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unk Központi Vezetős
nek malt év mái~o
i
hozott a munka minden
t
Vállalatunk do
z
e.
Pártunk és Kormányunk irányvonalé,t és munkájukat ennek
méhen
k
Ehhez 1iagymértékben hozzá.járul az ujtipusu versenymozgalom
amelyne els6
szakasza zárult
a féléves munkaverseny ki.értékelésével„,
sen;yszáma:lnk
mozgalomban közelebb kerUltek a gy6gyazer"tá:rak életéhez
Nagyobb le
az
deklődés
Szoci.a
EgészségUgyi nozgalom iránt
•
Az é:rdeklőd
fokozódását javulé,sát igazolja EiZ a sol: javaslat, mely a do1goz6~.r
körélJ61 a mm1kaverseny bi~ottsághoz beérkezett.
De a j~ivaslatok: mellett, vannak birr:í,1<:itok is~ melyek a ve:rseny:pontoki111 jobba
uja bba l:at ajánlanak.
Az ujtipustt munl:averse11yben a győzelem, vagy j 6 helyezés minden gyógysze:rtár ré-··
szé:re ez lehetővé vált„ Mindez azt eredményezte hogy dolgozóink mamár megfelelően fog1alkoznalc a munkaversenn;ynl„Beszélnek. ::r.6Ía és igyekeznek mi :nagasabb
ei•edményt elérni„
··
Fentiek nyomán eddig szép eredmények születtek, mellyel részleteiben jtilen vorsenyhirad 6nk foglalkozik„

A gyógyszerészet torUlete nem lohot ld.vétol ab1JEm,hogy munkavorsenyünk lem~üle- ·
tév0l , sike:révol és eredményével mé:r;Fi.!;: lo c1olgoz6ink ogyre öntudatosabb ·(11unké,_.

ját 1 magatartását és folyton ;Javuló lmpcsolatt.,t a gy6gyszo1·t
és a fontos fE::1Dr3.atot végző orvosokkal~

igénylő

/Jotegekl:al

Az 1955. év„ elsősorban azt bizonyitja, hogy a munkaverscn;z mint :i.1yon igenis
fojleszthet6, sőt tová,bb fejleszthető és peci.ig olyan módon es olyEm mértékben ·
hogy emeljUk vele a gy6gyszorl:észités és a gyógyszorvizsgálnt szinvonalát és fcö-·
vetlrnzetesen 1)iztosi tja a zavartalan jobb gyógyszerollá.té,st „Ezeket az eredménye·lrnt és a 11 Szooialista Munkaversen;y" b3;1rolab.bi lehot6ségeit különösen szakfelU.- · ·
gyeld'ink, szakelőad 6ink se~i t6 tevé~::enységénel:;: köszönhetjük~ Ez az egymásra utaltsá,g tei1án sehol sem ny:tlvánul meg oly ssembeUtlően, oly t:özvetlenUl 1 mint v&.llalatunl~11al s

Nemcsak a l!y6gyszerécizelmek a betegekhez va16 l:aposolaté,t kell sz6mitásba venni,·
hE!nem azt is, hogy milyen módon akadályozza ennek a j6 kapcsoletnal: emberi kialalcu.lá,sát" Nemosak a be ls'5 vizsgálato l: marac! é !:tala n megva16sitás6, t 1 hn nem azt is;·
hogy nem egy helyen még m:tnd·ig mostoha körüJ_mények l::özött milyen mértél::ben fej
lődhetik a gy6gyszerész gy6gyszerészszal:értővé „

I~z

a kettősség az o!ca annak is, hogy egyszer a kisebb, rnifol::o:r a na[."~roi)b ko11e
tivá,val dolgozó g;;rógysz.erb::~i·ak nyerik el él legnac3robb jub:ilmat~ DZ EtLJ:t.v8,ndor~zászl6ját.
·

Dgy veg3:'ünk _bi:csut C':J 1955 -ös éYtől, h~gy ~956.~os .év_ ~J.s~ nap~aivt;1 k~zdőcl.ő.
f els fü:,bac: uls~si mun~;:a1.rerseny lelkes lend ule tevel, váll.süasD ink ln.vatastuc..rd~é,vEil
áthatott harcos teljesitésév-el ~:ezdjUk t1eg és végezz,Ul;: el ezt az esztenc.őt ts„
Haz8,nk f elszabac~ulás &,110. k 11„-ik évford ul ój a ti sz te letóre mun~:t:,nl::: és bé~:An~{ {i_.cl o..
zatos véc1.e1mé~Jen e.
'·Szocialista EgészségUg;yért I'.1oz.::;0:1_om 11 ~-b2n„

„
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Szakmai tud ás2vval, raunl::okészségével nagyban előre vitte a Gy6gyszert8,:c fejlődését
1
, t soJEJ,
' 't ~~
" 1 e~e eo a lrnnnye
„
bl) mu1:.:e~egzes
„ „ szer~pon t.
'
J:;e~3:e~
1
A Gy 6,gysze:r t ara
·JC.:'b o'l i~e1:sen atrecdezte„ J6 rnu.nl:::aJa es szt.\lrtudásn negrzy1.lvar!.ul benyuJbJtt esszerusrteseibe:1
és ujitásaiban is, 2r:10J.;yel: mind szakmai vonatk·jzé,suak voltek„
p

,

Dioséret:.·emélt6 az u.t6biJi ic'~őben a ~zokoe.i tové,bbképzósen mutatott nktivitása"
Kiv6,16 tm1it6 és nevelő rryógyszerész„ A gyóc•rszertár a minősogi
de főleg a me
~riségi r.mnka tei~én ér el ldváló eredDé1rreket„ A p~yógyszertár kollektívája nen-osak n jelenlegi értél:elésnél , de a rm.J.ltben is á~.1andóan magas szinvonclon tartjn
eredméri~yét . . Néha kisebb hibák miatt keYés pontszár:n~inl elrt11Jradt a legjobbaktól,de
ezt igye l:ezt el: a legrövid e b~J időn bel.Ul behozni" Uinden id. ej ét a gy ógyszertéirna k
szent e '._i· „ Egyszerübb kvantitativ vizsgá1CTtokkal emeli a gy6gyszerbi:r :c1inőségi
munkáját. Jelenlegi erednényük is a gyogyszertár egész kollektivájánnk is é:rdeme -oraelyet K6sa kartárs I:1egfelelően· tud kézben tartani és irányitani„Ezekhez az erednényekhez nagybtm hozz6,járul Dr„Lelkes_ György sz2kr.1ai segitségnyujtáso;.Mint beo ~ztott w6gys~e:i;ész kortársat 1 va~ar;-iennyi „ beos~tott €$3'.'1gyszeré~z l:artá:rs elé
m1nto l:épul áll1 t J uk:, szorgalraas és aldo zatkesz j o munkaJ aval 1 ak1, ho. ke 11 még
nurilmidőn tul is áldozctl:ész munkát végez"

Dioséret illeti az egész Tiszafü:redi gyógyszerté,r l:ollektiváját az elért eredoé-~
nyekért„ Munkájuk elisue:róséül az Egészségügyi Minisztérium vándo:rzá,szl6ját,
vtilamint 1,,.000„-Ft„ pénzjutalmat
K 6"' s n
L á s z 1 6
falel6s vezető eyerte
el„

