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J.°l/ ayya rorszríyon a. {f,lfr)gy.szcré8Z e;:, idciy a. „doclor 
phurnlaciae" fokozatot nyerhette el az cyyctcn1cn. 
/.984 8zcptcmbcrétől új tudo111Úu.!fos fokowl a „doctor 
,un·i vcrsitatis 11 fokozat nyerhető cl eyységcscn a Jna.
[J!JUr C{/!Jel-c111eken. A fokozat. kövelelnlénye vahunivcl 
.'J,:iyorúbb a.::: clő,-:őnél .. Jelen közlernény az új tudo
rnrinyos foko::at átadásakor cln1.ondott dékáni beszéd
ből vcU l.·ivonat, rinl.ibcn a:; alva.só történeti áttcki.nté.st 
frtlál rt „rloctor pharJJ1aciae" foko::rü eln.ycrri8ér6l 
cuyctcnri(.nkön. 

l{:gyeteinünk rf;u1ác:sa a 111{tr hagyoJHÚnyos 
gyógyszerészdoktori, ,,doc:tor pharrnaciac'' 10kozat 
1nellctt els6 alkalon11nal adott ki „doctor universi
tatis'' fükozatot. a rnfivcl{klési rniniHztcr hatályos. 
Hl84. öZoplemher 1-én életbe léptetett 20/1083. HZ. 

rendelete alapján. 1\_ „doctor nniversitn.tis 11 tndo
n1á11yos fükozat kövoteltnényei egyrú·!zt szigorúb
bak. rnúsréBz.t föltételei és 1negncvczése hazánk 
rnindcn crr"'{~ete1nének inindcn ka.rún azonos. Ezzel 

bJ 
lezárulóban \·an a. hazai gyógyszerésztársada.lon1 
által szívesen frckve11t{dt u~fnt~g_v 1 ;)0 éve:-:; dokt.or
képzési rendszer. 

I\.üzép-Európáhan a gyógyszerészdoktori íOko
zat- n1egszerzésére a budai .:;ziiletésíí /)charinger 
./ Ó;~scf g.}rógys:i:erész. béc:-:;i gyóg:.vszerészkanuu·n i el
nök javaslatára elf)ször 1811-t {)\ a hée:::;i és a prúgai 
1161net egyeten1en nyílt lchet6ség. i\ hée.'!Í lohet{)
:-:;éggcl több 111agyar gyógyszerész élt is .. 1\ pc:.;t.i 
egyotetn orvosi karának isn1ételt kérésére a gyógy
szerészi doktori f(>kozat hcvcz;ctésére a J\:_nr clvile!! 
111úr 18:3:3-han jogot, kapott. de ez csak lgt}1-hcn, ;-1 
küvetkez6 képzé.si rcforn1 keretében val6sulhn.tott 
rncg, s a képzés iC!tétolein az idc'ík f(>\yanHÍn :-:nk 
v1Uloztntú8 lürtént. A hm·ezelé,; úta eltelt J:i;; é,· 
:ilat t az anyakönyvek tanúsága szerint 8!~4 gyúgy
szerész szerzett .. duclor phannaviao" frikozatoL nz 
egyéb diplon1ások szá1nára 1 ~Hi2-hen hcvozotctt 
„(-lnetnr 1natoriae phar1Hacc11t.ieao" fiJko;;;atoL ;34 
vegyész. hiológns, n1érnök Ht h. szerezte ineg. 1\ tár
,'-:Hdalnli igé11,r és fojlődé;.; növekedésének n101111,vi
,'-:ögi 1nntalója. a.z; egy f.<111Ó\'rc c:;ű felaYat(Jtt dokt;_)
rnk {!:llnuos Hzá.1na: 18;)1·-lrlUO között 1,4 Uí. 
1 ~H,l} -1 Ó°;~O között ü fó é;-; 1g;;1-t{-í\ a inai napig 1-1 f(í. 

