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Ki mondja meg nekem, hogy kit, mikor, mi-
lyen gyógyszerekkel kezeljek? A kérdés egy-
kor könnyen megválaszolható volt. Talán jól
képzett, tapasztalt fônököd, talán a modern
tankönyvek, vademecumok, talán a szakmai
protokollok? Manapság mindenki „egyedi”
megoldást keres, és szinte már lehetetlen tájé-
kozódni a bábeli zûrzavarban.

Valójában milyen nyelvet beszélünk? Értjük-
e egymást, illetve betegeinket? Ismerjük-e az
általunk ajánlott terápia hatásait, veszélyeit,
hatékonyságát?

Mély filozófiai fejtegetés helyett e szerteága-
zó témakörnek csupán egyetlen vonatkozásá-
ra szeretnék kitérni. „Homo contempla-
torként” most a medikalizáció által is felkor-
bácsolt, rohamosan növekvô gyógyszerarze-
nál veszélyein tûnôdöm.

Több mint kétezer év távlatából csodálom és
egyben irigylem a bölcs Hippokratészt. Mi-
lyen szép lehetett akkor az orvoslás, milyen
magasztos lehetett a hivatás. Ôt nem szorítot-
ták a futószalagon gyártott bugyuta törvé-
nyek, holmi „korbácsrendeletek” Prokrusz-
tész-ágyába, nem darálták porrá individuu-
mát (vö. burn-out szindróma). Akkor még
komolyan lehetett venni az orvosi eskü minden
szavát, hiszen mindenki által elfogadott tapasz-
talati („experience-based”) tényeken alapult. A
mesterség ezernyi fortélya apáról fiúra, illetve a
tanítványokra szállt, az oktatás egyben neve-
lést, azaz példamutatást is jelentett.

Azóta sajnos nem csupán fejlôdött, de egy-
ben óriásit változott is az orvoslás. A hivatás, a
szolgálat szolgáltatássá degradálódott, a
betegbôl, a páciensbôl megrendelô, vásárló
lett. Az irgalom, az együttérzés, a segíteni aka-
rás karitászszemléletét a kegyelten fiskális, a
profitot hajszoló sikerkarrierre való törekvés
váltotta fel. Hová lettek modern korunk
orvosetalonjai?

Már nem is vitatjuk, legfeljebb rezignáltan
sajnáljuk, hogy már sem az orvossá váláskor
elmondott eskü szövegét, sem annak nemes

szellemiségét nem veszi senki komolyan. Mert
nem is lehet! De akkor miért? És mire eskü-
szünk? Ha léteznek még kétkedôk vagy jóhi-
szemûen naivak, akkor vegyék a fáradságot,
és olvassák figyelmesen az egykor elmormolt
eskü szövegét. A fenti tények bôvebb kifejtése
egyre több kiváló publikációban olvasható. 

Azt ígértem, hogy tûnôdésem közben nem
kalandozok el, tehát nézzük csak, hogy mi a
baj a gyógyszerekkel.

Egyre több van belôlük, hazánkban csak-
nem tizenötezer (sic!) patikaszer kapható.
Egyik fele receptköteles, másik része OTC-
ként forgalmazott (közülük sok már nem is
patikaszer, hiszen benzinkutaknál is kapható),
aztán szép számmal sorjáznak az ún. komple-
menter medicina (csoda)szerei is. Mi vagyunk
a közvetítôk, tehát „szem a láncban”. De vajon
tudjuk-e, hogy valójában mit mûvelünk? Hip-
pokratész azt tanítja, hogy csak olyan kezelést
(gyógymódot) szabad alkalmazni, amelyet
alaposan ismerek, a beteg hasznát szolgálja,
tehát nem árt („nil nocere…”). 

Vajon lehet-e sok ezer gyógyszer nevét, ha-
tóanyagát, hatáserôsségét, mellékhatásait,
interakcióit stb. alaposan ismerni? Elvárható-e
egy háziorvostól, hogy tudása, gyakorlata
ilyen szinten (is) „up to date” legyen? Biztosan
állítom, hogy nem, még a legkiválóbb specia-
listától, orvosprofesszortól sem!

