
~;:958 . 1nárcius-április GYÓGYSZERÉSZET 59 

PEST MEGYEI TAPASZTALATOK A GYÓGYSZERTÁRAK 
KORSZERŰSÍTÉSE TERÉN1

-
2 

DR KE.MPLER KLR1' 

(Folytatás) 

Pest megyében csakúgy mint az 01szág többi 
Gyógysze1tári l(özpontjában nagy erőfeszítések 
Arán folyt és folyik a hálózat fejlesztése, k01-
szerűsítése; összekapcsoha a szolgálati lakások 
r&ndbehozataláYal Bármilyen szép eredményeket 
értünk is el ezen a téren, még nagyon sok feladat 
'ár megoldásra Nem lehet célja ennek a cikk
sorozatnak, hogy sorra. vegye és elemezze a_ nehéz
ségeket, azonban egy-két alapvető tényre fel
tétlenűl ki kell térnem 

A múltban egy személyjogú gyógyszertár értéke 
elsősorban a jogosít-vány volt, és ehhez viszonyítva 
elen:y-észő v-olt a. berendezés, sőt még az áru
.készlet értéke is. Még fokozottabban tolódott el 
ez az arány a. reáljogú gyógyszertáraknál. Ugyan
csak kétségtelen, hogy a ma érvényben leYŐ 
gyógyszer árak viszonylag igen alacsonyak, a 
legtöbb esetben 2 · 1/2-3-szmosai az 1938-as 
pengő árnak Bár a gyógyszertárak forgalma a 
többszörösére nőtt, inégis a tervszerűen alacson;T 
nhón tartott fogyasztói árak és a forgalom össze-
tételének a specialitások felé rnló eltolódása 
li:övetkeztében igen ro1nlott a. rentabilitás. Ezek 
a körülmények kedyezőHenek a hálózatfejlesz
tésre fordítható összegek biztosítása szempontjá
l)ól. Ezen tények ismeretében annál pozitívabban 
kell értékelnünk, hogy ;iszonylag gyors ütemben, 
nemegyszer jelentős anyagi áldozatok árán folyik 
a rekonstrukció Ez csak úg:y· ·yált lehetségessé, 
hogy a különböző irányító szervek is elfogadták 
a közegészségügyi szemléletret, amely a. lakosság 
_jobb gyógyszerellátását tekinti a gyógyszertAra'> 
lt;gJontosa,b b feladatának 

1~111ellel t inég figyelenibe kell 'ennünk azt is 
hogy· a hálózat iná1 az államosításkor --- eg,y es 
ki' ételektől eltekint\ e - jelentős részben fel
újításra szorult J-\.z ehhez szükséges pénzügyi 
fedezet ylszont az J 950-53-as években a rnini-
1nálisnál is kcycsebb ,,olt Így csak 1953-54 óta 
- az e1nlített egészségügyi szemlélet gy<'izcln1e és 
.a n1e1kantil szellen1 háttér be szorulása után -
kezdődhetett meg a komoly munka ezen a te1 üle
ten. _Az azóta eltelt négy esztendő pedig n1inden 
t·1 őfeszít.és és jelentős eredn1ény mellett is ke\· és 
'olt arra, hogy 'alamennyi égető kérdés megoldást 
n: e1 jen. ..\ nehézségeket csak riö; eli az, hogy 
-eg,J idejűleg a kapacitásszükséglet n1ennyiségileg, 
az igények pedig minőségileg is jelen_t.ősen n1eg
nö' ekedtek Ma már szinte elképzelhetetlen lenne 
új, 'agy újjáépített gyógyszertárat ,íz, ezeték 
nélkül megnyitni, és jogos kritika érné azt a 
(iyóg:vszertári Központot, a1nel_y egy 15 dolgozó-

1 I{özlésrc érkezett 1957 no-vember 21--én. Előző 
közleményt lásd lapunk I é1,folyamának októberi 
('i- 8.) számában, a 151 olda1on 

2 _A_ fényképfelvételeket Seidner Zoltán, a ~iTI 

Yal működő g}ógyszertárat pl. hideg-meleg zu-
hanyozó, öltözőszekrények, vegyifülke vagy ülő 
munkára alkalmas tárnasztal nélkül tenezne 
meg Ezeket az „objekth nehézségeket" feltétle
nül figyelembe kell Yennünk a hálóza,tfejlesztés 
'itfem~nek megítélésénél 

