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Abstract: The University of Medicine and Pharmacy „Carol 
Davila” of Bucharest has in the collection of History of Pharmacy 
„Conf. dr. Z. St. Fârşirotu” several books of heritage.

It may be a small collection with 1000 titles but we can find 
many important works.

We analized several books and manuscripts but the most 
interesting is The book of health by F.-V. Raspail, translated in 
Romanian by I. Brezoianu in 1852.

We can rediscover the beauty of XIXth century language, 
but of course we can analyse several remedies and clinical cases.

An important source of pharmacy, medicine and of 
toxicology, this work is scientifically accurate for XIXth century, 
when it was written.

Keywords: F. V. Raspail, french physician, Book of health, 
remedies, XIX century.

Introducere
Studiul arhivelor în căutarea unor manuscrise, precum şi 

vizitarea bibliotecilor ce păstrează şi oferă cărți vechi şi noi de patri-
moniu, ne învață „ce conțin scrierile din trecut şi cum ne hrănesc 
prezentul şi viitorul”. 
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Orice fond de carte poate reprezenta un posibil tezaur 
de informație şi este datoria noastră să-l readucem la lumină. 
Fondul documentar din Colecția de Istoria Farmaciei, Conf. 
dr.  Z.  St.  Fârşirotu” de la Facultatea de Farmacie din Bucureşti, 
numără aproximativ 1000 de titluri. 

Fig. nr. 1 – Un colţ din Biblioteca Fondului documentar,,Conf. dr. Z. St. Fârșirotu”

Obiective:
– cunoaşterea mijloacelor terapeutice utilizate în trecut în medicină 

şi farmacie pentru păstrarea sănătății, comparativ ce cele de astăzi;
– aprecierea valabilității unor practici curative din acele vremuri, 

adaptate cunoştințelor actuale din domeniu.

Materiale: 
Pentru elaborarea lucrării de față, avem posibilitatea selectării din 

Fondul documentar,,Conf. dr. Z. St. Fârşirotu”, a următoarelor materiale:
a) – „Regimen Sanitatis salernitanus seu Flos medicinae”, 

lucrare scrisă la Școala din Salerno, de către medicul spaniol Arnaldo 
da Villanova, 1150 circa; 

b) – Pharamacorum omnium, que quidem in usu 
sunt confeciendorum ratio, vulgo vocant Dispensatorium 
pharmacopolarum”,Valerius Cordus, Nürnberg, 1546

c) – Sanitatis studium ad imitationem aphorismorum compo-
situm. Item alimentorum vires breviter et ordine alphabetico positae– 
Paulus KYR (Studiul sănătății, compus prin imitarea aforismului 
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precum şi virtuțile hranei, descrise pe scurt în ordine alfabetică), 
Coronae, Wagner, 1551;

d) – Manualul Sănătății sau Medicina și Farmacia domestice 
de V. Raspail tradusă în limba romînă* de J.B. și tipărit cu voia onor. 
comitet al sănătății, Editoru Ioan Penescu Bukuresci, Tipografia 
Santei Mitropolii 1852. 

(*Citatele în original sunt scrise italic).
Pentru această publicație facem o scurtă prezentare a primului 

material menționat şi descriem mai amplu Manualul Sănătății sau 
Medicina și Farmacia domestice.

,,Regimen sanitatis salernitanum seu Flos Medicinae”1 

Fig. nr. 2 – Regimul sănătății, Bucureşti, 1975, pagina de titlu 

1 Lucrarea medicului spaniol Arnaldo da Villanova, „Regimen sanitatis saler-
nitanum seu Flos Medicinae” ce cuprinde numeroase indicații terapeutice şi 
proceduri farmaceutice privind unele plante şi fructe, a fost retipărită în România 
de 5 ori: în 1696 la Braşov, în 1770 şi 1776 la Cluj şi de două ori la Bucureşti, 
în 1929 şi 1975. În biblioteca disciplinei deținem un exemplar al publicației din 
1975, traducere de G. Z. Petrescu (1874–1954), Studiu introductiv, revizuirea 
traducerii și note de G. Brătescu (n. 1922), Editura Medicală – Bucureşti, 1975. 
Pe marginea de sus a paginii de titlu sunt tipărite următoarele cuvinte: „O scriere 
clasică de educație sanitară”.
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Manualulu sănătății sau medicina și farmacia domestice de 
V. Raspail tradusŭ în limba romînă de J.B. și tipărit cu voia onor. 
comitet al sănătății Editoru Ioan Penescu Bukuresci, Tipografia 
Santei Mitropolii, 1852

Fig. nr. 3 – Manualulu sănătății sau medicina și farmacia domestice, pagina de  
titlu şi coperta a 4-a 

Această carte este traducerea ediției franceze, fără ca traducătorul 
J.B. să îşi aducă unele contribuții personale.

