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Felhívás a Gyógyszerészek Temetkezési Segélyakciójában 
résztvevő kartársakhoz járulékai befizetése tárgyában

A M agyarországi Gyógyszerész-Egyesület ke
belében a lak u lt Gyógyszerészek Temetkezési Se
gélyakciójának, 1927. évi ju n iu s 20-án szabálysze
rűen  jelentkezett, 104. számú ny ilv án ta rtás i lapon 
igazolt tag ja , M a y e r  József k isú jszállási gyógy
szerész, aki a Szabályzatban előírt já ru lé k a it 
m indenkor pontosan befizette, f. hó 9-én elhunyt. 
Ennek következtében felhívjuk a  Temetkezési Se
gélyakcióban résztvevő k artá rsak a t, hogy ki-ki 
korának m egfelelő jáulékát a Szabályzat (lásd

Gyógyszerészi H etilap  1928. febr. 26-iki számának 
38. oldalát) 5. és 6. pon tja inak  figyelembevételével 
a M agyarországi Gyógyszerész-Egyesület pénztá
rának cím ére Budapest, VI., Hegedűs Sándor u. 
17. haladék talanu l befizesse.

Budapest, 1928. évi m árcius hó 12-én.

A Gyógyszerészek Temetkezési 
Segélyakciói ának  

Intézőbizottsága.

TÁRCA

A gyógyszerészek a propogatív közegészségügy szolgátatában
I r ta :  dr. Mozsonyi Sándor  orvos és gyógyszerész doktor, m iniszteri osztálytanácsos*)

Az egészség az ember legnagyobb kincse. 
Az emberrel egykorú ősi igazság ez, amelyet 
nem egyszer intenziven érezünk életünk fo
lyamán.

Mégis csudálatosképen szinte megdöbbentő 
tudatlansággal és kultúrálatlansággal talál
kozunk általában az emberek részéről az 
egészségüggyel kapcsolatos legprimitívebb 
tudnivalók tekintetében is.

Még az intelligensebb, tanultabb társadal
mi osztályok tagjai is, ha csak nem hivatás
szerűen foglalkoznak az egészségüggyel, hihe
tetlen tájékozatlanságot árulnak el néha ily 
kérdésekben.

Nem csodálkozhatunk ezek után azon, hogy 
az alacsonyabb társadalmi osztályokba tar
tozó, egyszerű ember lehetetlen antihygienés 
viszonvok között él, hogy ma is inkább bízik 
a babona és kuruzslás misztikus hatalmában, 
mint a modern egzakt gyógyító tudomány 
fegyvereiben és eszközeiben és hogy pl. a föld
míves nép előtt. — sajnos — sokszor fontosabb 
állatainak épsége, egészsége, mint a ma kü
lönösen oly drága magyar élete, akár a magáé, 
akár családtagjaié, akihez sokszor már csak 
akkor hív orvost, amikor késő, amikor már 
rajtuk segíteni nem lehet.

Mindennek legfőbb oka az a nemtörődés, az 
a vétkes gondatlanság, amely generációkon

*) Az illu sz tris  szerző e tanu lm ányát előadta 
a  m agyar orvosok és term észetvizsgálók 1927. évi 
Pécsett ta r to tt  X X X IX . vándorgyűlésen.

át mit sem gondolt hazánkban az egészségügyi 
neveléssel, az egészségügyi kultúrával. Jo
gászállamunkban régebben ba foglalkozott is 
valaki komolyan az egészségügyi kérdések
kel, a népbetegségek elleni védekezéssel, vagy 
süket fülekre passzivitásra talált, vagy pénz
ügyi kérdéseken akadt meg az életrevaló ide
ák kivitele.

Ezért volt nálunk a közegészségügy is, — 
amely az egyesek egészségéből tevődik össze 
— ■ a legutóbbi időkig mostoha gyermek, ezért 
oly nagy Magyarországon a tuberkulózis ha
lálozás, ezért pusztul el minden második ma
gyar gyermek, már életének első 7 évében, 
ezért grasszálnak a fertőzőbetegségek és irt
ják az életet a népbetegségek oly nagy mérték
ben, ezért mutat egészségügyi statisztikánk 
sokszor a balkáni államokéhoz hasonló képet 
s helyez bennünket a legkevésbbé kultúrált 
európai nemzetek sorába.

Az utóbbi időben a nagy nyugati államok, 
főleg a gazdag Amerika példájára minden 
kultúrállamban nagyobb és nagyobb tért 
nyer az egyéni kygiéne és a közegészségügy 
propagálása, főként a betegségek tervszerű 
és okszerű megelőzése, a prevenció formájá
ban.

