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S Z A K Ü G Y E K

A gyógyszerész mint az orvos segítőtársa.
— Irta: dr. Mozsonyi Sándor, belügyminiszteri osztálytanácsos, egyetemi magántanár. —

Dr. Scholtz Kornél államtitkár úr a Gyógy
szerészi Közlöny f. é. január hó 6-iki számában 
„A gyógyszerész hivatása a közegészségügy fej
lesztése körül" címmel, rendkívül nagy érdeklő
dést keltett cikket írt, amelyben klasszikusan 
m utatott rá arra a nagyfontosságú közérdekű 
tevékenységre, amelyet a hivatása magaslatán 
álló gyógyszerész — mint a közegészségügynek 
az 1876. évi XIV. t.-c. által is elismert és avatott 
katonája — kifejthet.

A magyar egészségügyi politika legfőbb té
nyezőjének és irányítójának a gyógyszerész hi
vatását ennyire méltányoló és működését nagy
ra értékelő ez a megnyilatkozása, örömmel és 
büszkeséggel tölthet el minden gyógyszerészt, s 
hihetőleg sarkalni és ösztönözni fogja arra, 
hogy nemes elhivatottságának az eddiginél is fo
kozottabb mértékben feleljen meg a jövőben.

A gyógyszerésznek a cikkben jelzett köz
egészségügyi munkásságán felül — amely az ál
lam titkár úr őnagyméítóságának megállapítá
sai szerint a legkiemelkedőbb módon az egész
ségügyi kultúra terjesztése, a babonák, a ku- 
ruzslás elleni küzdelem és az egészségügyi meg
előzés, profilaxis terén nyilvánulhat meg s 
amely nemzetvédő szempontból is nagy jelentő
séggel bír — továbbá szorosan vett gyógyszeré
szi működése mellett, egyéb egészségügyi jel
legű teendői is vannak. Ezek között igen fontos 
az is, hogy az orvost, mint az egészségügyi 
fronton a legelső sorban küzdő harcost, nehéz 
munkájában minden tőle telhető módon segítse, 
támogassa, ami közvetlenül vagy közvetett mó
don történhetik.

A közvetlen támogatás, együttműködés, 
leginkább az alább említett módokon nyilvánul
hat meg.

A tudományok mai, nagyfokú differenciá- 
lódottsága idején az orvostól nem lehet meg
kívánni azt, hogy orvosi ismeretei mellett még 
az azoktól távolabbeső kémiai, botanikai, 
gyógyszerészeti és más ismereteknek is birto
kában legyen. E  tekintetben tehát joggal tá 
maszkodik a gyógyszerészre.

Az egészségügyi közigazgatásban tevé
kenykedő hatósági orvosoknak a gyógyszerész 
szakügvekben tanáccsal, útbaigazítással szol
gál s közérdekű működésüket elősegíti. Külö
nösen intenzív közreműködést kívánnak meg a 
gyógyszerésztől pl. a tiszti főorvosok azokban 
a ma m ár nem is szórványos esetekben, ami

kor a gyógyszertárvizsgálatokba a gyógysze
részt szakértőként bevonják.

A 400—1932. N. M. M. eln. számú rendelet 
értelmében a szegénybetegek részére rendelt 
gyógyszerek árszámítását a tisztifőorvosnak 
kell ellenőriznie; ebben a munkájában is gyak
ran szorul a gyógyszerész szaktanácsaira.

A diftériára és tífuszra gyanús betegek kó
ros váladékainak a m. kir. Országos Közegész
ségügyi Intézethez beküldésére szükséges ta r
tályoknak a gyógyszertárban való állandó kész
letben tartása  és az orvos rendelkezésére bocsá
tása, ugyancsak olyan tevékenysége a gyógy
szertáraknak, amely az orvos érdekeit is szol
gálja.

A gyógyszerészt kémiai képzettsége külö
nösen alkalmassá teszi arra, hogy az erre rá 
nem érő, avagy elegendő gyakorlattal nem biró 
orvosnak segítségére legyen egyes diagnoszti
kai-kémiai vizsgálatok elvégzésében, ami külö
nösen olyan kisebb helységekben bir fontosság
gal, ahol megfelelő speciális laboratórium nem 
áll rendelkezésre. Ilyen esetekben e vizsgála
toknak a gyógyszerész által való gyors, szak
szerű elvégzése nagy segítségére van az orvos
nak. Persze jól kell hogy ismerje a gyógysze
rész e vizsgálatok módját, sőt lehetőleg az ered
mények megítélését is, mert csak így támasz- 
kodhatik rá  nyugodtan az orvos.

