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Nyolcvanéves a Debreceni Egyetem Gyógyszertára 

Di: S:::abó Csongor 

Az évszázadok során Debrecen városa több alka

lon1n1al játszott jelentős szerepet ivlagyarország életé

ben. Gondoljunk csak a Kossuth idején bekövetkezett 

trónfosztásra, vagy az ideiglenes ne1nzeti konnány 

n1egalakulására. I<.ietnelkedö szerepe volt és van a vá
rosnnk a n1agynr kulturális életben és a felsőoktatásban 

is. f\ több évszázados hagyon1ánnyal rendelkező Re

fr>nnátus l(ollégiu111 tevékenysége előzn1énye és ösz

tönzője \·olt annak az elképzelésnek. hogy Debrecen

ben egycten1 létesüljön. 
! 9 ! 3-han alapították 1neg a Kossuth Lüjos l'"udo-

1nányegyete1net, n1qjd 1918. október 23-án adták át a 

Debreceni Egyeten1 Orvoskarát. Ezzel összefliggésben 

beindult a klinika telep nagyszabású építése is. ;\z 

Egyete111i (iyógyszertúr létesítésének gondolata -

Belák Sándor pr(?fi!ss:::or indítványaként - az 1921. dc

cen1ber l 5-én 111egtartott K.ari Tanácsülésen került szó

ba. Gyors döntést követően, az egyeten1 vezetése tneg

bízta d1: 2\liká Gyulát az Egyeten1i Gyógyszertár n1eg

szcrvczésével és vezetésével. 

.-1z Egyete111i Gyógyszertár /étrelzozása 

i\ gyógyszertár - ideiglenes elhelyezéssel - 1924. 

úprilis l-jén kezdte n1eg n1üködését a Bocskai téri 

DEM~E épületében. Feladata szerint a klinikák és el

n1életi intézetek 111ellctt a 1-lorthy iV1iklós Közkórhúz 

gyógyszer- és vegyszerszükség\ctét is hivatott volt el

látni. napi SOO lci beteg-létszám mellett. 
i\ gyógyszertúr 1925-ben költözött a K..linika terüle

tére. a Patológiai Intézet egyik tantennébe, ahol egy 

évig nllíködött. TlK\id 1926 1nárciusában úttclepült a Kii-

1. ábra. Az Egyeten1i Gyógyszertárn~1h 75 évig a 
túloldali traktusán helyet adó épiilet 

2. ábra. Az Egyetemi Gyógyszertár officinája 

nika központi épületének jobb oldali szárnyába. Ezt az 

elhelyezést az egyete1n vezetői az clözöekhez hasonló

an úgyszintén ideiglenesnek szánták. nen1 gondolván, 

hogy ez az át1neneti állapot 75 évig tart niajd (1. ábra). 

A Mikó G.rnla által létrehozott Egyetemi Gyógy

szertár négy egy111ás feletti épületrészben nyert elhe

lyezést. ;-\z oflicinát az épület földszintjének tágas he

lyiségében alakították ki, négy 111unkahel\yel (2. fÍbra) . 

. '\Z orticinúhoz kapcsolódott az iroda, az inspekciós 

szoba. valan1int egy 1nakrokén1iai laboratóriun1. ahol a 

vásárolt kcn1ikáliák analitikai vizsgálatát és a reagen

sek elöállítúsál végezték. 
;\z alagsorban nyert elhelyezést a jól felszerelt 

galenusi laboratóriun1, 1nely a középüzen1i rnéretí.í 

gyógyszer clőál\ítús IC!adatút látta cl. Ezen a szinten 

voltak a különbözö raktúrak. valarnint a g)'Óg:-·szcrtúri 

ebédlő is. 

3. ,íbra. Az Egyeten1i Gyógyszertár n1ikro~laJ1niai 
laboratóriun1~1 
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:-\z első en1eleten két helyiséget a 1nikro-kén1iai. il
letve a fizikai-ké1niai laboratóriuini 1nunkára alakítot
tak ki. a kor technikai színvonala szerint igen jó felsze
reltséggel (kolori1néter. refrakton1éter. potencio111éter, 
polari1néter, analitikai inérlegek) (3. és 4. ábra). Ez a 
szint adott helyet a fotólabornak és a könyvtárnak. 
111elyben a leg111odernebb gyógyszerészi folyóiratok és 
szakkönyvek egyaránt ICJlelhetőek voltak. 

