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cians and Pharmacists", The monthly issue published on 
24 pages scientific papers related to medicine or phar-
1nacv, as \Vell as revie\vs on inajor achieven1ents on the 
field

0 

of the t \VO professions at ho1ne and abroad. Being 
the fruit of comn1on effOrt of physicians and pha11na
cists, tlle jouTnal off8red a fürum for the disoussion of 
actual p1oble1n~_ of both prof0ssions 

Di. P 'Tar g a: 90 Jahre einer Prot.:inzfachzeit· 
schrift 

Die Fachzeitschrift „01 vosok és Gyógysze1·észek 

Lapja" (Fachblatt von Arzten und Apot1:ekern) wurde 
1930 in Debrecen gegründet und sie e1sch1en rnonatliuh 
auf 24 Seitcn bis zu1n Dezember 1938 Die :F'aohzeitung 
cntstand aus einem brcit angclcgten zusa1nmenschluss 
det provinzialen _A_rztesehaft und des _4.pothckerstandes. 
Sic voröffcntlichte regelnlii.ssige "'i'l-"issenscha.ftliche i~._bhan
dlungen aus de1n I3ereich de1 1fedizin und Pha1n1azie 
Sie gab auch dic '.vichtigsten in- und auslfindisohen 1vis
senschaftlichen E1gcbnisse bekannt lrljedenl Heft "'ivu1de 
über aktuelle E1gebnisse aus de1n Berufsleben <ler bEjden 
P1ofBssionen berichtet 

( 4028 Debrecen, Izsó utca 14) 

É1kezett: 73 XI 22 

Gyógyszerészet 18. 68-iO„ 1974 

METELRA FERENCES PILLICH FERENC - RE'l' MAGYAR ENTOMOLÓGUS 
GYÓGYSZERESZ 

DR KOLOZS CSABA 

A gyógyszeré8ztörtériészek előtt is kevéssé isnie1t két 
1ievezetes gyógyszerészről ernlékezik nieg a szerző 
- akik a magyai tájak flóráját é8 faunáját kutatták 
eredniényesen, részben a XIX„ sz. niásodilc felében, 
részben a XX. század els6 évtizedeiben. JJfetelka 
Ferenc, (1814-1885) dabasi gyógyszeiész aRhypa
rioides JJ1etelka Ld. nevű szövőlepke keinyóját fedezte 
fel a pusztapeszé1 i 11iocsa1·alcban, kitenyésztette lep
lcéjét, azonfelül a növén,y- és állatvilág szánioB példá
nyával gazdagította a külföldi múzeumokat és a Nem
zeti JJ![úzeumot is Pillick Ferenc, (1876-1948) si-
1nontornyai gyógysze1 ész a Sió völgye növény- és 
állatvilágát kutatta. 22 OOO db-ból álló gyűjteménye 
a Nemzeti Múzeumba került Bejárta Nyugat
Eu_.rópát is, kerékpáron eljutott a spanyol Pi"teneuso
kig Terjedelmes szaki1 odalnii rnunlcái között szániol 
be erről az utazáwíról és gyűjtött anyagról. Róla is 
szánios növé1iyt és 1ova1t 1ievezett el tiszteletből a tudós 
világ 

* 
A tennészettudományos kutatás hőskorának két 

olyan gyógyszerész alakja is volt, akiket még 
a gyógyszerészet tö1ténetével foglalkozók sem 
n1indenütt is1ne1nek, viszo11t n1ás tudo1nányágak 
számon tá.rtják őket, s tudo1nányos 111unkásságu
kat nagyra ér;tékelik A két kiváló ter1nészetvizs
gáló: Metelka Ferenc és Pillich Ferenc gyógyszeré
szek Elevenítsük fol emléküket e jeles tudósoknak, 
akik egyszerű eszközökkel, anyagi segítség elvárása 
nélkül, csupán a kutató1nunka érdekességéért ma
rndandót alkottak. 

