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Die Fachinspekto1-A_potheke1 betatigen neben A.rz
nellnittelkontrolle und A:zialysc auch die technologische 
Entv.,icklung der Apothcken und sind auch in die Aus
bildung und ·vv eite.r bildung von Apothekcn und Apothee 
ken-Assistenten rniteinbezogen. 

Besprochen \Verdc11 die Ausbildung und :Fortbildung 
der Fachinspektor-Apotheke1 und ihr Aufgabenbe1eich 
in be;r,ug auf die I<ontrolle der ma.gist;ralen Zubereitun
gen Arzneig1nndstoff8, Galenika und Arzneimittelfer
tigpraparate •vlld f;igEhend e1ö1tert 

Die Entwicklung de1 a1zneiini-btelan.alyiischen Tfitig
keit de1 Tnspektoren-wüd im Spiegel der \;-e1 wendung 
de1 stets zeit1niissige1e1 analytischen -V'e1fa.111en disku
tieit. 

Absnhli0sscnd '' e1den dic P1oble1nE., der \Y.eite1ent-
1vicklung de1 Koniitatskontrollabo1ato1ien daigestellt 
Besondeis hingev;iesen "\\-ird auf die Inst1111nentierung 
und dié ]\'otvt'endigkeit der n1ik1obiologischen Stabili
ta'..t.skon trülle 

Vas 1negyei Tanács Gyógyszerlá? i Közpon~ja, Gyógyszervizsgáló I1abo1atóriurn, Szo1nbalhely, R-ő.szeg u 8.) 
Érkezett: 1910 III. 13 

Gyógyszerészet 15. 60-63. 1911. 

AZ EGYIPTOMI GYÓGYSZERÉSZET MÚLTJA ÉS JELENE' 
BALBAA, S. L, HENRIK, R G , BlSHARA N G 

A szerzők rövid áttekiniést adnak a törtérielnii idők 
kezdetétől az óegyiptonii és az arab gyógyszerészet 
fejlődéséről. Elernzik az egyiptorni és arab gyógyszeré
szet szerepét a kor.szei ű tudoniány niegalapozásában, 
majd tájékoztatnak az Egyesült Aiab Köztársaság 
- a 1nai Egyiptoni - gyógyszerészetének, gyógyszer
·iparának, gyógyszerészképzé8ének helyzetéről, vala-
1ni1it a szakosítás és vele együtt a tndományos 1ninő
.sítés korszerű J'endszeréről 

* 
Az eg,yipto1ni gyógyszerészet története évezre

deki e nyúlik vissza .. Az egyiptomi fáraók alapozták 
n1eg azt a gyógyszerészi és ké1niai tudo1nányos 
1nűveltséget, a1nely gyógyszerészi területen száza·· 
dokon át kisugárzó forrás volt az egész világ tudó
sai szán1á.ra Az ősi Eg:yipton1 gyógyszer kincse igen 
gazdag volt; ebből a szempontból a régi egyiptomiak 
működését behatóan tanuln1án~yozták I.egendák 
jelzik, hogy az egyiptomi gyógyászat I mhoteppel ve
szi kezdetét, aki építész és valószínűleg orvos volt 
Zoser küály idejében, időszámításunk előtt kb. 
2900-ban. A korai Egyiptomban a legtöbb foglal
kozás - beleértve az orvoslást és gyógyszerésze
tet - a főisten ten1plo1na köré csoportosult, és a 
különböző mesterségek gyakorlói tagjai voltak a 
papok alacsonyabb osztályainak A gyógyszeré
szek oktatása, a gyógyszerészpapok kiképzése, a 
gyógyszerészeti technológia fejlesztése - minde
zek rendszerint olyan iskolában történtek) ame
lyek a templom épületében voltak A gyógyszeré
szet kapcsolata a papsággal nen1 szükségszerűen 
jelenti azt, hogy a gyógyszerész aktív résztvevője 
volt a vallási szertartásoknak is, de feltételezték 
ióla, hogy munkájához segítségül hívta az istent 
(vagy az isteneket). An11ak ellenére, hogy a varázs
igék és a ceremónia valóban részét képezték a beteg 
kezelésének, ezek a szakemberek fejlett ismeretek„ 
kel rendelkeztek a gyógyszerekkel, azok elkészíté
sével és alkalmazásával kapcsolatban 