A 1násodik e111eleten kialakított biológiai laborató
riun1ban helyezték el az egyes gyógyszerek biológiai 
értékineghatározásához szlikséges rnüszereket (digitá
lisz, inzulin, secale cornutu111). f\ biológiai értékn1érés
hcz nélkülözhetetlen kísérleti állatokat a padlástérben 
tartották. 

.:J.. ábra. A fizikai kén1iai labor 

i\ g;'ógyszertár kialakításából és IC\szereltségéből kö
\·ctkczik, hogy az a rutin gyógyszerészi feladatok ellátá
sa 111el!ett. a színvonalas tudon1ányos kutatásra is alkal
mas volt. Mindebben e!Cvülhctetlen szerepe volt c/J: Mikó 
C:\·zdának. az Egyctcn1i Gyóg~yszcrtár alapítójúnak. 

.·tz Ef.{yete11ti Gyógyszertár alapítájánalí életútja 

;\fiká G_1·1r/a 1889. n1árcius 21-én született az erdé
lyi .1\brudbányán. [(özépiskolai és egycten1i tanul111ú
nyait J(o]ozsváron végezte. J 910-bcn szerzett gyóg:y
szcrészi oklevelet, 1najd rú két évvel 111egvédte gyógy·
szerész doktori disszertációját a Kolozsvári Egycte1n 
kémiai Intézetében. 1916-tól a Budapesti Orvostudo-
1nányi Egyetern gyógyszcrtárúban dolgozik. 111iközben 
clvégzí az orvosi fr1kultást és 1921-ben orvosi diplo1nát 
is szerez. ivlég abban az évben Belák professzor n1eg
hívja a Debreceni Egyetc1n Gyógyszertani Intézetébe 
tanúrsegédnek. Pár hónap n1úlva az egyeten1 vezetése 
n1egbizza az arnbiciózus kutatót az Egyeten1i Gyógy
szertúr n1egszcrvczésévcl és vezetésével (5. ábra). 

Szaknuii clön1enetclc töretlen volt. 1927-ben rna
gúntunúri kinevezést nyer. n1ajcl kien1c!kcclö hazai és 
nen1zctközi szak inai 111unkássúga cl isineréscként ! 941-

ben rendkívüli taná
ri cín1et kap. 

Mikó professzor 
kutatási területe el
sődlegesen a gyógy
szer-analitika. vala
n1int a gyógyszerek 
értékn1eghatározása 
volt. E témakörök
ben 111agyar és né
rnet nyelven 111egje
lent tudo111ányos 
dolgozatainak szá-
1na közel hetven. ;\ 
szakn1a által nagyra 
becsült n1üve. a l\l. 
!vlagyar Gyógyszer-

5. ábra. Dr. Mikó Gyul~1 

könyv J(on1n1entá1ja. két kiadúsban is 111egjelent. 
i\ktívan vett részt az orvostanhallgatók képzésé

ben. a gyógyszerrendelés. valan1int a gyógyszerek bio
lógiai értékn1érése tén1úkban 111egtartott rendszeres 
elöadúsaiva!. K.ü!önösen nagy lelkesedéssel irányította 
a !Clévenként n1egszervczett gyógyszerész tovúbbkép
zéseket. 

l 929-től vezetöségi tagja a i'vlagyar Gyógyszerésztu
don1únyi ·rársaságnak, va!an1int tagja szán1os hazai és 
külföldi tudoinúnyos folyóirat szerkesztő bizottságúnak. 

Nc\·éhcz füzödik a ('orhorn1on injekció szabadal-
111aztatúsa. n1elyet harn1inc éven át gyúrtott a Richter 
Gedeon Gyógyszergyár. 

