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A gyógyszerészi eskü kialakulása és

fejlődése

BANÓNÉ DR FLEISCHMANN l\IARIANN és lm ZALAI KAROLY

A szerzők először a hi11pokratészi e<;kü vonntkozó
szövegét is111ertetik, niely 1nind111áig az orvosi-gyógyszerészi eskü niintá;ja nuiradt Ezután áttekintést
adnak a dél-franciaországi., riápolyi, párizsi és béc.si
gyógyszerészi eskük kialak„lásáról majd az egyes
rnagyarország·i városokban kialakult gyógyszerészi
eskük tartalniáról A hivatalos esketést országosan,
a Generale N orniativil1n Sanitatis 1 endelte el, s az
orvostudományi karok dékánjai valósították 1neg.
Az 1955 évtől kezdve, a gyógyszerészti<doinányi
karok rnegalakulá'3a óta·; e karok dékánjai veszik a
jelöltektől a közleniényben i'i1nertetett esküt

*
,,ApoJlon orvosra, Aszklepioszra, Panakeiára,
valamint minden Istenre és Istennőre esküszö1n
és tanukul hívom őket, hogy az esküt és szerződést
képességein és n1eggyőződése1n szerint n1indenestül
megtartom.
Tartózkodo1n mindattól, an1i a betegek szempontjából káros és ártalmas. Halálos
szert még kérésre sem szolgáltatok ki senkinek,
sőt ilyen tanácsot sem adok, sem pedig nőnek
magzatelhajtó szert . a betegek hasznára leszek,
tartózkodom mindenfajta, szándékosan kárt ok:ozó
jogtalanságtól. Továbbadom minden tudásomat
azoknak, akik előzetesen írásban és esküszóval
orvosnak kötelezték el magukat, de senki másnak
nem. . Ha ezt az esküt niegtai·to1ií, bóldogan
élvezzem életemet és mesterségemet, legyen örök
becsületem az emberek előtt, ha azonban 1negszegem és hamisan esküszön1, türténjék n1indennek
az ellenkezője„"
Így hangzik Benedek 1 stván fordításában a Hippokratesi Jusjurandum, az Aszklepiosz Orvospapok
fogadalmi szövege az időszámítás előtti VI. századból, amely mind1náig az orvosi és gyógyszerészi
eskü mintája maradt [l]
A neves gyógyszerésztörténész, Schelenz, a Geschichte der Pharmazie című alapvető szakmunkájában utal arra, hogy a gyógyszerészi eskü letételének kötelezettsége Emópa-szer te az első gyógyszerészeti tör vénykezésekkel együtt honosodott
meg. Már a Stat"t"s sive leges municipales Areleatis
(1162-1202), az mvosok és gyógyszerészek jogai
és kötelességeit elsőnek elhatároló rendelkezés bevezeti Dél-Franciamszágban a gyógyszerészi esküt. Ugyanígy intézkedik a 1 I Frigyes nápolyi
király által 1240-ben hozott egészségügyi vonatkozású rendelkezés is [2]
Baiadlai és Bársony „A rnagyamrszági gyógyszerészet töiténete'' chnű 1nunkájukha11 arra. utalnak, hogy a gyógyszerészi eskü legrégibb nyomát
Franciaországban találjuk, ahol Párizsban, a XIII.