Metelka Ferenc Hatvanban, 1814-ben született. 
A günnáziu1not Vácott és Esztergo111ban végezte 
s atyja akarnta ellenére - aki gazdatisztnek 
szánta - a gyógyszerészi pályTát választotta. 1828-
ban kezdte el gyakornoki idejét, s üres óráiban nö
vény- és 10vaigyűjtéssel foglalkozott 1835-ben 
Inent csak Pestre az egyete111re, ahol g;yóg:yszerész
mesteri oklevelet 1837-ben kapott Még ebben az 

évben segédként alkalmazták Abonyban, s rövid 
két év után - tekintettel hosszú szakmai gyak01-
latárn -, 1839-ben Pest megyében, Alsódabason 
gyógyszei tárnyitási jogot nyert .. 

Szabad idejét kezdetben kertészkedéssel és gyü-
111ölcster1nesztéssel töltötte, 111ajd rövidesen a kör
nyék ismeit pomológusa lett .. A rovargyűjtésről 
szinte 111á1 1negfeledkezett, amikor a sors 1855-ben 
összehozta Frivaldszky lrnre (1799-1870) neves 
entomológussal, aki ez időben a Duna-Tisza közé
nek homokos talajú eideiben gyűjtött. Frivaldszky 
újra felkeltette benne régi érdeklődését a rnvarok, 
különösen a lepkék iránt, beavatta a 10va1gyűjtés 
különböző fortélyaiba, ellátta a szükséges szak
tanácsokkal, könyvekkel, műszerekkel Gyűjtési 
körútja során n1agával vitte Metelkát az érdekes 
rovarfajokban bővelkedőpusztapeszéri erdőkbe [l] 
Metelka ezután valóságos szenvedéllyel minden 
szabad idejében a Dabas-környéki rova1faunát ta
nuln1ányozta„ }'áradtságot ne1n ismerve gyűjtötte_ 
a lepkéket, tenyésztette a hernyóikat, de foglalko
zott egyéb rovarokkal, sőt madarakkal is .. A gyűj
tött rovarok_ból ne1n állított össze 1nagának gyűj
ten1ényt, hane1n szétküldözte az anyagot az érdek
lődőknek, tudósoknak, intézményeknek A gyűjtött 
anyag legnagyobb részét Frivaldszkynak adta, aki 
cserébe az értékes anyagért, 1lfetelka fiát egyete111i 
tanulmányai alatt vendégül látta 

Gyűjtői tevékenységét nagyra é1tékelték külföl
dön is A vele kapcsolatban álló kcieskedők közül 
ismertebb a pá1izsi Deyrnlle és Sallé-cég, a stock
holmi Lampa és a drezdai Staudinger Kapcsolata 
volt a drezdai, müncheni és pétervári n1úzeu1nokkal 
is .. Különösen sok rovart ajándékozott a Magya1 
Ne1nzeti }'.Iúzeun1nak s an11ak nladárgyűjte1nényét 
is több éitékes példánnyal gyarnpította 

Kiváló gyűjtői tevékenységéhez viszonyítva új, 
rovartani felfedezése szán1szerűleg ne1n volt sok, 

-de a1ni volt, az igen értékesnek szá111ított termé
szettudományos körökben. Néhány iitkasággal 



Í974. február GYÓGYSZERÉSZET 69 

gvarapította a hazai és külföldi nagy gyűjte1nényc
k~t, így pi a peszéri :rdőben ráakadt a Jaspidea 
Celsiá-ra, a (labas1 nada.sokba.n pedig a J\Ielia.na 
flainineára és a Calan1ia lutosára, valan1int (1878-
ban) a Dianthoccia silenesre, melyből addig ha
zánkból egyetleii:-;--- a bánsági hon1okpusztán, az 
l,TI111ánál fügott példányt isn1e1 tek Két évvel ké
sőhb Dabason megtalálta a Chlaenius sulcicollis 
nevű futrinkát, a1nely a n1ag~yarországi faunát te
kintve új volt, Peszé1en pedig az Onconotus ser
villei ncvú é1dekes szöcskefajtát fedezte fel, an1ely 
különben csak a Balkánon és a \T olga-v idéki pusz
tákon tenyészik [ l] 

