
SZOLNOK MEGYE 1945—1965

Szolnok megye egészségügyi és szociális ellátott&ága

A hitleri fasizmustól való felszabadításkor Szolnok megye területén - mint álta-
lában az egész országban - igen szomorú viszonyok uralkodtak. Az, egész me-

gyében alig volt néhány orvos, néhány gyógyszertár üzemben. Az egészségvédelmi
intézmények és kórházak alig, vagy egyáltalán nem működtek. Épületük, helyiségük,
felszerelésük elpusztult vagy Nyugatra hurcolták. Ennek ellenére, mint ahogy az élet
egyéb területén, gyorsan helyreállt a rend, s nemcsak helyreállt, hanem az új viszo-
nyok között megindult a gyors fejlődés dolgozó népünk egészségvédelme és szociális
ellátottsága érdekében.

1945. végén a megyei tiszti főorvos összefoglaló jelentésében már ezt írja: „Ebben
a szomorú helyzetben első kötelességemnek ismertem, hogy orvosokat szerezzek, majd
gyógyszerészeket és lassanként meginduljon az egészségvédelem is annak minden
terén az egészségügyi közigazgatás keretében. Ma némi megelégedéssel mondhatom,
hogy a falvak lakossága orvosi ellátása csaknem teljesen megfelelőnek mondható. A
gyógyszertárak is lassanként megnyiltak és, - ha nem is teljesen kifogástalanul, -
de működnek és a rendelkezésre álló gyógyszert - anyagbeszerzési lehetőségek sze-
rint - kiszolgáltatnak a gyógyulásra váró közönségnek. A bábákról csak jót mond-
hatok, kevés kivétellel helyükön maradtak és dolgoznak.

Az általános, az egészségvédelmi munka is megindult és működik a legtöbb
egészségvédelmi körben, bár az egészségügyi védőnők hiánya fennakadást okozott.
A legtöbb helyen működnek az egészségvédelmi intézmények, az anya- és csecsemő-
védelem, a tüdőbeteg- és nemibeteggondozás terén is."

Ha az egészségügy helyzetét a népgazdaság többi részéhez, ágazatához viszo-
nvitjuk, akkor azt láthatjuk, hogy a háborús nyomok eltüntetése, az élet rendes
kerékvágásba való visszaállítása, az egészségügy területén gyorsabban ment végbe,
mint bárhol másutt. Ugyanakkor az új társadalmi viszonyoknak megfelelő, fejlettebb
egészségügyi szolgáltatás biztosítása töretlen, egyenletesen, állandóan fejlődő irány-
zato.: mutat. Ennek bizonyságául szolgáljon megyénk népmozgalmi statisztikájából a
halálozások számának alakulása, az eü. intézményekre fordított összeg és az eü. sze-
mélyzet alakulása. (1-5. ábra.)

Mindezek holt befektetéssé váltak volna, ha az egészségügyi ellátás igénybe-
vételének lehetőségét nem változtattuk volna meg. Ehhez az új alapokra helyezett,
új tartalommal létrehozott társadalombiztosítási rendszer adta meg a lehetőséget.

A társadalombiztosításban a felszabadulás után egészséges fejlődési folyamat
indult meg. Fő célkitűzése c téren a lakosság teljesen ingyenes egészségügyi

ellátása, a társadalombiztosítási juttatások kiterjesztése az ország minden lakosa szá-
mára és ezen belül a lehetőségtől függően a különféle juttatások növelése. Mindezek
jelentősen hozzájárulnak a dolgozók életszínvonalának növeléséhez.
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y Orvosok, védőnők és eii. középkáderek 6. Társadalombiztosításra jogosultak

számának alakulása
szama

1950-ben a társadalombiztosítási feladatok ellátását a szakszervezetek vették át,
amely nemcsak szervezeti változást jelentett, hanem azt is, hogy a társadalombiztosítási
ügyintézés mind jelentősebb része került közvetlenül a dolgozók ellenőrzése alá. A
dolgozók az üzemi társadalombiztosítási tanácsokon keresztül gyakorolt ellenőrző és
segítő munkájukkal gyorsabbá, hathatósabbá teszik az ügyintézést. Megyénkben jelen-
leg a bérből és fizetésből élő dolgozók kb 70—75 százalékának társadalombiztosítási
ügyeit az üzemben, a szakszervezeti bizottságok ellenőrzése alatt végzik.

A felszabadulást követően elsősorban jelentősen megnövekedett megyénkben a
társadalombiztosításba bevont dolgozók száma. Az 1960-as népszámlálás adatai alap-
ján megalapíthatjuk, hogy megyénk lakosságának kb 98 százaléka jogosult, mint
kereső, vagy mint eltartott családtag valamilyen társadalombiztosítási juttatásra.
Csupán 4-5000 kisiparos, kiskereskedő stb. nem él azzal a lehetőséggel, hogy az ön-
kéntes biztosítást igénybe vegye. Ezzel szemben a termelőszövetkezeti parasztság -
amely szintén önkéntesen vesz részt a társadalombiztosításban - élt ezzel a lehetőség-
gel. Megyénkben valamennyi termelőszövetkezet kötött ilyen megállapodást a társa-
dalombiztosítási szervekkel.

Szolnok megyében a társadalombiztosítást igénybevevők száma a következőkép-
pen alakult (az adatokban az eltartott családtagok és a MÁV dolgozói nem szere-
pelnek) (6. ábra).

Külön meg kell említeni, hogy a háború előtt a parasztság ki volt zárva a beteg-
ségbiztosításból, a baleset és az öregségi biztosítás is csak szűk körre korlátozódott.
1947-bén vált lehetővé a mezőgazdasági dolgozók kötelező betegségbiztosítása.

Hasonlóképpen növekedett az igényjogosultak számára kifizetett különféle szol-
gáltatások összege is. • ' • . . .; .



