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A Fővárosi KÖJÁL 1963 áprilisában tartotta fennállásának 10. éves évfor
dulóját, valamint Fertőtlenítő Osztálya (a volt Fertőtlenítő Intézet) 50 éves mű
ködésének jubileumát. Ebből az alkalomból a Fővárosi KÖJÁL 1963 április 1. 
kezdettel háromnapos tudományos higiénés konferenciát rendezett. A konferen
cián megnyitót mondott dr. Pesta László a Fővárosi Tanács VB. elnökhelyettese, 
majd dr. Kapos Vilmos KÖJÁL igazgató a Fővárosi KÖJÁL kialakulása, fej
lődése és jövője címmel tartott előadást.

1963. április 1-én délután a KÖJÁL nagytermében folytatódott a konferen
cia. Jelen volt M. Szokolovszky a moszkvai KÖJÁL igazgatója, aki a moszkvai 
KÖJÁL funkcióiról és dr. V. Kraszna a prágai KÖJÁL igazgatója, aki a prágai 
KÖJÁL funkcióiról tartott nívós előadást. Április 2-án dr. Gyergyai Károly fő
városi vezető főorvos ,,A fővárosi kórházi fertőző betegellátás kérdéseiről,” 
dr. Gyergyai Károly ‘és Kapos Vilmos ,,A közegészségügyi-járványügyi és 
gyógyító-megelőző szolgálat együttműködéséről,” továbbá dr. Ferenczi Endre és 
dr. Guthy Tibor ,,A fővárosi járványügyi helyzet és az ezt befolyásoló tényezők 
adatai 8Э év távlatában” címmel tartottak előadást. Az összes előadások fel
sorolása hosszadalmas lenne, mert három nap alatt 49 előadás hangzott el. Az 
előadások túlnyomórészt a higiéné tárgykörébe tartoztak. Hat előadás elhang
zott a fertőző betegségekről és azok járványtanáról, hat előadás az enteritisz 
megbetegedésekről mint elsőrendű problémáról, továbbá a védőoltásokról és 
azok eredményeiről. Négy parazitológiai tárgyú, öt fertőtlenítésről szóló, négy 
vízellenőrzésről, három élelmezésegészségügyi tárgykörből, öt a foglalkozási be
tegségekről és azok alakulásáról, kettő a radioaktív anyagokról és izotópokról, a 
mezőgazdaság egészségügyi szocialista átszervezéséről, városegészségügyről, 
mikológiáról, a heveny fertőző májgyulladás járványügyi és klinikai vonatkozá
sairól, a gombamérgezés elleni küzdelemről és az egészségügyi felvilágosítás 
időszerű kérdéseiről szólt.

Kétségtelen, hogy a Fővárosi KÖJÁL az elmúlt 10 év alatt rohamosan fej
lődött. Az elmúlt 1962. évben a közegészségügyet szolgáló laboratóriumok 361 864 
anyag vizsgálatát végezték el. Ebből a számból tetemes részt vett ki a bakterio
lógiai laboratórium 54 509 anyagszámmal. A közegészségügyi vegyi laborató
rium anyagszáma 44 300 volt. A fertőtlenítő laboratórium bakteriológiai rész
lege 22 096, a vegyi részlege 1238 vizsgálatot végzett. A parazitológiai laborató
rium 19 786, a vízbiológiai laboratórium 17 486, az élelmiszerbakteriológiai la
boratórium 12941, a mikológiái laboratórium 1954, a fág laboratórium- 1570 
anyagszámmal vette ki részét a munkából. A sugáregészségügyi laboratórium 
635 nagy és kisműszeres ellenőrző vizsgálatot és 252 anyag laboratóriumi vizs
gálatát végezte el. Ezek a vizsgálati anyagszámok bőségesen rámutatnak a vég
zett higiénikus munkára.

Az elhangzott előadások nívója igazolja, hogy az elmúlt 10 év alatt a Fő
városi KÖJÁL minden erejét megfeszítette, hogy Budapest lakosságának jobb 
higiénikus körülményeket teremtsen. A vendégek nyilatkozataiból, valamint a 
közegészségüggyel foglalkozók által mondottakból kitűnik, hogy a Fővárosi 
KÖJÁL 10 éves munkája teljes elismerést váltott ki.
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