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• În lumea întreagă există un număr mare  
de simboluri, semne şi insigne pentru a 
desemna farmacia.

• O parte din aceastea se bucură de o 
utilizare deosebit de răspândită.

• Nu există nici o reprezentare standardă a 
lor, dar ilustraţiile de mai jos au fost alese 
pentru a reda imaginea cea mai simplă şi 
clară disponibilă pentru fiecare dintre ele.

INTRODUCERE ÎN 
SIMBOLISTICA FARMACEUTICĂ





“Vasul Hygeei”      
                 

• Cupa cu un şarpe încolăcit 
este numită “Vasul Hygeei” 
şi este o variantă a 
simbolului menţionat mai 
sus.

• Fiica lui Asclepios, Hygeia, 
zeiţa sănătaţii este, de 
obicei, înfăţişată cu un 
şarpe într-o mână şi un 
vas în cealaltă. 

• Acest simbol este 
deasemenea considerat  
adecvat pentru farmacie.
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Caduceul
• Caduceul este simbolul 

zeului grec Hermes 
(corespondentul zeului 
Mercur în mitologia romană, 
mesagerul zeilor). 
Reprezentat prin doi şerpi 
încolăciţi în jurul unui baston 
înaripat.

• Este în general considerat 
mai puţin potrivit pentru 
farmacie, decât motivul unui 
singur şarpe,  dar este mai 
popular pentru utilizarea ca 
simbol medical  general.
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Caduceul – simbolul medicinei în 
America de Nord, de mai bine de

100 de ani



Caduceul - pro sau contra

• Critici la adresa 
caduceului

• Istorii înrudite

• Alchimiştii – fii 
lui Hermes



  Dar ca toate simbolurile 
Antichităţii – indiferent dacă 
semnificaţia lor a dăinuit 
nealterată sau nu în timp – 
posibilul adevăr este pe departe 
mult mai complex, şi pentru a-l 
explora este nevoie de a pătrunde 
în spaţiul interstiţial unde folclorul, 
religia, mitul şi ştiinţa işi pierd 
graniţele.



Şarpele încolăcit de palmier

• Simbolul şarpelui încolăcit de palmier 
este utilizat de corpurile farmaceutice 
franceze şi portugheze şi a fost 
introdus în sec.XIX.

• Şarpele este asociat cu vindecarea, 
după cum sa menţionat mai sus, dar 
în cazul de faţă are un înţeles mult 
mai specific.

• Palmierul reprezintă regnul vegetal, 
şarpele – regnul animal iar stâncile 
de la baza palmierului – pe cel 
mineral.
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Crucea Verde
•   Crucea Verde a fost introdusă 

pentru prima dată în calitate de 
simbol farmaceutic în Europa 
Continentală, la începutul 
sec.XX ca un substituient al 
Crucii Roşii.

•   Crucea Verde nu a fost folosită 
în Marea Britanie până în 1984, 
când a fost adoptată de 
Societatea Regală 
Farmaceutică a Marii Britanii ca 
un simbol standard pentru 
farmaciile britanice. 
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Mojarul şi pistilul

•   Mojarul şi pistilul au 
fost mult timp folosite 
ca un simbol 
farmaceutic în Europa 
şi înca mai este pe larg 
utilizat în semnul 
farmaciilor din Scoţia.

•   Mojarul şi pistilul sunt 
instrumentele farmaciei 
tradiţionale, prin 
urmare ele sunt 
utilizate ca motive 
vizuale uşor de 
recunoscut.
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Damigenele
• Damigenele au fost considerate a 

fi simbolul recunoscut al profesiei 
de farmacist, tradiţie ce datează 
de la 1600.

• Numele de “balon de sticlă” 
provine de la cuvântul persan 
“qarraba” ( “ulcior mare”) care 
indică că funcţia lor iniţială a fost 
de recipient pentru lichide, din start 
pentru vin.

• Damigenele timpurii erau 
recipiente mici, în formă de ceapă, 
cu etichete de aur colorate în faţă.
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Farmacii din RM



Farmacii din România





Companii farmaceutice 
din România



Asociaţii farmaceutice 
studenţeşti



Societăţi de Istoria 
Farmaciei



Bayer AG, Leverkusen







Novartis



Pfizer

Înaite După





Concluzie

    În conformitate cu 
studiile efectuate de 
mine, pot să afirm că 
asociaţiile studenţilor 
farmacişti şi societăţile 
de istoria farmaciei 
păsterză cu fidelitate 
simbolurile tradiţionale 
farmaceutice în 
emblematică, în timp ce 
titanii pieţii 
farmaceutice, în marea 
majoritate, tind spre 
unicitate, excluzând 
astfel elementele 
tradiţionale 
farmaceutice.



Vă mulţumesc pentru 
atenţie !!!


