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Kuruzslás.
— Irta : Franki Antal, szegedi gyógyszertártulajdonos.

A titkos ösisaetéitelű gyógyszerek hirdetései 
és nyomtatványok útján való ajánlása oly 
fokozott arányokat: ölt, hogy az e téren mutat
kozó, tűrhetetlen állapotok mgeszüntetése ér
dekében végre is a legerélyesebb eszközökkel 
kell eljárnunk. Annál inkább, bántó és elszo
morító mindezeket látnunk, mert az érvény
ben levő törvények és rendeletek, a. legimesizr 
szebbmenö védelmet biztosítják ezek meggát- 
lására, de — sajnos — mi is a néma gyermek 
szerepét játszva hallgattunk s így panaszos 
szavunk nem hallatszik el az illetékes hatósá
gokhoz, amelyek hivatva volnának a törvény 
teljes szigorával eljárni mindazok ellen, akik 
túlteszik magukat a törvények intézkedésein.

Noha mindannyian tudatában vagyunk an
nak, hogy e szégyenletes állapotok, a gyógysze
részi karnak nemcsak anyagi, de erkölcsi káro
kat is okoznak és a közegészségügynek és a. 
köznek is ára,tímára vaunak, mégis — érthe
tetlenül — türelemmel és elnézéssel hunyunk 
szemet felette s így háhoríthatlanul, szabad 
teret engedünk a botrányos iizelmeknek.

Foglalkozzunk behatóan e kérdéssel és cso
portosítsuk az ezzel kapcsolatos, törvényes 
intézkedéseket, hogy teljes, megvilágításban 
lássuk magiunk előtt, vájjon a törvények hiá
nyosságai avagy a mi indolenciánk és kénye
lemszeretetünknek tudható-e he, hogy minden 
megtorlás nélkül állhatnak fenn e visszássá
gok és megvannak-e a.' törvényes eszközeink 
ezek radikális megszüntetésére'? Tisztázzuk el
sősorban is a kuruzslás fogalmát. Ezt az, 1876. 
XV. te. 53. §-íi Írja körül, mely szerint titkos 
összetételű gyógyszereknek használatára való 
készítése és árulása a belügyminisztertől ki
nyert.. szakértő véeményen alapuló engedély 
nélkül, mindenkinek tiltatik. Aki ennek dacára 
ilyent forgalomba hoz, kuruzslás vétségét kö
veti el.

A titkos összetétetiű gyógyszerek hirdeté
sét és saitó útján való terjesztését a. m. kiír. 
belügyminiszter 167.167—1914. YTT. d. s, kör
rendeleté szabályozza. E körrendelet a tör
vényhatóság első tisztviselőjéhez (alispán, pol

gármester) van intézve s a többek között e szö
veget tartalmazza: „Arról győződtem meg,
hogy a napi és időszakú sajtó útján, még újabb 
időkben is számos titkos össetételű s a bel
ügyminiszter által nem engedélyezett gyógy
szert hirdetnek, vagy posta, útján terjesztett 
külön nyomtatványokban ajánlanak a közön
ségnek. Minthogy a nem engedélyezett, gyógy
szereiknek sajtó útján való ilyen ajánlása a kö
zönség félrevezetésére, kizsákmányolására, sőt 
egészségében való megkárosítására alkalmas, 
felhívom, hogy illetékes hatósági közegeivel 
állandó figyelemmel kísértesse és ennek ered
ménye alapján megfelelő eljárás iránt intéz
kedjék és annak eredményéhez képest az 1914. 
XIV. te. 28. Í-ánafc utolsó bekezdése alapján, 
a. folyamatba teendő bűnvádi eljárás végett:, 
az illetékes' kir. járásbíróságnál (1914. XIV. 
te. 31. %.) tegyen feljelentést. A feljelentés 
előtt szerezzen pontos, meggyőződést orról, 
hogy az illető gyógyszer forgalombahozatala 
engedélyeztetett-e vagy sem t

A titkos összetételű gyógyszereket a 90.000' 
1903. sz. BM. rendelet is szabályozza. E sza
bályrendelet 19. §-a szerint, titkos összetételű 
gyógyszerekül oly készítmények tekintendők, 
melyeknek anyagát vagy összetételét, vagy 
előállításának módját készítőjük titokban- kí
vánja tartani, vagy melyeknek ismertetésé
ben hamisan, természetes összetételükkel össze 
nem egyeztethető, titokzatos hatás tulajdonít - 
tátik. E rendelkezések és tilalmaik, megszegése 
kihágást képez és 15 napig terjedhető elzárás
sal és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel bűntett,étik és ismétlés esetén a titkos 
gyógyszer f orgalomba hozatal a eltilt a.tik.

Az engedélyezett gyógyszerkülönlegességek 
hirdetéseit is a 90.000—1903. BM. rendelet 10. 
§-a, szabályozza, amely eltiltja a, gyógy javalla
tok közlését és az ajánlást csak olyan szöve
gezésben1 engedi meg, amely a bemutatáskor 
nem kifcgásoltatott és amely a kereskedelmi 
tisztesség között mozog és az orvosi hatáskört 
nem sérti.

