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ELÖSZÖ. 

Az lD~ü-ben élclbeléptelett új gyógyozerész-kiképzé.<i 
.szabály:::aL az L ~ves gyóg: ... ·szerészhallgatók órarencl.iébe fel
vetit: a „Bevezetés a gyógyszerészi hivatásba" cín1ü tantárgyat 
is. E lóu1túrgy felvételének az volt a célja, hogy a gyógyszeré~::: 
nö1.--enclékek~ akik n1ost rnúr az eg,ych.::n1en kezelik n1eg tanul
n1án:,·2ikat, n1ár az elsö évben n1egisn1crkecljenek jövendő hi
\~atá:-;uk lényegével. n1egtudják azt: hogy n1il,ven is az a h1v;:i
tú:;. an1elyre elkötelezték n1agukat. 

),_ jelen tankönyv tehát azt a célt szolgálja. hng:.- az eL;ő 
f;_,\·;_;:-: g,\·óg:·;..;z(::n::•szhallgatók világa:; képet nyerjenek ji)vendö 

:~·úl.':ú.iukróL a gyóg,vszcrészi hivatús Cs foglalko:-::fts n1inden vo
uati·~uzá:::airól. Ennek isn1eref:t„1 föképen azért szükséges. hog:,; 
c1.rnikur i:~ n1úsodik é\·ben gyóg,\·szergyakornokj idejüket n1eg
kt:zdik, tisztúban legyenek azokkal a lehetőségekkel és köve-
1.eln1én.vekkei, an1el:.'eket a gyógyszerészpúl:.'a nyúji: és tá1naszt. 
Ezeknek birtokúban öntudatosan igyekezzenel;: elsa,;átítani a 
gyógyszerészi gyakorlat ele1neit, es szerezzék n1eg a gyóg,'.~
szerés::i foglalkozú.s céltudatos n1üveléséhez szükséges, nélkli
!özhetetlen eln1életi alapot, gyakorlati kézi ügyességet és 
an~1·agi.sn1ereteL 

lVIinclen igyck.ezelt::n1n1L:l arra törekedte1n. hogy egyszerü. 
világos. könnyen érlhetö n1ódon foglaljan1 össze n1tndazClkat, 
n1el:vek a fenti cél eléréséhez szükségesek. -Tál tuclon1, hogy 
rnint n1inden en1beri n1unka, ez sen1 tökéletes. I(ére1n kartár
sain1at, hog:v az általuk észrevett hibákat és hiányokat adjúk 
tudornú~on1ra. hog.\' azokat .azután a könyv legközelebbi kiaclú
snkor értékesíihessen1. 

I-Iúlú::.: köszöneltc-1 tartuzor:n dr. .l\Iozsonyi Súnclor és dr. 
Csipke Zolt.ún p1ufesszor uraknak, ak:ik a kézíratot útnézni és 
-ért-é:kt:s n1egjeg,1,:zéseiket velen1 közölni ~szívesek voltak. 

Budapest. 19-i-t. 
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I. 

A GYÖGYSZERÉSZTÖRTÉNELEiVI RÖVID VÁZLATA. 

-'\z ősk:ori en1berbe11 is n1egvolt n1ár a törek:vés, hogy, 11a 
bajba jutott, fájdal1nat érzett, betegség tá1nadta n1eg, vala
n1ei.;: g~·ógyító szerrel k:ísérelje n1eg baját1 fájdalmát n1eg
szü111 ctni, betegségét n1eggyógyíta11i. Növ'ényeket, növényi ter

tT1~'kl:ket. állati részek.et 11asznitltak a gyógyítás céljc:.ira. Eze!.;:
nek ;;: gyógyító szerek11ek l'elkeresését, összeszedését 2 legősibb 
időkben valószinüen a nők végezték. Ök igyek:ezttk férjeik, 
g:v·ern1ek(::ik vadállatok okozta :-;ebeit. egyéb betegségeít gyó-

i:~l::-;i.ibb a vallásuk papjai v1;tték: út az en1ber t.ésti bajai

nak. b;;:teg:-Jégeinek ,gondozását. „;;. papok gyüjtötték össze a 

tószcrckhcz szükst:ges növényi, úllaii és úsvánJ··i erdetü 
11'-·l·:·.::.: ''n::aguJ.:aL ők készitették ezekböl az általuk hasznos11ak 
vé:lt gyúgyító::;zereket. /\. papuk gyógyító szereinek legnagyobb 
réslt:·1 ni=i·,:i~:nyi an~·agok alkották, de sok ósványi. a1}-y2got ~s 

ha:-::·:núll~1k. Ig>· tübbek között ólo1nsókat. vasoxyclot, antin1on
ox>·clut. kaliun1nlirátol. n1agnéziun1sól·:at :.;tb. /~.z ú!l:.ii:i e::redei;Ü 

g,\·ógy:-:::::erek között nagy szert'pe vull <-: n1é'znek. a különféle 
úliatuk ikccskc. szan1~11· :-:Lb.) Lejénc:k. a sz~;rv~:s;:;zar1,.·1iak, a n1a!:-

11an1újnak. n1arhaepének és az állatok ·vérének. 

E:-:ekbé:il a nyersan;/gokból keszítették a papok ;:,;. gyógyf
l'ószí~rc'i1·:et. gondosctn összeúllít.ntt és féltéken~,·en őrzött előírá
;-;r1k ó.1Ínpj{u1. i..\z Lí::;i gyógyszeralakok között főzetel<.:, 1ni:,,:turak, 

purok. kat<:tplazn1ák, kenőc.:>ök~ tapaszok szerepeltek, dc azért 
ffílL)l,' cgyszerü gyógyszerekkel g;i;ógyítottak. 

-~ papcik a nyer~ anyagok begyüjtl,sét, a gyóg~y-ítószerek 

C'lkó:::zitl,sl:t. \·alan1ü1t a?. alkaln1azúsút i:-; előírt n1isztikus kül-
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Később a gyógyítás és a gyógyszerkészités a papok kezéből 
részben k:ülö1llegesen e célra k:i1.;:épzett, hivatásszerü orvoso
kéba került. Ezek. az orvosok:1 helyesebben orvosgyógyszeré
szel.;: éppenúgy, inint a papok elei11te inaguk gyüjtötték. össze a 
i1yers anyagokat,. n1aguk: k.észítették el a gyógyszereket és ad
ták oda betegeiknek. I\:ésőbb a begyüjtésre és feldolgozásra se
gítséget veti.ek igénybe. Fan1t1l·.isok.at, asszisztenseket alkal
n1aztak:. 

Az első orvosokat a hinduknál ta'úljuk. 

A görögöknél eleinte a rabszolgák köréből kerültek ki n 
01 vosgyógyszerészek. li görög orvosgyóg~·szerészék legkivá
lóbbja Ii:ippokrates (I\:r. e. 466) volt, akit az orvostudo1ná11yok: 
n1egalapi1ójának Ü:i tc•kinthetünk. I-lasonlóképen i1agy hírre tett 
szert Discorides Pedanios (I-Cr. u. !. század). öt kötetes r~agy 111t1n-
J-::ája (De 1nateria n1eclica) bennünket g:~:ógy;;;zerészeket i.'."l kú
zelebbröl érdekel. an1ennyiben az akkori gyógyszerek leírását 
is tarlaln1azza. 

/\. rón1aiakhoz elöször görög ur\·usok hajóztak f1L akik k:ö
zöit ilsklepiades (I(r. e. 12H) volt a legne\'esebb. ;\későbbi r6-
rnai orvosgyógyszerészek közül Claudius !Galcnus (I\:r. lL 131) 
i\Iarcus i\.urelius és Con1111odus császárok udvari Ol'\"osa en1el
kec1ett kí. Galenus. knránal: leghíresebb orv0sgyógyszeeés~;::<? 
a gyóg;/szerek készítése és alkaln1azása terén korszak:ot ,:i.l
kotó n1unkát irt. Galenus a régi (archaik:us) gyógyszerel:nek: új 
alakot adott. Sok új gyógyszeralakot vezetett be. lviíg előtte 
főleg eg,\·szerü gyógyszereket (sin1plicia) használtak, ő keveri 
azokat, n1ert rájött arra, hogy a keverés által azok hatása nö
vekszik. Igy jöttek létre a teakeverékek (species), porkeveré
kek. liktáriu1no1::;: (electuaria) stb. ő vezette be a gyógyszeres 
tapaszokat, linctusokat. G~·akra11 alka1n1azta a fözetek0t. a for
rázatokat, a kenőcsöket, sz eceteket, a gy-ígyborokat, a destil
lált aron1ás vizeket. Ezeket a rna is hasznúlatos gyógyszerfor-
1nákat Galenusról általúban ge.le11usi készítn1ényeknek ne
vezzük. 

f-\ görög és a rón12.i orvo:::gyógyszerés::::ek, n1int en1lítettük
1 

mik:or az orvostu~lon1ány és a gyógyftás fejlődött, fan1ulusok:at1 
asszisztenseket alkaln1aztal::;:i ak:ik eleinte n g:yógyszerekhez 
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szükséges nyers an:vagok beg~'Üjtés6t. fcldolgozásc1t, a gyógy
szerek elkészitését végezték. Később a gyógynövények begyüj
tésével és feldolgozásával a rizotomosok, herbariusok foglalkoz
tak. A gyógyszerkészítés is lassankint kikerült az orvosok ke
zéből, valamint a gyógyszerárusítás is. A gyógyszerkészítéssel 
és árusításával a rón1aiak.nál a phar1nak:opolae

1 
a pharmal<.::opoei, 

az arculatores, 111cclica1nentarii, sellulares és a pl1ar1nak:otríta 
foglalkoztak. Ezeket és főleg a famulusol:cat tekinthetjük a 
g,\·ógyszerészek őseinek. 

l\_ rón1ai birodalon1 bukúsa utá11 a g:yógyítúst és g>·óg>·sz~r
készítést az arabok .fejlesztették tovább és n1agas szín,/onalra 
en1clték . . i\z arabok sok új drogot vezettek be. Ők használták a 
szirupuk.at, gyógycukorkákat (confecLiunes) először. ..:\z ara
boknak n1Úl' gyógyszertúraik is voltak. 

_'\ népvándorlúsok korába11 Európában a gyógyítás tudo
n1ánya és ezzel együtt a ,gyógyszerkészítés is a kereszténység 
elterjedésével a .szerzetesrendek papjai l::;:ezébe került. -~ szer
zetesek kolostoraikban az en1berek gyógyítúsúra, testj bajai·~ 

nak kezelés(~re is berende:;:kedtek és a g)··ógy:'izerek elkészíté
:-;ével is f()glal.koztak. _:..\. kolostorokban n1egl'elelő heJyiségek is 
voltak, ahol a begyüjtött nyers anyagokat elraktározté'lk és va
lószínüen külön helyiség szolgált a g:v·ógyszerek elkészítésére. 
A,_ szerzetesek közül külön .szen1élyek foglalkoztak a? orvoslás
sal és külön szen1élyek (rendszerint a confraterek, laikusok) a 
g>·ógyszerek beg·~·üjt(~~(,'.·t:l 1.·~~ el.ké~;ziié.sóvcl. 

Ebben az idöben. úli.al~tban a köz('.pkorban a szerzetese
k.en ki\·ül polgári szen1él:-·t""k. ()rvosok is fnglalk0zt~1k 8 g:,:ógy1...: 

tássaL Ezeknél isn10t. feléledt a rón1ai világban n1ár rncgszakadt 
s;-'n1biuzis. f\.z or\·osok egy szen1élybcn gyógyszcrkészítől::;: és r.::1 · 
adók is \"Oltak. /\.gyógyítás és ;-_t gyógys":'.:t:rkészíté:,; egyszen1ély
ben történt egyesüléséneli: a :-.;nlern6i föiskola ulapítósa (1050 
1110 körül) vetett véget. A salcrnói t"<:íiskola telcinthetö az elsö 
orvosi egyeten1nek. _:;_ gyóg_-,,.--szerészet szen1pontjából azért volt 
nag:vjelentöségü, n1ert elválasztotta a gyógyszerrendelöt: (az 
oryost) a gyógysz21 ké.-:zíLöt()l (a gyóg~--szeré~sztö1). Ekkor történt 
n1eg tehút tulajdonképen a gyóg;vszer~·szi foglalkozó.s elvúlása 
az orvosi foglalkozástól. I(ülön fejlöc1ö! t e;:ut<in a gyógy~zeré-
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szele rendje. Ezek eleinte boltokban) k.ésűbb a gyógyszertúr1l;;:
ban üzték: a gyógyszerké.szítést és árusítási, azonban n1indig 
orvosolt felügyelete és ellenőrzése alatt. 

A gyógyszerkészítést, an1ely ókori aJapokon n;,,-ugodott és 
a galenusi irányt követte, n1ég n1indig babonás~ n1isztikus lég
lrör vette körül, különösen a chernia történetéből is1nert al
chytnista korba'n. ,_:„\ gyógyszerekhez szükséges nyersanyagok: 
gyűjtésének és a gyógyszerek készítésének szigorúan körülírt 
babon{1s és titokzatos feltételei és kísérői voltak. 

A g,'r'Ógyszerlai::zítésnek és a g::ógyszeralakok fe.ilőclésé
nek nagy le11clületct adott. korszakot jelentett· a ){_\TI. ;-;zázad
ban Parucelsus f;:;•llépése. Paracelsus. íeljes ne·vén 1?hi1ippu5_. 
1'hcophrastus~ Bön1Jn~slus I'arncelsus von I-Iohenhei1n az orvo::;;
tudon1ányok és a gyóg,\·;.;zc.'rek nag_\· rcfor1n0:1tora vnlt:. 

Paracelsus al.kaln1azla először lrlgikusan a 1nérgeket gyóg,\·
szerként a betegségek leküzdésére. Abból a feltevésből indult 
ki, hogy 111indi:,.:n n1éreg rnegfC>Jelö kis adagokban és rnegfele1ő8:i 
all·;:alrnaz•.'~t a betegség ellen g,\'Óg~--ító hatúss~1l van. Paracel
sus a tovúbbiakban azi tanította. hog,\· rninden g;vógvanyag
ban külön h21.ióalkoi.óré:-;zek \·nnnak. Ezek12t lehetőleg tisztá:1 
kell klszeclni a l1yer::;an,\·agból. .:-\. hatóanyagokat quinta essen
tianak :1evezte. Ig.;,: állította f'lh {:;.: vezeth: be a tinctl1.r{1knt. ex
tractun1okat. elixíriun1okal stb. 

i\lt:dúhan _Par::1cc1lsust tekinthetjük a g~:ógyszerészet at:v
jó.nak. Paracel:-;u:-; nagy szellen1e (~5 kiváló it'hcts(~ge új útakr)n 
{_~pítettc l'cl a rnai gyógyszerészet alapjait. 

I:i<:ll"O!CC'lsus n:,'nn1ún n1i::gindult a korszerübb g:r'Ógyszer(·~k 
iJ.~:::zl:úililúsa és különösen új gyógyszerek kerest~se f:s alkaln1H-
1:~1sa n1o:::t n1úr tl'rn1észettudon1únyos alapokon. J\ tuclon1án~·ok 
vil~1gitó fl\nye cl(_)szlatta azt a babnnús. n1isztikus ködöt, 
~:_n1el,\·bt' eddig a g:.'ógyszerek Íi..~lkutatúsa és készítése burkn
!·~1clt·:otL ..:\ _gyóg,\·szcrek fi::Jkut::1t:úsúba bevontúk a chen1iút, a 
))h,\·sikát. a nÖ'.'énytant. ..:·\ t.er1nészettu·::.lon1án:vok ez ágai eb
ben a korban (a chl~n1ia törtl>netéből istnert. iatrochen1ia korú

ban) kezdtek IellenclülnL l'ifCivelöi az orvosokon kívül a gyóg~·
:-:;·:crf'szi.~k \'()lt~tk. r-.:_ülöni'is1.,:•n (-1 :x:\TJI„ J\. \TIII. 0s a}CI:'\:. SZÚZ:l

dokban ;,·irúgz<i!t "1 nagy terrnészett-uclon1án::os kut2.tó n1unka 

n „ 

···.· .. f 
1 

s. gyógyszertárak laboratóriun1aiban .. Ennek a n1unkúnak k:ö
szönhetjük nagyobbrészt a tern1észettuclon1ányok no.gy erec1-
n1ényeit. A tern1észettudon1ányok lge11 Sok ágának n1egalapi
tói. iparok kezden1ényezői g_\·ógyszerészek voltak az orvosok 
inellett. 

,'-\ háron1 ::;zázacl nag,\·ncvü g;:ógyszerészeinek 10gkivúlóbb
jai. clevenec!jenck rneg előttünk És álljanak példak:épül an118J\: 
igazolúsára. hogy n1it köszönhetnek nekik a tern1észettudon1á
n:.·ok ~;:; a gyógyszerészet. 

;\ }:\'"T !. szúz~:.dban 01 t Lé1:nery (lG-15 
szeré;-;:-:. XI\T. Lajo::; francia király udvari 

1715) francia gyógy
gyóg::szerésze .. ~\ ha-

ic_)0::.11_\·~1gokat ig,\·ckt.·zc•tt a g:·óg,\·niivl-n,\·vkböl kikutntni. ()t t'-:

kiníh1-'t.iük :i tJh;:t1_icht:·n1i::1 rnegé:.:lapiiOjúnak. 

St·!gnct te Péter fr:\ncia gyógy;:;zerf's:: igen sok ú,i g::óg,';
:--zc:rcn kh::ül a kaliun1-natriun1 tartaricurnut állii.ottEi elö. an1 12-
l::c't róla rnai napig Sal Seigne1 ti-nek ncvc~d„lnk. 

Böttg·er Júno~ lii'rigyes (1GG:2- lilD,1 n(;:n1l:l g_\·ó.~<'::lZ('rC;-;z. 

_-\!,,'.·o:.:'l :-zúsz-ft'.,if:delen1 udvari g::óg,v::;ze1·ó:..:~~E· urúnak p;;irancsár'.:'l 
kén.Ytelen volt aran:.--c::;inúlás:'lal fogbdkuzni. rniközbc-n ~~ por
cc:ll:"tnt fedczii„' ft.'1. é:) \·etcl'tv rn::;g ;:i.L:.[Jjút: 0:1 111ei.;.;si..:ni porcc:>llc1:1-

:\. X\Tlll. ::;:~úz:!.d gy()g::~zerószci közüi kitüntek: 

I\-_~;irggraf A.ndrús Zsigrnond (l 70\! 171;:2.) nf~n1et gyóg\··· 
:-::'.·+ r('.·~·;; ::: t:_tl('Uin ~~ h(liu:-: fc·lft:~dt.'zö.ie, Lcg:-iag~·obb {:rclen1e abban 
r· 1-'.il\k. h1ig_\· C1 úllitoi.ta cléi t.:li.;:-:z,jr a cuk1Jrrt·púhól a cukrot. ()t 

!Pkinlhr,:tjük lehút a cukoripar n1egalapitójúnak. 

B~nuné ( t 1:2(; lf;O-~) J:rancia gyóg:.·;:;zt::ré::;z. l·:' .. :;:;t!L1b a púr1:d 
L'_g.\·vtc:rn tanúrcL a ph~\·.slka n;::1gynevü 1nüvelöjl:\ volt. SürCtség
n1(:ri_íkr:·t (al'(._'Ol11l:'Í\::rek1:1_l :-:zvrke:~zletl. ~\nH.:l.vek n1<~:g n1:1 i . ..; sze· 
rt:p;~lnc'k. 

s:·,:v,·ler angul orvosgyóg~\·::izer0sz nevet a 1n::1i n~tpig n1t:g
(:1riz1v az últ~da ös:-:zeúllit(iti t~.) alkaln1::1zotl Solutio <:\r.scnicaJis 
F\i;,\·lc·r~·. 

F'arn1enticr (17'.J..f: 1310) francia katonai gyógyszerl:sz liJ-
lcg túpszerchen1iai 1-:utatásokknl fogl::dkozott. 1:... burgonya na
e:::-:1111 1 ':pláló voltára ő hívta fel a fig,\"eln1eL 



Schcelc I\:ároly \ 1iin1os (1742-,-1786) né1net származású 
gyógyszerészt n1ü1den idől( legnagyobb gyógyszerészének: tc
k;nthetjük. A svédországi Köpingben volt gyógyszertáreL Kis, 
falusi gyógyszertárának laboratóriun1ában végezte azokat a vi
lágraszóló k:émiai k:utató n1unkáit, an1elyeJ;;: hallhatatlan nev~~t 
szereztek a kisfalusi gyógyszerésznek:. A I~öpingi gyógyszertár 
Iab?ratóriun~ában fedezte fel és állította elő az oxygént, a 
chlort. a bar1un1ot, a tejsavat, a csersavat, a húgysavat, a \Volf
ra1nsavat, a kéksavat, az arzénes.savat, az aln1asavat, a borkősa
vat~ a glycerint stb. Eredn1ényes 111unkásságának. a kén1iai ku
tatás terén korai. halála vetett véget, 43 éves korában. Stock
holn1ban szobor hirdeti n1iJ1den időknek Scheele hc;lhatatlan 
érde1neit és nag~·sógát, 

„. R:,.laproth f}"Iúrton (174:3- 1817) berlini gyógyszerészt. ké
S(:!J_!~: egyet~n1i tanárt tekinthetjül<:.: az ásványi c11en1ia n1ega1a
P1 lo.ian;;tk. 0 {illította elő a titán ti a 2irconiun1ot. a ceriun1ot st'.J 

Pr'l"Ist -J<"•z..;·•(' (lr-::;:- )"OG) 1-· · , , • . 
- • • · • , -~ \:l. 1 ._,,J--„-- - o.:. .ranc1a gyogy.szeresz a szöllő-

cukor J'clfcclező.1·c. ·'~ 'i!Jo 1· ·1 · 1 1 
~-1L. ( cdlC 0 f-iU yaran_\·o;:: :Öl'\'Énye n1ég 111:1 

is nevét hirdeti. 

~- , \Tat~q:1elin (1763---·-lD~n) g_\·ógyszer0sz és később egyeterr
1
i 

lanar Parisban. G~·ógyszertéri laborúnsból lett a chen1io. kiváló 
n1lívelője. ~L\ bcr:,·1Iiun1, a chrón1 felfedezése ne\·éhez füzöclik. 

'Jrroinsdorif .J. B. (1770------18;{7) nÉn1ct gyógyszerész, később 
eg:-.'1.:.·Lerni Lanúr Erfuriban. alapitotta az első chen1iai g,l'árc1t 
'l

1

eucli tzbt::n. 

Courtois ( 1770) gyóg~\·.szerész e:-: sa10trorngyúros a jódot 
Ledc'ZÍt' fel. 

f'JP„"ic( (1,__,_ ·n-1 1· 
~..,t,, ' 1 1 1 lu:) ) e an °vóu"c.:-;erész a pl1\"-il-~ I·i\·áló 

11'"-·cil"'c, '7 ,]„1-<., '„, ,' „ .1:'.,b.„~" .. „ ·-.~_~ -,,::,.'>.<:, \. '<: 

1 ~:\e 0,lt' rl .. t -~:'>.L! on1asne:,;sec ll'ii.eoezo3e. i\-iint a koppenbúgai 
niueg_\:eten1 igazgatója Ó.':i physika tanára fejezte bt'. eredn1é
nyckben gazdag életét. 

D·•vv (17"" J o"'J) l · 
. " . iu---- u~, ango g_\·ogyszerész, később cgyeten1i 

:anar az elekrochen1ia n1cga1apitója. Nevét n1ég n1a is őrzi e.z 
altala szerkesztett bá11yászlán1pa. 

Scrtiirner Frigyes ( 1783---18-!1) hé:.n1n1elni g~·óg_\:szortúrtulaj
donos a n1orphíun1ot fedezte fel. őt tekinthetjük: az alkaloida 
chen1ia n1egalapitójának:. 
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Berzeli11s .1779 lU-±íJ) ::;\·éd g,\·óg>·::;:::..:rész és ,3tockholrJ1i 
egyeten1i tanár a chen1iai no:;_11encl2tur2 1ncgteren1tö,ie. az iso-
1neria felfedezője. .l\nal:/tikai. elektrochen1iai és orgnnih:us 
chen1iai kutatásai iránytjelzők. 

Döbcreiner \~ToJfgang (1780--1849) nén1et gyóg~'szerész, 
jenai eg;vetcn1i tanfn· a fén1ck, különösen a platina gázsűrítő 
képességét iedezt2 fel. 

Pclleticr József (17SD·-· l(J4:2) és c:aventnv. .József (17~\5---
1877) J.;:ét hírneves francia gyógyszerész és később a párisi 
gyóg_';szerész .főiskola tanáraL sok alkaloida felfedezői. „t>.... chi
nint:; str~·chninL brucint, vcratrint, coffeint az ő értékes i11un
ká:fuk alapján isn1crjük. A kc'.:t tudós g~·ógyszerész e1nlékét n1a 
is hirdeti Púrisbetn az Ecole Supcri-::~Url; de Pharn1acie u::-lvar0n 
úlló kettős szobor. 

I:Sohiquet Púier (1770 1D-fü) púri:-:1 gyógyszerész les fö~s
kolai tanór az asparagin, coclein, na~·coiin stb. felfedezője. 

11/lerck I-Ie!1rik (17f-)-!- 185;"'1) darn1:-;tadli gyóg·:'.'Szcrtúr tu
lajdonos, ní::\-t:;-; che111lkus az egyik lcgn;,1.gyobb n 1~'n1ct vegyé
szeti gy<::"1r alapi tó ja \"olí. 

Scu heiran ( 1 íD-i l H3U) f ranci~·a gyóg,\ :-;~:e:rr:~::-:z t:::; LJiskol ·1.i 
tanár a chloruforn1. a cubebin .ft::lfl'clezö,ie, először állii0lta el.6 
a calon1(:1 t. 

Durnas J. B. (ll,;00---l~·Jfl.+) genfi g;;(\gy.~;zeré~z. késöiJb a pú
risi Sorbon11e chen1ia professzora, n1aic1 n1inisler. I\Jagyjelen
tőséqü n1unkú.ssúgúnak erccln1l•nvci <e:--: al'H11c~ln1f:Jet rneg:chtpí 
t{Lsa~ a szivacs jó,dtart;:i.ln1únak n~egúllapítúsa, a trichlcrccC"ts:.1\' 

felfedezése, az indigó l~s úlialúban :1 Ie::;tékan~·2gokról szóló &r
tékes tanuln1únyok. 

Balard (180:2 1G7f)) francia gyóg,\·s:~c.:rész, n1ajcl a Sor
bonne tanára a brón1ot. az an1ylnitritet fedezte fel többek 
között. 

Liehig .Justus (180:3„~·li)7'.3) nén1et g,vóg;:szerész és giesseni 

egyeten1i tanár a ana1ytikai chen1ia 21agyn1estere -volt. Ö ala
pította n1eg a n1a is létező J\nnalen der Chen1ie cín1ü .fol:--óiratot 

Pelouze (1807-1867) francia gyóg;yszerész és eg:·eten1i ta
nár állapította 1neg a nitrogen. a phosphor és a siliciun1 aton1-
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súlyát. Az ö laboratoriu1nában fedezte fel Sobrero a nitrogly
cerint. 

·vvöhlcr (1308-1887) gyógysz..:rész a hannoveri gyógyszer
tárak felügyelője tekinthető az organikus synthetik:us chcn1ia 
n1egalapitóJánalc 

Chatin (1 fl6:J ·-1902) francia gyógyszerész, híres botanikus 
és che1nikus volt. Ö fedezte fel) hog;:/ a növényekben jód van. 

Pcttcnkofer I\'.Iax (1G18--·1901) a tuc101nányos egészségtan 
n1t:galapítója. lVIünchenben szobor hirdeti kiválóságát. 

Bcl'thelot (18_27-'" 1907) gyógyszerész és föiskol:ti tanár11~1k 
a szCnhydr<:'ttokról szóló t.2nLil111á::1yai \·ezet'tek 2zok synlhét:i
séhez. I{özoklatúsügyi 2s külügyminiszter is volt. 

f'liitk!gex Frigye'..; 1.1n:::n --lUfJJ~) elGbb n bern canton! g~·ógy
~:';i.:rtúr vczt:'tö.ie. k~sübb Strassbt1rgban a pharn1al-::ognozia tc:t
n~:ra. () \"Olt a pharrnakognozi::t tudon1{1n~·nak InegnL;1pozója ~:s 
fej1csz1öjc. 

B(n1chardal ( 18:~!l · 1 P2 l) franci ·1 g:·óg:-·::::~c~rt:::;z és egyeten1i 
i;n-,:.·tr a k:tucsukról írt :-·ok tanulrnúnyt. an1el:vek a n1esterség2s 
kc-111csuk f'clfcc!c'/:2.sé>h~:'z \·:..izelt2k. 

Schr:c:idt Ernsi (1[>15 --lf)lO) g~·ógyszer0sz, n1arburgi eg;ve
t1.:n1i tanúr híres alkaloida kutató volt. .'\. xanthinbazisok sze!'
kczc:t0nek isn1er0le az ö rnunkú:;súgúno.1.::: az crt~c11nén>·e. N:1g\· 
ö:,s;~pfng1aló n1unk~:l írt az alkr!loiclúkról. 

Bnurquelot Enlii { 1;~;J1 l u:..: 1) l'ra1:1cia gyúgyszc:rés;,~ ó.:-: rö: ... 
J.:nlai tanór hires cnzyr:nkuta1'ó. i\.z invertin. n1altóz. lo:~.ctaz. inu
i<'~::: í\ . .:lfede::öjc . ..:.\„z ux.\·dú!.ó t.•nzyn1t..:kröl irt ú!:törö rnunkát. /-">. 

nö\·1~·n:1·ck ;;tabili:.::~dú::;út· i::; ö vt:gezt.e először. 

l~'Ioi:.;san lienrik ( l n::.2-. --l H07) gyógys1~er0sz é.3 eg.yeterni 
tanúr az acetyl0nL a fluurt állitoUa elő először. !:'\ ca]ciun1-car
bid synthl•zisC·t. a n1l:s!.ers(~ges g,v{1rnúnt előállítúsót is ö 1.ritl:12 
cltiször kl:res:;;t.ül. 

.".\.:,: l'dclig l'e1snrol1 ki\·úló g;.'óg~·szcrészek n1ind külföldiek 
\·ultak. Dc azért ne gnndol,iuk. hog,v a n1agyar gyóg,;,:szert:sz!::k 
ncn1 Vl'Í:l.ék ki rl'szüket: abban az úttörö tern1észettudon1ány;.1.0: 

kutatúsban, an1el>· a )(\7II.. X'/III. és }{fX„ szúzacloko.t jellcnr-:i. 
~·Iagyarnr-:::-:úi.Uin„ n1i\·cl kulfúrújút nagyobb részben a külföld
rbl \·ette úi.. c.-:ak kl,slibb. a :'CIX. :-;z~'.tzad elején jelentkezt:-:.1k a 

.Í 2 

}lirlap cín1én. 
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és egyeten1i 
n1este1·ség2s 

x-\7Il. és }~\Tlll. század tern1észettudon1ányos n1ozgaln1ainak 
erecln1ényei. Tekintetbe l'.:ell vennünk azt is 1 hogy .:'VIagyaror
öZág a XVI., XVJI., és XVIII. századokban folytonos háború 
színhelye volt. A török megszálíás és az azt követő felszabadí
tás alatt és közvetlen utána csendes

1 
nyugodt tudon1ányos 

inunka nen1 is folyl1atotL A XIX. századba11 aztá11 nálunk ts 
le11dületet vett a tern1észettudon1ányos l'.:utató 111unka a gyógy
szertárakban. E korból a következő l\.iváló gyóg,yszerészekröi 
e1nlékezünk n1eg: 

Gerslingcr 3<1nos eperjesi gyógy;.;zerész alapítjc' n1eg .::~z 
(::i::;ö cukurgyúrat Debrecenben a }(i)(.. :-:;zúzad elL'Jl'n. 

Sadler .J6zsef (l7~J1~ --l[J10J g:/Og:::-:::.·~·:-~:;::, a ch;.;rnüt é.') bo
tanika rendes tanára a budapesti egyet.en1en érték.e::. Inunkás
::;úgut .fejtett ki a chen1iai és növénytani l\:utatás terén. Az első 
gyógynöv0ny herbariun1ot ö úllította össze. 

Láng ildolI (l 7D5-·-18G::J) pesti 1 rnajd nyitrai gy6gyszertúr
tulajclonos. Neve.") buianikus, rninerctlugu.') (:::; zoologu.:: voit Tu
don1únyus n1unkássúgát a l\.'Iagyar rrudon1únyos 1\.k;:.dén1ia is 
(rtékt.:lte. arnlkur le\·elc'.L:Öl::tg_iú\·ú vúlasztuU.a. :\.;-: elsé') g-yógys,-:e
rl·szi szaklapot. ö indította n1eg lVlagyarorszúgon Gyógyszeré~;~~ i 
1-lírlap cin1én. 

id. l:Vag.ner Dániel (lf.\00~1880) poz::;onyL n1ajd budapesti 
gyóg~··szertúrtulajdonos (a Núdor gyógyszertúr jognycrtese) tu
clun1ún:-;os f<.Jlké:::zülts0gü. s~Jl-:old~t~u g:·:óg:·~·~:ze:rész ·volL 1\Jbb 
chernlai (:s növl:nyi.aní dolgozatot írt. Legnag:yobb inunkája a 
c;:·:óg::.~:·;c:rC:szi é.-; Ol"\'OSi Botanika. Ebben ~! gyóg:r'~L:l:ikünyvbe:1 

hi·,:a1u!(Js drogokat irt.a le:. ké:--:i ft.:,:-;ié;:-;.~21 szín(;~Zl:tt rctjznkk::1l il
lusztr~tlta. \Teg·:·i. g:·úrat is alapit.ott PE::-:Lt:n. an1t.:l:-'bén ;„1 szabarl
::::Ctgharc :c1.la1t puskaport g:,·ártot.t .. 

l\'Iüller Bc:rnút (J:J10 ,.J901) budapesti g:,·óg;Jszertúrtulaj
donns. az Orszúgns I\:ö:-:cg1~szség·üg_\·í Tanúc;:-; rk. tagja, az I. é.::: 
JL kiadú:::ú C~yógyszerkön)'V galenusi r(:~:-;zének szerkesztője volt. 

Rozsn;vai IVIátyás ( 1 G3 J - 1885) zun1baL n1ajc1 aradi gyógy
szt-:rtúrtulajdonos. kivúlú ,g:1:;_d;;:nrl(:) \·1llL /\ tu::.l(;rn.ú

nyo.san képzett. nag:·n1üvelt:-;égü Rozsnyay í'ő1eg gyal-::orlati 
gyógyszerészi kérd1~sekke1 foglalknznii. r\z ü nevéhez füzéídik 
az íztelen chinin felf2d~zt'.::_;t'. E ké:-;ziL1-nc:.'..n>· Chlninun1 lnnnicurn 
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insipidum Rozsnyay néven az I. Magyar Gyógyszerkönyvbe is 

felvétetett és azóta is minden kiadásában helyet foglal. Rozs
nyay tudományos kutatásainak tárgya főleg a chinologia volt, 
de egyéb gyógyszerésztudományi kérdéseket is sikeresen oldott meg. 

Than Ifaroly (1D34-190D) mint _gyógyszerész kezdette meg 
magasra ivelő pályafutását a szabadságharc leverése után, 
amelyben mint 15 éves ifjú honvéd vett részt. Egész fiatalon, 
26 éves korában hivták meg a budapesti egyetem chemia tan
székére. Tudós tanár, kiváló oktató, nagy hazal'i, bölcs emb.,r 
volt. Legnagyobb rnlt mégis, mint oktató. A gyakorlati okta
lú.,t tartotta a lcghati1sosabimat; rn„;·t ex a kg-közvetlenebb a 
l;múr és a hallgató közötl. Tuc!om;inyus müköclése európai hi:
néne lett szert. Föl cg a:c a211tly<ik;,j ehem2a i e rén. de a chemia 
mú.s krületein is korszakot alkotó munkiissúgot fejtett ki. Leg-
1111gyobb müve „A kiscrleli chcmb elemei" cimü kétkötetes 
tbg_,. munka. Sa.iitt 1crvei szerint készült nagyszabású intézetét 
klilföJdi nc,·es tudósok is lútogatták. A gyógyszerészeknek 
l'gúz delén keresztül mindig jóakaró pártfogója maradt. 

Felleüír Emii (1U:J4--l917) gyógyszerész, később a biró
.súgi vegyészeti hivatal vezeiője. A magyar ludomúnyos tör
,.énvszéki chemia nwgalapitója. A vérfolt felismerése, a higany 
kiniutatúsa hullarészekben stb. az ö korszakot alkotó munkas
s~l.Q.únak c:recln1ényei. 

Issekutz Hugó ( lii:)'J lUl:J) a Gyógyszerészi Mülan egye
temi magúntanúra. a gyógyszcré.szek előadója a kolozsvári 
eg_,.eicmcn állitotta fel és szer-vezte meg az első egyetemi 
gycigy.szerli1rnt lVIagyaiországon 190~-ben. Jakabhitzy Zsig
monddal c"s Nyiradi Gézc;vaJ cgyc'cc Gyógyszeri'111eret cim,cn 
tankönyvet és több tudoi-r!c':nyc•s dclf.;02~1 tot irt. 

Gyakorló gyógyszerészcink közül a XIX. századból még 
mcgcmlit,iük Fauser Antal (1810 ·- 1083) budapesti gvógyszer·
lúriulajclonost. hires mincralogust, Molnár J,ínos (IUH-1385) 
budapesti gyógyszerészt, neves analytikus chemiJrnst, Sdwrfol 
AmU (li!:J;J --1U8:J) fellrni g_,·ógyszcrlúrlulajclonos, kitünő bota
nikust és chcmikust, a Tátra Múzeum alapítóját, .Jármay Gusz
túvot (18 lfi i!IOO) m: T. ;._, II. l\fag\·a „ Gyógyszerkönyv gak-

1-± 
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. :'\ g,yógjlszerkülönlegességeket eleinte cs,1],- . 
kesz1tet'·éJ- ~. 1 .. 1 . ~ ~ gyogyszertór1::k 

L \. es lOZlé:..;: ior.aal,~n1ba I(ér:5/)1~ .. , . . . . 
reskedések is beka1Jcsolód1aJ~ 1-„iJ„I ]:~ u. a .g) og,\„_a~:un~ig::lc:~-
gel- f . . - ' 'u 0 e 1 gyogyszerkulon]ecressé-
. \. 01galon1bahozntal~1 révé11 inég I-é ''J b - 0 

s~ f , . 1 
\. Sü J a gyogvszerveg\-:.. 

.t.e 1 gyarak es laboratoriun1ok is. Ez ut · 1 b' ]- ' "~ . ",e-
ce] ( . 0 J la\. nag\ h1rvere·· 
.:J. orvosi propagandával) vezették be a v. o „ -- ,;'~ .. ~~ , _-,
segeket, an1elyek inind . J 1 . :.- . g_, O~} sze11\.ulunleg2s-
... J-J -· JO J Jdn eo Jobban elterJecltel- Elt .· 1 · su "102 az orvosol- . . . \.. ei Jec e-

. . \. lS nagyba11 hozzájárultak 1- ~, ' ] . ' 
volt ugyarns egy rövid 1_„ 11 „,l . · '-CL) e mesenb 
· \.O Ot nevvel ell·ított g -
irni) 1nint az adott esetben 1110 r"oJe]·· . e yogy.szert fel-

"'g "". - o cr\·oP"\«·..,.ere]·J "] rendelvén\·(· 0- 5 . 'JJ't . .':.:>. o . .._,,_- -·<..JO az orv•J.:;i . szea i ·anL ·~ 

Ily n1ódon a u\·Óg\·-" ·l- - - . , 
.„ - • 6„ " :::.ze1 \.esz1tes nar:rvobb re· ··-·e· k1'],_-,„1·1·1· 1, ·,1 g v og\·c;·7"'l'I ·- . 1- ] 1 o. ::iL _„ ""~ , 
•· __ ..., __ ..., dJa(\. a)CJratoriJ..u11i'iból fi .-, .. . 

előálli'l' 1 ,„,·1-, . , . -· · ~ &.vc,g,\.:_.zcresz g,yóa,\,'szc:r-
o .c\e"-el1\:-;eg-r' lcre11 ---zt"1)- ·~ ·"] l ~ 

.· • • -- ;:::;, • ::i "- L-=:l u e i·e ·1 rneg '1' . dt 
,(~lstra11s \'Ónyek: elJ-e's- -,; __ ,:- ,_ . - 1 

" L dla, - 111<t-
·- • \. Zll..:.-::-;e1E: es é1Z "'cry-~2 , _„, J , 

szitr11L~n\·ck elő·íllif···, .. :. ___ .. , · -_ '-o, :::~eiuoJ gyog:y·szeres ké-
. e ~e :::idl 2 :,Zül'l d.:.:ozrk !11él. 

