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Társaság Értesítőjében Szebellédy Lászlóról a nek
rológot. Szép szavaiból idézve zár;om mege1nléke
zésemet: 

„Magam előtt látom mint fiatal hallgatót, ké
sőbb disszertánst, majd kollégát, a régi Winkler
intézet 6-os laboratóriumában Homlokán és n1indig 
naivan derűs szemében a munkavágy, a felkészült
ség és elhivatottság jelével mennyit beszélget
tünk tudományos terveiről. Bámultam ötleteinek 

---·--------------

gazdagságát, tudásának alaposságát és átfogó 
erejét, mely a tudományos termelés alapfeltétele , 
jól vetett, aratása gazdag volt, Bármely ága felé 
fordult tudományának, igazgyöngyöket talált " 

Il,-p A Be r: .nacAo CeóeAAeöu, ifiap.Maqeern 

Di A 'T ég h: I--á.f!zló 1..9zebellédy as a phar1naci..st 

D1 A \T ég h: László S'zebellédy der Pharmzi<it 

(Semmelweis Orvostudományi E(Jyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézel 1088 Budapest, Pu8'cin u 11-13) 

É1kezett: 1976 IX. 23. 

Gyógyszerészet 21, 25-28„ 19'l'1 

Adatok a gyógyszertárvezetés hazai egyetemi oktatásához a XIX. században 
DR lUXER ANDRÁS és DR ZALAT KÁHOLY 

K utatá8ainlc során megállap\tottuk, hoiJY .(], kolozs.
vári tudornányegyeternen 1884-ben először meghir
detett és rnegtartott „Gyógyszerészeti 1nűtan és vény
készítési gyakorlatok" tantárgy előadásai keretében 
dr. Hintz György egyetemi rnagántanár, kolozsvári 
gyógyszerész külön jelentős fejezetet szánt a „Gyógy
szerészeti üzletvezetés" oktatására A tárgy oktatását 
a gyógyszerész- és szakgyógyszerészképzésben egyre 
fontosabb szerepet játszó „Gyógyszerügyi szervezés
tan" egyik előfutárának tekintjük. 

A szerzők az egyeterni előadások alapján bernutat
ják a gyógyszertárvezetés korabeli jelentőségét, alap
vető szempon~jait, fontosabb 1nódszereit, összességében 
XIX. század végi szernléletét, s egyben értékelik a tan
tárgy egyetemi előadásának oktatás- és tudornány
törtérieti }elentőségét. 

* 
A magyar egyetemi gyógyszerészképzés tan

anyagában, annak több mint 200 évet meghaladó 
fejlődése folyamán - elsősorban mindig a termé
szettudományos tantárgyak, így a kémia, bota
nika, biológia, gyógyszertechnológia, gyógyszer-· 
hatástan stb. - játszottak vezető szerepet Ezek 
mellett kisebb terjedelműek, de a gyógyszerellátás 
gyakorlata szempontjából különös jelentőségűek 
voltak azok az ismeretek, melyek a gyógyszerészi 
gyakorlati működést és eljárást szabályozzák, 

meghatározzák Az egészségügyi, és ezen belül 
a gyógyszerészeti jogszabálytan, valamint az ezzel 
szorosan összefüggő gyógyszer tári -gyógyszerészeti 
üzemszervezés és vezetés a gyógyszerészképzés 
időközi változása során különböző súllyal oktatott 
tantárgy Az elmúlt évtizedekben a gyógyszerek, 
a gyógyszerellátás jelentősége a terápiában és pro
filaxisban nemcsak biológiai, hanem társadalmi 
szempontból is llövekedett„ Ez a szocialista egész 
ségügyi alapelvekre épülő, állami gyógyszerellátás 
vonatkozásában különöse11 fennáll, s maga után 
vonja többek között a korszerű szervezés- és veze
téstudomány gazdag ismeretanyagának szakte
rületünkön való alkahnazásának szükségszerűsé
gét is. 

