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HÁLÓZATFEJLESZTÉSI FELADATOK A VL GYÓGYSZERKÖNYV 
SZELLEMÉBEN 

DR KÜTTEL DEZSŐ ÉS SZ!GETVÁRY FERENC 

A hálózatfejlesztés eddig végzett munkája három 
korszakra osztható fel 

Az első korszak, amely a gyógyszertárak állami 
kezelésbe vételével kezdődik, tulajdonképpen a 
pótlások, foltozgatások ideje volt: a háború okozta 
károk kijavítására és a háborús időszak alatt be
következett technológiai lemaradás pótlására szo

-rítkozott Jellemzője ennek az időszaknak, hogy 
minimális anyagi fedezettel és tapasztalatok híján 
sokszor erőnket meghaladó mértékben kénysze
rültünk a korszerűsítéseket elvégezni 

A második korszak „tapasztalat nélküli új léte
sítmények" korszakának tekinthető, amelyben a 
szükségesség felismeréséből fakadóan már bizonyos 
mértékű központi irányítás is volt .. Erre a kor
szakra esik az első típusterv kiadása (1956) és az 
orvosi rendelővel kombinált gyógyszertár létesíté
sének ötlete 

A harmadik korszakban jelent meg - megfelelő 

tapasztalatok szernése, összegyűjtése és értékelése 
után - a második típusterv (1961) és a kisüzemi 
aszeptikus részleg körvonalazá;sa. A Gyógyszertár
tervezési Irányelveknek az Epítésügyi Miniszté
rium által történő elfogadása és kiadása fejezi be 
ezt a szakaszt 

Mai szemléletünk szerint az eddigi fejlődés 0sak a 
inindennapi munka során - követelőleg - fehnerülő 
kérdések megoldásá1a szorít,kozott, ahelyett hogy a 
szervezéstudomány szabta volna meg a hálózatfejlesztés 
irányát és kereteit .. Sajnos, ez a felismerés n1ég ma sen1 
általánosan elfogadott Egyesek azt is vitatják, hogy a 
hálózatfejlesztési munkához az egész gyógyszerészeti 
szakterület fejlődését résZletesen tanu.lmányozni kell 
Szerintünk ez a nézet tarthatatlan, mert a hálózatfej ~ 
lesztésnek kell biztosítania minden téren a lehetőséget 
a későbbi fejlődéshez, amire tárgyi is1neretek hiányában 
nincs nlód 

A következőkben csak a harmadik korszak ered
ményeivel és hiányosságaival kívánunk foglalkozni. 

A negyedik korszak napjainkban vette kezdetét 
Ugyanis a VT Gykv életbelépésével és általában a 
korszerűnek mondható gyógyszer technológiai szem
lélet elterjedésével új követelmények jelentkeznek: 
kolloidikai, fizikai-kén1iai, mikrobiológiai, fa11na
kológiai szempontok kerülnek egyre jobban elő
térbe a gyógyszerkészítésben Ezt a tényt körül
tekintően figyelembe kell vennünk a hálózatfej
lesztésben, mindez ugyanis nagymértékben hat a 
n1ii1dennapi inunkára Az új szen1pontok megvaló
sulásához és a további fejlődéshez szük:séges összes 
feltételt a hálózatfejlesztési munkával, a gyógy
szer tári munka megfelelő szintjét pedig létszám-
1ni1lln1un1-normákkal kell biztosítani Csupán azo
kat a kérdéseket kívánjuk kiragadni, amelyek meg
haladják a lnásodik típuste1 v- és az építési irá1ry
elvek adta lehetőségeket Célunk nem az idézett 
tenek kritikai értékelése, mégis erre építjük fel 
dolgozatunkat, hiszen a.z en11ítettek 1ninii11ális n1eg-

változtatása már objektív alapot szolgáltat a leg
újabb követelmények megvalósításához 

Elsősorban hely-, helyesebben munkahelyigények me-" 
rülnek fel, mert röv~1;tJ·@>b olyan fE:lsze1·elésnek és 
kisgépeknek kell a gyógyszertárba kerülniük, melyBknek 
helyigényes az alkalmazása Tapasztalatunk szerint az. 
új munkaeszközök használata cSak akkor biztos, ha az. 
használatra készen a munka.asztalon van és nem a szek-
1ényben áll„ Mindez a munkaasztal-felület jelentős nö-. 
vekedését igényli a laboratóriumban,. s ennek költsége 
csak a gyógyszerellátás minőségének Javulásában térül 
vissza. (Eppen azért, mert a fejlesztés nem jelent anyagi 
előnyt, célszerű volna a munkaeszkÖZÖkből, felszerelési 
tárgyakból kötelező minimumnormátelőírni !) 

