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Gyakorló gyógyszerész és a hálózatfejle§ztés 

KASZANITZKY ISTVÁN 

A szerző foglalkozik a gyógyszertár·-épité8i terv elő~ 
készítésének főbb mozzanataival, felhívja a figyelmet 
azokra a műszaki is1neretekre, amelyekre ebben a 
szakaszban a gyógyszerésznek szüksége van, hogy 
eredményeseti képviselhesse a szakmai szemponto
kat. Vázolja a gyakorló gyógyszerész és a hálózat
fejlesztéssel foglalkozók helyes kapcsolatát, az össz
hang fontosságát. Együttes munkájuk eredménye a 
terv jó előkészítése. 

A hálózatfejlesztés ~1lapja a gyógyszerészi gya
korlat. A hálózatfejlesztő feladata, hogy a gyógy
szertári dolgozók részére olyan szervezést dolgoz
zon ki, a,mely könnyebbé és biztonságosabbá teszi 
a munkát a gyógyszertárban. A gyakorló gyógy
szerész részvételére a szervezési munkában szük
ség van. Eredményesen viszont cst1k akkor tud 
résztvállalni, ha maga is,-- valamennyire ---·-tájé
kozott a hálózatfejlesztés mai gyakorlatában. 

A hálózatfejleszté5k munkája az átlagnál több 
ismeretet kíván. Mindenekelőtt ~1 jó gyakorlati 
gyógyszerészi ismeretek szüksége8ek, ezen kívül 
e] kelJ igazodniuk ~1 szakmai munkát a1apvet6en 
befolyásoló műszaki feladatokban. Kevés olyan 
gyakorló gyógyszerész van, aki ilyen műszaki 
ismeretekkel rendelkezik. A cikk egyik célja, hogy 
felhívja a figyelmet azokra, a műszaki területekre, 
amelyekkel a hálózatfejlesztés során a, gyógy-
8zerész eh;ősorban kapcsolatba kerül. Sok gyógy
szerész kollégánk képes arra --- ha érdeklődési kö
rével m~_gegyezik - hogy ezeket könnyen elsa
játítsa .. Ok adhatják a hálózatfejlesztők utánpót
lását. Természetes, hogy a cikk olvasása nem 
nyújthat mindenben elegendő ismeretet. Az alap
vető ismeretekre azért van szükség, mert szakmai 
elképzeléseink kialakítáHánál csak olyan mértékig 
lehet tervezni, ameddig a műs~mki megoldások 
erre lehetőséget biztosítanak. „Elméletileg min
denre van műszaki megoldás", de egy adott eset
ben a m{iszaki lehetőségek körülhatároltak, éB 
szakmai kívárn:;ágainkat mindig ennek megfe
leU5en kell méretezni. 

A szükséges műszaki ismeret,ek leguagyohb ró-
8Ze ::1z építészettel kapcsolatos. A gyógyszertárak 
szakmai szervezését . legjobban befolyásoló ténye
ző az épület. Az épület adottságai döntően módo
síthatják a szakmai elgondolásokat. Ezek közül 
----'-mint legfontosabbat - az alaprajzot emelem ki. 
Az alaprajz szorosan kapcsolódik a.z épület szer
kezetéhez. A szerkezet lehet hagyományos, vagy 
a mai technika valamely megoldásához kapcsoló
dó, Ez utóbbi igen sokféle lehet, a paneles szerke:
zettől a könnyű fém-szerkezetjg. 

A hagyományos épület szerkezetét a tartó 
szerkezeti faJa,k adják. A szerkezeti falak egymásMl 
való távolsága általában 4-6 méter. A két szer
kezeti fal közötti épületrész a „traktus". Attól 
függően, hogy egymás mellett párhuzamosan hány 
szerkezeti falat találunk -- egy, kettő, három -
traktusos épületről beszélünk. A tmktusok ilyen 
világos elkülönítése a mai szerkezeteknél nem min
den esetben lehetséges. Általában összefüggő, 
több traktust magában foglaló területek alakul
nak ki, ahová viszonylag kevés megkötöttséggel 
telepíthetők a kívánt funkcionális kapcsolatok
nak megfelelően a gyógyszertár egyes helyiségei. 