;\háborús évek és az azt követö politikai vá\tozúsok 
n1egtörik a pályújút. [(onccpciós ICgyeln1i eljúrúst indí
tanak ellene. n1qjd 1950. januú1júban kén,yszernyugdi
jazzák. i\ n1cgalúztatás és a n1cgpróhú!tatúsok egészsé
gi úllapotúnak gyors ron1lúsút credrnényczik. Egy éYvel 
nyugdíjazúsút kövctöcn 1951. ICbruúr 26-án 111cghult. 
Ten1ctésén hivatalosan sen1 a [)cbrc\.'.Clli Egyete111. scn1 
a g;'ógy·szerész társaclalotn nc111 k~p\·iscltcttc n1agút. 

.~tz E~r.;yete111i G~rógyszertár ([';. iiti·eues éi·ektlil 
(l SZ<ÍZ([t(ford11/óig 

Xlikó professzor nyugclíjazúsával az (:!.!\ ete1ni 
Gyógyszertár történetének elsö ciklusa lezúrult /\ 
gyóg:yszertár további vezetésére c/J: Tokács Lcy·os ad
junktus kapott n1egbízást. ,c\z elkövetkező közel har
n1inc éves periódusban az egyeten1 vezetése rninden 
pénzt a klinikák és el111életi intézetek f'ejlesztésére !Or
dított. 1775-re növelve az ágyszún1ot és jelcntösen ki
szélesítve a gyógyitúsi profilt. 1-\ hajdan európai szín
vonalú intézeti gyógyszertár - 111eg!'e!e!ö anyagi tún10-
gatús híján - folyan1atos leépülésre itéltctett. 1\ gyógy
szertár gondjait csak hatvünyoztúk a klinikák fokozódó 
szukn1ai elvárúsai. l-\ zsúf'oltsúg ~s a korszcrütlenség 
111ür eröteljesen 111egkérdöjelczte a gyógyszerellútás 
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6. ábra. Dr. Trestyánszky Zoltán 

biztonságát. 1\z 
alapellátásért foly
tatott 1nindennapos 
küzdelem lehetet
lenné tette a színvo
nalas oktató és tu
don1ányos n1unkát. 

1975-től öt évig 
d1: Coollner Ferenc 
volt az intézet n1eg
bízott vezetője. Eb
ben az időszakban a 
gyógyszertár erején 
felül próbált megfe
lelni az alapvető 

szak111ai igények-
nek, de érden1!eges 

anyagi és erkölcsi tún1ogatás híján kon10\yabb előrelé
pés nen1 történhetett. 

C::o//ner adjunktus nyugdíjazását követően. 1980. 
szepten1ber l-jén eb: Trestyáns::.ky Zol!án nyert kineve
zést az Egyeten1i Gyógyszertár élére (6. ábra). Ezzel 
111egkezdödött az intézet történetének har111adik - talán 
lcgdinan1ikusabbnak 111011dható - szakasza. 

Tres(l·á11s::/..)· adjunktus elodázhatatlannak tartotta a 
gyógyszertár átf'ogó korszerüsítését. ivtegnyerve az 
egyete111 akkori vezetésének jóindulatú tá111ogatását, 
ha111ar 111egkezdődött és 1986 végére be is fejeződött a 
gyógyszertár átszervezése és korszerüsítése. 

Első lépésként felépült egy 300 111 2 alapterliletü ég
\'ényes anyagraktár. 111ajd kialakítást nyert egy új köt
szer raktár is. Ezt követöen 111egkczdőclött az officina 
teljes rekonstrukciója. 

L)j korszakot jelentett az intézet életében az az 
1981-bcn hozott cgyetcn1i tanúcsi döntés. an1ely kor
szcrü infúziós laboratóriu111 építését irúnyozta elö. /-\ 
rekord gyorsasúggal tervezett és kivitelezett !nhoratóri
u111 ! 982-ben került átadásra. 1\ „l(linika U." telephe
lyén épült 700 111 2 alapterületü épületben, az aszeptikus 

7. ábra. Az infúziós labor részlete 

infúziós technológiai sor n1ellett kialakítást nyert egy 
dializáló koncentrátun1ot gyártó egység is. A laborató
riun1 saját gyógyszervizsgálati részleggel rendelkezik, 
1nely korszerü 111üszerezettségü analitikai és 1nikrobio
lógiai laboratóriu1nokból áll. 