Dr@ · I;elkes György
Lovhy Szilveszter
Ferehcz Mátyásné

Szilág~i 1Já~tonné

Varga .úOZalia
pénzjutalomb[rn részesül „

beosztott gyógyszerész
államvizsgás gy6gysz
ohnikn
pénztáros
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F e r e n o z
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~Ft
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Vezetője„

o

Sz„lmeilsg j 61 képzett gyógyszerész, ski A gyógyszerész tová.bbk6pzésben élen jáx •
tovább~'~Ópzés szinvom lát j 6 felkészül tsógével álland 6an BrJoli.; .A tőle vett
r:Jinták mind 11egfelel6e k" l.lig a 15/66-os gyógyszertár >1árvo volt a betegeket o negnöve kedott forgéilor.1
mellett is minden esetben tökéletesen el tuc~ta látni..,
A
1
~
„
„
1„ is
. e"l en J. ar
„ „- sza lcDa1
. . t .uc~asa
' „ „ t a g;y ogysze:re
„
•
"] t „ ""]
r11noscg1 r.mn..:[l ·\,eren
1,::: vizsga .a ana„
is 6rt6tesiti~ Eg6sz nunkájára a pontosság, n lelkiismerétess6g jelleoző~
Az oddi:.;i elért ercdmény6hez a gyógyszertár ltollektivájr>. fa hozzájárul , mert az,
összes dolgozó j6 munkájának e:redr:1ények6ppen kerUltek a iiásodik helyre„
Mun!rájuk elisme:réséül:
.A

0

Ferenoz Imre
Ferencz Imréné
Lad áriyi Mária
.Arn6th Erzsébet

fol.,.vez„ gyógyszerész
beosztott gy ogy sze rcs z
teohnil:a
ta korit 6nő
p
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jutalomban :részesUlnekl9

Vezet'óje::
Dr„

·s

o 6 s

F

e r e n o z n é „

A g;r.ógyszerész továbbk6pz6a legaktívabb résztvevője. A gyógyszerészi nunkát nagy
körül tekintéssel és lelkiismeretes pontossággal végzi„
· ~Értékes egészségügyi felvilágosit6 munl;;;át végez a falu lakossága körében„-.

A j6 minőségi gyógyszerellát

érdekében egy ~dőb~n,a.gy6~ys~
minőségben'
nem kaphat 6 alapanyat;o kat a gy6gyszert6,rban tiszt1tas1 .elJ árasnak
vetette aló,„
Nagyobbmérvü gyqgyuls.sc; után teljes lelkesedéssel hozzá,látott régi eredményetnek -az eléréséhez„ Eppen ezért lelkeseciósévoI ugym1arra a szintre tudta Emelni a gyógy-·
szertárat, mint azelőtt volt~
Munkájuk elismer6séill:
Dr ... So 6s Ferenozné
Peszeki Erzsébet

fel*vez gyógyszerész
takarit6nő

600;. -·Ft oá
200.-Ft„

pénzjutalool)an részesül.,
A„%!LEGROSSZABB ERED1,IBNYT ELÉRT GYLGYSZERTÁRAK
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~'" l.5LA:::::~~ert ár _gjpc: kQ.á:z~„

A gy6gyszert2,r nüködéséro rányonta bólyegót az állandó szer,1élyi változ6s amely
Diatt szakr:.mi rend és mngns szinten val6 gyógyszerellátás ner:J alakulhatott ki.
de bizunk abban hogy az uj végleges felelős vezető s~enólyében a gyógyszertál:
nz V„ l~ntegó:riától a következ.ő vei'se·n:vszakl5m'l ki fog ug1 enL, Ehhez ninden re1~b
,•.. ,onyunc
, „ .. l oegvat1 o„s b izun-r
.
l is au
.., r
'
ji-.., t .e.~„
„ d e-..
é11) hn·.J,,k 1 ,-f
L„ t. a ;.;s
;_)_~r:i~.~:i>i;'
.),,(,,,r cw:.:S enne le e:r•
kóben mindent el is foc; követni„ .Az ő eredr.1ónyes j6 r:1unk8,j6.tól függ, hogy a gy6gysze:rtár a legjobbak közé kerüljön@
r
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Vezetője:

Dr.

L u k 8, o s

A legnagyobb hiba a tisztaság ós rend körül outatkozik„ Bizonyos foku ndninisztráoios hiányosság is ószlelhet6 és nz áltnla kószitett mintavételezésre vett
gy6gyszerfóleség sok esetben nem megfelelő„ Ezen a tóren jnvitlrn.:i. vnl6 vnn„ ·· 1 •
Bizunk abb~n, hogy a Lukáos kartárs felé elhangzott birálat nlapján nzon leiut~ 1
hogy ezeket E\ hiányosságokat mnradékb:Ül:nUl fel Jfogjr. szár.10lni ÓS :rövid id()n "
belül felzárkózil~ n legjobb gyógyszertárak. közAéo

D

b ó

n ()

M~ges

kora ós gyenge et;ószs6gi 6.lle.pct~ ellenére . nemcs~k a so l': munkát igénylő·
és r.1ogas forgalmu g.yógysze:ctár vezet-6s©t végzi ei n~::tttd6lct:rilanul ÓS' l1ibatlanu1,
hanen jelentős r'szt vallml és végez a köes{)g tá:raaclnlmi munkáj6.bem
•,
A Gyégysze'r~á:r. v~.zetósét ~ r:1ostoh~ ld::ill'..'ülraények ellenére jól ·l&el6':~~k elvégezni„
Be·teg társt1ihoz v.~16
nyn j6nc1t c1&m:lhrit6„ .A gy6gyszertárbon ld:alak:itatt
,
koll e ktiv szellé·m d ios6retra r.16lt GS.
I

a t v á n n é

~L2=~§.-~~§Z~gi,_~~§:lltl~~Jtlü~§.lÓ1\L,
lllki lelldis:'1eretes , j 6 munlté,jávnl látj~ el fontos közegészségügyi félt:1datát..,
Sz~koci j 61 :felkészliltsógr~l tesz bizonyságot„ il gy6~szerósz továbbképzésen
aktiv~n :résztvesz,id6s korát negh~zudtolva'" .A betegetchez V<.116 viszonyft j6nok -·
mondhDt 6„ A GJrógyszeréazeti pályát sze
, szorgalne,.~ ounkakészsóggel rc311fü~l-"
ke

Rusvai

Má:ri~

l1unkéját lelldisneretesen 0s :pontosm1 végzi el elndileti jó felkószültséeét ".
ldvnl6an felhl'lsználjn n tára oellett is„ Hunkat!rsaiho3 és ó 1Jetegekhez vrilQ
szonyét ieen jónak i:1ondhDtó„
· 11
D o n k u

-·

R e· z á 1 i a

~-l~L~!::~c.t.<í~S.Y~&Z·§~J!:iZ-9.~~~ :telrg~t ónl:j e „
'

li. takt'!rit6n6 munkáját a lelkiisme:cet ess-é.g #;.s pentossáe jellen2de!'Odaad.ó • 1mu~kij.a -·
ey0nó.n a gyóz;;y'szeri:árban a 1ognag>;yobb tisztasag 6s rend hono·l„. Szi!!b~d ideJóben

allrelmew nrre 1 hogy n ey65y-s2n:J.r0sm kartáranak a tisztaságon lfivU! eg.1-é~b vonat-·
koeásba:n is kenoly se~its~get nytljtscn n gy6gysze ár r:1unkájabnn„ Egész: munkc:í.j~
rn jellenző m lolldisr.mretéssée , !ld.01&r:tkós1rs~g
soorgcrloD~ Éppen ezért vrilnnennyi ta kr.rit 6 kartársn6 elé mintamépUl állit jb~-c 6t „

D
fólyar::11in különböző
oe11yek születtek„ Látni fogjuk~· hogy ec;yes gy6r;ysz
ki enely
l:Z éN
lyn
t:z ·első kt1teg6riábs so:r.alroztt.1k fel, kiss6 vissze,estek,de átni fogunk olyenoket
is 1 rinelye k edd ic; az utols6, vagy utol s6előtti kateg61qiE<,bri voltak s ll!O
felfelé
ívelnek,
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Szolnok

Ki neo értékelésre' egyetlenegy &6cyszertár került 1 m11ely
volt ki6rt~kelhat6.

