
E G É S Z S É G Ű N K

A* orvostudomány sokáig csak as emberi 
testben végbemenő életfolyamatok és azok 
egyensúlyának megbomlásából eredő beteg
ségek megfigyelésére, leírására, valamint ’a 
gyógyítására szorítkozott. A környezet
nek életűnkre gyakorolt befolyása nem 
igen érdekelte. Ha a külső életfeltételeknek 
egészségi vonatkozásait elvétve tekintetbe 
is vette, rendszerint csak egész felületes 
megállapításokat tett s az álapokok kikuta
tását egyéb tudományágaknak, mint meteo
rológia, kémia stb. engedte át, amelyeknek 
művelői az egyes jelenségeket soha nem néz
hették és bírálhatták el az orvos szempont
jából.

Néhány évtizeddel ezelőtt, főleg a nagy
fokú iparosodás következtében, a nagy
városok rohamos fejlődésnek indultak, 
hatalmas gyárak, egész iparvidékek léte
sültek. Ezeken á helyeken egyre gyakrab
ban jelentkeztek a legkülönbözőbb egész
ségártalmak, amelyek szükségképpen arra 
a felismerésre vezettek, hogy környezetünk- 
tanulmányozásának, az abban rejlő beteg
ségi okok megismerésének és ezzel a beteg
ségek megelőzésének egyik legfontosabb fel
adatát kell képeznie orvosi gondolkozá
sunknak. Az ilyen irányú kutatásokból ala
kult azután ki az egészségtan tudománya, 
nemzetközi néven higiéné.

Az egészségtant joggal nevezhetjük a 
betegségeket megelőző tudománynak, mivel 
mindazon külső tényezővel és körülménnyel 
foglalkozik, amelyek úgy az egyes ember, 
mint a nagyobb közösségek egészségét, fej
lődését károsan befolyásolják és rendszere
sen előlria az összes tennivalókat, amelyek
kel a betegségeket eredményesen elhárít
hatjuk.

ilyen, az egészségre ható külső ártalmak 
származhatnak a levegőből, a talajból, a 
vízből, a rossz lakásból, a helytelen, élet
módból, a nem megfelelő táplálkozásból. 
Okai lehetnek különböző fertőző járvá
nyok, járványos betegségek, a rossz szo
ciális helyzet stb.

A  külön egyéni higiénéről és nagyobb 
uéptömegek egészségvédelmét szolgáló köz- 
egészségtanról beszélni felesleges, mivel a

legtöbb higiénés tevékenység, amelyet
egyéni ügynek tekintünk, végeredményben 
kihatással van a közösségre is és megfor
dítva.

Az ország egészségének védelmét és eme
lését az állami és társadalmi intézmények 
és berendezések egész sora szolgálja, ami
lyenek a különböző beteggondozók, diszpen- 
zérek, tanácsadóhelyek, szakorvosi ren
delők, betegbiztosító intézetek.

A l e v e g ő
Oxigén nélkül nincs égés. Mivel az élet

jelenségek alapja a lassú égés, az oxidáció, as 
ember számára nélkülözhetetlen anyag a 
levegő. Nemcsak az összetétele,. hanem 
nedvességtartalma, hőmérséklete, nyomása, 
a benne lebegő anyagok mind hatással van
nak egészségünkre. Ha a levegő oxigén- 
tartalma csökken, ez légszomjat, fejfájást, 
szívdobogást, általános rosszullétet okoz. 
(Hegyi betegség.) Magasabb fekvésű helye
ken ugyanis a levegő ritkább, oxigénben sze
gényebb, nyomása csökken. Még magasabb 
íégrétegben orr-, tüdővérzés, eszméletlen
ség következik be. Rosszul szellőző, zsúfolt 
lakás, helyiség széndioxidtartalma meg
növekszik. Egy %  fölötti szcndioxidtarta- 
lom már fejfáiást. rossz közérzetet okoz. A 
széndioxidtartalom a levegő romlásának 
mértéke. A levegő hőmérséklete és viszony
lagos nedvességtartalma döntően beleját
szik a szervezet hőszabályozásába. Szerve
zetünk a felesleges melegtől vezetés, sugár
zás és párolgás útján szabadulhat meg. 
Nagy melegben a vezetés és sugárzás kicsi. 
Ilyenkor a túlmelegedést csak a bőséges 
izzadással láró párolgással kerülhetjük el. 
A meleg, vízgőzzel telített levegőt fülledt
nek érezzük, mert abban a test nem tud 
párologtatni. Melegben a nagyobb munka
végzés feltétele a levegő megfelelő szá az- 
sága. A levegő nyomása ugyanazon a 
helyen lényegesen nem változik. Túl ala
csony, vagy túl nagy nyomás az egészségre 
káros. . A  levegőben .mindig lebeg bizonyos 
mennyiségű por. A porrészecskékm bakté
riumok tapadhatnak. A pornak egy része 
belekerül a légiutakba, azoknak falat meg

