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INTÉZETI _gYÓGYSZERTÁRAK EGYES_ SZERVEZÉSI. KÉRDÉSEI. 

Bevezetés. 

Az intézeti gyógyszertárak jelentősége a második 

világháboru utáni. éveki.g meglehetősen alárendeit volt 

az egészségügyi munka egyéb szakterüle·teiliez vi.szonyit

Vao Ez volt a helyzet nemcsak nálunk, de még a nagymultu 

svájci és német klini.kákon, kórházakban és más fekvőbeteg 

intézetekben is. 

A gyógyszerészeti. tudományok fejlődésa, a farmakológ:!.a 

és a farmakodinámia e·lőretörése, a gyógyszeres terápia 

jelentőségének növekedése kényszeritően magával hozta az 

i.ntéze ti gyógyszerészet átalakulását, fontosságának foko

zott felismeréséto 

Munkám célja az, hogy külföldi és belföldi szakiro

dalmi adatok és több, mint tíz éves személyes tanulmányi 

tapasztalatai.m, valamint megyénkben végze t t gyakorlati. 

munkám eredményei alapján lrányelveket dolgozzak ki, ame

lyek konkrét segitséget nyujthatnak a szakll'ányitásnak, 

kórházi. gyógyszer észeknek, tervezőknek és ki vi.telezőknek 

egyaránt, az uj intézeti. gyógyszertárak felálli.tásához, a 

meglévők korszerüsitéséhez. 

Célja munkámnak továbbá az is, hogy ll'ányelveket adjon az 

intézeti. gyógyszertárak munkaerő szükségletének felmé:résé-
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hez, a sokrétü gyógyszertári munka szervezéséhez, meg

világitsa az :'!.ntézeti gyógyszertár és a gyógyszerész 

mai helyzetét a kórház szervezetében. 

Di.sszertációs munkám feladatát a téma alábbi 

részletezésü ki.dolgozása képezte: 

1. Borsod _me&yei tapasztalatok 

A./ 1\Uskolci Szentpéteri kapui kórház :'i gyógyszertár, 

B./ Mi.skolci Semmelweis kórházi gyógyszertár, 

C./ Kazincbarcika:'i kórházi gyógyszertár lei.rásao 

2. Intézeti gyógyszertárak_felállttásának irányelv~ 

A./ Telepi.tés, elhelyezés 

B./ Alapterületi igények, szükségletek 

C./ A helyiségek elrendezése, funkcionáli.s kapcsolódása 

D./ Épitészeti. és gépészeti szempontok 

E./ Berendezési irányelvek 

F./ Felszerelésre vonatkozó irányelvek. 

3. Munkaerőszükséglet:re. vonatkozó i:rán.yelvek 

A./ Munkaerőszükséglet felmérése 

B./ Gyógyszerész és gyógyszertári. asszisztens utánpótlás 

tervezése 

4. A gyógyszertá:ri munka szervezés!:_feladata:t 

A./ Gyógyszergazdálkodás és az i.ntézet gyógyszerellátása 

B./ Gyógyszerkész i tés 

C./ Gyógyszere llenőrzés. 
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5. A kórhá.zl. főgyógyazerés!!__sulyponti _feladatai. 

6. A gyógyszerészek és gyógys~ertárl. asszisztapsek fela

~tai. 

7. A gyógyazertá:E_helye és szerepe_ a kórház szarvezet é-

~ 
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I. I R O D A L lll I _ _E. É S .L:_ 

vonatkozó adatok • .;.....-"-;:;;_;;;.M_O __ , ___ , __ ,,~··-~-,,~ .. --

A különböző országok kórházl gyógyszerészetének 

kialakulását és továbbfejlődését igen sok történelmi, 

társadalmi., gazdasági. tényező befolyásolta, s e beha

tások eredményeképpen a kórházi gyógyszertárak jelen

legi. helyzete is különböző szi.nvonalat és állapotot 

tükröz. 

Ebben a fejezetben a legkülönbözőbb társadalmi beren

dezésü országok i.ntézeti. gyógyszerellátását és :inté ... 

ze ti. gyógyszertárai t kivánom irodalmi adatok és sze

mélyes tapasztalatok alapján ismertetni. 

Ennek keretében elsősorban országunk i.ntézeti gyógyszer

tárainak kialakulását, fejlődését és helyzetét kivánom 

értékelni. 
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:M A G Y A R_Q_R S Z Á G • 

Magyarországon /29, 40/ a XI.századhan alakult ki a mai. 

intézeti. gyógyszertárak őse a szerzetesrendi kórházak

han, ahol a gyógyi.tással foglalkozó ezerzetesek bete

geiket gyógyszerekkel :ls ellátták. A fennmaradt adatok

ból, okmányokból következtetve megállapitható, hogy a 

szerzeteá~endi kórházakban kezdethen egy, későhh töhh 

helyi.séghől állt a gyógyszertár és annak gyógyszerké

szitő tevékenysége a kor általános európai szi.nvonalát 

feltétlenül elérte. 

Ilyen adata:l.nk vannak a pécsváradi bencés szarzetesek 

kórházának gyógyszertáráról. 

Mivel az orvosi gyógyitó tevékenységgel nem tartott lé

pést a vá.ros1 gyógyszertárak számának fejlődésa, igy a 

következő századok folyamán nagyohh részt ezek, a kü

lönböző rendek által fenntartott kórházi gyógyszertárak 

látták el a környező városok és falvak lakosságát is 

gyógyszerekkel.. 

A kórházi. gyógyszerellátásra vonatkozó első jogszabály 

hazánkban igen későn, 1876-ban jelent meg. Az l876 • .X:IV. 

sz. törvény szabályozta a kórházak létesitését, müködé

sét és irta elo elsőként, hogy milyen nagyságu kórház

ban kell saját intézeti gyógyszertá:rat létesi'teni. Ezt 

követően állitották fel a rohamosan fejlődő fővárosban 

az István, László és a János kórházakat. J\!livel a kó:rházi. 
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gyógyszertárak létesi.tése és fenntartása ugy lá tsz:l.k 

nem jelentett előnyt és főleg anyag·i hasznot a kórhá

zaknak, nagyon lassan haladt előre fejlesztésük. 1945 

előtt 18 kórházi gyógyszertár volt az országban. 

A felszabadulás után e téren is jelentkeztek az egyre 

növekvő igények, amit a szocializmust épi.tő ország gyors 

ütemben igyekezett kielégi. teni. Ennek eredményeképpen 

1955-ben már 40 intézeti. gyógyszertár volt az országban. 

Az 195:3-ban megjelent Eü. Minisztériumi utasi tás kimond

ta, hogy minden, legalább 450 ágyas fekvőbeteg intézet

ben gyógyszertárat lehet felállltani. 

A gyors mennyi.ségi fejlesztés magával hozta a nehézsége

ket 1s. Jogszabályok és egységes irányelvek nélkül a 

gyorsan, sokszor minden meggondolás nélkül létesitett 

intézeti gyógyszertárak 1-2 helyiségben,a legszükségesebb 
l 

létszám és felszerelés mallett kezdték meg müködésüket, 
,., .. 

rengeteg elemi h.i.ányossággal és nehézséggel küzdve. 

A 28/1958.sz.Eü.M.ut. /50/ szabályozta átfogóan az inté

zeti gyógyszertárak és gyógyszerraktárak müködését, a 

feladatok jogszab'ályban történt rögzitésévelo Az általá

nos rendelkezéi3ek mellett a gyógyszertár személyzetének 

munkakörét, feladatát, a gyógyszerbeszerzések, a törzs

készletek ki alaki. tását, a gyógyszerkiadás rendjét, a 

gyógyszerek eltartását, a gyógyszertári. nyilvántartó 

könyvek vezetését irja elő ez a jogszabály. 
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Ugyanez a jogszabály rendel.kezik a gyógyszertár.ral nem 
. . 

biró intézetek gyógyszerraktárainak müködéséről is. 

Az intézeti. gyógyszertárak minőségi fejlesz

tésének sürgős szükségességét felismerve,először az 

Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Fői.gazgató

sága tüzte ki célul, hogy ezt a nagytoku elmaradást 

felszámolja. E célkitüzést a II. ötéves tervidőszak 

rekonstrukc:l..ós programja valósitotta meg. Az Országos 

Gyógyszerészeti Intézet utmutatásával és i.rányitása 

mellett indult meg az elmaradot·tság felszámolása. Az 

eredményeket h:l.ven érzékeltetik az a.lá.bbi számadatok /42/: 

1960. I. l-én: 

Intézeti gyógyszertára:l.nk száma: 

Ebből infuziós laboratóriuma volt: 

KorszerU gyógyszertárak száma: 

1965. XII. 31-én: 

Intézeti gyógyszertáraink száma: 

Ebből 1nfuz1ós labora·tóri.um van: 

KorszerU gyógyszertárak száma : 

45 

2 gytárnak 

2 

47 

47 gytárnak 

20 

Részlegesen korszerü gytárak száma: ll 

Korszerü'tlen gyógyszertárak száma: 16 

Korszerü infuziós laboratóri.umok sz.: :36 

Az egészségügy nagyarányu fejlesztési programja kereté

hen állandóan bővül a fekvőbeteg intézetek hálózata, 
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a meglévő i.ntézetek korszerüsitése mellett. Az ország 

fekvőbeteg intézetei.nek megoszlása 1965. végén a követ

kező képet mutatja /29/: 

4 Orvostudományi Egyetem Klinikái 

l Orvostovábbképző Intézet 

6 állami ál t alános kórház 

9 állami szakkór ház 

99 tanácsi általános kórház 

54 tanácsi szakkórház 

8 szanatórium 

6 be·tegotthon 

Összesen: 75.558 ággyal. 

A felsorolt fekvőbeteg intézetek 25 %-ában van intézeti 

gyógyszertár és gyógyszerész ,mig 75 %-á ban gyógyszerrak

tár bi.ztositja az intézet gyógyszerellátását. 

A gyógyszerraktárak 

szerész, 

10 %-ánál főá.llásu gyógy-

58 %-ban részállásu 

gyógyszerész van alkalmazva. A fekvőbeteg i.ntézetek gyógy-

ezerraktárainak 32 %-ánál. nincs gyógy-

szerész alkalmazva. Ezekben az intézetekben tehát gyógy

szerész felügye let e, r észvétele nélkül történi.k a gyógy

szer ek rendelése, raktározása, kezelése és kiadása, s ez 

feltétlenül hátrányosan befolyásolja az érintett intéze

tek gyógyszereHátásának biztonságát, általános szinvo

nalát. 
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Az i.ntézeti gyógyszertárak tervezésére nézve első 

iz ben az Egészségligyi Mini.sztérium /9/, majd ezt köve-
~ 

tően az OGYI által összeállitott irányelvek jelentek 

meg /40/, s tekinthetők kiindulási pontnak ma is. 

Az intézeti gyógyszertárak létesitésénél ezek szeri.nt 

az egyes helyi.ségeknél a következő alapterületek, bur

kolatok, villamosenergia ellátás, valamint gépek biz

·tosi tására van szükség: 

Helyi.ség Alapter. Padló és Vill.energia Gépek 
m2 falburkolat ellátás 

Átvevő 

Anal.labor 

G:yógyszkut. 
rakt. 

10 

16 

20 

Gyógysz. alap·
anyag rakt. 12 

Kötszerrakt. 12 

Savraktár 6 

Hüvösraktár 4 

márv.moz. 
10 cm lábaz. 

. ,, •" 

mennyezet 
v il • 

mettlachi, fénycsővil. 
falak rész-

beton kon
zol,vill. 
rezsó;gáz 
csat l. 

ben csemp. 

m. moz. 
10 cm láb. 

m.moz. 
10 cm láb. 

m.moz. 
10 cm láb. 

aszfal t, v. 
egyéb sav
álló burk. 

m. moz. 
10 cm láb. 

mennyezet 
vU.fénycső
vel 

e1ektr .hü
tószekrény 

1000 l. 

mennyezet vil .• 
fénycsővel -

mennyezet vil .• 
fénycsővel 

savraktárban 
előirt mennye
zet v11. 

mennyezet 
vil.fénycső
vel 
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---··------·--·----··"----·· -·--"----·--·--
Helyiség Alapter. Padló és V11l.energ1a Gépek 

m2 falburkolat ellátás 

-
Iroda 10 me legpadló mennyezetvi.l. 

fénycsővel 
1.róasztal.nál 
külön v:n. 

Főgyógysze-
melegpadló mennyezetvil. 

10 ajtómagas- fénycsővel rész azobája sági.g esem- iróasztal, , 
mosdó felett pe zve 
kU.lön vil. 

Szociális he- 24 m. moz. mennyezetvil. 
ly:!..ségek 10 cm láb. fénycsóva l, 
nemenként e .l- ajtómagas-· mosdó felett 
kUlönitve ságig külön vil. 

csempéz ve ------.. -·-
Összes 

220 m2 alapterület: 

Az inté ze ti gyógyszer tárak 1étszámellá tottságára 

nézve normák nincsenek k:!..dolgozva, csupán irányszámokat 

találhatunk /40/ az alábbiak szerint: 

Gyógyszerész: Gytári Takari.tó, 
assziszt. :ki.seg1'tő& 

450 ágyi g l l l 

451- 700 " 2 2 l 

701-1000 ll 2 3 l 

1001-1600 " 3 4 2 

1601-2200 ll 4 5 3 

2201-tő1 5 5 3 
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A kórházi osztályok gyógyszerkezelésének, nyil

vántartásának és elszámolásának ellenőrzését a 20/1957 • 

.EU.M.sz. utasitás az intézeti főgyógyszerész hatáskö

rébe is utalja /51/o 

Az intézeti gyógyszel'tárak szakmai. felügyeleté

vel és ellenőrzésével az 57/1962. /52/, valamint az 

58/1962. EU.M.sz. utasitás /5.3/ a megyei. főgyógyszeré

szeket bi.zta meg. 
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!.JLSZTRIA. 

Ausztriában /2/ az első kórházi gyógyszertára

kat, - a mi viszonyainkhoz hasonlóan - az egyházi ren

dek alapitották a x. században. Az első polgári kórhá

zi gyógyszertárat pedig 1500-ban Salzburgban állitot

ták fel. Az eredetileg csak a kórházat ellátó gyógy• 

ezertárakat a XVIII. században nyi.lvános joggal ru

házták fel, nehéz gazdasági helyzetük könnyitése ér

dekében. Egyesek ezen kolostor-gyógyszer·tárak köztil 

ma is müködnek, természetesen már a korszerU követel

ményeknek .megfelelő feltételek me.llet·to 

Az első, nem egyházi alapitásu kórházi. gyógyszertárat 

1726-ban Bécsben állitották fel. Ebből fejlődött ki 

a későbbiek során Bécs város általános kórházainak 

központi gyógyazertárao 

A XIX. században egymás után léteaitették a polgári 

kórházakat, melynek gyógyszerellátását kezdetben nyil

vános gyógyszertárak látták el. Mivel ez a megoldás 

nem volt megfelelő, a század végén egyesitették a fő

város kórházait és gyógyszerellátásukat is teljesen 

függetlenitették a külső gyógyszertárak-tól. A kórházak 

gyógyszerellátása ily módon saját kezelésben és költség

vetésben, az eddi.giné.l sokkal gazdaságosabb formában 

valósult meg. 
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A kórházi. gyógyszertárak müködését az .1906. évi gyógy

szertári és az 1957. évi kórházi törvény szabályozza. 

Az első az intézeti. gyógyszertárak felállitásának és 

müködésének feltételeit i.rja elő, ha.ngsulyozva, hogy 

a kórházi gyógyszertárak csak saját be·tege1ket lát

hatják el, másokat csak életveszély esetében, ha a 

kérdéses gyógyszer nyilvános gyógyszertárból nem sze

rezhető be. 

Az 1957. évi kórházjogi törvény m~~tÍÍtjá gyógyszerek 

előállitását azokban a kórházakban, me.lyeknek nincs 

gyógyszertáruk. Ezek a kórházak nyilvános gyógyszer

tárakból szerezhetik be magisztrális gyógyszereiket. 

Ezen gyógyszerek szükségességét az llletékes hatósági. 

orvos és gyógyszerész ellenőrzi .• 

A kórházi gyógyszertárak a gyógyszertári ügy

rend és a segéderókre vonatkozó jogszabályok előirá

sai.t is kötelesek betar·tani.. Az ügyrend elői.rja a 

szükséges helyisége kl' e, berendezésekre, felszerelések

re és tárolásokra vonatkozó feltételeket, szabályokat. 

A segédszemélyzet munkakörét határozza meg a már em

litett második jogszabály. A gyógyszerek minőségét 

az 1962-ben éle the lépett Österreichisches A.rzneibuch 9. 

szabja meg. 

A kórházi gyógyszerész feladatait az általános gyógy

szerészi és a kórházi szolgálat követelményei együttesen 
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határozzák meg. A kórházi gyógyszerész felelős a kór

ház gyógyszerekke.l, reagenaekkel, röntgenkontraszt

anyagokkal, kötszerekkel, sebészeti és ápolási segéd

eszközökkel való maradéktalan ellátásáért. Ezenk:l..vül 

kötelessége minél töbiJ saját előál.litásu gyógyszert 

is késziteni, ami.vel egyrészt igazi hi.vatását gyako

rolja, másrészt a kórház gyógyszerellátását teszi 

gazdaságosabbá. Igy a galenikumokat és reagenciákat 

is természetesen házilag kell előálHtan:l .• Ezenkivül 

a kórházi. gyógyszertár munkakörébe tartozik az inf'u

ziók és i.njekciók készitésa is. 

A kórházi gyógyszerész gyógyszerkészi.tő tevékenysé

gén belül tehá t igen fontos feladata az orvosi, a 

therápi.ás i.gények minél magasabb szintü kielégitése, 

minden esetben a rendelkezésre álló pénzügyi kere

tek fi.gyelembe véte.lével. 

Fontos feladat az osztályok gyógyszerszekr ényei.nek 

felülvizsgálata, a gyógyszerek lejárata, elöregedés 

és kémiai, vagy fizikai elváltozása szempontjából. 

Az ápolónóképzéssel is foglalkozó kórházakban a gyógy

szerész tan:l.tja a gyógyszertant, s ennek kapcsán a 

gyógyszerek kezelését, tárolását, stbo A kórházi 

gyógyszerész a kórház vezetőinek és orvosainak szak

tanácsadója gyógyszerészeti, gyógyszerellátási kérdések~ 

ben. 
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Ma Ausztriában minden nagyobb kórháznak saját inté

zeti gyógyszertára van. A 40 intézet!. gyógyszertár 

az osztrák kórházi ágyak 2/:3-ad részét látja el. 

Bécsben közös gazdasági igazgatás keretében 10 kór

házi gyógyszertár müködlk., 

Ausztriai viszonylatban legkorszerübb a pár éve Bécs• 

ben épült kórházi. gyógyszertár, az 1600 ágyas Wilhel.,. 

minen-Spital gyógyszertár a, me ly önálló, egyemeletes 

épületben, 1400 m2 hasznos alapterületen van elhelyez-

ve o 

Az osztrák szakemberek véleménye ezerint minden .300 

ágyas kórházban szükséges és gazdaságos lenne intéze

ti gyógyszertár felállitása, mivel az ilyen és ennél 

nagyobb ágyszámu l.ntézetek gyógyszerellátását nyilvá

nos gyógyszertár már nem képes ellátn!., különösen tá

rolási, lejárati. l.dők felügyelete, orvosokkal való 

kapcsolat elláMsa szempontjából. A felsorolt szakmai 

kivánságokon tulmenően szükségesnek tartják az oszt

rák szakemberek a kórházi gyógyszertárak szak- és se ... 

gédszemélyze t ének létszám megállap:l..tásához is küHin 

jogszabály megalkotását. 
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Az egészségügy teljes államositása 1950-ben fejeződött be 

Csehszlovákiában. Ettől az i.dőponttól kezdve gyors fejlő

désnek indu.lt a fekvőbetegellátás, s ezzel együtt az utób-

bi években a kórházi gyógyszertárak is. 

A csehszlovák egészségügyi minisztérium az intéze

ti gyógyszertárak épitésére és korszerüsitésére 1958-ban 

irányelveket és normákat adott ki /59/ .. Az 1.rányelvek és 

normák alapján a prágai egészségügyi intézet és a prágai 

gyógyszerészeti müszaki fejlesztési. intézet közremüködésé

vel az épitésügyi. minisztérium dolgozta ki a közforgalmu, 

valamint az intézeti. g3rógyszertárak tipusterveit. Ezeket 

a tipusterveket 11 A kórház:l.. és rendelőintézeti gyógyszertá

rak" c. kiadvány tartalmazza /60/. 

Ezt k(ivetően ugyanezek a szervek kidolgozták a gyógyszer

tári berendezések tipusait is, amit a "Gyógyszertárak be

rendezése" c. kiadványban jelentettek meg /61/o 

A tipustervek k.:tdolgozásánál az épitészet.i. szahványmére-
, 

teket és építészeti standardokat érvényesitettek. 

Csehszlovákiában az intézeti gyógyszertárakat két 

kategóriába osztják: 

a./ intézeti gyógyszertárak, 

b./ intézeti és rendelőintézeti gyógyszertárak. 
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A fentiek figyelembe vételével a tipusterveket az alábbi. 

var:l.ációkban készi.tették el: 

TYP• u1 : Intézeti gyógyszertár 300-500 ágyas intézetben., 
-

Typ. s1 : A Typ. u1 kibővitve rendelőintézeti e llátással .. 

Typ .. u2 : Intézeti gyógyszertár 500-1000 ágyas intézetbeno 

TYP• s2 : A Typ. u2 kibővitve rendelőintézet:'!. ellátással. 

Az intézeti. gyógyszertárak legelőnyösebb tájolása: 

észak, észak-kelet. 

Néhány techni.kai elői.rás a ·ti.pustervekből: 

Az i.ntézeti. gyógyszertárak elhelyezése két szi .. nten történ

j ék /földsz:t.n·t és pi.nce/. 

A helyiségek belső magassága: 3,30 m. 

A mur.kaasztalok magassága: megegyezi.k a pa:rapetmagassággal, 

90 cm., 

A :raktári butorzat teljesen fából, vagy acélvázzal készül

jön., A tűzveszélyes sze:rek részére acélból készült polco

kat kell biztositani.. 

A ste:ri.l részleg asztalai. acélkerette1, pvc boritással ké

szüljenek. A steril részleg minden butorzatának fémlábakat 

kell biztositani. 

Az analitikai méTlegek :részére :rezgésmentes vasbeton asz

talt il'nak elő. 

Az ablakokra zsalut, vagy :redőnyt i:r elő a tipusterv. 

A steril helyiségek ablakait gumi.val kell sz ige telni. 
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A tipustervek a következő gépészeti. megoldásokat i.s maguk

ban foglalják: 

csatornázás, hideg·-me.leg folyóviz biztosítás, gáz és elek

tromos berendezések, pyrogenmentes desztillált viz bizto

sitás, süritett .levegő és vákuum előá11Hás, gőzellátás, 

fütés, szellőztetés, légkondicionálás, a szakmai munkához 

szükséges berendezések és eszközök. 

A tipusterv előirásai szeri.nt az energi.aellátást 50 %-os 

::,ága~~s,!'!.al kel.l megtervezni. 

A vertikális forgalom lebonyolltására 350 kg-os felvonót 

irnak elő. 

Az Ul' Sp u2 és s2 tlpusu intézeti gyógyszertárak 

alapterületi normái: 

Fő helyiségek 123 154 182 215 

Ki.szolgá.ló hely.i.ségek 432 537 502 600 

Közlekedési terek 129 lJ .l 1.36 147 
.. --·- -~-~--

Hasznos alapterület 
m2 összesen: 684 822 820 962 

---~---·-----··~ .. -·-·---·--·---·-.... ·-·-··-~--~~-- ----
Az egyes tipusokon belül a helyiségek alapterülete a követ

kező képet mutatja: 

Földszinti. he ly1.s égek: 

-----·----·---
Betegek belépője 

Nővérek belépője 7 

Gyógyszertári dolgozók belépője 10 

8 

5 

.10 

7 

10 

2 
s2 m -ben 

8 

5 

10 
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Betegek várója 

Nővérek váróhelylsége 

Gyógyszerkiadó betegeknek 

Gyógyszerkiadó osztályoknak 

Gyógyszerkészitő 

Steril gyógyszerkészitő 

Gaienusi. laboratórium 

Analitikai .laboratórium 

Sot ét kamr a 

Tüzveszélyes szerek letoltője 

Mosogató 

Öblitő 

Sterilizá.ló hely:Lség 

Steril öltöző 

Steril ruházat fülkéje 

Gyógyszere llenőrző és eimkéz ő 

Iroda 

Ügyeletes szoba 

Vezető irodája 

Dolgozók pihenője, étkező 

Mosdók férfi, női 

Zuhanyozó férfi, női 

Öltözőfülke férfi, női 

WC előtérrel, férfi, női 

Tisztitészerek he.l;y-isége 

Folyosó 

u1 s1 u2 s2 m2-ben ----... -~-~-··-----·--~--· 

-
13 

14 

.34 

12 

19 

12 

19 

.13 

19 

3 

.3 

12 

20 

.10 

20 

20 

6 

2 

4 

3 

52 

21 

16 

19 

14 

46 

12 

20 

13 

-
.19 

13 

19 

3 

3 

13 

20 

10 

25 

20 

6 

2 

5 

3 

56 

.13 

21 

38 

20 

19 

32 

6 

5 

19 

1:3 

28 

4 

3 

13 

20 

10 

20 

20 

7 

2 

5 

3 

58 

21 

16 

19 

14 

52 

20 

19 

32 

6 

5 

19 

13 

28 

4 

3 

19 

20 

10 

25 

20 

7 

2 

5 

3 

61 



- 21 -

Felvonó 

Pince, vagy szuterén h~~~~~~gei: 

JJiosdó 

WC, férfi., női 

Tisztitósze:rek helyisége 

Folyosó 

Felvonó 

Felvonó gépháza 

2 

2 

l 

3 

45 

5 

5 

2 

2 

l 

3 

Á:ruátvéte1i helyJ.ség 19 

Magi.szt:ráli.s gyógyszerek raktára 57 

54 

5 

5 

19 

58 

Gyári készitmények raktára 

Gyógyászati segédeszközök rakt. 

Egészségügyi cikkek raktára 

Drogok 

Savak raktára 

Gyulékony anyagok raktára 

Ho:rdósáruk :raktára 

Ásványvizek raktára 

Csomagolóanyag raktára 

Adminisztrációs anyagok :rakt. 

Tartalék raktá:r 

Központi fűtés berendezése 

Klimatikus berendezés gépterme 

Lépcső 

35 42 

14 

:35 42 

10 10 

10 

14 .14 

10 15 

ll ll 

35 42 

15 25 

4 4 

20 20 

14 14 

5 5 

-·------·--·· 

3 

2 

2 

3 

54 

5 

5 

14 

49 

41 

14 

56 

10 

10 

14 

ll 

15 

50 

10 

4 

20 

15 

5 

3 

2 

2 

J 

63 

6 

5 

20 

57 

50 

14 

64 

15 

ll 

14 

15 

14 

54 

20 

4 

20 

15 

5 



- 22 •• 

A kórházon belül a gyógyszertár, mint öruUló osz

tály szerepe 1. A gyógyszertárveze tő az osztályok főorvo·· 

saival azonos jogállásu, közvetlenül. a kórház igazgatójá

nak van alárendelve. 

A gyógyszertár beosztott dolgozóH csak a gyógyszertár 

vezetőjének a jóváhagyásával, :l.lletve javaslata alapján 

.lehet alkalmazni. 

Szakmai ellenőrzés szempontjából az intézeti gyógy

szertárak Prágában, Pozsonyban és Kassán a fővárosi, illet

ve a kerületi főgyógyszerészhez tartoznak, mig a többi .. ke

rületi székhelyen és a vi.déken müködő i.ntézeti. gyógyszertá

rak a járási gyógyszerész szakma:!. ellenőrzése alá ta:rtoznak. 

Az intézeti gyógyszertárakra nézve országos érvényü 

ügyrend még nincs ki.bocsátva. Egyes intézetek gazdasági. ve

zetői azonban minden osztály részére - i.gy a gyógyszertár 

részére is - saját :t.ntézeti ügyrendet dolgoztak ki. 

A létszámszükséglet inegállapitására nézve sincsenek még ki.

dolgozva normák, illetve mutatók. 

1965 roárciusa óta a nagyobb :!..ntézeti gyógyszertárak 

előnyösebb munkaszervezése érdekében az alábbi osztályok 

megszervezésére van lehetőség, ha ott legalább négy dolgo

zó beál li tására mód van: 

raktározási osztály, 

speci.ali tás osztály, 

gyógyszerkészítő és expediciós osztály, 
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steril osztály, 

gyógyászati segédeszközök osztálya, 

anali.tikai csoport /2-.3 dol.gozóval/. 

Mi . .nden osztály élén a gyógyszertárvezető által kinevezett 

gyógyszerész áll, kiknek egyike a gyógyszertárvezető helyet~· 

tese is egybene 

A gyógyszertár havonta kétszer ad fel gyógysze:rrende

lést a kerületi gyógyszerellátó vállalathoz., Egyszer csak 

gyári készitményeketf másodszor a gyári készitményekkel 

egyide j ü leg magisztrális anyagokat i.s rende .lhetnek. Ezenki

vül akad.ál.ytalanul feladhat a gyógyszertár telefonon, vagy 

irásban statim rendeléseket is. 

Minden be ér ke z ő alapanyago t és maglsz tráli.s gyógyszert 

kötelező azoncsságra megv:lzsgálni .. A gyógyszertárban készült 

gyógyszerek azonositását, ellenőrzését - főleg orga.nolepti.

kus vi.zsgálattal - az anali ti.kus-gyógyszerész végzi. 

A kassai klinikai gyógyszertárban szerzett személyes tapasz

talatom, hogy az i.nfuziós oldatokat az anali.ti.kus szurópróba

szerüen e llenőrzi kémi.ai azonosi.tással .. St er i li tás i vizsgá

latot hetenként átlag kétszer végeztetnek a kórházi labora

tóriumban, mig pyrogénekre havonta egyszer, idegen szarvhez 

kül.dött mintákból. Ezenkivül az infuziós oldatokból még ste

rilezés előtt k:!:.emelnek hetenként egy-két üveget, s annak 

csiraszámát i.s meghatároztatják a mi!r..robiológiai laborató

riummal, a kiindulási csiraszám megállapitása végett. 
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1\llig a vezetőintézet gyógyszertárából a kerületi. 

gyógyszerellenőrző leboraM:rium vezetője vesz negyedéven

ként 5-6 mintát, addig a többi. intézeti gyógysze:rtá:rból 

csak a járás i. gyógyszerészek ál tal vett mi.ntákat vizsgál

ja az ellenőrző laboratórium. Az intézeti gyógyszertárak

ból ezenkivül a cseh-morva területen a Cseh, szlovák te

:rületen a Szlovák Állarn1 Ellenőrző Intézet /SUKL/ is vé

telezhet mintákat. 

Személyes látogatásom alapján ismerem a kassai kli

ni.kai gyógyszertárat, amely 1700 fekvőbeteget, valamtnt a 

klinikai ambulanciák járóbetegeit is ellátja, tehát az o:r

szágos besorolás szerint s2 tipusu intézeti gyógyszertár

nak tekintendő. 

Létszám: 8 gyógyszerész, 6 laborá.ns, 6 egyéb dolgozó. 

A gyógyszertár a sebészeti. pavilon földszintjén van elhe

lyezve, s a következő években kap modern épületet, az s2 ti

pusu elői:rásnak megfelelő elhelyezést. A gyógyszer-tárnak 

jelenleg is nagy alapterülete és sok helyisége van. 

A gyógyszertár helyiségei középfolyosós elrendezés szerint 

vannak elhelyezve. 

A földszinten a gyógyszerkészi.tő, infuziós laboratórium, 

valamint az analitlkai laboratórium, iroda, expedíciós 

helyiségek és :raktárak, mig a szuterénban különböző raktá-
• 

rak vannak elhelyezve~ 

A gyógyszertár munkájával, munkaszervezésével kapcsolatos 

néhány adat: 



A desztilláló készülékeket központi. melegvi.z e.llátással táp·

lálják., A naponta gyártott desztillált vizet .rozsdamentes 

acéltartályban tárolják 50-GO C0 -on. A vezető tájékoztatása 

szarint vizsgálataik azt bizonyitják, hogy az ilyen hőmér

sékleten történő tárolással biztosi.tani. tudják a py.rogen 

anyagoktól való mentessége'to 

A gyógyszerkülönlegességek összeszedését nylon zsákba vég

zik és nem tálcákon. Minden zsákba behel.yezik azután az il

lető osztály megnevezését., A gyógyszerkülönlegességi .rak

tárban a gyógyszereket injekci.ók, tabletták és egyéb gyógy

sze.rek csoportositásában, s ezenbelül alfabetikus sorrendben 

tárolják. Az összeszedett gyógyszereket müszerkocsikon szál

litják a gyógysze.rki.ad6ba, ahol csak ellenőrzés után kerül

hetnek azok expedici.ó.ra. A kimért magisztrális gyógyszereket 

az anali ti.kus gyógyszer ész felülvizsgálata után lehet az osz

tályoknák ki adni • 

Az utóbbi években kisérletek folynak Csehszlovákiában 

- közfo.rgalmu gyógyszertárakra vonatkoztatva is - egy gyógy

szerkiadó automatával /1.4/. 

Ennek lényege az, hogy a gyógyszerkiadó helyiségben olyan fo

toelektromosan ellenőrzött és lyukkártya Nndszerrel müködő 

7 fo.rgóko.rongot állitottak fel, melyek mi.ndegyi.kében 100-100 

fiókban különböző specialitások vannak elhelyezve. 

A gép kiszolgálása a recept, V af!;! az igénylőlap betételére 

és az orvos szárrllinak lenyomására korlátozódik,. A hi.vott gyógy

szert a gép fotoelektromos uton adja ki, az árát könyveli. 
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Az ellenőrző szalag mallett a gép még egy lyukszalaget is 

feldolgoz. Ez lehetővé teszi az orvosok és az általuk irt 

gyógyszerek statisztikai értékelését. 

A klinika laboratóriumai részére az összes reagense

ket a gyógyszertár késziti. 

Az intézeti gyógyszertárak részére kötelező az osz

tályokon lévő gyógyszerek ellenőrzése. Ezt az ellenőrzést 

a veze·tő ál tal megbizott bármelyi.k beosztott gyógyszerész 

is végezheti, évente átlagosan kétszer. Az ellenőrzés első

sorban az eltartások szabályosságára, a gyógyszereknek ábc 

sorrendben történő elrendezésére, a .lajáratok fi.gye.lemmel 

kisérésére, a káb:l.tók?nyv egyeztetésére, valamint a két 

hetes készletek betartására vonatkozik. Előirás az i.s, hogy 

az osztályokon mi.nden gyógyszer csak eredeti csomagolásában 

tartható. 

Az intézeti főorvosi értekezleteken és tudorrLányos ülése

ken a gyógyszertárveze·tő minden esetben résztvesz. Ezeken 

az értekezleteken tájékoztatja a főgyógyszerész a főorvoso

kat a gyógyszerellátás általános helyzetéről, uj gyógysze

rekről, kül.fö.ldi gyógyszerekről. Ezenki.vül a nagy :l..ntéze

tekben a gyógyszertár 2-3 havonként kiadott körlevelekben 

ls ad az osztályok felé gyógyszeri.smertetési. tájékoztatást. 

Az osztályokon történő ellenőrzés alkalmával is végez az 

ellenőrző gyógyszerész információs tevékenységet. Ezen tul

menően az intézeti gyógysze.részek sok esetben résztvesznek 
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az egyes osztályok munkaértekezletei.n is, s ott is táj ékoz

tatást adnak a gyógyszerellátási helyzetet .:Llletően. 

A legtöbb kórházná.l létrehoztak Farmakoterápiás Bi

zottságot, melynek 8-10 főorvos, valamint a főgyógyszerész 

a tagja. A Bi.zottság elnöke a belgyógyász főorvos, ti.tkára 

az intézet főgyógyszerésze. A Farmakoterápiás Bi.zottság két 

havonként tart ülést, mindig más osztályon. Az ülés kereté

ben megtárgyalják az osztály gyógyszeres terápiás tevékeny

ségét, átnézi.k a kórlapokat, megvitatják a gyógyszerelések 

helyességét, vagy helytelen vol tát. Előzetesen a kórházi 

főgyógyszerész az érintett osztály rendelési lapjairól sta

tisztikai .. értékelést készi.t néhány hónapra vi.sszamenőleg, 

hatástani csoportba gyüjtve az osztály által igényelt gyógy

szereket. Ehhez hasonló Farmakoterápiás Bizottságet hoznak 

létre egy-egy járásra nézve is, a kerületi vezető szakfőor

vosok e ln ökle tével. 

