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Petri Gizella nyugalmazott egyetemi tanár 70 éves 

Tisztelettel és sze
retettel köszöntjük 
dr Petri Gizella 
professzor asszonyt 
70. születésnapja 
alkalmából 
1927-ben Hevesen 
született orvoscsa
ládból. Ez az indít
tatás hivatásválasz
tását meghatározta. 
Tanulmányait a Bu
dapesti Orvostudo
mányi Egyetem 
Gyógyszerésztudo
mányi Karán végez

te és 1950-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet Ez évtől 

gyakornoki kinevezést kapott az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Karának Alkalmazott 
Növénytani és Szövetfojlődéstani Tanszékére Sárkány 
professzor úr intézetében a későbbiekben tanársegédként, 

adjunktusként, majd docensként oktatta a gyógyszerész

hallgatókat 
A gyógyszerészdoktori disszertációját 1960-ban védte 

meg summa cum laude n1inősítéssel.. 1964-ben a biológi

ai tudományok kandidátusa lett, melynek alapján az Eöt
vös Loránd Tudományegyetemen természettudományi 

doktorrá avatták. 1973-ban elnyerte a Magyar Tudomá
nyos Akadémián a biológiai tudományok doktora fokoza

tot 
1971 decemberében - Halmai professzor úr nyugdíja

zását követően - egyetemi tanári kinevezést kapott a Sem

melweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudomá
nyi Karán a Gyógynövény és Drogismereti Intézetbe, me
lyet 1996-ig vezetett, és ahol a gyógyszerészhallgatók 
nemzedékeit oktatta 1997-ben történő nyugalomba vonu

lásáig 
A gyógyszerészhallgatók számára az intézet oktatóinak 

közreműködésével gyakorlati jegyzetet szerkesztett, m~jd 

F armakognózia címmel tankönyvet írt, melynek átdolgo-

zott kiadása magyarul Gyógynövény és Drogismeret, an
golul jegyzetként Pharmacognosy for pharmacy students 

címmel jelent meg. Drogatlasz cúnű tankönyvét 1980-ban 
nívódíjban részesítették Később társszerzőkkel megírta a 
Fitokémia c jegyzetet is. Több könyvrészlete és számos 
tudományos közleménye jelent meg. 15 elfogadott szaba
dalom társszerzője 

1982-1992 között az Acta Pharmaceutica Hungarica 
felelős szerkesztője, 1995 óta a Fitoterápia füszerkesztője. 
A Magyar F itoterápiás I ársaság alapító elnöke. 

Vezetőségi tagja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság

nak A Magyar Szabványügyi Hivatal Gyógynövény és Il
lóolaj szabványbizottságát 15 évig vezette, Kiváló Szab
ványosító Munkáért elismerő kitüntetést kapott. 

Tagja a Nemzetközi Gyógynövénykutatási I ársaságnak 
(GA) és a FIP-nek 

A gyógyszerészképzés és gyógynövénykutatás terüle
tén végzett munkásságáért az alábbi hazai és nemzetközi 
elismeréseket kapta: 

A szocialista magyar gyógyszerellátásért 1950-1975 
Kiváló Gyógyszerész 1980; 
Societas Pharmaceutica Hungarica 1985; 
Kabay János - a Magyar Morfingyártás Megalapozója 

emlékérem 1980; 
Universitas Medicine Semmelweis Budapest 

1954-1976; 
Vietnarnért érdemérem 1985; 
A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 150. 

évfordulójára emlékérem; 
Statni US IAV Pro Kontrolu Leciv Praha 1988; 
Koppenhágai vendégprofesszorság, Orested emlék

érem 
Schulek emlékérem 1993 
Dr Petri Gizella professzorasszonynak további ered

ményes munkájához jó egészséget kívánunk 

Proj dr. Szőke Éva 

Prof. Gizella Petri ;, 70 year old 