A VI Magyar Gyógyszerkönyv és a fejlődés igé
nyei - amelyek a gyógyszertár nagyságától jófor
mán függetlenek - az alábbiak: 

A kötelező tájékoztató gyorsvizsgálatokhoz és a 
belső ellenőrzéshez megfelelő munkahely szükséges,. 
Ez tartalmazza kézreállóan az összes szükséges 
kémszert a vizsgálatokhoz szükséges eszközökkel 
együtt, de legyen helye itt még az analitikai mér
legnek és a mikroszkópnak is A már eddig is elő
írt szabványos vegyi fülkét, amely nélkülözhetet
len a korszerű gyógyszervizsgálathoz, szintén a kö
zelben kell elhelyezni. 

A technológiai fejlődés már több kisgép haszná„ 
latát teszi nélkülözhetetlenné. A kisgépek száma 
- reméljük rövid időn belül - tovább fog növe
kedni. Ennek érdekében állandó helyet kell bizto
sítanunk a.z officinában: az elektromos gyorsmér-· 
legnek és az asszisztens n1unkahelyén az infravöröa 
lámpának A laboratóriumban állandó, lehetőleg 
besüllyesztett helye legyen a Berkei- és tizedes 
mérlegnek; és itt kér helyet a később részletesen 
tárgyalandó aszeptikus manipulátor, illetve az „el
különített munkahely" is. Kisebb gyógyszertárak
ban a desztillálókészülék az ioncserélő berendezés
sel együtt kerülhet a laboratóriumba, nagyobb 
gyógyszertárakban azonban célszerű ezek számára. 
külön helyiséget biztosítani További laborató
riumi helyigénnyel jár a fejlődés távolabbi perspek 
tívájában a laborató1iu1nba kerülő 11á101nhenger
mű, tubusoló-letöltő gép, univerzális keverő-, da·· 
ráló-, szitálógép stb. beállitása 

A Semmelweis-emlékév célkitűzése: az iatmgén 
fertőzések elleni küzdelem hozta az érdeklődés hom
lokterébe a gyógyszertári és a gyógyszerkészítési 
higiéniát, ainelyTe az eddigi lnunka során még nen1 
for<litottunk kellő figyelmet. Ennek a felismerés-
11ek lett a következ1nénye, 11ogyintenzívebbe11 szor
galmazzuk az elkülönített váróhelyiség, illetve az 
elkülönített gyógyszerkészítő létesítését, továbbá 
azt a kö·vetehné11yt, 11ogy a labo1ató1iun1 is 111e11te-· 
süljö11 n1inden nen1 odavaló, a légteret sze11nyező 
munkafolyamattól: mosogatás, ládabontás stb. 
Ezé1 t Ya11 szükség külön n1osogatóhel:yiségre, ahol 
há1on1111edencés, fűlyó hideg-1nelegvizes n1osogató 
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szükséges, a mosogató egyik medencéjében a.z üveg
fertőtlenítés céljára kiemelhető műanyag betéttel 
A mosogatóhelyiségbe kerül a félautomata üveg
szárító Az üvegeket, eszközöket ebben a helyiség
ben is - hasonlóan a gyógyszerkészítő helyiségek
hez .- lefedve, a szedimentációs mikroorganizmus
szennyeződés veszélyének elkerülésére zárt szek
rényben kell elhelyezni 

Okvetlenül biztosítanunk kell hideg-melegvizes 
zuhanyozót, a gyógyszerkészítő helyiségekben pe
dig hideg-melegv:izes kézmosási és fertőtlenítési le
hetőséget. Ugyancsak higiéniai megfontoláshól 
szükséges az összes helyiséghe zárt, Jáhpedálos sze
métgyűjtő elhelyezése 

