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d1 Z o 1tán (~yürgy is~ aki szintén sok segítsége.t
11yujtott lapunknak
:'.\'Iielőtt szán1aflásunkat lezá1nánk, n1ég ( g}·
Hzomo1 ú köte1c.sségünknck kell eleget tennünk
1'Icgen1lékezni a11 ól a veszteségről, i11ely a magyal
g-yógysze1észi életet sUjtotta S eh u 1 e k Elemér
professzor elhunytával, akinek tá\:-ozásá.\ al lapunk
is szegén:vebh lett egy nagy látókörű, bölcs tanácsadó\' al. Buzdító, bí1áló szavainak en1lékét n1,egő1jzzük és lapunk 11} i]\ ánosságát to,,ább1 a is
lg\ekszünk 111inél ha.tái:osal)ban annak e]Gscgítéhog:v a magyar gyóg)sze1ész
::;é1'C felhaAználni,
hi' atásának öntudatos mű·velője, a szó legszo1 osabb értein1ébcn a g,:óg:rszerek szakértője leg3rcn
A szei k"'ztő bizottBá!J

jdőt igén}· el; ez szokott a köz]en1éD)ek elhüzódásának egyik: oka len11i __.\ n1císilt az, hog,v cikka.nyagunkat úgy igyekszünk összeállíta11i, heg.'
szán1aink változatosaJc leg:· cnek. Két eg: n1ást
követő szá1nban 11en1 célszerü azo11os vag\ liaE:onló
té1nájú to-vábbképző cikket közölnünk,- hacsak_ a
két szcrz6 előre nem úg:v Íl ta n1eg cikkét, hog) az:
egvil1:: a mási1~: folj-itatásaként közölhtttí. Ez azonban rjtka eset, éf) jJ~ye11ko1 az eg-\:ik };;:öz]c111ényt
kénytelenek ·vag:yu11k néhán:y hónapi a elfektetni
Sajnálatos Yesztcségünk Y olt Szék e 1 y .Jenő
elhalálozása, aki a szerke~zJő bi1.ott~:ág-nak baJálájg
aktív tagja ';olt, és készt::éggr:l bocsátotta 1endclkezésünkre hosszú szerkesztői 111unkás~ágúnak p:azdag tapasztalatait Ebben az időszakban hunyt el

HIGIÉNÉS FELADATOK A GYÓGYSZERÉSZET FEJLESZTÉSÉBEN]
DR VITÉZ ISTFÍN

Ht-1 higién_éről beszélün1{, akho1 <~l,\-an fügalom-

hö1t éJintünk, a1ncly alap\'et(íen gazda~é.gi fundan1entu1nra építi az cln1életi, kísé11cti és g}'ako1lati
isn1e1etek által kifejlesztett, és egs-egy korszakra
nézve 1ncghatá1ozott, optin1á1is küzcgészHégtani
F o -do !
éH közegéf';zségüg,yi követehnénvckc.t
,József 111eghatá1ozása, szerint a higiéne clz a tudo111ánv, an1cly kutatja, hogy iniképpen lehet n1egisn1e1 ni az eg\'BS e1nbc1 és az egész népesség egészségének okát, tov áhbá kutatjc-1 azokat az erőket,
arnolvek az cg~es e111be11·e és a 11épesr:;ég1c clőn~vö
sen hatnak. \Tégül kutatja-, hogv az, an1i az cnJ be1 re
el6ny ös, hog,-y-an tcrjcszthet6 ki az egész tá1sadalo1n1a. és an1i hát1ányos, hog\an ke1ülh0tő el
"
vagy szüntethető 111eg Az 01osz higiéne eg}'ik HH)gala.pí.tójc1: E 1 j szn1 a Jl a higiénét így definiálta : a higiénc lnegvizsgálja. a te1111észet n1inden jelenségét,- an1ely hatást
fejt ki az en1be11e_. továbbá \.JzsgáJia annak a
1neste1 ségesen te1en1tett helyzetnek a befolvását,
an1el\' ben az e111be1 szociális kö1üln1én\ ei kö\· etkeztében él. Végül kutatja a.zokat az eszközöket,
an1elyekkel a természet és társa.dal(HTI ié-széról az
en1b~1i szervezetet ért ked\·Czőtlen hatások eny,
híthetők
Pa ,,-1 o y a nc1\"iz111us alapján úgy é-rtcln1ezi a
higiénét, hog:.-:- a.z a.z en1hc1i szer"\·ezet é-s a külvilág cg:yn1ásra. hatásának szabá1:y~ze1 üségeit tanul1nányozza. Fe]d(I íti azokat az összefüggéseket,
c1melyek n1eghatározott tá.rsad.2lmi-gazdasá gi alakulat és annak kereteü1 belül élő en1 be1 ck cgészFÉ'gi
állapota között fennállanak I]\·en érte]en1ben a.
higiéne rendezi a.z e111htA hel_~-zetét a külsó kö1n\e1 A. "?llag\H) c-óg,\·871.:l~:R.U-·ti Té1Rastíg Sen1n1elucis&Jldékülésén 19G5. szt-:ptc1nbc1 2·±··én elhangzott t-1lóadás