1. /

e'

Tön6ny hydrogén hyperoxid eltnrtásn„ az üvegből kioldódó al~:u1J.tá,st61~·
val6 neevéd óse „.A para:ffi!ln róter; kiválik az üveeról és szennyezi a készitDényt.
·
Reoepturá,bnn előforduló inkompatibilis cy6eyszere k helyes elkészitóse

''.J

nrm1 val6 elk0sz

jod

So

4„/

Prnktikus typus berende
l} r;yógysze
reagensek vizsr;é,lati eltnrtaaahoz

.

jnd s

Degfelelő

31)/
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300-800

Ft" p0nzjutnlo r:-iban ró sze

1956. I.-s6 f~l~vre a lecjnbban dolcoz6 ·falelős·vezet6t 6s helyettes fele16s
vezetőt 500 „-Ft „ p6nzjutalnnb~n :rószesit fik„
'
.
.

~~~~,;:~~~~~---•/Az

1956.ijnnuá:r 15:-én r.1er;jelent · 2:. sz„ Ecészséeügyi .
Közlöny ~_!J7 /1956„ /Eü"K., 2/ Eü„lt.sz.,, utnsitt''2bnn focla!"'"~
tak' a· r.19rvad ókt illet6leg kiértékelése ezek szerint tört
nik~
'

2<1;/ 500„-Ft jutnloDbnn rószes~t~-ük f:J'ÓGyszerósz tov6JJbkópzés~-~
ben legjoblJ e:I'edoényt elcrt GY6cyszerész karté.rsakat"'
'

•

'i>

•

3„/ 400 Ft.jutálnnban részefr«!':L;;'llk a lec;jobban dolgozd
teohnikálmt, értékelósnól nurvad 6 a necj e lent technikus

·

:rendel~t„

4./ :300 Ftli) jut11lonban részesül a leejobban dolgoz6 ;leE;Ynagyo1)1) tisztasácot és rendet fenntart 6 takarit 6nő"

-

-

A ldértékelés

1956„ ju,lius

:.Iunkeverseny hirad 6nk felhiv1-.1s ára összesen

havában

'

történik„

15 pályázat érkezett be '.32 kUlönfóie
jnvnalattnl„ Ezeket a javaslatol!'.nt'könnyebb összehosonlitás és elbiré,lás érdekében következéS oso porto kba soroltuk:

vo ncd; knz óan

A desztillált viz té
fagyásnentes szétllitás
7 db. javaslat ~rtezett be

ósére sz0lE;é,l6 kószitnénye

b„/

Er:iulsiok, suspenziók kész
összesen 4 d1J„

oQ/

Sürün foly6 nnyor,ok el tertástrn vonatkozó jnveslatok

összesen

beórlwzett jnvnslnt
3# db„

'

EDyéb vo1JE.tkozé,su javrislato!: boórl:ezett összesen

d„/

.Az

~l111Jbiakban

isce::rtetjük az ec,yes osopo1°toknn bolUl

18 db„
f:1

ldértól:oléErt:

Ezeknel~

:Jénzbeni jütolnnz2.sn kiprób6.lé,s után ar:rn kijelölt gYóGyszert6.ron kérosz:::.
tül :foc nectö:rténni és anennyiben a jav~alatok GYf\l::orlütbc.n is· jól bovr:\ltak, kol.-~

lőképpen

lesznek pály<:u::mnk6J: fa:tlo jdo noscli j utnlnnz\ro

ó

·

Kör~:·iyen 1P,v1te.lezhe~ő 063

a · í 1Tessé'.r kip:'.óbálni 1·1 ... .ielit:;óvel 1Jek~tldött jc;vas·~
lat,, L.. palyazó nzt JD.V<Jsolja 1 hn(;3r cnyvezetlen ap.rora vc:ur;ott pap·irhullndr.;kot
csi11 i'.~ 12íel
vncy onyvvoJ: sÜ.1"Ltre kéve:·.: ]k ki ós azt J"' oü . . vasta[;ságvn konjük-·
:fel a ·f'.l~áil·.itnnd 6 üvet.>·ed0nye kre'o· Mc. s zé:rod ás után pep:h.•1xi. burl:o1 j nk 6s l:n·~
S firl)a ,\ VCT{!,y lf,d éÍT!~ ~G lyo l2J\ro
lo--15 J~O kos hic1 ecben is S zállithat Ó„
l_,

'

Diosérotben részosit~fü!:;: a többi ·t8,rgytdJ:r:re: ',tnnrtkozó javaSlt:i.trrt i)eltüld6 lm;r.„
· tt:h•sakato Ezek a jnveslatok is biztositják o. faeyuentes szEillitt.st,azoni)an
v6e:rehajtásuk körUloónyesebb! illetve k~lts6cesebbek.
.
·
J„ javaslatok ú következő jelieóre ó:rkezt'ek l)e ~ i<isene[:;rt 11 ; 11 Es.ó1yeR µ5,lyázat 11
11
Uj eszközök11 , 11 0los<5 ós j6 11 1 11 Ez osnk ecysze:i:iü'' ;jolico-„
A

,

2„/ A bekUldött jnvaslatot:bnn isoe:rtetett eoulcátorok inb5,bb naeyUzeni célra
a 1kalmasa k11
·
11

Vieaszdija 11 bekilldött jel:Leére javaslat azonb.:in cy6cyszertárbm1 is llll.'"..nl-,
r:iazhnt6 1 ennek leirása a következ6:

1

10

.

-·

:; nn vastae köral11ku féolerJez sürün kilyukasztva 1111.? rm és Q„.8· r:u:i és O 5
át1:1ér6jü lyukkal A lyukak ferdén vannak furva, központ felé szög alatt ha:flnnal-:, ld:izepér{;j nerőlegesen nyél van e:rősitve<ll Ha ezen kilyutmsztnt t lenezt
az edérzyben le-fel r1ozeatju!~ félperc alatt tökéletes enulziót~ vagy ráz6
réket · knpunkli' L. körulnku lenez az lahetőlég-·ut;;yanolyt:u1 é,tnér6jü~·1ecyen~ Di.ht
edény, aDelylJen n feldo1Goznnc16 éir\„VnL: ven, illetve annál esek 1-2, r.11J-rel
sebb„
.Az Uzer.1i néretü előállité,shoz alkalr1as eDulr;8,torok között lega1kelr.nsa·b1J
11
Fo:re6 ékEtc 11 jeli8ével javt.solt kószülék„ Ennek lónyece: két csiganenetes
husdar2.16hnz hasonl6 heneer 1 m:ielyek ellent6tesen1 és hullár.1heeyei a násilr
hullá.ovölcY81Je teljesen et:;ynásb8 illesztve különböző seJJdsségc;el foror~nak„
A he11r'!ert 1 ; ,."do bbn öntött l111YE\GO k1Jn ü+.ő dörzsölő hatást fejtve ki, t~ké letes
eoulziót l'~Gszit~· körUl vevő

Dicséretbe rószesitJ ük n
pálynnunl:ó,t ...

'J „/

11

Kipr6bt1.1 t kisgép 11

és

11

Ez osn k ogyszerül'

sü:rUn foly ónnya.c;o k ol tGrtó.sé.:r.o vo notlrn z6 jnvasl~to k l:ö:z::5tt lo Ga.llmlr.msn bh~
nnl: tnlnltuk nz 1 ~los6 és jón joli:~;évol lJeküldött pé.lyázr:tot 1 nnelyhez e.
pály6.z6 üc;yosen olkószitctt prGktil:us Dintnc~arCTbot külC::.ött.
Ennék lónyece : n z üveg száj f,rr: holyoz<;n'J.d ő kiöntő cső:r:re1 ellátott nüa rzy ot_:;oső 'ols é részén átlyugt:;ntn tt knriu6.val, n lefolyt nnyot; ·visszoszürósó:ro
sz6Í" A oső l:upakknl fedhető le, r.101.y o lmrin2<J:G f'okszik, ic.;y e csövet és D
lmrina nyilásé.t j 61 zár jc „
ÍJ.

I

]i'Ieefelelőn~·~:: tartjuk i:1ég a 11 Sirupii' 1 jelic;óvel bekülc~ött ptvlyf,fü~tot 1 rmely.~
1:.:en a p8,lyáz6 8[,y üveg kupakos snvi..ive5hez hflSí.il1lÓ ÜVer;et jEIVC\Sól ueynnolynn
kivitelben OS<lk szólesel)b szájjal ós kupnklml „
Dicséretben rés zesit~Uk Kir6,ly Jenő knrté:.rsnak a sü:rUn foly 6 a1zyngo k el=tartástro vnnotknz6 jnvnslntát, 8Dely nindon költsét:; nélkül házilng is nec-·
oldhnt6 n következő képpen:
A porcel 'in standedénybe récen hnszn61ritos felül széles lefelé kissó keskc~4
rzyedő sz&j, u l~iöntő csucsosal ellátott nyaku, förecre kissó sznros8n ró.illő
nluniniun ciobozrn fedelet illesztünk oelynek pereoéből 1eosippentjül::: azt n
dnrabnt i ur.mly a osuos nlo.tt uaey keresztbe. Iey n .rendszerint rosszulzéí,r6 :pc1 X",~