Mit jelent ez számokban kifejczYC ? - Pest 
megyében ez idő szerint 111 gyógyszertár >an, 
eggyel több, mint 1950-ben (Nem számítva két 
ideiglenes jelleggel és ideiglenes kivitelben fel
állított gyógyszerszobát) Ebből a 111 gyógyszer
tárból 

22 gyógyszertár a közeli (1-2 év) rngy tárn
labbi (5-10 é\) jövőben teljesen felújításra, 
korszerűsítésre, átépítésre, esetleg bő-vítésre szo
rul; 

39 gyógyszertár problémáját csak uj építke
zéssel lehet megoldani Ezek közül öt azonnali 
szükséglet, míg a többi 34 távlati ten , 

18 gyógyszertárban kisebb renoválás, jelenték
telen átépítés szükséges, míg 

32 gyógyszertár tekinthető jelenlegi formában 
megfelelőnek Ebből a 32 gyógyszertárbóll950óta 
25 készült el, hat építkezés pedig folyamatban 
yan Igen é1dekes ezek megoszlása é\ ek szerint: 

1953 előtt 1, 
1953-ban 2, 
1954-ben 6, 
1955-hen 8, 
1956-ban 6, 
195 7-ben eddig két gyógyszer tá1 ké

szült el, míg hat folyamatban rnn 
J\z eddig elkészült 25 gyógyszertá1rai illetőleg 

a hozzájuk tartozó szolgálati lakásolna kb öt-
millió forintot kiillöt tünk, beleérh e a berende
zést üi li~z kb 2nn OOO Ft-ot jeler1t gyóg_yszer-

Foto Főosztályának munka.tá1sa készítette 1. kép _,:lz 1 lG··Ut; 1J:r.;úgy.szertd1 (Cegléd) oÍf'lc1-nrí.itJ 
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2„ kép Az 1/16·-os gyógyszertá:1 (Cegléd) gyógyszer
készítő 1nunkater e1n 

.'3. kép 1/16-os gyógy<Jzertár (Cegléd) gyógyszerkészítő 
részlete a beépített átadó szekrénnyel. 

tárnnként Ettől az átlagértéktől azonban lénye
gesen eltér az egyes létesítmények egyedi költ-· 
sége Ez az összeg 1953-54-ben 50 000-100 OOO 
Ft körül mozgott, míg 1956-57-ben meghárom
szorozódott Helytelen volna azonban ebből azt a 
következtetést levonni, hog:y az évek folyamán 
ennyire megdrágult volna az építkezés vagy 
ennyire megnőttek Yolna az igények Pusztán 
arról van szó, hogy amilyen mértékben e!Ő!e 
haladunk, egyre súlyosabb problémákkal talál
juk magunkat sze1nben I(0tségtelenül n1ás a 

költségkihatás, ha pi városban építkezünk, ahol 
hálózati víz és kiépített szenny·vízcsator11a 'i"an, 
vagy községben, ahol esetleg kutat is kell fúrni, 
hogy ivóvízhez jussunk A kisebb és nagyobb gyógy
szertára.k között azért nincs ko1noly eltérés a 
költségekben, mert az előbbiekhez általában szol
gálati lakás is tartozik, míg utóbbiaknál ilyen 
igényt nem kell kielégítenünk A ráfordított költ
ségek tekintetébBn nagy különbség van aszerint, 
hogy meglevő helyiségekben korszerűsíthető-e a 
gyógyszertár vagy megfelelő helyiség hiányában 
már csak teljesen új építkez<jssel oldható meg ,a 
gyógyszertár korszerűsítése Igy pi az új helyi
ségben megnyitás előtt álló aszódi gyógyszertár 
2 szolgálati lakással - berendezés nélkül - kb 
700 OOO Ft-ba kerül Ez eddigi legnagyobb épít
kezésünk 

A korszerűsítendő gyógyszertárak sorrendjé
nek meghatározása nem könnyű feladat. Kézen
fekv6 volna a megoldandó probléma súlyának 
megfelelően sürgősségi sonendct felállítani, >an
nak azonban a sürgősség mellett más el nern hanya
golható tényezők is. PI ha a község megfelelő 
épületet tud biztosítani, ezt a lehetőséget ki nem 
használni súlyos hiba lenne Megyénkben arra 
törekedtünk, hogy elsősorban a legnagyobb for
galmú gyógyszertáraink korszerűsítését oldjuk 
meg 

