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Népesség - Járványok
Dl: Kaproncay KároÍl'
f-\ 18. században Európa népessége
elsősorban a
nyugati úlla1nokban - n1egkétszcrcződötL 111íg hazánk lakossága a közel n1úst'él százados török n1egszállús, a
puszlít6 járványok (pestis, n1alúria. vérhas stb.). a török-

ellenes háborúk. a polgúrháború s jegyeket is rnutató Rúkóczi-szabads úgharc veszteségei iniatt elég sivúr képet
1nu1ato11. Egy 1686-ból szúnnazó !círús szerint így festett

a 111agyar túj: ... „ tvlcnct-:ltünk 30 néhún~y n1érföldcL dc
scrn fri!ut, sc1n vúrost nc111 talúltunk. Gyakran ta!úlkoztunk kíscbb-nagyobb kóborló csapattal: a csalúci n1int a
vadnépcknéL IO!dbc úsotl kunyhókban lakott. s 1nint a tatúrok. vadúszatból L:s halásza1búl tartotta cl 1nagát. nyúzott nyershúst ettek, rnint a cigányok. i\ hajdani szép
ívlagyarorszúg pusztasúggá vúltozott. 30--!0 1nérföldnyire
se volt fa!u, se vúros. En1bcnnagassúgúra nÖ!t a fü. úgyhogy utat kellett vágni. i\ \eron1bo!t városok Cs fiiluk
1negvadu!t kutyüival volt tele a vúros, a1nclyek inint 1negvadu!t farkasok, cgyarúnt n1cgtún1adtúk az crnbert és úllatoL kikapartúk a hullókaL s széthurcoltúk a csatatereken.''
:\z orszúg ezen elvadult túja a \·olt hódoltsúgi terület volt.
111ig rendezett képet a törük 1negszú!lústól n1egn1cnckült
nyugati \·únnegyék. a Felvidék és Erdély részei rnutattak.
.:\ pusztu!úst a folyók \·idl:kei sú!yosbítottúk: az úrtt:rü!etek elvadultak, a 'risza \·idéke és az .'\lcluna n1ocsúrviclékké vált. ahol a 1na!úria, a vacl\·izck okozta júr\'Únyok dühöngtek. ;\ f~lszabadult területeken nc1ncsak telcpitésck
vúltak szükségessé. hancrn létfontosságúnak rendelték cl
a 111ocsarak !ccsapolúsát. a folyók szabá!yozúsút. gútak és
uiak építl:sét.
:\ korabeli forrú:-;ok :-;zcri111 a Rúkt1czi-szabadsógharc
katonai \'CSZ!esége 05000 rö \'olL clc Erdélyben is 1negha!ac11a a tízezres nagysúgot. :\z ebben az idöben dühöngtitt
pestisjúrvúny ú!clozataínak szú1na 111cgköze!ítette a négy~
szúzczrcL s 1nire beköszöntött egy „nyugodtabb " korszak,
úgy két1nillió körül 1nozgol! az orszúg népessége. J(orabdi fe!jcgyz~sek szerint ennyi vo!t a i\·lag_yar K.írúlysúg
\akossúga ;1 törökök kiüzésc idején. dc ennek szúinút
1720-ban - rnár az clsö nagyobb betelepítés után ·- 2,5
1ni!lióra tették. Ez a lélekszún1 //. Jó::se_( korabeli népszún1lúlúsa idején.: IJ.3 ini!lióra duzzadt. l'viús szón1ítúsok
szerint a török kiüzése urún f\.··{agyarorszúgon és Erdélyben 3.5 rnillió fö t':lL 1720 körül -f.5 1nillió. i\ 18. szúzadi
nö\'ekcclés így is kétszeres nagy'súgú, a1ni egyrészt hivcn
inutatja a békés \'iszonyokat, 1núsrl:szt a húborúL utún últalában !Ör\·ényszerlien jelentkező .. reprodukc.ilis", lako.ssúgnöveh') jelensége!. .'\111 a !eg:nag_yobb népszaporulatot
1ninclc11 bizonnyal az idegen etniku111 -- a dunúntúli né1netség és a dél\'idéki szerbek - szervezett betc.!cpitésc ,ic!cntct1c. r\ bctc!cpít1.:tt nén1ctség clsli nagyobb csoportjúnak
- Cólcg az :\lduna és a 13~·1cska, 13~ínút \·idékén - 1najdnen1

80(!;(,-a 111cgha!t n1alúriúban, an1i ugyancsak felgyorsította
a 1nocsarak lecsapolási terveit.
