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Szervezési közle1nények
Szempontok a gyógyszertárak korszerűségi szintjének
megállapításához
CSAPÓ ZOLTAN és DUDITS ISTVAN

.•4 8zcrzők pontrendszert dolgo:da/l; ki a. gpógyszertdrak
korszeríisér1i s;~int}clnck a n1cyhatárazására. E-nnck

tok, a. korszerü vagy korszerütlen foga101n 1neghatúrozúsában edclig igen sok volt a szubjektív
keretében - az JJ.Jp-ítésii(!yi . .~Iga;:ati l3zaln:rínnyal ítélet, hiszen a rneghatározáshoz biztos alapot
vizsr;rílják a (!lfÓ[f,118ZCrtrír br-ultc), nyújtó feldolgozás, tanuln10íny, vagy részletekre
ÖS8zcluu;onlftra nurjrl hclyi.sé(!cnl:énti alrrptcrli1ctrit, a gyrJr;yszcrlár ldtcrjecléi lnnnka gynkorlatilag inég ne1n készült.
lélc8ÍtésétN, íllch'c fr/1íjítrí.wítól didi i'i:ckct (11 i.'or- ~-\ (}:~('1gyf'zertári J(üzpontnknál dolgozó szakc1nlierek ·végs(í soron saját credn1ényeikhez igazítják
szerűsítés runortizációját) 1 a Jil('(/lcr/) bútor;:at felúfíthalósrígrít, a;: officina-ra!.:táral: ey,1,nnástól ruló a InÖrcét f!S ezÖrt Yala1nennyic11 kon1oly igyeketrícoZ.ságdl /.s szintl.:illönbségrit, ill. e krH hclyiséfl zettel ugyan, dc a tüblJi in8gyék eredi;1érljeivel
közötti {J,IJÓ!!!f8Zl!r8zállítás (feltöltés) lehctí5ségét, Yizs- aliu összehasonlítható n1óclon véuzik ezt az érté'"'
grfljá!.· totríbl>á, hnrt!l rr hcly1'.ségck l;crcnrlc:::é8e n1cny- ke({) n111nkút.
.A. knrHzerüség 1neghatározúsúhoz a gyógyszernyilien eff!(!íti ki <1 hi:tonsá(!ns ypÓ[Jt/8.:crl.·(s:.itr!s,
kiarlás, trlrnlrf.s fcltr;te!eit, ·ifl. a (!f!Ó[J,1J8zcrfríri rlolgn- tárakra vonatkO~{) Építésügyi _l\gazati Szabvány
;:cík rn·unl.:aliclyi 8;:ociúris Í(!énycit. _![;: cuycs s;:c1n- (továbbiakban E, Sz, 7-L) [l] sem nyújt kelléi
secrít::::éuet, inert 1ncuítélt}siink szerint a. Szabúlvzat
pontol.·af 0-10 7Jont között értél;cluc - a:: r8z1n{n,11i
tü,Ílb ,~-onatkozúsáh,Ún 111úr rnaga is korszeríiilen,
körülrnényck esetén clérhc/15 260 pont /eloszlásá1~al hatrírozzák n1eg a korszcrü, n1cgfclclő és kors;:crí!tlcn 1násrészt 110111 az ös8zehason1ító értékelés céljúvn.l
szerkesztették. ~.:\;;; Egészségügyi ~Iinisztériun1
gyó,qyszcrlrírak J;;atcgóriáját.
(l\17ü-han} a gyógyszertárak áIIapotúnak rneghabí.rozús{1ra kiadott fchnérési táblúzat::t [2] a gyógy:\z Orvosegészségügyi Do1gozók Szakszerveze- szcrtúrak.at négy kategóriába sorolta:
tének Elnö1;;:sége 1\180. június 30-ún 1ncgtartott „A" bttcgória
Ide sorolandó a gyógyszertár, arncnnyHJen
ülésén 111egvitatta annak az utóvizsgálatnak a tapaszta1ataft.) 11101yet a TZözponti \7 oz(;t6st~,!.! 107"1-es, 1 Df:) {ita újonnan lötesiilt oly rnódon, hogy ezzel
a gy6gyszere116túshan dolgo7.6k prohlénuíiva1 fog- a rnegyc gyógyszertárainak szúrna növekedett.
„_B" /;ategória
1.~d;;:ozó vizsgálata alapjcín id6szcríinek tartott.
:\ gyógyszertúrnftl olyan 1nintiségi jellegú CejlcszUt év crcd1nénycit (·s gondjait t{trta fel az 1~gé:-;zség
politikai Osztúly által készített jelentés, amely t(•st hajtottak vógrc - akúr a rl;gi épület. át(:pítése,
többek között a. .!!\'1)gvszerellátás helvhetl~t is vú- felújítása, akár az új épületbe történt áthelyezés
'
,, ,,,
zolta,
révén - , a1nelynck ercd111énycképpen korszerü
Az utóvizsuúlat anyau:únak cle1nzésckor kitlínt, gyógyszert.úr jött létre, de ezzel a n1egyc gy(igyszer~
hogy húr az 'l'.hnúlt öi:. 2:vben jcle11t().c:cn kor:-;zcrll~ túrainak szúrna ncn1 vúltozPtt. CI~hbcn a bcsnroSÖ(lött a gyógyszert.úri luíh'>znt. az or.:::zág 1400 lúsban „korszorü" gyógyszertár létrejüttót cinlíti,
.uyögyszertúra kilzcl ,JO szúzalékúnak állaga n1ég dc nen1 határozza n1eg annak js111érveit.)
1Í;in°clig nen1 n1egfclel6. Sltl,y·os és elgondolkoztató „O" hatc,r;ória.
IDG:J óta 110111 korszeríisítettök, illetve csak kin1egá1lapítás, a1nely fokozottan sürgeti a gyógys7;e1:tárak ll;1iszaki és sz~k1nai, á.l~apo!:tí;1ak ,az e1crn- sebb jellegü n1ini.iségi fejlesztés történt (pl. szozeset, orszagosan egyscges ertckelcset. cs ennek ciális belyis('.~gek kialakítúsa, funkcíon{tlis helyisé~
tiek átcsoportosítása), clc elhelyezése, nagysága és
a1apjún felacÍ'ltnink l)ÍztO~abh rangsorolását. J\.hhoz
azonban, hogy valan1it korszerliilcnnck ítéljünk, t'tl!aga a jelen fcladat:i.inak ellútúsúhoz 1negfelclti.
ünnerni és bizonyítani kell a korF;?.Crfi lt>tesítn16ny
,,D" l·atr:uória
foltóteleit és követelményeiL
_.\ gyt)gyszert-ár inind {illagút, 1nind fnnkci(ljút
i:ekinl:\'(; korszcríisíté;:;rc, hóvítésrc, 1:agy i·e]jc~;
l\funl~únkhan arra törekedtünk, hogy közelít/)
pontos;;;úggal, ter1né:-;zetcscn a tc]jcsst:g· elérhctct~ rckonsi:rukcióra szornl.
]~ nér.:v katcu:óriúba való bcsorolúson kb.-ü1 a fcllcnségénck a tndat;lban incghat1lr0zzuk a gyóg_yszcrtárak korszerűsér:d fokozatait. }Tit nevezhetünk 1nérés ~;~11ítést- tesz a uvóuvszertár fíitési és vízés 1nilyen feltételel~,- 1ncllett kor.-:zerfi. 111e!!felc-lfí, ellútási Jn('idjúról. a~z'-'~'pt'Jl~us gyógyszerkészítés
lehet(·i~ég{~r61, híit(igépck, elektrornos gyor.sn1érlei\lctvp. korszcrlitlen gyúgyszert{trnak? }fÚ~or és
rnilyen 1nt~rtökhen (~s hol sznkst!gcs cgv-egv uróuv- .uek, autoklt'i vok, dcsztillúlók és pénztúrgépek szá~
llHÍ rc'il.
szei'-tilr korszerfisítése '? }fclvek azok~ a infi~zí~l~i,
."\liból a feltéte!ez(:~;JJ()l (_;;..; !llC0'.!!V(,)7.(~5dé ..;1J(_íl kifelszerelési, 1Jcren<lezl~.-:i. szal~1nai (~S szociúlis kürülindn\\·a. hogy cg.Y-egy gyógysze·r:b?tr létesítésénél
HH,'ll_\'t'k, a1nclyck alapjún a hesorollts tört:<~nhet '?
rninclen es;yes tervező a lehetőségeihez n1ért leg~\leggyözé5tlésünk, hogy a korszerűségi fokoza-
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jobb mego1clásra törekszik, ragadjunk ki egyetlen
szeznpontot és v-izsgáljuk n1eg az Eü. l\Iinisztériunli
besorolás szerint „_4.." és „B" kategóriába sorolt
gyógyszertárainkat , hogy az átépítést, létesítést
követő tíz éven belül alapterület!ik n1ennyiben
felel n1eg az ellátandó lakossághoz JD. Sz.-74 által
előírt nagyságrendnek ....i\ Pest 1negyében ·végrehajtott fehnéréseink szerint az ehnltlt 10 évben
létesült, vagy felújított. (tehát az Eü. l\Tinisztéríu1ni
besorolás szerint :\. és :B csoportba tartozó) harminc gyógyszertár közül 1na n1ár csak hét gyógyszertár (23(;:1) rendelkezik az ellátandó Iakossúghoz
szükséges és az É. Sz.-7·1 últal 111eghatározott
alapterülettel. Tíz gyógyszertár - tehát az értékeltek több 1ni11t euvharn1acla - a kívánatos
B kategóriában el6ír':t 1;'50 n1 :! helyett átlagban
DO 111 ~ alapterülettel, nt~öt gy6gy.szert:ár e~y. illotve háro111 fokozattal, húron1 gy<'.igyszertár pedig
két:. fokozattal kisebb alapterülettel rendelkezik.
Nern nelu~z tehút 1negúllapítani. hogy az Eü. i\Iinisztériun1i _,:~, B, C, D kategóriák ne1n elégségesek a korszcrííség vagy a korszcríítlenség 1negfdlnpítúsához.
1\IunkúnJ..:ban ezért olyan szen1pontokat igyekeztünk rendszerbe foglalni, an1el,yek :o:;egíts0gével
a korszerliség egyes fokozatai pontosabban n1cghat6„rozhatók és az ország gyógyszertárai eg,;,:~éges
rendszer alapján besorolhatók.
l\Jegisn1é-teljük: nincs csalhatatlan nlindcnt átfogó és últaJúno;:;ítható képlet és n szen1pontok 1negállapítúsa esot1eg vitathat(i. „A gyógy,0:tzert<írak
ndn6ségi besoro1ása azonban az eddigieknél talán
1!rtékolhetf-íbb (:s köriiltekintfihh 111ódon törtl•nhct-.
„Az értékeléshez 1110!! kell vizsuálni a !!VÓ!.tvszertár
bruttó,
n1ajcl
1;Clyiségenk'6nti
~í11pÍ~rületét,
a gyógy:-:zertár létesít6sótt1l, ilL fcll1jíttís~í.tJil eltelt
(~i;·eket. (a kor{dJhi korszerlísítés an1ortizúeiój1lt),
rr rncglev6 hútorznt fr:lújíthat-6s<Í.!!Út, az offieinaraktúrak cgy111ástúl való távolsúgút- c;.s szintkiilünlJsé!.;ét, ill. e ki}t hclviséu közötti .uv<'iurszersztí.llítfts
(f~ltöltés) lohetéisé,gót:. u'/izsgúljní.::' t~)~·álibá, hogy
a h.clyisé.~ok berr;ndczése , 111,e1,111yih.r.n , clég~ti ~.;:i
a h1ztonsau0s uvouvszcrkl'sz1tc~s. ktadas, tarolas
fr:lf'6t:eleit., iíl. a 'íly{;~\-'SzerUírban rlol.uozc'ik 1n11nkahr:lyi szociúlis ig{~n·y.cit. .:\z egye.-: szen1pontnkat
0-J n pont köz(jf:f' ért:c~kelvc az c:;;z1nónvi
körühn6nyek esetén ell~rhcttí :?.50 pont feloszt;ísúval - hatúrozznk rneu a knr.o;zcrt'i. nH:L;felbléí
és korszerlitlen !.;yógyszerif1rak knt:eg(lriiíjút:·-