Traducătorul J.B. este identificat pe coperta 4 a ediției de față 
drept Ion Brezoianu, unde descifrăm următorul text:,,Fiindcă unii 
din librari n’au vândut producțiunile literare ale D-lui I. Brezoianu 
cu prețul ficsat de D-lui, editorul, după cererea librarului său, pune 
aci o listă de unile din aceste producții, însemnînd în dreptul fie-căria 
prețul recunoscut de propritariul lor”; Urmează o serie de 8 titluri 
de cărți (scriere chirilică) şi valoarea lor exprimată în sfanț (mică 
monedă austriacă de argint, care a circulat şi la noi la începutul 
secolului al XIX-lea; ban; para); De exemplu: – 10 Elemente de 
istoria sfântă 0 ½ sfanц; – 80 Manualul Sănătății 4 sfanц (sfanț, 
MDE, indice 5, p.1596).

Mijlocul secolului al XIX-lea a reprezentat un pas important prin 
introducerea traducerilor din literatura franceză în literatura română, 
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în special operele marilor scriitori cum ar fi : Alexandre Dumas tatăl şi 
fiul, George Sand, Victor Hugo etc. 

De asemenea operele ştiințifice medico-farmaceutice devin 
mult mai accesibile, cum este exemplul de față, Manualul sănătății 
al lui V. Raspail2 (autor francez, tradus în limba română, a fost mult 
mai accesibil cititorilor din Țara Românească, dinainte de Unirea 
Principatelor Române în 1859).

Fig. nr. 4 – F. V. Raspail

F.V. Raspail  a publicat în 1846 la Paris, o ediție cu titlul „Istoria 
naturală a sănătății și a bolii” în 3 volume. Ediția românescă din 1852 
este o reproducere a unei mari părți a acesteia, dar şi a unei ediții mai 
noi, dat fiind că este menționat anul 1848.

2 François-Vincent Raspail (25 ianuarie 1794, Carpentras, Vaucluse – 7 ianuarie 
1878) a fost chimist, naturalist, fiziolog şi politician francez, candidat la preşedinția 
celei de-a Doua Republici (decembrie 1848). A fost unul dintre întemeietorii teoriei 
celulei în biologie. A emis afirmația:  omnis cellula e cellula, atribuită lui Rudolf 
Karl Virchow (1821–1902, Berlin), care în lucrarea sa Pathologie celulară, susține 
apariția bolilor prin modificarea celulelor (5, MDE, p. 1860). Este printre primii 
cercetători, care au millitat pentru utilizarea antisepsiei, pentru o bună îngrjire a 
sănătății şi pentru dietă. F.V. Raspail  a utilizat microscopul în studierea plantelor.
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Extras din CUPRINSUL CĂRȚII: 
Introducere, („Observațiuni preliminarii”) p.1 
Partea I – „ESPLICAȚIUNI TEORETICE asupra causelor boalelor 

noastre, și asupra mijloacelor generale și igienice de întrebunițat pentru a 
ne feri sau a ne tămădui de boale”, p.1–2 

Capitolul /Capu I – „Determinarea causelor boalelor noastre”
Capitolul /Capu IV – „Consiliuri preservative asupra otrăvurilor” p.50 
„Tipuri de medicamente arsenicale și mercuriale” p.58–59 
Partea II – „FARMACIE DOMESTICĂ ȘI PORTATIVU, sau 

înstrucțiune practicu asupra pregătirii și întrebuințării medicamentelor 
metodei cei noue”, p.84 

Capitolul /Capu VI „Apă de stridii aromatisată sau limonadă 
sărată; apă sărată” p.146 

