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NEGYVEN ÉVES A GYÓGYSZERÉSZET
II. RÉSZ
Negyven évvel ezelőtt, 1957 májusában jelent meg először a „Gyógyszerészet" Az évforduló alkalmából május 16-án
ünnepi előadóülést és szakmapolitikaifórumot rendeztünk, melyre a Gyógyszerészet különszámát is megjelentettük A
különszámban dr. Nikolic.s Káro(y, dr. Kedvessy (j'yörgy, dr. Rixer András, dr. Péter H Mária, dr. Kovács László, dr.
Brantner Antal és Hankó Zoltán egy-egy dolgozatát is közöltük Sorozatunkban - részben e közlemények publikálásával - a negyven éves szaklapot köszöntjük {Első rész Gyógyszerészet 41, 269-273, (1997)]

A gyógyszerészek magyar nyelvű publikációs fórumainak lehetőségei a XIX. században
Dr. Rixer András
A

szerző a

magyat

alakulásának és

nyelvű orvosi

fejlődésének

Jd

és gyógyszerészi publikációs fórumok,

lehetőségek ki-

szükségszenJ:iégét vizsgálja .szoros ö.sszeftiggésben a

gyógyszerészek és orvosok egyesülési törekvéseivel, érdekvédelmi és tudományos egye-

sületeik megalapitásával
Vizsgálódásait a XIX század első évtizedeitől a!! Magyar Gyógyszerkönyv megjelenéséigfolytatta A nagyszombati orvosi fakultás megalapítását (1769) követően indult
meg a magyar gyógyszerészképzés, me!ynek eredményeként az önálló magyar orvosi
és gyógy.szerészi tudomány lassú kibontakozá<sa é'S a határozott megjelenés után tudo-

mánytörténeti szempontból korszakokat zár le a Magyar Gyógyszerkönyvek megjelenése
A munka során a különböző orvosi és gyógyszerészi periodikák isme1tetése, valamint e
szaklapokban közreműködő gyógyszerészek tudományos működése, azok közleményeinek mennyisége é~ jelentősége tárul fel

A szaklapok az egyre szaporodó számú információ és
ismeretterjesztés eszközei, hiszen jellegüknél fogva gyakran, folyamatosan, rendszeresen jelennek meg, s tudósítanak az egyes periodika jellegének megfelelő tudomány,
vagy tudományterület f,jlődéséről, az ott állandóan bekövetkező változásokról, az újabb tudományos eredményekről. A szaksajtó létt,jötte nem függetleníthető a kortól, a
társadalomtól, valamint a benne élő emberektől, hiszen,
ha nincs olvasó közönség, kinek igényei egyre nőnek,
nem tudott volna létrejönni és f,jlőclni a magyar nyelvű
szaksajtó sem Ezért lényeges bemutatni a kort, melyben
kialakult és fejlődött a szaksajtó. Bemutatni, hogy mind
az orvosi, mind a gyógyszerészi közélet milyen hatással
volt a szaksajtó, a periodikák kialakulásának körülményeire, szükségességére [ l].
A XVlll század vége és a XIX század egész Európában a polgári forradalmak kora volt Az 1789-es francia
forradalom célja a királyság megdöntése és a nagypolgárság uralonua juttatása volt A forradalmak második hulláma a XIX. században már az egyre alakuló, fejlődő kis- és
középpolgárság politikai jogaiért hivatott harcolni
A polgárság győzelme és a kapitalizmus térhódítása
óriási fejlődést jelentett, mert a bekövetkező ipari forradalom hatalmas gazdasági változásokat hozott létte, melyek a társadalom arculatát is átalakították Ez a helyzet
kedvezett a természettudományok r,jlődésének is, hiszen
a f'jlődéshez szükséges nagy mennyiségű pénz és a kü-

lönböző eszközök csak a kapitalizmus által Jéttehozott
gazdasági rendben álltak rendelkezésre.
Magyarország is belekerült a forradalmak okozta politikai változásokat sürgető eszmék sodrába, melynek
végső kif,jlete lesz majd 1848 . március 15 . A Habsburgház egyre afüendeltebb helyzetbe juttatta az országot,
ezen belül a közegészségügyet és a gyógyszerészetet
A magyar gyógyszerészi és orvosi szaksajtó szoros
összefüggésben van az orvosok és gyógyszerészek egyesülési törekvéseivel, érdekvédelmi és tudományos egyesületeik alapításával Ezért ennek a korszaknak jelentős eseménye volt a Budapesti Gyógyszerészi Testület megalakulása
1809-ben Annak ellenére, hogy a Testület csak a budai és
pesti gyógyszerészek ügyeinek intézésére alakult, lassan
országos jelentőségűvé vált azáltal, hogy olyan kérdések
megoldását tette feladatává, melyek az egész gyógyszerészi
társadalmat közelről érintették és alkalmasak voltak a
gyógyszerészet jövő helyzetének kialakítására is
A festület fennállása alatt folyamatosan szorgalmazta
„központi és vidéki gyógyszerészi testületeknek hazánkbani felállítását" Ezt 1833-1834-ben, majd 1837-ben
sürgették újra, s újra, minden eredmény nélkül Végül
Schédy Sándor tervei alapján 1863-ban elhatározták egy
Országos (j'yógyszerészi Testület megalakítását, mely sok
huzavona után csak 1872-ben jöhetett létte Országos
Gyógyszerész Egylet néven.
Szerencsésebb körülmények között voltak az orvosok
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PEffTgN, 1831„

Az Orvoai Tár'· bi.Yatalábaa„

J.. ábra. Az els{l magyar nyelvű orvosi,folyóirat,
az Orvosi Tár címlapja

2„ ábra. Áz e!Sőfolyamatosan megjele11fl orvosi folyóirat,
az Orvosi Hetilap első számának címoldala

