
klinikai tünetek, tehát az esetek 49,8° 0-ánál. Ezek közül 24,6n'0-ban sikerült pathogen
gombákat kitenyészteni. A bőrgombásodás ellen az egészségügyi kormányzat legyár-
tatta a „Mykoíán" nevű védő hintőport, amely igen hatásos, és a gyógyszertárakban
már kapható. A bőrgombásodás terjesztésének leghatékonyabb eszközei a mosdók
és zuhanyozók íalábrácsai, papucsai s gyékény szőnyegei. A megelőzés érdekében tehát
ezeket ki kell küszöbölni, illetve gombaölő anyaggal impregnált összerakható, köny-
nyen mosható és szárítható műanyag lábszőnyegekkel pótolni.

1. Mentálhygiénés adatfelvételek. A termelékenység szempontjából nem közöm-
bös a dolgozók munkalélektani viszonyaival való foglalkozás. Üzemegységenként
vizsgáltuk a dolgozók munkafegyelmét, kollektív érzését, szociális viszonyait, családi
életét, kulturális ténykedését, sporttevékenységét, valamint alkoholfogyasztását.
A fentiek vizsgálatával kiemelhetők a közösség egységét megbontó asszociális egyé-
nek, s ily módon a termelékenység folyamatossága biztosítható.

A felsorolt vizsgálatok, amelyeket a MÁV Egészségügyi Kutató Laboratórium, a
MÁV Egészségügyi Szolgálat Mozgó Laboratóriuma, a MÁV Pályaalkalmassági Vizs-
gáló Állomás, a MÁV Anyagvizsgáló Főnökség és az Országos Bőr- és Nemikórtani
Intézet végeztek, azt a célt szolgálják, hogy a környezet és szervezet kölcsönhatásá-
nak normalizálásával megvédj ük a dolgozókat a foglalkozási ártalmaktól, egészségü-
ket, munkaképességüket biztosítsuk, és ezáltal a termelést eredményesebbé tegyük.

Dr. Páter János

Az egészségügyi vizsgálat után

Mind gyakrabban hallunk üzemen belül az egységes komplex egészségi tervről.
Egységesnek ezt a tervet azért nevezzük, mert végrehajtásában részt vesznek az
üzem összes érdekelt szervei: az üzem egészségügyi intézményeinek vezető orvosa,
az üzem igazgatója, a munkavédelmi és balesetvédelmi felügyelő, tanácsadóként a
Járványügyi és Közegészségügyi Állomás munka higiénikusa, az üzemi szakszervezet
képviselője.

Komplex azért, mert magában foglalja mind a közegészségügyi és műszaki, mind
a megelőző-gyógyító intézkedéseket, figyelembevéve az adott iparág sajátosságait.
Nyilvánvalóan a komplex egészségügyi vizsgálatok a legszorosabban kapcsolódnak
a komplex egészségügyi tervhez.

Dr. Páter főorvos és munkatársainak vizsgálatai igen értékes támpontokat jelen-
tettek az üzem 1960. évi gazdasági tervét illetően.

Mivel a vizsgálatok kimutatták, hogy a kovácsműhely klímája a meleg zónába
tartozik, kicserélték az egész tetőzetet, ez alá pedig thermó ventillátorokat szereltek.
Ezen újszerű berendezésnek kondicionáló feladata van: télen meleg, nyáron hűvös
levegő áramoltatására alkalmas.

A legártalmasabb munkahelynek a reszelővágó bizonyult, ahol a dolgozók foko-
zott ólomkórártalomnak voltak kitéve. Ezt az üzemrészt a vállalat igazgatósága meg-
szüntette, miközben utasítást adott ki a rézműves munkahely áttelepítésére is.
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A fényező nagyfokú száraz légártalomnak volt kitéve. Az igazgatóság gőzfűtést
vezetett be ebbe a műhelybe. A páradús meleg levegő nagyfokban emelte a dolgozók
komfort-érzését.

Legnehezebb feladatot a szerelőcsarnokok kondicionálása képezi. Ezen ablakok
javításával, új ajtók létesítésével, thermálvíz állandó áramoltatásával igyekszünk
segíteni.

A kovácsműhelyben megszűnt a kazánok generátorgázzal való fűtése. A szén-
fűtés helyett az egészségre kevésbé ártalmas olajtüzelést vezettük be.

A lábgomba-szűrés felhívta a figyelmet a veszély nagyságára. Az elavult, kor-
hadt, gombaveszélyt rejtő falabrácsokat fokozatosan gombaölő szerrel impregnált
gumiszőnyegekre cseréljük át. A gombaveszélyt rejtő fürdőkben tisztálkodó dolgo-
zóink részére Mykofen hintőport osztunk ki.

Nagyon sok tennivaló lesz a munkalélektan területén. Az üzemi hygiéne ez<in
új ága gyerekcipőben jár. Plakátok, előadások, filmek szolgálják ugyan ezt az ügyet,
de feltétlen követelmény a dolgozóval való egyéni foglalkozás, például túlzott alkohol-
fogyasztás esetén.

Dr. Szebeni József

Í\Z eddigi szokásokhoz híven hamarosan

kötve is kapható lesz a

Előjegyezhető a kiadóhivatalban.

JÁSZKUNSÁG
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