Természetesen n többi biztosítási szolgáltatás költségei is hasonlóképpen növe-
kedtek megyénkben. 1947-ben kb 3 millió forintot fizetett ki a szolnoki SZTK beteg-
ségbiztosítási szolgáltatások™ (orvosi kezelés és kórházi ápolás nélkül) 1910-ben már
11 millió forintot, 1964-ben pedig 159 millió forint volt a megbetegedett dolgozók és
családtagjaik kezelésére, segélyezésére fordított összeg. Hasonlóképpen alakult a megye
minteg\ 20 000 nyugdíjasának 1964-ben kifizetett nyugdijjárandósága is. Mindevek a-z
összegek a vállalatok, illetve a dolgozók által befizetett összegeket jóval meghaladják
és megyénkben is az államnak több 10 millió forinttal kell hozzájárulnia a betegség
biztosítás kiadásaihoz. Ha figyelembe vesszük az orvosi ellátást és a kórházi kezelést
is. akkor az állami hozzájárulás a százmillió forintot is meghaladja.

Nemcsak összegszerűségében emelkedett a betegségbiztosítási szolgáltatás, hanem
minőségében is. Csak a jelentősebbeket említjük: 1949-ben és 1952-ben növelték a szü-
lési és temetési segélyek összegét. 1963-ban újabb kedvezményt nyújtottak a szülőnők-
nek. 12 hétről 20 hétre emelték a szülési szabadság időtartamát. A szülési szabadság
ideiére a szülőnő átlagkeresetének megfelelő segélyt kap. A mezőgazdaságban dolgozó
szülönők anyasági segélyét pedig 900 Ft-tal növelték.

Igen jelentps a társadalombiztosítás terhére történő kórházi ápolás időtartamá-
nak felemelése is. Pl. A biztosított dolgozó egy év helyett a betegsége teljes tárta -
mára igenybeveheti a kórházi ápolást. A nyugdíjasok számára nyújtott lehetőség azon-
ban még ennél is nagyobb jelentőségű. Megbetegedésük koruknál fogva gyakoribb és
hoss/abb kimenetelű, ezért kórházi ápolásuk időtartamát 30 naptól 90 napra emelték
fel.

1961-től a tbc-ben megbetegedettek - a táppénzen kívül - szociális helyzetüknek
megfelelően rendszeres és rendkívüli segélyben részesülhetnek. Rendkívüli segély címén
1964-ben megyénk tbc-s betegei 600 000 Ft-ot kaptak.

1959-ben felemelte kormányzatunk a többgyermekes dolgozók családi pótlékát,
valamint fokozottabb támogatást biztosított az egyedülálló dolgozó nőknek.

A termelőszövetkezetbe lepett parasztságnak nyújtott segítség is igen jelentős.
Viszonylag minimális díjért (havi 6 Ft) 1949-től orvosi kezelést, kórházi ápolást és
gyógyszert kapnak, ezt 1952-ben kiegészítették a családi pótlékkal, 1955-ben anyasági
segéllyel, 1962-ben pedig gyógyászati segédeszközök (szemüveg stb.) juttatásával. Mind-
ezek összege jóval meghaladja a biztosítási díj címén befizetett összegeket.

A felszabadulás előtt - s egy ideig utána is - a városokban és a községekben
úgynevezett „városi, községi körorvosok" működtek, kiknek feladata elsősor-

ban hatósági és járványvédelmi, gyógyító szempontból a szegény-betegek ellátása volt.
Tevékenységük jórészét az orvosi magángyakorlat képezte. A betegbiztosító intézetek
a lakosság biztosított rétegének ellátására szerződtettek ugyan orvosokat, de a lakosság
szervezett alapellátásáról gyakorlatilag nem lehetett beszélni.

1950-ben létesült az egységes körzeti orvosi hálózat. E szervezeti formában a kör-
zeti orvos látja el a gyógyítás teendőit, valamint a közegészség- és járványügyi teen-
dőket is.

1950-ben 72 körzet jött létre indulásként, és ez fokozatosan - az egy körzeti orvosra
jutó lélekszámot csökkentve - emelkedett 149-re. Ezen kívül Szolnok városban 7 gyer-
mekszakorvosi körzet van. E fejlődés eredményeként ma már csaknem minden 3000
lakosra egy körzeti orvos jut megyénk területén. A biztosítottak számának rohamos
növekedése szükségessé tette, hogy a körzeti orvosok fokozatosan segéd-személyzetet
kapjanak. 1958-tól fokozatosan előrelépve ma már minden körzeti orvos mellett műkö-
dik körzeti ápolónő, s az adminisztrációs munka csökkentésére rész- vagy teljes foglal-
koztatottságú orvos-irnok.

1951-ben Mezőtúr, Túrkeve, Krrcag és Kisújszállás városokban a mezőgazdaság
szocialista átszervezése szükségszerűen megkövetelte a körzeti orvosi létszám emelése



mellett - a magánrendelők helyett állami ún. „kö/ponti kör/cti orvosi rendelők" léte-
sítését. Fokozatosan építettük és jelenleg is építjük az állami körzeti orvosi rendelő-
ket és ez a feladat már befejezés előtt áll.

A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 196:1-ban - az országban első ízben -
az addig létesült körzeti orvosi rendelőket és a még magántulajdonban lévő egy-két
rendelőt „állami rendelővé" nyilvánította. Befejezés előtt áll valamennyi körzeti orvosi
rendelőnek korszerű berendezése és müszerellátása.

1 958-ban Szolnok megyében csak Szolnok és Jászberény városokban működött
kórház. (Szolnokon belgyógyászat, sebészet, bőrgyógyászat és szülészet-nőgyó-

gyászat. Jászberényben sebészet, belgyógyászat és szülészet.)
A felszabadulás utón a meglévő kórházak és osztályok azonnal megkezdték mű-

ködésüket. A szolnoki kórház osztályai fül-, orr-, gégészettel bővültek és a MÁV Ren-
delőintézet helyiségében kezdte meg működését a megye első gyermekosztálya.

1945-ben Karcagon magánházak igénybevételével 5 épületben került elhelyezésre
a volt besztercei kórház, anyagával és orvosi karával. Ekkor sebészet, belgyógyászat,
gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat és fül-, orr-, gégészeti osztályok kezdték meg mii-
ködésüket.

Mezőtúron a háború végén alakult szükségkórház tovább működött a betegek
hozzájárulásából és helyi támogatásából az ott lévő orvosok irányításával.