Ennek a tervnek megfelelően a nagy gY,óg~
szertárak közül először a ceglédi 1/16-os szamu, 
éjjel-nappalos gyógyszertárat bővítettük A mun
kálatokat 1953 tavaszán kezdtük, és csak 1954 .. 
decemberében nyílt meg a gyógyszertár Ha 
hosszú ideig is tartott az építkezés (ebben jórészt 
az anyagi fedewt hiánya játszott közre), nem yoJt 
sikertelen. Kisebb hibáktól eltekintve egyike az 
ország legmodernebb nagy gyógyszertárainak Az. 
alábbiakban néhány fénykép segítségével igyek·· 
szem bemutatni a létesítményt 

Az 1 fénykép a gyógyszertár officináját mutatja 
be. Jól látható a fából készült falburkolat, amely 
a bútorzat egységét előnyösen emeli ki A tára
asztal L alakú, azonban szöge íves megoldású. 
Így lehetővé válik, hogy a gyengeforgalmú idő
szakban egy gyógyszerész is elláthassa - a gyógy-~ 
szerkészítés kivételével - a forgalom lebonyolí
tását A padozaton időközben már gumijárdát 
létesítettünk, a gyógyszertári dolgozók számára 

A 2 és 3 fényképen a gyógyszerkészítő munka·· 
terem látható A táraasztalon az edényzet elhe
lyezését a forgókorong és polcos állvány kombiná
ciójával oldottuk meg A munkaasztalnál kényel
mesen ülye lehet recepturázni, a gyakran elő
forduló anyagok edényei ühe kényelmesen elér
hetők, azonban sokszor '\an szükség n1este1séges 
világításra A 3. fényképen jól látható a beépített 
átadó szekrény, mely a táraasztal és az officina 
között helyezkedik el Tapasztalataink szerint 
ez a rendszerű átadószekrény elég biztonságos 
mindaddig, amíg az elkészített kiadatlan vények 
száma :µem haladja ineg a rekeszek számát, és az. 
összes eddigi rendszer közül a legjobban bevált 

A ceglédi gyógyszertár sikeres megnyitása után 
hozzákezdtünk a nagykőrösi 1/52-es, ugyancsak 
éjjel-nappalos gyógyszertár újjáépítéséhez. A kö-
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1 ülmények, amelyek között ez a gyógyszertár 
.addig működött, elképzelhetetlenül rnsszak voltak 
A szűk, zsúfolt, sötét helyiségek átépítéséyel és 
bővítésév-el a város főterén reprezentatív kivitelű: 
korszerű egészségügyi intézmény született, arány~-

4 kép 1/32··es központi'. gyógyszer·tár (1'lagykőrös). 
.A tá1·a a9ztal újszerú íves kiképzése jól látható. 

S kép Ji52"ls lözponti gyógysze1tá1 (1\-agijlcőtös) 
laúor atóriu1na 

6 kép. l 132-e8 gyúgysze1tár (Gödöllő) officiná}a 

lag igen röúd idő, alig több mint fél év alatt 
1955 no\emberében nyílt meg az újjáépített 
gyógyszertár Különösen a berendezése egészen 
új utakon haladya igyekszik a köYetelményék tel
jes kielégítése mellett, stí!usá' a! a laikus számára 
is hangsúlyozni az intézmény komol~y, közegészség
ügyi jellegét. Ebben a gyógyszertárban a forgalom 
nagyságának megfelelően - a gyógyszereket 
nem külön teremben, hanem az officinában 
készítik A közölt 4 fényképen jól látható, a 
táraasztal újszerű, hes megoldása Fűtésre kívül
ről fűthető cserépkályhák szolgálnak Ez komoly 
előn:y az officinában dolgozók r észé1 e 

Az 5. fényképen a nagykőrösi központi gyógy
szertár laboratóriumát mutatjuk be A képen jól 
látható a különféle laboratóriumi munkaeszközök 
és berendezési tárg} ak elhelyezése, a gázmelegítő 
konzolos felerősítése, az E n g 1 e r-gép \Ízhűtés
csatlakozása, a beépített laborntóiiumi savfülke, 
a jó megvilágítást biztosító nagyméretű ablak 
és az ollós, állítható falikar ok 