1 Fordította.: di. Láng Béla 

Azok között az istenségek között, akikről föl
tételezték, hogy különös kapcsolatban álli1ak a 
gyógyszerészettel, találjuk Ozirist, a termékeny
ség iste11ét, Izi-st, az első he1báriust, az anyük és 
gye1mel{ek védőjét, továbbá J[oiust, akinek -az or
vosi ismerntek felfedezését tulajdonítják H orust a 
gö1üg kultúrát elsajátító rö1naiak „Inventor Far-
1naciae et l\iedicinae" -nek_ ta1 tották 

A gyógyszerészetet illetően az egyik legfonto
sabb ok1nálly a,z Ebers-papirusz, an1elyről feltéte
lezik, hogy kb. időszámításunk előtt 1500-ban ír
ták. E papirnsz sok receptjéről állítják, hogy az 
ősrégi időkből szárn1azik és ,gzerzője, ill keletke2;é
zének időpontja is1nc1·etlen. Az J1~bers-papiruszt úgy 
tekinthetjük, mint ieceptek és előiratok gyűjtc
n1én:yét: 811 előiratot tartahnaz és 700 ásványi, 
növényi és állati eredetű g:vógyszert en1lít "'\Tannak 
benne előiratok öblítőkrc, szippantóporokra, belég
zőszerekre, kúpokra, füstölőteákra, beöntósekre, 
kata11lazn1ákra, főzetekre, für1ázatokra, pilulákra, 
gyógyszeres cukorkákrn, bedöizsöW oldatokra, kc
nőcsükre, tapaszokra stb. A sör, a tej és a inéz álta
lános vivőanyag volt a legtöbb összetett gyógyszei 
esetében„ Ily nlódon az Ebers-pa1Jiruszt az első 
gyógyszerkönyvnek tekinthetjük a gyógyszerészet 
történetében 

Va11,lei1i n1egállapítja, hogy „. . a n1ode1n tudo
mányban ismert betegségek legnagyobb részét 
pontosa11 leírták és tüneteiket is osztáJ-yozták 
Azok a jelzések, hogy az egyiptomi gyógyszerész 
figyelmet szentelt a kozmetikai szükségleteknek is 
felismerhetők abból a 74 előirntból, amelyek a haj
vizekre, Íestékekre, olajokra és szőrtelenítőkre vo-
11atkoz11ak. '' Az Ebe1s-pa1)iruszba11· leírt gyógy-sze
rek és eljárások legnagyobb r·észét Inég ina is al
kalmazzák Gvahan találkozunk azzal a véle
n1énn~yel, hogy'az ősi Egyipton1ban 11en1 sok gyógy
növény volt honos, részint az ország földrajzi 
adottságai 1niatt, amelyek abból adódnak, hogy ke
leten az Arábiai-sivatag, nyugaton pedig a Líbiai
sivatag határolja, és ezek a populációt a Nílus 
völgyeire kmlátozták (pedig például a lent már a 
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kőkorszakban is te1111elték Egy·ipto111ban; a dato
lyát és az árpát meg mái legalább 7000 éyvel idő
szá1üításunk előtt) 

Teofrasztus?_ a régi Eg:yipton1 szán1os füntos 
g:yógynövén~j!ét--ai-cséi:_te1 és Dioszkoridé'>z (1. szá
zad) 80 egyiptomi eredetű növényi drogot említ 
a híres _L\1-atcria I\'fedicájába11 

Da1cson „Studies h1 Ancient Materia 1\fedica" -
jában n1egállapítja, hog:y- a Punica g1anatun1 ere
detileg nen1 Egyipton1ba.n honos növény, de biz
tosan széles kö1 ben te1n1esztették a huszadik di
nasztia idején, kb időszámításunk előtt 1100-ban 
Ily módon feltételezhetjük, hogy az ősi Egyiptom
ban sok olya11 növényt tern1esztettek és_alkaln1az
ta.lr a gyógyászatban, an1elyek: eredetileg nen1 az 
01szág flórájához tartoztak 

