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B Jzegeds Orvos Egyesület megszüntette a 
háziorvosi rendszert. 

— Az orvosi farifát a közönség vagyoni helyzetével arányosan álla-
pították meg. — A szegények kezelése teljesen díjtalan. — 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Orvos 
Egyesület, mint már jelentettük., csütörtökön 
délután évzáró közgyűlést tartott. A közgyű-
lésen történtekre, amelyről röviden beszá-
moltunk, újból vissza kell térnünk, mert a 
'közgyűlés egyik határozata mélyen belevág 
a közönség érdekeibe. Az Orvos Egyesület 
ugyanis elhatározta, hogy a háziorvosi rétid-
szert, megszünteti, az. orvosi tiszteletdíjakat 
pedig fölemelte. E határozattal szemben a 
közgyűlés viszont kimondotta azt is. hogy 
a szegények orvosi kezelését az orvosok tel-
jesen díjtalanul látják el. Az Orvos Egyesü-
letnek-azzal .a határozatával, amellyel a 'házi-
orvosi intézményt megszüntette, az egyesü-
let tagjainak egy része nem azonosítja ma-
gát és többen kijelentették, hogv — ha az 
Orvos Egyesület határozatát fentartia — 
kilépnek az egyesülőből. 

A kczgvüiésnek erről a határozatáról, 
amelv előreláthatóan nagv hullámokat fog 
fölverni az Orvos Egyesületben, az alábbi 
részletes tudósításban számolunk be: 

Az Orvos Egyesület közgyűlése tárgy-
sorozatának egyik legfőbb ponti a az orvosok 
szociális helyzetének megjavítása volt. A 
választmány azt a javaslatot terjesztette a 
közgyűlés, elé, hogv a háziorvosi és általá-
ban az orvosi tiszteletdíjakat emelte föl. A 
választmány javaslatával szemben dr. Kő-
hegyi Lajos azt indítványozta, hogv a házi-
orvosi intézményt, szüntessék meg. Dr. Ma-
chánszky László csatlakozott Kőhegyi indít-
ványához és javasolta, hogv a közönséget 
vagyoni viszonyaihoz mérten három csoport-
ba osszák és éhez képest háromféle díjtarifát 
állapítsanak meg. 

D'\ Machánszky László indítványára a 
közgyűlés a következő tiszteletdíjakban álla-
podott meg: A gazdagok egy beteglátoga-
tásért fizetnek 30, orvosnál 20. konzíliumért 
50 koronát. A jőbóduak díjtarifája 20. 15 és' 
30, a kevésbé jóméduaké 10, 6 és 20 korona. 
A szegények kezelése Valamennyi orvosnál 
díjtalan. A háziorvosi intézmény a díjtarifák 
megá! I api fásával egyidejűen megszűnik. 

Az Orvos Egyesületek ezzel a határo-
zatával, mint föntebb már jeleztük, többen 
nem értenek egyét. Értesülésünk szerint tiz 
ilyen orvos agitációt kezdett, hogv az egye-
sület sürgősen összehívandó rendkívüli köz-
gyűlésen módosítsa határozatát elvkép. hogy 
a háziorvosi intézmény íenmaradion. A rend-
kívüli közgyűlést rövidesen össze is hívják. 

Ebben az ügyben a következő érdekes 
cikket kaptuk: 

Sehol a -világon nem. ismerik azt a házi-
orvosi rendszert, mely Ausztria-Magyaror-
szágban dívik. Ha utazásaim közben külföldi 
orvosoknak vagy magánfeleknek elmondot-
tam, hogv •nálunk egy megállapított (a leg-
többször nevetségesen csekély) fix összegért 
az orvos tudását, munkaképességét egy év-
re egy családnak rendelkezésre bocsátja, kik 
ezért annyiszor, amennyiszer csak tetszik, 
munkáját igénybe veszik, sőt azt is .kívánják, 
hogy az orvos néha ellátogasson, hogy a 
család vagy egyes családtag becses egész-
sége után tudakozódjék, — mindig hitetle-
nül néztek rám s ajkukat gúnyos mosolyra 
vonva csak annyit jegyeztek -meg: ..ez q leg-
sötétebb Balkán." Ez azonban tévedés, mert 
a Balkánon sem dívott e szokás. 