abból a szempontból, hogy náluk nem több évtized múlva
indulhatott az egyesület, hanem az ötlet felvetődése után
nem sokkal 1837 végén kérvénnyel járultak a helytartótanács elé, melyben a „gyakor ló orvosok pesti tudományos egyesületét" kívánták megalakítani. 1841-ben a király jóváhagyva az egyesület működésének alapszabályát
- ezzel hivatalosan is elismerve annak létezését - felruházta a királyi jelzővel Így indult el útjára a Budapesti
Kúályi Orvosegyesület
Az 1820-as években minden nyugati országban kialakult már a nemzeti orvostudomány, csak Magyarországon
nem. Az ú_üáé!edő magyar orvosi életnek, a nemzeti irányú orvosi művelődés kialakulásának előfeltétele volt a
magyar szakirodalom
A kezdeményező és szervező Bugát Pál indította el az
első orvosi szakfolyóiratot 1831-ben Orvosi Tár címmel
(1 . ábra) . Bugát Pál és (Schedel) Toldy Ferenc 1830-ban
felhívást intéztek hazánk orvosaihoz és bejelentették,
hogy az orvostudomány hazai nyelven való müvelése érdekében magyar nyelví! havi folyóiratot indítanak
Az Orvosi I ár elsösorban „a gyakorlati orvostudomány tárháza" kívánt lenni, de állandóan közölt „eredeti
értekezéseket elsőbbrendű tárgyakról és kivonatokat idegen lapokbul és munkákbul" Ezenkívül egy ideig - amíg
a Természettudományi r ársulat folyóirata volt - természettudományi cikkeket is közölt Az új orvosi folyóirat
nagy tudományos szenzációt jelentett, de nagyon meg

kellett küzdenie a közönnyel, az önálló magyar orvosi
kultúra iránti nagyfokú bizalmatlansággal, és főleg a szerkesztőnek - orvosi műnyelvünk kezdetlegessége miatt új magyar műszavakat kellett teremtenie, hogy magyar
nyelven hirdethessék a tudományokat
Bugát és Toldy minden erőfeszítése ellenére a részvétlenség oly nagy volt, hogy 1833-ban - 12 kötet megjelenése után - az Orvosi Tár egyelőre beszüntette működé
sét A részvétlenség okát keresve dr. Czilber t Róbert írása