Az egyiptomi gyógyászatban alkalmazott ké
szítmények sokfélesége arra utal, hogy egy jobban 
kö1ülhatá10lt gyógyszerkészítő csopmtnak kel
lett léteznie 1 és valóban 111egálla1>ítható, hogy léte
zett is il:yen csoport 

H éi odotosz megemlíti, hogy a gyógyászat az ő 
idejében (időszámításunk előtti 5. század) Egyip
tomban 111agas fokon specializált volt n1inden or
vos, és csak egy betegséget gyógyított. Owsei 
Temlcin megállapítja, hogy az egyiptomi gyógyá
szat különböz6 speciális tanokból állt, amelyeket 
apa a fiának, 111este1 a tanítványának adott to
vább 

1:\ tcn1plo111ban külön te1111et, a.z úg:yncvezett 
asitot szenteltél{ ennek a 1nunkának. Ebben a te
remben a különböző gyógyszeieket olyan edények
ben őrizték, ainelyek 11e1n sokban különböztek a 
I11odern raktári edényektől, továbbá olyan cserép
edényekben vagy üvegtartályokban, ainelyeket 
gyakran utánoznak n1a is a 111ode1n kézn1űipa1ban. 

:VTegjegyzcndő, hogy ezt az intézményt megtalál
juk az egyiptomi mitológiáb11n is. Anepu (akit la
tinul "Anubisnak neveztek:) volt a gyógyászat temp
lon1ának és a balzsan1ozóteren1nek az őrzője; őt 
tehát úgy tekinthetjük, mint az egyiptomi istenek 
gyógyszerészét 

A régi Egyipton1 gyógynövényeit frissen, köz
vetlen napfény alkalmazásával vagy árnyékbanszá-
1ított állapotban alkalmazták természetüktől füg
gően és feltételezték, hogy így jobban hatnak 

lf'inlcler szerint az egyipto1ni súlyn1érést a deci
n1ális rendszerre alapozták, de n1ás rendszerek is 
használatosak voltak 

Hermann Grapow megállapítja, hogy az egyip
tomi gyógyászat tudományos jellegű volt, teljes 
fejlettségi fokát időszámításunk előtt 1600 körül 
érte el, de az új királyság idején kuruzslássá fejlő
dött vissza 

A gyógyszerészetben jelenleg használatos szavak 
közül igen sok egyiptomi eredetű. Az „Apothe
ca1y" szó például valójában „Abou-Tek" felső
egyiptonll \ráros nevéhez kapcsolódik, an1elyet 
gyóg~vnövény- és gyógyszerraktárnak tartottak. 
A „Farn1acia" az eg~yiptomi „}...,arrnaki" szóból 
szárn1azik, an1el~y a gyógy: szerek kész~~ését jelen
tette Néhány történész a kémia szót 0-Egyiptom 
ősi nevéből, a „Ke1ni" -ből szár111aztatja. Valójá
ban a gyógyszerek és a gyógykezelések, továbbá 
a kémia története Egyiptomban sok generáció 

111unkája Olyar1 civilizációt és tudo1nányt jelez, 
an1ely a 111aga idején elérte csúcsát 

_t\z ó-egyipto111ikultúra közeli rokona volt a babi
loniai-asszír kultúrának l\1indkettő eln1életi ala
pokkal rendelkezett, és az illető országok földrajzi 
helyzete kapcsolatba hozta azokat Perzsiá\;al, In
diával, sőt a Távol-Kelettel is Winthogy azonban 
Egyiptom közelebb volt Európához, itt klasszikus 
gyógyásza~i tapasztalatai sokkal nagyobb szerepet 
,játszottak. Ez a körülmény ne1n Babiloniát és 
Asszíriát, hane1n J<~gyipton1ot tette az eu1 ópai or
voslás és gyógyszerészet elődjévé 