zetben éH \'édi ~tnnak vü::1zontagságaitól ]{endezi
továbbá az egyes szen1élyek helyzetét a tá1sa.dalo1nba11, a tc1111elésbe11 a,z egészséges lét- és rnunka' iszouvok n1egte1cmtése érdekében
_'.\Tai 1negf-ógahnazásban összes{üítve~ a higié11c
célja, hogy tát ol ta1 tsa az eniberi szervezettől a
kóroki tényezőket. Ez rendkívül bonyolult feladat,
1ncrt cgv felől n1inden esetbe11 a külső tényezők
Lolleldh· !tcdásrhól van szú és ezek elen1zése szül{_séges <L kell() intézkedése}{_ megtét<?lére, \-· agyiH a
]Jjgiénés no1n1ák kialakítására )fásfclől pedig
azéTt 1Jol1\ olult, me1 t nem az egves szervckrC
i1 ánJ, uló, izolált hatást, hancrn az egé8z '3Zer1 ezetct
P1t l.01n7Jle'J:-hatrÍ8okat 7,ell 1 iz'3gálnia. A to,iábbl
nehézf-lég abból adódik, hogy· sokszor olyan enyl1e
hatásokat kell tanuln1ányoznia, a111e]yel{ az egyes
pil1a.natokJ1an nen1 n1é1hctők, csak a hosszan ta.rtó,
h:un1ulálódó károsító hatás állapítható ineg _Másko1 rncg nen1 csak: eg}'·-, hanen1 többféle en.yhe,
küs;i;öbérték alatti olyan hatásoktól }{ellene n1eg·\ é.<le11i a. sze1,,czctet, arncl\ek összetevődnek és a
szine1gizn1us alapján fókoz~ttan 'károsítóak JV1in(lczekhez tá.1sul még, hogy a fizikai és szociáli8
köill)· ozcthől szárn1azó exogén á1 taln1akon kívül
n1indig fig\'clen1be kell \enni a belső kó1oktani,
endogén tényezőket is, a111elyck n1agában az em1Je1i
sze1 ,-czctben gy ökcreznek
Hag\ a kör1i:yczet kon111lcx hatását realizálhassuk, tudnunk kell, hog:v minden élő Hzervezet.
a.z en1beré is, funkcionálls egység, an1el:yen 1Jelüi
az eg·ycs részek működését neu.ráli8, neurohorn10náli.~, és ne1t1oltun1oráli'5 összercndezettség tartja
eg~ ·enslll,\ bctn, ~s minden részfunkció a nagyag3: velő kére,gállon1á1rvának integráló ellenőrzése alntt
áll Ezt r1e\·-ezzük kortiko1:i.S'zcerális integ'!ációrrak J
agv O'l (J.UnizáciÓnaJ..
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A szen ezet kapcsolat a '' küh ilággal az idcg1endsze1 en keresztül, különösen annak legfelső
szakaszán , a nag3;fé1tekéken~ azük kéregá1101ná-nvá11
ke1 esztül jön létre. Ennek a _kapcsolat nak a segítségével megy végbe a sze1 vezet alkal1nazk odása a.

