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A Budesinsky-féle komplexometriás amidazofon
meghatá1ozást alkalmaztuk néhány FoNo-készít111ény a1nidazofer1-tarta]n1áuak. n1eghatá1ozására
- J(idolgoztuk a Pulv co1nbinatus a1nid.azofen és
n1agnéziu1noxid tartah11ának az e1nlített 111Ódf?ZeJiel tö1 ténő 111eghatározását.
·

l B Budesinsky Die Pha1n1azie 10, 59i (19fi'í)
2 Schulek E. és 11/Ienyh<lfth I'. 11Iag)'at Gyog3·szc1tud Tihs.
1<~1t„ 8, 399 (1932)
3 Rózsa P. 2.Iagya1 l(é1niai FolJ-uiiat 59, 220 (Hl33)
4 \T l\fagya1 Gyógyszo1köny-.. I 318 {1954)
5 R. F'~~ibil: Die Ko1nplex01netrie, P1á.ga, ChCJnopol (19Cíi':i)

(A swkfelilgyeliíi továbbké11zésen az Egészségügyi J]![inisztérinrn Nf űszaki Fejlesztési Osztályának laho1 atóriumában készült dolgozat.}

A TAXA PHARMACEUTICA POSONIENSIS (1745) INSTRUKCIÓI
DR.

HALPvIAI JÁNOS

A szerző To1·kos .Jiistus János, Pozsony város
neves fizikusa* már elősza·vában közli, hogy tapasztalata szerii:it nagy és súlyos tévedések gyako1iak
a gyóg,yszerészek, sebészek, fürdőn1este1ek és
szülésznők között; ezekb81 a tfredésekbi>J sok
bírósági üg~y lett Szükséges ezé1t a n.yilvánosság
részére elliírásokat közöln.i, a1ne1.yek.et a közsze1le1n js támogasson.
_ A gyógysze1 észekre ·vonatkozó i11strukci6klloz
a g:yógyszertárak vizsgálata folya111á11 szerzett
ta pasztilla tai szolgáltattak alapot. Fontosnak tartja
közölni, hog,y bizonyos e]já1ások:at eg,ységesítsen és
így javítsa az akkori gyógyszerészi állapotot,
erne]je a gyógyszerészek: szakmai mííve]tségét,
hogy figyelmüket elsősm ban közegészségügyi hivatásuk jobb teljesitéséie fo1dítsák Fő szempontjuk
legyen, ]1og:y 111incle11 111ódon és ininden id6be11
segítse11ek: a beteg e1nbere]ce11, gazdagon és szegényen egyaránt:..
Ennek a 11a]adó szel1en1ű instruk.ciónak: szö·y·egét
az alábbiakban adom:
Az instruk:ciók: el()sza,1aként a követk:ezőket,
olvashatjuk:
„A tapasztalat azt mutatta, hogy a gyógyszerészek, sebészek, ífüclősök és bábák között, illetőleg
n1u11kájulc fü~yan1án_ súl,yos és eI10Jn1is eltévelyedések hatahrntsodtak el, sőt ezekbéíl kifolyólag
komoly panaszok merültek fel: Közé1dekű dolog
ezért, hogy a közhatóság jn,_-;t1 ukciókat írjo11 elő,
nielyek:et u1i11dezel{_nek iueg k_ell ta1taniok:; ezeket
az instruk_ciókat a taksához csatoltan1„"
I INSTRUKCIÓ

amelyhez a gyógyszerészek alkalmazkodjanak
L A gyógyszerészek igyekezzenek hivataluknak
és hivatásuknak n1inden n1ódon eleget tenlli;
ezért törekedjenek józanságra, tisztesség1·e és jó
lelkiis111eretre; n1inden tevékenységükben, mely
hivatásukkal együtt jár, hűek és szorgalmasak
legy~enek, továbbá inaguk részé10 tisztességes
segédei őkrlil gondoskodj a.nak

*

„:Fizikus' -

a. \~á1·os (hatósági) főor\·OSa Szeik.