A gyógyszerügyi szervezés ma már önálló gyógy
szerészeti szaktudomány, s a kutatókra vár kia
lakulásának csíráit, előzményeit tudományos és 
oktatási vonatkozásban részletesen feltárni Ehhez 
kívánunk eddig nem publikált adatokkal hozzá
járulni 

Az előzőek alapján nagyjelentőségűnek tartjuk 
a kéziratban meglevő előadásanyagot [ll amely 
Hintz György gyógyszeré-sz, kolozsvári egyetemi 
magántanár hagyatékából származik, és új adatok
kal bővíti eddigi hiányos ismereteinket Zalai 
Károly [2] ismertette, hogy a kolozsvári tudomány-
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egyetemen 1884-ben_ Hiritz György által először 
meghjrdetett és n1egtartott „G-yógyszerészeti n1ű
tan és ·vénykészítési gyakorlatok" chnű tantárgy 
különálló fejezete volt a „Gyógyszerészeti üzlet
vezetés" (Lásd: Hintz Gyöigy: „Gyógyszerészeti 
üzletvezetés" KolÓzsvár, 1886. kézirat, 30 oldal.) 

Hinlz e té1ná1a vonatkozó előadásainak beve
zető részében így ír a gyógyszerészi üzletvezetési 
ismeretek fo11t?sságáról: ,, . a gyógyszerészeti 
üzletvezetés gyakorlati működésünk egyik leg
fontosabb ágát képezi, 1nelynek rendszeres keze
lése nen1csak szoros értele1nben vett üzleti 
hitelünket alapítja meg, de polgári tekintélyünk, 
sze1nélyünk iránti osztatla11 bizalomnak, végül 
anyagi jólétünknek és erkölcsi reputációnknak 
sarkkövét képezi A gyógyszerészeti üzletveze
tés körébe esik mindaz, ami a gyakorlatban az 
üzleti teendők, feladatok közül felmerül ; ide tar
tozik egyéni magatartásunk, viselkedésünk, úgy 
szen1él.yzetünk, valamint a nagyközönséggel szen1-
ben . (1. old) 

A fonti bevezető meghatározás alapján a tulaj
donképpeni üzletvezetést Hirdz két részre osztja: 

I. Pénzügyi, financiális, \'agyis kereskedelmi 
ágazatra 

II Műszaki ágazatra 
A pénzügyi ágazatot Hintz r·észletesen igy isn1er

teti: 
„ a pénzügyi (financiális), vagyis kc1eskedeln1i 

ágazathoz ta1toznak 1nindazon ügylett:Jk és azoknak 
1 ondszt-n es ellátása köt üli teendők, n1elyek vagyoni 
állásunk, üzleti összeköttctéseink, hit.clozőinkt.ől és 
adösainkkal szen1ben f~Jnnfo1gó kölcsönös hiteln1űve
letE:1ink1e vonatkoznak. Ugy a. tnúltban, vala1nint főként 
a jelen időben, rnindenkinek saját énje f.,.g családja és 
társada.10111 ii ánti kötelessége vagyoni helyzetét rendes 
n1egfigyeléssel kísé1 ni, hogy ezáltal maga inagának 
vagyoni állapotiil·ól báIIniko1 bes.zániolva. az. egyt-1n-
sűly fennta.ltásiít biztosíthassa. "{7 old.) 

Az egységes és pontos. könyvvitel bevezetése 
azonban nagyon nehezen volt n1egvalósítható, 
egyrészt a gyógyszerészek ,,ellenszenve'', 1nás
részt a könyvvitel ü ánti „közönyösségük" 1niatt 
Ezekhez hozzájárult még az is, hogy a könyvvitellel 
kapcsolrüos irodalom is csak fejlődőfélben volt .. Ezt 
bizonyítja az is, hogy Hintz mindössze két művet 
említ e]őadási anyagában: a Trajánovics Ágoston 
által írt és 1868-ban megjelent „Gyógyszerészeti 
kettős könyvvitel" -t és az Országos G·yógyszerész 
Egylet által 1880-ban kiadott, Ghiezy György 
által szerkesztett „Gyóg;yszerészcti üzletek könyv
viteli módszerei" cín1ű könyvet 

