
Az üzemorvosi szolgálat működésének
Szolnok megyei tapasztalatai

A járóbeteggyógyúásnak általában két formájáról szoktak beszélni, neveze-
tesen :

a) az ún. területi egészségügyi és
b) az üzemegészségügyi ellátásról (a munkások egészségügyi ellátásának munka-

helyen történő megszervezéséről);
jóllehet a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Az üzemegészségügyi szolgálat - amely elsősorban a zártabb ipari üzemekben
kerül megszervezésre -, bár méreteit tekintve lényegesen kisebb, mint a területi egész-
ségügyi ellátás, mégis jelentőségénél fogva a szocialista egészségügy fontos részét
kepe. i. A dolgozó ember ugyanis idejének egyharmadát munkahelyén tölti, nem kö-
zömbös tehát, hogy ez idő alatt milyen környezeti hatások érik, mert az végső soron
kihat a termelésre is.

Annak érdekében, hogy a munkások minél jobb körülmények, fejlettebb egészség-
ügyi viszonyok között dolgozhassanak, feltétlenül fontos az üzemegészségügyi szol-
gálat, az üzemorvosi hálózat megfelelő kiépítése. Az üzemegészségügyi hálózat szer-
vezeti formái a Szovjetunióban a legkialakultabbak, amelyek mintául szolgálnak több
más népi demokratikus ország üzemegészségügyi szervezetének felépítéséhez. E téren
igen s/ép eredményeket értek el Csehszlovákiában, Romániában, Lengyelországban,
Bulgáriában, a Német Demokratikus Köztársaságban.

Az üzemegészségügyi hálózat az utóbbi években hazánkban is jelentősen fejlő-
dött. 1951-ben 524, 1959-ben már 839 - ebből 188 főfoglalkozású - üzemorvos működött.
Az e téren elért előrehaladás azonban még nem kielégítő.

A minisztérium útmutatása alapján megyénkben is megkezdte működését az
üzemorvosi szolgálat, amely jelenleg 20 üzemben (gazdaságban) két fő- és 19 rész-
foglalkozású orvost, 9 fő- és 20 részfoglalkozású üzemi ápolónőt foglalkoztat. A 5
vagy több üzemorvosi óraszámmal működő üzemek mindegyikében van főfoglalko-
zású üzemi ápolónő. (Az előbbi adatokban a Szolnoki MÁV Járómüjavító Üzem
adatai nem szerepelnek. A megyében ennél az üzemnél legfejlettebb ugyan az üzem-
orvosi szolgálat, azonban ezt is közvetlenül a MÁV irányítja, ezért az üzemmel a
továbbiakban sem foglalkozunk.) A megye 21 üzemorvosa napi 53 órát - ebből ;6-ot
ipari üzemekben - fordít ü^emegészségvédelemre. Az egy üzemorvosi órára jutó mun-
kások száma az egyes ipari üzemekben rendkívül nagy szóródást mutat és bizonyos
vonatkozásban a tennivalókra is felhívja a figyelmet.

/>gy üzemorvosi órára a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalatnál jut
^ a legtöbb munkás - 749 -, de a főfoglalkozású üzemorvosi állás megszer-

vezését megnehezíti az a körülmény, hogy a vállalat jellegénét fogva nem zárt üzeni,
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így munkásainak viszonylag kis hányada dolgozik egy-egy településen. Ennél a vál-
lalatnál egy-egy építésvezetőségnél a munkások számával arányban álló óraszámmá!
dolgozó, részfoglalkozású üzemorvos beállítása volna szükséges.

Kedvezőtlen az üzemorvosi órák aránya a Jászberényi Fémnyomó és Lemezáru-
ryárnál, valamint a Tisza Cipőgyárnál is. az utóbbinál az üzem nagyságánál fogvn
sürgősen be kellene tölteni a második főfoglalkozású üzemorvosi állást.

Az ipari üzemeken kívül egyéb területen 5 KSZKBI (Kisipari Szövetkezetek Köl-
csönös Biztosító Intézete) üzemben, a mezőgazdaság területén 6 állami gazdaságban
már évek óta működik üzemorvon szolgálat, sőt az utóbbi időben mind gyakrabban
előfordul, hogy saját erőből termelőszövetkezetek is alkalmaznak üzemorvost, pl. Jás;~-
boldogházán a/ Aranykalász Termelőszövetkezet.