,;\ g_yóg_y1;zeré:.;zdoktor-képzé:-:. a doktori érteke
zések. t.udo1nányos ered1nényci a 1 i~:) év n \a.tJ jelen
t (is 111értékhen hozzájárultak egyrészt. a. gyúgysze
ré.:.;zct i t.udornányok 1nindenk<1ri fojl6déséhoz. 111ajd 
<lifTercnciálódásá.hoz. a gy6g3n~zeré-szi ;.;zakt.11<l<11nú
r1 ynk kia\ak ulásiíhoz. rl1ásré;-;zt kiviílt') 1-i;t,ttkeni 110-

n:iket adtnk a gyógy.-:;iurészetcn kívüli tudornúny
tcriilet.ek n1int áltrlláno." ké1nia. analitikai kénüa. 
botanika. orvost.ndon1{tnv egyes 8zali:ágai. 1nfü~zald 
és 1nez6gazdasági ké1nia ~tb': ~n1íívcléséllez. el6hhre-

1 :\ Sel!1tnchveis Urvosl.ollo1utiuvi };!!vctc1n uyih·ó.0(1::; 
rendkívüli tanácsülésén 19RH. r0ht··111ir-T4-ón olllnngzot t: 
;zyógys?,crészdoktori és g)·()g-ys?,erésznvnt.<i dékáni !1e· 
i-;zédbiíl Yott kiernol6s. 

\·iteléhez. ;\le:--:-;ze ,·ezct ne e kérdé.;;f, részlctcihen 
vizsgálni, így ö:::szeioiségéhe11 kívánon1 1negállapí
f ani, hogy a g:rógyszcrészképzé:.;se\ 1nindenkoro11 
foglalkozó intézetek professzorni és n1agá11ta11árai. 
docensei. 1nindig szívesen é;;; eredn1ényescn fi)glal
koztak n doktorjelöltekkel, önként v{cllalták a disz
~zerlúuiö.-; 1JI1u1ka ii:telleuli iránvít.úsát.. a doktori 
.:-;zigorlatokkal járó t:öbbletn1nnkwút. :Biztos vagyok 
heune, hogy a. 135 év alatt \·égzctt kutat.(Jtnnnka 
üsszei-iségében is 1ncghozt.a értékes ererl1nénycit ti 

t udo1nány, az egészségügy és a n1agyar társada\on1 
."zúrnára. 

.A társadaJ1ui igény, e!Yárás a gyógy:.;zeré;:.;zcttel 
.c.;zoinhen századu;1kh'rrn jelentl)sen-;áli~_1zot L és n1ég 
napjainkban is rnozgásban van. ]~zt. az átalakulást 
t ükrüzi képzési.ink :struktúrája iH. J:\ 1·;y6gyszoré:-;zeti 
.~yakorla t és nktatás alapjn. hosszú idi'")n út kizúrú
lagnsan a terrnészott-nclo1nányi (fizika. kérnia, hn
t;;J1ika) iH1neretok voltak. f\ icrinelé:-d eszközök é." 
\·i:-;zonvok változÚsH nern nélkülözhette <.1 technu
lógiai, ~1níiszaki is1neret.ek heYorui:-;út ar. oklatúsha. 
I~ - fejlődést~ hatnarosan küvet.t e a hiológ:iai-orvosi 
dit;zcipli1uik oktatása. a1ni lehet6vé tette a far1na
k(>l6giai kutatá.8ra. a t.udnn1ú11yos gy6rrvHzerdoku-
1t1eniíH~iúr<l, és infortnáci6ra ,,;dó iÜJkci.~zíté:-;f... :\z 
egészségii/,!~~ n1egelf1z{) irú 11y:r,a t únak kif ej\fídésé\·el 
púrhuz1Ín1-o:-;<1n új eé!ukat t'.'.-; :-;zein\életct k11pqtt ;1 

