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DR. BALÁZS GYULA EMLÉKEZETÉRE
DR. CSIKY PÁL

Dr Balázs Gyuláról emlékezünk, a klinikai toxikológia legkiválóbb ismerőjéről és magyarországi
megalapítójáról, a munkában edzett és példaképül szolgáló mvosról, az orvostudományok doktoráról, születésének 75 évfordulóján

mint egészségügyi hadnagy. Itt széles körű tapasztalatokat szerzett a fertőző betegségek, különösen a
tífusz, a kiütéses tífusz, a. kolera kezelése, diagnosztikája teréfr.--Ismé.t.elten kiújuló betegsége
miatt a jól felszerelt aradi katonai kórházba került,
ahol elsősm ban kórházi laboratóriumi munkát végzett
A hábmú bmzalmait átvészelve, Budapestre került és folytatta mvosi tanulmányait 1923-ban
orvosi diplo1nát szerzett
A Rókus Kórház I belgyógyászati osztályán
dolgozott. mely abban az időben a mérgezések ellátásával is foglalkozott Már kórházi segédmvos
korában is több tudományos közleménye jelent
meg a klinikai toxikológia és a belgyógyászat köréből

1895. június 24-én született Aradon, pedagógus
<:saládból. Gverrnekk01át is Aradon töltötte és itt
kezdte iskol8:i tanuln1án\Tait. Érdeklődése a ter111észettudományok felé hajlott és különösen a kémia,
a biológia, a toxikológia, megis1ne1ésére irányult
Már ifjúkori vizsgálódásai olya11 következtetésre
vezették, inisze1int érdeklődési körének elsajátításához legalkalmasabb a gvógyszerészeti gyakmlat
Így is kezdte el szerteágazó tudásának alapjait
n1egszerezni; vidéki ·városi gyógyszertár bari dolgozott gyakornokként Képességeire már ott is felfigyeltek a szakmabeliek; elsősm ban azért, mert a
gyógyszerészi szakn1ai 111unkán túl, a gyógyszerészet biológiai vonatkozásainak, elsősorban a toxikológiának a fontosságát Ininden kínálkozó alkalommal hangoztatta
Budapestre került, beiratkozott az akkmi Pázn1ány Péter Tudo1nányegyete1n Orvostudományi
Karára. Sajnos, tanuln1ányait az I ·világháború
évekre megszakította Alig múlt 20 éves, an1ikor
behívták katonának és kikerült a frontra Az akkori
Bosznia-Hercegovina területén, 1najd a plevijei
(Pljevlja) katonai kórházban teljesített szolgálatot