Felfedezése, n1ely nevét szán1unk1a és a tudo-
111ány szán1ára n1aradandóvá tette, olyan lepke
fajta n1egtalálása és kitenyésztése 'olt, a1nelyet 
addig sehol nerú írtak le s abban az időben úgy 
vélték, hogy csak Magya1országon fordul elő 
A Dabas-környéki hon1okos, turjányos vidéken 
1859-ben talált egy szövőlepkehernyót, n1elyet 
felnevelt s egy eddig előtte ismeietlcn lepke kelt 
ki belőle Meghatározás céljából Bécsbe küldte, 
ahol Ledere1 Gyirla, a hi'J:es enton1ológus hatá
rozta 1neg s tiszteletből az eddig isn1eretlen 
lepkét .J1 etelká1 ól N emeopb} la }fotelkanának ne
vezte el. (}fai hivatalos neve: Rhyparioides ~fotel
kana Ld [2]). Nemsokára nőstényét is sikerült fol
fedeznic, s azután ezeket évenként több példányban 
gyűjtötte, illetve he1nyójából teny7észtette Nen1 
lehetett egyszerű dolog megfigyelni, hogy milyen 
tápnövényen fejlődik a hernyó, n1íl)en táplálékot 
kíván a későbbiek folyan1án. J\1:ég az ő életében 
többen kísérleteztek ezzel, de eiedmény nélkül Ezt 
a titkát egy fiatal barátjáJa bízta azzal, hogy csak 
halála után hozhatja nyilvánosságra E bizaln1as 
közléseinek biltokosa dr Vángel Jenő (1864-1918) 
volt, korának ísn1crt kutatója, aki többször járt 
Da.brtson, n1égpedig gyalogszerrel, n1ivel vonat ak~ 
ko1 inég nc111 közlekedett, fogatra, pedig pénze ne1n 
volt. 

1}fetel!ai f!'eienc 1885-bcn bekövetkezett halála 
után Vangel pu hlikálta is a hernyó lelőhelyét, ne
velési 111ódját E közlésében siettette az a tény, 
hog:'-" Denutison francia kutató 1885-ben Francia
országban, a R.hein1s-kö1nyéki Sillcry falucska kö
zelében egy n1ocsá1 ban inegtalálta ennek a her
nyónak két példányát, azokat felnevelte, 1najd ér
dekes felfedezését köz;zé tette. Ez az egyedüli eset, 
hogy e11c a lepkére hazánk határain túl is ráakadtak 
Időközben a peszéri inocsarakat lecsapolták s 

a fajta ki,,eszcttnek látszott, csupán az eredeti 
példán.Y volt n1eg a bécsi 111úzeu1nba11 és egy pél
dány - ugyancsak ,Jfetelkától - a Te1111észet
tudon1ányi Jlúzeun1 Alü1itára Lepkeg;yűjte1nényé
hcn 1972 n,\.arán azonban az orgován·yi n1ocsa1ak
lHu1 d1 Gozniány l1. tudo1nány os kutatónak isn1ét 
siberült folfodeznic a lepke újabb példányát 

Erdekes, hogy né111ei tudósok a „nietelkana" 
l)e\iet 111indená1011 gö1ög ből akaJták lcszármazta.tni 
Igy Glase1 (Catalogus etymologicus) a meta és alka
nos sza-.;;rakból; llofnian (Die Grosschn1etterlinge 
Eu1opas) pedig a n1eta és clkosz szaYakból n1a
g\'a1ázta a rovar ne\·ét, 111ivel nen1 tudták, hogy 
a lepkét egy kiYáló n1agya1 g\·Ógyszerészről Jfetelka 
Feienc1ől ne> ezték el [3] 