rámutat az orvosi-gyógyszerészi egyesületek hiányára
[2]: „ elkerülhetetlenül szükséges közös erőnknek egyesítése, vagyis orvosi egyesületek létrehozása Az 01vosi
egyesület minden egyes vármegyének orvosait egy tudományo,s területben egyesítse. Minden vármegyében gyűl
;enek ö.-ssze az orvosok, sebészek és gyógyszeré-;zek évenként néhányszor, az így összegyűltjó gondolatokat a tudományé-; a -;zenvedő emberiség érdekében tett új tapasztalásokat hallani, a közleni kivánó collegialis körben,
minden tagja kivétel nélkül szólhatna s értekeznék arról,
mit érdekesnek találna " falán e cikk hatására is, talán
az amúgy is egyre erőteljesebben kibontakozó szervezkedési hajlam okozta, hogy bár lassan, de !élte kezdtek jönni a várva várt orvosegyesületek, melyek legtöbbjének
tagjai között a gyógyszerészek is megtalálhatók voltak
Csak 1838-ban sikerült újra feltámasztani Flor Ferene
anyagi támogatásával a folyóiratot Az Orvosi r ár azután
egészen 1848-ig fennmaradt és bebizonyította, hogy a ma-
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gyar nyelv képes a továbbfejlődésre, és alkalmas arra, hogy
az orvostudomány körébe tartozó fogalmakat kifejezze.
Bár az Orvosi Tár elsősorban orvosi lap volt, mégis
gyógyszerészi előfutárnak tekinthető, mert jelentek meg
benne gyógyszerészi vonatkozású előadások, értekezések
anyagai, valamint a gyógyszerészi közélet hírei és egyéb
tudományos rendezvényekről szóló értesítések, melyeken
a gyógyszerészek is szerepeltek előadásokkal Kutatásaim
szerint a lapban 4 gyógyszerész szerzőnek csak 17 közleménye jelent meg, ez is muta\ja tehát, hogy valójában
ezek csak a gyógyszerészek kezdeti szárnypróbálgatásai
voltak A szerzők között élen jár dr. Wágner Dániel, aki
egyébként is több vonatkozásban örökítette meg nevét a
magyar gyógyszerészet történetében, valamint láng Adolf
Ferenc nyitrai gyógyszerész, aki 1848-ban megindította a
(iyógyszerészi Hírlapot [3].
Az Orvosi r ár a szabadságharc eseményei miatt 1848
végén végleg beszüntette működését, így 1857-ig, az Orvosi Hetilap megindulásáig magyar folyóirat nélkül maradtak az orvosok
A második, már folyamatosan megjelenő magyar
nyelvű orvosi szaklap a Balassa körül tömörülő haladó
orvosok közlönye, az Orvosi Hetilap volt, melynek első
száma 1857-ben jelent meg (2. ábra). flllajdonosa és
szerkesztője Markusovszky Lajos volt A lap első számában Markusov.szky közli a lap célját és törekvéseit és a
gyógyszerészeket is felhívja a részvételre [4]:
Célunk az orvo.si tudomány művelése közöttünk és
általunk megörökíteni hazánk javára, kitűnőszakembe
ffink tapasztalatait ébren tartani a tudományos haladás
és nemzeti műveltség iránti részvétet Kérjük a gyakorló orvosokat általában, hogy a tanulságos eseteket ki.szeme/vén, azokat lehetőleg tökéletesen észlelve és szabatosan összeállítva, tudományuk gyarapítására küldjék be
Kérjük a gyógyszerészeket, hogy szakukba vágó tárgyak
avatott fejlesztése által lapunk ezen rovata becsét emelni
szíveskedjenek Végül kérjük a természetbúvárokat is mi
a kórtanra világot áraszthatna, velük közölni ne terhe/tessenek A lap csak ily egymásba vágó erők egyesítése által felelhet meg céljának Az egyesülési szellem
korszakunk legtermékenyebb eszméje, a sajtó természetes
eszköze Egyesüljünk, hogy tehessünk'
Az Orvosi Hetilap állandó rovatai voltak
- orvosi jellegű hazai munkák, kórházi közlemények,
külföldi irodalom (referálás), társulatok, különféle szakmai jellegű ülések hírei,
- gyógyszertani közlemények, gyógyszerészi jellegű
munkák publikálása
Markusovszky külön is indoko\ja a gyógyszerészet helyét és szükségességét lapjában:
„ Az orvoslat és gyógyszerészet eredetére vetett.futó
pillanatból is kitűnik, hogy a gyógyszerészi tárgyalások a
lapban éppen természetes helyükön vannak (iyógytan és
a gyógyszerészet története egy. mindegyik ugyanazonforrásból fakadt Az ásvilág bölcsei vagy papjai betegségekkel bánván, egyszersmind gyógyszereket készítettek,
ugyanegy kéz gyógyított és készített gyógyszert A természet titkos erőivel megismerkedés után elvált ugyan a két
foglalkozás, de mindig egy irányon maradt ... "
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Markusovszky helyet adott lapjában minden új tudományos közlésnek, előrevivő gondolatnak . Neki köszönhető, hogy Semmelweis legyőzte ellenszenvét az írással
szemben és felismerte tanításai közlésének jelentőségét
Itt jelentek meg Semmelweis cikkei magyarul, innen ismerhették meg tanításait a magyar szakkörök Szinte mindenki megszólalt az Orvosi Hetilapban, aki jelentett valamit az orvostudomány előrevitelében . Fáradhatatlan irodalmi szervezőnek bizonyult Mar kumvszky Megszámlálhatatlan a saját orvosi, orvosképzési, felsőoktatási, tudománypolitikai cikkeinek száma. Különösen nőgyógyásza
ti cikkeivel tűnt ki a szorosabban vett orvosi vonatkozású
írásai közül De még ezzel sem zárható le az orvosi szaksajtó kialakításában játszott szerepe: angliai tapasztalatai
alapján 1863-ban létrehozta a Magyar Orvo.si Könyvkiadó Társulatot [5].
Az Orvosi Hetilap hosszú életűnek és folyamatosnak
mondható, hiszen még máig is fennáll és működik. A
szaklapnak 1862-ig megjelent első hat évfolyamát dolgoztam fel, ekkor indult meg a Schédy Sándor szerkesztette Gyógyszerészi Hetilap. Miután a gyógyszerészek
maguk teremtették meg saját tudományos lapjukat, érthető módon ennek létrejötte után a saját fórumukon fejtették
ki tudományos tevékenységüket
E néhány év vizsgálata viszont már azt mutatta, hogy
a gyógyszerészek aktivitása jelentősen megnőtt, hiszen a
hat év alatt nyolc gyógyszerész 91 közleményt publikált
A szerzők között kiemelkedik Kátai Gábor és Müller
Bernát, Thon Károly, Török József és Wágner Dániel.
A kronológiai sorrendben a következő lap az 1861ben létrehívott Gyógyászat, mely bár kifejezetten orvosi
lap, de jelentős számú gyógyszerészi vonatkozású közleményt is találhatunk benne. A lap Poor Imre szerkesztésében indult meg. A lap tevékenységét Keszei Mária 1888ig, a II. Gyógyszerkönyv megjelenéséig vizsgálta, az ő
adatai alapján 9 gyógyszerész 54 közleményt publikált
[6]. Ezek közül is kiemelkedik Felletár Emil gyógyszerészdoktor, a magyar törvényszéki kémia megalapitója,
aki 26 munkát publikált a lapban A Gyógyászat cikkeinek
tudományos színvonala az Orvosi Hetilapéhoz hasonló,
de összességében kevesebb eredeti cikket, több fordítást
közölt a vizsgált időszakban. A lap szelleme sokkal konzervatívabb volt az Orvosi Hetilapéhoz viszonyítva, közlési lehetőséget adott olykor a materializmus elleni kirohanásoknak is. A szerkesztők csak a század végére módosítottak szerkesztési elveiken
E három, tulajdonképpen orvosi szaklap adatai azt
mutatják, hogy az önálló magyar gyógyszerészeti szaksajtó 1862-es megjelenése előtt a már önállósult gyógyszerészet még rászorult az orvosi lapokban való publikálásra
A gyógyszerészek az orvosi lapokon keresztül hallatták
szavukat, s a tudományos és referáló közlemények számának növekedése kedvezően és frissítően hatott az önálló gyógyszerészi szaksajtó kialakulására
Ezek után bár a kronológiai sorrend követése lett volna célszerű - de mivel az előbb említett három szaklap orvosi volt, ezért együtt tárgyaltam azokat - visszatérünk a
XIX század közepéhez, hiszen a következő emlitésre
méltó dátum 1841„ amikor megindultak a Magyar Orvo-
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sok és Te1mészetvizsgálók Vándorgyűlései, és az ezekről
kiadott Munkálatok [7]. E Vándorgyűlések elindítója és
megszervezqje Bene Ferenc; majd Bugát Pál volt Jelentősége, hogy újabb lehetőség nyílt az ország nyilvánossága előtt a gyógyszerészek számára Az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek alapszabálya szerint
célja ezen gyűléseknek: személyes ismeretség, orvosi és
természettani ismeretek, tapasztalatok és új találmányok,
amennyiben lehetséges élőszó általi rövid közlése és terjesztése, sőt a gyűlések helyének változtatásával a hazai
vidékek helybeli ismertetése is.
A Vándorgyűlések üléseit kezdetben évenként, majd
2-4 évenként mindig más helységben tartotta, nagy súlyt
helyezve az illető országrész természettudományi jellegzetességeire, füként az ásványvizek, gyógyvizek feltárására, kihasználására (E szervezetnek volt köszönhető,
hogy Magyarország a század végére európaszerte híres
lett furdőkultúrájáról )
Nagy szerepe volt a Vándorgyűléseknek a magyar természettudományos nyelv kifejlesztésében is, részben a
magyar nyelvű előadások révén, részben egy periodika, a
vándorgyűlések legkiválóbb előadásait tartalmazó
Munkálatok-nak a megjelentetésével. A Munkálatok
1841-1848-ig jelent meg, majd a szabadságharc és az azt
követő idők miatt csak 1862-ben rendezték meg újra a
gyűléseket és jelentették meg a Munkálatokat, egészen
1933-ig A Vándorgyűlések iránti érdeklődés eleinte
emelkedő tendenciát mutat, majd a megjelent tagok száma után ítélve fokozatosan csökkent az érdeklődés Valószínű, hogy az egyre csökkenő érdeklődést és létszámot a
szakonkénti orvosegyesületek megalakulása is befolyásolta, hiszen így az orvosok tudományos tevékenységüket
a helyi egyesületekben is kifejthették, s nem kellett várniuk az évenként megrendezett Vándorgyűlésekre.
A Vándorgyűléseken elhangzott előadások a
Munkálatok-orr kívül gyakran megjelentek más folyóir.atokban is, de leggyakrabban a Gyógyszerészi Hetilapban
1841-1888-ig 77 előadást tartott 61 gyógyszerész, közöttük: Than Káro(y, Rozsnyay Mátyás, Csippék János,
Trajánovits Ágoston, Kátai Gábo'
A Magyar Orvo.sok és Természetvizsgálók Vándorgyű
lései összefogó kapocsként szolgáltak a gyógyszerészek
számára, mivel a földrajzi elhatároltság és egyéb nehézségek miatt egyébként csak ritkán vagy egyáltalán nem találkoztak volna szervezett formában. Ennél nagyobb jelentőségű az a tény, hogy a Vándorgyűléseken a gyógyszerészek már társaik előtt számolhattak be tudományos
tevékenységükről, s a gyűlések nagy nyilvánossága is
hozzájárult az ott előadott tudományos munkák színvonalának fokozatos emeléséhez.
A Vándorgyűlések 1841-es megindulása után kronológiai sorrendben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc éve következik Láng Adolf Ferenc éppen ezekben a
politikailag zavaros időkben indította útjára J848-ban
Nyitrán az első magyar nyelvű kifejezetten gyógyszerészi
lapot, a Gyógyszerészi Hírlapot, mely minden törekvése
dacára, nyilván a politikai események következtében még
ugyanabban az évben megszűnt (l. ábra).. Láng Adolf F erene nyitrai gyógyszerész, a Magyar Tudományos Akadé-
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3„ ábra.. Az élső magyar nyelvű gyógyszerészi folyóirat,
a Gyógyszertfszi Hírlap első számának címoldala

