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MUNKAEGÉSZSÉGTANI SZEMPONTOK A GYÓGYSZERTÁRAK 
FEJLESZTÉSÉHEZ 

DR FISCHER GYÖRGY 

A társadeJom életének alapja az anyagi javak 
termelése, a munka A munka a társadalom elen
gedhetetlen létfeltétele, az ember természetes lét
szükséglete 

A munka az embernek élettani szükséglete és ön
magában nem egészségi ártalom. Az emberi szer
vezet bizonyos határnkon belül kitűnően tud alkal
mazkodni a munkafolyamatokhoz és a munkakö
rülményekhez az egészséges állapot fenntartása 
mellett Ha azonban a munkafolyamatban az em
beri szervezetet túlzott erőkifejtésre vagy olyan 
killső környezeti hatás elviselésére kényszerítjük, 
amely ezt a határt túllépi, akkor a szervezetet fog
lalkozás i ártalom éri A foglalkozási ártalmak kö
vetkezményei a foglalkozási betegségek. 

A foglalkozási ártalmak elvileg kiküszöbölhetők, 
tehát a kiküszöbölésükre törekedni kell. A munka
ártalmak elméletileg teljesen, a gyakmlatban közel 
100%-osan kiküszöbölhetők. A munkavédelem fel
adata olyan munkafeltételek biztosítása, amelyek 
megvédik a dolgozók életét, testi épségét és egész
ségét a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő ve
szélyekkel és ártalmakkal szemben. A munkavé
delmi intézkedések három irányúak lehetnek: 

1. Egészséges és .meglevő ismereteink alapján 
optimális rnunkakö111yezet megteremtése 

2 A munka és a termelés optimális megszerve
zése 

3. A dolgozók egészségi színvonalának és telje
sítőképességének fokozása 

A gyakorlati munkavédelem elméleti alapja a 
munkaegészségtan. A modern munkaegészségtan 
komplex tudományos célt tűz maga elé, amely 
nemcsak .mint korábban ~ és még ma is a tőkés 
társadalmakban - a kifejezett munkaártalmak
tól kíván védeni, hanen1 azon túl célszerű h1tézke
désekkel elősegíteni, fokozni az egészséget, a tel
jesítőképességet és ennek lehetőségeit kutatni 

A munkaegészségtan alapfeladata tehát kettős: 
L A munkafolyamatok, a munkakörnyezetek és 

azoknak az emberi szervezetre g~yakorolt hatásának 
tanulmányozása. A dolgozó ember szervezeté11ek 
megóvása a munkafOlyamatok és munkakörnyeze
tek által okozott károsodásokkal szemben 

2 Olyan munkakörülmények teremtése, ame
lyek kedvezően, elősegítően hatnak a dolgozó em
ber egészségére és teljesítőképességére -

Ezek előrebocsátása után tekintsük át azokat az 
egészségi ártalmakat, amelyek: a gyógyszertári 
munkával kapcsolatban előfordnlhatnak: 

1. A nem megfelelő munkaeszközök és munka
körülmények foglalkozási ártalmakat, betegsége
ket, baleseteket okozhatnak 

2 Toxikológiai és túlérzékenységi ártalmak lép
hetnek fel. 

3. Fertőző betegségek teijedhetnek 
Jelen dolgozat keretében elsősorban a két első 

pontban említett foglalkozási ártalmakkal szeret
nék foglalkozni, ezek között is főleg a gyógyszer
tári munkaeszközök és munkakörillmények egész-

ségtani vonatkozásaival A 3 pontban említett. 
fertőző betegségekkel kapcsolatos kérdéseket. 
másutt foglalom össze. 