Célja ennek a bizottsági munkának elsősorban az, hogy kri

tikai felülbil'álatot gyakoroljon a kórházi osztályok gyógy

szereléss tekintetében, a modern terápi.a és gazdaságosság 

szempontjainak összeegyeztetésével., Tervezik azt is, hogy a 

kórházi gyógyszertárak vezetőit a beteganyaghoz is közelebb 

vi.szik, mint farmakoterápi.ás tanácsadókat. 
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l G Y B S U L T Á L L A M O K • 

Az első kórházi gyógyszertárat az USA-ban 

1752-ben alapitották .Pennsylvániában. 

Hogy azo.qban az USA kórházi gyógyszertár-alnak mai 

helyzete és szerepe érthető legyen, elsősorban a 

kórházak szarvezetével és az intézeti. be·tegellátás

sal kell tisztában lenni /5, :n, 46/. 

1956-ban az USA-ban kb. 7.000 kórház volt, mintegy 

1,6 mHlió ággyal. Az ellátottság tehát igen magas, 

9,8 ágy/1000 lakos. 

A kórházi költség ami fogalmaink szerint igen magas, 

mert pl. egy ·tüdőgyulladásos beteg egy hétig tartó 

kórházi kezelése kb. 200 Dollárba kerül. Átlagosan 

a teljes minimális költség l Dollár/óra, 16 Dollár/ 

nap. 

A gyógyszerköltség a 'teljes kórházi. költségnek mint

egy 20 %-át teszi ki.. 

A 7.000 kórházból: 

550 kórház: 500 ágyas, és annál nagyobb ágyszámu 

1.500 ll : 201-499 ágy között1, 

650 ll : 101-200 ágy ll 

4 • .300 ll : .100 ágyas, vagy annál kisebb ágyszámu. 
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A modern amerikai kórház hotel rendszerű, üzletekkel, 

kiilöni'éle kiszolgáló kereskedelmi. részlegekkel ren

delkezi.k. 

Egyes kórházakban a szegény betegek kezelését is vég

zik, ezenki.vül magánbetegeiket is ott kezelik, operál

ják. A kórházak 20 %-ában folyik magánorvosi rendelés. 

Ellenszolgáltatásként minden kórházi orvos köteles he·t.i 

megszabott óraszámban a kórház külső betegeivel /szegén:y 

betegeivel, outpati.ents/ költségmentesen foglalkozni. 

A kórházak fő funkciói, éppugy mint Európában: 

l./ a betegellátás, 

2./ oktatás, szakositás, 

3·1 kutatás. 

A 7 .ooo kórházból mintegy 850 kórház van ki.jelöl.ve ok

tatásra. 

A kis kórházaknak gyógyszerraktárat vagy gyógyszertára 

van, az 500 ágyas és e fölötti kórházaknak már intéze

ti gyógyszertári osztálya van. Itt általában minden 

100 ágyra m1nimál1san l gyógyszerészt számitanak, s ez 

a szám még nő a gyógyszertári feladatok sokrétüségével, 

ugy, hogy már egy 1000 ágyas modern kórház gyógyszer

tárában kb. 20 .. 23 gyógyszerész dolgozik. 

Az 500 ágynál kisebb kórházaknál főáll.ásu, részállásu, 

vagy a közeli nyilvános gyógyszertárból tanácsadó 
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gyógyszerész látja el a kórházi gyógyszertár, vagy 

gyógyszerraktár gyógyszerellátási teendőit az alábbi 

táblázat szarinti megosztásban: 

Az 50 ágynál kisebb kórházak 7 %-ában van gyógysze

rész teljes, vagy részál.lássa.l, 

50 - 99 ágyas kórházak 26 %•ában, 

100-199 ágyas kórházak 75 %-ában, 

200-299 ágyas kórházak 96 %-ában van tel.jesidejü, 

.300, vagy annál nagyobb ágyszámu kórházakban pedig 

100 %-ban van teljesidejü gyógyszerész. 

Az 500, vagy annál nagyobb ágyszámu kórházak gyógy

szertárainak 30 %-ában a steril parenterálls oldat

készi.tés gyógyszerész felügyele te alatt áll, a többi

eknél pedig központi steri.l.izálóban, vagy más, nem 

gyógyszerész felügyelete alatt álló részlegben tör

ténik. 

A kórházi gyógyszertár szer~teJ..-1! főgyógyszerész 

jogai és kötE!!ességei, a .. kórhá.zi g;yó&szer~szek fele

lőssége: 

Az 1950 óta érvényben lévő kórházi követelmények sza

bályzata meghatározza a kórházi gyógyszertár személy

zetét, képzettségét, alkalmazásuk feltételeit. 

A főgyógyszerész az intézeti gyógyszertár vezetője, s 

a gyógyszertár nagyságától függően egy, vagy több he

lye·ttese lehet. Ezenkivül beosztott gyógyszerészek, 

gyakornokok, szakképzett asszisztensek, segéderők és 

irodai dolgozók alkotják a gyógyszertár személyzetét. 
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A szakképzett dolgozók és a segéderők munkakörét 

rendelet határozza meg. A szakképzetlen dolgozékra 

nem ruházha"tók olyan feladatok, malyeket csak gyógy-
• 

szerész végezhet. 

A kórházi rendelkezések gyógyszertár-ra vonatkozó 

részének végrehaj tásáról a vezető gyógyszerész kö

teles gondoskodni. A beoszto-ttak alkalmazását és 

elbocsá"tását csak a vezető javaslata alapján lehe·t 

végrehajtani. 

A kórházi gyógyszerészek felelőssége nagy és sok-. 
rétü. A gyógyszerész felelős a gYógyszertárban folyó 

gyógyszerek készitéséért, kiemelten az infuz1.6s ol

datok és injekciók készi.téséért, az impleálásokért, 

szignálásokért 1 a gyógyszerek expediciójáért, a bel

ső ellenőrzés minőségéért, az előirt készletek tar

tásáért, a kábitóezerek kiadásáért, a nyilvántartá

sok pontosságáért, általában a gyógyszerek minősé

géért, a gyógyszerismertetésért, a gazdasági. ügyin ... 

tézésért, ·tervezésért, szervezésért, irányiiásért, 

a meglévő készletek és felszerelések lel táráér·t. 

Felelős a kórházban gyakorló orvos és gyógyszerész

hallgatók, valamint ápolónők ráeső oktatásának végzé

séért. A főgyógyszerész gyógyszerészhallgatók gya

korlati és elméleti oktatását végzi a kórházban, 

továbbképző tanfolyamokon előadásokat tart. 
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A kórházi elői.ratgyüjteményről, vényirásokról elő

adásokat tar·that az or'!/osegyetemen. Ma·temati.kát, 

gyógyszertant, gyógyszerhatástant tanit az ápolónó 

növendékeknek, továbbképzés nővérekneko 

A kórház gyógyszer:i.nformáclós cen·truma a. gyógyszer

tár. 

A nagy kórházakban a gyógysze:rtár un. gyógysze:r 

bulleti.nt ad ki az osztályok részére, az uj gyógy

szerek ismertetése érdekében. 

A gyógyszertár a szakmai i.gazga.tó alá tartozik, de 

:felelős a gazdasági l.ga.zga.tásna.k is, a. gyógyszer

beszerzések, kiadá~iiok és leltárérték szempontjából. 

A kórház igazga.tóságát a :főgyógyszerész a gyógyszer

tár müködéséről é'!/es jelentésben tájékoztatja.. 

É'!/es jelentésében a :főgyógyszerész javaslatokat te

het uj felszerelési tárgyak beszerzésére, a gyógy

sze:rtár to'!/ábbi. fejlesztésé:re, komolyan megi.ndoko.l'!/a., 

hogy a kórháznak ez mi.lyen előnyt jelento 

A kórházi gyógyszertári munkával kapcsolatban is 

fennállanak az USA-ban az állandó gazdaaágosság:ra, 

:racionális munkára vonatkozó szigoru követelmények: 

a részleteki.g lebontott feladatok pontos meghatáro

zása, elemzése, a munkaidő teljes kihasználása, a 

munka ésszerüs it ése, egyszerüs i tése, az uj módszerek 

gyors bevezetése. 
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A gyógyszertár elhelyezése: 

A multban a gyógyszertár elhelyezését a kórházi 

tervezők utolsó kérdésnek tekintették, s igy sok 

gyógyszertár elhelyezése lehete't.lenné tette a jó 

szakmai müködést. Ma már a kórházi gyógyszertár 

tervezéséhez konzultációs segitséget ad az .Ameri

kai Kórházi. Gyógyszerészek Társasága. A tervezés

ben résztvesz a tervező mallett a kórházi gyógysze

rész és a kórház igazgatója is. 

Elhelyezés szempontjából legmegfelelőbbnek tartják 

a fsz.-1, vagy az Io emele·ti elhelyezést a gyógy

szerátvétel, raktározás érdekében, de a modern épi

tészeti struktura esetében lehetséges a középső, 

vagy bármelyik magasabb szinten 1.s a gyógyszertár 

elhelyezése. 

A különféle nagyságu~ Hle'tve ágyszámu kórházak 

gyógyszerellátó részlege!, osztályai /raktár, gyógy

szertár /al.apterületi. szükségletét az alábbiakban 

adom meg: 

Az 50 ágyas kórházban általában egy kis gyógyszer

készitő és egy kis gyógyszerraktár van, esetleg 

ezenkivül van még egy sterH részleg. Sze.mélyze·te 

l gyógyszerész. 

A 100 ágyas kórházban már 2-3 helyiség áll a gyógy

szertár rendelkezésére: gyógyszerkészitő, és 2 gyógy

szerraktáro Ezenkivül van a steril részleg. 
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személyzete: l gyógyszerész és l., vagy több gyakor

lott asszisztens. 

A 200-499.ágyas kórházban már megvan a lehetőség ar

ra, hogy a gyógyszertárat különálló osztály szintjé

re emeljéko Helyiségei.: külső betegek várója, fő

gyógyszerész :l..rodája, gyógyszerkészHő, gyógyszerrak

tárakt steril részlege. Személyzete: 2-4 gyógyszerész, 

assz:i.sztensek, segéderők, tisz·tviselő. 

Kis kórházak gyógyszertárainak alapterületi megoszlása: 

Helyiségek: 50 100 200 
ágyas kórházak 

-----·----·-----·---------
Gyógyszerkészitő 

Steril labor. 

Gyógyszerraktár 

Gal.labor. 

Iroda, könyvtár 

Közlekadó 

100 

-
105 

-
-

320 

185 

125 

... 
-

495 

200 

200 

120 

105 

60 

---------·----------·-----
Összesen: 205 630 

2 l o láb • 0,09 m • 

1180 [] láb 

Az 500 és ennél nagyobb ágyszámu kórházaknál a azol

gálat kereteinek megnövekedésével már önálló nagy 

osztályt képez az intézet gyógyszertára. 
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A ko.rszerü felfogás sze.rint az ilyen mé.retü gyógy

szertár részére szükséges hely1.ségek: 

betegek váróhely:l..sége, 

főgyógyszerészl i..roda könyvtár.ral, 

admi.nlsztráci.ós iroda /titkárnő, könyvelő/, 

bentfekvő betegek gyógyszerkészitéje, 

külső betegek gyógyszerkészitője, 

galenusi laboratórium, 

steril részleg, 

analitikai és kutató laboratóri.um, 

előrecsomago.lások, letöltő, cimkéző labor. 

gyógyszerraktár ak, 

alkohol, illékony, tűzveszélyes anyagok .rakt. 

kábitók és mérgek biztonsági raktára, 

göngyöleg raktár. 

Ez a helyiségszükséglet csak a nagy és általános 

kórházi gyógysze.rtárak vonatkozásában érvényes. Az 

elfekvő és a szakkórházaknál /ideg, elme/ 1.lyen mé.r

tékü gyógyszertá.ri he.lyi.ségszükséglet nincs. 

Külön meg kivánom emliteni, hogy a gyógysze.rtár .rak

tá.ra:l.ban a speciali.tások alfabetikus sorrendben van

nak tárol va, kémiai összetéte lüke t, származásukat 

l generic names l alapul véve~ Igy plo a D:!..ce.ril nevü 

készitmény a C bettinél van, mert chlorothiazid kész1t

mény, a Gantr:!.zin az S betűs kész:!.tményeknél tárol, 
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mint sulf:l.soxazil származék, a D:i.amox az A-ban, 

mint acetazolam.id származék .. 

Gyógyszerbesze:rzés: a ki.s kórházakban a gyógysze

rész egy személyben a gyógyszerbeszerző is. Na

gyobb kórházakban külön beszerző tisztviselő lát

ja el ezt a feladatot, de a gyógyszerész adja .meg 

a specifikációt, s a gyógyszerész i.lyen esetben 

minőségi ellenőrként azerepel, s az ő feladata, 

hogy visszautasitsa a .minőségileg .meg nem felelő 

gyógyszereket, alapanyagokato Ismernie kell ezért 

a gyógyszer-, vegyszerüzemeke"t, cégeket, amelyek 

megbizható .minőségü gyógyszereket szálUtanako A 

védjegyzett cikkek jegyzéke és a gyógyszerek kü

lönféle katalógusai nyu,j t anak segits éget a kórhá

zi gyógyszerésznek a rendelésekhez. 

A rendeléseket .megelőzően a gyártó cégtől először 

árajánlatot kér a kórházo Gyakran megrendeli a 

gyógyszerész egyes cikkekből az egész évi szükség-, 

let et. 

:lllinden gyógyszerről - legyen az gyári készi'tmény, 

vagy alapanyag- egyedi kartont vezetnek, az összes 

adatok rögzitésével l csomagolás nagysága, hatás

tani csoport, stb~/· Ez biztosHja az ésszerű 

anyaggazdálkodáat. A beérkező gyógyszereket a kór

ház átvevő részlege veszi át több példányu, tételes 
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jegyzék felvétele mellett. Ezt az átvétel.i kimuta

tás·t a gyógyszertár egyezteti a rendeléssel, majd 

a könyvelésnek adja .le ki.f:izetés céljábólo 

A gyógyszertár;!.. készla"tekat állandóan figyelemmal 

kell ki.sérni. és az esetleges elfekvő gyógyszerek 

felhasználását a gyógyszerész i.gen erőteljesen 

szorgalmazza az orvosoknál. Évente kötelező leltárt 

késziteni a gyógyszertárban, az ellenőrzés és a rak

tári. kész le tek egye z te tése érdekében, előnyomott 

leltárkönyv segitségével. Gyors leltárt tud készi

teni egy személy i.s, diktafon segitségével. A lel

tárkönyvbe azután a következő napon lehet bei.rni a 

diktafonról az adatokat. 

A betegek gyógyszerellátásának módszere: 

A kórháznak tehát vannak belső, bentfekvő betegei 

és ktilső, szegény betegei. 

A gyógyszertár legfőbb feladata a bentfekvő, flzető 

betegek ellátása. E betegek gyógyszerköltségei benn

foglaltatnak már az ápolási dijban, vagy külön meg

terhelés alapját képezik. 

Minden osztálynak van gyógyszerkészlate, amit a 

gyógyszertár naponta rendszeresen feltölt, utánpótol 

az osztályok kézzel irt, vagy előnyomott igénylése 

alapján. A kórházi osztályokon tilos az á·ttöltés és 

az átcimkézés. Csak a gyógyszertár végezhet ilyen 
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müveletet$ A gyógysze:rek szi.gnálását a gyógyszertár 

különleges betűvel biró irógépen. végzi. 

Az állami és a nem profitra alapltott kórházak fog

lalkoznak a szegénybetegek ellátásával, akik ingyen 

kapják a gyógyszereket. Minden kórház költségvetésé

ben bizonyos %""'ll kiadást bi.ztosi.t ezen gyógyszerek 

fedezetére., 

Ennek alapja a kórházi előiratgyüjtemény., A kü.lső 

betegek nagy fo.rgalmát a kórházi gyógyszertár elő

recsomagolásokkal, a munka fokozott racionalizálásá

val bonyolitja le. 

Gyógyszerkészités: 

A kórház gyógyszertárában általában olyan gyógy

szereket készitenek, amelyek gazdaságosabbak, mint 

k:lntről besze:r ez ve. Ezek közé tartoznak az alkoho

los készitmények i.s, mi.vel a kórházak adómentes, ol .. 

csó alkoholt kapnak. 

A gyógyszerkészit és szinvonalának biztositása érde

kében a 200 ágy feletti kórházak gyógyszertárában 

az alábbi. felszerelési norma kötelező: 

Vizdesztilláló és demineralizáló készülék, 

ampulla és üvegmosó gép, 

autokláv és száritószekrény, 

kenőcs-, vagy kol.loidmalom, 

rozsdamentes elektromos keverődob, 
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gőzköpenyes üst, 

nyomó- sztirő berendezés, vagy automata szürő, 

Hovart t1.pusu keverőgép. 

A készitmények ellenőrzése: 

A gyógyszertárban készült magisztrális gyógyszere

ke·t szigoruan ellenőrzik. Minden kész i tményről kü

l6n munkalap készül. Az ellenőrzési szám /vizsgála

ti azám/ minden kéazitmény m:inden csomagoláaán, .igy 

természetesen a steril. készitményeken is .rá van ve-

zetve. 

Fontos törekvés e területen a pyrogenmentesség, amit 

állandóan szigoruan ellenőriznek. 

Sok kórházban k6zponti sterllizáló szolgálat 

mük6dik, amely a gyógyszertár által készitett paren

terálls oldatok, deszt.Hlált viz, sebészet! és más 

orvosi eszk6zök, felszerelések ster1lizálását végzi, 

ellenőrzi az oxygénsátrakat, a koraszül6tt osztályok 

fűthető ágyalt és az aerosol porl.asztókat. Mig a mult

ban ezt a feladatot szakképzett asszisztens végezte, 

ma már mind t6bb ki.s és nagy kórházban gyógyszerész 

felügyelete alá helyezték ezt a területet. 

Az inhalációs /oxygén/ therápiás szolgálat: 

Ezt a szelgálatot a kórház főgyógyszerésze, vagy a 

vezető anestheziológus látja el. 
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A kórházban a következő gázokat használják a .leg

gyakrabban inhalációra, vagy anestheziára: oxygén, 

széndioxid + oxygénkeverék, nitrogénoxidul, hélium 

+ oxygén, széndioxid, sürite tt l.evegő., A palacko

kat megfelelő kocaikon görditik az ágyakhozo Az 

oxygén belélegeztetést oxygénpipával, gázmaszkkal, 

orrka·theterrel, valamint oxygénsátorral végzik .. 

Gyógyszerészeti és Therápiás Bizottság: 

A kórház gyógyszerészének fontos szerepe van ebben 

a bizottságban. A bizottság tagjai: a belgyógyász, 

sebész, b6r- és gyermekgyógyász, esetleg a nőgyó

gyász, szemész, orr-fül-gégész főorvos. Titkára: 

az intézet főgyógyszerésze., 

A bi.zottság feladata: 

a kórházban alkalmazható gyógyszerelt jegyzékét /for

mulary/ kidolgozni., Ezzel a gazdaságos gyógyszer

rendelést biztositják, kiküszöbölve a hasonló gyógy

szerelt párhuzamos rendelésének lehetőségét, a tul

zettan költséges gyógyszerelt használatáto Uj gyágy

szerek bevezetéséről, vagy meglévők törléséről is 

ez a bizottság dönt. 

A bizottság müködése következtében csak a leghatá

sosabb gyógyszerelt kerülnek be a kórházi előirat

gyüjteménybe és igy az osztályokra is. A gyógysze

résznek nagy támogatást jelent a bizottság munkája, 
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mivel az orvosok kénytelenek előre meghatározni a 

sztikaéges gyógyszereket és nem neki kell egyedtil 

befolyásolni a gyógyszerrendeléseket. 

N:i.ncs engedélyezve a kórházban titkos összetételti 

gyógyszerek használata. 

A formulary tartalmazza rövi.den a gyógyszer farma

kológiai hatását, felhasználá.si tertil.etét, a kontra

indikációkat és a mel.lékha-tásokat. Kétféle formá-

ban szerkesz·tik: 

a./ farmakológl.ai. és therápiás beosztással 

a fiatal orvosok, egyetemi hallgatók 

és ápolónők részére, 

b./ alfabetikus sorrendben a gyakorló orvo

sok részére. 

Több közeli kórház közös formularyt is készithet. 

A formul.aryt legtöbb kórházban cserélhető lapok

kal késziti.k az időközbeni ki.hagyások, ki.egészi.té

sek érdekében. 

Betegosztályok gyógyszerkészletének ellenőrzése: 

Az osztályok gyógyszerkészletét legalább havonta 

felülvizsgálja a kórház gyógyszerésze, lejárat, 
. . 

elöregedés, jelzések, stb. szempontjából. A feles

leges készleteket a gyógyszertárba kell. leadnio 

Az osztály ellenőrzéséről a kórház gyógyszerésze 
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irásban tájékoz·tatja az osztály főorvosáto 

A megfelelő osztályokon kötelező az elői.r·t anti.

dótumok készletben tartása. Ezek ellenőrzése szin

tén a kórház gyógyszerészének feladatkörébe tarto

zik• mennyiség, minőség szempontjából. 
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H O L L A N D I.A...!. 

Hollandi.ában /4/ a kórházi. gyógyszertárak 

és gyógyszerészet csak a II. vi.lágháboru után 

alakult ki. 

Az orvosok szorgalmazták elsősorban, hogy a kór

házakban szükség van gyógyszerész ki.nevezésére. 

1958-ban léptették életbe azt a törvényt, amely 

előirja, hogy főállásu gyógyszerész dolgozzon a 

kórházi gyógyszertárban, mivel ez előnyös a gyógy

szergazdálkodás, s gyógyszerkészités és az osztá

lyok ellátása szempontjából. 

E kis országban nem lehetséges, hogy minden kórház

nak külön gyógyszertára legyen, s i.gy a rendelkezés 

kötelezően csak a 300 ágy fölötti kórházakban kö

veteli meg intézeti gyógyszertár felállitását. 

A .300 ágy alatti kórháznál valamel.y:l..k közforgalmu 

gyógyszertár gyógyszerészét b:l..zzák meg a felügye

lettel. Mi.ndkét esetben a gyógyszer ész végzi a 

kórház gyógyszerellátását, a gyógyszerek raktáro

zásáto 

A steril i.nfuziók és injekciók növekvő szükségle

te, az anesthezia fej .lődése, a vértranszfuziók 

használata és a különböző ezzel kapcsolatos prob

lémák szükségessé teszik, hogy a kórházi gyógy

szerészek továbbképző tanfolyamot végezzenek. 
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Kórházi. gyógyszerészi szakképzettséget kétféle m6-

don lehet nyerni: 

l./ 2 évig nagy kórházban szakképzett kórházi 

gyógyszerész mallett dolgozni, vagy 

2./ kis kórházban .3 évig dolgozni önállóan, egy 

szomszédos kórházi gyógyszerész szakfelügyele

te mellett., 

Több nagy városban egy központi kórház gyógyszer

tára több .300 ágynál nagyobb kórházat lát el. Je

lenleg még nincs minden 300 ágynál nagyobb kórház

nak gyógyszerésze. Átmenetileg ez alól. még felmen

tés-t adott az illetékes mini.szter. 

A legtöbb holland kórházi gyógyszertár ugy van 

felszerelve, hogy a magisztrális gyógyszerek ké

szl.tésén kivül nagy mennyiségü galen:l..kumot, infuzi

ós oldatot, injekc:l.ó·t, tablettát készithetnek a 

gyógyszertár han. 

A kórházi. főgyógyszerész felelős a kiadott gyágy

szerek minőségéért, összetételéért, s ezért a na

gyobb kórházak gyógyszertárai alkalmas laborató

riumokkal rendelkeznek, modern vi.zsgálóeszközökkel 

az azonossági, t:l..sztaság1. és tartalmi meghatározá

sokhoz. 

A kórházi betegek gyógyszerellátása többet jelent, 

m:l..nt a diagnost1kai és theráp:l..ás anyag kiszolgál

tatásao 
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A gyógyszertherápia fejlődése szi.goru együ"ttmüködést 

követel az orvos és a gyógyszerész között. A kór

házi gyógyszerész pedig különösen alkalmas felké

szültségénél :fogva, hogy az orvost segi.tse a gyógy

szer, az optimáli.s gyógyszerforma, valamint az ada

golás megválasztásában., Ilyen vonatkozásban nagy 

szükség van a kórházi előiratgyüjteményre, vala

mint a gyógyszerdokumentác:!..ó felállitására. 

Az .i.ntézeti gyógyszerész a nővérképzésben is közre

müköd:l.k, tanfolyamokon oktatja a nővéreket győgy

sze rismere"tre, raktározási ismeretekre és a győgy

szerek nyi.lván"tartás?,ra .. 

A toxikológiai eseteknél együttmüködik az orvossal 

a diagnosis felállitása és a kezelés meghatározása 

érdekében. 

A kis kórházban a klinikai-kémiai laboratóri.um gyak

ran a kórházi gyógyszerész munkaterülete, aki. anali

tikai és biológiai ismeretelt itt felhasználhatja. 

Nagy kórházakban csak reagensek és mérőoldatok elő

állitása tartoz1.k a gyógyszerész hatáskörébe. 

A klinikai orvostudomány területén is gyakran közre

müködi.k a kórházi gyógyszerész Hollandiában. Pl. vér

transzfuzió, peritoneális dializis, müvese használa

ta, az izotópok d:l.agnostikai és therápiás felhaszná

lása terü.letén, s·tb. 
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Bakte:ri.ológiai képzettsége alapján a legtöbb kór

házban a gyógyszerész szervezi és felUgyeli a dezin

flciálást és ste:ril.ezést. Számos kórházban a közpon

ti. sterilezé egységek ellenőrzése is az egyik kór

házi gyógyszerész feladata, a bakteriológussal 

egyUttmUködve. 

Egyetemi városokban az egyetemi klinikai főgyógy

szerész professzori teendőket is ellát, a jövő 

gyógyszerészeit és orvosait oktatja. 
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NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁ~ 

A mai német kórházi gyógys.zertárak előfutárai 

- min"t legtöbb európai országban - a kolostor-kórházak 

kezdetleges: gyógyszertál:'ai. Az első hiteles adatok a 

st. Galleni kolostor-kórház gyógyazel:'előáUi"tó s.zobá

járól szélnak 829-ből /3/. 

A későbbiekben a különböző betegápoló renélek /1225/ 

által létesitett kolostor-kórházakban is talál.kozunk 

gyógyszertárakkal, amelyek már nemcs•ak kórházaik be

tege:it, hanem a környék lakosságát .:ts: ellátták gyógy

s:zere.kkel. 

Kezdetben ezeknek a kórházaknak az orvosai látták e l a 

gyógyszerkészHés: feladatát ls és: csak a XVII. azél-tól 

kezdődően alkalmaztak Németors:zágban először kórházi 

gyógyszerészeket. 

A mai kól:'házl gyógys.zerellátás. és: gyógyszeréazet 

szerveze·tét l960-ban tett tanulmányutam személyes ta

pasztalatai, valamint irodalm:t adatok alapján szaret

ném is:mel:'tetni: 

A Német Demokratikus Köztárs:aség intézeti gyógyszertá

rainak országos. főhatós.ága - a közforgalmu gyógyszer

tárakéhoz hasonlóan - az Eü.Minisztérium Gyógyszerésze

ti Főosztálya. 

A középil'ányitó szervek a kerületi tanácsok, a felügye

leti. s:zel:'vek pedi.g a körzeti tanácsok. 
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Az intézeti. gyógyszertárak a miénkhez hasonló he

lyet foglalnak el a kórház szervezetében. 

Mi.előtt áttekintő összefoglalást adnék az NDK in

tézeti gyógyszertára:l.ról, szükségesnek tartom a 

sajátosságok megv:Uági.tása érdekében az általam 

látottakat ismerte·tni az irodalmi anyag kiegészi

téseképpen. 

Berlin, Fridrichsheim kórhá~_gyógyszertára: 

Kórház- pol.1kl1ni.kai egységet lát elo Az 1500 

ágyas fekvőbeteg intézeten kivül még a rendelő

intézet járóbetegeit is ellátja tehát a gyógy

szertár. Személyze·te: 3 gyógyszerész, 8 asszisz .. 

tens, 8 segédasszisztens és 8 egyéb dolgozó., 

A pár éve korszerUsitett gyógyszertár a kórház 

földszintjén van elhelyezve, udvari. és ktilön ut

cai bejárattal. A nagyméretű gyógyszertár alap

rajzi. elrendezésének a központjában egy középE'ő 

elosztó folyosó van, s abból nyilnak kétoldal·t a 

gyógyszer kész.itő, vizsgáló és admini szt:ráló helyi

ségek. A nagyvonaluságra jellemző, hogy külön van 

pl. admini.sztrációs iroda, a vezető irodája, étke

ző helyiségo 

A szuterénban vannak elhelyezve a savak, dezinfi

ciens szerek, tinkturák, kenőcsök, nagymennyiségü 

poranyagok :raktárai, valami.nt az üvegraktár és 
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üvegmosó helyiségek. A földszinttel lépcső és nagy 

teherblrásu felvonó biztositja az összeköttetést. 

Az osztályok hetenként háromszor rende.lhetnek speci

alitásokat, kötszereket és csak egyszer magisztrális 

gyógyszereket. 

Leipzig, St. Georg ~órház gyógyszertára: 

Az 500 ágyas kórház gyógyszerMra a fekvőbetegeken 

kivül szintén ellátja a csatolt rendelői.ntézet járó

betegei.t i.s .. Személy ze te: 3 gyógyszerész, 2 asszisz

tens, 3 segédasszisztens, 5 egyéb dolgozó., Erősen ki

fogásolják, keveslik a létszámot.; 

A hely:l.ségek elrendezése ugyancsak középfolyosós 

rendszerü, de az ismertetett berlininél jóval ki.sebb 

alapterületü, nem korszerüs He t t pav ilonban. É·tkező, 

pihenő, valamint fürdőszoba áll a dolgozók rendelke-

' , z es ere. 

A légtér kondicionálása mallett a levegőt 0,2 %-os 

Kal., hypermangan oldaton át szürik• 

Felszereléséből meg kell emUteni a nagy kapac:ttásu 

jénai Schott desztilláló készüléket l 50 llóra l, 

valamint a speci.al.i.s G-baktérium szürőket, malyekkel 

steril szürést tudnak végezni. 

Kiemelkedő a gyógyszertár szakkönyvtára, s meg kell 

emli:teni, hogy az osztályok reagenseit k:I.vétel nél

kül a gyógyszertár készi.ti. 
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Leipzig, kerületi kórház gyógyazertára: 

Az 1500 ágyas pavilonoa rendszerű kórház gyógyszer

tára ni.nca korazerüaitve, de igy is célszerű a be

osztása, s i.gen jól fel van szerelve. 

A azuterénban van a raktárak legnagyobb része elhe

lyezveo A természe tea megvilági tá st angol aknákkal 

b1ztos1 tják megfelelően. M:l.nden helyleég és a folyo

sók is 1,50 m magasan csempézve vannak. 

Borna, körzeti kórház _gyógyszer tára: 

Az uj 700 ágyas kórház gyógyszertára a rendelő:1nté

zet1 betegeket is ellátja. 

A gyógyszertár középfolyoaós rendszerű, 22 helyi.ség

gel rendelkezik. A helyiségek kivitelezése szinte 

luxus szinvonalu l neon csillárok, gum:l..padló, modern 

freskók, dörzsölt, sima vonalu butorzat/. 

Drezda, Fridrichstadt kórház. gyógyszer tára: 

Szintén kórház-polyklinikai ellátást végez. Beosztá

sa hasonló az előzőekhez, sok és szakszarűen beren

dezett helyiséggel. Személyzete: 3 gyógyszerész, 

4 asszisztens, 7 segédasszisztens, 7 egyéb dolgozó. 

Éjjeli szalgálatot is tart a gyógyszertár a rendelő

intézeti betegek ellátása érdekében. 

Zwickau, 11Heinrich Braun" kórház gyóg_yszertára: 

A század elején épült 1400 ágyas kórház gyógyszertárát 
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a tökéletes munkaszervezés és a kifogástalan rend 

és tisztaság jellemzi. Személyzete: J gyógyszerész, 

2 asszisztens, 6 segédasszisztens, 6 egyéb dolgozó4 

Nagyon jól beáll i tot t galenus i. laboratóriuma van a 

gyógyszertárnak. A 96°-os alkoholt csiramentes azti

réasel kezelik a sztilésze t:l.. osztályok számára. 

Az általam látott intézeti. gyógyszertárakból 

következtetve az a véleményem, hogy a német intéze

ti gyógyszertárak felU.lmulják a m1 intézeteink gyógy

szertárai t a méretek, a helyi.ségek száma, a berende

zések és a technikai felszerelés fejlettsége tekin

tetében. 

Az NDK intézeti gyógyszertárai két kategó:ri.ába oszt

hatók: 

1./ Klzárólag kórházi, zártrendszarU intézeti 

gyógyszertárak, 

2./ kórházi. és poliklinikai betegek ellátására 

szolgáló komb:l.nált jellegli gyógyszertárak. 

Az NDK intézeti gyógyszertárai általában nagyméretti

ek, sok helyiséggel, sőt megállapHásem szarint sok 

teki.ntetben talán tulméretezettek. 

Alaprajzi elrendezéstik szarint a legtöbb gyógyszer

tárnál megtalálható a középsé elosztó folyosóo A hom

lokzati részen illeszkednek a folyosóhoz a váró és az 

offi.cina, m1.g a hátsó részen van kiképezve a személy-
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zet:!. bejárat és a gyógyszerátvételi helyiség. A pin

ce, illetve a szuterén szint teljes mé:rtékben és 

célszerűen ki van használva. Kitűnőe n burkol t és jó

részt természetes vi.lági.tással és levegőzéssal biró 

raktári helyiségek vannak a szuterénban elhelyezve. 

A pi.ncét a földszinttel felvonó és azonkivül lépcső 

köti össze. 

A gyógyszerkészi.tő, valamint a laboratóriumi helyisé

gek fe.lszerel.ése, gépi berendezése igen magas szinvo

naluo 

Jénai üvegdesztilláló készülékkel, háromhengermüvel, 

tablettázógéppel és korszerü autoklávokkal, szári tó

szekrényekkel van m:I.nden gyógyszertár felszerelveo 

A steril oldatok szüréséhez baktérium szürőket hasz

nálnak, a helyiségeket szürt kond:l..ci.onált levegővel 

látják elo Mindenütt fellelhető a steril részleg min

den helyiségében az uv. lámpák használatao Általában 

minden intézeti gyógyszertárnak jól felszerelt szak

könyvtára és folyóirat gyűjteménye van. 

Bár a gyógyszerész ellátottság meglehetősen nehéz, 

megállapi that ó, hogy a leg j o b b gyakorló gyógyszer é

szak az intézeti gyógyszertárakban nyertek beosztást. 

A teljes létszámellátottság jóval magasabb, mi.nt a mi 

intézeti. gyógyszertárainkban. 

Az :t.ntézeti gyógyszertárak szakmai munkája komoly 
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tekintélynek örvend. A pontosságra, a technológi.ai 

fegyelem teljes betartására való törekvés jellemzi 

az NDK i.ntézet:i. gyógyszertárainak munkáját. Nem vé

letlen, hogy több intézeti gyógyszertárban foglal

koznak állandó je llegge.l gyógyszerészjelöl tek, va

lamint kűlföldről. jött fiatal gyógyszerészek okta

tásával. 

A szakmai munka szervezése szinte példás. Az osz·tá

lyokkal való együttműködés igen szeros és egymást 

kölcsönösen tájékoztató jellegű. Az intézeti gyógy

szertárak az NDK-ban önálló osztálynak tekinthetők, 

s a kórház tudományos tevékenységében cselekvően 

vesznek részto 
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NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG. 

A német kórházi gyógyszerészet /3, 7/ kialaku

lásának kezdetét már az NDK anyagánál ismertettem. 

Ezzel kapcsolatban sztikségesnek látszi.k kiegészité

sül. még az alábbiakról szólni: 

1537-ben Strassburgban aztiletett az első korlátozó 

rende lk e z és, miszer int a kórházi gyógyszer·tárak 

azontul csak saját kórházi betegei.ket láthatják el. 

Fontosságuk lgen nagy volt, mart pl. mlg Felső Bajor

országban 1784-ben csak 15 nyilvános gyógyszertár volt, 

a kórházi /kolostor/ gyógyszertárak száma ugyanakkor 24. 

A későbbiek során városok növekedésével bővült a szo

ciális gondoskodás, egyre több kórházat és kórházi 

gyógyszertárat álli tottak fel az évszázadok alatt. 

