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AZ ORVOSI MÚLT MÉRFÖLDKÖVEI
Anya- és csecsemővédelem - iskolaegészségiigy
D1: Ka1Jro11c:ay Károl_r
1-\ hazai orvostörténelcn1 legrégebbi századaiból ren-

delkezünk szán1os olyan adatsorral. a1ncly a rendkívüli
gyennek- és csecsc1nőhalandóságot, a fiatal korosztályokat sújtó járvúnybctcgségekct bizonyítják. ,.!Vlérhctövé" az
orvosi- és általános statisztika bevezetésével vált. a111ikor
ncincsak egyes t(1jak és területek betegség ~s ha!andósúgi
statisztikáit lehetett nyon1011 kö\·ctni, hancn1 az egyes korcsoportok 1ncgbctcgcdést'.:t. halúlozúsút. halú!okait is. ;\z
1876. évi kr"i:cgés:ségügyi 1/ir1'l'.·11y egyik alapelve a pre-

venció lett. ennek 1ncgalapozúsúra és clc1nzésért:: l 868ban - az Országos J(özeg~szségügyi ·ranúcs kezde1nényezésére - bevezették az orszúgos elc111zö 111egbctegedési és
halúlozúsi statisztikút. 1\z c\s(l ilyen igénnyel elkészí1e1t
statisztika 1872-bcn készült e!, ezen belül pontos kép túrult fel a cst:csen1ő- és gyennekhalandósúgról: 1872-bcn a
0-5 évt:s korú gyerekek so.s7r~'()-a halt 111eg egy éves kora
előtt. az összt:s elhaltak 51 (~.;,-a 10 éves kor alatti gyt:nnek
volt. :\kkor 23 ország hasonló elvek a!apjún készült statisztikújúnak összchason!ítúsa utún i'vlagyarorszúg az utolsó helyen {il\t, a1ni csak hangsúl:yozottabbú lt:tte az 187(i.
évi közegészségügyi törvény anya-, csecse1nö- és gyer1nekvédelt11i rendelkezéseit. Ez elrendelte a 7 éven aluli
gyennckek ingyenes orvosi és k(irhúzi ellúrúsút. szigorú
feltételeket szabtak a dajkasúgra vonatkozóan. orszúgosan
gondoskochak az elhagyott gycnnekekröL dc kötelező erövel - a büntetés terhe 1nellctt - elrenck:lték a hi111!öoltást.
E törvénynek, a gycrrnekorvoslús fejlődésének. a prcventÍ\' intézkedéseknek. vala1nint a közegészségügyi úllapütlrk folya1natos fcjllídésénck volt tudható, hogy·
1876--1890 között a 0-5. illetve a 5--1 () éves korú g~./enne
kek halandósúga 2 1.5<~ o-ra csökkent. 190~~-re 19. 7(~--()-ra
esett \·issza. a tovúbbi é\'Ckbcn - \ lJ04- ! 910 között l lJ--21 ('.·() között ingadozott. :\ csecse1nöhalandósúgot
2~-30(~-{1-ban veleszületett gyengeség. vérhas. csecscn1ökorban végzetes 1üd(igyulladás. különbözö gycnnekjúrvúnyok okoztúk ..'\ júrvúnybctcgségekct a diftéria, a skarlút, a
szövödn1ényes kany'aró. vúrosi percintcrületeken a vérhas
jelentette. ;\ csccsc1nühaland6súgban 20(~.--(1-os voh a szülési katasztról~1. a szakszerütlcn (húzi) szü\0svczctés következn1ényc és a 111agza1i halú!. :\statisztikai adatok bizonyíto!túk a helytelen csecscinötúplálúst: példúul l 8-2-r~·-(1-os
volt - elsösorban vidéken - a bélhurutból eredü hal{llozús.
