
Foglalkozási bőrbetegségek Szolnok
megyében

Az ipar nagyarányú fejlődése és a mezőgazdaság átalakulása következtében az
utolsó évtizedekben a foglalkozási bórbetegek száma a legtöbb államban megsokszo-
rozódott, és egyes területeken a közegészségügy legégetőbb kérdésévé vált.

A foglalkozási betegségekkel kapcsolatos problémák, az előidéző okok, a meg-
betegedések száma, megelőzésük és megítélésük az egyes államokban természetesen
különböző, és az állam gazdasági szerkezetétől és társadalmi rendjétől függ.

A bőr-nemibeteggondozó intézetekben jelentk?ző új bőrbetegek száma hazánk-
ban az utóbbi években nagymértékben növekedett. Szolnok megyében az utóbbi
7 év alatt négy és félszeresére emelkedett. Megállapítottuk azt is, hogy ez a jelenség
csak részben magyarázható a biztosítottak számának növekedésével, mert a növeke-
dés mértéke évről évre a biztosítottak számának növekedésit egyre nagyobb : mér-
tékben múlja felül.

A biztosítottak és az új bőrbelegek számának alakulása Szolnok megyében
az '955—59. évben.

(1955-ben viindkél adatot 100-nak véve)

Biztosítottak

Új bőrbetegek

100 100
1955.

109 123,0
1956.

102,1 122,8
1957.

109,9 146,1
1958.

129,3 162,9
1959.

A bőrbetegek számának növekedése több okra vezethető vissza, ezek közül a
legjelentősebbnek azonban a foglalkozási bőrbetegek szaporodását tartjuk. Azokat
a betegségeket, amelyek a foglalkozásban előforduló sajátos ártalom következtében
jönnek létre, és a kóros elváltozás kialakulása lassan, rendszerint hosszabb idő múlva
történik, foglalkozási betegségnek nevezzük. Ez utóbbi tulajdonsága különbözteti meg
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a balesettől, amely pontosan meghatározható pillanatban keletkezik. A külvilág kü-
lönböző behatásai, így a munkaártalmak is elsősorban és legközvetlenebbül a bőrt
érik, könnyen crthető tehát, hogy a különböző helyekről szármnzó legújabb statisz-
tikák szerint is az összes foglalkozási betegík 70—80"„-a foglalkozási bőrbetsgség-
ben szenved.

A foglalkozási betegségek számáról nagyon nehéz reális adatckat nyerni. Hazánk-
ban az 1955-ben megjelent, majd 19i7-ben módosított egészségügyi miniszteri rende-
let a foglalkozással összefüggő bőrbetegségek bejelentését is előírja.

A foglalkozási megbetegedések nagy száma és a bejelentőlap kitöltésével járó
megterhelés miatt azonban a rendelet pontos végrehajtását nem sikerült elérni. Mi
Szolnok megyében állandóan szorgalmazzuk a bejelentési köteleze.tség betartását,
ennek ellenére a bejelentett esetek számát egyáltalán nem tekinthstjük reálisnak,
ez a valóságban előfordult esetek számának csupán töredéke. Bár a bsjelentés a fog-
lalkozási börbetegek számáról nem ad tájékoztatást, mégis tr'.ékes, meri ezek révén
válik lehetővé a veszélyeztetett munkahelyek és munkakörök felderítése. Némi tájé-
koztatást ad a foglalkozási bórbelegség3k jelentőségére venaikozólag a táppénzes
beteganyag elemzése. 1960. évben Szolnok megyében a táppénz3s törbategsk közül
foglalkozási bőrbetegnek 9,7%-ot minősítettek. Saját, gondcsabban ellenőrzött anya-
gunkban azonban 12,2% volt a foglalkozási bőrbateg. Somogyi Zsigmond régebbi
újpesti adatai szerint elérte a 20" u-ot.

Az 1959. évi bejelentett foglalkozási betegek adatait részlstcser. feldolgoztuk, és
úgy véljük, hogy ezeknek az adatoknak ismertetése és elemzése az előbbiek figye-
lembevételével bepillantást nyújthat a foglalkozási bőrbetagségjk Szolnok megyei
helyzetébe.