A könyvvitel fogalmát Hintz így adja meg: 
„ .könyvvitel, könyvezés vagy könJvvczetés alatt 
éitjük a gyakorlati szá1ntan azon 1észét, niel:y vagyon
álla.potunkat a szán1ok 1'endező szelle1ne ált..il 1end
sz01esen ós hívt-Jn kin1ut.atja., továbbá é1tjük alatta azon 
lén:y eges szabályokat és elveket, Iílt-)lyck által képesek 
lt:s;;ünk vagyoni állapotunkat és az abban ti:n tént 
változásokat 1ninden időben csa.lha;t.at.lanul pozitív és 
nerncsak képzelt, fiktív szán1okban ki111utat-hatni 

A könyvvitel vagy köny'\vezetés eddigelé általában 
két 1nódszc1en alapul, 111el;yeknek egyikét egysze1ű 
másikát kt;ttős könyv\ itelnek nevezzük 1\finden egyéb 
ös1ne1etcs és alkaln1a.zatban levő könyvvit·eli n1ódozatok 
ezen kettőnek alkalmazásából és a szükséghez 1né1 t át
alakításból, 1nódosításából állanak; ezekben ti.z alapelv 
nen1 változik, csakis a iészletes kivitelben, úgyszólván 
fo1 mai különbség van " (9 old ) 

Munkájának további jelentős részében Hintz 
éppen ezért, ll}ert az indokolatlan húzódozás 
miatt a gyógyszerészek tulajdonképpen nem is is
merik a könyvviteli lehetőségeket és a gyógyszer
tári munkában felhasználható módozatokat, az 
egyszerű és kettős kön.yvvitel jelentőségét, azok 
előnyeit és hátrányait, valamint az adminisztrá
cióhoz szükséges legfontosabb kellékeket, az ún 
könyveket tárgyalja részletesen .. Különös jelentő
séget tulajdonít a könyvvitelnek azzal a megálla
pításával, hogy a gyógyrszerész 1nindenkori vagyoni 
állapotának függvénye a különböző gyógyszerek 
1negfelelő ine11ny1ségben való beszerzése és íly 
módon, ennek állandó figyelemmel kísérésével 
lehet csak a jó gyógyszerellátást, a betegek szük
ségletének teljes kielégítését biztosítani Mai szem-
1nel nézve is nag,yjelentőségű ez a felismerés, 
hiszen gyógyszerellátásunk egyik alapja a megfe
lelő készletek kialakítása, az elfekvő gyógyszer
mennyiségek megszüntetése, ami a gazdasági 
tényezőkön kívül a jobb beteg- és gyógyszerellá
tást tudja biztosítani 

Hintz György elöadásainak második 1észét képezi 
a gyógyszertárvezetés szempontjából 1nég fonto
sabb, ún „műszaki üzletvezetés" Tárgyának 
megfogalmazása és kidolgozása újszerű, 1nert tel
jesen új megvilágításba helyezte a gyógyszertárat, 
mint egy zárt közösségi és gazdasági egységet, 
mely csak úgy tud foladatának szakmailag jól és 
gazdaságosan megfelelni és 1nűködni, ha veze~ője, 
a főnök a működéshez feltétlenül szükséges szak
mai és gazdasági ügyviteli feladatokat kellő já1 tas
sággal alkalmazza 

Ehhez nyújt Hint: scgít,séget és szi:-11npontokat a. kö
vetkezőkbt-Jn: 

1 Új gyóg;;.· szc1 j-.á,1 lét1 eho?:ása, bc:1 cndczése eset c~n 
sziikségmi tennivalók 

2. Gyógy8:ze1an)'agok nicgfult-Jő n1cnnyiségíí és 1n'inó. 
R?gíi hl,SZEl zésF~ 

:{ i\._ beéllH-1zett gyógyany a,gok vizsgálatának szük
Régcssége 

4 A gyóg;yBze1ész(:'k (vagy· a főnök) oktatói tevéken)
ségt-J különös tekintettel a. gyÓg)SZf-Jrészgyako1nokokra 

5 A gyógysz01 tá1, ill.. a gyógyszu1 ész hcly0s kapeso
lata a nagyközönséggt-1l, ill az orvosokkal 

fi. A gyógysze1 tá1 vezető, a főnök szmnélyével kup
csola.Los követt-Jln1ényuk, az icltJális, jó főnök tulajdonsá
gai és kötelesség(-; 

Ezek után lássuk most az előbb fölsorolt szem
pontokat részletesen: 