A gyógyszertárak jelenlegi formája hosszú tör
ténelmi fejlődés eredménye és ez a fejlődés nap
jainkban felgymsuló tendenciát mutat A fejlődés, 
smán kezd egyre élesebben elválni egymástól a 
tőkés „Drug Stores'' [I, 2] és a szocialista társadalmi 
tulajdonba levő, valóban egészségügyi intézmény 
jelleget viselő gyógyszertár típus. Ez utóbbi ha
zánkban újabban létesített alakjai egyre inkább 
megfelelnek a funkcionális és esztétikai követel
ményeknek és a munkaegészségügyi szempontok 
is kezdenek érvényesülni [3, 4] 

Azáltal, hogy a receptmát az officinából egy má
sik, szomszédos helyiségbe helyezték, az officina 
jellege teljesen megváltozott, és egy új, önálló mun
kahely keletkezett, az úgynevezett expediáló vagy 
kiadóhely S m e e k a [5] átfogó kísérletekkel meg
állapította, hogy a gyógyszerkiadó munka, a régi 
körülmények között erős fizikai megerőltetést is 
igényel. Ebből adódtak a munkaasztalok megvál
toztatására irányuló javaslatai és az újtípusú offi-
cina kialakítására vonatkozó tervei. 

J\fig régebben a kész gyógyszer-különlegességeket 
az officina különböző helyein helyezték el, most a. 
tárolási térfogat és a tárnló berendezések megvál
toztatásával forgópolcok bevezetésével a kiadó
asztalnál dolgozó gyógyszerész közvetlen közelébe• 
kerültek Egyidejűleg bizonyos gyógyszeralap
anyagokat tartalmazó standedények az officina 
helyett a vényezőben nyertek elhelyezést 

Itt mindjárt meg kell jegyezni, hogy Csehszlová
kiában jelenleg kb 800 féle specialitás van forga
lomban és ezek nagyobb nehézség nélkül egy 2,50 
m-es körzetben elhelyezhetők · 

A gyógyszerkiadó munkahelyével kapcsolatban 
S m e e k a [6, 7] vizsgálatai alapján megállapí
totta, hogy elegendő a kész gyógyszerek 15%-át 
közvetlenül a kiadóhely körül elhelyezni, a többit 
5 m-es körzetben is lehet Az ideálís állapot az 
lenne, ha a kiadó gyógyszerésznek nem kellene 
munkahelyét elhagynia 

Az alapvető követelményeket az újtípusú gyógy
szertár berendezésével szemben, a higiénés köve
telmények szem előtt tartásával S m e e k a [6, 7, 
8, 9] és S y ne k [10, 11] határozta meg: 

a) Nagy•tárnlófelület 
b) Jó hozzáférhetőség 
e) Jól áttekinthető elhelyezés 
d) Higiénés szempontból kifogástalan tárolás· 
e) Esztétikus elrendezés 
Az újabban épített gyógyszertárakban az offici

nát célszerű elválasztani várakozó és kiadó helyi
ségekre .. A betegekkel való foglalkozás során a. 
gyógyszerész ki van téve a cseppfertőzés veszélyé
nek A cseppfertőzés elleni védelmet a kiadó mun
ka.a.Rztal üve.ghurkola,t.a, Rzolgálja Ennek ,,:?;ijkRéges
ségét S y ne k [11, 12] vizsgálatai alaposan bizo
nyítják. Az üvegbmkolat annál jobb, minél tökéle-
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tesebben választja el a kiadó- és a várakozó helyi

:sé11thelyiség másik részében vannak a vényező tá
. Ták Elhelyezésük rendszerint merőleges a kiadó 

munkahelyekre A vényező munkahelyek kialaki
. tásakor figyelemmel kell lenni a munkaélettani kö
-vetelményekre, az emberi test geometriai méreteire, 
.hogy az ott dolgozó természetes testhelyzetben, 
minél kisebb megerőltetéssel, könnyen tudja mun
káját végezni [13, 14J A rnsszul szerkesztett vagy 
méretezett berendezési tárgyak kényehnetlen, 
.egészségtelen testtartásra kényszeríthetik a dol-

ga~; idő előtti kifáiadásához, teljesítménycsökke
néshez, hibalehetőséghez, mozgásszervi és kerin
,gési zavarokhoz stb. vezethet. 
· Ahol csak lehetséges, végezzük a mnnkát ülő 
.helyzetben Az ülve végzett munka a szervezet 
igénybevétele szempontjából előnyös, jelentősen 
tehe1me11tesíti az izmokat_ és a vérkeringést. A 
hosszú, megszakítás nélküli ülőmunka is kényel
metlen A munkaszék tegye lehetővé, hogy a dol
;gozó munka közben változtathasson testhelyzetén, 
a könnyű, akadálymentes mozgást, a kényelmes 
testtartást A megfelelő munkaszék magassága vál
~oztatható, a szék ülőlapja hátrafelé 5 fokot lejt, 
pereme elől lekerekített, a dereka,t támasztó hát
lappal rendelkezik Nem szabad megfeledkezni a 
munkaasztal helyes kiképzéséről sem Ellenkező 
<lsetben csak kényelmetlen, egészségtelen testhely
zetben közelíthető meg (Lásd 1. ábra)' 

