
A bőr- és nemibeteggondosás eredményei
és problémái Szolnok megyében

Hazánkban a felszabadulás óta eltelt évtizedben az antivenereás küzdelem
fő feladata a nemibetegségek friss, tünetes formáinak nagyarányú csökkentése
volt. Ezen a téren igen jelentős eredményeket értünk el. Ismeretes, hogy már 1953-
ban — 1947-hez viszonyítva — a szifilisz friss, tünetes eseteinek száma 97%-kal
csökkent, a gonorrhoeás megbetegedések számának csökkenése ugyanezen időszak-
ban 66%-ot tett ki. A javulás azóta is folytatódott. Megyénkben, amely az elmúlt
időben erősen fertőzött terület volt, 1955-ben — 1953-hoz viszonyítva — 60%-kal
kevesebb friss szifiliszes beteget kezeltünk, a gonorrhoeás megbetegedések száma
pedig 54,7%-kal csökkent az elmúlt két évben.

A friss szifilisz ma már ritka betegség Szolnok megyében, a gonorrhoea terén
pedig éppen az utóbbi hónapokban következett be nagyarányú javulás. Ennek mér-
tékére jellemző, hogy 1956. január havában Szolnok megye hét bőr- és nemibeteg-
gondozó intézetében összesen két beteget vettek gonorrhoea diagnózissal kezelésbe,

Mi az oka annak, hogy a gonorrhoea (kankó, tripper) felszámolása terén
viszonylag lemaradtunk? A szifiliszes beteg fertőzőképessége a fertőzéstől számí-
tott öt év múlva kezelés nélkül is megszűnik. Ezzel szemben az idült gonorrhoeá-
ban szenvedő beteg, ha nem részesül megfelelő kezelésben, változatlanul fertőz. Az
utóbbi hónapokban bekövetkezett nagyarányú javulást semmiesetre sem tekinthet-
jük véglegesnek. A tavaszi és nyári hónapokban újra nagyobbszámú megbetege-
désre számíthatunk. A kapitalista társadalom egyik legrútabb megnyilvánulásának,
a legális prostitúció, a kéjnőbejegyzés szégyenteljes intézményének felszámolása
kiküszöbölte a nemibetegségek hivatásos terjesztőinek egy részét. A prostitúció
nyílt árusítású üzlet-jellege megszűnt. A bejegyzett prostituáltak időnkénti vizsgá-
lata természetesen a két vizsgálat közti fertőződéseket nem tudta megakadá-
lyozni. Az a méretű promiscuitás (nemi keveredés), amire a bejegyzés alkalmat
adott, a prostitúció egyéb formáinál nem lehetséges. A bejegyzett prostituált meg-
betegedésének rendszerint tömeges fertőződés volt a következménye. A titkos pros-
titúció azonban ma is virágzik, és & prostitúció elleni küzdelemnek még vannak
hiányosságai. Hálózatunk Szolnok megyében a BM. Főosztály részéről mindig a leg-
nagyobb megértést és segítőkészséget tapasztalta, általánosságban azonban meg
kell állapítanunk, hogy az erkölcsrendészeti munka vidéki színvonala a szocializ-
mus fejlődésének ütemével nem mindig tud lépést tartani.

Idült betegeken a gonorrhoea kórokozójának kimutatása sokszor igen nagy
nehézségekbe ütközik. A mikroszkópos kenetvizsgálat az idült esetek jórészében
cserben hagy. A gonorrhoea diagnosztikájában a mikroszkóp mellett szükségessé
vált egy másik módszer: o tenyésztés is. (A gonorrhoea kórokozója, a gonococcus
a gyanús váladék megfelelő táptalajra való felkenése után kitenyészik, telepe-
ket képez.) A tenyésztési vizsgálat elvégeztetésének lehetősége ma már Szolnokon
is biztosítva van. Fernbach József dr. adjunktus, a megyei kórház laboratóriumá-
nak támogatásával, először a kórházi osztályon tette lehetővé a tenyésztési vizsgá-
latok elvégeztetését, ez év január havában pedig már a. megyei bőr- és nemibeteg-
gondozó intézetben is sikerült a tenyésztési vizsgálat feltételeit biztosítanunk.