A modern szerkezetek közül az egyszer{í pane
les szerkezet csak lakások építésére használható, 
gyógyszertár elhelyezésére gyakorlatilag alkal
matlan. A vázpaneles szerkezet a hagyományos 
szerkezettel azonos lehetőségeket nyújt azzal a hát~ 
ránnyal, hogy a szerkezet hetonelemei megkötött
séget jelentenek. Jó szervezési lehetőséget bjztosí
tanák a nagy fesztávolságú betontartókat felha8z
náló megoldátmk. Itt a tartószerkezetek közötti 
távolság elérheti a 24 métert is, a mélységet pedig 
tetszés szerint lehet növelni. 

A könnyű fémszerkezetek különböző fesztávvaJ 
készülnek. Itt a szervezést nem zavarják a tartó
falak, a függ61eges tartók (oszlopok) pedig általá
ban 30X30 cm-e8 alapterületűek, és 12 méteren
ként helyezkednek el. Az alaprajz kialakításáná] 
az oszlopokat és a mennyezeten alkalmazott osztá
sokat (rasztereket) kell figyelembe venni. A rasz
terek általában 60 x 60, illetve uo x no cm„esek. 
A mennyezeti raszter határozza meg a váht8zfalak 
lehetséges helyét. 

Az említetteken kívül Hok egyéb megoldással is 
találkozhatunk. Az épületszerkezettel kapcsola
tosan elmondhatjuk, hogy „ahány kivitelez(), 
annyi szokás". A szerkezet a kivitelező vállalásá
tól függ, ezért kell mindenekelőtt a kivitelez{) 
nyilatkozatát tanulmányozni, és csak utána ala
kíthatjuk ki az alkalmazott munkaszervezést. 

Az épületgépészet a másik fontos terület, amely 
befolyásolja a gyógyszertárak tervezését. A gya
korló gyógyszerésznek nem sok ismerettel kell 
ezen a területen rendelkeznie, de a gépész-terve
zők részére szolgáló ,adatszolgáltatás felelősségtel
jes kötelességet jelent. A fűtéssel kapcsolatban , 
közölni kell a helyiségek kívánt h6mén;ékletét. 
A fűtőtesteket lehetőség szerint úgy kell csoporto
sítani, hogy azok a legkedvezőbb feltételeket nyújt
sák a bútorok elhelyezésére. A világításnáLhelyi
ségenként kérik a természetes és mesterséges fény
igényt, továbbá a munkahelyi világítások helyét. 
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Az elektromos felszerelések részére szolgáló csat
lakozások helye és elektromos igénye is fontos a 
tervezőnek. .Figyelni kell a tervező azon kívánsá
gára is, hogy a vízvételi berendezésekkel ellátott 
helyiségek egymás közelében települjenek, mert a 
víz. és a szennyvíz vezetését gazdaságosan így 
tudja megoldani. 

A továbbiakban -- a teljesség igénye né]kül --
megkísérlem· összefoglalni az építés és rekonst
rukció ·tervezési munkafolyamatait olyan mélysé
gig, ameddig ·- véleményem szerint - a gyakorló 
gyógyszerésznek részvétel esetén erre szüksége 
lehet. 

A gyógyszertárak építését, rekonstrukcióját a 
hálózatfejlesztési tervek alapján a gyógyszertári 
Központ igazgatója határozza e] a, hözzá eJjut
t,atott javaslatok figyeJembevételével. 

Nagyobb beruházásoknál az elhatározái; után 
beruházási programot készít,enek. Egyéb esetben 
ez nem kötelező, de tanulmánytervet célszerű 
készíteni. Mindkett6nek közös céJja, hogy tiszt,áz
za a beruházás helyét, idejét, a várható költsége
ket és a, jelentősebb m{íszaki vonatkozásokat. 
A következő lépés a kivitelező megkeresése. A vál
lalkozó kivitelező nyjlatkozatot készít. Mint már 
korábban is utaltam erre, az építési technológia 
dönWen befolyásolja a gyógyszerészi szakmai ter
vezést. 