oeL 6;ntégelybe helyezett sz6lesszáju üveeből eeyéb ként könnyen bekövetf:ező
besü:i:.,''·3(ü)dést 1 stb-t óegol:ud6,l;y0zhotjuk„ Hn közönséges gy6c,yszeres üvecc-:;:
hnsznévlunk szirupnnk 1 helyeseh15'hn a perafaé!ueó helyett kis 6.tl6.tsz6 nünnycc
clobozk6.val fedjük le nz üvece~~,,. A·dolJozklf:5i,; n leragad.ás elkerülése vécett
felül vaselinnal vékonyan 1)ekenjük„

/i. f c:,:nb :'L~.Jb:i'.J k.:1.' tül o:lf 0 gnd ju.k 2 követ l:oiz;C · jo. Y<:t3ult f&:· é'.i..Ly iJ on6 l'..Yl:rbi~· .:=i 1J.nk rai}:f~ ~~.s
,) pá1 Ü:v"08 l~és zit és§ :r G vo rrt t l::D !': 0 j 2v2 sln t: át" Enne ·:e rJo ev é:~Ccís 1 t C:sn et kci'vet l:. o z6 ~

12.

.~

Az V„ G;y:6gyszerkönyv t bob anyag szürésénéi- a lefedett tölcsér használatát
el6; ezért Király kartársunk müanyaglá.pokkal való ellátásé,ra javasol ja,amel]y el
a tdlcsérek szükség esetán befedhet5k.
11

tf j eszközök jel igével benyujto tt javaslatban11

ir

elő„

11

Egyszerü és olos6 11 daráló gépot·

Enm k lényege egy hengeralaku doo 1 amelynek közepén átmenő tengelyen 4r~5 db„ la~<~
p0s vasdarab van fele:rősitve··ugy hogy ezen laposvasdarab·
a tengelyen szaba- .
doh mozognak és· a vasak végei a hengerfalig érnek r a heng1: .:ü e lőtt oserélheto

szita.-betét van„ A tengely fogaskerék áttételü hajt 6lra:rx·
gyors :forgásba-·hoz--~
ható.., A forgás következtében a tengelyre erősitett vasrudL
t-.:inyilnak és a hen··
ge:rbé töltött port"; vagy d:rogot ütéssel poritj~ 1 amig a szita betéteken át nem
megy„

~inő§ égi lJlYinl~ali~

A minőségi munkánk hi8,n;yossága'lra is rá 1:e11 mutatnuntta U cszágos viszony' - „ban
igen le vagyun!: rrnradvo ezol1' a területéno Az-1955„ évi mintavételezések'..
jm
felelő készitmények s'Záma lY„4 ~b volt'A ami igen :rossznak mondhat6 ,;
A megnemfelelő gy6gyszer készi tmények megas 1{µ-ánál gyél::ran hivatkoznCl 1;: gy6gyszo,
rés!?. 1-:artái'saink felszerelések~ hiányá.rao Kétségtelen~ hogy ezek a 'hiánY,ösuág0 1 ~ "
fo-niiállna1c de hogy ·nemosak ez az ob:i„ a meg nem felelts gyógyszer magas 5~0 ar8.ny
nalc azt bizon,yitja. hogy egyes vs,llaiato t: e:\kik munkaeszközök tórén semmivo1
ninr s ennek jobb körtllményok 1'.:özött ellcitvE1 2 mint Szolnok megye 7. a minő s égi munl::\
te:rületén sokl:al jobb orodrnérzyel:e\, tudna1: folmutatnio
Ismertetffl. szeretném. o, gyakrabban - e1őfordu16 hibák:at·„; A gyógyszerész l::nrtársaink norn minden osotbcn f1:;~~ditanal:: elég gondot é\ mérlogslC
sz;ab1zerU -karbantnrtására é,ci ollenőrzésé·ro,,, Ezzel ln posólátban'rrnerotnér;Cfelh:l:vni-·~·
figyelmUket-~. h\>gy lrnllőlcéppen ·G2nulmáeyozz8J>: f:ít a mérés ~ oldéfo.~ szürés cimü to1f1 ab~
l::éi)zŐ fo:iussú.ránlm.tv
Rendeltek be nom tartása is vezethet rossz 1:észitményhoz„Töb15 kész:ll:;ménynél ·toohno·16gini szabályok bo nem tartása.„ illetőleC·J'.'')ssz tcohriol6gio.:t eljárás vezethE.t
T'J ssz ered mócy haz „
Pl „ so lut:l.6' jodi i spi:l:':'ttu6·:;él. l:észi.tes éh~ z nen'i al l-::alm3J:3 az
V„ Gy6gys3c:rkönyvben l:öz ölt · móc1szer i :11J:ct?·~ E1nnf)k 0z ,:.-:\ for~ja ~ mely e·~ l~gtöb~
gy 6gys3ertárbc11 all::almazna k„ A solut:i.6 J od:i_ 1. ol l'.:'.esziteséro n. C:.v •;/;yszer esz bon
több javaslat jolont meg , ezeket munkájtü: területén hasznosit 1
Tové.bbéi menynyire"' fontos--még a gy6gyszerek helyes t6ro1é.sa, mert helytelen , .) ló.o követl:ez::
tében kémiai és fizikai véoltozévsokat szefivedhetnek gyógyszereinii:: 1 aminok követ~
keztében nem teljes -értékü gyógyszer l:észitményt kaphatunk~ ami termés Zietes;;n
nagyban ronthatja mint avételezésUnl: eredményét~
„

•

·

:

•

-

-

--·

A teljes értékU gy 6gyszer he lyes--e:tkószi tése, valamint sznltfelü&!előinl: szakmai
segítség nyujtó.sa~ 'gyógyszerésze
lelkiismeretes munkáj·a 1 ha összéfogm k b
1ositél: arra nézve, hogy a minőségi munklnk fo kozntcsan fo~ jtlvuln:t
·-· ~·
jövőben magasra :fogjuk emelni-a minőségi munka megbeosülesét gy6gyszertó::rt:dnl:w-·
ban és a jövőben a ~ 6g~sze:rb::ri d olgozór., : szn l::mai minő s itését elsősorban a
:i6lvégzeH'.; :'1inősógi mun,~a fogje. megszabni~
.
'
l minőségi munkn tové"bbi fol:ozá.sé.nG1: é:ttlekében 1956„ első félévben sulyp,JntJ;IDntke ze 1 jük a gy 6gyszert '..~i munl2:1veJ~se1zyben a mintavételezési eredméeye ke·c „
Ezel:et a fél év folynm6.n kettős pontsz6.rnmnl honorr..í.ljuk<)
~1&&-'l~g_ 4l k~ df.s:!.

A1zyaggazdó.ll:odóvsi a.dminisztrá.oi6 vönalé.n sz intőn fojlőd ósről. szé.mJlhatun~r be"
GyC&yszerté:t vezetőink az elrendelt ex::r:•nhálé.si módot mnr megoz;·_::-ák és ann11k
seg1tségével a ~:észlet alakulnsnt egyenletesebbé tud jll: tenni"

Jdfa f e l;tó.l Qfi,1,.
Ellenőrzésünk
nC.l elsőrendü

soré"n rámutattunk nrrn 1 hogy gyóe,yszert~~roinl:ban történő d efoktc.Slásköve·telmény nz , hocy n ncigyfor~81r.iu gy6gyszortóxakbnri m pontn,
kis és l:özép fo:rGelrau t;y6gyszert{.1~nkbsn leGnl(_"bb hetenl:ént a dátum 1.
defel-:tüs
könyvben szerepeljen„

Hió.nyoss6.gként-1rnll megó.llapitanunk~ hogy az elmull: évncgye.dbon gy 6gyszort 1.rainl:
tö:rzskószlet ldképzés területén nor.1 óind ig j 6,rtak ol a negl::ivó.nt gondoss6gg[~l" ~.
Ez uton is rögzitjük 7 hogy mindeiikor az elmult fól óv ocyhav-i ó.tlá[Cforgulm:'\ kép.~
zi a gy6gyszsrt6,r tórzskészletét; Acórt a késl'.".lfft nom osöl-:kenhet 1 :tliétőleg ha
loosökkenno, ugy az illető axvagvt anyagraktárunl':'t61 oo g kell rern elni,,
·
A törzskészlet tehát félévenl:ént egy 6.lland 6 sztim 1 mág a készlet i;insik :részét~·
képező
foly6készletet a gy6gyszert6.rvozető l:::artárs ·az iclónycikl'.:o1t figyeler.ibové,~ ~.
telével ós a gy 6gysz0rt óx forgalm6.nal: me gfolo-lően viil to ztn that ja 9 Az, olsó no gyo·d.évb('!m egyik fő fela~Tatunlmnk a gy6eyszert6.r tö:rzskészletóntik kiké~~zését· tekin~,
jüki:i