A gonorrhoeában szenvedő beteg vérében fajlagos antitestek jelennek meg,
ezek serológiai vizsgáló eljárásokkal kimutathatók. Ezek közül a gonorrhoea com-
plementkötési reakció bizonyos esetekben hasznos segédeszköz lehet. Az Országos
Bőr- és Nemikórtani Intézet segítségével ezt a vizsgálatot a megyei kórház labora-
tóriumában ugyancsak el tudjuk végeztetni.

A gonorrhoea leküzdésének egyik leghatásosabb fegyvere a helyes therápia.
Ma már a penicillinen kívül az erre nem gyógyuló esetekben egyéb antibioticumok:
Streptomycin és Chlorocid is rendelkezésre áll a betegek gyógykezeléséhez.

Kiemelkedő jelentősége van a veszélyeztetett hozzátartozók vizsgálatának.
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intézetünk 1955. évi beteganyagában a kezelésbe vett házasságban élő gonorrhoeás
betegek 61%-a fertőzte házastársát.

Fontos feladat a gonorrhoeára gyanús állapotokban szenvedő betegek gondo-
zásbavétele. A nem igonorrhoeás húgycsőhurutok nagy száma miatt továbbá a
nőgyógyászokkal a gyanús folyások és chronicus gyulladásos folyamatok kivizs-
gálása céljából kiépített együttműködésünk következtében, ennek a feladatnak ellá-
tása egyre nagyobb szerepet tölt be intézetünk munkájában.

Felsorolt törekvéseink eredményeként könyvelhetjük el, hogy 1953-hoz viszo-
nyítva Szolnok város területén is 58,5%-kal csökkent a gonorrhoeás megbetegedé-
sek száma.

A gondozóintézetek legnehezebb, legszebb és legdöntőbb jelentőségű fel-
adata a fertőzőforráskutatás. A fertőzőforráskutatás eredményeiből sok mindenre
lehet következtetni. Rávilágít arra, hogy az intézetnek sikerült-e a betegek bizalmát
megnyernie, sikerült-e a betegekkel szivélyes, bizalmas kapcsolatot teremtenie? Rá-

. világít arra, hogy milyen az intézet felvilágosító munkája, dolgozóinak politikai
fejlettsége. A fertőzőforráskutatás eredményei ugyan fokozatos fejlődést mutatnak,
de az 1955-ben elért megyei átlaggal még korántsem lehetünk megelégedve. Az év
folyamán a gonorrhoeás fertőzőforrások felkutatása ugyanis 48%-ban sikerült, ami
azt jelenti, hogy 100 beteget véve alapul, 52 beteg fertőzőforrása változatlanul
tovább terjeszti a gonorrhoeát. Vigasztalásul aligha szolgálhat az, hogy a fertőzé-
sek jelentős része a fővárosban és más ipari területeken történik, és így a fertőző-
források is többnyire megyénk határain kívül vannak.

Amint az elmondottakból kitűnik, a nemibetegségek friss fertőző formáiban
szenvedő betegek száma rendkívül alacsony. Hogyan lehetséges mégis az. hogy a
bőr- és nemibeteggondozó intézeteink váróhelyiségei a rendelési órák alatt zsúfolva
vannak? Választ kapunk erre a kérdésre, ha megvizsgáljuk forgalmi kimutatásain-
kat. 1955-ben az összforgalom 36%,-a bőrbeteg, 25%-a szűrővizsgálat és nemibeteg
csak 27,5% volt, a maradék 11,5% a bizonyítványkiadásra és egyéb adminisztratív
ténykedésre esik. Természeteden még mindig nagyszámú venereás beteget kezelünk,
de ezek túlnyomó része régi latens (lappangó) vagy belső szervi, idegrendszeri szifi-
liszben szenved. Megbetegedésüket többnyire 8—10 éve vagy még régebben szerez-
ték. Legnagyobb részük, ha a múltban lett volna a maihoz hasonló jól szervezett
nemibeteggondozás, ha lettek volna tömeges szűrővizsgálatok — régen kigyógyult
volna megbetegedéséből. Erre mutat az is, hogy a beteg házastársa már a fertőzés
friss stádiumában antilueses kezelésben részesült. A múltban azonban a veszélyez-
tetett családtagok vizsgálatára nagyon keveset gondoltak, és még kevesebben haj-
tották végre ezeket a vizsgálatokat következetesen.