1950-ben a karcagi kórház bővült szülőosztállyal a volt szülőotthon átszervezé-
sével. '

Mezőtúr szükségkórháza a bíróság és diákotthon épületének igénybevételével
került jelenlegi helyére a szülőotthon hozzákapcsolásával. Ekkor alakult ki sebészeti,
belgyógyászati, szülészed és gyermekosztálya.
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ig5Í-bén "Szolnokon a kórház' új epületének üzcmbehelyezésévél és a' régi epületek
átalakításával fokozatosan bővültek á kórház osztályai és működésbe lépett a szemé-
szeti, a II. sebészeti (balesetsebészeti), a II. belgyógyászati, a szájsebészeti, a fertőző,
a röntgenosztály, a laboratórium, a kóíbonctan és a véradóállbmás. 1964-beii 10 ágyon
órthopediai részleg kezdte meg működését.

Szolnokon a volt katonai kórház épületében 1948-ban indult meg két belgyógyó-
szati tbc-osztály. Jelenleg mellkasisebészet és négy belgyógyászati osztály,' valamint
bakteriológiai laboratórium és Cardiorespiratórikus laboratórium, fül-, orr-, gége-
osztály, fogászat és tenyésztési decentruni működik. Az újszászi tbc-szanatórium 1955-
ben indult és jelenleg három osztállyal üzemel.

A felszabadulás előtt a szakorvosok nem egészségügyi intézményekben, hanem
az OTI és egyéb biztosító intézetek alkalmazásában működtek. így szerve-

zett szakorvosi ellátásról ne"m is beszélhettünk.
A felszabadulás után maradt a régi szervezet. 1938-ban napi 32 szakorvosi órában,

1947-ben napi 47 szakorvosi órában volt rendelés, mind Szolnok székhellyel. Vidéken
a városokban volt csak napi 1-2 órás fogszakorvosi ellátás.

1950-ben a volt OTl és más biztosító intézetek összevonásával a biztosító intéze-
tektől elválasztották az egészségügyi ellátást, s ez állami feladattá válva a tanácsok
hatáskörébe került. Ekkor már napi 127 órára emelkedett az ellátás. Ez a szükséglct-
nek és lehetőségeknek megfelelően rohamosan fejlődött. (7. ábra.)

A szakorvosi órák fejlesztése továbbra is elsősorban Szolnok székhellyel, később
a kialakuló kórházak 'székhelyein történt, de akkor még a szolnoki rendelőintézet köz-
pbnti irányításával.

1958-ban Mezőtúr székhellyel Mezőtúr és- Túrkeve városra kiterjedőén' alakult
meg az önálló rendelőintézet függetlenített vezetővel.

1962-ben és 1963-ban a szolnoki (megyei) rendelőintézet területéből kialakítottuk
a karcagi és a jászberényi rendelőintézetet függetlenített vezetővel.

így minden kórházunk székhelyén, azzal szoros kapcsolatban alakult a megye
négy rendelőintézete Szolnok/ Karcag, Jászberény és Mezőtúr székhellyel.

A csecsemőhalálozás aránya Szolnok megyében országosan a legalacsonyabbak
között van, pedig, a múlt hagyatéka miatt igen nehéz, szívós munkát kellett

végezni, melyet a fenti adatok bizonyítanak a legjobban. (8. ábra.) . ... .
Ezt a hatalmas és szép munkát egészségügyi szolgálatunk úgy tudta elvégezni,

hogy az egész megye bel- és külterületét bevonta az anya- és ' gyermekvédejmi
munkába.

A felszabadulás előtt a megyének 39 védőnője volt, 1950-ben már 60, 1955-ben 88,
ip 60-ban 124, 1964-ben. 155.

Évenként több mint 47 000 gondozott jelenik meg a tanácsadásokon, ezekből
32 000 fölött van a csecsemők egészségvédelmével kapcsolatos tanácsadás.

A gyermekvédelem egyik fontos tényezője a kórházak gyermekosztályainak
gyógyító működése. 1944-ben a megyében egy kórházi gyermekosztály sem volt. Szol-
nokon 1945-ben létesült az első kórházi gyermekosztály. 1948-ban Mezőtúron és Kar-
cagon létesültek újabb kórházi gyermekosztályok, a jászberényi kórházban pedig 1358-
han. A négy kórházi osztály íérőhelyszárna 200. Ezen belül 24 ágy a koraszülöttek
ápolását szolgálja a Szolnok Megyei Kórház Gyermekosztályán. Ez igen nagy segít-
séget nyújt a csecsemőhalálozás csökkentéséhez.

A szülészeti-nőgyógyászati ágyszám is igen kevés .volt a felszabadulás előtt.
1945-ben Szolnok megyében csak 2 kórháznak volt szülészeti-nőgyógyászati osztálya.

••1950-ben már mínd a négy kórházban szülészeti-nőgyógyászati osztály működött.
A szülészeti-nőgyógyászati ágyak száma összesen 221.



A szülések Szakszerű ellátása és annak.érdekében,'hogy minden szülés iriréz'ctben
történjék a lakúit ki 20 év a lat t a szülőotthoni hálózat.

Szülőot thon: 1944-ben 12 volt .93 férőhellyel
1947-ben 12 volt '• 97 férőhellyel
1950-ben 16 volt I O I férőhellyel
1955-bc.n 17 volt 128 férőhellyel V
1960-ban 18 volt 141 férőhellyel

.!9Ű3rí<>l. kezdetét vette a szülőotthonok összevonása ágylétszám csökkentés nélkül,
ahol á l l a n d ó szakorvosi szolgálat biztosítja a magasabb szintű betegellátást. Az össze-
vonásnak feltétele volt a mentőszolgálat há lózatának teljes kiépítése (járási), ami az
eimúlt évben meg is történt . • •"'

A kórházi szülészeti osztályok működésének és a szülőotthonok megszervezésének
eredményeképpen az intézeti szülések száma örvendetesen javult.