mia levelező tagja - az egyetlen gyógyszertári gyakorló
gyógyszerész volt, akit az Akadémia tagjául választott felhívása szerint „ e lap a kor és a hon gyógyszerészeti
szükségletéhez mért idő szaki lap, magyar nyelven Lapunk föladata az egyesült hon jelen gyógyszerészi mozgalmait, állás és ügyeit a kor haladtához mérve minél hűb
ben föl karolva nyílt tér re hozni, általa ügy és tudományunk érdekeit buzdítólag pendíteni meg
A folyóirat megjelent példányai bepillantást adnak az
akkori gyógyszerészi, politikai és nemzeti életbe, valamint a természettudományos és közegészségügyi viszonyokba Jelentősége abban áll, hogy Láng megmutatta,
létre lehet és kell hozni végre egy olyan szaklapot, mely
csak a gyógyszerészek lapja, s érdekeik képviseletén túl,
tudományos tevékenységet is kifejthetnek saját fórumukon. Ebben is példát mutatott, hiszen a rendelkezésre álló, fennmaradt példányok alapján ő publikált a legtöbbet,
szám szerint 6 közleményt [7]. A lap jelentősége és tudománytörténeti szerepe talán abban kereshető, hogy egy vidéki gyógyszerész megkísérelte megvalósítani, hogy a
gyógyszerészeknek saját külön lapjuk legyen. Ez a meglátás és törekvés önmagában is figyelemre méltó és rendkívül értékes cselekedet, hiszen a külvilág felé ez voltakkor szinte az egyetlen megnyilatkozási forma Említést
érdemel az a tény, hogy Láng lar.ja ugyanabban az időben
bukott meg, mint az első magyar nyelvű orvosi lap, az Orvosi Tár
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Az igen rövid ideig megjelenő Gyógyszerészi Hírlap
így csak inkább sejtetni engedi, hogy mivé fejlődhetett
volna, s mennyiben játszott volna szerepet a gyógyszerészi tudományok fejlesztésében
A lap megszűnésével újra, s egyre sürgetőbben felmerült az igény, egy végre már folyamatosan működő,
gyógyszerészi szaklap megalapítására, de erre már csak
1862-ben kerülhetett sor.. A szabadságharc leverése, a
Bach korszak sötétsége minden politikai és szakmai törekvést megbénított. A katonai kormányzat az országot
megfosztotta önrendelkezési jogától és megszűntette a folyóiratokat, az összes társadalmi szervezetet, így a Ván··
dorgyűléseket, és a Magyar Tudományos Akadémia mű
ködését Egyedül a Budapesti Királyi Orvosegyesület élvezett bizonyos mentességet, mert a katonai és polgári
kormányzat is gyakran kérte ki az egyesület véleményét
közegészségügyi és orvostársadalmi kérdésekben
Később a politikában bekövetkezett változások miatt
az önkényuralmi rendszer fenntartása egyre nehezebbé
vált a Birodalom számára. A kül-és belpolitikai tényezők
végül is oda vezettek, hogy a Birodalom egyezkedni akart
a magyar uralkodó osztállyal, s ilyen előzmények után jött
létre 1867-ben a kiegyezés. Ez új lehetőségeket hozott az
egyetemen a teljes tanszabadság megnyilvánulásában. Az
1868 évi LXIV tc. 19. §-a kimondotta, hogy „ az országa.s egyetemben az előadási nyelv a magyar
A kiegyezés kora hatalmas lendületet adott a tudományok fejlődésének is . Gyógyszerészi szempontból e kor
nagy eseménye a gyógyszerészi szaksajtó újjászületése és
fellendülése is Megjelent két l\j gyógyszerészi szakfolyóirat: a Gyógyszerészi Hetilap és a Vegyészet és Gyógyszerészet Ez már valóban „önálló gyógyszerészeti szaksajtó", a gyógyszerészek önálló lapja, mely egyrészt fórumot
teremt tudományos és társadalmi téren, másrészt pedig
megveti a században a mai magas szintű gyógyszerészet
kialakulásának előfeltételeit azáltal, hogy olyan folyóiratokat hoz létte, melyekben a gyógyszerészet komplex
(társadalmi és tudományos) problémái megjelenhetnek és
a lapok hasá~jain keresztül együttesen keresnek rá megoldást a folyóirat biztosította nyilvánosság bevonásával.
A folyamatosan megjelenő szakfolyóiratot, a Gyógyszerészi Hetilapot Schédy Sándor gyógyszerész alapította
1862-ben (4. ábra) . A hetilap egyik fontos szerepe az volt,
hogy közleményeivel közelebb hozza egymáshoz az egy
pályán működőket, minden ügyben megadja a nyilvános
megvitatás lehetőségét és a közös érdekeket egy nevező
re hozza. Másik feladata volt meggyőzni a hatóságokat a
gyógyszerészi hivatás jelentőségéről, ennek alapján belevinni a köztudatba a gyógyszerészi ügy rendezésének
szükségességét Végül hivatása kellett legyen a tudományos gyógyszerészi irodalom megteremtése, a tudomány
fejlesztése, az elért eredmények gyakorlatba való átvitele
és állandó felszínen tartása azoknak a gazdasági jelentő
ségü kérdéseknek is, amelyek megoldása nélkül a gyógyszerészi pálya fejlődését előbbre vinni nem lehetett.
Idézem az első számból Schédy „Előrajzunk" címmel
megjelent bevezetőjét, mely az ő gyógyszerészi hitvallása, s ebben kifejti a célokat és ezek megvalósításának lehetséges útjait
a gyógyszerészeknek nem csak abban
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4. ábra. Az elsőfolyamatosan megjelenő gydgyszerészj
Jolyóirat, a Gyógyszerészi Hetilap első számának c(moldala