A Debreceni Egyeten1 Infúziós Laboratóriun1a 
mind méretét, mind évi fél millió palack termelési ka
pacitását tekintve az ország legnagyobb kórházi infú
zió-gyártó helye. Elsődleges feladata a klinikai infúzi
ós elvárások maradéktalan teljesítése, de szabad kapa
citása lehetőséget biztosít 1nás kórházak igényeinek ki
elégítésére is. 

r\ laboratóriu111 a létesítése óta több szak111ai terüle
ten is úttörő szerepet játszott. Ilyen volt pl. a lágy P\'C
böl készült infúziós zsákok töltéstechnológiájának ki
fejlesztése. a hazai C 1\PD progra111 beindítása és kiter
jesztése, a parenterális n1esterséges tápláló oldatok 
összetételeinek kidolgozása és előállításának standar
dizálása ( 7. és 8. ábra). 

Az Infúziós Laboratórium kitelepítésével jelentös 
területek szabadultak fel a gyógyszertáron belül. !ehe
tövé tévt! ezáltal a gyári készítn1ények raktárának és a 
galenusi laboratóriun1nak a bővítését, korszeríísítését, 
va\ainint egy új gyógyszere\lenörző !aboratóriun1 ki
alakítását. 

,Az előzőekben fClvázolt nagyszabású felújítási 
rnunkáknak köszönhetöen kedvezően változtak a 
gyógyszcrtárí n1unka- és szociális körü!n1ények, továb
bú a tudatos sze111élyzt!ti 111unka crccl111ényekéntjelcntő
scn javultak a szen1élyi feltételek is. 1\ létszán1 50(!-~-kal 
növekedett és a kvalifikáltsúga is kedvezöen változott. 

.-1z új Egyete111i Gyágys;.ertár 

:\z átfogó gyógyszertári rekonstrukció hosszú 
évekre 111egfele!ö körüln1énycket biztosított az igényes 
111unkához, azonban a klinikák fCjlödése se111 állt 1neg. 
Így egyre nyilvánvalóbbá vált. hogy végsö 111cgoldást 

lJ. ábra. Az infúziós labor részlete 
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9. ábra. Az Egyeten1i Gyógyszertár új épülete 

csak egy teljesen l~i gyógyszertár felépítése jelenthet. 
:\z egyetenli struktúra idöközbeni átszervezésével lét
rejött Orvos- és Egészségtudon1ányi Centru111 szak111ai 
és gazdasági vezetése kezdettöl tán1ogatta a gyógy
szertár kollektívájának azon elképzelését, hogy a l'ej
lcsztés ,,külsö'' pénzek bevon<isával valósuljon 111eg. 

Az 1999-bcn inclitott fejlesztési program célja az 
volt. hogy a gyógyszertár feladatainak 111agas szintü 
ellátásához ki lehessen alakítani a szükséges szak111ai 
feltételeket, 111egvalósítva egyben a gyógyszer-előál
lításra vonatkozó világszabvány, a GfvIP teljesítését 
is. Ez csak egy új épület létesítésével volt 111egvalósít
ható. 

/-\ beruhúzús linanszirozása jórészt „külsö'' pénzek
böl történt. i\z építkezés költségeinek !Cdezetét a 7 
éves közbeszerzési tender nyertese. a 1-Iungarophanna 
(Jyóg.yszerkcreskedel1ni Rt.. illetve a projekthez társu
ló 5 gyógyszergyúr biztosította. 

.'\ berendezési túrgyak és rnüszerek anyagi !'edeze
tét döntö 111értékben a Centrun1. kisebb részben a 
gyógyszertár szakn1ai alapítvún;'a biztosította. Fontos 
hangsúlyozni. hogy a gyógyszertár (búr külső tőke be
\·nnásúval épült) továbbra is a [)ebreceni Egyeten1 Or
\·os- és Egészségtudon1ányi c·entrun1 szerves része és 
nen1 a befektetök ú!ta! Uze1neltetett. .,privatizált" egy
ség (9. ábra). 

t'\z új Egyete1ni Gyógyszertár ünnepélyes átadására 
2001 6szén került sor (10. ábra). l\ háro1n szinten ki
alakított épület területéböl 1580 rn 2-t a gyógyszertár. 
-J. 70 rn 2-t a Gyógyszerésztudon1ányi Kar helyiségei 
löglalnak e!. 