IL Az onosokkal szemben köteles tiszteletet
tanúsítsanak utasításaikkal és rendelkezéseikkel
ne szegü]jenek szemben, 11anen1 tisztelettudók: és
engedeln1esek leg·ye11ek irántuk.
IlI Egyes szimpliciákat a legális i<liíben, amikor
még teljes értékűek gyűjtsék be, azokat megfolelií
helyeken és edényekben tárnlják, gyakran ellenéhizzék és a 101nlástóJ óvják: n1eg
IV A válogatott es legjohb minőségű külföldi
rlrogolcat szerezzék be 111aguknak; azokat: n1iután
111egé1 ]ceztek, az ordinárius fizikusnak. J e\ideálás
és megvizsgálás céljából adják át áijegyzékkel
együtt; az anyagok vételá1:át jg a valóságnak inegfelelőe11 n1utassák: be nolri, hog:y az ár szerint
megfelelően az egyes cikkek taksáját is meg tudja
állapítani.
V. A nagyobb értékű gyógyszernket, pL sókat.
sph ituszt, tinktú1ákat, higanyk:észít1n~nyek:et és
n1ás vegysze1 eket, valan1i11t az összes eg,yéb
kompozitákat nem szabad anyagke1 eskedőkt61,
,,-ásári á1usoktól, falusiaktól, vándorló vegyészektől összo,;ásá10Ini, ha11en1 azokat az új bécsi
diszpenzat_óriun1 szerh1t ':agy 111ás kipróbált szerziík eljá1ása alapján külön-külön ők maguk állítsál;;: össze, ennek 111egfelelően officil1ájukat a szükséges kön:yvekkel szereljék fe] li'őként a1nik_o1
értékesebb és nag:yobb 1nennyiségű és összetételű
gyógyszernket kell készíteniök, azok különleges
alkotórészeit előzőleg állítsák össze és bocsássák
a fizikus 01<liná1ius vizsgáJata alá. Ha a fizik:us
ezeket jó minőségűeknek és kellő súlyúaknak
találta, akkor ezeket össze lehet keverni ugyane
fizikus jelenlétében
\TI Az OI\'-osok előhásait, beieéJt-ve a tcake\.rerékeket is, a.zok súlyát és n1értékét n1egváltoztatni
ne n1e1észeJjék~. és ha egyik vagy 111ásik alkotórész
hiányzik, ne pótol jálc ·vala111i mással, és sen~ inunlcatársaiknak:i sen1 tanulóik1~al;;: ne e11gedjék n1ással
helyettesíteni, hanem mindent legnagyobb pontossággal és buzgalo1111nal végezzenek ol:yképpen, hogy
ininden az előí1ásoknak inegfelelően hűségesen
készüljön el. ·
VU Az or YOs tanácsa és tudta nélkül senkinek
eiős hashajtókat, hánytatókat, testnedYcket és
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·vértízgató sze1eket, aborti·vu1nokat, ópiun1készít-

hívottak jelenlétében a fizikusok megítélése és

ményeket, még keYésbé mérgeket a szükséges
óvatosság és biztonság nélkül kiszolgáltatni vagy

iJ ányítása szerint kel1ő buzgósággal és körültekin

eladni i1.e merjenek és ne engedjék, 11ogy alkalma-

zottaik ilyeneket eladjanak
VIII. Belső betegségek kezelésétől, betegek
látogatásától általánosan elfogadott receptek formulák előírásától tökéletesen tartózkodjana.k és
hivatásuk határait ne lépjék át, minthogy e célra
az 01 vosok hivatottak Egyébként nem tilos
számukra, hogy a hozzájuk fordulók részére
enyhitő szereket, izzasztókat, hashajtókat és egyéb
biztonságos szereket saját officinájukból eladja11a.Ir.

IX. A fizikus mdiuáriust, aki gyógyszeitárnkat
évenként bizonyos időben meglátogatja, illedelme-

téssel já1 janak el, a tényállást vagy a sebet alaposan figyeljék meg és a tapasztaltakat illetékes
helyen hűségesen, a valóságnak megfelelően és
lelkiis1neret,ese11 ta11úsítsák.

VII Betegeiktől valamilyen jelentős vesz.ély
ürügye alatt igazságtalan összeget ne követeljenek, még kevésbé szabad nagyobb haszon kedvéért
a kúrát a szükségen felül elnyújtaniok, hanem
abban mindig lelkiismeretük szerint já1janak el.
Azért pedig, hogy mind ·maguk, mind betegeik
tudják: hogy az egyik ,,-ag~y n1ásik esetbe111ne1u1yit
kérhetnek, illetve mit kell fizetni, a következő
taksát csatoljuk:

sen és emberségesen fogadják) 'rele szemben ne

viseltessenek ellenségesen. Ezenkivül az új taksát
méltó és súlyos büntetés mellett' alóban tartsák be
II INSTRUKCIÓ

a.1nely a sebészelret és a sebészi ine.sterséget gyakor-

ló fürdősöket kötelezi
I. A sebészek, amiként azt tisztségük megköveteli, éjjel-nappal fáradhatatlan iparkodással és a
szükséges körültekintéssel kötelesek azokon segíteni, akik gondjailaa bízzák magukat: ennek megfelelőe11

józanságra, becsületeSség1e és lelkiismere-

tes életre töiekedjenek
II Az mvosokkal szemben

kellő udvariassággal
viseltessenek:: tanácsaikat vagy előírásaikat sen1
nyilvánosan, sem a betegek előtt ne ócsárnlják,
11ane1n előírásukat, inel,y a kezelési 111ódra 'rag:y
J endelésre