1 -Oj gyógyszertár létrehozása, annak berende
zése és felszerelése esetén nagyon fontos a gyógy
szertárvezető 1nint tervező és berendező szakem
ber tevékenység~ Csak ő képes a várható gyógy
szerfo1galo1nnak 1negfelelóen elkészíteni a gyógy
szertár mlíködéséhez s:z;ükséges terveket és 1neg
rendelni a célszerű, jól használható berendezési 
tárgyakat 

2 Új vagy meglevő gyógyszertár folyamatos 
alapvető tevékenysége a gyógyszeralapanyagok 
beszerzése a gyógyszerfCngalomnak, az orvosi ren
delvényeknek megfelelően: 

llintz szerint:;, itt nevezetes kötBlessége a fünök-
nt-:k a,,;on kútfo11ások htlJCS n18gválasztásu, 1nelyekből 
áruit és eszközeit besze1zi, nlivel gyógyá1uinak 1ninősége 

·------!fil~--?/iilllP'hS:iil' -----------~.X''2'>'i1'.o:I' -----"""'""""""' _____ _ 
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és kifügástalanság:L iiánt csak úg:y -Fállalhat ő inaga 
is felelősséget, ha e tekintetben a beszerzésrl-J nözvé 
kellő ga1anciával bfr " (22 old) 

3 A gyógyszerbeszerzés végrehajtása már egy
ben a következő rendkívül fontos tevékenységet 
jele11ti, a1nit Hintz a beérkezett anyagok vizsgála
tában jelölt meg: 

„ . a receptúra ellenő1zése n1ellett feladata a főnök
nek niind a saját laboratóriu1nba.n clőállíto1,t készít1né
nyck, vala.niint. a kereskedehni úton besze1zett áruk 
vizsgálata és büálata, bárrnennyiie is n1cgbízhatók 
legyenek és lehetnek beszerzési fo11·ásaink " ( 19 old ) 

4. A gyógyszerészek és a főnök oktatói tevékeny
ségét Hintz kie1nelten füntos tevékenységké1~t 
jelölte meg Ezzel kapcsolatban szükségesnek tar
totta, hogy a gyakornokot valóban tanulónak 
tekintsék Az oktatás célja az, hogy a gyakornok 
kiképzést nyerjen a gyógyszerészet elméleti alap
elveiben _és teljes bevezetést annak gyakorlati 
és műszaki munkakörébe Hogy ez n1egtörténhes
sék, feltétlenül fontos, hogy a főnökök is tudásuk 
magaslatán álljanak, és pedagógiai hajlamuk le
gyen Számot kell vetni azzal is, hogy a viszonyok 
lehetővé teszik-e azt, vajon a gyakornokot mind
azzal a technikai segédeszközökkel ellátták-e, me
lyek a lelkiisineretes és törvényszerű kiképzésnek 
előfeltételei 

Ennek érdekében szükségesnek tartotta, hogy 
a receptúra ·vonatkozásában a gyakornok tanulja 
meg a formulák hibátlan és szabatos elolvasását, 
az orvosi vények szabályszerű kellékeinek pontos 
ismeretét, végül az összes gyógyszeralak „műta
nilag" helyes és kifogástalan kiszolgáltatását. 

5 A következő lényeges szempont a gyógyszer
tár és ezen belül a személyzet kapcsolata a nagy
közönséggel és az mvosokkal. Ennek keretében kie
meli Hintz, hogy rendkívül fontos a gyógyszertá
rat látogat6 betegekkel való megértő bánásll'lód, 
mely egyrészt üzleti sikernek könyvelhető el, 
n1ás1'Ószt a megértést és a Letegek segítését is je
lenti, hiszen a beteg ember türelmetlenebb és miha
marabbi gyógyulást remél - nemcsak az orvosok
tól, hanem a számára felírt gyógyszerektől is 

Ugyanígy ff:ilhívja a figyoln1et az 01 v~sokkal. való 
hel~yes kapcsolat fennta1 tásá1 a. is.: ,, ov.akod1anak 
a.:t 01·vosokkal kötött ugy cté1 tést61 ( össze1átszástól), 
1ncly a töxvény által is tiltott escl0k1nény, valanünt 
a túlságos c:súszás-n1ászás v·agy kegyhajhászattól, sőt 

igyekE,zzent1k éppen az 01 v·osi i·enddel sz01Dbcn, rneg
ad \'a nékitJ az őt megill0t6 tiszt.eletet, a g)- Óg)' SZt!I'ószet 
tekintélyét fcnnta1 taui " (24 old.) 

