kernsztül történjen. Ügyelnünk keH itt, hogy a
és a.z ajtó elég széles legye11 a i1ag:y ládák
bedtele és elhelyezése céljából. Különösen nagyobb
,idéki gyógyszertárban, ahmá egyszene nagy1ne1myiségű á111 érkezik, ,;-asúton ·vagy tehe1autónJ igen fontos eg~y külön cson1agoló helYisPg,
mert nem kis prnhlérna a 10- 20 vasúti láda kicsomagolása és az áru át>étele helyrernkás előtt..
E célból a helyiséget megfolelő nagy asztalokkal
is el kell látni Gondoskodni kell a tartaléküvegek,
ládák elhelyezésére szolgáló raktárhelyiségről vagy
pincé1ől, vala.111int tűzelőpincéről
A felsornlt helyiségek korszerű berendezésével a
legjobb gyógyszerkészítés biztosításán kívül kétfol~yosó

ségtelenül a gyógysze1ész ogrszségét is védjük,
-.,· a.lan1int lcényelrnét is biztosítjrik:· de közv-et\•-e ez

is 'a jó gyógyszerellátást szolgálja Ugyanez okból
segíti elő egészségügyi kormányz,tunk a gyógyszertárakhoz köz\·"etlenül kapcsolóúó korszerű szolgálati lakások létesítését (csempézett konyha, fürdőszoba, n1osól{OllJ-ha, yfzv·ezeték), a háztáji gaz·
dálkodást (gazdasági udvar, disznó- és tyúkól),
hogy a gyógyszerész rendezett kö1 ülmónyek között.
egész 111unkae1ejét fá1 adságoR és felelősségteljes
hivatásának sze11telhesse.
(Vasmegyeí Gyógyszei tári Központ,
Elzombathely)

HOZZÁSZÓLÁS „A KORSZERŰ GYÓGYSZERTÁR ÉPÜLETE, HELYISÉGEI ÉS BERENDEZESE"
CÍMŰ KÖZLEMÉNYHEZ
DR GÖJ,LNER BARNABÁS

]( iittel dr dolgozata széles mederben és minden
iészlet.re kiterjedően tárgyalja a korszerű gyógyszertár helyiségeinek és berendezésének sokrétű
kérdését
A dolgozat elvi célkitíízéseivel, gondolatmene:
téve! teljesen egyetértünk A helyiségek tájékoztató
méretadatai és egyes berendezési tárgyainak felsorolása, vala1nint a bútorzat szerkezeti n1egoldásai
a szabályszeríí követelményeknek megfeleliíek

Csupán egyes r észmegoldásokhoz kell kiegészítés11ek_ szánt ész1 e vételt fűznünk-, an1elyeket az össze-
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gyűjtött országos tapasztalat indokol. A dolgozat
tárgyi sonendjében fogom az észrevételeket is

csopo1 tosítani.

az

Küttel dr . a tájolás kérdését másodrendűnek
A tájolás szmintünk elsőrendíí fontosságú, mert a déli fekvésíí gyógyszertár-helyiségnek
sok hátránya van. Így a sugárzás okozta szemkáprázás, a helyiség és a benne elhelyezett gyógyszerkészlet mértéken felül káros felmelegedése. Ezek
föltétlen elkerülendők, ha ene az építkezésnél
lehetőség van.
Mérlegelve a külörúéle szempontokat, szerin! ünk az officinában sokkal nagyobb hátránnyal jár
a helyiség nagyfokú nyári átmelegedése és a kö7\•etlen napsugárzás okozta egyéb háti ány, mint
a helyiség megvilágításában látszó előny. Hozzáfűznénk n1ég azt is, hog:y abban az esetben, ha ~
déli fekvés nem kerülhető el, a gyógyszertán
ablakok, illetve homlokzat előtt. előrenyúló napvédő ernyőt és nem ablakfö.ggönyt kell alkalmazni
A napvédő ernyő ugyanis árnyékot tart a helyiség
falán is, és elejét veszi a falak és ablakok nagyfokú
felmelegedésének. A bejárati ajtón és az ablakok
1nögött szerelt vászonTedőn~T főleg a fénysugárzástól véd, a helyiségek felrnelegedésétől csak igen
korlátozott mértékben.
Helyesnek tartjuk, ha a gyógyszertárnak egyáltalán nincsenek kirakatablakai. A „kirakat" áruldnálás céljára kiképezett ablak, an1i1e a szocia-
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lista g;yóg:ysze1tárban sen1n1i szükség nincs OI:ya11