1\z épület alagsorában lahílhalók a különböző rak
tárak (gyógyszer. alapanyag. kötszer). az áruátvevö. a 
szociú!is helyiségek (öltözök, zuhanyzók, ebédlö), va
la111int a központi gépház (fütés-hütés. szellöztetés. 
aszeptikus légellát::ls). 

;\ földszinti rész a gyógyszerkészítés lahoratóriu
rnainak - egyedi gyógyszerkészítö labor, galcnusi la
boratóriunL aszeptikus laboratóriurnok - biztosít 1néltó 
elhelyezést és itt található az analitikai és a n1ikrobio-

10. ábra. Az új gyógyszertárnak és a 
Gyógyszerésztudon1ányi Karnak helyet adó épület 

avató ünnepségén balról jobbra prof. dr. Mezey Géza, 
prof. dr. Fésüs László, dr. Mikola lstv<in ald<ori 

e,gészségiigyi n1iniszter, dr. Trestyánszky Zoltán és 
prof. dr. Vincze Zoltán 

lógiai laboratóriun1 is. Szintén a füldszintcn van a gyá
ri készitn1ényck klí111atizúlt raktára és itt találhatók a 
gyógyszer-infonnációval és az anyaggazclúlkodással 
kapcsolatos szá111 itógépes 111unkahelyek ( 11. ábra). 

.Az en1clcti részen került elhelyezésre a gyógyszer
tár központi acl111inisztrációja. titkársága~ egy 40 f()s 
clöadó terein. valan1int az intézeti könyvtár. (igyszin
tén itt nyert elhelyezést a Gyógyszerésztudornúnyi K.ar 
Dékáni 1-livatala. a Ciyógyszerügyi Szervezés és ivlana
ge111ent Tanszék. egy· 50 fl)s elöadó terein és két 20 fős 
szerninúriun1i terein is (12. ábra). 

.t\z 1núr a tervezés korai szakaszúban kiderült. hogy 
az infúziós \aboratóriu111 gyógyszertáron belüli elhe
lyezésére - legalúbbis a f'ejlesztés elsö liten1ében - nen1 
!esz n1ód. i'vlegjegyzen1 azonban. hogy a fCj!csztés 111ú
sodik üten1c, egy új infúziós laboratóriun1 létesítését is 
tervbe veszi. 1nely funkcionális egységet képezne a je
lenlegi gyógyszertári épülettel. 

11 . .ibra. A gy.íri líészillnények rakt~irának részlete 

-
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12. ábr.1. Az új gyógyszertár egy részlete 

13 .• íbra. A Gyógyszerésztudon1ányí Kar az épület 
en1eletí szintjén 

.-tz Egyete111i Gyó,!{rszertár .\'Zak111ai és 
oktatási _/Cl adatai 

.-\z Egyctcn1i Clyógyszertúr feladata a ('cntrun1 kli
nikúinak és intézeteinek gyógyszerre!. kötszerrel törté
nö ellútúsa. illetve az ezzel kapcsolatos gazdasági, 
szaknu1i és n1inöségbiztosítúsi fo!y,a111at 
biztosítúsa. tuvúhbú egyes 1nagisztrúlis 

/. táblázat 
,-tz Egyeteuti Gyógyszertár ellátási köre 

1980 1990 2003 

Szervezett ágysz<irn 1.775 l.S41 l.9S5 
J(línika 16 17 

,, 
_j 

Intézet IS 18 
,, 
~j 

Egyéb 13 13 12 

J 1. táblázat 
.·1:: Egyeteuzi Gyógyszertár he(l'iségeiuek alapterülete (111 2) 

1980 1990 2003 

GyógJ·szergyártó ISO 405 440 
laboratóriun1ok 
Gyógyszervizsgúló IS 83 130 
laboratóriu111 
Gyógyszcrraktúrak 420 S40 975 
lrodúk 100 127 310 
Szociális helyiségek 40 117 205 
llasznos alapteriilet 758 1.572 2.060 