Capitolul /Capu VIII „Roibă sau rubie (pulbere de rădăcină de)” p.148 
Capitolul /Capu IX „Gargarismi” p.152 
Capitolul /Capu X „Păcură (apă de)” p.153 
Capitolul /Capu XXVIII „Băi de sânge” p.190–1 
Partea III – „MEDICINA DOMESTICĂ” p.192 
,,Secția I: Resumatu igienicu, sau medicină preventivă... redusă la 

cea mai mare a sa simplitate” p.193 
„Secția II: Aplicațiuni particulare, și în ordinea alfabetică, ale 

principiilor sistemului nostru de medicațiune la diferite boale.” p.198 
„Abcesiune (apostimă)” p.200 
„Costipațiune, încuetura pântecelui” p.308 

În Observațiuni preliminare autorul defineşte igiena, medicina, 
sănătatea şi boala, importante pentru o viață sănătoasă :

„Igiena este definită ca „arta de a-şi păstra cine-va sănătatea.”
„Medicina este arta de a’şi îndrepta şi întregi sănătatea după ce 

şi-a pierdut-o…”
„Sănătatea este starea normală a omului… Boala este o stare 

escepțională a vieții…”

Cap. I „Determinarea causelor boalelor noastre.”
„Boala nu este o ființă cu rațiune… Este absurd să socotească cineva 

că un organ sănătos ar avea facultatea a se bolnăvi…”
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„Causa boalelor noastre este dar tot d’auna afară din organele 
noastre;… din sânge, din fiere, din nerve, din umori, ș.c.l.” 

„Causele boalelor noastre... pot să se clase în nouă grupe 
generale... precum urmează”: 

1. „Lipsa sau necurățenia aerului ce resuflăm adică, asficsia 
(leșinul)... și înveninarea miasmatică... Cea mai mică schimbare în 
constituțiunea atmosferică,... se arată printr’o turburare în funcțiunile 
noastre. Aerul curatu est pâinea resuflării noastre; noi trăim cu aerul ca 
cu hrana. Aerul cel mai curat se compune din, patru a cincea azotu și de 
o a cincea de osigenu”; 

2. „Lipsa, escesul, neajunsul sau uricioasa calitate a 
substanțelor de hrană. Omul moare de nemistuire precum moare 
de foame...”;   

3. „Introducțiunea în stomacu,... resuflarea prin plămâni, molip-
sirea dintr’o rană, introducțiunea în vasele sângelui a unei materii care, 
în locu să fie potrivită asimulațiunii sau desvoltării țesăturelor 
fibrelor noastre,... le desorganisează...” 

4. „Șederea la... un frig sau la o căldură covârșitoare.”; 
5. „Strivirea... între ținerii cărnurilor, ruperea, găurirea și 

sdrobirea oaselor...”; 
6. „Introducerea, în țesăturele fibrelor noastre, unui gîmpe sau 

țeplică, unui osu de pește,... pulberii sau gunoaielor din grănare... nu pot 
să ieasă din ele fără numai prin partea opusă... și strivind substanța 
organului...”; 

7. „Introducerea... semințelor care încolțescu și se desvoaltă 
sau a substanțelor care se umflă sub influența umidității... îngustă și 
astupă cavitatea organelor”;

8. „Parasitismul esternu sau internu... al vermilor, al larvelor 
muștelor și omidelor, vermușilor de brînză insectelor întregi, 
păduchi,...vermilor din lăuntru nostru și al limbricilor...” (n.n. boli 
parazitare, date organismului de paraziți); 

9. „În sfârșit, boalele morale: impresiuni iuți, înclinări rupte, 
nădejdi înșelate...”;

„Dar cea mai spornică în boalele de tot felul, aceea care joacă 
cel mai mare rolu în cadrul nenorocirilor noastre, e cea d’a opta.” 
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Un capitol asupra căruia ne îndreptăm atenția şi care este 
deosebit de important pentru istoria toxicologiei este: Capitolul IV 
„Consiliuri preservative asupra otrăvurilor”

„Otrăvirea are locu în patru moduri...: prin resuflare, prin mâncare, 
prin medicaționea pe din năuntru sau pe din afară,... prin introducerea 
otrăvurilor prin mucoase...”

Aceste patru căi de acces al otrăvurilor în organism, sunt valabile 
şi astăzi. Prin inspirarea unor gaze sau vapori toxici cum ar fi H2S, 
Pb(C2H5)4, prin otrăvirea mâncării prin metoda mult utilizată în trecut 
cu As2O3– șoricioaică sau praf de moștenire, prin utilizarea medica-
mentelor cu derivați de mercur, arsen sau alte metale toxice sau prin 
contactul mucoaselor cu unele substanțe toxice lipofile sau ionii unor 
metale, se poate ajunge la otrăviri grave, intoxicații acute sau cronice 
care pot duce la decesul celui otrăvit.