A lakosság szá111a, ill. a gyógyszerfelhaszná lás forintértékéből kell vizsgálni a gyógyszerellátó tevékenységet ....4..z egy főre eső országos évi gyógyszerfogyaszt{tsi érték és a vizsgált terület, forint forgalrnának hányadosa az ellátandó lakosság szá1nát
adja . .._l\.z így' nyert lakosságszá111 - 1nint ;z ellátási
tevékenység egyetlen értékelhető kifejezője - felhasználható az É.Sz. 74-ben előírt nagyságrendi
fokozat kiválasztására, illetve a 1neglcvti gyógyszertárak korszeríísítésének, béivítésének szükséges
n1értékére.
2 . .:-1 gyógyszertár helyiségenkénti alapterületének
s:.-os -viszonya az ellátandó lakosscfohoz É./!iz. 74-bcn
cl6írt rn;ógyszcrtár nauyságrcndjéhcz. l\Iegjegyezzük,
hogy ha a gyógyszertár „területi vezet6 gyógyszertúrn jelleggel létesUl [„~], tehát külön könyvtárral
(:,„ 0ktat6 helyiséggel építették~ ezek alapterülct:éta liiizis ',~;",-núl ne1n kell figyelcrnbe ~venni.
2 . .l. ~"1:~ níficina aluptcrHlctc az E.Sz. 7.J ;;:;zerinti
hrnttó alapterület 1;;,-ában:
1;'J-20':;,.jf!
l :2-„ J-l %-iu: ki'1zcpc;:;t•n
1 :2 "", 1tl1tit
fl('f!l

1

7:J-IOorx,
no-7.i%
no::~ alatt-.

n1e:rfelel6
küZ(Tll'Sf'll iiinr.;fcJ;.•!6
nen1 n1ogfell'ID

1Ü

7,ií-10~'{1-if!