Az egyete1ni Inagántanári címet n1ínt kór;h.ázi alorvos szerezte Ineg 1932-ben a nMérgezések klinikája" tárgykörből 1935-ben kórházi osztályvezető
főorvosi kinevezésben részesült, először a I.iászlö,
majd a Bajcsy-Zsilinszky Közkórházba Tudományos, úttörő jellegű, klinil{ai toxikológiai közlen1ényeinek száma már akkm meghaladta a százat Intenzíve11 foglalkozott a Jnaró 1nérgezések klinikumával, az altatószerekkel, gázmérgezésekkel, kábítószer-mérgezésekkel, vegyi harcanyagokkal
Széles körű érdeltlődésére jellen1ző, hogy törvényszéki orvostani dolgozatokat is írt Leszögezte és
pontosan dokumentálta azokat a jelenségeket,
melyek olyan egyének bőrén keletkeznek, akik magasról esnek vagy ugranak folyóba Már a harmincas években felismerte a dialízis jelentőségét olyan
esetekben, amelyekben a mérgezés veseelégtelen·
séget okoz, így szublimát- és higany-oxicianidmérgezésekben végeztetett peritonealis dialízist
Ennek metodikáját le is közölte
A II. világhábmú alatti nélkülözések erősen megviselték Életveszélyes megbetegedések egész sorát
szenvedte el, de a .lelszabadulás után ismét teljes
lendülettel folytatta gyógyító és tudományos kutatómunkáját, szem előtt tartva az egészségügyi
szervezés jelentőségét is Modern toxikológusként
belátta, hogy magas színvonalú toxikológiai ellátás
csak centralizált és speciálisan felszerelt „ baleseti
belgyógyászati osztályon" lehetséges Ezért szervezték meg javaslatára - a világon elBőként - a
Korányi Frigyes és Sándor Közkórházban 1949ben a „Baleseti Belgyógyászati Osztály" -t, mely
területi megkötöttség nélkül felveszi az összes mérgezettet (havi betegforgalma 1000 fekvőbeteg)
Tapasztalatai alapján 1949 után írta meg könyveit, melyek orvosokhoz és középkáderekhez szól11ak: ,Mérgezésel{ és a Inérgezettek ápolása''; ,,Vegyi harcanyagok által okozott mérgezések" stb
1952-ben az orvostudományok kandidátusa,
majd a Népköztárnasági Érdemérem ezüst fokoza1
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tának tulajdono sa lett, 1954-ben a kiváló mvos,
1958-ban az orvostudo 1nánvok doktora címet
nye1 te el. Nagy tárnadalm i n~egbecsülés vette körül.
A Schulek Elemér szelleméb en megújhod ott V
Magyai Gyógysze rkönyv I. kötetének végén található 47 oldalas „Függelék " (Elsősegélynyújtás
n1érgezések esetén - A gyógyszer ész teendői az
orvosi bea-vatkozásig) az ő 111unkája. Gyógysze részgyako1 noki idejére e1nlékezve vissza nagy szeretettel állította össze az általa mindig egészségü gyi
intézn1énynek: becsült gyóg:y-szertárak szá1nára.
Szilárd meggyőződése volt, hogy elsősm ban a
gyógyszei ész hivatott, különösen falun, a toxikológiai elsősegélynyújtásra. Az általa felvetett gondolat azóta már lényegese n kiterebély esedett A ken1izációs ártaln1ak és főleg a 111érgező növényvédő
szc1ek széles körű alkahnazá sa késztette a \TI
Gyógysze ikönyv Szeikesztő Bizottság át, hogy a
„Függelék " -et az új kiadásban is megtartsa , illetve
„Mérgezés i elsősegélynyújtás (a gyógyszer ész teendői az orvos bcavatkoz ásáig)" cín1en hivatott szaken1he1ekkel - akik tanítvánv ai és 1nunkatár sai
';-oltak: - átdolgozv a és Iény~gesen kib(),,-ítve jelentesse 1neg.
Egészségi állapota a n1egfeszít ett n1unkaten1pó
1nellett egyre ro111lott 1- öbbször szenvedet t súlyos
szí\ izo1n-infa rctusban, 1nel:y -végül is 1961 szeptc1nber 7-én halálához vezetett
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Di Balázs Gyula nemcsak a betegekne k, hanem
inunkatár sainak is szerető apja volt. Tanító, aki
gazdag élettapasz talatait és óriási tudását mindig
szívese11 bocsátott a a rászorulók: rendelkez ésére
A legneheze bb szakmai kérdésekb en biztos útbaigazítást tudott adni Bizalomm al fordulhat ott
hozzá az is, aki sze1nélyes problé1ná iban kérte ki