}[ intz o szen1lélete nHL is ko1szc1 Ü, követ un dő, n1t-n t 
n1egfel0l a gyógyszexészi etika szabálJ-ainak 

6. Az előadási anyag további része részletesen 
foglalkozik a gyógyszertárvezető - ill. ahogy 
akkor hívták főnök, vagy principális - szemé
lyével kapcsolatban megkívánt mindazon tulaj
donságokkal, Hintz szeiint: melyek az ideális, 
jó főnököt, vezetőt jellemzik. 

„, . , a f6nök els6 tulajdonsága kell, hogy legyen az 
öntudatosság és az önbizalon1. Ezeknek segélyévEJ v~v
hatja. ki 1nagának úgy szcn1élyztJte tiszteletét, valanunt 
a. nagyközönség bizaln1át és rúegbecsülését.. l\-íindczcn 
t.ulaJ°donukhoz n1ég szilá1d jclle1n, lelkiösn1é1etesség 
és becsületesség kell, hogy járuljon, rne1 t ezek nélkül 

hiába az öntudatosság és önLizalon1, n1elynek sark
pontját a jclle111, a tisztaság, és a becsületesség képezi " 
(IG. old.) 

.Ezen elvi 1negállapítások után Hintz iész1ei.eson 
íüglalkozik a főnök fHladatáva.1, n1unkakö1 óv-el és fele 
lősségével, va]an1int a n1u11katá.1 sakkal való kapcso
latával 

A,,; eddigiekből is 1ná1 1negállapíható, hogy I-I·intz 
tananyagában és t!l6adásso1·ozatába.n a. gyógysze1,tár
VEJZt-Jtő, a főnök sze1nélye kiön1elt helyet és 1angot kap 
Íl'fég inkább igazolja ezt az a köiühnény, hogy Hintz 
a. leendő gyógyszerészeknek a vezető ideális típusát 
és e típus egész szakn1ai és en1 bEJ1i tevékenységét f8lvá
zolja a következők sze1int: 

„ ne1ncsak oktatni és utasítani; kötelességük 
pontos teljE;SÍtésére szorítani tartozik a főnök személy
zetét, hane1n cgyszel'snünd illendő és ba1 átságos :lbá .. 
násban . . kell őket iésZfJsítenic, me1 t csak Ilyen 
csEJtben jöhet lét1e közte, s sze1nélyzete közt: valódi 
bizalom . n1ely az üzleti együttinűködés alapfeltételét 
képezi Ntffncsak üzleti érdekek kívánják ezt 1neg, 
ha.noin a tá1 sadahni EJgyüttlét, n1ely az üzlet főnöke, 
esa.lá.dja és annak kiegészítő 1 és,,;eként tfJkinthc.:t-ő 

szf;n1élyzcte közt fennáll " (22 old ) 

Összefoglalva az elmondottakat megállapíthat
juk, hogy a Hintz Győr gy által irt „Gyógyszeré
szeti üzletvezetés", n1elyet a kolozs-vári egyeten1en 
tartott 1884-től kezdeve, valóban a „Gyógyszer
ügyi szervezés" tantárgy egyik előfutárának tekint
hető 

A tananyag .a kifejezett gyógyszerészeti és 
gyógyszertári gazdasági ügyviteli ismereteken kí
vül jelentős teret szentel a gyógyszertárban dolgo
zók egymással való helyes viszonyának kialakítá
sához szükséges tudnivalóknak, s gyógyszertár
vezetői, munkalélektani, pszichológiai jellegű meg
állapításai ma is helytállóak 

