DENGANG

Apoteksbranchen skal være
et trygt sted at arbejde, fysisk
såvel som psykisk. Krænkende handlinger
kan og skal forebygges
af en løbende og aktiv indsats
Formændene for Apotekerforeningen, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen
opfordrer i et fælles brev til apotekerne til, at det enkelte apotek udarbejder en politik, der skal
forebygge krænkende adfærd. Foreningerne har i samarbejde med Crecea lavet en tjekliste,
som apotekerne kan bruge.

Ny videoblog om apoteksforskning
De to apoteksfarmaceuter og ph.d.studerende fra Syddansk Universitet Alaa Burghle og Camilla
Lynnerup står bag den nye
videoblog #ApoForsk.
I deres indlæg på
bloggen diskuterer de
forskningsfund fra
apoteksverdenen.
Formålet er, ifølge
de to initiativtagere, at gøre
apoteksforskning
tilgængelig i en
travl hverdag.
De har foreløbigt
publiceret to indlæg,
der er at finde på
YouTube.

2,8 mia. kr.
sparer apotekerne årligt danskerne for
ved at tilbyde det billigste lægemiddel

Foto: Dansk Farmacihistorisk Fond

… forfalsket
egyptisk mumie
var i omløb
Egyptisk mumie, i form af plaster,
pulver og hele stykker, var et
kostbart lægemiddel fra middelalderen til helt op i midten af
1700-tallet. Man mente, at det var
alt fra blodfortyndende og smertestillende til antiinflammatorisk
og sårhelende, og at det hjalp ved
menstruation.
Egyptisk mumie har dog været
et kontroversielt lægemiddel
gennem tiderne. Ikke på grund
af de vilde påstande om dets
helbredende magt, men fordi der
var mange forfalskede mumier i
omløb. Skruppelløse egyptiske
handelsmænd kunne finde på at
sælge døde rejsende, de fandt
i Saharaørkenen, eller fremstille
deres egne ”mumier” ved at stjæle
lig af fattige og kriminelle, der
var døde af pest eller syfilis, og
bage dem i store ovne. I løbet af
1600-tallet var der sågar europæiske apotekere, der solgte
bagt dyrekød som mumie. Med
tiden blev tilnavnet ”vera” (latin
for ”ægte”) en form for kvalitetsstempel på, at apotekeren kunne
stå inde for, at det var vaskeægte,
oldegyptisk menneskekød på
flaske, og ikke ubrugeligt svineeller forbryderkød.
Kilde: Dansk Farmacihistorisk Samling
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