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Kuruzslás és kézieladás*)
I r ta :  Losoncz Dezső, somlószőllősi gyógy szertártula.jdonos.

Az a .kiáros tévhit, hogy a gyógyszerészek 
.legnagyobb ellenségei az orvosoknak és hogy 
az évszázadok óta gyakorlatban levő gyógy
szertári kézieladás újabban az orvosok anyagi 
megélhetését veszélyezteti, a közelmúltban ha
tározott kifejezést nyert az orvostársadalom 
egyik lapjában, amely cikk rövid kivonatát 
szaklapunk két hét előtti számában, gondolom 
mélységes megdöbbenéssel olvasta el minden 
gyógyszerész és az orvostársadalom egyik sze
replő tagjának méltatlan és éleshangú táma
dása nekünk, törvénytisztelő és megtartó tár- 
salalmi osztálynak nagy lelki fájtaimat oko
zott.

Mert hogy a gyógyszerészek volnának a 
„legveszedelmesebb kuruzslók" és hogy ők vol
nának az okai annak, hogy az elhaltak 40 szá
zaléka nem részesül orvosi kezelésben., ez a. 
vád teljesen alaptalan.

Az, hogy kuruzslók vannak, és hogy az el
haltak nagy százaléka nem részesül orvosi ke
zelésben, egyszer szénit bizonyos, de azok nem 
a képesített gyógyszerészek-közül kerülnek ki 
és emennek sem ők az okai!

Talán felesleges is mondani, hogy mi a kn- 
ruzsás? Anyagi ellenszolgáltatás ellenében a 
gyógyítás céljaira szolgáló szereknek haszná
lati utasítás közlése mellett történő eladása, 
amit tapasztalataim alapján állíthatok, hogy 
gyógyszerész nem tesz meg.

A .képesített gyógyszerész, már csak azért 
is, mert esküje kötelezi a fennálló rendszabá
lyok megtartására, nem fog sohasem kuruzsol- 
ni. Ellenben a zúgpatikákká lett kisdrogériák 
és illatszer tárak szinte zavartalanul és minden 
megtorlás nélkül végezhetik a zúggyógyszer-

■*) Gondolkoztunk azon, v á jjo n  közzéadjuk-e a 
„M agyar Orvos“ f. év ja n n á r  1-ei szám ában dr. 
P l e s  e h  Nándor: A kuruzslás m eggátlása" című 
cikke, nyom án tám adt jogos felháborodás és elke
seredés szülte fenti közlem ényt. Tekintettel arra, 
hogy nyilvánosságra kell hozni a „M agyar Or
vos" közleménye nyom án tám ad t álta lános elke
seredést, tek in tettel továbbá a rra , hogy je len  köz
lemény befejezéséből is nyilvánvaló a cikkíró 
azon szándéka, hogy a gyűlölködés helyett az egy
más megbecsülését, egym ás h ivatásának  tisztelet
ben ta r tá s á t  segítse elő, a  közlem ényt közzéadjuk. 
Egyben addig  is, míg a  joggal sérelm ezett cikket 
teljes terjedelm ében közölve, észrevételeinket m a
gunk is  megtesszük, az a lap ta lan  á lta lánosítást a 
leghatározottabban v isszautasítjuk . Szerkesztő.

kiadást és azok ezirányú ténykedései nem fáj 
az orvosaknak. És ha, a feisdrogéria és illat- 
szertár díszes portálja mögött gyakran tör
tént zúggyógyszerkiadás, s néha mégis tudomá
sára jut arra hivatott orvosnak, eme tekintélyt 
sértő közegészségügyi kilengést elintézi egy 
fölényes kézmozdulattal, mig ha néha. vélet
lenül csak ricinusolajat mer is kiadni recept 
nélkül a gyógyszerész, az „ellentáborban/1 fél
re verik a harangokat, kérdőre vonják a gyógy
szerészt az orvosi működésbe történt jogtalan 
beavatkozása miatt.

Az orvosok a gyógyszerészek ténykedésébe 
beavatkozva, azt a korszakalkotó újítást akar
ják nálunk megvalósítani, hogy szűnjön meg 
a kézieladás, de ugyanekkor elfelejtik, hogy 
nagyon sókban éppen, ők az okai a mindjobban 
térthódító gyógyszertári .kézieladásnak. Ami
kor az orvos csak úgy vétet a beteggel ólom- 
cukrot, .karlsbadi sót, xeroformoiszmfc kenő
csöt,, keserű tinikturát, aszpirint, természetes, 
hogy hasonló baj esetén, őt megkerülve, egye
nesen a patikába jön. a beteg'és vesz a bajára 
megfelelő orvosságot, A szépen csomagolt spe
ciális gyógyszerek nem annyira a gyógysze
résznek, mint inkább az orvosnak ártanak, 
mert az üres doboz, vagy fiola végigjárja az 
egész ismerősöket, hasonló haj esetén, bizony 
megkerülve az orvost, megveszik a csudaszert, 
hogv fájdalmára enyhülést találjon a beteg.

Ma, amikor az újabb terápia meleg korpá
val gyógyít miniden, bajt és hársfa, vagy piptér 
teát vétet az orvos, miért kell hát azt követel
ni, hogy csak receptre adhassunk ki mindent? 
Mert amikor az orvos betegén,ek hársfateát 
rendel, nem ír receptet neki, mert ő olcsóbb
nak akar feltűnni, mint kollégája s a. mi mun
kadíjunkon spórol, csak elküldi betegét, hogy 
vegyen, 2 deka „hársfát". És mi kérjük a re
ceptet tőle, mert csak így adhatunk ki valamit, 
ellenben ha elmegy a fűszereshez,ott minden 
további nélkül megkaphatja azt.