A korszerű gyógyszertárolás követelményei el
engedhetetlenül szükségessé teszik a megszokott 
raktári állványedényzet megszüntetését A Gyógy
szerkönyv az alapanyagok és galenusi készítmé
nyek ellenőrzését, illetve megújítását írja elő 1-5 
év után A származás időpontjának biztos ismerete 
az eredeti csomagolásban történő raktározást teszi 
szükségessé, tehát a magisztrális anyagok részére 
is - esztétikai és higiéniai szempontból - csak a 
szekrényes tárolás jöhet számításba 

A gyógyszer-különlegességek raktárában a gyógy
szerkészlet kezelhetőségét (gyártási szám szerinti 
elrakás, lejárati idő figyelemhen tartása, esetleges 
forgalomból kivonások) biztosítanunk kell Ezért 
célszerű 30-50% szekrényférőhely-folesleggel szá
molnunk a tervezéskor, természetszerűleg évi 5-10 
százalék volumennövekedés figyelembevételén fe
lül A városi gyógyszertárakban is bevált a külön e 
célra létesített robbanószer-raktár építése (melyet 
vidéken célszerűen esetleg együtt építtethetünk a 
szeméttárolóval) 

A gyógyszertároláshoz tartozik a gyógyszennoz
gatás korszerűsítésének biztosítása, ainit az átve
vőhelyiségből az egyes raktárakba történő áruszál
lítás megkönnyítésére tolókocsik beállításával old
hatunk meg Ennek érdekében szükséges, hogy a 
közlekedők és raktárak ajtajai küszöb nélkül ké
szüljenek 

A fül:yamatos önképzés, a gyógyszertárban fülyó, 
egyBtemi hallgatókat és állan1vi:zsgásokat oktató rnunka, 
a dolgozók továbbképzése és a színvonalas orvostájé
koztatá.s közös követelménye a bizonyos mé1 tékig rep
rezentatív, de a felso1'olt munkák délját ellátó megf8lelő 
méretű irodahelyiség (Kisebb gyógysze1 tárakban össze
vontan iroda-ügyeletes szoba is megfelel) 

Fontos, hogy megfelelő szervezéssel lehetőséget 
adjunk még a nagyobb gyógyszertárakban is az 
egészségügyi felvilágosító munka végzésére Cél
szerű tehát - különösen nagyobb gyógyszertárak
ban - a többi kiadó munkafolyamattól elkülöní
teni a kézi eladást, sőt bizonyos forgalom felett a 
n1agisztrális készítn1ények és gyógyszerkülönleges
ségek expedícióját is különválasztani. (Ez az intéz
kedés egyúttal fokozza a gyógyszer-kiszolgálás 
té;' edésmentességét is ) 

A nlunka szervezése és ellenőrzése érdekében cél
szerű a kjsebb gyógyszertárakban az asszisztensi 
lnunkahelyeket a gyógyszerészi n1u1ikahelyek kö
zelében látótávolban elhelyezni, de ;;unatkozik ez 
a i1agyobb gyógyszertára.k offi.cü1ái1a., illetve.gyógy
sze1készítőire és alaborató1iurnokrais. Jó n1egoldás 

a taksáló asszisztensi diszpécserszolgálat, mert így 
a másik személy által végzett kiadással párhuzamos 
retaksálás egyúttal kellő idejű belső ellenőrzést is 
jelent Nagyobb gyógyszertárakban - szükség 
esetén - alkalmazhatunk mozgó gyógyszerész-el
lenőrt is 

Fentiekben összefüglaltuk az egyes, figyelen1be aján· 
lott szempontokat, következőkben a n.'lá.sodik típuster
'\ et és a Tervezési Irányelveket. bháljuk és egyben meg
oldást javasolurik 