10„ évfolyam 1. szám

tartoznak azok a feladatok, amehek nagy anyagi
befektetés eket J1em igényelne k, a másjk csoportba
pedig azokat a feladatok at eornljuk, amelyek csak
an};agi beruházás okkal oldhatók n1eg. Min,dlét
csoportba tartozó .feladatok 111egoldát::a- azonéan egykülvilág álland6an változó feltételeih ez
1lttal a gyógyszerészet lor.szer11&ftését szolgálja.
A higiéne feladata tehát az, hogy rendezze és
Az e]RŐ csoportba mindenekelőtt a h1:giénéseg:yensúly ban tartsa az embe1i szervezet és a. kül- 1nil1obiológ1ai 8:ze1nlélet kjaJakítás át és
fOkozását
világ közti viszonyt a lakáRban, a munkahel~-cn, a soroljuk Ez ann:,;ü·a lényegbe\ ágóan füntos,
hog!
szabad természet ben és a társadalo mban Ki kell enélkül tudatoRan és érteien1sze1 űe11
semmjJ-\e n
tehát alakítania mi11den viszo1ryla tban a Iegked~ bjgiénéR fejlesztés, inégba. 1nég oI_y nagyT an~;Rgi
\'ez6bb hjgiénés normákat A higiénés normákon lefCktetés á1 án valósíthat ó is n1eg, nem é1i el
jgazi
- kö1nvezet i vonatkozá sba11 - azokat a feltéte- réJ_ját, melt nen1 tudiák sem használni,
sem értéleket é1 ijük, an1cl~yek a szervezet számára ol:)„ an kelni Ezt az életből való d1 asztikus példával
v;Jálétfeltétel eket biztosítan ak, amelyek kizárják a gítom meg Új házban modern lakások
épültek
szervezet és a kb1 nyezet közti egyensúly --zavaroka t
A smba szépen kifestett, parkettás , a konyha
Ebből következőleg az egészségi á1talorn errnek az
n1i'.íkőpadlós, a. f81 1észl:en csempéve l borított
egyerrsúlyi helyzetnek a za/rara.
A beköltözö tt lakók a szobában mostak, és a szoMindezekből kitűnik, hogy a higiénc összefogla ló,
bában kifeszített köteleken szá1ítottá k a rnl1át
szintetizá ló szemléletű : az e1nbeJj élet minden A kom;háha n fát 1ágtak
Ihen körülmén yek
viszonyla tára és minden mozzanatá 1 a kiterjed, között a lakást 11tn1 a céljának
inegfele]ően 11aszamikor éJctr6J, cgészségr6 1, prevenciÓJ ÓJ van szó
11álták és ez nagyon g>·o1san n1rgrongá lódott. Eg_~
A hjgiéne a n1indenko ri általános kultúra és civi- másik, gyóg,-szcT tárbóI 'Fett példa: A g:-óg:vszer
lizáció integráns 1észe (egéHzségügyi kultúra és tá.rban fel ';an sze1eJve ún f!szeptikus
fülke
eivjlizáció ).
Időnként é1 h.czjk js olyan recept, an1eJyen ol:yan
Fejlettség e a legszmosa bb kapcsolat ban van g~-ógs·szert írtak f8J, a111c]yet aszeptikus an
keJJenc
azzaJ a társadalm i és gazdasági sze1kezett el, amely- elkészíten i A fülkét azonban nen1
hasznáJjáJ {
hez tartozik és egyú-ttal igen éizékeny n1utatója Csak po1fogóké nt szerepel Miért?
Va1ószfn-éí1fg
és k.ifi?jezője annak. EzéJt lén~: eges különbség van azé1 t, n1e1 t az RSzeptjku s munka technológ
iáját,
a fiilusi és városi cgészségü gvi kultúra, a. fejlett és annak jelentőségét nem isn101ik,
továbbá nen1
cJn1aradt országok és társadaln1 ak egészségüg } i realizálják azokat az áitaJn1aka t,
amcl~eket a
kultú1á:ja és civilizáció ja között. "LTgvanolyan nem aRzeptikuR készítési n1óddal
okoznak, ~i\z
szoros kapcsolat ban van inindazok kaJ a tudomá- aszeptiku s 111unka lén~·ege
ug:vanis csak fejlettebh
nyokkal, ame1~-eket fejlődéséhez igé·nybe \:esz, és n1ikrobiol ógiai sze1nlélett eJ yá]ik
világosan értegyütt fejlődik azokkal. Mindezek eg} üttcsen het{),;(. és é1 tékc1het6v é
tük1özjk an11ak a tá1srrdaln1i fű1n1ának a fejlett\TaJahog!' így 'ng~,unk a h.igiénés szen1JélettcJ
ségét, amelyből ezek kitermelődnek Tehát mind n1inden területen. Amfg ez nh1cR
meg, addjg hi1fia hjgiéne, mind a többi tudon1ány ág a társada]n1 i énés igén\ sincR lsn1ét csak példát
n1ondok
viszony·ok függvénye és n1indig a legszorosa bb A tegnapi f3.lusi ember nem ígén~-eJt
a házában
kapcsolat áll fenn köztük Az elsií magya1 higiéni- iü1d6szob át, ,-]zöbHtés cs \'! C.-t, bár a ffl]u egyes
kus, ],odor József utóda J.„icbeJ11 1an11 I.eó, házaiban 'oltak n1á1 il:,en berendezé
sek. A fejlett
a higiéne gyakorlat i 1negvaJós ításának Ién~-egét k11Jtú1ájü, n1ai \·árosi en1ber számára
ezeh: a· fe]nagyon találón úg_y jellemezte , hogy a higiéne
téte lek a n1ü1c1ennn }Ji é>letff-n ina elengedhc tet1eH
11énzké1dés. Ezzel hel~rescn Ján1utato tt arJa, hog}; higiénéR sziikRégle tcként jelentkezn ek. ]Vfié1t?
Mert
a hjgiéne a tá1sadalom n1indenko rj gazdaH3gi éH f(ijlettel)b a higiénés szen1lélete és ennek
n1egfc1est1 ukturá1is hel \; zeté11ek JnegfGlckíen v{tltozó
16en az igénve is
A gazdasági he]~vzet javu]ásá'i--a1 fejlődik, ios~zab
A higiéné:->-n1ikrobi0Iógiai szenilélet kialakítás a
hoslásával egyidejűleg ússzafejli ídik
p1in1é1 n1ódon olJafá<d feladat. Te1n1észc tcsen első
Igy tehát 'alóban gazdasági fündan1en tun11a Por ban nz egyefe1nen, n1ásodsor ban a gyógyRze1
épül a higiéne, mert a prin1itív-, v·egetatí,, élet- tci.1 ban a fiatal utánpótlá s tanítása
közben Irell
formán túl kezdődik a tc1 ülete, éppen azáltal, hogy kifejleszte ni azokban, akik iná1 előzetesen
az
céljá11ak n1egva.Jósítása. 1é1-·én kien1eli az en1bert Cf!Veten1i tanuJn1án: -:aik során
megszerez ték, \rag~yis
a. primitfv és kizárólag vegetatív életfórmáb 6l. az olrta.tó gyógyszeré.szelnek„ A higiénéne
k nincsen
~f:inthogy a higiénc n1h1t egészs0güg~i kultúra
eg\ctJen ol~ an féjezete sen·i, a1nel:v nélkülözn i
és civilizáC'jó, az áltaJánoR kuJtú1a rÉ~ze, n1E,g- tÚdná a n1jk1ohiol ógiát. Régen a g:yóg:;sze:J
"észsze1zése, ineg-yRlós ításn részben pénzt, részben ha] lga túknak a közcgészs égtant rrdkro
biológiai ismeisn1e1ctek et igén,:·el, a ko1nak megfelelő színvona- l etck nélkül kclJett tanulniok , ami
csaknen1 olyan
lára való kifejleszté se pedig rCndkí,- ül nehéz jellegű dolog, n1ü1tha valakjtarr a kénysze1í
tenének,
feladat.
hogv ÍJ jon mondatok at anélkül, hogy a betűket
Ha tehát n1ost ineg akarjuk kísé1·elni a felv-ázo- n1egtanul ta \-olna. }í~zt a fonák hel,:zetet 194 7-ben
lását annak, hog_y a gyóg: sze1 észet fejlesztésé ben Rike1ü]t i11egválto ztatni, a1nikor az akkori Karl{_öz1'.
mil:yen hjgiénés feladatok ,-árnak mcg0Jdás1 a, Bizottság 11-legé1 tésével ta]á]kozta n1, s
így ja.vaHinindenko r ezt a._szintéti kus sze1n]élet et kell iránv- latomra })e\'-eze:thettP.k a haHgn.t.ó~Rg tRnrf'.ndj~
bP
adó11a.k tekinteni Ilyen szempont sze1 int a ff.1- a 111ik1-obiológia. cín1íí tá1g~1 at. Csak a inikrobiol
óadatokat két csoportba sorolhatju k Az eg)ikhe giai isn1ercteh~ teszik ugyanis lehetővé,
l1ogy a