század második felében már esküt kívántak a gyak01ló gyógyszerészektől [3]. Roth a „ Vas jurabitis"
című tanulmányában a bécsi egyetem által 1405ben kiadott legelső latin nyelvű gyógyszerészeskü
szövegét közli [ 4] Az eskük szövegéből megállapítható, hogy általában a középkmi keresztény
Európa országaiban érvényes gyógyszerészi eskü
a hippokratészi fogadalom szövegéből kiindulva
szabta meg a gyógyszerészek jogait és kötelességeit.
Magyaro1szágon a gyógyszerészi eskü kívánalma,
Jnegkövetelése szintén korai időpontra tekint
vissza, annak ellenére, hogy az első, jogszabályilag
előírt, minden gyógyszerészre egyöntetűen kötelező hivatási esküről csak 1770-től kezdődően beszélhetünk
Hazánk erős politikai függése a Habsburgbirodalomtól 1526, illetve 1541 után magával
hozta az osztrák egészségügyi törvények, rendeletek bizonyos mérvű érvényesülését is„ Ez vonatkozik az 1533-ban V Károly által kiadott „Oonstituti.o Griniinalis Garolina"-ra, a~ 1552-es „Ordo
polit-iae" -re, vala1nint az 1644-ben megjelent „Lex
Sanitaria Ji1e1di11andina"-ra is, melyek mindegyike
utal a gyógyszerészek esküjére
A „Oonstitutio Criminalis Ca1olina" német
nyelvű gyógyszerészi esküjét Baradlai és Bársony
közlik [3]: a gyógyszerésznek esküt kellett tenni,
hogy avatatlanoknak mérget nem ad el
Az „Orda politiae": Von den A.rzten und Ihrer belonung-Apotheker cÍlnŰ fejezetben a következőket szabályo:t:la:
.Soll Vt!I'Ordnen alle Meister und Gesellen
Jahrlich gelobt und geschworn sein
[5]. A „Lex
Sanitaria Ferdinandina" 4 §-a pedig a következőkben
intézkedik:
ha a vizsgáló bi2ottság tagjai úgy találják, hogy a gyógyszertár dolgaiban a n1egvizsgált
járatos, utóbbinak n1tJg kell fogadni (angeloben sein),
hogy tudását a betegek javára fordítja, senkit a járandóság és a taksán felül n1eg nen1 terhel; az orvosságokat
az orvos által előírt n1ódon jól és frissen készíti el [6]

Mint ismeretes, ezeket a rendelkezéseket az
ausztriai viszonyokra írták és így több vonatkozásban nálunk keresztülvihetetlenek voltak (pi
a hazai egyetemi orvos-gyógyszerészképzés teljes
hiánya stb ). Demkó kitűnő helyzetképet ad:
,,Ezen udvari rendeletek záradéka világosan ·1nondja, hogy a rendelet érvénye a két Ausztriára terjed ki. Ha azon közjogi felfogásra helyezkedünk,
hogy Magyarországot rendeletekkel km mán yozni
J1e1n lehet, a rendeleteknek 11azánkban érvényességét egyszerűen elvethetnők De, ha tekintetbe
vesszük, hogy törvényhozásunk a közegészségüggyel egyáltalán nem foglalkozik
tekintve
továbbá Béccsel ezen századokban igen szoros
politikai és kereskedelmi összeköttetéseinket ·
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ezen rendeleteknek bizonyos 1nérv·ű ér,;ényesülését
is bízvást elfogadhatjuk néhány változtatással" [7J
Demkó megállapítása helytálló a magvarnrszági
gyógyszerészi eskük viszonylatában is. A bécsi
hatás egyes városok g:yógyszeJészi esküjében
többé-kevésbé kimutatható, de egységes, országosan elfogadott esküszöveg nincs
A Budai Törvénykönyv, valamint az ezekből
a századokból fennmaradt egyéb szabályrendeletek, jogkönyvek arról tanúskodnak, hogy a gyógyszerészet a középkorban nálunk a városok igazgatása alá tartozott. A városok létesítették a gyógyszertárat és ők alkalmazták a gyógyszerészt is
Esküjét régen a gyógyszerész akkor tette le
a fizikus jelenlétében, amikor 5-6 évi gyakornokoskodás után főnökétől a segédi felszabadító oklevelet lnegkapta. Ehhez eleinte sen1111i vizsga ne1n
volt szükséges Később a felszabadult patikussegédek a fizikus előtt tettek - Baradlai és Bársony leírása alapján - vala1ni tessék-lássék vizsgát. Az esküt azonban a tanítófőnök, a fizikus és
egy hatósági személy jelenlétében tették le.
Általában azt tapasztaljuk, hogy a XVTT és
XVIII században a törvényhatóságok és a vá10sok minden újabban letelepedő gyógyszerésztől
hivatási esküt kívántak. Ha eli5bb nem, akkor kellett hivatási esküt tenniük, 1nikor városi polgárok
lettek. Tehát két esküt tettek: a polgárok esküjét
és a gyógyszerészi esküt [8J. A kutatások eredményei azt Jnutatják, hog,y városainkban igen régi
korra nyúlik vissza a gyógyszerészi eskü kívána.J1na,
de rendszerességről, egyöntetűségről, egységes sémáról nem beszélhetünk ~Magyary-Kossa a „JJ1agyar Orvosi Emlékek" című munkájában Gyógyszerészet Kassán- a XVII. században cíinszó alatt
a következőket írja: .. Miel6tt a gyógyszerész ,el,
foglalta felelősségteljes állását, megeskették Igy
határozza ezt Kassa városa 1621-iki artikulusainak
15. pontja: , Akarja és kívánja azt is a n. község,
hogy az patikárius és patikárius-legények is megesküdtessenek, hogy az embereknek jó orvosságot
adjanak és azt fölöttébb való áron, ne adják"
1625-ben - írja a továbbiakban - sem 01vos, sem
gyógyszerész nincs Kassán . 1631-ben négy gyógyszerészről történik említés. 1629-ben, majd 1699ben Kassa. városa ismét sürgeti a gyógyszerészek
esküjét" [9]. Ugyanezen munka 1619. Gyógyszerészek Sopronban cín1szava alatt: „Itt is n1egkívánják, hogy a gyógyszerész esküt tegyen, friss és
kifogástalan gyógyszereket tartson és azokat ne
számítsa túl drágán" [lOJ Magyary-Kossa könyve
1654-es dátummal Pozsony városában is utal a
gyógyszerészi eskü kívánalmára A Nagyszebeni
gyógyszertárak címszó alatt foglalkozik a szerző
a Fekete Sas gyógyszertárral, mely már 1494-ben
fennállt. Ekkor egy Johannes nevű gyógyszerész
működött itt. Utóda Flaschnei
Márton volt
A gyógyszerész mielőtt átvette a várostól a gyógyszertárat, német nyelvű esküt tett; hogy hivatását legjobb tudása szelint látja el, csak kifogástalan
minőségű gyógyszereket tart, m~lyeket a városi
fizikus előírásai szeiint készít el Ovakodik a bete1
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gek IJeesapásától és egészségük 111eg1ontásától,
éjjel és nappal a szegény és gazdag betegek rendelkezésére áll
Ez az eskükívánaloin azonban nem lehetett rendszeres, 1niv.;;:l a későbbiekben ezt olvashatjuk: Szeben
vá1·os centu1nviijei 1662. rnájus 13-án isn1ét javasolják a
vá1osi tanácsnak, hogy a gyógysze1·észek hivatalos eskü··
jét inegkövetelje. 1\.. \T árosi Tanács a javaslatot jogerőre
e1nelte [ll]
Orient Gyula. „Az t-Jidélyi és bánáti gyógyszerészek
története" cÍlnŰ könyvében xnint érdekes dokurnentu111ot közli VelitEJ Sándor 17 76-ból szá1 n1azó gyógyszeré„
szi oklevelét, inelyet Rettig Antal bajai gyógyszerész
állított ki. Záró sorai a következők: „K~lt Baján 1 77ö-ik
évi április 14-ik napján; Rettig Antal" ne1nes Bácsvár··
1neg) f; hites (felesküdt) gyógyszerésze." Ez azt Jnutatja,
hogy Bács lllf.'gyében, Baján is 1nE.gkövetelték a gyógyszcr·észe;k esküjét [12]

