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Események
2010. október 28. 15h. Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaság előadóülése
színhely: Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár /Bp.Török u. 12./
In memoriam Blázy Árpád
Az MGYTT új kiadványa: Gyógyszeres értekezések, Magyarország
ásványvizeinek térképe. 1849.
Kapronczay Katalin: Gyógyszeres értekezések /Dörnyei Sándor/ bemutatása
Szabó Attila: Kazay Sámuel emlékezete
2010. november 11. 15h
A Magyar Orvostörténelmi Társaság /lo23 Budapest Török u. 12/ székháza
A MOT közgyűlése
175 éve indult meg a pesti Tudományegyetem
Orvosi karán az orvostörténelem oktatása
/Emlékezés Schöpf – Merei Ágostonra/
2010. december 2
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a Magyar Orvostörténelmi
Társaság, az MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, az Állatorvoslástörténeti Társaság
Közös tudományos rendezvénye a „Tudomány napja” tiszteletére
Fári Miklós / egyetemi tanár, Debrecen/:
A biotechnológia születésének rekonstruált története Ereky Károly munkássága alapján
Schöpf-Merei Ágoston /1804.-1958/ a MTA levelező tagja /1835/, gyermekgyógyász. Orvosi
oklevelét Páduában szerezte meg, majd Bécsben volt gyakorló orvos. 1836-ban ortopédiai
intézetet alapított Pesten, amit az 1838. évi árvíz elpusztított. 1839-ben megalapította a pesti
szegény-gyerek kórházat, amely a hazai gyermekorvosi iskola bölcsője lett. Úttörő
tevékenységet fejtett ki a hallgatózás és a kopogtatás vizsgálati módszer alkalmazása
területén, bevezette a kórházi kórtörténet vezetését, a bőr alatti ín- és izommetszés, a
kancsalságot javító műtétek meghonosítását. Ő irta az első magyar gyermekgyógyászati
tankönyvet. 1844-től a tárgy rendkivüli tanára a pesti orvosi karon.
A szabadságharc alatt honvédorvos, az Olasz Légió orvosa, amiért Törökországon keresztül
Angliába menekült,. Manchesterben gyermekkórházat alapított.
A pesti orvosi karon 1805-ben Bene Ferenc országos főorvos javasolta- eredménytelenül - az
orvostörténelem bevezetését, amit 1827-ben Lenhossák Mihály, az orvosi kar igazgatója és
országos főorvos megismételt. A pesti egyetemen 1835-ben megteremtették a rendkivüli
tanári rendszert, olyan tantárgyak oktatására, amelyek nem szerepeltek a kötelező tantárgyak
sorában. Így elfogadták Schöpf-Merei Ágoston pályázatát az orvostörténelem oktatására, amit
a német- és az itáliai oktatás példájára kívánt felépíteni. 1835 őszén megkezdte – saját lakásán
– az oktatást 10 önként jelentkezett hallgatóval. 1836-ban címzetes rendkivüli tanári cimet
kapott. 1844-ig adta elő a tantárgyat, eredményességét jelzi, hogy az adott időszakban 11
orvostörténeti tárgyú avatási értekezés született.
Events
1. http://www.eahmh.net/
Body and Mind in the History of Medicine and Health (Conferences)
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The European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) 2011 Bi-annual
Conference will be held in Utrecht, The Netherlands, 1-4 September 2011.
Deadline for proposals: 1 December 2010
Keynote speakers: Floris Cohen, Jacalyn Duffin, Annemarie Mol and Roger Smith
2. http://www.history.ac.uk/events/event/1861
80th Anglo-American Conference 2011: Health in History
Conference: 29 June 2011- 1 July 2011
The history of medicine and of human society of sickness and health is an ever widening
window through which the present can view the past. The study of the ways in which societies
over time and at war and in peace have defined and treated their ‘sick’, the changing content
and status of medical expertise and ethics, and those episodic moments when the globe has
been transformed by epidemic, panic and panacea is now an integral part of mainstream
history. The field of medical history stretches from palaeopathology through to contemporary
political debates over health care and genomics. And the medical humanities are now
critically placed in most cultures at the meeting point of research and social policy. The 80th
Anglo-American Conference of Historians will feature papers and panels across all periods
and areas of the history of medicine. Topics which will be particularly welcome are medical
practitioners and spaces, mental health, disability, old and new technologies of medicine,
alternative medicine, public health, nutrition, ageing, addiction, death and disease.

3. http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=177379
American Association for the History of Medicine (AAHM), 2011 Awards Competition
Each year the American Association for the History of Medicine (AAHM) offers an awards
competition for scholarship in the history of medicine. There are six different contests. Please
see the below descriptions for details.
Osler Medal Essay Contest, 2011. The William Osler Medal is awarded annually for the best
unpublished essay on a medical historical topic written by a student enrolled in a school of
medicine or osteopathy in the United States or Canada. First awarded in 1942, the medal
commemorates Sir William Osler, who stimulated an interest in the humanities among
medical students and physicians. The writer of the winning essay will be invited to attend the
2011 AAHM meeting, April 28–May 1, in Philadelphia, Pennsylvania, where the medal will
be conferred. Reasonable travel expenses will be provided, as will a two-year complimentary
membership in the AAHM. If the Osler Medal Committee also selects an essay for honorable
mention, its author will receive a certificate and a two-year complimentary membership in the
Association.
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