Mohamed profétartlején ós után az aiab hódítá
sok 710 körül az arab ta1to111ányokat kiterjesz
tették Indiától és Tmkesztántól Lisszabonig. En
nek következtében a n1űvészeteket és a tudon1ánvo
kat különösen Almansow (754-7i5), Harun al 
Rasid (786-808) és AZ JJ1an.sur (813-833) fej
lesztették Iskolákat alapítottak Bagdadban, Bok
ha1ában, Kufában és Cmdobában; könvvtárnkat 
gyűjtöttek össze Bagdadban, Alexand.Íiában és 
Kairóban Az orvoslás és a gyógyszerészet nagy 
léptekkel fejlődött - kivéve az anatómiát, mert 
a boncolás tiltott volt Az arnbok érdemei a gyógy
szerészeti tudo1nányokban jól isn1ertek. A nyugati 
hanyatlás idején az arab világ vált a görög-1ó1nai 
szellen1 örökösévé, sőt a tcrn1észeti kir1csek és azok 
gyógyászati alkalmazása tekintetében sokat hozzá 
is tett Arábia a hazája sok olyan fán11k, amelye
ket később a világ aromás anyagokként - vagy 
értékes fűszerekként - is1nert n1eg. A perzsiai, 
indiai és kínai gyógyszerek (pl a kámfür, a szer1na, 
a szegfűszeg, a kubeba-bors, a szerecsendió, a 
rheun1, a szantálfa, a tan1arindus) r1en1 \;oltak is
n1er tek a görög-ró1nai világban. Ezeket csak az 
arab nyelven Író szerzők einlítik, és nyersen, ·vagy 
k:észÍtmér1yck fó11nájában tároltak az újonnan ki
alakuló gyógyszertárak áll\1 2.nyain és fiókjaiban 

A cukornád az mabok által elfoglalt területeken 
tern1ett és így viszonylag olcsón tern1elték és árul
ták Ez számos új gyógyszeikészítmóny alapanyaga 
volt. llyenek pl. a különböző szirnpok, confectiók 
és konzervek stb 

Az aromás vizek desztillációja és később az al
koholkészítés is az arab gyógyszerészek mor101Jó
liun1á\'-á vált 

Az arabok a kémia n1ŰYeléséhez is hozzájárultak, 
n1ivel jól is1nerték a növényeket és a drogokat 
Kén1iai isn1ereteink a nátriurnka.r bonáttal, ká
liumnitráttal, higanyklmiddal és az ólomacetáttal 
kapcsolatban az araboktól szár1naznak 

Agyóg:yszerészi g·yakorlatotelválasztották az or
vosi gyakmlattóL Az arnb gyógyszerészeket „szan
dalini'' néven ismerjük, an1i arra utal, hogy a szan
tal-fö.val foglalkoztak, s annak számos terápiás 
hatást tulajdonítottak. A gyógyszertár - Tschirch 
szerint - jellegzetesen 11rab találmány, és kétségte
len, hogy a gyógyászat nem fejlődött volna azon a 
módon, ahogya.n Európában kialakult, ha nlentes 
lett volna az arab gyógyászat hatásától. 

George Sartori szerint az arab tudósok közül 
Avicenna (Ibn Sina) tekinthető az iszlám leghí
resebb tudósának és ne1ncsak az iszlá1nnak, hane111 
„ az összes nemzetségeknek, területeknek és 
minden időknek". Av·icenna előtt és után is vol-
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tak más nagy arab tudósok Így pl Al Razi (akit 
Rhazesnek is neveznek) kb. egyenértékű volt tudo
mányos jelentőségébe11 és a gyógyszerészet sze1n
pontjából is Av·icennával. Rhazes a görög és ró1nai 
gyógyászati is1neretek jelentős részét közvetítette 
az utókór szán1ára és szán1os arab és indiai ere
detű drogot >ezetctt be a gyógyászatba Az egy
szei ű gyóg,szeiek (Simplicia) könyve, amelyet 
Av·icenna után kh 200 évvel Íl t Jbn-al-Bitai (119 7 
-1248. időszán1ításunk után), szintén fontos hoz
zájárulást jelent a gyóg;.Bzerkincshez. Módszerese11 
és kritikailag összegyűjtve hatahna~ szá1nú gyógy
szert sorol fel (több mint 2000-et), és a legtöbb 
gyógyszer leírásában szen1élyes n1egfigyelései is 
szerepet kapnak 