g~·ógyszcrk utat ás é."i a gyóµy:-;zorel \üt ús. t\ fe jltích::-; 
\ ·ó~ii 1 azt is szii kséi!essé tett e, ho,::::v n gy(nry.c;zer
iig.yct a. túrsada\0111' oldalúról i:-; vi~~gúlji1.k. ·:~1ni új 
i rÚ ordi:-:zci pli 11ári:o; i.;;n1crcta 11yagokai (,![yúgyH;o:er
iiµyi ;.;zervezés-igazgatás) é:-; .:-;zctnlé\otet oredn1é11ye
zet t. A 111ai g;.r6gyszerészet. 1ni11t alknln1azott tudc1-
n 1 ú n v ú:-: !! va kor 1 a t- ter 1né~~zo tt. u do 1 náu yi -. o r \ ·q;-; i -. 

:..:: VtÍU"'•'·..;zcr'é~zeti-. iulísza:ki- é;-; Uir:-:a.dalo int ndo-
11;<'u'l )'i a!ap(Jkkal I't>ndelkezik. ;-; kor:>zcrÜPn és ha!t~
kflnvnn csak ezen iit t t1dn111(ul\-tcriih~t pi1l6rein' 
t:píi.:·1·0 ntüvo!het6. . 

l}tr;11,'alóul 1nég a kla,..;,'-;zikti:..; örtékíi. de nt1pjai11k
ha11 is e[';vre fonto::;ahh jc\szr.1t. vések enllékezc
t iikhc: „~S;1i/1u: p1rblitu :;1;,prr111rz lcY csto". „\ 11ö11 
o.µ:ész.c;él'.:e n leid.6hh íörvönv lotryon. :\;;;egyéni ér
dek. hc;\dogu\ú;-; notn e!úzhCti n~Üg a küz(j:-;séµ órde, 
keit. :\z ef!yé11 és a Lúr:>adalo111 egé;-;z~ége. fizikai
:.;zel!c1ni-sz~Jciúli~ 1naxin1úlis jóléte a kCizüs cél. f\G
rc1n ezt: kövessék, s í.zv n1cgcléueclott. hasznn:.: úl-
1a111 I1n!~ú.rn.i lehet nck '1i1aq:y::{r h<~zán knak. 
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1(. /, a l 11 i: fr'ro111 t/w dcgn:':. rif "doefrn· phar111a1:iac" to thc "d()cfor 11nii-cr~.litat.is" 

Up to now U1c students of phnnl!Hl\J' in l-fungnry hnd lhc possihilit.Y to be prornot.cd ns ndoclor plinrinat:iuc" nt the U11ivorsit,y. Bcginning \Vith Öl'p!.en1h0r 1984 it 
110\V t.iUc thc "doclor nnivorsitatis" has bccn int.rocluced af, 1lll I-ínngnriun lTnivcrsilics. 'I'his degrce has higher reqnirc111cnts, than tlto for1ncr. rrhe present paper is un nbstrucf; of the adclrcss of the dcun, hold on tho occnsion nf distribut.ing thc nc\v scicnlific degree. Thcrc is a histo· ricai sur\·cy ni.iont; t!ie <lc\'CloJillllenli of require1ncnts of t.he degrcc "rloclor phurn111cinc" uL din 1-Iungnriun univcrsit-ics. 

J)r. [(. Z I! ! a i: Vrnn Orrtrl „/Jrwfr1r jJhr1n11r11:iac" bis 
:::u111 Orr11l „!Jrwtor uniccrsif11s" 

ln Ungnrn knnnte dcr Phn1Hnzr_1ut. nn dor Liniver::>i
tiit bisfH>r d0n Cirud „Doctor pharn1aei110' 1 0rlnngco. Scil Sopt.cn1bcr 198,~ knnn an dcn ungarischcn lioivorsit.iit.cn oin hcitlíc!t dor 1visscnschuft.lkho Grud „])net.or univer-

Hitus'' cdungL 'rcnlert. JJio Anfnrdc1·unge11 diesos (Jra<les 
sind ct>vas str0ngcr als die vnrhorigen. Vorlicgendo T\litlcilnng cnthiilt .~incn Auszug nuH dor l~ccJc dcs J)cknrrn 
1:niii13lich dcr lThcrg11bo dcs ~!P.uc11 >dsscnschaftlichon Ch·ndcs, dio cincn híslorischc11 lJhcrblick ilbor dns I~r!ang0n <lf's Grudcs „Doctor phnrrnnr·ine" nn den cinheirniscl1cn lTuivcrsitiltcn hiclct. 