Pillich Peienc 1816 április 2-án született Szom
bathelyen, gyógyszerész családból Középiskoláit 
a szászo1 szági Brunzlau ban és Budapesten végezte, 
gyako111oki idejét pedig Si.nion Ernő szo111batl1el:yi 
gyóg:ysze1 tá1ába11 kezdte 111eg, ahová - oklevelé
nek megszmzése után (1897-ben) - segédként tért 
vissza Oklevelét 1899-ben zárndékolták 1902-ben 
'ette át édesapja reál jogú gyógyszeitá1át Simon
tornyán, melynek 1947-ig volt a tulajdonosa, s 
1948-ban itt halt meg [ 4] 

~Iár brnnzlaui tartózkodása alatt étdeklődött 
a lepke- és rova1gyüjtés iránt. A kutatói szenve
dély kifojlődéséhez nagy lendületet adott az, hog} 
a századf01duló t1tjlí:n~t8i'Vbe vették Tolna vár
n1egye n1onográfiájának elkészítését, és ebben 
a n1egye fló1áját és faunáját is is111e1tetni kívánták 
Erről ő Jnaga ír az Entcn11ologiscl1cs J ahr buch 
1927-es szá1nában, „\"\7je ich Enton1ologe 1vu1de" e 
cikkében 

Az általa gyűjtött anyag meghatározását Abají 
A-igne1 ]~ajos segítette, vala111jnt a Nen1zeti l\.iú
zeu1n sok 1nás n1unkatársa A külföldi szake111be1ek 
részéról sok csalódás érte, D1e1 t a n1eghatá1ozásra 
kiküldött anyagot tönkretéve, vagy éppen sehogy 
sen1 kapta vissza 

Speciális fajok esetében ózükséges volt külföldi 
tudósokkal is konzultálnia. 
Pillichgyűjtői tevékenysége mellett irodalmi mun

kásságot is fojtett ki Mintegy húsz dolgozatot írt, 
melyek a Rovartani Lapokban, a Magya1 Rmm
tani Társaság Közle1nényeiben és külföldön a 
Kranchcr-féle Entomologisches J ahr buchban jelen
tek 111cg. 1914-be11 összegezte gyüjtésf'.nPk eredmé
nyeit, melynek címe „Aus der Arthropodenwelt 
Sin1onto1nya's" Az értékes kis könyvet kénytelen 
'rolt saját költségén kiadatni abban a reményben) 
hogy megtéiülnek majd költségei, azonban, saját 
vallomása szerint csak öt példány talált gazdára. 
Kutatásait is saját költségére végezte; még segédet 
sen1 tudott tartani. Sin1ontornya és vidékének 
faunájá1ól írtrendkí,;ülértékesésn1a n1ár ritkaság·· 
számba menő monográfiájában 782 lepke, 1931 bo
gár, 46 áhecésszá1nyú, 4 7 recésszárnyú, 1 sörte
farkú, 3 hólyagoslábú, 468 félszárnyú, 3'7 hangya, 
23 díszdarázs, 30 egyenesszárnyú, 8~2 légy, 27 
százlábú, 10 álskorpió, 4 kaszáspók, 233 pók és 3 
atkafélét sorolt fel mint saját gyűjtést [5] 

„Waluncmungen auf \Vanderungcn" e.. dolgo
zatában foglalkozik külföldi kutatásainak adatai
val is [G] 1904-ben ui kerékpárnn bejárta Európát, 
ug,yancsak g,yííjtési szándékkal. Fiu111éből indult el 
az Oszüák- és Svájci-Alpokon át Dél-Franciaor
szágba és a Pireneusok spanyolországi oldalá1a, 
n1ajd vissza Franciao1szágon, Nén1eto1szágon és 
Csehországon n1ajd Szlovákián keresztül ért l1aza. 