.~\ felvilágosult abszolutizn1us a törvényhozús és az
országos közigazgatás bústyái n1ögé e1neltc az egészségügyet. Ncn1csak az orvosképzést az egészségügyi közigazgatást refonnúlta rncg. dc jelentős ll:pésckel tett a júr\·únyok 111egl'ékczésérc. a különbözö pre\'entiv intézkedéseket (pé!dúui a júrvúnykordonokat) a közigazgatússnl és
a hadsereggel is segítette. igaz. a pestis n1úr nen1 olyan
gyakran jelentkezett, dc a 19. szúzacl elsö évtizcdétöl
1nind gyakoríbbú vúlt a kolera, a keleti vidékekről behurcolt l:s jclentös c1nberáldozatokat követelő ep!dc111ia. :\
legc1nlékezctesebb pusztítást 1831-ben végezte, a hatósággal foganatosított védintézkedések és a hadsereggel
hiztositott egészségügyi kordonok a Felvidéken felkelés~
hcz \'ezettek és jelentős zavargúsokat crcdrnényeztek.
:\ rnagyar szabaclsúghnrc idején - közben ís több aika!01nn1al - újból jelentkezett a kolera. n1indv2'gig gondot
okoZ\'<l a honvédegészségügynek ..Az ! 848 öszén rncgalakult K.olera Bizotl!núny cíltal incgtctt intézkedések 1ncgf'ékezni lútszottak ajúrvúnyt. dc az 1849 júniusúban t<Í1nadó
t)rnsz hadsereg újból behurcolta, bár a legnagyobb vcsztcsl:gct a cúri seregnek okozta, a1ncly a harctéren közel
L'Zer en1bi..:rt. kolerúban 1ninteg_y 20 ezer karonút vesztett.
Je!entósnck inondható az l 872-73. i,!\·ijár\'Úny, dc rnég az
L'!s(í vilúgháború éveiben is észleltek kolcrajúrvúnyi.
Részben a közegészségügyi {tllapotok rendezésének,
az egészségügyi l:s bctcgcllútús fejlődésének tudható be.
hogy a l('lnéncti i\'iagy'arorszúgon a 20. század legelején
J lJ 1ni!!i(1 e1nbcr élt. J-!(11·\'Útorszúg nélkül az orszúg hatúrain be!ül ! 7 111i!lió . .'\ hazai népszáin!úlúsi <ldatok szerin!
ii\90-bcn !5 . .::. ni lakos \·olt. 1900-ban 16.8 (1.5 n1. aszaporulat). 191 O~bcn 18.2 ( ! .~i 111. szaporulat) 111i!lióra alakult a népesség sz{una Horvá1orszúg nélkül. búr figycleinbc kell vennünk a jelentösnck 1nondható csecse1nő- Cs
gycn11l.'.khalúlozúst. Ettül függetlenül !'vlagyarorszúg a nép.:sség növekedés cllL'nérc e vonatkoz<'isban Európa {illan1ai között a középrnezöny aljún helyezkedett cl.