~~~
Áru utéin1•6l:lás területén szintén joVit~nival6k vannatt„ Ez a k:6rdés szorosan
összefügg az előző~Liontban ismertetett törzsl:észlet kik01·zósével és foly6készlet
helyes felmérésével'°

14
Hibaként lehet még megernliteni 'hogy a rend.elé13eket aokszor isme etett nem o
oso2:io:ftositás szerint adják fe~C ami helytelent.) Ugyanosak sök fél:eeér-t;és:l'.'e és
lam8,oi6ra adott okot az a körülmény~ hogy ·az .ütemés rnegrencJ.ölések kó:;;·i2:.it a ;;i8
1~endelés mog:Lt•8.salruc
gondatlanul illesztik: össze 'i és a li12,sólaton oé,~.~ :~ublil~·,~rJi;:t
1
•• "Lt a :renoe~
. 1 t· me:!.ny1s(jg)o1n
' ~
' t· az e1~eccet::1 ~)e"l...'ut::xiyon,,
.l „
~r '
, „ é·-·.
.rnru.
vegu'. J-~ "'Ll1:J,Y a nec;rence.L
sek lehetőleg kerek r,1ennyiségben tí.jrténjenelt„ A kerek mem'}~yiségiJeE hirt·énő tB~·
rende lés a gy 6gyszert6.r az m:ya gra l:.t áJ~ és a számlázás rnu:J.~cáj .it is :1e[;'.:önny iti.,,
J

'

"

Mép; mindig sok azon n:yóg;yszertárak:-szár'.m, a{!elyek gyógyszer vissz{:.:i:ul::et gonc~8tla-~
nul osona~olvEt jec;rz~'.~ nélkül küldik vis::kP „
Visszatér~ ládában g~6gysr;c1°t feJ.o jtenek, sőt ezen tuloenően egyes visszntéTő
ládákat szenéttol és :~a:;:;irhullndékl:Etl l:~tJ.c".i~r: vissza"
·

A jelentési hat 2..:rid ők betartásánál j avul&s nuta t~ :n zil:c,D.eE1Áljük a j övó neg31ec1uon
ezen a területen telj esoé:rvü javulásr61 .sz{~oolhc.tunl::: 'bo ,,

Az Gvnecved olr;.ul tá.Yal- oeg6l1a~;.:itottuk. hogy bár tulnyo1:16 rész~Jon cy ócyszo'.'..'tf,J;
vezc tőin~;: ols őrendü fnladatnak te kin tett 61,.. r~ kószl etr:.orr.m l)él ta:ctó,.-,~t 1 de: ~~-·osa b
kiO:unkllYn neeálla:pithat.J, hoey töl)b .::;yócy.szertái· ezt a for:r'cos l>.:érdést non vo
l::e llő oért ékben · fic~rnla ol)o o
Tol::intettol 8rJ'.'8 1 hr\':':1 8 vállal8·c kószlot,sozdé.ll:oc12,.=-· ,. >és o Dcg;;ro j 6 ·gy éÍgJrsr,c . , ·nnvi"lr
í"u'"gnv'"1~
,-, lr-\'„c'
0·(1~'7i1"r··
•r.-,:v.r:it l)c:.·'„„J-~,-..r,·
11J'C',
e] . l e,,~tr'isFÍ"'n·1r
e,,
-'L!..c.,,~
'·'bu.
,„ fr··1r
vLc.0 s0 ei-.70 (,
,~.,_,, LC··tt J;'e:;
__ ,J..,0,: lw..l.v
r,L,,[),J..
l,c,u.,., "r1c·rt
L
'
. •
S:0orzé,si elől:c.ll::ulé.oi6t- osok t::t3 osetbon·tuc1un~: bi!3tonaágg51 G8zlcözöln1, ha ez
álltnlu.nl: l:iadott l:orctet: gy6gysze:t't8,r:::inl: n l:észlot szo::c·Jt·l.rozctts1.\130 óoJ.lctt
neu hclcc~ j 2J: tuL, · Ezéi~t n t örzsl::észlot l:iké::,z8so Dell ett foly 6 évnegyecibe-n- r.
no::i'.'nn betn:rtás6.t ,1 UE;}8 ncso l;:: s ulyi~o riti l:6rd6s ként l:ozelj ül:.,,
~-

.