A magyar egészségügy fejlődésében döntő változások fűződnek Mária Terézia és 11 József
nevéhez. A nagyszon1bati egyetem orvosi karral
való bővítése 111egtere1ntette a hazai egyete1ni
01 vos- és gyógyszerészképzés feltételeit. Így a Gencrale ll or11iati'üu1n Sanitatis egészségügyi fősza
bályba11, vala1nint ennek Supple1nentu1naibari lefektetett követelmények - a realitás talaján gyakmlatban is megvalósultak hazánkban. A Generale N ormativuni Sanitatis Agendi nornia pro
Pharniaco1Jolis cÍlnŰ fejezetének záró része közli
a gyógyszerészek hivatalos esküszövegét, melyet
ettől az időtől fogva a gyógyszerészek az egyete1nen okle-veleik elnyerése alkalmával az orvoska1i
dékán kezébe tettek le egészen 1955-ig, az önálló
Gyógyszerésztudományi Kar 1negalakuJásáig,
A Generale .Normativum /')a.nitatisban lefek:tetett és a Linzbauer-kódexben is fellelhető latin és
német nyelvű esküszöveg lényegében a legutóbbi
időkig keveset 'áltozott Orient könyvében közli
az 1786-han és 1801-ben megújított eskümintát
latin, magyar és német nyelven
Ez kissé terjedelmesebb, részletesebb az 1770.
évinél; a következően hangzik:
„Én
csküszö1n a ininclenható Istenre, hogy az
egészség dolgában fennálló és a Patikáriusok elejébe
adott I-~+Jiicleléseknek híven engedehneskedni, 1neste1 ·
ségc1net és hivatáso1nat a hJgnagyobb szorgaln1atossággal gyakorolni iogo1n Az orvosok praescriptióit, azoknak, n1int bennük levő 1észoilc, 1nint a neh8zékekre és
iné1 télu-Jk10 nézve 1naga1n és segédjeiin által n1indf!n
változtatás nélkül teljesíteni fogorn; továbbá az orvos·
ságokat soha az arra kiaszabott Taxakönyvnek n1érté·
kén felül nen1 taxálo1n, erős veszedebnes orvosságokat,
de kivált n1é1gf~t SfJnkinek; úgyszintén a kontár-orvos·
nak pracsc.riptiójokra, akik tilalon1 ellen gyógyít.anak,
01vosságokat, sen1 rnaga1n ki ncn1 adok, se kiadatni ne111
cng0dek Végre 1naga1nat a gyógyításba - annak legsürgetőbb szüksége nélkül soha ne1n avatorn és
ig)- Pkezni fogok, hogy kötekJsségen1nck inint n1agani,
1nint alattvalóin1 által olJ' pontosan 1negfeleljek, mint
egy becsületes já1nbo1 keresztény férfit illet„ lsten engem
úgy segéljen és 10lke1n üdvösségét a.szerint adja." [13]

