
Á röntgenernyő kép-ssolgálat működése

A modern orvosi - szemlélet a betegsé-
gek megelőzését még gyógyításuknál is
fontosabbnak tartja. Különösképpen lé-
nyeges ennek a szemléletnek megvalósí-
tása egy annyira elterjedt népbetegség-
nél, mint a gümőkór, melyet fertőző vol-
tán kívül az is jellemez, hogy -az egyént
életének legaktívabb szakában támadja
meg, a többi fertőző betegségeknél jóval
hosszabb időtartamú, nem mindig gyó-
gyítható, valamint a beteg gyógyulása
után is — mint csökkent munkaképes-
ségű egyén — bizonyos kíméletre szorul.

A tuberkulózis mortalitásának görbéje
ma gyorsabb ritmusban süllyed, mint a
történelem folyamán bármikor, de a
halálozás csökkenésével nem halad pár-
huzamosan a morbiditásé. Ez utóbbi át-
meneti emelkedést mutat elsősorban ép-
pen azért, mert a gümőkórt gyógyító el-
járások fejlődése következtében életben
maradnak azok, akik ezen gyógyító el-
járások bevezetése elő.tt a betegség ter-
mészetéből kifolyólag törvényszerűleg
meg kellett, hogy haljanak.

A betegek számának emelkedése foko-
zott munkát ró a gondozó intézetekre. A
tbc.-s beteg felkutatása fontos a közös-
ség szempontjából, melynek érdeke,
hogy a fertőző beteget környezetétől izo-
lálják, de érdekében áll magának a be-
tegnek is, mert ez adja meg a kcrai
diagnózis és gyógykezelés lehetőségét.

Az első tbc. gondozó intézetet Róbert
PMlipp alapította Edinburgban, és ő
körvonalazta annak munkakörét is, mely
többé-kevésbé a jelenlegi követelmé-
nyeknek is megfelel. (A beutalt, vagy
önként jelentkező vizsgálata, a megbe-
tegedettek környezetvizsgálata, a beteg
egyének időszakos ellenőrzése és kezelé-
se, a közösség szempontjából veszélyes-
nek minősített foglalkozásúak — peda-
gógusok, élelmiszerrel foglalkozók, cse-
csemőgondozók, fodrászok, betegápolók
stb. — ellenőrző vizsgálata, egészségte-
len, poros levegőjű üzemekben dolgozók
vizsgálata, iskolás gyermekek, katonaság,
valamint olyan üzemek, illetve települé-
sek, falvak szűrővizsgálata, melyefeben

az átlagosnál magasabb százalékú fertő-
ző megbetegedés történt.)

Vittorio Maragliano volt az, aki 1912-
ben elsőnek ajánlotta az egészséges em-
berek szisztematikus radiográfiás vizsgá-
latát abból a célból, hogy felismerjük az
esetleg rejtett tbc.-s laesiókat. Javaslatát
megismételte 1927-lben, és ez a javaslax
nagy visszhangra talált Európa és Ame-
rika államaiban.

Redeiker szerint a betegség korai felis-
merése céljából a népesség tömegvizsgá-
lata elengedhetetlen.

A szűrővizsgálatok hatása annál telje-
sebb, minél nagyobb százalékban jelent-
keznek azokon a szűrésre kötelezettek.
Részint ezért, részint pedig, hogy a dol-
gozót hosszú időre ne emeljük ki mun-
kájából, — amikor erre mód van — moz-
gó rtg. készülékkel felkeressük üzemé-
iben, vagy lakóhelyén, és ott végezzük el
a vizsgálatot. Az ilyen mozgó tömegszűrő
rtg. vizsgálatnak két módja isemeretes:
1.) vándor rtg. szolgálat, 2.) ernyőfényké-
pezés. Az előbbi lényege az, hogy az át-
világító készüléket autóra szerelik, és ez-
zel keresik fel az üzemeket, illetve tele-
püléseket. Előnye, hogy amikor szüksé-
ges, az orvos a rtg. átvilágításon kívül
rögtön elvégezheti a többi szükséges vizs-
gálatot is, tehát a betegségre gyanús
egyént nem kell újból vizsgálatra vissza-
rendelni. Másik előnye a felvétellel szem-
ben, hogy cselkély áram- és anyagfo-
gyasztása miatt gazdaságos eljárás. A
felsoroltakkal azonban minden előnyét
kimerítettük.

