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A VITRINEK ALKALMAZÁSA A GYÓGYSZERTÁRAKBAN 

Közismert n1ennyi problémát okoz az új, 
modern gyógyszertárak tervezése alkalmával az 
Qfficina egészségügyi, gyógyszertári jellegének 
kidombo1ítása Amikor n1odernségre, célszerű
ségre törekszünk, vigyáznunk kell, nehogy az 
Qfficina OIYosi rendelő, vagy drogéria kópét öltse 
föl, amint ez a közönség részéről kritikaként több
ször elhangzott N ern közömbös ugyanis az a 
pszichikai hatás, amit az officina összképe a 
gyógyszertárba belépő betegre gyakorol 

~ Fő, Tan Gyógyszertári Központja veze
tősége nagy gondot fordít az új, vagy rekonsti ukció 
alá kerülő gyógyszertárak gyógyszertári jellegének 
hangsúlyozásá1 a Közismert a padlómozaiko_k, 
.gyógyszertári emblémák, festmények stb e cél
ból való alkalmazása 

A legutóbbi átépítéseknél, illetve új létcsít
ményelrnél clíszvitrint készítettek a betegek által 
látható, legszembetűni5bb helyen, amelyben régi 
.gyógyszertári edényeket helyeztek el. Ez a két
ségtelen helyes jrán:yú díszítés azonban ön1nagá
ban nem érheti el a khánt hatást A betegek nagy 
1észének ug,yanis keYeset n1ond a legszebb ba1okk 
poIÜ'i·Cg is. hisz 11en1 ismeri az edények korát, 

stílusát Ezen túlmenően a csupán díszüvegekkel 
megtöltött vitrin egyhangú, mert az officina más 
részén is láthat a beteg gyógyszertári edényeket 

Ezen meggondolások alapján képeztük ki az 
újonnan átalakított 413-as gyógyszertár (IV, 
Megyeri út 14.) officinájának díszítő jellegű vit
rinjeit Két ilyen díszvitrint helyeztünk el a betegek 
által jól látható helyen. 

Az első \itrin (1. ábra) felső sorában XVII. 
századi folyadéküvegeket helyeztünk el A középső 
sorba egy X TX századi díszcdényt tettünk két 
gyógyszertári témájú fotonagyítás közé Az alsó 
so1 ba mliltszázadi por üvegek ke1 ültek :\1nint az 
a képen is látható, a tárgyak elé magyarázó 
szö\ eget helyeztünk el. 

A másik \itrinbe (2 ábra) a gyógyszertári mo
zsarak fejlődését áh1ázoló foto-reprodukció soro
zat, egy XVIII századból \aló b10nzmozsá1, 
századeleji tégelyek kerültek és két XVII század
ból való tégely foto-rcprodukciója, továbbá egy 
renaissance űti-gyógysze1tár képét és egy honieo
patha házigyűjteményt tettünk ( „Kiss Károly 
Hasonszenvi gyÓgJTSzertárából Pesten"). ,i\ \·itrin 
képünkön nem látható alsó részében egy XVI 

1. á-b1a. Az egyik villin képe 
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századi laboratórium és egy XVII. századi gyógy
szertár belsejét ábrázoló reprodukciót, az 1820-as 
évekből szár1na.zó „háziorYOSi kézikönyv" kéz-

2. áb1a 4 diszDil1in n?ásik 1és'zlete 

iratából egy lapot állítottunk ki két kis faszelence 
és 1900-ból származó tégelyek társaságában 

Amint az elmondottakból kitűnik, a vitrinek tár
gyi Yálasztékának bihítéséYel, továbbá a magya
rázó szöveggel a vitrinek kissé házirnúzeurn jelleget 
kaptak. Tapasztalataink szerint a betegek érdek
lődéssel nézegetik a gyógyszerészi múlt e meg
maradt emlékeit, elolvassák a magya:rázó szöveget, 
sőt kérdéseket is tesznek fel a kiállított tárgyak
kal kapcsolatban 