Schédy Sándor jogszabálygyűjteményében megtalálható az 1880 július 13-i 6104-es számú rendelet, mely ugyancsak közli a gyógyszerészek kötelez() esküjét Ez tartalmában nagyjából hasonló
az előzőekhez [14]
Kutatásaink során eredeti, koiabeli nyomtatásbah is felleltük az 1890-ben Ungvári József gyógyszerésztől kivett eskü szövegét, mel:ynek fotokópiáját mellékelve közöljük ( 1 ábra)
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1. álnn. Gyógyszerészi eskü a -"-YIX száza.dból

Végül álljon itt a jelenlegi gyógyszerészi eskü
szövege, a1nely a szocialista társadalo1n gyógyszerészének kötelességeit, feladatait és etikai magatartásának alapelveit tükrözi:
, ,Én.
esküs_zöm,_]iogy g, M agy0r N_ épközt_árs[f.,ság
Alkotrnányához és dolgozó népéhez hű leszek és a Magyar Népköztársaság rnegerősödését és fejlődését
minden erőmmel előmozdítorn Fogadom, hogy gyógyszerészi hivatásomhoz niindenkor 1néltó 1nagatartásl
tanúsítok, hivatásom gyakorlatában a j ennálló törvények, r§ndelkezések megtartásával, a legnagyobb
lelkiismeretességgel járok el s egyedül csak a betegekérdekét tartom szem előtt. A betegek titkait - ha csak
erre a törvény nem kötelez - , fel nem federn, ellenállok 1ninderi olyan törekvésnek, a'lnely tudásonial
törvénybe vagy a szocialista etikába ütköző cselekniényekre akai:iafelhasználni Mint az orvosi gyógyító1nunka részese, tudáso1nat csakis az egyén és tár.sadalom egészségének védehnére és helyreállítására
fogom fordítani"
Ha végigtekintünk a gyógyszerészi eskük tartalmán, a legrégibb időktől napjainkig, megállapítható, hogy ezek igen sok hasonló vonást mutatnak:
!. A vezető motívum Hippokratésztől kezdve
_a „Pr1mum ni1 nocere" elv, azaz elsőso1ban soha
§nem ártani. Ezzel szemben mindent megtenni
'ta betegségek megelőzése és leküzdése érdekében
[Ez a terápiának és a gyógyszerelésnek közös, leg'főbb célja. A vezérlő elv maradéktalan érvényrejutását szolgálják az eskükben fellelhető következő
közös előírások:
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a) A gyógyszerészekre vonatkozó összes törvény rendelkezéseinek betartása
b) A gyógyszeiészalapanyagok kifogástalan minőségének biztosítása, valamint az összetett gyógyszereknek az érvényben levő Dispensatorium, illetve Gyógyszer könyv előírása szerinti elkészítése.
Továbbá a mérgek, hánytatók stb kezelésével
kapcsolatos szigo1ú utasítások betartása
e) A magyar egészségügyi törvénykezés harca
a kuruzslók, sarlatánok ellen Pl. „ . a kontár
mvosoknak előírásaira, akik tilalom ellen gyógyítanak, orvosságokat sem n1agan1 ki ne1n adok, se1n
kiadatni nem engedek"
d) A ta,rtózkodás gyógyítástól és a betegek megvizsgálásától - hacsak a szükség nem kívánja
Ez később pL már az 1880-as esküben még egyértelműbb: „
a betegek orvoslásában nem ereszkedem" Ez mutatja a fejlődést, a két foglalkozás
végleges elkülönülését
2. A második közös fö vonás, melv szinte kivétel
nélkül minden esküben megtalálható, az etikai
jellegű követelmények előírása:
a) A gyógyszerek taxában fellelhető árának a
szigorú betartása
b) Az 01vostud01okkal és sebészekkel titkos,
anyagi egyetértésben alapuló együttműködés kizárása
e) A betegek jogos igényeinek kielégítése, a gyógyszerészi szolgálat teljesítése: éjjel és nappal a
város és a megye szegé11y és gazdag betegeinek
egyaránt rendelkezésére állni, a gyógyszerészi
hivatáshoz való méltó magatartást tanúsítani
3. A gyógyszerészi eskü szövegének harmadik
közös vonása a gyógyszerészet erős kötődése az
mvosi fakultáshoz és a gyógyító munkához Ezt
ter1nészetessé teszi az orvosi és gyógyszerészeti
tudomány és gyako1lat közös célja: az en11Je1
egészségének megvédése és a, beteg ember 1neggyógyítása
A gyógyszerészet erős kötődését az orvosi
fakultáshoz az is mutatja, hogy gyógyszerészeink
1773 óta az Orvosi Kar dékánjának kezébe tették
le hivatási esküjüket. Ez is szerepet játszott abban,
hogy a gyógyszerészet nevének bevonása az orvoskar elnevezésébe a inagyar gyógyszerészek régi