10 poni
5 pont
! pont

fi-7 ,--1 ':(,.i_f! kr1z(•p<•:.:en

11icr.;ft·leJ6
n1c,gff'lcl6

f.'",„nn nlul

lll{',O:felelci

llt'lll

l 0 pont
;) poní
1 fiOlli

2)3. 1i1rrkirír (raktára!.·) alapicrilletc az f~.Sz.
rint.i lirnti/J alHJJtcrillcf:. i/,',-úhan:
~11-~l:"") l\,-i_!!
:2 t-2G<;(,.i,!!

kiizl'JlP:'il:tl

lllPjzfpJpjc)

10 pont
5 pnn t

nr·rn

lllf',U:fr']f']Ó

1 pont

l!H)f!ft:Ji>]Ó

:2 ! '\. nlai i

„\ raktúrak alapterületének értékelésénél a kii](\núll('i {piilcthen Jevtí „raktiírn-ak alapterületét.
e.-:ak akkor szabad fiµ-yelern!Jc yr.11ni. ha azokban
gy/1uj:szerckei:, kötszereket, tft pszcreket st li. nonL
hanen1 csak ttrc'•uvszerek kiszerelésére szfi.nt üres
ü vegekct. gÜr1g;,~Üleu:eket stb. i:(1rol11ak. :\zt a
.G:Yl'1gyszertárat ~·ngy;Ínis, innelynek /Jruttö alaptcriiletc csnk a kii]i_Jnúlló öpiilct:ekhC'n, a gyógyRzt·rek s:;.:abúlvns t{trnlásúra nlkaln1atlan raktárakkal
kiel(:gít6, c;lcve kor;.;zcríítlcnnek kel11nin6sítenünk.
2.4. FJq1.1/h hcl11i8(;(jck „nsszcsc11 11 (útvev(i, rnoso.s;at(~, ·l~özlckeclf-í. ~zociális helyiségek) alapterillctr:
az I~.Sz. 7-J ;:.;zerinti hrntt/1 alapterület. \':.-rí.han:
2fl-.:\ti
~ J-2ií
:2 J r;:, nlni í

1nc1:::f,,lé:l6
J.:iiZ'-'Jli}Sl'tl

ll!l''""ff'h•](1

10 pont
:J pont

fl(~tll

lllí:;fr.lf:hí

I poni

3 . ./l korábbi !.·ors::cri'l8ítés clcu.:uhl.sának uizsyálata:

JlPlll

- 10

;\ !JO!lt

idt•.'=znkr111 1wli'!l J\:1,_„,,n\t t'ij. \'n::z:,,·
rekonstruk<•i('•vnl ilit;píi;·it, J,(iví--

(·v•,':'

tt'lj1~,.;

l pon!

..:-\.z ellátandó lakosság szúrna sok. esetben nen1
azonos a község, ·ragy kerület lakosságsz{unúval.
T(aszaniizky ,,CiyéJgyszerészct-i' ~}Jen 1ncgjclent ta~
nuhnúnya szerint [3] a gyógyszertúrak nagyságrendjének 1neghatározúsa. ezen belül az eg:res hclyi:-;égek sziikségus nlnpteriilef{nok a 1ncghatrirozúsa - az új gyóg:yszcrkiaclúsi rendszer hevezeté::H~
i.-cl inúr 110111 ttÍJ11n:~zkodhat a vénydarabsz{unra.

n1cgfelel6
llH'gf1:Je]6
!J!(:gft>l1·l6

2 .2. Ciyó(!ys::cr l.·r:«;;:: ítő~l aliora tc)r i-un1 a la JJi erii lct e
nz :~.Rz. 74 szerinti hrutt{i alapteriilet {.~:.wrí.han:

1

l. ""4 gyógyszertár ln·uitá alapte(iilctének (.~:)-os -vi8zonya a::: ellúta.ndá laknssrigho:: 1~ „S':::. '('._l-ben. clűirt
r1pógyszertár nagysfrgrenrl)éhcz:

„,m-1

'°· '"'°''""' "·

((•( i'.

i!\.Ó[!\":,iZPrf

!Ít'

·- 20 l'.•vt\;:; iri6sznkon belül
- 20 1'.,ves id(i;:;znkon l1eliil n'·;:;z\\'.C:PS(·n,
;)íl',\',·r1::.: t111'.1·t,:k\H·n kor:.=zt-·rlí::.:itett !!~·(J.!!y·
'"z1·rtr'tr

---· ::!O i'·y elói l

k(1r2zcrli:"it(~t(.

10 pnni
.'i pnn t
:~

pont

f!vakorlni iln::::

nz 1'dlnu1nsítú'.' r'itn ,·1ilio:r.ntlnl1

1 pnnt

-!. _,/ Ji!''[ffcrr) 1J1itor,-;rrt l:n/._"'ZCri!..sé;;r'.nck. ít11i)íthatrí8á(/ának 1:i::sgálata:
-

iO (~Ve 10tcsült új iJercudoz0:3

10 poní.

'

u régi berendez1.)s 75%-ban korszoríisithet6

-

50%-bnn ko1·s?.urüsít.hulű
!l régi beron~lezés ne1t1 korszerü~íthot6

-

ú ponL

a pont

0 pont

5. .._4.z offici.na-ralctáralc lcö:::ölti távolság és szintkülönbség, valnmint e helyiségek közöttigyógy szcrszállitás (feltöltés) vizsgálata:
gyógyszeriúr
oay szinten vun

helyisége

vulu1nennyi

-

u

-

a~·helyiségek t.iibb szinten \"1t11nnk t~s

10 pont
lt

„feltühés" kézi oró\·ol, lépcsőn történik
a helyiségek több szinten vnnnuk ös a
,,foltülí.és'' kl~zi felvonóval
elekt.ro1nos feh·onóvul

-
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9. Mosogató elhcl!Jezése
Önálló helyiségben !llt!gfelel6 szú1nú és 111érotü
111o;;og1ltó nH~doncÓv("l, lurnkó nsztnllnl, tó.roló10 poni
:;z„ekróiinyel berendezve
' - rllosogntó nz úruút.vuvővol közös helyiS pont
si:g:ben
- 111Üsogtitó egylib holy·i:oéggol (pl. útkozó
2 pont
stb.) közösen

10. Raktár (raktárak) elhelyezése és berc!l(lezésc
.10.1. G, D, E típus1í g!Jógys.zcrtárnál:

0 potii

-

5 pont
10 pont

-

.e-\ tovúbbi fejezetekben a gyógyszertá ri berendezés élet.korút helyiségcnk önt vb:sgáljuk, és a biztonságos gyóg_yszerkiadús-, készítés-, túrolús kürülrnényeit értékeljük.

..4, 13 tí71u8IÍ gyúgyszcrtdrnál:
-- 1 db küzpont:i raktár (vngy küliin gyii.ri
s;;:ógyszerkó;; zit111éuyuk 0s kiiliin tl~H
.l!isztnílis nnyngqk rnkuli·n), l dh hüvii,.;
raku\r. l dh Ü\'t:!!ntkulr. l dh ~ii11gvüleg
- ,_.
nd~túr
- nz t'lülibit.ól 1~1u:r(Í :>Z!itnü, t\i!J\J kis alnp·

U. O;j'icina &erende:::és kés;:,ült
- lO év1;s idősznkbnn
-- 20 Ü\·es id(j:-;zukon belül
, - 20 0v e lót!„ k0;,:zl.Ilt.. vagy
i;.(1r:izeriisitett
- úllan1o:::ÍÍÚ::i elót.t..