A másik tömegszűrő vizsgáló eljárás
az ernyőfényképezés, melyet a brazíliai
Manueil de Abreu ajánlott, és valósított
meg 1936-ban. Ennek az eljárásnak lé-
nyege, (hegy a írtig, ernyőn keletkezett ké-
pet kicsinyített formában lefényképezik.
Az ennyőfényképezés előnyei az átvilágí-
tással szem/ben:
1.) A munka idejének megrövidítése.
2.) Az átvilágítási fáradtság kiküszöbölé-

se. Egyesek szerint az átvilágítási fá-
radtság 60 beteg vizsgálata után igen
gyorsan bekövetkezik.
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3.) A sugárártalom kiküszöbölése.
4.) Nem kell sötétben dolgozni, ami kü-

lönösen kisebb gyermekek vizsgála-
tánál jelent előnyt.

5.) Nincg szükség szakember — orvos —
jelenlétére.

6.) A rtg. lelet dokumentálható.
Konklúzióként 'eszögezhetjük, hogy

nagy tömegek, sok munkást foglalkoz-
tató üzemek vizsgálatára, valamint te-
rületszűrésre az ernyőfényfcépezés alkal-
masabb, viszont csekélyebb létszámú
üzem, vagy kisebb falu szűrésére a ván-
dor rtg. is megfelelő, különösen akkor,
ha a település megközelítése nehéz. A
legjobb megoldás az, ha mind a két mód-
szert igénybe vehetjük, amint ezt a kö-
zelmúltban lezajlott tiszagyendai szűré-
sünkön is tettük, amikor is a filmek ki-
értékelése még a felvétel napján meg-
történt, és a betegségre gyanúsakat, va-
lamint azokat, akiknek filmje nem volt
értékelhető, a következő napon a ván-
dor rtg.-nél átvilágították, és a szüksé-
ges laboratóriumi vizsgálatokat elvégez-
ték.

Az ernyőképszolgálat magyar úttörői
közül megemlíteném Duboczky és Erdős
nevét, akik 1942-ben számoltak be a gö-
döllői járás Valkó községében szerzett
tapasztalataikról, SzukkaM, aki 300 000>
ernyőképszűrés, valamint egyéb igen ér-
tékes szervezési munkája jutalmazásául
Kossuth-díjat kapott, Jancsint, aki az er-
nyőfényképezés fejlődéséről, szervezésé-
ről, valamint a bajai iskolák szűrővizs-
gálatairól írt értékes monográfiát. Benét,
aki a mi rtg. autónk 1948-as. a Somogy
megyei barcsi járásban végzett szűrő-
munkájáról írt cikket a „Népegészség-
ügy-ben, Petrányit, aki az értékelési sé-
mát kidolgozta, Witkowszkyt, Púdert,
továbbá Juhászt, aki Jászberény város-
ban . és a jászsági felső járásban végzett
42 OQ0 ernyőképszűrésről számolt be és
mindenekelőtt Nemest, aki 1,000.000 er-
nyőképszűrés alapján szerzett megfigye-
léseiről adott értékes beszámolót, és nem
utolsósorban ennek jutalmazására kapta
az „Egészségügy kiváló dolgozója" kitün-
tető címet.

A szovjet irodalomból Jalcev és mun-
katársai által írt „Fluorográfia elmélete
és gyakorlata" című könyvet említem
meg.

Az ernyokép-szolgálatnak rendkívül
nagy a szociális értéke, mert rövid idő
alatt nagy tömegek átszűrésével lehető-
vé teszi 3.7, egészségesek és a tbc.-sek
elkülönítését, a munkaártalmak preven-
cióját (silicosis). Felbecsülhetetlen a je-

lentősége, mint módszernek, az egész-
ségügyi statisztika szempontjaiból is.

Az ernyőkép-szolgálat nemcsak a tü-
dőgümő'kór, hanem más, netm specifikus
tüdőmegbetegedések, cardiovasculáris be-
tegségek, sőt az emésztő traktus szűrő-
vizsgálatának is értékes eszköze.

Ami a tüdőtuberkulózis szűrővizsgála-
tában való alkalmazást illeti, több szer-
ző hangoztatja, hogy a vizsgálaton való
megjelenést kötelezővé kellene tenni,
•mert éppen a meg nem jelentek között
akadhatnak niaigyszámlban fertőző tüdő-
betegek.

Az ernyőkép-szolgálattel kiszűrt bete-
gek prognózisa 3—4-szer kedvezőbb azo-
kénál, akik már tünetekről panaszkod-
nak.