:\ trianoni hékc 11tá11 iviagyarorszúg területének kéthannadút l:s népcsségCnek többségét- lO 111 föt - elvesztett. az 1920. évi népszún1lús szerint 18,3 1ni!lióról 7.9
nlillióra olvadt nz orszúg lakossága. Nctn elhanyagolható
szcn1punt a húborús veszteség sc1n, a húború alatti szülcté:-;kiesés, dc az utódúlla1nokból ivlagyarorszúgra vúnduroltak szúrna scn1. ,c\z ország rnai tt.:rülctére szú1nitott népesség l ~)()()és l 995 közi.itt rnin1egy felével (48.99('.--í)-kal)
ni.)\·ekcdctt: az !900-as 6,8 rnil!ióról 1995-rc 10.2 1nil!iór<1 nött. de 2000 januárjúban a becsült lélckszú111 10 n1illió
\l2 ezer. .Jch:ntö:-;ek voltak a IL vilúgháború veszteségei:
! 938-ban - szerényebb népességnöve kedés utün - 9 1;il-
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lió volt a lakossúgszún1. az 1949. évi népszán1lálús 9.2
1nilliót n1utatott. r\z egyre jobban felerősödő születéskorlátozás. a csecsen1ő- és gyern1ekhalandóság javul[tsa
inegváltoztatta a halálozási arányokat is. r\z 1949. évi
adatok 111ég érzékeltetik a háborús veszteségeket, az
1945/46-ban lezajlott kitelepítéseket, a környező országokkal folytatott lakosságcserét, az utóciálla1nokból érkezett jelentős n1agyar ehncnekülést. A lakosság en1elkedése 1980-ig töretlen volt: 1960-ban 9,9 m, 1970-ben 10,3
111. 1980-ban 10.7 111, azóta viszont egyenesen süllyed. /\z
utolsó négy évtizedben ugyan hullán1zó volt a női ten11ékcnység, de trendjében csökkenő. A halandósúg 111értéke
- 1nár az 1970-es évektől -· az Európa népességét csökkentö országok közé sorolja f\. lagyarországot. Okai közül
a népesség korösszetételének torzulását, az időskorúak
szún1Jnak je!entös einelkedésl:t. a középkorú rérfíak halandóságának ro1nhisát en1clték ki. Ez a tendencia 1990iöl élesebbé vált, hiszen a szociálpolitikai változ::ísok
(clöször leépítl:sek. 111ajd 1998-tól újjáfonnálús). az életszin\·ona! jelentös rotn!úsa. a 1nunkané!küliség cn1clkedése. inajd igen lassú csökkenése stb. olyan tl:nyezök, a1nik
alapjaíban befolyásolják a népszaporulatot.
i\ l 9. szúzad 1násodik f'clétöl az orvosi statisztikúk lényeges különbsl:gel tettek a jár\·ány-, az ipari- és népbett:gségek között. /\ júrvúnybetegségck (kolera. diftéria,
kanyaró. vörheny, hin1!ö, tífusz. vl:rhas stb.) leküzdését
szolgáltúk az orvosi terápia 111e\lett a közegészségügyi
törvények adta preventív és gyakorlati jogszabályok (példJul védöoltúsok kötelezővé tétele). a közegészségügyi
feltételek ellenőrzött és tcrvszcrü javítúsa. ;\z ipari n1egbetcgedéseknél - az orvosi kutató1nunka crcc\1nényeként
- a n1cge!özés lehetöségei. (111unka- és balesetvéde\cn1.
betegbiztositús kitc~jesztése). 111íg a népbetegségek (tu~
berkulózis. rúk. szív- és érrendszeri betegségek. alkohol!zn1us. diabétesz stb.) esetében a !Cltúrús. a 1ncgelőzés és
a terápia lchetöségcinek kidolgozása. valan1int a felvilágosítás. az egészséges életre való nevelés eszközei adottak. ivlúr a szúzadforclulótól az orvostudornúny 1nind nagyobb figyciinet szentel annak, hogy az átlagl:letkor lassú
e1111..:lkedésével olyan népbetegségek kerültek az orvosi
érdeklöclés középpontjába, an1ciyek alacsonyabb életkorn<íl 111ég nen1 jelentkeznek tön1cgcscn. Fcltárúsukban lényeges szerepet kapott az orvosi statisztika, az ebböl ki!(1nnúlódott betegségosztál;'ozús.
:\ rák térhódít<isúra az 1860-as években relfigycltek.
1903-ban Kro111pecher ()dtJ11 ne1nzetközi érdcklödést ki\'Últott statisztikai adatokat tett közzé. pontosan 111eghat•irozta bizonyos rákos Colya111atok c\üCorduiúsának korosztú!yi és foglalkozási gyakoriság•iit. 1900-ban Dollinger
Gyula a Bp-i Orvosegyesületen belül 1ncga\akult rákbizottságáva\ rncginditotta a hazai rákellenes 111ozgahnat.