áll hitvallása, hogy szaktudományait a gyógytáron belül
közönnyel alkalmazza, s így a szenvedő ember iségjavára
csak közvetve működjék, neki kitartással kell tovább haladni azon ösvényen, me~y előtt az egyetemi tantermekben
megnyílt, kell hogy művelje a tudományt, hogy ennek
gyors fejlődésével haladhasson, és attól egy pillanatra se
marac!Jon le Édes hazánk, me(ynek munkaköteles fiai vagyunk, megkívánja. hogy tehetségeinket javára értékesítsük Lapunk különösen a gyógyszerészeti gyakorlat közlönye leend Minden e gyakorlat terén fölmerülő újdonságok gyors közlése által hasznos szolgálatot vélünk tehetni
a magvat gyógyszerészet emelésére. Átültetendjük irodalmunkba az angol, francia s német szaktudósok érdekes
munkálatait, s lapunk ennélfogva az eutópai szaktudományi folyóiratok egyetemes kivonata leend "[8}
1 apjának első évfolyamaiban Schédy már felvetette
mindazokat a kérdéseket, amelyek a gyógyszerészi pályának alapvető és részben megoldatlan kérdései voltak. A
taksa helyes elkészítése, a „titkos szerek" és a jogtalanul
gyógyszert árulók elleni küzdelem, az igazságos és célszerű jogadományozás, a nyugdíjintézet, a kiképzés problémája, a gyógyszerészek helye az államban, tevékenységük sokrétűsége, valamint az ügyek hatósági intézésénél
a gyógyszerészek bekapcsolása már mind programja volt
E sokirányú tevékenységre álljon itt csak egy példa, idézve az akkori korban a gyógyszerészek számára oly fontos
társadalombeli helyük sokrétűségének és kiszolgáltatott-
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ságának problematikáját „A gyógyszerészet és állása az
államban" című munkájában felvetett kérdések még ma
is - bár bizonyos változásokkal ugyan - de aktuálisak:
a gyógyszerész egy személyben mint az állam tisztje,

mint tudós és mint iparűző működér;i kört egye.sít
l. Államszolga (fizetés nélkül}. Ez nemcsak tanulmányi menetéből, de ilZletének nyilvánosságából is
ered, a gyógy.szer tár nyilvános intézet, s így a gyógyszerész ennek nyilvános szolgája lévén, az állam iránt mű

ködése és cselekedeteiről minden időben felelősséggel
tartozik
2 Tudós is, és joggal sokoldalú ismereteitől megkívánják, hogy a természettudományok minden ágaiban
otthona.s legyen Tudományos és műipari kérdésekben,
me(yekhez egyéb iparűzők nem értenek, főleg kis városokban gyakran igénybe vétetik, és ő szívesen ad amint
meg is kívánják tőle nyílt és díjtalan választ Szellemi tő
kéjének érvényesítéséről vagyis kamatosításáról, mint ez
másoknál történik, e két működés körében szó sem lehet
Így tehát a gyógyszerész fennállása főleg a harmadiktól
függ
3 Az iparüzleti kör ez Itt a gyógyszerész kereskedő,
ellátva rendkívül magas árakkal De valóban kereskedő-e
a gyógyszerész?
A gyógyszeré.sz a kereskedővel nem mondhatja bfr'Om
e gyógyszert különféle minőségben, ide közönség, válassz,
amelyikbo7 csak tetszik A gyógyszer csak a betegnek kell,
csak akkor, ha beteg és rá van szorulva
Az első feltétel az alapelv tehát a gyógyszerésznél,
hogy alaposan, lelkiismerete.sen járjon el A közönség é5
az orvos egyaránt feltétlenül meg kell, hogy bízzék szerei
ióságában. A gyógyszerésznek tehát minden kezességet el
kell vállalnia, s a gyógy.szereket is sa1át és a közönség érdekében mielőtt használatba venné, meg kell vizsgálnia,
így tehát nagy kötelezettségnek veti alá magát, o(y kötelezettségnek, mellyel kereskedelmi értelemben minden verseny határozott ellentétben áll Kereskedő tehát a szó teljes értelmében nem és soha nem is lehet gyógyszerész "
[9]
A külföld gyógyszerészi eseményeinek és eredményeinek állandó feltárásával ösztönözte munkára a gyógyszerészek vezetőit Már 1867-ben felhívást tett közzé az ország összes gyógyszerészéhez címezve, hogy küldjék be
hozzá a gyógyszereknek a vidékükön dívó népies elnevezését, hogy ezeket összeállíthassa, s a köznek átadhassa
Híve volt a gyógynövénytermelés megszervezésének, s a
gyógyszerészek által felállítandó, s az ő tulajdonukat képező gyógyszervegyészeti vállalatnak.
Mint az eddig elmondottakból is látjuk, Schédy Sándor óriási energiával próbálta megindítani azt a tudományos - és végre egyedül a gyógyszerészek - folyóiratát,
mely évtizedekig való fennállása és működése miatt egyike a legfontosabb gyógyszerészeti szaksajtónak. Ezirányú
tevékenységét megbecsUlve, Schédy 1902-ben bekövetkezett halála után a Magyaror>zági Gyógyszerész Testület
síremléket emeltetett tiszteletére a Kerepesi temetőben
A folyóirat nagyszámú és értékes adatot közöl az
egyes tudományágak fejlődéséről, illetőleg a lap működé
se során kiemelkedő tevékenységet folytató gyógyszeré-
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és azok munkásságáról, valamint publikációs te-

vékenységükről.