„O terapeutică nerațională a otrăvit mai multe persoane... (cutez) să 
protestezu împotriva întrebuințării,...de pomade mercuriale și arsenicale, 
de săruri de mercur, de arsenicu și de antimoniu..., săruri de plumbu, 
de aramă, de cositoru, de auru, ș.c.l. morfină, stricnină, veratrină, 
beladonă, juschiame (Hyosciamus niger), digitale, cicută, stramoniu,... 
care poate să ucigă... Tot omul are dreptul să oprească... pe medic... de a 
băga în prescripțiile pe mercuriu și pe arsenicu... Mai multe întîmplări în 
Manualul annuaru din 1845.”

„(Sunt) bolnavi care au perdut un ochiu... pentru oftalmie (tratată) 
prin pomadă mercurială.”

„Raabe a fost desfigurat prin tractarea cu mercur.” 
„Doă triste esemple de selbatică putere a acestor medicamente 

desorganisatoare...:”
„1. Cel d’întâiu… lucrător fabricant de chibrite,... Fontane, strada 

Fevelor, 19... Porțiunea dreaptă a fălcei de jos s-a dezlipit... Porțiunea 
stângă a fălcei de jos joacă în toată voia sa în gură...Părțile cele despuiate 
au vârtoșia unui os de rând...”

„Totul ne dă a crede... că... causa răului vine din aburii fosforescenți... ” 
„Aflăm astăzi, Noiembrie 1848... lucrători la... fabrice în 

Germania,... isbiți de necroză la falca de josu... prin lucrarea acidului 
fosforicu asupra oaselor... acelora care se slujesc cu chibrite...”
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„Legarea ranelor cu rădăcină de roibie... gargarismu cu apă alcali-
nisată... apă sedativă... bicarbânatu de potasă” sunt unele remedii 
indicate de Raspail.

„2. Esemplul al doilea ne este dat de un bătrîn de 72 de ani, lăcătușu 
mecanic, numit Tufetu... De două-zeci de ani are... rană la încheietura picio-
rului... unu medicu îl trata cu medicamente mercuriale;... are elefantisu... și 
șancăru... și curge o apă scârboasă. Ce să facu unui asemenea rău?”

 „Tratarea râiei sau a boalei păduchilor... pe lângă părțile rușinoase... 
cu medicamente mercuriale... (cauzează) grozave boale idarargirice... 
Mijloace atât de ucigase... pentru goange... sunt spălătură cu alcool sau 
cu apă sedativă...”

„Medicamente arsenicale sau mercuriale cășună ieșirea de bube sau 
pete ce par boale de pele...”

„...am văzut idrargirii rebele... la călători care se culcaseră pe 
paturi... în care dormise un bolnav supusu la tractare mercurială...” 

„Tot amicul umanității cată să facă urări ca,... întrebuințarea arsenicului 
și a mercurului să fie... gonită... din domeniul medicinei și acela al artelor...”

Despre Mercur, compuşi toxici şi particularitățile 
intoxicațiilor, găsim în literatura farmaceutică actuală achizițiile 
ştiințifice obținute de-a lungul deceniilor trecute, în secolele al XIX-lea 
şi al XX-lea [4].

Mercurul metalic nu este considerat toxic, de aceea a fost utilizat 
în ocluziile intestinale, dar şi sub formă de amalgam în plombe 
dentare. Sub formă fin divizată şi sub formă de vapori poate provoca 
intoxicații. Sub formă de vapori inhalați pe cale pulmonară poate 
conduce la intoxicații cronice – hidrargirism.

Între Compuşi anorganici toxici se menționează: HgCl2 – sublimat 
coroziv, Hg2Cl2 – calomel, HgClNH2 – cloramidură mercurică, Oxizii 
de Hg – solubili în sucul gastric, Hg(NO3)2 – azotat mercuric, utilizat 
pentru fabricarea fetrului, (CNHg)2O, Hg(CN)2 – cianura mercurică.