:\ tágabb ének:n1bcn vett gyerniekhalandósóg legnag:yobb
részét a gün1ökór okozta ..~\ halú!okok elcrnzésc sorún bizon:yitúst kapott. hogy a gycnnekhalandóság olt volt a legkisebb. ahol az anyúk n1aguk szoptatták gyennekeiket.
;\ inúlt szúzad utolsó évtizedeiben és a szúzaclforduló
clsli évtizedébt!n az anya- és csecse1növCdelc1n két irányból szerveződött: az orvosi 0s a túrsadaltni összc!'ogús oldalúról. i\z u1Tosi 111o:ga/0111 kiterjedt a szülés clótt! anya\·édelc111rc. a szakszerü újszülü!l gondozásra. az ezzel kap-

csolatos isn1erette~jcsztésre. Ezzel kapcsolatban elsőnek a
bábaképzés rcfonnjúra ( 1894). n1ajd az anya~ és csecse1nővédchnct biztosító S te fúni a Szövetség ( 1915) n1cgszer\'ezésérc kerül sor. a111c\ynck célja a rendszeres tcrhcsgondozús. az anyúk szülés utúni gondozása. a csecsen1ők védein1e. szakszerü cllenörz0se Cs a tanúcsadús \"Olt.
\iús forn1"1t öltött a túrsudolnii gyer111ck1·édcle111. Ez
a!au !lt'tncsak az úrvúk és elhagyott gyennekek úlla1ni
gondozús<it. hancin a gycnnt:kck egészségének inegóvúséit
is értették. i\,!úr //. .f<):.\'l'.{ 1784-ben a szegényügy rendezésének tiirvény't'.ben ~ lc!encházak felá!lítúsút rendelte cl,
dc anyagilag is 1(unogatta az egyhúzak ilyen intéz1nényeit.
:\z ! i\70-es években az úrvaügy együtt jelentkezett az
anya- és csecse1növédele1n1nel. így a!aku!t 111eg ~ Bókay
)ú11os szervezésében ·- a Budapesti Elsö Orszúgos Gyer1nek1nenhely Egyt:sület, an1ely 1870-bcn 40. 1871-ben
l l 5 beteg~íggyal rendelkezett. t:zeken 14 éves korig úpoltak t:!hagyott gycnnekeket. ,;\ Budapesti K..irúlyi ()rvoscgyesületen belül külön orvosi szakbizoltság alakult - az
Úr\·a- és lelcnchúzak gyennekorvosi 111unkújúnak ineghatúrozúsúra. bl..'teggyógyító részlegei kialakítási elveinek kido!gllzúsúra. E tervezetet a bclügyn1íniszter elé te1jt:sztették. ez leli az elvi alapja a ,S":a/án(1· ,\fór últal alapítolt Szegény Beteg Ciyennekek Egyesületének ( 1885). a1ncly nen1
\'Úrt széles túrsadalini tú1nogatúsra. anyagi alapokra talú!t.
1891-bcn f'clvcltc a Fchérkercszt Orsz<igos Lelcnchúz
Egyesület nevet. 1nagába olvasztotta a kisebb cgycsülctckt:t. l 1\93-tól Orsz{1gos Lelenc húzat Létesítö Egyesület né\·en 111üködü1t. Sorra alapítottúk a 1nenhclyckct. an1t:ly·ekct
l }\l)5~1()! a hc!ügyn1iniszter <í!lan1i tú1nogatúsban részesített: l 095-ben 30 vidék! tiókotthont és 100 gyennt:ktclcpct
létesítettek. 18lJ7-ben rnegnyitott{1k Budapesten-· a Tüzo!tó utcúban ~ a Fehérkercszt !(úrházat és sz~khá;;.at.
:\z (Jrsz<igo:-; !'-.ö;-·.egészségügyí Tan{ics 1893-ban kezden1ényczte az „országos gycrn1ckn1cntöhúz és szervezet" !l:!<'i!lítúsút. ;:unit a konnúny költségvetési hiúny n1iatt
ncin tudott felkarolni. dc jelcntös összegekkel túrnogatta
a gyennckvédehni túrsadalini sz1..Tvczctcket és í'clügyelt:tüket a Bi\.-1 egészségügyi osztályúra bizta ..-\z 1898. év!
