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Alig telt el néhány nap az új évből, 
amelytől szokás szerint mindenki 
jobbat vár, mint az előbbitől, máris 
több felháborító esemény tartja láz-
ban a társadalmat. Valahol az ország 
déli részén egy orvosnő elzavarta a 
beteget mondván: nincs kedvem be-
utalni magát, és akkor mi van? De ne 
gondoljuk, hogy a rossz dolgok min-
dig máshol történnek: az utóbbi évek 
egyik legmegrázóbb egészségügyet 
és pácienseket érintő botránya ép-
pen a civilizáltnak vélt Kolozsváron 
tört ki. Az ügyben szereplő orvos túl 
azon, hogy átverte az államot, és esz-
méletlen vagyont harácsolt össze a 
szerencsétlen rászorulók hátán, állí-
tólag majdnem megölte az egyik be-

teget, hogy ellenségének vélt orvos-
kollégáját kellemetlen helyzetbe hoz-
za. Most már gyilkossági kísérlettel 
is vádolják. Ennek ellenére a bíróság 
még mindig nem tartja megalapo-
zottnak a letartóztatását. De ez már 
egy másik téma…

Ne essünk tévedésbe, és ne ál-
talánosítsunk, hiszen nem minden 
egészségügyi dolgozó nézi csak a sa-
ját érdekeit. Nem minden orvos vagy 
beteggondozó fizethető le, vagy vár-
ja el a figyelmességet. Vannak, akik 
még komolyan veszik a hippokraté-
szi esküt, amiben az orvostudomány 
atyja valami olyasmit hagyott utóda-
ira, hogy „tehetségemhez és tudá-
somhoz mérten fogom megszabni a 

betegek életmódját az ő javukra, és 
mindent elhárítok, ami ártana nekik”. 
Az ókorból visszhangzó etikai lec-
kéből ennyi elég is kellene, hogy le-
gyen azoknak a mai orvosoknak, akik 
a betegek érdekei elé helyezik a sa-
játjukat.

Ám a probléma sokkal összetet-
tebb, és nem pusztán az orvostársa-
dalmat érinti. Sok esetben az embe-
rek toleranciája és tudatlansága ve-
zet oda, hogy egyesek kiskirályoknak 
higgyék magukat. Egy velejéig rom-
lott társadalomban az emberi méltó-
ság általában az utolsó helyen szere-
pel. Erre pedig a legjobb bizonyíték 
a betegek meghurcolása a még be-
tegebb egészségügyi rendszer által. 

Vannak aztán olyan bajban levő elke-
seredettek, akik úgy járulnak az or-
vos elé, mintha magát a Teremtőt lá-
togatnák meg. Nem csoda, hogy ha-
talmuk tudatában egyes orvosok úgy 
bánnak a szegény beteggel, mint egy 
utolsó nyomorulttal. Sokszor elfelejt-
jük, hogy az orvosi szakma is ugyan-
olyan, mint a többi. Az orvos, az ápo-
ló is fizetést kap munkájáért, akár-
csak az esztergályos, az atomfizikus, 
a fodrász vagy éppenséggel az újság-
író. Talán még az sem baj, ha hálát ér-
zünk és azt jószántunkból ki is fejez-
zük a minket gyógyítónak. De amikor 
kikövetelik azt és életekkel játszanak, 
az már mélységesen elítélendő bűn-
cselekmény.
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Napjainkban már nemcsak a reklámok 

igyekeznek vásárlásra sarkallni, de az áru-

házakban a lassú zene és a polcok közti 

szűk sorok is azt a célt szolgálják, hogy mi-

nél több időt töltsünk ott, és olyan termé-

ket is tegyünk kosarunkba, amelyre valójá-

ban nincs szükségünk. Seer László marke-

tingszakértővel beszéltünk a kereskedelmi 

trükkökről és a legegyszerűbb vásárlói vé-

dekezi lehetőségekről. 
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Ha nem akarunk sokat vásárolni, a nagy bevásárlóközpontokban kis kosárral induljunk el felfedező útra a sorok között

A márkák az orrunknál fogva vezetnek, de határozottsággal megóvhatjuk pénztárcánkat
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