A qyÓggszerészi ff"IU!lkallelg 

/!elyfelen , /!e/!fec5 
mego!da.so 

1 ábra 

A munkaszék és asztal általános egészségi köve
telménv·eit a n1unkaélettani kutatás tisztázta Nem 
tekintl{ető azonbaii lezártnak a kérdés az egyéb 
speciálisan gyóg:yszer észeti berendezésekkel és mun
ka,eszközökkel kapcsolatban 

A vényező munkahelyek kialakításakm is az a 
cél, hogy a gyógyszerész minél kisebb fizikai igé11y
bevétel árán, minél többet teljesíthessen Ennek 
legfontosabb feltételei: 

1. Kényelmes ülőhelyzetben végezhesse mun
káját 

2 A berendezési tárgyak alkahnazkodjanak az 
emberi test anatómiai-geometriai méreteihez. 

3 :Minden gyakrabban használt munkaeszköz és 
munkatárgy ülőhelyzetben is könnyen elérhető le
gyen A ritkábban ha,sználtak is könnyen hozzáfér
hető helyen legyenek 

4. A berendezési tárgya,k felülete résmentes, jól 
tisztítható, könnyen fertőtleníthető legyen 

5. Nagy forgalmú gyógyszertárakban célszerű 
speciálís vényező munkahelyeket létesíteni pl. ke
nőcsök, ill. szemészeti gyógyszerek készítéséhez . 

A 2 ábrán egy NDK-ban használatos vényező 
munkahelyet tüntetünk fel [ 14 J 

2„ ábra 

A gyógyszertárakba,n viszonylag ritkán fordul 
elő heveny foglalkozási mérgezés, de az idült mérge
zések lehetősége nem elhanyagolható [15] Sokak
nak okozott már kellemetlenséget szervezetük túl
érzékenysége bizonyos anyagokkal szemben, pl fog
lalkozási ekzemák, szénanáthához lmsonló tünetek 
stb formájában. Nem zárható ki teljes biztosság
gal esetleges rákkeltő anyagok jelenléte sem a 
gyógyszertárak levegőjében. 

Szeretnél{ utalni arra a kérdésre vajo11 nem okoz
hat-e a gyógyszertári atmoszféra connatalis káros
dást? A jövőben milyen álláspontra helyezked
jünk a terhes nők gyógyszertári foglalkoztatásával 
kapcsolatban? Jól ismertek ugyanis azok a conna
talis károsodások, amelyeket bizonyos gyógyszerek 
(pl. Contergan,) stb okoznak Az ezekre vonat
kozó eddigi ismeretanyagunk is elege11dő ahhoz, 
hogy ezzel a kérdéssel a jövőben mélyrehatóan 
foglalkozzunk · 

A gyógyszertárak levegőjét különböző párolgó 
és porlódó anyagok gáza, gőze-és pora· szennyezheti, 
ezért már a tervezéskor a megfelelő mikroklíma 
kialakítására, a természetes és meste1séges szellőz
tetés lehetőségeire gondolni kell Némileg javít
hatunk avval is a helyzeten, hogy jól záró edé
nyekben tartjuk a párolgó anyagokat, jól működő 
elszívó szekrényekben, fülkékben. 