XXI. le. alapjún kiadott 50.000/1898. évi be\ügyn1iniszteri rendelet a 0-5 Cvcs úrvúk gondozúsát az Orszúgos Betcgúpulúsi :\lapból rcclczte, an1cly feladatot a Fchérkereszt szervezet intézte. E cClra alakult 1901-ben a t\-lagyarurszúgi l'vlunkúsok Gyennckbarút Egyesülete. ! 90(1ban az Országos Gyennekvédchni Liga és 1911-ben a
Zsófia Orszúgos Gycnnekszanatóriun1i Egyesü!eL :\ szcgCny sorsú gyennckek nyaraltatúsúra ;i\apítottúk 1882ben a Budapesti Szünidei Ciyennektelep Egyesületet,
a1nely akkor évente csak 20-30 gy·erckrö\ tudott gondoskodni. viszont ! 895-ben 111úr négyezt:r gyennekct nyara!tatott az orsz::íg 13 sajút tulajdonú gyenneküdülő_iében.
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\'alójában ez volt a jogelődje az 1908-ban alapított Országos Iskolaszanatóriu1ni Egyesületnek. a1nclynek célja a
szegény beteg gycnnekek erdei gyógyiskolákban történő
gyógykezelése. 1908-ban az Orszúgos Gycnnekvédö Liga orszúgos gyüjtést szervezett gyenncküdülök létesítésére. a n1eglevök üzcn1eltetésérc. 1909-ben az OG'{L kiépítette az országos gyennek és ifjúsági orvosi tanácsadó és
rendelő búlózatúL átn1eneti fiú és leányotthonokat szervezett az erkölcsileg veszélyeztetettek szú1nára. 1911-ben a

Zsófia Országos Gyen11ekszanntóriun1i Egyesület Balatona!111ádiban és Balatonszabadiban alapítotl szanatóriu1not tbc-s gyennckek gyógyítúsúra és üdültetésére.
1908-ban alakult tneg - túrsadahni érdekvédcl1ni és
scgitö egyesületként - az Országos .'\nya- és Csecse1nö\'édclini Egyesület Te1ne.\·\·ú1y Re::..\·() orvosprof'csszor
szcr\·ezésébcn. an1ely országosan szervezte a tcrhes- és
cst:cscn1ógondozást. :-\z egyesü lct 1ncncdCkh{1z-hú!ózatot
szt:rvczctt szt:gény terhes anyúk részére. a szegény sorsúakat \'{1nclorkclcngy0vcl lút1a cl. 1912-ben Steffinia Szö\'CtsCggé alakult út. •'illarni tú1nogatússa! igen hathatós
szer\·ezetct építctt ki 1914-ben J.c.!5 or\·os úllt szolgú!atúban és clkczdtc a \'édönök szakszerü kiképzését.
.·/ s:crrc::.cu (111ya-. csccsc11uí- L;.\. gyer111ck1·t.."de/cn1 jogi
alupiát az 1876. évi ..\!V. tc . ...J.., 9„ 19 .. 20 .. 21. ~-a adta. val<unint anyagi t:ünogatúsút 1898-tó! az Orsz~igos Betege!lútúsi .;\lapból biztosítottúk. dt: különösebb jt:!entöségü az
190 \. é\'Í \ilJJ. le. \'Olt. an1cly a 7-16 é\'eS korú gyennekek
ingycnes orvosi cllút{1sút kodifikúlta. ;\z 1901. évi ..\..\!. tc.