Az itt ismertetett törvényeik és rendeletiek
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kétségtelenül azt bizonyítják, hogy elegendő 
törvényes eszköz áll a rendelkezésünkre e visz- 
szaéléseik megbüntetésére és ha kellő eséllyel 
belenyúlunk e darázsfészekbe és kixnéletleníül 
megindítjuk ellene a hadjáratot, úgy a kurazs- 
lás ez a, neme meg fog szűrj ni s nem fognak 
felbukkanni újabb és újabb hirdetések, mint 
a. következők is:

„Erő és egészség, leghőbb v ág y a  az ember is eg
ri ek ! Több m in t 15.000 orvos rendel Spárta  erő
tápszert, am ikor a  testi és szellemi erők h an y a tlá 
sáró l panaszkodik a betegü E gyetlen  tápszer, m e
lyet gyom orbajosok is használhatnak" — M agyar- 
országi fő rak tá r: Muaeum gyógyszertár, B uda
pest.

Ugyancsak ezen gyógyszertár hirdetése:
„Gyomorbajosok, hogyan lehet könnyen  és 

gyorsan m eggyógyu ln if Tiz eset közül kilenc eset
ben, akiknek állandóan a gyom rukkal van bajuk, 
nehéz emésztésben, savtúltengésben. gyom orégés
ben szenvednek, azonnal jól fogják m agukat érez
ni, ha 2—3 tab le tta  Si fa M agnesiát vesznek be. — 
Biztosan m egszünteti a p u ffad ás t stb. Vegyen 
m ég ma!

„Fiatalos erő visszaszerzésére az egyedüli h a t
hatós szer a te s t fia ta lság án ak  és üdeségének a 
m egtartására az „0 kasa-tabletta," A nagyon é r
dekes leirást, orvosi a ján la to k a t és elismerő ny i
latkozatokat a  gyors és utolérhetetlen eredmé
nyekről 50 fillé r portó beküldése ellenében disz
kréten m egküldjük cimére. Rendelje meg azonnal." 
Vezérképviselet : Budapest, L ónyai u. 16. H .

A sokból egyelőre ennyit mutatóul! Most 
pedig egyesületünk t. elnökségéhez, fordulok, 
mindazon kartársaim nevében, akik nem, né
zik közömbösen e mai szomorú állapotokat és

aggódva látják pályánk tekintélyének lesüllye
dését s arra kérjük, ne késlellkedjék tovább, 
hanem bátor elhatározással és minden szemé
lyi tekintetek kikapcsolásával, érvényesítse 
törvényes jogainkat, hogy végre megszűnjenek 
a .gyógyszerekkel űzött kuruzslások.

Szerezzen érvényt azon lelkes szavaiknak is, 
amelyeket dr. Gaál Endre elnökünk, a legutób
bi közigyűlés záróbeszédében intézett hozzánk 
a következőkben: Vigye el mindenki lelkében
magával azt a szigorú elhatározást, hogy a 
magyar gyógyszerészi karnak kötelessége 
egyenként és összes égében a dicső múltú 
gyógyszerésze tét azzal szolgálni, hogy a tör
vények tiszteletbentartásával, a gyógyszerészi 
eskü szem előtt tartásával1 a legoclaadóbban 
szolgálja, ennek a, szerencsétlen és nagyon meg
próbál! országinak egészségügyét;!“

Hogy ezek a gondolatok nie maradjanak csu
pán csak szép formába öntött szarvaik, amelyek 
minden nyom nélkül eltűnnek, hanem gyökeret 
is verjenek és érvényesüljenek, ehhez egyesü
letünk vezetőségének fokozottabb energiájára 
van szükségünk. Ha a legmesszebbmenő esz
közökkel fog igyekezni, a mételyként terjedő 
gyógy szerkuru zslásoka t megszüntetni és a tör
vényt, ipróikikal szembeszállani, úgy azon köte
lességét fogja teljesíteni, mely egyesületi alap
szabályainkban a következőikben van lefektet
ve: „Á gyógyszerészi kar tekintélyének eme
lésére közreműködni, ennék elérése tekinteté
ből önmagunkat és más kartársunkat minden 
oly tett vagy' eljárástól visszatartaná, amely a 
gyógyszerészi kar tekintélyének hátrányára 
és kárára, van, vagy lehet; és az egyesületi 'tag
jainak érdekvédelme."

EGYESÜLETI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
144.903—1927. I. szám.

Népjóléti és Munkaügyi miniszteri leirat,
--  Az első segélynyújtás elemeinek a gyógyszerészgyakornoki tanfolyamon való tanítása

tárgyában. —
(A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 

elnökségének.)
A szerencsétlenség, baleset vagy egyéb rend

kívüli körülmény következtében életveszély
be jutott, megsérült, vagy testi épségében 
kárt szenvedett embereknek első segélyt nyúj
tani mindenkinek nemcsak erkölcsi, de tör
vényben is előírt kötelessége.

Az orvos megérkezéséig elmúló rövidebb-

hosszabb idő nem maradhat felhasználatlanul. 
Az első segélynyújtás azonban csak akkor le
het eredményes, ha az azt eszközlő egyén a 
szükséges hozzáértéssel rendelkezik.

Számos embertársunk veszti életét, még 
többnek testi épsége, vagy egészsége szenved 
sűlyos hátrányokat ama sajnálatos körülmény 
miatt, hogy az első segélynyújtással járó 
teendők nem ismertek.

GEOSAN
folyékony sebtapasz tubusban !

Antíszeptikus, rugalmas,' mosa
kodásnál nem válik^le.

V ezérképvíse lő :

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