Megtaláljuk az anyagban a gyógyszerészi pro
pedeutika számos ké1dését, különösen a gyógy
szerészek n1agata1tásának nor1náit egyn1ással, az 
orvosokkal és a nagyközönséggel szemben Mind
ezeken túl nagy jelentőségű az előadási tananyag 
azért is, n1ert sze1nléletében azt tükrözi, hogy 
a gyógyszertár ne csak egy zárt, többé-kevésbé 
elszigetelt működési egység legyen -- ahol a gyógy
szertárak tevékenysége egyedül a vezető elgondo
lásától függ, - hanem önálló egységes működésük 
alapján összefüggő gyógyszerellátási egységet ké
pezzenek és ezzel a gyógyszerészet mint tudomány 
és gyakorlat méltóbb megbecsülést kapjon 

Hintz munkásságában a legnagyobb jelentőségű 
az, hogy már a XIX. században (!) szükségesnek 
tartotta és megvalósította a gyógyszertárvezetés 
alapelveinek egyeten1i oktatását 

A „Gyógyszertári üzemvitel" kötelező egyeten1i 
tárgykénti oktatását 1950-ben rendelte el az Egész
ségügyi Minisztériuin; ez az anyag 1964-ben 
tovább bővült a „Gyógyszerügyi szervezés" okta.
tásának bevezetésével, így Jiintz Győr gy előrelá
tásá val és munkájával több mint föl évszázaddal 
előzte meg korát 

U\ODALO:IT 

l Hi'ntz Gy : Gyóg~ sze1észcti üzlt-•tvezctés. Kolozsvá1 
kéziiat (188ö). - 2 Zalai K„: Hint.z György gyógysze
részi inűtani é» vénykészítéstani é:gyeteini előadásainak 
jelentősége (n1egjelenés alatt) 
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D;-p A P 11 K e e p H .u;-p l{ 3 a JI a H: J{aHHble 06 
06y1zeHUlO y11paBAe1-1u10 anmeKoÜ e xoiJe 06pa1oeaHUfl e yHu
eepcumeme e XJ)( ee!Ce 

B xoµ;e COŐCIBeHHb!X HCCJieJJ;OBaHHH anropbI YCiaHO
BHJIH, qro s paMKax 11eKJJJ1i1 rro _npe.ri;Me'IY „ct>apMauesTH
qecKaH H3YKa H npaKTHKa np11rOTOBJieHH5I JieKapcrBeH
HbIX nperrapa1os no peuerr1y" snepsbie opraHH30BaHHhIX 
B 1884 rO.ll,Y B YHH-Bepc111ere í. l{o.JIO)f{Bap, .rr;-p ,UepAh 
X11ttru npocpeccop, <tJapMauesr H3 ropo.na l{oJJO)f{Bap OT
.nenhHO IIOCB5IfHJl 3tta•n1reJibHYIO qacrb OŐYIIeHHlO "Yn
paBJieHHIO anieKoH" QfiyqeHHe .uaHHOI'O rrpeAMeTa MO:>KHO 
cq11:ra Tb OJJ;HHM 113 rrpe,nwecrsettHHKOB 11r·pamr.u;ei1 sce 
60.nee sa »<HYFO pon& s o6yqeHHH cpapMaues1os 11 cne1J,11a
n11cros $ap11,laqesros „HaYIUI opratt11sautt11 qtapMaurn1" 

ABrOpbI HCXO}JJI H3 JieKUHH YHHBepcttreTOB npo.n.e
MOHCTpHpYIO'I 3HaqeHHe ynpaBJieHHH arrTe!{OÖ B ro BpCM51, 
OCHOBHbie acneKTbl, Ba)f(Heilw11e MeIOAbI ero, IlO.ll;hITOWH
BaJOT ITOAXOA K HeMY B KOHUe XIX. BeKa H O}lHOBpeMeHHO 
oueHHBaioT 3Haqettwe rrperroii;anaHH51 JI,attHoro npeJI.Mera B 
YHHBepCH'TCTe e TOqKH 3peHH5I HCTOpHH ofiyqeHH51 H HC10-
pttH HaYKH 

Dr. A. Rixer and .D1 K Zalai:Ontheteaching 
oj pharrnacy managen1cnt in Hungrnúrn unú:er '3ities 
in the XIXth century 