Acțiunea diuretică a compuşilor organici toxici, este explicată 
prin eliberarea radicalului organic – tiol priv – inhibarea SDH (Succinat 
DeHidrogenazei) la nivel renal, inhibarea reabsorbției ionului de sodiu 
(Na+ ); pe piele, clorurile etil – şi fenil mercurice (Hg-CH2-CH2-Cl, 
Hg-C6H4-Cl) au acțiune bacteriostatică, antiseptică, fungicidă. 
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Intoxicația acută cu mercur prezintă următoarele 
simptome: – I. tulburări iritative la nivelul căilor de pătrundere: 
iritarea căilor respiratorii, fenomene digestive, manifestări 
nervoase; II. stomatită, halenă fetidă, nefrită – albuminat de  
Hg; III. moartea.

Intoxicația cronică-hidrargirism, are umătoarele particularități: 
lizereu cenușiu – colorarea în cenuşiu a gingiilor;
ptialismus – inflamarea parotidei;
stomatitis mercurialis – abcese;
erethismus mercurialis – iritabilitate psihică;
psihastenie-slăbirea capacității de concentrare şi a memoriei;
tremor mercurialis – tremurături;
psellismus mercurialis – bâlbâială;
mercuria lentis – depozite brune pe partea anterioară a cristali-

nului. (Toxicii minerali, p. 243–46)

Fosforul, particularitățile intoxicațiilor
În perioda 1828–1907, ca urmare a folosirii chibriturilor cu 

fosfor alb, s-au semnalat intoxicații intenționate, accidentale şi profe-
sionale. În urma convenției de la Berna (1907), fosforul alb a fost 
înlocuit cu fosfor roşu, mai puțin nociv şi frecvența intoxicațiilor a 
scăzut semnificativ.

Fosforul este hepatoxic, nefrotoxic, neurotoxic, toxic 
hematic-hemolitic.

În intoxicația acută hepato-nefrită toxică, apar tulburări 
digestive, tulburări nervoase, respirația are miros aliaceu. 

Intoxicația cronică se manifestă prin tulburări digestive, hepato-
renale, anemie, tulburări nervoase, periostită-dureri de dinți, fragili-
tatea oaselor şi fracturi spontane. 

Intoxicațiile descrise de Raspail demonstrează că în principal 
hidrargirismul dar şi fosforismul aveau o pondere mare în intoxicațiile 
cronice cu toxicii minerali. 

Sunt de asemenea multe cazuri de intoxicații cu toxici vegetali, 
chiar şi în prezent.

„D.C...., de la Lionu, fu tractatu în 1837, în urma unei gripe: 
Stricninu... 18 grăunți, Etractu de cicoară 18 grăunți... în 46 de zile 
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cincisute șaizeci și șeapte grăunți de stricninu... suntem constrânși a crede 
că spițerul, reformând rețeta, a însălat pe bolnavu și pe medicu.”

„...dosa n-a rămas fără resultat... cărcei și ruperi la stomacu, 
tresăriri în toate mădulările, sărituri din patu, toane de turbare, friguri 
cerebrale,... căderea unghiilor, măncărime necurmată, desfacerea oaselor 
șirului spinării și umflăturele la subțiori...”

Stricnina, mai precis semințele de stricnină Strychnos nux 
vomica, fam. Loganiaceae, conțin un alacaloid care este excitant 
medular în doze mari, iar în doze mici stimulează secreția gastrică. 
Toate simptomele prezentate dovedesc că doza necorespunzătoare 
poate avea efecte grave, chiar letale.

Tipuri de medicamente arsenicale și mercuriale 
„...Va veni o vreme în care legile vor pedepsi strașnic pe doctorul care 

a cutezat să facă a intra pe una sau pe alta din medicamentele de acest 
felu... Este de datoria lor, astăzi, să nu voiască a vinde nu numai săricica 
(acid arsenicos) dar încă și șoricioaică...”

„Puneți în locul acelui verde a lui Schicle... (verdele lui Scheele, 
CuHAsO3) [alt tip de] verde ce se compune din feru și din aramă”

„Ca să se ferească de otrăvirile din neștiință... cu vase de faiență, de 
pământ de oale, de porcelană, cu vase de aramă spoite bine, din feru-albu; 
de tuciu de feru, cu linguri și furculițe de argintu, de cositoru (!), de feru 
spoitu... să se servească”.

„Împotriva otrăvirilor criminale, nu știu alte preservative de cât 
moralisarea societății.”