óhaja, mely már az 1848-49-es szabadságharc
idején elhangzott: „Nem len11e-e célirányosabb s
hivatásunkhoz illő, ezen egyetemi testületnek átvál~oztatása-: Orvosgyógysze1észi tudo1nány-karrá. ~'
Igy hangzik többek között a Budapesti Gyógyszerész 'festület Eötvös ,fÓzsef kultuszminiszterhez
beadott akkori kérelme [15] E régi óhaj, kívánság
1955-ben valósult meg a Semmelweis Orvostudományi Egyeten1) \:alan1int a Szegedi Orvostudo1nányi Egyetem Gyóg~yszerél?ztudományi Karának
megalakulásával. Ettől az időtől kezd'e gyógyszerészeinek oklevelük elnyerésekor a Gj-ógyszerésztudományi Kar dékánjának kezébe teszik le
esküjüket, n1el}Tnek szövege híven tükrözi a
1nagyar gyóg}TSzerészetben bekövetkezett kedvező
tartalmi változásokat, a gyógyszerészi hivatás
önállóságát.
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crpatte ÓbIJlO npHKa3aHo Generale Normativu1n Sanitatis
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Dr. lVI Bánó n e é F le is ü hm a n n and Dr.
K. Z a lai: Ori(Jin a.nd developnient of the phar1nacists' oath
Hippokrates' oath having bccn ahvays the n1odel of
the physicians' and phaunacists' oath is i·elated, then a
revie\v is presented on the developn1ent of the pharn1a··
c.:ists' oaths in South France, in Neaples, in Paris, in
"'\Tienna and in sev-e1al ancient Hungarian to>vns. '".fhe
oíficial oa.th of pha1macists in HWlgary had becn made
cornpulsory by the Generale Norn1ativun1 Sanitatis
(1 7th centu1y) and the Deans of the Faculties of Medicine \Vere com1nissioned to tender the oath Since thc
foundation of the independent Faculties of Phaunacy
at the lVIcdical Universities of Budapest and Szeged,
their Deans arc entitlcd to ad1ninister the oaht, according to the text related in the papeI.
Dr. :!1I Bánó-F leisuhn1ann: Ursprung und
Entwicklung des pha.rm.azeutischen Eids
Der bezügliche Text „des Hippokratischen Eids, det
1VIuste1 <les Eids der Arzte und Apotheker bis zu1n
heutigcn l'ag,. ist bekannt gen1acht Ansohliessend
\viid de1 Text de1 in Südfrankr·eich, in Neapel, in
Paris, in \Vien und in einzelnen unga.rischen Stiidten
cnt\vickelte Text des An1teids der Apotheker besp1ochen
Dic \T ereidigung de1 Apotheker wurde von den DE-1kanen der l\'Iedizionischen Fakultaten der Universitaten
vorgeno1n1nen. Seit de1 G1µndung de1 selbststiindigen
phar1naz0utischen F akult.iiten bei den Budapeste1 und
Segediner l\t[edizinischen Universitfiten werden die
Apotheke1 von dcn Dcka.nen der pharrnazeutischdh
:E'akultiitE-;n laut dern iin Artikcl beschricbenen Text
ve1eidigt
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A SPECTINOMYCIN ÉS A TETRACIKLIN
GONORRHOEA ESETÉN IS HAT
SCIUl' No 260, 20 (1971)
l\íióta bebizonyosodott, hogy mind gyakoribb a
peniciUin-rezisztens N eisser ia gonor I hoea- tör zs, az is
világossá vált, hogy n1ár ne1n feltétlenül a penicillin
a gonorrhoeás fertőzések leghatásosabb gyógyszere
Ezért angol kuta.tók ne1n1égibcn a tetraciklin és a
spectino1nycin {Trobicin; Upjohn) szerepét vizsgálták a
gonorrhoea kezelésében A speotinomycin-HCl-t és a
tctraciklint ol:y an esetben alkahnazták, 1nikor a penicillin 1nár hatástalannak bizonyult. Ilyen inódon összes
s0n 2560 férfit és 1483 nőt kezeltek A spectino1nycint
2-5, a tetraciklint 9 g-os dózisban adták. Kéthetes
kúra után ered1nénytelen kezelés csak az esetek 3,9-5,7
százalékában volt künuta.tható A két vegyület hatása
között jelentős mértékű eltérés ne1n mutatkozott
Speetinomycin-rezisztenciát a kúra alatt nen1 tapasztaltak, a tetraciklin-HCl esetében viszont gyakori volt a
rezisztencia„ 1\1.:indezek alapján v~lószínűn~k tűnik,
hogy a penicillin-rezisztencia esetekben a spectinonly·
cin előnyösen alkahnazható (11)
Dr. Orbán Róbert
GYÓGYSZERREKLÁMOZÁS ANGLIÁBAN
SCRIP 19 77. február 12, 10
~~ngliában az általános orvos havonta á.tlagosan 36
újságot és 30, közvetlenül neki cín1zett propaganda-