:'illa1ni gycrn1ck1nenhe\yck felépítését rendelte cl és az orszcígos gyennck\·édelcn1 111cgszcrvczésére négy orvosfclügyclöt nevezett ki. ;\ gycnnekn1cnhelycket olyan vúrosokban szr.:rvezték. ahol búbaképzök 111üküdtek. a beteg gyr.:rinekckct sajút intézcteikben, az egészségeseket erre vúl\alkozó csalúdoknúl helyezték cL az intézetekben és nevelők
nél lc\'li gyerekeket havonta oryosi ellenőrzésre rendelték.
:\z egész rendszert a Bt:lügyininisztériurn f'elüg~yclcte
alú rendelték. a kiadott Clyennekvédcl1ni Szabúlyzat részletesen szabú!yozta az elhelyezést. a gyennek1nenhe!yel~
inüködé:-;ét. a központi igazgatcís kérdését. Lényege.:; inódnsítúst .iclentett az 1907. június .5-i 6.000/Bi'v! ri.:ndc!et.
arne!y bevezetti.; az erkölcsileg c!hagyottsúg fogal11uít.
a1ni az egész rendszer kiteijcsztését jelentette ncrncsak az
úrvúk \'onatkozúsúban. :\z orszúgos hálózat kiépitésl:t az
[/ 1903/Bt\·l rendt:lct hatúroz1a cl. a1ncly kiinondta és köte~
!ezt.: az önkonnúnyzatokat a gyern1cktelcpck l~lál!ítúsú
ra. <.une!yek n1i.íkö<ltetL:sL:t az ú!lan1i adóbl.'.v0tclckb61 biz~
tositottúk ..i\z ! 912. l'.ví 80.(_)()()/Bívl rendelet részlctcibt:n
szabúlyozta a csalúdoknú! elhelyezett gyennckek ellcnörzés0t. or\·os! vizsgálatait. 111ajd az 1908. é,·i 36. tc„ i!let\·e az 1913. é\'i 7. tc. az igazsúgügyi g;'cnnckvédelc1n
kérdéseit rendezte: a javítóintézeti fiatalkorú bünözök bírúsúg elé ú!lítúsúnak egyik feltétele az orvos vélc111l:ny
lett. n1ajd az l <J06. évi 95. 727/Gi\-l rcnclclct az úl!an1i gondozúsba \'elt gyennekek kötelező tuberkulózi:-; \'izsgúlatút
írta c!ö. a111it kite1jesztettck a ncvclőszü!ökre is.
:\z !. \'l!ághúborúig hazúnkban kiépült az álla111i Cs
túrsadaln1i anya- ~s gycrn1ckvédelcn1. an1it 1920-ban <.i.
I'1épjólét! ivlinisztériu1n fc!lig)-'elc1e a!ú helyeztek. :\ Stt.:fúnia Szövetség 1920-ban elindította - óneröbő! és jelen-
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tös úlla1ni tú1nog;.1tússal - az 1912-ben n1egszervczctt védönöképzést. és az az úpolónőképzés részévé vólt.
.!-\ gyennckvédelen1 egyik lényeges területe az isko/acgés::.ségiigr lett. arncly a 19. szúzadban vúlt á\talúnos feladattá Európában . .'\ n1últ szúzad közepén több európai úlla111ban készítettek fehnérést az iskolúsok n1egbetegedésciröL az iskolai körüln1ényekröl (világítás, elhelyezés. zsúfoltság. fütés. szellőztetés stb.), s a járványok n1ellett ,,iskolai 111cgbetegedésnck" tartották a körühnényekből fi1kadó betegségeket. i-\z 1882. évi genfi cle1nogrúfiai kongresszus a vil{1g szakrnai közvélen1ényéhez fordult az iskola-egészségügy helyzetének. javitúsúért. a tanulók egészségnevelési progra1njainak n1egvalósítúsúért. l-lazúnkban
arúnylag jobbak voltak a feltételek. 1nivel az 1876. évi
közegészségügyi törvény <l közegészségügyi hatósúgok.