Eg~yiklegértékesebb 1ova1 tani f6lfBdezése, illlet\·C 
újrnfelfedezése volt a Sátoristyea Mesclrniggi Reit
te1, n1elynek első példányát a baranyai erdőkben 
fedezték fol, de olyan rossz állapotban, hogy nem 
lehetett a fajta 111eghatározására használni. Pilriclz 
januá1 ''ége - feb1 uá1 eleje idején a tölgyfaké1eg
alatti törmelékben talált 5 ki>áló példán>! asi-
111onto1nvai erdőkben Ebben az id<'.Jben nen1 szí,,e
sen jártak a kutatól{ gyűjtői kö1úton s n1á1-má1 az 
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volt a hihedelem, hogy az első példányon kívül t.öbb 
ne1n js található. Az ő lelete alapján végezték eJ a 
tudósok a rendszertani ineghatározást. Ezen túl
n1enően - érden1ei elisn1eréséül - több rovart és 
növényt r1eveztek el róla: így a rovarok közül Ber
nau a Carabeu_t; Hortensis var. Pillichit, Pongrácz, a 
Chyrsopa Pillichit és még 5 más rovart. A növények 
közül Wagner J áiws a Calamintha Pillichianát és a 
Tilia Pillichianát, Trauman pedig a :!\Ientha Pillichi
anát. 

Pi.llich Fe1enc gyógyszerész nevét a róla elneve
zett rovar- és növé11yfajtákon kívül, n1ara.dandóvá 
teszi a l\íagyar N e111zeti _\\'Iúzeumnak adon1ányozott, 
22 OOO db-ból álló gyűjtemén}e is 

IHODALOM 

1 AbafiAignc1 .L. Alepkészettö1lénctel\1ag:ya1·01sl":á
gon A Kir. l\1agya1 Tc11nészettu<lo1náuyi Társulat kiad
ványa.. Budapest (1898) - 2~ Di. (Jozn1ány L A TE·.1-
1nészettudonui.n;yi :\I1ízeu1n Allattá1a. Lepkcgyüjte1né
nyének vezetójc T{éziiat - 3 'I'c11nészet1ajzi ~"'üzetek 
XXTl, {1902) - 4-. D1 Poz.wniyi (Pillich) l!""'erenc orvos
gyógyszerész, Budapest {Kézirat) - 5 Ento1no1ogi
sches Jahrbuch (1026) - 6. Dr Cs1:ky llJrnő Pi11ich 
:Ferenc emlékezete. Rovat tani I\.:özle1nények (Folia En
tomologica Ifung , To1n. III.) 

4. l{ o .no w: (l>ap.Maqeen11J1 <i>epeHq Meme.r!Ka u 
<i>epeHq flll/l/lUX -- dea eeH2epcKUX 311mOMOA02a 

ABrop BCnoMHHaeT o ,n;sYx 3HaMerttrbIX cfiapMau;esrax, 
M3JIOH3B€CTHblX H nepen_ IfCTOpHI<aMH cflapMau;HH, YCnerutto 
H3Yqanruttx cflnopY H cfla~'HY BettrpHH, 01qacTH so sropoH 
no.nOBHHe XIX-1 o, ori1acrn B nepsoii no.nonHHe XX-ro 
seKos. <Pepettll l\1.ere11Ka (1814-1885), anreKapb s ,[la-
6arne, OTI<pbi.Jl B TI)'CTacepCKHX 6oJIOTax TYC€HHI.{Y 6a
ÓOlJKH Rhyparioides Metelkana Ld H Bb!pacrnn 6aőolJI<Y 
l{poMe roro OH o6orarHJI Hau;rroHaJihHhiif MYseH H sarpa
HHllHhie 1\fY3€H MHOJ"HMH 31{3€MDJ151p3MH cfJJiüphl lf cflaYHbl 