minősíti.
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n1éretű., egyszerü dupla ablakok1a 'a11 usak szükség, amelyek a helyiségnek megfelelő jó világítást
biztosítanak
Az officina bejárati ajtajának és ablakainak
kereteit faanyag helyett jobb egyszerű, modern
fén1sze1kezeti megoldásol{ban kivitelezni, mel:yel{
jól zárhatók és élettartamuk hosszabb a faanyagénál.
Az ügyeletes szolgálatot jelző falba épített és
kivilágított tábla feliratához kiegészítésül hozzá
kell tennünk, hogy a tább legkisebb betűsmának
is legalább 20 mm magasnak kell lennie, hogy a.
sötétben fellobbanó gyufa fényénél is jól olvasható
legyen.
A helyiségek tárgyalása előt1 még bizonyos
szóhasználati kérdéselue is ki kell térnünk. Ne
használjuk; sen1 írásban, ~e111 szóban· a ,Jvényl{észítés" szót és a ,)",;ényező", „1ecepto1iun1" megjelölést A vé11:y, az orvos írott 1endelvé11ye
I{étségtelen, hog~y nen1 e7.t l{észíti e1 a gyógyszeI és7,
hanem az azon felírt gyógyszert Ennek következtében, latin változatában, a .gyógyszerkészítő helyi·ségre vonatl{ozó „recepto1iun1" inegjelölés is 11el;y~
te1en és e1őltetott. IIasznáJjuk egyszerű ina:g:yarsággal a gyógyszer kr!Bzités szót és a. helyiség megjelölésére a gyógyszer készitő megjelölést
A helyiségek kapcsolódásairnil a dolgozatban
nem találunk észrevétehe okot. Mindössze azzal
egészítenők ki, hogy az irodának feltétlenül és nem
lehetőleg az offidnáho7 kell kapcsolódnia, mert
kis forgalmú gyógyszertárban csak így lehet az
egyedül dolgozó gyógyszerésznek: n1u11k.aközi szü11etekben az adminisztrációs munka elvégzésére
lehetőséget adni. A nagy forgalmú gyógyszertárban
pedig ezt az a szükségesség indokolja, hogy a vezető vagy helyettese közeli kapcsolatban legyen a
gyógyszerkiadó helyiséggel Minden tekintetben
helytelen azonban az irodahelyiség elhagyásával az
„irodát" egy, az officinába beállított íróasztallal
megoldani Ha ilyenfajta kényszer megoldás elkerül·
hetctle11, akl-.:or inl-.:á.bb az· officiná\·al közvetlenül
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kapcsolódó hdyiségben kell az ÍlÓasztalt elhelyezni.
A mesterséges világítás lehetőségei között szóba
került a i1eo1l"'i'ilágítás is„ A véle111é11.yek igen
nagy többsége helyteleimek tartja a gyógyszertári
neonvilágítást: n1e1t fárasztja a szemet: esetleges
sr,íntévesztést okoz stb Sokkal jobb a megfelelő
erősségű: ernyőzésű és elhelyezésű izzólán1pákat
használni.
A fűtés alternatív lehetőségei között ügyelni
kell aua, hogy kályhafíítés esetén a kályhát az
álhányzattól olyan távolságra helyezzük, ahonnan a hőhatás ar, állványzatot és az azon elhelyezett
anyagot n1á1 i1e111 n1elegíti fel Azbeszt-lap biztosít
ugyan bizonyos mé1tékű hőszigetelést, de állandó
tüzelés 1nellett nen1 -y·éd az állván_yzat és a 1aktá10zott anyag felmelegedésétől.
A pincelejáiat megnyitása a magisztrális raktárhelyiség padlózatán teljesen helytelen. Régebbi
szükségmegoldásolrnál, sajnos elég gyakran találl{oz11nk il_ye11 pil1celejá1attal A pincelejára.tot helyesebb a gyógyszertári helyiségekhez taitozó valamely hátsó folyosóról, vagy egyéb közlekedési térből a falo11 át és ne111 a padozaton keresztül n1egnyit11i
Mielőtt a bútorzab ól részletesen tárgyalnánk,
cl kell dönteni azt a kérdést, hogy milyen mérvű
forgg,lom mellett szükséges külön gyógyszerkészítő
helyiség . A rendelkezésre álló néhány éves tal;'asztalati adatok: azt 111.utatjál{, l1og:y eru1ek csak ott
van jogosultsága, ahol a gyenge forgalmi ó1ákban
is a vezetővel eg,yütt legalább háro111 gyógyszerészi
n1unkae1ő1e van szükség. IIye11 forgaln1i körülmények általában csak a 200-250 OOO Ft forgalmi
kategó1iájú és ezek feletti gyógyswitárakban
\Tannak.
A bútorzat megoldásának J észletezése előtt
beszélnünk kell a gyógyszei táti bútorzat stílusáról is. Beszélnünk kell azé1t, ine1t l(üttcl dr,
óva ü1t attól. hog,y a ),bútorzat stílusát eh'Ontsul{".