Az 1959. évben bejelentett 423 foglalkozási betegből 412 volt foglalkozási bőr-
beteg, ami az összes bejelentettek 97,4",,-a. 11 volt az egyéb foglalkozási megbetege-
dés, ami csak 2,6" (,-ot lesz ki. A foglalkozási bőrbetegségek a már ismertetett irodal-
mi adatoknál magasabb részesedése részben azzal magyarázható, hogy megyénkben
a többi orvosi szakma képviselői eddig még nem foglalkoztak a foglalkozási beteg-
ségek problémáival.

A bejelentett foglalkozási betegek gazdasági ágak szerinti megoszlását a 2. sz.
ábrán tüntetjük fel:

A bejelentett foglalkozási betegek gazdasági ágak szerinti megoszlása "a-ban
a Szolnok megyei bőr-nemibeteggondozó intézetekben 1959-ben.

Eszerint 60"„-uk az iparban dolgozott. A mezőgazdaság 27.5" 0-os részesedését
nem tekinthetjük reálisnak, mert a bejelentési kötelezettség teljesítését főleg a ki-
fejezetetten mezőgazdasági jellegű településeken hanyagolják el. Az élelmiszeripar
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igen magas %-os aránya főleg a Szolnoki Cukorgyárban észlelt nagyszámú megbete-
gedéssel magyarázható. A foglalkozás szerinti megoszlás vizsgálatánál megállapítot-
tuk, hogy a betegek 81%-a ipari és mezőgazdasági segédmunk.'s. Ez az adat látszó-
lag ellentétben van azzal az ismert ténnyel, hogy való.ii, túlé/, ékenysége.i alapuló
foglalkozási ekcémában többnyire olyan dolgozók betegszenek meg. akik már több
évtizede dolgoznak szakmájukban. Mint majd a későbbiekben látni fogjuk, a foglal-
kozási megbetegedések túlnyomó része bőrgennyeseUés, gombás megbetegedés, irn-
tatív bőrgyulladás és ezekben fóleg a tanulatlan, az eiyé.ii vé.'ekezést gyakran
elhanyagoló segédmunkások betegszenek meg.

A bejelentett kórformák "(,-os megoszlását a következő táblázat mutatja be:

A foglalkozási berbetegek kórformák szerinti megcsjlása "n-ban a Szolnok megyei
bőr-nemibeteggondozó intézetekben az 195.1. évben:

D i a g n ó z i s u/o

Dermatitis, Ekcéma 33,4
Ekcéma tyloticum 5,3
Pyoderma 26,1
Erysipeloid 0,5
Olaj íolliculitis 5,3
Mycosis interciisitaüs ) 2Q\
Erosio interdigitalis / '
Állati eredetű tiichophytia profunda 2,8
Egyéb 0,5

A pyodermák %-os arányát nem tartjuk reálisnak, mert a foglalkozási pyoder-
máknak csak kis ríszét jelentik be, és mint már említe.tük. főleg a kifejezetten
mezőgazdasági városokban működő gondozóintézetek hanyagolják el a bejelentési
kötelezettség teljesítését. A íoglalkczási pycderrrál-kal lcgn;gyobb számban a mező-
gazdaságban találkozunk.

A továbbiakban a táblázatban feltüntetett bete.?íégcsopor;ok jelentőségét
ismertetjük megyei tapasztalataink alapján.

A foglalkozási bör.negbetegedések c.yik leggyak:ribb oka a mi területünkön is
a vegyianyagok okozta ártalom. A vegyianyagV.c a bőrre izgató, vag/ maró hatást
gyakorolnak, vagypedig túlérzékenységet idéznek elő. A vegyiártalmak hatására a
leggyakrabban az a kórk'p alakul ki. amit foglalkozási bőrgyulladásnak, foglalkozási
ekcémának nevezünk. Az irodalmi adatok szerint a foglalkozási ekcémáknak csupán
15—20%-a alapul egyéni túlérzékenységen, és az allergia tannal magyarázható, a
többi primer börizgató hatások következménye.

Általában a lúgos anyagok hoznak létre leggyakrabban bőrgyulladást. Minden-
napos jelenség ez a szappannal, mosószerekkel dolgozókon, tehát konyhai alkalma-
zottakon, mosónőkön, takarítónőkön.