'\ G'\'ÓU"' ·-·" . ' f 
u(n :.:- :·- ~;~ ~/--~1:-~~z~l'IL .1:u:yatló korszéü . .;:úban,. a XlJ{, szúzad v~-
t:i · ~---- ~ZdL.8.C Jap 1'.; ·~k·1clt·d- cr·-' .-- -
n1{~nyo!-J felké„-ül's-:, --1--1-"1· o.J .' . e\. t:i.'.'rüg_>:::;zereszc:k_, akik tudo-

::iL. .t,1.::gu "- <..C -:::1en1ell-edi-eJ- J· 1 • -
1 1

. 
n1unkúikkal. j)('lcl·1a I/"~~' ·1-1-. l ~ .„ •. "- „. "- .,_ar ar . .saL;: _;:Qzül !...~:; 

• · e: c _ .. „„L\,,,_d 1<,\ el-„~„·' cl- . ./ · · . 
g·voo-\--·7 .• · ]- . :::,„ "- .... f.L _.,_ d lt:.•cr1 l..::lassz1kus ...... o„::i .... resz1_ .,_or gvou\·<.:z01· J"'Jl'I' . 0 

.,-~•1· f , ' •' i::>.'·--ele oa 1 0 tt'·\·cken\·s&crét •11ecr r/j" 

.. ut · .or1naban 1srn('t \·i",„ .. 1:111 ,,,.. . · ;:::;,. · · o\.d vJ-
„.)Lcc llc1•11 e·-; ·1 (Ud0!11:'!} ( ' 

t·'i.r~d-ba · 't .· · ·· · '--· · <--: .'-: a crvo!J\r~:7""-
c ~ "- 1Sn1e. \·1ssz;;:vez:~·tni. - ;:::;, .. ___,,. ---'--• 

szet'' cin1en a ,,Gyógyszerész-gyakornoki Tankönyv" e. sorozat
ban tan1-:::önyvet írt. 

Winkler Lajos (1863-1939) a híres Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertárában. kezdte n1eg pályafutását n1int gy6gyszerész
gyakornok. Gyógyszerészi oklevelé11ek: inegszerzése ut211 Tha11 
I<:ároly tanársegéde 1 l;:ésőbb an11ak halála után utóda lett. i-\.z 

analytikai chén1ia egyik legkiválóbb n1üvelői közé tartozott, 
kinel.;:: po1npás n1ódszerei az egész villlgo11 is1nertekké váltalc A 
inagyar Gyógyszerkönyv III. és IV. kiadásainak che1niai részi~:

szerkesztette. 

I{arlovszky c;eyzn (1860--1936) a gyóg~'szerészi szak:iroda-
10111 kiváló n1üvclöje és tiszteletren16ltó alakja volL I\:ezdet.ben 
r:rhan IZároly tanársegéde. később a Gyógyszerészi J:Cözlöny 
tulajdonos szerl;:esztője volt. Érc1en1ei elis1neréséül Budapesten 
gyógyszertúri jogosítvún:vt nyert. Sok: tudon1únyos dolgozatot 
és közlc-n1C:~n.•:t, \i\Tjnkler Lc1jossal eg:·í.itl' IZén1iai kon1n1e11tárl: a 
II. IVIag·yar C+yógyszerkön:·vhöz és „.:\ g:'ógyszerek n1agyar tu
don1á11,\·n;:.;, népies és táji elne\rezésen címén egy igen hasz11os 
kön:,:vet irt. 

Deé:r Endre (ltHf5-·-19::H!) ~1 legkivúlóbb n1agyar gyógyszc
rl:szt'k egyike' n1inclvégig gyql.:::orló gyógyszerész (n budapesti 
nJó Pásztorhoz" cin1zett gyógyszertár iulajdonosa) volt. Tudn
n1ún:·o.e.: felké~zültségr2 és kiváló egyéni tu1ajc1onságni a gyógy
szcrL,szi rend vezetöjévé praeclestinálták:. Sok tudon!ányos és 
g~·;:-1kurlati küzlernén~v·en kívül legnag>·obb n1unkája a III. :Wia
g~·ar C~·yó_~<yszc~rkr'in~\'V galenikus ré~;ze. _:-.,.. l'\i. C~yóg·y:~zerkön.yv 

gnJenikus r{~s:::0i i;:; t• s:c:er1-.:esztette. 1\z Ors:::úgos TCüzegészség
üg·:·i Tanács rendes tagja. a7. egyeten1i g:'ógyszerészi szigorla
tok e~:-: később a gyóg;<;szerészi feljogosító vizsga censora volt. 
Ő al;;q1itnl'tn egyeten1i professzorokkal együtt a IVIagyar Gyóg:\c
szerés:;;tudo1núnyi Társaságot. Egész életén keresztül a g~·óg;.-'

szerészi. hivatás tudon1án:vos fellendítésén fárado?.ott és az arra 
vezetéí útat önzetlen példaadásával. kije1ölte. lVIintaképe volt az 
eszn10nyi n1agyar gyógyszerésznek. 

I(azay Endre (1D76-1923) nagy tehetségü inagyar gyógy
szerészne1-.: a sors n1ostol1asága következtében kí.izc1eln1es élet 
jutott osztúlyré3zül. \iolt alkahnazott gyógyszerész, g;yógyszer-
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tárkezelő 1 gyógyszertárbérlő, laboratoriumvezető és végül
1 

inj11t 
a vértesacsai kis falusi gyógyszertár tulajdonosa fejezte be 
nyugtalan életét ... Minden helyen, ahol megfordult maradan
dót alkotott, a gyógyszerészi rend hírnevét öregbítette. Már 
gyakornok korában egy négy kötetes Gyógyszerészi lexicont 
írt. Eleinte optikai kérdésekkel foglalkozott. Refractometert, 
polarimetert, általában optikai müszereket szerkesztett. A 
gyógyszerészi gyakorlat kérdéseivel is behatóan foglalkozott tu
do1nányos alapokon, gyógyszerésztörténeln1i és kultúrl1istoriai 
tárg_\·akról, sőt zenei problémákról is szakavatott tollal érte
kezett. 

\:Veszelszky Gyula (1872-19-l:O) egyeten1i 1nagántanár is 

azok h:özé tartozott, akik a tuc101nán>1os pályán fejtE·tték: ki si
keres n1üködésüket g)"·ógyszerészi oklevelük n1egszerzése után. 
Korán bekapcsolódott, mint Lengyel professzor tanársegéde, 
a g~·óg:vszerészhallgatók: kiképzésébe. A Budapesti Gyógy·sze
részgyakornoki Tanfolya1non negyven esztendeig adta elő a 
chen1iút és háron1 évtizeden keresztül vezette a Tanfolya1not. 
Az Egyete1ni Radiologiai I11tézet igazgatója volt. Tudon1ányos 
n1unkásságát a gyógyszerészi chen1ia és a radiologia terén fej
tette ki. A g~yógy·szerészgJ'akornokok szán1ára chen1iai tanköny-
vet és több radiologiai n1unkát írt. . 

Dr. ilfatolcsy Miklós (1869-1933) gyógyszerész és orvos, 
-eg>'eten1i rk. tanár Than I{árolynak volt tanársegéde Az 1907-

ben n1egnyílt budapesti egyetemi gyógyszertárat ő állította fel 
és szervezte n1eg. 26 évig vezette az intéz1nényt, a1nely 1935-
ben Eg_yetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógysze:·
lár címet vette fel. Több tudományos dolgozatot irt. A IV. j\,fa

gyar G,\'Ógyszcrkönyv előn1unkálataiban 1nint szakértő vett 
részt. 

. Dr. Kabay János (1896-1936) gyógyszerésznek legnagyobb 
erden1e, hogy felfedezte és k~dolgozta 8 n1orphin előállitás8t 
n1ákszaln1ából. Büdszentn1ihályon gyárat alapított, an1ely ál
landóan fejlődik és ne1n csak: egész Magyarországot látja el 
n1orphinnal és társalkaloidákkal, hanen1 tek:intélyes men11yi.
ség kerül n1eg kivitelre is. 

Dr. Sztankay Aba debreceni gyógyszertártulajdonos, egye
temi magán tanár sokat dolgozott a tudományos gyógyszerészet 
teré11. A 11ivatalos ta11rrinu1n albu1nin2.t:un keratinum-ot ő állí

totta elő először. 
Dr. Nagy Béla képzett gyakorló gyógyszertártulajdonos 

volt. Gyakorlati gyógyszerészet cimen gyógyszerészgyakornok.i 
tank:önyvet írt. 

Végig tekintettünk röviden a gyógyszerésztörténelmen és 
láttuk azt, hogy az orvosi foglalkozásból kialakult gyógyszeré
szet küzdeln1es k.ezdeti nehézségelt legyőzése utá11 a XVII. és 
XVIII. századokban vett nagy lendületet és a XIX. században 
érte el fé11ykorát. A XIX. század végén és a XX. század elejé11 
hanyatlani ltezdett és tuclon1ányos felkészültségével, vala1ni!~.~ 
a tudon1ányok n1Üvelése által n1egszerzett munkaterületeket 
eg).:n1ásután vesztette el. A feltörő új gyógyszervegyészeti ipar 
\_:gyn1ásután foglalta el a régi 1nunkaterületek:et részben a 
tern1észetes fejlődés útján1 de nagyobb részben a gyógyszeré
szek nen1törődése, kényelemszeretete és ne1n kis 1nértékben. a 
gyógyszerészképzés eln1aradt volta n1ia tti tucla tlansága ltövet~ 
keztében. 

Merí.tsünk okulást az élet ta11ítón1esterétől, a történelen1-
ből. A gyógyszerész elveszett munkaterületei! teljesen vissza
szerezni n1a már lehetetlen. De egyrészét visszal1ódítani és új 
n1unkaterületeket szerezni az a feladat, amelynek elvégzésé:te 
a fiatal gyógyszerésznemzedéknek törekednie kell. Ezt a fela
datot elvégezni könnyebb lesz aru1alt a ge11erátiónak 1 a1nely az 
új n1agasabb kiképzési rendszerbe11 széleskörű ter1nészettt1do
n1ányos- és szakisn1eretek.kel felfegyverkézve ltezdi ineg a 
gyógyszerészi gyakorlatot és lép az életbe. Ha ezt az alaposabb 
tudon1ányos fegyverzettel felvértezett gyógyszerészne1nzedéket 
ko1noly hivatásszeretet, 11ivatása iránti n1eleg érdeltlődés tölti 
el, akkor a gy·ógyszerészet fele1nelkedése silterül11i is fog. 



II. 

A GYÖGYSZERESZI HIVATÁS. 

.'·\. gyógyszerészet nen1 egyszerü foglalkozás, hanen1 annáI 
több, hi'.'atás . .!-\ki a gyógyszerészi pályár1 lép, annak hivatást 

·kell éreznie n1agában arra, hogy ezt a szép közegészségügyi, 
en1berbarúti- é::: szociális foglalkozást a k:öz és a közegészségügy 
érdekében teljes odaadással, felelősségérzettel és len1onclással 
fogja üznL Nen1 fogja csak egyszerü ken:/érkereseti forr::1s11:1k: 
t kinteni. Előtte n1indig n1ag<.c!::~1bb, nen1esebb célok lc:begjt~ne1.:::: 
használni az en1beriségnek. bajúban, bl'1egségében segits~~gére · 
lenni. 

:\ gyógyszerésznek szerc:tettel kell hivat{1sát betölteni. .A. 
1~:1\·éth.t:~szeretet rugója a g_vógyszeré5zi n1üködésnek. _A,. hivati\3-
szeretet:nck kell 0::. gyógyszerész n1inden n1unkájút ir2n~·<ítania. 

l\'Iiben úll a gyóg~··:~zeré:-;zi hivatús? 

.:\ g,vógyszc-rész hivatúsa az, hogy egyl'észt '.:lí.'. or\·oss,11 
eg_,:ül l: a bet(:•g en1ber 2gészségének l1el:yrcóllítús:t c:rc1ekében 
a gyógyszerek. :::;z~1kszerü és lelk.iisn12rctes cl1-:(sz.it2:-;e é.s kis:;:ul
gúltatú.-.:<:: 2tllal i:elelö.0;~(·o·r.rcl közren1üködi/1 L- 111·l~1<,s7t ~1 J-ö..,ön-

, , 'b.::::> - , '-'"• • e •.. l.- , . e. \.. .... 

segnck az egeszség fenntartására és a betegségek n1egclözésére 
irányuló t:örel·:Yéscit haLho.tó::;s:.n t~u11og~1ssa 0s szolgúijr1 azok kö
kött a keretek k:özött. an1ely2ket szán1úra az érvén\·ben levő 
jogszabúl,\'Ok elöírnak. . 

i\ g::ógyszerészi hivatús tehát főkl:1:;cn közcgészségüg~·i jel
legü. inert az en1bereknek, a kGzn2k egészségügyét szolgálja; 
de szociális is, inert n1inden rendü és rangú ernber egészség
ügyét egyenlőképen karolja fel. Sőt cn1berbarátl (charitatí\·) is

1 

n1ert a bajba jutott·, bcteg.;égbe került en1bert segíti és ig,vei·:::
szik a n1aga felelöségt2l,ies rnunkájával tán1ogatni 

.. I-Ia a g_vógyszer2sz ezt a szép hivat21sát betölti és elerni 
kötelességeit teljesíti n1ég ner:1 teljesen gyógyszer2sz 1• -- 1~1on-

dotta Deér Endre. -- "Igazán gyógyszerésszé csak akkor válik, 
ha kötelességeinek n1erev teljesítésén. túl bensőséges szeretettr::l 
függ n1i11dazon 1 a1ni a gyógyszerészetet akotja és ha főleg 11iva
tásárak kereteit a11nak szellen1ébe11 e1nbertársai javára k:i.ter-
jeszteni igyekszik:.n . 

Azok a keretek1 an1elyekben a gyógyszerész 11ivatását !~1-

terjesztheti a következők: 
1. _A., gyógyszerész ott, ahol és an1ikor erre alk:alo1n kín41-

kozik az egészséget érintő általa isn1ert kérdésekben az en1be
reknek, a társadalon1nak1 a hatóságoknal·: tanáccsal, tettel ~e
gítségére siet. A gyógyszerész, kiképzése és különleges 11ely
zetc alapjá11 különösen alkaln1as arra, hogy részt vegyen abban 
a közegészségügyet érintő felvilágosító és isn1eretterjesztő 

n1unkában, a1nely az úllan1 egyik igen fontos feladatát képet.i. 
A g,vógyszerész ldképzése tern1észettudon1ányos és egészség
tani. irányú. ~L\z ez irányú tanuln1ányaiból 1nerített isn1eretek: 
különösen alkaln1assú teszik a gyóg.\·szerészt arra, hogy ini11-
c1enüt t. de főleg a kisvárosokban és a községekben a hatóságJk 
segit:égére legyen a közegészségügy fejlesztésének: n1unkájá
ban. ~:\ gyógy:;zeré;:iz helyzete olyan. hog:-· az országban szét
szór\·a. elosztva a közönség n1inden rétegével érintkezik és így 
az orvossal együtt legtöbb alkaln1a van a közegészségügyet 
érintö feladatok inegoldásában, a közegészségügyi viszonyokat 
iriegjs1vító n1unkf1ban felvilágosít::1ssal. tstnáccsal és ha kell, tet
t.1_'1 ré~ztvc~nnie. 

E!Jbt!n a ft.•l\·ilúgos!tó, tan~1csacló és isn1eretterjesztő inun
kúb;:>11. a gyógyszerésznek nagy szerep .iut arra is. hogy a 11Bp 
között elterjedt és inegg~'Ökereseclett babonákat. tévhiteket ki-
irtsa az en1berek hiedeln1éböl. 

;i Elsősegélynyujtás. /\ törvén:-: szerint ugyan n1indenki 
köteles bajba, veszcdelen1be .iutott en1bcrtárs{1nak elsősegélyt 

n;vú,itani. n1égís a gyógyszerész kiképzé:::e és adott helyz2i e 
alapjún különösen alkaln1as arra, hog>' a hozzáforclulókat els0-
segé1:-·ben részesítse. :\.z első segél,vn,\'Újtúsnak különösen egyes 
sebesülések és n1érgezésck esetébe11 n1inél han1arabb kell n1eg
törtCnnie. I-Ia az erre legelsősorban hi\·atott orvos, - l~ülönö

sen községekben. nincsen kéznél, úgy a gyógyszerész végez
heti azt el kiképzése és tanuln1ányai alapján 111egfelelően an-



nál is inkább, mert a gyógyszertár mindig a közönség rendelk~
zésére áll. A gyógyszertárban végzett első segélynyújtás azon
ban szószerint elsősegélynyújtás legyen és kizárólag az_ adott 
esetben legszükségesebb teendőkre szorítkozzék. A továbbiak 
már az orvos feladatkörébe tartoznal{. Ezekbe a gyógyszerész 
inár ne avatkozzék bele. 

3. A tern1észettudo1nányos kutatás eredményeinel{ is1ner
tetése és népszeríísítése különösen a nagy és kis községekben 
letelepedett gyógyszerésznek szolgáltat alkalmat arra, hogy hi
vatását a köz javára ltiterjessze. Ez legcélszerübben 11épszer[í 
előadások útján történhetik, amelyeket a gyógyszerész a köz
ség lakóü1ak a terrnészet inegis1neréséről, a természeti jelensé
gekről a legújabb kutatások: eredményeinek felhasználásával 
tarthat. 

4. A vidéken, főleg kisközségekben élő gyógyszerész hasz
nosan belekapesolódhatik a mezőgazdasági, gyümölcs és gyógy
növény gazdasági kérdésekbe az által

1 
hogy a gazdának ta111-

csot adhat a 11elyes tern1esztés, a növényvédele1n és talajvizs
gálatok elintézése tekintetében. Sőt a mesterséges trágyák, nö
vényvédeln1i szerek, élehniszerek legegyszerübb vizsgálatát ez.
irányú tanulmányai alapján el is végezheti. Legtöbbet tehet 
azonban a gyógynövények termesztése és gyüjtése terén. Az 
erre vonatkozó k:érdésekben szakszerü és hasznos tanácsokat 
adhat a gyógyszerész a gazdálu1ak, inegszervezheti a szakszerü 
g:yógynövény·gyüjtést, szárítást és beváltást. 

5. A gyógyszerész az orvoschemiai vizsgálatok elvégzésé
be11 az orvos segítségére lehet ott, ahol ilye11 irányú intézn1é
nyek nincsenek. Az orvos felkérésére itt elsősorban a vizelet 
és egyéb egyszerübb orvosehemiai esetleg legegyszerübb bak
teriologiai vizsgálatok elvégzésére gondolunk. 

Ezek: volná11ak azok a területek:, ahol a gyógyszerész hiva
tását kiterjesztheti a köz, az emberiség javára. 

Ha a gyógyszerész hivatását méltóan betölti, a közegész
ségügy egyik fontos tényezőjévé válik. 

A gyógyszerészi hivatás méltó betöltéséhez szigorú ön..fe
gyelem, lelkiismeretes munka, fokozott felelősségérzet és meg
alk:uvást ne1n ís1nerő kötelességteljesítés. szükséges. 
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III. 

A GYÖGYSZERESZ KÖTELESSÉGEI 

GYÖGYSZERÉSZI DEONTOLOGIA. 

1. A KÖTELESSÉGRŐL ÁLTALABAN. 

A gyógyszerésznek, 11ogy hivatását n1éltóan betölthesse, i:~~ 

inernie k:ell azokat a különleges l.::ötelességeket, ~111elyel~ '"~ 

gyógyszerészi hivatás keret,éb~n fenn_állanal~: ~A gyo~ys~er~s:·~ 
hivatás különleges kötelessege1t a gyogysze1esz1 deont0„og1a fog 

lalja össze. _, , , . • .. 
7

, 

A deontologia .szó a görög déon-deontos szobol er ecl. E ~„o 
magyarul kötelességet jelent. A deontologia tehát nem egyeb, 
mint kötelességtan. 

Mi a kötelesség? 
l{ötelesség az, an1it el kell végez11i, n1eg kell tenni, h~gy 

az en1ber a társadalo1nban nyugodtan élhessen, anna1\'. hasznara 
v:lljék hogv 1náso1.:: einbertársai őt n1cgbecsüljék, tiszteljék. 
JV;iI~él 'jobb;n ,n1inéi tökélesebben végezzük el azt, ai:nit. rán~r 
rónak. tehát 1ninél tökéletesebbe11 teljesítjül.:: kötelesse~e1nk:ty 
annál. nagvobb lesz a megbecsülés irántunk. A kötelcssegtelie
sítés oka "az iinperatívus legye11. Ez arra készteti az e1nbert, 
hogy· azt cselel.::edje ami jó, a1ni erkölcsös. 

1\tii a jó és erkölcsös? 
Ha az e1nber egy1nagában élne a földön, csak_ azt_ c_sele

kedné. amit akar, an1i jól esi1.::, an1i az érdeke. Elhatarozasaban, 
tettei~ek végrehajtásába11 se11ki sen1 gátolná. Az en1ber azo1.~
ban nen1 egyedül él, ha11e1n sok embertársával együtt. egy l~o
zösségben, a társadaloinban. A társadalomban csalt ug_y kep
zelhető el 11yugodt, zavartalan élet, ha szándél.::ail1knt, erdek€
inket, akara.tunkat és tetteinket a velünk egy társadalomban 
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·élők érdekeivel összeegyeztetjül;;:. A tt:lrs~dalornban élő en1be!'
nek tehát tekintettel kell lennie embertársaira, azok érdekeire, 
a k:özösségre, an1elyben él. Csalt azt tel1eti, aini n1ásoknak ér
dekeivel nem ellentétes. 

Évezredek során, hosszas tapasztalatok: alapján alak:ultak: 
ki azok a l;:ívt:lnahnak:, szabályok:, an1elyeket a társadalon1bcu1 
élő en1berek. szán1ára hasz11osaknak és követendöknek véltek. P. 
régiek ezek:nek a hasznos kívánaln1aknak egy részét vallási pa
rancsokba111 l.:ésőbb törvényekben foglalták össze. 

Ezeknek a szabályoknak, - an1elyek: a l.:özösség életét sza
bályozzák -- cg.},- része n1a is részben törvénvekben, rószbc~11 
rendeletekben van lefektetve. Eg,v n1ásik rés~·e azor--..ban nern 
írott törvényekben és rendeletekben, hane1n az en1bcrekben él 
és hag,1/on1ányként száll apáról fiúra, nen1zedékről-nen1zeclék:re. 
Ezek:et az évszúzadok, évezredek óta kikristályosodott, n1egál
lapított szabályokat erkölcsi törvénveknek nevezzük. Ezekn.~k 
1-:ét alapvető pillére: nSzeresd feleba~rátodat, inint t:enrnagadaV' 
és ,.an1it nen1 akarsz n1agadnak, ne tedd en1bertársaidnak.n 

Az erkölcsi törvények n1indenkire últelában kötelezők.' 
IVIindenkinek ineg kell 2zok:at tart~1ni, ha a társadalon1bt:n1 nvu-
god tan akar élni. „ 

f-\z erkölcsi tö1vények szerint végrehajtott cselekvés n1eg
ítélésében két szen1pont az i;:ánya::ló: 2 cél és az indítóok. __ qz 
erkölcsös cselekvés célja az, hogy előn1ozdits11k az egyénnek

1 

a túrsadalo1nnak. az en1betiségn{;k a bcldoc::úgi1l, l\:.i1D:...1ó.::;ét. f\z 
indítóok pedig a lc,lki erő:;slg, ~' szeretet é::: a tisztelet. n1elv 
bennünket az erkölcsi jó n1egvalósítúsára késztet. Az erkölcsö,s 
cselekv0s nen1 veszít értékób51, h.J esetleg cCljút eJ ncn1 éri. 

I-Ia az ernber az erkölcsi és a jogi törvények szerint cselek.
szik. akkor kötelességeit teljc::;íti. 

\lannak últalános érclekü kötclessógekiarnelyek rnindcn-
1-.'ire kötelezők. '\Tan11ak azután különleges (speciúlis) köte1essé
g-ck, an1elyek egyes hivatúsokban n1erülnek fel. Ezek csak ::iz 
illető hivatást teljesítők részére kötelezők. A különleges hiva
tásbeli kötelességeket főleg a pályára készülés idej9 alatt ta
nulja n1eg az einber. Aki11ek a pályalépéskor lelkél)en él 1nár 
~t kötclcs:-;ég~rzet. az. ha n1egisn1eri hivatásbeli kötelességeiti 
azoknak teljesítése könnyen fog n1enni. 
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Ivlii1den hivatásnak, tehát a gyógyszerészi hivatásnal<: i.s 
21iegvannak a inaga k.ülönleges k:ötelességei, an1el~'eket a 11iva
tását szerető, pályáján érvényesülni akaró gyógyszerészneJ.: tel
jesítenie kell, hogy jó, tökéletes szak?n1ber legyen és ne1ncsak. 
pályatársainak, hanen1 a társadalon1nak tiszteleté~. és n1e~.be
csülését is kivívja, s e1nbertúrsainak hasznára válJek. A kotc
lességeit lelkiisn1eretesen teljesítő g:vógyszcrész ne1ncsak a s~:
Ját szcrnélyének :::zerez tiszteletet és 1negbecsülést1 11anen1 h1-
vatásúnak is, ezáltal en1eli rencljénel;;: tekintély·ét. }innál na
g~·obb valan1el~„ hivatás, rend tekintl:l~'e, n1in('.;l nagyobb abban 
u kötelességeiket pontosan teljesítők szún1a. 

A gyógyszerészi hivat~1s különleges kötelességeit a g_vógy
szerészi deontologia foglalja össze. _:.'.\. gyógyszerészi deontolo-
0i·1 c/·l1·a „„. 1100\· ·1 g· yóav;..:z~ré::;z kötelességérzc:tének felkeltés'2 !:>-e< L., e "'··• • ;:::,. e ,. b, . ._, 

és a kötelességek n1egisn1erése által a gyógyszerészi rend er
kölcsi szellen1ét en1elje, erkölc;;;ös, kötelességtudó gyóg>cszeré
szeket nc\'eljen, akik hivatásukat rnéltüan töltik be . 

. A„ kövelkezőkben a gyóg>'szerészi köteless{:gekkel fugunk 
résiletesen .foglalkozni. Sorra kerülnek azok a l;;:ötelességel::.:, 
nn1el,\·ekkel a gyógyszerész hivutásúnak. az állan1nak, kartú:·
Sédnak, a közönségnek, az or\·usnak l·s önn1agának tartozik. 

2 A GYÓGYSZER.ESZ KÖTELESSEGEI H!VATASA !RANC: 

... !\ gyógyszerész kötelességei közül legfontosabbak azok1 
n1el \·ekkt.:l hivatásának tartozik. 

, .-\ u\·óo·\·szi::.•részei tulajdonképen alkaln1azott tern1észettu-
:::i. ::;,,. • ' ' '„ . 

don1~1n\·. J\.zokat az isn1eretc:ket alkalinazzuk a gyogyszt::re:::zi 
gi..:akorlatban, an1ikre a tcrn1észettuclon1á11,\'0k. a physika. ;1 

~i1c1nia, a növénytnn .stb. tanítanak bennünket. A tern1észet
tuclo1nánvok azt. keresik, kutatják. n1i1.ven igazságok vannak ::1 

természet·ben. f\ tern1észett:uclon1ányos kutatás célj8 tehút ··IZ 

igazság keresése. lVIivel a gyógyszerészet tulajdonképen alkal-
111azott tern1észeltuclon1ány, a gyóg)'Szerésznek is az igazságot 
kell keresnie hivatásának gyakorlása küzben. 

.i\z igazság keresése hi\·atásszereteteL n1iné1 nagyobb kép
zettséget, feg>··eln1ezett gondolkodúst. lclkiisn1eretességet és pon
tosságot kíván. 
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, A hivatásszeretet a g:y·ógyszerészi kötelességek teljesítésé
n':" .rugója. El sem képzelhető gyógyszerész hivatásszeretet 
1_1~lkuL. Sz:retettel kell csüngenünk hivatásunkon. Melegen kell 
e~clek~odnunk:, minden iránt, ami hivatásunk.hoz tartozik, arni 
hivatasunkat erinti. A hivatásszeretet sok akadályon. nehézsé-
gen keresztülsegit. ' 

A gyógyszerészi hivatás teljesítésére a gyakorlatban sok ic.

n;er:tre, tudásra van szükség. Az ismereteket egyrészt a kikép
zes ide1e alatt, másrészt az életben, foglalkozásunk gyakorlása 
:latt_ ,s~:rezhe~:jük r:neg. Igyekezzünk: mir1dent elsajátítani, 1na
oun_ke\ a tenni, a1n1ket profes3zoraink: nekünk nyújta11ak. Ta
nulJU~~.;: szorgaln1asan, ne csak azért, hogy a vizsgákat sikerrel 
leteg,yu!-:, hane_n1 azért is, hogy n1ind2zt tudjuk, an1íre az élet
ben ~yog,vszereszi. feladataink sikeres elvégzéséhez szükségünk 
lehet. Az egyetemi t~nulmányok befejezése után ne gondoljuk 
azt, hogv most már n . l t t l 1 „ 1' ·--_.. , 11nc e1: uc un \:1 tobbet tanulnunk ner:.1 
.ell. A kozmondas azt tart.Ja: a jó pap holtig tanul. Bízvást 
~londhat1uk: hogy a jó gyógyszerésznek is holtig kell tanulnia. 
„z egyetein1 tanuhnányok csak alapot. úttekintést. keretet ad-

11 ::i 1- az eg t 1 ~ - , -.e:.., . , yes ·uc omanyok:ról. Ezt a keretet alkalmazni a gya-
korlati eletben a t' b t'"lt · . . · . ' zu an e o en1, telJesse tenni nekünk kell 
;nincla~~kl~al __ az is1neretekkel, amelyekre az életben, adott eset
)en s~uksegunk lehet. Gondoljuk meg még azt ho,,-v a vi!áO" 
nen1 all, hane1n folyton halad, fejlődik .. /::... ter~nész~;tt1:don1á~ 
nyok folyton bővülnek, újabb és. újabb eredményekkel gazda
~odnak. _A ?Yogys~erés.zi gyakorlat ís állandóan fejlődik, töké
etesechk. y1abb es_ tqabb gyógyszerek kerülnek forgalomba. 

UJalJb cs UJabb modszereket, eszközöket találnak fel. Ezeket 
nekunk 1n1nd n1eg kell ismernünk. 

Tehát tanulmányaink befejezése ut'\n tova'))]) ]-ell 
1- t 1-' · · · ' ' ' magun
.'_a . ~epezni., A továbbk:épzés eszl;;:özei tudományos szak:folyó-
n ato!' olvasasa, szakelőadások hallgatása stb. Meg kell rag~d
ntn~k ini.nden alkahnat1 n1ellyel is1nereteink:et, tudásunk:.at gy8-
rapithat,Juk. 

I· . A f~~yelmez:tt. gond~lkodás elsajátítása hivatásunk gya
_,mlasa_ Lo~ben szmten elsorendű kötelességünk. A fegyelmezett 
gondolkodas azt eredményezi, hogy állandóan ellenőrizzük ma-

gunkat minden munkában. Minden ember tévedhet. a gyóg:;-· 
szerész is ember, tehát a gyógyszerész i5 tévedhet. A gyógysze
rész11ek azonban nem szabad tévednie, inert sokszor helyrehoz
hatatlan hibák keletkezhetnek a tévedés folytán, a beteg em
ber egészségét teszi esetleg kockára. Ezért kell fegyelmezett 
gondolkodással állandóan ellenőriznünk magunkat minden 

munk:ánk:ban. 
A lelkiismeretesség és pontosság, ha valamennyi hivatás

ban szükséges is, n1égis a gyógyszerészi hivatás gyakorlása 
közben a legfontosabb. A gyógyszerésznek minden mun.káját 
pontosan, szigorú lelkiismeretességgel kell elvégeznie. Kerülrne 
kell a felületessége\, a nagyvonalúságot. A gyógyszereket min
dig a legjobb alapanyagokból, az előírások szigorú betartásá
val kell elkésziteni. Mindent pontosan kell mérni. Gyógyszene
ket engedély nélkül mással helyettesíteni nem szabad. Mindig 
azt kell k:iadnit a1nit az orvos felír vagy a1nit a beteg kíván, 
an1en11yiben a kívánság érvényes jogszabályokba nen1 ütközik. 

A gyógy5zerésznek 1ninden n1unkáját felelősségérzettel k.ell 
végezn.ie. A felelősségérzet olyan önbírálat 1 inely a 1n11nk.a el
végzésekor tán1ad bennünk:. Erre különösen a gyógyszerésznek 
van szüksége, inert a gyógyszerész ininden in1u1kájáért felelős
séggel tartozik. A lelkíis1neretes és pontos n111nkával válik 3 

gyógyszerész n1egbízhatóvá és így kelt bizahnat a k:özönségbee. 
A bizalon1ra a gy·ógyszerésznek szüksége van és a beteg érdeke 
is megkivánja, hogy bizalomal forduljon a gyógyszerészhez. A 
gyógyszerész kereskedeln1i vonatk:ozásban is ini11dig a tiszta 
egyenes útat válassza. l\tlindig szen1előtt kell tartanía 1 hogy d 

gyógyszertár közegészségügyi intéz1nény és a gyógyszerész h:öz

egészségügyi hivatast tölt be. 

3. A GYÓGYSZERÉSZ KÖTELESSÉGEI AZ ÁLLAM IRÁNT. 

Ha a gyógyszerész a hivatásának tartozó kötelességeit tel
jesíti, egyl1tal az állan1 irá11t tartozó kötelességei egy részének: 
is eleget tesz. Az állam megkivánja ugyanis, hogy gyógyszerész 
polgárai l1ívatásult magaslatán állja11alt1 inil1él tökéletesebben 
teljesítsék hivatásbeli kötelességeiket, minél nagyobb képzett
séggel lássák el felelőségteljes hivatásukat, hogy a közegész-
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ségügy ellátása 1ninél zavartalanabb, n1inél tökéletesebb le
gyen. 

Másrészt az állam megkívánja polgáraitól, hogy a jogsza
J.,ú!yokat (törvényeket és rendeleteket) pontosan betartsák. A 
gyógyszerésznek tehát J.::ötelessége a gyógyszerészetre von<J.t
kozó jogszabályok szigorú betartása. A gyógyszerésznek inin
den inunkáját a1na keretei.:· között kell elvégez11ie, a1nelyeket 
szán1ára az érvé11yben levő jogszabályok előírnak . . D·:: nen1cs~k 
n1egtartania kell a jogszabályokat, hanen1 azokat n1úsokkal. al
l~aln1azott.aikkal is nieg kell tartatnia. 

~- .'\ GYÓGYSZERÉSZ I~ÖTELESSÉGEI A I<ÖZÖNSÉG 

IRANT. 

1\ gyógyszerész közegészségügyi és charitatív hivatása 
rn.c:gköveteli az en1beriességet (hun1anizn1ust). i"\z en1beriesség 
az az érzé;:; és n1ód, rnellyel e1nbertársainkkal sze1nbe11 és pedig 
különösen a bajba jutott) szenvedő en1bertársainkkal szernbcn 
n1egértően viselkedünk. Ez az en1beriesség vezesse a gyógysze
részt a közönséggel való érintkezésben. 

J.\z en1beriesség n1egkívánja, hog,y a gyógyszeré.)z a gyóg:,··
::;zert kereső beteg en1bert udvariasan, figyehnesen É:s elözéke
n;:l'n fogadja. i\. figyeln1esség, az udvariasság és az előzékenység 
<::z érteln1iség n1agasabb .fokán úlló, n1üv:2lt en1ber tulc:jdonsága 
0.·: éppen ezért nen1 jelent n1egalúzkodást, szolgaságot. _4,. gyógy
s::·.crész viselkedésében e két utóbbit .feltétlenül ke!"lilje

1 

n112rt 
~zek nen1 n1éltók hivatúsához. 

A gyógyszertárt legtöbbször beteg e1nber keresi fel, akit 
betegsége, szenvedései nyugtalanná. érzékennyé, ingerlékeny-
11yé, gyanakvóvá tesznek és akit a legcsekélyebb nem tetsző 
c'.olog is bánthat. Ezért a g,yógyszerész fogadja őt barútságosan, 
\-iselkedjék iránta inegértően, l1allgassa n1eg türel!nesen és 
igyekezzék őt niegnyugtatni. f\ gyógyszerész n1agatartú3a 
olyan legyen. hogy a közönség ne tekintse benne azt, akitől 
pénzért gyóg:vszert vesz, hanem azt a szal.:képzett n1üvelt em„ 
bert lássa benne, ak:i rajta, szenvedésein) egészségének hely„ 
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5 A GYÓGYSZERÉSZ KÖTELESSÉGEI KARTÁRSAI IRÁNT. 

A gyógyszerész e kötelességeit egy szóban foglalhatjuk 
röviden össze: kollegialitás. Sokan veszik ajltukra e szónal{ 
többféle változatát, mint kollega, kollegiális, tanélkül, hogy 
ismernék e szavaknak igazi értelmét és jelentőségét. Vizsgáljuk 
meg, mit jelentenek e szavak: kollega, kollegialitás. 

A kollega (kartárs) nem csak az azonos foglalkozás kifeje
zője, hanem sokkal mélyebb értelmü. A gyógyszerészi kar n 
emberiség egészségét szolgálja azzal, hogy a gyógyszereket h=
l~esen, lelkiismeretesen elkészíti és a közönségnek az· egész
seg helyreállítására, 1negvédésére irányuló törek:véseit az or
vos utasítása szerint tán1ogatja. Ezt a célt tartsa sze1nelőtt a 
.l:;,\·óg.vszerész és ennek a célnak n1inden n1ás érdeket alá kell 
rendelni. „'\ki ezt nen1 teszi, az nen1 igazi kollega. 

. A kollegialitás alatt értjük az emberiség érdekéöen egy 
h1vatasba, 1nint egy családba való tartozás kötelességeinek hű 
teljesítését. A gy·óg,yszerész kötelessége tehát, hogy hivatástái'
sai iránt figyeln1es, n1egértö, jóakaró, segítő magatartást ta
núsítson. Ezzel bizonyítjllk be, hogy egy célra törekszünk

1 

együvé tartozunk. és ezzel ápoljuk az összetartást. 
A kollegialitásnak, an1it kartársi együttérzésnek is nevez

hetnénk, alapvető parancsa: an1it nen1 akarsz n1agadnak, llf:: 

tedd kartársaidnak ·se. Ne mo11djunk olyant, ne tegyünk olyai1t, 
a1ni. kartúrsaink:nak rosszul esik, őket megbántaná, sértené. 
Tehát se szóval, se tettel ne vétsünk a kollegialitás ellen. 

Ezek csak nagy általánosságban tartott kötelességek. Min
dent részletezni nem óhajtok, egyes részletekre azonban ki kell 
térne1n. 