Egyedül Kínában van hasonló intéz-
mény. Ott a „háziorvos" naponkint végig-
járja összes „házait" s megnézi, hogv q meg-
határozott -helyen ki van-e készítve a meg-

állapított pénzdarab, ha igen. ugv azt zseb-
revágva távozik, ha pénzdarab nincs kiké-
szítve, akkor be kell mennie, mert a család, 
ban beteg van. Tehát "a kínai orvos csak 
akkor kap fizetést, ha nincs -beteg! 

Nevetségesnek tűnik fel, pedig ugyanaz 
a rendszer, mint nálunk. Ott is minél több a 
megbetegedés, annál több a jövedelme az 
orvosnak, nálunk is minél több betegség for-
dul elő a családban, annál kisebb hányad 
esik a megállapított éves o-rvosi diiból egy 
látogatásra, sőt elképzelhető az orvosi láto-
gatások oiyan nagy száma, hogv a kiadáso-
kat — kocsid-iá stb. felszámítva — az orvos 
ingyen dolgozik. 

A jelenlegi rendszer mellett-a díjazás 
fordított arányban van a teljesített munká-
val. Ez teljesen észszerűden s a szociális 
felfogással homlokegyenest ellenkezik. 

Csnpán az a rendszer lehet igazságos, 
melynél a díjazás -a munkával arányos, mi-
nél több anunka, annál nagvöbb jövedelem. 
Ez csak a látcgatáson-kint való düazással ér-
hető ei. Ezen rendszer dívik az egész müveit 
nyugaton. Ott is van háziorvos, mert kétség-
telen iii előnyös, ha olyan orvos jár a család-
hoz. ki a család minden tag-iát éveik óta is-
meri. ismeri természetüket, szokásaikat, el-
lentálló képességüket, de ez -a háziorvosi vi-
szony csak annyit jelent, hogv megbetege- I 

Lord Róbert Cecil a háború 
London, -december 21. A Reuter-ügy-

nökség jelenti: Az alsóházban Balfour be-
széde után Trevettyan felszólalására adott 
válaszában Lord Róbert Cecil kifejtette, 

hegv a szónoknak nem volt igaza, amikor 
azt állította, hogy a német kormánv hajlan-
dó volt megjelölni békecélfait. 

— Az -ellenség ravasz módon 'terjesztette 
az erről szóló híreket, de ha pontos képet 
igyekeztünk kapni béketörekvéseiről. — mon 
dotta Rcberti Cecil ez sohasem sikerült. 
Ásqaith több ízben szólította fel őket hadi-
céljaik -megismertetésére, főképen ped-i-g nyi-
latkozattételre a főkérdés-bn: Belgium kiürí-
tésének és kártalanításának ügyében, " de 
egyetlen szóval sem válaszoltak. Rámutatott 
ezután arra, hogy amikor a német kormány 
semleges közvetítés utján némi készséget 
mutatott arra, hogy nyilatkozzék, az angol 
kormány nyomban azt felelte, hogy szíve-
sen meghallgatja, 'amit a német kormány 
mondana és közölné azt szövetségeseivel is, 
Azóta 'eben az ügyben- a németek részéről 
nem történt semmi. 

Rátért -ezután a szónok azokra a vádak ' 
ra, amelyekkel Carsont illetik a Rajna bal-
partjáról tett nyilatkozata miatt és igv foly-
tatta: 

— Le kell már számolni egyszer ezek-
kel a híresztelésekkel. Carsonnák nem volt 
-szándékában olyan javaslatot tenni a Rajna 
baípartjára vonatkozóan, mely elébe vág a. 
kormány általános politikájának. Ami El-
zász-Lotharingiát illeti, semmi ok sincs arra 