;\z első hiteles statisztikai összeírást 1904-bcn készítette
el a Statisztikai J·livatal. Dollinger Gyula sebészeti klinikJjún járó betcgrendclést indított, an1cly segítségül szolgúlt orvosi statisztikai n1óclszcrének kidolgozásához. ,:..\
két vi!úgháború között. anükor egyes, idöben felfedezett
rákos betegségeket n1ár eredtnényesen gyógyítottak sebészi beavatkozással. ne1n ú\lt n1ég szer\·czett ronna a rclderités szolgálatában. 1948-ban a Népjóléti Ivlinisztériun1
1
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rendeletére n1egszervczték a nők rúkszürését, a kötelező
tbc-röntgenszürést kiterjesztették a tüdőrák szürésérc is.
r\z 1952-ben kiépült országos onkológiai hálózat központja - tudon1únyos. gyógyító. továbbképző és n1óclszertani vonatkozásban - az Országos Onkológiai Intézet, a
hálózatban n1integy 90 szakrendelő n1üködik. A statisztikai adatok szerint az eln1últ négy évtizedben a rákos halálozúsok sz{1111a n1egnégyszerezödött. r\ halálokok közül a
rosszindulatú daganatos 1negbetegedések a szív- és érrendszeri bajok 111ögötl a n1ásodik helyre kerültek.
Népbetegséggé léptek elő az eln1últ évtizedekben a
s::ir~ és érrends:eri 111egbetegedésck is. an1elyek arányaiban 1nessze 1negclözik a többi betegséget. 10 ezer lakosból 1920-ban 11,3, 1960-ban 24, 1, 1990-ben 19, 1 halt
n1eg szh·-. és érrendszeri betegségben. Ez az összes halálozús 30 1>r1~~it tesz! ki. IZoha1nos en1elkeclés volt 1980-ig
tapasztalható. 111ajd - a 1nege!özésnek és a terápiának köszönheiöcn - stagnálás. 111aj<l lassú javu!ús következett
be ..'\ keresőképes lakosság az ehnúl! évtizedekben S 111illió napot töltött túppénzbcn ilyen bajokkal.
.~\ diabetesn!, 1nint népbetegségrc az l 960~as években
figyeltek fel. bár n1int - inzulinnal. később gyógyszerekkel-" ,.karban tartható'' betegségre az 1920~as évektől dolgoztak ki terúpiúkat. 1\ diabetes szürő- Cs gondozóhálózatol az 1960-as évektől Cpitették kí hazúnkban ..:..\z 1990.
évi fC!Jnérés szerint hazúnkban 300 ezerre tchctö azok
szán1a, akik a diabetes valan1elyik kórConnájától szenvednek. gonciozúsuk fCltétlcnül szükséges. !(özc! 500
eze1Tc tehetö azoknak a szú ina, akik n1ég nc111 jelentkeztek. rnég nen1 is1nerték fel betegségüket. l·lazúnkban
l 9::!.9-töl ingyenes a diabetescscknck az inzulincllátús,
1996-ig ingyenes ronnúban kaphattúk az orális szereket.
i\Z alkoho/i:n1us - rnint népbetegség - elleni küzdclcrn az 1880-as években kczdödött. Elsősorban a felvilúgositússa! prúbú\k.oztak. az absztinens n1ozga!orn legkülönbözöbb ronnúit kísérelték 1neg 1ncghono.sítani. Ez
1945. utún a\úhagyotL 1najd az 1960-as évcktöl lendült
!Cl. különösen az 1962„ rnajd az 1966. évi törvényi rendelkezés utún. E jogszabJly szerint az alkoholist~ikat
ncincsak saját kérésükre, hanen1 hatósági íntézkcdé.sre is
clvonókcze\ésbe lehet hely·ezní, búr ezt a kényszerítő intézkedést 1990-tö\ birósúgi végzéshez kötötték. :\z alkoholizn1us elleni küzdeleinben n1indig crcd1nénytelen 111aradt a tennék 1nérséke!t vagy drasztikus úrernelése. 1\z
! 990-es években a rnunkanélkü!ick körl:ben en1clkcdctt a
szenved2lyrabok köre, slit a reprczcntativ feln1érésck szerint egyes területeken a lakossóg iJ jö\·ede\rnének
40-6()1~-";1-út költi italra. f\ránylag eredn1ényes 1nunkát vé~
geznek a klubjellcgü foglalkozások. a gondozói szolgálat.