·vonatkozik,

an1ennyire

csak lehet,

pontosan teljesítsék
III. Semmiféle gyógyszert (kivéve azokat,
amelyek a sebészetre vonatkoznak, mint pi
flastromok, kenőcsök, toroköblítő teakeverékek,
injekciók számára folyadékok, fisztulás fekélyelae
és hasonlólaa) a gyógyszerészek hátrányára és
kárára ne készítsenek; inég kevésbé szabad belső
gyógyszereket felírniok vagy házukból kiszolgáltatniok és eladniok
IV. komoly külső bajok esetén, amikor súlyos
tünetektől lehet tartani, ne bízzanak saját magukban, hanem a beteg javára, a körülmények sürgető
jellegétől függően, a dolgot alaposan mérlegeljék
Ha pedig a beteg állapota nagyon veszélyes, hívjanak egy bölcs orvost és annak a tanácsával
éljenek
V. Szalivációt, amely vagy higanyos kenőccsel
vagy higanyos gyógyszerek belső alkalmazásával
történik, óvatosan végezzenek A tapasztalat
szerint e téren igen nagy hibák fordultak elő és
ezekért a betegek életükkel fizettek; ez okból olyan
esetekben, amikm veszélyt jelentő tünetek lépnek
fel,· az orvosi tanácstól függetlenül szalivációt ne
vállaljanak
VL Ha sebesült vagy megölt ember megtekintésé1 e hívják őket, az ordinárius fizikus és 1nás n1eg-
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SEBÉSZI ARSZABÁl)

1. f8j sebének kúrálásáért a koponya és környéke sérülése nélkül
2 Fejseb kú1álásáért a koponya
inegsérülésével
3. A Fejseb gyógyításáé1t, koponya repedésével . . ,
4„ Csonttörés gyógyításáért

3-4-6 Fl
8---' 10-12 Fl
14-17-20 l?l

seb nélkül

10-15-20

sebbel

20-25-30 Fl.

5„ Csonttö1és gyógyításáé1t
6. J(jfica1nodott ízület visszahelyezéséért
7. Kificamodott ízület helyreállításáé1 t sebbel és zúzódással .
8 . Húsba vágó mélyebb seb
első átkötéséért .
9, Nagyobb seb, mely artéria-,
nagyobb véna-, ín- . ideg-és csont
sérülésével járt, első kötéséért
10. Halott magzat elvételéé1 t vagy
\rala11101y tag a111putálásáért, l>::.oponyalékelésért, do bhá1 tya átflírásé1t, hu11a f8lboncolásáért és
n1ás nagy operációé1 t
11 I<.atéte1 alkahnazásáé1 t.
12 A karon vagy lábon a1kahnazott fünticulus-é1t .
13. Hólyaghúzó szerek alkalmazásáé1t, rosszindulatú betegségekben
14 . Ugyanezek alkahnazásáért jóindulatú betcgségek_ben
15. Ha az első sebkötözésen vagy
f8nt említett n1űtéteken túhnenően
a zúzódások, tályogok, fGkélyek
és egyéb betegségek esetében többszöri hí.togatás, illetőleg kezelés
szükséges, akkor a sebésznek szabad 1ninden szükséges alltalon11nal kérnie
.... , ..
16. Egy pióca alkalmazásáé1t a

}<']

2-3 Fl
3-5 Ji'].
1 Fl.

3 FL

3~5

Fl.
10 Gr.

1 Fl 10 Gi..
1 FI.
10 G1
Fl.

1

3-4-5 Gr..

Gr.1

Yé~edények1e

5-6
3-4-6 Gr
6-8-10 Gr.