--

Anonnyibe1'l fi[;;yol ne ztetés Unk e llenéro" YrünrJe ly r;y 6gyszortéii vozo tő l:::rtó.::csugy látná.; hogy nz álto..lunl: kiodott i)enzüc;;ri -1m::;.~ot nellett n l:6szloto fH:•orti:ro·zottsá~át; 11 gyógyszerellátás zavcrtnlr:nságát betortnni neD tudj n{ uzt l:érj ük
sznkelónc16 knrtársunknnk bejelenteni~ hogy n l:érdóst helyszinen r.1egboszélj ók 6s
negfelelő seeitséget tudjon nyujtnni~

A szocialista et;észségUcyért és az eDészsé4ügyi cfolgoz 61cr61 v·aló fokozott gotl:1o
l:odás legi . iom5.nsabb ~s. lecp:raktikusabb Cyogysze:rtárát va16sitottuk ueg Iaen
nagy nehózt>o[;elt ~án sil:erUlt nel?szerezni a. volt ey6~ezertár raellett lév6 hely
aógeket;. Ig1n'l 1 -ecy t:rafili:: hely1séc és Fo(~.róaz IC~T.uz„irodahelyiséc;ót kellet't
biztnsitrmunk, r:m:rt osé'lk igy állt n&:1unkbnn a tervUnket. oegvalósitani „

~,„

Hnsszu hete!: előkószitő nunb.<,jn után· jutottunk el ahhoz 11 a ponthoz hoGy a ldvJ;.,:
telező Vá11Ale.t végre felvonl,l.lhatntt$A tulajc1onképpeni nunka csak ekkor kezd5dött„ Sajnns az időjéiré,s oz eL;ész téli ÚS tave.szi epitkezésre inkább l'.:áros haté,s~
sal vnlt„ Ennal: köszönhető az, hngy 1955„ május havában lett l:ószen az ópitósti.
munka$ A be:renc1.ezési mun!.-:6.lEit volt a lecnehe~ebb feladat„
A neglév6 8s' nem l:::i1rszerU l; "i; .e:· ~.··:~1t 6.t !'.:ellett~ alat:1tánunk a mtlí korszerü kö\1:0telmónyeknek„ Vé.llalatun1: asztalt..,Jait c1.iosóret illeti J nert tud~suk leGjevó.t
ac1t1k és·) hónapi koooly raunkúval sikerUlt eíSJ olyan butorzatnt k(sziteni,
oalyr61 elismer6ssel adózott felettes hatós~gunk azakkBzegei is.
'

A rmi 1.5/66 gy6r_;yszert~.runkban !:ellenes ós loo ~·~ ig mi.ndan követelr:ich:iynek r..1eg'i'o~
a r:m.nka :fel tétele.
KorszerUe~l vó.lasztott táraasztal rJogöt t Cnlgozhat nak
gy 6cyszerés zeink.J
·
lelő

(J

Kevésbbó vannak· fertőző rnegbetet;edésnek l:itéve r:1i6ta az elv8.lc1szt6s üvegfal vé-~- -·
di ecószsúgüket,;A vények elkószitésónól levő gy6gyszeI•ószeink forc6 széken végo
hetik munkájukat „
·
A vilt<vgi tévs a locnr'ld ernebb ke ttós. kor.ibináoi6 alnpj án lett r:mt;old vei 11 A neon éfi! --·
opál' fóny keveréke megadta azt a kellő sz:i.nhetást, arnely a szemnek a lecn1egfelc·~
lőbb„
.
Azonban lépjülc át az officina· kU~zb'bót és menjünk a lnborat 6riumbCT„ Nem lehet •g3r
nop 0 n sen hasonlitnni a rét;i 66 -ns cy6gyszertáréhoz„ A labor~t6riumba korszerU
vizsr;álati felszerelósek 1 valamint berendezések állnak az ntt c1.0lgoz6 GJ6cysz'1re$z
szolgl1~atára.Kettős üvegu'JsÓ is az uj berénc~ezés egyik kelléke lett
A !aborat
riur.1b6l beléphetünk az uj knrszerü öltöz6, va18mint mosdó ós fürc~.ő holytiségol~

be„
·
·
Az öltözőből nyilik El ml'tteríális !::mnr.:~, valE1mint a készenléti sznlgé,l1?itot te1µ·
jesitó gy6gyszer6sz rószére a mnc,~ern 6s minden t:::ényelmet oi~tnsitó inspakoitS.:1
szr,ba, ahol napi fnraclsó{;os munké.ja utó.n otthono.aan ~rezheti ds ki.pihenheti
rnt:lt;át az ottt do1Gnz6 gy60ysze:rész kartárs„
„

Ez a L:;y6eyszertárunk is rnecérfüt;nv~.te nzt, hoey miut6,n nnr;y létsz1;fanmnl dolcoz
cy6.c;yszerószeinl:nek egy nyucodt' ó~. korszerü külön v6rzyez6 helyisóc álljon
kezcfoére„
.,„~YtA &óeyszertárnt 1 vnl~mint tiz 8's'8~tos mellól:liolyisóce ket köz:Jonti f'ütósse1
el„ Egyenletes mel et. áremlik 'és nz ell:ószi-L:cmdő gyót;yszorokro váró dolgozót:
kényelmesen töltheti.' idejüket" ·A té,ronsztalol::ot elval1:1.sztottu1:-'vódőU.veeeel11
Nac,;y forcnlom mellett nem 1ehet·b§,vos gy6cyszor l':inc16.s;i vnlomint n fol':ozott
e['.;étlzsóevédelmet is rne0oldottuk„ -~; .
A vónyezőből nyilil: n lolJQrnt~iufu· 1 rnel;r korszerU. felszo:relósóivel messze
muljs a réc;i 49-es 5y6cyszertár6t„ Az offooi:ma helyiség8bő1 nyilil:: n si::eoiali-.
t·~sol:: r~l:t~xa{· ~ol n hüvös hel.yen:tortc1~d~~-4yó0yszer~k elt~rtá~árn a rn:0y~n6retü
villanyhutősze :reny foclal he ly_~j: o Az oif101náb61
e{!,y m2,sil:: r:1J t 6n keresztUl n'
modern ins:)ek:oi6s szob6.ba jutu.fíl~'„' onnnn :)ec iG a hiter;·-meleg vizzel e 116.tott fl.h'l.8r9J>~:
helyis6D;be.,.
"
· ·
;
A rnaterinlis li1mré.r61 ri1ÓG nem besz6ltünh: . . Ez tlilÓ,n a leekorszerül)ben el1:6szitett
része az ójjel-na:::::alot'l w6e;ysz·ert::irnak„ A vizseáJ.ot kellemes köz:;onti ffü~ósse.l
:_„
el1ttott helyen folyil:;~ ·a korsze':rü butorzat és fclszorelós uellett„
I.1eev~l6sitottuktehé,t nzt
rü
Ójjol;:_nn")l'alos cy6gyszert2:rat 1 ahol a lec;jobl)
-'
munkafelt étel rrolle tt doi.sozhotnak a fáradsó,r;nt nem ismerő c3r6L;Yszerész C.oleoz6inl'.:"

Ez mé:r sajnos nom vé.rosi cy6cyszertúr)I hanem ocyszerü törpo falusi }_A:rtil::ák e.c;yil:6
Icen rnhéz körülmérzyelc között kE?Jlett c~olcozni ·Sohlioh kartársnak/ amic az et;ósz
renové.16.si nunka :fb lyt„ . .A E1Y6C;9-'~z;ert6.:rnt .szélfogó ajt6vcl 16ttu.k el)tovribb:<, m~~,
oldottuk azt o rn h8z ~roblóm6,t l:iocy ez :Jffioinn helyiségben vór;re -füthctő lcc;yon"
Ic16ie a mellette léliő labn:l'.'at;őrirn:i hel~riségób61 fütődött az officina ós bizony
a hőm6:csc§&let mgyon alacsony ~Hj/)1 t a téli honoj_)o l:banQ
.
·~.; --.,~
Az offioinn butor zst6n i._9 tQ~:t;,G,,"t nó1ni ~ttnlnl:itó.~i raunlm„
,
,
Me~o}do~tuk ~z e?lvr,ln~zt.~s „t2,r.,_k).<$1.sztclt iscEzzel :i:s foknz..nttnl~bnn vodoni nl~
oti; col 0 oz6 0 y6eyszerószunL..et„ ··.
Jánoshidán alzonbon mós m6s knrbmih:1~té,si Dunkát is vóeeztünl:.) Hn'ntlú:;;ijük n·r,y6Qj~
szert6.r és lnborotóriuD kümzöb.~t1 belé~iünk n szolc;étl.ati lakásbn„ Azt szeretnén .
és arra törekszünkiho;~ a sznoi,:ijlistri. ec6sli1sÓgUey :í:'ejlődósc :folynoó.n mindEJn
ey6eyszertárunk rae le·tt ilyen szolr;évlcti lakó.s lecyen.,
1)