10 pont
5 pnnt
H?/Jttt

jeluni.ÓSl'll
;{ JlOllt

0 pont

q. ! . :\. gy{1gv::;zeruir nnu\·sii!'lrendjéhr~z e\f.'!.;endö
::;zú111ú '·)\.rt;;ó-l:\~11zui;~".::_i-::.indó 1111inknl11~~ly
10 pont
van
- Öntilló :\rnzú-Púnzi .tir-_l\.iudó hiúnvzík
• lJ„-:; pont
-..·ngy t~snk n~::;zlegesen kinlukitot.t

li.2. J.Iegfeleló lúrolúfelület.l cl fr~l:-;zerclt gyógyC:Zl'rkindú (furg('1korong iL:!eszkóp(ls t;zukrúny.
usúszóttilen) 1111tnknhely, ülő11nu1kn le!1et6Br:1() pont
gének ll n1egvnh'1:oít1i.sáv1tl
- az olübbi bererH1ez0;;ek hiúnyn, neni ül6*
:l puni
·
türús gyógyszerkiu dó
ti.::. ,·\;r. officinai 1nunknhelyek ellielyt~z(::-01: liizJ(l {lOI\(
t o:;ítjn a !llf.',!;ff;lelö betugrirn1nlüs i

l dh központi rnktúr, 1 db hfívüs ruktúr,
l dh ih·egrnktrír, 1 clb göngyöleg ruktár 10 pont
az előbbit.ól eltérő ;;zÚ1uú, t.iibb kis nlnp·
5 pont
tt:rületli nLkttir

10.:2. C', D, Jj) t-ízn18Ú {J.(IÓ[!!JS.::crlárnúl:
-- giirdül6 ::;;:1:krl:uycld~1·l t:llúi..utt. k\izpunti
raktür
-·- Dt1xiou-;)n!gó úllvtinyokkitl , vagy G0·70 \'.!ll tn1::Iv::H.'~gCí szvkr0nvekke l ulhi.t.ot t

ií0-70

Clll \lll:l\':-i(_~i:::ü

1 J,_,~:ion-:-:inh[.'J

~O

l:\·u,; id6s1.Hk cl6LL k0szüli

]t({ 1.-tú rak

10 . .J.

trí roló /Jr.;rcnrl czésc

lH•t.f~~ nd~túrk(,szh.·;,

!0

- - !H.~l!l t;\<)!,\"V!Hl{1

7.

(./yóyy8zcrl.:észitő*laboratóri"1„un

- 20 t'.V(':' id<'íszaknn hc·lül kt~szilli
- 20 i}v \;kitt kl~:::zült V!l{.\\' kor5Zl'L'ÍÍSÍlVU
;i
0 riorn
,_ !illiunosít.ti:: ul6tt kL•szdft
i .1. _.\_ (.hilgozúk !(;t;,;zünnihoz clcgund6 szúrnú
tr\·{Jc;vszerl'.szi. usszi:.izteri;:;i 1uunknliely. forg<'J·
10 111,.111t
•
\(Ür~;Jigo,.; 1n11nkaasztnl v11n
7.:2. On1i.1Ji', nH1nkahcl\·ek kt:l rendelkt~zi.:í !llC!!felel(J n1(,t·t1t (i ln!H..11·att;Í·iu1ní llSZtnl, bevizs:.;1.Úú
10 por11
-~
nszi.td
- az t:k:íl.1bit:k hiúnyn, vngy szüksi!gkl:pp cu
:J ·-·5 p!l!l\
kiiz(is uszl alon t.ih't011ö kittlnkíi..üsn.

!"""

lchctűs{g1.3i.

- 1nani1ndútor nz nszcptiktt;·; b,Jyi:-;t.'·glH11t
vnuv u ltlbnrnUJriutn bnn
n11l1~ipnlúinr egyéb h()lyi..!n
nH.tnipuhU-or hiányn

l (l pcnü.
G pont.
Cl pont

1;ut11ipulilt.or egyéb hr:ly•!tl

·- uiunipulüior hiúnyn

trí rolrí8u
.11. l~v cinut_'S o...1;ór11.18;:crcl,:
'.
-- ;_•Jtiínió'uknnk T1H)ufe!1,\tien kinl1tl::itqi..! i'1n·
ülló helyiségben·-- tüzliiztt.1s f0tn:'7.l:kn':ll\- ben
-- \'_!Zyl·!1 licl,vi,.;l'.·gl)en. i-'~üksl:g11H·_uul(!ú:-;:0itl

10 pont.
fi pont
:1 pont

e!hefi pont

1 pon l
0 pont

ií pont

(_) punt

!O\':l:l'i~l·:l6

1r1<:·rc·t\i.

ki'1::,y~,u1~nül

(:. rnktúr-

10 11011t
ho; c;,:ntlakozú !1Pl\·isl·g
·-·- !:.:tili\n üruúLvl:\·(i "ni!l(:,.;, ill. 1tz; C::.\"Véli
ci:' lru is l!L1~:;znúl j tik ( l! l. lid inn\ Lú l'i u 111 , -1~11kl-ö punt
t il r, rdt.i\:r.ö stli.)

la.

l roda-"iigyclcte.s .s;:oba
h0lyi;o;t!~, ounclv c,.;ul: n kéi rncghnt úrozot.t c~~li:n ~c:zol.::rúl.

··-- iinúlló

10 pont
-- egyéb cl:lrn is szolgúl (pl. iilt i"1z6, étkr.'zD,
1-:; J!(l!lt
rnki:úr)

.!L

EiJ,,ezű

-- nie;::fell'16 IH,l"l'fldt<l.(:.-;sel (n1uso!rntó. hlilŐ·
gúp~ n:zsú, l'ikP;:(i-sarok) kinl~kít<;t:t ün-

10 pont
;:;:r.ük,-,(;gus
ií po1\t,
berunduzéssu l
po11t
ri10SO!'.!!ttólHLt1 , vu~-;; iro\lribnn kiirlakíL-..·n
!1L'l-;;l1i1Í.11\· tni,;tL rlincs ótl;:czt..'.:.;i h:1tei..Gsés::.
ill.· e;-;nk. v1tlnr1iclv !!\(J(!\~.t..1l;:t..~1Íll ,Jt
vagy túrolúsrn s'zolgidó nlltnl;:11hclyet1
0 po11t
t;i~lósúht~tó 1neg

-~--- l'iruÚL\'f~V<'íb,i:•n 1:lbPly;_·;:\''-', f\,.

10 pont
8 pont

l () ) HJlli

12. ~-[r1uítvc1:6
„_

<i.llú l1eh,-iséc:;

.lJ, Ji) t..ízius!Í gyógyszertárnál:

lvezve

el(·g1~ntl(i

,_

.. .

10 punt
;J pollt·

IJnL't1n<lezlÍ:-;t) k(·.-;z(ilt.. 10 (~ves id6Bzakbnn

-

hefnun• !1\:-:úra

kfizi.:rw"~~H t~leue11d6

1 potit

aszuptikus hl•lyi.c;L·g"c;;;l•port

1ü pont

1'1tkttit·bf•-

r1~11dezós

neni !1iztusítj!t

nsz(:ptikus h0lyisli!l
nianípuló.tor n lelioraíúrit1inb 1u1

jJOUl

SZl'kl'(':nvekku \ VH!ZV

~Ül\;"í:lnyokk1tl "!v·n!!Jd\!Zt.~Ú

rnkiiir

-

-

/

..:'1, B tí1n1.sii f!/JÓ[f,lf.S,:crtúrná!:

-

-

l 0 punt

a !'"'"·

.'j IJOll t

-

előtt.

n:Jl(lüZ\:S

kiiz1;pi);,;en biztosítjH

e

·
k0:;;zült rukuirlw·

·
idü~::nk

-

8 . ..::l::: asze11tikus gyÓ(J.1J8zcrkészit6.~,
.._:l, }), tipus1í gyógys;:crtárnúl:

G !JUll.t

L<:rüluUí nd·:!.Úr

rnkuir
-- 2(1 ÚVl::'l

l U punt

---

!!.
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15.
-

-

Ültözű

e. gyógyszert .ár nugysúgren djénck, n <iol-

gozók ltitszü1nünu k 1ncgfclelö n1l!rr:tfi helyiség, 111inden dolgozúnak sujüt iHUizöszekrénnyc l, z11l111nyozó, \V. C. bizl.osíUisü \·ul
10 pont
elö!JLiek hiányu. vugv uz üli.özö HHis l'l'Ildeltc!.ésíi hclJ;is~ggei'közösen
1-:~ pont

l!I cg beszélés

Az értékelés sorún a legjobb feltételekkel rendelkező gyógyszer tár n1ax. 250 pontot érhet el.
l\Iegítélésünk szerint a pontszárn ok alapján hárorn
h.orszerüségi, ill. állapot-fo kozat határozha tó 1neg.
1. 200 JJon.t felett: „korsZerü gyógyszer tár, a111cly11ek alapterüle te, tL heJyjségek funkcinnú lis elren-

dezése, bútorzatú nak kialakítás a a forgahnat , a
szah:rnai l·s szociális kövctel!né nveket várhatr'ian
IDDO-ig 1:1eg!Plelfíen c!lútja. :\.z cÚútandú lakosság
szerint E.Sz. 7°1 últal cli.iírt kiMcbb alrtJ.if.erO!ettel
rendelkező (kategóriá n 11.lnli), \·agy nen1 n1egí'c·!cJ(;
szociúlis hcl,yiségek kel rendelkczr'.i gyúgyszer tár
111ég akkor scrn sorolható ide, ha a szakrnai és egyéb
szen1pont ok :o:zcrínt egyöL1kén t kor;-.;zeríí.
II. 1:20-200 7Jo11.t kötőti: rnegfelelii. küze1Jesen
korszcrü gyógyszcr túr, an1clynek alapteriilc t.e, a
belyiséuck funkC'ionú lis elrendezés e a felllH~n!s idl.ípo1~tjúban Inég n1cgfelcl n küvetcl111 ényeknek.
~4. várhatóan c1nclkedö gyúgyszerf orgalo111 za-rartalan cllútása, vala1ni11t a Hzakruai inunkn LCJtételeínek és a szociális körül111én yck ja vítúsa céljáböl a Ininői-iítés sorún felszínre került hiányoss;í. gokat azonban 1niekíbb pótolni szUkséges .
111. 120 jJont alatt: kor,;.;zcrlitl<:n gyúgyi::ze rtúr,
an1elynek adoti:stÍga i a terület gy('1gyszerelhí.t{1súhoz szükséues szak1uai (:s szociúlis küYcteln1i 'nvcket 11e111 bizto;..;ítjúk. J{:blJen a kateg('iriú ban Z.'élszerünok tartjuk 111ee:külünbüztct11i:
a) korszeríi.tl en. cle' fejlcszthct ii, pl. hozz:l<;pítésscl. a inetdev6 hclviséuck fnnkcionú lis útcsoporto sítitsú val,'-'ill. építé~zcti és gépészeti fc!újítússa l;
b) korszerlitl en. ncn1 fejlcszthct éi, ezért ;;agy a
lelJontott gyt'.igyszcrbí.r helyén, vagy egyéb a!kalrnasabh tc!l-:.cn új gyógysze rtárat kell létesíte11i.
Blúfonlulh at. ni van e::;et i:-:., arnil~or a Y íz:::uúlt u\·óuvszcrtún1ak nti1id az alapiorüle te, 1nind ';1 n~íl"sz'i~ld
ülla11of.a llH.·gl'ele!lí, ennek e11cnére nH:gis új gyóg_yszertúr létesító:-;ét kel! tervbe venni, Illcrt a település f'ejl<'id<'.·;..;t}\·el a !!YÓUvszertúr a kijzséu központjá tól, j![. a küzpnnt:i'i:lt'\~-;si rcndeI(:;tfJl 11ai!yobh. távo[:-::úura Yan. J.legieu\·t·z zUk, hogv a 1nin(ísít:ési szc111lJ0~1tnk kiizl~ l it· · k~~:j [ i k tat.ni a '~~y,'>gyszert-ú r l1clyiségeinek {:pítt'.;-;zcti. t;pü!etg<~IH}szeti (fü~és, \·íz, elcktro1n0s) kialakítfts út és úllapotát. Ertékelni kell
tnvúbhú a heh·i.c;(!!ck euvéb felszerelési, 1nüszerozet t.sl'.gi fokú t. ·( p!., h (i t.c'í;;.ekrén yek sz(una. de.;;ztillúh'1 kl~sziilt'.>k, P]ekinnno s szúrít6szc krénv stb.).
~A f'entiekben is111ertete tt pontrenclsz~r alapján
111e.uhatúrnzt11k 1ni11d a :200 f('ivúrnHi és 111ind n 112
l?e~i- 111t•µyei uy('igy:-:zert-<ir knrszeríisé gi szintjét és
állapot:úC _A fe!n\C::rl·s technikai Vf~grl'hajbisát, az
értékelés erednH:nvi~t{íl é::.; az t'lJIJ()J levont ki.ivet.kcztotései nket egy~ újalilJ dolgozatb an ldvá11juk i;:;-

111ortctni.
Tapasztala t:ainl;: szerint a 1Jo11trentl:::zer alapjún

2G. évfolyurn 12. száni

a gyógysze1 'tárak tényleges helyzetük nek rnegfeleliien reúlisan értékelhetők. Allapotuk jobban feln;érI:ctü, az eg~·es g~:éJg,yszer~úrak üsszeh,~1s,01,ll~tha:"
tok vs a szükseges es lehetseges korszerus1 tes1 feladatok súlyozhat úk.
Bzc111pon tjaink szerint felúllított 111ér<.:e 1nagas
;;agy alacsony szintje esetleg vitatható. Az orszúg
gyógyszer túr-búlóza tát tekintve a 111ércét feltétlenül inagasra kell állítani, hogy a gyógyszer ellátússal szetnbcn t{unaszto tt igényeket és követeln1é nycket szükségsz erücn és tervszcrüe n követni tudjuk, népgazdas úgunk pénzügyi lehetőségeinek a
függyén;yé Uen.
J3efejezésü l u1egen1lítj ük, hogy dolgozatu nk a.
\'isegrá<lo n lHSU ukt:übcréb e111negre ndezett gyógyszert.úr fejlesz.tési kollokvhu non elüadús for1nújúl.Jan i:-: elhangzot t ....:-\ kol !okviurn alkaln1úlJól küzrein liki_id(~;-;ünkke! a 11 • rJ'. ()_y. l\_. kü]tségén egy a!JJUlll
i:-; kiadú:::ra kert:tlt az új é~ kor3zerüsít :et:t gyc'ig_y::;zcrtúrakrúl.
.:\z a!burn kiadúsúva. l az volt a célu!lk, hogy a
llHtr.cynr U\·('.>~yszert.úrak korszerüsí tése terén az
ultí'f;!Ji :JIJ'-"~,.f>Cn elért ercdn1l·11y eket üsszefoula k'lall
küzklnees é t.e;.::rük. :\z c!n1últ húru1n é\"tizcd sorún
az egyes l+y(íg}·szcrt.úri l\:.üz11ontok sz{untalan helyi
kezdernén yezéssel. új utak kerei:ié:Sé-vel H· legkülünfr'·!élJt1 irúnrokba n értek el kin1atiasló ercd111ényckut a gyógyszer túr hálózat korszcrüsí tése terén.
:\ kialakítot t tervezési koncerició k azonban összehangol \·a 11e111 lettek; az egyn1ústöl sokszor elszigi:t:eltcn dolgozó húlózatJejle.szt{jk crcdn1ény ei alig
kurültc•k publikú!úi-!ra. Ezt feli::;B1crvci n külcsönü.-;
tapasztala tcsere cl{)1nozdí tására és a jú 1negoldús ok
c!tcrje..:ztést;n„' szúntuk uz albun1ot (_;'i].
.::\ 11.;J lapbtíl úllú ;lO >, ;);) e1n i11l~retü kötet tartal111azza a fctl1ív{r:-;unkra jelentkeze tt J:} C~yógyszer
t;Í.ri J\.üz1,nnt 1-1 új, il!. fr.,lújított gy<Jgyszo rtára
offieiuújú1 iak, labnratóri urnúnak, il!. \·<:11ycz(íjé1H:k :2-:2 dh. LS >, :2-J c111 !l1éret.ü fényképét , a gyúgy.:.:zertúr tl'ljes ala1Jrajzút :, riivid n1üszaki ]Pírüsút l•s a
felöjítot:t gyt'.igyf:.zcrt.úrakn'1] a rekonstruk ció el(itti
<tlnprnjzo t is.
IHUUALO i\l
l. l~piu::'Ü\l\·i j_\~fl-"!.t:.ti ~·i.tdn·l\n\· 1~.S'i.. "2.0~;ti-(4.
1\udnpt.·:-=t \ 1fii~)). - "2.. ~S.:JtiU/ l Di(\ J:.'.ü.l\f. s;,. 1\..ürrcnd«lc·t. - :i. .l\"1t,.,:znnitzk\· 1.: (ivt'1u\·szcn :szci '.:!-!. 07-ti"l.
] n:-.,o. ~- .J. ;:;t(~B,.,:zkv l~ .. Elüi\d,\; HZ On;ztigo.s Cyógy!:'Z(•!'[ údvj !c·;:;zt l.·,.,:\ I\. <:nokviu1no1 1 {\'h;l·g:t'i:id, 1 \L"O.J.