Kezdetben (az 1 Magyar Gyógyszerkönyv megjelenéséig) a legnagyobb számban (38%) a referátumok találhatók a lapokban, ezután következnek a fordítások 33%-kal;
a kísérletes önálló munkák száma pedig csak 7% Ha végiggondoljuk, hogy a XIX. században vagyunk, s az első
magyar gyógyszerészi folyóirat csak nemrégen jelent
meg, valamint a gyógyszerészet, mint önálló tudományág
csak akkor kezd kialakulni, nem csodálkozbatunk azon,
hogy az önálló munkák száma ily csekély Ugyanakkor a
referátumok és a fordítások száma azért oly magas, mert
a külföldi szakirodalom már korábban sok kiváló publikációval és tudományos alkotással rendelkezett, melyet a
magyar tudomány fejlesztéséhez és műveléséhez meg
kellett ismerni, s ennek legjobb és leggyorsabb módja a
fordítás és referálás volt Ezt nálunk már korán felismerték és jól művelték is
A tudomány szakok szerinti értékelésekor szembetűnő
jelenség a gyógyszerészi kémia, analitikai kémia, gyógyszerellenörzés tárgykörébe tartozó cikkek nagy százaléka
(38%), mely minden más tudományszak előtt magasan az
első helyen áll számbeli fölényével Ezt követi a gyógyszertechnológiai jellegű cikkek sora, 1872-ig 12%-ban, az
l és II Gyógyszerköny\, kiadása közötti időszakban Keszei Mária kutatása szerint - 13%-ban, majd a növénytan és drogismeretijellegű közlemények előbb 10%, majd
15%-ban
Ez vethette meg alapjait a különböző megbízbató
vizsgálati módszerek kialakulásának, valamint a vizsgálat
anyagául szolgáló különböző, s egyre inkább mind nagyobb tisztaságban előállított gyógyszereknek Mind a
külföldi, mind a hazai tudományos eredmények egyre nagyobb mértékben r„jlesztették ezeket a tudományszakokat, melyek végül is megvethették a mai modem és megbízbató kémiai elemzések és vizsgálatok alapjait és sokféleségét, valamint a gyógyszerek gyári méretekben történő előállítását

A lapokban a vizsgált időszakban a leggyakrabban és
legtöbbet publikáló gyógyszerészek: Felletár Emil, Hintz
György, Kátai Gábor, Katona Zsigmond, Lengyel Béla,
Molnár János, Müller Bernát, Rozsnyay Máryás, Say
Mór, Schédy Sándor, Than Károly, TOrök János,
Trajánovits Ágoston, Wartha Vince és Wágner Dániel
voltak.
A következő év, 1863 újabb eseményt hozott a periodikák megjelenésének körében, a Felletár Emil szerkesztette Vegyészet és Gyógyszerészet című lapot Az ő szavaival jellemezbetjük leginkább mindazokat a célokat és törekvéseket, melyeket lapjában és azon keresztül meg akar
valósítani: „ . Lapunk úgy a tiszta, valamint a gyógyszerészetre s orvostanra alkalmazott vegytan hazai és kü/földifejlődésének s a rokon természettudományoknak közlönye leend Kiváló figyelmet fordítandunk a gyakarlati
gyógyszerészet körébe vágó technikai javításokra, új
gyógyanyagok ismertetésére, s készítményeink mikénti
előállítására " [7]
A lapnak 16 száma jelent meg, s legjelesebb szerző
gárdája a már eddig is jól ismert nevek közül kerül ki:
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Felletár Emil, Kátai Gábor, Müller Bernát, Say Mór,
Than Károly. A Vegyészet és Gyógyszerészet meghirdetett programja ellenére csak egy évig maradt életképes,
mert a nagyfokú érdektelenség elmúlásra ítélte; 1864-ben
már nem jelent meg Itt említem, hogy a lap a maga korában egyedülálló volt abban, hogy amikor anyagi okokból
a 9. számtól kezdve hajlandó volt hirdetések felvételére,
. " . Felletár kikötötte: „ csak o(y gyógyszerek hirdetményeinek adok helyt, melyeknek célszerűségéről orvosi tekintélyek kezeskednek, melyek tudósítmányaiban ki van jelentve, hogy mit tartalmaznak, s melyek e szerint nem sorolhatók a nyegle.ség terményei közé "[10]
De vajon tényleg és egyértelműen érdektelenségnek
nevezhetjük-e azt, ha figyelembe vesszük, hogy már egy
éve egyre virágzóbban működik a Gyógyszerészi Hetilap,
és ennek folyamatos és tudományos szintű működéséhez
rengeteg energia és anyag kellett az egyes cikkek íróitól?
így talán nem lehet nagyon csodálkomunk azon, hogy elsősorban a gyógyszerészek a saját lapjukba írtak, s csak
másodsorban a később induló, kettős profilú (vegyészet gyógyszerészet) új lapba, melybe nem jutott annyi közlemény, s melyre nem is juthatott annyi előfizető
A kiegyezés után a magyar kormány kinevezésétől az
orvosok és gyógyszerészek egyaránt igen sokat vártak: a
közegészségügyi helyzet megjavítását, anyagi helyzetük
és jogviszonyaik rendezését És valóban: a kiegyezés utáni évtizedekben az orvos és gyógyszerésztársadalom következetes harca, az illetékes kormánykörök pozitív hozzáállása révén a közegészségügy rendezése, az orvostudomány reneszánsza és a magyar gyógyszerészet történetének egy kiemelkedő korszaka következett.
E korszakban a gyógyszerészi szaksajtó is egyre nagyobb mértékben kezdett erősödni és f(ljlődni, és rohamosan nőtt a különböző periodikák száma. Ezek további
vizsgálatát dr. Keszei Mária kutatásai ala]Jján közlöm [6]
Aesculap 1884. január 24-én jelent meg először Pesten, „Hetilap a gyógyszerészet érdekében" alcímmel. A
laptulajdonos és felelős szerkesztő Kozárvári R'acz Károly gyógyszerész volt, kinek előszava szerint „nem akaria a lap elhódítani a Gyógy.szerészi Hetilap olvasóit, csak
hasznos akar lenni" A lap tudományos szempontból alacsony színvonalú volt Kevés önálló kutatási eredményt
ismertető közlemény jelent meg benne Pozitívuma, hogy
sokat foglalkozott szervezési kérdésekkel, emellett különböző témakörökben felhívásokat adott ki, például a helyi
népgyógyszerek, a népi gyógyítási szokások összegyí\jtésére, a magyar gyógyszerészet történetének ápolására,
egy gyógyszerészeti múzeum felállítására.
Egy évvel később, 1885-ben március 28-án megindult
a Gyógy.szerészi Közlöny Csurgay Kálmán szerkesztésében Csurgay szerint a gyógyszerészi kar szükségét érzi
egy, bővebb tartalmú, szaktudományainkat korszerűbben
művelő, közö.s érdekű ügyeinkben szélesebb körű műkö
dést kifejtő gyógyszerészi szaklapnak" A lapban 1888-ig
32 gyógyszerész 296 cikket publikált Közöttük a legjelentősebb nevek: Karlovszky Geyza, Sztankay Aba, Winkler Lajos, valamint a legtöbb szervezési kérdéssel foglalkozó cikk írója, Csurgay Kálmán E lap a Gyógyszerészi
Hetilappal tehát jelentős mértékben hozzájárult a gyógy-
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szerészi szakterületek fejlesztéséhez, a szakmai együttvalamint a gyógyszerészi szaknyelv kifejlődéséhez
Az Orvos-gyógy.szeré.szi Értesítő 1886 decemberében
jelent meg Pesten A szerkesztő és kiadó tulajdonos
Telegdy Béla gyógyszerész volt A lap rövid életű volt, hiszen a következő évben, 1887-ben meg is szűnt, a fennmaradt néhány szám ala]Jján nem képviselt magas tudományos színvonalat, de elsősorban nem is ez volt a célja
Az orvosi és gyógyszerészi kar fennálló gazdasági problémái, a rossz anyagi helyzet és a nehézkes gyógyszerellátás miatt lett volna lé\jogosultsága a lapnak, s valószínűleg a két kar közötti viszony további javításához is hozzájárulhatott volna.
A kiegyezést követő két évtizedben Magyarországon a
kapitalista szabad verseny kialakulása, valamint a léttejött belügyi és oktatásügyi autonómia következményeként
nagy lendületet vett az önálló magyar természettudományos élet kialakulása A körülmények kedveztek az egyes
természettudományi ágakon belül a szakirodalom kialakulásának, illetve fejlődésének A gyógyszerészeti tudományokkal határos tudományágak - orvostudomány, vegyészet, botanika - közül a vizsgált időszakban az orvostudomány fejlődött a leggyorsabban Ezen belül különösen jelentős gyógyszerészeti szempontból a gyógyszerészetnek is szakterületét képező gyógyszertan, toxikológia,
közegészségtan, mikrobiológia területén bekövetkezett
haladás, mely jól tükröződik az akkoriban megjelent orvosi, gyógyszerészi és közegészségügyi lapokban [11].
működés erősödéséhez,