Az 1/32-es gödöllői éjjel-nappalos g}ógyszer
tárat ez Ó\ áprilisában n}itottuk meg Mint
hog; a Gyógyszeré,szet 1 évf 4 száma rész
letesen ismertei te, 11e1n kí-Y-ánok ismétlésekbe 
bocsátkozni, csupán a fényképeket közlöm Szük
ségesnek tartom azonban, hogy néhány sorban 
ismertessen1 az itt alkalmazott ülő munkahelve-
kct ' 

A ceglédi és gödöllői gyóg;y szertár munkaaszta
Iai között a leglényegesebb különbség az, hogy 
1níg Cegléden az edényzet zöme forgókorongokon 
áll, addig Gödöllőn polcokon helyez( ük el azokat 
Utóbbi megoldásnak az az előnye, hogy mind
három munkaasztal nagyon jó ter111észetes inPg
világítást kap balról. Ennek érdekében mondtunk 
le arról, hogy egpnással szembe helyezzük el a 
nmnkahel) eket Igy természetesen megnőtt az 
alapterület-szükséglet, de a reeepturázó gyógy
szerész inunkt1asztalán lén)egesen több hel:yhez 
jutott Ez a körülmény pedig nem hanyagolható 
el a inunka biztonsága szempontjából. 

A 6 fényképen a gyógyszertár officinája lát
ható, míg a 7 fénykép az említett munkaasztalo
kat mutatp be Az az átadó-szekrény a ceglédi>cl 
azonos kivitelű Jól látható a balról jö\Ő kifogás
talan világítás, amit nagy ablakfelületek biztosíta
nak 

}icgyénkben ezenkívül már csak egy na.g~y éjjel
nappalos gyóg~ysze1 tá1 van, melyet korszeríisíteni 
kell, a Yáci 1/99-cs. Kemrégcn sikerült-a \ára.s 
főterén - inegfelclő helyiséget szereznünk, ennek 
átépítését is fol,amatba tettük Reméljük, hogy 
a jö' ő é\- elejé1c el is készülünk vele Ezzel 111e
g;yénk ,,a.lan1enn:yi nagy g·yógyszertárának kor
szerűsítését megoldottuk 

Míg az officina tekintetében lényeges különb
ség van a nagy és l{is g.}óg_yszertárak között, addig 
a laboratóriu111 és a szerkam1a szerkezetileg alig, 
csak méretben különbözik Tájékoztatásul fény
képen mutatom be az elrendezést (8 fénykép) 

_:\_ szer kannában nliu<lig ajtú-.. al zárható szekré
m eket alkalmazunk Ezzel indokolt esetben lehe
t61·é ,álik a tá1olás eredeti göngyölegben anélkül, 
hogy rendetlenség látszatát keltené a yeg~res 
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7 kép 1 JZ-es gyúgy~·zc1tá1 (Clödöllö) yyógy5ze'fkészüő 

helyisége ülőniunkára 5ze1 kesztett rn1uikahelyelckel 

edén\,zct _\ szekrények könn'febben is tarthatók 
tisztán„ 

A közölt 8. kép az 1/101-es ,áci gyógyszertár 
szerkamráját 1nutatja be _:\Iinden modern szer
kamránk ilyen kivitelű A két szekrényfal közötti 
1,60 m tárnlság a szabad közlekedést megfelelően 
biztosítja Az ablak előtt implcáló asztalt helyez
tünk el. A polcokat célszerű mosható fedőlappal 
borítani, ugyanígy a párkányt is. Ezzel az elren
dezéssel érhető el a terület leggazdaságosabb fel
használása, mert a hasznos rakterület aránya a 
helyiség teljes mérPtéhez \;iszonyít.\ a így a 1f'g
kedvezőbb 