.U

J. L! a !l o 11 !·J.
y :111 ti:
ii/Uu ypoii/L'! ,\IO!Ít'f1iWCFT lll lll/l/IL'IZ

.-·\Cllt'i>:rr11i1 1c ycrna1wu.1c-

:\irr11pi,1 p;1:ipa\íoT;u1 11 c11c-re.-.1y (ía:i:1011 ;t:11·1 011pe:1eJ1eB pa.\1E<1X ~1Tun1 - C(1llUCT<i11:Jíl.I! C\1 CTa1i;tapTtJ.>1 0TJ1<ll'..'!l'!lb! .\\ CTpuJ1Te.r11>cTBa 11:1\.'!(i!OT q\Í!HV!fl 11;J(l!ltó!Jh ;tJ!Tl'h:II, :1<1T!:,\\ iJT;l,i.:l!lilll,!X !I0,\11.'iUeJ!!iii. rn;.ti.1 11p11111e;uuir e nuc:1e cr1:1;(al!l!5l 11.'ll! pe·'•lUHT (i ( ;1:.111 pTll:J:i!\111" yu.H1cp U!l'!!l'TllUH<!l !llSl ), no:L\HJ)!\l!!IH vpnBHH .~1(1:1en1H1CT1r <.HJTl'l\.

IDiC!f!lHeiicd :.teiír::·J!!, jl<lCC'fOí!l!llH ,\\Ci!\CIC!<l,'!<.1.\\\1 J! p<l:Jl!(lCTh l!tJ ypOBll!O [1i!J.\lt:!U!:l!JJ 5l, H Il().J,\\()il\!!PCT!i Tj1il!iCllOpT< l l!t:l\i!jPCTHC! ll!blX 11penapaTlll l .\lC)l\!{( IC'rJ, fH-•'tiiJ!".:JCIJJ! íl

:ty

:tv ;u1V.\l5J n1i.11i:rnel!HH.\ll!. fla:1ee 11:ivqa10T, '!T!l nfiopy;tona-

1!.!!L~ 11'0.-.1eu1i:Hlli i i!t!(.:1-:0:1i,1-:o .YJ\\lH:réTHO[ H!eT yc.'HJ!l!!5L\1 na~
:tell\]]Or•• !tpl!l'\J'l'ill::!1 :l!l!J!, Hbl;tt! 1!JI, xpaneilllí! .'li:l\ClpCTUi.: lll!hlX npe1J;1p;rru1 : I! ((11\l!(!;J!,Jlj,Jt ,; f!i.lTJlC\Íl!UCT !I t!f!TC\!l!L!X
pz1t111T1!!IF1Jll 11 OTllOll!t:l!!!I! ,\1ecr;1 paűiJTbl. Otte1111nar1 fff:it·:11,Jl1>ll' ac11i.:l\Tli1 1í;1:u1ci:.111 oT U-·-111 ~. n c:ryl!ae u;1ea:11iHb1x \'C:!!llJJJii .\10/!\l!(J ;·t(ICTl!rl!VTh 15() IÍ(!.'J.'!IJH, p<i:i:te.'!l'ill!C:\l · J(llTOPhlX (l!lj)l':LeélH!OT ·h:<lTi.:rUp!l!l Cülljll'.\ICI!l!J ,[X,
y;iou:H-'T1Jup11TC.'!Liib!_:< !! ne

cu~1pe.'.1t!i!!UX

;:u1TC!(.

Z. Cs 11 p ú nnd I. D n d i 1. s: 8tarti'.n[! points far
C8tablishinr; thc foi:cl o/ n10rlcnl'ity of publi'.city phonnacies
A_ scon' syste1n Ü; prf'::;entr~rl for tbc con1pnrison of lho
leve] of up-to-dni:enr:ss of phrtnnncies, in \vhich tho
Shtndnrrl nf iho hnildin!! hrnneh is ntilizcd. Tht~ total
n!'PH nnd thc 111Tn of tlir: sin~l1~ rooH1s. t-hr: t.irne pn~secl
sincP t h0 fnundn\ ion nr rt~1·011;:.:t n1f't ion of ! ho phnnn1H\V
(srrnde of nniortizniion nf 1noderniznt.ion). tl10 stat.c nnd
pos:::ihility of n•no\·nt.ion of ihc existing furnitul'P, th0
dist atlco nnd l(•vel diffl~rcnce \i(•t \vt·i~n t h0 reccpt:ion hall
and othel" roo111s (st·ore-ro01nr-:, lahornt.ori0s) nnd tlH'
possihilit-.y nf dru!I tn1nsport- (filling up of st:ocks) inlo
und bot·\VPOn the roonis ill'<' sc·nrerl. T~xaniined is furtherltlOl'f', in \Yhich PXlf'nt C'OlTc:,:pund tliu 1'00Il1S nnrl PCJldpllH'nt. to the require11H'IÜS of lhP .:.:afe con1pounding.
st.orngo nnd expedii.ion nf í1n1g:,; nnd in "·hich nH~nsnn'
ru·e snt.isfied tbe soeinl eon1fo1·(. requirernents of the staff.
Tbe ;.:Ín!!l(' f1u•tnr.-: Hrr' f1('0l't·d nt1111Prieullv liPÍ·\Yt:'Cll 0-10.
the hiahf'st- sr~ore \\·hil·h 11111v !1(' r·tH•ou'nti~n·d 1nenn ihf•
idenl (•(J1Hli1 ifln;.; and i:o \'quni to :2.'íO. _,\c·conling tl1P findini;. tht• pb11n1111ei1·s ure cnie!!ol'Ízf•d into :1 clu::-:,:!':-;: upto-dntP, fuirl;: Hl'<'i'JiinlilP. nnd (111(-r1f-dai(•.