1950-ben 40,t, 1955-ben 74,6, 1960-ban 98,0 százalék. E z országosán á legjobb arány.
A bölcsődék fontos csecsemő- és gyermekvédelmi Intézmények, amelyek szintén

az utóbbi 20 évben létesültek á megyében. A bölcsődéknél 3 típusú került felál l í tásra:
területi á l l a n d ó bölcsőde, idénybölcsőde és üzemi.bölcsőde. Á l l a n d ó bölcsőde Szolnok
megyében a következőképpen fej lődött: "

1944-ben 1 volt 18 férőhellyel
1947-ben 3 volt- 42 férőhellyel
1950-ben ' 184 férőhely
1955-ben 584 férőhely 800 idénybölcsődei férőhely
1960-ban 968 férőhely 5̂ 5 idénybölcsődei férőhely
1964-ben 1143 férőhely 470 i d é n y b ö k s ő d e i férőhely

Ezenkívül négy üzemi bölcsőde is m ű k ö d i k megyénkben.
' Az első csecsemőotthon 1955-ben kezdte meg működését Szapárfalun 60 férőhety-

lyel, 1962-ben 100 férőhelyre bővült. Ugyancsak 1962-ben Jászapát in megkezdte műkö-
dését megyénk második csecsemőotthona 30 férőhellyel, melyet 1964-ben 70 férő-
helyesre növel tünk.

.. G z o l n o k megye gümőkór elleni k ü z d e l m é n e k helyzetéről a felszabadulás előtti
kisszámú a d a t azt mutat ja, hogy megyénkben' rendkívül súlyos volt a tbc-s

helyzet
1943-ban két gondozóintézet m ű k ö d ö t t ; a szolnoki és a mezőtúri . A karcagi és

kisújszállási gondozóról a Közegészségügyi Intézet 1943. évben k i a d o t t jelentése-..úgy
emlékezik" meg, hogy az 1942. évben megindul t m u n k á t a vezető "orvos katonai behívása
megakadályozta és hosszú időn keresztül helyettestől sem lehetett gondoskodni .

A felszabadulás után nagy erővel i n d u l t meg h a z á n k b a n és megyénkben a tbc
elleni küzdelem. A felszabadítást követő 10 év a l a t t Szolnok megyében egymás után
nyíltak a gondozó intézetek. 1957-ben n , 1960-ban 13, 1965-ben 14 tbc gondozó intézet
végezte, i l letve végzi megyénkben a tuberkulózis fe lszámolásának munkáját .

A felszabadulás előtt Szolnok megyének egyetlen kórházi ágya sem volt a tbc-s
betegek részére, ma 504 ágyon végezzük a gyógyítást. Ezévben még 40 szociális otthoni
ággyal bővül és javul e l látottságuk. ,

Fekvői-ntézeteink korszerű felszereléssel rendelkeznek, ugyanez m o n d h a t ó el gon-
dozóintézete inkről is. Különösen jól mutat ja fej lődésünket a diagnoszt ikus munka
mennyiségi és minőségi változása. Felszabadulás előtt az a k k o r meglévő gondozóinté-
zetekben egyetlen egy röntgenfelvétel sem készült, 1964-ben viszont kereken 50 000
filmet készítettek a megye gondozóintézeteiben. A f inomabb diagnosztikus m u n k á t
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jelentő tenyésztéses vizsgálatokból egyetlen egy sem készült a felszabadulás előtt,
ugyanakkor 1964-ben 56 000 bakteriológiai tenyésztés történt a megye tbc-s intézeteiben.

A tbc-s betegek felkutatása 1948-tól a mozgó röntgenernyőfényképszolgálattal tör-
tént. Felszabadulás előtt ilyen készülékkel megyénk nem rendelkezett. Jelenleg 3 moz-
góernyőfényképszolgálat dolgozik megyénkben és a szolnoki gondozóban elhelyezett
negyedik készülékkel együtt biztosítani tudjuk Szolnok megye lakosságának évenkénti
tüdőszürését. A röntgenernyőszűréseket 10 éves kortól végezzük, az alacsonyabb kor-
osztályokban tuberkulin-szűréseket és BCG-oltást végzünk, hogy gyermeklakosságunkat
a gümőkóros fertőzéstől megvédj ük.

A felkutató munka az elmúlt években sokszorosára nőtt a megelőző évekhez vi-
szonyítva. Ennek ellenére összes nyilvántartott betegünk és az 1964. évben felfedezett
betegek száma az előző évekhez viszonyítva lényeges csökkenést mutat. A diagnosz-
tikus munka minőségi és mennyiségi javulása ellenére is bekövetkezett a kedvező vál-
tozás. 1960-ban kb. 10 000 nyilvántartott beteg volt megyénkben jelenleg 7429. Ugyan-
akkor kb. 2000 beteg került egy év alatt nyilvántartásba, 1964-ben már csak 794. A
gyermek-tuberkulózis oly mértékben csökkent, hogy 1964-ben csak 13 gyermek (0-14
éves korig) betegedett meg megyénkben tbc-ben. Nagy csökkenés mutatkozik a 15-20
éves korú fiatalok között is. Az előző éveknek megfelelően legtöbb megbetegedés
továbbra is az 50 évnél idősebbebk között fordul elő. (9. ábra.):

Az elmúlt években igyekeztünk megteremteni a személyi és dologi feltételeit
annak, hogy megyénkben a gümőkórt felszámoljuk. Ügy látszik, hogy e feltételek biz-
tosítása kedvezően befolyásolta a megye tbc-s helyzetének alakulását. A tbc-s halálo-
zásunk is ezt mutatja. A 40-es évek elején 10 000 lakosból 16-18-an haltak meg évenként
megyénkben gümőkórban. Az utóbbi években 10 000 lakosból már csak három.

^ korszerű nemibeteg-gondozás kialakítása Szolnok megyében a felszabadulás
után indult meg. A nemibetegségek fenyegető szaporodása miatt a II világ-

háború utolsó éveiben létrehoztak néhány szerény intézményt Szolnokon, Karcagon,
Kisújszálláson, Mezőtúron és működött a Megyei Közkórház alagsorában egy bőr- és
nemibeteg-osztály. Ezek az intézmények azonban az akkori körülmények között csak
a legszegényebb rétegeket látták el, főleg nemibetegekkel foglalkoztak és a nemi-
betegségek terjedését csak alig tudták gátolni.