Az ibemorvo-i rendelők forgalma lénvegesen gyorsabban nőtt, mint a munkaórák,
illetve az orvosok száma, mely annak következménye, hogy a szükséges óraszámot nem
tudjak biztosítani

Az üzemorvo.-i forgalom fontosabb adatai:

Év

1957
1958
1959
1960
1961

Orvosok száma
az év végén

14
16
20
20
21

Napi munka-
órák száma

431

47
51
51
53

Összes forgalom
száma szerint

58 380
68 763
102 632
116 701
103 350

1961-ben az összforgalom közel háromnegyede - 71.9" o-a - az ipari üzemek orvosi ren-
delőinek forgalmából adódott.

Az üzemegészségvédelem keretében az üzemorvosok gondoskodnak arról, hogy
a munkaköri alkalmassági és szűrővizsgálatokat mindazokban az esetekben elvégez-
zék, amikor annak szükségessége felmerül. Az ilyen vizsgálatok képezik az üzem-
orvosi rendelők forgalmának közel 40%-át. Ezek száma az 1957. évi mintegy 17 ezerről
1961-ben - több mint kétszeresére - 40 ezerre emelkedett.

Az orvosok üzemeikben megszervezték az elsősegélynyújtást, gondoskodnak en-
nek oktatásáról és a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, ba'eset, illetve rosszullét
ezetén pedig megfelelő kezelésben részesítik a dolgozókat.

Baleset és rosszullét miatti elsősegélynyújtások száma:

Év összes elsősegélynyújtások Elsősegélynyújtásokból
száma az összforgalom0

 0-ában baleset rosszullét
miattiak %-ában

1957
1958
1959
1960
1961

17 165
12 041
15 751
16 076
10 623

29,4
17,5
15,3
13,8
10.3

44,2
51,9
50,9
46,7
39.4

55,8
48,1
49,1
53,3
60,6

(-~íi' ipari üzemekben az állandóan javuló munkakörülmények miatt az első-
' " ' segélynyújtások összforgalomhoz viszonyított aránya 1961-ben az 1957. évinek

közel egyharmadára csökkent. Az üzemi szemlék és balesetelhárítási oktatások ered-
ményét mutatja, hogy elsősorban a baleset.miatti elsősegélynyújtások száma és aránya
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csökkent. Az üzemorvosok munkáját lényegesen megkönnyíti, ha a működési terüle-
tükön dolgozókat egészségügyi vonatkozásban megfelelően ismerik. Ennek érdekében
- feladatkörüknek megfelelően - minden egyes dolgozóról egészségügyi törzslapot állí-
tanak ki. Betegség esetén külön időszakos orvosi vizsgálati lap is készül a dolgozóról.

Az üzemorvosoknak fokoiott figyelemmel kell kísérniök a terhes és szoptatós
anyákat, valamint néhány fontosabb korforma betegeit, ennek érdekében ezeket nyil-
vántartásba veszik.

A nyüvántaitásban lévő gondozottak
átlagos száma

1957 '•' 571
1958 733
1959 1172
1960 1510
1961 1667

A nyilvántartásban lévő gondozottak átlagos száma az orvosi munkaórák növe-
kedésével egyidejűleg évről évre emelkedett és számuk 1961-ben már közel 1700 fő volt.

Az elmondottakban rövid áttekintést nyújtottunk a megyében folyó üzemegészség-
ügyi munkáról, amelyből megállapítható, hogy az e téren elért eredmények nem
kielégítőek.

üzemorvosi hálózat szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése jelenleg
a rendelőintézet igazgatójának hatáskörébe tartozik, aki sokirányú elfoglalt-

sága miatt nem tud annyit foglalkozni ezzel a területtel, mint amennyi szükséges
lenne. Főként a szakmai irányítás terén vannak hiányosságok.

Feltétlenül szükséges lenne az üzemorvosi hálózat élére egy függetlenített vezető-
főorvost beállítani, aki összefogná, irányítaná és ellenőrizné az üzemorvosok szerte-
ágazó tevékenységét.

Tolmács Anna
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