Tisztázni kell tehát, milyen legyen az a bútmzatstíJ.us) n1elyct védenünk kell. Nagyon ke-\··és gyógyszeJtá1ba11 ,,a11 n1ű,.észi é1tolen1ben vett stílusos
bútor bmendezés A legtöbb berender,és formája
a n1últ század yégi ún. szecesszió, túb.1:yon1ó1észt
111lívéRzietlc11 fCnn1ake1esésének. sokszor felesleges
és stílustalan cjlcornyáit ·yiseli.. Ezekhez nen1 kár
hozzányúh1i és rnegváli:oztatni. Ne111 ]\:áI porfogóu]
szolgáló felesleges cifi aságokat megszüntetni és
azok helyett ízléses, eg~yenes v-011alúJ sima megoldásokat kialakitani. Az ilyen átalakításoknál az állványzat nyitott polcah1ak, szelo:é11:yeinelc l1ar1110nik.us elhel\ Czése sol{kal lcellen1escbb --- an1int.
l(üttel di. 'i.nondJa, , g,yógyszeri:ár jellegíí" képet
fog adni - , mint az előző bútor voh Az új
1negoldásoknaJ;: persze összha11gba11 kell leuuiök a
be1·endezéshez tartozó állvá11vedér1vzet. fo1n1ái,lal
is _A szaké1tők által is n1űYé.~zi é1iele1nbe11 stílusos11a.Jc ta1 tott g:yógysze1tá1 berendezéReket vis7.ont
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minden körülmények között a maguk eredeti stílusában kell megtartani . Küttel dr elveti a csőbúto1ok f81használásának n1ég a go11d0Jatát is. A n1agunk részéről e n1e1ev elutasító álláspo11t1a nen1
találunk elég tárgyi okot A csőbútmok gyakorlati
felhasználására gyógyszerészeti ·vo11atkozásban 1 sajnos, nincsenek még elegendő tapasztalataink A felhasználás leJ1etőEégeit kategorikusan annál keYésbé
szabfLd elvetni, mei t a fojlődés útján elképzelhetők
iI.yen ii ányú hasznos és jó bútorfol111a 111egoldások.
A tár aasztalo11 és a i11ögöttes állv-ányzato11 n1cl-·
lőz11i kell a szárnyas-ajtós szek1ényeket, an1iut
erre a dolgozat is utal, de nen1 elég határozottan.
Ezen a rnunkahel;yen a.célsínek 1{özött futó golyüs
tolóajtós szekrényeket vagy rndőnyöket lehet célszer űe11 alkaln1azni
Az újonnan készített táraasztal fiókjait olyan
auto111atikus fiókzár-r_endszer1el hel·yes ellátni,
a1nelyné1 egyetlen fiók kulccsal való bczá1 ása
egyberi a többi fiók kihúzását is megakadályozza.
_A. sarokvasas, zárólóces fiókzá1ás csak kisegítő n1egoldásképpen, a rnár meglevő régi asztalolcfi.ól{ja5nak
zá1ásához célszerű. ~4.. tára-asztal fiókjainal{ kiképr,ésénél még szóba jöhet az alulról fölfelé záródó,
redőnnyel takait fiók-rendsr,er is.
A táraasztal fiókjai elrendezésének kérdésébeq
helyesebbnek tartjuk: J1a a szignatúra és zacskósfiók a dolgozótól bal kézre, a dugók és eszközök
fiókja pedig jobb kézrn van elhelyezYe, mert így
áll kézhez a folyan1atos n1unkához
Végezetül ki kell térnünk a dolgozatnak an a
ar. új gondolatára, n1el,yet a n1.agisztrális an:yagok
ia.ktározásáva1 kapcsolatban felvetett. ':l1eljes 111é1tékben egyeté1 tiink azzal az állítással, hogy a szek1ényckben elhelyezett l{e111ikáliák és vegyszerek
túlnyon1órészt nen1 kívánnalc költséges, becsiszolt
ü1;egdugós állványedé11yzetet Állványedér1yzet1e
csak azokná] a száraz \Teg;yszerel{11él van szükség,
n1el:yek. a gyógysze1ra.k.i.árakból pa.pücsomagolásban órkc;;;nek, de a gyógyszertá1i iaktározás so1án
Ü\.egben kell tartani. A vizsgálati szán1ok helyes
ér:; eg;ysze1 ű n;yil\'·á11tartásá1a és egyéb an:yagga.zdálkodási szen1pontok: beta1 tására sol{l{al na~
gvobb lehetőség van, ha azokat a. szállító e1 edetí
cson1agolásába11 tartjuk 1aktá1on. Nen1 ér<len1es
tehát kizárólag esztétikai célok szolgálatában költséges és nagyszán1ú ü1reg állványedényzetet be8Jlíta11i akkor) an1ikor a g:yakorlati szen1pontoknak
sokkal jobban megfolcl az erndeti üvegekben való
tá1olás, a.nélkül, hog)' a n1inőségi l{ö·vetel111én:yek
eg:yéb vonatkozásokban bá1111it is csökken11ének
Szeretnénk 11a a felvetett l{éJ désekhez n1inél
több olyan k~1 i.á1 s szó ln.a J1ozí:á, ak:ik a g,yógysze1tá1 -berende:,-;és ké1 clésé·vel aká.1 beosztásuk ré·yén,
akár szen1élses érdeklődésből szívesen foglalkoz11ak.
(Eü. Jf. Anyagellátúsi Igazfjatóság
Jfiiszaki-/ejlesztÉsi Osztálya)
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