A_vicenna ",Canon IVfedicinae" e„ Inűvét tekint
hetjük a görög-arab onoslás végső kodifikálásá
nak„ Ez olyari alapvető inű volt, amelyre egésze11 
a XVII. századig hivatkoztak Az öt kötet közül 
a második foglalkozik az egyszerű gyógyszerekkel 
és az ötödik kötet az összetettekkel 

Avicenna nagy gondot fordított a gyógyszerek 
helyes elkészítési módjárn, ő ajánlotta a pilulák 
aran:yozását és ezüstözését ne1ncsak a kellemetlen 
szag vagy íz fedésére, de azért is, mert ezeknek a 
nemes fémeknek vértisztító hatást tulajdonított 
Különböző formákban alkalmazta a vasat és ja
vasolta, hogy az ételt vagy az italt savanyítsák meg 
kevés savanyú tejjel vagy ecettel 

Az arabok hozták létre először a gyógyszerészi 
gyakorlatot illető törvényt Ez számos fontos rend
szabályt tartalmaz: 

L A gyógyszerésznek rendelkeznie kell valame
lyik orvosi iskola bizonyítványával 

2 Engedéllyel kell bírnia az államtól a gyógy
szerészet gyakorlásá,ra, és be kell tartania a fenn
álló rendszabályokat a gyógyszertár helyét és a 
nyereség százalékát illetően 

3 A kormány előír bizonyos hivatalos rendsza
bályokat, amelyeket a gyógyszerek készítésében 
követni kell 

4 Az orvosoknak tilos, hogy gyógyszertáruk le
gyen, vagy hogy gyógyszertárat irányítsanak. 

5. A törvény számos komoly büntetést állapít 
meg aua az esetre, ha valaki bármelyik cikkelyt is 
n1egsé1 ti, vag:y a gyógyszerek n1eghamisításában 
részt vesz 

Mindannyian jól tudjuk, hogy ezek az alapelvek 
a inai napig is érvényesülnek úgyszólván az egész 
világon a g\'Óg)'szerészettel kapcsolatos törvények
ben 

~4. inodern gyógyszerészet a XVI. századdal veszi 
kezdetét, amikor . Paracels'Us is1nét n1egnyitotta 
a Bagdadban korábban már működő orvosi-ké-
1niai iskolát Ez volt az első intéz111ény, inely arra 
épült, hogy az egészség és a betegségek a test ké-
1niai 111űködésé11ek tt következn1ényei ~4.. kémia eb
ben az időben kénllai gyógyszerek előállításával 
foglalkozott elsősorban és ne1n az ólomnak arany
nyá változtatásával, ahogyan azt abban az időben 
hitték Az arab befolyás - különösen Spanyolor
szágba11 - az a.lke111ia elte1jedéséhez vezetett. 

A szer\res és szervetlen ké1nia gyors fejlődése 
J<:urópában a XIX század fol~yamá11 erős hatással 
\iolt a g·yógyszerészetre és szükségessé Yált, hog~y 

a gyógyszerész is1nerje a ké111iát' V'alóba:n, a gyóg~ -· 
szerészek úttörői voltak ekkor a tudomány fejlő
désének A XIX század második felében a szin
tetikus gyógyszerek is bekerültek a gyógyászatba 

Egyiptomban a nwdem gyógyszerészet kezdetét 
1824-re teszik Egy francia mvos (A. Clot) ]lf oha
ined Ali malkodása, idején berendezte az első kór
házat Egyiptomban, sőt gvógynövénykertet is lé
tesített 