A különböző diagnostikai reagens-anyagok 
és egyéb, az orvosi vizsgálatokhoz használatos 
kémlőszerek és festőoldatok elkészítése is az 
orvos működését támogató és emellett az előbb 
említettel együtt, sokszor hasznot is hajtó fel
adata a gyógyszerésznek. A könyvárusi forga
lomban a közeli hetekben megjelenő új, IV. ki
adású gyógyszerkönyv értékes előírásokat és 
útmutatásokat tartalmaz ily reagensekre vonat
kozólag.

Az egyre nagyobb tömegben forgalomba 
kerülő új gyógyszerek (gyógyszerkülönleges
ségek) labirintusában a gyógyszerész hivatott 
az orvosnak u ta t mutatni, aki gyakran fordul 
hozzá ily gyógyszerek összetételére, sőt hatá
sára vonatkozó adatokért is. Nagymértékben 
öregbítheti a gyógyszerész az orvos előtt tekin
télyét, ha ily irányban feltett kérdéseire kielé
gítő, szabatos választ tud adni, vagy ha fel
hívja az orvos figyelmét az újonnan forgalomba- 
kerülő fontos és értékes gyógyszerekre, amit
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az irodalmi adatok figyelemmel kisérése alap
ján  könnyen megtehet.

Módja és alkalma nyílik a gyógyszerész
nek arra is, hogy az értéktelen, agyonreklámo
zott csudaszerekről, avagy a nem meghízható 
helyről eredő készítményekről megemlékezzék. 
Rám utathat arra is, hogy egyes — közönséges 
gyógyszerek egyszerű keverékeiből álló — 
gyógyszerkülönlegességek, amelyeket a gyógy
szerész magisztrális orvosi rendelvény alapján 
legalább ugyanolyan jól el tud készíteni mint a 
gyár, általa frissen elkészítve értékesebbek, 
mint a sokszor évekig állott készítmények; to
vábbá, hogy magisztrális rendeléssel az orvos 
a beteg kora, neme, testsúlya és erőbeli állapota 
szerint individualizálhat, az uniformizált gyári 
készítményekkel szemben. Hogy a gyári gyógy
szerkülönlegességek rendelése kuruzslásra, ön
gyógyításra és az orvos praxisának csökkené
sére vezethet azáltal, hogy e szereket egyik 
beteg ajánlja a másiknak. Végül, hogy az or
vosokat a gyógyszerkülönlegességek felírására 
csábító kényelem elérhető a „Norma paupe- 
rum “ vénymintáival, avagy az új gyógyszer- 
könyvben szereplő készítmények felírásával is, 
amikor szintén nem kell az orvosnak sokat Írnia 
és az adagok számításával vesződnie, avagy 
esetleges ,,elirás“ folytán a legnagyobb adag 
átlépésétől tartania. Éppen ezért a gyógyszerész 
jól teszi, ha a Norma pauperum vénymintáit 
— legalább az új gyógyszerárszabások megjele
nése alkalmával — egy-egy taxapéldány átnyuj- 
tásával megismerteti az orvosokkal. Különösen 
fontos volna az új gyógyszerkönyvre felhívni az 
orvosok figyelmét, minthogy előreláthatólag 
kevés fogja közülök azt megszerezni, m ár pedig 
nemcsak orvosi, hanem gyógyszerészi szem
pontból is fontos, hogy annak előírásait, sza
bályait és a benne elősorolt gyógyszereket az 
orvos is megismerje. Célszerű volna talán vala
mely, az új gyógyszerkönyvet orvosi szemszög
ből ismertető, kivonatos közleményt a gyakorló 
orvosom rendelkezésére bocsátani.

A legnagyobb adag téves túllépésére, a 
gyógyszerek nevének helytelen felírására, az 
összeférhetetlen, egymás hatását csökkentő 
vagy lerontó, irracionális és helytelen gyógy
szerrendelésre fel kell az orvos figyelmét hívni; 
ez azonban mindig tapintatosan és oly módon 
történjék, hogy a beteg ne tudjon róla.

Az orvosnak közvetett úton való támogatá
sa ugyancsak fontos kötelessége a gyógyszerész
nek. Etikai szempontból is szükséges ez. A 
gyógyszerész hajoljon meg az orvos szaktudása 
és ismeretei előtt s ne kísérelje meg annak ki
sebbítését, vagy az orvos tekintélyének csorbí
tását, ellenkezőleg arra törekedjék, hogy az or
vos presztízsét főleg a közönség előtt növelje, 
a bizalmat vele szemben fokozza. Hasson oda,

hogy a betegek ahelyett, hogy önmagukat 
gyógykezelnék, kuruzsolnák, avagy éppen a 
gyógyszerész által ,,gyógyittassák“, elsősorban 
saját és nem utolsó sorban az orvos és a gyógy
szerész érdekében is, az orvos elé kerüljenek.

