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A szeptember 1–9. között megtartott nagy kongresszuson számos érdekes kérdést tárgyaltak, s 

a kongresszus keretében került sor a Semmelweis emlékünnepre is, s azon belül Ferdinand 

Hueppe emlékbeszédére is. 

Az I. szekció a fertızı betegségek kóroktanával, tehát a bakteriológiával foglalkozott. A 

II. szekció a járványok prophylaxisát tárgyalta. A III. szekció a trópusi országok 

közegészségügyével foglalkozott. A IV. szekció témája volt az iparegészségügy (ennek 

keretében szólt Tóth Imre a selmeci bányászaszályról). Az V. szekció témája a 

gyermekegészségügy volt, itt a megnyitót Bókai János tartotta. A VI. szekcióban az iskola-

egészségüggyel foglalkoztak, a megnyitót Fináczy Ernı neveléstudós tartotta. A VII. 

szekcióban élelmiszer-egészségügyrıl esett szó, a VIII. szekció témája a városok 

egészségügye volt. A IX. szekcióban a középületek egészségügyével, a X. szekcióban a 

lakások egészségügyével foglalkoztak. 

A XI. szekcióban a közlekedés egészségügyérıl esett szó, a megnyitót Csatáry (Grósz) 

Lajos tartotta. A XII. szekcióban a katonai egészségügyrıl tárgyaltak. A XIII. szekcióban az 

életmentésrıl hangzott el több elıadás. A XIV. szekció témája az államorvostan volt, a XV. 

szekció a sportegészségüggyel foglalkozott. A XVI. szekció témája a fürdık egészségügye 

volt, a nyitóelıadást Boleman István tartotta, s Than Károly szólt hozzá. A XVII. szekció 

témája az állategészségügy volt, a XVIII. szekció a gyógyszerészetrıl tárgyalt. A XIX. 

szekció témája a segélyezés ügye volt (akkori elnevezéssel: szamaritánus-ügy). 

Végül: a kongresszus részletesen foglalkozott demográfiai kérdésekkel, s ezek sorában a 

történeti demográfia témakörével, a demográfia módszereivel, a nagyvárosok 

demográfiájával, valamint a testi és szellemi fogyatékosok és a népbetegségek kérdéskörével 

(utóbbiban – egyebek között – szó esett a fogbetegségekrıl és a trachomáról). 

A kongresszus anyagát 1896-ban hét kötetben rendezte sajtó alá Gerlóczy Zsigmond, a 

kongresszus titkára.
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