<Pepettu; Dttn.nHx (1876-1948) anreKapb H3 IllHMOH
ropHR H3Yll3JI tjJJJOP~' H cflaYHY .[{OJIHHbl llltto. Ero KOJI.n€K
U)1.51, coCT0.51Bllia5I H3 22 OOO SK3CMrrn.R.pon nonana B I-fa
u;nottanhHhIH MY3ei1 Ott noserri:an 3ana;:t;HYIO EaponY H 

Ha senocnne,n;e ·.n:oexan .n;o HcnaHCI<HX DttpHHCCB. Cpe~n 
MHOf0'Il1CJI€HHhIX CBOHX pa601 {)H C006I.LlaeT 0 CBOHX no, 
es.n;Kax 11 o co6paHHOM: HM !\oíarepHaJie. 11 ero HMCHe,1 H:a
~'Ka Hasnana p.51.n; pacrett11H H ttaceI<OMblX 

DL e s 1'\: 0 1 0 zs: TwoI-iungar'ianpharnuu:i&tsand 
cntoniologists, Fei enc ..11'ietellca and Ferenc Pillich 

The author oom1nen10Iates t\vo late outstanding Hun .. 
ga1ian pha.in1acistswohhave beensca1·oelJ knov.'neven by 
pha11nacy historians in spite of thtár excellcnt researuh 
\VOrk done in the second half of the XIX. centuiy and in 
the early XX. century \Vith the fauna and flora of Hun .. 
ga1ian landscapes. Feienc !iietelka (1814-1885) phar-
1uacist of Dabas, discovered the 1.vonn of a butte1fly caJ .. 
Ied Rhyparioides l\fetelkanat _He 1vas an enthusiastic col
lc~ tor of specünens 60111 the flora and fauna and offe1 8d 
a considfJrable nurnber ofthe1n to the National l\fuseu1n 

F Pillich ( 1876=="1~948) pharmacist of Sünonto1n.y~ 
dcdicated his resear·ch 1vo1k to the fauna and flora of 
Sió-va.Jlc). His collection of 22 OOO specüncns \1 a.s offered 
to the National l\:Iuseun1. J{e undertook seve1al trips to 
\Veste1n-Eu1ope and reached cvcn the Pyrenees by rid. 
ing a bycicle J\f an; of his pi ofessional 1vorks givo l'e
fCrenoe to his trips and the speoin1<:;ns collected Se1 E:ral 
plants and anin1als had bcen narned afte1 hiin 

J)r e s J{ 0 l 0 z s : Zwei ungar ischc A pothc/.J',I rtls 
l!,~nton1ologcn, F JVetelka und F P1:llich 

Z\vci ungaiische Apotheker, die auoh den Pha1n1a-. 
ziehistorikern v.'enig bekannt, sind haben sich in der 
z1veiten Hiilftc des XlX. und in de1 ersten Hfllfte des 
XX Jahrhundertes un1 die E1fCnschung <ler Fauna und 
Flo1a de1 unga1is0hon Landschaften verdient gc1nacht. 
Feiisnc J\'Tetelka (1814-1855) Apotheke1 in Dabas ent
deckte dic Hanpe de1 Schn1etterlinga1 t RhyparioidfJS 
J\'1etelkana Ld. inden Siirnpfcn von Pusztaszer' und hic1-
von ziichtete er dcn Sclunetteding aus. l\íit zahlreiche 
Bxe1npla1en de1 Pflanzen- und Tie11velt btnefr.:hc1te f:I 
die ausliindisohen 1fuseen und auch das ungaiische N-a .. 
tionaln1uscun1. Fe1enc: Pillich (1876-1948) _4.potlH-1kcr 
von Sirnontornya 01fo1scht.e den Tier- und I-1flanzen·· 
be1eich des Sió-Talcs Seine Sa.n1n1lung aus 22 OOO Exmn
plaren \vurde dem Nationaln1useurn überlassen Er 
durch1vande1te \VE;st-Eu1opa und gelangte i;:i,uch niit. 
seinern l-f'ah11ad zu den spanischen Py1eneen Ube1 di~~se 
Fah1 t bf·iichtetc cr in verschieden0n \VissensohaftliclH:n 
Beitu'igen. Auch von ihn1 \Vur-den nlehr·e1e Pflanzcn und 
Insekte bcnannt 