Az első n1odern egyipto1ni gyógyszerészeti is
kolát 1827-ben létesítették az orvosi iskolával 
együtt 1925-ben (az egyiptomi egyetem létrehozá
sakor) a gyógyszerészi-·-iskola az eg,yete1n részé' é 
vált, szorosa11 társulva az orvosi fakultással ~4. ta
nulmányidőt 4 évre emelték Az előírt tanulmá
nyokban bjológia, fizika, szervetle11 és sze1 ves ké
mia, gyógyszerészi kén1ia, gyógyszeranyagok: isme
rete, far1nakognózia, toxikológia, közegészségtan, 
elsősegélynyújtás és bakteriológia szerepelt 1929-
ben a hallgatók száma 70-re növekedett, s J \l49-
ben létrehozták az alexandriai egyete_1nen is a 
gyógyszerészi iskolát, 1951-ben pedig bevezették 
a „Doctor of I:>harn1acy" chnet. 1951-ben a k:airói 
és az alexandJiai egyetem gyógyszerészi iskolája 
függetlenné vált az orvosi fakultástól, majd 1959-
ben elhatározták, hogy a gyógyszerészi cím el
nyerésére szükséges tanulmányi időt 5 évre emelik, 
hogy a gyógyszereszeti tudományok néhány újabb 
ágazatát is figyelembe lehessen venni 

1960-ban az assiuti egyetemen is létrehozták a 
gyógyszerészi fakultást, ez tehát azt jelenti, hogy 
jelenleg három gyógyszerész ka1 van az Egyesült 
Arab Köztársaságban: Kairóban, Alexandriában 
és Assiutban l\findegyiken 5 éves a kiképzési idő
tartam és az oktatott tárgyak többnyire azonosak 
Az 5 éves kiképzés tanterve az alábbi: 

Előképzési év 

A hallgatók fizikát, kémiát, növénytant, állattant, 
inodern európai nyelvet és néhány spcciálü1 tárgyat 
tanulnak. 

Első tanulnuinyi év 

Magában fűglalja a farmakognó'.úiát és gyógynövé-. 
nyeket, a szerves kén1iát, a gyógyszerészetet (beleértve 
a gyógyszerészet történetét), a fiziológiát, az anatómiát, 
a szövettant, a francia nyelvet és matematikát, ,- ala.
mint a honvédelmi kiképzést 

.Második év 

Ekkor ke1ül so11a a f8.rrnakológia, a gyógyszerészet., 
a farn1akognózia, az analitikai kémiai, a szerves ké1nia, 
a gyógyszerészi ügyvitel és könyvvitel, továbbá a katO·· 
nai képzés 

Hcu rnadik év 

Ebben az évben f8.1n1akológiát, toxikológiát, első-

segélynyújtást, gyógyszerészetet, gyóg)-szerészi ké1niát, 
biokén1iát, növényi drogok kémiáját, szociológiát és. 
pszichológiát oktatnak 

A nyári vakáció alatt gyógyszer tá.ri gyakorlat tá.rsul 
a kiképzéshez 

]\T egyedik év 

Ez év fűlyamá.n gyógyszerészetet, ipa1i gyógysze1é·
szetet a gyógyszerek biológiai vizsgálati módszereit, 
alkalmazott farmakognóziát, gyógyszerészeti kémiát, 
mikrobiológiát és higiéniát hallgatnak a gyógyszerész~ 
hallgatók. 
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Jelenleg a hallgatók száma 4300 körül "111 Ezek
nek több mint 40%-a leányhallgató. Az egviptomi 
egyetem alapszabályzata előírja, hogy az oktató
személyzet tagjá.nitk rendelkeznie kell a doktori 
vagy azzal egyenértékű cín1n1el (ezen a magyar 
viszon:yok11ak inegfelelően kb a kandidátusi cín1 
értendő). 

A magasabb gyóg;yszerészi tanuhnányok körében pl 
mi a kairói egyete1ncn az alábbi specializált diplomáka-t 
tudnáµk nyújtani: 

1 Elclmiszer -analízis 
2 Gyógyszerek analízise és biológiai é1 tékrnéréSE-J 
3 Biokémiai analízis 
4- Igazságügyi kén1iai analízis 
5 Gyógynövények 
6 Ipari gyógyszerészet. 
7. Gyógyszerészi mikrobiológia. 
A magasabb tanuln1ányok elis1ne1ése a ."J1aste1 of 

Pharmacy és a Doctor of Pha1 macy, amelyek megfelel
nek a magyar dokto1 i, illetve kandidátusi címeknek. 