.. A gyó~yszertártulajdonos (felelős vezető) tulajdonos (fe
lelos vezeto) kartársával sze1nben akkor teljesíti kötelességeit, 
l:a a gyóg.vszerészetre vonatkozó jogszabályokat szigorúan be
t8rtja és ne1n kezd 1neg nen1 engedett üzleti versenvt azzal 
hogy a gyógyszereket olcsóbban adja (percentezés), ~agy kli~ 
lönféle ajándékok osztogatásával igyek·szik vevőkörét kartár
súnak rovására kiszélesíteni. Ilye11 u. n. concurrentiár1ak: nem 
szabad gyógyszertárak között lennie. A gyógyszertárak között 
egyáltalúban nen1 lehet ilyen concurrentia. Hiszen ininden 

gyógyszertárnak egyformán kell berendezve, felszerelve. len
nie, a g:yógyszerek: árai egyfor1ná11 va11nah: inegszabva minden 
gyógyszertárra. Csak a n.emes, magasabb értelembe'.1 vett ve,,·~ 
senynek van létjogosultsaga. Ez pechg az, hogy 1mnel J?bb m. 
nőségü gyógyszert készítsen és tartson · raktáron, gy?gyszer
tárát minél nagyobb rendben és tisztaságban tartsa es 11111121 
tökéletesebben vezesse a gyógyszerész. 

A cryógyszertár felelős vezetője (tulajdonos, bérlő) és ~z 
alk:aln1a~ottak között fe11nálló viszonyt úgy k~ell tek.inte11i, inlnt 
egy nen1es alárendeltséget, an1ely közös cél elérése érdek:éb2~1 
áll fenn. úgy a felelős vezető, mint az alkalmazott gyógyszc·
részek eavforn1án a közönség szolgálatában állanak, annak 

'" l'l'I ('aészségügvi szükségleteit elégítik ki. Ebben a szo ga a;: }~tn 
·o ~ , b 

képzettségük szerint teljesen egyenrangúak. lVIivel azon an ft 

felelős vezető n gyógyszertár n1üködéséért felelősséggel ta~·
tozik. az alkaln1azottak a felelős vezető irányítús:.i. n1ellett n1l1-
ködnek. annak alá vannak rendelve. Az alkaln1azott gyógy
s;;:erész kötelessége ebből 1.:::ifol:vólag az, hogy főnöke utasítá
sait. figyeltneztetéseit betartsa és azol.::: szerínt cst~lek~djék, 
<.•.niennyiben azok az érvén):ben le\·ö jogszabályokkal nincse
nek ellentétben. 1'Cötelessége továbbá az, hogy főnö1.:::e tula.1-
c'.onát n1egbecsülje, ne okozzo11 neki kárt é.s n1indenben igy.;
kezzék fönöke érdekeit szem előtt tarta:1i. 

Ezzel szen1ben a főnölcnek kötelessége alkaln1azottjait 1.:::a:;:
társi búnásn1ódhan részeSíteni. egyenrangú inunkatársként k:~
zelni. Nen1 !"zabad őket kihasználni. n1egrövic1íteni és olyan 
cselekedeteket követelni tőlük, arnelyek a fennálló iogszabá

lyokba ütköznek . 

6. A GYÓGYSZERÉSZ ÉS AZ ORVOS. 

úg:--' a g:.'ógyszerészi1 n1int az orvosi hivatás egy cél f21~ 
törekszik. IVíind a két hivatásnak: célja a beteg en1ber egész·
ség&nek helyreállílúsa és a közegészségügy javítása. Csak a két 
hivatás útiai térnek el egyrnástól. 1\z orvos vizsgálja a beteget1 
kezeli és gyógyszert rendel. A gyógyszerész a re11delt gyó~y.
szert szaktudása alapján lelk.iis1neretesen, pontosa11 elkész1t:. 
A crvócrvszerész munkája tehát kiegészíti az orvosét. o .. o. 

01 



Régente az orvo::: és a g - ·a , · 
l 1

. 
1
_ ~ Y 0o~ ~zeresz egs· szen1élv volt Gori-

c 0 JUn' csak G·1lcm ·· · p · · · · 
• .• e e . l::il al aracetsusra. l{ésőb!J a ]·e· t J'o ·1 11-

2·1~ I-u1·· 'l .... g ~ \.O-
lt~;) ;et~~~~ré~ t. :~ r~~i o_rvosok segítőtársaiból (assistens, f~,inu-

,, „ r - e.~ d g_,\ og}·s~ereszek. Ez vonta inaga után azt, hocrv a 
g') og.) sze1 eszeket eleinte az orv , 1, . 1 1.. . . . :::..., 
I~::-~"l J -·· „ .. o:s a a1ence t3e1nek: t1.:k1ntetté1-;: 

e;::io J J, kulonosen a crvóg\·c;;zer ·, .. 1., , „ . · 

l_ .. 
1
„ 

1
_ , o„ .'·- · esz ..... epzes tokeletesíté;:;;e·vel a 

.... u on _.1seg n1eg~- ·· t · . ~ 
, (-·· :szun es n1a n1ar az orvosi és gvóguszerészi h1· -

v d as egye1u·angú. " ,] 

Ma már o két foahlJ- · 1 · · . 
jogszabál r . ~- ·7 .· b. e ... oz_as \.:zarJ_a egyn1ást. Ervénybe11 levő 

,}a111\. s_.e1111t a ket h1vatast együtt a ,·1- . 1 . 
lehet. Egvedül ecrv ,i ~· , _ . o} a \.Ol o 111 ne1n 

.. " o,. \ .SLOn~ latban n1aradt n1eg a l-é'- Iogl' 11- . , ~ 
egyuttes g,vakorlása~ a ké-;i crvócrv .„ „ , .,: • e -~ l cl \.OZa"' 
vc··11·'J r· .., ::-;,„ b„ s_e1tar b1rtokaban levő '11·-

1.~ -cL. ~l azonb<:1n c-.:·1I- t'- 1 .. 1 . \ -
közforcr~iJ111ú -- .... „ "e \., o L •• o ,yan 1elyse:~gben lehetséges, ahol 

:::-i-- • • g\ og\ sze 1·tar n111c;;:et1 1 . 
··i' .-, ... ,· ]-"' , ~. . - „ -- ·- ' e e a.-: orvos g\·óg·\.·-.:ze1"í1·u-
.'). tc :-; 'Ül'e nacr·· 111e'q·•-·11 1 !' . .- ,.-·-- e-

- „e b.\ - · - LC:: \:Jen >:Dr atozva van. 
/~.:!. a ki_irüh116111;. bocr\· 'lZ 01.„ -. .. , . 

hivatúsút kien·észíii · ·~·-·· --~- ~ - 'O.'l c:-i_ 2 gyog:\:szerész egyn1ús 

'
"1- 1.. o - .. ·.'-Lt \fJ!l.Ja.rnaga utan. huEv t:crv11")·Ss·1·a ,.,.,., 
---I \. ll 'llV'l A · -'· ·'='·- .e. '<:« -

~-~" _., e. ~. - z egyn1asrautaltság n1egkivúni~l hogv '~ ·--
es <-1 g,„:og,\·szerés;: között L'O'\"." l „]_„ ·,~ _· - : , ..... „ az o1 vos 
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szabad túlmennie a megengedett határokon. Ne legyenek az 
orvos és a gyógyszerész egymás lekötelezettjei üzleti szempont
ból. Ajándékold<al lekötelezni orvost nem szabad. 

Tartózkodjék a gyógyszerész attól, hogy az orvos mükö
dését a közönség előtt bírálja. Még kevésbbé szabad a gyógy
szerésznek a közönség előtt olyan kijelentéseket tennie, ame
lyek az orvos jóhírnevét veszélyeztetik. Azt a bizalmat, amely
lyel a beteg orvosa iránt viseltetik, nem szabad megingatnia. 
Ellenkezőleg, támogatnia, növelnie kell, a beteg embert ebben 
meg kell erősítenie. 

Ha az orvos a rendelvényen l1ibát ejt, téved, ezt mindig 
úgy kell a gyógyszerész11ek: elintéznie, l1ogy ezt a ltGzönség 1113: 

\regye észre) lehetőleg ne szerezzen arról tudo1nást. Súlyosan 
vét az orvos iránt tartozó kötelességeinek az a gyógy·szerész, 
ak.i az orvos felirta gyógyszert a ltözönség előtt lelticsinyli, bí
rálja és helyette mást ajánl. 

./\ gyógyszerész a beteg kérdéseivel szen1ben, a1nelyek .:: 
gyóg~vs;:erre, a betegségre) az orvosra vonatkoznak, 11ag;yon óva
tos legyen és csak olyan választ adjon, n1ely az orvos érdelteit 
nen1 sérti. }Ja a beteg orvos cín1ét kéri a gyógyszerésztől, az 
ne eg;.t~ hanen1 több orvos cünét adja n1eg. 

.l--\ gyógyszerésznek szigorúan kerülnie l\:ell 1nindent, arni 
beavatkozúst jelent az orvos n1üködésébe. Szigorúae n1eg l\:i=ll 
von11i azt a hatúrt. an1ely az orvos ténykedése és a gyógy-· 
szert~sz n1unk~\ia között van. A hatúrvonalat átlépni nen1 sza
bad. n1ert akkor a gyógyszerész a kuruzslás ingoványos tala
jára téved. I\.uruz~;lús alatt értjük az 1936:!. t. e. 5::. §-a szc~

rint azt a ténykedést, ainikor valaki orvosi gyakorlatra jogo
suitsúg nélkül or>,:osi gyakorlat körébe 1artozó cselekn1ényt 
ellensznlgúltat~1f.i0rt vag:-' ellenszolgáltatás nékül, dt rendsze
re:-;(:•n végez. J:\. kuruzslás vétség és 6 hónapig terjedő fogházz:J.l 
büntetendö. i\ gyóg;yszcrész. n1int n1agas képesitésü1 egyeterni 
oklevéllel renclelkezÜ egyén nen1 is tesz ilyent1 n1er1 képzett
ségénél fog\'a jól tudja, n1ílyr.:n különbség van az orvosi és 
gyógyszerészi k:épesítés ltözött. Tapasztalat szerint a kt1ruzs
lók legnagyobb része a lnÜveletlen en1berek soraiból kerül l·:L 
A gyógyszerész l1ivatásának: gyal-:orlása közben sok~zor k:erül 
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abba a helyzetbe, hogy olyant kér tőle a beteg, ami legalább 
is a kuruzslás látszatát kelti, ha a kérést teljesíti. 

A gyógyszerésznek képzettségénél és intelligentiájáné.l 
fogva mindig meg kell találnia azt a követendő útat, amelyen 
haladva sem a betegnek nem árt, sem az orvos hatáskörébe nem 
avatkozik. 

A gyógyszerész szükségszerűen legyen segitségére az oc·
vosnak egyszerűbb chemiai vizsgálatok elvégzésével, ha arra 
.az felkéri. 

7. A GYÓGYSZERÉSZ KÖTELESSÉGEI ÖNMAGA IRÁNT. 

A gyógyszerész úgy hivatása teljesítése közben, mint ma
gánéletében a tisztességet tartsa n1indig szen1 előtt. E1nberi, 
en1berhez méltó életet éljen. Ne tegyen, ne kövessen el sen11ni 

olyant ami úgy gyógyszerészi mívoltára, n1int a renclre
1 

a1nely
l1ez tartozik, árnyékot \retne. Tartózkodjék a káros sze11vedé
lyektől. amelyek tekintélyét aláássák. A hivatásbeli tisztesseg 
és a 111agánéleti tisztesség egyn1ást ldegészítik és 11arrnonikusan 
egybeolvadva adják ineg az egyén értékét. Az értekes egyé11 
i1e1ncsak n1agának szerzi meg embertársai tiszteletét, megbe
csülését, hanem hivatása tekintélyét is öregbíti. 

A g,yógyszerész úgy .11ivatásának gyakorlása k:özben, n1int 
magánéletében is az előrehaladást szolgálja. Igyekezzék minél 
llagyobb müveltséget szerezni. A müveltség egyik fontos té
nyezője a nyelvek. isn1erete. 

Tekintettel kell lennie a gyógyszerésznek családja kultú
rális érdekeire is. Arra kell töreked11ie, 11ogy gyern1ek.ei inü
veltebbek legyenek, mint a szülő volt. Oltsa. be családjában a 
tudományszeretetet, azt ápolja, fejlessze. A tudományszeretct 
egyúttal előrehaladást is jelent. Ami az emberi életet szebbé 
jobbá, fejlettebbé teszi, azt mind a tudománynak kiiszönhetjül<. 

A gyógyszerésznek arra is kell törekednie, hogy mindig 
gazdasági egyensúlyban legyen. Úgy számoljon bevételeivel 
és úgy irányítsa kiadásait, hogy az egyensúly ne billenjen fel. 
Vigyázzon arra 1 hogy a bevételt sohase tévessze össze a jöve
vedelemmel. A józan, okos pénzügyi gazdálkodás eredménye 

az, hogy a gyógyszerész mindig eleget tud tenni 
ségeinek és az állam megbizható polgárává válik. 

')' * * 

kötelezett-

A fentiekben röviden foglaltam össze azokat a kötelessé
geket, amelyekkel a gyógyszerész hivatásán:k, „az áll~mnak, a 
közönségnek, hivatástársainak, az orvosnak es onmaganak far
tozik. Ha minden gyógyszerész teljesíti ezeket és ezek szen~t 
ig ekszik életét eltölteni, akkor a gyógyszerészi foglalkozas 
„1~egint szép lesz, méltó régi nagy hiréhez." 
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IV. 

A GYÓGYSZERÉSZI FOGLALKOZAS. 

A gyógyszerészi foglalkozásnak tudományos alapjai van
nak. A tudományos alapot a vegytan (chemia), növénytan (bo
tanika), tern1észettan (physik:a), ásványtan (n1inernlogia), ál
lattan (zoologia), gyógy·szeris1neret (pharmakognozia), köz
egészségtan (hygienia) és a gyógyszertan (pharmakologia) szoi
gáltatják a gyógyszerészethez. 

A gyógyszerészi foglalkozás sokoldalú tuc101nányos és mű
szaki isn1ereteken alapuló gyakorlati foglalkozás. 

A gy·ógyszerészi foglalkozás lényege a gyógyszerkészítés 
(gyógyszerelőállítás). A gyógyszerész laboratoriumában állit.ia 
elő a gyógyszeres ltészítn1ényeltet (gale11usi készitn:é11yeltet). 
Ezeket előírás szerint tárolja (raktáron tartja). Elkészíti azon
kívül az orvosi rendelvényre felírt gyógyszereket. nen1 szolgai 
n1óc1oni hanen1 Ielelösségénelt tudatában előbb n1egbír~tlja az 
orvcsi rench-:lvényt, hogy szabitlyszerü-e, a felírt gyógysz;::r 
elkészíthető-e? Az elkészített gyógyszereken felül k:iszolgál
tatja felelőségének tudatában a közönség kérésére azokat a 
gyógyszereket is, an1elyek orvosi rendelvény nélkül is kiad
hatók. 

r\ gyógyszeré.sz beszerzi és raktáron l.artja a gyógyszerelt 
elkl·szitéséhez szük;:;éges nyers anyagokat és ügyel arra, ho:~Y 
a túrolús alatt. hatásukt-:t nt: veszitsék el, változatlanok n1arad
janak. 

IVIivel a gyógyszcrt:::;z a gyógyszt:rek n1egfelelő ininöségt:
ért is felelősséggel tartozik, a g_\~ógyszerészi foglalkozás egyi}t 
l'ontos n1unkaköre a gyógyszerek t:llr=nörzése. n1eg\"izsgálúsa . . l\. 
g·:vóg:.·szerész a raktáron tartott nyers an:yagokat (vegyszereket, 
drogokat. esetleg gyógyszerkészítn1é1\veket is, stl::.) 1tészen 
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szerzi be a gyógyárúnagykereskedőtől. Ezért csak úgy. vállal
hatja a felelősséget, ha azokat ellenőrzi, azonoss.águkat '.'~ n_ie~~ 
felelő voltukat megállapítja. A laboratonumaban eloa!hto,t 
gyógyszeres készítményeket is megvizsgálja, hogy helyesen 

történt-e az előállítás. 

A gyógyszerészi foglalkozásnak emellett kereskedelmi vo
natkozásai is vannak. Amint láttuk a gyógyszerész a gyógysze
rek készítéséhez szükséges nyersanyagokat, a sokféle gyógy
szert (vegyileg egységes gyógyszereket, gyógyszerkülönleges
ségeket, serumokat, stb.), gyógyászati segédanyagokat és esz
közöket, ásványvizeket stb. megrendeli és szállítás után átve
szi, elraktározza.Különféle kereskedelmi könyveket vezet. A 
kereskedelmi élet különféle módjait üzleti tevékenységének le
bon:-:.'olításában igénybe veszi. 

A gyógyszerész ezeken felül tudomásul veszi, végrehajtja 
a hatóságok által kibocsátott azokat a rendelkezéseket (tör
vénveket. rendeleteket), an1elyek a gyógyszerek.re, azok11ak. l:1-
szoi~áltaÍására, általában a gyógyszerészi inüködésre vonat
koznak. 

r\ gyógyszerészi foglalkozás tehát, nlint az előzők~)Ő~ :á~
ható. igen sokoldalú és széleskörü. A gyógyszerek előállitasa-
11oz és a gyógyszerek vizsgálatához sok tudo1nányos alapis1:1e~ 
ret anyagisn1eret és gyakorlat szükséges. A gyógyszeresz1 
n1L:nka . ezeken felül 1nég szigorú kötelességérzetet, felelőség
tuclatut. önfegyeln1ezettséget, türeln1et és nagy len1ondást 
kíván. 

„.A„ gyógyszerészi inunk.a nem a mesterember intmlt~~ai 

amelyet az bizonyos tanult ügyességek és fogások alappn, 
::;zakványosan végez el és nen1 is a k.eresk:edő közvetítő és viszo11t
elacló tevékenysége. A gyógyszerész munkája természettud~

rnányi és közegészségtani isn1eretek alapján, állandó tt1doma
nvos ellenőrzés alatt végzett felelőségteljes tevékenység, amely 
n~n1 tü1·i a bárdolatla11 mestere1nber durva k:ezét, sen1 a k.al
már sóvár tekintetét.''~' 

· E d A III. '·!agyar· Gyo· gyszerkönvv u:alenusi részé-~') Dr. Dcer •n re: ' .1.v .; ~ 

nek isn1crtetése. 
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A . gyógyszerésznek állandóan a reászoruló, beteg ember 
rendelkezéseire kell állania. Ez azt jelenti, hogy a gyógysze
résznek nappal és éjjel is kell szolgálatot teljesítenie. Régeb
ben minden gyógyszertár éjjeli ügyeletes szolgálatot tartott. 
Újabban azonban a szociális áramlatok behatására azokban a 
helységekben, ahol több gyógyszertár van, a váltott éjjeli szol
gálat lépett életbe azzal a kivitellel, hogy a gyógyszerre szo
ruló beteg ember gyógyszerét éjszaka is lehetőleg rövid idő 
alatt megszerezhesse. Azonkívül ott, ahol egy gyógytár van, 
vasárnap délelőtt 10 órától bezárhatja a gyógyszeréJz a gyógy
szertárát, l1a gondosk:oclik: arról, hogy az orvos rendelk:ezésére 
bocsássa a legszükségesebb gyógyszereket. 

A gyógyszerészi foglalkozás tehát felelősségteljes, egész 
embert igénylő foglalkozás. A gyógyszerészi pálya nem nyúj: 
nagy lehetőséget a gyors érvényesülésre, s minden kezdő gyógy
szerész áhnát, hogy jognyerés útján gyógyszertártulajdonos 
lehessen, aránylag csak kevesen érhetik el. Csak az juthat 
gyógyszertár birtokába átruházás útján,. akinek 1negfelelő va
gyoni lehetőség áll rendelkezésre. 

Még a multban a gyógyszerészalkalmazott helyzete nem 
volt rózsás, mert ha nem jutott jognyerés vagy átruházás (vétel) 
útján gyógyszertárhoz és megöregedett, munkaképességéne!< 
csökkenésével jövedelme is kevesebb lett és vigasztalan öreg
kor előtt állt. Ma azonban már más a helyzet. Amióta az 1935. 
évi III. törvénycikk alapján a belügyminiszter 307j1935. sz. 
rendeletével életbe léptette a Gyógyszerészek Orszúgos Jólé\i 
Alapját (röviden Gyója), azóta ;a gyógyszerészalkalmazottak 
jövője kedvezőbb és biztatóbb lett, mert az önálló Gyógyszeré
szi Nyugdíjintézet és egyébb gyógyszerészi jóléti intézmények 
létesítése rövid időn belül valósággá válik 

Az önálló gyógyszerészi nyugdíjintézet lehetővé teszi majd, 
hogy a gyógyszerészalkalmazott munkaképességének nagyobb
fokú csökkenése esetén nyugalomba vonulhasson és megélhe
tése a nyugdíj alapján biztosítva legyen. Az egyéb tervbe vett 
gyógyszerészi jóléti intézmények közül az u. n. fizetéskiegé
szítő pénztár az alkalmazott gyógyszerész munkaképességének 
csökkenésével együtt járó jövedelem hiányt lesz hivatva 
pótolni. 
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A G ó ·a kiváló vezetőségével az élén oly biztatóan mükii
y J • · !"' t · t · egv 'b . h a cél az önálló gyógyszeres21 nyugc !Jlll eze. es „ e. 

dik, agy ' . 
1 

„ "b · 'll 
"l 'ti m· tézmények létesítése a megvalósul as rnszo en a . 
JO e „. „ 

Mindezek az intézmények megvalósulása után ~ JOVO 

gyógyszerészei élvezni fogják ezeknek áldásait és a gyogysze~ 
részi pálya nyugodt, biztos jövőt fog nyújtani az alkalmazott 
gyógyszerészeknek is. 



v. 

A GYÓGYSZERTÁR. 

1. A GYÓGYSZERTÁR KELETKEZÉSÉNEK RÖVID 

TÖRTÉNETE. 

A gyógyszerész foglalkozását a gyógyszertárban végzi. A 
gyógyszertár gyógyszerészi szakértő által állami engedél.Y 
alap'.an felállitott közegészségügyi intézet, ehhez képest az 
iparuzletek sorába nem tartozik. 

Hosszú fejlődésen ment keresztül a gyógyszertár, an1íg a 
mai nyugvó állapotba került. 

A gyógyszertár ősét - kétségen felül - a babiloniaknál 
Kr. e. 2700 és az aegyptomiaknál K. e. 2000 évben találjuk meg 
~ nagy ~onddal fenntartott templomokban. A gyógyítással 
roglalkozo papok a templomnak egy mellékhelyiségében h-2-
lyezték el a gyógyításhoz szükséges gyógyszereket. az össze
gyüjtött nyers anyagokat. Itt találjuk meg a kezdetleges gyógy
s:ertar1 laboratoriu1not is, ahol a papok a gyógyításhoz szüJ.:
seges g~··ógyszereket készítették el. 

Az ókori és középkori orvos-gyógyszerészeknek szintén 
volt egy vagy több helyiségük, ahol polcokon és fiókokban 
(théka) tartották a begyüjtött anyagokat, ahol azokat feldolgoz
tak es ahol a gyógyszereket készítették. 
. Has~11lóképen a szerzetesrendek kolostoraiban is megtalál
.iuk a gyogyszerraktárt és a feldolgozáshoz szükséges helyiséget. 

Az első u. n. gyógyszertárakat fejedelmek, főurak állítot
ták fel és rendezték be. A feljegyzések szerint az első gyógy
szertarat Kr. u. 754-ben Ali lV!anzur kalifa állította fel Bagdad
ban. Európában pedig Roger sicíliaí király 1140--ben N á
polyban. 

A főuri gyógyszertárakat eleinte orvosok, majd később 

gyógyszerészek vezették. Ezek a gyógyszertárak a kor akkori 
igényeinek megfelelően gazdagon és jól voltak berendezve és 
felszerelve. 

Később a XIV„ XV„ XVI. és XVII. századokban a városok 
.állítottak fel autonorniájuk alapján gyógyszertárakat. A városi 
gyógyszertárakat a városi tanács választotta, felesketett gyógy
szerészek k:ezelték a városi ta11ács felügyelete és a fizik:us (ha
tósági orvos) ellenőrzése mellett. 

Polgári n1agántulajdoi1ban levő gyógyszertárak. eleinte 
csak elvétve akadtak. lVIagyarországon feljegyzéseiI1k. szerint a;: 
első polgári gyóg,yszertár egy· Péter nevl1 gyógyszerész birtoká
ban volt Budán 1308-ban. Egy n1ásik Pozsonyban. 1310-bc:n 
létesült. Külföldön pl. Németországban a XIII. század közepén 
kezdtek létesülni a polgári gyógyszertárak. 

Néhány k.ivételes esettől eltekintve nálunk: e; polgárí 
gyógyszertárak keletkezését úgy képzelhetjük el, hogy a fö
uri gyógyszertárakat jogbirtokosaik: a kezelő gyógyszerészek
nek adták át bizonyos összeg lefizetése ellenében. Ezeket kö
vették a szerzetesrendi g:vóg:yszertárak eg_vrésze és a városi 
gyógyszertárak. 

A középkori gyógyszertár n1eglehetősen titokzatos, 1niszti
kus képet nyujtott. A rendszerint boltíves, fé1hon1ályba11 levű 
hel)'iségek közül a kiszolgáltató helyiség és a laboratorium vol
tak a legfontosabbak. Előbbi igen gy·akran nem az utcára nyílt. 
E két helyiségen kívül n1ég szá1nos n1ellékhelyiség u. nl. törű, 

szitáló. és raktár helyiség tartozott a g:vógyszertárhoz. A ki
szolgáltató helyiségben az Rllványok és a dolgozó asztal felett 
szárított vag:.: kitön1ött hüllők (békák, kígyók, gyíkok:, halalt 
stb.), a laboratoriurnban titokzatos fülkék, beépített nagy üstök. 
retorták és különféle eszközök félehnet gerjesztő 1 kísérteties 
képet nyujtoltak. Ebbe a sötét, titokzatos boszorkánykonyhába 
a XVII„ XVIII. századokban fellendült természettudományos 
kutatások és erecln1ények következtében egyre több és több 
világosság hatolt be. A homályos, titokzatos tartozékok lassan
kint eltüntel;;: és a g:yógyszertár lassan-lassan átalakult a XX. 
század világos, egészséges gyógyszertárává, közegészségügyi in
tézetté. 
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A gyógyszertárak a középkortól kezelve kizárólag engedély 
alapján létesülhettek. A gyógyszertárak aclományozácának joga 
az uralkodók kezében volt. Az uralkodók a jog gyakorlását 
városoknak és egyéb hatóságoknak is átengedték. A gyógyszer·· 
tárak létesítésének joga engedély alapján (az ú. n. concessic·; 
rendszer) nálunk a mai napig érvényben maradt és azt jelenben 
a legfelsőbb közegészségügyi hatóság, a belügyminiszter gya
korolja. Külföldön több helyen más rendszer pl. szabad ipar 
alakult ki. 

Ha a magyarországi polgári gyógyszertárak keletkezésé
nek történetét áttekintjük, azt találjuk a rendelkezésre álló 
adatok alapján, hogy polgá!i egyének, néhány kivételtől elte
kintve, tulajdonh:épen rendszeresen csak: a XVII. századbz.n 
jutott~k önálló gyógyszertár birtokába engedély alapján. Ezek 
a ktvet;lek a már említett budai és pozsonyi gyógyszertár a 
X\T. szazadban. Ezek: azonban rövidesen megszüntek. Az el3ő 
még ma is fennálló gyógyszertár - a rendelkezésre 2.lló adatok 
szerint ·-· 1491*-ben létesült Könnöcbányá!1. Ezután követke
zett a pozson~·i „Vörös rák"-hoz címzett gyógyszertár 1500 . 
.?Japítási évvel, a kolozsvári „Szent Györg:y"-höL. címzett 
gyógyszertár 1573-ban. A többiek, inint n1á~· említettük. A. 

XVII. _században létesültek. Igy 1600-ban Sopronban (Arany 
Oroszlan), Pozson:·ban (Szentháromság), 1608-ban Pozsonyban 
(3.zent István), 1626-ban Kassán (Isten szeme), 1630-ban Győ
rott (Megváltó), 1634-ben Sárospatakon (Angyal), 1649-ben 
:'ly1reg~házán (Aranysas), 1654-ben Győrött (Városi gyógyszer
car), lfö~-ban Pozsonyban (Salvator), 1671-ben Kőszegen (M'1-
gvar lnraly), 1680-ben Debrecenben (Arany Angyal), Sopron
ban (Angyal), 1685-ben Kolozsvárt (Egyszarvú), Budán az 
első ma is fennálló gyógyszertárat 1688-ban állították fel (Vá
rosi gyógyszertár). Ugyancsak ebben az évben létesült Pesten 
a Szentháromsághoz címzett, később városi gyógyszertár. 1690-
ben I(őszegen a „Szerecsen1'-hez. Brassóban a „Medve"-hezi 

. . *) ~r,~yey József közlése szerint (I(örn1öcbánya gyógyszertárainak 
ttirte~eteb?l. ?yógyszerészi Folyóirat 1907) valószinü, hogy ez a gyógy
szertar mar regebben létesült. csak nz idejét nem lehet megállapítani, 
Inert az 1491. előtti időkről szóló v<i.rosi jegyzőkönyvek és akták el
pusztultak. 
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Magyaróváron a „Segitö Máriá"-hoz, 1697-ben Pécsett a „Sz~-
recsen"-hez címzett gyógyszertárak létesültek. 1747-ben mar 
kb. 50 polgári gyógyszertár müködött Magyarországon. A 
gyógyszertárak száma 1800-ban 80-ra emelkedett. . 

A XIX. század végén kezdődtek a tömeges jogadomanyo
zások úgy, hogy jelenben a nyilvános gyógyszertárak száma 
már a 2000-et is meghaladta. Ehhez járul még kb 32 nem 
nyilvános (házi) és kb. 23 katonai gyógyszertár. 

2. A GYÓGYSZERTÁRAK CIME. 

Minden gyógyszertárnak van egy cilne megkülönböztet-~
sül a többi gyógyszertáraktól. A fejedelmi gyógyszertárakhól 
udvari gyógy·szertárak, a városok által létesítettekből városi 
gyógyszertárak lettek. A többi gyógyszertáralmak 2 minden
kori jognyertesek adták a cín1et. A középkortól kezdve egésze11 
a legújabb kor liberális korszakáig gyógyszertár létesítésének 
jogát kizárólag keresztér\y vallásúak, (sőt volt idő) an1ikor csak: 
katholikus vallásúak) nyerhették. A gyógy;;zertárak címéül " 
jognyertesek legtöbbször vallásos tárgyú neveket választottak 
(Isteni Gondviselés, Isten sze1ne, Szűz 1\1ária, Segítő lVIária, 
Szent Család, Szent József, Szent Ferenc, Szent Kereszté!,„ 
Szent János, Szent Antal, Szent Kereszt stb.). Sok gyógyszertár 
a I<.ígyó-l1oz cítnzett. Ennek valószínü oka az, hogy a görögö1

-::

nél a gyógyítás védő istenét „Asklépiost" botra tekerődző k'
gyóval ábrázolták. A kígyó: amely egyébk:é11t a szentírás szavai 
szerint az okosság n1egtestesítője, a gyógyszertárak: emblémá
jává vált. A k.ígyó11 kívül n1ás állatok neveit is megtaláljuk 3 

gyógyszertárak címei között. Igy oroszlán, sas. rák, helyenld.nt 
jelzővel, mint arany oroszlán, vörös rák stb. A jognyertesek a 
római mithologiából is választottak gyakran címet, mint Pal
las Athaene. Minerva, Victoria. A magyar történelem nagy 
alakjai is szolgáltak címül, mint Szent István, Szent László, 
Mátyás király, Kossuth, Petőfi, Rákóczy Ferenc, Széchenyi 

István, Apponyi Albert stb. 

3. MILYEN GYÓGYSZERTÁRAK VANNAK? 

Ma különféle gyógyszertárakat különböztetünk meg asze
rint, hogy milyen célra adományoztatott a gyógyszertár létesí

tésének joga. 



A. Közforgalmú (nyilvános) gyógyszertárak 
a) Önálló gyógyszertárak 

1) Személyjogú gyógyszertárak 
2) Reáljogú gyógyszertárak 

b) Nem önálló gyógyszertára!< 
3) Fiók gyógyszertárak 

B. Zárt forgalmú (nem nyilvános) gyógyszertárak 
4) Intézeti (házi) gyógyszertára!< 
5) Kézi gyógyszertárak 

A) A közforgalmú gyógyszertár a lakosság minden rétege
~ek, egys:óval mindenkinek szolgáltathat ki, illetőleg köteles 
k1ad111 gyogyszereket. 

. l l Személyjogú gyógyszertár az 1876:XIV. t. c. szerint csak 
gyogyszertár önálló vezetésére feljogosított gyógyszerész bir
t_okab~n lehet. A gyógyszertár a gyógyszerész birtokába bel
~'.-g~·n~1n~~zte1:i enged~l:Yi illetve belügy1nilllszteri átruházás alap
,:aL ke1 ulhet. Szen1el,yhez van kötve, ne111 örök:ölhető'" nem 
h~1 ~.1.:ományozl1~tó, csak: átruházható. Az átruházás úgy 

1

törté-
nrk. hogv a gvogv<ze1·t.-11· t11la1·d · t l' · 
_., -. , ,, . „ ,_. ~ e e, Onosa es az a e JeSJogú gyógy-
~.~.et-~SZ, , ak~re a tulajdonos gyógyszertárát át akarja ruházrri

1 

kozos ke~·ven}:ben fordulnak _a belügyminiszterhez. A belügy-
1n1n1szte1_ csal~ ~laki hrba n11att. vagy az esetben tagadhat,;~1 
~1~g.r az atrt~hazast_, ha az a gyógyszerész, kire ·a gyógyszertá
rat dt akaqa ruhazni, erkölcsileg megbizhatatlan. 

1: személ:vjogú gyógyszertár tulajdonosártak halála eseté!1 
a gyog,vszertúr haszonélvezete az özveg,·r·e 1·11et\ e k' ] · 

.i . 1 ' a ~lS \:Ol'U 
g. yer1nekekre száll át. Az özveav hal.,..lláig élvezi· a:· .. 
t:.···r'-' . ..• ·, o„ e, a 0 )ogysz21-
d! JO\ edelmet1 a t1skoru g_\'ern1ekek nagykorúságukig. Az öz-

vegy elveszti haszonélvezeti jogát1 ha időközben újra férjh."2z 
megy. Ez esetben, valamint akkor, ha a személyjogú gyógy-

.·· ,*) ~\ tárgyalús alatt idl6 közeljövöbcn 1negvalósulú ''YÓO')'szerészi 
tor\·env1~iva„1·1 t .„ .· t . . . o. o • -

.• • . - .:.a :->ze11n a szen1elyJogu .GYógyszertúri jor:rosítviin ·· -"1···1 
hcto. Törvér"·"' - ·.· ... 1_1. . . .. . o Y 010 ... o.-

. -J io:S 01 o" es1 e csak a to"venvcs lc<-·r'11·1n'zo· - ·· ··1 b f l 'i · · · · -·~e ~· . az oro;: e -aga-:-~' -~Y:!·n1ek ~s házastárs jogosult. I-Ia az örökös ne1n gyógyszerész fi<> ez 
:1·:'1~~1 1·~nulnH1nyokat ncin folytat. a gyógyszertúrt iit kell rul .- ~· E 
1ranvu k . 1 ' rr . . . . .. . 1uz1.1. z 

.. .ere n1ci e,.,,} €\· aldlt kell elotcr1csztcni '\z 1··,, 1·ca1• li·il''l.-·-r' ·1 · · · · ~ • · • ,.,, o ... a1-- varry 
-Cl'J _1cz1ncnctcléig haszonélvezi a .:;zernél::cs jogú ••....-órrysz~rüirat ~ 1··"

5
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koru rr-- .... 1-111 ,J. „ .··1-„. . . . ""· 0 , ... 1 
0.1"' e.\ 01 o \OS pedig nagykor·u:s<Jgáig. 

szertár ellrnlálozoct tulajdonosa nőtlen volt, a gyógyszertár tu
lajdonjoga az államra száll vissza. 

új szeméíyjogú gyógyszertárat kérhet a gyógyszertár ön
álló vezetésére jogosult gyógyszerész, a törvényhatósági bizott
ság és a község képviselőtestülete. A belügyminiszter ~ k~r:
lem helytállása esetén országos pályázatot hirdet és a palyazok 
közül az Országos Közegészségügyi Tanács véleményének meg
hallgatása után a legércl2mesebbnek adományozza a gyóg';
szertár létesítésének jogát. Az államra visszaszállott szen1élyes
jogú gyógyszertár jogának adományozása szintén országos pá
lvázat alapján történik. 
· A szcn1élyjogú gyógyszertárt előírt feltételek n1ellett bel-

ügy1niniszteri engedéllyel haszonbérbe lehet ach1i. 
2) A rcáljogú gyógyszertárak azok, amelyek 1851 előtt 

állíttattak fel és engedélyezési ok:n1ányukban ne1n volt határo
zottan a szen1él;.'es jog küejezve, továbbá azok, a111elyek.nek: 
tulajdonosai. az 1D57· 1.U59. évek.ben a reúljogra való igényüket 
l°'""J·e.lentették. ReálJ·ocrú cr\·óbcrvszertárnt 1876. ótR ne1y, adon1á-·~. ' • b b. ' 

J1voztak. 
. A reál].OO'Ú o·vóavszertár hacrvon1án\.:ozható, örökölhető, el-. b b.· b.. ~„ . 

adható.':· Tulajdonos változás esetén a tén:vt a belügyn1inisz
ternek be kell jelenteni. }la a reúljogú gyógyszerl~ir tulajdo
nosa nen1 
köteles a 
n1azni. 

g~vóg~vszertárvezetésre jogosult gyógyszerész. 
g,vógyszertúr élére teljesjogú g;vógyszer0~zt 

.l\ rcúljogú gyógyszertúr haszonbérbe adható . 

ak.k:or 
alka 1-

;)) ."'"\ fiókgyógyszcrtúr nen1 önúlló g·::óg>·szert[~1·. c:-;ak a·~ 

anvacrvócrvszertárral ebcrvütt k:épez efl.v erzészet, attól el nem· ~ .- t'.>, b. • • ._, ._, 

vúlaszt11ató. lVIinden közforgaln1ú g:.cógyszertár állíthat fel b2l
üg>c1niniszteri engedéllyel fiókgyógyszertárat~ de csakis az 
anyagyóg::szertár forgaln1i körében. l\ fiókgyógyszertár 1neg
szünik:. ha abban a helyiségbe11 egy új önálló g:yógyszertár lé
tesül. 

.e\ fiókgyóg:vszertár lehet egész éven át nyitott és u. n. 
idénygyógy·szertár. Utóbbi n1eghatározott időben~ az idén>' alatt 

') 1\z új gyügy.-.:zcrészi iör\'Cnytcrvc::ct. szerint rcúljogú gyógysz~l'

túrat clicll'.~enitcni c.:sak a gyógyszertár vc:.:e:tés6re jogosult szen1élyn.,;k 

lehel. 



áll a közönség rendelkezésére. A fiókgyógyszertárat az anya
gyógyszertár látja el gyógyszerekkel, ennek megfelelően be
rendezése és felszerelése kevesebb, mint az anyagyógyszer
táré. 

B) Zárt forgalmú gyógyszertárak gyógyszereket csak an
nak az intézetnek, intézménynek tagjai részére szolgáltathqt
nak ki, amelyeknek a belügyminiszter a gyógyszertárat enge
délyezte. 

4) Intézeti (házi) gyógyszertárat egyes intézeteknek, kór
házaknak, betegbiztosító intézeteknek engedélyez a belügymi
niszter. Ezek: a gyógyszertárak csakis az illető intézet, kórház 
vagy betegségi biztosító intézet tagjai részére szolgáltathatnak 
ki megfelelő feltételek mellett gyógyszereket. Az intézeti gyógy
::-zertáraknak ép úgy 1.;:ell berendezve és .felszerelve lenniök, 
mint a közforgalmú gyógyszertáraknak. 