Ma a Német Szövetségi Köztársaságban kb. 4000 kórház 

müködik, kb. 300 kórházi gyógyszertárral. 

1959-ben i:rták elő kötelezően, hogy minden 400-500 

ágyas kórháznak saját intézeti gyógyszertára legyen. 

Ez növeli a gyógyszeres therápia biztonságát és az 

intézet vezetőit mentesiti. a gyógyszerekkel kapcsola

tos felelősségtől. 

Bár az utóbbi évt:l.zedben több uj intézeti gyógyszer

tár épült és sok korszerüs i t és történt, az alapterü

let elégtelensége és a berendezés korszertitlen volta 

miatt sok kórházi. gyógyszertár van még nehéz helyzet

ben. 
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Az alapterületi igények kl.elégHése sok kórházhan 

:!..gen lassan haladhat előre, mert 1959-ig az 1902. 

évi porosz gyógyszertári ügyrend volt érvényben, 

amely a kórházi. gyógyszertárakat egy szintre he

lyezte a nyi.lvános gyógyszertárakkal. A feladatok 

nagyarányu eltérése - a kórházi gyógyszertár nagy 

volumenil galenikumokat és magisztrális gyógyszere

ket készitő tevékenysége - ezzel szemben egyre töhb 

és nagymére·tü technikai berendezést és ennek elhe

lyezése és mi.iködtetése érdekében nagy alapterület 

biztosltását teszi indokolttá. 

Az utóhbi években az NSZK-ban az a vélemény alakult 

ki, hogy a kórházaknál a gyógyszertári operati.v he

lyiségek alapterülete O, 7 m2 /l kórházi ágy alapon 

biztosltandó• de a legkisebb kórházi gyógyszertár 

minimális alapterülete i.s 300 m2 legyen. 

A Szöve ts égi Köztársaság rendeletileg szabá

lyozta a kórházi gyógyszertárak müködési feltételeit: 

- A kórházi gyógyszertár csak az intézetben bentfek

vő hetegeknek és a bent dolgozó személyzetnek adhat 

gyógyszert. 

- A kórházi. gyógyszertár vezetőjének kinevezésére 

ugyanazok a fel.tételek vonatkoznak, mint a nyilvá

nos gyógyszertáraknál. 
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- Szakmai. szempontból a kórház vezetőgyógyszerésze 

teljesen önálló. Fegyelmileg az orvosi.gazgató alá

rendel't;je. 

Jogállása az osztályos főorvosokéval azonos. 

Fő feladata; Gazdaságosan el.lá t.n.i az osztályokat, 

mütőket, laboratóri.umokat gyógyszerekkel, diagnosz

ti.kumokkal, vegyszerekkel, reagensskkelo Törekedni 

kell a saját előálHtásu gyógyszerek fokozására a 

gazdaságosság érdekében. Az NSZK kórházi gyógyszer

táraibsn ma általában minden 3o-5. gyógyszer saját 

előálli tásu. 

A kis kórházakban a kötszereket és a gyógyászati. 

segédeszközöket is a gyógyszertár kezeli • a nagyok

ban nem. 

Egyes kórházi. gyógyszertárak élelmiszer-kémiai, kli

nikai-kémiai és toxikológiai vizsgálatokat i.s végez

nek. 

A legtöbb kórházi gyógyszerész résztvesz a középká

der oktatásban és mint oktató a fi.atal gyógyszerész

utánpótlás nevelésében. 

Fontos és kiterjedt feladata a vezetőnek a 

gyógyszerszakértői teendők ellátása, melynek kere

tében az orvosokat informálja a gyógyszerek össze

tételéről, hatásáról az ésszerü therápia érdekében. 
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A német szakemberek véleménye szer-int a kórhá

zi gyógyszertár a gyógyszer-tárnak, a gyógyáru nagy

kereskedésnek és a gyógyszergyárnak a kombinációja. 

Ezen alapelv érvényesi.tésével került korszerűsítés

re pl. a mannheim!, düs~eldor::f'1, müncheni. nagy kór

házak gyógyszertára, általános elismerést váltva ki 

a szakemberekből. 

Az em.litett három kórházi gyógyszertárat alkalmam 

volt 1965-ben személyesen is megtekinten:l.., s igy a 

korábbi, fi.gyelmet felhi.vó 1.rodalm:l közleményekben 

foglaltakat személyes tapasztalataimmal is igyekez

tem kiegésziten:l.. és. a következőkben referálnl. 

A mannheim! városi kórház gyógyszertára /10/: 

Önálló, egyenlő száru Y alaku 1 alápincézett épület

ben telepitették a gyógyszertárat. 

Teljes alapterülete; 1.450 m2 

A helyiségek száma : 50 

A kórházi ágyak száma jelenleg 1960 ágy, malynek 

10 éven belül további 800-1200 ággyal történő bő-

vitésa tervbe van véve. A gyógyszertár korszarüsi

tése már ennek szem előtt tartásával történt. 

A gyógyszertár személyzete: 

6 gyógyszerész, 

10 asszisztens és i.roda1 dolgozó, 

10 egyéb dolgozó. 
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Az épület három szárnya a következőképpen nyert el

rendez és·t: 

Az un. offi.cl.nai szárny földszintjén vannak elhe

lyezve az irodák, a receptura és a gyógyszerki.adó. 

A szuterénban: Az átvételi, mosogató, göngyöleg, 

üvegraktár, tartalék raktár és kötszerraktár. 

A laboratóriumi szárny földszintjén vannak a labo

ra-tóriumok /fizikai., kémi.ai, galenus:!/ a folyadék, 

kenőcs, vegyszer, drog. raktár, valami.nt a letöltő 

és a csomagoló helyi.ségek. 

A szuterénban a tápszerraktár, üveg, sze sz, drogo 

ballon raktár, Valamint a savas és gyógyszeres pin-

ce. 

A steril szárnyban földszinten helyezkednek el: a 

steril labor., öbUtő, mosogató, üvegraktár, a.uto

klávozó9 aszeptikus labor és vizsgáló szobao 

A szuterénjében: steril pince, hütőszoba, személyze

ti helyiség, wc, gépterem van elhelyezve. 

A düsseldorfi városi kórház gyógyszertára (44/: 

Önálló, téglalap alaku épületben, 3 sz1nten van el-

helyezve az intézet gyógyszertár a. 

Teljes alapterülete: 1.910 2 m 

Az ellátott kórházi. ágyak száma • ).200 • 

Ebből sajá t i.n:tézeti: 2.300 

Kapcsolt intézeti . 900 • 
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Személyzete: 7 gyógyszerész 

ll asszisztens 

21 egyéb dolgozó. 

Földszinten - a kiadó köré - vannak csoportositva 

a receptur~, gal.labor, vegyszerraktár, törzs

könyvezett készi:tmények raktára, gyógyszerátvevő. 

A ri.tkábban használatos helyiségek - steril rész

leg, laboratóriumok, irodák az emeleten, mig a 

szuterénban raktárak, mosogató, pince helyiségek 

foglalnak helyet. 

A nagykapaci tá su sót al ani tó berendezés kevertágyas 

oszlopai. segi.tségével igen nagymennyiségü és jó 

minőségü Vi.zet biztosit a gyógyszertárnak. 

Desztillál t vizet az emeleten lévő készülékből 

szabadeséssal kapják az alsó szintek. 

A steri.l részlegben kl:l:matikua levegő van biztosit-

va. 

A jól felszerel:t laboratóriumokban gyorsvizsgála

tokat és ellenőrzéseket tesz lehetővé a korszerU 

müszerpark. 

A gyógyszertár saját ásványviz letöltő részleggel 

rendelkezik a szuterénban, külön üvegmosó, öblitő 

és száritó berendezéssel. 

Itt is kihangsulyozzák a saját előállitásu gyágy

szerek gazdaságosságát. 
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A müncheni városi kórház gyógyszertára l személyes 

megtekintés, 1965./: 

A gyógyszertár 2.400 m2 alapterületet foglal el, 

földszinten és a zu ter énba.n történő elhe lyezéssel. 

Az ellátott ágyak a saját intézetben: 2.600 

Külső kórházakból:2.000 

Személyze te: 7 gyógyszerész 

21 egyéb dolgozó. 

Középfolyosós megoldásu az elrendezés. 

A földszinten: az irodák, laborató:ri.umok, a re

ceptura, a ezzel szemben az alapanyagraktár van el

helyezve. A földszint egy részét az 1nfuzióa helyi

ségek foglalják el. Nagyméretű helyi.ségben folyi.k 

az oldatkészit és, szürés és ugyani.tt az autokláv o-

zás. 

Ugyanebben a helyiségben van elhelyezve az aszepti

kus manipulátor, két uv. csővel, az aazepUkus gyágy

szerek készítéséhez. 

A teljes fsz.-1 alapterület alatti szuterén - hason

ló beosztással - a raktár helyiségek egész sorát fog

lalja magába. Kenőcs, tinctura, nagy mennyiségü por

anyagok, hallonos anyagok, hüvösen tartandó specik, 

tartalék i.nfuziók raktárai nyilnak egymás mellett. 

De itt van elhelyezve az infuziós szerel.ékek, papír

áruk, göngyölegek, ü ve g ek raktárai és az üvegmosó. 
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Az egész gyógyszertárra a jól szervezettség, a cél

szerü techni.kai. felszereltség a jellemző. A gyógy

szertár az.egyi.k legjobb hi2'névnek örvendő intézet 

a technikai ujitások, technológiai kisérleti munká

ja, valamint magas szinvonalu okta·tó tevékenysége 

alapján. 
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SVÉ.l?_Q.RSZÁG. 

A svéd kórházak /48/ az utolsó 10 évben nagy fej

lődésen mentek keresztül. A tudományos fejlődés az or

vosi munkaterület nagyaxányu szakosttását hozta magá

val, ami.t követett a kisegitő osztályok, pl. rtg. diag

nosztikai, radi.otherápiai, fi.zi.ológial, biológiai., bak

teriológiai l.aboratóri.umok megteremtése és fontosságuk 

megnövekedése • 

A gyógyszerésze t te.rületén :ts számottevő a fejlődés. 

Egyre ti:lbb uj gyógyszerkészi.tményt állitanak elő, s ez 

megkivánja therápiás szempontból való kipróbálásukat, 

felülvizsgálatukat elsősorban az oktató intézetekben, 

farmakológiai osztályok felálUtásával,. 

A nehezen áttekinthető gyógyszexki.ncs szakszerű gyógy

szerismer·tetést, felvilágos:ttó szalgálatot kiván. 

Ennek érdekében a gyógyszerészt gyógyszerspeciallstá

vá kell kiképezni. A gyógyszerhatástani szaki.smeret 

sok orvosi területet érint, s igy a gyógyszerészkép

zés egyre inkább ilyen irányban tolódlk el. A gyógy

szerésznek ily módon sokoldalu szalgálatot kell telje

si t enie, malynek eredményessé ge a bensőséges orvos

gyógyszerészi együttműködéstől függ. 

Az orvosi tevékenységhez feltétlenül szükséges a 

gyógyszerészi munka, különösen azokban az intézetek

ben, ahol kutatás és rendszeres gyógyszertherápiás 
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ki.sérlet folyi.ko A nagy kórházak gyógyszerellátása már 

több évtizede a kórház gyógyszertárán át történik. A 

kórházi gyógyszerészek ezért ugy látják, hogy az inté

zet:l.. gyógyszer tárakat olyan irányban és ütemben kell 

fejleszteni, mint a kórház többi. osztályát. E fejlesz

tés érdekében szakértő bi.zottságot hoztak létre 1963-

ban, malynek feladata az vol t, hogy felülvi.zsgálva a 

svéd kórházi. gyógyszertárak funkc:l..óit, tervezetet ké

szitsen a kórházi gyógyszerellátás és információs azol

gálat korszerűvé tételére. Nagy elvi. segitséget jelen

tett a bizottság munkája számára a svéd belügyminiszter 

- mint az egészségügyi. országos főhatóság - egyi.dejü 

állásfoglalása, miszeri.nt a kórházi. gyógyszerellátást 

nem lehet ezentul kl.zárólag gazdasági szempontból meg

ítélni, mi.vel annak funkci.ója nemcsak raktározási. és 

elosztási, hanem elsősorban egészségügyi vonatkozásu 

kérdés. Az állam támogató állásfoglalása után a gyógy

szerész társaság reform bizottsága széleskörü munkába 

fogott" 

A bizottság munkájának első részében a kórházi. gyógy

szertárak feladatai.t megvi..zsgálta, megtárgyalta és e 

feladatok figyelembe vételével a kórházakat és a kór

házi. gyógyszertárakat kategorizá.lta. 

- A legnagyobb ágyszámu /1500 ágyas/ és fontosságu, 

oktatással is megbizott intézeteket, a regionális 
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kórházakat, valamint az ezekben müködő gyógyszertárakat 

I. kategóriába sorolták~ 

-Az elsőnél ki.sebb ágyszámu /750 ágyas/ általános kór

házakat és az ott müködő intézeti. gyógyszertárakat u. 
kategór:l:.ába sorolták. 

Az 500 ágyig terjedő nagyságu k~sebb intézeteket, 

- általános kórházakat és különféle szakkórházakat -

esetleges gyógysze:t<"táraikat a III. kategóriába sorol

ták-

Ami.g az I. és n. kat. kórházaknak minden körűlmények 

között van saját intézeti gyógyszertáruk, addig a 

III. kat. kórházakban vagy gyógyszertá:t<, vagy gyógy

szerraktá.r biztos:í.tja a gyógyszerellátást részállásu 

gyógyszerésszel, az alábbi. variációk szerint: 

a./ A III. kat. kórház gyógyszertárát, vagy gyógy

szer:r aktárá t egy I. , vagy II. ka tegór iá j u in

tézeti gyógyszertár, un. anyagyógyszertár lát

ja el gyógyszerekkel és szakemberekkel. 

b./ A III. kat. kórház gyógyszertára a közelben lé

vő 2-3, szintén III. kat. kórházak osztálya:t.nak 

készit és szállit gyógyszereket. Ebben az eset-· 

ben az ilyen III. kat. kórházi gyógyszertár 

önálló gyógyszerészt és személyzetet kap és ugy 

müködik, mint egy n. kat.kórházat ellátó gyógy

szertára. 
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A I.-n.-III. kórházi. gyógyszertárban gyógyszerész fe

lel a gyógyszerellátá.sért. A III. kat. kórházak gyógy-

szarraktáraiban un. :receptárius a kezelő, gyógyszerész 

szaktanácsadása mellett, aki mint konzultáns az osztá

lyok számára i.s mindig elérhető /telefonon/., Ujszerü 

a kis kórházak /III. kat. l nagyobb i.ntézetek i.rányából 

történő ellátása /I.-U.kat. -tól/, valamint a kisebb 

/III.kat./ kórházak összevont gyógyszertára, közös 

gyógyszerellátása. 

A reformtervezet fogla.lkozik a kórházi gyógyszertárak 

személyzeti., alapterüle ti és fe lszere lés i .. szükségle te

i.vel, normá.ival 1s. 

A gyógyszerészi. l.étszámszükséglet - a Svédországban 

elég jelentős gyógyszerészhiány miatt - meglehetősen 

alacsonyan van megállapi.tva, mig a középkáderszükség

let faltünőerr bőven. A gyógyszerész: asszisztens arány: 

kb. l t 3. 

A svéd kórházi gyógyszertárak hely:l.gényét az alábbi 

számok tüi'.röz1k: 

- I. kat. kórh. gyógyszertáraknál, az ágyszámtól és 

osztályok számától függően: 600 - 1.600 m2 

- n. kat. kórh. gyógyszertáraknál 500 - 600 m2 

- III. kat. kórh. gyógyszertáraknál: .100 - 300 m2 kö-

zötti. helyigényt tüntetnek fel. Ez a szám változik a 

kórház nagysága és osztályai szerint. 
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Figyelemre rné.ltó Singelenbe'>'~ .. táblázata /50/, amely 

magában foglal;ja több európai nagy kórhá.z gyógyszer

tárának létszám - és alapterületi adatai.t, a kórhá

zi ágyszámok egyide;jü feltüntetésével. 

A svéd kórházi gyógyszertárak jelenlegi helyzetét hi

ven fejezi. kl az a hi.vatalos ki.vánság, hogy a nagy 

kórházak, elsősorban az oktató és a regionális kórhá

zak, legyenek ellátva gyógyszerészeti osztállyal. Ezek 

a nagy intézeti gyógyszertárak ne csak a napi gyógy

szerellátási. feladatokat lássák el, hanern legyenek bá

zi.sai a gyógyszerkutató és egyéb kórházi gyógysze:r

ellátási. problémák megoldásának is. 

A svéd vélemény ezerint a legfontosabb kórházi gyógy

szertári magisztrális tevékenység a steril infuziés 

oldatok készítése, amivel a gyógyszertárak i.gen nagy 

segitséget adnak a kórháznak. Az infuziós oldatok ru

ti.nszerü előállitása a központi területi. laboratóri

umban és az iparban történi.ko 

A kórházi gyógyszertárakban sok különfé.le infuzió 

ex tempore készül. Gyakran készitenek az. intézeti 

gyógyszertárak sebészet!. öbli.tő folyadékokat is. 

A svéd gyógyszerészek megfelelő képzettsége folytán 

a nagy kórházak gyógyszertárai.t felezerelik rádi.o

akti.v izotópokat tartalmazó galenikumok készi tésére 

i.s. A készitmények azonosítását, erősségét és tisz

taságát a kórház radiofizikai laboratóriuma ellenőrzi. 



- 67 -

A kórhá.zi laboratóri.um és az osztályok reagenseit eddi.g 

a kórház orvoskémiai. laboratól'i.uma, illetőleg az ipar 

készitette, száUitotta. A refol'mbizottság javasol ta 

az illetékeseknek, hogy ezeket a kól'ház gyógyszertára 

készitsao 

A tablettázás-t rutinszerü, üzemi, ipari feladatnak te

kintik, de javasolják, hogy a kórházi gyógyszertá.:r le

gyen felszerelve tablettázó géppel, hogy az alkalmi 

igényeket, a klinikai kisérletek i.lyen irányu szükség

leteit ki tudja elégi.teni. 

Egyre jobban bevezetik a capaulában történő gyógyszer

adagolást, mint kedvelt perorális gyógyszerformát. 

A kenőcsök, paszták, emulziok, gélek, nyákek kész.ité

sével kapcsolatban sok kisérleti lehetőség merül fel. 

Ple a kenőcs alapanyagok gyógyszerhatás szempontjából 

történő vizsgálata. 

A gyógyszerész felelőssége ezidŐ szerint a gyógyszer

tárban történő gyógyszerellenőrzés, gyógyszerek elő

készitésa és készitésa területén érvényesül. A gyógy

szertárból kiadott gyógyszerek használatra készek, 

minőségükért a gyógyszerész felel .. Az utóbbi. években 

azonban az osztályokon a gyógyszertárból érkező gyógy

szerekhez még különféle gyógyszereke-t adnak, elsősor

ban az infuziókhoz .. Igy pl. elektroli.tokat, anti.bioti

kumokat, vitaminokat. A reformbi-zottság javasolta, hogy 
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az osztályok bevatkozása, a kapott gyógyszerek médo

sitása tekintetében szünjön meg, s csak a gyógyszer

tár készi-thessen véglegesen felhasználásra alkalmas 

gyógyszert. Ha ex tempore szükség van valamelyik osz

tályon a gyógyszer /infuzi.ó/ kombinálására, az csak 

gyógyszerész felügyelete és tanácsa alapján történ

he~sen. 

A gyógyszerek szálatása az osztályokra zá:rt ládákban 

történik, külön kulccsal mi.nden osztálynak. Az osz

tályokra a gyógyszertár szállit;ja a gyógyszereket. 

A kórházi. gyógyszertárakban inspekciós tevékenység 

nincs. 

nUnden kórházban létesitve van egy, vagy több "sta-

t:l..m szekrény", amelyekben az ügyelétes szolgálat szá

mára helyezik el az életveszély esetén - pl. mé:rgezé

sek, balesetek, rltka esetek - szükséges gyógyszereket. 

Ha ennek e llenére nlncs a statim szekrényben a kivánt 

gyógyszer, a kórházi gyógyszerész ott elhelyezett ci.mén 

telefonon behivhatóo Ugyanugy a legközelebbl közfor

galmu gyógyszertárral is összeköttetést tud találn:!.. 

az inspekciós orvos. 

Svédorszá.gban a gyógyszertárak központi nyersanyag és 

kés zi tmény ellenőrző laboratóriummal :rendelkeznek. Az 

intézeti gyógyszertárak az azonosaági Vi.zsgálatokat 

kötelezően végzik. Az ipa:r által készitett infuz:l.ós 

oldatokat makroszkóposan kell a kórházi. gyógyszertárban 
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ellenőrlzni .• A bakteriológlai készitmények is csak a 

gyógyszertáron át expediálhaták az osztályoknak. 

A kórházi gyógyszerésznek fontos feladata még, hogy 

figyelemmel ki.sér je az osztályokon .lévő gyógyszerkész

letek eltartását, szignálását, és a gyógyszerek kisér

leti felhasználásához tanácso·t adjon. Alkalmat ad ez a 

tevékenység az orvosokka.l, nővérekkel való együttműkö

désre. 

Az osztályok ellenőrzésének lényege: a gyógyszerekkel 

kapcsolatos tanácsadá·s, felvil.ágositás. 
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S Z O V J E T U N I Ó • 

A kórházak és; más egészségügyi intézetek gyógy

szerellátása a Szo'lljetunióban /.13/ különösen az utóbbi 

két é'lltizedben fejlŐdöt·t s:okat. 

A kórházak gyógyszerellátását egyrészt - ahol erlle le

hetős;ég 'llan - saját intézeti gyógyazertárakkal, más

rés:zt intéze·ten ki'llüli, közforgalmu gyógyszertárakkal 

oldják mag, elsősorban a kis kórházaknáL 

A kórházi gyógyszertárakat a gyógys,zerszükséglet mérete 

és az intézet ágyszáma alapján 5 kate.góriába osztották 

be. 

A 100-150 ágyal;: kórház gyógys:zer'tárát a v. kat.-öa, 

a 150-200 - ti - - ll - IV. kat.-ba, 

a 200-300 - ll - - ,, - li L. kat.-ba, 

a 300-800 - " - - ll - II. kat.-ba, 

a 800 ágy feletti - " - I. kat. -ba 

sorol ták. 

Az e.lme- és az elfek'IIŐ intézeteknél kétszere.s ágyszámot 

számolnak. 

A kórházak gyógyszerellátásánál az els;őrendü célkitüzés 

aminél magas:abb szin'llonalu ellátás biztositása és: csak 

máaodl.agos; érdek a gazdaságcsságra 'llaló törek'lléa. 

A Szov jetuni.ó in·téze;ti gyógyazertárainak müködé

si. azabályzata 1948-ban lépe.tt ér11énybe. E szerint min-
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den 100 ágynál nagyobb intézet gyógyszertárat állithat 

fel, kizárólag az intézetben fekvő betegek ellátása 

céljából /54/. 

A müködési szabályzat a továbbiakban meghatározza, 

hogy 

- az intézeti gyógyszertár az osztályos orvosok ál

tal felirt receptekre és igénylő lapokra köteles el

késziteni. a magiszbális gyógyszereket és kiadm a kész 

gyógyszereket, kötszereket, szer obakteriológl.ai kész i t

ményeket, 

- köteles az intézeti. gyógyszertár legalább két 

havi. szükségletnek megfelelő gyógyszerkészletet rak

táron tartani, 

- a gyógyszertár világos és száraz helyiségekben 

legyen elhelyezve és milyen helyiségekkel rendelkezzen, 

- a müködéshez milyen butorzat:t:a és felszerelésre 

van szüksége, 

- köteles a gyógyszertár legalább 200 beteg ellátá

sához elegendő oxigént készletben tartani, 

- a kisebb kórházak gyógyszertárai az előirt reagens

szereket, a 400 ágynál nagyobb intézetek gyógyszertár-ai. 

pedig már teljes vi.zsgáló részleget kötelesek létesi

teni a gyógyszervizsgálatok végzéséhez. 

A felelősséget rögzi ti. a müködési. szabályzat egyik pont

ja, mely ezerint a gyógyszert készitő és ki.adó gyógy-
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sze:rész, valamint az osztályon a gyógyszert átvevő fő

nővér köteles alái:rni a :recepteket, 1.11etve a gyógy

szerigénylő lapot. Azonk.i.vül az elkészitett és kiadás

ra kerülő gyógysze:rek airnkéin ls köteles a készitő és 

a belső ellenőrzést végző gyógyszerész néva.láirását al

kalmazni. 

- A gyógysze:rcserék e lke:rülésé:re igen nagy gondot 

forditanak a szovjet intézeti gyógysze:rtárakban. Erre 

utal a müködési szabályzat azon előirása, miszerint a 

kiadásra kerülő gyógyszerek ci.mké:tn jelezni. ke ll az osz

tály megnevezését, esetleg még a beteg nevét i.s, a fel

irt gyógyszer pontos össze tételét és a készi.tés dátumát. 

Az erőshatásu és kábitószart tartalmazó gyógysze:rek ese

tében fel kell tüntetni a használat pontos módját. 

A eimkék szinével is igyekeznek kifejezni. a használat 

módját. A belsőleges célu gyógyszerek cimkéi. fehérek, 

m:lnt nálunk, a külsőlegeseké pl:rosak, vagy sárgák, az 

injekciós készitménye ké kék szi.nüek. 

A vényeket, gyógyszeri.génylő lapokat általában l évig, 

az erőshatásu és kábitószar tartalmu vényeket, H.letve 

lgénylőlapokat 2 év ig kell a gyógyszer tár irat tár á ban 

megő:r1znl. 

A gyógyszerek, kötszerek, drogok, erőshatásu sze

rek, szérumok, tüzveszélyes anyagok raktározására, el-

tartására nézve a szovjet müködési szabályzat a magyar 



-7.3-

előirásokhoz hasonló kivánalmakat tartalmaz. 

Érdekes, hogy a jelzett müködési szabályzat k.i.fejezetten 

kötelezi. a gyógyszertárat, illetve annak vezetőjét, hogy 

tartson állandó kapcsolatot az orvosokkal, ·tájékoztat-

va őket a gyógyszerellátás helyzetéről, az időleges szük

vagy hi.ányc:lkkekről, ezek helyettesitési lehetőségeiről, 

az uj gyógyszerekrőlo 

Kötelezi a müködési szabályzat a gyógyszertár vezetőjét, 

hogy az osztályok vezető orvosai.val együtt dolgozza ki 

az előre elkészíthető mag:í.sztrál:ls gyógyszerek li.stáját, 

mint intézeti szabványt. 

A gyógyszertár részére biztositja a müködési szabályzat 

a szükséges szakkönyvék, szak1roda.lom beszerzését és 

előirja a tüzrendészeti és munkavédelmi előirások mara

déktalan betartá.sát. 

Az i.ntézeti. gyógyszer tárakban a napi. munkaidő 7 óra. 

A vonatkozó jogszabályok /54/,/55/ meghatározzák 

a különböző nagyságrendü :l..ntézetl. gyógyszertárak helyi

ségeinek alapterületét. 

100 ágylg terjedő intézetnek csak gyógyszerazobája van, 

ennek alapterülete: 8-12m2• 

A 200 ágy:l.g terjedő intézetnek már gyógyszertára van. 

A 200 és a 300 ágylg terjedő intézet gyógyszertárának 

helyiségei és azok előirt minimális alapterülete a kö

vetkező: 
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Helyiség: 200 ágy ig .300 ágyi.g Megjegyzés: 
terjedő intézeteknél 

az egyes helyiségek alapt. 
m2 

-------~- ·-------·---,·- --·-------
Váróhelyiség 6 8 

Receptura, és gyógy-
szerkladó 24 .3o 

egyuttal 
15 autoklávozó 

Laboratórium és moso-
gató 12 

l:roda 6 

Gyógyszerraktár lO 15 
Kötszerraktár 8 10 

Személyzeti szoba 6 8 

WC, mosdó n o r m á k s z e r i n t 

30 Ajánlatos a 

Tüzveszélyes anyagok 
helyi.sége 20 

p inc éhen. 

A 400--600 ágyas városi és járási kórház gyógyszertári 

helyiségeinek alapterületi nermái /55/: 

Váróhelyiség 

Iroda 

Szemé.lyzeti szoba 

Receptura 

Asszisztensi he lyi.ség 

Injekció készltő 

Gyógyszerraktár 

Kötszerraktár 

Laboratórium 

J\l!osogató 

10 It 

8 It 

10 ll 

035 " 

15 " 
20 It 

15 u 

.10 " 

15 ll 

is 
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Göngyöleg, csomagolóanyag és 
gyógyászati segédeszközök rak
tára /pincében is lehet/ 

A tüzveszélyes és robbanóanya
gok raktára a gyógyszertáron 
kivül 

A kórházi gyógyszertár vezetőjének jogait és köte

lességeit külön jogszabály biztosit ja /56/ o Ennek ér

telmében a gyógyszertár vezetőjét az intézet .i.gazgató

ja nevezi. ki és mentheti fel. A gyógyszertár vezetője 

csak felsőtoku képes1téssel biró gyógyszerész lehet, 

aki személyHeg felel a gyógyszertár szakmai. és gaz

dasági vezetéséért. 

Ezen belül fontosabb feladatai: 

- 1rányi.tja a gyógyszertár munkáját a vonatkozó rendel

kezésnek megfelelően, 

- elkész.i.t1 a gyógyszertár müködésére vona·tkozó ügyren

det és gondoskodik annak végrehajtásáról, 

- gondoskodik a gyógyszerkészletek beszerzéséről, raktá

ron tartásáról, 

- biztesi t ja a gyógyszerkészités és a gyógyszervizsgála-· 

tok előirt szinvonalát, tárgyi feltételeit, 

- felelős a gyógyszertári berendezések, felszerelések, 

gyógyszerkészletek leltáráért, ezzel kapcsolatos nyi.l

vántartások vezetéséért, 

- szervezi és gondoskodik a azocialista munkamódszerek 

bevezetéséről, továbbfejlesztéséről, 

- szervezi és irányitja a gyógyszertári dolgozók oktatá

sát, továbbképzését, 
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- kapcsolatot tart az Igazgatóval és azokkal az admi

nisztrativ ügyintézőkkel, akiknek a gyógyszertárral 

kapcsolatban feladatuk van, 

- állandó érintkezésben van a főorvosokkal a gyógy

szerellátás vonalán, 

- köteles a tűzrendészeti és munkavédelmi előirásokat 

betartani, 

- joga van munkatársait megválasztani, kinevezésre és 

felmentésre javasolni, 

- soronkivüli beszerzéseket eszközölhet a rendelkezés

re álló kere ten belül, 

- :rendszeresen ellenőrzi az osztályok gyógyszerkészle

tel.t elta:z:tás, erőshatásu szerek és kábitósze:z:ek el

számolása teld.nte tében, minden lényege se bb észrev éte l t 

ezze l kapcsolatban jelent az igazgatónak, 

-résztvesz az .intézet tudományos é:z:tekezletein, állást 

foglal a gyógyszeres therápi.ás kérdésekben, tájékoztat

ja az orvosokat az uj gyógyszerekről és az esetleges 

hiánycikkekről. 

A gyógyszertárnak kisebb intézetnél csak egy ve

zetője van, nagyobb intézeteknél már helyettes gyógy

szertárvezető is kinevezhető /57/. 

Az adminisztrációs munkálatokat nem szakszemélyzet vég

zi, hanem a nagy intézeteknél a gyógyszertárnak fő

könyvelője, könyvelője és esetleg külön számlázója is 

van. 
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Az intézeti gyógyszertárak munkája erősen szako

sított, jól szervezett. Ebből eredően a szakképzett 

és szakképzetlen dolgozók nomenklaturája az alábbi ké

pet mutatja /57/: 

osztályvezető, gyógyszertárvezető gyógyszerész 

osztályvsz. h., gyógyszertárvsz. h. gyógyszer ész 

defektárius, 

receptár ius~·e 11enőr, 

sz igná ló gyógyszer ész, 

assz.i.sztens, 

anali"tlkus-kémikus, 

kézieladó, 

opti.kai. és or-vosi miiszerek eladója, 

csomagoló, 

pénztáros, 

takar i tó nő. 

Az I. kategóri.áju gyógyszertárakban az alábbi r-észlege

ket kell megsze:r-vezni: 

raktározási részleg, 

vénykészítési r-észleg, 

kész gyógyszerformák részlege, 

esetleg optikai részleg. 

A 300 ágyig terjedő kór-házak gyógyszer-táraiban a gyógy

szertárvezető egy személyben látja e.l a receptárius

ellenőr feladatát. Az évenként 100.000 receptnél többet 
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készitő kórházi. gyógyszertárnál lehet beállitani a gyógy

szertárvezető helyettest. Osztályvezetői státusz csak 

azoknál a I-II-III-IV ka"tegóriáju gyógyszertáraknál 

van, amelyeknek az éves forgalma 75.000 db. vénynél, 

illetőleg 500.000 rubelnél magasabb. 

Defektárius állás csak az évi .100.000 receptnél, vagy 

650 .. 000 rubelnél magasabb forga.lmu gyógyszertáraknál 

léte si the tő., 

Szignáló gyógyszerészi állás csak az évi 50.000 recept

nél magasabb f9rgalmu gyógyszertáraknál szervezhető., 

A Szavjetunióban a közforgalmu gyógyszertárakhoz hason

lóan az intézeti gyógyszertárakban is végeztek teljesH

mény méréseket. A teljesi.tmények felmérése alapján, a 

bérezések lgazságosabbá tétele érdekében a kórházi gyógy

szertárakban a következő normákat érvényesitik /58/: 

gyógyszer forma: mennyiség 

----------------------
Különféle olda-
tok 200 g-ig 

lnj. oldat 100 g-ig 

Öss;zetett kenőcs 50 g-ig 

Egyszerü kenőcs 100 g-ig 

Összetett-osztott 
porok és gyógy 
szeres tokok 12 db-ig 

elkészi
téshez 
szükséges 
idő per-
cekben 

5 

14 

7 

3 

10 

munka ... 
egység Megjegyzés 
5 perc-
re szá-
mi.tva 

l 

3 

1,5 

0,5 

2 

ezenfelül 
minden 300 g= 
0,5 egység 

300 g=0,5 egys. 

50 g=0,5 egye. 

300 g=0,5 egys. 

12 db = l egys. 
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elkészi- munka-
gyógyszerforma: mennyiség: téshez egység Megjegyzés szükséges 5 perc;;. 

idő per.,. re szá-
c ekben: mitva -----... - --- _ ..... _,. .. _, ...... __ 

EgyszerU osz-
tot·t porok, 
'tokok 12 db-ig 7 1,5 12 db= 1 egys. 

Osztatlan por 100 g-ig 2 0,4 100 g=0,2 egye. 

Klszámol't porok 
és tabletták 20 db-ig 1,5 o,3 20 db=0,2 egye. 

Kupok 
, 

hüvely-es 
hangerek 6 db-ig 18 .3,5 6 db=2,5 egys. 

Pilulák 30 db-ig 2.3 4,5 30 db=2,5 egye. 

Tapasz ok l db 2.3 4,5 

Ampullák t ö l'tése 20 db-ig 3 0,5 20 db .. 0,:3 egys. 

Gyógysavók és 
vakcinák kiadása l db-ig 6,5 1,5 

·-----------·---··--··--··---"---
Mivel minden kis kórházban nincs meg a feltétele 

saját i.ntézeti. gyógyszertár l.étesitésének, más gyógyszer

ellátási formát kellett választani. Érdekes megoldást ta

láltak ezzel kapcsolatban Szimferopolban az ottlévő 7 kór

háznak - melyeknek nincs saját gyógyszertára - az ellátá-

sára. 

Az állami egészségügyi szervek döntése alapján felálli

tottak Szimferopolban egy olyan központi, kórházakat ellá

tó gyógyszertárat, amely a kérdéses, gyógyszertárakkal nem 

rendelkező intézeteket látja el. A központi kórházellátó 

gyógyszertár felállitásánál két cél megvalósi.tása volt 

előtérben: 
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1./ A város kórházainak és ambulanciáinak gyógyszerellá

tását javitani, 

2./ egységesiteni a kórházak recepturáját, növelni az 

előrekészitett gyógyszerek forgalmát, csökkenteni a 

gyógyszerkészités i.dejét. 

Ez a szimferopoli kórházellátó gyógyszertár - ellátási 

körének fokozatos bővitése eredményeképpen -ma már 

22 kü1önböző egészségügyi intézetet lát el, összesen 

1.500 ággyal. 