es

p (·)·-!. 1) \!dit;.:: n,,,,;l'li/!i]llllil:ti; ::.11r Fc,..,t.'i/i'll1111r1 dc8 Z·:ifg(1n(i«„'-"i;1/,·tit.~--\" i1·c111u.- 1fer _·lpnllu:/;i:n
\~t•rfnsser haben nin P11nkt,.:\·:-:t1•1n zur nPstil!l!l1l!tlf!
Z,
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1981. doC'einbor

H

di•;.: Zciígr•1niissigkPiis-:\i\·;·n11;.: ;1(·1· .,\pot !11•k(·n allf\f:!('H!'bi>i1e1. fn df•:-;-;;·n Hnln111·11 -\·1·r;„di1·!H·n 111ii d1:n ::\onit<·n
1!1·:-: l-'ínU\\'t>:-'P!lZ\Vt'ige-"- nnt1·r:-:H('!ivn si1· di1• P.l'uiio- dnnH
di\' Grundflii('hf'n d1·r A11otliPk1· llHl~h lUinHilit)hkt·itC"11,
di" :C:i•ii der Griinrl1111(! IH'Z\\·. d(•r 1<:1·110·\lt'!'ll!l!I \"\'l'!'.!H11!:!1'1li•tl .Tnhre (die ,,\rnoni;::a1i(1!l .Jr·r :\!odr•rnisie1·11n~). dir•
:\föglicbkeii- der Er11(•01~1·un:..; der \"orhnndt:nen :\liibcl.
die ]~nt.foruun!! der ()ffizin~t-T_,nger ,-oneinarHlf~r SO\Vil'

cleren I-IölH'n11nt.orschicrl bcZ\\". diC' :\fiiglichkeii dt•s .Arznci1nit:t:cltrnnsportes (Anffülnng) Z\vÍschrn rlicscn z'rl'i
FUiurnlichk('iten. Sic unt ers11chcn dcrnvoi t.eren in\\·iefon1
din ]~inriehtung rlnr TUiun1liehkeit-cn die De,lingungcn
i

Jer sicheron

~-\rznci1ni ttollH~rsi:elluna.

.Ansfolauni:;, L11-

,!!('r11ng liez\\'. die sozinlen ."\rbcitsPlntzunspl·iief1e dtT
1q1olhnknrisehen .:-\r1Jc•it.neh111cr zufrie(lenst ellen. ])in
einzc1 lnen (it.'si{'htspunktc Z\\·i;,:ch{'tl Pkt-. 0-10 HHS\\·Prh0st.i1n111en sie durch _\ufir.1 il11ng dt•r irn l"allr>
icnd idPnler "'ilerhiiHni::;sf' P!'reic~liharPn :UJO f'11nktP, die l\.:ntPqol'Ín d('l' zeit.gP111iisscn, 1~ntspn•c·l1enrlen und 11nzeifg(:1niisscn ..Apotliekc•n.
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s/11fr1r{1J rlc 111nrhTli(('ll ni1·clo

u 11 i t ~: l"irlp11nktoj
d1: {11 11p1'Jtcl:oj

11!

/:rJ11-

La nlttoroj p!'ilahorb punktn;.:isit•tnon 11or dei.c·i·iuini
]a n1uder111't'H!l nivclon 111: !a ltIJOi.t·koj ..Enkndn' dt• tio
i!i i:kznnH'ru1,; - krHn11arantc knu lit f\.:on:Otuafr·nt ~\·kciit
:'.':r1rni11 -·-la ktuitn1·nn kaj lnCu·jnn hnzan·11n d<~ la npo!<·ko. lu jarujn f•kde 111 \':-'tig(l HÚ n·no\·igo dt· ln Hjl(li.f•k(•
(ln ar11ol'liznn d(· la inudl·rni;..:o). ln n:1H~vig\·lil\•v(1!l d" la
(·kzi:-:t.nn111 tll<>lilaro. ln di::.=tn1H·on dt• ln ofi('inn-dt·po1ujfJj
unu dc ln a!ia knj ilian 11ivclo-dif(·n·rH:o11, kaj la 1·hl«von
dl' 111 1ncdikn!!1t·ntn-tran~purto ini.t'r ln du 1'j()j. L11 aüto-

roj (•kznnH'lll\:-' kronw. kc !a lllf'hlarn kiel ph·nun111~ ln
k(111di(·\1jn (!(· ln ~r·kilrn 11\t•(lik11111t·n111r;·11nra1l(1. l'tlt!ll!·
uigu knj !'!'?.\'!'\·ndo. k1tj ti()n d" ln lalion·jaj :"!ll'io!11j
11n•tf'!H1uj dl' h1 np()1.t•kaj !al1(1ndoj. Ln aút(lr·uj tak;.:a11h·
la un11011njn vid11unk1ojn intcr 0·---10 punktrJj. difinn:-: la
kutt·f!1ll'i11jn d1· la 111<11!Prnnj. k11n\·1·nnj kaj 1n1dn11ulf'rllnj
ap111p\;:11j -- !u•lfl1' <le la di\·i(l(J dl' ln ~.'iO Jillnktnj a1inu:elil11j okazf' dc· idt>alaj (~irkon;.:tancoj.

( F/iurí:rosi rI'rtn.tir'.<» r;1,11ógys:::crt!fri f(ö::71ontja, .Burlapc8l. postufiól· :j.(JO, - 1.'-37-J ús Pest 1nc,r;,11ei rI'ru1rltt::
(f.J.!()[f.1/8Zcrtrfri [[ö::71ontja. 13-u1h111cst, po.,·ffljiril.· 72. - Zdcf.1_)
I~rkczctt: 1080. ST. 11.

r,1::0CT1 Fl·:ET(iz1::si;1.;. )J l·:G1:1,(ízi'>I·:
DlllC\O~TDfl'L.·\TOIW 1\. 1\..-1 L
;-.;,„r1ipit1n. l•J. · ['rodll:-:v fnrtllll\'l.'\lti(:<'
('0111.

(Bu\'urv~t..i)

l 07!) iuii.

;);J'.l:l. p. :\--11.