1966 január

GYÓGYSZERÉSZET

közegészségtant meg is értse, ne csak tanulja a
hallgatóság
An1int a bevezetésben en1lítetten1 a higiéne
végigkísér születésünktől halálunkig Az élet minden mozzanatára : egyéni és kollektív életünkre,
mu11ka.helvti11kre, otthonunkra, szórakozásunkra,
pihenésü11kre stb vonatkozik a higiéne és inindezekbe11 a viszonylatokban ·véd és ó·v ;mindenfajta
ártalomtól. A hangsúly azon v-an, hog)-T 'réd é.s óv
az árta!?nalctól, inegtanít arra, hog:y miképpen
védekezzünk azok ellen, vagy egyes esetekben
legalább ana, hogyan csökkenthetjük a szervezetet
érő károsító hatásokat
Ez a tudástöbblet azután kötelez. Kötelez ana,
hogy a gyógyszerész mint egészségügyi dolgozó,
nemcsak az általános kultúra, hanem a.z egészségügyi kultúra fák_lyavivője, az orvossal és állatorvossal karöltve továbbítsa, terjessze, fokozza a
környezetében élő en1berek számára az egészség·ügyi kultú1 át Mert ennél többet, ennél nagyobb
értéket senki nem adhat senkinek, mint azt az
ismeretet, hogy miként kBiülheti el az egészségi
ártalmakat, más szóval : miképpen lJrizheti meg
egészségét A higiénés-mikrobiológiai szemlélet
erre tanít meg. A gyóg~yszerésznek ezt a tanítást
kell alkalmaznia és továbbadnia. Ezért mondtam
a legfontosabb feladatnak e szemlélet kialakítását
és fokozását az egyetemi és a gyógyszertári oktatásban. Szeretném, ba az illetékesek ezt, mint
jövőbeli feladatot, előjegyeznék a gyógyszerésztársadalon1 számára és könyvelésükben a sürgős
tennivalók közt tartanák nyilván mái csak a.zért
is, me1t a n1egvalósítása pénzbe sem kerül.
A ha1madik lehetőség erre a célra önként kínálkozik az utóbbi években megszervezett továbbképzés ke1 etében
A higiénés-mikrobiológiai szemlélet kifojlesztése azért is elsőrendűen füntos feladat, mert
ebből a szemléletből fakad minden egyéb higiénés
feladat meglátása és megoldása is
A higiénés-mikrobiológiai szemlélet és tudás
fükozottan szükségessé válik a gyógyszerészeti
tevékenység egész területén Má1 rnost is, a nyilvános gyógyszertárakban, n1ég inkább a kórházi
gyógyszertá1 akban folyó mindennapi munka is
jelentős n1ennyiségű higiénés-n1ikrobiológiai tudást
kíván meg A kórházi gyógyszertárakban sok
helyen kialakítottak olyan részleget, ahol injekció
céljára steril oldatokat kell előállítani Ezt a
munkakört a jövőben bfrdteni fogják és ezzel egyidejűleg a gyógyszergyárakban, az injekciós üzemrészekben hasonló feladatokat kell ehégezniök a
gyógyszerészeknek„ Erre a munkakö11e ma n1ég
nincsenek kellőképpen felkészülve a gvógyszerészek, ezért megkésve, akkm pótolják és fokozzák
mikrobiológiai és hjgiénés ismereteiket, amikor
már meg is kell kezdeni'ök n1űködésüket ezeken a
területeken. Minthogy ezek az új feladatok a természetes fCjlődés törvénye értelmében már most
nag,y iramban jelentkeznek, éppen ezért sü1gős
szükségletté válik, hogy ezekre is jól felkészüljenek a jövő gyógyszerészei
Ugyanezen a területen egy következő feladat,
hogy a kórházi gyógyszert,árban, vag~y injekciós,
illetőleg transzfúziós oldatokat készítő iészlegben