.az állításra, hogy a kormány -valamelyik 
tagja olyan politikát követ, -melyet az egész 
kabinet soha nem tehet magáévá. Ami az 
úgynevezett gazdasági háborút illeti, kijelent-
hetem, hogy nem vagyok hive a békekötés 

dósak esetén rendszeresen ugyanazon orvos-
hoz fordulnak, ki a tett látogatások számat 
feljegyzi s az év végén — a végzett munka 
arányában — számláját bemutatja. Ez nem 
lu-trizás, mint nálunk, hogy ki iár ióbban és 
ki csapódik be, nincs elégedetlenség, mert 
az egyik cs-ak „annyit kap. amennyit ki-érde-
melt. a másik pedig annvit fizet, amennyi-
nek az ellenszolgáltatását megkapta. 

Az Országos Orvosszövetség szegedi 
s ezen álláspontra helyezkedett, midőn 

minden tagjára nézste — kötelezően — ki-
mondotta, hogv rátér az esetenkim, illetve 
a látogatásonkint való díjazás rendszerére. 
Ezen dijak összege az év végével, számla 
ellenében fizetendő. 

A díjazás mértékét az orvost igénybe 
vevő fél vagyoni állapota szerint határozta 
meg. Vagyon vagy jövedelem szerint 3 osz-
tályt különböztet meg. 

Egy látogatás a beteg lakásán 10—30 
koronában, az orvos lakásán 6—20 koroná-
ban van megállapítva. Konzílium diia 20—50 
korona. Éjjel ezen árak kétszerese számít-
tatik 

Első pillanatra ezen dijak .magasaknak 
látszanak, de ha figyelembe vesszük a Pénz 
vásárló képességét, be kell látnunk — s a 
méltányosan gondolkodó emberek be is fog-
ják látni, —• hogv az orvosok megélhetését 
csakis ezen árak biztositiák. Rongyokért,' 
luxuscikkekért óriási összegeket fizetnek az 
emberek, hozzá kell őket szoktatni, hogv az 
egészségükért folytatott munkásságot is é r -
téke szerint honorálják. 

Doktor. 

és béke nagy kérdéseiről, 
utáni háborúnak, de a háború végeztével a 
nyersanyagokra nekünk magunknak lesz 
szükségünk, ugy hogy nem lehet kívánni, 
hogy mi Németországot is ellássuk. Ez még 
tiam jelent megtoriási politikát. A területi 
kérdések rendezésénél nem szabad -olyan 
oktalanságot elkövetnünk, mint annakidején 
a bécsi kongresszus. Ei kell kerülnünk, hogy 
a nemzetiségekkel szemben -igazságtalansá-
got kövessünk eL 

Angliának szöveségeseih-ez való viszo-
nyáról és a népek szövetségéről ezeket mon-
dotta Lord Róbert Cecil: 

— Szövetségeseinkhez való viszonyunk 
a háború után is megmarad, A legjótéko-
nyabb hatásokat várom a Nagybritánnia és 
az Egyesült Államok szövetségének további 
fennmaradásától, mer t ez az előfeltétele a 
népek szövetségének, amely lassankint- a 
világ minden nemzetét magába fogja zárni. 
Azonban nekem is az a ézetem, hogy a né-
pek szövetségét Németország győzelme ese-
tén lehetetlen volna megcsinálni. 

Kína 200 .000 katonát küld 
Franciaországba. 

Stuttgart, 'december 21. A igióouai Seoolo 
azt -a hirt közli Kio de Jíaneiroból, hogy Kinia 
200.000 főnyi segiélycsapatüal fog a f rancia 
front kait®5H!ftn részt venni. i 

Krilenko levert az ellenforradalmat 
Bsrlin, december 21. Kopenhápából táv-

iratozzék: .Pétervífrról érkezett jelentések sze-
r int Krilenko í'ö-pa-ramcfjipok az elleuiforradal-
má'rck ellen előnycomilá&airól az -alábbi táv-
irftjtöt intézte Leninhez: 

— Együk helyőrség a máaiík után pártol 
á t hozzánk, Fcltartó2hatatlamul nyomulok 
«10r*. i 