Néhány folyóirat címe és megjelenési ideje a
gyógyszerészeti határtudományok terflletéró1 a kiegyezés után
Tudományág
Folyóirat címe
Megindulás éve
Közegészségügy Közegészségügyi Lapok
Közegészségügyi Kalauz
Egészség

Kémia,

vegyész~t

Növénytan,

Vegytani Lapok
Növénytani Lapok

1874

1879
1887
1882
1877

botanika
Természettudomány

Természettudományi Közlöny
rermészettudományi Évkönyv
Orvosi-természettudományi
Szemle

1869
1874

1875

Orvosi-természettudomáityi
Értesítő

fermésZettudományi FUzetek

1876
1877

E felsorolás után nézzük meg, hogyan és milyen intenzitással dolgoztak e lapokban a gyógyszerészek, mert
csak ennek alapján nevezhetők e lapok a gyógyszerészek
működési területének is. E periodikáknál célszerűbbnek
mutatkozik nem a kronológiai sorrend követése, hanem a
tudományterületek szerinti csoportosítás, így ezek a következők:

A vizsgált időszakban megjelent közegészségügyi folyóiratok célja elsősorban a közegészségügyi helyzet javítását célzó teendők és az egészségügyi felvilágosítás meg-
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szervezése volt A lakosság tényleges egészségügyi nevelését népszerű mellékletek kiadásával kívánták szolgálni.
Az 1874-ben megjelent Közegészségügyi Lapok tulajdonosa Széll Lajos volt Ezt követte 1879-től a Közegészségügyi Kalauz, dr. Lőrinczi Ferenc orvos szerkesztésében és végül a harmadik lap az Egészség, mely 1887-ben
indult dr. Fodor József szerkesztésében.
Az 1870-1880-as években a kedvezőtlen közegészségügyi viszonyok és a lakosság nagymértékű kulturális
elmaradottsága miatt e három lapnak és mellékleteinek
nagy jelentősége volt, lényegében a hazai írásos egészségügyi felvilágosítás, nevelés szervezett megindításában
- melyet mai egészségügyünk is alapvető fontosságúnak
tekint - s amelyben az Egészség című folyóirat szerint
gyógyszerészek is részt vettek
Than Károly, illetve az általa vezetett Budapesti Vegytani Intézet tevékenysége révén a magyar vegyészet f~jlő
désének üteme e korszakban igen jelentős volt Bár a kémiai tudományok sokoldalú fejlődést mutattak, a nyugati
országokkal szemben Magyarországon továbbra is a
szervetlen-analitikai-törvényszéki és mezőgazdasági kémia állt előtérben Különösen a szervetlen kémia és analitika területén születtek akkoriban jelentős eredmények
Az empíriára épülő gyógyszerkészítés mellett már akkoriban a gyógyszerészi működés fontos részét képezte a
gyógyszervizsgálat, analízis.. E tevékenység különösen
előtérbe került az első két gyógyszerkönyv egyre szigorúbb minőségi és mennyiségi előiratai révén 1882-ig magyar vegyészeti szaklap hiányában a vegytani publikációk
a különböző határterületi tudományágak folyóirataiban
jelentek meg
1882-ben Kolozsváron indult meg Fabinyi Rudolf vegyészprofesszor szerkesztésében az első magyar nyelvű
vegyészeti folyóirat, a Vegytani Lapok, mely azonban magas tudományos színvonala ellenére csak 1889-ig tudott
fennmaradni megfelelő anyagi és szellemi támogatás hiányában. A lapban 8 gyógyszerész 58 cikke jelent meg. A
lapban leggyakrabban publikáló szerzők: Hintz György,
Ilosvay Lajos, Issekutz Hugó, Nyiredy Géza és Than
Káro(y
A XIX század utolsó negyedében a mikroszkóp tökéletesedése révén a botanika is jelentős fejlődésnek indult
A vizsgált időszakban jelent meg az első magyar növénytani folyóirat is, a Magyar Növénytani Lapok 1877-ben
Kánitz Ágost szerkesztésében E folyóiratban gyógynövényekkel csak igen ritkán foglalkoztak
A természettudományi folyóiratok a természettudományok különböző ágaival foglalkoztak, részben a természettudományok fejlődésének elősegítése céljábó~ de elsősorban a természettudományok népszerűsítése érdekében . A már említett Vándorgyülések Munkálatai-ban, a
Természettudományi Közlönyben, valamint az előbb már
felsorolt egyeb Évkönyv Szemle és Értesítőben 11 gyógyszerésztől 50 közlemény jelent meg. A legtöbb Ilosvay
Lajostól és Than Károlytól Jelentős tény tehát, hogy a
gyógyszerészi szaklapokon kívűl ezekben a periodikákban is jelentettek meg közleményeket a gyógyszerészek,
részt vállalva a természettudományok népszerüsítésében
és megkedveltetésében