5

a steril oldatokat felhasználás előtt meg kell vizsgálni sterilitásra . Ezt a munkatöbbletet a kórházi
laboratóriumok sem szívesen vállalják. Célszerűbb
is, hogy ezt a vizsgálatot az előállító részleg végezze„ Ezért erre az aránylag egyszerű, de nagy felelőséggel járó munkára is fel kell készülni idejében .
Vidéki kórház részéről máris jelentkezett ilyen
kezdeményezés. Ugyanitt a sterilező készülékek
ellenőrzése is új feladat
A higiénés szemlélet kialakítása nem követel
nagy anyagi bcrnházást, de annál több tanulást.
A gyakmlati alkalmazása azonban már mindenképpen pénzbe kerül, mégha nem is sokba. A hlgiéne kezdete ugyanis a 1neleq víz és szappan„ Ezek
nélkül még a minimális egészségvédelem sem képzelhető el. A meleg víznek és a szappannak azonban az ésszerű és a céljának megfelelő használata
már higiénés szemléletet igényel Mert nem az a
lényeges, hogy naponta 10-szer, vagy 20-szor
mossunk kezet, hanen1 mindannyiszo1, ahányszo1
e11e szükség van, vagyis mindannyiszor, ahányszor
étkezünk, vagy a gyógyszertári munka során
kézzel kell érintenünk valamely gyógysze1 alkatrészét, és természetesen mindig a Y\TC használata
után.
Ezek a minimális követelmények szükségessé
teszik, hogy minden gyógyszertárban állanóan
Jegyen folyó rnelegviz, szappan, körömkefe és tiszta
kéztörlő.. E követelményeknek a technikai feltételei
már adva vannak. Hőenergia-fűrrásként minden
községben van elektromosság és szállítható gáz is .
S ha ezekhez hozzávesszük még a dolgozók munka
utáni zuhanyozási lehetőségét, akkor a személyes
tisztálkodás korszerű feltételét biztosítottuk
Ezen a területen még egy tenni való van, mégpedig
az, hogy szükség esetén lehetőséget kell adnunk
kézfertőtlenítésre is. Aszeptikus munka esetén ez
különben is kötelező, de ugyanúgy szükség lehet rá
egyéb alkalmakkor is. Erre a célra 80%-os etanol
vagy izopropanol, 0,5%-os Sterogenol, 0,5% hexa,
klorofén-tartalmú izopropanolos vagy szappanos
oldat stb. megfelelő.
E nézőpont alapján felvetődik a baktériumgaz"
daság kérdése is, amely mellett nem mehetünk
el szó nélkül. A mai előadássorozatban bemutatott
vizsgálati e1ed1nények ugyanis arra hívják fel a
figyelmet, hogy nem lehet a baktériumgazdaság
következtében létrejövő kontakt fertőzést kizárni.
Ezért a jövőben célsze1ű volna a gyógyszertári
dolgozókat is ellenőrizni eDter ális baktériu;mgazdaság szempontjából, mert hiszen a kézzel érintett
gyógyszer, illetőleg gyógyszeralkatrész útján megvan a lehetőség a fertőzés továbbítására, éppen
úgy, mint pl. az élelmiszeiipa1 ban. A különbség
csak annyi, hogy ·az élelmiszerek nagyobb részét
megfőzik, ·vagy megsütik, a gyógyszereket azonban nem
A kulturált életmód minimális követelménye a
gyógyszertáli épületen belül, szintúgy a gyógyszerészlakásban elhelyezett vízöblítéses W.C Ennek
feltétele vagy a központi vízellátás (vízvezeték),
vagy a hely-ileg kialakított, ún„ házi vízvezeték,
amely különálló kútból szerzi a vízszükségletét.
A házi szen-ny'vÍz eltá'colítá.sa., beleé1 tve az ürüléke:fi
is, ahol központi szennyvízcsa.torna-·rendszer nincS:,
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ott rnegfolelően megépített emésztőgödör-rend
szerrel, vagy egyéb korszerű módon lehetséges.
Minthogy villanyáram már minden községben
van, higiénés igényeink elérhetik az optimumot
a világítá.s teré11 is. Ezért a gyógyTszertárak munkahelyein legalább 500-1000 lux fényerősséget
gényelünk, hogy ne legyen a szemre nézve fárasztó
a minuciózus munka sem
A primér személyi szükségletek kielégítését
szolgálják a megfelelő mennyiségű védőmhával,
köpennyel, aszeptikus munkakörben ezenkívül .sapkával, illetőleg fejkendővel való ellátottság. A tisztaságnak nemcsak a látszatát kell előidézni,
hanem meg kell valósítani a szó igazi, higiénés
értelemben vett lényegét. Ezt pedig másként nem
lehet elérni, csak ha mindezeket a feltételeket biztosítjuk
Ami magát a gyógysze>tár épületét és berendezé.1ét
illeti, annak kor szerűnek kell lennie„ A korszer űsé
get a szó valódi jelentésében kell értelmezni Ez
azt jelenti, hogy mindazokat az építési normákat,