Hasonló jellegű az építőipari dolgozóknál gyakran és lelhető kőműves-ekcéma
is. Itt is elsősorban a lúgos mész, cement bőrizgató hatása, továbbá a téglapor és
a homok szárító hatása érvényesül, és csak az essiek kisebb rúszében jön létre az
egyes cementlajtákban fellelhető minimális króm hatására valódi túlérzékenységen
alapuló cement-ekcéma.

A bőrizgató hatású anyagok nagy csoportját képezik az ipari zsíroldószerek,
benzin, benzol, toluol, aceton és kiorozott szénhidrogének, mint pl. tiichloretilen.
Ezekkel az anyagokkal való tarlós érintkezés a bőrt zsírjától megfosztja, kiszárítja,
és létrejön az oldószer-ekcéma. Ezzel a megbetegedéssel trrületünkön főleg a Tisza
Cipőgyárban találkozunk. A cipőgyárban a felsorolt anyag kat a ragasztók oldósze-
réül kiterjedten használják, és ezért itt ez a legyakoribb foglalkozási megbetegedés.

Ebbe a csoportba tartozik és főleg mázolókon észle.hHö a terpentin-ekcéma.
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A terpentin irritáló és egyben túlérzékenységet okozó cnyag. Szolnok m-gyében nem
nagyszámú esetet észleltünk, de ezeknek jelentősége mégis igen n:,gy, mert a bete-
gek rninden esetben kénytelenek voltak foglalkozást változtatni. A terpentin az ipar-
ban igen széleskörű alkalmazást nyert, a háztartásokban is rendszeresen találkozunk
terpentintarlalmú anyagokkal, ezért a lerpentin-ekcérrában szenvedő beteg meg-
betegedése állandóan kiújul, és szinte rokkanttá válik.

Fodrászoknál leggyakrabban a hajfestésre használt parafenilén-diamin okoz sú-
lvos ekcémát. A hideghullám-készítésnél használt thicglikolát és más lúgos anyagok
ugyancsak okozhatnak bőrelváltozásokat. Egy szolnoki borbélynál egy ritka foglal-
kozási ártalmat is észleltünk: az egyik kéz két ujja között az áthajlási redőben kis
bőrtasak képződött, amelyben letöredezett és befúródott haj- Ó3 szőrszálakat talál-
tunk (Sinus pilonidalis).

Az egészségügyi dolgozókon leggyakrabban a streptomycin okoz allergiás ekcémát.
Az egyéb ekcémafajtáktól el szoktuk különíteni az ekcéma tyloticumot. Erre

a szaruréteg megvastagodása, tenyér, talp és ujjak hajlít D felszínén mély, fájdalmas
berepedések a jellemzőek. Kialakulása vegyi és fizikai ár almák együttes hatásának
következménye. A tenyerek állandó nyomása, lúgos anyagok, viíes, hidegben, sza-
badban végzett munka a leggyakoribb okai. Intézetünkben a leggyakrabban építő-
ipari, téglagyári, fűrész- és fatelepi munkásokon, a cukorgyárba.! a nyers-részben
dolgozó munkásokon észlelhetjük. A talpon akkor fejlődik ki, ha a dolgozók mezít-
láb járnak.

A kátrányszármazékok a bőrt fénysugarakkal szemben érzékennyé teszik. Nap-
fény hatására a kátránytól szennyezett, ruhától szabadonhagyott területeken bőr-
gyulladás keletkezik. Megyénkben leggyakrabban ezt a megbetegedést a Tiszántúli
Áramszolgáltató Vállalat olyan dolgozóin észleltük, akik a kátránnyal telített faoszlo-
pok szállítását végzik.

