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 Farmacia, a apărut în secolele VI- IX in Orientul apropiat si
in secolele XI-XII in Europa
 FARMACIA poate fi consideratâ o artă şi o profesie
deosebită, având în acelasi timp o importanŃă majoră în
menŃinerea stării de sănătate a populaŃiei.
 Istoria farmaciei defineşte practic demnitatea şi statutul
farmacistului, de aceea, ea nu trebuie uitată. Ne defineşte
practic pe noi, amintindu-ne rolul unui farmacist în societate. Şi
cum istoria reprezintă viaŃa celor de dinaintea noastră, singurul
loc în care o putem vedea în plină splendoare a ei este un
muzeu de farmacie.

Muzeul De Istoria Farmaciei
(Sibiu-Hermannstadt)
Clădirea ce adăposteşte muzeul se află în centrul istoric al
Sibiului, constituind un monument istoric de arhitectură cu
elemente gotice şi renascentiste, datând din anul 1568, a
adapostit una dintre cele mai vechi farmacii (a-III-a in ordine
cronologica) denumita “La Ursu Negru”.
Colectia cuprinde peste 6.000 de piese care reflecta
evolutia medicamentatiei si a tehnicelor farmaceutice.Gruparea
exponatelor pe structura organizatorica a unei farmacii, ofera o
imagine cuprinzatoare asupra functionarii farmaciei si a
ustensilelor farmaceutice.
ExpoziŃia este organizată pe tiparul unei farmacii clasice: oficina şi
laboratorul, la care s-au adăugat holul truselor medicale şi un sector al
homeopatiei.

Piesele expuse – vase farmaceutice din lemn, ceramică, faianŃă,
porŃelan, sticlă, mojare din bronz sau fontă, balanŃe şi greutăŃi în
sistem vienez – ilustrează atât natura şi evoluŃia medicamentaŃiei
şi a instrumentarului farmaceutic.

Oficina

Dintre instrumentele folosite în operaŃiile preliminare de
preparare a medicamentelor reŃine atenŃia un mojar din bronz,
datat 1597, ca fiind cel mai vechi obiect din colecŃie.

Între exponatele laboratorului se află balanŃele de diferite tipuri,
mojare din bronz, fontă şi marmură, maşini de zdrobit şi
pulverizat, piese pentru tablete şi supozitoare, percolatoare pentru
obŃinerea tincturilor din plante medicinale, recipiente ceramice şi
metalice, creuzete, site, filtre şi sticlărie de laborator.

Laboratorul
BalanŃa farmaceutică din secolul XVII, cu greutăŃi din fier şi

piatră ornată, ca fiind dintre cele mai vechi obiecte din
colecŃie.

ColecŃia de Istoria
Farmaciei din Cluj
ColecŃia de Istoria Farmaciei din Cluj găzduită de
“Casa Hintz” sau ”La Sfantul Gheorghe” – prima
farmacie atestată documentar la 1573. ColecŃia a fost
realizată de către profesorul Julius Orient.
În cadrul expoziŃiei sunt expuse, obiecte de uz
farmaceutic din lemn, ceramică, faianŃă, porŃelan şi
sticlă datând din sec. XVII-XIX.

Turnul cu ceas
”Turnul cu ceas” din Sighisoara adaposteste o colectie
de obiecte farmaceutice , majoritatea provenind de la farmacia
“La Vulturu”(sec.XVII-XVIII) şi cuprind recipiente din lemn
(secolul XVII-XVIII), porŃelan şi sticlă (secolul XVIII): truse
homeopatice, trei truse medicale (de chirurgie pentru amputări
şi ginecologică), două diplome de medic eliberate de
Universitatea din Viena la 1865 respectiv de cea din Cluj la
1893.

Muzeul de istorie din
Braşov
Obiecte apartinând primei farmacii din
Transilvania, datată din anul 1514, se pastrează
la Muzeul de Istorie din Brasov.

Muzeul Knoblauch din
Oravita
Cea mai veche Farmacie Montanistica
(Miniera) din Romania se afla la Muzeul
Knoblauch din Oravita si a fost fondata in
1763.
Astăzi, deŃine mobilier, instrumentar
farmaceutic de la finele sec. al XVII-lea şi
până la anii 1950, arhiva documentară şi
biblioteca de carte veche Francisc Klima
Ionel Bota.

Concluzie
Farmaciştii au reuşit să
ridice
de-a
lungul
vremii
farmacia şi profesia de farmacist
la nivelul de artă miraculoasă în
slujba pacienŃilor.
Astfel farmacia a devenit poate
prima instituŃie la care apelează un
pacient când are o problemă de
sănătate.

Vã multumesc!