És ezzel kronológiai sorrendben elérkeztünk az 1889es évhez, amikor január Hétöl életbelépett a II Magyar
Gyógyszerkönyv Általánosan elterjedt az a megállapítás,
hogy a gyógyszerkönyvek életbe lépése mérföldkő a
gyógyszerészi tudomány fejlődésében, hiszen a tudományok fejlődését, a gyógyszertári munka szervezettebbé tételét szolgálták. Ezért a vizsgálatokat ezen időponttal fejezem be, hiszen az új gyógyszerkönyv szerepe és jelentősége új korszakot nyit az elkövetkezendő periodikák
történetében, melyek további vizsgálata mielőbb kívánatos lenne. Így az eljövendő további évtizedekben a XX
századi gyógyszerészet kialakulása elvezet a mához,
melyben a gyógyszerészet ma is folytatja nagy múltú útját a periodikák hasábjain keresztül, melyek, mint a múltban is, ma is publikációs lehetőséget nyújtanak a gyógy-

szerészek számára.
Az eddigi adatok alaP.ján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a gyógyszerészeti szaksajtó kialakulása és
fejlődése nem volt független az adott politikai, társadalmi
körülményektől, azok nagymértékben alakították és befolyásolják kialakulási lehetőségeit és fejlődését Másik
fontos tényező a magyar gyógyszerészek öntudatra ébredése, s a magyar nyelv hivatalossá tétele, az Akadémia
létrejötte és hatása volt Ennek kösZőnhető a magyar nyelvű folyóiratok és szakifodalom kialakulása, természetesen nemcsak a gyógyszerészet területén A vizsgálatok során feltárt adatok azt mutatják, hogy amint a gyógyszerészet évszázadokkal ezelőtt az orvosi tevékenység szerves
része volt, majd később abból önálló foglalkozássá és tudománnyá lett, úgy az orvosi szaklapok, melyek először
magukba foglalták a gyógyszerészet területét is, differenciálódtak az orvoslás és a gyógyszerészet szakterületére
Ez a differenciálódás azonban az elmondottak alapján
nem volt teljes elzárkózottság más tudományterületekről,
hiszen láttuk, hogy éppen azért tárgyalhattuk a gyógyszerészeti szaksajtóban a határterületek és egyéb tudományágak folyóiratait is, mert a gyógyszerészek tevékenyen
vettek részt ezek művelésében és népszerűsítésében is

IRODALOM
l. A magyar sajtó története I. rész 1705-1848.
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Gyógyszerészi Hetilap 1864 28. szám - 10. Kempler K
Gyógyszerészetünk a századfordulón (1888-1914). Kandidátusi értekezés Bp , 1978 - 11 Rixer A A magyar gyógyszerésze-
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ti szaksajtó kialakulása és fejlődése a XIX. században Acta
Pharmaceutica Hungarica 53 182-190. ( 1983)
R i x e r A : Publication opportunitie'S oj'pharmacists in
Hungarian during the 19th century..

The development ofHungarian publication opportunities of
the medical and pharmaceutical profession has been stressed in

relation to the attempts of pharmacists and physicians founding
societies for safeguarding their interests and fOr creating their
scientific forum

The history has been traced from the beginning ofthe 19th
century up to the appearance of the Second Hungarian
Pharmacopoeia The foundation of the Faculty of Medicine at
Nagyszomat in 1769 was also the beginning of Hungarian pharmaceutical education followed by the gradual development of
an independent Hungarian science. This epoch lasted until the
edition of the Hungarian Pharmacopoeias. The reader is
informed about the periodicals of medicine and pharmacy, the
scientific activities of pharrnacists of that period publishing in
the journals, as well as the quantity and importance of their
papers.

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet,

Budapest,

Hőgyes
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A Magángyógysze részek Országos Szövetsége 1997 évben ismételten meghirdeti az

1997.é v

PATIKÁJA
című pályázatot.

A Pályázat célja olyan gyógysze1tári modell kialakításának elósegítése, amely berendezésében és felszerelésében megfelel a jogszabályban rögzített előúásoknak, a gyógyszerkészítés és kiadás szabályainak,
esztétikai és gazdaságossági követelményeknek, eleget tesz a gyógyszertáual szemben támasztott megváltozott igényeknek
Pályázati feltételek:
• valamennyi teljes forgalmú gyógyszertár pályázhat a cím elnyeréséért (az eddigi nyertesek kivételével),
•a Pályázat beadásának határideje: 1997.. szeptember 15,
• a Pályázat benyújtásának helye: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Kecskemét,Batthyány u. 15 6000
A Pályázat tartalmazza:
• az ellátott település té1képvázlatát, feltüntetve a gyógyszertá1akat, házimvosi- és szakrendelőket,
egészségügyi intézményeket,
• a gyógysze1táI alaprajzát és funkcionális egységeinek bemutatását,
• a lehetőleg színes dokumentumfotó! a gyógyszertár külső homlokzati és belső megjelenésé1ől,
'
• az átlagos napi betegforgalom bemutatását,
• elemzést a gyógyszer (vényköteles, vény nélküli) és gyógyte1mék (OIC) készítmény forgalmazás arányairól,
• a házi gyógyszerészi tevékenység szellemi és technikai lehetőségeiről
Ajánlás
Bemutathatóak a gyógysze1tá1 létesítésének (privatizációjának, esetleges átalakításának) körülményei, a
szaklétszáma, a gyógyszertáI vonzáskörzetébe tartozó népesség száma és összetétele, a házi- és szakmvosi háttér, a gyógyszerellátásban alkalmazott info1matikai rendszer(ek) tapasztalatai, különös tekintettel a gyógyszerinformációs lehetőségek ismertetésére
Javasolt az mvos-gyógyszerész-beteg kapcsolatrendszer működtetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatás és a speciális feladatok bemutatása (AUV, gyógyászati segédeszköz, fiókgyógyszertáI sfü).
A Pályázatokat a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Vezetősége által felkért kuratórium búálja el.
Eredményhirdetés a MOSZ VIL Kongresszusán (Siófok, 1997. október 8-12.)