an:r agot kap. Ugyanezen idő alatt átlagosan hat elő
fizetett folyóirat é1kezik a cín1ére A folyóiratok oldalszán1a átlagosan 50,8, ezen belül 22,2 oldal a hirdetés,
1nelyek átlagosan 33,5 gyógyszert reklá1noznak Az elő··
fizetett újságok átlagosan 120 oldalon 29,8 oldalas,
26,9 gyógyszert 1cklá1nozóhirdetést tartalmaznak. Eképpcn az általános 01vos havonta átlag 1331 hirdetéssel
találkozik. Ebből 1117 a célzott terjesztésű, 17 4 az elő
fizetett újságokban jelenik meg, 40 hiidetés pedig a
neki oünzett anyagban található Leggyakrabban a
lázcsökkentő fájdalomcsillapítókat. hirdetik (6,09%),
ezt a köptetők és a köhögéscsillapítók (5,58 % ), a. reumaés köszvényellenes gyógyszerek. (5,61 %), a bőrgyógyá„
szati ko1t.ikoszteroid-készítn1ények (4,88%), a vízhajtók (4,45o/0 ), az antidep1esszánsok (4,32%), az antibiotikun1ok (4,24%), a vérnyon1áscsökkent6k (4,lOo/0 ),
a hörgőtágítók (3,70o/0 ) és az értágítók (3,63%) követik
Az e1nlített hatástani csoportok a teljes hirdetés mintegy 50,45%-át jelentik Körülbelül ezek az arányok
érvényesek a gyógysze11endelésre is, kivéve a kardio
va.szkuláris gyógysze1eket, ahol többet hirdetnek, n1int
rendelnek l.Tgyana.kkor a központi idegrendszerre ható
készítrnények közül sokkal többet rendelnek, inint ahogy
8Z a reklán1ozásból következtethető lenne„ A rendelés
részaránya lnég az alábbi készít,1nénycsoportoknál na··
gyobb, nünt a. reklán1ozás részaránya: antidcpresszán·
sok, horn1onok és fogarnzá.sgátlók, valamint a keringésre
ható gyógyszerek (13)

D1, 01bún1-lóbert