A tervezést előkészítő munkák elsősorban szak
mai jellegűek. A gyakorló gyógyszerész vélemé
nyét főleg ebben a szakaszban kel1 kikérni. A gya
korló gyógyszerész munkája során naponta látja 
az alkalmazott munkamódszer illetve munkamód
szerek előnyeit és hibáit. Legkorábban ő érzékeli 
a munkában végbemenő változásokat. A környe
zet fejlődése magával hozza a gyógyszertárakkal 
szemben támasztott követelmények módosulását 
is. A fejlődés irányából következtetni lehet mintr 
egy 10 évre elé>re, és ez módot nyújt az előrelát6 
tervezéshez. A gyógyszerészi munkában végbe
menő változások nem látványosan, egyik napról 
a, másikra következnek be, hanem fokozatosan, 
alig érzékelhetően, de több éves távlatban a kü
lönbség már szembetűn6. 

koknál a gyógyszertári központoknál, ahol a 
hálózatfejlesztés megfelelő szintet ért el, ennek a 
munkának irányítói és szervezői a hálózat/ ejlesz
tők, akik a gyakorló gyógyszerészekre támaszkod
vtt végezhetik jól munkájukat. Az általuk készí
tett ·- elsősorban szakmai szempontokat figye
lembe vevő - előterveket a program készítéséhez 
az igazgató, fögyógyszerész és a szakfelügyelet ve
zetője bírálja felül. Az előtervet a Gyógyszertári 
Központ műszaki csoportja is véleményezi. 

Ajánlatos az előkészítő munkák elvégzésére 
szakfelügyelőből, gyakorló gyógyszerészből és a 
hálózatfejlesztőből bizottságot létrehozni. Ebben 
a munkacsoportban a szakfelügyelő és a gyakorló 
gyógyszerész konzultánsként vesz részt, a feladat 
kidolgozását a hálózatfejlesztő végzi. A munka 
menetére javasolható, hogy el6ször a gyakorlati 
munka elemzését végezzék el, és utána mérlegel-· 
jék a lehetséges megoldásokat. Az alkalmazásra 
kerülő munkamódszert ajánlatos írásba foglalni, 

és a vezet6 szakfelügyelónek illetve a fögyógy
szerésznek véleményezésre bemutatni. Az igazgató 
%Ital jóváhagyott munkamódszer alapján lehet el
'rnzdeni a tervező részére szolgáló leírás részletes 
kidolgozását. 
E1őrebocsátom, hogy a gyakorló gyógyszerész 

tapasztala.tára nemcsak az induláskor van szük
ség, hanem a munka befejezése után a megvaló
sult gyógyszertár értékelésénél is. A felépített és 
berendezett gyógyszertárat ·- a munka eredmé
nyét - a gyakorlat igazolja, vagy veti eL Az érté
kelést legalább egy évi működés után kell elvégez
ni, és a nyert tapasztalatokat a következ6 mun
kánál lehet felhasználni. 

A tervezéshez a Gyógyszertári Központ 8zakmai 
programot {technológiai program) készít. A prog
ram a tervdokumentáció része, szakmai adataínak 
összeállítása gyógyszerészi feladat, amit az aláb
biak szeri11t, ajánlatos elvégezni: 

MjndenekeWtt a telepítés helyl,t kell rnegjelölní. 
A gyógyszertár nag1/ságrendi fokozatának rner1hafá·
rozása a „Közforgalmú gyógyszertárak tervezési 
előírásai" (MSz--04 208/6--81) alapján történik. 
A tervezési előírások az új gyógyszertárak alap
területét az ellátandó lakosság száma szerint 
„A": 110---180 m 2, „B": 150·-240 m 2, „C": 
220-·-BOO rn 2, „D": 300-·---380 m 2 nagyságrendi 
fokozatba.n határozza meg. 16 ezer lakos feletti 
legfeljebb 520 m 2 aJapterületil gyógyszertár léte
síthető. 

A gyógyszertár helyiségeinek felsorolásánál kö
zölni keJl az alapterületeket (m 2), és műszaki ada
tokat, a kapcsolódásokat, továbbá a tárolási elő
írások szerint csoportosítva a gyógyszerraktára
kat. 

A program tartalmazza a műszakok számát, a dol
gozók létszámát, mfiszakonként nemek szerinti 
megoszlást. 