A felszabadulás után mindent elölről kellett kezdeni. Már 1945-ben lelkes orvosok
új intézeteket hoztak létre, először Jászberényben, majd Törökszentmiklóson és a régi
intézetek újjászervezése is megtörtént. A háború utáni években Szolnok megye a nemi-
betegségek szempontjából az ország egyik legfertőzöttebb megyéje volt. A gondozó-
intézetek már ezekben az években is jelentős eredményeket értek el a nemibetegségek
szaporodásának megakadályozása terén. De a korszerű bőr- és nemibeteggondozás
megszervezésére csak 1951-ben került sor. A szolnoki gondozóintézet megyei gondo-
zóintézetté alakult és így megoldódott az egységes szakirányítás kérdése. Karcagon új
kórházi bőrgyógyászati osztály létesült. A megyében jelenleg is 7 gondozóintézet mű-
ködik (minden járási jogú városban). Az intézetek felszerelése korszerűnek mondható,
a helyiségek azonban több helyen szűkek.

A nemibetegségek leküzdése terén kiemelkedő eredményeket sikerült elérni. A
friss szifilisz gyakorlatilag eltűnt, a gonorrhoeás megbetegedések száma pedig nagyon
alacsony. Az eredmények tartósságát mutatja, hogy jelenleg, amikor a nemibetegségek
száma világszerte jelentős mértékben emelkedett és ennek hatásai már Magyarországon
is érezhetők, Szolnok megyében emelkedés még nem következett be.

A bőrbetegségek nagyarányú szaporodása az ipar, majd a mezőgazdaság fejlődé-
sével, átszervezésével kapcsolatban az ötvenes évek második felében következett. A
foglalkozási bőrbetegségek, bőrgennyesedések és gombás bőrbetegségek elleni küzde-
lem ma a fő feladat. 1959-ben a megye nagyüzemeiben 4 üzemi szakrendelést hoztunk



létre. 19^4-ben megszerveztük a kunszentmártoni vándorszakrendelest és ezzel biztosí-
tottuk a kunszentmártoni járás szakellátását. Jelenleg még Tiszafüred és Kunhegyes
szakellátása megoldatlan. A Megyei Kórház Bőrosztályának és a Megyei Gondozó-
intézetnek átalakítása, a felszerelés kiegészítése emelte a börbetegek szakmai ellátásá-
nak színvonalát. Az új bőrbetegek számának szaporodása 1960-ban már megállt és azóta
csökkent.

A Szolnok megyei Onkológiai Gondozó szervezetileg 1952. február 1. óta műkö-
dik. Az első évben a megyei gondozó egymaga dolgozott, részint napi 2 óra

munkaidőben, mostoha körülmények között, de már az első év közepétől kezdetét
vette a megyei hálózat fejlesztése. Már az évben négy járási székhelyen napi 1-2 órás
onkológiai szakrendelést szervezett rákszűrőállomásokat állított fel azokban a köz-
ségekben és járási székhelyen, ahol nőgyógyász szakorvos működött.

A szakmai munka fejlesztése megkívánta, hogy a nagyobb városokban, főleg ahol
kórházak működnek, járási, városi onkológiai gondozókat állítsanak fel főfoglalkozású
orvosokkal. 1960-ban Jászberényben, 1962-ben Karcagon, 1964-ben Tiszafüreden járási
városi gondozók kezdték meg működésüket.

A rákszűrőállomások számát 21-re emeltük. A szakrendelések számát is növeltük,
jelenleg 7 helyen működik onkológiai szakrendelés. Tiszaföldváron ez év január 15-én
indult.

A rákszűrővizsgálatot évenként több mint 25 000 személynél végezzük el, sajnos
a kiszűrtek száma is emelkedik.

A szocialista egészségügy egyik leglényegesebb alapelve a megelőzés. Ez az elv
- kisebb-nagyobb súllyal - az egészségügyi ellátás egész területén érvényesül

is. A közegészségügyi és járványügyi munka tekintetében a megelőzés nemcsak elv,
hanem a mindennapi gyakorlat lényege is.

Ahhoz, hogy a megelőzés a közegészségügy és járványügy gyakorlatában követ-
kezetesen érvényesüljön, a múltból örökölt szervezeti forma és munkamódszer elég-

A KOJAL székháza Szolnokon
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telennek bizonyult, - a következmények új központi irányító és területi végrehajtó
szervezeti forma létrehozását kívánták meg.

A közegészségügyi-járványügyi szolgálat területi végrehajtó szervének kiépítésében
az első lépést a megyei epidemiológus hálózat és az állami közegészségügyi felügyelet
létrehozása jelentette 1951-ben. A közegészségügyi és járványügyi feladatok gyors sza-
porodása rövidesen olyan intézmény-hálózatot igényelt, amelyben a laboratóriumi
háttér és a közegészségügyi munka szakosításának feltételei biztosítottak.

így vezetett a fejlődés útja 1954-ben a KÖJÁL-hálózat, s ezen belül a Szolnok
megyei Közegészségügyi- és Járványügyi Állomás létrehozásához. Ez a szervezeti forma
a fentieken túl, a terület közegészségügyi és járványügyi munkájának, továbbá az
ehhez szorosan kapcsolódó egészségügyi felvilágosításnak egységes irányítását is biz-
tosította, s ezt az egységet még teljesebbé tette 1956-ban az állami közegészségügyi fel-
ügyelet és a KÖJÁL-hálózat egyesítése.

A közegészségügy-járványügy költségvetési cím keretében Szolnok megyében
jelenleg 160 fő:' 25 orvos, 5 egyéb diplomás (mérnök és biológus), 80 egészségügyi
középkáder és 50 egyéb munkakörű dolgozó tevékenykedik. (Az 1957-hez viszonyított
létszámnövekedés több mint 100 százalék.)

1963-ban kb. 10 millió forint költséggel megépült a KÖJÁL új székháza is Szol-
nokon, amely hosszú időre és magas szinten biztosítja a közegészségügyi és járvány-
ügyi munka központi irányításának tárgyi feltételeit.

Megyénk járványtérképéről gyakorlatilag eltűnt a kiütéses tifusz és a malária.
S az ismertebb fertőző betegségek közül a diftéria (1960) és a járványos gyermek-
bénulás (1961) évek óta nem fordult elő. (10. és 12. ábra.)