Világért se adjon tehát a gyógyszerész or
vosi tanácsot a betegnek. Ez egyébként is tilos, 
mint ahogy nem szabad gyógyszert sem aján
lania, legfeljebb csak azt teheti meg, hogy ha 
valaki kifejezetten nevén nevezve kér valami
lyen gyógyszert, azt kiadhatja, (ha nem ke
resztes szerről van szó), de még ilyen esetben 
is helyesebb a beteget orvoshoz küldeni és in
dokoltnak látszó esetben erre, az önkezelés sú
lyos következményeire való utalással, rábeszél
ni.

Jegyezzük meg jól, hogy enyhe tünetek 
nem egyszer komoly bajt rejtegetnek. Számos 
elrettentő, szomorú példát lehetne erre felhozni.

Lehetőleg ne ismételjük meg sokszor a 
nem indifferens ( +  ) szereket tartalmazó or
vosi rendelvényeket újabb orvosi rendelkezés 
nélkül még akkor sem, ha egyébként ezt a 
fennálló rendelkezések nem is tiltják; m ert sok 
olyan gyógyszer van, amelyik felhalmozódik, 
kumulálódik a szervezetben és könnyen mérge
zést okozhat.

Ne bírálja a gyógyszerész a közönség előtt 
az orvost, ne helyezze egyiket a másik elé vagy 
mögé, ne kritizálja az általa felirt rendelvényt, 
mert nem ismerheti az orvos szándékát, törek
véseit. Akárhányszor hatástalan szert, vagy ha
tástalan adagot rendel az orvos pld. a képzelődő 
beteg megnyugtatására. Túlérzékeny egyének
nél kisebb adag is komoly hatást válthat ki, 
amit csak az orvos tud.

Ne küzdjön a gyógyszerész a nélkülözhe
tetlen, általa el nem készíthető, gyári csoma
golású gyógyszerek és gyógyszerkülönlegessé
gek, szérumok stb. ellen.

A betegségi biztosító intézeti tagokat ne 
izgassa ezen intézetek ellen, hanem jóindulattal 
igyekezzék meggyőzni őket arról, hogy az ott 
felirt gyógyszerek éppen olyan jóhatásuak, 
mintha magánorvos írta  volna fel azokat, leg
feljebb a csomagolás kevésbé díszes.

A felirt gyógyszer hatásáról még akkor se 
nyilatkozzék a gyógyszerész, ha tisztában van 
is azzal, mert sok gyógyszernek több irányban 
kifejtett hatása van s azokat többféle betegség 
ellen rendelheti az orvos és így kellemetlen fél
reértések származhatnak a betegségbe be nem 
avatott gyógyszerész magyarázatából.

A gyógyszer használatának módjára nézve, 
ha nem közismert sablonos estről van szó, in
kább kérdezük meg az orvost, mielőtt a beteg 
kérdéseire felelnénk.

A gyógyszerész az említett módon nagy 
mértékben segítségére és hasznára lehet az or
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vosnak és ezzel megalapozhatja a kölcsönös jó 
viszonyt és munkálhatja a megértés szellemét, 
ápolhatja és fejlesztheti azt a harmóniát, 
amelyre különösen a jelenlegi nehéz viszonyok 
között a gyógyszerész és orvos egyaránt a leg
nagyobb mértékben rá van szorulva és amely- 
iyel egyben a közönségnek és a közegészség- 
ügynek az érdekeit is szolgálja s amellett úgy 
az orvosnak, mint saját magának anyagi javát 
is műveli.

Az orvost támogató és segítő tevékeny
ségnek tehát két igen fontos feltétele van a 
gyógyszerész részéről. Az egyik az oírvoshoz 
való alkalmazkadás, az orvos respektálása, elő
zékenység, megértés vele szemben, természete
sen úgy, hogy a gyógyszerész önérzetén csorba 
ne essék. A másik a gyógyszerész erős tudomá

nyos felkészültsége, szakismeretének imponáló, 
fölényes volta, amely előtt az orvosnak akarva- 
nemakarva meg kell hajolni, Ez utóbbi azonban 
csak intenzív állandó tanulással, önképzéssel, 
az újabb tudományokkal való lépéstartással s 
a jövendő generációt illetőleg a modern kikép
zéssel érhető ei és valósítható meg.