Nu este recomandată utilizarea cositorului (staniului) la 
fabricarea vaselor, în special staniul tetravalent, deoarece acesta 
se poate dizolva în sucurile acide rezultate la unele preparate 
şi astfel devine absorbabil, deci toxic, prin ionii săi, care pot fi 
asimilați în organism.

Partea II „Farmacie domestică și portativu, sau înstrucțiune 
practicu asupra pregătirii și întrebuințării medicamentelor 
metodei cei noue.” 
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Fig. nr. 5 – „Partea II” – pasaj extras din lucrarea în original 3

„D. D. Breauté... de cum s’a ivit Istoria naturală a sănătății și a 
boalei... mă rugară... a le trimite, într’o cutie, colecțiunea medicamen-
telor noastre… Această cutie conține 18 case și 5 subcase... o așează lesne 
într’un geamantan… se găsește afară de medicamentele din butelci, 
scamă, legăture de pânză, clistere de aruncat licuidele, clești...foarfeci fără 
vârfu pentru legarea ranelor. ș.c.l.”

„Spre a compune cu siguranță toate recetele ce se vor da, este bine a 
ne familiarisa cu cunoștiința măsurelor întrebuințate prin spițerii. 1 cofu 
de apă = 24 funți= 6 oca, 288 dram.

 1 funtu=16 oncii= 112 dr.
 1 oncie=8 grei (7 dram.)
 1 greu=63 grăunți
Un pahar se socoteşte 28 dr. de apă; O mînă ½ unciă; 

3  „Nu e mai anevoie gătirea unui medicamentu ca gătirea unei mâncări.”  
„Se află localități din care spițerul lipseşte sau este prea departe... să 
găsească cine-va un sufletu creştinescu care să ştie a’şi compune spițeria sa.” 
„Fiind că medicina, simplificânduse... medicamentele vor înceta d’a fi 
numeroase… şi de altă parte teoria întrebuințării lor nu va mai fi un arcanu.” 
„S’a urcat numerul persoanelor care au învățat a’şi face mica lor spițerie.” 
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O prisă 11 „grăunți”;
Prin farmacia portabilă, Raspail încearcă in oarecare măsură să 

ajute pacienții să fie tratați cât mai rapid, nu numai de personalul de 
specialitate ci chiar de către ei înşisi. Acesta este scopul acestei părți, 
prin descrierea modului de elaborare a unor preparate care pot fi 
utilizate în terapeutică.

În continuare vom ilustra câteva exemple de preparate farmace-
utice din acest capitol.

Capu VI „Apă de stridii aromatisată sau limonadă sărată; 
apă sărată” 

Autorul prezintă următoarea rețetă: „apă 2 funți, sare vînîtă de 
cuinie 1 uncie...stoarce atunci într’însa o lămâie deacă dorești a face 
această apă plăcută gustului… Întrebuințarea. Seara și dimineața, după 
ce a înghițit o mazăre de camforu, bea un pătratu sau o jumătate de 
paharu de această apă sărată; ea este un escelentu vermifugiu... (utilă 
pentru) tuse, nevoie în gît,...pentru angină se gargarisă des cu dînsa...”.

Acest tratament la care se adaugă şi camforul îsi poate face efectul prin 
concentația mare de clorură de sodiu, care ar putea avea efect vermifug, 
Clorura de sodiu nu are acțiune terapeutică la concentrații mici.

Capu X „Păcură (apă de)” 
„Păcura este o substanță rășinoasă, unsuroasă, neagră și mirositoare, 

care se scoate din destilațiunea lemnului de pini și de brazi. Iea apă de 
păcură în băuture, în injecțiune, și în băi de șezu sau locale...

„În băuture. Moaie degetul în păcură de Norvegia... freacă 
interiorul unei oale sau altu vasu de beutu... Spală sau clătește apoi 
vasul cu apă multa... se slujește de acest vasu într’un timpu de mai 
mulți ani… O lingură de această apă dă vinului mirosul particularu 
al vinurilor Spaniei.”

„În băi locale sau de șezu. Pune să fearbă: floare de socu, o mână; păcură, 
cît un bobu de mazăre;...sare de cuinie...într’o îndestulătoare cantitate de apă 
în care stinge o cheie sau bucată de feru… scos roșu din focu.”