Ilyen zárt forgalmú gyógyszertárak az egyetemi gyógyszer
tárak Budapesten. Debrecenben, Szegeden, Kolozsvárt, Pécsett, 
amelyek a klinikák betegeit látják el gyógyszerekkel, az O.T.I, 
a M.A.B.I., a M.Á.V., a székesfővárosi közkórházak, állami fog
házak, bányavállalatok betegsegélyező pénztárának, továbbá 
szerzett jogon néhány uradalomnak gyógyszertára. 

Az intézeti gyógyszertárak a nagyközönség részére gyógy
szereket ne1n adhatnak ki. 

5) Kézi gyógyszertárat olyan községbe letelepedett orvos
nak vagy állatorvosnak, ahol közforgalmú gyógyszertár nin
csen, a belügJrn1iniszter engedélyezhet. A k:ézigyógyszertár bir·
tokában levő orvos csak a községbelieknek adhat gyógyszero
ket, más községbelieknek csak sürgős esetben. 

A kézigyógyszertár berendezését és felszerelését belügy
miniszteri r·endelet szabályozza. E szerint a kézigyógyszerti!r 
birtokában levő orvos csak a rendeletben meghatározott gyógy
szereket és eszközöket tarthatja és azokat szekrényben tar
tozik elhelyezni. 

A kézigyógyszertár személyhez és helyhez van kötve. 
Szükséges gyógyszereit a legközelebbi közforgalmú gyógyszer
tárak vala1nelyikéből köteles az orvos beszerezni. 

/\ kézig,yógyszertár 1negszűnik, ha a községbe k:özforgahnú 
gyógyszertárat engedélyez a belügyminiszter. 
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6) A katonai (honvéd helyőrségi) gyógyszertárak a t~nyl'.'-

1- t ar· szolgálatot teljesitő tisztek, altisztek es a legenyseg 
ges ,a on 

1 
t · · y ze··-

: . . Iga· Itatnak ki gyógyszereket. A rn ona1 gyog s ' reszere szo , , , ·t i~ 
tárak a honvédelmi miniszter fennha tosaga ala tm ozna '· 
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VI. 

A GYÓGYSZERTÁR SZERKEZETE ÉS ÜZEMRENDJE. 

1. A GYÓGYSZERTÁR HELYISÉGEI. 

! A gyógyszertár szerkezetét a 260.520/1934. B. M. rendelet 
határozza meg. E rendelet értelmében gyógyszertár csak olyan 
helyiségekben n1üködhetik, a1nelyek: az egészséges lakás köve
telményeinek minden tekintetben megfelelnek. Az egészséges 
lakás legfontosabb követeln1énye az, hogy világos, száraz, füt
hető, .iól szellőzhető, könnyen tisztítható legyen. 

J\ gyógyszertárhoz a következő helyiségek tartoznak: 
1. kiszolgáltató helyiség (oHici..na), 

:2. a gyógyszeres készítn1ények előállítására szolgúló helyi-
ség (laboratorium), 

:J. gyógyszeranyagrakiár (can1era n1aterialis et herbariun1), 
4. gyógyszeres pince (aqunriLu11), 

5. g,vóg:,,-szerészi ügyeletes szoba ( can1era inspectionalis). 

Ha a térviszonyok szükségessé teszik, akkor a gyógyszer-
anyagraktár és a gyógyszeres pince kivételesen egy helyi:::;égben 
is egyesíthetők . . A. gyógyszertúr helyiségeít lnás cél1·a igénybe 
venni 11en1 szabad és az épületben levő 1nás helyiségektől jól 
zárható ajtókkal el ke.11 ki.i.löníteni. 

J\ közforgalmú (n:,rilvúnos) gyógyszertárak utcai bejúratát 
S7en1betünö 1nódon ,~Gyógyszertár" felíratú táblával kell n1eg
jelölni. Oly közsOgben, ahol több közforgah11ú gyógyszertár 
van, oly t.úblút js ki kell :függeszteni. an1ely a gyógyszertár cí
n1ét vagy tulajdonosának nevét is feltünteti. 

./l gyógyszertárak utcai bejárata n1211ett Ieltünű helyen 
éjjeli csengöt kell felszerelni. 01,';'an községben vagy városban

1 

ahol a gyógyszertárak: az éjjeli, vasárnapi és ünnepnapi szol-
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gálatot hatósági (!ngedély alapján felvúltva végzik, a sz_a.1~~1··1: 
tot nem tel,iesitő gyógyszertár éj,ieli.. csengője mellett eJJe ' 
J-önnyen olvasható oly táblát kell kifüggesztem, a_mely a .le~~ 
l~özeiebb fekvő ügyeletes gyógyszertár vagy gyogy.szertarn' 
nevét és helyét feltünteti. 

2. A GYÓGYSZERTÁRI HELYISÉGEK BERENDEZÉSE 
ÉS FELSZERELÉSE. 

leg i:-., van. , . __ . 
1 
.. :.I- ·-t·/· 

. i\. inunkaasztal vag,1: táran;-;ztal Iel:::zerc-leseL an1e .v_~ _ ..... _ ~-~-
. -- ·1 · ·1 ', · 0 1 c·1i11 ,-·11111ak clhel~e/.\-cr r~s>:tnlnn illetve annal-:: 1.10.-:.iJ.1 )a11 •..:::; P 1 ~ - · '-· -- - · 

~ 1 következök: 
ea\- db. (de .... :;-uk:::iég eseten t1Jbb i-..) szabal~·szerüe11 h1~e~~-

::;i. l · · '1 v L1 n pr~ec1z1 ;s s1tr:tt 1000 gr. 1neglerhelés11é_ 1n~g i.:.:rze ce~ . · ·~: .. <;.'~. ,„ „ 
tára1nérleg; legalább 2 db. különbüzö n<:~gysagu s.~a_l.J,Ü_r S/~:~ u~~~ 

· „ ) J · · · ·J"u· e7ek ko7ul eg\·11....11-.. ..... hitelesített (u. i1. praec1s1os .:;:ez1n1e1 c:c„ ·~ ~ . ·- , _ 
egy centigra1nn1 súlyig érzékeny n1él'legnek kell lennie; a n1e1-
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l ghez szüksége;:, hitelesített praecisiós súlyok; n1érőléc; kö
zönséges olvasó nagyítóüveg; norn1al cseppszún1láló; papírhü
velynyitó eszköz: írókészlet és tinta; törlőruha; legalább eg:;.·· 
darab újezüstből es egy darab szaruból k0szült n1erökanál; 011{1; 
kés: különböző n1éretü porcellánból, üvegből vagy zon1áncozo·tt 
l'én1l~·Ől készült dörzsölő (keverő) csE;;;zl.'k a hozzújuk való pisz
tillus~s1l; különböző n1(:relü Ién1-, szaru-

1 
·vagy faspatulák; 

labdacskészí1ő és gön1bölyitő; ost~razáró készülék; a végbél
kúpok. n1éhgolyók 1 pálcikúk készítésél1ez szükséges eszközök, 
osztott porokhoz való p~1píroshüvel,\·ek (c2psula): pé1píroszacs
kók: ktilönbözö papíros. fa (:s búdogdobozok; vtJ-::ony ón- va~y 
El L;n1iniun1la pCiI~: parafac'.Lt.'.;l:k: köt'Ü7'.:i:11..';inc'gek: p~lpÍ ros ll:·ctu
rúk: cfrTiJ,:i':•k: hurknlópapíros l:." pec~C:tjcgyck. 

:.:·. pJpi1 i·„_-.,JiLi\·clyekc-L (cap:-:uiúk~tLJ. zac::;k()kat. dobozuka1, 
cin·tk("·ki_.:!. ;~:s <i 1;ec.-:;étjcciyek1.:t t_'l kell lúlrii a gyógyszertár cín112-
vel. \·<:.g.1· a lul~:jdono.:; nevével. tuvúbbú annak ~: községnek (vét
re;·-;:ncd;:) ncvóveL ahol a gyóg,\·s:-~C!rb\r székhel:vc van. 

.~l.. kis:.::olgúltató ht.•l:.'ist:g nlclalfalain elhúzódó polcokon van
nak ~lhcl;1.rezvc n1egfclelő cclényekbc~n a különféle gyóg;,·sz;..:ro;.;k. 
A l'iók11kban tartjuk <3 dr1.Jgok~1t. <.l bec.;.;01T1agult gyógyszereket 
:-;tb. r\z cr(isLdú. biztuns<:lMi zúrral 1.:llútutt szekr(:nyb_n a k 12t 
keresztes szerek. valan1ini :.\ szükst-·ges eszközök (dörzscsés;;;c, 
kanál. kis k~zi n1t·rit:g. törlöruila,J. az L:gyób s:,:(;:krenyekben p0-
dig az egykeresztcs g;:ógyszerek l.:'S a gyógyszerkülönlege:.,. 
::./

0 gek \·annak e:lhcl:.·0:-:Yc. 

:\.z üveg. porclllún t,js laecl0nyek, vala1nint a fiókok Larta:
n1{1t félre nc'n1 értheUi jt:lz0sscl, beég(:•t-c·tL \:agy könnyl!n el ncn1 
túvolítható n1ódun, rúfe::.Leti bet:ükkl~'l. kell 1negjclölni. :.\..z c:g,y 
é~: k01keresztes szerek edlonyeit ezenkívül egy és két kereszt 
.iel!el. \·al.an1int az eg.;,:szeri (pro dusi) és a napi (pl.\l die) lt:g
nagyobb adag n1cn11_\·isl'g~~nek szún1jegyei\·el is el kell lútni. 

„:..\ kiszolgúltató vag,v a lnclletlc_, le\·ö ht:lyiségbcn szappat1-
nal, t"örülközövt.:l ellátott n1usdó készletet kell elhelyezni. 

2.) Ji.. gyógyszertári c~olgozó hcl.Yiség (l;:;horatorilnn) is v1~ 
lágos, száraz. jól szellőzlL'ihctő. könnyen ti:;zlitható, rés núlküli 
j)t\dozati~d ('llútott: {:s iüzrcnd(i.c.;zeli .c.::::crnpontból is kifugúst.a.

lt.'t11 lc·gyc:11 .e\.. ht.<l:y·iség falait legalúbb egy és fi.-1 n1éi·:.:r n1~1ga-.;-

.ságban könn:.'en tisztítható anyaggal (olajfestékkel: csen1pével) 
k:ell feclI1i. 01,yan helyenr ahol vízn1ü vanr a dolgozó helyiség,::t 
vízvezetékkel kell ellátni. A használt edények tisztogatására 
külön e célra szolgáló n1edence legyen. l\ dolgozó helyiséget 
más célra {pl. l1álól1elyiséeül) felhasználni nen1 szabad. 

_A,_ laboratr)riun1 berendezt.,se a 1-::úvctkezö: 
a) könnyen tisztíthatói n1osható felsőlappal (1núrvány, eter .. 

nit. búdog. iinoleuin, :::tb.) ellátott 1nunk.a21sztal. 
b) polcos úllvún,\'Ok vag:·: szekrén~,cek a gyóg_vszerek elké

'szíté:;t,hez szüks(~'ges eszközök L•s ed0n,\·ek r2szére: 
e) a gyógyszerek \"iz.sgúlalúhuz 2s egyéb vizsgúlatokhoz. 

Szl't'!~;;;r'.•r;c.,c.: j,/q11•·znrul.:-. 1·,1t.l""„,,-,·cl,· L,; l'S7L;:(jzök elhelyezésére SZOl-\.„ .... ..._L._, ""'--• ,) _,,_„ '--'" • ,J.-\.. •• '-'· ",_, • • 

gúló p~lcos úll\·únnyal vagy szc:krénnyel és fiókokkal ellátott 
n1unkaa:~zt.al (rc:agcn~a:-;::::tzil). Ez a bLrendr:.:zési túrg~\~ l.;:ivét2les 
p;;;,,'·l•:-·1~ ~.1 (1'~·;1n,.·~;ert{11· 111f1s b.el\·isé2r&:sz1~be11 is clhelvezheté-5. "-•''- ~ ...... -· .'.'.'.>,' '--b. •. •+ + •• ,, _, • 

+'\.. laburatur1un1 feh;z2rel(~;:;ét a következő készülék2knek, 
~':~zk.:izökn(:k és edérP:el~n2k kz.:ll alkotnia: 

\·izlepúrló-készülÓk; ha lé111ből van, tiszta ónból~ vagy bt::
lül ónnal jól bevc1nt vörös rézből l.;:észült gőzvezctő- és hütü
csö\·el legy;:;~n l"el~;zt.:rvlve: 

-:-- kis kézi sajtolór;0p tc:bletták cl!;:és:dLéséhez; 

-i- nag::ubb gúz- vag::· ::;ze:,;zégetö, es 12tlcg tüzl1ely; 
gőzfürdő: 

sz{1rí tószekrény; 
-;- forrúzatnk t'.;::; fözct2k készítl·sére alkaln1as készülék; 
·-i·- sterilező készülék (gözfazék:); 
fcstvény sajtó: 

teljes szita-. · r~;:;LakészleL. 
n1ér,gez(í fén1ből .nen1 lehelnek; 

nagyobb kézi n1érleg; 

an1cl,\·nek szálai azonban 

eg:· lcgaiúbh ~5 kg.-ot n1érö ~1::;ztali tiz1..:clcsn1érlég a hoz
zúvaló súl \·okkal: 

nagyobb súrgarézből vag:v kőből készült n1ozsár törövcJ; 
·-:- nagyubb purcell{ln di.."lrzscsésze pisztilussal; 
k:ülönböző térfogatú jól elzárható úztató edények; 
különbözö n1éretű parcellán bepárologtatócsészék; 
legalább két zon1úncos fén1üst. eg:' a szirupok! egy a lte-

nöcsök és tapaszok készítésé}1ez; 
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különböző térfogatú nagyobb szürőpohár; 
-'·· kisebb nagyobb üvegtölcsér; 
-!- keverő üvegpálcák: és spatulák; 
legalább két nagyobb lombik az oldatok készítéséhez; 
legalább 250, illetőleg 500 gr. poritott drog befogadására 

alkalmas perkolator; 
egy kisebb és egy nagyobb kőedény vagy parcellán ke

verőtál: 

-!- különböző ürtartaln1ú parcellán n1érőedény és néhár1y 
k:isebb szürőpohár a forrázatok és főzetek készítéséhez; 

zúrt helyen eltartott tiszta szűrőszövetek (flaüel, n1usz
lin. organti11), gyapot és fehér szürőpapiros; 

nagyobb fén1kanál, 
_A,_ -i--el rnegjelöltek a fiókg::ógyszerLárak részére kölelező 

l;:észülókek és eszközök. Tekintettel arrai hogy a fiókgyógyszer-
1·6rat az ·•11,·,:;ia\·óu\·::::7ertár lút1·a el l!':Ór.tyszerekkel. ezért ott .e,_ e e e, ,. ·t::i,. b,· ···~ • '-'•' ~" 

nen1 szükségesek azok: a kt~szülékek és c . .:.;zközök, an1cl::ek n·:::rn 
··:--cl vannak n1cgjclőlve. 

f\. rc:agcnsasztalt a ({yógyszerkönyv nIZén1lösze1 ek. eszkö
;-.ök ( . ..: rnü::;zerek„ cin1ü ft:·j::zelében felsor(dtakkal kell Cclsz'-::·
rélni. 

:).) ii g}·6gyszertúr nnyagraktúrai (c<1n1cra lE<tle1·inlis üt 

herh<.:riu1n). ;\ nag:,·obb n1cnn:·i:::•~gbc11 tC<.rolt gyógy:..;zcrck eg/ 
r·HT\' r,:,c:„C•; ~,., an''C1crre;•kic11·ban lartluk .. 2'..Z an·.:~~graktúrn·~~!-: • 1"·6 ....... „.~ ·• _,,, " b• „ . . . ' 

rncgfr.:•lelíí nag:: . ...;úgúrH:k. ::::.;;:úraznak. iül szc'11iJ:-:tctiH~l·:)nek k~l1 

lennie. 

i'L:< ~:n:·:agr;,1ktár bt:rendt:.>zése: a falrnentén hú1:::)dú polco::;, 

fi(Jkus Clll\·únvuk, :-.;'~'~d·:r0n:-.'ek é::; a k:özC:pcn n1unkaas:~tal. ..:·\.. fe~
szerelé.s rnin~lössze ét gyóg:·szcrek bef::igadús[tra szolgúló ecl:.?-
nyekbül. fa vag:: \..'l'O:-: pap1rit:~lTJ.(;ZG.\. )U .-:eszL · "- • ,. · · l 1 ··1 1 · 't' ll 1-.~·.1·'t-:'11·.\·c.ik:bó1 .. 
n:.crül-:unah1kl)ól é-s törl(.1ruhi1ból :.:ül. 

i\.z anyagr~1ki..úrb2:n l:púgy. n1i11! '-'· kL·~zolgúltat(\ hel:-'iség
bl'n külön ;.;zekrényekben tartandók az \;g.\· f~s kél ke-re: zt.· ':--: 
gyóg:-·;.::zl:ri;k. 

.l) ó <r-,·óO"Yszere:.; •_,Ji:nce ',at1uuriun1) a hü\·ö.s helyen t:-1~~--· _,., :;:,, b~ ~ . - • 

tandó r:t\"Óg\·szcrck P1helyezés'2rC' szolgál. FöJ.dalatli. f~1gyr11cn

t.es, lel~-~·től~g szúrc1z. iól szellőztethető, 1ehclőleg :-,,rilf:gos. tég
JúvaL ccn1e1;ti..cl vng~,-· vast2g hnn1okrétc~g·gel fedett padlózatú 
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helyiség legyen. A berendezése a falak mentén húzódó polcos 
állván:yokból, szekrényből (egy és k:étkeresztes szerek és savak 
részére) és asztalból áll. 

i\. pincében túroljttk a gyógyszeres (arornás) vizeket, sze
szes készítn1ényeket, szirupokat, aetherfélék:et, sav8kat, fesí.
vénveket az erősebb hatásúak kivételével; oldatokat, gyóg:)'szr::
res , borokat. inézféléket, kenőcsöket, zsiradékoka L. olajokat, 
scrun1okat1 szeszt, benzint stb. 

1-Ia az épületben t1incs pince, a felsorolt szerek tüzrenclé
szeti szen1pontból k:ifogástalan11ak 1ninősített, erre alkaln1as 
Jöldfeletti helyiségben is elhelyezhetők. 

,'\ g_vógyszcres pincét a háztartási pincétől teljc~E:n el k:eD 
1;::ülöníteni és híztonsági zárral ellátni. 

:5. ~4.. g,Vógyszcrtó.ri Ug.vcletes szoba (can1cra inspectionalis) 
c1. gyógyszertári 11elyiséggel összefüggő, száraz, világu:;, jól szel
löztethetö és füthető, padlózott, a -szabad levegő felé ablakkal 
ellútott helyiség l(;gycn. i\z ügyeletes ,.:;zabát a szükséges bú
torzattal és éjjc-:li csengővel kell felszerelni. A gyógyszertári 
itodún kí\·ül n1ás gyógyszertári helyiség·et ügyelcte:':i szoba cél
jaira felhasználni nen1 szabad. 

1\2 olyan gyógyszertárban, ahol a felelős vezető a szolgá
latot eg_\'eclül végzi, külön ügyeletes~ szobát tartani nen1 kell. 

Ezeken a hel:riségeken kívül igen sok gyógyszertárban n1<~g 
iroclót is ta1~1lunk. ahol az írásbeli inunkák:at végzii<: el. Ez J.Z 

iroda iqen sok esetben az ügyeletes szoba céljaira is szolgál. 

Igen sok gyógyszert~1rnak kirakat.a Ü:i van. i-\ kirakat 11en1 
feltétlen szükséí.Jes. hiszen n:inden cn1ber tudja, hogy a g;</ógy
szertúrban gyóg~ys;ereket készítenek és szolgáltatnak ld. De ha 
n1ár \·an kirak:at, azt úgy kell berendezni, illetve kiállítani, 
hog:· a g:'ógyszertúr közegészségügyi jellegét és ko1nolyságát 
ne sértse. ellenkezőleg k:idon1borítsa. Nen1 szabad tehát a 
gyógyszertár kirakatában a gyógyszertár közegészségügyi jel
legét sértő, vag:· azzal ellentétben álló vúsári jellegü) a jóízlést 
bántó túrgyakat, táblákat, feliratokat elhelyezni. 

3. A GYÓGYSZERTAR SZEMÉLYZETE. 

/:.,, szab8lyszerüen felszerelt g:yógyszertárban végzi 8. 

g;vógyszertár szen1élyzete a 1nunk:áját. 
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A gyógy·szertár szcn1élyzetét a felelős vezető, az alk:aln1::i
zott okleveles, teljesjogú gyóg:yszerészek1 a gyógyszerészgyak:cr-
11okok és a segéds~en1él;yzet (pénzkezelő, cso1nagoló, laboransr 
takarítónő stb.) alkotják. 

A felelős vezető lehet a gyógyszertár tulajdonosa, bérlője 
és hatósági kezelője (gondnoka). Mindegyik csak teljesjogú*}. 
gyógyszerész lehet. 

A gyógyszertár felelős vezetője irányítja, vezetí a gyógy
szertárba11 fol;'/Ó n1i11den 1nunkát. Végzi a gyógyszertár adm:!.
nisztratióját. Go11dosl\:oclik az árukészlet kellő időben történ.5 
utánpótlásáróL vezeti a k:ötelezöleg előírt könyveket. Erkölcsi 
és an:vagi felelős:;;éggel tartozik a gyógyszertár berendezéséért, 
felszt:rcléséert, a g:-:óg:vszerek n1egfelelő n1inöség~érL úl talában 
a gyóg;:szertár helyes üzen1n1e11etéért. Felelős továbbá a nen1 
okleveles szen1élyzet, a gyakornokok és a segéclszen1élyzet n1un
kájáért. Betartja és betarlat.ia a g:vógyszcrtárakra és a gyógy
szerészi n1üködésre vonatkozó jogszabályokat. \Tégzi vagy n1eg
bízottjúval végezteti a beérkezett árul\: n1egviz::;gálósút. 

A gyógyszertárban alkaln1azott okleveles gyógyszerészel-.. 
a gyógyszertár felelős vezetőjé11ek irányítása n1ellett végz~k 

napi n1unkájukat, an1elyért felelősséggel tartoznak. A g~:ógy
szerészgyakornokok a felelős vezető vagy n1egbízotl.~ának fel
ügyelete alatt dolgozhatnak csak. 

~- A GYÓGYSZERTAR MUNKARENDJE. 

.A.. gyógyszertár felelős vezetője állapítja n1eg a gyógy
szertári n1UIÚ\:arendet. 

„A.. gyógyszertári n1u11k.a két irányba11 folyik. Egyrészt a 
laboratoriun1ban készülnek a nagyobb inennyiségben raktáron 
tartott gyógyszeres l\:észítn1ényel.:;:, a n1aterialis ka1nrába11 és a 
pi11cében a betöltés (in1pleálás), másrészt az officinában az or
vosi rendelvények elkészítése és a k:ézielac1ás történík. 

''') Tcljesjogú gyógyszerész a régi kiképzési rendszer szerint az, aki· 
nek gyógyszerészi oklevele van, a feljogosító (approbatiós) vizsgát siker
rel befejezte és esküt tett.; az új rendszer szerint az, aki a gyógyszerészi 
oklevelét rriegszerezie, esküt tett és a kötelező egy évi gyógyszertári gya
korlatiit igazoltan betöltötte. 
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i\. betöltést rendszerint a reggeli órúkban végezzük. t\ 1·1-
boratorituni munkákra legalkaln1asabbak a délelőtti órák, an1i
l\:or az offici.nában kevesebb a dolog. A laboratoriu1nban felfüg
gesztett táblára írjuk fel a betöltéskor tapasztalt hiányt mulató 
gyógys~eres készitn1ény nevét. A táblán foglaltakat azui::'tli. 
kellő beosztással inunl\:ába vesszük. A laboratoriumi mun.kák: 
elvégzésekor arra kell ügyelni 1 hogy a l\:észítményekl1ez szük
séges nyers anyagokat gondosan elökészítsül;;:, pontosa11 n12r
jük és az előíráshoz szigorúan ragaszkodjunk. 

Ezeken kívül az érkezett áruk n1egvizsgálása és •„Jhelyezése 
illetve hel::,rrerakúsa, az egyleti vén~··ek úrszabvúnyozása és a 
kötelező nyilvánlartó könyvt;k vezeté.se i:-; a napi fol:<ón1unkúk 
közé tartozik. 

5. LABORATORIUMI MUNEAREND. 

A gyógyszerészi foglalkozás legfontosabb része a g~:óg:·..-·

szerké:::zités. A g:yógyszerek 0s legföképen a gyógyszeres ké
szít1nén;...'ek vagy galenusi gyóg}'szerel.:;: előúilítúsának n1unka
helye a g,vógyszertári laboratoriun1 . .,,ó._.z itt folyó n1unkálatok: 
alapja a rend, lisztaság~ szabatos n1unka és az eszközök cél.szerü 
11egválasztása. 

l~„ labortoriun1ban kifüggesztett Láblúra írjuk fel azokn~tk 
a készítinényeknel.:;: neveit, an1elyek a betöltéskor kifogyób~l!l 

\'Oltak. „A.. felírt készít1nények közül n1indenekelőtt azokat vá
logatjuk ki„ an1elyek sürgö::::.:~k és azok közül is azt vesszük elű
ször n1unkúba, an1elyeknc'.-;:_ elkészíté:;e hosszabb - időt vesz 
igénybe. _!\. laboratoriurní n1unki::'tlalok surún ugyanis nagyon 
fontos a n1unkabeosztás. Lehetőleg úgy válasszul\: k.i az előál
lítandó készítn1ényt, hogy a i ~nclelkez0sre ~1lló idö alatt leh,:·
töleg be tudjuk fejezni. I\:ivételt képeznek azok a l\:észít1né
nyek, an1elyeknek előállítása Iol:yan1án közbeiktatott állási (vá
rakozási) idők Vén1nak. 

lia kiválasztottuk az előállítandó készítn1ényt, akkor elö
ször kikeressük a G;:ógyszerkönyvben, v8.gy a n1egfelelö kéz~
l\:önyvben a l.:;:észítn1én~' előiratát. Gondosan átolvasstlk. t\z
utún előkészítjük a n1egfelelö cszl\:özöket, an1elye1: a készít
mény előállításához szükségesek. 1\!Iindlg a legcélszerübb es~~-
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lcözt, illetve készülélcet választjulc ki. l\.1int a laboratoriun1i fel
szerelések felsorolásakor láttuk, 111inden készít111(•nycsoport 
előállitásához meg kell le1111iök a laboratoriumban a megfelelő 
eszközöknelt. A szir~1polcat pl. csak e célra szolgáló zo1náncos üst
ben, a lce11őcsöket és tapaszokat n1egint 111ás, csak e célra szD1-
gáló üstben lcészitjük. I<:ülön lcőeclény, vagy porcel:c1n n1ozs:.1-
1·ak állnalc rendelkezésre a lcenőcsök és isn1ét n1ások a pork:e
verékelc készítéséhez . .l\ kiválasztott eszközöket gondosan meg
töröljük, mert esetleg állás közben por került beléjük Azután 
pontosan lernérjülc a készítéshez szükséges an::agok~it (inir1dig 
n1egfelelő mérlegen) és gondosan, az előíráshoz szigorúan ra
gaszkodva készítjük tl a n1Lu1kába vett készít1nényt. 1\z egyes 
l~ész.ítn1ények elöúllitásakur előforduló részletn1unká.kat úgy 
osztJuk be, hogy a több időt igénylő részlctn1unkál' előbb vé
gezzük, an1ennyiben ezt a készítés sorrendje n1egengedi (pl. az 
alun1iniun1 ac.:eticun1 tartaricun1 solutun1 elöúllítása alkahnával 
alun1iniun1 sulfuricun1ot. lepárolt vizet, hígított ecetsavat és 
calciun1carbo11atot lcell len1érni. Először az a1un1iniun1szt1lfátot 
és a vizet n1érjük le egy n1egfelelő üvegcdénybe1 inert az alun1i
niun1szulfát aránylag lassan oldódik. l\1Iíg az alun1iniun1szulfát 
feloldódik. ezalatt n1érjük le a higított ecetsavat és a calciu1n
carbonatot.) 

}\z elkészített készítn1ényt azután a kitisztít.ott raktúr
eclénc·be töltjük be. 

Ha a hosszabb idöt igér1,\·bt:\'t:vő kés;~ítn1ény·t b2fejeztük 
é.:-: n1ég áll n1unkaidő rendelkezésünkre. a rövidebb idő al:1tl E.!l
kés~íthető készít1nény előállításába fogunk pl. egy tir.ctura fel
tevese stb. 

i\n1enny-iben a készítn1ény előúllítúsa megengedi lehetőlt:g 
t'g:: lnenetbn végezzük: el a n1unkát, ne hag~rjuk félbe, hanen1 
i'ejezzük be. 

A 1.:;:észítésnél végben1enő folyan1atokat, változúsokat Ii
g>-·eljük n1eg gondosan. Wiegfigyeléseinket jegyezzük fel. Ezek 
<i feljegyzésel.:;: a legközelebbi e1őúllításkor hasznos útn1utatól:
nak fognak bizo11>·ulni. 

Laboratoriurni n1unkúnkat a készítn1én\· elkészítése utún 
~i Gyógyszerkönyv előírása szerint ellenőrízzÚk. I-Ia pl. tíncturt:t 

l.:;:észítettünk. rneghatározzuk annGk sürüségét Cs szúrazn1ara
déktartaln1áL Általában folyéko11y gyógyszerek t;lkészitése 
után, azok_nak physikai állandóit r11inden esetben }12.tározzu!·: 
n1eg és az adatokat a vizsgalati naplóba jeg~'ezzük ~.el. 

,,_i\n1int en1lítettük a laboratoriun1i n1unlcálato-1c alapja a 
rend. lVIunkánk elvégzése után rakjunk n1indent helyre. A lcé
n>-'esebb készülékeket és eszközöket n1agunk tisztítsuk n1eg 12s 

rakjuk helyre. 

6. A GYÓGYSZERÉSZ l\'IÜKÖDÉSI ÉS ELJAFtASI KÖRE. 

i-·\ gyógyszertár felelős vezetője köteles az érvenyben le.,,.·ö 
I\'1agyar G>'Ógyszerkönyvben foglalt g::ógy·szereket, sebl·szcti 
k.ötözöszcreket az előírt n1inöségben és a gyógyszertár forgal
mának rnegfelelő nlennyiségben úllandüan készletben tartani 
és azokat a fennálló törvényes renclelk2zések betartása nlellett 
orvosi rendeletre, illetve a kézi-eladásban a közönség részére 

kiadni. 
l\ hivatalos"· gyógyszeres készitn1ények csalcis a I'\T. IVI::\-

gy·ar C~yógyszerkönyv előírása szerint készíthctök el. l\z olyan 
gyóg:vszcres készit111én~'ek, an1el::ek <:1 Gyóg>·szerkönyv elö?:S 
l;:iadósniban \'Oltak hivatalosak, az azokban foglaltak szerint 
ké~zítenc!ök. és tartandók el. Egyéb előforduló készitn1ényekr1
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nézve pcclig a közkeletü kézikönyvek (lVIanualer„: előírásai <:::Z 

irú1\vac1ók. 
!\ g\'ÓUYszertar fel~lő vezetője köteles a gyógyszerek0t -· -

:,1 gyári. cs~·n1agolásban, felbontú~ n~lkül forgalon11.1a l.:;:erülök 
kivételével a beszerzés-ül.:;: alkalrnúval, elraktározúsuk. előtt 
szakszcrüen n1egvizsgálni és állandóan e1lei1őrizni azt. hog;-' a 

g~·ógyszerek n1egfelelöek, ron1latlanok legyenek. 

7. A GYÓGYSZERTARI NYILVANTARTÓ KÖNYVEK 
VEZETÉSE. 

/\ gyógyszertúrban a l.:;:övetkező kön~'veket kell vezetni. 

""> Ili\·atalo:>ak azuk a gyÜgyszerck. unH:l;;c:l: ~t IV. Ivlagyar c;yó.~,v
szcrkönyvben fuglaltaln~1k. \·agy a1nvl;:ckn('k tart~\sút a hcli.'lgynünisz

tcr utólagosan clöirja. 
"'".) Ilyen küzkclclü kézikűny\·ck: e: \'onrlr;.;~(;k. I-Iagcr. I-IclL Dictrich-

i'élc n1anualék. 



1. li n1cgrcndclé> (dcfectus) könyvbe a n1egrendelésre váró 
szer nevét, n1en1\viségét, a n1egrendelés keltét) a S?állító cég 
nevét és beérkezésének napját kell bevezetni. 

2. A laboratoriun1i n1unkakön,yvbe 1{ell beírni sorszán1 é;s 

kelet szerint a húzilag készült gyógyszeres }{észítn1ények: nevét, 
n1inőségét, n1ennyiségét. E könyv hátsó részében kell feltü11-
tetni a ne111 11ivatalos, tehát a Gyógyszerl{önyvben nen1 sze
replő gyógyszeres készitmények pontos összetételét. 

3. P.l\. vizsgálati naplóba sorszán1 és kelet szerint [! n1egvizs
gált gyóg.\·szer nev0t, a szállitó cég nevét és a vizsgálat ei-ed
rnényét „n1egfelelö" vag:·/ „n1eg nen1 felelő 11 jelzéssel kell fel
jegyezni. Ha a vizsgúlt szer n1inősége nen1 n1egfelelő 1 al{kor en
nek okát is rneg kell nc>,,-ezn!. i\ vizsgálatot végző g~yógyszerész 
a vizsg~1lat eredrnényét névaláírásúval látja el. 

4. Jl nu.~rcgkCinyv'== a következő ro\·atokat tartaln1azza: fo
l:vószán1. a kiszolgúltatús ideje (év. hó 0s nap); a rendelő orvos 
neve: az engedélyt kiállító hatóság neve. az engedély szán1a é:~ 
k·elte; a n1éreg, illetőleg az erős hatású szer neve és n1ennyi
sége; n1il,\·en célra igén:,··elték (orvosságképen. kártékon,\· állatok 
pusztítú~ára, g[tzc1as{1gi. ipc::ri vag,\· tudon1~ll1,\'0s célra): a vevő 
neve, fogla1koz(1sa és lakósa; a rendelvény· elkészíi.őjének ..:s 
kiszo1gál1atójúnak sajátkczü alúírúsa: ha nen1 gyóg:-:célra szoi
gál1 az Úi.\'evő alúírúsa és lakúsa. 

A!\ n1éregkönyvet, valan1int a visszatartott vények:et és n 
hatósági n1éregvúsúrlúsi engedélyt is az utolsó tétel keltétől 
-10 t•ven út n1eg kell őrizni. 

:). Szen1élyzeii nyilvántartó naplóba kell feljegy·ezni n 
gyógyszertórban alkaln1azott szen1élyek (állandó vagy kisegítő 
szolgálatot teljesítő gyógyszerészek, gyógyszerészje1öltek és 
gyakornokok) pontos szen1élyi adatait. Ehhez a tényleges a1kal
n1azásban i1lló gyógyszerészi szen1élyzet ]{épesítési ok:má11)•ai.t, 
vagy azok 11iteles n1ásolatait kell n1ellékelni. 

H. Egyesített pénztári napló és hitelnyilvántartási napló. 
.t\ pénzügyn1iniszter rendeletére a gyógyszertár .felelős Vt::-

''') 1-Iogy 1nit kell a 1nércgkönyi:bc be\·eze1ni, ttrról a X. fejezetben. 
a 8H. oldalon a (15.) pontban lesz szú. 

-o Ou 

• , ·' „ 1-" „ , -· l\:iadások.at az egye:::;itett pénztá~·i 
zetöje a napi beveiele .,_,et. e:::i . " "-' 1-„:i.dott gyógyszerek árat 
i1aplóba k.öteles bevezeLnl,. a h1tel1c \.le l. , J' J-at igazol:í 

' . 'Jlóba A {laC aso... e • pedig a hitelnyilvántartasl nar e. ., . " ~- laaok.at 
. ]a']·at \"'1lam1nt a bevételi íveket vagy elleno1zo ~..:.a o sza1n e ... , 'e - . 

llél-elni és 10 évin n1egőrízn1 kell. . 
n1e .,_ . b , "„ „ 1- ·"! . -~ an1enny1ben a , .. t .. „ :.g· ,,_. ecles1to sze12 -..10 is. 

7. „A,. n1es e1::-ie -e:::i · . . „ . . 
1
_ tartá...:éra enge-

, 1 ··terséges ede-:1to sze1e \. e e~ ' i 

ovóc:ryszertarna.;: n1e:::. ~ _ t . . )'·•dig inegrcndeló o.„ 
0 

1 1- · t 1-„nvvet veze 111 es l .... 
délve van, ---- kel .,_e -..o . cr1·endelési lapot háro1n 

·· I 1 · · · !'(\nn•cl '\. rne„ ·· · 
könyvet és e Jegyzes1 .... , . „ . 1 l·o„nvvben és kettő 3. 

1 l"'ll't 1 Eg>\' rna1ac a ' . . lJélclán~·ban kt::l \.ld 
1 an · ..... 

1
„ ]" oz ecr\·iket n1egtart]g,1 - 1"1 .. 1- üclenco a ... 1 e. b 

gyóg,\·árunagykereskec o 1oz .'"L , - - .· ~ .• , 1 ·a a .n1egrendelőnek:. 
, . ]' .. „ ;,,. 'e!Jecsetelve vlSSZddC] ' 

a n1as1kat a a11 \'d e::-i i , .· t bevezetni az ela-
•. 1 .. 1"' 1-ell sorszan1 szer 111 . , 

/\„ feljeg:vzes1 ;;:onyv _,e .._ . . l . -, ·\'o'' 11evét és lakásat. 
, · , - 't" -·-·er'· valan11n ~t \e 1otl ll1CStersecres (:'(leS! Ü:::iL.. - L, e j . j- t '·' 

e . . o - ., _, •'!. , - készülék:ckct, arne ye ... e .... 
o A foo·an1zast 111eg~!l-..d.d.l } ozo . , b ]·e]l eav 
u. „ :::. l. 1 "t sz111tí.:'n e .,_ - tJ, 

, · l''"11c'1elvén\,'re -::1acoL '. ..· •. ,·. !le'·-cr\·ó0vszeresz orvosi .... 1 l , t 11e 
a. - o... . . visszatartott orvosi rence \ cL.1 l -1.:::ön,\'Vhe vezetni cs a 

kelni. . „ . 11cleli' .1 gvógvszerész . „ - .· }-·· .,, ·:i.l·~l)li:H1 le e , '-' 
:J. lnsuhn beSZClZC~l -..Oll;\ ' e._., . -·] ~ 1 1- ·11 kiállítani. 

. . . , ' . , " 1 ·'l "st háron1 peldan.v )uL .,_e " 
az insul!nt. r\ n1eg1ence e , '11' ·t J-ell a nacrvkeresk.eclc,-

, lco"'n\,,rvben és k:et pe e an:v \. e /:::)„ Egy n1arao a · 

Pek beküldeni. 
1 

· · 
1 

-·zere?
. \() 4 1~·11Jítószerckct is inegrcndelőköny_Y a,apJaI ::i ~ 

. „~ .-..e' . , ." 1 1:-t 'tt lS l1aron1 pélc1á11y-. -, 'sz eresz A n1eg1 enc e e:::i l 
heti be a gyog) ~ · .. , ., 

1 
l~ö11;;vben 6.s kettüt 

11 1-"jl't-· ni Euv IJelctanY n1a1ac a. . , ban ke .,_1a~1.a . :::.. , „11 .. 
~·. gyóg~'árúnag;;ltereslzeclöhöz kell bel{u e eüL 

8. lVllL YEN KÖNYVEKET KELL ~ARTANI A 
GYÓGYSZERTARBAN. 