%ccc

10. Diftéria megbetegedések
gyakorisága 100 000 lakosra 19a

A hastifusz megbetegedések gyakorisága jellemző mutatója egy ország anyagi és
kulturális helyzetének. Ilyen szempontból is sokat mond, hogy hastifusz hazánkban
(s természetesen megyénkben is) ma már csak szórványos megbetegedést okoz - s a
háború előtti és a háborús évek járványai (országosan 10-12 000 megbetegedés évenként)
ma már csak rossz emlékek. Szolnok megyében 1938-ban a mainál lazább bejelentési
kötelezettség ellenére is több mint 400 diagnosztizált hastífusz-eset fordult elő, ezzel
szemben 1958. óta a megbetegedések száma évi átlagban 30 körül mozog. (11. ábra.)

Jelentősen csökkent a rendkívül veszélyes tetanusz-fertőzések és megbetegedések
száma is. Ebben a kötelező védőoltások bevezetése - az intézeti szülések - s a köny-
nyen hozzáférhető és színvonalas orvosi ellátás mellett elsősorban a megváltozott élet-
körülmények, a mezőgazdasági dolgozók egyre javuló anyagi helyzete és munka-
körülményei játszanak szerepet.
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77. Hastífusz megbetegedések
gyakorisága ioo ooo lakosra

1959-ben Szolnok megye egész területén megkezdődött a folyamatos védőoltási
rendszer bevezetése a korábban alkalmazott idényoltások (oltási kampányok) helyett.

A folyamatosan adott védőoltások - mint az 1959. óta beigazolódott - az idény-
oltásoknál szélesebb körű, folyamatos és egyenletes védettséget biztosítanak, s meg-
felelő szervező munkával a teljesítés hatásfoka 89 százalékról (1959) 96 százalékra
(1964) emelkedett.

1960-ban kezdődött a Sabin-vaccina tömeges alkalmazása, s ennek tudható be,
hogy 1961. óta Szolnok megyében járványos gyermekbénulás nem fordult elő.

12. Gyermekbénulást megbe-
gedések 100 000 lakosra

Jelenleg a járványügy terén legnagyobb gondot a dizentéria (illetve fertőző bél-
hurut) és a fertőző májgyulladás okozta megbetegedések szaporodása jelenti. A dizen-
téria gyakoriságát tekintve megyénk több éven keresztül élen járt, a hepatitis pedig
évek óta 700 körüli megbetegedést okoz.

Jelenleg a megye lakosságának több mint 40 százaléka iszik jóminőségű vezetett '
vi et, s nemcsak a városok vízhálózata jutott el a perifériára, hanem sokat javult a
falusi lakosság vezetett vizes ellátása is (34 százalék). (A fejlődés, a vízművek által
termelt vízmennyiséget véve alapul csak 1957 és 1964 között is több, mint ötszörös.
A háztartásoknak juttatott vízmennyiség azonos időszak alatt kb. tízszeresre nőtt.)

Üj fúrott kutak üzembehelyezése révén sokat fejlődött a mezőgazdasági üzemek
ivóvízellátása is. A termelőszövetkezetekben kb. 120 fúrottkút üzemel, s ez a megye ;
területén lévő összes fúrottkútak számának 10 százalékát képezi. >
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Nagyon jelentős eredmény, hogy megyénkben semmilyen új létesítmény nem
épülhet - s nem is épül - előzetes közegészségügyi jóváhagyás nélkül.

Sokat javultak az iparban dolgozók munkakörülményei is. Az ipari (üzemi) bal-
esetek száma szemmellátható csökkenést mutat. 1958-ban még kb. 2000 baleset fordult
elő, a kiesett munkanapok száma 52 000 volt, 1961-62-bcn pedig a balesetek száma az
1000-et sem haladta meg, s a munkanap-kiesés is kb. 50 százalékos csökkenést mutat.

Igen alacsony (több év átlagában) a foglalkozási ártalmak száma is. A bejelentett
foglalkozási ártalmak száma nem éri el az ipari munkás-létszám egy százalékát sem.
(Munkáslétszám: 25 000, bejelentett foglalkozási ártalom átlagban 200/év.)

A felszabadulás előtt a gyógyszerészet - mint általában az egészségügy - ma-
gánkezdményezésen alapuló állami jogosítványos rendszerben működött, az

egészségügy állami intézményeiben (közkórházakban) közszolgálat-jellegűen.
Bár 1948 végén állami kezelésbe kerültek az elhagyott gyógyszertárak, valamennyi

államosítása csak 1950 júliusában történt meg. Ezzel lényegében befejeződött a gyógy-
szer-előállító és ellátó hálózat szocializálása. Egyidejűleg megalakultak a megyei
gyógyszertár vállalatok, amelyeknek feladatuk lett a hozzájuk tartozó területek gyógy-
szertárainak gazdasági szervezetté tömörítése és működésük biztosítása, irányítása.

:•• Gyógyszertáraink állaga és felszereltsége az államosításkor igen rossz volt és azok
nagyrészc még magán viselte a háborús károk nyomát. Első feladatként jelentkezett
a meglévő hálózat helyreállítása, alkalmassá tétele, a lakosság gyógyszerigényének
folyamatos kielégítésére. Ennek megfelelően a hálózatfejlesztési munkálatok végre-
hajtása volt. Végre kellett hajtani a gazdaságosság szempontjából nem mindig kívá-
natos felújításokat is, hogy ezzel - ha átmenetileg is - biztosítani lehessen a gyógy-
szertárak működését.

1951 óta mintegy 40 gyógyszertárban hajtottunk végre jelentősebb felújítási mun-
kálatokat. Az egy gyógyszertárra eső lakosság száma kb. 6500 fő.
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Ij. A lakosság gyógyszerfogyasztásának
alakulása

14. A véradás alakulása megyénkben



A lakosság gyógyszerfogyasztása (a kórházi ellátás nélkül) 1951-hez viszonyítva
1964-ben 4,9-szeresére emelkedett. (13. ábra.)

A forgalom egyik évről a másikra átlagosan 14,7 százalékkal emelkedett. Az
egyes évek között kisméretű szóródás tapasztalható (legalacsonyabb 1956-ban, 105,8,
legmagasabb 1959-ben, a termelőszövetkezetek fejlődése időszakában 121,6 százalék.)