8 kép 1 101-cs qyógys;.tifÚI ( i ác) ~zu'/:anuríia 

l~zZ:cl \'ég ér e ér ten1 isn1e1 tetéscn1nek :~em 

'olna azonban - Yélen1ényem szerint - teljes a 
leírás akkor, ha a hálózatfejlesztéssel foglalkozó 
szaken1be1eink munkáját elősegít{) néhány javas
latot ne1n foglalnék össze. Ezzel a té1ná·y·al a köY et
kező szán1b-an szeretnék foglalkozni _,_\ddigra 
bizonyá1a tübb észreyétel érkezik majd a szerkesz
tőséghez, az eddigiekkel kapcsolatban is, a1ni az 
építő 'ita scgítségéwl jó hatással lesz a hálózat
fejlesztés 1ni11d tökéletesebb el\.égzésérf' 

(l-\;.~t 1ne,qye-i G'yógy'»zutári ]({":.·pont Budnpcst T Jfl, 
J(iss József v. 8) 

J(p J{e.MnAep K.ypm OrrhIIht np1-1 YC0BeprneHcrB0Batt1111 anreK s 1<0~111Ta1e ncwi 

D1 J(urt f{enipler E1fah1ungen übe1 dió l\-1ode1nisicrung clcr .t\pothckcn ün Komitat Pest 

AZ IPECACUANHA-TINKTURA, ILLETŐLEG AZ EM:ETIN AZONOSÍTÁSA 

DR BAYER ISTViN, BUDA LASZLr5', THASZ ISTJ?.ÍV' 

és K -"11l 0 }.;r .• d. J{ .f L .?1-1 .i _\-

I pecacuanha-tinktura, i1l Jvecawanha-alkaloi
dák papírkromatog1áfiás tanuhnányozása során 
azt tapasztaltuk, hogy kismenn;y-iségű alkaloida 
('agy alkaloida-keverék) kromatografalása esetén 
az e1netin kirnutatása okozza az egyik legnagyobb 
nehézséget }iíg más Jpecacuanha·-alkaloidák (pszi
chot1in, o-111etilpszichotr'in stb.) és cg,yes oxidációs 
termékek (pl emel amin) ultraibolya fényben 'aló 
fluoreszcenciájukkal a k1on1atogrammokon jól 
kimutathatók, tm ábbi alkaloidák (pl ceíelin) 
pedig diazoreagenssel tehetők látható' á, a.z cn1etin 
kimutatására eddig legjobban beYált Dr a 11 e n
d o rf f-reagcns (.~ u te r h o fi [J]) nem elég 
érzéken~y 

Tekintettel arra, hog\- az e1netin ká1iun1pe1-
n1anganáttal oxidálhat·ó [2, 3], 1negkíséreltük_ 
e: a r 1 a n a.1 e ja.Yas1ata szerint [4] a k1omato-

1 3/ :5 3--as G:J óg~ szc1 tá1, Szláill1' {u os 

2 13 i·:3~as Gyóg~sze1tá1, Szentes 

gran11nokat kén8a1 as, 1 e.>~. os pri11nanganát-oldat 
tal bcpe1n1etl'Zni J<::bbcn az esetben az e1netin 
fehér !olt alakjában jdcnlkezett a permanganáltol 
elszinezödött kron1arog1a1nn1oko11. Ha::;onló '011 a 
helyzet akko1 is, an1iko1 előhí,:ás1a cériszulfát
oldatot használtunk _._\ káliun1pern1anganátos és 
cériszulfátos el6híYás hát1ánya, bog} kis1nenn~i

ségű e1netint az ('l{)li.íiÓ 1ragE'ns színe eltakfl1. 
Sokkal előn\--ösebben lehetett -e1Te a célra klo10-

gónt, illetőleg frist-;en előállított kl01os-\-izct hasz
nálni 10°,S-os klo1ogén-olclatot eeetsa,-\al ineg

.sa,·an~ ítunk. n1fgszűrjük és a friss oldatot hasz
náljuk az e111etin kilnutaJására \z e1netin 
foltja nen1csak u··y-_fénybrn fluoreszkál narancs-
sárgán, hane1n sá1ga színe napfényen is jól , 
látható a k1omatog1 a111111okon _ _:\_nalitika.i k1:arc- f 
](n111)a 8.lai-t n1é-!f 2 'V P111etin if.l iól érzékel- J 
hetd ..:.-\.z 11Jecacu~nl1c(-linktú1a alli:ou;1észci közül ~ 
eg·yedül az en1etin n1utatfa ezt a icakciót ~ 

Papírk101natog1áiiás kísérletekkel sikerült n1eg- j 
1 

A 