így nálunk is, hála a mai egészségügyi kor
mányzat megértő és nagy koncepciójú vezető
inek, megindult az évtizedek mulasztását pó
tolni hivatott sisipbusi munka, amely máris 
jelentős haladást tud felmutatni s még töb-
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bet ígér a közel jövőben. De a dolgok termé
szetéből folyik, hogy a teljes eredménytől 
még nagyon távol állunk.

Legnagyobb akadály ezidőszerint az ország 
súlyos gazdasági helyzete. — Szerencsénkre 
jelentős anyagi támogatást katunk a hatal
mas amerikai Rockefeller alaptól, amely a vi
lág minden részében az egészségügyi kultúra 
fejlesztéséért dolgozik és amelynek segítségé
vel sikerült megvetni a m. kir. Országos Köz
egészségügyi intézet alapjait. Ez az intézet 
igen fontos egészségügyi feladatokat van hi
vatva teljesíteni és megoldani. Ennek kap
csán kerül remélhetőleg rövid időn belül meg
valósításra és megoldásra a hazai gyógyszer- 
ellátás és ezzel a gyógyszertárak ellenőrzésé
nek fontos kérdése is-

Az általános egészségügyi kultúra fejlesz
tése és kellő szintre emelése azonban csak 
tanítás, felvilágosítás útján történhetik he
lyesen és eredményesen.

E célból már a legalsó fokon, a népiskolák
ban programmszerűen meg kell kezdeni az 
egészségügyi oktatást, akár az orvosok bevo
násával, akár az erre előzetesen kellőleg kiok
tatott tanítószemélyzet által s ezt azután terv
szerűig folytatni kell az ismétlő, gazdasági, 
közép és felsőiskolákban egyaránt.

Csak így lesz nevelhető, így is csak hosszú 
idő múlva, generációkon át, egy hygieniailag 
művelt és ezért az egyéni és közegészség- 
ügyet kellően kultiválni, előrevinni tudó nem
zedék.

De addig is más módon is cselekednünk 
kell. Nem szabad megengednünk, hogy a mi 
generációnk, főleg a köznép az eddigi egész
ségügyi kultúra, helyesebben kulturátlanság 
fokán megmaradjon s hogy maroknyi népünk 
feltartÖztathatatlanu pusztuljon napról-nap- 
ra.

(Folyt, köv.)

V E G Y E S E K .

Éles felszólalás hangzott el
a főváros közigazgatási bizottságának ülésén 
az üzletek hangzatos kiírásai ellen. A felszó
laló napirend előtt tette szóvá azt, hogy az 
utóbbi időben az üzletek hangzatos felírások
kal csábítják be a vevőket és mindenfelé ma
gas százalékos árengedményt hirdető táblákfit 
látni. Kifejti a felszólaló, hogy ez az eljárás 
a nagyközönségben a kereskedelem iránti bi
zalmat rendíti meg és azt az érzést kelti azok
kal szemben, akik nem folyamodtak ilyen esz
közökhöz, hogy ezek indokolatlanul magas 
árakon adják el áruikat. Súlyos következmé
nyű anomáliának és üldözendő cselekmény
nek bélyegzi meg az ilyen és hasonló eljárást, 
amellyel szemben meg kell védeni azokat, akik 
a törvény alapján, a szabályrendeletek sze
rint járnak el, végzik kötelességüket s hang
zatos jelszavak és csábítgatások ellenében is 
becsülettel, tisztességgel állanak a közönség 
rendelkezésére. Tűrhetetlennek mondja a kö

zönségnek megtévesztését. Megállapította, 
hogy egyáltalán nem kívánja a t i s z t e s s é 
ges  h i r d e t é s i  jogokat korlátozni, azon
ban a kirakati hirdetőtáblák kinövések, ame
lyek a törvény alapján állók és a legális ke- 
kereskelelem számára a tisztességes üzletvitelt 
lehetetlenné teszik.

Bizonyosra vehető — ez különben a bizott
sági ülésen kifejezésre is jutott —, hogy a 
hatóság fog belenyúlni a kérdésbe, amelyet 
általános helyesléssel találkozva tárt a bizott
ság elé a felszólaló.

Minden kommentár hozzáfűzés és széljegy
zet nélkül közöljük ezt azért, hogy a köz
egészségügyi intézményt képező gyógyszertá
rak vezetői is tudomást szerezzenek a fővá
ros közigazgatási bizottságában, a legális ke
reskedelem védelmében, a kilengésekkel 

szemben elmondottakon. Érdemes a mondot
takon elmélkedni.

GEOSAN
folyékony sebtapasz tubusban !

Antiszeptikus, rugalmas, mosa
kodásnál nem válik le.

V eré rképv íse lő :

Posewitz Tivadar főmérnök,
Budapest, III., Tímár ucca 15.