Az említett építési normákban a laboratórium 
mérete kicsi; a legkisebb gyógyszertárakban is 
szükség van 25 m "=es~-alapterületre.. A nagyobb 
gyógyszertárakban a laboratórium mérete bizonyos 
mértékig csökkenthető, ha a laboratórium kevésbé 
helyigényes galenusi részét bevisszük a gyógyszer
készítő helyiségbe. Ez a megoldás reális, ugyanis a 
For1nulae Normales és a receptúrai előkészítő 
1nunka csak inéreteiben különbözik a vénykészí
téstől A Formulae Normales készítményeinek a 
galenusi laboratóriun1ban való előállíttatása ez
után sem lehet elsődleges cél, ezért a gyógyszertár
ban munkahelyigény jelentkezik. (Az előre elkészí
tés munkálatainak bevitele a gyógyszerkészítő he
lyiségbe újabb indok a külön váróhelyiséggel és. 
gyógyszerkészítővel rendelkező gyógyszertár léte-. 
sítése mellett) Az aszeptikus manipulátor, illetve 
az ,,elkülönített munkahely'' higiéniai Szempontok-. 
bólis csak laboratóriumban elhelyezve képzelhető el 

A gyógyszer átvétel és a mosogatás nem történhet egy 
helyiségben a ládabontáskor keletkező por, a osoma.·· 
golófo1gács szennyezettsége miatt. A tiszta edényt ebben 
a helyiségben kell megszá.rítani. A kitiszt.ított edényzet 
szennyeződését a gyógyszer átvétele, ki- és becsomago., 
lása során mindenképpen el kell ke1 ülni. 

Az aszeptikus, illetve „elkülönített munkahely" 
létesítése, vagy az ilyen irányú munkálatok lehe
tőségének megteremtése elsőrendű feladat Kis 
gyógyszertárban (egy, legfeljebb két gyógyszerész
szel) az aszeptikus munka manipulátorban oldandó. 
meg az Országos Gyógyszerészeti Intézetben szer
kesztett, vagy a Nádlerné-féle manipulátonal, 
esetleg a vegyi fülkéből átalakítható aszeptikus 
fülke segítségével A manipulátor célszerűen csak a 
laboratóriumban helyezhető el, mégpedig áJlandó 
helyen Mindenképp a manipulátor közelében kell 
elhelyeznünk a kiszolgáló közműveket, az autoklá
vot és az elektron1os szá.rítószekrényt. Az aszepti
kus inanipulátor favázas szerkezettel is n1egold
ható Célszerű, ha a rézsútos fedőlap a kerettel 
együtt felhajtható, csak az elejére kell plexiből elő
lapot készíteni a benyúló karmantyúkkaL A közép-, 
és nagy gyógyszertár nagyobb volumenű aszepti
kus n1unkaigénye csak külö11 kisüze1ni aszeptikus. 
részlegben oldható meg. A helyiségeket lényegében 
a fennálló rendelkezések, illetve a tervezési irány
elvek n1éretezése szerint építjük. Célszerű, ha az 
aszeptikus részleg egyes helyiségei között 1 m ma. 
gasságon felül az elválasztást fémvázas üvegfalak
kal valósítjuk meg Ez biztosítja a gyógyszerész el. 
lenőrző tevékenységét az összes helyiségben vég
zett 111unkafolya1natokia: tiszta1nosogatás, desztil
lálás, öblítés, szűrés, letöltés stb Az átadónyílások 
és az ajtó fölé ger1nicidcsöveket célszerű elhelyez11.i. 
Az általuk létesített .ultraibolya „függöny" a le-_ 

'i 
' 
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vegő áramlása következtében besodródó mikroor
ganizmusokat megöli Az aszeptikus részleg labo-

- r?itóriumában is szükséges a manipulátor a szedi
mentációs milq_9organizmus-szenn.yezés kivédésére„ 
Ezen a manipulátcnon előlapot és benyúlókat nem 
kell alkalmaznunk, mert a helyiséget és a manipu
látort már a munka megkezdése előtt be kell sugá
rozni 