0.86 1.04 

Ill. táblázat 
Az Egyete111i Gyógyszertár sze111é(ri ál/011uí11ya 

1980 1990 2003 

Gyógyszer~sz 7 9 s 
Egyéb diplornús {) 2 
Gazdasági-ügyviteli 0 2 2 
Asszisztens 16 20 19 
Fizikai 8 13 8 

létsz:írn 31 46 38 

jelentils reladatokat ró. Intézetünk gyógyszerészei 
évente 60 úrüban oktatjúk a J(!inikai gyógyszerészetet 
és 2-+0 óraszán1111al vesznek részt a Gyógyszer-techno
lógia ehnéleti és gyakorlati oktJtúsában. En1ellctt, 
évente l 5-20 ú!!an1vizsgós hallgJtÓ tölti a kötelező egy 
hónapos gyakorlatút intézetünkben. a1ni tovóbbi okta-

11--: táblázat gyógyszerek elöállítúsa egyedi és közép
üzc111i n1érethen. beleértve az inlüziót ,:fz l:..f;yetenli Gyógyszertár {.{JtÍgyszerkés<Jtó' te1·éke11ysége 

az aszeptikus készítn1ényeket. a parente
rúlis túplálú és a dializáló oldatok készí
tését (/,-J''/. táblázat). i\ gy·ógyszt.::rtúr 
t.::zen !Cladatok ellátúsilra a 1nunk.aiclön 
túl is fi.ltyainatos ügyeleti, illet\·e hétvé
gck..:n késZL'n!éti :-izolgúlutot biztosít. 

l)r ,·\lc::c.1· (fú::o professzor kivú\ú 
szcrvczökészségének és áldozatos n1un
kújónak köszönhctéicn J 996-han bein
dult !)cbrccL'nhen is a gyógyszerészkép
zés. 111cly az EgyL'tcn1i (iyógyszertórra is 

Infúzió 
C,:\PD~oldat 

Hcn1odializúlú konc. 
Szcn1csepp 
Egy~h oldat 
k.cnücs 
Por ( üsztott l -'· kapszula 
Por (osztatlan) 
Klip. hüvclygol.yú 

1980 

20.500 

24.800 
128.200 

11.800 
3.7110 

386.000 
1.000 

14.3110 

1990 2003 

273.300 504.200 palack 
8.500 55.400 Jb 

~0.300 !·n '= 
152.000 230.000 " = 

10.100 6.100 kg 
5.~50 2.700 kg 

62.900 64.700 db 
670 "' ___ , kg 

22. 700 8.JOO db 
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J< táblázat 
.4z Egyeteuzi Gyógyszertár gyágyszerelleuó'rz{i te1·él1e11ysége 

A.lapanyag 

1980 1990 2003 
Tájékoztató 1.140 720 850 
Tartaln1i 106 270 320 
Teljes gyógyszerkönyvi 5 411 370 
Pirogcnitási - - -

ivlikrobiológiai - 116 45 

VI. táblázat 
.·1 DE OEC gyógyszerfelltasz11áíása 11zil/iá Ft 

1980 1990 2003 

Ciyógyszcr 11.4 53.7 l.-l33 

l'i.ilönkcrctes g)-'Ógyszer 1.060 
Kötszer 5.9 14.9 91.1 
Túpszcr. vér 5.5 6.4 172 

()sszcs fclhaszn:.ílás 22,8 75,0 2.756,l 

tói reladatot jelent a képzésben résztvevö gyógyszeré
szek szárnára. 

Intézetlink több egycte111i bizottságban (l(\inikai. 

Gazdasági. Terápiás, Infekciókontroll). illetve a J(ari Ta
nácsban és a Centrun1 Tanácsban is képviselteti n1agát. 

Gyógyszerészeink évek óta részt vesznek a lviagyar 
Gyógyszerész 1'-ainara. a iv1agyar Gyógyszerésztudo-
1nány·i -rársaság. valan1int a Kórházi-klinikai Gyógy
szerészi Szakinai l(ollégiu1n 1nunkájában (elnök, alel
nök. titkár) és rendszeres résztvevői. előadói a hazai és 
kül ílildi szak inai rendezvényeknek. 