eszközöket stb., amelyek az adott gazdaságitársadalmi rendszer idején a technikai és tudományos fejlettség alapján az egészség védelme céljából szóba jöhetnek, igénybe is kell venni . Ha
nem ez történik, máris eln1aradottakká -válnak a
gyógyszertárak Természetesen ezek a követelmények nem valósíthatók meg egyik napról a
másikra, csal{ fükozatosan. De ar1a kell törekedni,
hogy a fejlődés állandósuljon Az állandó fejlődés
folyamán ki keJl alakítani azt a gyógyszertári
fOrmát, amely - mint munkahely - a speciális
munka szakmai és higiénés követelményeinek
teljesen megfelel
Munkahigiéne szempontjából igen jelentős fejlődést jelentett a gyógyszertárban az ülőmnnka
bevezetése„ E szociális vonás álta.l nem csorbult a
gyógyszertár tekintélye, nem csökkent, sőt növekedett a munka intenzitása, anélkül azonban,
hogy a dolgozó személy többet fáradt volna és
több energiát veszített volna. Egyidejűleg: megvan az az előn:ye, hogy megszűnt az egész napos
állómunka, amely a lábakat nagymértékben
igénybe vette, és ez az állapot nagvon sok esetben,
mint foglalkozási ártalom, különböző kóros formában jelentkezett
A munkahigiéne azt tanítja, hogy a mnnkahely,
a munkaeszközök célszerű kialakításával csökkenthetjük a munka nagyságát és az elfáradást. Az
ülőmunka esetén az asztal magassága és a változtatható székmagasság kényelmes testhelyzetet
biztosít, ezért könnyebbé válik a figyelem koncentrálása és kisebb fáradtsággal jár a dolgozás.
A munkahely felszerelési tárgyainak, eszközeinek
a legcélszerűbb elhelyezése szh1tén csökkenti a
fáradtságot a felesleges mozgások megszüntetésével Ez az elméleti alapja pl a körforgó szekrények
be·vezetésének
További szempont, hogy a munkában lehetőleg
mindkét kéz egyformán vegyen részt, mert így a
terhelés egyenletesebb
A különféle munkában a munkarnozgások optimális formáit kell megválasztani és célszer.űen kialakítani nemcsak a fizikai, hanem a kvalifikált
és szellemileg irányított 111u11kában is, mint an1i-
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l:yenek a. laboratóriumi és a receptúrai munkák is„
A teljesítőképességet a felsőbb idegrendszeri funkciók teljesítőképessége szabja meg és ezt számos
külső tényező, mint amilyenek pl a zaj, a világítás,
a mikroklíma stb befolvásolja A gyógyszer tári
munkában tehát ezeknek a tényezőknek az optimális kialakítása - mint igen jelentős higiénés
fejlesztési feladat - jelentkezik
Minthogy az e\fáiadá~t sokszm nem is a nagy
energiakifejtés, mint inkább a 1nonotonia és a
hajszoltság érzése okozza, en11ek az elfá1adás11ak a
megelőzésére jól bevált egyfelől a rnnnkakör-változtatás, másfelől a gyakori iövid szüntek közbeiktatása.. A munkahely· időúkénti elhagyása ugyanis
felszabadító,
- mint megváltozott körn} ezet gátlást megszüntető ingerként hat
A rnunkahely-higiénéhez tartozik az a követelmény is, hogy a hőmérsékleti ártalmakat kiiktassuk
Hő111érsékleti ártalmat okozhat a nagy nz,eleg és a
kellemetlen hideg. Nyáron túlságosan felmelegszik
az olyan hel:yiség, a1nelynek a tájolása nen1 n1egfelelő, télen pedig a túlfűtés, i!leti5leg a nem szabályozható fűtés következtében melegszik túl a
helyiség, J\íinthogy az erős munka és n1ozgás
egyedül is fokozza a szervezet hőtermelésétJ érthető, hogy a túlmeleg helyiségben a szervezet
központi hő.szabályozásának za'l:arai köv·etkezhetnek
be .
A hideg hatása kétféleképpen jelentkezik : mint
helyi, és mint általános hideghatás Helyi hatásnak
elsősorban a kéz és láb ,:·an kitéve, és ennek 'Ízületi
és reu.1nás betegségek a következ1nényei. Az általános hideghatás pedig rneghűléseket, keiingési
zavarokat okoz. Mindezek létiejöhetnek az elégtelenül, vagy túlfűtött, vagyis a hibásan fűtött
helyiségekben is, különösen 11irtelen lehűléskor, és
méginkább izzadékony személyeknéL Közismert
dolog, hogy a láb lehűlése az mrnyálkahártya
hőmérsékletét csökkenti, továbbá a torokban és
a felső légutakban vérellátási zavarokat okoz,
vagyis előbb anémia, majd utána hiperémia következjk be, és ezt a. változást nagytön1egií, híg orr-váladék kísé1i 1'~z a vérellátásj változás autoinfekciók kialalútását, látens infekciók 11ianife1Ztálódását okozza