Egyiptomban jelenleg 4000 végzett gyógyszeiész 
működik a gyógyszerészet különböző területein, 
így a gyógyszertárakban, melyek száma kb 1300, 
a lrórházi g,yógyszertárakban, falusi egészségügyi 
központokban, gyógyszernnalitikai és ellenőrző la
boratóriumokban és a gyógyszeriparban 

A szervezett gyógyszeripar Egyiptomban 1936-
ban vette kezdetét, amikor létrehozták a M isr 
Gompany gyógyszergyárat. A második világháború 
alatt tová.bbi helyi jellegű gyárakat építettek és 
ezek ter111elése egyszerű készítményel{ előállítására 
szorítkozott. Ebben az időszakban a gyógyszerszük
ségletnek kb 90%-át importból fedezték 

1953-ban -- a forradalom után - létrehozták a 
Production and f~Iervice Oouncilt, ainely nagy figyel
met szentelt a gyógyszeriparnak 

1957-ben létesült a „High 01ganizationf01 Phar
maceuticali/', ez foglalkozik a gyógyszetek i1nport
jával és szétosztásával. 

1961-ben államosítottá.k a gyógyszeripart 1962-
ben kialakították a gyógyszerek, kemikáliá.k és or
vosi segédeszközök általános egyipton1i szerveze
tét. Ehhez csatlakozva jelenleg hét üzem állít elő 
gyógyszereket, melyek közül egy kemikáliákat és 
nyersanyagokat, egy másik gyógyszert.11 tályokat, 
egy üzem optikai segédeszközöket és kettő gyógy
szerészeti és gyógyászati segédeszközöket ]1~zeken 
az egyiptomi üzen1eken kívül há10111 olyan üzen1 
is működik, amelyek a Pfizer, Hoechst és a Swiss 
Pharrna cégekkel tőketársulásban vannak 

Ezekben az üzemekben és gyárakban jelenleg 
kb 15 OOO ember dolgozik Az 1967 ~68-ban ter
melt gyógyszerek értéke 28,2 millió egyiptomi 
font volt, mely az ország össz-gyógyszerfogyasz
tásának 84,1 %-a Ezen túlmenően kb. 1 millió 
font értékben expm tálnak. Ezeknek a stratégiailag 
igen fontos üze1neknek a létrehozása reális ne1nzeti 
konkurrenciát jelent a monopóliumokkal és az 
impe1ializn1ussal szen1ben. Egyiptom ez irányú si
kerei úttörő példát jelentenek a fejlődő orszá.gok 
számára. 

A fejlődés tern1észetesen a gyógyszerészképzés
sel és a korszerű tudon1ányok ~s rokon ágazatok 
fejlődésével is lépést tartott 

A gyógyszerészképzésben kiszélesedtek, speci
alizálódtak és 1negnövekedtek a tantárgyak azzal 

a céllal, 11og): a gyógyszerész a tudo1nányos f8jlő·· 
déssel lépést tarthasson és kielégíthesse a közszük-
ségleteket. Ahhoz, hogy a gyógyszerész birtokában 
legyen annak a felelősségérzetnek, amelyet vele. 
szen1ben a társadalon1 és az á1Ja1n tán1aszt, okta" 
tóinak ·valóban a n1odern tudo1nán.y specialistáivá, 
kellett 'álniuk 

"A_ gyógyszerészet nen1 hanyatló hivat\i,s, aho
gyan azt időről időre cinikus 1negjeg};zések f'Or1ná
jában ha.11?-ni lehet, hiszen hataln1as is111eretanyaga 
napjainkban korszerű, tudo1nányos isn1eretek1e 
épül. A gyógysze1 ~1:1_9:ományos szerepe, f8lelős
sége ma sokkal nagyobb, mint volt az elődök ide
jén, akik büszkék voltak galenusi készítményeik 
eleganciájára és kézzel készített piluláik tökéletes·· 
ségére 