Ha a kezelés alatt álló szifiliszes betegek életkor szerinti megoszlását vizsgál-
juk, úgy megállapíthatjuk, hogy valamennyi korosztály közül a 40—49 évesek van-
nak a legnagyobb számban képviselve: 29%-át képezik az összes kezelésre szoruló
betegeknek. Kétségtelen tehát, hogy az e korosztályba tartozó betegek túlnyomó
része a második világháború alatt vagy közvetlenül utána fertőződött. Igen magas
az 50 éven felüliek aránya is: összesen 29,3%. Ezzel szemben az ifjúság, a 15—29
éves betegek csak 14,3%-kal vannak képviselve beteganyagunkban. A szifilisz tehát
ma már elsősorban az idősebb korosztályok megbetegedése. Feladatunk: további
nagyarányú szűrővizsgálatok útján a még kezelésben nem lévő betegek felkutatása
és kezelésbe vétele.

A beteganyag összetételéből következik, hogy venereás betegeink túlnyomó
része nem fertőző, már csak azért is teljesen indokolatlan bőrbetegeink egyrészé-
nek a bőr- és nemibeteggondozó intézetekkel szemben táplált előítélete. A bőrbeteg-
anyagban lényegesen több fertőző és környezetre veszélyes személy akad, mint a
venereás betegek között. Különben is a belgyógyászati és ideggyógyászali szakren-
delések beteganyagának jelentős része ugyancsak a szifiliszes betegek közül
adódik, minthogy ezek közül sokan állandó kivizsgálásra és ellenőrzésre szorulnak.
Ezekkel a rendelésekkel kapcsolatban pedig senkinek sincsenek aggályai.

A szűrővizsgálatok jelentőségére — minthogy azzal már másutt részletesen
foglalkoztunk — ezúttal nem térünk ki. Egy, a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos
jelenséggel azonban foglalkoznunk kell. Többször hangsúlyoztuk, hogy a szűrő-
vizsgálatoknak csakis egyetlen célja van és lehet: a dolgozó ember egészségének
megvédése, illetve betegeségének korai felismerése és gyógyítása. Ennek ellenére
többször előfordult, hogy különböző szervek és vállalatok szűrővizsgálati eredmé-
nyek vagy betegeinkre vonatkozó adatok megszerzésére törekednek. Az ilyen

— 63 -



próbálkozással szemben mindig a leghatározottabban fel kell lépni egyrészt azért,
mert a szocialista gondolkodással teljesen összeegyeztethetetlen, hogy valakinek a
megbetegedéséből egyéb következtetést vonjunk le személyére vonatkozólag, mint
azt, hogy meg kell gyógyítani, másrészt azért, mert vizsgálati lelet kizárólag csak
szakember kezébe való, csak az tudja helyesen értékelni, és annak feladata, hogy
a szükségesnek látszó intézkedéseket megtegye.