;\z 1980-as évektől ugrásszerüen cinclkedett a kábirós:er-JógJ·as::.tók szátna. ;\z erre vonatkozó statisztikai
adatok 1n6g elég bizonytalanok . .so!.:. az eltitkolt. felderítetlen eset. s a korúbbi adatok is elég ,.kozinetikázottak''
voltak. r\ rendszerváltozás clött l:s után, a hatúrok 111egnyitúsa. s föként a délszláv húború következtében Magyarorszúg a kábítószcr-ken.:skcdelen1 és a csernpészés cg.yik - útn1enö Út\·onala lett. Föként az ifjabb nen1zcdék
körében terjedt cl az olcsóbb és durvább kivitclü szerek
használata.;\ felderítésben. a gondozásban és a f'elvilúgo-
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sításbanjelcntős szerepet játszanak a túrsadahni és e&1yházi szervezetek is, céljuk a gondozás 111ellett clsösorban a

az ;\!DS-betegeket, kb. 3000-re a fertőzöttek szá111át. ;-\
ne1ni betegségek vonatkozásában az 1980-as évek végétöl
felvilágosítással egybekötött n1egelőzés.
újabb ron~ás...,következett be, arni ne1ncsak az idegenforA járványszerü 1negbetegedések sorúban kicn1elkedö galon1n1al, a felvilágosító n1unka 1negtorpanásával, az
helyet foglaltak el a nenif betegségek, a1nelyek valójában életszínvonal ron1lúsával hozható összefüggésbe. de léa legkorábbi korokban is jelen voltak. A közegészségü gyi
nyeges vonatkozás az ellenőrizetlen prostitúció is.
<illapotok rendezése szen1pontjából igen lényeges feladat
;-\ tuberkulózis (gün1őkór, tbc) évezredek óta isn1ert
a ncn1i betegségek elleni küzdelen1. t\z l 876. évi közfertőző betegség, atnelynek kórokozóját Robert Koch izoegészségügyi törvény 111ár lehetőséget adott a nenü beteglálta 1882-ben, valójúban ezt az évet tekintjük a tbc-elleségek kényszerkezelésére, de ennek végrehajtásáb an akanes küzdelen1 kezdetCnek. 1-Iazánkban a n1últ század utoldályt jelentett a felderítés nehézsége. 1898-ban 1nindcn
só évtizedeiben a városiasodással lobbant fel, de vidéken
1negyei kórházban külön osztályt rendeztek be, ezeken az
is jelentős volt a fertőzöttség, népbetegségnek szú111ított.
osztályokon rendészeti úton helyezték el a venereás pros~
Statisztikailag az 1850-es évektől lehet nyo1non követni.
tituáltakat. .--\kadúlyt jelentett azonban a rcndészetileg ne.t-\z első hiteles pesti statisztika szerint 1849-bcn csak Peshezen szabúlyozható illegúlis prostitúció, valatnint a felten 700 halúlcset fordult clö. az összlakosság halanclósá\·ilúgosító te\·t!kenység i:rötlcnsége. Né1ni ercdn1én.yt hogjnak 12.sr~:(,-a. 1883-ban 3182 eset volt. n halandóság
zott. hogy' 1912-ben - rcndörségi és csendőrségi irányítás
25(~/;1-a, 1900-ban az egyinilliós Budapesten 100 ezer 1<1alatt - az Erkö!csrcnclészcti J(özponti I-latóságot IC!állíkosból 26(~„(1. egyes kerületekben 48(~. .;, volt a halálozáson
tot!úk. de az egyéb ne1ni betegek rni:llett jelentös \'Olt a belüli arány. .L\ pcrc1nkcrü!etckbcn a lakossúg 45 ~/(1-a volt
szifiliszcsck sz{11na is. ;-\z crechnénycsseg érdekében újját bc-n1cgbetegcdctt.