Míg 1960-ig a biztosítottak számának növekedése gyakorolta a fogyasztásra a leg-
nagyobb hatást, addig 1960 után a vények átlagértékének emelkedése révén emelke-
dett a gyógyszerforgalom forint-értéke. Példa erre a következő táblázat:

A VÉNYEK ÁTLAGÉRTÉKE

1951-ben 8,58 Ft
1960-ban 13,48 Ft
1961-ben 14,47 Ft
1962-ben 15,— Ft
1963-ban 16,— Ft

A biztosítottak gyógyszerfogyasztásának növekedését szemlélteti az alábbi kimu-
tatás, amely a gyógyszerforgalom megoszlását tükrözi:

Magánfelek kp. Társadalombiztosítás
Időszak beszerzése % terhére %

1951 60,0 40,0
1960 42,7 57,3
1961 30,4 69,6
1962 27,3 72,7
1963 25,6 74,4

^ z emberi vér felhasználása. Hasonlóan az ország egyéb területéhez, me-
mai orvostudomány fejlődésében mind nagyobb szerepet kap a gyógyításnál

gyénkben is a dolgozók megértették emberbaráti kötelességüket és a Magyar Vörös-
kereszt, valamint a Szolnok Megyei Véradó Állomás szervező munkájával mind
többen járulnak hozzá, hogy az életet adó vérrel segítsenek embertársaikon. (14. ábra.)

J^ mentőszolgálat újjászervezése a felszabadulás előtti alapokon indult meg.
A kormány által vásárolt katonai mentőgépkocsik kerültek elosztásra a vár-

megyék és városok országos mentőegyesülete ( W O M E ) mentőállomásaira. így me-
gyénk területén 1947-ben Szolnok, Tiszafüred, majd Karcag kapott egy-egy gép-
kocsit. A W O M E mentőállomásai személyzettel alig voltak ellátva, leggyakrabban
a tűzoltó-állomásokra települtek.

A 4980/1948. sz. kormányhatározat létrehozta a magyar mentés ügy hivatásos ál-
lami szervezetét, az Országos Mentőszolgálatot. Ezzel a kormányhatározattal vált
végre valóra az 1876. évi XIV. törvénycikk, mely a mentés megszervezését és ellátását
állami feladatként határozta meg. A törvénycikk megszavazását azonban végrehajtási
utasítás 60 éven keresztül nem követte.

Az államosítás a mentés-ügy szervezésének soha nem látott új korszakát indította
cl. Megyénk területén 1949-ben Jászberényben, 1950-ben Mezőtúron nyílik új mentő-
állomás egy-egy gépkocsival. 1952-ben Túrkeve és Törökszcntmiklós kap egy-egy men-
tőállomást. Kunhegyes 1960-ban. Az 1963-ban létesült Kunszentmártoni mentőállomás
az első a megye területén, amely mentőállomás speciális feladatai céljára épült új
épületben helyezkedett el.

A szolnoki egy mentőkocsi helyén ma 7 futókocsi szolgál. 1947-ben a W O M E
gépkocsijai az ország területén kb. 2 millió km-t teljesítettek. 1964-ben az OMSZ



megyei szervezetének Szolnok megyei gépkocsijai egy millió 64 ezer kilométert - kb.
felét annak, mint 1947-ben az egész országban. Mentőállomásaink egyrésze rádió-
összeköttetésben van egymással. Minden mentőállomásunk tartalékgépkocsival is ren-
delkezik, hogy az esetleges műszaki hiba bekövetkeztekor munkáját képes legyen
fennakadás nélkül továbbfolytatni.

A mentőszolgálat a szocialista egészségügy szerves része lett és így az állandóan
növekvő követelményekkel lépést tartva tudja szolgálni a magyar egészségügyet a
maga sajátos munkaterületén.

Jíendkívül súlyos örökséget vettünk át felszabadulásunk alkalmával szociálpoli-
tikai téren is. A második világháború nagy vérvesztesége megyénk lakosságát

súlyosan érintette. A nagy embervesztcsség mellett gondoskodni kellett kb. 25 000 ha-
zatérő - közöttük igen sok rokkant - támogatásáról, munkábaállításáról. Háborús
embervesztességünk nagyságára jellemző, hogy 1954-ben - tehát 10 évvel a háború
befejezése után - még 3758 hadirokkantat, 4743 hadiözvegyet, 5004 félárvát és 343
szülőtlen árvát, valamint 849 hadigondozott családtagot tartottunk nyilván. Tehát csak-
nem 15 000 ember volt közvetlenül érdekelve a hadigondozásban. Biztosítani kellett
az öregek, a gyermekek élelmezését, ruházatának sürgős pótlását akkor, amikor sem
mezőgazdasági, sem pedig ipari termeivényekbői a legminimálisabb raktárkészlettel
sem rendelkeztünk.

E nehéz időben csak jól szervezett, s minden társadalmi erőforrást igénybevevő
munkával lehetett az új életnek nekiindulni. Ekkor született a „Magyar Gyermekért"
a gyermekek megmentése, a „Siess, Adj, Segíts" mozgalom pedig a tüdőbetegek és
hazatérő hadifoglyok megsegítése érdekében.

Csak a termelőmunka megindulása után, a hároméves terv keretében láthattunk
hozzá a megmaradt - egyébként is rosszul felszerelt - intézményeink rendbehozásához,
megfelelő átszervezéséhez.

A múltban a mai értelemben vett szociális ellátottságról nem beszélhetünk. A
második világháború idején a társadalmi kiegyenlítődés elősegítésére létre-

hozott Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) is csak egyes családoknak
próbált segítséget nyújtani, de a széles tömegek nyomora enyhítése érdekében semmit
sem tett. A nyugdíj csak az állami alkalmazottak szűk körére korlátozódott. A kiöre-
gedettekkel, megrokkantakkal, vagy csökkent munkaképességűekkel senki sem törő-

Az épülő karcagi kórház



dött. Legfeljebb koldulási engedélyt kaphattak, vagy ha már nagyon elesettek voltak
és hozzátartozójuk sem volt, mehettek a szegényházba.

