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A zúzó vagy úgynevezett laboráns 
 „Mivel az ivó- és kútvíz messziről lesz hozva és még más durva munka akad, 

az ilyenekre nem lehet a gyakornokot alkalmazni, mert különben megunná 

a dolgot.”  

 „Ezeknek elvégzésére egy jó és ügyes, nem buta laboráns tartassék, 

különösen a zúzásra és a többi közönséges munkákra.” 

 „Ismerős helyről való és ne rossz fiú legyen.” „Tisztán járjon.” 

 „A magyar nyelvet bírja.” 

 
Irodalom: Robert Offner - Tuka László: Tobias Mauksch kolozsvári patikus gyógyszerészi instruktioja (1793) 

Segéd 
 „Istenfélő legyen” 

 „legyen szegény és barátságos” 

 „rossz árut ne adjon” 

 



Hogyan jutottunk el az (szak)asszisztens 

megszólításig? 

munkakör elnevezése képzettség képzés 

bevezetése 

Contusor - 

Laboráns - 

Technikus / Technika 8 általános (később érettségi) 1948 

Asszisztens Érettségi bizonyítvány 1961 

Szakasszisztens  Asszisztensi oklevél 1975 



Hogyan jelentek meg a nők az 

asszisztensi pályán? 

 „szegény, intelligens családból való lány” 

 „havi 10-15 forint és teljes ellátás mellett” 

 „..rövid idő alatt megtanult nemcsak üvegeket apró ránczokba kötözni, 

porokat osztani, lapdacsokat és suppositoriákat készíteni…” 

 „…a közönség nem idegenkedik nők által készített gyógyszerektől…” 

 „… bizony ügyesebb, gyorsabb, mint a legtöbb férfi segéd…” 

 „..nincs terhére a napi állás…” 

 „… nem kell félnem, hogy czigarettel tüzet csinál…” 

Irodalom: Kovács Arisztid: Alkalmazzunk nőket a gyógyszertárban. Gyógyszerészi Közlöny 1893. év 464. 



A képzések fejlődése 

képzés szükséges gyakorlat, 

feltételek 

képzés időtartama A képzés kezdete 

Gyógyszertári 

Laboránsképző 

tanfolyam 

2 év patikai gyakorlat 6 hónap 1948. október 10-től 

Gyógyszertári 

Technikusképző 

Tanfolyam 

Felvételi vizsga,  

1 év patikai gyakorlat,  

8 általános 

8 hónap a 

Gyógyszertári 

Központokban 

1955-től 

Gyógyszertári 

asszisztens képzés 

Felvételi vizsga,  

2 hónap patikai 

gyakorlat, érettségi  

2 év 1961-től 

Szakasszisztens 

(gyógyszerkiadó, 

analitikus) képzés 

Asszisztensi oklevél 1975-től 



1949-ben kiadott bizonyítvány 



Asszisztensi oklevelek 

1961 

1979 



A gyógyszertári szakdolgozók nevei 

 1800-as évek vége: segéd úr 

  A két világháború között: laboráns / laborka 

  egyes munkakörökhöz igazodva: receptárius, 

kasszakisasszony 

 Kora 50-es években: technikus / technika 

 Népi demokrácia: szaktárs, kartárs 

 



A patikai köpeny kérdése 

Fehér Hattyú gyógyszertár, Békés (1904.) 



A patikai köpeny kérdése 

Egri Dobó téri Kígyó gyógyszertár – 1900-as évek eleje 

Jobbról 1, Menesdorfermé Méhes Ella gyógyszerész, 2, Mándi Szabó Béla gyógyszerész (ifj Hibay 
György és Dr Hibay Károly sógora) 3,id Dr Hibay György gyógyszerész, 4.Menesdorfer József 
gyógyszerész 5, .....János („Jani a patika kocsisa”) 6,ismeretlen alkalmazott 

 



A patikai köpeny kérdése 

Isteni Gondviselés gyógyszertár, Békés (1960-as évek) 



Versike 1947-ből 

Fehér köpeny, tarka köpeny,  

Szép vagy mindenképen. 

De a fehér csupán néked  

Illik, gyógyszerészem.  

 

Míg a tarka, - nem hiába  

Olcsóbb is az ára,  

Nem való az gyógyszerészre,  

Csak a technikára.  

 

De ha egyszer minden köpeny 

összeölelkezne,  

Fehér színből, tarka színből  

Kivirul az eszme. 

 
Forrás: A Gyógyszerész 13, 401-402 (1947) 

 

 



Összegzés 

 Gyógyszertári asszisztensek feladata fokozatosan bővült és manapság is 
egyre szélesedik. 

 

 Képzési idejük és a képzés módja mindig az adott kor követelményeihez 
igazodott. 

 

 Az asszisztensek működési területe a gyógyszerész mellett van. 

 

 A fő cél: a beteg ellátásáért közösen dolgozni. 

 



Köszönöm a figyelmet! 
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