Az ideális gyógyszerészfoglalkozás az ál
landó és pusztán csak receptkészítés volna, 
nem pedig kamillatea, hársfatea kézieladása, 
ami már üzleti jelleget kezd köosönözni a 
gyógyszertárnak, pedig a gyógyszertár és üz
let között oly nagy különbség van és kell hogy 
legyen, mint az orvos és az érvágó borbély 
között.

Miért éppen ellenünk irányul az orvosok ily 
gyűlöletes ellenszenve; hát nem tudják még ta
lán, hogy egv patika mily nagy tökét igényel

„Kröczer“ G ilisztacsokoládé ismét kapható 
mi nden

nagykereskedőnél



GYÓGYSZERÉSZI HETILAP 51

és hogy mennyire holt töke az abba fektetett 
pénz. Miért élnek abban a hitben, hogy egy-két 
pengős recepten egy pengő ötven fillér a ha
szon, tudják meg végre már, hogy az üzem 
sokféle adója, a részi, az emberi élet bizony 
már-bár kiveszi a mi zsebünkből még azt a 
8—10—15 százalékos tiszta hasznot is (beleszá
mítva a gyógyszertárban fekvő tőkehozamot is 
s munkánk ellenértékét.)

A kulturfölény következménye ez, mert a vi
lágiháború utáni generáció elözönlötte az or
vosi pályát s most van az az idő, hogy a fiata
lok kikerültek az életbe, s ahol eddig két orvos 
volt, ott ma öt van, beteg ember csak annyi, 
mint a két. orvos idejében, az ércesen csengő 
pengőből pedig kevés van a népnek és nem 
akad elég dolga az orvosnak, hisz ötfelé osz
lik a beteg és elkezd kutatni. Látja, hogy a pa
tikában van; dolog s azt annak minősíti, hogy 
ott önálló munkásságot fejtenek ki, kuruzsol- 
nak, beleavatkoznak az ő ténykedésébe, holott 
a valóság az, hogy a patikában csak akad né-
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bu-n'ha. a sok orvostól egy-egy recept.
Az orvostársadalom belső baját nem akarja 

belátni, nem akarja tudomásul venni, hogy mi 
nem ellenségei, le segítőtársai vagyunk, ellen
kezőleg talán a mi bűnünknek tudják he azt, 
hogy ők annyira elszaporodtak. Náluk is az a 
hiba, ami nálunk: sok az eszkimó és kevés a 
fóka. Becsüljük meg tehát s ne ócsároljuk egy
mást!

Gyógyszerészek az elősegélynyújtás szolgálatában
Ir ta : F ra n k i Antal, szegedi gyógyszert;! rtuia.jdonos.

A szaksajtó útján tudomást szerezhettünk 
azon miniszteri leiratról, amely a közelmúlt
ban. érkezett országos egyesületünkhöz, a.z első 
segélynyújtás elemeinek /n gyógyszerészgya
kornoki tanfolyamon való tanítása tárgyában,

E leirat elismeri, hogy a közönség az első se
gélynyújtást igénylő esetekben igen gyakran 
a gyógyszertárakat keresi fel és pedig nem 
csak a kisebb helyeken, hanem még a nagyobb 
városoklmn is. A gyógyszerészek azonban 
amint a leirat említi — ezidő szerint nem ren
delkeznek az első segélynyújtáshoz szükséges 
ismereteikkel és így nem lehetnek e tekintet
ben embertársaiknak oly mértékben segítsé
gére, amint azok ezt tőlük elvárhatnák. Ennél
fogva igen fontosnak és szükségesnek tartja a 
népjóléti miniszter úr, hogy legalább a jöven
dő gyógyszerész-nemzedék, az első segély
nyújtás elemeire, megfelelő szakemberek 
(mentőorvosok) által, legcélszerűbben a gyógy- 
szerészgyafcomoki tanfolyamokon kioktassák 
és ez a tárgy a gyakornoki vizsgatárgyai közé 
is felvétessék.

A miniszter úr eme intézkedéseit örömmel 
és a kellő megértéssel kell fogadnunk, mert a 
gyógyszerészi kart egy lépéssel közelebb jut
tatja ahhoz, hogy majdan nem leszünk kény
szerítve arra, hogy a hozzánk első segélyért

forduló közönséget elutasítsuk, hanem — a ku- 
ruzslás vádja nélkül - készséggel állhatunk 
rendelkezésére.

Ám ha figyelembe vesszük a. m. kir. vallás
os közoktatásügyi minisztérium 8822—1926. 
IV. sz. azon leiratát, amely szerint a gyógysze
részi pályán mutatkozó nagyarányú munka- 
nélküliségre való tekintettel, évenkint legfel
jebb csak 100 gyakornok vehető fel, könnyen 
elképzelhető, hogy csak évtizedek elteltével kö- 
vétkezhetik be azon körülmény, amikor a 
gyógyszerészek túlnyomó része azon képesítés
hez juthat, melynek alapján jogosítva lesz a 
hozzá első segélyért forduló közönséget ez 
irányban elláthatni.

Amikor azt láthatjuk, hogy a népjóléti mi
niszter úr a legnagyobb gondossággal törek
szik arra, hogy az első segélynyújtás módoza
tait. a legszélesebb rétegekben kiterjessze, nem 
lehet kétséges, hogy kellő megvilágítás és in
dokolás után, megtagadná azon gyógyszeré 
széktől is az első segélynyújtásra szolgáló le
hetőségeket, akik — átmenetileg — még nem a 
gyakornoki tanfolyamokon szerezték meg az 
ehhez szükséges ismereteket, A közelmúltban 
forgalomba hozott szemléltető falitáblák is. azt 
célozzák, hogy a rajta elhelyezett népies ma
gyarázó szövegek alapján, bárki is nyújthas-

*’ö'
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