Ismeretes, hogy a kezeletlen és elégtelen kezelésben részesített betegek jelen-
tős része az idegrendszer szifiliszében, neuroszifiliszben betegszik meg. A neuro-
szifilisz korai felismerésének legbiztosabb eszköze a liquorvizsgálat, a liquor-
cerebrospinális (az agy gerincvelői folyadék) laboratóriumi vizsgálata. Megyénk-
ben ideggyógyász hosszú. ideig egyáltalán nem működött, ezért a liquorvizsgálatok
elvégeztetése igen nagy nehézségbe ütközött. Ma már dr. Sallai Lajos ideggyógyász
főorvos Szolnokon, a megyei kórházban működő liquorállomásunkon ambuláns ren-
delés formájában végzi el ezeket a vizsgálatokat cysternapunctioval, ami fájdalom-
mentes beavatkozás, és utópanaszokat alig okoz. A liquorvizsgálatok jelentősége
óriási, meri; a neuroszifilisz, amely a szifilisz legrettegettebb szövődménye, ha korai
stádiumában ismerik fel, a mai therápiás eljárások birtokában jól gyógyítható.

A nemibetegségek elleni küzdelemben elért eredményeink lehetővé teszik,
hogy ma már o gombás bőrbetegségek (dermatomycosisok), gennykeltők által oko-
zott bőrbetegségek (pyodermák) és a foglalkozási bőrbetegségek kérdésével is ala-
posabban foglalkozzunk.

A gombás bőrbetegségek kérdésével Szathmáry kandidátus a JÁSZKUNSÁG
hasábjain a közelmúltban megjelent cikkében*) foglalkozott, azért erre a probléma-
körre ezúttal részletesen nem térek ki. Csak annyit említek meg, hogy a fertőző
gombás betegek gondozását és kartotékszerű nyilvántartását gondozóintézeteink már
megkezdték. A karcagi gombavizsgáló állomás Szathmáry kandidátus távozása
miatt megszűnt. Tekintettel arra, hogy a szolnoki tbc.-gyógyintézetben folyó évben
berendezett tbc-diagnostikai laboratórium mykológiai vizsgálatokkal is óhajt fog-
lalkozni, ígéretünk van arra, hogy ez a laboratórium a jövőben hálózatunk részére
a mykológiai tenyésztési vizsgálatokat el fogja végezni.

Megyénk egyes területein, így elsősorban Karcagon és Törökszentmiklóson
minden évben nyárutóján és a kora őszi időszakban, leginkább az iskoláskorú
gyermekek között pyoderma-járvány lép fel. Rendszeres szűrővizsgálatokkal és a
betegek gondozásának megszervezésével kétségtelen, hogy a megbetegedések számát
lényegesen lehetne csökkenteni. Az ezeken a területeken működő gondozóintézetek
a nemibeteggondozás feladaitól már nagyrészt amúgyis megszabadultak, ezért a
pyogén megbetegedésekben szenvedők gondozásbavételéhez haladéktalanul hozzá-
kezdhetnének.

Megyénkben a foglalkozási bőrbetegségek elsősorban mezőgazdasági jelle-
gűek, ezek közül is az állati eredetű gombás bőrbetegségeknek van kiemelkedő
szerepük. Erről már több helyen megemlékeztünk. Sokáig problémát jelentett a
Szolnoki Cukorgyárban a kampány alatt rendszeresen fellépő pyoderma-járvány.
A megbetegedések száma az utolsó két évben már jelentősen csökkent, ebben az
eredményben nagy szerepet tulajdonítunk az alapos előzetes szűrővizsgálatoknak.
Meggyőződésünk szerint ugyanis a cukorgyári pyoderma-járványok keletkezésében
a munkakörülményeken kívül jelentős szerepe volt annak, hogy a mezőgazdaság-
ból nagyszámú segédmunkás kerül a kampány alatt a cukorgyárba, s ezek agrár-
pyodermájukat oda is behurcolták. Egyéb nagyüzemeinkben a foglalkozási bőr-
betegek száma elenyésző.

Az új védőkenőcs-rendelettel kapcsolatban több olyan üzemnek, ahol a
védőkenőcs használatának bevezetése szükségesnek látszott, szaktanácsot adtunk.