1

-17A volt szoli:;álati lokó'vstink nen-volt lmnyhája 1 kar:irájn~ Itt azt. is rner,val6sit0ttuk„ Az egész tatarozéis raely igen nehéz körülr1ények között szülétett meg 1 szep
ounl:éinak ormc:hat6 és nngy segitsóget kaptunk Sohlich lmrtárst61 aki a gyogy,szertf1rat eges z t8tarozf~s ideje alatt· üzemel tette" Elisoerós Schiioh lrnrtó.rsnak
és példr:képül Ó.llitjuk D többi t;y6gyszerószeink elfil„
q

Jászd6zÉrn1. gy6~szerté.runkn8.1 nngyobb mérvü ttalddtá.st nem végeztünk 1 ellenben-·
az ii.:.;en rossz o,llapotban lévő szolgálati lal{Ast teljes rendbe szed tül~ és eLlbe.ri körUlmények közú helyeztük n felei·: ,J vezető gyógyszerészünket"

Szép szolcálcti lakást kószitottünk Bender gy Ó[;yszerész kartóxsnak„ Napi nehét;
fáradsé„g0s r:mnl-::ája ut<in rnegérc1omelt igaz pihenés biztositáso lett ez a cyógyszertó.ri szolcéilnti lakáso
l,?Í§~öksz ent filik1_.Q§.i~Y.~gíJL=!-:t á~

Ez 2 cyógyszert8xunk: butnrzat szenpontjábó1 neo volt szültsóges. hfJgy áto1ol:it·-·
sul:„ Ellenben s z81fo g 6 ajtóval leittuk el 8 ·gy 6r:;yszc:ctó.réü :1 ami 1:rlz,ony szüks ógefi
volt„ A szrüc;álat::t laldst is renclbehoztul":„ Napsut:.;aras szo1H~„k ós r:tlnden kénye1--met biztosit ó 1akc\s nc1 pihenésre alI:olmat a Csete gy ócyszorósz házaspáTnak„
·-Cseténé kartársnő a- totnI."ozás ideje alatt csak m1.c'.ig' szüneteltette a gy6gysze:c·té,rnt Qamig az r)ffio:tnó.bc?.n n fostők n falat festették„ Az amugy is aránylag
m gy forgalmat léborwolit 6 gy6c;yszert~r felelős vezetőj~ Cseténé l:2rt6.rsnőt
dicséret érdemlii hogy 2 mi munklnkhnz megfelelő seE:;its6get iwujtntt „
15 L63,..:'_T}.~za ~.§.n t i_r.g:§._QxQQLEl.f!.§JZij;r_~
Ez a hr..z~ melyben n gyógyszertnr a sznlgélati lakrissr:ü e.r:;ybekötve ven;vetl6jó.ban
aggnsztntt bennünket„ ·Igen rossz 8.llopntbnn volt és azzal fenyegetett 7 hogy na·-·
gyobb bajokat 0l.:0zhat 1 he gynrao.n neo orvosoljuk a hibákat „
A tetőszerkezet, valamint a húz lJizonyns részeinek a faltizotc · oly2n rong2.lt
volt, h0gy tetemes össze[;lJe került <:1Z állq::,mog6v6.si munké.lnt "

Most minden igényt l:ielégitő v:}r:Jvezetóld:el ellátott gyógyszert
szolcnlnti lnkás áll az ott cl.olt:;ozó gyógyszo::i:•ész knrt:irs renc~elkez6s6re Aki összehosonlitja
rr róci és az u;) c;yóc;ysze:ctó:rat 1 vnl6brtn rno,celógedett lehet n m0stcmi feluji to tt ,
63 „ Tisznszontinre gyóc;yszerh~,runkl:nl
<&

A j6.szfényszarui [;y6cyszertárunk ós szolctloti lnlté,s nz 1955„óvi há1ózctfejlesz-~~
tési ounl:é,11k ecyik lec;szebb al l:ntásni közé tnrt0zil:.,,
A rór;i öreg, necró,noosoetott vörösbarnc festéket ··nyorntDlnnul eltüntettük„
K0rszérüsitettUt: nz 0ffioinni butorzatot 0s [\ üai gyócyszertfu. butnrzotn nn ";ff(l·-,
corcs vil:.-Scos é.s Dinden ounknfeltótelt bizt0sit" Az elVá.lnsztós t6.rn2szté1lt :io
Do g'lcÍ 61:.Jitn ttul'::., A s zolcálat i lakás 1 nolynel: oenye zote is veszó1yes vrü t 7 renc'.be.,szecl tül:„ 11 lnl':éRt teljesen l:ifestettük~
-·
·
A d ülled ező d iszn66olnt ~ r:rnly l)izo ny egy f nlusi h6znn l: fontos lcol1ól:e ,rend boszed tilk~
·
Jé',szfényszr:ru::t patik2nk biztositjD a losmesszobbDenően a rJunltnfel tétold:ot . .
Köszön~tet l:e 11 r.-innd nni H~,r~ lm.~i [';y_6CY sz e rész l:nrt 6:.rs l'lé} l:, al:i Q s Z\~l t;é..la ~i ~:ab:.<,~
s ábnn osszezsufolva~ de rJGCJ.S uzemcl tette e gyór.;yszerto.rot IJet;sznkib:i..s nolt:ul nz e.:.:;ósz tClb:irozlis ic1.eje Gléltt.., fü:~;:;y socitsút:; nekünk 2z ilyen lelkes 6s fé,1"ods ··
[;O~. 1180 ismerő CYÓ[;yszerósz ÚS ~ ÓlC'.é:1l:é~)lÜ fillitjuk r.1ec;yónk Össze,3 gy63yszel'ÓSZGt
elo~
·
lli~l J~ i[éiQ™entq,~~~.fil'.'t~~,
Ez a kszséc, nhol r.1óc kivitelező K„ToSz„ nincs~ A ::roblóma ncc;;r volt _,c~e L1ocoldn[1
tukil Jrvszfónvc:izarur61 hoztunk 1-::ivitelezőt ús rövid 1., hónG~~ lef0:rcévsn alott
rendbe szed ti . ecy olyém kis tör:)G patikát 1 moly szólfoc; 6 ajtóvnl el vilaszt 6s
táraasztalla~ xendelkezika
·
·
·
A szolgálati lakást, mél;y: biznny :rnssz :re~rndozett volt, ma mó.r rc:S ser.i lehet is~1Jerni olyEtn elfo gadhot 6vá varáa:sol tuk„