Intézetünkben folytak vizsgálatok a gyógyszer
tárak munkaegészségügyi viszonyaira ·vo11atko
zóan [16] Reprezentatív a,datfelvétel révén meg
áll!'pítást nyert, hogy a gyógyszertárak hygiénés 
viszon:yai az államosítás óta lényegesen javultak. 
Nagyobb gyógyszertárakban megtalálhatók már a 
szükséges öltöző és tisztálkodó helyiségek és meg
látszik a törekvés -pl az ülőtára kialakításával -
a felesleges erőfeszítés kiküszöbölésére. A kisebb 
gyógyszertárakból még sok helyen hiányoznak 
ezek Különösen a rée:i Q'VÓ!Ivszertárak kénve]met
lenek és maradnak el a~;,,,;;· egészségügyi követel
ményektől 
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Előfordul felújított és újabban létesített gyógy
szertárak között is, hogy nem mindenben felelnek 
meg az egészégvédelem követelményeinek: pi sok 
új gyógyszertárban a kiadóasztalon nincs üveg el
választó-burkolat Ennek többek közt egyik oka 
ez lehet, hogy az egészségvédelmi követelmények 
még nincsenek részletesen és egyértelműen megha
tározva különböző típusú gyógyszertárakra, hiány
zik a szabvány 

Naponta nyolc órát, a nap egyharmadát töltjük 
munkahelyünkön Nem lehet tehát mindegy, hogy 
milyen a n1unkakörnyezetünk és milyenek a mun
kakörüb:µ_ényeink. Igyekezzünk a célszerűség és az 
esztétika követelményeit megfelelően összehan
golni„ A jó természetes és mesterséges világítás, 
a kellemes színössZhatások, az egyszerű, ízléses 
dekmáció, zöld növények elhelyezése segíthet egy 
olyan tárgyilagos, kellemes és újszerű összhatás, 
,,gyóg_yszertár-atinoszféra'' megteremtésében, a
mely a betegekre megnyugtató és bizalomger
jesztő Be1 encsi [17]isfelhívtamárpl afigyel
met gyógyintézményekkel kapcsolatban a biza
lomgerjesztő és megnyugtató „gyógyatmoszféra" 
jelentőségére 

A gyógyszertárak megnyugtató összhangulata 
nemcsak a betegek, hanem az ott dolgozók szem
pontjából is lényeges 

Ha az eredményes munkavégzés és a biztonsá
gos munka feltételeit vizsgáljuk, akkor a tárgyi 
környezet hatásai mellett az emberek egymásra 
gyakmolt hatását és az ebből adódó problémákat 
sem szabad figyelmen kívül hagyni A gyógyszer
tár élete, mint bármely más munkahely élete, rend
kívül bonyolult, sokrétű, A munkahelyen belül 
sokoldalú, differenciált emberi kapcsolatok jön-, 
nek létre s ezeknek a kapcsolatoknak jellege, mi
lyensége döntően meghatározza a munkahelyen 
létrejövő kollektív szellemet, ezen keresztül a dol
gozók munkakedvét és a munkájuk eredményes
ségét Különösen a vezető beosztásúak sokat tehet
nek - lélektani ismereteik alkalmazásával - a 
kellemes pszichológiai atmoszféra megteremtése ér
dekében Ez is egészségvédelem Egymást meg
ér tő munkatársak között, kellemes lélektani at
moszférában a munka könnyebb, vidámabb', biz
tonságosabb és nem nyűg, földrehúzó teher. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A gyógyszerészeti munkahigiene, mint a mu11ka

egészségtan egy speciális ága napjainkban jött 
lét1e - érthető módon - a demokratikus orszá
gokban, elsősorban Csehszlovákíában és komoly 
fejlődésnek indult 

A szerző számbaveszi azokat a ká1osodásokat, 
amelyek a gyógyszerészt szaktevékenysége alatt 
veszélyeztetik: 