It has been established by the authoI"s, thut within 
the framn of „Pha11nu.ceutic:a.l tcc:hnology and con1-
pounding", 111nain subject of the pha1mucists' t1aining, 
als „Pharmaceutical 111anagen1ent", had been thought 
by György Hintz, ext1aordinary pI"ofessor ofthe Kolozs-

vá1 Unive1sity in 1884-. The te.a.ding of this subject n1ay 
be 1-egarded as the prcdocessor of the present subject 
of „Pha11naceutical 01ganization" The main view
points, didactical 1nethods and general vie1vs of the last 
decades of the XTX Gent.ury are discussed with 1espect 
to theit in1po1 tance in the histo1yofteachingand science 

D1.. A. Rixe1, Di K„ Zalai: Angaben zuni [/n1:
versitr'it<Junter'iicht der u.rigarischen Apothekenführung ini. 
19. Ta.hrhunde1t 

lm Laufe unse1·c1 Nachfürschungen wurde festge
stellt, duss an de1 Wissenschaftlichen Unive1sitfit 
zu Klansenburg ini Rah1nen de1 Vort1fige <les zun1 e1·ste11 
1\-fal 1884 ausgeschriebenen und abgehaltenen Unter-
1 ichtsgegenstands „ Phar1nazistische Technik und 
Rezeptve1sch1eibungs-P1axis'', Professor D1, György 
Hintz, Phauna7ist von Klausenbu1g, einen separaten, 
besonde1s bedeutungsvollen Abschnitt zurn Unte11icht 
de1 „Apotheka1ischt-Jll Geschi:iftsfüh111ng" wichnete. 
De1 Unt.e1 richt dieses Gegenstands wird, als eines 
del' \Toitaufe1 de1 in de1 J>harmazistenbildung und Fach
l>ha1n1azis„~enlildung so \VichtigE:J Rolle spielenden 
„ Pha1 n1akologischen 01 ganisationslehre" betI acht~t. 

.Anhand von UniversitiizsvcntTiigen \Vi1d die zeit
gt-Jnössischc Bedeutung <le1 Apothekenfüh1 ung, de1 en 
g1 undlegenden Gesichtspunkte, die wichtigeren Metho
den, und in seine1 Gesa1nthcit, die Anschaung a1n Ende 
<les 19. ,Jah1·hunderts priisentiert und gleichzeitig 
die unten ichts- und \Vissenschaft.sgeschic:htliche Bedeu
tung <le1 Univcrsitiitsvo1trfigen d.t-JS Unte11ichtsgegen .. 
s tan ds be>ve1 tet 

Seininelwei' Orvo.studományi Egyetem Gyógyszertára, 1092 Budape,t, Hőgyes Endre u. 7. 
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NIÁ,JBETEGSÉGE'l' OKOZHAT AZ IZATJN 

Re/ Pharm. Ztg 121 (5), 134 (1976) 
Régóta közisn1rn t tény, hogy az oxifünizatin-tu.1 tahnú 

hashajtók bizOll) os körülrnények között, huza1nos alka.l
n1azás esetén, a 1nájat károsíthatják. Az NSZK orvos
szövetségé_ne1',: gyógys~e1 biz_ottság_a _ll!á:r_ 1972.., o~tóberé
ben felhívt·a a szövetségi korn1ány figyellnét az ezzeJ 
járó veszélyre, 1nire az ország egészségügyi hatósága fel·· 
hívással fordult az ilyen ta1taln1ú gyógyszerek előállítói
hoz, hogy is1ne1 tetőin és a gyógyszerhez csatolt utasítá
son tüntessék ficl, 1nisze1int huzan1osabb használat estc
tén a ináj károsodásával kell szá1nolni. 19 73 januárjában 
f ehne1 ült az illetékes s7.aké1 tői _bizot,tság előtt a kérdés, 
ne1n volna-t! célsze1 ű a fenizatin-ta1 talrnú hashajtók 
01 vosi vényhez kötöttségét eh·endelni. A bizottság azon
ban ettől eltekintett, viszont E:Jh E-Jndelte olyan figyeln1ez 
tető felhívás mellékelését, 1nelysze1int agyógysze1 csak 
ko1 lát.ozott ideig szedhető, és hogy n1ájbetegség esetén 
„ellenjavallt" Az EJ!őállítók többsége e1re n1ás hatóanya„ 
got alkaln1azott ha.shajtóihoz, kisebb része azonban 
ellátta csomagolásait az előírt figyelrneztetővel Az 
egészségügyi n1iniszté1 iun1 illetékesei n1ost azt vizsgál Ják, 
vajon a legutóbbi időben nyilvánossági a ke1 ült pubhká
ciók szükségessé tesznek-e a figyehneztető felhíváson 
túltnenően egyéb intézkedéseket a fogyasztó védt!l1né
bE:n (71) 