Ha mindezek a feltételek megvannak, ha 
a gyógyszerész működésében s az orvossal 
szemben való viselkedésében mindenkor teljes 
tárgyilagosságot és jóakaratot mutat s nagy
fokú szaktudásról és felkészültségről tesz tanú
ságot, akkor az orvostársadalom is respektálni 
fogja a gyógyszerészt és el fogja ismerni, valla
ni fogja azt, hogy: „Pharmacia non ancilla, séd 
soror medicináé."

A gyógyszerkülönlegességek túltengése a gyógyszertárak 
jövedelmezőségének rovására.

— irta: dr. Bokor László gyógyszerész. —

A gyógyszerkülönlegességek ellen harcolni 
az utolsó 10—15 év tapasztalatai szerint, meddő 
küzdelem. Nemcsak azért, mert azok elszaporo
dása világjelenség és nemcsak azért, mert a fej
lett technikájú gyáriparral a ma még mindig 
primitív eszközökkel dolgozó gyógyszertár nem 
tud lépést tartani, hanem azért is, mert intéző 
köreinkben nincs meg a kellő erély, felettes ha
tóságainkban a kellő jóindulat a specialitás
kérdés méltányos megoldására. Jelen fejtegeté
seimnek nem célja ugyan, (hogy a különlegessé
gek túltengésének okaira és az ellenük való vé
dekezés eszközeire rámutassak, egy-két kirívó 
példára mégis fel kell hívnom az illetékesek fi
gyelmét, mert olyan jelenségekről van szó, 
amelyek függetlenül a világjelenségektől, szűk 
határainkon belül, egy kis jóakarattal megold
hatók lennének.

A nagy német gyógyszervegyészeti gyá
rak, ahelyett hogy egymás jól bevezetett ké
szítményeit nyakra-főre utánozták és hasonló 
hangzású néven forgalomba hozták volna, 
megállapodtak abban, hogy márkás cikkeiket 
ugyanazon a néven bármely gyár — már ame
lyik részvett a megállapodásban — forgalomba 
hozhatja. A csomagolások módja és a betűk, 
rajzok alakja is ugyanaz, csak a gyár neve hú
zódik meg valami rejtett helyen, alig észreve
hető szöveggel. A fogyasztó, sőt sokszor maga 
a gyógyszerész sem veszi észre, hogy Sajódin- 
ból, vagy Luminal-ból hol Merck, vagy Bayer- 
félét kap, illetve ad el. Mit látunk azonban a mi 
gyárainknál? Régebben szóvédjegyezett, de ma 
már szóvédjegy nélkül is forgalomban levő egy

séges anyagokat tablettákká préselnek és 
újabb szóvédjeggyel hozzák forgalomba. Hogy 
csak a legkirívóbb példát említsem, a fenilkino- 
linkarbonsav 4—5 különböző néven szerepel 
mint különlegesség; ugyanaz kombinálva ace- 
tilsalicilsavval, szintén ugyanennyi alakban és 
néven van forgalomban. Van azonban minde
gyikből kicsi és nagy csomagolás. Mig tehát a 
gyógyszerész az egész Sajodin-forgalmát le tud
ja bonyolítani, ha abból legfeljebb 2—3 dara
bot ta rt raktáron, addig a fenilkinolinkarbon- 
savból — ha minden nevű és nagyságú egység
ből csak egy-egy darab készletet tart, már 10 
darabot kell raktáron tartania. Ugyanígy va
gyunk a sok injekciós készítménnyel, amelyek
ből különböző százalékú, űrtartalm ú és darab
számú csomagolások léteznek, privát és közala
pi használatra. I tt kellene és itt lehetne is egy 
kis rendet teremteni.

E rövid elkalandozás után visszatérek tu
lajdonképpeni témámra. Mondottam, hogy ap
ró-cseprő részletsikerek leszámításával, a kü
lönlegességek ellen küzdeni nem lehet, azok elő
re törésével, mint adott dologgal, számolni kell, 
be kell rá  rendezkedni. A berendezkedést nem 
úgy értem hogy dobjuk ki az állványedényeket 
és csináltassunk helyettük tolóajtós szekrénye
ket polcokkal és apró fiókokkal. A berendezke
dés itt mást jelent. Azt jelenti, hogy ennek a 
gyógyszertárak forgalmában a specialitások ja
vára észlelhető eltolódásnak sem szabad a 
gyógyszertárák üzemét megakasztania, azt je
lenti, hogy a gyógyszertár specialitásárusító 
üzemmé való átalakulása ellenére is, eleget te