Az expedi.á.lt szerak fajtánkénti megoszlása: 

77,4% gyógyszer, 5,0% gyógyászati segédeszköz, 14,3 % 

köhzer, .3,.3 % egyéb anyag. 

A gyógyszertárban dolgozók létszáma: 

8 gyógyszerész 

14 asszisztens 

21 egyéb dolgozó. 

A gyógyszertár ünnep és más munkaszüneti napokon ügyele

tes szolgálato·t tart, s ez természetesen nagy segitséget 

jelent az intézetek számára. 

A kórházellátó gyógyszertárban lehetőség nyi.lt az egysé

ges receptura és technológia kia.lakitására, megkönnyitve 

a vénykészitést. Eddig a szétszórt intézetek ellátását 

kü1önféle közforgalmu gyógyszertárak látták el, küzdve 

a ga1enus1 gyógyszerek előállitásának különböző technoló

giai nehézségei vel. 
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A központositott intézeti ellátás azt az előnyt is je

lenti, hogy szinte gyári rendszerü, nagytömegü előreké

szitést lehet alkalmazni. Pl. a gyógyszertár napi 550 

üveg steril oldat előállitására képes. 

Az előre készl'tett gyógyszerek aránya az egész receptu

rába ma már mintegy 65 %-ot tesz ki. 

A belső ellenőrzést ls rendszeressé és ezervezetté lehe

tett tenni, am.i..t bizonyit az a tény :'!s, hogy a központi 

gyógyszertárban két analit1kus végzi az elkész.i.tett gyógy

szerek teljes vizsgálatát. 

A szovjet tapasztalatok azt mutatják, hogy az in

tézeti gyógyszertárak jelenlegi szervezeti, gyógyszerellá

tó rendszere i.gen racionálisan müködik, szakmai és gaz

daságossági. szempontból is magas szinvonal elérését biz

tositja. 
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II. G Y A K O R L A T I T A P A S Z T A L A T O K 
-'~------···--,-.. -... --- ---·-
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l. l B o r s .. !:_.Q_J!L~-~.,..;t.~. t a E.. .. a s z ...!...&..!. .. &L!..~ . .!.. 

Ebben a fejezetben elsősorban ismertetni kivánom 

a programom alapján készűl:t miskolci Szentpéteri 

kapui, miskolci Semmelweis és a kazincbarcika! 

kórházak gyógyszertárainak 

tele pi tését és elhelyezését, 

az alapterületi szükség.letek teljestil.ését, 

a hely:I.ségek elrendezését, 

fUnkcionális kapcsolódását, 

az épitészeti és gépészeti, 

valami.nt a berendezési és 

a felszerelési elképzelések érvényesülését. 
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A./ M 1 s ~-2-!-S , Szentpéteri kapui kórhá~ g~ógyszertára. 

l l. sz. alaprajz l 

Az 1960-63-han épült 1540 ágyas, pavilonos rendszerű kór-

ház gyógyszertára az un. kulturpavilonhan van elhelyezve, 

adminisztrációs lrodákkal, könyvtán al, kul turteremmel és 

étteremmal egy épületben. 

Ezen létesi tményeket adott, már meglévő és erede"til.eg más 

célra létesitett épületben kellett elhelyezni. 

A gyógyszertári helyiségek alapterülete: .321 2 m 

robbanókamra " 25 2 
a • m • 

a pince " 75 
2 • m • 

összesen: 421 m2 

A ~élfogón keresztül a dolgozók személyi közlekedése, 

a vezetőhöz történő bejövetel és a gyógysze.r baszállitás 

megfelelően bi.ztosi tva vano 

Az L alaku előtér átvételi. helyiség is egyben, átvételi 

asz talokkal. Itt nyert elhelyezést egy 1000 li.teres nagy 

hűtőszekrény a hűvös helyen tartandó gyógyszerek befoga-

dásárao 

Előnyös a raktárak közvetlen csatlakozása az átvételi 

térhez és célszerű a raktározás szakositása. 

Az officina közvetlen csatlakozása a raktársorral nagyon 

megköw_yit:l. az összeszedés és az impleálás müveletét. 

Az off'icina és a laboratórium egymás malletti szerves 
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kapcsolata előnyösen bi.ztositja az ofí'i..ci.na!. :receptu:rai, 

valamint a labo:rató:riumi e.lőkészi.tő munkálatok könnyebb 

le bonyolítását. 

A mosogató könnyen elé:r:hető a munkate:r:mek felől, más

részt a stel'il infuziós l'észleg du:r:va mosogatója ls egy

ben. 

Az infuziós :részle~ jó belső kapcsolata bi.ztoai.tja a szak

szerű tevékenyaégete Az autoklávezé - desztilláló helyi

ség elhelyezése is ezerencsésen lett megoldva. 

Az offi.cinából nyll1k a kiadóablak a vál'akozó előtér felé. 

Az egész ell'endezés cent:ru.mában, mi.nt látható, az előtér

átvételi helyiség áll, amely amell.e t t, hogy megfel elő en 

elválasztja, szinte szakosHja a gyógysze:rtár egyes :rész

legelt l adm1ni.szt:rációs - szociális helyiségek - :raktá

rak - munkate:rmek - infuziós részleg l, ugyanakko.r b:tzto

s.i.tja a jó összeköttetést, az átlós i.rányu közlekedés és 

anyagmozgatás lehetőségát iso 

! tűzveszélyes anyagok :r aktárát az épül.e t től mintegy 20 m 

távolságra, a korsze:rü müszaki,tüzrendészet:!. követelmények

nek megfelelően létesi.tettük. 

A :részletezett pozitívumok me1lett :rá kell. mutatni. 

az elégtelenségekre is. Igy pl. a legfőbb nehézséget az 

jelen·ti., hogy a gyógysze:r:tá:r teljes alapterulete kevés. 

Hátrányt jelent az is, hogy az épület nincs alápincézve, 

a igy a pincét különállóan, a gyógysze:rtártól kb. 15 m 
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távolságra kellett te.lepiteni. 

A gyógyszer-tár- r-észér-e a következő müszereket és gépeket 

b:l.ztositot·tuk: 

2 db. autokláv, duplafal u, elektr. fütésü, 0,80 x 
l db. deszt:l..l.l. készülék üveg, elektr-. Simax 60 1/ 
l db. ll " " fl 

2 db. " ll fém fl 

l db. hár-omhenger-mü, 25 cm-es por-c. NDK. 

l db. hütőszekl'ény elektr. 1000 literes. 

l db. kenőcskeverőgép Sabária, elektr. 

10 l/ 

20 1/ 

.1,20 m 

ór-a 

óra 

óra 

l db. olajszivattyu elektr. OMKER Kovács-féle, gennyszivó, 

tálcás, 

l db. szárítószekrény elektr. 800 x 800 x 600 mm 

l db. szár-ítószekrény elektr. 500 x 500 x 400 mm 

l db. analitikai mérl.eg, elektromos. 

l db. v1zfürdő, elektromos, 0,25 m méretü. 

l db. gázszürő, OMKER 

l db. Engler kupprés, vizhütésü, 

' l db. Englex tubustö.ltőgép, 

l db. Kilián-féle tablettázógép, elektromos, 

l db. Gamma mikroszkóp, 

l db. pH-mérőkészülék, elektromos. 
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l o sz.. f e 1 v é t e l . 

Miskolc, Szentpéteri kapui kórház gyógyszertár a. 
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l 2. - 3. sz. alaprajz l 

Az 1100 ágyas pavilonos rendszerü kórház gyógyszertára 

önálló pavilonban van elhelyezve., Az elavult és mi.nden 

tekintetben korszerUtlen gyógyszertárat 1964-65-ben kor-

szerUsitettük és b5vitettük a padlástér beépitésével. 

A korszerüsités során az els5 cél az volt, hogy az ad

dig elégtelen alapterületet megnöveljük. Ez, az emeleti 

szint létesi tésével bizonyos mértékig si.került is. 

Gyógyszertár i helyiségek alapterülete: 

földszi;lt + emelet : 268 m2 

pi.nce . • 

összesen: 320 m2 

------··--
Második célunk az volt, hogy a szükséges helyiségek be

állitása mellett ugy csoportositsuk az egyes részlegeket, 

hogy azok funkcionálisan el5segi.tsék egymás müködését. 

A földsz:!.nti és emeleti szint elrendezésénél ana 'töre

kedtünk, hogy a földszinten legyenek elhelyezve a raktá

rozási és expediciós részlegek, mig az emeleten az iro

dákon és a szociális helyiségeken kivül csak a nem nagy 

anyagigényes infuziós részleget helyeztük elo 

A ~ kialaki.tását és a váróból az emeletre történő köz

lekedés megolqását megfelelően sikerült biztositani. 

Helykimélés szempontjából az átvételi helyiségben helyez-
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tük el a mosogatQ! is. 

Sikerült megoldani a nagy volumenű törzskönyvezett ké

szitmények és kötszerek raktárának az elhelyezését az 

átvételi helyi.séghez történő közvetlen csatl.akozással. 

Ezzel szemben előnytelen az alapan.Ya& raktárnak a .la

boratóriumon keresztül történő megközentése. Ugyan·· 

akkor bizonyos előnyt ls jelent az alapanyag raktárnak 

a laboratóriummal való közvetlen összeköttetése. 

Nem szerenesés az analitikai laboratóriumnak és a~ 
' 

legszabának a laboratól:'iumtól való e l.kü.löni.tése, távol-

sága sem, amit azonban az eredeti alapterület és épület

ezerkezet szabott meg. Az officina.!. a ~oratórium és az 

expediciós előtérnek az egysége előnyösen befolyásolja a 

gyógyszerkészltő és az expediciós tevékenységet. 

Az átvételi. térbe nyiló felvonó biztosHja az anyagszál

Utást a pincétől az emeletig. 

Az emelet központjában egy elosztó előtér áll. Ide nyiUk 

a felvonó, s .innen nyi.lnak az adminisztrációs, szociálls, 

valami.nt az infuziós laboratór:wm helyiségei, ugy gondo

lom megfelelő és célszerű elrendezésben. 

A vezető irodájának az emeleten történő elhelyezése azt 

a hátrányt jelenti., hogy a földszinti előkészitő, gyógy

szerkészitő, valamint gyógyszerkiadó munkálatokat a veze

tő nehezebben tudja figyelemmel kisérni., ellenőri.zni. 

A legfőbb nehézséget és hátrányosságat az jelenti., hogy 
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a gyógyszertár helyi.ségei nem egyszi.nten nyertek elhelye

zést, hanem kényszerüségből az itt jellemzett kétszi.ntes 

megoldás·t kellett választani. 

Megjegyzendő, hogy az épület alápincézett és a földszi.nti 

alaptemlet mi.ntegy fele méretének megfelelően vannak ki

alak:i.ha a gyógyszertári pincehelyiségek. 

A gyógyszertár korszerüsi.tését a felvonó beépitésével, 

központi fütés beállitásával, a világitás teljes korszerüsi.

téséve.l• külső rakodórámpa létesi.tésével ugy gondoljuk, si

került majdnem teljessé tenni. 

A gyógyszer tár .részére a következő müszereke t és gépeket 

szer-eztük be: 

2 db. autokláv,e.lektr. duplafalu 0,80 x 1,20 m 

2 db. desztilláló készülék, üveg elektr. S:lmax, lO 1/óra 

l db. deszt.illáló készülék, fém 

l db. hütőszekrény elektromos 1000 literes, 

l db. olajszivattyu tálcás, 

20 1/óra 

l db. száritószekré.oy, elektr. 500 x 500 x 400 mm 

l db. analitikai mérleg, légfékes, 

l db. gázszürő, 

2 db. Engler kupprés vizhütésü, 

l db. tablettázó gép, elektromos, 

l db. Gamma mi.kroszkóp, monokuláris, 

l db. robotgép, 

l db. pH-mérőkészülék, elektr. fRadelkis z/ 

l db. refraktométer, Ab be, 

l db. ioncserélő berendezés. 
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2. sz. f e l v ~ t e l • 

Miskolc, Senm1elweis kórház gyógyszertár a. 
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c./ K a z i n c b a r c i k a 1 kórhaz gyógyszertára. 

l 4. sz. alaprajz l 

A korszerü, hotel-blokk rendszerű 450 ágyas kórház épi

tés alatt á .ll. Üzembe helyezése 1967 végére várható. 

Az :i.ntézet gyógyszertára ideálisan, a főépület föld

sz:I.ntjén, forgalmi csomóponthoz közel - bejárat és fel

vonó me.llett - van elhelyezve. 

A gyógyszertár alapterülete a 2.sz. táblázatb§!l jelzett 

240 m2 szükséglettel szemben 279 m2 ki.elégi.tést mutat, 

ami abból adódik, hogy a tervezés idején felvetődött 

annak .lehetősége, hogy a kórházhoz kapcsolódó rendelőin

tézet betegelnek kész gyógyszerekkel való ellátását i.s 

a kórházi gyógyszertár biztositsao 

Az alaprajzi. elrendezés szalagszerüen egymás után követ

kező elhelyezésben foglalja magában az egyes helytsége

ket /L.: 4. sz. alaprajz/. 

A funkcionális egybekapcsolódás általában jó és az elmé- . 

.leti. megfontolásokat javarészt realizálja. 

Az átvevőnek közvetlen bejárata van kivülről. 

A kiadónak jel ze t t helyiség lényegében a váró, az osztá

lyos átvevő, mi.g az előtérnek jelzett helyiség az expedi

ciós helyiség, ahol az osztályos fiókok el vannak helyez~ 

ve. 

Az officina, valamint az iroda centrális elhelyezése igen 

előnyös. 
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A steril infuziós részleg elhelyezése is megnyugtató, mi

vel eléggé szeparált. A desztilláló hely:iség egyben auto

klávozó is. 

Az egységes raktári nagy alapterület b:iztositja a teljes 

anyagkészlet befogadását. Az elkülönitést a polcozat, 

szekrények megfelelő szakositásával, elrendezésével lehe t 

megoldani. Hátrányos a raktár elkülönülése, távolsága az 

offl.cinától és a laboratóriumtó.l, igy közvetlen expedici

óra alkalmas összeszedést követel meg a raktár különállá-

Sao 

A belső folyosó előnyös az egyes helyiségek, :illetve funk

ci.ók összekapcsolása szempontjából. 

A gyógyszertár :részére az alábbi müszereket és gé

peket sikerült biztositani: 

l db. O.laj-vakuum szivattyu, 

l db. 500 l-es, vagy 2 db. 250 l-es hűtőszekrény, elekt:r
9 

l db. AnaUtikai mé:rleg, elektromos, légfékes, 

l db. pH-mérő, OP-401 tipusu, 220 v. 
l db. Autokláv, duplafalu, elektromos 0,40 x 0,60-as, 

l db. Autokláv, ll " 0,50 x 0,70-es, 

l db. Féroszita sorozat, 

l db. Laboratóriumi vizfürdő, elektr. fütésü. 0,25 m ~ 

l db. Száritószekrény, elektromos 500 x 500 x 400 mm-es, 

l db. Gyógyszertári száritószekrény, elektromos, állvánnyal 

160 x .160 x .150 mm. 
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l do. Vizdesztilláló készülék, elektromos,fém 10 1/ó:ra teljt. 

l do. Vizdeszti.l1á1ó készülék, elekt:rmmos, üveg, Sima.x 

gyárt. 10 1/ó:ra telj. 

l. d h. Engle:r kupp:r és, vJ..zhütéses, asz-talra szerelhe tő, 

l do. Gázszürő készülék, OMKER, 

l db. Gamma- mikroszkóp lámpával, monokuláris, vagy 
o:l:nokulá:ris, 

l do. Refraktométer, Ahoé-f. 

l db. Gyógyszertári. univerzális ki.sgép, ERWEKA gyártm. 
kom pl. 

Mind az elhelyezés és méretezés, mind a belső épitészeti 

és funkcionális elrendezés, valamint felszerelése szempont

jából e kórház gyógyszertára korszeru, feladatát minden 

tekintetben teljesiteni tudja. 
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.3. sz. f e l v é t e l . 

Kaz:lncba.rcikai. kórház. 
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2./ I n t é z e t:..L_s y ó. g y sz e_!:..._L!_r ak 

f e l á l l 1 t á s á n a k 1 r á n y e l v e 1 : ____ .. ___ ,_ --·-

A következőkben a megyénkben létesi.tett korsze:rü intézeti 

gyógyszertáraknál érvényesitett szempontok figyelembe vé

telével kivánom meghatározni az intézeti. gyógyszertárak 

felá.llitásával kapcsolatos általános :í..rányelveket. 

A. l T e l e p i t ..2...!L . .t.. __ e l h e .l:...J::.~ é s • 

Az i.ntézeti gyógyszextárak a kó:rházak, a szanatóriu

mok, a klinikák, vagy más fekvőbeteg gyógyi.ntézetek gyógy

szerellátását végzik, a i.gy előnyös, ha tele pi tésük, el

helyezésük - az ellátott i.ntézet elhelyezését figyelembe 

véve - centrálisan történik. 

A korszerü kórház tervezése, illetve "telepi.tése kü

lönfé.le alapxajzu blokk, vagy hotelrendszerü elrendezésben 

történhet. A tervezők és a kórházi szakemberek számára kii-

lön gondot jelent, hogy megtalálják a legjobb alaprajzi 

elrendezést, a legalkalmasabb munkaszervezés, a magas szi.n

vonalu betege.llátás, a közlekedés:l:. távolságpk minimumra va

ló csökkentése érdekében. Ennek szem előtt tartásával ma 

már a kórházakat a legkülönbözőbb méretben és alakzatban 

tervez:i.k. Igy aztilettek meg pl. az I, L, T, H, Y, U, X, O, 

köralaku, négyzetes és téglalap alaprajzu elrendezések, 

oldalfolyosóval, középsé folyosóval, sőt ujabbarr két- vagy 
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több párhuzamos folyosós rendszerrel~ 

A:z egy, vagy szarvesen összefüggő két épületből 

álló blokk megoldást, hotel, vagy HiUon rendszerű kór

házépületnek is nevezik. A:z osztályok koncentrált, egy

máshoz közelfekvő volta és előnye mel.lett technikailag 

ez a Jegigényesebb megoldás, mert egyes esetekben a pár

huzamos folyosók által közrezárt osztályok, helyiségek 

részére a légtér kondicionálásán tulmenően állandóan mea

tereéges világitást és ventill.ációt ke ll biztesi t ani~ 

A hotelrendszerű .:b2:tesitmény elrendezése: 

A széles E.2rizontális kiszolgáló 

épületben nyernek elhelyezést: 

adminisztrációs részlegek, 
' 
gondnokság, fenntartó részlegek, 

diagnoszt.i.kai laboratór:tumok, 

röntgen, ekg, eeg, fizikotherápia, 

ambulanciák és d:l.étásszolgálat, 

J"' t 

A mellette lé~ő. toron~-

épületben gye!~ elhe
lyezést: 

emeletenként 1-2 osztály, 

gyógyszertár, 

központi aterilező, 

véradószolgálat, 

A szarvesen összeépült két épülettömböt liftek, lépcsőház 

és csőposta kösse össze. 

Jól müködő felvonók esetében látszólag mindegy lenne, hogy 

melyik szinten van a gyógyszertáro Több szempont mérlegelé

sével azonban az t mondhat juk, hogy legelőnyőse bb a földszin

ten, a fő közlakadési folyosók csomópontjához kapcsolódva, 
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tehát a központhoz közel elhelyezni. Igen fontos követel

mény, hogy a fe l.vonók a közel ben legyenek. Igy az osztá

lyokkal való kapcsolat egyrészt a gyógyszerszáll:ttások 

miatt, másrészt a gyógyszertár e.lé:rhetősége, a gyógysze

rekkel kapcsolatos információk é:rdekében közvetlenül meg

oldható. A földszinten való elhelyezés azonkJvül messze

menően megkönnyitt a nagymennyiségü gyógyszerszálli'tmányok 

beérkezését, beszállitását az alagsori, vagy emeleti. el

helyezéssel szemben. 

Ilyen hotel-rendszerü kórházat és az abban lévő földszin

ti elhelyezésü intézeti gyógyszertárat ábrázol az épülő 

kazincbarcika! kórház makettjéről és gyógyszertára alapraj

záról készült ..h..El!.!. felvétel, illetve 4. sz. a!§:prajz. 

Ha a kórház földszinti. alapterülete nem engedné meg a tel

jes gyógyszertár egyszi.nten való elhelyezését, az i.gények 

érvényes:l.tése érdekében két szinten - földszinten és szu

terénban - ls elhelyezhető a gyógyszertár. Alapelv azonban, 

hogy minden gyógyszerkészitő, kiadó, vl.zsgáló, valamint 

irodahelyiséget a földszlnten kell elhelyezni. A földszin

ti helyiségek alatt, közvetlen l:t.ft és lépcső összekötte

tésben a szuterénban csak a raktárak és szociális helyisé

gek helyezhetők el. 

A pavU.onos, ma már kevésbé korszerünek tekinthető intéze

teknél előnyös, ha a gyógyszertár egy központi fekvésü, 

önálló pavilonban van elhelyezve. Ennek ismertetésére muta-
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tom be az l. és 2. sz. felyételeken a miskolci Szentpéte

ri. kapui kórház és Semmelweis kórház gyógyszertárát és 

egyuttal alapraj zi e l..renéie zé süket az 1., 2. 
1 

. .l!_ . .§! z. ala E: 
r a,j zokon. 

A kórházi gyógyszertár elhelyezésénél tekintettel kell len

ni a megfelelő tájolásra is. A raktárak északi elhelyezést 

i.gényelnek, s az offlci.na is elsősorban az északi, másod-

sorban. a keleti. oldalon helyezenélő el. A sterH infuziós 

részlegnél is előnyös az északi, vagy keleti fekvés. A töb·

bi helyiség fekvése a tervezéstől, illetve alaprajzi el

helyezés lehetőségétől függ. 

Jillegállapitások: l./ A blokkrendszerü kórház építése elő

nyösebb, korszerübb, mint a pavilonosé. 

2./ A gyógyszertár elhe1yezése szempontjá

ból a földszinti, központi fekvés, a 

tájolás szempontjából az északi, vagy 

keleti. elhelyezés a legelőnyösebb. 
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B o l A l a JL..!....::_!'_:\i.l.~.!. i ,_J:.._g_ é n v U _ _,_ 

s z ü k s é g !:~ . ...!....2...!.. .. .!. 

Az intézeti gyógyszertárak alapterületi igényét, 

szükségletét általában az intézet nagysága l az ellátott 

ágyak száma l és az intézet jellege határozza meg. 

Hangsulyoz.ni kell, hogy az igény és a szükséglet nem min

den esetben kongruens. Egyes államokban a legfontosabb 

intézetek - egyetemek, klini.kák -· gyógyszertáratnak alap

terüle ti i.génye sok te kint e t ben tulzottnak, a szükségle

tet erősen meghaladónak tü.nik. l L.: l. sz. :~.~zat .. ~l: 

ze tt adatai./ meg ke ll azonban értenünk e z t a maximali.z

must, ha tekintetbe vesszük azt, hogy ezekben az intéze

tekben nemcsak saját státusban állók dolgoznak, hanem 

egyetemi hallgatók, kii.lső rnunkatársak, kutatók, stb. Az 

l.gény és szükséglet inkább közelebb kerül egymáshoz a kü

lönféle tipusu általános, vagy szakkórházak gyógyszertá

rainak alapterülete kielégitésénél. 

A teljes alapterületl. szükségleten belül meg kell határoz

ni. az egyes helyiségek nagyságát, számát, fekvését, kap

csolódásáto Elegendő alapterületet ke.l.l biztositani a 

ki.segi tő helyiségeknek, a gépészeti., technikai. berendezé

seknek, mint pl. a klima- és fütőberendezéseknek. A gyógy-· 

szarfogyasztás állandó emelkedése miatt egyre nagyobb te

rületet kell raktározás céljára tervezni. De kü.lön alap

területet igényel a csomagolóanyag, göngyöleg és a naponta 
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h.~!... táblá§_h_ 

Singelenberg_~zeálli tá§!_a l 48/. 

gyógysze- egyéb alapter. 
részek dolg. m2 ág;yszám 

--·-- ·------··----
Hop.Herold,Paris • • • • • • •• •• l+ 5 int. 6 

Ph.Oenrale des Hop., Paris 
Hop.Laribo.i.si.ére, Paris ••• 4+13 int. 24 

Hop.Beaujon, Par :ls •• • • • • • • .'.3+ 9 int. .16 

Hop.Edouard Herriot,Lyon + 2+15 int. 29 

l;Hop. can"tonal,Genéve • • • • • 5 9 

· Apoth~del' Spitalapotheke 
des Bürgerspitals, Basel... 4 18 

.A.potheke Kantonssp.i.tal, 
Müster-lingen •••••••••••••• o 

Kantonsspitalapoth. ,Zü:rich + 

Apotheke des Krankenhaus + 
rechts der Isar, München 

Apotheke im Krankenhaus 
Schwabing, München 23 •••••• 

Univel:'sita·tsapo"theke + 
Tübinge·n. o l) o ••••• o •• o • ••••• 

Apotheke des Stadt.Kranken
anstalten, Mannhei.m •••••••• 

Theresienhospi tal-Apoth•, 
Mannheim ••••••••••••••••••• 

Allgemeine Krankenhaus, 
Hambu~g-R1ssen•o••••••••••• 

Rigshospitalet, Kopenhagen + 

l 

8 

6 

7 

5 

5 

l 

.3 

7 

Bi.spebjerg Hospital,Kopenhagen+ 6 

Karolinska Hospi.tal,Stoclr.holm 9+6 

4 

29 

21 

16 

25 

21 

4 

10 

33 

20 

:!:Go 

-
1900 

l OOO 

1400 

350 

1700 

2 400 

l 200 

200 0 

1550 

250 

850 

2 200 

3oo 

l 500 

l 800 

2 800 

l 500 

1000 

300 
1000 El.me 

4.300 

2 600 
2000 Elfek 

2 600 
3000 Elfeb 

5000 

200 0 

600 

750 

200 0 
200 El.me 

2400 1200 
l 2.'300 l 

.3.300 4000 
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keletkező hulladék elhelyezése is. 

Az alapterület ·tervezésénél szem előtt kell tartani a 

technika, a gépesités állandó fejlődését. A korszerü 

gyógyszertári gépek J.s jelentős alapterülete t foglalnak 

el, s ezt is számitásba kell venni az egyes helyiségek 
' 

alapterületének megállapitásánál. 

Egyes esetekben a szervezők tulzott alapterületi i.gények

kel lépnek fel. Ez is helytelen,. me:rt a tulmé:retezett hel.y.i

ségek, a nagy távolságok megkövetelik a dolgozók fizi.kai 

i.génybevételét. Ezen tul.menően a beruházás nagy összegü 

megnövekedése ellentétben áll a gazdaságossággal, az ész

szerü megoldással. 

A kiUföldi. szakirodalom tanulmányozása l 5, 6, 7, s, 9 l 

és személyes tapasztalatok alapján is megállapitható, 

hogy mlndezideig n.tncs egységes állásfoglalás, sőt i.gen 

nagy különbség áll fenn az egyes szerzők és kórházi .. gyógy

szertár tervezők alapterületi :i.:rányelvei. és adatal között. 

Pl. Dániában /6/, a koppanhágai egyetemi gyógysze:rtárat 

l m
2
; l klini.kai. ágy alapterülettel állitották fel /2.400 m2; 

2.270 ágy. 

Angliában /7/, 2m
2

/ 3 ágy az arány, ami néha l m2; l. ágyig 

emelkedik. 

A Német Szövetségi Köztársaságban /7/ a gyógyszertári alap

területi igények aránya 0,7 m2; l kórházi ágy. 
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Ezzel szemben 200m
2
-t ajánl Köchel 400 ágyra, ami 1m2/ 2 

ágy aránynak felel meg. 

Az USA-ban /5/ 1950-ben még a 200 ágyas kórháznál minimum

ként 140-150 m
2 

netto gyógyszertári alapterületet ajánlot

tak és ugyanakkor egy 500 ágyas kórháznál csak 170 m2-t. 

A közbeeső évek fejlődését mutatja, hogy .1963-ban már 

- 1406 kórház tényleges adatainak a feldolgozása alapján -

az átlagos alapterület 0,48 m2 l l kórházi ágyra nőtt. 
Kanadában /8/ az 1954-ben ajánlott alapterületi norma - . 

0,4 m
2
/ .l kórházi ágy volt, noha a gyakorlatban csak 0,3 m2/ 

l kórházi ágy alapterületi igényt valósitottak meg. 

1962-ben i.smét növelték az alapterület szükségletet, amely 

ezidő szeri.nt 0,7 m2/ l ágy. 

Magyarországon /9/ az Egészségügyi M1nisztér1.um által ki.

adott szervezési irányelv két kategóriára osztja és hatá

rozza meg az intézeti gyógyszertárak alapterületi szükség

letét: 

700 ágyig terjedően kb. 220 m2 

701-1600 ágyi.g " 

1600 fölött nincs megáll ap~ tv a. 

Lényegében ugyanerre épül Bertalan P. számitása is /40/. 

A hivatalos irányelvekben szereplő alapterületi szükség·

lettel szemben a magyarországi intézeti. gyógyszertárak 

jelenlegi alapterülete a következőképpen osz.lik meg: 

700 ágyig terjedő 15 kórháznál a tényleges 

alapterület átlagosan ••••• .150m2 
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701-1600 ágyig terjedő 22 kórháznál a tényleges 

alapterület átlagosan ••••••• 2.36 m2 

1600 ágyon feliill 10 intézetnél a tényleges 

alapteriilet átlagosan o•····· 405m
2

• 

A.mint a közölt átlagszámitásokból is kitünik, kó.:rházi 

gyógyszertáraink tényleges alapterülete jelentősen elmarad 

a korszerii igényektőlo 

Intézeti gyógyszertáraink alapterülete általában kics.i, 

néhány ki.véte.ltől elteki.ntve nem b.iztositja a zavartalan 

és korszerii munka feltételeit. Az alapterületi normák te

hát tulhaladottako 

Helytelen lenne, ha ami adottságaink mallett csak a külföl

di. i.ntézeti gyógyszertáraknak szükségletére, mé:retezésére 

tö:rekednénk. A tulzások feltétlenül irreal.i.tást e:redmé

nyeznének. Le kell azonban szögezni, hogy a tulzott igény

telenség - a mostani minimaHzmus - szakmai igénytelenséget 

sziilhet, a perspektivi.kus fejlődés gátját képezheti. 

A tényleges helyzetet és a tervezési irányelvek adatai t 

mérlegelve, fe.l:tétlenül figyelembe ke ll venni az o:rszág in

tézeti főgyógyszerészeinek véleményét is, akiknek tulnyomó 

állásfoglalása szarint gyógyszertára.i.k jelenleg.í. alapterü

.lete elégtelen. Ez a vélemény jelentős, mert javarészt ta

pasztalt szakemberek megfontolt javaslatát tartalmazza. 

Az emlitett három tényezőt mérlegelve b.i.zonyosnak látszik, 

hogy az intézeti. gyógyszertárak alapterület szükségleté:re 



- 109 ·-

nézve uj normák, illetve más i.rányszámok megállapitása 

kivánatos. Reálisabb lenne intézeti gyógyszer táraink 

eddigl. két tipusa l A - B tip. l helyett négy tipust 

megállapítani, mégpedig: 

400 ágytól- 700 ágyig terjedő, 

701 ágytól- 1100 ágyig terjedő, 

llOl ágytól- 1600 ágyig terjedő intézetek számára, 

1600 ágyon felüli in:tézetekné1 egyedi elbirálás 

szerint. 

Az alapterületi szükségle t tervezése igen körül tekintő 

és gondos munkát i.gényel. Kiindulásul helyes visszateki.n

teni 10-15 évre, hogy a felfutás méretét figyelembe lehe s

sen venni., 

A kórházi. gyógyszertár alapterület-szüks ég le t ének tervezé

sére több módszer ajánlható: 

PL: a/ Reá.U.s normák alapján állitandó be a gyógyszertár 

teljes a.lapterület-szükséglete és ez tölthető be 

az egyes helyiségekkel., 

b/ Az egyes gyógyszertári hely1.ségek alapterülete 

egyenként is kiszámítható és ezek összegezése adja 

a teljes alapterületi szükségletet. 

c/ Ki lehet i.ndulni az ellátási feladatok, i..Uetve 

a kórházi osztályok gyógyszerszükségletének felmé

:résétől, figyelembe véve azt, hogy az egyes kórházi 

osztályok gyógyszerszükséglete jelentősen eltér. 
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Pl. a sebészet tulnyomórészt nagyvolumenű kötsze

rek és in:fuzi.ók, a bőrgyógyászat kenőcsök, a sze

mészet kisvolumenű oldatok tekintetében lép fel 

:!.génnyel., 

Fel kell mérni a törzskönyvezett gyógyszerek elő

relátható törzs- és fogyókészletét, a készitendő 

gyógysze:rfé.leségek texjedelmét /mennyiségét/, pl. 

hány magisztrális gyógyszert, kb. milyen megoszlás

ban, vagy hány liter steril infuzi.ós o.ldato·t fog 

késziteni a gyógyszertár, az egyes munkafolyamatok 

közötti kapcsolat, anyag és személyzeti mozgás ml

lyen méretü, naponta hány osztályt kell majd ellát

ni, stb~ 

Ez az előzetes minőségi és mennyi.ségi felmérés rendkivül 

fontos, mert ez ad feleletet az alapterületre, de azon 

tulmenően a felszerelés- és a létszámszükségletre nézve is. 

d/ Meg lehet határozni a szükségletet az ellátandó 

ágyszám és az arra eső tapasztalati normák alap

ján i.s, amint azt példákkal már illusztráltam 

ugyanebben a fejezetben. Ami viszonyainkra eddi.g 

még nem alkalmazták a külföldön megkisérelt, vagy 

ajánlott m2/l kórházi. ágy normáto 

Irodalmi adatok összehasonlitása, ki.sérleti számitások 

és nem utolsó sorban eddigi gyakorlati tapasztalataim 

alapján kldolgoztam egy normát, mely szerint a kórházi 
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gyógyszertár szükséges alapterülete az el.látandó ágyszám 

és a 2. sz. táblázatban fel tüntetett regressziv számok 

baszorzásával megállapitható. Ugy vélem, hogy Hy módon 

:reáli.s adatokat nyernénk, korszerü intézeti. gyógyszertá

rak alapfeltételeit biztosi thatnánk. 

A közölt számi.tások természetesen csak általános kórházak 

gyógyszertárainak alapterület szükségletének megállapitá

sára, tervezésére vonatkoznak. 

Egyprof.ilu, szakkórházak gyógyszer'tára.inak alapterületét 

más szempontok szarint kell kiszámitani. 

- o - • -

Alapterületi vi.zsgálataim eredménye tehát, hogy az i.nté

zet:l.. gyógyszertárak jelenlegi alapterület szerint:l.. kate

gorizálása revizióra szorul, ugyszintén az alapterülett 

normák is. 

Javaslatot tettem az intézeti. gyógysz\3rtárak 4 katagórl

ába való sorolására és a szükséges alapterületek általam 

megadott szorzóazámokkal való kiszámitására. 
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Az intézeti gyógyszertá~ alapterüleE_:.§ZÜkségleténe!!:. 

kiszámitása. 

Alapterület.:szükségle!!. 

AZ int .á~;zszáma: s ' ' ~zoazam.:.. Exakt:_ Kerekit ve: 

Iokategó:ria 400 ágy:i.g 0,50 200 m 2 
200 m2 

500 0,49 245 m 
2 

240 m2 

600 0,48 288 m 2 290 m2 

700 0,47 329 m 2 
.3.30 m2 

-·-""'""m---··~-·--·-~·-~-·-•~~---~-----·,.~~·-... •~·-·-·--------""-
II.kategó:ria 800 ágyig. 0,46 368 2 

370 m2 m 

900 0,45 405 
2 

400 
2 m m 

1000 0,44 440 
2 

4-40 
2 m m 

1100 0,43 473 
2 

470 m2 m 

-------..,·-·-·-·-.. ----·--·--··~--·--·-·-~--
III.kategóri.a 1200 ágy ig 0,42 504 m 2 

500 m2 

1.300 0,41 533 m 2 
530 m

2 

1400 0,40 560 m 2 560 m2 

1500 0,40 600 m2 6oo m 2 

1600 0,40 640 m 2 640 m 2 

IV.kategó:ri.a 1600 ágy felett 0,40 minimálisa.n, de egyéni 
felmérést igényel. 