1. A nem megfelelő munkaeszközök és munka
körülmények foglalkozási ártalmakat, betegsége
ket, balesetet okozhatnak; 

2, túlérzékenységi ártalmak léphetnek fol; 
3. és fertőző betegségek terjedhetnek a gyógy

szer tárakban 
A dolgozat elsőso1 ba11 a két első pontban emlí

tett á1 talmakkal foglalkozik A szerző irodalmi 

adatok és saját megfigyelései alapján javaslatokat, 
tesz az ártalmak okainak kiküszöbölésére,. Felhívja, 
a figyelmet a gyógyszertár-helyiség és berendezés. 
lélektani hatásainak \rizsgálatára is 
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PE3!0ME 

fHrHeHa qiap:v1aueBr11qecKOI1 pa601hr KaK crrerui:a11hHarr 
06.nacrb TPYJJ;OBOÜ CaHHrapHl-1 C03JJ;aJiaCb B HalllH AHl-1 -
IlOHTITHbIM nyreM - B )J.eMOKPJTU:lI8CKHX crpaHax, B nep
BYIO oqepe,'l,b B 4exOCJIOB3f(HH H Ha'lfana HHI8HCHBHO pa3·
BU:BarhC5I Anrop rrepelIHCJITieT re Bpe,r::\Hbie BJIH5IHH5l KOl'O
pbre Yrpo>KaIOI tjJapMJilCBI'Y so npeMSI cnoeH npo4Jecc110-
Ha 'lbHOi1 [\CSITeJibHOC fH : 

1. Heno,i:i;xo)JJI11v1e cpe.r:i;c1na 11 06croT11enbcrsa pa6orbr 
Moryr cTaTh npnq11Hoi1 upo<J-lspe,i:i;ttocrei-1, 3a6onenaHrr11, 
HCClI3CI'HbIX CJIY4aes 

2. Bpe,D;HbIC 7IBJieHH5I MOfYI B03HHKaib 113-3a qpe8Mep
HOtí: lIYBCTBHTe.JlbHOCTH 

3. 3apa3Hbie 60JIC3HH IOil(e MOIYI pacrrpoc1paH5IIbC7f B 
arrreKax. 

Pa6ora aaHH1\tae1C5I nnepBYIO O'-Iepen;b e Bpe,n;Hh!MH 51B
neHHTIMH OTl\telieHHbll\111 B nepBblX [\BYX IlYHKrax Ha oc
HOBaHHH .JlHTepaTYpHbIX ,u:aHHh!X H co6CTBCHHhIX Ha6JHO
p;e1uri1 an1op BhIJlBHraer rrpep;non<eHHí! .UJIH YcrpatteHH>r 
rrp11q11H B03HHI<HOBCHH5l Bpep;Hb!X 5IBJieHHk ÜH o6parn:aer
BHl1M3HHe Ha HCCJie,ri:osaHHC ITCHXQjJOrrrqecKOTO B03,u;ei-1c1-
Bi15I OKaaaHHOfO IlOMCUlCHHel\ol !1 o6opY)J;OBaHHeM anTeKH 

ZUSAMMENFASSUNG 
Dio A1beitsh;vgiene im Apotheken>veson hat sich :zu 

einem speziellen Z>veig der Ar beitshygienc in unserem 
Zeitalter in den demokiatischen Liindern Cntwickelt 
und ist besondcrs in der Tschechoslo>vakei in erhebli
chem Fortschritt beg1iffen 

\Te1fasser behandelt dicjonigen Schadigungen, die <len 
Apotheker bei seiner fl::tchlichen 1'atigk12it gefiih1dcn.

l Dic unzuliinglichen ATbeitsge1 ate und Ar beitsbe„ 
dingungen können Bc1 ufsscbadigungen, Berufskrank·
heiten und ZV>Tischenfii.Ilc verursachen 

2„ Überempfindlichkeitsschfidigungen können auf·· 
t1eten 

3„ Infektionskrankheit-en können sich in de1 Apotheke· 
verbreitE-Jn. 

Dor Aufsatz bespricht hauptsa.chlich die inden ersten 
Z'lvei Punkten angedcutetE·n Schiidigungen. Aufgrund 
der Literatur und eigener Erfahrungen gibt del' \.-:·erfasser 
einige \-701schliige zur Beseitigung df;r Ursachen diesf;I 
Schadigungen. _4..bschli12ssend macht de1 \ 7e1fasser auf 
die Unte1suchung der psychologischen \Virkung des 
Apothekenraums und dessen Einrichtung aufmerksam 

(Szegedi Orvo.studoniányi Egyeteni, Közegés.zségtaní 
I ntézei, Szeged, Beloiann-isz tér iú ) 

Érkezett: 1965 XI 12 