A bőr gennykeltők által okozott megbetegedéseit, a pyodermákat az egyik leg-
elterjedtebb népbetegségnek tekinthetjük. Jelentős részük a foglalkozási ártalmaktól
függetlenül keletkezik, de a foglalkozási ártalmak következtében létrejövő foglalko-
zási pyodermák a foglalkozási bőrbetegségek között a leggyakoribbak. Általában nem
jellemzőek valamely foglalkozásra, és ezért helyesebb lenne foglalkozással összefüg-
gésbe hozható megbetegedéseknek nevezni a pyodermakat. Legg/akoribb számban
a mezőgazdaságban terjedtek el. A mezőgazdasági területeken dolgozó gondozóinté-
zeteink bőrbeteganyagának túlnyomó részét a pyodermák képezik. Megyénkben a
karcagi bőr-nemibeteggondozó intézet vezető főorvosa, dr. Farkas Béla foglalkozik
a mezőgazdasági pyodermák jelentőségével. 1960-ban gondozóintézeteink beteganya-
gában az összes táppénzes bőrbetegek 48,6",ra pyodermában szenvedett. Ez a szám
egyúttal a pyodermák ipari jelentőségét mutatja, mert a mezőgazdasági dolgozók
túlnyomó része tsz-tag, és így a táppénzes beteganyagbnn nem szerepel.

A pyodermakat gennykeltő baktériumok okozzák. Ezek rendszerint, a foglalkozás
gyakorlása közben keletkezett apró bőrsérüléseken keresztül hatolnak be a bőrbe.
Elősegítő tényezők még az izzadás, a célszerűtlen, piszkos munkaruhák dörzsölése,
a nem megfelelő tisztálkodás, viszkető bőrbetegségek stb. A gennykeltő baktériumok
mindenütt jelen vannak, azonban különösen nagy számben találhatók szennyes mun-
kát végzők bőrfelszínén. Ezért gyakoriak a pyodermák a mi anyagunkban is úttisztí-
tókon, hulladéktároló és feldolgozó munkásokon. Nagyipari üzemeink közül a legtöbD
pyoderma a Szolnoki Cukorgyárban fordul elő; különösen a nedves, meleg munka-
helyekre — mint pl. az iszapprés — jelemző a megbetegedések nagy száma. Gyakori
még az építőiparban, a szállító- és rakodómunkások között. Megyénk vas- és fém-
ipari üzemeiben aránylag kevesebb fordul elő.

A mezőgazdasági dolgozók különleges pyodermája a toklászártalom. Ennek lé-
nyege az, hogy a cséplés alkalmával a gabona murvalevelei befúródnak a bőrbe és
pyodermát, esetleg tályogot hoznak léire.

Szakácsok, hentesek, vágóhídi dolgozók foglalkozási bőrbetegsége az erysípeloid,
melyet a sertésorbánc kórokozója hoz létre. Kis sérülések nyomán rendszerint a
kézen halványvörös duzzanat keletkezik, általában enyhe lefolyású.



Vasipari dolgozók leggyakoribb foglalkozási bőrbetegsége az olajfolliculitis.
A megbetegedés leggyakrabban az alkar feszítő oldalán, a combokon, ritkábban az
arcon gépolajjal történő szennyeződés, illetve a gépolajjal átivódott munkaruha dör-
zsölése következtében jön létre. Sokak szerint az olajfolliculitis keletkezését főleg
az olajhoz keveredő mikroszkopikus kicsinységű fémrészecskék segítik elő. Az olaj-
folliculitis elterjedt azokban a munkakörökben, ahol forgó gépalkatrészek a dolgozc
bőrére állandóan olajcseppeket permeteznek. A mezőg^zdasú^ gépesítése következ-
tében egyre gyakrabban látjuk mezőgazdasági dolgozókon, főleg traktorosokon, gép-
állomási dolgozókon. A mezőgazdaságban is megjelentek az ipari jellegű foglalko-
zási ártalmak.

Tartós gépolajhatás a bőrön barna pigmentfoltok keletkezését is okozhatja. Ezt
a kórképet elég gyakran látjuk a Tisza Cipőgyár olyan nőmunkásain, akik régi típusú
varrógépeken colgoznak.

Sarjadzó gombák konyhai dolgozókon, cukrászokon, továbbá csaposokon hozzák
létre a kéz ujjai között az áthajlási redőben a gombás Ripállást (erosio interdigitalis),
vagy körömsánc alá jutva, a gombás körömsáncgyulladást (Paronychia).