Iviinde11 1 ·· 1-et lteil gyógyszertárban a kö\retkező szak <:.ony·ve ... -

tartani: 
1 

·· ~t 
. ; ' rénvben levő Gyóg~'SZCl'.\:OllYVC l 1. az e1 \ „ 

1 
· t 

l , m·esí '·ett O'vóo·:vszel'ársza 1as l 

2. a hivata os es eo.r' l :::>.„ :::>.. • rendeletek 
., . "'onatkozó törvények es 0 . az egészségügyre ~ 

gyiljten1ényét, 
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4. vala1nely gyógyszerészi, vegyészeti, gyógyszcrisn1ercti, 
növénytani gyakorlati 1rézikön)'Vet, 

5. az újabb gyógyszerek isn1crtctését magába foglaló vala
n1ely n1ttnk:át és azokat a szakkönyveket

1 
amelyek tartását va

lamely későbbi jogszabály kötelezően előírja, 
6. gyógynövény gyiijtén1ényt, vagy a 11ivatalos növény~·

ket ábrázoló szakn1unkát azoknak a gyógyszertárak~nak kell tar
tani, an1elyek g,yakornoktartásra fel va11nak jogosítva. 

i\.z egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek 3. 

Chyzer --~./-\tzél félt: gyüjten1én,yekben vannak összefoglalva. A 
gyógyszerószetre vonatkozó törvényeket és rendeleteket n1eg
találjuk a G,vóg,\·szerészi 1-\.özlöny szerkesztésében évente tneg
j<:lt:ni C~yóg:-·szer2szi zsebnaptárban vagy évkönyvben, vala-
1nint a G.\·óg.vszerészi Aln1an2ch-ban is. 

A.„ n1agyarnyel vü gyógyszerészeti, vegyészeti, gyógyszer
i~n1ereti és növénJ'tani g:v·akorlati kézik:önyvek a követk:ezők: 

Csipke Zoltán dr.: f\ nen1hivatalos g;yógyszerek vizsgáL1ta 
é:; alkaln1azása. 

Csipke Z. dr.-~-I\J"t~111edy 1. dr.: l<.01nn1entár a Forn1ttlae 
Norn1ales-l1ez. 

Dávid Lajos dr.: Gyógyszerészet 2 k:ötet. 
Halmi Pál dr.: Koclex. 

Mikó Gyula dr.: Kommentár a IV. Magyar Gyógyszer-
kön,vvhöz. 

Nag;v Béla dr.: G,yakorlati Gyóg:;szerészet II. kötet. 
Spergeiy Béla: Gyakorlati Gyógyszerészet L kötet. 
\Veszelszky Gy. dr. l\'!illner T.: Chen1i.a. Gyógyszerész-

2.\·akornoki Tankönyv. 

4Llngustin Iléla dr.: Botanika, Gyógyszerészgyakornokj tan-
kön:vv. 
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i\ugnstin Béla dr.: Gyógynövény gyüjten1én~y. 
Lipták Ptl! dr.: Gyóg,vszeris1neret. 

Lipták Púl dr.: G:yógyszerisn1er2ti Gyakorlatok. 

VII. 

A GYÓGYSZEltTÁR ANYAGKÉSZLETE. 

T~ ~"S FELOSZTASA. 1. A GYÓGYSZEREK EREDE r; r;, 



!:::.: n1egbizható::;ágút a hozzú vett nyers anyagok jó minosege és 
c:z elöirat pontos 1 lelkiisn1r2retes betartása, a szakszerü előái
litás bizto::;itjG.k. Ezeket a k:észítn1ényeket a gyógyszerész11ek 
1nagának kell előállítania laboratoriu1nában. Ilyenek: pl. az ex
tractun1ok, tincturc1k, kenőcsök, syrupok, illatos (aro1nás) vi.
zek, pilulák, porkeverékek., végbélkúpok stb. 

cl.) Az egységes összctételü gyógysze1·ek és a gyógysze1·
kiilönlcgcsségck. i\z egységes összetételü gyóg:/szerel;;: olyan 
gyógyszervegyészeti gyár, Iaboratoriu1n vagy gyógys:,;ertár elő
úllította készítn1ények, n1elyck egyetlen jól jelle1nt,ett 11ató
anyagot \·agy egyeti~n növénynek vagy állati szervnek anyagait 
tartaln1azzók és \·~tg·:_- rnegkülDnböziL'té.::;t célzó névvel vag::' jel
;:L:.-:scl (képz1_;~leti eln<.:vczésscL szóv0djeggyel stb.) vagy ilyen 
nr~\· e~~: jc·lzés n6lkü1 ug,\'an, d':; tneghatúruzotl n1enn~'i.ségben é.:.; 
;c\run különleges l·.-..: a fug:-:asztóküzönség szún1úra kCs~~ cson1ago
lú-;han, lörzskön,\'\"Í szún1n1al és belügyn1iniszteri (0. I<.. I.) •2n
~~1:d\~ly alapjún l·~r...:rr:ilnt..'k ú.:rgalf.Jn1bét. PL ._1..\:-:pirin, l<:Dln1op)'r~n 1 
'.loph•isan, Pyran1idon, .Secuin stb. 

i'l.. gyógyszerki.ilönlegBssógek (specialitások) több vegyi, v. 
eg::rH~l több növényi vagy úllati L!reclctü .szerv hatóanyagait, illi.;
lűlí.::g· ezeJ.;: keverékeit vagy veg)'Ületeit tartaln1azzák, hatóanya
guk r6vén valan1el:y gyógyításí cél elérésére alk.aln1asak és v~tgy 
1111..'gkülönbüztcU~st célzó névvel, ielz0::;sel vagy enélküL azon
ban 1n(:ghatúruzott n10nnyi~~·gben. 0s úron. ktÚönleg<::s és köz
·1.·l.'t L.:'il l\J n l'o.~·>·asztó ki):;:ijnsl~g s:::ú111úra szolgúló csornagolásb~1n, 
törzskijn:--vi szán1n1al, bclügyrniniszt:eri (0. I\:. I.) engedély 
nlap,iún kerülnc·k furgalo1nba. G_\·ógyszerkülönlegességek pl. 
f)on101l.rin. \ 7asarsotonin, Carbolax. Eucarbon) Contratussin

1 l\rtin stb. 

I\Ten1 tekinthetök g,\·óg:;r'szerl·:ülönh:'.gességnck a gyógyszer
tórak. últal. készilett l:s a kL:;zítés helyén a fol!Yasztóközönség-
1·11_;~k L·ladot t: készítn1ények. an1clYek ne.111 kerüli~~k viszonteláru
sít.ói forgalon1ba. 

l·.) I·Iatúsossúgi határldökhöz kötött (serun1, hor1non, és vi
tarni11) készít1nényck. Ezek tulajdonképen az egységes össze
tétc:lü gyóg,\·szerek vag:v a gyógyszerkülönlegességek sorába 
tartoznak, de klilönlege:~ c·lbúnúsuk rniatt kü1('::in csoportot al-
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kot:nak. Ezekn~k lejárati idejük \""-1-11, arnely a gyógyszer cin1-
kéjén fel van tüntetve. i\ g~··ógysze;:ész kpteless·i~ge e:~ekk<.:.•l 

szen1ben az, hogy a lejárati időt figyelen1n1el kísér.ie és olyaa 
készitn1én~·t ne szolgáltasson ki. an1elynek ideje lejárt. Ilyenek: 
pl. a Serun1 anticliphtcricun1, Serun1 antitctanicu1n

1 
I11sulin, 8. 

J.;:ülönböző vitan1inpraep2.raturnok stb. 
IVIind a vegyileg eg:-·:;égcs s:::crckct

1 
n1ind a gyógyszerl-:ü

lönlege.::;s~geket és előírt ideig hatúsos gyög:·:szcreket a gyógy
szerész eredeti zárt gyári cson1agolúsban szolgúltat,ia i.;:i. 1-Cibon.
i:ania nen1 szabad kiszolgúltai:úskor. Fclelösséggel csak annyi
ban tartozik ezekért, an1ennyiben üg~·elnie kell arra, hog,y etz 
l·rvénybc:n levö sz~lbúl:«rC.'ncleletek kijvelcl1T1ónyeinek ineg[2lelö 
jt::-lzf'sűek. ép, sértcllt::n csun1agolúsúak legyenek és r~:jtuk kül
:-:őleg ron1lúsnak scn1111i n>·on1a ne leg_ven. 1\.z ilyen 1-:észí ln1é
n.vek hatáserősségéért és n1i..::gfclelü vollúl:rt a forgalnn1baho~~ó 

felelős. 

B.) Gyógyászati segódanyagok. egészs{•gúpoló és egyób 
árucikkek. 

L) Sebészeti kötözöszerck és seg{,ci.anyagok. Zúrt cson1a
g1„lásban kerülnek l'orgalon1ba. Ez:..:k ~l köYetkezők: hi\'ai.alosctk: 
a steril g,yapot. steril gaze, steril pólya, joc1oforn1os gazc, cal
gut. varró:-:t.:lyen1 t:s asepticus bélhur. Ezeken ki\'Ül nen1 steril 
g,\'apot, farustvalta. külöuf~lc inpregncil!' gaze-k. cahcot. ic12.:ll 
pól:-.·úk. tapaszok stb. vannak. 

l\. steril köl::;zereknek i::; \'an lejúrnl i idejük és pedig ~1 si1::
ril.c';--:é~;töl szúrníintt ké:t 1~:\-. Ez idö t.:l't1.::lte: utún ki Lc·1l azok:.:t 
csl'ré1ni. .l\ jodofnrrnns gaz\· le:júraL: ideje hat hónap. 

g.) I3ctegúpo1úsi s~gédes:r.küzök. lel<.: tartoznak különf·~,'.~ 

icc:-:kencU:ik. ka1h(,ü:rt:k. jl-gzac~;i\:ók. ;-;zen1csl'pp1.:n1.(1k, lúzn1(~

rök. bizlosítólük, irrig~1tor felszerelések stb. 
h.} l~gt·s:r.s[•gáp!llú ós íerlötlenítö szerek. Ilyenek a szájvi

zek. f1!gpl•pek. fogporok. hajszeszek. hintöpornk. liqncr 'forn1:-1~
c!eh.\'c!í saponatu:-;. Ly~of1.)rn1. Pi lrn1on. g,vógyszappanok stb. 

i.) /isvií.nyyizck. ásvúnyvízterrnékck (p1. l.;:arlsbacli só). 
j.) P'!r1ere (kozn1clíkai) cikkek. E csoportba tartoznak az 

archintöpc1rok (puderok). arckrén1ck, arcfestékek, illatszerek, 



sósborszeszek, hajfestőszerek. h::i._in1osópurok: pipe1 t:'.::.zappanok 
stb. Ezeket a Gyógyszerkön:yvben 11ivatalos és a gyógyszerész
k:észítette cikkek k:ivételével a nyilt árusítási üzletek (droge
riák1 illatszertárak, festéküzletek) zárórája után~ illetőleg azok: 
kötelező n1unk:aszünete alatt nen1 szabad kiach1i. 

k:.) Növényvédeln1i, gazdasúgi és vegyikészítn1ény~lc 

an1ennyibe11 gyógyászati céit ne1n szolgálnak. Pl. Nicotil1 stb. 

~~ gyógyszereket feloszthatjuk n1ég hatásuk szerint is és 
ekkor a következő csoportokat különböztethetjük 1neg: 

1.) l{_{)z(in1bös hatúsú ·szerek azok, n1elyek a Gyógysz2r
könyvbcn és az Egyesített 1\rszabásban nincsenek egy, üre3 
\ragy két kc;n_,sz1.tel n1egjelőlve. Ezeket a gyógyszerési a kö
zönsl:g kívúnsúg-úra rninden tnvúbbi nClkül kiadhatja. ,[\. kö
zön1bÜs :~zerek :1 n~'ill p(\lcokon rnegfelelö cclényekl..H::n (tartú
lvokb::\11) ('s Lióknkbtt11 t;,_trtandók ~·l. J::>. k~diurn jodatun1, chan10-
1~1illa0 fl.o:-:. scnega\:: r~idi;--:. tnlcun-l. acidu1T1 bnr!cun1 stb. 

2.) Egykerc:-:;ztt:s szerek ul:-:an szerek. eo:n1cl::-·ck n1egfelel6 
(ki:-:i.:b.b) rnen11,\·i;:;C:~gben g,\·óg.\·hatúsúak. de n:_1gycbb n1cnv-

11yi:;l:gbe::n úrtaln1:1sak a szer\.·f.::zvtr,_·. Ezek a C~: ... 'ógys?:erkönyi.;
ben l:s a G\·óg\·szerBrszabúsban -el \·annak n1egjelölve. A 
g: ... „ógyszcrt'úrban n1c:gfvlclC1 cc'.:'.?n:-·cl-::lJvn. ajtóY<..d ellúí«Jtt l·:ülön 
szekrényben tarfjuk azokat. ~\ gyúg~vszerl:sz ezeket csak orv<Jc;i 
rendelelrc é!.dhé:tja ki. ~-\z uryo:-;i r(·nclelv(·n~\· búrn1il-:cr i~;n1Ctel

hctJ.;. Ilyenek pl. <:lrgenlun1 nitrlcurn, canth::•ris, digitali:~ foliun1: 

ext:racturr1 h;.0!ladonna1·. rc,~orc:n. :-:1h. 

:).) Dre:; keresztes (altató) ::ze:;:ek. l~ cryógyszerÚL'.i:,:abásb;:::n 

::>-tL"l jel:.:ett s:::erek az l:g>' keresztes szerek között larLhatók .• 'i.. 
g·:·óg,;,·sz('r1::sz czek•.:t is c.-;;-_1k (Jr\·r__,::;i. rendeletre nclh;-1.lja k1. Az 
il:·-·c·n szt..~rl l;:-;rtaln1:_lzÓ or\·usi r-:~'.ndc·l\·1~nyt i.o.;n1 1~:tclni csak akkor 
c;·;~>IJ•1c·1 ]1·1 ~· 1·"'ncl,-'1··/,,1\"'-'l1 r"c.:lírt ''YÚ!.f\·:-::.-:1".;'i' C·!_.'(~'SZ n1enn~\·i;..;,2g';; ., •••• ~ ~ e ·' - '---· '-~' .,,, ,, '-- - .:.;. '--" _, , ,_, 

o:L napi 11.:gnag_\'obb ::idagot nl:rn haL1clja túl. Ilyenek pl. acidur11 
phen::laeth::lbarbituricun1, chloralun1 hydratun1, aetl1yliun1 
an1inobl'nzoicun1. n<:1triun1 dir:teth>·lbnrbituricun1 stb. 

·+.) I~,:-:. kereszte~; szl.:rek (211é·:·gck). Ezel-:et külön t-:rüs.falú 

,tjló\·al é·~: biztonsúgi zúrr~1J ellúiotl szekrl•!\\·b,211 (rnéregszek
r~ny) kell elhelyezni. J\. k0t keresztes szereket csak két napnál 

nen1 régibb keletü orvosi rendelvényre szabad kiadni. Az ilyei1 
orvosi rendelvényt is111ételni csak: ak:k:or szabad, ha az orvos 
újabb kelettel és név~láírásával látta eL Ilyenek pL: atropinum 
sulfuricum, codeinum hyclrochloricum, hydrargyrum bichlora
tu1n a1nmoniatu1u stb. 

Az egykeresztes 1 az üresl{eresztes és a kétk:eresztes szerel-:..
nek meg van állapítva a legnagyobb egyes és legnagyobb napi 
adagja (Dosis maximalis pro closi és dosis maximalis pro clieJ. 
Ezeknek az adagoknak a tartályedény feliratán rajta kell len
niö1c 

Hatástani és egészségügyi re11dészeti szen1pontból i11ég egy 
csoportot kell n1egkülönböztetni. Ez a kábítószerek csoportja. 

l\ kábitószere::k eg_\'ébként nagyobb részben két kereszt6'S 
szerek. kisebb részben az eg~·keresztes szerek közé tartoznak:. 
E szerek tulajdonképen kftbítóan hatnak az en1beri szervezet:·e. 
I-Iuzan1osabb ideig tartó szedésük káros az ezek.re hajlan1os 

e1nberi szer\·ezetre. _,<.\ szervezet rnegszokja ezeket a szerek.et 
és a n1t'gszokúsból kifol:,·ólag hiányérzés tán1acl a szervezetben. 
l)jabb és újabb adagokat kív~1n. i\ szer azután elvégzi ron1boló 
hatásút úgy te;;;tilcg. n1int erkölcsileg. 

i\. kábítószc.~rekkel a legóvatosabban és különös gondosság
gal kell eljárni. f\ kábítószerek ellenőrzésével egy külön szer\•, 
a I<:úbítószcrcket Ellenőrző l(özponti Szerv (röviden; I\:EICSZ.) 
van n1egbizva. an1el:-' különösen ar1·a ügyel 1 hogy a kúbítóSZ'2-
rekkel visszaélések ne tőrtén,ienel:. 

~. A GYÓGYSZEREK ELTARTASA. 

1\z előző fejezetben felsorolt gyógyszerek közül a 11ivatalos 
gyógy.c.;zcrekct, azokat, an12l.yek a l\í. Iviag,\'ar Gyógyszerkönyv
ben szerepelnek a gyógyszerész· köteles raktáron tartani. /.„ 
többieket csak annyiban tartja rakláro.n, an1ennyiben a kere;:;
lct. a közönség érdek:.löclese n1egk_ívánja. 

A gyógyszereknek han1isíta llanoknak, ron1latlanol-:nak1 
szennyezéstől n1enteseknek, a legjobb n1inőségüek11ek keJ.l 
lenniök:. IVIinde11 gyóg:,.-szerl tern1C;~zetének n1egJ:elelően olyan 
tartályban (úllványcclén;/) kell tartani, an1ely a gyógy·szer ha
túsképességét, n1inős~g'2t és n1il1e;.11üsCgét nen1 befolyásolja. 



sósborszeszek, hnjíestőszerek, hajn1osópurok, pi per t::-:zappanok 
stb. Ezeket a Gyógyszerkönyvben 11ivatalos és a gyógyszerész
készítette cikkek l.;:ivételével a nyílt úrusitási üzletek (droge
riák, illatszertárak, festéküzletek) zárórája utánr illetöleg azok: 
kötelező 1nu11.kaszünete alatt nen1 szabad kiadni. 

k.) Növényvéclcln1i, gazdasúgi és vegyikészít1nényclt: 

21nen1\yiben gyógyászati ceit nen1 szolgálna!.;:, Pl. Nicoti11 stb. 

* :i: 

_!\. gyógyszereket feloszthatjul.;: n1ég l1atásuk szeri11t is és 
ekkor a következő csoportokat különböztethetjük n1eg: 

1.) 1-:Uzön1bös hatúsú szerek azok., n1elyek a Gyógysz12r
könvvben és az Egvesített r\rszabásban nincsenek egy, üres 
vag;c két kereszttel. n1egjelőlve. Ezeket a gyógyszerész a kö
zöns<'.~g kí;,·únsúS?:úra rninden tovúbbi nélkül kiadl1at:ja . ...:\ kö
zön1bi5s ~~zerek ~1 n~'ilt p(1lc()kon n1egfelelö edi2n~\·ekLen (tartó.
l~vokbs;n.l l:;-; fiókokban t~\1·tandók '...:l. i::i. kaliun1 jodaitu11, chan10-
nTillaf~ fl();-;. ~;c:nega0 radi:,:. talcurn. ~).cidun1 buricun1 stb. 

:2.) Eg;r·kere:;;ztes s:•~erek oiyan szerek. ctn1elyek n1egfelelö 
tki.~:.:bb) n1enn~·is~gben g>·óg,-,:halá:::ústk. dt: noigycbb n1cnv-
1:·\·~:-:(·gben 2"n·t:riln1asak <:t ;-;z01·\·t~ZL'.t:·c. Ezek a CT:·:ógyszerkönyv
b~::n Zs a Gvó_gyszE:rár.-;zabúsbHn -el vannak n1eg.ielölvc. A 
s:\·c_\g::szc_;rtúrl)a~' rncgfclc·lC.:1 .... :::t:~n::r:l·:bt:n. c::..itóv~d ellól.ut\: 1.;:ül(~n 
;;:7nJ.:-re\11Yl}n11 i;:.11·l1·t1k -;tznk::.1t: -\ u\·ú:.T\.:szer0sz ezeket csak: or<.'íJ~;i 
"·"•'-··· ,. '-·, ••• • • ~ ~ •· ·••• • •- ;::,,. V• 

rcndeleir0 c~dhatl::1 ki .. -\z urvo:-;i r~'nclelv1:n;; bárn1ikor isn1étel.
heté';. Il~'enek pl. ;:i.rgentnn1 nitricurn. canth~1ris1 digitali:-; foliun11 

e:.::tractun.1 h\.:li;;tc!•.H1naí'. 1·c·:-;orc'.n. stb. 
::LJ Üres k;;re~;ztes \alt;:,tó) ::;zercl\::. _L\ Gyógy~zerúr::;:~abásb."-<n 

<>-tt~l jclzL"tL szerek az vriv kere.'<t.tes szerek között t~1rthc1.tók. A 
c<•.·irrcc.·s,·„„,: .• „.„ e:~ekcl is c:~tk orvosi rendt.'lelre adhatja kl. A„z 
ll:,_·c·n szert l;Jrtaln1azó orv1.1si rendc:i\·L:nyl isn1;~d_t:.:lni c~ak akkor 
~··/;,'r)~icl 11·1 :1 r·e':1clpl··,'inye11 fi::.,lírt (';-\·(Jr•\'SZl'f eg;~sz n1<:.-;nn:\·is-2g0 
_, •• .;_„ " 1 <' - - „ • ~- '•..... •' ' <;'.), 't:J, ,_ 

h napi lc!1n:.tgvobb ~tclagot nt:n1 haladja túl. Il.>·l'nck pl. <:H.:idurt1 

phenylaelhyl}J,arbituricun1, chluralun1 hydraturn, nethyliue1 
a1Tiinobenzoicun1, natriun1 diaetb>·lbarbituricun1 stb. 

-l.) }[.{ t kercszie=> szz::rek (rn{•rg;;k). Ezeket külön crűsfalll 
,tjt{ival (·::; biztonsági zúrr::ll ellútot:l sz<.:kr1~'n;:l)~n (1TJ.éregsz2lc
rl!ny) kell elhelyezni. .A.. k0t keresztes szereket csak: két napnúl 
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ne1n régibb keletü orvosi rendelvé11yre szabad l.;:iadni. Az ilyen. 
orvosi rendelvényt isn1ételni csak altl.;:or szabad, ha az orvos 
újabb kelettel és név~láirásával látta el. Ilyenek pl.: atropinuP.< 
sulfuricum, codeinum hyclrochloricum, hyclrargyrum bichlora
tun1 amn1oniatu1n stb. 

Az egykeresztes, az üresh:eresztes és a kétk:eresztes szere~t
nek meg van állapítva a legnagyobb egyes és legnagyobb napi 
adagja (Dosis maximalis pro closi és closis maximalis pro clie). 
Ezeknek az aclagoknak a tartályeclény feliratán rajta kell len
niök:. 

Hatástani és egészségügyi re11dészeti szen1pontból még egy 
csoportot kell n1egkülönböztetni. Ez a kúbítószcrck csoportja. 

A kábítószerek egyébként nag;/obb részben két kereszt;;;s 
szerek. kisebb részben az egykeresztes szerek közé tartoznak. 
E szerek tulajdonképen kilbít:óan 11atnak az en1beri szervezet:'c. 
}Iuzan1osabb ideig tartó szedésük káros az ezel.;:re hajla111os 
e1nberi szervezetre. i\_ SZ(;~rvezet n1egszok_ja ezeket a szereket 
és a n1egszokúsból kifolyólag hiányérzés t:ún1ac1 a szervezetben. 
Újabb és újabb adagokat: kíván. :\ szc~r azután elvégzi ron1boló 
hatúsút úgy testileg. rnint erkölcsileg. 

i\ kábítószt::rekkel a legóvatosabban és különös gondosság
gal kell eljúrni. .1\ kábitósze1·c'k ellenőrzésével egy külön szerv, 
a IZábítószercket Ellenőrző lZözponti Szerv (röviden: IZEIZSZ.) 
van n1egbizva. an1ely különösen arra ügyel, hogy a k~1bítósz,2-

rekkcl visszaélések ne történjenel:. 

:2. A GYÓGYSZEREK ELTARTASA. 

:\.z t:löző fejezetben felsorolt gyógyszerek k.özül a hivatalos 
g,vógyszereket:, azokat„ an12lyek a I\T. IVIag;/ar G~:ógyszerl.;:önyv
ben szerepelnek a gJ'Ógyszer~sz köteles raktáron tartani. _.: __ 
többieket csak ann;.ciban t.arlja raklúron, an1ennyiben a k(~i"e . .;
let:, a közöns(~g érdeklőcl6se i11egkívi1nja. 

A gyógyszereknek han1isitatlanoknak, ron11.a tlanoknal:, 

szenn~·ezéstöl n1enteseknek, a legjobb n1inöségüek11.ek ke}l 
lenniök. lVIinden gyógyszert t:errnészetének n1egfelelően olyan 
tartályban (állványedény) kell tartani, an1ely a gyógyszer ha
túsképességéC n1ir1ős~·g'2t és 111inen1üségét nen1 befolyúsolja. 



J1.. drouokaL általában esztergályozott fatartályol(bani üve
gekben, V2.bgy fiókos állvúnyok:nak 1ni11den oldalró: elkülö1~.ített 
fiókjaiban kell tartani (kivéve 1 11a IV. lVIagyar Gyogyszerl(o11,yv 

n1ásként rendelkezik.). 
i\. szilárd haln1azúllapoiú veg,yszereket és porokat beköszö

rült üvegdugóval ellátott ~zélesszá:iú üvegekben, a folyadék:;)
kat pedig: ugyancsak. beköszörült üvegclugóval ellátott. parcel
lán vagy kőcd2ny tégelyekben kell tartani. 

/\ gyög~·szert<iri edények és tartályok ncn1 t.art~ln1a_zl1~t~ 
nak rnást. n1int an1it Ieliré!luk jelez. Nyitott vag:; Jelzes nelkul1 
(·d(,nyekbt=n gyógyszert tartani tilos. 

Egy 0s ug_\·anazon Jiók:b~tn iöbblE:le ~zer legfeljE:bb elkü
löní l':'-.'· \.:i..i!Cin lartólyban l.artható és n1incll.'n íartál;.'on an1Y1_k 

pr_n1tri::; tarlalrnúl könny!..'n el nen1 túvolíthatú rnódon fel kt.~11 
tüntt•tni. 1-\z z:rüs szagú (büzös) szereket (pl. ioduforn1, xeru
f1Jrn1. a:-:a focticla) külön bádog vagy üveg edénybe téve a töblJi 
. ..;:,:i.:1 \:l·~1(_íl elki..ilöníl\"C kell tartani. 

:\. 2:\·ói.:rv.-:;zerek ri.ivid:..:bb-hosszubb ideig vannak raktár:J·:1 
·-- ,, ... :,.;-.~··:~.,-,;t",:1 ,.t,·111 }Iosc.:·/·1bb ideia 1arli) tárolúsuk alatt külö:.(-c, :;:i.·'.c;o.·:'i/.,_ e. e • ....~e. b , 

fel(:· l-:.ülsü hatások ii'rhetik, an1el:;-·cJ.:: egye:.; gyógyszeri.:~kre karo· 
s:1k lehelnek. úilun1ú11,\'Uk. n1ineE1üs0gük, hat~~suk n1cg\·últo--:-
1~,,•;1- ,\ -.,.1 .. , !·i'i[···,··, 11•1•,,:1,·c•J.- ·:i1n·:.lv:.:k :1·:: L'!"IVt:s ~\·óg\·szereket 
t~c,U.\. • .{;"'J..f,!I', e.\.~::> <-- C.L)'L, ~- ...... „ • „. L„h' - .„. " 
[en\·c:gt.:,tik r.>s an1el:·;ek ellen v0clekezni kell. a következők lehe-t
nel~: -~1~:g:\· rnelcg, ::;zúraz:iúg. hid;.;g. n·2d\·C's~_;ég. le\·cgü. f-2ny, 

~i'1t0L-.;l:g (f<'.~n:1:hiún::). '/c~;;:-:ük .sorra Pzeket. 
' ' · ~ ·· l"" 1·bee \·últc::;;L;t ~\. r:ö1;;y n1Blcg. s:r.arazsag 0gy·c.s gyog:::::L;_; t'r~ .: 

. . . ·1 . " ''I- 1····1 ·1··1,··,'-·'i'-··t irlt"7 'L") i·."1·i-:i·\l„~·i-,, l'-•:·-:··1ln1u :;o-: l:l\·c.·;:,:t..:.11.'Ll .._ .\.! ;,-, '~ •• \1.-'.i...!\.,: 

;,~!i~~-~~1_!~~-H~:t.l-;.· ·,_.~i-;;(:·;.;,,;~Í~:'._::-i~ „~~!. ;.: n~ti ,<urn cc;:_.>~nnicu1T1 cr>·~todl1z:t· 
1ui~1. n:=itriurn .sullul'icun1 Ci'~,c_-;lallizatun1 stb. 

p, d \"~td('l·:uk. kül·:)ni„;::c~n :•.11-:(Jhr :1 L_l rtalrnü \·ag>· 1 -~r·:éb ki..inY · 
n\·vn Hlnnó ~do·\CSony["orróspn11t.ú fu1:v·ad6kok púrulognak é::; lg_v 

~;Úrübl_H:k ic:-;znck u rr~c:lc·g·hl·n. ll:v·:..~nek pl. tint.'.tur<::'1k, spiritusol~, 
<:ieihl'r t artalrnú g,;,róg::~;erek stb. „'"\ felsorolt: esetekben úg': 
\·édekezünk, hc1g_\· jól zúró e:clényekben. lei1etőleg hüvös l1c~

l:1:c'n tartjuk az:okat. 
·~·'Ili l'riünk jól zúró vcll'n>" alaii. !\. hec::..:i.c,zr)lt üvcgc1ug,:1 

!-;e\·(,.shb!·· \r"11 zúr. 1nint az l·p parafadugó. lcgjo!Jb:tn zúr H gu:11i 

dug(i. 

J\.z e;lpúrulgcistól úgy is n1egvédl1etjük a gyógyszert, hog\' 
az üvegclugót szarvasbőrrel, celophannal lekötjük, pl a Soluti.o 
strophantini alcoholica esetében. 

i\ nagy 1neleg a kenöcsúllon1ányú anJ-•agokat is n1egol
vasztja. Ezl:ket zárt. hüvös h0lyen tartjuk (a pincében), külö
nösen a nagyobb n1ennyiségben raktáron levőket. 

~L\z illóolajtai'L:1h11ú drogok1:ól a2 illóolaj elpitrologhat a 
nag~· 1n2lcgben. ezért ez2kel jól zútó, lehc~tőleg búdogbetétL?l 
ellát.ott fiókokban tartjuk. 

/i nedvesség különösen a ned\-si.ívó (hygroszk:ópos) al\'/:-:l

guknúl okoz bajt. :'>i_ levegöben n1indig van nedvc;sség. i\ lev~gö 

nccl.\·ességtartaln1a a hön1érséklettöl és az iclőjúrústól függ. i\ 
nern nedvszi·\-ó anyagok alig1 de a hygroszkópos an;'agok: rn2-
s;ukba szí\·júk a 1e\-'egő nedvességé!, nedvesek lesznek, söi van-

;1~~k olyan ;u1yagok is'-, an1elyek elfolyósodnak (pl. calciun1 chlo
r,d urn cr;.·.stalliza1.urn. zincurn ch101-;,dun1 ~;tb.'). :\ nedves g;.'óg;/
:..:z+.:·1' tapad. azonki\·ül kisebb értékü. inert esetleg 10 °,;, süt 
1öbh necl\·l~ssóget is felvehet a gyógyszer

1 
sőt hatúsában is csök

k~-::1t ért:ékü. n1ert a nedvesség a hatóanyagokra kúros hD.iúsú 

l(:hc,t. :\ drogok könnyen penészednek. dohosodnak a sapro

ph:1·ta gon1bf1k n1üköclése fol;.,tán. Ezért védekeznünk kell a 
nedvesség ellen. I-Ia a g:/ógyszer csak kis n1értékben nedvszívó, 

elégséges jól zúró üvegben tartani (pl. natriu1n bron1atun1
1 

ka
liurn joclatun1, chloralun1 hyclratun1 stb.)) 

I-Ia a g;vógy:-izer nagyobb n1érl:ékben nedvszívó, <::kkor lt'g
cl:lszerübb zúrt térben égetett n1ész felett tartani. Időnk6nt 

go11doskoclni kell arróL hogy a porrá vúlt n1eszet friss égctE:Lt 
n1l::sszel cseréljük ki. Égetett n1é.:::z feleit tartandók a dcxtrin
nel készült extractuinok: (pl. extr. helladonnae siccun1, cxtr. 
h,-;íJSCiarni :-iiccun1. extr .. -:tr>·chni sic:L:un1), ~;ccale cor11utun1 stb. 

.-\z igvn nagy n1értékbl'n necl\·szi\·ó anyagokat pl a zincun1 
chlura1un1ot. a calciun1 chlorat.un1ot. a kaliun1 hyc!roxyc1at-u

n1.oi- f".s a núlrlun1 h:1·clroxyclatu1not úg~_. tartjuk el. hogy az ÜV\3-

gct ép pctr<.tfaclugén·'..:ll btduga::;zoljuk. a dugót és az üveg szá,111t 
~:zutún cll'ul.\·ósitott szilárd p<:..1raffinba n1úrtjuk . .i\ n1egszilúr
:lL.Jt paraffin tök(~lcicscn. ll•gn1cntescn zúrja le az 1}"'.,1cgeclényt. 

/1... hideg i::-: elvúltnzásokat idézhet elő egyes gyógyszereh.:-
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ben. :\ zsíros olajok a hidegben n1egtörnek, fehér k:.ristályos 
üledl~·k válik ki belőlük. A szappantartalmú szeszes oldatokból 
(~piritus saponatus, spiritus saponis kalini, liquor formalde
hycli saponatus) szappan válil;;: ki. Ezek az elváltozások nen1 
károsak. Ha .ezeket közePes hőn1érsékletü helyiségbe visszül.;:

1 

k:özben jól felrázzuk, bizonyos idő tnulva a kivált részek isn1é·t 
feloldódnak. 

Az erős hatású tincturákból, - hideg helyen csökkenvén 
az oldók:épesség, -- hatóanyagok válhatnak ki. Ezért ezekPt 
szobahőn1érsékleten tart,iuk. 

A fénv is károsan befolvúsolhat ecrves f.:rvo· a\·s·'e't'•,l;:-'::.t ~· 
< ~ b,• bv b.· L <. 1... >.\;; • - l_ 

napfC:nynek különösen az ibolyántúli (ultraibolya) é:-; a vörösijn 
inneni (ínfravörö.::) sugarai (az u. n. che1niai sugarak) képesek 
káros elváltozásokat előidézni egyes g:vógyszerel;:ben Ezek ::iz 

u. n. fényérzékeny g)'Óg:y·szcrek. Ilyenek az ezüsivegyületck, 
aether ad n1arcosin1, aqua an1ygdalae a111arae, chloratun1 l\ycJ.
ratun1, dig·italis foliun1. ferrun1 albun1inatun1

1 
hydrargyrun1 

bichl.oraturn an1n1oniaiun1. jodofor1Tliun1 stb. 

."\ J'én:yérzékeny gyógyszereket legcélszerübb ulyan üv~-
gt:kben tartani, an1elyek a chen1iai sugarakat ncn1 ere:-:;ztik [~i: 
(elnyelik vagy visszaverik) . .l\ fekete üveg, c:u11el.Y n1inden su
garat ein~·el. azért ne111 alkalrnas, inert nen1 út.láiszó. Legalk~1)
n1asabb a bnrnússúrga, es(:!tleg sötétzöld üveg. 

.!l fény hiúnyai a' sötétség is kr.:dvezőt.Ien hatús.s.:11 Yó.111 eg\·cs 
g~·óg:1/szerekre. l(ülönös:.:n :1 fer!'ü\'Ftsat tarLtlrnazó g·;.·óg,\~-;·:: .. :
rek vúlt.uzhatnak át fcrrisókká a sötétben. Ezeket ez6ri világ0.:.; 
üvegbl'l1 napfényen tartjuk el. Ilyenek: s:.'rupus ferri jodati, 
syrupu~ h;.'pophosphuru:-;us con1po~;itus. Jerru1n carbunicun1 sac
charatun1, fcrrun1 lacticun1, ferrun1 sulfuricun1 ox~·dulatun1 stb. 

J1 leYegö és föleg annak o:',:ygen Cs bacteri1u11 tartaln1a is 
2,rt.hat egyes g;.·ógyszereknek. r\ desztillúlt víz a levegőből 
~;zéndiox;.'dot 0s bacteriun1okat. vt:het fel. I\ z~íros Ol<.,\iok a 11·;

vegö ox;:génj6nek és a bacteriun1oknak bchat~1sa következtt·~ 
t·en. n1egavasodnak. hasonlóképen a cH:-;znóz::;ir is. r\ lepúrolt 
'· iz (:!Setébcn a védekezés n1ódja az, hogy a desz1illált viz<..::t 
c,l;.'an nag,\·obb Deville-félc palackban 1.Jrt,iuk. an12l,ynek fel::ő 
l1~·ilú:-:úba olyan ép parafa vag,\· gun1idugót illesztünk.~ a1nel;y-

nek furatába k~!.:épen gön1balakúan kiszélesedett kaliu1n hydr
oxyddal megtöltött üvegcsövet, alsó nyílásába pedig üvegcsap
pal ellátott dugót teszünk. A zsíros olajokat pedig klsebb szí
nig töltött, jól bedugaszolt száraz üvegekben tartjuk raktároto. 

Különös gondossággal tartjuk el a gyulékony szereket. 
Ezek az aeiher, az alkohol. és a benzin. Legcélszerübben tűt:
bizto3 (robbanásn1entes) kannákban tartjuk el ezeket. E kanna 
horganyzott vasból, vagy rézből készült. oly·an edény, a1ne1.y 
nyilásától a fenekéig szitaszerűen átl)'·ukasztott féinhengerrel 
és biztonsági szeleppel van ellátva. A kannákat a pir„cének egy 
elkülönített helyére, ahova homokot szórtunk fel, állítjuk. 

~.\ phosphort szintén óvatosan tart,iuk el. J\ Gyóg),·s;;:er
könyv rendelkezése szerint vízzel telt, szélesszújú üvegdugós 
üvegbe tesszük a phosphorruclakat. :\z üveget egy nagyobb bá
clogtartályba helyezzük, az üveg és a báclogtartály közét ho
mokkal töltjük ki. Legbiztonságosabb a báclogtartályt a pince 
falába \'ájt, zárható ajtóval ellátott fülkében elhelyezni. 

i\ tön1énysavakat úgy az officinában, n1int a pincében kü
lön szekrényben, a savszekrényben helyezzük el. A savszel::
rény aljába egy e::dényben égetett n1cszet teszünk 1 an1ely a 
::~a\·gözöket: (sósavgőzök) n1agába szívja. A savakat t:gyébkénf: 
célszerü olyan üvegdugós eclé~yben tartani, an1elynek nyakára 
eg:-· becsiszolt üvegbúra illeszthető. 

„;.\ sebészeti kötözöszereket1 valan1int a gyógyászati segéd
eszközöket külön e célra szolgáló jól zárható porn1entes szek:
rén,\·ben tartjuk. A szekrény polcait célszerü üveglappal be
borítani. 

:J. A KÉSZLETEK PÓTLASA. DEFECTURA. 
BETÖLTÉS (IMPLEALAS). 

