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Hogyan tervezzük új gyógyszeriárunkai?
Dr. Kotsy.fózsef
Általános s:::ernpontok

Új gyógyszertár létesítésekor az els6 lépés a szakmai
program elkészítése, amely magába foglalja a kívánt helyiségek alapterületének és egymáshoz való csatlakozásának,
a fűtési módnak, a padló- és falburkolatoknak a meghatározását, továbbá az egyes helyiségekben megkívánt víz.
villany és gáz csatlakozási helyek megtervezését.
T6lünk nyugatra a gyógyszertárak felújításával, illetve
újak kulcsrakész átadásával erre a célra specializálódott
cégek foglalkoznak. Ilyenek hiányában ezzel az összeállítással próbálok a vállalkozó szellemű kollégáknak segítséget nyújtani.
Gazdaságossági szc1npontokat is figyclen1bcvévc a
2
gyógyszertár minimális alapterülete kb. 80 m , és ne halad' Az egyes helyiségek ajánlollalaplcrülcle
ja meg a 180 m·-t.
az összalapterület C/ö-ában kifejezve a kövelkezó: officina
25-35'Jb, laboratórium 12-15'Yo, raktár(ak) 20-25'Jö, iroda
10-12%. átvev6-mosogató-öllöz6-WC 15-25%.
A gyógyszcrtúr küls6 képében domináljon az egészségügyi jelleg. Nyugaton nagy fontosságot tulajdonítanak
a kirakatok egészségügyi fclvilftgosító, egyben vásárlókat
vonzó hatásának. Feltehetően nálunk is célszerű ilyeneket
létesíteni. A gyógyszertár megnevezésén kívül
f6leg

ügyeleti szolgálatot is ellátó gyógyszertúraknál - célszerű
egy olyan kivilágítható jelzés alkal1nazása, an1ely mindenki

A közvetlen kapcsolat a gyógyszerész és a beteg közölt
igen fontos, ezért mellőzni kell a véd6konzolokal. Az is
előnyös, ha minél többel megmutatunk a közönségnek a
gyógyszertárban folyó szakmai tevékenységből, ami egyrészt bizalmat ébreszt, másrészt növeli szakmánk megbecsülését. Ezt az officina és a szomszédos helyiségek közli
üvegfal, illetve ablakok beépítése elősegíti.
Az officina természetes megvilágítása és szell6zlelhel6sége is fontos csakúgy. mint az energiatakarékos, de jó
hatásfokú világítás is (fénycsövek. halogén ég6k).
A berendezés legtakarékosabb megoldása. ha minél
több. a kereskedelemből beszerezhető elemes bútort alkal-

n1azunk. A táraasztaloknak csak a frontrészét kell asztalossal elkészíttetni. a h:ítsó fiókos részeket elemes konyhavagy irodabútorokból is összeállíthatjuk. A hátsó szekrénysorokhoz nagyon jól felhasználhatók a vásárolható irodai- vagy lakás szekrénysorok egyes elc1nei. A szekrények

nyitottpolcos részét könnyen út lehet alakítani ferde tálcás
speci-türolókká: ebben az esetben lényeges. hogy a szekrény bchnélysége legahibb 40-50 cn1 legyen. A receptur.ii
részt

célszerű

lLSZlalos

műhelyben

elkészíttetni, mert csuk

így lehet korszerű, kényelmes 111unkahclycket kiképezni.
Ez vonatkozik <:UTa az esetre is. ha a recept ura a laboratóriurnba vagy külön vényez6he kerül.
La/Jora töri 11n 1

által ismert. Nálunk a kelyhes-kígyós embléma terjedt cl.

A gyógyszertür bejárati részén

célszerű

fedett várakozó

helyet biztosítani. A déli és nyugati t'1jolású helyiségeket
védeni kell a nyári napsugárzástól; erre lombhullató növények is alkalmasak lehetnek. A nyílúszürókat - a kirakatok
kivételével - 100 cm-cs parapet magasságban célszerű elhelyezni, a raklárakn"1 és öltözö'knél 210 cm parapet magas-

ságú szalagablakok alkalmazása a kívf1natos.
A szélfogóba könnyen tisztítható lábrácsot kell be-

építeni; ügyeleti szolgülatot ellátó gyógyszcrtúraknúl
gondoskodni kell ügyeleti csengóról és éjszakai kiadóablakról is.