tanácsát. Szerette a társaságo t; k:ülönöse11 intiln
barátai szűk körét, akikkel betegségé nek legsúlyosabb periódusa iban is kedélyese n tudott csevegni
Orvosi etikai érzése, becsületes sége, emberszeretete fogalom volt mindenki előtt, aki őt ismerte
Életét szakmájfüYa;k szentelte. Halála napján az általa jól is1nert veszél:yes betegsége ellenére még dolgozott és otthonába n is szakmai prnblémá k
megoldása közben érte a hirtelen halál
A nagy tudósokra jellen1zően nagyon s,ze1én;,
"Volt, pedig méltán nevezhetj ük őt a klinikai toxikológia megalapít ójának hazánkba n, és élvonalbe!inek világviszo nylatban
Hihetetle n szorgalma , tehetsége akaiaterej e,
111unkabírása és később, lnikor 1nár súlyos beteg
volt, önfegyelm e minden dolgozó példaképé ül szolgálhat
( R_-oráriyi Frigyesé.s Sándor Kórház
Baleseti Belgyógyászati Osztály,
Ritdapest V fi, Alsóeidősor 7)
Érkezett: 1970. VII 13
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I. ORSZÁGOS GYÓGYSZERELLÁTÓ HÁLÓZAT FEJLES ZTÉSI KONFERENCIA
A Magyar Gyógysze részeti Társaság Gyógysze r- hangsúlJ ozva, hogJ- a stíluson <::s szokásokon kí\ ül ( 11 e
ügyi-Sze1 vezési Szakosztá lya és Baranya 1negyei a tevékcnység 1·e n:ündig jellemző volt a ko1 tá1sa.dahni- .
szervezete 1970 n1ájus 7·-9-én Pécsett tartotta az gazdasági viszonya, valamint a tudo111ányo s t-Jl'eílinényf;k
és igények.
I Ornzágos Konferen ciát a gyógyszer ellátó hálózat
A jövő te1veiben 5 kategó1iáb a sor"Olják a g)Óg)SZtJfejlesztésé nek tárgyköré ben Az ünnepélye s mcg- tárakat a vá.1ható vényfo1gal om, a fE:lsz01·elt inunka11yitó és az előadások színhelye a Pécsi járási Ta- helyek száma, szociális helyiségFk kialakítása stb SZ(:·H1pontjából
nács tanácster1 ne volt
Ah előadó lÖ\ iden pá1huza1nb a állított.a a s1:ocialista
Az ünnepélye s megnyitó kerntében a SZOTE és a kapitalista
01sztigok gyógyszere llátó hálózatána
Tanácsa nevében dr Kedvessy György egyetemi ta- fejlődését. KiemE1te, hogy ne1nzetköz i YOnalon az alábbik
nár, a.z :B~gészségügyi Minisztériun1 nevében dr. hasonlóság ok találhatók e tE:rületen:
l. Háttérbe szo1ul a konze1vatÍ \ szernléh-_,t és a (sza.k··
Bölcs Béla, a N en1zetközi Gyógysze r ész Szövetség
(FIP) elnökségé nek kép' iseletében II elinuth Binder inai és gazdasági) :=;zükségl1:1tekhcz igazodik inind az
épület, inind a berendezés ek és felszerelése k tc1 vezés(
(Wien), a POTE Tanácsa képviselet ében dr. Boross
2. Lét1ejön a szakember ek olyan csopo1tosulá
László, a POTE rokto1a, a Szlavónia i-baranya i rnely kizárólag g;-.,, ógy sze1 tát -érítéssel füglalkozik , i_.;a,
est Gyóg,yszerész Szakcsopo rt kép\'·isele tében J(ozmar tenként cent1alizáJt . szc1 vezEt io11ná,jában
~{. Legmodc1n ebb építészeti és épületgépé szeti 1negnlDragutin, a Szakcsopo 1t elnöl'(e, a Baranya 1negyei
dások.
Tanács Gyógysze rtári Központja . és a hel:yi szerve·1. Blsődlegessé válnak a innnkahigi éniai sze1nponto k.
zet részéről dr. l>lérrieth -~fiklós főgyógysze1ész üdKülföldi tapasztalat ok Hlapján az előadó olyan épívözölte a konfCrenc ia rés:;.:;tvevőit
tóipa1i vállalat lét1ehozásá .nak szükségs:;:e riíségét "\ eti
_;\_ megnyitó után tén1akörö k szerinti csoportosí - fel, n1el;y egészségüg yi létcsítinény ck kiyitelezésé rc sp<::cializálná n1agát. Ennek hiánya nag,')- különbségE ·kc t
tásban az alábbi előadások hangzotta k el
okoz egyes létesítn1én yek között
Jfakay Sándo1 (01szágos GJ ógyszf01ész eti Intézet):

Gyógy<Jze1tá1építés 1nódjai és a fejlödéf3 üán.ya
JJevezet6jé ben iövid isrne1tetést adott az ehnúlt idők
gyógysze1t á1i építkezéseiről és felújítási 1nunkálalai r'Ól,

niinősc'gben is
A n1a alkaln1azo tt eljá1ások lén~eges szc1nponij ai
e te1ülcten:
a) Tehc1ho1dó és térosztó szF1ke1:EtLk iugahnas elhe··
1:5·ezése