Az üzemeltetési adatok tartalmazzák az alkal
mazott munkamódszer leírását ~-kívülállók részére 
is érthet() módon. A gyakorlatban igen sokféfo 
munkamódszert. a1ka1maznak, éH 11okan kísérlete?:
nek újabbak kidolgozásával. A gyakorlatban hasz
nált különféle munkamódszerek egyikéről sem 
állíthatjuk, hogy ne szorulna valamilyen vonat
kozásban javításra .. Egy új módszer bevezetésénél 
azonban óvatosan kell eljárni. A terv olyan legyen, 
hogy az új mellett biztosítani tudja valamely régi 
módszer használhatóságát is. 

A különféle munkamódszereket leegyszerűsítve 
a munkahelyek elhelyezésével, csoportosításával 
jelölik a gyakorlatban. A munkahely megjelölése 
mellett közölni kell annak hely-igényét, és a fel
szerelések fontosabb adatait. 

A műszaki adottságok szolgáltatják a munka
szervezéshez a kiindulási alapot. Ezek esetenként 
kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástó]. 
A sokféleség nagyobb rugalmasságot kíván a 
gyógyszerészektől, a feladat csak általános elvek 
kidolgozásával, alkalmazkodni képes gyógyszeré
szi szemlélet segítségével oldható meg. Az alap
rajz és a munkaszervezés között szoros kapcsolat 
áll fenn. A mai épület nagy alapterületű, összefüg,.. 
gő helyiségek kialakítását kívánja meg, és a gyógy.-. 
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szertárban kíalakítandó munkaszervezést is eh
hez kell igazítani, ami egyébként teljes mértékben 
megfelel a szakmai követelményeknek. A régi 
szemlélet szerint az egyes munkafolyamatok szer
vezésénél azt tartották szem előtt, hogy azok lehe
tőleg ne zavarják egymást. Ennek megfelel6e11 
a különválasztható funkciókat, továbbá ~tz egyes 
raktárakat külön helyiségekben helyezték el. Ez 
a szemlélet eredményezte a sok, kis alapterületű 
helyiséggel rendelkező gyógyszertárakat. Ez a vi
szonylag magas dolgozói létszám mellett célszerű
nek és szakszerűnek látszott. Ma az alacsonyabh 
lészám, a munka megnövekedett mennyisége szo
rosabb munkaszervezést kíván, a területek elap
rózottsága hátrányt jelent. A szervezésben mind
inkább jellemzővé válik, hogy a munkafolyamatok 
gördülékenysége érdekében a különféle rendelte
tésű helyiségeket összevonják. 

Az egyes funkciók közös területen való összevo
násánál megfelelő körültekintéssel kell eljárni. Az 
összevonásokat csak addig és olyan mértékben és 
formában végezhetjük, amíg nem válnak a szak
mai munka kárára. A gyakorlatban valamennyi 
gyógyszertárnál - bármilyen nagyságrendű is 
legyen az - alkalmazható a különféle raktárak 
összevonása. A „Hűvös raktár" és a Tűzveszélyes 
anyagok raktárának elkülönítésétő] azonban nem 
lehet eltekinteni. 

A kisebb forgalmú gyógyszertáraknál a funkciók 
ajánlható összevonásai a következők: officína
gyógyszerkészítő, átvevő-mosogató, iroda--ügye
letes szoba. 

Nagyforga1mú gyógyszertárnál az Officína min~ 
denképpen elkülönül a gyógyszerkészítőtő1, és ki
zárólag a gyógyszerkiadás feladatát látja el. A 
gyógyszerkiadó egyes munkafolyamatai ma már 
szétváltak, és külön munkahelyeken végzik el azo
kat (árazó, pénztár, kiadó). A nagyforgalmú gyógy
szertárban az árazás és a pénztár jelentős területet 
igényel. Az officína teljes alapterületének mintegy 
harmadát foglalják el. Ezt a területet fogadótér
nek nevezzük. A forgalomtól függően itt egy-két· 
árazó és egy-két pénztár részére kell helyet biz
tosítani. A pénztárgépek lármája és a sok ember 
indokolttá teszi bizonyos mértékű elkülönítését a 
kiadótól. Amennyiben az officína és a fogadótér 
részére összesen 60 m 2 terület áll rendelkezésre, az 
elkülönítést nem vehetjük számításba. 