Az offioinn bej ar[ltn előtt !:is vi1~6,00s !:eri vnn 1 -Dely előtt kováósol t vnskeritóst
ópitettünk4 Ald nem láttn nzt a jászszontandré,si gyór;yszorté,ro.t?oost mint 6ey
l~is tör:;e nyaral 6 b0nyo más fit l:el ti -jóllehet móf;is egnszsógücyi ~ntézmény '1.
ahol CY ógys~re ket· l:észitenek a betec; do l.c;o z6k :roszóre „

f,2/lQ~j[áE!,~~:;:~zá:Llli~!J~..Qg;ys~~tl~a
l

l

Ez a gy6eyszertárunk munkálatai sajnos két részre tagoz6clott Az egy:U;: rész az
készen Vl'I~-~ ~Z }.'ledig a eyógysze:rtár helyiség kifestqse 1 la'borat6rium hir1eg ~léld16~
val val 6 .:J .•lci,tása„
,

. :

'

.~

,,

.

l

.

t Kutor [;yÓgyszerész lmrtá:rs igen nehé.z feltételek n-ellett végezte murik6.jó,t"
l.1i rninc'.en "· -relro zetünkkel arra törekedtünk 1 hogy szolgálati lakását ugy renc115e--·
szeclhessük, hogy na ~)i igen nehéz? f árac~s.ágo.8 munkája. után kellemes 1 nyugodt pihe,-·
nést adhasson., FU:rc1ő szobát lét.es it ettüµk, mely bizony J ászé,ro kszálláso n rn r;i
m gy fogalom„
· ·
Most d:olgo z~la k válla la tu uk aszt!}losai a _régi butcrzat á·tn~t<::;:.ttásán, tne ly korszerU
és minc~en uunkafcltételt kellően biztosítani fóg11 · · ·
. ·
.
·
Kutor'kartárs nagy segitsér;et adott .a tntarozási .mm1frá::. ·1:Jan·-·és köszönetet raóndunl:
ezért 2 r.18rt igy IID g tudtuk valósitani az uj jászárokszé.hl.lási gyógys2\ert2..rat 9

.

E rovatban a hibákat óhajtjuk ;,:
munkájul:nt al11rjuk előseciton~~

~7

amely.ok

-~:1küszöbölésével

tovó,l)bi j 6

l,,/

Több gyógyszert6r'az áir1is13oná1ó és visszé,ruJ.egy~éket nem koltozi és nem
ad m ki sorsz6.mot'Q
. .
·
. · ·.
·

2~/

Ahol k~ltezil~,a f~nti_)esyzé°ke.~,
iGoú sot:szor nem az·~.)?lont~;ihoey „::i.
keltezes mpJan kuldtek ol a e;zogyszort 7 ig ·. sokszor tobo na~1os elterés
van és ezzel félrevezeti.k a kdzl_)ontotQmort ..Lényer,es az 1 ho5y mit:o:r hat;yja
el az ó..ru a ey6gysz ertó.rt és nem az~ hó gy moly 112~-;on l:észUlt a vissziru
jegyzék„
· ·

az

Ez ugy küszölirlhető ki.~ hocy a jövől)en D. visszá.Tu átm1ását ·a vissz-C..ru széSl·lit 6 levélen ~'. ''. J'. 11 tassák a gé:;;ikoosi 'kisórő személyzetével, ha pec1ig postó,n
vac,y vasuton, b„~;t énik a visszáru érl::oz és~ akkdr a vona tko zo erodeti felad 6
vényel:et az nruszállítólevélhoz osato·Hli lrr3ll~ ;
A rezsi elsz6.moló.sban hivatko zni-1·:011 1 hoey a hié,nyz ó o kmáriyok a vis.szaru szállitólevélhez lettek csatc' . l..r

-20-

)„/

A készletváltoz8.si ivet a hó elejére- nem· mitic~en Qr6gysze
/sok n8pos kiesés vrilt pólr~.ául n 15/6-nái,is~nál„/

4„/

11 visszé.ru jegyzékeken az üveg' ~vrnk órtékének bejegyzése igen aok f!;:f.Ógyszerésznél tájékózotlnnságot riutat 1 de· sokan össze keverik az üveggörigydleget -nz üve5éruval 7 pedig ezeket el L~ellene. egym6.st61 különiteni„ Itt tehát ke·tt6s téve<l~s is van
.
.
.
.
~·~1 / nem tudják hogy mi rnz; 8-ru, mi a göfinyöleg,
• d/ ha tudják fs 1 a jegyzék~n nem l~ülönitik el egym~s~61~

kUld i be

A készJe tvaltozf,si iveket obbn11 a h.Gnapban 1 amittor leltár van, többen ugy
állít ják"ki 7 hogy a lelté.xat8,niba n léltú;r>előtti változiisolmt még e,cyszer
beveszik, ped i9 a helyes ldállité.s az 7 ha a lel tárelő.tt'-i zá:rókészletóve l -·
nyitják n lelt 8.l'.'tttnnit ós terrnószetesen a leltárut6.niba a lelt ár előtti változásokat neri veszik fel uj:rn„ Ezek szerirt a lelt"áruté.ni készle tvé:ltözásiiv kitíllitnsához nem kell mcgv2.rni--a lel tó.:relőtti iv visszn0rkezését 1 mert
ha a lelt2wrutáni iv 7 a lelté,;relőtti iv saját ~ár!is6.vé'.l nyithnt6„
Sok ~6gyszert6.r nem tcrtjn be azt o szribéiyt 7 hogy a visszárujegyzóket kőt-·
pélc1c.rwban n r~lrtéxhnz 1 er;y pólc1.é..rzyban a központhoZi kell bekülc1.eni„ A le gK:ü-~
löt;bözobb variációk V8mp k att61 .. kez~1.ve_; hí'gy rninC.h8,r~at ~ rd~árho~ küJ.é!.:tlt
egesz ,odc~:ig 1 híJ~;y mindh:ctrmnt /:. kozpont Lrepja img„ li.z. is tobbszor előf; · .. J. 1
hogy előbb Dekülcik ·n központon n vis$·:.1.rujegyzéket 1 nint az áru elht'lf'J JD
o e3r6gyszert6rt és ~gy ke~ess ·ük nzt nz .árut, amit r:iég nem küldtek be„

7„/

11 készletváltozási ivek: ldállitásn soksz0r hi6.n3:os, nem minden v6.lto21ástjeeyeznek be 1 nmi a t6.xgyh6ban -tö::Ctéit.

f§.nzügy;t :b,!bá~ és §J'SiJ,dnón;ye kGyakrnn fordulnak elő hib6.k gy6g_yszerté.r1:.dnknál a VBCS és Tsz„ szt.mláknál 7
oé..rn annak, hogy a száml6.z2:si módot körlevélben többször közöltük„
VBCS szé.mlán~l· egyes gy6gyszert6.rnk: 1 mint pl„ 8 ·15/6„ t 9 1 19-es nóg-mindig-nom
-·
veszik külön--k:ülön összesitőre a körzeti Oi:' vasi, sznlmrvosi és üzemi orvosi vényeb~

.

.

Ki.kell emelni pénzügyi ácminisztrnoi6 terén a 15/35„ 7 37 22 1 47
66:„ 67„ gy6gyszertr„rakat, nkik ez összes hitelfagnlormnal fcapcsolB
péÍdásan kés.2íitik és szárnl~z~s ut6,n azonnal beküldik.
.

45 1 49. 5o 1 62 1
sz6TIÍ6.kat

tos

VBCS számlázásnál legjobb a

7 gy ógyszertá:r„

Helyes le nno{- fu: n f,V óg;ysz ertá:rvezető knrt6.:rsak e kifiz etósre be kü1c'. c3tt si?i é,mJ~--"„
"l ne,~
"l as
„ e: fen t e.J
1 b felsoroJ„ t l:rn 11 o"lrn l<:lm
1 l elJ..::'..
-- " "t 1:1 t ·nG.t~~"'
„.
lrnt gonc'.osob.Jan megv::..zs[;C',
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