A dolog természetéből kö,etkezik, hogy a ki
állított anyag esetleg a gy ógyszm tárak közti 'án -
dorkiállítás mag,át képezheti 

.\na is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy 
az ilyen irányú szakmai dekoráció olcsó, könnyen 
kh itclczhetö; ugyanakkm mégis elérjük Yele a 
kíYánt célt 

.:\. gyóg;Tsze1tá1i Rzak111ai-dekoráoió terén a 
413-as gyógyszertár han megvalósított újszerű 
próbálkozásunk1ól abban a I·en1én:rben szán1olunk 
be, hogy ezzel is hozzájárulunk a fokozott „gyógy
szertári jelleg" kialakításához 

_(Jf ohT Ta1nás 

( l?ői:átos-i '11anács Gyógyszer táti Központja 413~as 
gyógyszertár, Budapest 1 V J![egyeri út 14) 

Érkezett: 1963 vr 7 

UJ MÉRŐESZKÖZ FOLYÉKONY GYÓGYSZEREK 
LETÖLTÉSÉHEZ 

Az J 960-as 1veüna1i egészségügyi konferencia tóbbek' 
közöGl a gyógys:t1e1 Lári e1::1:t1közök fejle1::1ztéisé-vel és elő
állításával is foglalkozott l{Ulönleges problé1na: főleg 
nagyobb, kó1házi gyógyszert-árakban nag~ymennyiségü 
folyadékok gyo1s és pontos letöltése Pl. 50-100 lite1 
bórvíz, glict:Jrin, :1 ~~-os hidrogénpe1oxid stb. szétinéiése 
100-200 inl-es adagokra .A.z iparban használatos ha
sonló jellegi'.í berendezések bt,vezetése a g)ógysze1tá-
1akba nen:1 gazrlasfigos. Lényeges követelni_ény, hogy a 
készüléket iiők is könnJ en kezelhessék 

A cikk szc1zője a kö-veteln1ényeknt:J.: jól inegf8lelő 
készüléket állított össze 

A letölt.endő folyadékot vákuun1-szi1,attyú segítségé
vel egy kb. 15 literes üvegta1tály ba szivatják, 1nelynek 
aljfíról csc'.ívr:->zt::t.ékt·n keresztül 2 üvcghengerbe jut. 
A h(·;nge1eket 100-500 n1l-ig te1jedő beosztással látják 
cl és Űszó segítségével állítják be a kív;int feltöltési 
szintet .A két hcngc1 kétjá.1atú csap segítségé\ el oly 
inódon rnűködik, hogy a1níg az eg)·iknek tartahnát 
üvegbe c1esztik, a inásik feltöltődik 

A_ készülék olcsó és könnyen tisztítható csap1,íz, 1najd 
desztillált víz több::;;zóri át:-1zívaiásával 
Pharn1azie (Phanna.zeutische P1axis) j í] 19G3 

Pálo.Bné Epe1·jesy Judit 

GYÓGYSZERAXALITIKUSI DIPLOMA 

Xagy-Ilritannia (};:. óg) szer ész Társasága és a Királyi 
Ké1niai lntézPt a jövőben gyógyszeranalízisből diplon1a 
mEgszt;rzésérc ad lehetőséget .. A diplo111át a fentebbi 
szE.r1-E·zetek tagjai kaphatják Yizsga ]t:.,tétele ntán. 
A ''izsgán a gyóg)szeranalízisban használt analitikai 
eljárások alapos eln1életi és g:y-akorlati tudását,' ala1nint 
az ezekkel összefüggő ké1niai és gyóg:yszcrészi is1nere
teket követelik meg _A._ jelöltektől legalább 5 éves 
g;:.:ógyszeranalitikai gyakorlatot kívánnak ineg 
A gyógyszer analitikusi diploma megalapításától a 
gyógyszerek és g:yógyszerészeti termékek ininőségi 
ellenőrzésénék nagymérték{:í. fejlődését rcrr~élik 

Natu1e 201, 4915 (196!) _J,fajlát Pál 