17. J.I:1vágásé1t a karon .
18. Enágásé1t a lábon .

Egyebekben miként ez az árnzabás a magasabb
tisztséget betöltők és a gazdagabbak részére sem·
mit sen1 ír

elő,

hanen1 inindent az
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keresztény szeretettől és lelkiismerettől indittaha
tartsák szem előtt azt, hogy a szegények hánt szűkös anyagi helyzetüknek megfelelően enge'
dékenyebbek legyenek, illetve őket ingyen kezelésben részesítsék,
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Ezek azok az ehek tehát, amelyek 200 énel
a lcözegészségügy einlített ágaib_a11 irányadók voltak Ezek közül többet ma is elfogadunk
A közösség érdekeinek hangsúlyozása az instrukciók számos pontjában megtalálható A szakmai
közösség is fontosságot kap az állami közösség
érdek:ei 111ellett„ A gyógyszerész szán1á1a 111ég külön
jelentőséget kap a g~yóg,yszerek besze1zésé11ek,
1aktá1ozásának:, e1készítéséne1c és elienőrzésének,
továbbá kiszolgáltatásának kérdéseiben adott
irányelvek és konk1étu1nok n1egadása is.
Érdek:es összehasonlításul kínálkozi1c a J11ai állapot ,;ázlatos isn1e1tetése:
A gyógyszerész és az onos kapcsolata tökéletesen megváUozott. A kettő egyem angú tényezője
a közegés~ségügynek. Nincs aláre11delt és parancsoló; egy1nás mellett, eg~yn1ást segítve dolgoznak
Az V„ n1ag~ya1 gyóg-yszerlcönyv- útn1utatásai
szerint végzi munkáját a gyógyszerész; ez a:r.
01-yost is kötelezi. Út1nutatás van a helyettesítésre,
az ellenő1zésre, a javításra
A dolgozó nép érdekeit szolgálja a szocialista
gyógyszerészet, A gyógyszerellátás a betegeknek
fillérekbe kerül
1\. gyógyszerészet ak_kora utat tett 1neg, hogy
mentesült a sallangoktól, csupán a gyógyszerekkel
és kötszerekkel foglalkozik. A gyógyszei észek az
egyetemen tanulják elméleti és gyakm lati tudnivalóika.t., külö11öse11 kie111elke<lik a galenusi g~yógy
szerészct, a rcceptú1 a és a fa11naltológia o]ctatása,
111elyelue akk01 gondolni sem lehetett!
lgen nagy haladást jelent a gyógyszerészet terén,
és ez egyben talán a legnagyobb vívmány, hogy
ma az elleniirzés az ana leginkább hiyatott gyógyszer Psz-szaken1 berek kezében \·aJ1
ezelőtt

III INSTRUKCIÓ

melyet a bábák kötelesek beta1 tani
(Tekintettel ana, hogy ez tőlünk gyógyszerészektől távolabb áll, azonban bennünket mint embereket mégis érdekel, továbbá az akkmi gondolkodásn1ódia élénken rávilágít, ezért egy-eg,y ino11datba11
összefoglalva közlöm az egyes pontokat.)
_:> I Orvosok iránti kellő tisztelet; rnndelkezésük
beta1tása; józan, tiszta élet; fecsegés kerülése. II.
Éjjel-nappal minden rendű és rangú betegeknek
álljanak rendelkezésére; a betegek titkait őrizzék
meg; IIL Veszélyes esetekben társat vagy 01vost
hívjanak segítségül; IV. A haldokló csecsemőt kereszteljék meg; V Az orvos tudta nélkül semmiféle
belső gyógyszert ne rendeljenek, legkevésbé abortus előidéző szert. Csecsemő ellopását vagy odacsempészését, kicserélését akadályozzák meg n1Í11denképpen; VL Csak vizsgázott bábák nyúljanak
a szülő-0sszonyokhoz, kivéve végszükség esetén; VII.
Ápolják az egyetértést és tartsák be az előírásokat.
Az instrukciók főbb szempontjai tehát a következőkben foglalhatók össze: a hivatásnak megfelelő józa11ság, tisztesség, jó lelkiis111e1et, szaktudás, megfelelő segédeiőluől _történő gondoskodás, a szakmai összetartás ápolása, az 01vosok
iránti kellő tisztelet, intézkedéseik marndéktalau
végrehajtása, a 111ás mesterségébe való k:ontárJcodás tilalrria, a betegek: bizahnának n1egn~ye1ése,
anyagi é1dekeik védelme, a törvények, rendeletek
betartása, a közre és a'z egészségre káros műveletek
szig01ú €]tiltása, az elbizakodottság megbélyegzése,
nihil noce1 e
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