szcr\·ezték a IC!vilúgosító tevéki:nységet. 1\li:kú111 L(~jos
.:\z 1896. évi 111illcnniurni Orvoskongresszuson Koráprofesszor szt.!111élyébcn konnúnybiztost neveztek ki a nyi Frigyes javaslatot tett arra. hogy a szegény sorsú tbc1nunka átfogó inínyítúsára. 1913-ban hazúnk nen1i beteg
sckrö\ az úlla1n gondoskodjon, 1ncgíClelö gyógyintézeti
osztályain 56 ! 67 beteget kezt:ltek. de az a1nbulúns betehálózattal. fC!világosító n1unkával kezeljék és előzzék
gekkel együtt ekkor létszán1ukat 434 ezerre becsülték ..~\z n1eg a gü1nökór tc1jedését. Ezt 1896. nir~jus 8-án a felső
.'\1Hivert.!neús Bízottsúg 1928-ban országos aclatgyüjtCst
házban is 1negis1nételtc. 1nég ebben az évben a iVlunkásrendelt cl. arninek ercd111enyekCnt 56 489 f'clck:rítctt csctsegé!yezö Pénztúr Szentendrén 15 úgyas tüdöszanatóriuröl szereztek tudo111úst. \'iszont a szakernbcrck a fertőzöt
rnot hozott lé1n.:. 1898-ban /\."orányi F'rigyes szervezésétek sz{nnút jóval nagyobbra becsülték ..'\zonban kiderült.
ben inegalakult a Budapcsli Szegény sorsú Tüdöbctegck
hogy a tl.:!dcrítcn férfiak 67(~··(1-<.1. a nők 7or~/(3-a vúrosi laSzanatóriun1i Egyesülete. ainely országos szeí\'t:zést indíkos. arni n1indcnképpcn urbanizúciós bctcgségrt: utalt.
tott az c!sö nagy szanatóriu1n 1negépítésén:. a111cly 1901
Ezt:n hizony·talan adatsor cl!cnért: hazánkban 10 ezer la~
ben nyilt 1ncg Budakeszin Erzsébct kirú!yné Szanatüriun1
kosra 58. Nén1ctorszúgban szintén 58. Svédországban 23.
néven. 600 bctegággyal. ;\z á\la1n a szerencsejáték bevé>lorvégiúban 30 n1t:gbetegedés jutott. :\ hcl)'ZCl aggasztó
telének évi 1.5(>;)-úval segítette. 1899-ben 1-Iüdrnczővásúr
volt. így a konnónyzat növelte a ncn1ibctcg oszt{t!y·ok szúhelyen is nyitottak egy újnbb tbc-szanatóriun1ot. 1903-tó!
1nút és befogadó képességét. n1cgkezcltc a ncinibetcg-gonincgindu!t a szervezett fclvilúgositü 1nunka. útjúra inclítotdozük JC\állitásút. ( 1932-bcn 9. 1940-bcn 28 ilyen n1ükötúk a Tubcrkulüzis e. lapot. 1906-ban Szon1bathelycn
di.itt. J .1\z ! 940. évi -"·sokkal 1negbízhatóbb fl:\inérés a!apn1cgnyilt az e!ső hazai tüdöbctcg-gondozó. kötelezővé
Jélll
~1 \·idCki lakoss~1g 1({1·(1-a volt ni.:1ni beteg. 1níg a sz!tették a tbc~bctcgck bejelentését. az Orszúg(.ls Betegúpo~
liliszesck arúnya 5!;.'{1-os volt. ..\ cigúnysúg nt.!1ni !l:rtőzött
lúsí i\!;:1p téritésrnentescn biztositotta a gyógykeze!ést. :\z
:'égc egy\:s területeken 25<>t1-os volt. ! ~>45-ben az új szil!első !ú\·úrosí tüdőgondozót 1908-ban nyitották 111eg, a
!iszcsek szúrna~ elsősorban a háború 1niatt - 15 061 volt.
közegészségügyi tlirvény ! 908. Ó\'Í 1núdosítilsa utún életaz új gouorrhocúsoké pedig 3 7 500-ra c1nclkcdctt. ! 951re hívtúk a Tubcrkulózis Elteni J(üzdek:1n Országos és
hcn jc!t.!ntösen bövíiették a gondozók sz<in1út. így 19-t9K.(izponti Bizottsúgút. Élére a konnúnybiztosi fClhatahnabcn 108. 19lJO-bcn 122 volt.,\ nyih,úntartott betegek százússa! és intézkedési joggal fC!rullázott Aiiiller Kúlnuí11
rna l tJ-1.9-bcn 5-i366. ! 990-bcn 18 123. az új 111cgbctcgckerült. nki országos fClnH.':róst rl'ndelt el a tbc f"cldcrítésrc.