--·---- ------·-------
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c./ A h e l .z. i s é g~k e l x e n d~z é s e , 

:f u n k c i o . .!ULU.~__!....§.....E..~.JL . .E...l ó d L§_~ 

A gyógyszextáx hely:tségei.nek és azok funkcióinak egyide

jű megállapi.tása mellett meg kell határozni. a helyisé

gek elxendezésé·t, :funkcionális kapcsolódásá t, amit tér

prog:ramnak ls neveznek. A té:rpxogxam előirásait a gya

koxlatban rendki.vül nehéz pontosan és általános éxvény

nyel meghatározni., különösen a.z egyes gyógyszextáxi. he

lyiségek helyét és összefüggését, mert h:i.szen az el:ren

dezés, a helyiségek célszerü kapcsolódása nemcsak a le

fektetett általános :lrányelveknek, hanem az épület szer

kezetének, a rendelkezésxe álló alap·terület formájának, 

a környező épi.tészeti és gépészeti berendezések /lépcső

ház, folyosók, felvonók, stb./ függvénye is. 

Célszerűbb ezért csak az érvényesitendő alapelveket és 

szempontokat rögzíteni. a helyiségek megfelelő elrende

zése és helyes funkcionáli.s kapcsolódásának érvényesi

tése érdekében. Ezt az elvet érvényes:l..ti Zalai K. is 

könyvében l 4.3/. 

Közbevetőleg meg kell jegyezni, hogy a kórházi komple

xumon belül előnyös, ha a gyógyszertár és a kórházl la

boratórium egymás szomszédságában van elhelyezve. 

A technika:! berendezések hasonlósága, vagy azonossága, 

pl. az energiaellátás - gáz, viz, gőz, áram - a hűtő 

és szári tóberendezések, a sterilbe:rendezések, a védő-
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be:rendezések, a robbanásmentes kamra, a vészjelző be:ren

dezések egyidejü kivitelezése nemcsak az építkezési 

költségeket, hanem a két szakszolgálat mtiködését is elő

segiti. A gyógysze:rtá:r és a labo:ratórtum egymást e:redmé

nyesen támogathatja. A gyógysze:rtárban készült ste:ril 

i.nfuziós, vagy injekciós oldatok egyes vizsgálatát /steri

litási és pirogén vi.zsgálatokat/ pl. a laboratóriumban le

het megoldani. 

Ezenfelül támogathatják egymást szakmai tanácsadás terén 

is egyes vizsgálati módszerek átadásában. 

Sok példá t és személye a tapasztalatot alapu l véve, a ko:r

szerü :lntézeti. gyógyszer tárak helyiségeit, funkc ionáli.s 

csoportok szerint a 3. sz. táb~áz.§!~ sorolom fel. Ezt 

mege.lőzően azonban ismertetem az egyes helyi.ségek funk

cióH, kapcsolódásaikat. 

Előtér, váró: 

A személyi bejáraton kereszttil jutnak be a külső látogatók 

az előtérbe és innen az adm:I.niszt:rációs irodába, vagy a 

főgyógyszerész irodájába. Az előtérben /várában/ várakoz

nak az osztályok megbizattai a gyógyszerátvételre és itt 

adják le az osztályok rendeléseit. 

Gyógyszerkiadó: 

A várótól kiadóablakkal és elvá.lasztó fallal elktilöni

tett helyiség. Itt történik az elkészített gyógyszerek 

osztályonkénti tárolása és kiadása. Szélső fekvése, vagy 
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centráli.s elhelyezése esetén körülötte kell elhelyezni a 

gyógyszerraktárakat az exped.i.ci.ó és gyógyszer összesze

dés leröviditése érdekében. 

A kiadó és a gyógyszerkiilönlegességi raktár egy összefüg

gő közös nagy helyiséget is alkothat, amivel az osztályok 

gyógyszeri.gényeinek kb. 80 %-át kitevő speci.alitások gyors 

előkészi.tése érhető el. 

Nagy intézeteknél előnyös, ha a kiadó mellett egy kisebb 

letöltő helyiség is van. Itt süritett levegő segitségével -·-------
a pincében /szuterénban/ lévő szálli.tóhordókból., vagy kan

nákból müanyag csöveken át pl. fel'tőtleni.tő folyadékok, 

vagy a demineralizált és deszti.llált vi.z tartályokból köz

vetlen l.etöltést lehet végezni az osztályok edényeibe. 

Ugyancsak .:'l..tt tölthetők le a nagy mennyiségü kenőcsök rozsda

mentes tartá.lyaikból süri.te tt levegőnyomással az osztályok 

edényei be. 

Nagyobb intézeteknél ajánlatos a kiadó rnel.lett egy kis 

,2SE_!n,!l:g2_12, !le1Y:is2_g~t is beállitani. 

Adminisztrációs iroda l 700 ágyon felüli intézeteknél/: 

Itt dolgozik a gyógyszertár adlllinisztl'átora, itt veszi.k fel 

a telefonhivásokat. Itt vannak azonkivül elhelyezve a 

hűtőberendezés és a klimaberendezés akusztikai, vagy opti

kai h:l..bajelző készülékei. 

Főgyógyszerész irodája: 

A váróból közvetlenül, vagy az adminisztrációs i.rodán át 
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érhető el, hogy a külső látogatók a gyógyszertár érinté

se nélkül, közvetlenül juthessanak be a vezetőhöz /orvo

sok, nővérek/ o 

A vezető szobáját nem szabad lecsökkenteni, mert ez a 

legalkalmasabb hely az oktatások, referálások, belső ér

tekezletek lebonyoli.tására. A vezetői szoba egyik falán 

lehet kiképezni beépitett szekrényekkel a könyvtárat. 

A szakkönyvek kéznél lévősége amugy is igen fontos köve

telmény. A szakkönyvtár mellett a kézikönyvek, gyüjtemé

nyek is itt nyerjenek elhelyezést. 

Officina: 

Magisztrális gyógyszerek e.lőá1l1tására, valamint kiméré

sekre, esetleg kicsomagolásra i.s szo1gáló helyiség. Első

sorban a gyógyszerhadéval és a laboratóriummal legyen 

kapcsolatban. 

Előnyös megoldás az is, ha az offici.na hal.l-szerüen, cent

rálisan van elhelyezve és körülötte helyezkednek el a la

boratórium, alapanyag raktár, gyógyszerkiadó és az i.r·odák 

helyisége:!... Ennek az elrendezésnek az az előnye, hogy min

den az officinával funkcionálisan összefüggő helyiség te

rületHeg i.s közel van. 

Laboratórium: 

Nagyobb mennyiségü magi.sztrális gyógyszerek, galenikumok 

előkészitésére, reagensek készitésére szolgáló helyiségo 

Elsősorban az officinával, az ellenőrző laborató:riWTunal, 
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valamint a gyógyszeralapanyagok raktárával legyen kapcso

latban. 

Kivánatos, hogy a mosogató is közel legyen hozzá. 

Ellenőrző la boratér ium: 

Kémiai és fizika:! vizsgálatok végzésére szolgáló helyiség. 

A laboratóriumhoz csatlakozzon, de az autoklávezéhoz is 

közel legyen, a rendszerint nagy mennyiségü .tnfuziók ellen

őrzése érdekében. 

:Nagyobb infuzi.ó előál.litását végző gyógyszertáraknál aján

latos a készitmények mikrobiológiai vizsgálatát is itt meg

szervezni. 

!2!! agat ó: 

A gyógyszertál'i munlca mindennemü üveg- és munkaeszköz szük

ségletének a tisztitására, k:i.mosására szolgáló he.lyiség. 

Földszinten, vagy a szuterénban is elhelyezhető. Földszin

ti elrendezésben ugy legyen elhelyezve, hogy könnyen - fe

lesleges szá.llitás nélkül - ki tudja szolgálni a munkatel'

meket, valamint a ste.l'il 1nfuziós részleget is. 

Legelőnyösebb, ha egyik oldalról a laborató1'1umhoz, máslk 

oldalon a steriJ öblitőhöz csatlakozik, ez utóbbihoz átadó 

ablakon át. 

Ha a szuterénban van elhelyezve, ugy legcélszertibb azéttol

ható ajtókkal közvetlenül lejtős kijáratot biztositani. az 

udvar irányában, hogy az osztályokon felszabaduló üvegek 

ideszállitása a többi gyógyszertári helyiség elkerülésével 
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a legrövidebb uton történjen • 

.§.mil öblitő: 

A mosógéppel kimosott üvegek, ampullák, valamint gumidu

gók és szerelékek öblitése történi.k 1tt az esetleges elő

sterilezéshez, vagy közve'tlenül az infuz:l.ós laboratón.um 

számára. A mosogatóval és az oldatkészi.tővel legyen kap

csolatban, m:l.ndkét oldalon átadó ablakkalo 

Steril előtér: 

A steril oldatkészitő, illetve aszeptikus helytség lég

zsi.l.i.pként szereplő előtere, me ly ben a bemosakodás és át

öltözés történi.k., A frissen mcsott ruházat tárolása is ltt 

történik, hermetikusan záródó szekrényben • 

. Folyosóról történő belépés után csak a steriloldat készi

tőbe van bejárata. 

Steril_illatkészitő: 

Az injekci.ók és steril infuziós oldatok kés zi tésére, vala

mint az aszeptikus gyógyszerek készítésére szolgáló helyi.

ségo Vannak olyan megoldások is, miszerint a steri.l oldat

készítőben vannak az autoklávok falbaépitve /müncheni váro

si kórház/ • Amennyiben megfelelően nagy helyiséget lehet e 

cé:lra biztos1.tan1, nem szabálytalan az ilyen jellegli meg

oldás sem. 

A helyiség bejárata csak a steril előtér felől legyen, áta

dó ablaka egyrészt a steril öbli.tő irányából, a másik pe

dig az autoklávozó felé nyiljon. 
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Autoklávozó: 

Injekci.ók és infuziós oldatok sterilizálására szolgáló 

helyiség. A deszti Háló és a demi.neral:i zá ló készülékek 

is itt helyezhetők el. A készülékektől e:redő magasabb 

hőmérséklet miatt ajánlatos tágas, venti.Uációva.l ellá

tott helyleéget bi.ztoaitani autoklávozónak. 

A aterilizál t i.njekciók és i.nfuz:tók szálmentességre töl'

ténő vizagálatát is it·t lehet megszervezni. Összekötteté

se átadó ablakon át, vagy kétoldali,:falba ép.Uett szek

rény-autokl.ávon keresztül a ateri.l oldatkészitővel legyen. 

A folyosóra kijáratot ke.ll biztoal.tani, hogy azon keresztül 

a steri.lizált készitményeknek a gyógyszerbadéba történő 

eljuttatása zavartalanul történjen. 

Gyógyszerkülönlegességi raktár: 

Törzskönyvezett specialitások raktározására szolgá l. Az 

egyre növekvő gyógyszerigények és kész letek miat"t nem sza

bad ki.c sir e tervezni.9 

Kapcsolata a gyógyszerátvevővel, vagy a folyosóval első

rendű szempont. A gyógyszerki.adóhoz közel legyen, esetleg 

közvetlen kapcsolatban. Lehetséges olyan megoldás is, hogy 

a gyógyszerkiadóval egy közös nagy hely1ségben nyerjen el

helyezést, a gyógyszerek közvetlen összeszedésének megkönyT 

nyi t és e c élj á bó 1 .. 

Gyógyszeralapanyag raktár: 

A.lapanyagok, galenikumok, drogok tárolására szolgáló helyi

ség. 
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Kapcsolata a gyógyszerátvevővel, vagy a folyosóval fontos, 

vagy a folyosón át á munkate:rmekkel és az ellenőrző labo

ratóriummal .legyen. 

~2!~. raktár: 

Az összes kötsze:rek, gyógyászati. segédeszközök tárolásá

nak helyi.sége. Kapcsolata a gyógyszerátvevővel, vagy a 

folyosóval legyen. 

Folyosó'·· közlekadó: 

A helyl.ségeket összekötő, a belső közlekedést, anyagmoz

gatást bi.ztosi tó terüle t. Legcélszerübb megoldásnak az 

egyenes, vagy az L al~ku folyosó, közlekadó látszik. A 

folyosót alkalmas szélességben kell kiképezni, /2-2,:30 m/ 

egyrészt, hogy a gyógyszerkészletek mozgatása szá.llHóesz

közökkel is megoldható legyen, másrészt, hogy faliszekré

nyeket is el lehessen helyezni különféle anyagoknak, esz

közöknek. 

G , 't " yogyszera~:Y.EJ_ 

A beérkező gyógyszerek, kötszerek ki.csomagolásá:ra és át

vételére szolgáló helyiség, közvetlen a külső bejárattal, 

lehetőleg kettős azéttolható ajtóval. 

Az átvevőből nyiljon, vagy annak szarves folytatását ké

pezze a folyosó. Előnyös, ha innen nyilik a legnagyobb 

terjede.lmü raktár /kötszer raktár/. Innen nyiljon a gön

gyöleg, csomagolóanyag raktár is, valami.nt a pincébe lszu

terénbal vezető nagy teher lift. 
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Göngyöleg_!aktár: 

Csomago.lóanyagok, göngyölegek ·tár-olására szolgá.ló he.lyl

ség, amely a gyógyszerátvevőből nyil.jon. 

Pince ~-~L~~te~~~~ 

Pince helyett inkább szute1'ént kell kiképezni. a teljes 

földszinti a.lapterület alatt, legalább 2 m szélességü fo

lyosóval, lift"tel, oldalhelyiségekkel. A természetes meg

világítást és szel.lőzést angol akna .létesítésével kell 

biztositan:l... Sajnálatos módon hazánkban nl.ncs eléggé ki

alakitva és kihasználva a szuterén megoldás. 

A szuterén szint sok célt szo.lgálhat: raktározást, a köz

ponti üveg- és ba1lonmosó, az üvegszári tó és a technikai 

bereude zé sek elhelyezését. Helyes a helyiségeket ugy cso

portositani, hogy a leghasználatosabbak a lépcső, vagy a 

lift közelében legyenek. 

Biztositani kell egy hátsó, udvari ki.járatot is .lépcső, 

vagy lejtő k1.képzéséve1. 

A szuterénban /pincében/ lehet elhelyezni: a kenőcsök, ola

jok, zsirok, tincturák, nagy tömegü poralapanyagok /Tal

cum, ZnO/, sók, savak, drogok raktárait, a hüvös helyen 

tartandó tabletták, injekclók, so.lutiok, kupok, lnfuzi.ók 

raktárait, s azonki.vü.l az üvegraktárakat, esetleg üveg-· 

mosót, szári.tót és letöltő helyisége-t ls,. 

Hüvös raktár: 

Hüvös helyen tartandó alapanyagok, galenikumok tárolására 
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szolgá ló, a gyógyszel:'tár alatti sz u te:rénban /pincében; 

elhelyezett hely1.ség. Kapcsolata a folyosóval és a líf

ten át a gyógyszerátvevővel legyen. 

Az antibioti.kumokat, azérumokat és egyéb hideg helyen 

tal:'tandó készitményeket hütőszobában, vagy nagyméretü 

hütőszek:rényben ke ll tartani. Ez a hütőszoba a hüvös 

raktárból ls nyLlhat, de a folyosóról nyi1óan külön he

lyiséget is képezhet. A hütőszoba előte:re + 10 o0 -ra, a 

belső tárolótér + 5 0°-l:'a állitandó be. Á hütőszoba hő

mérsékletének ellenőrzését elektromos jelzőberendezéssel 

lehet fi.gyelemmel kisél'nio 

Ha a hütőtél:' :: l 0°-al eltér a + 5 0°-tól, jelzőlá.mpa, 
vagy hangjelzés jelzi az adminisztrációs il'odában, mig a 

hőmérséklet i. kiegyenli tődés beköve tkezlk. 

Előre készitett ster:U. infuziókat + 15 c 0 -u raktár ban, 

vagy a hüvös gyógyszerek raktárában elhelyezett po:rmente

sen záródó szek:rényekben ke ll tárolni. A + 15 c 0 -ot klima

berendezéssel lehet biztositani .• Itt kell tárolni a steril 

és az aszeptikus munkához szükséges eszközöket, dugókat, 

kupakokat, infuziós szerelékeket, sőt az alapanyagokat is. 

Sav r ak tár~ 

Á szuterénban /pincében/ elhelyezett tárolóhelyiség savak 

részére. Összeköttetése a folyosón és liften á·t a gyógy

szerátvevővel és az udvarral legyen. 

üvegraktá:r: 

Á gyógyszertár szükségletét biztositó különféle üvegek, 
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szolgá ló, a gyógyszertár alatti szuterénban /pincében/ 

elhelyezett helyi.ség. Kapcsolata a folyosóval és a lif

ten át a gyógyszerátvev6vel legyen. 

Az anti biotikumokat, azérumokat és egyéb hideg helyen 

tartandó készitményeket hüt6szobában, vagy nagyméretü 

hii.tőszekl'ényben kell tartani. Ez a hütőszoba a hüvös 

raktárból i.s ny:Llhat, de a folyosóról nyilóan külön he

.lyiséget :ts képezhet. A hütőszoba el6tere + 10 c0 -·ra, a 

belső tárolótér + 5 c0 -ra á.lli.tandó be. A hütőszoba hő

mérsékletének ellenőrzését elektromos jelzőberendezéssel 

lehet figyelemmel kisérni. 

Ha a hütőtér ~ l C0 -al eltér a + 5 C0 -tó1, jelzőlámpa, 

vagy hangjelzés jelzi az adminisztrácl.ós ll'odában, mi.g a 

hőmérsékleti. kiegyenli tődés beköve tkezi .. k. 

Előre készitett steri.l i.nfuzi.ókat + 15 C0 -u raktárban, 

vagy a hüvös gyógyszerek raktárában elhelyezett pormente

sen záródó szekrényekben kell tárolni. A + 15 c0 -ot klima

berendezéssel lehet bi.ztosi tani .• Itt kell tárolni a steril 

és az aszeptikus munkához szükséges eszközöket, dugókat, 

kupakokat, i.nfuziós szere.lékeket, sőt az alapanyagokat i.s. 

Savraktár: 

A szuterénban /pincében/ elhelyezett tárolóhelyiség savak 

részére. Összeköttetése a folyosón és liften át a gyógy

szerátvevővel és az udvarral legyen. 

üvegraktár: 

A gyógyszertár szükségletét bi.ztositó különfé.le üvegek, 
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infuziós palackok, bal.lonok raktára. Kapcsolata a foLyosón 

á"t az udvarral és a Hften keresztül a gyógyszerátvevő

vel legyen. 

Klimatikus berendezés- Fü·tőberendezés helyiségei: 

Az értékesebb földszi.nti alapterületek megtakarítása ér

dekében előnyös ezen technika:!. berendezéseket a szuterén-· 

ban elhelyezni, külön helyiségekben. 

A kll.mati.kus berendezést feltétlenül a ste:ri.l részleg 

alatt kell te.lepi.teni. 

A fütőberendezésre kórházi központi. fűtőhálózat hi.ányában 

van csak szükség. 

Személyzeti öltözők, zuhanyozó!.t_!Y9..:.l 

A mindenkor i közegészségügyi. előirások normá.i sze r int kii

lön női, és férfi létesítmények képzendők kio 

Kapcsolatuk a folyosóval .legyen. Minden esetben - tehát 

blokk :rendszerű kórház esetében :l:.s - kül.ön wc-t ke.ll a 

gyógyszertár részére biztosi.tani. 

Ebédlő: 

A dolgozók étkezését bl.ztositó p:thenő, ebédlő helyiség. 

Tüz- és robbanásveszélyes anyagok raktára: 

A tűzrendészettel idejében tisztázott, a gyógyszertári fő

épülettől legalább 12-15 ro-re, az udvaron különállóan el

helyezett speciális raktár, tűzveszélyes és robbanásveszé

lyes anyagok számára. 
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A tudományok fejlődése fokozatos változásokat 

hoz majd a gyógyszertárak területén ls. Az ujabb igé

nyek~ az intézeti. gyógyszertárak további bővülését te

szlk majd szükségessé l p.l. izotóp laboratórium, stb./. 
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3. sz. táblázat. 

ELŐTÉR, Vfi...R.ó 

GYÓGYSZERKIADÓ 

INTÉZETI GYÓGYSZERTÁRAK HELYISÉGE[ ----- = 
____ " _____ , _____ , ___ " _________ , __________ _ 

ADMINISZTRÁCIÓS IRODA /700 ágyon felüli 
lntézetnél/ 

FŐGYCÍGYSZERÉSZ IRODÁ.JA 

----··--·----------·-···-------
OFFICINA 

LABORATÓRIUM 

ANALITIKAI LABORATÓRIUM /700 ágyon fe l ü li 
intézetnél/ 

---~--~-,,_..,, .. __ .~---"--·· .. -·-·-· .. --·--· 
MOSOGATÓ 

STERIL ÖBLITŐ 

STERIL ELŐTÉR 

STERIL OLDATKÉSZITŐ 

AUTOKLÁVOZÓ - DESZTILLÁLÓ 

-----------·-·--------·--
GYÓGYSZERKtlT;ÖNI,EGESSÉGI RAKrrfiJ't 

GYÓGYSZERALAPAII'YAG RAKTÁR 

KÖTSZERRAKTÁR 

FOLYOSÓ, KÖZLEKEDŐ 

GYÓGYSZERÁTVEVŐ 

GÖNGYÖ.LEG RAK'l'ÁR 

·---·----·-... -·--------·-·----
Hűvös RAKTÁR /p'lnce/ 

SAVAS RAKTÁR /pince/ 

ÜVEGRAKTÁR /pince/ 

KLIMATIKUS BERENDEZÉS, FÜTŐ BERENDEZÉS 
HELYISÉGE ----
ÖLTÖZŐ-ZUHANYOZÓ, WC /női. és férfi/ 

EBÉDLŐ /1.100 ágyon felüli intézetnél/ 

TÜZ- és ROBBANÁSVESZÉLYES ANYAGOK 
RAKTÁRA /külön épületben/o 

--·------------------
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Do/ :!LE._ i t é s z e t i és g é .J2...i..s z e t i 

A most érvényben lévő ép:ttészeti és gépészeti követelmé

nyeken /40/ tulmenően az intézeti gyógyszertárak speci

ális i.gényei állandóan növekszenek, a gyógyszerkészítő 

tevékenység rangjának növekedésével, a technika e téren 

is megnyi..lvánuló fejlődésével. E fejezetben olyan épité

szeti és gépészeti szempontokra ezeretnék rámutatni, ame

lyeket az általános tervezési i.rányelvek és a hazánkban 

eddig i.smert intézeti gyógyszertári. programelőlrások nem 

tartalmaznak és saját tapasztalataim alapján szükségesnek 

látok ismertetni • 

.Épitészeti szempontok: 

A beérkező nagy gyógyszermennyiségek baszállitásá

nak megkönnyitése érdekében rakodórámp!tt ke.ll a gyógy

szerátvevő előtt létesíteni. A nedvesség és a hó ellen 

védőtetőzetet kell e fölé létesíteni. 

A tartófala~at pillérekkel ajánlatos helyettesite

ní, hogy a berendezésnek még alapterületet nyerjünk. 

Az egyes helyiségek közötti válaszfalat is csak a legszük

ségesebb szélességüek legyenek az alapterületnyerés érde

kében. Kevés közroll vezeték .legyen bennük elhelyezve. A fa

lakat egyébként bevakolás előtt ajánlatos letényképezni a 
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közmüvezetékek, csövek lefutásának rögzitése miatt. 

Az épületrészek érl.ntkezésénél az állandóan di1atáló 

fugák miatt ste.ril részleget elhelyezni nem szabad. 

A nagysul.yu ~~knek külön alapozást kel.l 

bizto si t ani, hely'liket tehát előre pontosan meg kell ha

tározni. 

A nyilászárá .. szerke ze teknél az ajtók részé-

re igen előnyös a könnyü acélkere t, melye t gumitömités 

bori't a belső szélén a zajtalan ajtózárás érdekében. 

Mivel az ajtók értékes helyet foglalnak el a nyitással., 

előnyösebbek a tolóajtók. Egyes helyiségeket esetleg 

nem is szükséges ajtóval ellátni., ha van egy állandóan 

zárt bejárati. ajtó. A helyiségek között küszöböket nem 

kel.l klképezni. 

Az illakek kétrétegüek, jól szi.gete.ltek legyenek, re

dőnnye1, vagy lamel.lás, zsalus rendszerre.l és kü.lső 

rácsozattal ellátva. Az ablakok nyi.tását ajánlatos bil

lenőrendszerrel megoldani, s hogy az eső és hó ne ron

gálja a kereteket, az alsó peremen dőljenek az ablakok 

és ne a középső tengely körül. Lehet olyan ablakokat 1s 

választani, melyekné.l az alsó nagyobb rész rögzitett, 

nem nyitható és a felső része a bukó szellőző szárny. 

Célszerü az ablakdeszkákat konzol-szerüen kiképezni., 

rakodó felületnek halakitani. A parapet magasság ljlin

den esetben haladja meg az asztalok magasságát. 
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A mosogató meaeneéknél e lőre meg ke ll határ oz ni, 

hogy hol kell saválló és hol kell rozsdamentes anyaget 

alkalmazni. A mosogató medencék alá nem előnyös ezek-

r ényt be é pi t eni, tisztántartás i okbó l, mi.vel állandó

an vizesednek. 

Htitőszekrények helyett előnyösebb hütőkatnl:·a lé

tesi tése, mi.ve l amugy is szaporodik a hűvös helyen tartan

dó gyógyszerek száma. Vastag alsó szl.getelést kell bi.zto

sitani e helytségben aszfalttal, s ezenfelül még 2 x 5 cm 

vastagságban pareffával kell szigetelni. a padlót, :fala

kat és a mennyezetet. 

A savas pincébe~ erős elszi.vó berendezéssel ellá

tott kü:rtőt kell létesiteni a letöltő asztal fölött. A 

hidegpadló porcelánból készült lefolyó nyilásába semle

gesi-tő berendezést kell beépi.teni. A savas pince e l.őtt 

a folyosón szükségzuhanyt és mellette szemöblitő berenae

zést kell .létesiteni. 

A tüz- és robbanásveszélyes anyagok~~tá:!;_ána~-

kiképzése különös gondot :1.gényel. Legalább 12-15 m-re 

legyen a gyógyszertártól, részben fölabe süllyesztve, lej

tős betonlejárattal. Az épület oldalfalai erősek, esetleg 

betonnal kiképzettek legyenek, laza könnyü tetővel fedve. 

A helyiségek szellőztetését legegyszerűbben négyzetes ke

resztmetszetü eternit csővel lehet biztositani. Ezenki.vül 

sz:i.kramentes, elektromos elszivó berendezést is lehe·t 
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alkalmazni, amely periodi.kusan szivja el a tűzveszélyes 

gőzöket. A világi.tótestek is robbanásbiztosak legyenek. 

Szükségvilágitásnak a kézi Davy lámpa is megfelel. 

A padlózat, a falmázolat és a kezelőasztal felülete ce

mentből készüljön, amelyet még acetilén korom adalékkal 

ke 11 vezetőképessé tenni.. 

A padló burkolata speciálls grafittartalmu betonnal lcé

szüljön. Ennek elektromos ellenállása gyakorlati.lag nul

la és ez biztosHja a statikus elektromosság teljes el

vezetését. A fémtartályok, tároló edények elektroszta

t:tkus töltésének elvezetése a betonpadlóoa épitett cin.

kezett és földelt acél, vagy rézhálóval ttirténik. Az el

vezető fémhálóhoz a helyi.ségben kb. 0,5 m magasan körben

futó acél, vagy rézvezeték csatl'akozik, amelyhez m:lnden 

tartály és kiöntő edény földelhető. 

A padlóburkolat kádszerüen legyen kiképezve, hogy az ese t

leg kiömlő folyadék középen összegyüljön és igy gyorsan 

eltávolitható, felszedhető legyen. 

A fémhordók /szesz/ gyors be- és kirakására alkalmaznak 

olyan megoldást is, hogy hermetikusan záródó vastag üveg, 

vagy lemezablakon át lehet berakni a gépkocsiról a fém

hordókat. Az ablakon belül a helyiségben betonrámpa van, 

amelyre könnyen be lehet guri.tani és azon lehet tárolni 

a 100-200 .literes hordókat. A szeszt külön, földbe süly

lyesztett rozsda.'llentes acéltartályokban is tárolhatják. 
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Betöltése csővezetéken történhet. A gyógyszertár laborató

r:'Lumába, vagy letöltőjébe eyemással müködő szivattyuval le·

he t a szeazt rozsdamentes csővezetéken keresztül felnyomni o 

A csövek kivülről semleges anyaggal vannak bevonva /poly

te trafluoroetilén, Teflon/ /6/. 

A gyógyszertári helyisé~if...f_~lfestése hazai. viszon,y

.latban csak a hagyományos lehet, mivel a wallkyd nem vált 

be. K:!.vétel.t képeznek a steri.l részleg helyi.sége:I. és az el

lenőrző laboratórium, malyeknél ugy a mennyezet, mi.nt az 

oldalfalak fehér sz:l:nü lemosható festékkel, vagy olajjal 

legyenek festve, illetve mázolva. 

A steril helyiségekben a falak festékanyagához 'titándioxi.

dot kell. adni, mivel ez jól elnyeli. az u.v. sugarakat. 

A hideg padló a vizes helyiségekben, laboratóri.wnok

ban, officinában, valamint a steril részleg minden helyisé

gében á la' Mettlachi legyen. Az officinában, a laboratóri.

umokban és a vizes helyiségekben biztositani kell a középső 

lefolyót, lejtős padlófelület ki.képzésével. A steril helyi

ségekben padló lefolyónyilást nem kell létesitenil 

A váró, gyógysze.rkiadó, raktár helyiségekben, folyo

sókon megfelel az egyenletes és hézagmentes márványmozaik 

padló burkolat különö sen ott, ahol szálli tó kocsik jár nak. 

Ezekben a helyiségekben a négyzetesen rakott ·te:razzo burko

lat is kitünően megfelel. 

A különféle bu:rkolatok vezetőképessége igen nagy különbsé

geket mutat. 
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Padló boritására megfelel a sok helyen tapasztaH, sima 

betonra ragasztott forrasztott pvc. Iiagy előnye, hogy 

nem hideg, hézagmentes, könnyen tisztitható, lug, szer

ves oldószer, festék és általában vegysze:rá:Uó. 

Költséges, de igen jó megoldás, ha a sima be ton:ra kb. 

5 mm paraffarétege·t ragasztanak és ezenfelül 3,5 mm Masoni

tot /pvc./ /28/. Természeteseh mutatós és prakt.l.kus, de 

igen költséges megoldás a gumipadló, vagy a linoleum bori

tás is, elsősorban az irodahely:i.ségekben. 

Á laboratóriumban, ellenőrző laboratér iumban, auto

klávozóban, a steri.l részleg minden helyiségében, a mosoga

tóban, valamint a mosdókban és WC-kben a falakat körben, 

ajtó magassági.g - higi.énés és gazdaságossági szempontból -

csempéve:l:, kell boritani. 

Gépészeti szempontok: 

A közmüvesités keretében a következőkre kell f:tgyelemmel 

lenni: 

Á ~ a ~-V-os vál!!i~ és a 380 v .. i _par: i áram 2 gőz és 

a ~~Ueve~ - központi hálózatból táplálkozva -

minden olyan helyiségbe be legyen vezetve, ahol arra szük

ség van, előre meghatározva mi.nden lámpahely, kapcso.ló, 

csatlakozó és csap helyét. Sok konnektor szükséges a gépek 

számának növekedése miatt. A faliszekrényele szaporodása 

következtében a villanykapcsolókat sokszor a helyiségen 
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kivül kell elhelyezn.t., Glirom lámpával ellátva. 

Az enel'gia vezetékek elzárása a gyógyszertál'bart 

töl'ténjen, más osztályoktól függetlenül, kü.lön mérő

Ól'ákkal. 

A süritett levegő-bel'endezést hordók átüritésél'e, pin

céből a földszintr-e történő folyadék emelésére, szüré

sek gyorsítására használjuk. 

Nagy kórházaknál köz,eonti !.ák~ berendezés van~ 

Ennek hiányában a gyógyszel'tá:rban kell vákuum moto:rt be

állitani. Az aszept:í.kus,illetve stel'il munkálatokhoz a 

steril oldatkészitő részére vákuum csatlakozást, vala

mint N és C02-t ke ll biztositani. 

A közmü-vezetékeket a pil.lé:rekhez épitett :rabbi t z 

csatornában kell elhelyezni., a p:l.llél' természetes :részé

nek álcázva. A pincében /szute:rénban/ a közmü-vezetéke

ket a folyosó mannyezetén kivül kell végig vezetni /a 

szennyv:l.zet is/. 

A ~§.i központi melegvizzel, vagy gőzfütéssel kell meg

oldani ugy, hogy a fütőtestek, vagy a kenvektorok falba 

süllye sz te t t mélyedés ben, fülkében legyenek elhelyezve, 

hogy a butorzattól helyet ne foglaljanak e l. Fütőtesteket 

a buto:rzatba beépiteni, elfedni nem helyes, mert csökken 

a fütési kapacitásuk, megdrágul a javitás és a nehéz hozzá

fél'hetőség miatt a tisztitás :is nehezebbé válik. A fütő-



-.1}3-

tes tek és a kenvektorok helyét meg lehe t takaritani, ha 

a ko:rszerübb légfütés •· fali. nyi.'lásokon át -nyer beve

zetést. Ezt a fiités:t rendszert nyáron hiités:re i.s lehet 

használni. 

A tiizveszélyes helyiségekben /tüzveszélyes :rak

tár, laboratóriumok/ szüksé~~uh_an;y_! helyes felsze:relni.. 

A laboratóriumba vezető szesz-vezetéken ajánlatos hő

szabályozó biztosi.tó szelepet alkalmazni, mi.vel az tüz 

esetán lezárja a csővezetéket. 

A ~alani!§_be~:~!}Qezé~ is meg ke1.1 tervezni, 

hogy a demi.neral:ízált vi .. zet hány he.lyi.ségbe szükséges 

bevezetn;!. Hogy a vezeték ne kapjon csirafe:rtőzést, a 

berendezéstől a felhasználó ponti.g, pl. a desztilláto

rig vezető külső, vagy padlóba fektetett csővezetéket 

célszerü gyak:ran fertőtlenlteni. Rövid távolságra törté

nő vezetésnél polyetilén csövet l és nem pvc-t/ i.s lehet 

alkalmazni, mivel nem tö:rékeny. 

A savraktárban, a savak higi.tásához forgatható 

deminerali.zált vizcsap szükséges a mérleg közelében. A 

csapok müanyagbor:t tással legyenek ellátva. 

Bár több szerző a női tollettben kád fürdőt java

sol, higi.énés szempontból feltétlenül előnyösebb a tuss 

megoldás. 

A korszerü intézeti gyógysze:rtárban a steril rész

leg helyiségei t ma má:r kli.matikus berendezéese l ajánlatos 
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ellátni. Figyelemmel kell arra is lenni, hogy a klimati

kus berendezés légszürése nem nyujt védelmet a korom 

szennyeződéssel szemben, pl.. iparvidéken. Ez okból a .le

vegő helyiségbe áramlása elé cserélhető müanyag szür6ket 

kell beépíteni. Mivel a klimatikus berendezés légcsator

nái meglehetősen nagy átmérőjűek, idejében fel kell hiv

nl. a tervező figyelmét a fal és a wennyezet áttörésének 

szükségességére. Helyes, ha a klimatikus berendezés tel

jes techni.kai, gépi berendezése a steril részleg alatt 

nyer e lhe l.ye zé st. 

A természetes ventilláció fontosságára nagy fi.gyel·

met kell fordit ani .• A mesterséges ventil1áci .. ó a klima

berendezés segltségéve.l biztosítja a jelzett helyiségek 

megfelelő hőmérsékletét, relati.v nedvesség tartalmu /55-

60 %/ szürt levegőjét. 

A vertiká.li.s forgalom, illetve anyagmozgatás cél-

jára a lépcsőn kivül ki.s és nagy teherfelvonót kelJ biz-----
tositani a gyógyszertár számára, amelyek természetesen 

a szuterénig közlekedjenek. 

A jövő egyik fontos technikai. berendezése a tele

autográf, mely üzenetvevő az osztályokról közölt telefon 

rendeléseket rögzit i., irásban dokumentálja. 

A fentiek bizonyitják, hogy mi.lyen sokrétü igénye

ket kell kielégiteni. a korszerU intézeti gyógyszertár 

épi.tésénél. 
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Az i.ntézeti. gyógyszertárak alapberendezésére nézve Bertalan 

P. /40/ szempontjai.t feltétlenül el kell fogadnunk, s ezért 

a szokásos és szinte hagyományosnak mondható gyógyszertá

ri butorzat alkalmazása mellett itt csak a fejlődés sorál!l 

felmerülő további igényeket és berendezési megoldásokat is

mertetem. 

Váró: 2-.3 falhoz rögzitett, lehajtható, müanyag bevonatu 

szék szükséges a várakozók részére. 