Néhány ezer szó memorizálásával bárme-
lyik idegen nyelv irodalmi szinten beszélhetô.
Sôt, egy-egy népcsoport a napi kommuniká-
cióhoz csupán egy-kétezer szót használ.
Hogyan lehetne elvárni bárkitôl is, hogy me-
móriája ennél nagyságrendnyivel nagyobb le-
xikális anyagot tároljon? Talán legjobb, ha egy,
a gyakorlatban elôforduló típuspéldát említek.

Érdeklôdéssel böngészem az orvosi folyói-
ratokat, bennük a legújabb terápiás lehetôsé-
geket taglaló összefoglaló publikációkat, a pa-
radigmaváltásként beharangozott szakmai
ajánlásokat (protokollokat). Gondot okoz,
hogy a gyógyszerek hatóanyagai mellett nem
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májusában talál-

koztak. Az Orvosi Hetilap új kiadójaként
társszervezôi voltunk a lap 150 éves fennállá-
sa alkalmából rendezett ünnepségnek, mely
két okból is fontos volt számunkra. Egyrészt
örömmel jelenthettük, hogy a nagy múltú lap
kiadásának átvétele sikeres volt, és együttmû-
ködésünk elsô néhány hónapja alatt is számos
fontos újítás született. Másrészt ezekre a sike-
rekre hivatkozva, azzal az üzenettel fordul-
tunk a népes, magyar és angol nyelven publi-
káló hazai orvosközösséghez, hogy kiadói ta-
pasztalatunkat készek vagyunk az ô fórumaik,
lapok és könyvek szolgálatába állítani. Felhí-
vásunkra több megtisztelô megkeresés érke-
zett. Azóta nálunk jelenik meg a Magyar Sebé-
szet, több új orvosi könyv kiadását készítjük
elô, most pedig örömmel köszöntjük lapjaink
között a fôszerkesztôvel egyetértésben
MediArt névre keresztelt folyóiratot.

Az Akadémiai Kiadó tudományos kiadó. A
tudomány évszázadok óta folyamatosan szét-
váló, egymástól elkülönülô ágakra oszlik.
Folyóiratainkba szerzôink egy adott – sokszor
aránylag szûk – tudományterület mûvelôinek
írnak.

A MediArt küldetése más, sokkal szélesebb
réteghez szól: közérthetôen és magas színvo-

nalon. Hasábjain az orvostudomány körüli
világról, tudósok életérôl és érdemeirôl, tudo-
mány és mûvészet kapcsolatáról, tudományos
és mûvészi teljesítmény kölcsönhatásáról és
összefonódó kultúrtörténetérôl olvashatunk.
A folyóirat egyedülálló színfolt kiadónknál, a
magyar sajtóban sincs párja. Mindez dr.
Gömör Béla laptulajdonos, fôszerkesztô tehet-
ségét, kitûnô érzékét és kitartását dicséri. 

A most induló együttmûködésben az Aka-
démiai Kiadóra hárul a MediArt tartalmához
méltó külsôben való elôállítása és hosszú tá-
von is fenntartható mûködésének megszerve-
zése. Ezért fontos az új cím, mellyel jelezzük,
hogy szakterülettôl függetlenül, a mûvészet
iránt érdeklôdô, gyógyító és kutató orvosok
kitüntetô figyelmébe ajánljuk a lapot. Szeret-
nénk, ha elôfizetôink között tudhatnánk ôket
és az orvosi intézmények könyvtárait is. Még
inkább számítunk – a lap eddigi támogatóin
túl – további szponzorok részvételére. Széles
olvasóközönség, olvasmányos tartalom és igé-
nyes megjelenés ad súlyt itt megjelenô hirde-
téseiknek.

A minôséget felismerni és sokakkal megis-
mertetni – dióhéjban ez a kiadó küldetése. A
MediArt esetében az elsô igen könnyen ment, a
második felé jó úton haladunk.

BUCSI SZABÓ ZSOLT

igazgató, Akadémiai Kiadó

Köszöntô