Baiiéty szerint általában négy tuber-
kulotikus 'beteg esik ezer ernyőképszű-
résre; ez a szám azoniban egyenes arány-
ban van a helyi gümőkór elleni szervezés
fejlődésével. Míg egy jól megszervezett
párizsi centrumban pl. 0.2 ezrelék a tbc.
imappercepták száma, addig azokban a
kollektívákban, ahol az orvosi ellenőrzés
kevésbé fejlett, 15 inappercepta is esihe-
ti'k ezer megvizsgáltna Nemeis Budapes-
ten 0.2%, Móron 0.6%, Sóskúton 0.8%,
Zsámbékon 1.2% tbc. inapperceptát ta-
lált.

L'E toré kiemeli, hogy ahol az ernyő-
kép-szolgálatot rendszeresen periodiku-
san alkalmazzák, csaknem meredeken
zuhan le ez a szám, majd később állan-
dósul a kezdeti egynegyedén.

Bariéty szerint a vizsgálatok gyümöl-
csözővé tétele céljából elsősorban olyan
foglalkozási ágakban és életkorban bfell
végezni a rtg. szűrést, melyeknél a gü-
mőkór különösen kiugró: ipar-bánya-
munkások, diákok, orvosok, kórházi
ápolószemélyzet, háztartási alkalmazot-
tak, élelmiszeriparban dolgozók; férfiak-
nál 15—25 év között, nőknél 25—30 év
között, mindkét nemnél 45—50év között;
tbc.-s szülők újszülötteinél, 15 év alatti
tuiberculin-positivoknál, valamint azon
egyéneknél, akik olyan kollektívákban
élnek, melyekben a gümőkór különösen
kiugró. .

E helyen hangsúlyozzuk, hogy a szol-
noki ernyőkép-szolgálat szűrése főleg te-
rületszűrés volt, 5—70 év között a falvak
és városok összes lakosát megszűrtük,
és ezen a téren hazai viszonylatban a
legnagyobb statisztikával rendelkezünk.

Az ernyákép-szalgúlat értékét növeli,
ha tuberculin-próbSk végzéseméi kapcsol-
ják össze. Mi is így jártunk el a Petőfi-
bányán és Tiszagyendán végzett szűré-
sünk alkalmával, de persze ilyenkor or-
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vosokból és asszisztensekből álíó brigád-
ra van szükség.

Az ernyőkép-szolgálat a nem tbc.-s tü-
dőbetegségek, különösen a daganatok és
a silicosis, valamint a szív- és keringési
rendszer (cardiovaseuláris) betegségeinek
szűrővizsgálatára is alkalmas. A skandi-
náv országokban és az Egyesült Álla-
mokban ismeretes az ún. klinikai alkal-
mazása is, mely abban áll, hogy doku-
mentáció céljából minden fekvőbetegről
készítenek ernyőfényképet.

Azonban bármilyen értékes is legyen
az eljárás más betegs'geík szűrővizsgála-
tára, elsősorban mégis a tbc. szűrővizs-
gálatára való, márcsiaik a betegség fer-
tőző jellege miatt is.

A szolnoki rtg. ernyakép-szolgálat 194S.
augusztusa óta működik. A személyzet
az autóvezetővel együtt 4 fő. Minden di-
cséretet megérdemelnek, mert munkáju-
kat otthonuktól távol végzik, lakóhelyü-
ket naponként, hetenként változtatják,
munkájuk közben állandó sugárártal-
maknak vannak kitéve, télen a nem elég-
gé meleg, nyáron a túlságosan meleg
autóban dolgoznak.

A tulajdonképeni munkát szervezés
előzi meg. Éves terv alapján dolgozunk,
melyet negyedévre, hónapokra, napokra,
városokra, falvakra üzemekre bontunk
le. A szervezés munkájában segítségünk-
re vannak az illetékes gondozóvezető or-
vosok, akik propaganda-előadásokat tar-
tanak, a városi és járási egészségügyi osz-
tályvezetők, üzemi szűrésen az üzemor-
vos és az üzemi bizottság, ezen kívül a
Vörös Kereszt és az MNDSZ, amelyek
társadalmi munkásokat adnak.

A rtg. autóníak kettős a fala. A külső
fal kihúzásával az autó mintegy kétsze-
resére nyújtható. Az autóban van a rtg.
ernyőképet fotognafáló berendezés és a
sötétkamra is. A rtg. ernyőkép-készülék
egy 50x50 cm superastral átvilágítási er-
nyőből áll; az ezen megjelenő rtg. ár-
nyékkép piramis fénysugárterelő segítsé-
gével Leica fényképezőgép lencséjére ve-
títődík, mely azt 24x24 mm-es mozifilmre
veszi fel.