:\z 1111tihiotik11111nk ::-:·;/.]e,:; ::.:1wkt1·1111Ht (•ll1·rH"1'f· n h·f!_:.::vakuribh \(;L;"Út·Í fl;rtfr1,r"sr•k irlti.!Ui" ,-1i\hntnnk. :\z nnt.ih.ioi.ikuniok 'nu·u:is1n!:·tlc':s1• n11ir 111_·111 k1':1inaí.f1S, 111\'!'1
ng;:rc gynkral1ba11 j"h~11tk<':1.nck 111\:lk·kliaiiis11k, 1u111·l!f'lt
nH~g dni!!n is. :\lr'_!!f'lt1z1:~ !'1'·\jáliú! hn~z111íl11i 1·(·\tn!an. hi;.;zen 11en1 \1it!1nu'1 f'li'ire nz 1':-:vih·u: l;•:'H•lkedt1 .. aun•:-;,-zor··
:\ ln()der·n H't·üpin r·!!~·ik j1·lvnt(1s 1111.Hlsz1•r•,• nz. hnuy 11
kór(Jknzói liri id 111ni \a11n1í i \'ht·i j i'tk an i.ihioí iku IH\ 1kka!
uirsitotL kortiknszu•rr1idukkal. a vis:-:zai·:-:{·~;t pedig Írll1nun::;erkení\'ildcel e\r'izziik HH')!. Errr~ n ('l'.Jra haldPriiilis
!~!'e(\etfi k(!SZÍÚrH:nyf:ket hn:-:zrtiílnnk. ;:.;t'n~pia11 lJuknrcsii
profes:-:zor k!~L ('vi.izc(l<.~;; tnpn~zí11lntn rnin(!1·n t'~h,tkorl1n11
hnsznnsnnk biz1J11\·u]L ;\ h11;.;z111\lL .. nn1nhodi11" ~\ t.iirz~
(lli·11u;phil11.q infl;1i:111/f', }__Ji]Jlr1c1wr·11-~ Ji1!•'11111nninc. f\~lch
"" frl l ,. pn cu 1110 n ir1 e, :....~ 1; i ...,,)·u· irr culr1 rrha l i"1', /)' t rl.'-jlÚH~tN·r· us
11yogo11.>', ,')'trcplnrocr;11s 1;hf'1'rfli,,-, l~'.cwh1:ricliia r•i'Jli. ,')'fr1philocncc u ..., r11o·c ll.'-1 .1 Psc url o 111 IH! '18 rr u r i 17 i n 081 r _) (' l iil t vagv f!"'\f'llµí ti~ti; esíniit Ínri.tt!1nazzn. :\ kf,!zel1:s í\ hónnr1ig, i11rt.
Ji:Jőnynit. n kii\·1•tk•·z{i]d'l<'11 l1i1ják: n kli11ik11i kt'.·11 jn\·1d:
nl:in k\·ll nrliihiuíik111111ll ndr1i: i'(·nr!kh·il! .f!HZ•la„1Í1.!o~::
nW_!.d~i·nuiyíti n lwt.(·r.:: t";:: (':-'1il1idjn {·h·t\·it<'lf"TH·k non11nlizálód1ís1í.t (2s;'.2).

,'f..\ ( '(). \\: [ ,-n >! :\ T:\ 1:\;\1\
\""!:;E.>;"\~Cl:\f:\~c_~~()l\.:l\.:E:\"T() [:;s ·n1::T.-\-HL( lf\.l\:C)!',()
1f .-\T ,\~.\

e!{ :\T .-\ ECJ lT:--: :\ r (J '.\ ()(; \-'.°'J':\
h'1íc;;-f\~oli!l 1 1 (.,.: 11,/::1/;
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:\oh· 1.nia11i«1· (Ti1·0.:u-:\lur•''"') :-\. \.

(1\1/~)).

!:3!.!Y :\Iiinehc•nlw!l l :lJ!i-linn lf'zaj!ui t Crai.H1·.:..::11::"-("r11'k(;zl~ien felinurüJt. a fajb11 u1n.uzó t1ii\·litJyt..•k ki\"(1natai-

~okold1dú )!\.Óf!\·liatü:-:u. !\,.\Jizuny().,;odlli.t, h(I~\" n ki\"<Jtla tok j n \·it.ji\.k ;1·szi\·izo1i1 \·{·n·llrii 1i:-:1í t. nnl,I ki'il; l1ogy
a \"!j!'ll\·rinHÍ:-:l ni"1\·cliu'.·k. :\ kon\hl1i kiizl("S(•kki·I 1•1l1~n11'.i.\.J;·n ~1111ros\·ii:-:1irheh·i kui./li('dc r11ost. kí;::l'.rletil1~i! iO..:T/.ultúk 11 C'rut 110111.-; 111onnri;11ur ki\·onatainnk -...-1~1'11\·1111ui.~;('~iik

nnk

kt·ntt) !1atlÍ~1it. ~1andan!iz1íl1 l)nwiani(lin-t;~rtnlr11ú ki\'()1\nt11t jut!aiink nat•k()tizált- kut.yn vl·niijáhn. 111njd fiu:~·i·li.!'.·k n \'1"rnyorn1\::.:(•siikk1.•nt<'i hatil:-i. :\ Crnt.1u~g11s ki\'(1t1nt <·:-:i'1kkt•!l! i n l\(H'H<ln·ri1tlin-okozi.1t vr:rn\"011HÍ:O-ni)\·1·kt'<l('•:-:i. . .-\ !iot.ií-.; 1•rií::.=;.;t"•!!\' :-'/.(lf<JSH!l ii~~zr·fii!!_~ a lfl'Or'ianidin t11rtnl(11111nnl: 1•z n viníunklian ("~ firdnl l(•veh·ld11·r1
\"Itt\ nauyo\ih 1nl:ttn\·i..;("u:IH~r1. [z(lliílt. b\"knsziven n.z nd!'f'unlin11a!. ki\·1í\iot t 1';1hil~·nrdi:ít i~ nw(!E>ziirl!.\•ti a ki\.(Hl/ll.
.-\ l 1J'\WiH ll id in a v1':n1ynrn1\:-:(·~iikk,\'n t !":-:i vidi'i:-:zín(ilvg
l1;'.1n-lJ\nkkoVJk1.'·nt f(jti ki. :\!int i\,\"l'll. I! .spnrt+·i11 :-:zulflit
!'.,.: n proparan(J] kiiz(" nttlf!:-'Ol'1Jll1a1ó, :\ ~Zt'rziik a kii 1"ín1'ó
\"(" rn~·o11HÍS(•,-iikkc11 t ií ha{ iisi a kh·r1nn i 11k yj,,:z1111,,· la!!
flll!.!\·. d\• l!H:l.! hizton.siiu(J;.: adagjainak (l00-:2tJ(l 111L:/t!';.;t,~úl:: \;:!..':) alka!111a1·.1i:-:Ü\:a] ("rik (·Í (:!'i:l).
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11\!·f!~;.iH1·11•!t 11 1!i!rl!("~. hou\· a Frnn,·ino1·szi'1u:li1u1 w1.
1\!(-;()_:-.;1-<'>i i !ttl!'•\'ll\'ll 11 !f·f!:-'Zt:!'f.!•t l !!\"\.1f!\"SZt'n"~:zi o!dt •\"\:1\·k 1ílla111ilaf! e!i:-:tJh'l't ilr'ikt1•ri di1il:11111\t i~ .i1·!1•n1f•11!•k .

.-\ .. :..;\·Úu\·;.:z(•r!'·s:z(•t <luktnra·· f<1k(1z11t i\ '.!\·/1_L!v:-:1.1·n~:-:1.i (1kh'\"{:li1·I 1'1arn!f'I! ilt. ,·,\·] f'i.!y<'tf·111i 1an1d11.11in.~«d:: u11lr1 r··rhP;f) ,.1_ ,\ .dok!r•r'" ('Ír11 \·lny1·r{·:-:/·)1(·;-, n dipl(•nlÚS
~:z1·n'·,.;1.n;·k i'U\'

fninr·ia !lYf'h·1·n k('.zz(·l 11H'L:-Í!'l di:-:;-:„,,.r!

f1·l11,1;tl:1t 11Í:t. :\ ,'ti~:-'Z"r!Úl'i,'1 l:il'U\';Í.t H/ !.'L:\'t'\1'111
\·„;,1.;(',~:1'·_'..!l' !111:.,::\·jn j{l\·1í 1·,~: 1•'..!\" !11iru111t11:_::1'! l•iz••ll:"lÍ.~ di'•ni

!'i1'd k!·I!

annak vlfu!..;:td;\.-:a !'t·lvt l (!l.t ):

ii. L'.