Q.~szerkiadó: A kiadó asztala teljesen legyen üvegfallal 

elválasztva a várakozó tértől, s azon eltolható kiadóab

lakot kell létesiteni~ 

Az asztal belső része polcos hképzésü lehet. Ide, vala

mint kü.lön a tára mögötti munkatérben, vagy oldalt elhe

lyezett polcokra ke:rülhe tnek az osztályok ládái, zárral el

lá.tva. Az oldalt nyi..ló, vagy csusztatható fedéllel biró 

gyógyszeres ládáknak 2 kulcsa legyen, egyi.k a gyógyszertár

ban, a másik az osztályon. 

Ezenfelül az osztályok gyógyszeres fiókjai egy olyan falba 

épitett szekrénybe helyezhetők el, melynek külső fala a 

folyosóra néz és az ajtói postai safeként nyithaték az egyes 

osztályok biztonsági kulcsáva.l. 

Ennek jelentősége részben az esetenkénti stati.m :rendelésnél, 

másrészt akkor van, ha pl. az osztály csak a gyógyszertár 

munkaidején tul tud csak küldeni a gyógyszerekért, vagy ha 
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e zárt rendszer egy-két fiókjában statim jellegü gyógy

szereket biztoalt a gyógyszertár az éjjeli szo1gá1at 

számára. Az Ugyeletes orvos a neki átadott kulccsal hoz

zájuthat a szükséges gyógyszerekhez. A statim fiókok kül

ső ajtaján listán van feltüntetve tartalmuk. 

Célszerii megoldás az is, ha a gyógyszertár előtti folyo

són biztonsági. zárral biró hütőszekrényben tárolják az 

ügyeletes orvosi. szolgálat részére az esetleg szükséges 

széru.mokat, vérpót.lót, plas.mát, protein oldatot, egyéb 

gyógyszert, stb. Ha a gyógyszerki.adó a specialitás rak

tárral összefüggő közös helyiséget képez, előnyös, ha a 

gyógyszertároló állványzatok merőlegesen helyezkednek e .l 

az expedíciós, vagy a gyüjtő asztalra, hogy a raktárá.l1-

ványzatok közötti folyosókra közvet.lenü.l be léphessen a 

rendelést összeállHó dolgozóo Ilyen esetben előnyös az 

öntöltős, ferde fiókos speciali.tásokat tároló rendszer is. 

Adminisztrációs iroda: A szokásos szabvány irodai berende

zés megfelelő. Itt lehet elhelyezni nagyobb intézeteknél 

a szak:trodalmi dokumentációhoz szükséges fénymásoló be

rendezést is. 

Főgy~!'!.~~ irodá;ja: A rendes irodai berendezésen ki

vül tárgyaló asztal szükséges. Előnyös falba épi.teni a 

garclerobe szekrényt, valami.nt a tolóajtós iratszekrényt. 

Az egyi.k falfelületet biztositani kell egy nagyméretü 

könyvtári polcozat kialabtására, :illetve elhelyezésére. 
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Offic.~. és laboratórium: Mindkét helyiség munkaasztala

it beülésre alkalmasan kell kiképzent. Falhoz erősitett, 

lehajthat ó és rögzi. te t t konzolokat, valamint szahadon ál

ló, álli that ó lábakkal biró asztalokat kell alkalmazni. 

Legalább egy munkaaszta.Uwz bi.ztositani kell az elektro

mos áram, gáz, valamint a viz csatlakozást, illetve csapo

kato 

Az asztalok magassága 85-90 cm legyen. 

Az officina egyik munkaasztalába hűtőszekrény és elektro

mos vizfürdő elhelyezése előnyös. 

A laboratórium tárájának végén süllyesztett felüle tet kell 

létesi.teni. a tizedes niérleg elhelyezéséhez. 

Az offici.nában az ablakok közti. szabad falfelületen konzol 

létesitendő. A laboratóriumban is minden szabad falfelüle

ten konzolt kell elhel.yezni. 

Az offic:l.na középső munkaasztalát egy-két forgókoronggal 

is fel lehet szerelni. 

A munkatermek butorzata vékony acéllábakon álljon, hogy 

alattuk is tisztitható legyen a felület. Kevés butor le

gyen a falba épitve, falhoz rögzítve. Előnyös a szabad, 

mozgatható berendezés. A butorekat előnyös dörzsölt ki.vi

telben, esetleg pácolva, vagy 1akkozva készíteni. Fontos 

a sima, könnyen tisztitható feltiletek érvénye sit és e. 

Az officinában a hatástani szempontból zárvatartandó 

gyógyszereket redőnyös szekrényben is .lehet tartan.':io 



- 1:38 -

A .laboratóriumban a .laborációkhoz szükséges alapanyago

kat nyitott és zárt szekrényekben kell tároln.l. a gyógy

szerkönyvi. előirásoknak meg :fe lelően. 

Egy sok:fiókos szekrényt kell biztositani a cimkéknek. 

A munkaasztalok, konzolok, párkányzatok boritására több

féle .lehetőség :l..s klnálkozik. A rl.deg csempeburkolat ide 

nem előnyös. Szokás a munkaasztalok felületét ~dame!!= 

tes acéllemezzel is fedni., ez azonban nagyon költséges. 

A 1inoleum1 a ,E!2_ és a hegeszte.tL.l2Y~ már nem használatos, 

s helyettük a hő-, sav- és lugálló anyagok használata lé

pett előtérbe. Ilyenek a nálunk i.s használt és jól bevált 

dekorit és a hozzá hasonló német gyártmányu ~~al /28/. 

A resopal helyett a: ~ica nevü anyag i.s alkalmazható 

/28/, s mivel rugalmasabb a resopalnál, még jobban össze

dolgozható a fafelületekkel. A :fafelületek szegélyét is 

gondosan ke.ll boritani a feltöredezés megelőzése érdeké

ben. 

Ellenőrző laboratóri~ Zárt szekrényt kell biztositani 

az analiti.kai vegyszereknek, ezenkivtil egy szekrényt a 

stabil helyet nem igénylő ki.sebb müszereknek. A konzolok, 

munkaasztalok felülete itt mahagóni lemez, fehér de,korit 

bor it á su lehet. 

Az ablakokra elsötétitő berendezést kell biztositani, ami 

a müszeres elemzéshez szükséges lehet. 

A steril részlegben: Az e1őtérben 2-2 steril és nem stexil 

öltözőszekrény szükséges. 
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Az oldatkészi.tőben rögzí.tett konzolok, vagy mozgatható asz

talok szükségesek, hézagmentes felülettel, lehetőleg fió

kok nélkül. Az eszközöket, alapanyagokat üveg orvosi lllliszer

szekrényben kell tárolni, melyben jó ha u.v. lámpa is van. 

A steril oldatok részére előkészitett tiszta üvegeket egy 

hermetikusan záródó faliszekrényben tároljuk. Az üvegek fe

detlenül, dróttálcákon álljanak és a szekrénybe a mennye

zeten át négyzetes alaku lyukon szürt .levegőt kell benyomat

ni, s igy a szekrényben pozitiv nyomás keletkezik, por nem 

hatolhat be. 

Uvegmos2.t Kettős mosogatómedence, leosöpögő asztallal, fe

lette erős világi.tás szjikséges, hogy ellenőrizni lehessen 

a kimosott üvegek tisztaságát. 

Rozsdamentes acélrekeszes láda, vagy müanyag vödö.r szüksé

ges a törött üvegek részére. 

gyógyszer és kötszer raktárak: Az állványzatokat könnyU 

szögvasból, 3 m magasságra célszerü kiképezni., áll.í.tható 

polcozattal, futóval ellátva. 

A lapcsfoku létrák ~s könnyU fémből készüljenek. 

A szekrényeket ugyaru lyen könnyU fémvázzal, nyi. tha tó, vagy 

tolóajtókkal kell kiviteleztetni. 

A raktár szekrényeinél asztalmagasságban előnyös tabulettek 

létesitése, ami elősegit:'L az anyag rendezését, be, vagy ki

rakását. A szabad falfelületen egy irákonzol létesi.the tő. 

Hagy tömegü sók, porok fém, vagy mlianyaglemezzel bélel t biJ

lenőládákban, vagy kis tömö.rkerekeken mozgó un. hombárokban 
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tarthatók. 

Drogok részére buktató szek:rények alkalmasak, fehér fém

betéttel. 

Folyo.§§_!!_ l.Undkét oldalon falbaép~ tett szekrények eszközök-· 

nek, pa.pi.ranya.goknak /cimke, zacskó, stb./. 

G;zógysz~rátve~a:.. Erős asztalok, müanyag boritással, kö

rül fa.l':l .. polcok szükségesek. 

Szuterénban.....!. A gyógyszerek, infuziók raktárában a szokásos 

fémvázas polcok, vagy szekrények ajánlatosak. A savak rak

tárában kizár ó lag faál.l ványzat használható. 

Az üveg:raktárban befelé dülő polcokkal ellátott állványzat. 

Yf.Q. előterében: Ha hely van, i.tt lehet telepiteni a takari

tóeszközök szekrényét. 

Az ~.ző~ megfelelő számu szabvány öltözőszekrény, fe

hérre festve. 

Étkez§..t Beépitett gáz, vagy elektromos tűzhely, hűtőszek

rény, kis mosogató medence, valamint az étkezéshez asztal 

és ülőbutor berendezés szükséges. 
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A fejezet eimének megfele.lően irányelveket és nem normá

kat szeretnék adni az intézeti gyógyszertárakban folyó 

munka elősegitésa, magasabb szi.nvonalra történő emelése 

érdekében. Gépesítés, fokozott müszerezettség nélkül kor

szerU gyógysze:rkészitő és gyógyszerellenőrző tevékenység 

ma már el sem képzelhető, s ezt az elvet már a tervezés

nél szem előtt kell tartani. 

Az uj, vagy korszerüs:i,tendő gyógyszertár alaprajzának és 

be:rende zésének tisztázása után köve t kez ik a gyógyszertár- i 

gépek, készülékek l felszerelési tárgyak/ elhelyezésének 

tervezése~ Nagyon megkönnyit.i. ezt a müveletet, ha kül.ön

böző szinü keménypapi.r, vagy müanyag lapocskákból kivág

juk a :részarányos méretü gépeket és azokat helyezzük el 

az alaprajzon. Rajztáblára téve az alaprajzot, gombostü

vel is ki lehet tüzn:l. a különféle gépeket, készülékeket 

az egyes helyiségekben. A végleges elhelyezés :rögz:itése 

után a gépek helyét bejelöljük az alaprajzon és megjelöl

jük egyben a különféle közmü csatlakozásokat, azok helyét 

is. 

A szükséges felszerelési tárgyakat a gyógyszertári he.lyJ.

ségek elrendezésének megfe.lelően az alábbiak szarint 
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ismertet em: 

A gyógyszerek összeszedéséhez, belső szállításához 6-10 

könnyü müszerkocsi szükséges, gum:1kerekekkel, esetleg 

lökésgátló felszereléssel. Különfé.le méretü és felüle·· 

tü müszerkocsik használatosak. A leginkább bevá.lt tipu

sok a 78 x 48 cm és a 100 x 70 cm felülettel birók. 

A gyógyszerek összeszedéséhez a könnyü fém-, vagy drót

~arak.J esetleg a kü.lönféle méretben szabványos.ito"tt 

fém, fa, vagy müanyag tálcák váltak be. üvegek belső szál

litásához a galvani.zált drótkosarak a legelőnyösebbek 

50 x 25 x 15 cm méretben. 

A legelőn;;,;:ösebb mér~tálcák: 

36 x .36 x 6 cm l fából, v agy müanyag b ó l/ 

26 x 26 x 5 cm l fémből, alumi.n1um perforál t alj jal/ és a 

25 x 45 x 10 cm l plasti.c anyagból/. 

A tároló üvegek helyett plastic edényeket is lehet 

alkalmazni, különösen fextőtleni tő szereknél és olaj oknál. 

A ballonok faforgács bélését ajánlatos pvc-be burkolni, 

hogy letöltéskor ne hulljon a tartályedénybe szen.nyező 

anyag. 

A fémhordókat gumikexekü, billenő kocaikon előnyös szál

.litani. 

A savas pincében asztali ki.logrammos mér1eg, valamint egy 
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padlóba süllyesztett tizedes mérleg szükséges a nagyobb 

mennyiségü savak higi.tására, mérésére. 

A ~vsze:r~~v~őben a beérkező anyagok sulyallenőrzését 

segi.ti. elő egy süllyesztett 500 kg-os nagy mérleg beál

.Utása. 

O f f i c ___ t_g_a.-~~---l:_.iL~-~-!_.a_t_ ó_~_i,.~_l 

A tára közelében előnyös elhelyezni. egy elektromos Ú5-

zőlapot, amely fölött elszi.vó kürtöt ke 11 létesiteni a 

keletkezett gőzök elvezetésére. K1s méretü vegyifülke be

áll.i. tás a 1s megfelelő megoldás a főzést, hevitést i.génylő 

gyógyszerek gázainak, gőzeinek elvezetésére. 

A tárán kell e lhe.lyezni. az .l kg-os sulyhatár ig mérő két

serpenyős mérleget, valamint a centigrammos gyorsmér.le

get. 

Az officina felszereléséhez tartozi.k még a porosztógép, 

valamint egy irógép szignaturák irására. 

A porképződéssel járó munkákat szolgá.ló asztal fölött el

szivóberendezést kell .létesiteni. 

További felszerelési tárgyak: 

50 kg-os postamé:r·.leg l a tizedes mérleg helye t t/, 

.100 kg-os mérleg, padlóba süllyesztve, 

száritószekrény elektromos, a szükségletnek megfele

lő méretben, 

aszeptikus mani.pulátor, szemcseppek, szemkenőcsök 

készitéséhe z, 
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infravörös lámpa, megfelelő :foglalatban, állványon, 

Vlzfürdő, elektromos, 

vizsugár .légsz:lvattyu, 

emulsHikator l F-11, 

kupprés l F-2 l, 

kupki.öntő :formák 100 x l g-os, 100 x 2 g-os, 

68 x .3 g-os, 

A gőzzel müködő gépeket egymás mellett ke,ll elhelyezni 

az alábbi sorrendben: 

gőz:fazekak, gőzüstök kisebb méretben, 

20-50 literes dönthető gőzüst, :fölötte deminerali

zál t vizcsap, 

vakuum desztilláló /csak a nagyobb intézetekben/, 

keverőgép Sabari.a gyártmányu, vagy 

ultra Turrax keverő. 

Igen bevált, de költséges készülék a speciálls 

gyógyszertári robotgép, melynek tartozékai között 

három.hengermü, keverő, dagasztó, kupkiöntő, rázógép, 

golyósmalom, vi.bráci.ós szita, száraz és nedves granu

láló, tablet t ázó, drazsirozó, tinktura prés, st b. 

találhat6 /F-3/. 

Nagyobb intézeti gyógyszertáraknál célszerű az alábbi. gé

pek egyenkénti beállitása: 

háromhengermű /F-4/, 

tinktura prés, 5 literes Hafico /F-5/, 
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tubustöltő és tubuszáró l F-6 l, 

tablettázógép, esetleg sulye.Llenőrző mé:rleggel IF-7/, 

kapszulazá:rógép, a kapszu1ák elterjedése mi.att 

szükséges l F-8 l, 

szitálógép l F-9 1, 
szignálógép, 

vegyifülke, közmü csatlakozásokkal. 

E 1 1 e n ő r z ő 1 a b o r a t ó r i u m : --·--'-'-··· ·----·-···--·--··---···~~··-

Analitikai. mér.leg, légfékes, 

automata bü:re t ták, 

keverőgép, mágneses elektromos fütéssel, 

hőlégszekrény, kismé:retü, falra szere.lhető, 

ult:ra-the:rmosztát, 

tége.lykemence, 

rázógép, laborató:rLumi kismé:retü, 

centrifuga, 

m:i.k:roszkóp, binokuláris, 400 x nagyitásu, 

olvadáspont meghatározó mi.kroszkóp, Kof.ler paddal, 

konduktométe:r, 

pH mé:rő készülék, 0,05 pH pontosságu l F-1.01, 

refraktométer Abbé-féle, 

po1a:r :l..méte :r, 

viszkoziméter Höple:r :rendszerü, 

spektrofotométer ISpektromom/, 

kromatográfiás berendezés, 
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hűtőszekrény, elektromos, kisméretű. 

A reagens sarokban a titráláshoz tejüveg háttér 

és kétszi.nü neoncső-világitás szükséges. 

Mosogató: Gépesitett üvegmosó berendezés. 

Az üvegmosógép fölött páraelszivó berendezés legyen. 

Az üvegmosógéJ2_e k köz ül legalkalmasabb az állókefés rend

szerü, körforgó berendezés, hideg-melegviz é s ionmentes 

vi.z csatlakozással, süritett levegővel. 

Szárítószekrény az üvegszáritás elvégzésére. 

üvegtároló kosarak helyett polietilén tar tá.lyokat lehet 

alkalmazni. 

A gumidugók mosására a félautomata mosógép a legalkalma

sabb, amely kifőzésre és mechanikai. tisztitásra egyaránt 

alkalmas /26/. 

~..1.~2- i .l:._L.L.L z l e & -..& .. é P e 1 • 

O l d a t k _é s ~.LJ:. ő .:. 

Analit i kai. és táramérleg kü.lön konzol on, 

20-30-50 literes, rozsdamentes acél tartály, vagy 

üvegkörte /Simax/ az infuziók részére. A tartály 

fölött forgatható csap, me.lyből 80 c0 -os desz

tillált viz folyike A tartályból nyomással le

het az oldatot letö .l teni. 

Uv. besugárzók, 

Seitz szürőfazék l F- ll/, vagy más csiramentes 

szürőberendezés, a szükségletnek megfelelő méret-

ben. 
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Aszeptikus mani.pulátor, benne két u v .lámpa. 

Ez a berendezés a steri.l oldatkészi.tő egyik sarkában, 

különálló asztalon álljon. A mani.pulátor felülete mcs

ható anyagból l üveg, vagy müanyag l készüljön. 

A manipulátor részére kivül biztositani kell a gáz, viz, 

villany, süri.tett levegő, vákuum, oxigén és nitrogén 

csatlakozásokat. Az aszeptikus müveletekhez szükséges 

eszközök gumitömésü müszerszekrényben álljanak. 

HőlégsterHJ.zátor, eszközök sterHizálására. 

D e s z t i 1 l á l 6 a u t o k l á v o z ó : --· --~~·---·--··--·--·-----·--· 

Gőzzel, vagy elektromos energiával müködő készülékeket 

alkalmaznak leginkább. 

Nálunk leggyakrabban alkalmazottak az üvegdesztilláto

rok. A Slmax 10-JO 1/óra te1jesitményü és a jénai Schott 

készülék 50 l/ óra, gőzre is állitható rendszerü. 

Sokkal korszerübb készülékek a Mascarini, Ponzini, Manzo

ni-féle deszti.lláló berendezések /7 l, melyek a hőkompresz

szió elvén müködnek. TermelésUk nagyon gazdaságos, mert 

hütőviz utján nem vész el energi.a. A Manzoni készülék 

gazdaságosságát személyesen is tapasztaltam a müncheni 

városi kórházban tett látogatásom alkalmával. A főgyógy

szerész adatai szerint a készülék 5 amp./100 liter vil

lamosenergiát fogyaszt, mig a nálunk használatos készü

lékek 20-22 amp.llO liter energia ráfordítással müködnek. 
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J\Unden desztilláló készüléket demineralizált vizzel helyes 
táplálni. 

Szűkség esetén Aqua bisdesztilláta előállitására kvarc 

desztilláló készülék használatos. 

Autoklávok: Ma Magyarországon a kü.lönböző rendszerű auto

klávok egész sorát használják, pl. a gőzfűtéses, gázfűté

sas és elektromos fűtésű autoklávokat. 

Karamellizálódó anyagok /glukoze, levuloze oldatok/ 120 c0
-

on történő sterilezését ujabban lehetővé teszi.k azok a kor

szerű a.utoklávok, melyek alkalmas hűtőrendszerrel, vizper

metező berendezéssel vannak ellátva, malyben a vizkörforgal

mat vákuum szivattyu végzi. Igy a gyors lehűlés k:!..kűszöböli 

a karamellizá.lódást és a készi.tési időt lecsökkenti. 

A külföldi gyakorlatban is egész széles skáláját használják 

a különböző formáju, energiae.Uátásu és rendszerű autoklávok

nak. Egyre inkább :tért hódit a nagyméretű un. szekrényauto

klávolt alkalmazása, amelyek automati.kus regi.sztráló berende

zéssel működnek. Az oldatkészi.tő és autoklávezé közé a fal

ba épi.ti.k. Két oldalra nyiló ajtóik lehetővé teszik, hogy 

az oldatkészitében történt berakás és sterilezés után, a 

másik oldalon az autoklávozóban szedhetők ki az üvegek. 

DemineralizálQ_be~.endezés: Igen elterjedtek a kevertágyas 

berendezések, melyekből előnyös két darabot beállitani, 

hogy váltakozva lehessen üzemeltetni., i.lletve regenerálni.. 
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A nagy ltórházakban cent:rális vizlágyitó berendezést előnyös 

beáll i t ani. 

~ d m i n 1 s z t r á c i ó s i r o d a : 

I:rógép, számológép, diktafon és fénymásoló be:rendezés igen 

nagymértékben segi.ti.k elő a napi munkáto 

Az é t k.!:_z ő helyi.ségben elektromos főzőberendezés, fö

lötte elszivó rendszerrel, valamint hütőszekrény rendszere

sítendő. 

fLLlLL_;:_,_t:_~..l!!._b e n helyezendők el: 

a hütőkompresszor, 

a süritett-levegő kompress zol:', 

az áramkapcsoló táblák, 

a két ellenáramu berendezés a melegvi.z 

fütéshez, 

a gőzelosztó és redukáló szelepek és a 

klimaberendezés agregátjai., amennyiben 

létesitésükl:'e mód nyHik. 
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3. l !!:f__g__n k ~L~ .. ;t. ő--~--ü k s é .JL l.~. t.!:. .. k r.~.-! •. ~ . .::. 

n a t !..2...~- ó _i r á _E....Z..J?_l ... v·--~~ 

A munkaerőszükséglet felmérése két részre tagozódi.k: 

A./ A tényleges szükséglet megállapitása országosan és 

azon belül intézetenként,. 

B./ Az évente felmerülő országos utánpótlás tervezése. 

A. l !!.B.. n k a e • .!.... ő s -~-ü ... k s é g ~.-!-1.2-._J:....!!!__é .. !.. .. !L!L~: 

Az intézeti gyógyszertárak munkaerőszükségletének megál

lapitása elsőfokon természetesen az egészségügyi szak

igazgatás és országos i.ntézetének feladatkörébe tartozik. 

Az elmult években tö.rténtek is e téren komoly erőfeszité

aek, noha a kérdés sokrétüségét és nehézségát jelzi, hogy 

mi.ndezideig nem sikerült mi.nden tekintetben megfelelő 

munkaerőnormákat megállapitani. 

A probléma alapja: nincs két olyan intézet az országban, 

melynek betegöaszetéte.le, orvosainak therápiás szemléle

te, s ebből eredően gyógyszerelési elvei azonosak lenné

neko Ebből következik, hogy az azonos osztályu és ágyszá

mu intézetek gyógyszertáraiban sem bizonyos, hogy az azo

nos létszámok minden esetben a tényleges munkaerőszükség

.letet biztositanák. 

Hogy a munkaerőszükségl.et meghatározása világviszonylat

ban sincs megoldva, bi.zonyitják a következő kiragadott 

példák ls: 
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~!?_iaország~~ 17 l: 

Általános kórházakban 400 ágy :ra számi.tanak l gyógyszer észt, 
szanató:riumokban 600 ágy :ra számitanak l gyógyszer észt, 
elfekvő intézetekben 800 ágyra számitanak l gyógyszer észt. 

Általános kórházakban 400 ágy:ra számitanak 4 személyt 

/l gy sz. + 2 asszisz t.+ l takar it ó nő/, 
800 ágy:ra számitanak 8 személyt 

/2 gysz. +4-5 assziszt.+ 1-2 tak.nő/, 
1200 ágyra számitanak 12 személyt 
/3 gysz. + 7 assziszt. + 2 taka:ritónő/. 

.300-400 ágy:ra 

lOO ágyanként 
l gyógysze:r ész, 

l segéde:rő. 

Az USA-ban 1957-ben az állami kórházakban /5/: 

a gyógyszerészek és egyéb dolgozók aránya az lOOO_ág;zasnál 

nagyobb kórházakb~ lO gyógysze:részre esik 7 egyéb dolgo-
zó. 

Hazánkban az intézeti gyógyszertá:rak létszámellátottsága 

igen hete:rogén képet mutat, általában elégtelennek bizo-

nyul. Elsősorban szembetünő az asszisztensek, valamint a 

segédmunkások, takaritónők /üvegmosók/ alacsony száma. 

Az asszisztensek számának elégtelensége nyilván azt eredmé

nyezi, hogy sok, nem feltétlenül gyógyszerész álta.l vég

zendő technikai müveletet is gyógyszerésznek kell elvégez-
nie. 
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Az inté ze ti gyógysze:rtárak létszámellátottságá:ra nézve 

csak irányszámok /43/ - és nem kötelező normák - álla-

nak rendelkezésünkre l L.: a magyar irodalmi anyagban/. 

Az OGYI segitségével felmérést végeztem az .intézeti 

gyógyszertárak jelenlegi létszáme Hátottaágának megálla

pitása érdekében. Fe lmérésem eredményét a 4. sz. táblá------
~ mutatja. 

Iviivel ennek adatal ezerint a tényleges létszámellátott

ság nem .látszik megfe.1előnek és az irányszámok i.s tul

haladottak, az intézeti gyógyszertá:ri munkát elemezve, 

kisérleti alapon olyan létszámszükség.let.i táblázatot 

dolgoztam ki, malynek munkaerő adatai. abszolut értékben 

és egymáshoz viszonyitottan is reálisnak látszanak 

l 5. sz. táblázat/. 

Az 5. sz. tábláza! értékeléséhez az alábbi kiegészitő ma

gyarázat sziikséges: 

a./ Az adatok kizá.rólag általános kórházak gyógy

szertáraira vonatkoznak. 

b./ A steril infuziós részleg mindenütt számi.tás-

ba van véve. 

c./ .A gyógyszerészi létszámban a főgyógyszer ész 

is szerepe.l. 

d./ A 2000ágy feletti kórházaknál esetenkénti 

megállapitás szükséges. 
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i.!..:E.!!!.... táb1á~ 

Munkae:gő helyzet a hazai. intézeti _gx§g,yszertárakban /1966{_!. 

A kórház 
ágyszáma: 

Gyógy- Asszi.sz- Admin. Segéd- Tak .. nő Ö.ssz. Gytárak 
szerész tens munk. üveg- .létszo száma 

400-ig 

500 
600 
700 

800 

900 
1000 
1100 

l 200 
1300 
1400 
1500 
l 600 

1700 
1800 
1900 
2000 

1,5 
1,3 
1,8 
2,25 

2,25 
2,9 
2, 

3, 

2,4 
4,66 
4,5 
3,66 
3, 

4,5 
4, 

2000-3000 5,6 

3000- 8,1 

mosó 

á t l a g l é t s z á m 

0,75 
1,8 
1,5 
2, 

2,25 
1,3 
2 

' 
3, 

2, 

3, 
3,5 
.3,66 
3, 

4,5 
l, 

3,8 

4,5 

0,25 0,25 
0,2 0,4 
0,25 0,5 
0,5 

0,5 0,25 

0,25 
l, 
l, 
1, 

-
l., 

.1,5 

o, 33 

0,5 

1, 

1,3 
l, 
l, 
l, 

2, 

l, 

1,25 

l 

.l 

1,3 
l 

l 
l 

l 

l 

.3,8 
4,7 
5,4 
5,75 

6,2 
5,6 
5,0 
7,5 

1,3:3 7 ,o 
l, 7 11,9 
1,5 11,5 
1,3 10,66 
l, 

1,5 
l, 

8,0 

13,5 
7, 

1,25 12. 

3,0 20,6 

---·-----·--·-------------·--·---

4 
5 
6 
2 

4 
3 
l 

2 

6 
3 
2 

3 
l 

2 

l 

4 

2 
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Az in!~:tt_gyógyszert?rak .mu.rlkaerő

szükségletének kiszámitása. 

A kórház Gyógy- Asszisz- Admin. Segéd- Tak.nő Össz. Me .· · 
ágyszáma: szerész tens munk. üve~- 1étsz. ' gJegyz. 

moso -
400 

500 

600 

700 

800 

900 

.1000 

.no o 

-
1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

-
1700 

1800 

1900 

200 0 

-

2 

2 

2 

2 

3 

J 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

·---·-,----·-

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

l 

l 

l 

1 

l 

l 

1 

2 

2 

2 

2 

l 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 
6 

7 

7 

9 

9 

10 

10 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

19 

-----·---·--R"" _____ 
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:1:-ID;óg;yszet:~~i és gyóg,yszertá;;:L~sszi~zten<!l létszám ----. arányának. kérdése.:. 

Az intézet i gyógyszertárak asszi.sztense i o ly an szakképzett 

dolgozók, aklk az érvényes 27/1961. IW.M. sz. utasitás 

szarint szer-ezték meg képesitésüket l 49;. 

Az intézeti gyógyszertárakban elsősorban szakképzett gyógy

szertár-i asszisztensek és kivételesen asszisztens jelöltek 

alkalmazása javasol t. !Jem engedhető meg az a helytelen gya

korlat, hogy a kórház egyes osztályalu meg nem felelő, vagy 

gyenge képességü nővér-eket, asszi.sztenseket végső fokon a 

gyógyszertárban helyezik el. A gyógyszertári asszisztensi 

beosztás speciáUs elméleti és gyako:t•lati ismereteket igé

nyel, s igy nem lehet általános ápolónőve.l, laboratóriumi 

asszisztenese l, vagy adm.inisz trátor ral pótol ni. 

A gyógyszerész és gyógyszertári asszisztens arányt sok 

államban a :rendelkezésre álló szak- és középkáderek lét

száma határozza meg. Igy pl. a Német Demokratikus Köztá:r

saságban,személyes tanulmányutam tapasztalata szerint, a 

nagyaránY'..l gyógyszerészhiányt különösen magasan képzett 

középkáderekkel pótolják. 

Pl. ~lnben 2 a F:rid:richshei.m kórház gyógyszertárában 

4 gyógyszerész mellett 1.6 középkáde:r dol
goz.ik, 

Leipzig;ben 2 a St.Georg kerületi kó:rház gyógyszertár-ában 

.3 gyógyszer-ész mallett 9 középkáde:r van. 
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Ezzel szemben Le.ng:y:~_±o:rszágb§E; /45/, ahol nagyszámu a 

gyógyszerészképzés, sok inté ze t :I. gyógyszertárban a gyógy

szerészek szá.ma nagyobb az asszisztensekénél. 

Egészséges az a nálunk megnyilvánuló törekvés, hogy a köz

forgaL'llu gyógyszertár aknál a gyógyszerész és gyógyszertár i 

asszisztens arány l : 1,.2 - l : 2 ,O között legyen. 

Amennyi.re helyes ez a tendencia a közforgalmu gyóg;yszertá

rak területén, al:'.ny1.ra megfontolást i.gény1ő az intézeti 

gyógyszertárak vonalán a helyes gyógyszerész és gyógyszer

tári assz:tsztens arány klalakitásao 

Az intézeti gyógyszertárakban az arány l : 1,2 - 1,5 kö

zött legyen. 

Az intézeti. gyógyszertárak munkií.jában ugyanis más szerepe 

van az asszisztensnek, mint a közforgalmu gyógyszertárban. 

Itt nem vehet át annyi manuális és adminisztrat.i.v felada·· 

tot az asszisztens a gyógysze:résztől, mint kint, a munká

latok eltérő jellegéből ki.folyólag. 

Az i.ntézeti gyógyszertárakban nincs: 

kézieladás, 

olyan. nagymér tékü k:Lsze:relés, 

olyan nagyszámu egyedl gyógyszerkülönlegesség 

expediálás, 

olyan sokféle admlniszt:rativ tevékenység, 

készpénzze 1 való foglalkozás, 

amit elsősorban assz1sztensek végeznek a közforgalmu gyógy

sze:rtárakban. 
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Ezzel szemben az intézeti. gyógyszertárakban van: -
nagyvolu.menü gyógyszerkészltés és expedl.ció, 

m:indennapos steril és aszeptikus gyógyszer

készités, 

mindennapos gyógyszer-vizsgáló, gyógyszerellen-

őrző munka, 

az osztályok különleges magisztr-á lis gyógyszer

igényeinek kielégitése, 

állandó jellegű felvilágosító tevékenység, gyógy-

szerismertetés, stb., 

ami viszont elsősorban gyógyszerészi munkát, vagy közvetlen 

gyógyszerészi felügyeletet igényel. 

A fent:!. 
11 
profil-különbség" -ből köve tkez:tk, hogy az i.ntéze t i 

gyógyszertárak gyógyszerész-munkaerő igénye nagyobb, vagy 

más oldalról, asszisztens:t-·munkaerő szükséglete kisebb, mir1t 

a közforgalmu gyógyszer tárak é. 

A különböző nagyságu kórházak gyógyszertárainak assziszten

si munkaerőszükségletét az 5. sz. táblázathiill tűntetem fel. 

Egyéb munkaerő alatt a nem szakképzett gyógyszertári. dolgo

zókat értjük. Ide sorolhatók tehát az adminisztrátor, a 

segédmunkás, az üvegmosó és a taka:ritónő. 

Az egyéb munkaerőszükségletet is az 5. sz. táblázat ta:rtal---mazza. 
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B./ G y ó é'-L~.J:....!_L§ __ !!.__ é .. s g Y,_Q.Jl..L.§. ... !~L!.i..L..1: 

~ s z !...§.. z t e n .. .1L.E:.J ... á !LE. ó _!..1:...-L§ 
t e r v e z é s e • --

A természetes kiesés pótlása - elhalálozás, nyugdijba vonu

lás, eltávozás más területre, stb. miat t - ma má:r ki száml. t

ható. 

A munkaerő utánpótlás felmérésével, éves tervezésével ki.zá-· 

ró lag a gyógyszer ész i és asszisztensi, tehát szakképzett 

kategóriával kapcsolatban érdemes foglalkozni, egyrészt az 

országos főhatóság, másrészt az egyetemek és szakiskolák fe

lé történő időbeni. igénybejelentés megtétele érdekében. 

Az évenkénti utánpótlási létszámszükségletet kétféle médszer

rel lehet kiszároltani, megköze li. tő leg azonos eredményhez jut

va /5/. 

a./ A szolgálati idők_ felm~ti~.alap;já~..!. 

r. számitási példa a következő, 

szolgálati idő: 
j évig/ 

2 

5 

15 

25 

35 

x 

x 

x 

x 

x 

gyógysz. száma: 
/fő/ 

20 

15 

35 

26 

20 

= 

= 

= 

= 

= 

gyógysz. szolg. év 
összesen: 

40 

75 

525 

650 

700 
---~--------·-----·-·------.~·-----··-~-~-------

.116 = 1990 

1990 

116 
= 17,15 átlag szolgálati idő. 
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Ha pl. az összes intézeti gyógyszertárak gyógyszerésze

inek száma 130 fő, a további szárnitás a következőképpen 

alakul: 

130 7,6 
:= 7,6; = 5,8 %, va~_7_.~.54.fői az éves után-

17,15 130 ---

II. szárnitási példa, 

szol&álati. idő: 
/evig/ 

pótlási szükséglet. 

gyógysz.szárna: 
/fő/ 

gyógysz.szolg.év 
összesen: --·--.. -··-----·---.. ·-·--·----·-"""-----·-···-·-·--·-· 

2 x .18 = 36 

5 x 20 = 100 
15 x 30 = 450 
25 x 32 = 800 

35 x 24 = 840 

.124 = 2 226 
2 226 

124 
"' 17,9 átlag szolgálati idő. 

130 
-·-=7,3; 
1.7,9 

7,30 

lJ O 
= hl2f.t.....Y~!.@.-::IL?.~_5 az éves 

utánpótlási szükséglet. 

b./!....g~gdi.~ általában s~sége~~gálat~h_);dő_alapján. 