* I,'cs111110 cn 1~·spr.~r111itu: 
I\::. z H ! u i: !Jc la ura1{1; „1/oc{r;r p/Ul/'l/lllCiru./' a{ tiu ,,doctor unii.:cr.~·italis'' 
EH l.fung1trio, furinn.ciisto p(H'iS gujni {!is t.iurn-(:i ln grudou „doctor phannuciuo" cn ln universit.ntn. El~df' la septo1Bbro, 198,_! oni povnB ric~p\·Í novun unu0cnn r:;rndnn (docl:or univcrsitatis) ('n !11 !1nngaraj urü\·crsitiú.C)j. La pnstulo do ln grndo cstus iorne pli s0vcrn ol ln pli frua. Lu nu1u1 puldika.io cstus clprcuita dc ln dck11nn 1iurnlu fnrsonitn nknze de la trausdonn farc del ln IlO\'ll seicnc:11 grnrln. La lcgnntn pi-n·ns tro,·i t·i·! i1· !ii:;torinn superrignrrJqn pri ln ricf'Vfl 1nndn r\1• ln gradn .,dnctor p!i11rn1ncirto'' en nin lH'jnHt tHli\·or·sihttn. -

(F:J0'1113 I!Jyyctenú C~yógys,:crtár, Burirtpest, 1!6gyc.s l!);uire u. D. -- _/(),<J:!_j 
Érkezett: l OSü. VI. 4. 

llATEl\:ONY:\E A JJOJLÍNYZk.; ELLENI 
INTÉZl\:EDf;fm K 

Ü:\\\·: Ü,\Z 10 (17), :in (Ill~O). 

:\ \\.-I·IO közlúsc szerint Svcidorszúgbnn, ahol 1075 útn a <:ignret.t11 cso1nngol1ísón szigorú cgészségi'zgyi figycltt1cz. !.Ph!sl kel! ulkelrnnzni, a do!Hínyosnk szú1nn ;J év nlnti, .J;{';(,-ról al 'X1·rH <:söhk011L :\ I:J ln·f',; fiúk c·;H:tl1bcn ez n szá1n l'J 'X,-ró! E)~(,-nt, az ug,vnncsnk I;{ 6\·Ps !etinyok kf1rébcn 10!(:,-ról ü':-:1·l'H esett VÍói~Z11. A ~.;\·édckéhcz linsonlú rf'1Hle!kczést. teli- n nnr\·óg korrnónyzat, 1970-
hnn. A napontu clohiínyzó férfiftk résznrrin~'a akhor ;");{ ',\'. \·nlt., ez l.l szü111 1982-ig 40~,'.,.ra rsctf! vissza. Dc tné.1; olynn nrsztigokbun is, ahol n ti_jrvényhoztis kevésbé liat.ó~ Íi:ony intözkedúsekct hozott, jól észlclhot6 1·issznesés köveLkezcU_. be n dohi:invosok szárniihun. T\::anndébu11 198~{-hun l011yC'ge.s0n csUl~kc-nL n doltfinyfogynszUis, fclir·!iet{i!eg n lloliúnyúnik 11agynnin.yú {lnígultl:,;n ki.iYt"lk0ztél!f'n. Az 1Ji.;;A-1Jn11 a dnhún:vnsnk részuní11yn n lakossrig köróbcu l!JU5 és 1980 kiizdtt- 42%-rr'll ;i:~<,Y,:rn esett \-isszn. 17 és 18 éves fiúk körében ezen irlü ii/nf.t, :HJ%-rúl 
~0<,Y,-ra esett„ az ug,yunilyen korú !cü11.r(lk közfiLL viszo1ti 18%-ró! 25%-ru einelkcdet.L és e:1.cn 11 szint.cn stnbilizó!f1-dntt. A dohúnyzós ellen !iozott, intézkedések hntükonv.ságu n cloluínyZússu.l összcfilgg(i betegségek tekintet.ébCn CSflk sok óv t,upnsztalatui utún lesz. 1ncgrnérhetó. TJc egy a férfi-orvosok körében végzct1, fclrnérés szerint a dohünvosok i-u·tin·rtin11k ,!a%-ról 21 %-rn t.ürl.énL e::;ökkcnésc 1Űú4 és 1971 között n rákban történt; hnhileset.ck nri.ínvúl; 25%-knl lejjebb szrillítolt<i ('J9). · 