A filmeket a tüdőbeteggyógyintézet
főorvosai értékelik. Elvetettük a Petrá-
nyi-féle sémát, csak a „betegségre gya-
nús" és „nem értékelhető" jelzést hasz-
náljuk, minőségi diagnózist nem adunk.
Ez a gondozó intézeti második, ún. fi-
nomszűrés feladata. A szívelváltozást
szintén jelezzük. Az ,.értékelhető'' nega-
tív eseteket jelzés nélkül hagyjuk. A be-

tegségre gyanús esetekről vizsgálati lapot
küldünk, a nem értékelhető eseteket pe-
dig összesítő lapon küldjük el az illetékes
gondozó intézetnek, hogy pontos kivizs'-
gálásukat elvégezze. A hozzánk vissza-
küldött vizsgálati lapon a gondozó inté-
zet orvosa rajziban feltünteti a rtg. elvál-
tozás képét, valamint azt, hogy a vizs-
gált egyén gümőkórban szenved-e.

A gondozó intézet a kitöltött vizsgá-
lati lapokon kívül összefoglaló statiszti-
kai jelentést is küld, melyen feltünteti a
behívottak megjelenési arányát, továbbá
az aktív, inaktív, negatív, egyéb betegek,
valamint az afctívok közül az inappercep-
ták számát.

A szolnoki rtg. szűrőállomás 1948.
augusztus 15-től 1955. július 31-ig 705.800
felvételt készített. Ebből 339.400-at Szói-
nak megyében. A rtg. szűrés munkájának
értékelésénél az a leglényegesebb szem-
pont, hogy az ugyanazon területem vég-
zett ismételt szűrések következtében mi-
lyen arányban csökkent a fel nem fede-
zett tibc.-sek száma.

Alábbi ábránk mutatja a fel nem fe-
dezett tbc.-sek o'uas arányát az 1948—
1950., illetve 1953. évben.

l o o , l o o , a

1953

Tbc. inappercepták %-os aránya
a kiszűrt aktív tbc.-sekhez

Szolnak megyében •

Az ismétélt szűrésekkel nemcsak a
fibc. inappercepták, hanem egyáltalán
mindenféle aktív gümőkóros száma is
csökken, ami természetes is, mert a meg-
előző szűrések alkalmával izolált és ke-
zelésbe vett gümőkórosok megszűnnek,
mint fertőző forrás.

Alábbi ábránk mutatja az 1949-es, il-
letve 1953-as jászberényi tömegszűrés al-
kalmával kiszűrt aktív gümőkórosok szá-
mát.
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Kiszűrt aktív tbc-sek száma
Jászberény városban

Mind a mi eredményeink, mind irodal-
mi adatok alapján megállapíthatjuk,
hogy:
1.) A mozgó szűrőállomások nagyobb

effektussal dolgoznak, mint a stabi-
lok, és területi szűrésre, valamint na-
gyobb üzemek szűrésére az ernyő-
ikép-szolgálat alkalmasabb a vándor
röntgennél.

2.) A sikeres munka elengedhetetlen elő-
feltétele a jó szervezés és propa-
ganda.

3.) Növelni kell a mozgó szűrőállomások
számát. A fejlődés olyan irányú le-

gyen, hogy a gépi szűrések szaporod-
janak a gondozói szűrések rovására.

4.) Helyes a szűréseket tuberculm-pró-
bák végzésével összekapcsolni. Ahol
erre szükség van, végezzük el a vac-
cinációt is.

5.) Az ernyőkép-szolgálat sokértékű vizs-
gáló eljárás, nem tbc.-s tüdőbetegsé-
gek és cardiovasculáris betegségek
szűrésére is alkalmas, de elsősorban
a tüdőgümőkór szűrővizsgálatára
szolgál.

6.) A szűrési terv készítésénél a terület
morbiditási téöképe, valamint a hely-
ségek és üzemek veszélyeztetettsége
az irányadó.

A szolnoki mozgó rtg. erny&kép-szolgá-
fe végezte eddig a legnagyobb hazai
területi szűrést, melynek jelentőségét
növeli, hogy az túlnyomóan mezőgazda-
sági vidéken történt. Szolnok megye,
mely az első termelőszövetkezeti "városo-
kat adta, és amelynek parasztlakossága
az ország gabonaellátásának jelfentős há-
nyiadát nyújtja, a népgazdaság számára
felbecsülhetetlenül fontos feladatát csak
úgy tudja a jövőben is megvalósítani, ha
a parasztsága egészséges és munkabíró.
Ezen cél elérésének egyik fontos eszköze
a tuberkulózis elleni küzdelem.

Dr. Perényi György
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