A diplomát szerzett gyógyszerészek átlagos életkora 23-24 

év. Ha a 60 évet vesszük nyugdij korhatárnak, akkor azt 

mondhatjuk, hogy a nyugd.i.jig általában szükséges szalgá

lati idő 36 év. Ezen adatbó.1 kiindulva a I. példa alapján 

a következő utánpótlási szükség.let eredményeket kapjuk: 
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36 ~:Y.L~.!._§!~lgá:J:~ .. év = 2 , 1 fő; 
17,15 átlagos sz o lg. év 

130 fo
N 

............. _ = 3,6 fő 
36 év 

2,1 x 3,6 = 7,56 fő utánpót~szükséges, ami százalékban 

kifejezve: L_ 56 -~--100 = ol 5,80 /Oo 

l30 --

A II. példa alapján, 

36 évi max. szolgálati év = 2 átl.főnek fe lel meg. 
17,9 átlagos szolg. év 

lJQ_fő = :3,6 fő 
36 év 

2 x 3,6 = Iz.g..l2_!2:.t~~-~uK~es, ami százalékban kife

jezve~ 7,2~!QQ = 5, 54 %. 
130 --

A kétféle /a-b/ számi.tási. módszer végeredménye tehát meg

közelitően azonos eredményt ad /I. 5,8 %-5,8 %, II. 5,54 %-

5,6 %. l 

A gyógyszertári asszisztensek évente országosan, vagy megyén 

belül felmerülő utánpótlási számának kiszámítása a gyógy

szer észekéhez hasonlóan fenti számi tás ok szeri.nt történhet .. 

A fentiekben a gyógyszertárak munkaerőszükségletének és 

utánpótlásának tanulmányozása alapján táblázatot dolgoztam 

ki a szakképzett és a szakképze tlen munkaerők szükségleté

nek meghatározására. A szakképzett munkaerők éves utánpót

lására pedi.g számitásokat ismertetek. 
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4./ :lL_ _ _g_r_Q_G Y __ §._l._EJL.!...Á .. R I_Ivi !I.NJLl!: 

s Z E . .JLY ... E .. ~ É s l .-F E L _iLlL.! .. !..A...l.!.. 

Az intézeti gyógyszertá:r müködésének alapja az ügyrend, 

amely a vonatkozó jogszabályokkal alátámasztva, a gyógy

szertár vezetőjének és dolgozóinak kötelességeit, teendő

it foglalja magába. Az irott ügyrendet a kórház igazgató

jának kellene elkészíteni, ez azonban alig néhány intéze

tünknél történt meg ezideig. 

A gyógyszertári munka szervezését a feladatok pontos meg

határozásával kell kezdeni. V:Uágsze:rte széleskörü v.i.ta 

tárgyát képezi, hogy milyen feladatokat kell feltétlenül 

megtartanl.a a gyógyszerésznek, melyek azok a feladatok, 

amelyeknél közvetlen felügyelete elégséges és melyek azok 

a gyógyszertári. müveletek, amelyeket átengedhet teljes 

egészében a szakképzett asszisztensneko 

A konzervativ 11mindent egyedül" szemléletet felváltja ná

lunk is a széleskörü munkamegosztásra alapozott tervszerti 

egytittes tevékenység., A gyógyszertári funkciók helyes meg

osztásával ugyanennek a fejezetnek további. pontjaiban sze

retnék részletesebben foglalkozni.. 

A legfontosabb gyógyszertári munkafeladatok sze:rvezése; 

A. l G y ó g y s z e r ..JL~U . .l:..!. o d á s é s a z 

1 n t é z e t g y 6 .€....X...§. z e r ..2. ... U á .J_ á_..§. __ §._!. 

Az intézeti gyógyszerellátás quantitativ tényezője a helyes 

gyógysze:rgazdálkodás, amelynek főbb .lépcsői: 
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Rendelés, 

gyógyszerátvéte 1, 

:raktározás és 

kés z .le tgazdálkodá s. 

A gyógysze:r:rendeléseket, a készletnyilvántartást és a lel

tá:rozást nagyon megkönnyiti az egyedi, ka:rtonos nyilvántar

tás, amelyen a :rendelés, érkezés, kiadás, dátum, stb. ada

tai sze:repelnek. 

A havi egyszeri :rendelés nemcsak célsze:rü, de gazdaságossá

gi szempontbó.l is :racionális. A többszöri :rendelés, szálU

tás, átvétel, elraktározás növeli a költségeket. 

A raktározásnál ls szem előtt kell tartani az éssze:rüséget. 

A:r:ra kell törekedni, hogy mi.nél kevesebb szállitással, :rö

vid uton kerüljenek tárolási helyükre a gyógyszerek. A rak

tá:rozást optimálls helykihasználással kell megoldani. 

A készletek é:r téknyilvántartására egyszerü megoldás az, ha 

számológép segitségével naponta összegezi.k az osztályos igény

lőlapokra kiadott gyógyszerek értékét. 

A gyógyszertári elszámolás és értéknyilvántartás továbbfej

lesztése a korszerü, gépesi tett ~kká:r-t;za rend sze :r. Dyen 

ki.sérlet folyik az augsburgi. kórház gyógyszertárában, nyolc 

számjegyü ku.lcs bevezetésével l ll l. Ezek a kulcsszámok 

tartalmazzák többek között az egyes gyógyszerek vénykötele

zettségét, indikációs területét, lejárati i.dejét, eltartá

sát és a gyógyszerformát. Ezen adatokat VJ.SZJ.k át a lyuk

ká:rtyák:ra, amelyeket egy könyvelőgép dolgoz fel, s igy a 
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lel tárérték mindig naprakészen ellenőrizhető., 

A gyógyszertár alapfunkciója: az intézet magas 

sz:tnvonal.u gyógyszerellátásának biztosítása* 

A napi. gyógyszerkészítő tevékenység zavartala.tlságának 

egyik igen fontos' feltétele az, hogy az osztályok igény

lése a hét kül.önböző napjall'a,arányosan legyen elosztva .. 

Az egyes osztályok hetenként egysze.r, legfeljebb kétszer 

:rendeljenek meghatározott napokon. Pontcaan meg kell ha

tározni a :rendelések leadásának napját,ó:ráját, de ugyan

igy a gyógyazertár is pontosan tartsa be az expedici.ó i.

de.jét. Neveléssel, ha szükséges az igazgató seg.'l.ts.égét 

i.génybe véve, erővel kell. odahatni.,hogy az osztályok so

ronkivüli .l.gényeikke.l csak kivételes és s;ta"tim esetben 

jöjjenek, azokják meg a te:rvsze:rli, körültek.i.ntő gyógyszer

rend.elési fegyelmet. 

A gyógyszerrendeléseket csak irásban l átiró rendelés.i 

könyvvel l szabad elfogadni, ez a s.zakmai. dokumentáció és 

a gazdaaág.l els.zámolás. alapja. 

A rendelt gyógysze:rek mennyi.ségének, minős.égének, erőssé

gének fél:re érthetetlen jelzés.ét meg kell. követelnie a 

gyógyazerés.znek. A rendelt, i.lletve a gyógys.ze:rtá:rból kia

dott gyógysze:rek átvételét a gyógys.zertá:rban maradó igény

lólap példányán alá:t.rás.s.al. kell i.gazoltatni. A gyógys.zerész 

kisérje figyelemmel, hogy a gyógysze:rrendelésekné.l a taka

rékosság és a gazdaságosság elvei é:rvényesüljenek. 
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B./ G y ó g y s z e :r k é s z i t é~ 

A napi. gyógyszerkészitő tevékenység racionáli.s 

sze:rvez ése igen sok eJnberl és technlkai energiát t akarit 

meg, s ugyanakkor nagymértékben emeli a te.ljesitményt. 

Az ésszerü munka- és i.dőbeosztás·, a dolgozók irányitása, 

szé·tosztása, vagy koncent:rálása,az azonos rotiveletek ösz

szevo.nása, az előkészités,, ki.csomagolás, a nap:'!. vagy he

ti gyógysze:rkész:l:.tési prog.'l:'am feláll:l..tása, stb. jelenti 

összességében a gyógysze:rkészitő munka korszerU sze:rvezé

sét. 

Nem utolsó sorban, a jó gyógyszertári. munkaszervezés fel

tétele a meg:fe le lő gépesit és, valamint az éssze :ru munka

módsze.rek és technológiai megoldások érvényes.I.tése. 

Pl. Az előkészitő müve.letek során egyre nagyobb 

teret kap az intézeti gyógyszertárakban a demine:ralizált 

viz felhasználása. Nagy mennyiségben alkalmazzák mosásra, 

öblitésre, desztillált viz készitéséhez. 

Ajánlatos a demineralizált vizet előállit6 be.rendezést 

:folyamatosan üzemeltetni a :regene:rá.lási.g. Előnyös ugy mé

retezni. az loncsarélő oszlopokat, hogy 2-3 hétig legyenek 

üzemeltethetők. Desztilláló készülék betáplálása esetén 

nem előnyös a hosszu csővezeték a demineralizál.t és a 

de.sztilláló készülék között, mivel ez csiraszám növekedést 

eredlnényezhet. 

Az in:fuziós és az injekciós üvegek kiilönösen gondos 
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kezelése, kirnosása biztosithatja csak a folyamatos napon

kénti infuzi.ó és injekci.ó készi.tést. Az üvegek áztatását, 

mosását, ö b li tését ajánl at os gépe si.teni., szalagrendszerü 

beállitással. 

Minden uj és az osztályokról vi.sszakerül t parenterál:ls 

gyógyszer üveg ét 70 C 0 -os fertőtleni.tő folyadékban /Nit

rogenol, stb./ ajánlatos áztatni, legalább 10-12 órán át. 

A kimosás, majd öbli.tés után előnyös az infuzi.ós és injek

ciós üvegeket elősteri.lezni 160 c0 -on. 

:A. következőkben két fontos rnagi.sztrális gyógyszer

forma készitését, munkaszervezés:L problémáit k1vánom is

mertetni mode1lként. 

A kórházi gyógyszertári gyakorlatban is nehézséget okoz 

a ~cseppeknek mikroorganizmus mentes e.lőállitása, il

letve megóvása annál is .inkább, mi.ve1 egyre több bizonyi.

tékunk van arranézve, hogy a kevés gonddal előállitott 

szemészeti. oldatok sulyos infekciókat eredményezhetnek. 

Fokozottan fennáll ez a veszély az intézet.i gyógyszertá

rakban készülő szemészeti oldatoknál, rnert azok javaré-· 

sze frissen operált, vagy sérült sz erneknél keriil alkalma

zásra. Ezidő szerint a szemészeti oldatok előállitása nem 

történik steri.lezéssel, vagy aszeptlkusan, csak ha az or

vos, illetve az osztály azt ki.fejezetten igy kéri. 

Ily rnódon a szemészeti oldatok minden esetben több-keve

sebb csi.rát tartalmaznak. A szernészeti oldatok e.lőállitá-
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sánál kétféle mi.krob.i.ológiai prob.lémát kell megoldani: 

a./ a ste.ril, vagy az aszepti.kus előálli.tást, 

b./ a helyes konzervá.lást a készítmény mikro-

biológiai stabilitásának biztositására. 

A szemészeti o.ldatok sterilizálása elsősorban a gyári, 

de a kórházi előállításnál i.s számitásba jöhe t. Ezért a 

szemészeti oldatoknál ugyanolyan mi.nőségü üvegekre /I. 

hydrolitikai osztály/ és ugyanolyan záróanyagra van szük

ség, mint az infuziós oldatok készitésénél. 

Tekintettel al'ra, hogy világszerte az aszeptikus szemé

szeti oldatkészí tést és a tartásitó-szerek egyidejü al

kalmazását magában foglaló komb.inál.t módszer alakul ki, 

i.ntézeti. gyógyszertál'ainkban is mi.előbb meg kellene ho

nositani ezt a korszerü eljárást, a szemészeti osztállyal 

történő megbeszélés alapján. 

Az el.őá.llitáshoz uv. csővel ellátott aszeptikus szekrényt, 

111etve mani.pulátort kell használni., amelynek belső terét 

besugárzással lehet csiraszegénnyé tenni. Ezt a szekrényt 

a laborató:riu.mnak olyan részében ke.ll elhelyezni., ahol 

n1.ncs porképződés és nagy személyi mozgás. A manipulátor

ban bizto si t ani ke 11 gáz-, vagy sp il' i tus lángot, ami.vel 

az eszközök és a tartályedények nyilása, felülete leéget

hető. 

A szemc~es üve8ek megfelelő előkészitésa igen nagy fon

tossággal bir. Az üvegeket gyenge sósavas v:tzben történő 

áztatás után alaposan és többször át kell mosni, a végén 
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friss desztillált vizzel átöbliten.i, majd autoklávozn.i, 

vagy szári.tószekrényben 180-200 c0 -on sterilezni. 

A gumidu&ók.L kupakok csak indifferens anyagból készülhet

nek. Előnyösebb a természetes kaucsukkal szemben a sili·

con-kaucsuk dugók használata, mivel ezek hővel steri . .lezhe

tők és a száraz sterilezést is .180-200 c0 :lg elváltozás nél

kül bi.r ják. 

A ~isa.pkákat 2 vagy gumidu&ókat 10 perci.g deszt:Ulál't 

vizben történő főzés után le kell öbliteni fri.ss desztil

lált vizzel, majd gézbe csomagolva autoklávban 120 c0 -on 

20 percig kell steri.lezn1, vagy vJ..zes l : 20.000 hi.gi.tásu 

Merfen oldattal főzni. és utána 90 - 95 c0 -on száritészek

rényben kell száritan1. 

A.z üvegek gumidugókkal, vagy gumisapkákkal való lezárása 

steril körűlmények között történjen. Az összeszaralt szem

cseppes üvegeket 5-10 db-onként steri.l dobozban, vagy mü

anyag zacskóban hermetikusan lezárva kell eltartani. 

AZ intézeti. gyógyszertárak gyakorlatában sokszor 

előfordul, hogy a szemészeti .. osztályok 100-200 ml-es, sok

adagu szemészeti oldatot rendelnek. Ezeket az oldatokat 

célszerű .100 ml-es vértároló palackokban elkészHeni, mi

vel ezek az üvegek lugot nem adnak le és az I. hydroli

tikai osztályba tartoznako Bár a nagy adagokban kés zi tett 

szemészeti oldatok fokozott kontam:l.náció veszélyét rejti.k 

magukban a hosszabb felhasználás miatt, e .100 ml-es sze

mészett oldatok sterilezhetők és a konzerválószar hatása 
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nem gyengül, a felhasználás alatt is érvényesül. Az intéze

ti gyógyszer-tár szemészeti alapoldatainak felhasználásl.g 

történő tár-olására alkalmas a Br-ockelt /30/ által klalaki-
-·~ . ' tott vértár-olópalack kettős üvegcső k:lvezetéssel. 

A sér-ül t, mütét utáni. szem kezelésénél nem elégedbe

tünk meg az aszept.:Ikus szemcseppek e1őállitásáva1, hanem 

feltétlenül a ste.!'.i.l egyadagu szemcseppek készi tését keH 

megvalósitani. Ha az oldat hőálló, akkor- a neaves hővel 
történő hőkezelés, .ha nem hőálló, ugy a baktér-:lu.mmentes szü-· r 

rés az ideális megoldás /.31/..-

A kórházi gyógyszer-tárban előál.litásr-a kerülő szemcseppek 

sterHezési módszer-eit Köchel /35/ foglalta össze táblázat--
ban. 

A st er iJ ... €Q:óg;r.~~!_ek .. .: ... f~~-!Qfg§.1Qls;_:. kés~!!.~~ 
az utóbbi években egyre nagyobb jelentőségü lesz az .:tnté-. 

zeti gyógyszer-tárakban, s i.gy foglalkoznunk kell azok elő
ál.Utásának néhány munkaszexvezési kérdésével :ts. 

Az antimikxobiális kezelés különböző módszexei: 

a./ autoklávozással töxténő csiramentesités 

l sterilezés/, 

b./ .hőlégszek:rényes csiramentesités, 

c.; csiramentes szüxés, 

d./ sugár-zással tör-ténő csiramentesités, 

e.; gázzal történő csi:ramentesités, 

f./ más módsze:rekkel történő csi:ramentesités. 
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A klasszikus médezerek közé számUjuk az autoklávozással 

és a hőlégszekrény felhasználásával történő csiramentesi-
té st. 

Az ujabb csiramentesitési médezerek nálunk még nem elég 

isme:rtek ahhoz, hogy a legkedvezőbb stel'ilezési módot a 

gyógysze:rész válassza meg, s ezé:rt szükséges e módsze:rek 

bármelyikének felhasználásához az OKI engedélye /36/. 

Magya:ro:rszágon az 1965. én adatok alapján a kó:rházi gyógy

szertál'ak csak az első három ste:rilezési médszer-t alkalmaz-

zák. Ezzel kapcsolatos felmé:rési adataimat a 6. sz. táblá-
~@i tartalmazza • 

.A kórház1. gyógyszertárak gyakorlatában a steril gyógyszer

fo:rmák köztil elsősorban infuzi.ós oldatok készülnek. Ezt 

igazolja az országos felmérést tartalmazó 7. sz. táblázat. -···---. ..._-,..,... 

Az in:fuziós theráp1a kialakulását a sze:rvezet só

és vizháztartása fontosságának fel.i.smerése hozta magával. 

A kórházi. g,yógyszel'tárakban leggyakrabban kész.l·-
tett infuziók /.17/: 

1./ Vél'pótló infuziók, 

2./ folyadék-és elekt:rolyt-pót.ló infuziók, 

..3./ kalóriapótló infuziók, 

4./ gyógyszerek bevitelét szolgáló infuziók. 

1'Iive.l a viz- és lenpótlás mé:rtékét ma már a betegágy mel-· 

lett meg lehet állapitani, gyakorlatilag elegendőnek lát

szik 7-8 törzsoldat készletbental'tása, illetve készítése, 
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mivel ezek szám1tott keverésével a megfelelő viz- és 

iontarta.lmu infuziós oldat előálli.tható /18/. 

Boda szerint is /19/ az indiv.i.duális infuziós therápiát 

néhány alapoldatnak törzsoldatokkal való kiegészitésé

vel biztosltanl lehet. 

Az infuz:tós oldatokat gazdaságos voltuk mel.lett feltétle

nül megbizható és kifogástalan m:lnőségben kell előállíta

ni. Ennek feltételei a következők: 

alkalmas helyiségek, 

korszerü felszerelés, eszközök és munkamódszerek, 

megfelelő szakirodalom, 

megkivánt tisztasága alapanyagok, 

kifogástalan mi.nőségü desztiUált viz, 

magasszinvonalu hig i énilit, 

alkalmas szakszemélyzet. 

li'Ii.vel a steril infuziók előállitása komplex és munkaigé

nyes feladat, e parenterális gyógyszerek előállitása ép

pen ezért fokozott figyelmet és gondos munkaszervezést 

igényel. 

Ennek érdekében: 

- Biztositani kell, hogy az infuziók készitéséhez csak 

meg fe le lő minőségü alapanyagok és fl'i.ssen e.lőá Ui.tot t 

desztillált viz álljon mindenkor rendelkezésre. 

- Gondoskodni kell a megfelelő minőségü infuziós üvegek 

és szerelék beszerzéséről, állandó készletezéséről és 



----------------------------~~~;~ 

- 173 -

rendszeres elősterilezésérő1 /17, 37, .38, 39/. 

Jelenleg intézeti gyógyszertárainkban a G
3 

és, G
4 

jelzésü jénai üvegszürőket használják az i.nf'uzi.ós és 

az injekciós oldatok szfuésére. A hőérzékeny hatóanya

gokat tarta.lmazó oldatok cs:iramentes szürése általá

nosságban ni.ncs bevezetve ezen a vonalon, holott az 

ipar már régóta és eredményesen alkalmazza ezt a mód

szert. Ahol sterilezéere nincs lehetőség - a hőérzé

keny anyagok miatt - ott zártrends:zerü steril szü:rést 

kell alkalmazni, pl. a 30 % Carhamid + 10% in-vertcu

kor esetében. Erre megfelelő készülék a Seitz-EK be!'en

dezés /37 l 2-.10 li. teres ürtartalo.trunal, szálfogó pat!'on

nal. A készülék összes tartozékaival, az inf'uzlós üve

gekkel egytit t au tok lá v ban 1.20 C 0 -on 20 percig e.lősteri.

lezendő. A szü:rés nyomással történik /27/. Ez a készülék 

alkalmas még steril alkohol előál.litására is, szülészet, 

sebészet részére. 

Az inf'uziós üvegek jelzése! szi~~lása meglehető-

sen nagy probléma, mivel. a papircimkék .levá.1nak autok.lá

vozás közben. Igen alkalmas módszer ezért a Grauel-féle 

~P.el történő szi.gnálás /24/, amely a hőhehatást birja 

és később a eimkék melegvizze.l eltávolithatók. 

Tvlivel a kórházi gyógyszertár gyakorlatában .i.gen 

sok a steri.l készitmény és egyre növeksz:tk az aszeptikus 

készitmények száma is, célsze:rü a környezet, illetve a 

'· l 
l 
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helyiségek :rendszeres fertőtleni.tését, csiraszegénnyé té

telét megoldani. Ugy a mosogató, mint a ster:Ll részleg 

mi.nden hely1.ségét csirátalanitani kell tehát a lehetősé

gekhez képest. A csirátalanité.s, illetve csi:raszegéD..nyé 

téte 1 de zinficié.lé.ssal és u v. besugárzé.ssa.l történjen. 

Dezinficié.lé.s céljára legmegfelelőbb egy gördithető por

lasztógép, melynek alkalmazásával 8 .li.ter dez~ .. r1f':i.cl.ens 

8000-.10.000 m2 felület fel'tőtlenltésére elegendő /27/. 

A kól'házi gyógyszel'tár gyógysze!'eHenőrző munkája az aláb

bi területekre terjed ki: 

- az alapanyagol: és magi.sztrális anyagok 

azonositásál'a kötelezően, 

azonki.vül szükség sze r i.nt: 

- a tisztasági és tartalmi meghatá:rozásokra, 

- az egyes közbeeső termékek e llenőrzésére, 

' t 'k ll ", "' , - a v eg er me e .. enorzesere, 

- és indokolt esetben a sterilező berendezések ellenőrzé-

séreo 

Az egyi.k legfontosabb gyógyszertári tevékenység az alap

anyagok azoncssági vizsgálata, egyes esetekben tisztasá-

gi ellenőrzése és tartalmi meghatározása. 

A kórházi gyógyszerész csak az alapanyagok lelkiisme:r·etes 

vizsgálatával biztoalthatja és szavatolhatja az általa 

készitett gyógyszer-ek előirt minőségét és hatásosságát. 
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A szokásos vi.zsgálati. módszerek azonban gyakran igen hosz

szadalmasak, alkalmazási területük sokszor erősen korlá

tozott. 

Igen lényeges ezért - energia és időnyerés szempontjából -

hogy a szükséges vizsgálatok végzése egyszerű és gyors 

módszerekkel történjen. Ennek a k1.vánságnak viszont csak 

a modern müszeres vi.zsgálatok tudnak megfelelni. 

A vizsgálatok célszerű és gyors elvégzése érdekében az 

alábbi. müszerek bevezetése a nagy intézeti gyógyszertá

rakban előnyösnek látszik: 

Kofler fűtőpad és Kofler mikro-fütőasztal, 

.lángfotométer, 

refraktométer, 

polariméter, 

potenciométer. 

A korszerü és egyre magasabb szi.nvonalu gyógysze.r

készi.tő munka megbi.zhatósága nem nélkülözheti ma már a 

készülékek müködésének és a környezet rendszeres ellenőr

zését sem. Elsősorban vonatkozlk ez a sterilezé berende

zésekre. E.llenőrl.zni kell pl. az autoklávok sterilezési 

hőmérsékletét, valamint a sterilezés időtartamát, illetve 

ezeken keresztül elsősorban a sterilezés eredményess~ét. 

A sterilezési idő és hőmérséklet ellenőrzésére szo.lgál 

többek közott a 11 Steam cloxu módszer /21/. Ez egy kombi

nált indi.kátor-papirrendszer, melyet szinezék pontokkal 

impregnáltak, s ezek különböző hőmérséklet -érzékenységüek. 
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A növekvő steri.lezési i.dő esetén ibolyából zöldbe csapnak 

át ugy, hogy a steri1ezési hőt és az időt is meg lehet a 

szinből köze li.tőleg állapitani. 

Egy másik módszer az ellenőrző regisztráló készülékhez 

kapcsolt, üvegbe merülő elektromos ellenállás-hőmérő, 

amely a hőmérséklet változását a sterilezés alatt rögziti 

és igy dokumentációs célra i.s alkalmas. 

Ha a sterilező berendezés és ellenőrző müszerei tökélete

sen müködnek, ugy a 120 0°-on 20 percig végzett ster:Lle

zést követően elegendő a ste:rilezési. próbá.t szurópróba

szerüen eszközölni. 

A sterilező berendezések ellenőrzését intézeti gyógyszer

táraink a ~&!.....!~!?Jázat~~feltüntetett felmérés~ ada

toknak megfele.lően végzik. 

Az infuzi.ók fontossága indokolja, hogy azok vi.zs

gálatával külön i.s foglalkozzam. 

Az infuziók ellenőrz~sének módszerei: 

organo le ptikus v:l..zsgálat, 

kémiai azonositás, 

tartalmi meghatározás kémiai, vagy fi.zikai vizs

gálattal, 

steril.l.tás.i vizsgálat, 

pyrogen vizsgálat. 

Az orgenoleptikus vizsgálatok végzése épp oly gon

dosságot és szakértelmet igényel, mint a kémiai, fizikai., 

vagy bánnilyen müsze:res vizsgálat. 
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Pl. az infuziók, injekciók letöltésének, lezárásának e11enőr-· 
zése, valam:tnt a szálmente ss égi vlzsgálatok • 

.A kémiai, fiz:tkai, avagy a fi.ziko-kémi.ai ellenőrző 
vizsgálatokat az az alapelv vezérelje, hogy minden esetben 

az egyszer-ü, gyors, de jellemző eljárás a legmegfelelőbbo 

Ugyanez az 'elv érvényesüljön a tartalmi meghatáJ:ozásoknál 
is. 

Az injekciók, ini'uziók stel'i.litási vi.zsgálatát a kól'

ház:l.. laboratóriumban, vagy a Köjá.l laboratóriumban lehet 

elvégeztetni, hivatalosan dokumentálva. 

A saját készitésü parenterálls gyógyszel'ek pyl'ogeni

tási vizsgálatának megszervezését az határozza meg, hogy 

a kórházi labo:r·atól'ium, vagy a Köjá.l be van-e arl'a rendez

kedve. Komoly elől'ehaladást jelentene, ha minden megyében 

ihtézményesen megoldást nyerne a pyrogen vizsgálatok el

látása és ne az OKI-t terhelné a vidéki kórházi gyógyszer

tárak e fontos és egyre növekvő igénye. Mivel az v. M.Gykv. 

pyrogen vizsgálati módszere az injiciálandó menny.i.séget nem 

szabja meg, helyes figyelembe venni, hogy egyes német szer

zék /20/ azt ajánlják, hogy 500 m.l-es infuzi.óbó.l .legalább 

10 ml-t, .1000 ml-es oldatokból pedi.g 20ml-t kell a nyulak·

ba fecskendezni, mivel ennél kisebb mennyiségek beadása té

vesen negativ eredményeket hozhat. 

Személyes látogatásom során a müncheni Városi Kórház 

gyógyszertárában /Krankenhaus rechts der Isar/ 1965 évben 
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az infuziók ellenőrzése a következők szeri.nt történt: 

szálmentességre á l l a n d ó a n , 

sterilitásra 

pyrogem tá sr a 

kat. 

gyakran, 

r i t k á n végeztek Vlzsgálato-

Az ország intézeti gyógyszertárainál végzett felmérés sze-

rint a vizuális vizsgálatot majdnem minden gyógyszertár 

rendszeresen végzi. 

A sterilitási vl.zsgá1atokat - bár szurópróba-szerüen - de 

mégis rendszeresen, a steril oldatkészítéssel foglalkozó 

gyógyszertárak 80 ~~-a elvégeztett. 

A pyrogenitási vizsgálatokat szurópróba-szerüen is csak a 

gyógyszertárak 46 95-a végezteti el. 

Ezeket az adatokat az l.sz._grafik~ foglal tam össze. 
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5./ !__l:._~..L.,_h á z L .. LiJLl ó g y s z e r .é s_~ 

A kórházi. főgyógyszerész, mint önál.ló osztáiyvezető suiy

ponti feladatai.t és ebből eredő fele.lősségét, megközeli

tően az alábbiak szeri.nt határozhatjuk meg: 

a./ az előirt és igényelt gyógyszerele raktáron tartása, 

utánpótlása, az osztályok gyógyszerrel való ellátása, 

gyógyszergazdáH::odásuk e llenőrzése, 

b./ a gyógyszertári gyógyszerkészitő munka szervezése, 

ellenőrzése, 

c./ gyógyszerellenőrzés szervezése, 

d./ a gyógyszerészhallgatók és jelöltek, asszisztensjelöl

tek oktatásának, gyógyszerészek, asszisztensek tovább

képzésének szervezése, irányi tás a, 

e.j a gyógyszertári ügyviteli feladatok szervezése, 

f./ a gyógyszerismertető, tájékoztató és fe.lvilágositó 

munka megszervezése és végzése a kórházon belül, 

g./ a kórház tudományos munkájába való bekapcsolódás. 

a./ Az~lőirt_ és igér!_lelt_gx~~~k ~~!ctár~!!... .. t~:l:ása, 

után;eótlás~ és _§~sz tá .!.;y ok gyógy~:!!.~!.e llá tás a felada

tainak megszervezését részben már a 4/A jelzésü feje

zetben ismertettem • 

.Az osztályok rendszeres ellátásán kivül az ott lévő 

gyógyszerkészletek ellenőrzésére is feltétlenül szük-

ség van a célszerü eltartás, a készletek megfelelő 

i ::i 
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A kórházi. főgyógyszerész, mint önálló osztályvezető suly

ponti feladatait és ebből eredő fele.lősségét, megközeli

tően az alábbiak szeri.nt határozhatjuk meg: 

a./ az előirt és igényelt gyógyszerek raktáron tartása, 

utánpótlása, az osztályok gyógyszerrel való ellátása, 

gyógyszergazdálkodásuk ellenőrzése, 

b./ a gyógyszertári gyógyszerkészitő munka szervezése, 

ellenőrzése, 

c./ gyógyszerellenőrzés szervezése, 

d.; a gyógyszerészhallgatók és jelöltek, assz1.sztens jelöl-

tek oktatásának, gyógyszerészek, asszisztensek tovább-

képzésének szervezése, irányi tás a, 

e./ a gyógyszertári. ügyvlteli feladatok szervezése, 

f./ a gyógyszerismertető, tájékoztató és felvilágosító 

munka megszervezése és végzése a kórházon belül, 

g./ a kórház tudományos munkájába való bekapcsolódás. 

a./ ~_::lől!.:~:_ és igé~elt ___ gx~§.~~rek ra!ctár2.!!_ __ t~E..tása, 

~:e_ótlása és .. ...§:~sztályok_~óg;z§.~~el_!átása felada

tainak megszervezését részben már a 4/A jelzésü feje

zetben ismertettem. 

Az osztályok rendszeres ellátásán kivül az ott lévő 

gyógyszerkészletek ellenőrzésére is feltétlenül szük-

ség van a célszerü eltartás, a készletek megfelelő 

·-.~ 
i 
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kiképzése, a lejáratok és ki vonások figyelemrnel kis éré

se, az inkur:renciák és a selejtképződés elke:rülése ér-· 

d ekében .. 

A főgyógyszerész, vagy megbizott gyógyszerésze :rend-

szeresen, legalább fé:lévenként végezzen az osztályokon 

gyógyszerellenőrzést a főorvos, vagy a gyógyszerfelelős 

orvos jelenlétében. Észrevételeit szóban, vagy irásban 

közölje az osztályvezető főorvossa1, vagy szükség ese

tén a kórház igazgatójával is. 

Á hazai kórházak osztályain végzett gyógyszerellenőrzé

sek :rendsze:rességét a ~..!E.!, .. Q~~ mutatom be. 

Á graftkon tanusága szeri.nt az osztályok gyógysze:rellenőr

zését a főgyógyszerészek 80 %-a félévenként végzi. Ta

pasztal ata.im azt b l ZOl'.;)' it ják, hogy ha az osz tá ly ok ellen

őrzése negyedévenként történne, ez a főgyógyszer ész és 

az osztályok kapcsolatát, az osztályok gyógyszergazdál

kodásl munkáját nagymértékben javitaná. 

b./ ~intézeti gyóg;yszertár .. JQ;~;zs~~rk~~;ttő munká;já[lak 

szervezését a 4/B pont alatt tárgyaltam, ismétlésekbe ---
nem kivánok bocsátkozni .. 

c./ A g;yó~sz.~~enőrzés megszervezéséről a 4/C fejezet

ben irtam. A főgyógyszerész egyik legfontosabb és .leg

felelősségteljesebb feladata a gyógyszerellenőrzési 

munka rendszeres végzésének biztosHása, mive.l a gyógy

szerkészités bi.ztonságának és elői:rt minőségének leg-

főbb feltételét képezi ez a gyógyszertári szaktevékeny-

ség. 

·C'ii 
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d./ A gyógysze:részhallgatók 2 .~ós;yszer,éssi_elöl te h ass zis!t: 

teruqelöl~ek oktatáaának, valamint a gyógyszerésze!f és 

gy ó ws ze r tár !.~~sz te !2§. ek -~vá2_!?.!fé.Ezéséne k ~.me gil!!.~!:: 

vezése állandó fe ladatot jelent. 

A gyógyszertáron belüli. oktatási és továbbképzési köte

lességén kivül a főgyógyszerész legyen aktiv részese a 

gyógyszertáron k:l.vüli. kórházi, vagy még szélesebb körre 

kiterjedő hasonló tevékenységnek. 

A főgyógyszerészek, de a gyógyszertár beosztott gyógy

szerészei. is bekapcsolódhatnak a gyógyszerismertető há

lózat munkájába, résztvevői. lehetnek a kórházi egészség

ügyi szakiskolá.k előadói gárdájának éppugy, mint a pol

gár-i védelmi előadások t13.rtásának. 

A Gyógyszer-észeti. 1'á:rsaság, a TIT, vagy a Vöröskereszt 

kebelében tartott előadásokkal is komoly szelgálatot 

tehetnek az intézeti gyógyszerészek a szakmai továbbkép

zésnek és az általános egészségügyi ismeretterjesztés

nek. Felmérés t végeztem az OGYI seg:I.tségével az ország 

intézeti. gyógyszertáraiban a főgyógyszerészek, gyógy

szerészek által végzett oktató, előadói. tevékenységre 

nézve. Felmérésern szerint 51 kórház főgyógyszerésze kö

zül .14 végez oktatói feladatot, a főgyógyszerészek 27 %-a. 

A különböző oktató-előadói tevékenység megoszlását a 

3. sz • .J2:,afik~ szemlé.ltetio 

e.; A gyóeyszertári _ügyvitel szervezése, irán;x:itása és el

lenőrzése szintén fontos feladat, amive.l azonban e 

helyen nem ki.vánok foglalkozni., mivel az kü.lön nagy 

i l 



----~-""'! 

- 185 -

&.SZ GRAFIKON 

ll J l / ,. " 

FOGYOGYSZERESZEKOKTATASI TEVEKENYSEGE 
--1966-

2% 

/ ' 
NEM VEGEZ OKTATAST 72% 



- 186 -

témát képez önmagában is. Ezzel kapcsolatban azonban 

feltét.ienül szükségesnek tartom klhangsu.lyozni. a jó 

és célszerű győ.gl.!'!~rtár~j;ati~El:ika fontosságát. 

Az ésszerü gyógyszertári statisztika irányt mutat a 

főgyógysze résznek a tervezéshez, segitséget nyujt a 

gyógyszertári munka szervezéséhez, a gyógyszerkészi

tés és az intézeti gyógyszerellátás ellenőrzéséhez. 

Ezenbelül egy rövldebb, vagy hosszabb időszak statisz-

tikai. adatainak szemléltetését nagyban előeegiti a 

grafikonnal való ábrázolás, s igy az i.ntézeti gyógy-

ezertárban ezt a módszert is ajánl.atos alkalmazni. 

f ./ Az J:E::téze ti _főgxie;_;z~zerész .!li<~g __ !_pnt:?.e. ... é~~ll~L~.l

legü _k.ötelesf!.~§. __ í'eJ:Y.:'L}~~i tó, f>;yógysz~:l§!~~:tő 

~<:ná~dÓJ!§.?l~~lat megs~~~~zése. Abból kell kiin

dulni, hogy a kórházon belül a gyógyszerész az a szak

ember, aki a legjobban ismeri a gyógyszerek kémi.ai, 

fi.zikai, technológi.aí., farmakológiai vonatkozásait, s 

igy az ő mindennapi. feladata a gyógyszerekkel kapcsola-· 

tos felvilágosító, tájékoztató tevékenység végzése. 