i!lct\'C a tisztior\'osok feladatkörébe utalta az iskolúk
egészségi és közegészségügy! t:llcnörzését. !t:ht:töséget
adott "- nt:rncsak júrvúnyok idt:jén - az iskohík 1ni.íködésének fclfliggcsztésére. ha azok nein !Clcltek tneg az egészségi !'eltételeknck. :\z iskolúk építésénél feltétel lctt az or\·os! engt:dél~y. biztosítani kellett a szellőztetést. a 1ncgf'elel(i vilúgítús1. a \·izc!lútúst stb. ,;\ statisztikai fi:!tnérCsek
rendki,·ü! riasztóak \'oltak: 1872-ben a 1neghalt gyerekek
-1-9 1.1-0-a iskolúskorú (7-15 éves) volt. főleg júrvúnyban hallak n1eg. 1880-ban F'odor Jú::.se,( feln1érése szerint a pcre1nv<'1rosokban n1eghal1 gyerekek 70 1 ~.:;1-a zsúfolt. osztatlan
nsztúlyú népiskolúkbajúrt. gyakran egész osztú!yok haltak
1neg diftériajúrvúnyban. _;\z iskola-egészségügy ncn1csak
(in·osi. hanc1n oktatúsí kérdéssé vúlt. az egészségnevelés
egyik eszköz lehetett a 111cgc!özés kénléséb<.:n.
Ezen elképzelések \'alósu!tak 1neg a 48.28111885. évi
,-a!lús- és közoktatúslig,yi 1niniszteri rendeletben, illetve
ennek 44.250/ l 887. évi végrehajtási utasításában. 1V1 indkcttö a középiskolai iskolaor\·osok t'.:s cgészségtanórok alkal!nazúsúról. képzésérlil és intézkedési köreiröl szólt.
alapjút k0pt:zte az iskolaor\·osi húlózat kiépitésének. Feladatkörük neincsak a tanulók rendszeres vizsgálata és az
iskolai környezet rendszeres cllenörzése. hanc1n a tanulók
otthoni víszc111yainak ellenőrzése is !etL ;\z iskolaorvos
egyben egészségtan tanúr is !etL Ezt a rendszeri 1t-:86-han
kite1jcsztették a polgúri iskolúkra. 1889-bcn ezen eh·eket
a ni:piskulúkban is alkal1naztúk. Ltnycges vonatkozás
\'olt. hogy· 18~;5-tül a gi1nn{1z!u1nok 7.. a polgúri iskolúk ~i.
osztúlyában kötelezö lett az egészségtan. 189 l -töl pedig a
testnevelés. Ez utóbbi érdekében 1895-ben az Orszúgos
[(özcgészségi.igyi Tanúc::. urszúgo.:; tur11<1len:111-építési
progra1not szervezett. 1909-ben üsszchívtúk az elsö hazai
testnevelés! kongresszust. a konnúnyzat 19 l J-ban -- az iskolai teslnt:\'elés érdekében - létrehozta az ()rszúg(ls
Testnevelési ;\lapot. l 887-ben 7i·L:/'ort „Ígosru11 kinevezte
az t:lsö 3-1- iskolaorvost, 1888-ban n1ár 185. 1896-ban
3~t2. 1909-ben 896 függetlenített iskolaorvos n1üködött,
1347 hatósúgi orvos !útott cl népiskolúkban iskolacir\'osi
feladatkört. ,~\z utóbbiak inüködését az 1906. évi l ..f.5J2.