.:\ gyógyszertárakban raktáron tartott anyagok iclőközöl:

ben fog;ynak, tehát pótlásukról kellö időben kell gondoskodni. 
l\ defectus-köny\·be bevezetett anyagokat a 111egfelclő helye
ken (gyógyárúnagykereskedö, gyáros) n1egrenclelhetjük. 

.A. gyógyszertári úllványedények kisebb ürtartaln1úak, 
idönkint kiürülnek. i'\ kiürült 1 vagy n1úr kevés an;/agot tartal-
1nazó óllvún,\·eclé1l:·t be kell tölteni. l\. betöltés (irnpleálás) igen 
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fonto~~ felelősségteljes n1unka. Nagy gondot és figyE:ln1et igé
n::e1. /\ lényeg az. hogy az állványedényekbe az az any·ag ke
rüljön, ainit az állviu1yedén;y felírata jelez. Nagy bajok szá~'
n1azhatnak abból, ha az állványedénybe n1ás anyag kerül, n1i11t 
an1it a felír.at jelez. Sok 11asonló külsejü anyag van, a1nelyek: 
k:ülönböző hatásúak. Pl. a bisn1utun1 subnitrícun1 és a baritl111 
carbonicun1. '7( ;;-·-:etes tévedések is szárn1azhatnak a rosszul 

betöltött anyog miatt. 

Ezért a betöltéskor a következő szabályokat kell pont J

san betartani: 

.1.) IVIindig tiszta állványeclén::be löltünk csak. be. Ez nern 
~,~-:t jeli.:ntL hog:.' az úllvúnycclén:.'t n1inden betöltó::.; előtt kin10-
:-::atjuk. rncrt. ez felesleges \'olna, hanen1 csak akkor, h.ct az edén:.' 
a tis:-:ta:c;úg követeln1ényeinek nen1 felelne n1eg. 

2) i-\z állványedényt és a raktáreclél\\'l egyn1ás n1ellé tesz
szük. }\ két edénv felíratút pontosan összehaso11lítjuk, hogy 
eg;veznek-e? Betö11és ulún isrnét összehasnnlítjuk a két edén·:c 

feliratút. 

:3) I{a szilárd (darabos, kristályos, vagy poralakú) anya
got töltünk, az állványedényben levő n1aradékot eg~· papírosra 
kiöntjük. az úllványedén:7 alú is papírost 11el~rezünk és úg/ 
töltjük n1eg kanállal a raktáredényből: a papirosra öntött 1na
radt:kot a frissen betöltött an:vag tetejére töltjük. Ifa n1inc1ig 
bennhagynúnk a n1aradél\:ot. al\:kor az állványedény fenel\:Ó:l 
n1h1dín· a régi anvaO' n1aradna hóna1Jokib0 ·• sőt e::;etleg 11osszabll 

,';'> • b 

ideig is. ;.\ betöltést n1inc1ig n1egfelelő nagyságú kanállal vége;:
zük:. Ne töltsük sol1asen1 1\:özvetlenül a nagyobb ral\:tti.ri edény
ből az anyagot a 1\:isebl) állványedénybe1 mert e.. nagyobb 
Pclényből esetleg k:izúclul az anyag és veszteségürth: lel1et. 

4) A folyékony gyógyszerek betöltésekor nem kell a m~
radéknt kjtölteni. n1ert a folyadékok: keverec111ek. Itt azonban 
arra v1g;vázzunk, hogy úgy az állványedényben le\rő n1aradél.::, 
n1int a raktáredénybe11 levő gyógyszer tiszta~ átlátszó leg;yeü. 
I-Ia zavaros. akko1: előbb inegszűrjük szürö_papiroso11i az áll
ványt~dényt. kitisztítlatjuk é:'5 ebb~ öntjük bele a n1egszürt I:.i
lyékony gyógyszert. l(ivételek. azok a folyékony gyógyszerei:;:) 
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a1nel;:ek n1ár eredetileg za\'aro::f'lk ós ülcc11~kükkel együtt ön-· 
tendök az állványedénybc pl. 111ixtura chloralobron1ata. 

I-:önn}ren párolgó folyadékok betöltésél1ez, ~- különös.;11 
ak:kor, ha a raktáredény nagyon nagy az állvúnyedé11yl1ez l}.

szonyitva, de n1c1skor is ---· célszerü tölcsért haszná111i. Folyé
kony gyógyszerből sose töltsük egészen tele az állványeclé11~'~, 
hanen1 a dugó és a folyadék felszíne között legalább kétuij
nyi levegőteret hagyjunk. Színig töltött állványeclényből, külö
nösen akkor. hc:. hígabb fol:vadékról van szó. ncn1 tudunk kise:.)1) 
n1enn~·iséget könnyen len1érni. 

;)) E:.enőcs úllon1ányú g~·ögyszerek betöltésekor szintén ki
szedjük az úllvún:Yedén:vbcn levő 1naradékot és azt a frisst·~l. 

betölt<itt. i.ci.cjérc tesszük. 
Betöltés után az állványedén;.'t kívül jól rnegti~ztítjük. 

n1egtöröl,iök: és úg>· tesszük a helyére. 

}·\z in1pleúlús ez általános n1óc1jain kí.,.·ül snk különleges 
eset is e1öfordul. 

Jg;,' pl. az aqua calci::;l üledCkf,\·el tarljuk 0L de csak a 
t:iszla folyadékot öntjük a:-: úllv::"tn>'edén;:be. I..-c:gcélszerübb dí~

kantálússal n1egtölte11i a::-: úllván>·ed2n:;L Ezt úg>' végezzük. 
hog>- eg>· ..:\-alakban n1eghajlított üvegcsövet veszünk, rövidebb 
szárút ::-1 raktftreclényb0 n1ártjuk Ó\"Htnsan úg~·v. hog:\' a vége 
az üledék fölött álljon néhán~\- cenl.in1étcrrel. 1\z üvegcső 

ho:-:szabb kiálló végét eg:: gu1nicsö ,c;cgil:sé'gével óvatosan n1eg
szívjuk és a fol:vadékof az ú1lvún:vcdén::be eresztjük. J-Ia n1e:~

telt az úllvó.n>~edén.v nz Ü\.t'gc.'-léí fo1>·ad<'.,khan 10\'Ö szárút 6v-·1-

tosan kl0n1eljül-::. 
l'-Tcd\·szivó an;:agok b'..::töltésckor arra \-igyázzunk. hog~" <:t 

betöltendő anyag száraz legyen. I-Ia esetleg nen1 elég száraz, 
akkor az anyag tern1észetéhez n1érten enyhe héín. a szárító 
szekrén>'ben vagy égetett n1ész felett 1negszúrítjuk és úg:: töl l'
jük: be a száraz anyagot. 

A porok betöltésekor is üg:-·1_:1lnünk ,kell arra, hog>- ö:.:sz•.:

álló cson1ók ne leg:\'nek a betöltött an:\·a.gban. Ezeket Qlöhb 
n1ozsúrban eldörz:;öl.iük és úg:· t(;lt,iük be. 

Salic.'.ylsavat. an1el:-- ho:-:szú. sely1nes. 1üalakú kristál:·okat 
alknt. szintén célszerü betöltfs elött eldörzsöl.ni. I-Iason1óképen 
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nagy kristályokat alkotó gyógyszereket is előbb széttörünk es 
úgy töltjük be. 

A betöltéskor általában ügyeljünk arra, hogy a k.ifogyó
ban levő gyógyszert a defectus-könyvbe beírjuk. Ez fontos 
azért, mert ha elfelejtjük a hiányt feljegyezni, az állványeclény 
legközelebbi betöltésekor nem lévén anyag a raktáreclényben, 
nem tudjuk betölteni A laboratoriumi munkáknál pedig leg
bosszantóbb az, hogy ha valamely készítményt elé> akarunk 
állítani1 nincsen megfelelő 111enn:yiségíi anyag a gyógyszer
tárban. 
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VIII. 

A GYÖGYSZERNEVEK. 

NOMENCLATURA. SYNONIMAK. 

A gyógyszerészet nyelve a latin. A gyógyszerészi müvele
tel{et, a gyógyszertári eszközöket, a gyógyszeralakoka t éppúg_y, 
n1int a gyógyszereket la tin szóval nevezzük n1eg. A gyógyszc~
részi latin a classicus. a középkori és az újkori latinnak a k<:-
veréke. Azoknak a gyógyszereknek, g:vógyszeralakoknak ·~s 
eszközöknek nevei, an1elyeket a rórnaiak is ismertek, kéts-2gtc
lenül nagyobb részben classicus eredetüek; n1íg azok, an1e~ 
lyeket a rón1aiak 21e1n isn1ertek, ne1n használtak, an1el,veket 
később fedeztek fel s vettek használatba, részben helyesen, a 
classicus latinnak 1negfelelően. de sokszor nen1 helyesen alko
tott szavak. 

i\ gyógyszerek non1enclatúrája a középkorból, illetve az 
újkor elejéről ered. Ic\őközönkint változásokon n1ent keresztül, 
arníg elérkezett a n1ai állapotba. Legutóbb az 1929-ben Brüsz
szelben n1egtartott nen1zetközi gyógyszC"resz-conferentia rog
lalk:ozott a gyógyszerek non1enclaturájával és bizo~1yos egy
séges elnevezést vezetett be. 

A gyógyszerek közül a vegyszerek elnevezései a követke
zők. Az elerni gyóg}'::·zereket latin nevükön nevezzük pl. hyc\
rargyrun1, ,iodun1 1 zincun1 stb. „:..\ vegyületek közül a savakJt 
oly n1óclon nevezzük1 hogy előbb n1ondjuk az acidun1 szót és 
tttána a sav1naradék kifejezését n1elléknévként. Pl. acidtnn 
sulfuricun11 acidun1 nitricun1 stb. i\ sók latin nevében előbb 
e.. kation non1inativusban, azután az anion 1nelléknévként kö
vetk:ezik. Pl. kaliun1 jodatun11 natriun1 bron1atun1, cuprun1 
sulfuricu1n, Amn1oniun1 cl1loratun1 stb 1\ brüsszeli egyezn1ény 
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salicylicu1n. Az acidun1 acetylosalicylicun1, aspirin, istopirin, 
acetosalicin tehát synonin1ák:. 

A gyógyszerészi g:y·akorlatra vonatkozóan azt jegyezzüJ\: 
meg a synonimákról, hogy n1íg a történelmi sy11onin1ál\: l\:özül 
bárn1elyik:et is írja fel az orvos, a gyógyszerész mindig a hiva
talos néven készletben tartott gyógyszert adja ki. Pl. ha az 
orvos altár draco mitigatus-t, akár aqttila albat, akár calo1nel-t 
ír fel, a gyógyszerész mindig hydragyum chloratum milc·-t 
szolgáltat lti. Ellenben, ha az orvos apsirint ír fel, aspirint ke.il 
adni, ha istopyrint ir fel, istopyrint, ha acidum acetylosalicy
licun1ot ír fel, acídurn acetylocalicylicun1-ot kell a gyógysze
résznek kiadnia. 

.A.. legérdekesebb és inég 
alább következnek. 

Történelmi 
i\cetum aron1aticum 

Illatos ecet, zsivá11yecet 
rabló ecet 

.:l...cidun1 sulfuricu1n conc. 
Tön1én:y kénsav 

Acidum sulfuricum dilutum 
Higított kénsav 

:\cidu1n tartaricun1 
Borkősav 

Adeps suillus 
Sertészsír 

Aether depuratus 

111a is használatos synonin16.k 

sy11011ilnák. 
Acetun1 antisepticun1 
A. prophylacticum 
A. cardiacum 
A. quattuor latronun1 
Oleu1n vitrioli 

Spiritus vitrioli 

Sal essentialis tartari'' 

Axungia''". porci 

Aether sulfuricus 
vitrioli 

Naptha vitrioli 

*) Tartarus al\·iliig, pokol. .-:\.. borkösavat a nyers borkőből úllít-
júk elő. i\.. nyers borkő a boros hordók belsejében (ahol sötét van inint 
az alvilúgban) képzödik a 1nust erjedése alatt, ahogyan az alkohol t.ar
talo111 növekszik. 

,,„,.) ./\xungia helytelen kifejezés. :\.. r6111aiak az állati zsírt. adcps-
nek hi\·túk . .f\z axungia (axirn-unguo = tengelyt kenek) kocsikenöcsöt 
. ielcnlctl. (Lúscl: Ernyey J.: 1\.. gyógyszcrköny\·ek és az új l\'Iagyar Gyógy
.:;zcrkliny\" latin:súga). 
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Alt.11niniun1 aceticun1 tartari
cun1 solutum 

Ammoniu1n carbon.icum 
Szarvassó 

Ammonium chloratum 
Szalmiáksó 

Aqua aurantii florum 
Aqua calcis 

IVIeszes víz 

Aqua plu111bica 
Ólon1víz 

Argentun1 nitricun1 
Pnkolkő. ezüstnitrút 

Bisn1uthun1 subnitricun1 
Búzisos bisrnutnítrat 

Bolus alba 
Calciun1 hypuchloru:_;un1 

Chlorn1ész 
Calci1u11 oxydatun1 

Égetett n1ész 
Calciun1 phosphoricun1 

f..lh(1sphur:savas calciun1 
Chininun1 suliuricun1. 

IZt1nsavas chinin 

Cuprun1 alun1inatun1 
Réztin1só 

Cuprun1 suliuricun1 crystalli
satun1 

Alun1iniun1 aceticun1 solutum 
Liquor Buro\vi 
Sal alkali 
Alkali volatile siccum* 
An1n1oniun1 in11riaticum 
Flore.s salis am1noniací 

simplices 
Sal an1moniacus depuratus 
~11.1nn1onii chloridu1n 
Aqua naphe.e 
/1..qu8. calcé:ri2e 
Calcaria soluta 
Liquor calcis 
.:-\ q i.12:, S(·i turnina 

Bisn1uihun1 nitricu1n basicun1 
lVIa,i;;-tsteriun1 bisn1uthi 
i\rgilla alba 
Calcaria chlorat8. 

Calcarea phosphorica 
c:alcii phosphas 
Chinini sulfas 
Sulfas sali.-; calysayae 
Sal cal:ysayae 
Lapis divinus 
L,apis ophthalrnicus 
Cupri sulfas 

illan. 
Rcpülö ~dkalia: .'\z a1n1noniurn carbonicun1 ug,,·anís 111clegben cl-

,,.,,.) Infcrnu1n pokol. ~\z czüstnitrót fekete foltot hagy . 

'i"'"'') Calx vi\·a ::-:.-. élö n16sz. I·Ia ugyr1ni:; az (.>_:;;eteti inészrc vize1 ön
tünk. az fL'ln1t.:legszik és úgy lútszik, n1inlhu 1negelevcncclnc, mert n1cgna
gyobbodik és po1Tú on1lik szót. 
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1\.énsa vas réz 
Cylindri I-Iydrargyri bichlo

rati corrosivi 
Szublin1át hengerk•:· 

Emplastrum cliachylon 
ólom tapasz 

En1 ulsio an1J--gdalina 
Mandula tej 

En1ulsio oleosa 
Olajos en1ulsio 

Extractun1 pon1i ferratu1n 

Ext1actu1n Strychni 

Exlraciun1 Secalis cornuti 
aquosun1 subspissurn 

Pcrrun1 pulveratun1 
\1 aspor 

Fc1Tun1 sc.squicl1loratum 
solutun1 
F..:rrichloricl oldat 

Ft:t'i'Ul11 sulfu1'icun1 oxyd11la
ll1 rn 
Fcrrosulfát 

I-Iydrc' rg_v run1 bicl1lora turn 
an1:nnnia1 un1 

rvi c:rcu ria n1idochlorid 

TI;:ctrargyrun1 bichlorat1un 
Cf)lTOSivum 

!\ I '..·1-curicl1lorid 

[-I>'clr:1rgyrurn bijodatun1 
rubrum 

\Titriulun1 coeruleu1n 
Cylinclri sublin1ati corrosivi 

Ernplas(rum lythargyri 

En1ulsun1 an1ygc1alinu1n 

lVIixtura oleosa 
1VIixtura oleosogtunn1osa 

Extract:un1 n1alatis ferri 
Extracturn ferri pon1ati 
Exlractun1 nncis von1icae 

Fe1-rtu11 lin1atun1 
Lirnatura l\'Iartis alcoholisata 
Oleun1 lVIartis 

\Titriolun1 IVIartis 

i'.'I<.;rcurius praccipitatus albus 
I-Iydrnrgyri ~1n1inochloridun1 

l-I~·clrarg~;run1 an1idato bichlo-
ratun1 

I-I~-d rargyri bichloridun1 corro
si VU111 

Iviercurius sublin1atus corro-
sivus 

Bichlorctun1 I-I:;..-drargyri 
Subli111atun1 corrosivurn 
Dcutochloridun1 11ydrargyri 
Draco volans 
I-I:·clrargyri bijodid11n1 rubrum 
J\iicrcuriu::; jodatus ruber 

Mcrcurijoclicl 

l-i;r'drarg,yru1n chloratun1 J11ite 
sublimatione paratum 
Szálasztott n1ercurochlorid 

Hydrargyrum metallicum 
Fén1cs l1igany. I{éneső 

l-Iyrdarg;,·run1 oxyclatun1 
Llavun1 
Súrga n1crcurioxyd 

infu::un1 ~a:-~::-:tivun1 

Bécsi ital 

L:1 ll:.:un1 I=i.hcl 
I,~~1liun1 nceticun1 solutun1 

l( ~di u111 carbonicu111 
I<Caliun1carbonat 
Szénsa \":J:i káliun1 

l(aliun1 hydrucarbonicun1 
l-Caliun1 hydrocarbonat 

f':uliurn hydroxyclaturn 
1\:aliun1h>·clroxyd · 

Dcu ~ujud urL:t \.H11 hydrargyri 
. J odurei11111 hyclrarg,-,·ricun1 
1\:alon1el 
Ivl:::1·curius dulcis 
Draco n1iiigatus 
Aquila alba 
l\Ianna n1etallorun1 
Panacea rne1·curialis 
Hyclrarg,vri chloridL1111 n1ite 
lVIercurius vivus 

I-I,\·drargyri oxydurn fiavun1 
l\Iercurius praecipitatus flavus 
InLLL<un1 .~;L'nn~t<.:: con1po;)itun1 
;\qua laxatív~1 \'iL'nnensis 
Pot'i{I l.a:-~;;1n:; \"it:nnensis 

~rinc1ura rhL'i aquosa 
.t\ 1::.:Li:-; lixivae 

I\:alii carbonas 
C.::~rbuna:-; lixi\-:H:' 

Carbon:..t::; potassat.: 
1\.lk<di \·cgctabile· 
s~-d T::1rt~lri"'. 

l·~::t!iurn bicarbonicu1:t 
I\:a!ii bicarbcn10.is 
l'::::lii hyclru:':.\'cluni 

l~nli causticun1 
Lapi:-; caustic:u:~ 

!\:aliun1 h;:drotartaricu1n l\:alii bit:u·tara,...: 
l\:aliun1 hydrotartarat J\:~illurn hitart::1ricun-1 

S:i\·enyú bc.;rkö~.:,„!1·,·1.'-- k~111·1111· C . . , ~, --~ _ ~ ren1eor tartari 

Tartras lixivac acidulus 



I<.aliun1-Natriu.1n tartarictnn 
Borkősavas kalitnn-11atritlm 

I<.aliun1 nitricun1 
Kaliumnitrat 
Salétrom 

Kalium-Stibium tartaricum 
Hánytató borkő 

Kalium sulfuratum pro balneo 
Kénmáj 

I<.aliu.111 sulfuricum 
IZaliun1sulfát 

Linin1entun1 a1nn1011ÜJ lllffi 
Repülő zsír 

Linín1entLu11 saponatocan1-
phoratun1 

Liquor l\.n1n1011iae 
Szaln1iúk szesz 

L~quor ,,_l\n1n1oniae ar1isatus 

Liquor Ferri alb11111ir:.ati 
saccl1aratt1s 

l\iiagnesiun1 oxyda tu1n 

lVIagne.-;ium sulfuricu1n 
l(eserüsó 

l\'i1Jrpl1inun1 hydrochloricun1 

l\Tatriu111 boricun1 
Borax 
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l(alii-natrii tartaras 
Sal Seignetti 
Tartarus natronatus 
Tartras lixivae et sod&e 
I\.ali i ni tras 
Nitrum depuratum 
Nitrun1 lixivae 
Kalii-stibii tartaras 
Tartarus e1neticus 
Hepar sulfuris 

I.::alii sulfas 
,,_;\rcanun1 cluplicatu1n 
Sal polychréstus Glaseri 
Linin1entun1 volatile 

Opocleldoc 
1\n1n1onii h::droxydnm soluturn. 

Spiritus an1n1oniatus a11isatus 
Spiritus salis a1nmoniaci 

anisatus 
E1ixiriun1 Ierri albu1ninati 

l\Iótgnesii oxydun1 
l\iagnesia usta 
l\iíagnesii sulias 
Sal an1arus 
Sal anglicus 
Sal cpson1ensis 
Sal thcbaicus 
Sal thebaicus n1uriaticus 
l'viorphini hydrochloridum 
Na1riun1 boracictun 
Natrii tetraboras 
Natriun1 biboricu1n 
Borax venetus 

Natriun1 carbonictu11 
Szóda 
Natriumcarbonaf 

Natrium hydrocarbonicum 

Natrium phosphoricum 

Natriu1n sulfuricum 
Glaubersó 

Oleum Aurantii florum 
Oleun1 ricin.i 

Oleun1 Rosn1arini 
Opium 

Phy~ostign1inun1 salicylicu1n 
Pilulae ferri carbonici 
Pilu!ae ferri .iodati 
Plun1bun1 accticun1 

Ólomacetát 
Plu1nbun1 ca1·bonicun1 

h,\·dro:xydaiun1 
Bózisos ólon1carbonát 

Plun1bun1 oxydatun1 
Ólomoxyd 

Poiio IVIagnesii citrici 
e1'l'ervescens 

Pulvis Opii et Ipecacua11hae 
con1positus 

Natrii carbonas 
Carbonas sodae 
Alcali minerale* 
Sal sodae 

Natrium bicarbonicum 
Natrii carbonas 
Soda bicarbona 

Natrii phosphas bibasicus 
Sal mirabilis perlatus 
Na trii sulfas 
Sal mirabilis Glauberi'"' 

Oleum neroli 
Oleum palmae Christl*'''* 
Olet1n1 castoris 
Oleun1 anthos 
Lauclanun1 
I\1Icconiun1 
Eserinun1 salicylicum 
Pilulae Blauclii 
Pilulae Blancardi 
1)lun1bi acetas 
Saccharun1 Saturni 

F'lu1nbi subcarbo11as 
Cerussa 
Plumbi oxydum 
Lithargyrun1 

Lirnunada n1agnesiae 
Lin1onacla solvens 
Pulvis Doveri 

,,.) .:\s\·únyi t.:rcdetli alkalía. i~. no:i.triun1carbonat ugyanis előfordul 
inint. sziksó a t.ern1észetben; a szike~ talajo:i:on ld\·irúgzik. 

':'<') Glauber né1ncl orvos volt a X\iL szúz~!clban. ö alkal1nazta elő
ször tudatosan a natritunszuliáiot, n1int gyógyszert. 

,„,,.,,,) Paln1a Chrisli = I\:.risztus tenyere. .-\ ricinus növénynek t<~

nycres levelei \·annak. I(risztus legenda füzüdiJ.: ~1 ricinus növényhez. 

: ' „ 
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Pul vis Seclli tzensis efferves

cens 
Seicllitzi pezsgőpor 

Sapo kalinus venalis 

Spiritus aethereus 
Hoffmann cseppek 

Spiritus aromatites e vino 
borpárlat 

Spiritus aethereus ferratus 

Sulfur praecipitatun1 
I-Céntej 

Sulfur pulverattnn 
!(én virág 

Syrupus cliacoclii 

'Tinclura Cl1inae con1posita 
Tinctura Opii 

Tinctura Opii crocata 
Tinctura Strychni 
Unguentun1 I-Iyclrargyri 

Higany kenőcs 
Unguenlun1 Plun1bi la11nici 
\Tinun1 Rhei 

Pulvis effervescens anglicus 

Sapo viriclis 
Sapo mollis 
Liquor anodynus Hoffn1anni"' 

Spiritus e vino 
Cognac 
\Tinolentun1 aron1aticun1 
Tinctura nervinotonice Bestu-

schclfi 
Liquor ar1od;.:nus n1arti.alis 

Lac :1ulfuris 
lVIagislcriurn sulfuris 
Sulfur sublin1atun1 
Flores sulJuris 
Syrupus papaveris albi 
Syrupus anod:ynus 
Tinciura roborans V\Thythii 
Tinctura anodyna 
Til1ctura laudani 
Tinctura opii si!nplex 
Laudanu111 líquidun1 Sydenharni 
Tinciura nucis von1icae 
1Jnguc'ntu1n ad ch::cubitun1 

Ungu(;nturn ad decubitu1n 
Tinctura rhei vinosa 
Tinctura rhei Darelii 

I-Cén1iai syno11in1ák. 
Ismételten n1egjegy2zzük, 11og:y bár ezek a synonü11ák: egy 

-és ugyanazon anyagot jelentenek, a gyógyszerész inégis csak. 
azt az anyagot. adhatja ki

1 
:11nelyet az orvos felírl, vagy am.z-

"'') I-Iufflnann Frigyes híre::; orvos \"Olt :;1 J~\iII. ~zúzaclban. Nevéhez 
;;ok gyügy.szcr f(izüclik (Balsarnun1 \'it.ac }loffn1anni. Elixiriun1 vi::;ce1--11c 

I-Ioffinanni ::tb.). 

lyet a közönség kért. Kivételel-
'''-al jelzett gyógyszerek. ' e 

szabály alól a felsorolásban 

Aciclum acetylosalicylicum 

Acetaniliclum 
''Aciclum carbolicum 
Aciclum cliaethylbarb;turicum 

Aciclum cliallylbarbituricum 

Aciclum phenylaethylbarbitu
ricun1 

,·,Aciclun1 salicvlicu1n 

Aethylmorphi;rnm hyclrochlo-
ricun1 · 

Aethyliun1 an1inobenzoicun1 

Arnmonium sulfoichthyolicum 

Argentum colloiclale meclici
nale 

Argentun1 protei11icu1n 
Arsenobenzolum solubile 

iF 

Aspirin 
Istopyrin 
Acetosalicin 
Salaceton 
Acetosal 
':'Acisal 
Depyrin 
;\nti.febrinum 
Phenolu1n 
'\/ eronal 
Barbitalun1 
'''Diaethylmalonylcarbamidum 
'''Malonylurea 
Dini 
Curral 
Lun1inal 
Sevenal 
'Phcnylacthylmalonycarba-

n1iclu1n 
''Phenylbarbitalum 
Gardenal 
.f\.ciclu1n orthooxybenzoicum 
'''i\ethy ln1orphintun n1uriaticu1n 
Dionin 
11.naesthesin ,, 
..:·en.-:ucaren 
Benzoca?.n 
,.i\eth>·liun1 paraan1inoben

:--:oicu1n 
lchlhyol 
J, 2rol 

Collargol 
Prntargol 
Na tri um dioxycliaminoarseno

benzolmonomethansulfinicum 
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Bismuthum subgallicum 
Bismuthum oxyjodogallicum 
Bismuthum tribrompheny-

licum 
Calciurn acetilosalicylicum 

Carbarn:dun1 bro1naetl1ylace

ticu1n 

N eosal varsan 
Revival 
Monovitan 
T1ern1<.tr0l 
Airol 
Xeroform 

iZalrriopyrin 
*Cacisal 
Cacetisal 
Dilumin 
Solvopyrin 

':·E ro 111 a e th~' lo carban1 i cl um 

Sornben 
Aclalin 
'''Dia eth~· l b ro1nacety lcarba

n1i du n1 

Carban1idtln1 bro1nisovaleria11.!.„ Albron1an 

cun1 
·''Chloro for1niun1 
Chlorogenium 

Cocai11tun novun1 hydro
chloricum 

'''Colfeinum 

Diacet>·ln1orphinun1 hydro
cl1loricun1 

H esan1ethy len tetram i n tu11 

Homatropinum mcthylbro

n1atun1 
,. Jodoforn1iun1 
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Bron1ural 
Trichlorn1enthan 
'Benzolsulfonchloran1id11atri UP.1 

Neon1agnol 
Chloreton 
''Pa raan1idobenzoy ldlactl1y l-

an1icloaethanol 

l\f ovocain 
IVIerocait 
rrriinethy lxanthinun1 

Theinun1 
i~reroinun1 hydrocl1loricun1 
:\ceion1orphll1un1 

Urolropin 
Xan1etrin 
Hexatrin 

Novatropin 

Trijodn1ethan 

I{ali um sulfoguaiacolicum Thiocol 
*Kasucol 
*Sulfocol 

lVIentholum valerianicum Valiclol 
'''Methylsulfonalum Trional 
Natriurn diaethylbarbituricum Medinai 

Natrium pheny!aethylbarbi
turicu1n 

-: Phenacetinun1 

Phenuchinolinum methylcar
bonicun1 

Ph en e· !dim e lhy l py razolon urn 

Phenyldirnethylpyrazolonum 
amidodimethylicum 

}·\n1iclazophen 

Pa r~: a 111 i do benzo lsulf onami
cl lll11 

Phenylurn salicylicum 
Solulio adrenalini hydro

chlorici 

, .. Th eobron1intln1 

Theobro1ninun1 natrium sali
c~·licu1n 

\T aselinun1 cholesterinatu1n 

V eronalna trium 

Luminalnatrium 
Sevenalna tri um 
Acetpara phenitidin 
Paraaethoxyacetanilid 

Novatophan 
''Phenochinolum 
í\lletophosan 
i\ntip:vrin 
''Azophenun1 
'·'Analgesinun1 
'Ox,vdin1eth~'lchinizin 

Pyramiclon 
,.,An1idazophenu1n 

'''An1idop·yrin 
'· Dyn1op:yran 

Deseptyl 
Ambesicl 
Sanazníd 
*'Benzolsullamid 

Salol 

Tonogen 
lVIetanephrin 

Dimethylxanthin 

Diuretin 
Eucerinun1 anhydricu1n 
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IX. 

A GYÓGYSZERKÖNYV. 

1. A GYÓGYSZERKÖNYV FEJLŐDÉSE. 

G:y·ógyszerkönyvnek nevezzük a gyógyszerek: készítésénel~ 
általános szabályait. az orvosi gyakorlatban bevált gyógysze
rek szárn1azását, jellen1zését, elkészítési, vizsgálati és eltartá~;i 
inódjaiknak, a vizsgálatokhoz szükséges kén1lőszereknek leírú
sát tartalmazó kötelező erej ü könyvet. 

Gyógyszerkönyvet n1a 111i.nden 1nüvelt állam l\:orn1án)··a ·:td 
ki, amelyet az illető állam legfelsőbb egészségügyi hatósáp 
által n1egbízott szakemberek szerkesztenek. és állítanak össze. 

A Gyógyszerkönyv megjelenési idejében az illető állam 
g:y·ógyszerészeté11ek és tt1don1ányos szü1 vonalának, egysz~r.3-
111i11d lzoránalz is hii tük:re.A Gyógyszerkö1Yyv bizonyos rovt
debb-hosszabb idő alatt a gyógyszerészeti tudományok előbbre
haladása következtében egyes részleteiben elévül. A gyógysze
részeti tudományok ugyanis haladnak, fejlődnek, új gyógy
szereket fedeznek fel, új vizsgálati módszerek látnak napvil:i
got. Ezért idők:özönkint a Gyógyszerkönyvnek: új l;;:ia~ásai j_e
lennek meg. A Gyógyszerkönyv is fe.ilődik, tökéletesechk tehat. 

A l;;:ülönböző állan1ok gyógyszerkönyvei, bár k:ülsőleg i1agy 
általánosságuk:ban és beosztásukba11 többé-kevésbbé n1egegyez
nek. a részletekben azonban meglehetősen különböznek egy
mástól. A különbség főleg a felvett gyógyszerek megválasz
tásában, szá1nában, összetételében és az előállítási és vizsgálctti 

módszerekben jelentkezik. 
Régebben a galenikus készítmények hatóanyagtartalmában :s 
jelentős eltérések mutatkoztak. Ezért már régebben felmerült 
an11ak: a szükségessége, hogy egységesíte11i l;;:ellene a gyógyszer

könyveket. 
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'rörténtek kísérletek nen1zetközi gyógyszerkönyv (Pl1a::-
1nakopea universalis) összeállítására. Ez a n1ozgalo1n inagá:1.
kezdeményezésen túl nem terjedt. Később a kezdeményezők 
az államok támogatását is igénybe vették és ekkor nemzetközi 
conferentiák elé került az ügy és megindult a munka. Főleg az 
erős hatású gyógyszerek egységes előállítására, vizsgálati µiód
jára és hatóanyagtartalmára vonatk:ozóa11 történtek: megegye
zÉsek. Ezeket a confere11tiákon hivatalosa11 k:épviselt álla1nok: 
inagukévá tették és gyógyszerkönyveil;;:ben keresztülvitték. Ma 
az erőshatású gyóg:y·szerek a inüvelt állan1ok legnagyobb ré
szében egyöntetüen készülnek, elnevezésük s hatóanyagtartal
n1uk n1egegyező. 

I·Iosszú idő telt ~l, 111íg a Gyógyszerkön:/v a n1ai alakjé1t 
elérte. Elődei kétségen kívül azolc a g~1óg~1szerelőirat gyüjte
n1ények voltak, an1elyekről a legrégibb korokból is n1aracltak 
fenn en1lékek. Ezeknek összeállitása, feldolgozása nagyon t~1-

vol állt a n1ai G:vógyszerkönyvtöl. Ezekben inkább csak az ak
koriban használatos g>~ógyszerek jegyzékéL esetleg Előállítá;:;át 
találjuk rncg. 1\ ncvcZetcsebb ilyen fennn1araclt előirat gyűj-
1.l'n1én>·ekct az alábbiakban soroljuk fel. 

I<::r .e. 1600 év körül a XIII. egyipton1i dinasztia idejéből 
szárn1azó Papyrus Ebcrs. 

I-Iasonlókorú a l(ashgar-ban Bo\Ycr találta nyirfakéregre 
feljegyzett gyóg>,·szerek gyüjten1énye. 

Dioscorides ~,Peri hülés iatrikés'' (De n1ateria n1edica) cín1li 
n1unkúja. 

Scrihonius Largus (l\'.r. u. 50): Co111positioncs rnedican1en
tarun1. 

Claudius Galcnus (l\'.r. ll. II. század) n1unkái. 

~Jicolaus (11:31): lintidotariun1a n1ár közeledést jelent a 
n1ai g:\'·ógyszerkönyvhöz, an1ennyiben Núpolyban és Siciliába!1 
a gyógy.szereket illetően irányadóul tekintették. 

I<ésőbb az u. n. dispensatoriun1ok n1ár jobban közelecltel;;: 
a gy·ógyszerkönyvhöz. A dispensatoritunokat legtöbbször in::.
gáne1nberek, orvosok és g~yógyszerésze1c állítottál;;: Ös3ze; a kiJ
rukban használatos g>'ógyszereket és azok előiratait tartahna~
ták. Az orvosok és gyógyszerészek nagy haszonnal forgattúlc 



ezeket a clispensatoriumok.at, 1nelyek: legtöbbször ne1n voltak 
kötelezők. Akadtak azonban olyanok is közöttük, ·~melyeket 
egy város vagy állam kötelezőleg rendelt el. Ilyenek voltak: 

Valerius Cordus: „Pharmacor11m conficiendorun1 ratlo 
vulgo Dispensatorium" cimü 1566-ban Nürnbergben megjelent 
munkája. Ez a dispensatorium Nürnberg városára kötelezö volt. 
Hivatalos dispensatoriurn volt még az 1713-ban megjelent Db
pensatoritnn borusso-branderburgicu1n, amelyet Poroszország 
és Brandenburg illlamok rendeltek el kötelezőleg. 

Az első tulajdonképeni gyógyszerkönyv 1618-ban jelent 
i11eg Lonclo11ban a város részére. 1839-ben adták ki a 11ivatalrJs 
párisi gyógyszerkönyvet Páris város számára. Nén1etországba11 
az első gyógyszerkönyv a n1ár etnlített Dispensatoriun1 borusS•J· 
brandenburgicun1 volt. 

l\!Iagyarországon az első gyógyszerkön:vv 1871-ben jele·1t 
meg magyar és latin nyelven. Addig 1744-től kezdve az oszt
rák gyógyszerkönyvek használata volt kötelező. Az el~·ő kiadású 
Magyar Gyógyszerkönyvet Than Károly elnöklete & latt a kö
vetkező szerkesztő bizottság állította össze: Grosz Lajos dr., \;;,,1ag
ner János dr. 7 I\:orányi Frigyes dr., Balogh I~áln1án dr. 1 Tviüller 
Bernát dr., Járn1ay Gusztáv dr. 

I\ lVIagyar G:yógyszerkönyv n1ásodil.;: kiadását 1888-ban ad
ták k:i ug~'ancsak inagyar és latin l1J-'elven. A szerkesztő bizoll
ság ez alkalon1n1al a következő \'olt: elnök: Than 1-:ároly dr, 
jegyző: Csatáry Lajos dr. 1 tagok: \~iagner .János dr., l<orán::i 
Frigyes clr.1 Balogh I\.áln1án dr .. l\!Iüller Bernát dr. és Járn1r_1y 
Gusztáv dr. E Kiadáshoz 1898-ban Függelék (Additamentum) 
jelenl meg. 

A Magyar Gyógyszerkönyv III. kiadása 1910-ben lépett 
életbe magyar és latin nyelven. Míg azonban az I. és II. ki
adásokban a latin szöveg párhuzarnosan követte a n1agyar szö
veget, a III. k,iaclásban előbb az egész n1agyar szöveg, utána az 
egész latin szöveg egy·bekötve jelent meg. E kiadást a követl;;:ezö 
szerkesztö bizottság dolgozta ki: Bókay Árpád dr. főszerkesztc, 
aki egyuttal a g:yóg_yszerisn1ereti részt állította össze1 Winl-::1":.r 
Lajos dr. a cherniai részt. Deér Endre dr. és Járn1ay Gyula dr. 
a galenusi részt dolgozta ki. iVIcghivotl szakértők voltak: Kos.iót 

88 

Gyula dr.. Lengyel Béla dr., iVIágocsy Dietz Sándor dr., Strü
cker Ala.ios és Than Károl}; dr., aki haláláig a bizottság elnöke 
volt. 

A világháború és az azt követő viszonyok iniatt csak 23 
év mulva, 1933-ban jelent meg a Magyar Gyógyszerkönyv ma 
is érvényben lévő IV. kiadása 1nagyar és latin nyelven, de k:il
ltin-külön kötetben. 

2. A IV. KIADÁSÚ MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV. 

Az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyv IV. kiadása 
mint emlitettük -- 1933-ban jelent meg és 1934-ben lépett 

életbe. Mivel a Gyógyszerkönyv alapja és irúnyitója a gyógy-
szerész niinden n1unkájánal-::, ezért ezt n1inden gyógy·szerészn81{ 
tökéletesen isn1ernie kell. ... i\. következőkben röviden isn1ertet
jük a I\T. lVIagyar Gyóg>'szerkönyv tartallnát. 

.!\. r\r. l'viagyar Gyógyszerkön:yv a belügyn1iniszter :2i5.000/ 
19:r:i. szán1ú rendeletével kezdődik, a1nely azt életbe léptette. 
Ez teszi a Gyógyszerkönyvet kötelező erejűvé. IVIinden nyil
vánn:-: (nyilt forgaln1ú és n1agánjellegü), zárt forgalmú (házi 
{::::; kézi) gyógyszertár felelős vezetője l{öteles ezt be.szerezni és 
n1egőrízni. Büntető rendelkezések sujtják azt a g:.'ógyszerés'i.:t, 
aki nen1 szerzi be és az ebben foglalt rendelkezések:et nen1 
tartja be. 