Megyénk 14 községében volt szegényház vagy szegényszoba 160 férőhellyel. Ezek-
ből és a 6 városban lévő 248 szegényházi férőhelyből kellett kialakítani az öregek és
rokkantak emberséges gondozását biztosító járási, városi szociális otthonokat. 1948-49-
ben az addig 10 helyen 408 férőhellyel működtetett intézeteket összevontuk n intéz-
ménnyé és a férőhelyek számát 480-ra emeltük. 1950-53 közötti időben intézményeink-
ben az ágyak számát 100-zal emeltük és létrehoztuk a jászberényi 120 férőhelyes szociá-
lis otthont.

A múlt szegényházaiban a gondozottak ellátása a szállásadással és napi egyszeri
melegétel biztosítással kimerült. Egészségügyi, kulturális ellátottságról nem beszél-
hetünk.

A gazdasági helyzet javulásának megfelelően javult a szociális otthonok ellá-
tottsága is. A létfenntartási szükségleteken túlmenően kezdtük kielégíteni a kulturális
szükségleteket is. Ennek eredménye lett, hogy a szociális otthonoktól való idegenke-
dés, amely kezdetben feltűnően jelentkezett, megszűnt.

A fejlődés színvonalát tükrözi a gondozó személyzet létszámának fejlődése is.
1950-ben 100 gondozottra eső személyzeti létszám 10,0
1955-ben 100 gondozottra eső személyzeti létszám 12,5
1964-ben 100 gondozottra eső személyzeti létszám 22,3

Még ennél is jobb a fejlődés, ha a gondozók szakképesítését nézzük. 1950-ben szak-
képzett gondozónő még nem volt, s 1964-ben a gondozónők 50 százaléka már szak-
képzett.

Az ágykihasználtság - a kezdő évektől eltekintve - állandóan 100 százalék felett
van, s a fokozódó igényeket az 1960-ban Üjszászon létesített 100 férőhelyes, majd
1964-ben újabb 100 ággyal bővített, összesen tehát 200 személyes intézetünkkel sem
tudjuk kielégíteni.

Az 1954-55 közötti években az addigi tapasztalatok leszűrésével alakítottuk ki
szociális otthonainknak ma is meglévő profilját:

a) általános szociális otthon;
b) elmebetegek szociális otthona; • "w****^..*^1 '».
c) betegek szociális otthona; "
d) a jelenleg építés alatt álló tbc-s betegek otthona.
Viszonylag fiatal, csupán az utóbbi években létesült szociális intézményünk az

öregek napközi otthona, ahol az idős emberek napközben tartózkodhatnak, s meleg
ebédben részesülhetnek jövedelmüktől függő minimális térítés mellett. Megyénkben
Jászberényben és Szolnokon működik öregek napközi otthona, összesen 70 férőhellyel.

A múlt és jelen összehasonlítása terén a változás gyökere a társadalmi viszonyok
átalakulásában keresendő. A termelőerők társadalmasítása s az ezzel járó tervgazdál-
kodás mindenki részére megteremtette a munkalehetőséget. Még a csökkent munka-
képességűeknek is egyre nagyobb lehetőségük van bekapcsolódni a termelőmunkába.
Bizonyos munkakörök csak velük tölthetők be. Ezen túlmenőleg Jászberényben csök-
kent munkaképességűeket foglalkoztató vállalatot, Szolnokon pedig a temetkezési
vállalaton belül tbc-s betegeket foglalkoztató részleget létesítettünk 1962-63-ban. E
munkahelyeken olyan emberek jutnak keresethez, akikkel a múltban egyáltalán nem
törődtek.

A munkaalkalom megteremtése és a társadalombiztosítás kiterjesztése folytán
minden dolgozó részére biztosított a gyógykezelés, a táppénz, s megrokkanás esetén a
rokkantsági nyugdíj. Meghatározott életkor elérésével 10 évi munkaviszony alapján
minden dolgozó jogosult az öregségi nyugdíjra. Ehhez hasonló eredménnyel egyetlen
kapitalista állam dolgozói sem dicsekedhetnek.



A széleskörű juttatásokon túlmenőleg támogatást nyújtunk minden olyan esetben,
amikor atz a körülmények indokolttá teszik. így az utóbbi évek átlagában 1225 személyt
részesítettünk rendszeres segélyben évi 2 500 000 Ft erejéig, s további egymillió forin-
tot fizettünk ki rendkívüli körülmények folytán nehéz helyzetbe került egyéneknek.
Ugyanakkor 500 000 forint kórházi költséget engedtünk el oly személyeknek, akik a
társadalombiztosítás szolgáltatásaira nem jogosultak, vagy igényüket már kimerítették.

(\sszegezve megyénk egészségügyi fejlődését, láthatjuk azt az eredményes, nagy
utat, amelyet a felszabadulás óta megtettünk. Igaz, még nem mondhatjuk azt,

hogy egészségügyünk szocialista egészségüggyé vált, de ennek körvonalai mindinkább
kibontakozóban vannak, mint ahogy ez az objektív feltételek megteremtésénél az új
karcagi kórház építésében is megmutatkozik.

Ennek biztosítéka az egészségügyi dolgozók fáradságot nem ismerő áldozatkész
munkája.

Jelentős lépések történtek eddig is az egészségügyi felvilágosítást végző szervek
és hatóságok, elsősorban a Vöröskereszt, a TIT, az SZMT, a népművelés területén.
A munka összehangoltságával nyilván még eredményesebbé lehet tenni a lakosság
egészségügyi kulturáltságának színvonalát. Az előadások, a filmek és az egyéb pro-
paganda-eszközök felhasználásán túl a jól bevált egészségügyi oktatásnak már az
iskolában még nagyobb teret kell biztosítani, s az olyan mozgalmakat, mint a „Tiszta
udvar, tiszta ház" a különböző szerveknek jobban kell segíteni.

A szocialista egészségügy megvalósulásának legnagyobb biztonsága pártunk és
kormányzatunk egészségügyi politikája, amelyet a Magyar Szocialista Munkáspárt
Szolnok megyei Bizottságának 1964. november 30-i határozata is leszögez, e határozat
a különböző gazdasági, társadalmi és állami területen dolgozók részére ugyanúgy,
mint az egészségügyi dolgozók részére kötelezővé teszi, hogy ezt a feladatot az embe-
rekről való gondoskodás jegyében politikai kérdésként kezeljék.

FODOR MIHÁLY

— 65 —