Ezeknek az ártalmaknak a gyógysze1 tá1 dolgozói rnind11yájan ki lehetnek téve, ezért inegvédésükiől gondoskodni keJJ A védekezés módjai a
következi5k :
A nyári túlrnelegedés a megfelelő tájolással kerülhető el : ez építési feladat Tudnunk kell azonban,
hogy a legmelegebb a nyugati oldal, az északra
néző helyiségek viszont komor hatásúak, pszichésen kellemetlenek és a n1unkakcdvct is csökkentik,
szen1ben a derűs, napos_ világos helyiségekkel
A zá1t helyiségek téli egyenJetes -nzeleg hő1nérsék
letét jól záró ablakokkal és ajtókkal, továbbá kifogástalan, szabályozható fűtőberendezéssel és szakszerű fűtési technikával lehet biztosítani El kell
jutnunk oda, hog~y a g}óg:yszertárak :miI1den
helyisége, céljának megfelelő hőmérsékletre, szabályozható fűtőtestekkel legyen fűthető. Ennek mai
formája a nagy épületekbe11 a központi vízfűtés,
egyedül álló, kisebb épületekben pedig az ún.
egy.szintű, vag: etázsjiltés. Al1ol ezek nem ·valósít-
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hatók meg, ott az olajjUtésű kályha ajánlható,
amelynek kiszolgálása kevés munkát kíván, kezelése tiszta, és a fűtése jól szabályozható,
A kőpadló okozta hidegártalom a gyógyszertári
dolgozók téli meghűlésében jelentős százalékkal
szerepel Igaz, hogy a kőpadló könnyen mosható,
fertőtleiúthető, portalanító olajjal bevonható, ezért
tisztán tartható, de nagy hátránya a hidegsége, és
hogy kemény . A keménység folytán a járás rajta
sokkal fárasztóbb, mint az ún meleg padlón.
Külföldön a kőpadlót különféle műanyagokkal
vonják be, amelyek megszüntetik a kő mindkét
káros tulajdonságát : a keménységet és hidegséget,
de a tisztán tartása változatlanul egyszerű és
Legújabban olyan műanyagbevonatot
könnyű
készítenek, amely bevonatoknak tartós baktericid
hatásuk is van . Ilyen tulajdonságú műanyagokat
már nagyban is gyártanak külföldön és nemcsak
padlók, hanem bútorok és egyéb tárgyak bevonására is alkaln1azzák. Ezekhez hasonló tulajdonságú
a „régi 1nűanyagok" között a linóleum.
Télen, ajtónyitáskor a hideg levegő beáramlását
a jól megszerkeszte tt előtérrel lehet megakadályozni, de legalább is csökkenteni, úgy hogy a
külső ajtó az előtérbe nyílik és onnan további ajtón
át lehet bejutni a gyógyszertár helyiségébe . .Ezzel
a minimális fejlesztéssel igen sok dolgozó egészségét védhetjük meg, A zárt helyiségekben végeredményben tehát biztosítani kell a komfortérzés feltételeit . .Egyike a leglényegesebb fejlesztési higiénés
feladatoknak, hogy izolált légteret biztosítsunk a
gyógyszertár dolgozóinak és külön légteret a
gyógyszerre váró közönségnek Ezzel a megoldással
védhetjük legjobban a mindkét csoportba tartozó
személyeket a légúti fertőzésektől. A védekezés
fokozható még a levegő fertőtlenítésével A levegő
fertőtlenítésének mai leghatásosabb módja a baktericid sugárzó csövek alkalmazása és a trietilériglikol párologtatása, illetőleg megfelelő készülékekben jóval a baktérium nagyságrend alatti
ködszemcsékk é való porlasztása. Mindkét módszer
egyformán hatékony, de mindkét esetben lényeges
követelmény, hogy a légtér zárt legyen. Már kevés
légcse1e is csökkenti a hatást, tehát a sugárzást is,
vagy a párologtatást is állandósítani kell., De külön
fertőtlenítés nélkül is igen hatékony védelmet
jelent egymagában véve is a légtér-izolálás, a
megfelelő szellőztetés, és a padló felmosása fertőt
lenítő szerrel.
Részleteiben nem is sorolhatom fel mindazokat
a ma még talán sokszor luxusnak tünő, de holnap
már döntően szükségszerű higiénés feltételeket,
amelyek holnapután már mint követelmények jelentkeznek A világon már vannak ugyanis olyan épületek, és ezekben olyan hivatalok, üzletek, lakások
stb - minthogy a technikai tudományok mai fejlettsége biztosítja ennek feltételeit - amelyekben
egyetlen gomb megnyomásáv al tetszés szerint
állandó hőmérsékletre ternperálhatók a helyiségek,
egy másik szabályozóval beállítható az egyén
számára optimális levegőnedvesség-tartalGm, egy
harmadik berendezés gondoskodik - ha tetszik tökéletesen szűrt, baktériummen tes levegőről> továbbá egy következő berendezés a napsugárzás
biológiai hatását is pótolja mesterséges utcn a zárt