A gyógyszerkészítő és a laboratórium egy helyiség
be való összevonása megkönnyíti a munkát. 
A nagyforgalmú gyógyszertáraknál külön anali
tikai laboratóriumot is lehet tervezni. Amennyiben 
nincs külön aszeptikus helyiségcsoport, ide cél
szerű telepíteni az aszeptikus munkahelyet. Szá
mításba kell venni a csomagoló munkahelyek terü
letét is. A csomagoló munka ebben a nagyságrend
ben nagy mennyiségénél fogva már nem vége~het6 
el a, laboratóriumi munkahelyeken. A területi 
adottságoktól függően számításba ]ehet venni kü
lön csomagoló helyiség létesítését is. 

A műszaki tervezésnél alapvető feladat a gaz
daságos megoldás kidolgozása. Ez megegyezik a 
gyógyszertári beruházások célkitűzésével is. A gaz
daságos műszaki megoldás kidolgozása a tervező 
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feladata,, de a gyógyszerészi munkaszervezés kia~ 
lakításánál jelentős megtakarítást lehet elérni. 
A munka ésszerű csoportosításával csökkenteni le
het az alapterületet anélkül, hogy az a szakmai 
követelmények megszorítását vonná maga után. 
Az alapterület csökkentése a munka rovására nem 
történhet, de a közlekedő (folyosó) területének 
csökkentésével 10%-os megtakarítást is elérhe
tünk, főleg a közép- és nagyforgalmú gyógyszertá
raknál. Gyakorlatban a közlekedőnek két formája 
fordul elő: A folyosó olyan helyiség, amelynek fel
adata a különféle helyiségek közötti közlekedés 
biztosítása. A „belső közlekedő" alatt a helyiség
gen belüli közlekedő területet értjük, ez az a terü
let, amely a bútorok között van, és a munkahelyek 
megközelítését szolgálja. Megfelelő szervezéssel 
a belső közlekedő alkalmas a folyosó feladatának 
elvégzésére is. 

Az átvevő helyiség elhelyezése egyik kiinduló 
pontja a szervezésnek. A helyiséghez lehetőleg 
közvetlenül kapcsolódjanak a raktárak, a mosogató, 
a laboratórium vagy a gyógyszerkészítő, továbbá 
a szociális helyiségek. Jó szervezéssel általában elér
hető, hogy csak kis alapterületű folyosót tervez
ziink. 

A másik kiindulási alap az officina központi 
elhelyezése. Legalább három oldalról kell körül
venni olyan helyiségekkel, amelyekkel közvetlen 
kapcsolata a munkaszervezés szempontjából fon
tos. A gyógyszerkészít{) és a laboratórium közvet
len kapcsolatát ~1kkor is meg kelJ valóHítani, ha, 
külön helyiségbe kerülnek. A szociális helyiségek 
központos elhelyezése elfogadhatatlan. Lehetet
lenné teszi a jó kapcsolódások kialakítását, ~1 
munka szempontjából fontos helyiségek között. 

Az épület szerkezetének és a helyiségek célRzeríí 
kapcsolódásának viszonyát követhetjük az J~-4 
ábrán. A val6ság általában nem annyira kedvez{), 
mint amilyetaz ábrákon közölt alaprajzok mutat
nak. Különösen a rekonstrukcióra kerül(> gyógy
szertárak kötöttségei teszik próbára a gyógyszeré
szi munkaszervezést és a tervezőket. 

Befejezésül felsorolom azokat a föbb szempon
tokat, amelyekben a há1ózatfej1eszt{) segítséget 
vár a gynkorló gyógyszérészWI: 

a gyógyszertár telepítési helyének alkalmassá
ga (a Jakosság ellátásának szempontjából), 

_,e a gyógyszertár nagyságrendjének, ilJetve az 
egyeR helyiségek aJapterületének megfeleW
sége, 

- az alkalmazott munkaszervezés és a helyi
Régek kapcsolódásának visz(mya, 

-- a forgalom, illetve a szakmai munka ellátá
sához szükséges (megfelelő) munkahelyek 
száma, 

- a gyógyszertár berendezésének megfelelő-

sége, ,hibái, , , , , , 
- a gyogyszertar munkaszervezesere lmto val

tozások, 
- a szociális követelmények biztosítottsága, 
~ az épülettel kapcsolatos egyéb észrevételek. 