A lábak gombás megbetegedése (myeosis interdigitalis pedir.) nem tekinthe.ő
foglalkozási betegségnek, mégis sokszer szerosan összefügg a foglalkozással (bányá-
szok, nedves munkahelyen dolgozók stb.). Nézetünk szerint azonban külön elbírálás
alá tartoznak a súlyos cukorgyári lábmycosisok, amelyek a Szolnoki Cukorgyárban
a legsúlyosabb egészségügyi problémát okozzák. Azokon a munkahelyeken, ahol a
lábmycosisok súlyos formában jelentkeztek (centrifugák, iszapprés, melasz-szivattyú,
a takarítónők egy részénél), a meleg, cukroi lé, amiben a dolgozák sokszor hosszú
időn keresztül bokáig és íéllábszárig taposnak, nemcsak kedvező feltételeket teremt
a sarjadzó gombák (oidomycelák, cancíidafajok) megtelepedésére, hanem miceráló
hatása révén nagymértékben hozzájárul a folyamat súlyosbodásához.

Megyénkben az állatápolók súlyos foglalkozási megbetegedése a mély tarlósömöl
(trichophytia profuntía). Jelenleg területünkön Kétpó, Tiszasüly és Jászapáti körze-
tében fordul elő nagyobb számban. A fertőzőforrás leggyakrabban tehén, borjú, rit-
kábban a ló. A téli istállózási időszakban főleg a borjak tömeges fertőzését nehéz
meggátolni. Az állatorvosi kar részérói mindig a legnagyobb igyekezetet tapasztal-
tuk a fertőzések felszámolása érdekében, azonban helyenként még mindig leküzd-
hetetlen nehézséget okoznak a túlzsúfolt istállók.

Az egyéb ritkább foglalkozási megbetegedések közül megemlítjük, hogy több
esetben észleltünk tehenészcsomót (nodus mulgentium). A megbetegedés főleg kézi-
fejéssel foglalkozó tehenészek kezén észlelhető, és kórokozója a tehénhimlő, vagy
talán a paravaccina virus. Ehhez teljesen hasonló elváltozást okozhat a bőrbe fúródó
tehénszőr is.

Foglalkozási betegségek tömeges fellépését észleltük megyénkben a Szolnoki
Állami Gazdaságban, a Jászsági Állami Gazdaságban és a tiszaburai Lenin Termelő-
szövetkezetben 1959 augusztus—szeptemberéten. Az árpaszalrra behordása során egy
porártalom lépett fel, ami nagyszámú megbetegedést okozott. A dolgozók általában
növényvédőszer által okozott ártalomnak vélték, ennek lehetősegét azonban a vizs-
gálat során kizártuk. A tömeges megbetegedés oka valószínűleg az volt, hogy a ned-
ves időjárás következtében a kombájnnal aratott árpaszalrr.a a földeken hosszú ideig
volt kint, és a szokottnál jobban elporladt.

A rizsgyomlálás időszakában minden évben szórványosai, de néha tömegesen
is előfordulnak rendszerint a gyomlálást végző egyének lábszárán jellegzetes kiüté-
sek. Ezek eredetére vonatkozólag vannak külföldi adatok, azonban hazánkban alapos
kivizsgálásuk még nem történt meg. A rizstermelés foglalkozási ártalmaival ebben
az évben kívánunk foglalkozni.

A foglalkozási megbetegedések fokozódó jelentősége tetle szükségessé Szolnok
megyében is az üzemi bőrszakrendelések megszervezését. líO-ben néhány budapesti
nr.gyüzem kivételével még üzemi bőrszakrendeiés seholsem működött. Partunk az
egészségügyről hozott határozata után került sor az üzeni bőrszakrendelések meg-
szervezésére. A szakrendeléseknek csak kisebb részben feladata a bőrbetegek kezelése
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és ezáltal a nagyüzemi munkások betegellátásának megjavítása. A fő feladat az,
hogy a bőrgyógyász tanulmányozza a munkahelyeket, ismerkedjék meg a munka-
folyamatokkal, a foglalkozási ártalmakkal, és összefogva a műszakiakkal, igyekezzék
a foglalkozási ártalmak elleni védekezés és megelőzés módozatait kidolgozni és biz-
tosítani.