Prin păcură se înțelege de fapt substanța răşinoasă obținută prin 
disilarea lemnului unor specii din familia Pinaceae. Aceste substanțe care 
se mai numesc şi gudroane, au în general acțiune revulsivă, iar utilizarea 
aceasta este inedită, sau poate chiar ingenioasă, dar nu lipsită de efect.
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„Partea III Medicina domestică” sau aplicațiuni cu 
amănuntul a principiilor desvoltați în cele doă părți precedente, 
la tractarea boalelor celor mai de rînd.”

„ Vă dăm atîtea specimene (modele) de tractare câte boale ordinare 
numerăm...”

...Vom esplica:... causele din care ese boala,... efectele și 
simptomele..., tractarea..., esemplele de vindecări căpătate prin favoarea 
acestei tractări...”

 „Într’această epocă, avem puterea de a ușura pe bolnavi, altfel de cât 
prin consiliuri și scrisori.”

În ultima secție din partea a III-a se descriu principalele boli şi 
modalitatea în care se pot trata acestea. Prezentăm un caz: „Costipațiune, 
încuetura pântecelui” 

„Constipațiunea vine din:… turburare… în curgerea fierei…, 
prin abusul băuturelor alcoolice care despoaie pereții intestinali… prin 
năpădirea viermilor intestinali…”

Aceste cauze sunt bine identificate. Alcoolul în cantități mici 
stimuleză pofta de mâncare însă în cantități mari atrofiază mucoasa 
gastro-intestinală şi scade secreția de acid clorhidric. „Medicațiune…
când nu este de causă viermănoasă … resultatul stării sedentare…trata-
mentul este mișcarea…aloiul… vermifugiu și purgativ… (Mișcare)… 
în vreme de un ceasu, sapa, popicele, mincea…”

Prin mişcare constipația poate fi combătută, deoarece şi în ziua de azi 
sedentarismul este una din cauzele incriminate pentru apariția constipației. 
Specile de Aloe vera, fam. Liliaceae, cu diferite sorturi, dar şi sucul aloifer 
poate fi utilizat intern, având acțiune purgativă, datorată conținutului 
antracenozidelor. Este remediu de elecție în constipația acută.

„…Frământatu sau trasu cu pomada camforată toți mădularii”  ; 
„Împotriva constipațiunilor celor îndărătnice, va lua oliu de ricinu și pe 
sus și pe jos și chiar în cataplasme”.

Uleiul de ricin este un purgativ cu rezultate în terapeutică ; mai 
puțin utilizat este masajul cu pomadă camforată.
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Concluzii

În Manualul sănătății..., traducere din secolul al XIX-lea, după 
François Vincent Raspail, regăsim unele asemănări cu Sanitatis 
Studium...., manualul scris de medicul braşovean Paulus Kyr (1510–
1588), în secolul al XVI-lea. 

Manualul Sănătății a lui V. Raspail oferă unele informații impor-
tante atât în domeniul toxicologiei cât şi al farmacologiei.

Traducerea lui I. Brezoianu conferă informaților ştiințifice o 
accesibilitate mult mai mare deoarece acest manual putea fi consultat 
şi de cititorii care nu cunoşteau limba franceză.

Cartea se poate număra printre valori de patrimoniu literar 
pentru că reflectă nivelul de cunoştințe în medicină şi farmacie în 
Europa, la jumătatea secolului al XIX-lea.

Pe lângă terminologia medicală şi farmaceutică, cunoaştem 
evoluția limbii române în vremea când a fost făcută traducerea din 
franceză în română. 

O idee majoră care se desprinde din paginile unor astfel de 
manuale, este aceea conform căreia, individul poartă majoritatea 
responsabilității cu privire la starea sa de sănătate sau de boală. Prin 
studiul acestor scrieri, fie din marile biblioteci, fie din micile biblioteci, 
rezultatele pot fi la fel de interesante pentru cercetători. 

Nu neapărat cantitatea unui fond documentar are importanță, 
ci modul în care se pune în lumină fondul respectiv, ce învățăminte 
reținem şi mai ales cum le respectăm. 

Valoarea unei asemenea cărți constă în oglindirea empirismului 
în practicile medicale şi farmaceutice din trecut, dar şi unele funda-
mente ştiințifice, dovedite de-a lungul timpului şi care se apropie sau 
se suprapun celor actuale. 
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