Az aszeptikus munka alapvető foltétele a friss 
desztillált víz, ez azonban csak állandóan üzen1el
tethető, kis teljesítményű desztillálókészülékkel 
biztosítható. Alkalmas pL a jelenleg beszerezhető 
1,5 liter/óra teljesítményű Simax üvegdesztilláló 
készülék a Pharmadest-ioncserélővel; vagy a Ker
bolt-féle készülék, ha kivitelezése megoldódik Ki
sebb gyógyszertárak sterilezési igényét kielégíti az 
új, S literes „Alukláv" (autoklávvá alakitott kukta
fazék), de már a külön aszeptikus részleggel ren
delkező patikákban nélkülözhetetlen a legalább 
28 cn1 1nagas, 25 cm belső, át1nérőjű receptúrai 
autokláv, amelybe 1 db ! literes vagy 2 db r/2 lite
res üveg fér bele. A felszerelések és alapanyagok 
sterilezéséhez 30-50 cm átmérőjű, 200°-ig beál
lítható elektromos szárítószekrény szükséges min
den gyógyszer tárba 

„Elkülönített munkahely" létesítése a legkisebb 
gyógyszertárban is megoldandó (s~emcseppek ké
szítéséhez a Gyógyszerkönyv előírja). Szerintünk 
az „elkülönített munkahely" alapfeltétele az, hogy 
az officina légterétől - a1nely mikroorganizn1usok
kal 1naximálisan szennyezett - teljesen kívül es
sék, ezért célszerűen a laborató1iu1nba.11_ n,Ja,kftha.tó 
ki .. Tökéletesen megfelel erre a célra az előbb leírt 
aszeptikus 1nanipulátor, amely a n1ikoorganiz1nu
sok szedimentációs szennyezése ellen védett „El
különített munkahely" -ként való alkalmazásakor 
a benyúló n1a.ndzsetták használata és az ultra
ibolya besugárzás felesleges, mert fükozott tisztán
tartása és időszakonkénti fertőtlenitése biztosítja 
már a Gyógyszerkönyv által megkívánt feltétele
ket. A nagyobb gyógyszertárakban létesített aszep
tikus laborrészleg hasonlóan alkalmazható „elkü
lönített munkahely" -ként besugárzáB nélkül 

Anélkül, hogy igényt tartanánk a tökéletes jelzől'e, 
n'legpróbáltuk összefoglalni a további fejlesztés lehető
ségét biztosító hasznos területnövelési igényt. Ugyanis 
az új gazdaságiiányítási rendszerben rninden vonalon 
fokozottan előtérbe k0rül a gazdaságosság kérdése Leg
jobb n'leggyőződésünk szerint a rendelkezésünkre álló 
anyagi lehetőségeket akkor használjuk fCl ésszerlien, ha 
esetleg rninimálisan nagyobb költséggel kevesebb, de a 
beépítettség szempontjából igény_esebb, n1egnövelt alap
te1 ületű beruházást eszközlünk. Igy 1:Jlke1 üljük, hogy az 
új, látszólag, takarékosan megépített létesítmény elké
szülte után hamarosan már szűknek bizonyuljon. Jól 
tudjuk, hogy a „kinőtt" létesítményen má} sem a szak
é1telem, sem a jóakarat nem tud segíteni. Epp a további 
fejlődés lehetőségét kívántuk biztosítani a javasolt te
rület.növeléssel, illetve az általunk lényegesnek tartott 
szempontok összefoglalásával Megfontolandónak tart
juk, nf!m lenne-e helyes emiatt az építési irányelveket 
köt0lező ininin1umként előírni, amely8k kellő indokkal 
alapterületileg túlléphet.ők. 

A gyakran tapasztalható konzervativizmus el
leni harcot jelenti a VI Magyar Gyógyszerkönyv 

igényeire való áttérés. Tapasztalatunk, hogy kevés 
helyen használtak még vegyi fülkét vagy új gépet 
addig, amíg a kollégák külső okokból ebbe bele 
nem kényszerültek vagy az ellenőrzések, vagy pe
dig a Gyógyszerkönyv előírásai következtében Bí
zunk benne, hogy a sokrétű és a sokak által oly 
nagy kedvvel végzett hálózatfejlesztési munka nem 
hiábavaló, továbbá, hogy a VI. Magyar Gyógy
szerkönyv életbelépése katalizáló hatású a gyógy
szertári 1nunka színvonalának emelésére. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Szerzők az eddigígy6gyszertári hálózatfejlesz
tési munkát tanulmányozva megállapítják, hogy a 
hálózatfejlesztést a szervezéstudománynak kellene 
ü: ányí tani a 

A VL Magyar Gyógyszerkönyv és a technológia 
fojlődése a mindennapi gyógyszertári munkában 
újabb szempontok figyelembevételét követeli. 