sz. Bivl rendelet biztosította. Ez a rendszer lénycg~ben az
!. \'ilúghúború \·égéig v{dtozatlan inaradt. 111ajd a
! 3.618/ 1926. sz. \if(tvl rt:ndclet az iskolaorvos-képzést
kie1neltc az <Jrvllskari közcgészstgtani intézetek f"cladatktirCh61 és az Orszúgos (Jrvostovúbbképzö Bizolts•igra
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ruhúzta. Az iskolaorvosi képzés hat hét volt, dc akik

egészségtant is tanítottak, azoknak fél évig egy kijelölt
középiskolában kellett tem1észetrajz, fizika és kétniai tárgyak előadási 1nódszertanát gynkorolni, 1najd ezek után
kaptak előadási jogot. A 32.155/1926. sz. VKI\1 rendelet
ezt a gyakorlást féléves próbatanítással kötötte össze, ez-

után vált lehetségessé az egészségtan tanári képesítés
111egszerzése. 1929-ben ezt a képzést a tudon1ányegyete1nhez utalta át, de a képesítést továbbra is az Országos
Orvostovábbképző

Bizottság adta ki. 1936-ban minden

népiskolát is köteleztek iskolaorvos alkahnazására, akiktől alapkövctcln1ényként iskolaorvosi és egészségtan-tanári képesítést is vúrtak el. Az ő feladatuk lett - orvosi kötelezettségük n1ellett - az oktató-istneretterjesztő n1unka
végzése is. J(özvetlen elöljárójuk a helyi tisztiorvos volt.
aki javaslatukra hatósági vizsgálatokat rendelhetett cl. 1\z
ískola-egészségüggyel legfelsőbb fórutnként az Orsz~igos
J(özegészségügyi Tanács Iskolaorvosi Bizottsága foglalkozott. arnely elvi állásfoglalásait a Bivl és a VI(ivl iskolaorvosi osztúlyain keresztül érvényesítette. 1922-töl
1ninden tanulót évente négy alkalo1n1nal kellett n1cgvizsgálni. 1929-töl az iskolaorvosoknak gycrn1ekgyógyászati
szakképesítéssel is kellett rendelkezni. 1930-ban felúllítot1úk Budapesten a Gyógypedagógiai Nevelési és Pályav{dasztási Tanácsadót, ;:unelynek feladata az iskolai szürés
alapján a beilleszkedési gondokkal küzdő gyerekek vizsgálata és az 1921-töl n1üködö gyógypedagógiai iskolákban történő foglalkoztatúsuk elrendelése lett.
F\z 1937. évi fr:hnérés szerint a vúrosi tanulók 26,3c~,~
a, a vidékiek 71.42 ~';1-a volt gü1nőkó1Tal fertőzött, a vidéki
gyerekek közül 45.52ch)-núl angolkóros elvúltozúst találtak. J-\ Eliusi gyerekek 77 .5'~/íi-a vérszegénységet n1utatott,
a föiskolúsok 111integy 50 1.~/(i-a volt teljesen egészséges,
7.3<>Ci-núl találtak aktív tbc-t. 25.5c~/()-nál n1cszes gócot. A.
hallgatók 50!~.-;)-ánál ta\últak beteg n1anduláL ;\ fűgászati
vizsgálatnál a népiskolai tanulók 8.6(~~1-a. a középiskolások 3.3<~.1;)-a. a főiskolások kb. 2-3c~~i-a volt ép fogazatú.
1945 után az iskolaor\·osi hálózat felügyelete 1950-ig
a Népjóléti. azutún az Egészségügyi rviinisztériu1n illetékes osztúlyaihoz tartozott. helyi viszonylatban a tanácsok
egészségügyi osztályai alú tartoztak ..~\ fővárosban és a
nagyobb településeken rnüködtek önálló, vagy körzetesített iskolaorvosok. vidéken általúban a körzeti orvosok
láttúk cl e feladatot 1\z iskolaorvosok alkahnazása a helyi egészségügyi osztúlyokjogkörébc tartozott 1950-töl c!sösorban Budapesten és a városokban - kiepült az iskolafogászati húlózat. évente egy a\ka\0111n1al kötelezően
1ncgvizsgúlták a tanulók fűgaiL \ 1idéken vándor iskolafogászati rendelést biztosítottak. Budapesten 1negszervezték az Iskolafogászati J(özpontot. 111inden rcndclöintézetben külön gycnnekfogúszati részleget hoztak létre. ,\z el!útúst 1949-bcn kiteijesztették a szív-· és idcggondozásra.