A kórhé"ízi gyógyszerész felvilágo sJ. tó, tanácsadó munká·-

ja, jellege szer1.nt kétféle lehet: passziv és aktiv. 

~::!_ziv felvilágosító tevékenység esetében az orvos a 

k - ' " k " f 'l ezaemenyezo, a meg ,ere so e .• 

Aktiv felvilágositó tevéken;;-ségnél a gyógyszerész a 

kezdeményező, az iniciativ partner, aki. tudatosan és 

:rendszeresen ad :inform6cJ.ót. 
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Bá:rrni.lyen jellegli legyen is az intézeti. fe lvilágosi.tó, 

gyógyszen.sme:rtető ténykedés, első és legfontosabb alap-

elv, hogy tudomány~~an mega1~~2.t"E legyen. 

A tudományos megalapozottség első fel tétele vi.szont az, 

hogy a kó:rhá.zi. gyógyszer ész e 1m éle ti felkészültsége - kü

lönösképpen farmakológi.ai, farmakodi.namiai és kémiai isme

rete - megfelelő legyen, mert csak i.gy tud megfelelő tudo

mányos partnere és szaktanácsadója Lenni az orvosnak. A 

' ' t "' .o • 'L'. ·"'d ' ' ·1 ' k ' ' k gyogyszergyar as .LeJ. o ese es ezze .. a gyogyszere. szamana 

állandó növekedése, a kiUföld:l.. gyógyszer ek gyakori alkalma-

zása, a védett nevek szaporodása, stb. megköveteli.k, hogy 

a gyógyszerész legyen a kórház elsőszámu tanácsadója és 

gyógyszerszakértője e téren. 

Az elméleti. felkészül ts ég mel.lett igen fontos, hogy a gyógy-

szertárnak saját szakkönyvtá:ra, tehát szakirodalmi és fo-

lyói:ratgyüjteméeye legyen. A cé1szerüen megválasztott szak·

köeyvek és folyó1.ratok megfelelő nyilvántartása, ki;jelölé

se és katalogizálása megkönnyi.ti. egy-egy cikk, uj gyágy

szerre vonatkozó hatástan1, kémiai, stb. köztemény vissza

keresés ét. 

Az uj gyógyszerek megjelenésével együtt hadásra keriilŐ 

prospektusok, külöllfél.e gyógyszerismertető kiadványok 

nyi.lvántartása hatástaJli, vagy kém1ai. összetétel szempont-

jából történő felkartonozása igen célszerü és hasznos, mert 

az orvosok érdeklődése esetén a szükséges anyag azon.t1al a 

gyógyszerész rendelkezésére áll. 
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Ha az orvosok tudják és megszokták, hogy a gyógyszertárnak 

megfelelő szakirodalma van és a gyógyszerész a gyógysze:rek-

kel kapcsolatban kellő szakértelemmel állandóan rendelkezé-

sükre áll, sz i.vesen és rendszere sen fognak a gyógyszertár-

hoz, Uletve a kórházi gyógyszerészekhez fordulni felvilá-

gosttásért, tanácsért, sőt személyes látogatásaik is gya-

koribbá válnak. Helyes, ha a főgyógyszerész irodéjában az 

orvosok rendelkezésére tudják bocsátani i..lyenkor az érdek-

lődött szakirodalmat. 

Az orvosokkal való napi érintkezés leggyakoribb módja te

hát a passziv jellegü személyes találkozás, felkeresés, 

vagy a telefonon történő megbeszélés, orvos1. érdeklődés. 

Az aktiv ,jellegü érHJtkezésre és az ebből eredő gyógyszer

ismertető tevékenységre a főgyógyszerész osztályokon tör

ténő rendszeres látogatása és gyógyszerellenőrző rnunkája 

sol'á.n nyilik rnód. 

A közvetlen érintkezés a gyógyszere1látés1., helyettesité-

si, a hatástani kérdésekre és az összetételre vonatkozóan, 

nagy segi.tséget nyujt az orvos szá.mára, végső fokon a be-

tege11átás javát szolgálja. 

A felvi.lágosltó, gyógyszerismertető munka a gyógcrszerész 

" ". ' /") .l ". 'l b. . 1 4 ,.., ,. szamara 1s nagy roncossagga_ .1r, m1ve~. ez a ceveKen3rseg 

jelentős mértékben növe.li. a gyógyszerész tudományos te-

kintélyét, szakmal megbecsülését. A fejlődő hazai példák 

mallett elsősorban az USA kó:rháza1ra lehet hivatkozni, 
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ahol a kórházi gyógyszerészek komoly szakmai. tekintélyét 

elsősorban a rendszeres gyógyszer-ismertető és tájékozta~ 

tó /információs/ szo.lgálat alapozta meg /15/. 

A tájékoztatás bevált, de még nem általánositott for-mája 

az orvosi munkaé:rtekezleteken /főorvosi és beosztott orvo

si/ történő gyógyszerismertető előadások tartása. A mis

kolci nagy kórházakban kialakul t rendszer szerint a kórhá

zi főgyógyszerészek a főorvosi. értekezletek keretében, a 

beosztott gyógyszerészek pedig a segédo.rvosi értekezlete

ken adnak rendszer-esen tájékoztatást az uj gyógyszerekről, 

a gyógyszerellátási és gyógyszer-rendel és i kérdésekről.. 

Kisérletet folytatunk az i.rásos tájékoztatás mód

szerének bevezetésére is. Kii.lönösképpen fontos ez a ki.il

földi gyógyszerek esetében, mivel azt kellett tapasztal

nunk, hogy az i.ndikációkat, használati utasítást tartalma

zó leirá.s csak i.gen ritkán található a gyógyszer-ek mellett. 

Az ir-ásos kórházi körértesi.tőben egyuttal felhivja a gyógy

szertár az osztályok figyelmét az elfekvő gyógyszerek fo

kozottabb felhasználására, a gyógyszerkivonások érvényesi

tésére és a lejáratos gyógyszer-ek figyelemmel kisérésére. 

A hazai intézetekben folyó tájékoztató és gyógyszeri.smer

tető tevékenységet regi.sztrá1ja a 4. sz. graflkon. 

Amint ebből kitünik, ez a tevékenység jelenleg inkább pasz

sziv je.llegü, tehát az or-vosok részéről kezdeményezett, mi.

vel az esetenkénti személyes érdeklődésre és a telefonhivás

ra tör-ténő i.nformáció adás sokkal elte:r jedtebb módszer, mint 
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a gyógyszerészek által kezdeményezett körirat, körle

vél, ilietve előadás. 

g./ Az intézeti syógys~rtárnak a kó:rhé.zi tudományos mun

kából is ki kell.vennL..:z:észét.!. Ez a tudományos tevékeny

ség sokféle és igen sokrétü lehet, a gyógyszerészek fel

készültségétől, ambiciójától és az orvosokkal való kap

csolatuk i.ntenzi.tásátó l függően. 

Önálló, vagy társult tudományos munkát végezhet a gyógy-

szartáro 

Önálló megfi .. gye.léseket, kisérleteket végez a gyógyszer

tár aklwr, ha az ki.zárólag saját maguk által kezdeménye

zett és a gyógyszertáron be l ül l. tevékenységen alapul. 

A társult tudományos munka alatt valamelyi.k diagnoszti

kai, vagy therápiás osztállyal egyiitt végzett kutatást 

értjük. A gyógyszertárnak elsősorban a galenusi készit

mények területén nyilik alkalma önálló kisé:r.letek, ku

tatások végz és ére • dolgozatok, szakcikkek :t:rására. 

A hl.vatalos galenikumok és az osztályok á.ltal :rendelt 

magisztrális gyógysze:rek esetében a kisérletek és meg

figyelések a legelőnyösebb előálHtási, technológiai mód-

szerek kidolgozására, egységesítésére irányuljanak. 

Hálás téma a galenikumok, magisztrális készitmények sta

bili.tásának tudományos megfigyelése, avagy stabili.tásuk 

növelését célzó kisérletek végzése. 

A hivatalos galenikumok és a Fo-No e lő iratok tökéletes i.-

..... ~~ft 
:'! 
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t ' ~ 'b"bn ·~ +"" '~ '"• k ese, t..Ova 1 IEJLeszvese eraeKelJen l.s érdekes sorozatvizs-

gálatokat lehet beállitani. 

De az i.ntézeti gyógysze:rtáx:nak lehetősége van arra i.s, 

hogy akár saját kezdeményezése és kizárólag gyógyszertá-

ron belüli kutat&sok alapján, akár egyes osztályokkal 

karöltve közös munka keretében uj gyógyszerösszetéte.'l.ek, 

gyógyszerformák előállitása érdekében végezzen szükebb 

területen, vagy akár széleskörü kisérleteket is, 

Magisz tr á lis munkával ö ss ze függő megfigye lé se ket, v ag3r ki-

sérieteket lehet végezni akkor, ami.kor a kórház osztályai 

speciális igényekkel lépnek fei. A kórházi. gyógyszerész 

i.lyen esetben nemcsak technológJ..ai, hanem kémiai és ha-

tá.stani szempontból i.s elbuálója a kivánt gyógyszernek 

és egyben tanácskozó munkatá.r'sa az orvosnak. 

A belföldi és külföldi szaknodalom rendszeres fi.gye-

lése módot nyujt arra, hogy egyes közleményekben megje-

lent uj technológ1.a1. megoldásokat, uj gyógyszerösszeté-

teleket, kombJ..nációkat vezessen be, uj alapanyagok, se--

gédanyagok alkalmazását p:róbá.lja lu a gyógyszertár, az 

érdekelt osztálsokkal történő előzetes megbeszélés és 

meg;állspodás alapján. Értékes eredmények, uj gyógyszerek 

születhetnek ily módon a kórházi gyógyszertárban, mivel 

a klinikai kutatókon luvü1 ma már a farmakológus, a kéml.-

kus, az orvos és a gyógyszerész közremüködésére is szük-

ség van a korsze:r·ü gyógyszel"'fo:r-m.ák és uj gyógyszerek elő-

állitásához és bevezetéséhez. 
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A tabletták, drageek, capsulák, kupok, kenőcsök, 

steril oldatok és szemcseppek fontossága különösen meg

nőtt az utóbbi években, mivel az izolált hatóanyagok kor

sze:rü alapanyagokat és technológlát követelnek meg ugy az 

orális, pa:renterális, mint a rectáli,s alkalmazásnálo Ez a 

legnagyob b terüle t, ahol az intéz e ti gyógysze:r ész ek szak

értelme, esetleges kutató készsége és ambició j a érvényesül-

het. 

A gyógyszertál'l munka lényeges és felelősségteljes 

részét képezi a gyógyszervizsgáló, ellenőrző tevékenység. 

A tudományos megfigyelésekre és kisérleti munkára ez a te

rület is alkalmas, rendelkezésr·e áll. 

A gyógyszerkönyvi vizsgálati módszerek továbbfejlesztése, 

az uj ható- és alapanyagok, összetett készi,tmények azonos

sági,, tisztasági és mennyiségi vi,zsgálatának a továbbfej

lesztése, uj módsze:rek kidolgozása képezheti a kisérletek 

tá:rgyát az i,ntézeti gyógysze:rtárban. 

Az osztályokkal való együttműködés keretében so:r 

kerülhet pl. egyes gyógyszerek adagolásának tanulmányozá

sára, adat-feldolgozására, vagy például a különböző ko:rcso

portba tartozó betegek meghatározott gyógyszerekkel szembe

ni toleranci,ájának megfigyelésé:re. A kó:rházi gyógysze:rész

nek lehetősége van arra, hogy résztvegyen ezekben a :rendki

vüli,é:rdekes és értékes vizsgálatokban, tevékeny, tudomá

nyos munkatársa legyen az orvosnak. 
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A kórház gyógyszerészei vegyenek részt az intézet minden 

tudornányes rendezvényén, kapcsolódjanak be egy-egy elő

adással, referátummal a megfelelő tárgyleörü tudományos 

értekezleteken, konferenciákon. Önélló, vagy társult szak

köz.lemények i.rásával nemcsak személyes teki.ntélyüket nö

velhetik, hanem intézetük tudományos hirnevét öregbithe

tik. 

Összefoglalva: 

A következő évtizedekben az átlagos életkor k:i.toló

dása és a lakosság egészségügyi ellátási igényeinek sza

kadatlan növekedése következtében természetszerüteg nőni 

fog a fekvőbeteg intézetek igénybevétele és azonbelül az 

intézeti gyógyszertárak munkája is. 

Az intézeti főgyógyszerész fŐ feladatát a jövőre nézve, 

- a gyógyszertári-osztály munkájának fokozott szervezése 

és irányitása.!. 

- a gyógyszertár fe .i lesztése /bővitése, korszerüs1tése, 

a gyógyszertán tevékenység kiterjesztése/, 

- a gyógyszertári tevékenység koordinálása a kó:r-házak 

therápiás osztályaival, képezi. előrelá.thatólag. 

Az intézeti főgyógyszerészeknek fokozniuk kell tehát isme

reteiket és jártasságukat az :trányi.tás, a szakmai, vala·· 

mint az ügyviteli és gazdaságl feladatok maradéktalan el

látása érdekében, müködésüket ml.ndenkor összeegyeztetve 

az intézeti általános érdekekkel és gazdasági lehetőségek-· 

kel. 
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6 .; Lii. y é g y s z e :r 

t á :r~--~s s z i s 
ztensek feladatai. , ___ 0-~--.. --·-~---.. ---~---~-

Az intézeti gyógyszertári munka részfeladatait az alábbi. fő 
csoportokra oszthatjuk: 

1./ gyógyszer-beszerzés, készletezés, 

2./ gyógyszervizsgálat, gyógyszer-e llenőrzés, 
3./ impleálás, feltöltés, 

4./ gyógysze.:rkészités, nem steri.l, 

5./ gyógyszer-kész i tés, steri.l és aszeptikus, 

6./ kicsomagolás, 

7o/ gyógysze:rki.adás, 

8./ gyógyszerisme:rtetés, tájékoztatás, 

9./ osztályok gyógyszerkészletelnek ellenőrzése, 
loo/ oktatás, továbbképzés, 

lL/ a kórház tudományos munkájában való :részvétel, 

12./ adminisztrác.i.ós munká.latok, 

1:3./ üzemeltetés, belső munkasze:rvezés, 

14./ takarítás, mosogatás. 

Ha a fenti munkacsoportokat tovább elemezzük és munkafolya

matokl:•a osztjuk fel, méd ny.ilik arra, hogy munkakörönként 

meghatározható legyen - korábbi kisérlethez hasonlóan - /34/, 

hogy az egyes :feladatokat- megfelelő munkaszervezés me.llett

gyógysze:rész,szakképzett, vagy szakképzetlen asszisztens vé-
8 t 'b'' "gezze-eo ~~· a lazauo 
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1./ 9cYÓQTsZe!'!:Jeszerzés, ké§!.: 

~ezés: 

Készletfelvétel + 
Defektus felvezetése + + 
Gyógyszerrendelés /ütemes ' es 
stati.m/ + + 
Minden egyéb anyag, /csomagoló, 
üveg, takaritószer, stb./üte-
rnes és statim rendelése + + 
Beérkező gyógyszerek menny.átv. + 
Egyéb anyagok menny.átvétele + + 
Alapanyagok szurópróbaszerü 
sulyellenőrzése + 
Edényzet tár asulyá nak ellenőrz. + 
Visszáru előkészítése + + 
Göngyöleg összekészitése + 
Viss.záruk jegyzékbe foglalása + + 
Göngyöleg jegyzékbe foglalása + . 
Gyógyszere k e.lraktározá.sa + + 
Egyéb anyagok elraktározása + + 
Gyógyszerkész le tek rendezése, 
kezelése + + 
Lejáratos és évente ellenőrzen-
dó készitm. nyilvántartása + + 
Selejt és inkurrens gyógysze-
r ek elbirálása ' leválaszt. + es + 
OKI kivonások végrehajtása + 
OMl\íi vi.zsg. számok ellenőrzése + 

EKKSI 210, 
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Munkacsc.portok és 

munkafolyamötok 

2./ Gyógyszervizsgálat: 

l 

Beérk~anyagok azonoss&gi és 
tá_jékoztató gyorsvizsgálata + 
Alapanyagok és tk.kész:ttmények· 
organolept. ellenőrzése + 
Közbeeső és végtermék azonosi-
tás, tartalmi vi.zsgálat + 
Reagensek kezelése, ellenőrzé
se, készitése 
Vizsgáló eszközök és reagens 
szekrény karbantartása, tisz
ti.tása 
Müszerek e11enőrzése,karban
t artása 
Magi.sztr .gyógyszerek készi.té
sének belső ellenőrzése 
Laborálások ellenőrzése 

+ 

+ 

+ 
+ 

Ki.szerelések, cimkézések, szign. 
e llenőrzése + 
Steril inj.infuziók organo.lept~ 
ellenőrzése /szálvizsgá.lat/ + 
Steril inj., infuziók sterHi.tá-
s i vizsgálatra való küldése + 
Steri..l inj., infuziók pyrogen 
vizsgálatra való küldése + 

3./ Im:eleálás, feltöltés: 

Alapanyagok, galenikumok impl. 
Tk. készi.tmények feltöltése 
Kötszerek.gyógy.s.eszk.feltöl
tése 

EKKSI 21.0" 
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Munk~1.cscpor-Lok 0s 

rn unk a í ol y am ct tok 

lnf.sze:relék, üvegáru fel tölt. 

Papi:rá:ru,dugó,cimke;doboz, 
szi.gnatu:ra,stb. feltöltés 

4./ Qxógysze~~sz1!4§ 2.~ 
ste:r il: 

Munkahely :rendezése 
Mé:rlegek beállitása,ellen6rzése 
JVIunkaeszközök e lőkészi tése, 
karbanta:rtása 
Mag.'tszt:rális gyógyszerkészités
hez anyagok előkészitésa . 
Gyógyszerek összemérésa :rp.hez 
G;v.ógysze:rkészitésben való :rész
vétel, asszisztálás /forralás, 
olvasztás, hütés, szá:rité.s, 
szitálás,po:ritás, keverés, ke
nőcs, kup, glob.,pilula készi
tésej 
Osztott és osztatlan po:rok ke
ve:rése, szitálása 
Osztott po:rok elosztása, kap
szulázása 
Teák, teakeverékek szitálása, 
keverésa 
Szü:rés 
Granulálás, tablettázás 
Labo:ráláshoz az eszközök előké
szitésa 
Laboráláshoz az anyagok össze-· 
hordása 

EKKS! 210 

l " ~. 
~ 
u,' 
;i 
o 

" <( 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

c 

~ 
b 
' " 
.§ 
<( 

!'1,_..---

o 
S1 " ·o o » tli 
Dll Q 
W-o 

+ 



·- 199 -

T 
N ! ;.)~ c 
w ifi.::; w ~ \.! o rj J: 
c t .8 § t b o 

Munkac sc po r tok N N <!J...., "( N 
E":'S ,, 

tii lll-;:"' !JI o 
munkafoJ y a mct tok G >-' ~· ;r, N .Q :-< 

'Gf 5íl t::: ·Q) o 
o ~2~ 

w 

~ 
>-· Cfi 

' 
w 

~~ 0 lJ ·.~ ru <( 

r,aboráláshoz a gyó gys ze re k ös z, 
szemérése + 
Laborálásban való részvétel, 
assziszt. + 
Desztillált viz kész i tése + 
Demtner. viz készi.tése + 
Az elkészitett gyógyszer ek 
szignálása + 
.Az elkészi.te tt gyógyszerek le·-
kötése, csomagolása + 

5./ G;zó~;zs ze r készit é~_,_ st er 11 
, 

aszeptikus,:. ~ 

Inj. és inf. üvegek, sze relé-
kek öblitése + 
Inj. ' inf. üvegek, szerelé-es 
kek száritása, vagy sterilezésE + 
Steril 

, 
aszept.gyógyszerké-es 

szitéshez az eszközök előké- . szitése + 
Steril 

, 
aszept. gyógyszerké-es 

szltéshez az anyagok előkészi-
tése + 
Steril és aszept.gyógyszerek 
összemérése, oldása + 
Ster;l és asz~pt~gyó&yszerké-
szitesben valo reszvetel, asz-
szisztálás/szürés,keverés, le·-
t ö l t és, ol v asztás ,homogenizálás, 
amp.,üvegek, tégelyek lezárása/ + 
Steril és aszept.gyógyszerké-, 
szités után az eszközök,gépek 
karbantartása, tisztitása + + 

EKKSI 210. 
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Munk<:tC sc por i ok és 

rn unk a fol y am ö tok 

Steril és aszept~hely1ség de
zinficiálása, uv. besugárzása 

l 
N 

"' '2 
o 
N 

"' "' CJ} 
o 
6' 

Autokláv előkészi.tése 
Autoklávozás /fe.lfütés,légtele
nités,steri.lezés, gőztelenités, 
lehütés/ + 
Autokláv müszereinek ellenőr-
zése, müködésének ellenőrzése + 
Autokláv karbantartása, tisz
titása 

6./ ~~e:r: . .e lé~.L--~·~g:al!;~~l 
Laborált készitmények, Fo-No, 
vagy kórházi szabványkészitmé
nyek letöltése, csomagolása, 
sz ignáláss 
Alapanyagok, drogok, tk.készitm 
e lőre csomagolása 

Tubusok le töltése, lezárása, 
eimkézésa 

7./ Gyógyszerkiadás: 

Rendelőkönyvek, igénylőlapok 
átvétele + 
A rendeivényak elbil:'álása + 
A rendelvények,igénylőlapok k:l..-

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

árazása + 
Osztályokról hozott üvegek, té-
gelyek, stb. átvétele + 
E.lkészitett alapanyagok,magiszt ·• 
gyógyszerek gyógyszerkiadóha 
való elhelyezése, osztályonként + 
Elkész:itett alapanyagok,magiszt 
rális gyógyszerek organolept. 
egyeztetése, kiadása az 

EKKSI 210. 
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fvlunkacsüportok és 

rnunk a fol y am a tok 

oszt. megbizottaknak 
Tk. készitmények összeszedése 
Tk. készitmények egyeztetése, 
kiadása 
Kötszerek,gyógy.s.eszk.össze
szedése 
Kötszer· ek,gyógy. s.eszk.kiadása 
Soronkivüli oszt.rendelések 

l 
N 
ill 
G! 

" o 
N 
;; 

?D o 

6 

+ 

+ 

felvétele + 
elkészitése 

kiadása 

8./ Felvil~~tás, gyógys~ 
tá,jékoztat~~l. 

A kórház orvosainak fel.világo
si.tása, tájékoztatása a gyógy
szerellátással, uj gyógyszerek-

+ 
+ 

kel kapcsolatban ·· + 
Orvosoknak tájékoztatás adás 
személyesen, telefonon,irásban, 
gyógyszer ek össze t éte le ,ha tás-
tana szempontjából + 
Gyógyszerrendelésekkel kapcso
latos tájékoztatás, megbeszélés 
adagolások,inkomp. szempontból + 

9./ Osztályok gyógyszerkészle-

~flek~1_~nőrzése: 

Az osztályok gyógyszerkészlete
inek rendszeres, félévenkénti 
ellenőrzése /készletek felméré
se, eltartás, lejárat, kivonás, 
se.lejtkivonás, szempontjából/ + 

EKKSI 210. 
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l 
Munk~cscport.ok e>s 

munk a fol y am ö. tok 

Az osztályok ellenőrzésével 
kapcsolatos jkv., vagy jelenté 
e lkészi tése + 

10./ ~tás, _:!;_~ábbképzés: 

Uj gyógyszerész munkatárs be-
vezetése, oktatása + 
Egyetemi hallgatók és gyógysz. 
jelöltek oktatása + 
Asszisz t. jelölt elm. oktatása 
Assziszt.jelölt gyakorl.okt. 

+ 

Assz:l..sztensek továbbképzése + 

Balesetvédelmi oktatás + 
Tlizrendészeti oktatás + 
Polg.védelmi oktatás + 

Szaklapok olvasása,referálás 
Körlevelek átolvasása 
Gyógyszertáron belüli szakmai 
tájékoztatás /gyógyszerismer
tet és, uj technológiai eljárás 
ismertetése,referálás/ 
Gyógyszerészek továbbképzésre 
való beosztása 

ll./ Kórház tudományos munkájá-
ban való részvétel: 

+ 
+ 

főgy. 

Kórh.könyvtárral való eg~>iitt
mliködés, szakkönyvek, folyóira
tok beszerzése Ugyében + 
Szakkönyvek olvasása, referálás + 
Önálló,vagy társszerzővel egylit 
kisérleti munka végzése + 

EKKSI 2:10. 
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Referátum, Vae1 önálló közle-
méxq mer;i:rása szaklapok részé-
re + 

"· Kérházi tudomáuyos üléseken 
valé részvétel, elöadás tartása + 
M.G;vegsz.Tá.t'sasá(:; mec.rei szer-
vezet nek el6adásain való rész-
vétel + 
Előadás t~rtása a megrei szer-
vezet tud~iilésein, vafi)if a 
C1ÓCfsz.továbbképzés keretében + 

12./ .Adminisztrációs mnmkálatok 

Vizsgálati napló vezetése + 
Laboratóriumi mnnkakörqv vez. + 
Steril munkaköU7V vezetése + 
MéregköU7V vezetése + 
Kábitóezer kartonok vezetése, 
mesrendelés végzése + 
G;réG;vszerkivonások végrehajtá-
sa, ellenőrzése + + 
Lejáratos készitmények nyilván-
tartása + 
G;yégrszerkörqv, Fo-No , ;joga za-
bál;yok javitása . + 
Taksakönyvek javitása + 
Szakkönyvtár, folyóiratok keze-
lés e + 
Körtelefon nyilvántartás + 
Közlön;yök, körlevelek nyilván-
tartása, kezelése + 
G;yóc.rszer-igén;ylólapok kiárazás1 + + 

EKKSI 210, 
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l 
Munkacsc;pori.ok ~s 

rnunk afolyamatok 

Havi elszámolások revideálása, 
egyeztetése a könyveléasel + 
Leltár-könyvek, kartonok kiára
zása, kezelése 
Fogyó-és álloeszközök nyilvánt~ 
Személyzeti nyi.lvántartás 
Szabadság-kartonok vezetése 
Köpeny mosatás, csere 
Csomagolóanyag nyilvántartás 
Kézbesi:tőkönyv kezelése 
Káreseti jkv. felvétele 

Ebéd elszámolás, szaksz.tag
dijak, fi.zetés adminisztrálása 
Levelezés, statisztika vezetése + 

13./ Üzemeltetés, _munkasze:rve

~és: 

Gyógyszertári helyiségek, be
rendezések, gépek, eszközök 
javitásának megrendelése + 

+ 

A munkálatok e.llenőrzése,átv. + 

Müszerek, eszközök ellenőrzése, 
hite.lesittetése /mérlegek,auto~ 
klávok stb. ,deszt.készülékek 
vizkőteleni'tése, demin.készl, 
regenárálása/ + + 
Munkaerő beosztás, irányitás + 
Napi, heti. munkaprogramra vo
natkozó meg be azélés, utas i tá-
sok. + 
Belső ellenőrzés megsze:rve zé se + 

EKKS! 210 
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Munka.csc-;portok es 

munkafolyamatok 

Anyagok igénylése, biztositása 
l nyomtatványok, ViC-papi:r ,mosó
s z er ek, stb./ 
Gyógyszertári növényzet ápolás 
Gyó~vszertár belső átrendezése 

~o 

14./ Takaritás 1 mosogatást 

Tiszt1tószerek kezelése,kiadá
sa 
Táraruhák cseréje 
Erőshatásu szerek szekrényének 
takar1tása 
A helyiségek és tartozékaik 
t akaritása 
Butorzat, állványedényzet, esz 
közök takaritása, tisztitása 
Takari tóeszközök kezelése 
Törülközők cseréje 
ttkészlet mcsása 
Vi.sszáru és göngyöleg csomago
lása 
Gyógyszeresládák szá1li tás a és 
felbontása 
Uvegek, tégelyek fertőtlenitése, 
mosása, öblitése, száritása. 
Pincéből, robbanóraktár ból, vag;;; 
oda anyagok száll i tá. sa 
Küldöncszolgálat /statim,posta 
kórhézi osztályokra,igazg. -hoz/ 

EKKSI 210. 
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A 8. sz_. táblázat elemzéséből ki tünik, hogy a gyógy···· 

szerésznek sokkal kevesebb müveletet kell végeznie, mí..nt 

smennyit á.ltalá ban magára vállal. Az assz is z t ens i munka-

erő fokozottabb és célszerübb felhasználásával több időt 

és energ:Lát fordithatna a gyógyszerész az oszthatatlan fela

datok végzésére, pl. gyógyszerv:Lzsgá.l.atokra, gyógyszerké

szitésre, revizióra, belső ellenőrzésre, felvilágositó mun

kára, osztályok ellenőrzésére, oktatásra, továbbképzésre, 

t ' t 'k " .r , , udomanyos ·ev e enyseg vegzesere, az ügyvi.tel irányitására, 

a gyógyszertári munkasze:rvezéssel való fog:laLkozásra. 

Az intézeti gyógyszertár munkájának helyes di.ff"erenciálá-

sa kölcsönhatásban áll a munkasze:rvezéssel, s egyuttal a 

gyógyszertá.ri. szakmai munka szinvonalának egyik feltételét 

képezi. 
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Ha a gyógyszertár helyzetét vizsgáljuk a kórházi komple:1.'Ulll-

ban, a fejlődés tendenci.á.ját nézve feltétlenül azt kell mon

danunk, hogy a gyógysze:rtá:r önálló osztálynak tekinthető, 

vagy azzá fejlődik a köze.l;jövőben. Bá:r erre nézve országos 

jogszabály még nincs, addi.g ~s minden kórházban önállóan ki 

lehet alakltani a gyógyszertár osztá.ly-je.llegét és hatáskö-

r ét. 

A kórházl. gyógyszertár önálló osztá lyje1legét .igazolja: 

- a gyógyszerészek orvosokkal azonos és egyenrangu 

jogi helyzete, 

- a gyógyszerész felelőssége, 

' l ' t# t 'l ' f t ' -a gyogyszer{eszl o evewnyseg ·on ossaga, 

- a gyógyszerész és a gyógyszertár munkája, mely éppen 

olyan szerves része a betegellátásnak, m.i.nt az or-

vosi diagnosztikai és therápiás ténykedés, 

- a gyógyszertá:rban folyó képzés és továbbképzés /épp-

ugy, mi.nt az osztályokon/, 

a gyógyszertári tudományos munka végzése. 

A gyógyszertár vezetőjének jogköre azonos az osztályos fő-

orvosokéval és igy közvet.lenül a kórház orvos-igazgatójának 

van alá:reD.delve, annak felelős. A főgyógyszerész tehát osz

tályvezetőnek tekintendő. 
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Az inté ze ti gyógyszerész felelőssége az orvoséval azonos, 

személyes felelősség, amely kiterjed a gyógyszertárban ké-· 

szült mindennemü magisztrál~s készitményre, a törzskönyve

zett készi tményekre a vonatkozó jogszabályok mértékéig, a 

gyógyszerek szakszerü raktá:rozására, utánpótlására, a kó:r

házi osztályok zavartalan gyógyszere llátására, valamint a 

gyógyszerellátással, a gyógyszerekkel kapcsolatos tanács

adói feladatok végzésére. 

A gyógyszerkincs terjedelme olyan sok és komoly tudo

mányos és gyakorlati. ismeretet követel, amelynek nem az or·

vos, vagy a nővérek, hanem kizárólag a gyógyszerész a szak

értője. A gyógyszertár nélkül müködő kis intézetek gyógy

szerellátásának biztonsága gyógyszerész nélkül ezért nem 

megnyugtató. 

A gyógyszertár centrális és általános ellátó funkció

ja következtében semmi esetre sem tekinthető pl. kiseg1tő, 

vagy csupán technikai, gazdasági részlegnek, különösen az 

utóbbi. két évtizedben megnövekedett és megváltozott fela

datai alapján. 

Ma az intézeti gyógyszertár a1apfeladatai.: 

a betegellátás, gyógyszerellátás, 

az oktatás, 

a gyógyszerismertetés 

és a tudományos munka. 

A felsorolt alapfunkci.ók mélyreható elemzése nélkül is 

! l 
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ki.tünik és biZOfl..Y~ tható, hogy a gyógyszertár feladatait 

és azok fontosságát nézve egyetlen osztályhoz sem kapcsol-

ható, tehát független osztályjelleggel bir. 

A gyógyszertár és a kórház többi. osztályának egytitt-· 

müködése a napi gyógyszerigényléssel, gyógyszerkészitéssel 

kapcsolatos érintkezésen kivül a személyes jóviszonytól, 

a főgyógyszer ész fe lkészül.tségétől és teki.ntélyétől függ. 

Az együttmüködés módja sok teki.ntetben a főgyógyszerész 

egyéniségétől és az orvosoknak a gyógyszertárral szemben 

kialakitott véleményétől i.s függ. 

A harmónikus és szakmai.lag kivánatos együttmüködés eredmé

nye a gazdaságos és célszerü gyógyszerellátás, aminek vi

szont az egészségügy látja hasznát. 

•ir----
;'1, 
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IV. Ö S S .z E F ..Q_Q_L A L Á S • 

A fejlett egészségügyi kulturával biró országok-

ban ma már jogszabályok irják elő az intézeti gyógyszer

tárak felállitásának feltételeit, müködési. elveit. i\!Iind

ame.l.lett igen el térő a különböző országok egészségügyi 

kormányzatának álláspontja és joggyakorlata az i.ntézeti 

gyógyszer-tárak megitélése és feladata tekintetében. Álta

lánosságban megállap i. tható, hogy az intézeti gyógyszertá

rak, valamint az ott dolgozó gyógyszerészek munkájának fon

tossága mindenütt növekszik. 

Külfö.ldi és belföldi szakirodalmi anyagok tanulmányozása, 

személyes tapasztalatok és a megyénkben szer-zett gyakorla

ti er-edmények felhasználásával készi.tettem el disszel:'táció

mat annak reményében, hogy a hazánkban is csak néhány év

vel ezelőtt fejlődésnek i.ndult intézeti. gyógyszertárak je

lenlegi helyzetének felmér-ése mellett i.rányelveket és szá

mitásokkal alátámasztott adatokat szolgáltassak ezen fon

tos és teki.ntélyes gyógyszerészeti szakágazat további előre

haladása és fejlesztése érdekében. 

Disszertációm eredményeit az alábbi pontokban foglalom 

össze: 

1./ A különböző or-szágok intézeti gyógyszertárainak 

helyzetét megvizsgálva szükségesnek tar-tom a ha

zai. intézeti gyógyszerellátás további javi.t'ásá.t. 

Ennek érdekében ugy az általános kórházakban, 

! l 
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mi.nt az i.fl__fuzióJ..gényes szakkórházakban az i.ntézeti . 
.. , 

gyógyszertárak létesitésének feltételét 400 ágyban 

javaslom megszabni. 

2./ Számitások alapján irányszámokkal meghatároztam az 

intézeti gyógyszertárak alapterületi. szükségletét, 

s az adatokat táblázatban foglaltam össze. 

3./ Az intézeti gyógyszertárak felszerelésére, gépesíté

sére irányelveket készítettem. 

4./ A jelenlegi munkaerőszükségleti irányszámok tulhala

dottak, s ezért uj munkaerő normákat dolgoztam ki mind 

a szakképzett, mind a szakképzetlen dolgozékra nézve. 

5./ Számításokat végeztem és számítási. módszert készitet

tem a gyógyszerészek és a gyógyszertári. asszisztensek 

éves utánpótlási létszámának tervezésére. 

6./ Bemutattam az intézeti gyógyszertár munkálatainak 

célszerű megszervezését, s azonkivül részletes táblá

zatot dolgoztam ki a gyógyszerészek és gyógyszertári 

asszisztensek és egyéb dolgozók munkájának ésszerű 

megosztására, szervezésére. 

7./ Irányelveket dolgoztam ki az intézeti gyógyszertár 

gyógyszer ismertető, tájékoztató, valamint tudományos 

munkájának megszervezésére. 

8./ Az intézeti gyógyszerellátás fontos és sokrétü munká

ja azt b1.zonyi t ja, hogy az intézeti. gyógyszertár ma 

már a kórház önálló osztálya és nem kiszolgáló részle-

ge. 
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Köszönetemet fejezem ki dr. Zalai Károly adjunktus, meg

bizott egyetemi előadó Urnak, munkámhoz nyujtott értékes 

tanácsaiért, irányitásáért. 

Köszönetet mondok dr. Pandula Egon egyetemi tanár Urnak 

hasznos utmutatásaiért. 

Köszönöm az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a felméré

sekhez és adatgyüjtésekhez nyujtott gyakorlati segitséget. 
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