·1· lf. }). 

MEGv:\r:ruzoTT 1:;TEEz1;;.;1 ~zo1d0u1.;: 
0.11· · Ü:\Z ·10, (17}, <l47, (IUöG). 

A hú!1orú utáni üvrkben u:r. t'1u·ópaial:.: (~f!zo"f.ú;,i s·v>kii
snikbnn k<.ivették u nyugnti ipnri iilla111nknL :\ t-lípltíltiJ.: zsírosnbb !ott éB rnsl.okbnn szegényebb. Az. eurúpaink !óplrí!ékiíban ke\·csobb n bnllnsztanyng. A gnhnnu en·dcLíí é!eltniszerck fog.vusztrisn az üt..vencs Ó\·ek óta cgyh11rn1adn)sszol csökkeni.. lTg...,-nnc:r, történt, 11 liurgon.v11 esetében vsnk cg:.' e1nbcröltcí ideje nlu!.L A burgonya l1(1vcn t.nrlahnnz C-vita1ni11t 6s rni:;ln!.::at.. l-fi1 uz elkövet J.;:cz6 15 óv ezen a !.éren ne111 hoz vrili.ozóst, nk!,:nr n burgonya cl fníl tíinni ót:rcndünkból. !00 óv 111úlvu a zsírndékok tcunök ki cnergh1felvételünk 00',V,-ó.t és az nlkoh{)l n 15'_1:,-tíL J\:t. 11!:-óblJi 20 Ó\· lcgfcltűnőhb vúllozúsu a húsfngyaszt.rís nö\·0kodóso n Szovjetunióban és 11 kclcLourópui úlhunokbun. 1908 és 197i ldJzöt.t n hú<·\ rCszefir•,Jése nz ót.kcZÓH0ldJcll -tl %·ról Gl ?:.-rn c111cllH~dPli· n prntcin·fc]\·étf'llH'Z \·isznnyít-vn. ]~,;znk-Arn0rikúl>an ff/, rn1dkcd13s c~nk 2%-os voli:., dc így is elérte 11 72%-(J!-, nrnii csak ;\1u;z!rcília lnkosai r11ült.uk ff!lill n tonguk 7a';ú-no; 1íllnti crellrt-íi él('l1nisz0rf'k !"ngruszttisáva!. ,\Z étkczésPklinn történt rltolrídósnk r•gyil; rnngyarázutn a kt;nyclioi :izrt11pont. A kon7.('l'\'Ck fog-ynsztús<i.unk g.yorsütcr11ü tr:rjPdésc. _:\ug!iúbnn il'/, 1975. tiv gazdasági pangúBL hozott . Ugyunnkkor GG7 féle llj éle!ruiszcr került fogalornbn é:; 1t·1. angolok üOO tni!lió fontot adtak ki rnélyhúlöt.L élo!ll1i· ~:1,erck vósár!úsúra. 1.i:z uz inínvznfo H'l. élclniiszcr-ndnlöko!.; nicgnövckcdct.t fogyusztústlt ·is jcllctnzi. 19;)1 ótn nwgkélszerezticlüU, ezek részaninytl n táplólkozúsb<ui é::; r11ünt elért.e fl fejenkénti évi l,:J5 kg-ot. (50). 