Előtér be kerül az aszeptikus munka, egyes mun
kafolyamatok gépesítése, a gyógyszertári higiénia 
és a színvonalasabb gyógyszervizsgálat, belső el
lenőrzés Ennek érdekében növelni javasolják a 
Tervezési Irányelvekben biztosított beépíthető 
hasznos alapterületet, ami egyúttal a későbbi fejlő
dés lehetőségét is biztosítja 

,[l-p )]; l{ IO I I e JT 11 <f> C H f e I B a pH: 3ai'Jaqu 
pa3eumuR an1ne11,r1oü cemu 6 Oy.xe Wecmozo J13iJanua BeH
zepcKoü <PapMaKoneiL 

J.13yqa51 pa6orhr rrpose,IleHH&~e no pasBHIHIO arrieti:HoH 
cer11 .ri;o CHX nop as·ropbl YCTaHaBJIHB3lOT t.ITO pa3BHTHC arr
relJ:HOtÍ ceTH HeOÓXOAHMO ÓbIJIO ÓbI YnpaBJUifh H3YKOH 06 
üpl '3HI133l(HH. 

VI. a5I BettrepcKa.H <DapMaKoneH 11 pasBHTHe 1exHo
nor11H I peÓYHJT yqHTbIBaHHe HOBhIX rrpHHU}1ITOB B C>Ke 
)1.HCBHoii anreqHotí: pa6ore. 

Ha nepe)l.HHH nnaH BhIXO.UJir acen111qecKa.H pa6ora Me
xaHtta11ponatt11e HCKOTOpb1x npoueccon pa601&1, 111r11eHa 
anreK I1 6onee BbICOK11i1 YpOBCHb KOHTPOJ151 1(3l!CCJBa JIC· 
KapCTBCHHbTX rrperraparon, BHY'IpCHHero KOHTpOíI~ 

B HHTepecax OCYll.íCC1BJICHl15f BblWCYK333HHbIX, OHH 
rrpe}l.rraraIOI' YBCJH1llCHHe BMOHTHpOB3HHOi1 none3HOi1 ITíIO· 
ll.í3)lH, l!TO O~HonpeMeHHO o6ecrreqHB3CT H B03MO)f{HOC'l'b 

,QaJILHeHwero pa3BH r115r 

Di. D„ K üt te 1 - F Sz i g 8 tv á i y : Probleme 
der TT'eiterentwicklung de8 Apothekennetze.s im. Geist des 
V.I. Unga1i.schen A1zneibuche'? 

Nach tlinor Prüfung der Entv.,icklung <les Apotheken·· 
netzes sind die \.T erfasser der Ansicht, dass diese Tiitig
keit de1 01ga.nisations\vissenschaft unterstellt \verden 
sollte 

Das Inkrafttreten <les \TI. Unga1ischen Arzneibuches 
und die Ent\vicklung de1 Technologie e1fCndern irn all
tfiglichen Apothekenbetrieb die Bcrücksichtigung neue„ 
rer und n1:Juere1 Aspektt.' ])ie aseptische Arbeit, die 
Auton'latisierung der einzelnen Arbeitsvorgi:inge rücken 
in <len Vordergrund und glcichzeitig 'vird auch der Apo
theken-Hygiene, de1 hochquali:fizierten A1zneimittel
prüfung und de1 inneren ICont.rolle ve1stii1ktcs Augen· 
me1k gev.:idmet 

Aufg1und dieser TtJndenzen v.1iid v-orgesehlagen die 
nützliche (}rundfifiche bei den Neu- und Un'lbautcn 
dcrart. zu vergrössern, dass dies8 der künftigen Ent
v.·ioklungsmöglie:J1keiten entspree:,hen kann 

(Vas megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 
Szombathely, Savaria u 11 ) 

Érkezett: 1968. l. 19 