/\. tulajclonk~peni G:;óg_vszerkön>·v XI. fejezetre oszlik. 

l. fejczci. Előszó és alapelvek. i;.z előszóban n1egtudju!.;:, 
hog:.· a r\T. lVIagyar Gyógyszerkönyvet az Országos I\:özegész
ségügyi Tanács által n1egbizott következő szerkesztő bizottsclg 
készítette el. \Tán1ossy Zoltán dr. főszerkesztő, Winkler Lajos 
dr. a cherniai rész, .Jakabház;.' Zsign1ond dr. a gyógyszerisn12-
reti rész, Deér Endre dr. a galenusi rész szerkesztői. El1e:i
őrző szak.férfiak voltak: Bugarszk:il István dr.„ lVIágocsy Diet-: 
Sándor. dr. és iVIalolcs}' Miklós dr. A gyógyszerkönyvet latinra 
Ern;.'e;.- József fordította. 

f\z alapelvekben azok az elvek és elgondolások látta.k 
napvilágot, a1nelyeknek figyele1nbevételével készült a Gyógy
szerkönyv. Ezek közül a következőket e1neljük ki. 
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ezeket a dispensatoriumokat, melyek legtöbbször nem voltak 
kötelezők. Akadtak azonban olyanok is közöttük, ·"melyeket 
egy város vagy állam kötelezőleg rendelt el. Ilyenek voltak: 

Valerius Cordus: „Pharmacorum conficiendorum ratio 
vulgo Dispensatorium" cimü 1566-ban Nürnbergben megjelent 
munkája. Ez a dispensatorium Nürnberg városára kötelező volt. 
Hivatalos dispensatorium volt még az 1713-ban megjelent Db
pensatoritun borusso-hranderburgicun1, amelyet Poroszország 
és Brandenburg államok rendeltek el kötelezőleg. 

Az első tulajdonképeni gyógyszerkönyv 1618-ban jelent 
n1eg Londo11ban a város részére. 1839-ben adták ki a hivatalos 
párisi gyógyszerkönyvet Páris város szárnára. Nén1etországb1:"Ln 
az első gyógyszerkönyv a n1ar en1lített Dispensatoriun1 boruss•)~ 
brandenburgicu1n volt. 

Magyarországon az első gyógyszerkön:.:v 1871-ben jele·1t 
meg magyar és latin nyelven. Addig 1744-től kezdve az oszL
rák gyógyszerkönyvek használata volt kötelező. i\z elEő kiadású 
Magyar Gyógyszerkönyve\ Than Károly elnöklete a.lat! a kö
vetk:ezö szerkesztő bizottság állította össze: Grosz Lajos dr. 1 \Vag
ner János dr., l(orányi Frig~yes dr. 1 Balogh I\:.áln1án dr., lVIüller 
Bernát dr., Járn1ay Gusztáv dr. 

t\ l\tfagyar Gyógyszerkönyv n1ásodik k:iaclását 1888-ban ;:td
ták k:i ugyancsak nlagyar és latin nyelven. ;.\szerkesztő bizotl
ság ez alkalon1n1al a l;;:övetkező volt: elnök: Than IZároly dr, 
jegyző: Csatáry Lajos dr., tBgok: \,\Tagner .János dr .. l(orán;:i 
Frigyes dr„ Balogh Kálmán dr„ Müller Bernát dr. és Jánfü'Y 
Gusztáv dr. E Kiadáshoz 1893-ban Függelék (Additamentum) 
jelent n1eg. 

A Magyar Gyógyszerkönyv III. kiadása 1910-ben lépett 
(~letbe 1nagyar és latin nyelven. lVIíg azonban az I. és II. J;;:i
adásokban a latin szöveg párhuzan1osan követte a n1agyar szö
veget1 a III. kiadásban előbb az egész n1agyar szöveg, utána az 
egész latin szöveg egybekötve jelent n1eg. E kiadilst a következő 
E>Zerkesztö bizottság dolgozta ki: Bókay Árpád dr. főszerl;;:esztC, 
aki egyuttal a gyógyszerisn1ereti részt állította össze, VVinkl1:r 
La.ios dr. a chen1iai részt, Deér Endre dr. és Járn1a).r G~/ula dr. 
a galenusi részt dolgozta ki. I\1eghívott szakértök voltak: IZos.;a 
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Gyula dr„ Lengyel Béla dr„ Mágocsy Dietz Sándor dr„ Strü
cker Ala.ios és Than I(árol); dr.~ aki haláláig a bizottság elnöl;;:c 
\'Olt. 

A világháború és az azt követő viszonyok iniatt csak 23 
év mulva, 1933-ban jelent meg a Magyar Gyógyszerkönyv ma 
i5 érvé11yben lévő IV. kiadása magyar és latin nyelven, de h:ü
lön-külön kötetben. 

2. A IV. IOADASú MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV. 

Az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyv IV. kiadása 
n1int en1lítettük ~ 1933-ban jelent n1eg és 1934-ben lépett 

életbe. l\1Iivel a G~'Óg)'SZerkönyv alapja és irán)'Ítója a gyógy
szerész n1inden 1nunkájánal;;:1 ezért ezt n1inden gyógyszerész11el;;: 
tökéletesen isn1ernie kell. A következőkben röviden isn1ertet
jük a I\T. l\1Iagyar Gyógyszerkönyv tartaln1át. 

i.\ I\T. lVIagyar Gyógyszerkönyv a belüg::n1iniszter :215.üOOí 
193'.3. szán1ú rendeletével kezdődik, an1ely azt életbe léptette. 
Ez teszi a Gyógyszerkönyvet kötelező erejüvé. Minden nyil
vónos {nyilt forgaln1ú és n1agánjellegü), zárt forgallnú (házi 
és kézi) g~vógyszertár felelős vezetője k:öteles ezt be.szerez1ú és 
n1egörízni. Büntető rendelkezések sujtják azt a g:·ógyszerés::ti 
aki nen1 szerzi be és az ebben foglalt rendelkezéseket i1en1 
tartja be. 

~'"\ 1 ulajdonképeni Gyóg,vszt'rköny\· XI. fejezetre oszlik. 

l. fejezet. Előszó és alapelvek. i\z előszóban n1egtudjuk, 
hog~· a I\T. lVIagyar Gyógyszer könyvet az Országos I\.özegész
ségüg.Yi Tanács ál ial n1egbizott következő szerkesztő bizottság 
készítette eL Ván1ossy Zoltan dr. főszerl;;:esztö, \:Vinkler Lajos 
dr. a che1niai rész, .Jakabházy Zsign1ond dr. a gyógyszerisn12-
reti rész, Deér Endre dr. a galenusi rész szerkesztői. El1e:J.
őrző szakférfiak voltak: Bugarszky István dr., iVIágocsy Diet~ 
Sándor. dr. és Matolcsy Miklós dr. A gyógyszerkönyvet latinra 
Ernve,· József forditotta. 

1\z alapelvekben azok az elvek és elgondol;;1sok láttok 
napvilágot, arnelyeknek figyelen1bevételével készült a Gyógy
szerkön~„v. Ezek közül a következőket etneljük ki. 



1. A IV. kiadású 1\!Iegyar Gyógy·szerkönyv úgy az orvosj. 
gyakorlat, n1int a közha::zn8lat igényeinek flgy2le1nbevételév~'l 

készült. 
2. Az 1925. szepten1berébe11 Brüsszelben, az erőshatású 

gyógyszerek egységesítése tárgyában tartott Nemzetközi Érte
kezlet határozataihoz, melyeket teljes egészükben a II. fe;e
zet foglal n1agában, Magyarország is hozzájárulván a szerkesztő 
bizottság e határozatoknak a következőkben tett eleget: 

a) Az erős hatású gyógyszeres készít1nények: szár1nazásá
nak, n1inőségének1 készítési n1ódjának és 11atóanyag tartal1ná
nak inegállapítása e l1atározatoltl1oz inérten történt és ezt a 
főcin1 n1ögé írt P. I. betült (praescriptio internationalis) jelzik. 

b) /\. gyógyszerek a használatban levő non1enclat11ra szc:
rint sorakoznak betürendben. /\. III. fejezet névsorában fogl2lt 
hivatalos gyógyszerek (a sók ltivételével) azon a 11éven s~ere
pelnek főcín1ként. an1elyet szán1ti:ltra a II. Ne1nzeiközi Ert0-

kezlet megállapilott. 
4. r\ gyógyszer házielő::11lítása csak abban esetben v~~1n 

elrendelve, ha a gyári készítn1én:v kevesebb biztons.úgot nyu jt. 

nlint a házilag készült; a tisztiiás pedig akkor, ha indokolt. 

II. feje,zet. r\lialános tudnivalók. l\ g:vógyszerkönyv hasz
nalatára vonatkozó azokat az últalúnos tudnivalókat foglalja 
össze, an1elvek az oldatok tön1énységére 1 százaléktartaln1árar 
a hő1nérsékietre, gőzfürdőre, a gyógyszerek pl1ysikai állandói
nak (sürüség, olvadáspont, forraspont) a zsiradékok, a clrog0k 
vizsgálatára vonatkoznak. l\ gyógyszcrt:k elkészítésére vonat
kozó szabályok közül kien1eljük~ a cseppek szán1lálására, a fel
aprílús és ~Jorílí:ls inértékéül alkaln1azott rosta és szitarenc!
szerre és a gyógyszerek sterilezésére vonatkozó szabályokat. 

Hl. fejezel. A brüsszeli II. Nemzetközi Értekezlet (1929) 
. . ' azon hatúrozatait tárgyalja 1 an1elyeket lVIag:varorszag is C1 -

fogadott. 
IV. fejezet, A III. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvböl ét 

nem vett cikkelyeket sorolja fel. 

V. fejezet. A IV. kiadásba felvett új cikkelyeket, a 

VI. fejezet a IV. kiadásban megváltoztatott elnevezéseket 

sorolja fel. 
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A \TII. fejezet azoknak a gyógyszereknek névsorát tart·3.l
n1azza, an1elyek a III. kiadásban hivatalosan voltak

1 
de ké

szítésül.:::' n1egváltozott. 

A VIII. fejezetben következnek a hivatalos gyógyszer·:.:k 
és az egyes gyógyszeralak-csoportokra vonatkozó összefoglaló 
cikkelyek abc sorrendjében. 

A IX. fejezetben a ké1nlőszereket, a vizsgálatokhoz szül:
séges készülékeket, eszközöket és müszereket találjuk. A feje
zet végén a pathologiai, n1ikrobioiogiai és egyéb orvosi vizs
gálatokhoz használatosabb kén1lőszerek és festékoldatok felso
rolását olvashatjuk. Ez utóbbiak készletbentartása nen1 ltöte
lező. Csak azért vette fel a Gyógyszerl<önyv, hogy ha ezeket 
keresnék a g_vógysz2rtárb.:;n, a gyógyszerész el tudja l;:észíteni. 

X. fejezetben a táblázatok következnelt és pedig a savak, 
az an1111onia sürüsége és százaléktartaln1a közötti összefüggésr~, 
a szesz higitására, 8 cseppszún1ok:rai az egy és két keresztes 
szerek legnagyobb eg,'·{es és napi adagjaira, az egy és kétkere3z
tes és savszekrényben tartandó szerek jegyzékére és a Gyógy
szerkönyvben előforduló elen1ek aton1súl;,raira vonatkozóan. 

XI. fejezet a tárgyn1utató. 

"' <;1.l.' 



x. 

A GYóGYSZERKISZOLGÁLTATÁS. 

A gyógyszerelzet a gyógyszerész részint kézieladásban (a 
közönség kívánságára) részint az orvosi renclelvényekre szoJ
gáltatja ki. 

1. KÉZIELADÁS. 

A gyógyszerész kézieladúsban azokat a gy·ógyszereket ad
hatja ki 1 an1elyek az u. n. közön1bös szerek csoportjába tar
toznak (tehát ne1n eg~y -;-, üres ~- és két kereszltel inegjelölt 
szerek). Ezeket a gyógyszereket ininden további i1élkül, a kö
zönség egyenes kívánságára a belügyn1iniszter n1egállapította 
áron adja k.i a gyógyszerész. 

Ezeknek a k:ézieladásban kiadható gyógyszereknek l<.~g

n.agyobb része, -- különösen azok, an1elyeket gyakrJbban kL~

res a közönség -~ előre elkészített zacskókba és dobozokba 
cson1agolva többn:yire késze11 állnak. A zacskókon és dobozokon 
a gyógyszertár cime és helye, esetleg a gyógyszertárlulajclon,_.s 
neve és a tartalon1 n1egnevezése kell, 11ogy rajta legyen. For
dítsunk gondot arra, hogy a csomagolások ízlésesek. tetszető

sek és komoly egyszerüséggel készültek legyenek. 
A közönség' gyakran a k:ért folyékony gyógyszerelt befoga

dására edényt, tartályt hoz. Arra ügyeljönk, hogy élelmisze
rek fogyasztására szolgáló edénybe ne töltsünk olyan külső
leges célra való gyógyszert, amely bár külsőleg ártalmatlan, 
belsőleg mégis ártalmakat, mérgezést okozhatnak. Pl. repülőzsirt 
(Linimentum ammoniatum), ólomvizet, Goulard vizet stb. so
hase adjunk ki ivópohárban, vagy bögrében. Ha külsőleges 

gyógyszer befogadására hengeres vagy boros (ásványvizes) 
üveget hoz a közönség) cseréljük ki az üveget sarltos üvegre. 
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Darabos gyógyszereket (pilulák, tabletták, porok stb.) min
dig zacskóba helyezve, a dobozokat pedig papirosba csomagolva 
adjuk ki. 

Általában a kézíeladást, mint fentebb is emlitettük, ízlé
sesen) l1ygienikusan végezzük. 

2. ORVOSI RENDEL VÉNY. 

A gyógyszerltiszolgáltatás 1násik módja orvosi rendelvény 
alapján történő gyógyszerkiadás. 

Az orvosi rendelvény (vény, recept) az orvos írásbeli ren
delkezése. n1elynelt alapján a· gyógyszerész a felírt gyógyszert 
elkészíti és kiszolgáltatja. l\.z orvosi rendelvé11yt n1indig latin 
nyelven írja az orvos. 

~t\z orvosi rendelvény tartaln1át tekintve k.étféle lehel: 

1. lVIagistralis vény, a1nely·en az orvos c:;z általa .szükséges
nek tartott gyóg:1'szereket egyen.kint'. últala kívánt n:ennyiség
ben írja fel! a gyógy·szer alak.iút, elkészitési n1ódját használa
tát ís meg.ielöli. 

2. Olyan orvosi rendelvényi an1elyen az orvos valan1ely 
t::gységes üsszetételü gyógyszert. g;-'óg:yszcrkülönlegesség12t 
v<1g;-· clöírt ideig hatáso~ gyógyszert ír fel. 

-~· n1agistralis orvosi l endelvény úl talábai1 a következő ré
szekböl áll: 

a) In\·ocatio. IVIinden or\·o:-;l rl:nc.l{.:};;l>ny Rp.-vcl kezdőcFk. 
I-~p. a recipe szó rü\·iditése, ann;-·it j~lcni: \·0gy. 

b,l Praescriptio vagy ordin::.lio. Ez tartaln1azza cl gyógy
szerek neveit genitivusban, a n1enny·iséget. accusativusban. i\. 
felírt gyógyszerek között n1egkülönböztethetjük a hatóanyagot 
(basis). a vivöszcrt (vehiculun1) és az ízj3vitót (corrigens). Ez1::k 

után következik a g,yógyszer alakjának n1egjelölése és az orvos 
u Lasitúsa a gyógy::izer el.ké~.;zítésére \'Onatkozóan. 

e) Signatura . . A„ gyógyszer használati utasításán<:.k rnegje
lölése. 

d) Subscripliu a keletet é::; az orvos kézjegyét (aláírásút) 
tartaln1azza. 
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Lássunk inast egy példát. 

Invocatio Rp. 

Praescriptio 
( ordinatio) 

Signatura 

Subscriplio 

{ 

Phenolphtal. 
gr. 1.0 

Natrii hydrocarbon. 
grta. 2.0 

Eleosacch. foenic .. 
grta. 2.0 

i\Iisce, f. pulvis 

hatóanyag (basis) 

vivőa11yug 

(vehiculum) 

ízjavító (corrigens) 

D. S. Este egy késheggyel. 

Budapest, 1943. aug. 22. 

Dr. Fekete 
A vény hel)'esen olvasva a következőképen hangzik:: 

Recipe phenolphtaleini gran11na unun1, natrii hydrocarbo
·nici gran1n1ata duo et sen1is, eleosaccl1ari foen.iculi gTa1nn1a'.·.:1 
cluo. iVlisce, fiat pulvis, Delur, signetur este egy késheggyel. 

... i\z orvos a szerek neveit, de különöse11 a gyógyszer elké
szítésére, alakjára vonatkozó utasításokat rövidítve szokta fel
Jegyezni. A gyakrabban előforduló rövidítéseket és n1agyará
zatukat a Függelékben találjuk. 

i-\z orvosi rendelvények szabályszerü kiállításáról a 260510/ 
10-±3. szán1ú belügy1niniszeri rendelet 6. §-a intézkedik. A ren
delet legfontosabb intézl:edései az alábbiakban következnek. 

Az orvosi rendelvényt rendszerint, az u. n. egy, üres Ás 

két keresztes szereket tartaln1azó orvosi rendelvényt pedig 
1nindcn esetben olyan vénypapíroson kell kiállítani. an1elyen 
a rendelőorvos neve, lakása (telefonszán1a) fel \rar. tüntetve. 
(Az orvos nevét, lakását feltüntető u. i1. fejlécet a fenti adatow 
kat tartalmazó orvosi bélyegző is pótolja). 

l\1Iinclen orvosi rendelvényt kétséget kizáró n1ódon, jól ol
vasható írással kell k:iállítani. A rendelvényen az orvos a ren
delés helyét és keltét feljegyezni és a i1evét olvashatóan aláírni 
tartozik. (A gyakorlatban az orvos a legritkább esetben írja 
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alá olvashatóa11 a nevét. De eppen arra való a fejléc vagy a 
beivegzö hoay abból az orvos nevét pontosan megállapít-,, ) b 

11assuk). 

Ha az orvos vagy állatorvos egy -1-
1 

üres + vagy két k.e
resztlel megjelölt gyógyszereket rendel, úgy köteles azokn'.t!< 
mennyiségét betüvel és számmal megjelölni; (Pl. Rp. Codeini 
hydrochl. ctgrta clecem [g.O.lOJ). Ha pedig az orvos a két ke
reszttel megjelölt szerből többet kiván rendelni, mint amennyi 
annak egyes vagy napi legnagyobb adagja, akkor tartozik a 
re11delt n1ennyiséget niég aláírásával vagy k:ézjegyével k:ülön 
is n1egerösíteni. Ez a rendelkezés 11en1 vonatkozil\: an1a l~ét l~e
reszliel jelölt szerel;: .felírt n1e11nyiségére, CJ.111elyeket k:ülső has,-:
ncüatra ke11öc.sökbe é::.; oldatol;:ba ir fel az orvos. 

.'"\z egy l~ercszttel1 üres kereszttel és két kereszttel jelölt 
gyógyszerek rend;;;l&s2k.or l.;:öteles az orvos és állatorvos a ren-
cleJ\rénve11 a g\'óo·vszer használati n1ódját tüzetesen n1egjelölni .. ,, • b„ 

"J.\:hát az orvos a kereszttel jelölt szerek rendelés;.; esetén az 
il.':L'n n1egjelölésekeL n1int J:renclelel ~zerinf', „utasítás szerint· 
11en1 alkahnazhatja. 

}\:ét kereszttel n1egjelöli: szert tartaln1azó gyógyszer isn1ó
tclt !:!lkészitését ugyanazon a vényen csak úgy rendelheti cl, 
ha a rendelvényt újabb kelettel és aláirásával látta el. l(ét ke-
1·t:szttel ,ielölt ;;;zert tartaln1azó rendelvényt nsen1per repetetur" 
it•lzéssel ellátni nen1 szabad. 

. I'\:ét lzereszttcl n1egjelöll gyóg,}'szert poralakban osztatL<
ttul rendelni ncn1 szabad. I-Ia a kéL kereszttel n1egjelöli sz':::r 
kül::-;ö használatra szolgál, úgy a r!...~ndelt szer Lartályút n1inden
ko:· .. n1éreg·· é.~ h~1lálfe.ii.:.'~ jelzékk:.:'1 kell n1cgjelölni. 

.-'„\z üres kereszttel n1egjelölt, u. n. altatószert tartaln1~1zó 

or\·osi rendelvényt ha az altató szer 1nenn~/isége a napi legna
gyubb adagot n1~ghalad:ia, isn1étléskor az orvosnak uj clátun1-
rn~d és alúírúsúval kel.l ellútnia. 

lVIindezek a felsorolt rendelkezések az orvosnak szóln]k. 
de a gyóg,\'Szert:„:::znek is tudnia kell ezeket, hogy az orvosi ren
delvé,n:-'ek elk(~szítését. és kiszol.gúltatósút ezeknek flgyelen1l:i<.'
\"ételével végezhesse. · 

.:\ gyógyszereknek orvosi rendelvén:vre történő kiszolgál
t;;;t~1::úról az en1lítct.t 260:)10 ·19:3-±. sz. bclügyn1iniszteri rendelet 
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í. §-a intézkedik. Ezek kizáróan a gyógyszerésznek szóln~U·:i· 
azért szószeril1t idézzük azok:at. 

7. §. (1). A gyógyszert úgy mennyiség. mint minőség 1;,

kintetében szigorúan az orvosi rendelvény szerint kell elk:é
sziteni. A rendelt gyógyszerek közül bármit is kihagyni, vagy 
azt - a1nennyiben ellenkező törvényes rendelkezés nincs -
mással helyettesíteni szigorúan tilos. Ha az orvos szóvédjegyzett 
szert rendelt, más szert, még ha az vele vegyileg is azonos 
összetételü, k:iadni ne1n szab12d. 

(2) Ha az orvos olyan szert rendel, melyik különböző tö
n1énységben készül, és a tö1né11ység fokát határozottan incg 
nem jelöli, mindenkor a kisebb töménységüt kell kiadni. (Pl. 
Rp. Liquor. hydrogenili hyperoxyclati grta. 30.0, ebben az eset
ben ---· 1nivel a gyóg,\·szertárban egy 3 ~;1~ -os és egy 30 7; -os 
oldat van a 3 :;; -:::at kell kiadni.). 1-Ia pedig pontos n1egjelölé.s 
nélkül olyan gyógyszert rendel, an1ely úgy· tisztított, n1int tis::
títntlan állapotban használatos, inindig tisztított 1niné~ségüt kell 
kü1dni. (Pl. Rp. Natrii carbonici cryst. grta 50.0~ ilye11kor a 
tiszLítottat kell kiadni. Ilyen szerek inég a n1agnesiu1n st1lfu;:i
cun1. sapo kalinus, naftalin stb.), 

(3) i\ dextrinnc:l elkl:;:;zített. ~zúríi.ott kivonatokból n1indig 
a rendelt 1nennyiség kétszercsót kell venni. l\.ivételi egyedül 
az ,.extractun1 scillae" kl>pez, an1elyböl a rendelt n1e11nyi:~eg 

háron1szorosát kell venr1i. „A.. kétszeres, illetőleg háron1.szor:.J::.> 
n1ennyi:::éget kell kiadni akkor is. ha az orvos kifeje?etten ex~. 
e. dextrino-t ir ft;l. 

(-±) I-Ia az or\·os olyan gyóg,\·szert rendel. an1cl>· hivatal·:-i;.; 
és nen1 hivatalos ::::ó,ia alakjába.n fordul elő arnenn::ibc:n ::tz 

orvos ncn1 írná ki a gyóg::szer teljes nevé:i annak 1nindig a 
hivatalos sója adandó ki. (pld. ha az ur\·os csak codeinl ír fr~1. 
úg:,: n1inclíg a coch::inun1 hydruchlurit:un1ol kell kiadni.) 

(5) Bon1lfkony, vagy hatásukban c:::ükkenö gyóg:.-szerekböl 
(pld. infusun1ok. decoctun1ok stb.) a renclelvf~nyen felírt n1env
:n.v·iségnél tübbel. 1nég a fél ki.ÍL'je~ell !::ívúnsúgúra sen1 szab~•d 
eg:·sz0rre kiadni. 

(fi) Ol.\·an rendelvényl. an1el:·et nen1 a 6. §-ban foglalt 
rendelkezé.c;'· szerint úllítoti.ak ki. élet.\·cszól:·e;:;. valan1int n1[:s 

"'J Lósd U·L old;:il. 
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:.:ürgős eset, ne111különben lén:·egtelen alaki hibák:· kivételével 
-- a gyógyszerész11ek elk:észíteni (illetőleg isn1ételten elkés:.í
teni) és kiszolgáltatni nem szabad. A gyógyszerész ilyen es.,
tekben köteles az orvost, vagy ha ennek akadálya volna, a 
gyógyszer rendelőjét a kiadás megtagadásának okáról felvilágo
sítani, illetőleg a vényt visszatartani, a kiszolgáltatás megtag1-
dásának: i11dok:át az orvossal írásba11 közölni. 

(7) Ha az orvos olyan rendelvényt irna, amelyben egy vai;v 
kétkeresztes szer adagja a Gyógyszerkönyvben (vagy a Gyógy
szerárszabásban) n1eghatározott legnagyobb adagot meghalacl.ia 
és ez adag betüvel való n1eg,ielölését, vagy kézjegyével vag}· 
aláírúsélval való n1egerősítését az orvos eln1ulasztaná, úg)-
ha a gyógyszerész az orvost erről értesíteni nen1 tudja, - -- sür
gös es!.::tben„ vagy E:let veszély idejé11 a gyógyszerész a keresz
tes szer legnagyobb adagjának figyelen1be vételével kész1t::;e 
el a g:·ógyszert. l.s ezt <J. vén,yen n1egjelölve adja ki és erről 9-

rendelö or1/o:-;t utólag ért:esitse. 

(U) .-\ C~yógyszerk<'.:'inyvben. to\·úbbú az egyc:sitett G:·r'óg./
szcrúrsz·1bú:.;ban egy vagy kl1t k.1_,reszltl11 1n~g.íelölt gyógysze
rek. a bakteriologi<'li l';.; ::-:t::rnn1k(:szitn1l'n,\·ek, vógül az úgynr::
i;ezett: urganntht:rapiús 1,hurJn(ln) készitn·1ényt:k c.-;::i.k lvLtg,\·a:·
orszúgon g::nkorlatra jogos1lnU 01„,:0;; vag;.: úllatorvo:; rcnd~l

\·ényt:re ;Jdhaté! ki. f\.. cr:·<'.Jg_\·szerkön,vvben és az egyesít·2tt 
C~yóg~\·szerúrszabúsb1.:n elö nen1 forduló újabb vagy ritkább 
g:'óg,„::-;zerel·:: n1indaddig, arníg az l'n1litet:tek valan1elyikCbe ke
r(::-:zttel \·0::g·:· :::n(:•lkül. fel J'li::n1 \'l'1vl1c·k. egy k:.'re:;ztc: . ..: sze:rnc:k 

tekinh„nd(ik ( . ...; t:::ak .-;zabúly:.;zt't'Ü or\-(:.:-;i \·l:tt_\· ulaí)jún adh:.1tók ;::i .. 
(~)) :\ (H) bekezck.-sbl:n nern lTnli1.'.:\ 1 eg_v0~b g:vóg:'~zerek a 

gy(1g..,.·szL'r·túrb~tn ::;zabad(1n ~1rusith<:ttók. 

1 .lO) li,t:'ndl:·l\·l·11,"·n1~:snL:iok 1copia) alapjún kercszitcl rncg
:ivllilt .:-;zert L.1rL,\l1r1azr) µ.-.:ö,~·>·szvrt kiadni nern szab~1c1. 

( 11) lZ0t kt.:·r\:s:d tel n1ctdelölt ::;:.-,ert tartaln1azó gyógys;:c•r 
olyctn hc,lyis;~·.i.;·bL·!'L <1hnl gyügysz(::rtúr -.,·;.~n. csak r:>. rQnclelés n~1p

ján v<::g>· H \.:()\·eU-:ez(j napon: qly helyl::l:gbt..:n lakók részére pr:

dig ahol gyóg·y.sL:::..:r~-Ú!' nincsen. c:ciak a rendelés napjún vag~y· 

l,:;:özvetlcnül rúkövetk.ezö háron1 napon belül aclhat.ó ki. I(ét kr-~

reszttel n1c:g,ielölt- ;.;zert tartaln1azó gyógyszert a kf1bít1)sz·;

rek kivételé,vel újabb nr'.'osi alúirús n01kül csak abh,1·1 r1.z 
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·esetben szabad ismételten kiadni, ha a két kereszttel jelölt 
szernek az egész gyógyszerben foglalt mennyisége nem habdja 
meg a szernek a megállapitott egyszeri legnagyobb adagját. f!a 
.azonban a rendelt mennyiség a legnagyobb adagot meghaladja, 
ak:kor a g;lógyszer csak: abban az esetben készíthető el ismétel
ten, ha a rendelő orvos az is1nétlést „repeteturn vagy „reitere
tur" szókkal elrendeli és a rendelvényt újabb kelettel és újabb 
11évaláírással ellátja. 

(12) Olyan két kereszttel megjelölt szert tartalmazó vényt, 
an1elyen felírt szer állandó használata nélkülözhetetlen és e;t 
Ei körüln1ényL a 11atósági tisztiorvos a vényen igazolja 1 újabb 
orvosi aláírás és kelet nélkül is n1eg lehet isn1ételni a hatósági 
orvo::; által n1egjelölt időpontig, de legfeljebb eg~c·naptári évig. 

(l:J) l{ét kereszttel n1egjelölL belsőleg szedendő gyógyszert 
._poralakba11 osztatlanul kiadni ne1n szabad. An1enn;,riben a két 
kr.:r· .·del n1egjelölt vagy egyéb eröshatású szer külső haszn:i
lt:1tra :;zol73.L úgy él rendelt szer tartál:yát n1indenkor el ke1l 
latnI „n1éreg'~ és halálfejes jelzéssel. „A,_ szabályszerüen ren
-delt .sublin1at hengerk:ét csak: úgy szabad kiadni 1 11ogy n1inclen 
egyes hcngerke nln&reg" és ,)1al8.lfej'' jelzésű fekete papiro:.iba 
legyen burkolva. A 11engerkét csak "n1éreg1

' jelzéssel ell<itott 
gondosan lepecsételt üvegben (üvegcsőben) szabad kiach1i. 

(14) Állatorvoslás, fertőtlenités, tudományos, mezőgazda
sági vagy ipari használatra rendelt k:ét keresztes vagy 11asonló 
hatású n1éregszerekből előállított készít1né11yek és oldatol\: a 
lennálló rendelkezéseknek n1egfelelő~n n1indenkor csak ntné
reg·· jelzéssel és halálfejjel ellátva és lepecsételve (viasz vagy 
zúrópecséttel) adhatók l.::i. 

(15) 1\ hatósági n1éregengedélyek, tudon1ányos vagy tar.
intézeti n1éregrendelések, a külsőleg rendelt gyógyszerek kö
zül a cylindri 11ydrargyri bicl1lorati corrosivi, -- cyanati és -
oxycianati, valan1int a legnagyobb egyes vagy i1api adagot 
túlhaladó és belső használatra rendelt két keresztes szerről lü
állitott orvosi rendelvényeket, továbbá az előző beke7désben f2l
sorolt szerek hatósági engedélyeit1 illetőleg orvosi rendelvé·~ 

nyeit vissza kell tartani és az e célra szolgáló n1éregkö11yvbe 
be kell vezetni. (Újabb2n a inéregkönyvbe kell vezetni és visz-
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szatartani azokat a rendelvényeket, an1ely·ek Al;;:tedront, Dolan
tint, Dopidri11t) Pervitint, Stirnulotont tartal1naznak) .. A vi3z

szatartott orvosi rendelvényekről a vevő l;;:ívánságára árszá1ní
tással és a gyógyszertár bélyegzőjével ellátott másolatot kell 
"kiadni1 a1nelyre a 111násolat" szót feltfi11ően rá l\:ell vezet11i. 

(16) Tilos bármiféle rendelvényt kiszolgáltatni, ha az o:-
vos azt „ne repetetur" jelzéssel látja eL 

(17) Egy és két kereszttel jelölt szert tartalmazó orvosi 
rendelvényt gyógyszerészgyakornok csak okleveles gyógysze
rész felügyelete mellett készithet és adhat ki. 

(18) Belsőleg használandó gyógyszeres folyadékhoz hen
geres palack és fehér alapon fekete vagy kék nyomású cin1l.;;:e; 
a külsölcg használt vagy befecskendezéshez használt folya
dékhoz, szen1cseppekl1ez, továbbá torol.;: és szájvizekhez inin
clenkor hatszögletü üveget és vörös alapon fekete vagy fehér 
nyon1ásl1 cin1két kell használni. A külsőleg használandó 1 to
vábbá sterilezett, tüzveszélyes, belsőleg ártaln1as vag:y n1éreg
ként ható, vagy felrázva használandó gyógyszere!.;;: é~: n1ás sze
rek kiadásakor ezek a körüln1ényel.;;: a rendes ciinke felett al
alkaln1azott külö11 jelzésekkel szen1beötlő n1ódon fel legyenek 
tü11tetve. 

(19) Sötétszinü (sárgásbarna) üvegben kell kiadni ininden 
olyan gyógyszert, a1nelynek eltartását a GJrógyszerkönyvi vagy 
iná.-; szakn1üvekben található utasítások fénytől óva rendelik 
el. Ha olyan szert rendel az orvos, a1nely a parafadugót ineg
támaclja (pL aqua chlorata), a gyógyszer csak paraffinozott pa
rafadugóval, vagy üvegclugóval ellátott üvegben adható ki. 

(20) Már egyszer használt dobozokat és parafaclugókat a 
gyógyszerésznek a közönségtől visszavenni ne1n szabad 1 csal.-: 
akkor, ha azokat ugyanazon beteg szán1ára használja fel a 
gyóg:vszerész. 

(21) Az oszlott vagy osztatlan porok betöltésére szolgáló 
papirostokba (capsulába) vagy zacskóba felnyitás céljából szái
jal befújni ne1n szabad. 

(22) Olyan osztott porokat, amelyek vizszivó vagy illó 
alkatrészeket, n1int can1phort) chloralhyclratot, theobro1ni11t1m
natriu1nsalicylicun1ot. inentholt 1 brón1 és jódsókat, illó és zsíros 



olajokat, extractun1 belladonnaet. extractun1 cannabis indi
cae-t, h:-,.-oscyan1i-t, - secalis cornuti-t tartaln1aznak:, va.::ry 
ha az orvos ezt k.ifejezetten előírja, n1indenkor csak paraffinnal 
átilatott papírosból vagy pergan1enből készült tokban (capsu
lában) szabad kiadni. 

(:2~) G;/ógyszerc:inkCt pontosan és jól olvashatóan az )r
vosi rendelvény előírásainak megfelelően kell kitölteni. i.Vli.1-
den cimkén fel kell tüntetni a kiadó gyógyszertár nevét és ot
n1ét, valan1int a gyógyszer elkészítőjének nevét és a készítés 
nap.iilt. 

(2~1) 1\ gyógyszerek árszabván}'Ozásánál követendő elj~J

rásra nézve n1indenkor az érvényben levő Gyógyszerárszab,ls 
uiasitúsúban foglalt rt.:nclelkez0sek az irányndók. 

(:25) 1.\. rendelvényen a g,)'·ógyszerésznek fel kell iünte::.·ti 
a gyóg:,'szer készítőjének neví'.:L a gyógyszertár bélytgzöjét. ~:1-~ 

áJ:téieleket részletezve, az ~irat k.iszán1ító gyógyszerész nevét, 
az elkészítés (isrnétlés) idejét, de n1indezt oly n1óclon. hog:· ,1 

feljcg,\·zésck a vény jó ol\·ashatósúgúi ne befolyásolják. 
('..3G) .-"\z orvosi vényeken a gyógyszerés?.nek az e §. (í) bc

kezd!'.·~;\>ben en1lített eset kiv~telével javítani. helyesbíteni. ~:j.

rölni nt:.·n1 ::-zabad . ..:\. Jeltétlenül. szükséges fcljegyzésckcl (n1i1:t 
pl. tota n1assa stb.) is úg:· kell feljegyezni. hogy az~~rt az 01·\·1_1s 
irúsa olvasható rnaracljon. 

(~7) „Sürgéís„ jelzéssel ellútott vényeket azonnul. n11ndl'!1 
n1ús rcnclcl\·én:\· előtt kell c•lkészitcni és 1.::h:dni. 

(:2f:) 1clh,:-; ulyan \·Lnyck elkészitl'::iL'. an1c:lynl:l·: rcndcll:·:i 
n1ócljúhól az or\·ossal .fennúlió litkos cgye~ségr 1..: lehel köv'~'L

kezt:ct.ni. an1ilye11 pl. „secunclu1n n1ean1 prac::;criptionen1·' ;::;tb 

(:2D) Ür\·osi renclt:.'l\'ény alapjún készült gyógyszert tilns 
ol:y-an papírosba burkolni, 0:.u11elyen valan1ely· gyógyszerkülön
]cgí;,-;...::,g \„.'..~~> :-ilf<:.; gyóg:-·;;~.:::::.:;ti célra alkaln1as szer van ajúnlva. 

l\Icgisn1crk0dtünk az orvosi rendclv(~ny n1ibenlété\'c•l. <l 

kiúllítú::; és kit5zolg~ll1.atús szabúl:·0:.tival. lússuk. 111ost ;nár hu
gyan .iúr el a gyógyszerészi 11a orvosi rendelvényt hoznak ;;1. 

g:,ógys:.::eriúrba. 

.:'\ gyóg):szer0sz út.veszi a Iéltlil az orvosi rendelvényt. [i

gyeln1escn clol\·assa, n1egbírúlja, hog:· szabúlyszerücn állítol.'-

](]() 

ta-e ki az orvos. }Ia a vény szabályszerüen kiállított, ak.k:or szá
n1ot ad a fél11ek, vagy nevét írja fel a vényre és inegmond~·1, 
11ogy a vény elkészítése me11nyi ideig tart. Ezután hozzáfog az 
elkészítéshez a következő sorrendben: 

1. I~iszilmítja a gyógyszer árát, 

2. be:n1ásolja a vén)'t a Gyója''' könyvbe rövidítve és a re-
ceptre rávezeti a Gyója könyv folyószán1át; 

:3. kiállítja a cin1két; 
-l:. elkészíti a gyógyszert; 

:J. n1ég egyszer átnézi az orvosi rendelvényt, hogy ne1n Ít".

le.itt'tt-e el vala1nit; 

í:i. J)ecson1agolja a g,\·óg:'sze~·t és kiadja. 
Ezt a sorrf-ndet ~1zért célszerü betartani, hogy a gyógysze

rész ::: tévedést kizárja. l\1Iert, n1int tnár egyszer en1lítettük, 
n1indcn en1ber tévedhet: a g>.rógyszerész is en1ber, tehát ::t 

gyóg,\·szerész is tévedhet. De a gyógyszerésznek ne1n szabad 
tévednie. Ezért szüksóges. hng,Y n1agi1t többször ellenőrízze. 

Eg>-·szerrt.' n1indig csak eg:' orvosi rendel-vényt készítsünk 
cl (,~ c~;ak annak bef:::jezése után fogjunk a rnásik lendelvénv 
clkr~:-;ziü~~sé:hez. IVIinclcn alkotórész n1en11,viségét (n1ég a destil
Júlt vizet i::;) pontosan n16rjük le. 