Megyénkben a martfűi Tisza Cipőgyárban, a jászberényi Fémnyonó- és Lemez-
árugyárban, a törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyárban létesítettünk üzemi bőr-
szakrendeléseket. Üzemi bőrszakrendelésünk működik a kampány alatt a Szolnoki
Cukorgyárban. A túrkevei bőr-nemibeteggondozó intézet a mezőgazdasági munkák
idején tsz-brigádszállásokon rendel. Az üzemi szakrendeléseket kiegészítik az úgy-
nevezett vándorszakrendelések, amelyekkel főleg a mezőgazdasági területek problé-
máit igyekszünk megoldani. Ezeket odatelepítjük, ahol működtetésük a legszüksége-
sebbnek látszik. Az elmúlt évben huzamosabb ideig 10 községben rendeltünk. Az üze-
mi rendelések és a vándorszakrendelés szervezetileg a területileg illetékes bőr-nemi-
beteggondozó intézethez tartozik, azok kihelyezett részei. A gondxóintézet dolgozói
a szakrendeléseket rendes munkaidejük terhére látják el. A foglalkozási bőrbetegsé-
gek kutatására irányuló munkánkat kiegészítik még a bőrszűrővizsgálatok olyan he-
lyeken, ahol állandó szakrendelésünk nem működik. Ilyen vizsgálatokat végeztünk
különböző munkahelyeken, a mezőheki Táncsics Termelőszövetkezetben, a rizsgyom-
láló diákok között egy állami gazdaságban, stb.

A foglalkozási ártalmak megelőzése legtökéletesebben a technikai védelem töké-
letesítésével (automatizált gyártás, zárt csőrendszer, portalanítás, stb.) lenne keresz-
tülvihető. Ez természetesen rövid időn belül nem oldhatj meg, c'e mi magunk is
meggyőződtünk arról, hogy üzemeinkben a technika fejlesztése, a legmodernebb el-
járások bevezetése a foglalkozási ártalmak kiküszöbölését is elősegíti. Az üzem
higiéniájának és a higiénikus berendezéseknek fejlesztése, valamint a kirívó hiányos-
ságok megszüntetése azonban fontos feladatunk, amit az üzemorvosokkal és a
KÖJÁLL-lal a legszorosabb együttműködésben kell ellátnunk.

Rendkívül fontos feladat a dolgozók kioktatása a veszélyekre. Felvilágosító elő-
adásainkban az utolsó 2 évben csaknem kizárólag a foglalkozási ártalmakkal foglal-
koztunk.

Még néhány szót az egyéni vélelem eszközeiről! A mun'ia elő.ti alkalmassági
vizsgálat lehetőséget nyújt a bőrbeteg dolgozó megfelelj irányítására. Sajnos, sok
helyen még felületesen végzik, és nem mindenütt fogadják meg az üze.norvosnak
a munkábaállításra vonatkozó javaslatait. Megfelelő munkaruha, védőruha, kesztyű
vagy maszk megakadályozzák a károsító anyagoknak a bőrhöz való jutását. Nagy
gondot kell fordítani a munkaruha tisztítására; külön hangsúlyozzuk a gépolajtól
való tisztítást. Vegyianyagokkal szemben védelmet biztosítanak az úgynevezett védő-
kenőcsök. Sajnos, alkalmazásuk nem mindig oldható meg, és a tjkéletes védőkenőcs
előállítása még a jövő feladata. A munka utáni megfelelő tisztálkodás a megelőzés
egyik legfontosabb eszköze, és ezen a téren követik el a dolgozók a legtöbb hibát.
Erősen lúgos, vagy durvaszemcséjű mosószerek használata, zsíroldószerek alkalma-
zása a bőr rendszeres letisztítására a bőrt kiszárítják, és elősegítik a foglalkozási
bőrbetegségek kialakulását.

A foglalkozási bőrbetegségek elleni küzdelem támogatása, a munkaártalmak
kiküszöbölése a dolgozók államában valamennyiünk kötelessége. Eredményeket csak
akkor lehet elérni, ha a bőrgyógyász ezt a jelenlegi körülmények között legfontosabb
feladatának tekinti, és munkáját az üzem társadalmi szervei és dolgozói támogatják.

Dr. Lengyel Bertalan


