- ,
'Thököly út.J 78 ), ahol a forgóállványokat külön
körszelet alakú dobozokkal láttuk el. A dobozok
sok helyet foglaltak el, ezért csak akkor alkalmazhatók, ha vékonyfalú műanyagból lehet készíteni
Jól bevált a kornngoknak 8 részre osztása (6 ábra
szerint 1-1 rekeszbe kétfüle gyári készítményt
rakhatunk be )
A gyári készítmények részére eddig az alábbi formákat próbáltuk ki a gyakorlatban
1 Az 1409-es gyógyszertár : a 4 db forgóállvány
a gyógyszerész jobb és baloldalán van \ közönség folé ez a kilátást és az expedíciót nem gátolja
Az átlátszó üvegben kiadó nyílás van Az állványok redőnyös ajtókkal zárhatók le A tára alsó
része nyitott polcokból áll. ahol kötszert, gyári
készítményt, ásványvizet és elkészített gyógyszereket tá1olna.k \gyógyszerész ülve_,.dolgozik és

ö áb1a. _,i l;orong beosztá.<;a. gyáti'.k·észít1nények -részére
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!z 1409-es gyógysze1tár expediáló asztala
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4z 1906--n'! gyógy<1ze1·tá1 f<n gríáll1.ánya1:

kézzel nllnden fontos g:yárj készít111ényt elé1
E„ 1endsze1rel n1eg vannak elégedve
2 1906-os gyógyszertár (XlX, Vöröshadsereg
útja 1i8 ) olyan tárát kapott, amelyben 3 forgóálhányt hel0 ezhetünk el, egy redőnyös ajtóval
elzárható szekré11ybe1i. Ez a szck1·én_y az expediáló
gyógyszerész oldalánál van .\ gyógyszer tár fmgalma nem tette lehetővé, hogy a gyógyszeiész
csak gyári készítmények és kézi eladási gyógyszernk kiadásával foglalkozzék .\ kisebb forgalom miatt tehát az expediáló tára úgy készült,
hogy elsősorban állva dolgoznak mellette (8 ábra)
_l\ 3 forgóáll,;án_yt az egy- és kétkeresztes gyóg,yszerek, kivéve az injekciókat, teljes egészében
nem töltötték: n1eg Erről a r·endszerről is elis1nerően
nyilatkoznak a.z ott dolgozó gyóg,yszerészek
3 A 70:!-es gyógyszertáron kisebb tatarozás(
'égez(ünk (VII. Wesselényi u. 30) A tatarozással kapcsolatosan a gyógyszertár régi, kevés rakodóhellyel rendelkező bútorait kiegészítettük
egy négyrészes forgóálhánnyal. Az állványt a
tára kiadó részének sarkán 60x60 cm-es területen szereltük fel egy 65 cm magas zárható
üvegszekrényben A gyógyszertár ezen az áll'ányon helyezte el az összes egykeresztes tablettáját, mintegy 60 fölét Használata megkönynyítette a gyógyszeitár expedicióját (9 ábra)
4. Kivitelezés alatt áll a 2006-os gyógyszertár
(XX , Lázár u 58 ) tárája A gyógyszertár forgaíma kb 70 UUU Ft A" forgalom alakulása olyan,
hogy időnként csak egy gyógyszerész tartózkodik
a gyógyszertárban Ezért a, forgóllává.11yokkal ellá-
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az állványokat a földtől 50 cm magasságban helyeztük el Enől a táráról egyelőre gyakmlati
tapasztalatunk nincs
A gyári kszítmények forgóállványon való elhelyezése sok lehetőséget rejt rnég magában.
A fentiekben összefoglaltuk a budapesti gyógyszertárakba bevezetett forgóállványokon szerzett
tapasztalatainkat. A vidéki, részben más feladatokat megoldó állványokat nem ismerjük
Véleményem szerint a jövő tervezései közül nem
szabad kihagyni a gyári készítmények részére szolgáló forgóállványt. A kiadóasztalról alkotott eddigi felfogásunkat is át kell alakítani az új lehető
ségeknek megfelelően Xagyobbforgalmú gyógyszertárak kiadóasztalát meg lehet rövidíteni, de
olyan kisebbforgalmú gyógyszertárban is alkalmazható, ahol a gyógyszerésznek a magisztrális
tárán kell a különlegesség-kiadá s munkáját is elvégez11ie.
A Szovjetunióban szerzett tapasztalatok meg
győztek róla, hogy a forgóállványoknak a gyógy
szerészi munka megkönnyítésében döntő szerepük
van. Itt ezt már évtizedes tapasztalatok igazolják
A Szovjetunióban járt küldöttség a forgóállványok több általánosan használt formáját ismerte
meg Az ott szerzett tapasztalatok feldolgozása
folyamatban van Elöljáróban meg kell azonban
állapítani, hogy ezen a vonalon elma1adtunk, s
igen hasznos lett volna már egy kmábban meg
ejtett tapasztalatcsere eredményeit nálunk is
meghonosítani
' A Szovjetunió tapasztalatai azt mutatják, hogy
a budapesti központ eddig elért eredményei és
iránya helyesek A továbbfejlődés eredményeit
azonban az eddiginél céltudatosabban kell biztosítanunk, a Szovjetunióban szerzett tapasztalatol{ érvényesítésével és a hazai gyógyszerészet
jó hagyományainak és adottságainak figyelembevételével

g~·árikészítmények kiadója: e · 25 cm magas
konzol angol fiókokkal ; d ~ pénztárgép ; e . kézieladás és magisztrálás
gyógyszerek kiadója; f: 25 cm magas konzol angol fiókokkal; I, II
III: zárt szekrényben levő forgóállványok gyári készítmények részére;
VI· forgóállvány magisztrális anyagok részé1e

ZUSA'\iMENFASSU NG
Die Drehstellagen, die sich in der Sovjetunion gut
bewiibrten, da sie die gute Ausnützung <les Arbeit ..
raumes in der Apothcke ermöglichen, haben sich in
Ungarn nicbt sehr vcrbreitet. Die Ursache dafür ist
in einigen technischen Konstruktionsfahlern zu suchen.
Verfasser schlagt einigen Vervollstendigunsma ssnahrnen
var, die technisch motiviert und mit Abzeichnungen
illustriert v,rerden

tott kiadó-tárát a magisztrális tárával egy vonalban
helyezzük el A forgóállványok rakterületét a
gyári készítmények részére azzal növeltük, hogy

( Főváiosi Tanács Gyógyszertári Központja. Bnda.pest, V. Zrinyi utca. 3.)
Érkezett: 1958. V 26

70 cm
10. ábra ..,1 2006--os gyógyszertár tárája
a : zá1t szekrény; b.

AZ ARAB GYÓGYSZERÉSZ EK
KÖVETELÉSEI
Az arab gyógyszerészek, kairói összejövetelükön - a többi között - az alábbi szakmai követeléseket terjesztették elő :
1 Az arab országok iparosítása A gyógyszer- és
vegyipar felépítése.
2. A „gyógyszerészeti ipar" szakágának beiktatásá a gyógyszerészeti tantárgyak smába

3 Gyógyszerészeti ügyekkel foglalkozó hivatal
létesítése az .Arab Liga főtitkárnága mellett .Arab
gyógyszerész-egyes ület létrehozása kairói székhellyel
4. Arab gyógyszerkönyv szerkesztése.
5. A gyógyszerészeti szakkifejezések átültetése
arab n:yelvre
(Denlsche Apotheker-Zeitung 98, 7, 174 [1958.])
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