A ,f:..\·ágys::ertár kollekth·cUa jelenleg háro111 kienzelt 
progrcun n1eS:,n.·c.t!ósításán cfolgo::ik: 

/. A ,l'J.'Ú,s1ys::erek ZÍ(jának nyo!l1on követése a hete
gekig. \lala1nennyi klinika gyógyszerszobája kapcso
latban van a gyógyszertár szán1ítógépes hálózatával és 
a gyógyszerrendelés on linc rendszerben történik. ,\je
lenleg fülyó progran1ICjlesztés ercdn1ényeképpen rövi
desen lehetővé válik a gyógyszer útjának nyon1on kö
vetése a betegekig. 

2. A citos::tatikus keFerék h1/ií::iók bi::tonságos. el
lencJr::ött eliiállításo. Jelenleg a Centrun1 8 klinikáján 
evente több mint 40.000 palack citosztatikus keverék 
infúzió készül. Tekintettel a niagas palackszán1ra, vala
n1int a kezelést rolytató klinikák viszonylag nagy szá-

Összetett gyógyszer lnfúziú 

1980 1990 2003 1980 1990 2003 

272 650 424 239 1.150 1.602 
- 900 710 239 1.150 1.602 
- 563 350 - 1.150 1.602 
- - - 140 442 55 

- - - - 1.350 1.602 

n1ára illetve azok pavilonos elhelyezkedésére, a decent
ralizált n1unkahelyeken kell biztosítani a keverék infú
ziók előállításának szakn1ai és n1unkavédeln1i feltétele
it. /\ biztonságos ellátást részletes gyártásprotokollok 
kidolgozásával és speciálisan képzett n1inőségbiztosító 
gyógyszerész alkaln1azásával kívánjuk segíteni. 

3 . .-1 klinikai s0·óg;·s::erés::e! 111eghonosítása. általá
ll()S kite1jes::tése. Intézetünk gyógyszerészei egyre je
lentösebb n1értékben közvetlenül is részt vesznek az 
egyes klinikák gyógyszerel\átúsában. gyógyszergaz
dálkodásában. esetenként a gyógyszeres terápia n1eg
tervezésében. Jelenleg egy-egy gyógyszerész 2-3 kli
nika „felügyeletét" látja el. és részt vesz a gyógyszer
ellátást érintö 111inöségbiztositási tülya111atok n1egvaló
sításában is. 

1\z intézet jelenlegi létszán1a 38 fö. Gyógyszertá
runk diplon1ásai - a két rezidens kivételével - vala-
1nennyien szakgyógyszerészek (egyesek 2-3 szakterü
letböl). négyen egyeten1i doktori !Okozattal. hatan kö
zéptOkú nyelvvizsgával rendelkeznek, két kollégánk 
jelenleg Ph.D. képzésen vesz részt. Igen felkészültnek 
és rutinosnak tekinthető a szakasszisztens. illetve asz
szisztens állon1ányunk is, arni a színvonalas és 111egbíz
ható gyógyszertári 111unka rnindenkori záloga. 

ivlcggyözödésünk, hogy rnind tárgyi. rnind sze111é
lyi fclt~telcink adottak intézetünk további töretlen fej
lödéséhcz. így 111egalapozottnak tünik azon elhatározá
sunk. hogy pár éven belül az Egycten1i Gyógyszertár 
111int oktató szervezeti egység vegyen részt a Centrun1 
gyógyító-oktató tevékenységében. Úgy gondoljuk. 
hogy erre a szakrnai szen1pontból jelentős lépésre elő
deink sze\!en1isége és az intézet 80 éves 111ú!Ua egy
arúnt kötelez. 

Cs. Szabó: The phar111acy o.f llniversity of Debrecen is 
eigh(r years old 

f)ehreccni l~t,.11·ete111 ()rvos- és f~,gés::sCgt11do11uínyi C'e11rru111. l~g)·e1e1ni Gyá,t._11·s:::ertá1: 
L1ehrecen. i\'ogycrdei kr1. 98.-- -103:.? 