( Bornod-Abaúj-Zeniplén megyei Tanács Gyógyszertári Közpon(ja, Miskolc, Kazinczy it 17.) 
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NEM OKLEVELES SEGÉDEHÓ ALKALMAZÁSA 
A GYÓGYSZERELLÁTÁSBAN 

Baldwin, M„ J., JJ1c1'.1aha.n, J. ]~ .J Am Pharm 
Assoo 60 (1972.I 

friind kó1házi, n1ind közfö1galmú gyógyszeiiá1ak 
alkalmaznak nen1 gyógyszerész dolgozókat különböző 
beosztásokban (könyvelő, 1aktáros, kiszolgáló stb }, 
továbbá asszisztenseket is biz:onyos gyógysze1észi fel·· 
adatok ellátására„ 1969 áprilisában J{ansas Cit)'· {USA) 
t e1 ületén 48 gyógyszer tá1· ban, vagyis a t 01 iilet gyógy· 
szertára.inak 17%-ában íE:lmérést végeztek a Ieceptek
kel kapcsolatos feladatok munkan1egosztásáról. J\feg
kérdezték, hogy E·gy n1eghatározott feladatot sze1nélye
sen végeznek-e a gyógyszerészek vagy gyógyszerész
gyako1nokok. A válaszokat a következők sze1int cso

. portosHották: „rnindig"; „általában"; „néha"; „soha" 
l\Iegállapítot ták, hogy 26 gyógyszertárban ('i 2 % ) nern 
diplomások is segítettek a telefOn1endelések fel\Tétclé
ben; a g.yógyszerek1e vonatkozó \.agy egyéb szakmai 

ké1dés1 e azonban csak gyógy sze1ész adott fE;lvilá.gosí 
tást .. E11ől a gyógyszer·észnek „n1indig" beszán1oltak G 
gyógysze11á.1ban, míg 20-ba.n (50%) csak „általában" 
vagy „néha" 27 gyógyszi:.1tá1ban (7.5o/0 ) az asszisztf;ns 
\'.E:szi el a betegt.ól a vényeket; ]3-ban (36%) ncn1 gyóg)'·· 
SJ•:e1·ész ellenőrzi a. beteg nevét, círnét, az 01vos nevét 
st b A gyóg)sze1 kiadását g\ ógyszerész \·r~gzi és nKg
gyöz6dik a1Tól is, hog:_i n1egértt-.:tték··e a gyógy SZ{-~11·iJ 
kapcsolatos tudni\-alókat, ülŐ\-ig_yázatosS<:Í.gi Jendsza.bú_ 
1)-okat st.b Bz az cg).ik legfontosabb gyógyszerészi fel
adat „A gyóg;-. sze1·ész st.:cn1élyesen adja ki az elkészítet 1 
gyógyszert 24 g,Y·ógysze1tá1ban (67%), dc 1núködik ház
hoz szá.Ilítási szolgálat is A gyógyszert.á1ak 56%-ába.n 
g) ógyszerész is végez usomagolási, rakodási és eg) éb 
feladatokat; a gyógysze1ek oúnkézését 78-·ban végzi 
gy ágy sze1ész 

A gyógyszer tá1ak tehát jelentős arányban alkalmaz .. 
nak ne111 Oiplo1nás g) ógysze1·ész segítőkt-Jf is a g~ c'ig) · 
szt-u:.k kC::szítésébE·n is kiadásában {74-). 

Zentat .J áno.sné 