dé:sck szú1na viszont rohan1osan zuhant ( 19~!9: 33.140 1911-bcn a tbc gyógykezelését az álla1n ingyenessé tette.
l 99U: 9.348 ). E jaYu!ó statisztika ellenére a nenü betegsétninden ezzel foglalkozó intéz1nény úllarni tú1nogatásban
gek szúrna vi!úgszcrtc cn1clkedik. Ez núlunk is érződik.
részesül!. 191 J-ban 1nindcn tncgyei kórh{tzat függetlebúr sok az eltitkolt t:Set. a n1agúnúton kezeltek szú111a.
nül a inúr !étczö szanatóriurni prograrntó! - tbc-osztállyal
Igen ~rdckcscn alakult a szifiliszcsek sz{una: 1960-ban egCszítcttek ki, 31 újabb gondozó létesítésére biztositota kezelt esetekkel eg)'Üt! -- 13 7l\ beteget tarto1tak nyilvún~
tak pénzalapot. 1najdne111 111indcn \'Únncgyóben és vüros1anúshan. az új inegbetegcdé:->ck szúrna 1950-ttil é\·j 2--10
han létesítettek helyi pénzalapítvúnyt ilyen gyógyintézekiiz('iu 1nozgott. n1ajd ez az trttk J 960-tól c1nclkcclett
tek szcrrczl:sCrc ..'\ je!entös eröfeszí1Cs csak annyira volt
( ! 9(1-k q7. ! 9(i5: l .1 ! . 1966: 366. 1980: 982 ). az 1980-as
e!cgcndö. hogy ncrn c111clkcdctt a halálozási arúny. az ös0\·ck dcrekútt1! újból zuhanni kezdett ( 19~5: 80-150 köszes elhaltak kb. 1-!(;,_.;;-át tették ki a gü1nőkórL1sok. 1912/.Ütt). :\1·. ! 9XO-as évektől núlunk is _ide.ntkcze.tt az Afl)S.
hen fdinérés készült a lakúsviszonyok és a tuberkulózis
húr a H [\,- renözüttck sz{nn•Ít kezdetben az cgészsl-gügyi
iisszcfüggésérőL a1ni igen lehangoló \'Olt. ,\ !aküsviszostatiszrikák nt.!111 rögzítt:tték. ! 994-bcn :240 füre becslilt~k
nyoktó\ függlien a gazdagabb környi.:zctb~n 100 ezer la1
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kosból 192, szegény környezetben 450-500 fő halt 1neg
tbc-ben.
A társadahni összefogás következtében az első vilúgháborúig lassú javulás volt érezhető, de a háború évei
alatt - elsösorban a hadseregben, tnajd közvetítésükkel a
hátországban ís - jelentősen ro1nlott a helyzet. Igaz, az
addig felépített tbc-szanatóriun1okat és osztályokat katonai célokra engedték út a gyógykezelés színvonala is hanyatlott. \'iszont a katonai szolgálatra sorozottak
l 6-l 7(1íi-a beteg volt. az újonnan fertőzöttek szún1a is
gyorsan en1elkedett.
A trianoni hékc 11tá11 a Népjóléti tviinisztériu111 inínyította a tbc-elleni felvilágosító és szak1nai küzc!elrneL
1920-ban 28 újabb gondozót szerveztek, 1924-ben viszszaa<ltúk a polgúri egészségügynek az összes tbc-szanatóriu1not és kórhúz! osztályt. sőt a volt katona! kórházak eg~y
rl:szét is tbc-osztályokkú és kórhúzakkú alakították út.
1920 után é\·ente 23-24 cz.:r e1nber hunyt cl tuberkulózisban. többségük nagyobb városok percrntcrületein élt.
! 925-bcn progran1ot hirdettek a tbc-s csecsernöhalúlozús
n1cgakadályozúsára, az Orszúgos Bizotts~igon belül Propaganda Bizottsúgot hívtak életre. s a konnány által fizetett propaganda 1nindcn .:szközévcl próbálták a lakosság
és a szülök figyehnét felhívni a védekezés lehetőségeire.