R B 

A FELSŐ GÉGEMETSZÉS ELVÉGZÉSÉRE 
ALKALMAS ÚJ MŰSZER 

Rej JAMA 230, 669 (1974) 
Az Egyesült Álla1nokban a ke1eskedehni fü1galo111-

ban kapható c1icothy1eoton1oknak bizonyos hiányossá
gaik vannak. \Tagy a légátert-JSztő képességük elégtelen, 
vag;y segítségükkel nehezen 1neghatározható és szabá
lyozható a inetszés szöge és mélysége Használatuk során 
a nem sebész szakképzettségli orvos szá1ná1 a igen n_ehéz 

a c1icothyI"eoid mc1nb1 án felko1 esésu és átvágása, a 1nűtét 
kivitelezése is veszélyes lehet. (A vágás inegkönnyítése 
éi <lekében kifeszÍttJtt b61· alatt. eltűnnek az addig biztos 
tá1npont.ot nyújtó anatón1iai sze1·kezetek, sőt azok tJl is 
1nozdulhutnak.) A fenti hiányosságok kiküszöbölésén::: 
szc1 keszt8tt új 1nűsze1 rnlíkö<ltetésének elve az, hogy 
a nen1 látható anatórniai szerkezetek helyét vékony 
tüvel viszonylag könnyen is igen pontosan meg lehet 
hatá1ozni. Ahogy vékony tűvel nehézség nélkül lehet 
vénapunkc:iókat végezni, ugyanúgy nern okoz különö
sebb nehézséget a vékony tű átszúrása se1n a c1icothyl'E;· 
oid 1nt-Jn1bránon ke1esztül. Az eszközzt-Jl csak kis sé1ülést 
okozunk, ezáltal egynél több téves beszúrás is 1neg
engedhctő. A. tűt speciálisan átalakított fecskendő vé
gére sze1·elték, és anélkül, hogy a beteg nyakát különös
képpen el kE;llé'ne fo1'<lítani, segítségével a c1icothy1eoid 
tér könnyen lokalizálható, a u1tnnb1án pedig nehézség 
nélkül átszú1ható. A helyes lokalizációt a lE:vegő aspüá
ciója bizonyítja 

A tűvel egybeépített kést vízszintesen kell elhelyezni; 
akko1 olrlal iJ á.nyú clté1 és nélkül követi a tűt, a kés 
speeiális kialakítá.sa pedig 1negakadályozza a túl na.gy 
1netszés ejtését A rnűszer további előnye, hogy lehetővé 
teszi a helyi érzéstelenítés alkahnazását Ha a kést ki
húztuk, a inűsze1 t úgy fo1 dítjuk 1neg, hogy hegyeS vége 
nézzen a seb felé A cső gyapotbevonatú, a sebbe köny· 
ny0n behatol. Biztosítja az egyenletes légzést, önn1agát 
1ögzíti, az is1ne1t éizéstelenítő és újraélesztő készülék
kel könnyen összekapcsolható Lehetővé t.eszi a szájon 
ke1esztül tö1ténő n1este1séges lélegeztetést és anató1niai
lag úgy kialakított, hogy csillapítja a vé1zést 

A hüvely a fecskendő dugat.tyújához csak csava1 -
1nenettel illeszkedik, így ar1ól könnyen eltávolítható 
A n1űtét a műszer alkaln1azásával rnásodpercek alatt, 
111inirnális szövetká1osítással és vé1 zéssel elvégezhető 
Anrióta a 1nűsze1 t kis ste1il kazettában hozzák forga
lo1nba, a kó1 házakban, 1 endelőkben és mentőkben hir
telen szükségessé váló gégen1etszés fűntos eszközévé 
vált (130) 

KI 