I-Ia az orvos ol::an kis n1en1i:\:·iséget ír fel valan1ely szer
böl. an1el>· n1enn>-'iséget a rendelkezésünkre álló inérlegeken 
le1n('rni nern tudunk. akkur az illetfi szerből nag:·obb, n1úr l2-
n1~rht:U_i n1enn>-'iséget n11~rünk le és ha olclatról van szó, azt fel-
1_;ldjuk a fc:lirl oldószer egy bizonyos n1ennyiségéber- és ebböl 
veszünk a rendelvényen felírt gyógyszernek 111egfelelö ineny
n::iségt·t. Pl az nrvns felír egy vizes oldatba 2 n1illigra1n1n 2,t

ropinun1 sulfuricun1ol. Len1érünk 2 centigran1n1 atropi11un1 
sulfuricurnot. feloldjuk 10 gr. destillált vízben és ebből az ol
datból n1érünk a g:vóg.vszerbe 1 gran11not. Ha az 01-vos csep
peket rendel valan1ely gyógyszerből, a cseppe11tést olya11 csep
pentőből \·égezzük, an1elyből szobahő1nérsékleten öt centi
gran1n1 súl,\·ú destillált vízcseppeket lehet cseppenteni (11ormal 

· l Gyógy::;:.-;erC.szck Or::;zúgo~ jóléti .'\lapja. Újabban azoknak a gyógy

:;;:ert{1raknnk. an1ei;>ek a Gyója illetéket útalúny alapjún fizetik, ncn1 kell 
a YényeJ.:ct a köny\·bc~ be\·cztcni. 
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cseppcntö). A csepp súlya a hőmérséldettől. a cseppentöfelül~t 
nagysúgától és az anyag viscositásától függ. A norma]cseppentő 
ccepentőfelületének átmérője 3 milliméter. 

3. GYóGYSZERÁRSZABÁS. 

A gyógyszerész a gyógyszerek árát a mindenkor érvény
ben levő Gyógyszerárszabás szerint számíthatja ki. A Gyógy
szerárszabásl a közegészségügyi legfelsőbb hatóság, a belügy
minister rendeletileg adja ki. A belügyminister a gyógyszerészi 
éreclekképviselet felterjesztésére, vagy ha annak szükségét 
látja, felterjesztés bevárása nélkül felhívja az Országos Köz
egészségügyi Tanácsot a ·gyógy·szerárszabás elkészítésére. :\z 
Országos I\:.özegészségügyi Tanács gyógyszerészeti és fürdőügyi 
szaktanácsa k:ebelében n1üködö árszabáslzészitő albizottság el
végzi n1egszabott irán:velvek .szerint az árk:iszámitások:at. i\ 
gyógyszerészeti és fürdőügyi szaktanács letárg:yalja az albizott
s~ig előterjesztését és azt a belügyministerhez terjeszti fel. „~ 
belügyn1irüszter ezután 1 an1ennyiben elfogadja az Ors:.-ágos l(ö ~
egészségügyi Tanács előterjesztését, rendeletben adja k:i a 
Gyógyszerárszabást. Ez az u. n. 11ivatalos árszabás, ainelyben. 
az általános rendelkczések.en kívül a 11ivatalos gyógyszerelz 
áraL a 1nunkadíjak:, a gyógy·szerek befogadására szolgáló üve
gek) tégelyek, dobozok stb. árai foglaltatnak:. Ezenkívül va11 
n1ég az „Egyesített (vagy bővített) Árszabás", mely magában 
foglalja a l1ivatalos árszabás tételeiJ1 k:ívü.1 a nen1 hivatalos 
g,yógyszerek, kötözőszerek:, gyógyászati segédeszlzözölc stb. árait 
is. Az Egyesített (Bővített) Árszabást a belügyminister m0g
bizásából az Országos Gyógyszerész Egyesület úrsza básk:észítő 
bizottsága dolgozza lzi ug~yanolyan elvek szerint: inint amelyel\: 
alapján a hivatalos árszabás készül. 

A Gyógyszerárszabás n1axilnális árak.at állapit n1eg. !-Ta 
a gyógyszerész az árszabásba11 megadott áralznál n1agasabb 
árak:at szán1ít, büntetendő cselelzmé11yt lzövet el. 

Lássuk n1ost n1ár a hivatalos Gyógyszerárszabást részle

teiben. 
A Gyógyszerárszabás a belügy111i11isteri rendelet szá1náva1 

kezdődik. Ezután az „Általános Szabályok" következnek. A lé
nyegesebbe!z a következőlz: 
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Az egyes vénytétel ára 10 fillérnél kevesebb nem leheL 
Ha tört fillér jönne ki, úgy a fél fillérnél kisebt et el kell 
hagyni, a fél fillérnél nagyobb összeget 1 fillérbe kell számí
tani. 

Ha az orvos valamely egységes összetételú gyógyszerből, 
vagy gyógyszerkülönlegességből az eredeti gyári csomagolós
ban forgalomban levő mennyiségnél kevesebbet rendel (pl. ac!i
gan, tonogén stb.) annak árát nem szabad magasabban számi
tanL 1nint an1ennyi a rendelt n1ennyiséghez legk:özelebb eső 

ugyanannyi, vagy annál nagyobb n1enyiséget tartaln1azó ere
deti g;:ári cson1agolású készít1nény ára, pL ha az orvos egy 
gyógyszcrbe 12 gran11n adigant ír; az adigan ára 1 gr. = ~3 

fillér. akkor a 12 gr-ot nen1 12: :'23='.2.76 pengőbe szán1ítju\.:, 
hanen1 csak 2.30-ba. inert 15 gr. eredeti g~vári cson1agolá~:;ú 

r\digan ára 2. 30 P. 
i.\ közgyógyszerellátás, illetőleg az állan1kincstár (111. kir. 

rendőrség) vagy valamely közalap, az 1927. XXI. t e. ha tú
l~·a alá eső betegsegi biztosító intézetek, a Posta Betegségi Biz
tosító Intézet, az Állan1vasútak B. B. Intézete, a IZözforgaln1i 
lVIagánvasútak B. B. Intézete. a Postatakarékpénztár B. B. In
tézete~ a Dohányjövedék B. B. Intézete 1 a Bányapénztárhk és 
társpénztárak, a lVIagyar Hajózási B. B. Intézet, a lVIagúnalk::;1J
n1azottak B. B. I11tézete és a Gazdasági lVIunkáspénztár terhére 
kiszolgúltatott" gyógyszerek árszabásakor a legolcsóbb edépyzet 
~::; 25 ~; -al csökkentett n1unkadíjak szá1nítandók:. 

i\.z állatok részére rendelt g~yógyszerek árúból 20 ';; -i, s.z 
állatok részére kiszolgúliatolt sebészeti kötözőszerek: árúb61 
pedig 10 °,;-ot ke11 levonásba hoz11i. 

.A.z árszabásban ezután a kézi2ladásban kiadható gyógy
szerek árúnak, 1najd a gyógyszerl-;:ülönlegességek árának n1eg
állapításánál és a közkórházak (Or\'Osi rendelőintézetek:) részére 
szükséges g>·ógyszerek árszabúsánál követendő eljárásról szóló 
szabályok következnek. \leg:ves és büntető, zúró és életbeléptet;ő 
rendelkezések zárják le az Árszabás általános részét, 

.l\. gyógyszerárszabás 1. sz. n1elléklete tartaln1azza az egyes 
g>'ógyszerek árait valan1int az egy kereszttel 1 az üres k:ereszttel 
és két kereszttel 1negjelölt gyógyszerelz eg~yes és napi legn:.t-
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gyobb adagjait. Egyes gyógyszereknél kél[ele árat találmú, 
egy kisebb és egy nagyobb n1e111\yiség árát. p.._ nagyobb n1eny
nyiség ára az u. n. ultraár1 an1ely rendszerint az alapár 20 ~~;-al 
csökl<::entett ára. Az ultraárral rendelkező gyógyszerek: árá11al{ 
kiszámításakor arra kell ügyelni, hogy az ultramennyiségn-?l 
kisebb mennyiségü gyógyszer ára ne legyen magasabb, mint 
az ultraár. (pl. 90 gr. natrium hydrocarbonicum ára nem 
g· 2=18 fillér, hanem csak 16 fillér, mert az ultraár 100 gr.= 
16 fillér). 

A 2. sz. 111elléklet a sebészeti kötözőszerek, a 3. szán1ú a 
g:yógyszerek kiszolgáltatásához szük:séges edények árszabás~tt 

tar'~aln1azza. 

i\ -±. sz. n1ell2klet a vénykészitésnél előfcJrduló n1unkálatok 
ártételeit sorolja fel. Bó.rn1ely gyógy~;zer elk:észitéséért csak egy 
és pedig az illető gyógyszeralaknak n12gfelelő n1unkadij szá
n1ítható fel. 1-Ia tehát eg,y Grvosi rendelv0ny elkészítésésekcr 
több n1unkát kell vég2zni. cs:;k eg.v n:unk~1dí.i és pedig a leg
n1agasabb tétel szán1ítható. 

Gyógyszernek este 9 órútól reggel 7 óráig terjedö idő

ben orvosi rendeletre való kiszolgáltatásáért n1ég k::ülön a 
g,vóg~·szer árának 25 ~~;-a szán1itható fel. Ugyanezen idő alatt 
a g::óg~'szernek kézi eladásában történő k:iszolgáltatásáért kü
lö11 n1egá11apított pótdíj szá1nílh9tó fel 

Ha az orvos valan1ely g~yógyszerből egyszerre tübb adagot 
rendel. akkor a vényt nen1 a?: adagok árának sokszorozása s.:-..c
ri_nt, hanen1 a rendelt szerek és a többszörös adag n1unkadi
júnak úrtételei szerint kell árszabályoznL 

_1.\ jegyzetben a különleges és n1agyarúzatot igénylő esetr~k 
vannak felsorolva. 

HH 

XL 

A GYÖGYSZERESZKEPZES FEJLŐDÉSE 

MAGYARORSZÁGON. 

I-iosszú idő telt el, n1ig az orvosi foglalkozásból kivált 
gyógyszerészet a kézrnüvességből az érteln1i foglalkozások közé 
en1clkedett. E hosszú idő alatt a gyógyszerkészitést, n1int ipart 
üzték a g:vógyszerészek a XII. századtól kezdve a XVII. század 
vécYéiu. Eleinte n1a1· dnen1 sen1111i feltétel nen1 volt szükséges b b ,. 

a gyógyszerészi foglalkozás n1egkezdéséhez, legfeljebb bizonyos 
alkaliT1asság és hajlandóság. 1-Césőbb a pály~1ralépés feltétele :1 

keresztén\· vallás
1 

törvénves születés és a lahn nyelvben nénii 
jártasság. igazolása volt. . /\ púl:·áralépőnek négy évig k.cllt:t·t 

ina;:;kodnia (tiro) .. /\ négy év c1t.elt.l~ után eg~.- últala elkészített 
l'.Yógvszcrt kellCtt bt·n1utalnia a:-: elöljáróság előtt. Ez volt a 
~~agi-;teriuin, an1el:'nek alapján g:'óg;'szerészsegédd(~ avattáL.::. 
l7z .fel1·ngositotta öt arra. hocrv a cr\·ócr\.:szertúrban fizetéses 8.1-
,... ' ' b. b. b. 

kaln1azottként n1üködjl~k. l\hhoz. hog~- valaki gyógyszertárt 
linnállóan vezethessen, az volt szükséges. hogy a jelölt bizo11y,)s 
g~·akorlati idő eltöltése utún az orvosi rend egy és a gyógysz•;
részi rend két tagja előtt vizsgát teg::en. Ennek sikeres teljesi
tése után esküt kellett tennie. 

IZésőbb elrendelték, hog;: a gyógyszerész inasoknak a vá
rosi vag:v n1egyei föorvos elött vizsgát kell tenniök. ~A. n1agiste
riu1n tern1észetesen el1naradt. 

i'\ gyógyszcrés;:ek egyete1ni kiképzése nálunk 1771-b:::n 
indult n1eg. 1769-ben állították fel a nagyszon1bati egyeten1c~n 
az orvosi facultást. 1\ gyógyszerészeket arra kötelezték, 11ogy 
az orvosi karon vegytant, növénytant és gyógyszerisn1eret-:::t 
(n1ateria 1nedica) h;Úgassanak és azokból vizsgát tegyenek:. '"\z 
első gy·ógyszerészi tanfolyan1 háron1 hónapig tartott. I<ésőbb, 
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n1ik.:or a nagyszon1bati egyeten1et Budára1 n1ajd Pestre hely·ez
ték, egy évig tartott a gyógysze1·észi tanfolyam. A tanfolyam 
végén a hallgatóknak vegytanból, növé'.1ytanból és gyógyszer
ismeretböl az orvoskari clékfln, a tantárgyak.at előadó profesz
szorok és két gyógyszerészből álló vizsgálóbizottság előtt kel
lett vizsgázniok. 

Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyam kötelező elvégzése 
arra indította a gyógyszertártulajdonosokat, hogy gyakornokul 
magasabb középfokú képesítésű ifjakat vegyenek fel. Altaláb;o:o 
nég;y gyin11aziun1i osztály elvégzését kívánták. Ez a l\:ívánsé1g 
csak 1039-ben teljesedett, amikor elrendelték, hogy a gyógy
szerészi pályára lépés feltétele legalább négy algymnaziumi 
osztály elvégzése lehet. Az 1B48-ban alkult önálló felelős ma
gyar n1inisteri1in1 új gyógyszerészképzési tervezetet k:észített. 
Ez azonban a zavaros időkben, a függetlenségi harcol<: alatt 11em 
valósulhatott meg. 

Egy 1853-ban kelt osztrák rendelet szerint gyógyszerész
gyakornoknak azt lel1etett feivenni isn1ét. al\:i a 1-1. életév0:t 
betöltötte. egészséges és n~gy osztályos algymnaziu111ot siker
rel elvégezte. }\ g:val\:ornoki idő 3 évig tartott. Ennek eltöltése 
után a g:.~akornoknak a váro::;i vagy n1eg,yei főorvos és egy 
szon1szédos g:vógyszertár tulajdonosa előtt vizsgát kell,;:1't 
tennie. 

1 fl5D-ben kelt osztrúk rendelet érteln1ében a r.rvakor11oknak 
b„ 

Ct g>"akornuki vizsga sikeres kiállása után valan1el'. belföldi 
.S.\·0gy:~z~rt{:rban kéL (:vtg gyakorlatot kell2tt folvtat;1ia. l'l. l\:et 
évi gyakfJrlati idő ut~u1 az egyeten1i gyógyszerés~i tanfolvamon 
két évet kellett ha11gatnia és az előírt \·izsgól\:at és szig~rl1to
l·:at. letennie. 

/\. kiegyezés után alakult n1agyar felelös n1inisteriu1n val
lás- és közoktatásügyi n1ü1istere az osztrák rendeletek:et to
vább is érvényben tartotta. P:i.. l1etvenes évek végén már 11ein 
csak Budapesten1 ha11em az 1872-ben alapított l\:olozsvári Fe
renc József tudo1nányegyeten1en is folyt gyógyszerészl\:épzés.* 

,,.} 1D21 óta St:cgEden lét.csitctt I-Iorthy IVIiklós tudon1únyegyeten1en 
is folyik gyógyszerészképzés. 

JO(j 

1883-ban a vallás és közoktatásügyi n1i11iszter elrendelte, 
hogy a gyógyszerészek részére a fizikából és kémiából külön 
előadásokat tartsanak, mert a gyógyszerészhallgatók előkép
zettsége kisebb, mint a többi egyetemi hallgatóké. 

1887-ben a gyógyszerészi pályáralépés előieltételéül,hat 
gymnaziumi osztály\ állapítottak meg. Ugyanaz évben két 
egyetemi tanárból és két gyakorló gyógyszertártuiajdonosbol 
álló gyóg~/szerészg;yakornoki vizsgálóbizottságot i1evezett k:i a 
vallás- és közoktatásügyi minister úgy Budapesten, mint Ko
lozsvárt. Ezzel a gyóg.yszerészgyakornok.i vizsga követehnényei 
n1egnövekedvén1 szükségessé vált egy vizsgára előkészítő tan
folya1n létesítése. /.\. i\Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egylet 1888-
ban létesítette a gyógyszerészgyakornoki vizsgára elők:észítő 
ta11folyan1ot. ... '1.. ianfolyan1011 eleinte csak az eln1életi tárgyal~at 
adták elő. IZésőbb a gyakorlati gyógyszerészet is bekapcsoló
dott rendszeres laboratoriun1i gyakorlatokkal. IZülönösen akk0r 
vált intenzívvé a tanítás, an1ikor a Taniol:;.'aln saját helyiségeibe 
költözött az i\ggteleki-utca 8. szán1 alá. Ezekből a tanfolya
n1okból fejlődött a G~\·ógyszerészgy<..:.kcrnoki Iskola, an1ely rnin
den évben 3 11ónapon l\:eresztül készítette elő és kl-pezle a 
gyógyszerészg~'ako1·nokckat. r\ Gyógyszerészgyakornokl lskola 
a n1aga idejében k.iváló szerepet töltött be, hiányt pótoltr inert 
a g:yógyszerészgyakornokokat ne1ncsak a gyakornok~ vizsgára 
készítette elör hanen1 igyekezett a gyakornok.i idő és az egye
ten1i tanulmán~'Ok gyógyszerészi szakszen1po11tból tapaszt:i.lt 
hiányosságait is pótolni. Előadói k:c:.ra n1indenkor a legkivúlóbb 
szaken1berek közül került. Csak néhány· nevet e1nlítünk fel: 
.Jakabházy Z~ign1ond. G;yőry István1 "vVeszelszk~v Gyula, Strö
cl\:er ... '1..lajos, Schilberszky I<Cárolyr 1\t.zél Elen1ér, 1\1Iozso11yi 
Sándor, Augustin Béla, Schulek Elemér, Dávid Lajos stb 

1892-ben a vallás- és közoktatásügyi n1iniszter újból sz ,1-

bályozta a gyógyszerészgyakornok.i és egyetemi k.iképzést. J.\ 

rendelet lé11yege aL., l1ogy a gyakornok.i idő azol\: szán1ára, al~ik 
érettségivel jöttek a pályára két év, iníg a hat gy1nnazittn1osol<::
nak továbbra is három év; a gyakornoki vizsgát sikerrel letev~li:: 
magyarországi gyógyszertárakban u. r1. nen1 oldeveles gyógy~ 
szerész alkalmazotti minőségben alkalmazhatók. Az egyetemi 
tanulmányidő két év (négy félév). Az elővizsgákat és szigor-
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latokat sikerrel kiállók okevelet kaptak es esküt !ettek. A 
gyógyszerészi oklevél a gyógyszertár önálló vezetésére csak 
akkor volt érvényes1 ha a gyógyszerész két évig inükCdött iga
zoltan gyógyszertárban. A két évi gyakorlati időt az egyeterni 
tanfolyam előtt vagy után lehetett eltölteni. Gyógyszerészdok
tor az lehetett, aki érettségivel lépett a pályára és tanulmányJi 
sikeres elvégzése után két félévig foglalkozott Iabcratoriu1rii 
n1unkával az egyeten1i vegyta11í, gyógyszertani, vag~v a kö:r.
egészségtani intézetekbe11 és ez idő alatt saját vizsgá!ctai alap
ján doktori értekezést írt. 

18H5. évtől nök is léphettek a g:'/ógyszerészi pályára. 
~A..z 1012-ben lziadott vallás- és közoktatásügyi n1irüsteri 

rendelet a g~·ógyszerészi pályáralépés feltételéül az érettsf.gi 
b_i t:on,y·ítványt írta elő. A kiképzés két évi gy·akorEoki idővel 
ke::dődött. ;\ kiválogatást. eleinte a gyakornokot tartó gyógy
szertitrtulajdonosok. illeve a gyógyszerárak felelős vezetöi, 
n1ajd később a lVIagyarorszúgi Gyóg:vszerész Egyesület (jelen
leg Or~zclgos G>·óg:"-'Szerész Egyesület) Nun1erus Clausus Bizott
saga, n1ég később a vallás- és közoktatásügyi n1inister kinevezte 
Gyóg,vszeré:szg_vakornokokat kijelölő Bizottság \•égezte. A gy'1-
kornoki idö eltöltése után gyakornoki vizsgát tett a gyakornok 
és gyógyszerészjelölt lett. Ezután négy féléves egyete1ni tan
Iolyan1 következett az első és n1ásodik félév végén e:!ővizsgák
kal, a neg.veclik féb~v végén szigorlatokkal. J\z oklevél elnyeré;;-2 
utún esküt: t0tt a gyóg::szc~rész. n1ajd ;j évi (1943. óta 2 évi) 
g,vakorlati ldö kövc•tkezetL .:-\ gyakorlati idöből két évet a gya
kornoki Yizsga letétele után is el lehetett tölteni, eg;,r évet ok
\·etlenül az oklevél n1eg:::zer?.ése utún kell abszolválni. „~ ht1-
rom évi igazolt gyakorlati idö elteltével az okleveles gyógysz ~
rész a Tudon1~Ul,\:·eg,\·eten1 orvosi karán feljogosító vizsgára .ie
lentkezhetett. A feljogmító (approbatios) vizsga gyakorbti és 
c:linéleti. részböl úll. Censorai: a gyóg,\·szerészet egyete1ni -taná
ra és egy helybeli gyakorló gyóg,vszertártulajdonos. 

i\. g_vógyszerészdoktori fokozat eln:verése n1ég további 
nég.\' félévi eg,\'eleini tanul n1ónyhoz, ön3.lló vizsgálatokon alapuló 
doktori értekezéshez és szóbeli szigorlathoz van kötve. A gyóg~,~. 
szerészdoktori szigorlatot egy fö és két 1nelléktárgyból kel1 1,:
tenni. 
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Ez a kikepz~~ n1ór lényeges javulást n1utatott az elözöv21 
sze1nben. Lényege a r0gi gyuko1lati k:épzés lehető fe1u1tartása 
aránylag l\:evés eln1élt.:ti tanuln1ánnyal. De azért lehet?ség·=~ 

n:_yujtott azoknak, akik n1agukat tovább óhajtották kepeza1 
arra, hogy teljes értékü dok'.:ori fokozatot érjenek~ el. 

Idővel azonban jele11tl\:ez11i 1.;:ezcU.ek eru1ek a k:il.;:épzésnek: 
a hátrányai az életben. A gyógyszerész oklevelet nyert ugy~n. 
de e1111ek a diplo1nának nen1 volt az az értéke 1 rnint a többi 
(jogász, bölcsész, n1érnöki, orvosi) cgyeten1i oklevelek~1ek., ~n1e
lvel.;:et nvolc féléves tanuln18.ny (absolutoriun1) alapjan all1tol
t:tk ki. 1\ gyóg>·szerész az úllan1i hiVétL:Üokban, a katonaságr:iál 
stb. háttérbe szorult. 

~'\z .i~l-±0-ben életbelt:pelt J.:2.~JOO sz. \·allús- és k.özoktalá:-;-

l·1·,.,.,· ,,1 ,·,1; --?i„1·; 1·„r1ci,_,J,"1 ·.\11ocii\·"l .„, l\..rJ1·111Ún\·zó Úr .szenti..:.-:;ite~·.t, ~ , l __ ,::,,__.,..,._, -'-• '-'--1..o~J "•- - -,. '- e -- .., 

lé~~Yeg(;:sen n1eg\·~tltozLatia a g:,·óg:;'sLerészk~1pzést. 
. . . . l . 

..:\. gyóg,yszL:r0szi p~dyúra lt:p~s fcltélele az erettseg1 J1zu-
l ... ,·.1.:111\· ,.-'.,"/ c·I:.,;,·,· c·1·',·.,,,., c·lü·1,·Le::; Jcl\·étcJi enr.:·eclélY :::1.lapjél.11 a? J',_\,i.; ·-··~-·-- ~- ··~'- - '-'' 

e~Y\eten~re iratkozik bL· a púlyúral~p(í. l~ét féléven út \ern1észc1-
"· 1 .. l 1 iudun1únYi alapi~:n1'-.:i·z:tck::.:t hallgat ~s a;::ukból köt.e ezo \O.-

lok\·iun1r:kat. és \'iz:sgúka1 tc::;z . .:\ inúsoclik év a g;:akornoki id1~1 , 
<:tnH.:1,\·ct \·alan1l:l,\' n~:ilvúnos gyúgyszerlúrban kell eltült.,_::n~ 

(.LiJ-l.>.l. ót21 az egyc:tcrr1i s::::ünetckb:...~n i:s L-ltülihetö ~~ gyakurnoJ.:1 
,. . 1 „ . - '.. ' '-·. '""-"" 1:,-„„h,tlln·-iió ecr'''·'-idöl. i--\ harn1aotk cv.)en lu1ytalja a g::og)·St.1_1c::> .•.• i.: ::."· :::i" .... 

' „ . . . . l j - - ' -, ' '; 1-·i i ~>...: t•-·1·.-t en1i t:1nulrnún~·ait a bolcseszc:tL lJ..ctvc n 1ndtLl11dt..i_\~ - e.__ „_ 

rn0~zcllLElnn1ún::i k:tl''..1n. ~l k L-:.: \itóclik {·vben pedig ó'.Z or
>:ustud()inúnyi kar(ln. :-\ g,':(\gy:-;z;.;:ré:-;:-:h;._JJgatók fel\·(tz:li i;~ 

t.anuln1únyi üg::t..'Íl a gyógy::;-,;t·rC·szh:.::llg<-ttókat ukt::.1tó eg,-.·:~tcn11 

tanúr()kból f_- . ..; 1yu_gbizntt clöadókból aiakult .. :\llanciú 1-::.arl,:0:~1 

l3izultsúg" inté:::i. 

_;\z r.:::g·\·ett·lni lanuln1únyok t:lvégzése és a kötclező kcl
lokviun10!~' (;·,-; ;-:;~ígorlc:tok :síkere:::: 10t('lele utún gyógyszerés::.:.i 
Pklevl'ler kap <~·s e.':iküt ti.::sz <:t gyógy:-:zc,r0sz. Ezutúu n1ég eg:·< 
é\·i g;yakurlali ic!ö következik. Ennek igazolt eltöltése ulú 11 

o· .. ·(1u,·:.,;7ertár ünálló '.·ezctCsérc jogosult a g~\·óg:'szerész. ITi~l-a,: :::..···. , 

jes jogú gyógyszerész). 

..:\ g':Úg\·s-zerl:sz clukturi lokuzat L•lérése ünúlló n1u11kún ala
puló ch;i-::t(;"i_:i 0rt.ekc•z0shcz és g,vógy~zt'részdoktori .szig(Jrl:1thc:1: 
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van kötve. A doktori szigorlatot egy fő és két melléktárgyból 
kell letenni. 

Ez a kiképzés már teljes értékű egyetemi végzettség és 
oklevél birtokához juttatja a gyógyszerészt. Megvagyunk győ
ződve arról, hogy ezzel a gyógyszerész helyzete és megbecsü
lése minden vonalon a többi diplomás pályákkal egyenran,~ú 
lesz. 

XII. 

FÜGG ELÉ!\:. 

Az orvosi rendelvényekeu elöforcluló rövidítések 111agyarázata. 

aa = ana = egyenlő inennyiségben. 
ad., adcl. 1 = adde, adde'Ltu·, adde11tur = adj !1ozzá 
.aa. ad = ezt a röviditést akkor 11asznf:'Üja az orvos, ha két vag·'f 

több gyógyszerből egyenlő inennyiséget óhc:.jt vétetni 
egy bizonyos összn1enn.'/iség keretén belül. P. Rp. 
An\yli, zinci oxydati 1 talcis veneti aa ad grta fJO.O; itt 
tehát az alkotórészekből eg:venkinl 30 gran1n1ot k:ell 
ven11i. 

ad. lib. = ad libitum = tetszés szerint. 
ad perI. sat. = ad perfeclan1 saturatic:nen1 = a befejezett t;::-

litésig. 
ad perf. sol. = ad periectan1 solutiunen1 = a tökéletes olclúsig. 
ad rat. = ad ratio11e1n = számlára. 
ad rat. n1. = ad rationen n1ean1 = szán1lán1ra. 
ad us. propr. =~ ad usun1 propritu11 == saját használatra. 
ad us. ext. = ad usun1 externun1 = külső használatra. 
ad us. int. = ad usurn internu1n = belső használatra. 
aequ. = aequalis = egyenlő. 

an\vl. = an1ylun1 = ken1ényítő (görög eredetü szó, a = all.:1 
privatun1 (fosztó képző) és n1ülé = n1alo1n, teh;tt 
rnalo1n nélkül készült anyag .• „\ ke1nényitő ugyani~; 

iszapolás útján készül a búzából vagy n1ás ken1ényílö 
tart.aln1ú növé11yrészekből ellentétben a liszttel: a bú
zát stb. a n1alon1 őrli 111eg lisztté). 

;:nnp. = an1pulla = steril oldatok befogadására szolgáló kis 
üvegecske. 

aqu -,-..= aqua = víz . 
. aqu dest. = aqua clestillala - lepárolt v1z. 
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aqu con1. = aqua con1n1urlis = tcrn1észetes (közönséges) ví~. 

aqtl cal. = aqua calida :·= n1eleg víz . 
aqu ebul. =' aqua ebulliens = forró víz. 
aqua .ferv. = aqua fervida = forró víz. 
aqua Iont. = aqua fontis = forrás víz. 
ax. = axungia = zsír1 zsiradék. Tulajdonk.épen helytelen sz:í, 

a rón1aiak kocsikenőcsöt értettel( alatta (axim unguo). 

Bac. bacil. = bacillus. bacilli - pálcika 1 pálcikák. 
Bacc. = bacca = bog:\·ó. 
Bals. = balsan1un1 =balzsa1n 
But. = butyru1n = vaj. 
Bol. =:: bulus ::= falat (állatok szúrnára ké;:;zült nagy pilula). 
Bol. = bolus = ag;,'ag (bolus alba ="" fehér agyag~ porcellánföld) 

C. = CLU11, = -vaL -vel. 
Calc. = calciun1. 
cc. = centin1etrun1 cubicun1 = köbcentin1éter. 
e. e .. conc. cont. = concissus. coniusus =--~-= v.úgoti~ összezút:olt.. 
caps. = capsula = tok (Lulajdonképen tokocsl·-::a). 
caps. an1yl. = capsula cun>·lacea = ostya tok. 
caps. gcl. := capsula gclatinea = gelatina tok. 
caps. clur. = capsula durata = ken1ényiteti tok (pl. Iorrnlcl•.'

h)"cldel). 
caps. cer. :..:.:_ cap:sula cerata = \·ias'.r:papirostnk. 
caps. ker. -=" capsula kl:ratin(cu = 

caps. operc. _...::.: cap.-;uht uperculaL:t 
k\::ratinnal bevont tuk. 

ures gelatina t<.il.::. 

cg. cgr. = ccniigran1111a = ceniigran1n1. 
chart. cer. _:____:___: charta cerata = viaszpapiros. 

chart. expl. charta e:xploratori'-t ..::::.. kén1löpapiros. 
chart. expl. cuerul. = ch~1rta e:xploral.oria cocrulea =~ kék lak

n1uszpap1rus. 
chart:. exp. Jut.= charta e:xploratoria lutea = curcurn~< papíro.s. 

churL expl. rubr. = charta explora Luria rubra = vörös lak
n1u.'-11:papíros. 

Cist. = cista = doboz. 
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Cito = rögtön, tüstént. Ha az orvos ezt irja a receptre, azt ·;•i.-

ron kívül azonnal el kell késziteni. 
clarif. = clarificatur = derítessék = derítsd. 
cm. = centimeter. 
cochl. = cochlear = kanál. 
col., colat. = colatura = szüredék. 
cp., cmp. = compositus = összetett. 
Compr. = comprimatum, comprimata = tabletta, tabletták. 
conc., cc. = concentratus = tömény (helyesebben töményítetth 
conqu. = conqua:ssetur = rázassék: össze = rázd össze. 
cont. = contunde = zúzd össze. 
coqu. = coque = főzd (coquo, -ere, coxi, coctum =főzni). 
cort. = cortex = kéreg. 
cr., cryst. = crystallisatus = kristályos. 
cribr. = cribra = szitáld meg. 

D. = detur = adassék = adj. 
dent. = dentur = adassanak. 
Dec. = decoctum = főzet. 

dec. inf. = decoctoinfusum = füzetes forrázat. 
dep. = depuratus = tisztitott. 
det. dupl. = detur dupliciter = adassék kétszeresen. 
dig. = digere = pállítsd. 
digestio = pállítás. 
di!. = dilutus = higított. 
Dil. = dilutio = higítás. 

dim. = climicle, climidetur = felezd. 
c1ms. = dimidius = fél. 
clisp. = dispensa, dispensetur = add ki (dispenso = ldmérek, 

kiosztok). 
div. divide. dividetur = oszd el. 

cliv. in dos aequ. = divide in doses aequales = oszd egyenlő 
adagokra. 

div. in part. aequ. = divide in partes aequales = oszd egyenlő 
részekre. 

D. S. = detm signetur = add, jelezd. 
D. t. cl. = dentur tales doses = adj hasonló adagokat. 
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Elect. = electuarium = liktarium = nyelet. 
Elix. = elixirium. 
Empl. = emplastrum = tapasz. 
Emuls. emulsio (helyesebben emulsum) = fejet. 
Exact. = exacte, exactissime pontosan

1 
szabatosari. 

exp. = expediatur = szereltessék fel szereld fel. 
exp. simpl. = expeditio simplex = egyszerű szerelés. 
extemp. = extempore (extemporaliter) = rögtönözve (frissen 

készített). 
ext. = extende = terítsd ki. 
ext. sup. !int. = extende super linteum vászonra kend fel. 

f. = fiat = legyen. 
1'. !. a. = fiat lege artis = legyen mi.iszabály szerint 
.f. s. a. = Iiat secundun1 arten1 = legyen n1űszabá1y szerint. 
f. sol. ster. = fiat solutio sterilis = legyen steril oldat. 
fict. = fictile = tégely. 
filtr. = filtra, filtretur = szürd meg. 
Fl.. flor. = flos, flores = virág, \'irágok. 
Fol. = folium = levél. 
Fruct. = fructus = ter1nés. 

Glob. = globuli = golyócskák. 
Glob. aur. = globu!i aurium = fülgolyócskák. 
Glob. vag. = globuli vaginales = hüvelygolyócskák. 
gross. = grossus = durva. 
grosse = d11rván. 
gtt. = guttam = cseppet. 
gtts. = cseppeket. 

H., h. = hora = óra. 
Bb„ herb. = herba = fü, növény (a növény földfelettí része). 
I-fost. = hostía = ostya. 

Inf. = infusum = forrázat. 
inf. = infunde = öntsd le, forrázd le. 
Inj. = injectio = befecskendezés (Ezt a kifejezést sokszor a 

steril oldattal megtöltött ampullára használják). 
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1. a. = lege artís = n1űszabály szerint. 
lag. = lagena = palack, üveg. 
len. cal. = leni calore = enyhe melegen. 

Lign. = lignum = farész. (Lignum. tulajdonképen száraz fa). 
Linim. = linimentum = kenet. 

Linct. = linctus = nyalat (Szirupból és gummi arabicum ol-
datból álló sürű folyadék). 

!int. = linteum = vászon 
Liqu. = liquor = folyadék, nedv. 
Liqu„ liquid = liquidus = folyékony. 

IvL = n1isce = n1isceatur = keverd . 
. Mass = 1nassa = tö1neg, gyur1na. 

Mass. gel. = massa gelatinea = gelatinos tömeg. 
Mass. pílul. = inassa pilularun1 = labdacs gyurn1a. 
min. = n1inutiin = apróra. 

1nin. consc. = n1ínutin1 conscissus =· apróra vágott. 
n1ac. = n1acera = áztasd. 

M. D. S. = misceatur, detur, signetur (misce, da, signa) --
keverd össze, add, jelezd). 

M. f. = n1isce fiat = keverd össze, legyen. 
111. ter. = n1isce terendo = dörzsölve k.everd össze. 
mens. = n1ensura = inérő edény (k:öbcentin1éteres beosztá~

sal és csőrrel ellátott parcellán, üveg vagy zomá}1Co
zott fémből készült edény). 

ne rep. = 11e repete = 21e repetatur = ne ismételd meg. 
Neb. = nebula = ostya. 
Neb. press. = nebula pressa = ostyatok. 

obd. = obduc, obducatur = vond be. 
01. = oleum = olaj. 
oll. - olla = tégely. 

ov. - ov1tn1 = tojás. 
ov. gall. = ovu111 gallinaceun1 tyúktojás. 

P. = pars = rész. 
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p. = pondus = súly. 
P. p., pro paup. = pro paupere = szegény részére. 
past. = pasta = pép (sürü kenőcs). 
pastil. = pastillus = pasztilla. 
pcpt. = praecipitatus = lecsapott. 
pil., pilul. = pilula, pilulae = labdacs, labdacsok. 
Peric in inora = veszély a k:éslek:edésben

1 
azo11nal. 

pro us. propr. = pro usu proprio = saját használatra. 
pug. = 'pugillum = tárca. 

gu. lib. = quantum libet = a mennyi tetszik. 
gu. sat. = quantum satis = a mennyi elég. 

Rad. = radix = gyökér. 
Rp. = recipe = végy. 
rect. = rectificatus = tisztított. 
reit. = reiteretur = ismételtessék, is1nételcl n1eg. 
rep. = repetetur, repete = ismételd meg. 
Rhiz. = rl1izon1a = gyök.értörzs. 

S. = signa, signetur = jelezd. 
S. a. = secundun1 artem = n1üszabály szerint. 
sacc. = saccus1 sacculus = zacskó. 
sa t. = sa tis elég 
Sat. = saturatio = teliték. 
Sem. = semen = mag. 
s. f. = sub finem = vége felé. 
scat. = scatula = doboz, skatulya. 
sing. = singuli1 -ae, -a = egyenki11t. 
S. n. = suo i1omine = nevén. 
sol. = solutio = oldat. (Helyesebben solutum; a sdutio tule,i

donképen oldást jelent). 
solv. = solve = solvatur = oldd fel. 
Sp„ spir. = spiritus = szesz. (Tulajdonképen lelket jelent. 

Spiritus vini a bor lelke, ami a borból elszáll, ha a 
bort lepároljuk). 

Spec. = species = fükeverék, teakeverék. 

Bubíto = rögtön, azonnal. 
s. f. coct. = sub finem coctionis = a főzés vége felé. 
s. sign. = sub signo = jelzéssel. 
s. sign. ven. = sub signo veneni = méreg jelzéssel. 
s sig. = sub sigillo = pecsét alatt. 
ster„ steril. = steri!isetur = sterilezd. 
Succ. = succus = nedv, lé. 

suf. quant = sufficiens quantitas = elegendő mennyiség. 
Supp. = suppositorium = végbélkup. 

Syr. = syrupus = szirup, szörp. (A görög sürreó = összefolyik, 
sűrűsödil\: és az opos = nedv, lé szókból szár1nazik

1 

tehát s ürü lé). 

Tab!. = tabletta. 

tel. ser. = tela sericea = selyen1 szövet. A sericeus a seres 
(.serek) szóból ered. A serek ókori kisázsíai nép volt, 
an1ely a kinaiakon kívül először foglalkozott selyem
hernyó ten;yésztéssel és a selye1nfonalak:bóJ szövetet 
szőtt. 

Tub. - tuber, tubera = gun1ó, gun1ók, 

Ung. = unguentun1 = kenőcs. 

vet. = veterinarius = állatorvosi, állatgyógyászati. 
vit. ov. = vitellu1n ovi = tojás sárgája. 
vitr. = vitrum = üveg. 
vitr. = vitreus = üvegből való. 
vitr. coerul. = vitrum coeruleu1n = kék üveg. 
vitr. e. ep. vitr. = vitrum cum episto1neo vitreo = üvegdugós 

üveg. 

vitr. e. ore an1pl. = vitrun1 cu1n ore a1nplo = széles szájú 
üveg. 

vitr. ad!. = vitrum acllatum = hozott üveg. 
vitr. gutt. = vitrun1 guttatoriu1n = cseppentős üveg. 
vitr. fla\r. = vitrun1 flavu1n = sárga üveg. 
vitr. nigr. = vitrum nigrum = fekete (sötét) üveg. 
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