helyiségben. Valóban otttartunk,hog ya.z ember szá.
mára a mai kor tudománya és technikája fejlettségének megfelelően optimálisan biztosíthatók az összes
biológiai feltételek, nemcsak a környezeti hatásokia nézve, hanem az élet egyéb funkcionális területén, a táplálkozás, a munka-pihené s egyensúlya
stb tekintetében is . .E feltételek kialakítása és
megvalósítása gazdasági tervezést, beruházást
igényel, A lényeg azonban az, hogy a tervezésnek
holnapra kell szólnia, amikor a terv testet ölt,
vagyis a tervezésnek követníe kell a tudomány
fejlődésének törvényeit És e törvények alapján
mindazt meg kell adni a gyógyszertári dolgozónak,
ami egészségüket védi, munkakedvük et, hivatásszeretetüke t fokozza, életüket szebbé és boldogabbá teszi.
Az „új holriap" előestéjén ezekkel a gondolatokkal áldozzunk Semmelweis emlékének
PE3IOME
CTüCJIC H3nO:m:eHH5I ITOHHei1aHH5I HaYfU1 IHfHCHhl H BbIIe~

Ka10lll)1X 113 ::iror o ue .....-1eü: aB1op oqep,u1sac1 Te sa;::i;aq11,
KOfüpbie crroco6c1sy101 COBpe.r;teHHO\\Y I'HTHCHJ1qHOMY
HaH60JJee B3)f{HOH pa3BHfHJO qiap:i.1a1u111' TiepsoH 3a.n;aqei1 OH H3ilICtJaeT ccpopl\U:!poBaHHC H YCHJieHHe rHrHe'"
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OCHOBotrpa3BH'IH 5I H H0'.3:\~Q)l\HOCTH pa3BH'IH5I rnrHeHbI no
scex OÓJ13CI5lX cpapMaII.Hl1 3Ta TOl.JKa speHH51 5IBJI5Ie1c51
pYKOBOJJ,511J.-leí1 H IlOIOLIIY H HeOÓXO,L]J1;\IOii B HH)l.HBHAYanbHOii, JII1l.JHOl1 rHrHeHe, B paóoTe np11rOTOBJieHH5I .JieKapC'fB
BO BHYrpeHHOi1 )KH3HH nceH anreKH, A3Jiee B 06nacr11
HOBb!X 3aµ;aq, KOTüpbre Y)f{e Cef.:íqac npü51BJ15IJ01C5I H nocreneHHO paCIYT' ro eCTb Il H3I OTOBJlCHHH CTepH JlbHb!X
paC'IBOpoB rpeÓYIOU~HX acen111qeCKOH paÓOibI JTHÖO B rrv6JIHqHbIX, JIHÓO B 6ü.l6H114Hb!X anreKaX, JIHÓO B HHbeKIU10HHbIX O'IACJlaX cpapMau,eBTH'-ICCK HX 33BOAOB. CcpopMHpoBaHHC H pa3BHTHe fHrHCHH4HO-MHKp o6HOJ10fHl.JeCKO I'0 B033pCHH51 5IBJif!eTC5I He cj_H1113HCHa:ibHbIM BünpocoM, a BOTipoCOM YlfeHHfl H YlJCÓbI..
ÜC'I3;JbHbIC 06nac1H IHIHeHH'-IHblX 33,rJ.alJ Y)l{C norpeÓYIOf ÓOJJbllle HJlH MeHbllle MaTepHa.JihHblX 33·1par. C 3TOÜ
IO'lJKH 3peHHfl B nepBYIO oqepe)l.b CJICAYCT paspa6oTatb
H OCYL[\CCIBHI'b nnaHbl CJIY)KHBlllHC 3am11re arrreKapCKHX
pa60THH!(OB H KOTOpbIC 06ecrreq11na10T lI YC11.n11saIOT
conpeMCHHhre YCJIOEH5I 1pY,TJ;OBüli rHrHCHbI

ZUSA:lü!ENFASSU?'f G
Nach eine1 allge1ncinen Bet1achtung von Hygicne als
Wisscnschaft und ih1e1 allgemeinen Ziclsetzung \\o'erden
diejenigE:Jn Aufgaben e1ö1 tc1 t, \velche ll,UI zeit1nassigen
:Fortent,vicklun g der Pha1n1azie bcit1agen. Als .'vichtigste Anforde1ung \Vird die \!ertiefung der hygienisch··
mik1obiologis0h en Anschauungswe ise herausgestellt.
Diese sollte d81 Fö1de1ung der hygienischen A1beit auf
de1n Gebiet de1 PhaTmazie und <les Apoiheken,vese ns
zugi unde lit:gen Hie1 zu gehöron diE; pe1sönliche Hygiene, die Hygienc in de1· Ai zneimittelzubere itung, · die
Hygiene <les Apothekf:nbetri ebes, sov.lie einige 'feilaufgaben, wie die Zube1eitung von sterilen Lösungen, die
sich Sü'iVohl inden öffentlichen, als auch inden Krankenhausapotheken imrne1 n~eh1 durchsetzen,
Die .B"'ö1derung do1 hygit~nisch-mikrobiologischen Anschauung ist an und für sich keinf; Gcldfragc, sonde1n
cine F1age "on Unter1icht und Le1nen. Es sind jedoch
bestimmte Aufgaben, die dann klcinere ode1 grüssere
Investitionen vo1aussetzen. ln diese1 Hinsicht sind zunachst dicienig<:1n Planc auszuarbeiten und zu vcrwirklichen, die dem Gesundheitsschu t-z de1· .A.pothekenangestcllten dien0n und welch8 die Bedingungen ciner zeit1nassigen Ar beitshygicnie sichern.
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