/\ szükséges intézkedések közé tartozott a 111czőgazdasá
gi lakosság biztosításúnak a n1cgoldása. an1irc ekkor ncn1
került sor. búr a falusi lakosság körében volt ekkor a legsúlyosabb a helyzet. ;\ 1nüködö 73 tbc-gondozó a lakosság n1indössze 31.5(~/;1-ának volt területileg elérhető: a jelentkezettek 40.3<;/íi-út találtúk fertőzöttnek ..A. kizárólag
tbc-betegeknek fenntartott betegágyak szún1a 1926-ban
3940. 1932-ben 4070. 1935-ben 5678 volt. arni folyarnatos einelkedést n1utatott. de 1nús ó!latnokhoz viszonyítva
elég gyenge arúnyt jelzett. ;\ városi halálozás jelentősen.
\·ídéken viszont alig javult. ::-\ gütnökór az 1940-es évek
elején 111ég vezette a halúlozúsi stalisztikút: 1940-bcn 17
ezer (9, 1 111. orszúglakoshoz viszonyítva). 1níg a nyilvúntartúsba v.:tt betegek sz{una 200 ezer volt. ! 940-ben az
összes .:!haltak !3.5(~.o-út adta a tbc. Ez az arúny ~i5-ig
en1elkedctt. an1inck a háború volt az egyik oka.
1945 után a tubcrkullizis elleni orszúgos küzdchnet a
Népjóléti. 1najd 1951-töl az Egészségügyi ívlinisztériun1
közvetlenül vezcttt.~. a szan~nóriun1okat úlla1nosították és
országos és helyi szak1nai irányító központtá 1ettCk. 1948-

tói niinden újszülöttet kötelezően beoltottak BCG-ve\,
1950-ig 1ninden 18. életévét betöltött részesült oltásban.
Ezt a f'elnött lakosságra is fokozatosan kiterjesztették,
1953-íg 20 ezerre növelték a tbc-betegágyak szán1út, folyan1atossú tették a rehabilitációt ( 1S hónapig volt érvényes a betegúllon1ány), a111inek köszönhetően 1965-ben
100 ezer lakosra n1indössze 156 lett a kezelt tbc-sek szú1na. 1950-ben az új betegek szúrna ezer alá esett, 1980ban szórványeseteket regisztráltak. 1\z új betegeket n1indig szCtréssel derítették ki. 90cYtJ-uk kórházi kezelésben részesült. /\ tnortalitás gyors apadúsát részben a nagyhatúsú
spcciú!is gyógyszerek, az intézn1ényi háttér és a szervezett BCG-oltús credn1énycztc, an1inek következtében
annyira visszaesett a friss betegek szúrna, hogy a szanatóriun1ok egy részét n1ús feladatokra szervezték út. illetve a
l~gúti incgbctcgcclettcket gyógykezelték ezekben.
:\z 1990-es év.:ktöl az új rnegbctcgcdéseket ill.:töcn
cn1e\kedés tapasztalható, elsősorban a 30 év felettiek körében. -rény. hogy a szociális helyzet ro111lik, egyes délvidéki 111cgyékben a 1nenekültek is bchurco!júk. ,:.\ statisztikai adatok ugyancsak bizonyítják. hogy a n1unkanélküliek és föl.:g a hajléktalanok körében nagyobb szún1ban regisztráltak friss n1cgbetcgcdést. az elöregedés és a lakosság últalúnos egészségi állapotának ron1\ása is Cogékonnyú tette a lakossúgot a tuberkulózissal szen1ben.
Ugyancsak lazult az crnyőszürésscl kapcsolatos fcgye1.:ni. az értesítt:ttck túlny·on1ó többsége ncn1 jelent 111eg az
adott idlípontban ..Az bizonyos, hogy új prograinok kellenek a rcrtözések l'clkutatására, a fi.:lvilúgosításnak új für1núkat kell keresni. I<.ülönös figyclinct kell szentelni azon
csoportokra. atnelyek - koruknál !Ogva - nen1 részesültek
BCG-oltúsban. a zúrt közösségekben élükre. a hazúnkba
irónyuló n1igrúcióra. an1inek függvénye lehet a terápia, az
intéz1nényes gyógy'k.czelés.
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