! 950-töl 1nüködött a tv1cntalhygiéniai Intézet, elkülönült a
gyógypedagógiai clhítús. Bővült az ellútás lehetősége:
J 9(i5-túl az orvosegyctcn1cken gyennck szívgondozók.
! 980-tól 1ncgyci gycnnckkarcliológiai úl\01núsok 111üköd1

tek. 1962-ben Sopronban 1negnyitották az ,\Jlan1i Gyer1nek Szívszanatóriu1not, fokozatosan bővítették az erdei
iskolaszanatórünnokat. 1951-től általánossá tették a szakés felsőoktatásban az orvosi alkahnassági vizsgálatot.
1945 után az anya- és csecsen1övédeln1et, hasonlóan a
gyennekvédele1nhez - alapjaiban átszervezték, e fogalo1n
alatt a gyógyító-111egelöző egészségügyet értették. 1949ben életrehívták az állan1i egészségvédehni szolgálatot.
n1elytől elválasztották a betcggondozást. kizárólag a védelcn1re összpontosítottak. ,i\ körzeti orvosra bízták a
n1egelözést, elsősorban vidéki viszonylatokban. Ezt egészítette ki a I'vlozgó Szakorvosi Szolgálat. de közvetlen
1negjelenitöje a védőnő lett. l(ialakítottúk a védőnői körzeteket. hálózatot, 1950-től - például - bevezették a csecsc1nőkelcngye juttatást. ezt 1990-töl a szociális hclyzettöl tették függővé. 1953-tól a helyi egészségügyi osztályokon anya- és csecsc1nővédehni szakt:lőaclókat alkal1naztak, akík fCladata nen1csak a védőnői tevékenység
szervezése, hanen1 a felvilágosítús is lett. 1953-tól kiépült
a kötelező terhesgondozús. területi alapon szervezték a
szülészeti osztúl:yokat. szülőotthonokat. /\z utóbbiak járási szCkhelyeken és nagyobb községekben rnüködtck, ahol
ncn1 volt kórhúz. és 40-60 krn-cs közelségben szülészeti
osztály sern volt. ;\ kórházi szülések szú1na vúrosi körül1nények között 1950-ben 92,8(~,;), 1965-ben 111ár 1oory;)
volt. 1níg vidéken 1950-ben 24. 7rVi1. 1965-ben 9g<y;i volt.
iviind a terhesgondozás, 1nin<l pedig a szülCszeti ellútás a
körLeti szülészeti osztály feladata ietl, ezek szakn1ai irányítója az Egészségügyi í'vlinisztériun1 1\nya- és Gyer1nek\'écleln1i Főosztúlya. 1\z újszülöttek otthoni gondozója a védőnői húlózat. illetve a gyennekorvosi hálózat. /\z
utóbbit legjobban a vúrosi körühnCnyck között szervezték nicg. r\z l 950-cs évcktö! a nők 90-95<~,;)-a vúllalt n1unkaviszony·t. így szükséges lett a bölcsöclei hálózat gyors
kiépítése, arnely gyennckorvosi relügyelet alatt 1nüköclött. 1952-ben - a lakosság szún1ának növekedése érdekében - szigorú abortusztörvényt vezettek be. arnelynek
következtében 1,2 nlillióval növekedett a !akoss{1g. s
1952-1965 között folya1natosnak n1onclható a lélekszúrn
növekedése. 1967-ben be\·czc!ték a gyennekgondozási
segélyt. a1nclynek hasonló ösztönző feladata volt, viszont
a lakossúg életszínvonala. a gazda.sági helyzet ron1lósúval
púrhuzan1ban rendkívüli 1nódon csökkent a szülések sz:.in1ával. rohan1osan nött az elöregedés. a 1nunkaképes lakossúg csökkent. 1995-bcn chörölték az alanyi jogú gycr111ekgondozúsi scgélyL atnit a konnúnyzat 1999-ben újból
\·isszuá!lított.
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