A: egyes helyiségekre ronatko:ó kü\'Ctcln1ények
Officina

Padlóburkolata hézaginentcs, tnosható. r\jánlott a n1árvány vagy k6agyagJap. J(özponti fűtés esetén célszcní
padlófűtést alkal111azni. Nyugati közvéleménykutatüsi adatok alapjün a hagyornúnyos berendezésekkel sze1nben a
közönség el6nyhcn részesíti a világos. 1nodern. higiénikus
berendezéseket. Nagyforga!n1ú gyógyszertárakban célszerű külön kézielad{Jsi kiadóasztalt létesíteni. a1nelynek hcnnlokfal{m és a 1nügötte elhelyezett nyitott polcokon egymüstól elkülönítve kell bcn1utatni a gyógyllatüsú
készítn1ényeket. babaápolási cikkeket, gyógykozrnctikumokat stb.

.A. Iahoratóriur11 közvetlenül csatlakozzon az officina
vénykészító részlegéhez vagy a vényezóhüz. A recepturai
1nunkahcly a lahoratóriuniban is elhelyezhetö.
Padlöburkolata lehet k6agyaglap vagy mlíanyag. Faburkolata a szabad falfelületeken ajtó1nagasságíg cse111pézctt.
Ha a pontos bútortervet el6re elkészítjük, akkor a csempe a
búlrnrnl fedett falfelületeken elilagyilatö.
A laboratöriumba kerül '" aszeptikus munkahely. a

dcsztillüJtvíz cl6állítás (ioncseré\6 vagy clcktron1os desztillúl(J) és az analitikai 111unkahcly. A berendezéshez a kereskcdelc1nból hcszcrczhct6 clcrncs laboratöriu111i~ vagy
konyhabútorok használhatók.
Raktár
A raktár lehetőleg küzvctlcnUI csatlakozzon az officinühoz és az rítvevóhöz. Padlóburkolata k6agyaglap vagy 1núanyag. Az összes árufélcséget célszení egy nagyobb helyiségben cgyn1{\stól elkülönítve túrolni. A bcrcnclczés lehet
dcxion állványzat. gürdUló szekrénysor vagy clc1nes szekrény. A raktárba kerül a hút6szckrény és a ttízveszélycs
anyagok tárolásüra szolgáló rohhanüsbiztos szekrény is.

Iroda

/\z iroda padlóburkolata parketta vagy 111úanyag. Berendezése legyen reprezentatív. inert a vezet(} itt türgyal az
orvosokkal és rncgrcndcldivcl. Clgycleti szolgálat esetén
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ide kerül a fekhely is. A kézmosót ne itt. hanem a WC
c16tcrébcn helyezzük cl. Az iroda lchct6lcg közvetlenül
csatlakozzon az officinához és ablak vagy üvegfal tegye
lehetővé az officinai tevékenység szemmel tartását. A telefonkészülék is ebbe a helyiségbe kerül.

Gépészeti herende:ésck
\

1

1992. július

rény áramellát1ísút függetleníteni kell az áramtalanító f6kapcsolótól.
Az átvev6ben a világítást alternatív kapcsolókkal célszerű a bejárati ajtó és a belső közlekcd6 fcl6l is kapesolhatóvá tenni. A hátsó bejáratnál is célszerű cseng6t
elhelyezni.

i1r:

ilágftás és c!ektronios hcrendczések

Az officinai világítás. a küls6 embléma világítás és ez
ügyeleti tábla világítás kapcsolóit a vezetői irodában célszerű elhelyezni. A pénztárgépek részére az officinai tárákhoz a bútortcrv ismeretében padlócsatornában kell áramot
vezetni.

Ugyancsak a bútoncrv isn1crctében kell a vénycz6bcn és

A laboratóriumban laborkiönt6! kell felszereltetni, két
három töml6véges csappal. Mellette célszerű elhelyezni a
hideg-melegvizes kézmosót. A mclegvíz ellátást- ha nincs
gáz - éjszakai órás villanyboylerrel célszerű biztosítani. A
kézmosón kívül melegvizet kell biztosítani a mosogatónak
és a WC cl6tcrébcn. illetve az :ítvev6ben elhelyezett falikútnak is (fclmosóvíz nyerése).

laboratóriumban a kapcsolók és clugaljak helyét kijelölni.

nehogy szekrény mögé kerüljenek. A dugaljakat általában
100 cn1-cs nu1gassríghan kell elhelyezni: lchct6lcg dupla
clugaljakat alkalmazzunk.

A raktárban az üllványzat clhclyczését61 függően kell a
világíUísi terveket elkészíteni. nehogy a vihígítötcstck szekrények vagy dcxion állványzat fölé kerüljenek. A hútószek-

Clá:

Güzcsatlakozási lchctüségct kell biztosítani a güzboylcrnck. a lahoratóriun1ban a bunzcnégónek és a két égöfejcs
gúzrczsönak vagy garzontúzhclynck.
J. K o t s y: f!ow lo pla11 our J/!.'\\' /lhdrrnacy?

(P.41\'1V01\'1\IEDIC!NA Gyóg.vs:crc/láró Fálla/ar Pl'cs, Ürögijúsor 2/a. - 7634)
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