A gyógyszerészek között időnként hallható ön
lekicsinylés ellenéie a reális problémák mellett -
amelyekkel a gyógyszerészi hivatás és annak gya
korlói küzdenek - bizonyos tényeket meg kell álla 
píta.ni: A gyógysze1észet viszonylagos tudomá11y·os._ 
súlya problémái ellenére is ma messze túlhaladta. 
mindazokat a fokozatokat, amelyeket valaha is el
foglalt a világ civilizációjában .. A gyógyszerészet 
ma és holnap folytatólagosan még jelentősebb hiva, 
tá.ssá fog válni, és aszerint fog fejlődni, ahogyan 
örökségét és szakmai tradícióját továbbadja a ta-
11ító a tanítványnak, az apa a fiúnak, és ahol a fiÚ. 
tovább viszi, a kor viszonyaihoz alakítja, annak 
megfelelően építi az ősi hivatást 

C .. 11. BaJiőaa, P. r. Xe1-1e11H, H f 611" 
lll a p a: npomAoe u Hacmonu1ee ezunemcKoü _g'Jap1.raquu. 

AsropbI 11:a10T Kpa'IKHH o63op o pa3BHIHH <tJapMaU.HH B 
aHJH'r.i:HO"-~ ErHn1e 11 Apa61111 e Hallana 11crop11H Ott11 atta·
nH3HpYIOI püJib <tJapMaUHH -· erHne1CKOH H apa6CKOi1 11 
OCHOBaHHH COBpe1>leHHOi1 H3YKH, 3aTeM HH<!JüpMHpYIOT 0 
TIOJIO)KeHHH rpapMau.1111, qiapMaU.CB'I'HlJCCKOit rrpOMblllIJlCH· 
HOCTH, 06Y'-leHH5I cpapMaUCB'IOB B 06oep;HHeHHOJi: Apa6~ 
CKOH PecnY6JIHKe, .u;anee o c11creMe nporpecc11ona.11bHOro 
oőpa30B3HH.5J H B Mec1e e ·reM 0 npHoópeTeHHH HaYqHblX. 
3BaHHŰ, 

S. I. B a l b a a, R. G H e n e i n, N. G. B is .. 
h a 1 a : Pa.st and p1 esent of Pha1'rnacy in Egypt 

A short revie•v is given on the development of th0 
ancíent Egyptian and A1abic pha1macy írom the begin
ning of \Vritten histo1y. The role of the ancient Egyptian 
and of the A1abic pharmacy in the founding ofmodeine 
pha1maceutical sciences is discussed and the present 
state of pha1macy and pharmaceutical industry is re, 
vie\ved In conclusion, the state of phaTmaceutical 
educ:ation, of the post-ga1duate specialization and of the 
modern system of scientific qualification by achieving 
the degrees of }.{astel' of Phar1nacy and Doctor of I>har
macy is desc1ibed 

S„ I Balbaa-R. G. Henein-N G, 
B i s h a r a: Ve1 gangenheit und Gegenwart der Phar· 
mazie in Egypten .. 

Die Ve1fasser geben eíne kurze Ubersicht über die 
Ent,vicklung der Pharmazie in Alt-Egypten und A1a· 
bien seit de Anfangen der historischer Zeiten. E1örtert 
wird die Rolle der egyptíschen und arabischen Pha1 
mazie in der Fundierung der zeitmassigen V\Tissen~ 
schaft. Abschliessend wird über <len gegen\vf.irtigen 
Stand der Pharn1aziE:, der pharn1azeutischen Ausbildung 
so\vie <les Systems der Spezialisierung und v.rissenschaft 0 

lit:he.r Qualifizierung berichtét 

(Kairói Egyetern Gyógyszerésztudományi Karn é•· 
GHINOIN Gyógyszerészeti Osztálya) 

Érkezett: 1970 IX 25. 