A bőr- és nemibetegségek elleni küzdelemben a lakosság tudatában élő ren-
geteg előítélettel, káros nézettel, tévhittel kell megküzdenünk: ezért intézeteink dol-
gozóinak egyik legfontosabb szakmai feladata a felvilágosító munka. A felvilágosí-

*) Dr. Szathmáry Sebestyén: A betegséget okozó fonalgombék eredetéről. JÁSZ-
KUNSÁG, 1955. 3. szám.
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tás újabb módszereivel kísérletezünk, amikor azt az időt is igyekszünk hasznosítani,
amit betegeink a gondozóintézet váróhelyiségeiben töltenek: betegeinknek magne-
tofonszalagra felvett előadásokat közvetítünk.

A rendelések tömegjellegének megszüntetéséhez vezető legfontosabb lépés az
individuális betegellátás biztosítása.- Ennek alapja az, hogy a beteget valamennyi
jelentkezéskor ugyanaz az orvos lássa el, és ugyanabban az időben csak egy beteg
tartózkodjék a rendelőben. Ennek az alapelvnek megvalósítása terén intézeteink
már jelentős előrehaladást mutathatnak fel. Az individuális betegellátás nem kor-
látozza a betegnek azt a jogát, hogy indokolt esetben kezelőorvosától consiliumot
kérjen. Megyei intézetünk szakorvosai hetenként egyszer consiliumot tartanak,
amikor főleg a vidéki gondozók által beküldött betegek kezelésére adnak szak-
tanácsot.

Intézeteinket gyakran keresik fel olyan személyek, akik valamilyen kozme-
tikumot, kozmetikai krémet óhajtanak felíratni. Az ilyen igények kielégítése hely-
telen lenne. Egyrészt azért, mert nem a társadalombiztosítás feladata az, hogy a
biztosítottakat szépítőszerekkel, testápolási cikkekkel ellássa, másrészt azért, mert
a magyar kozmetikai ipar minden illatszertárban beszerezhető termékei sokkal
alkalmasabbak erre a célra, mint a csekély mennyiségben rendelkezésre álló és,
sajnos, nem mindig a legjobb minőségű alapanyagokból összeállítható, gyógyszer-
tárakban beszerezhető kenőcsök.

Meg kell azonban említeni, hogy — ha ma még a részünkre biztosított szak-
orvosi óraszám és személyzeti ellátottságunk nem is teszi lehetővé — kívánatos,
hogy a jövőben a bőrgyógyászati kozmetikai feladatok ellátásával is foglalkozzunk,
pl. epilálás (a fölösleges szőrzet eltávolítása) stb. Hiszen nyilvánvaló, hogy az ehhez
szükséges szaktudással elsősorban a kozmetikus szakorvos rendelkezik.

A bőr- és nemibeteggondozás legközelebbi megyei feladatait a következőkben
foglalhatjuk össze:

1. Célul tűzzük ki a nemibetegségek friss fertőző formáinak teljes felszámo-
lását.

2. Meg kell szerveznünk a fertőző gombás bőrbetegek, pyodermás betegek
és foglalkozási bőrbetegek gondozását.

3. A falusi bőr- és nemibetegellátás megjavítása érdekében gondozót kell
létesítenünk Kunhegyesen, Kunszentmártonban, Jászapátin és Tiszafüreden.

4. Meg kell szerveznünk a megyei gondozóintézet serológiai, gonorrhoea
diagnosticai és mykológiai laboratóriumát.

5. A megyei gondozóintézet mellett bőrgyógyászati Rtg. állomást kell szer-
vezni, amely a hajas fejbőr gombás betegségeinek és egyéb bőrgyógyá-
szati Rtg. kezeléseknek elvégzését biztosítja. ,

6. A megyei kórház bőrosztályán gyermek- és csecsemőrészlegek kialakí-
tása kívánatos, mert jelenleg a 12 éven aluli gyermekek kórházi elhelye-
zése csak nehezen oldható meg.

Dr. Lengyel Bertalan
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