A gyakorló gyógyszerész tapaHztalataiva] nagy
mértékben segítheti a gyógyszertár tervezésével, 
kialakításával és berendezésével foglalkozó mun~ 
káját, így„hoz~ájárulh~t - hozz~ i~ ~e!l járulnia -e 

a korszeru gyogyszertar megvalos1tasahoz. 
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l1. I{ a e a H 111~ I< 11: llpaKmwcy10u1m'i <fiap.Maqeem u 
pa3Bumue anmermoü cemu 

ABTOp 3aHHMaeTC.51 OCHOBHbIMJ1 MOMeHTaMI1 nol(rOTOBKH 
n11ana cTpoeHH.51 anTeK, o6pau~aeT BHHManne Ha Te Tex
m1qecKHe 3HaHI1.51 B KOTOpbIX HY)K,n;aeTC.51 t}lapMaQeBT Ha 
JJ,aHHOM 3Tane, 1IT061>1 ycnenrno Mor npe)J.CTaBHTh npot}lec
c11otta11htth1e acneI<ThI. CxeMaTnqec1rn 3aHHMaeTC» npa
BHJihHOH CB513bl0 Me)I<JW npaI<THKYJOlQHM t}lapMaQeBTOM H 
JIHQaMH 3aHHMaJOlQHMHC.51 pa3BHTHeM anTelIHOH ceTH, 
Ba>KHOCTbJO COTpy,11,HHqecTBa. Pe3yJihTaT COBMeCTHOH pa-
00Tb1 xopo111a51 noArOTOBKa rnrnua. 

I. K a s z a n i t z k y: 'Phe rule of practicizing phar
mac1:8t8 11>n the rlei,eloprnent of the network of pha.rrnac'ieH 

The main element,s of the preparation of the building 
of pharrnacies are reviewed. Attention is called on 
technical informatfons needed by the pharmacist for 
successful representing 1;he professional aspects. The 
correct interrelation of the practizing phar1nacist and 
the specia1ist,s eoncerned with the pharmacy network 
developrnent are outlined and tJie importance of agree
ment is underliued. The good prep1u-at,ion of the devel
oprnent plans depeuds on the eooperation of all f~on.cern
ed persons. 

T. K a s z a ll i t z k y : nPr (~f{,iz·inarwthP.l.:er úi rler 
A pothekennetz-Entw'ick.luny 

Die haupt Momente der Vorbereitung des Apothe
ken bauplans werden-besprochen. Es wird aufmerksarn 
gemacht auf <liejenige technischen Kenntnisse, die der 
Offizinapotheker nötig hat um die ]'achgesichtspunkte 
erfolgreich vertreten zu können. Die riehtige Zusam
rnenarbeit des Offizinapothekers mit den ín der Netzent
wicklung beteiligten F'achleuten wfrd skitziert; die 
Wiehtigkeit der }Jinstitnmigkeit wird betont. Die giHe 
Verfertig11ng eines PlanR ist ein Ei·gebnis der Zuamrnen
arheit. 

*' Resumo en Esperanto: 
T. K a 8 z a n i t z k v : Da Jíra.kti,krmta .f armndi<:to 

kaj la evolugio de la retó' 

La aűtoro okupigas pri la pli gravaj moment,oj de 
preparado de la apoteko-konstrna plano, kaj alvokas la 
atenton al tiuj teknikaj konoj, kiujn la farmaciisto he
zonas en tiu ci etapo, por ke li povu rezultoplene rep
rezenti la fakajn vidpunktojn. La aűtoro skizas la 
korektan interrilaton de la praktikanta farmaciisto 
kaj de tiuj, kiuj okupigas pri la evoluigo de la reto, kaj 
krome la gravecon de la konsento. La rezulto d0 ilia 
komuna laboro estas la bona preparado de la plano, 

( Főv. Tanács Gyógyszertári Központja, Budapest, Zrínyi 'll. 3. Pf. 590 - 1374) 
Érkezett: 1983. V. 10. 