sértve kis fekélyeket okoz, amelyeken a kór
okozók könnyebben megtapadhatnak és 
elszaporodhatnak. (Gümőkóros fertőzés.) 
A  hirtelen lehűlések meghűléses betegsé
geket, a felmelegedések —  különösen a 
csecsemőknél •— gyomor-, bélhurutot okoz
hatnak.

Az időjárási viszonyok összességéből ala
kuló éghajlat (klíma) a különböző beteg
ségek keletkezésére, illetve gyógyulására 
szintén kihat. A szárazföldi (kontinentális) 
éghajlat —  aminő hazánkban is uralkodik 
—  szélsőségeivel nagyon próbára teszi 
egészségünket. A fertőző betegségek terje
dése és az időjárás között sok összefüggés 
mutatható ki.

A  napfénynek kis része, mintegy 1%-a 
gyógyító hatású ibolyántúli sugár. A levegő 
a napfénynek, így az ibolyántúli sugarak
nak jelentékeny részét elnyeli, mégpedig 
annál többet, mjnél vastagabb a levegő
réteg, amelyen áthatol. Minél magasabban 
fekszik valamilyen hely, annál több ultra
ibolya sugarat kap. (Magaslati gyógyhelyek.)

A  levegő villamossága ishatással van ránk. 
Eső előtt a levegő telítve van villamos
sággal. Érzékeny egyéneknél idegesség
ben, étvágytalanságban, általános rcssz 
közérzetben nyilvánulhat meg a levegő 
villamos telítettsége. Valószínű, hogy ilyen
kor a légnyomás csökkenése is szerepel e 
jelenségek előidézésében.

A s z e l l ő z t e t é s
Az  épületekben elhasznált levegő kicse

rélése a szellőztetés. Erre azért van szük
ség, mert a hely iségek. levegője a benne tar
tózkodó és dolgozó emberek kilélegzése és 
egyéb okok (konyha, klozet stb.) következ
tében megváltozik, »megromlik« és így az 
ott tartózkodás egészségünkre ártalmas. 
A levegő széndioxid- és nedvességtartalma 
megnő. Ezenfelül a levegő mozgása és hő
mérséklete is élettani hatással jár. Ezért a 
zárt helyiségek levegőjének a szabad leve
gővel való állandó cseréj éré van szükség. A 
szellőztetés legegyszerűbb módja a termé
szetes szellőztetés az ablakokon, ajtókon, 
a fal likacsain és egyéb tömítetlenségeken 
keresztül történik. Ez a szellőztetés azon
ban rendszerint nem elegendő, mivel a jó 
szellőzés ismérve az, hogy észrevétlenül 
történjék (lehűlés és léghuzat nélkül), A. 
gyakorlati tapasztalat szerint
iskolákban ...............................2—3-szoros
lakóhelyiségekben....................... 1— 2 -szeres
gyűléstermekben ............. .. . , 3—-4-szeres
hivatali helyiségekben...............2— 3-szoros
konyhában, klczetekben . . . .  3— 5-szörös
ipari üzemekben .......................5— 8-szorog
légcsere szükséges. (A számok azt jelentik, 
hogy az illető helyiségekben a levegő tér

fogatának hányszorosát kell óránként át
áramoltatni.)

A nagyobbméretű levegőmozgatást mes
terségesed úton kell előidézni. A levegő 
mozgatására felhasználható a belső és külső 
levegő hőmérsékletének különbsége, amely 
légcsatornákon át áramlást idéz elő. De 
rendszerint ventillárort, exhaustort hasz
nálnak. Ilyen módon a helyiség légcseréjét 
előidézhetjük olymódon, hogy belőle a rossz 
levegőt elszívjuk, amikor is a friss levegő a 
helyiséget környező helyekről az ajtó- és 
ablakréseken tódul be. ilyenkor nem lehet 
ellenőrizni a friss levegő minőségét. De elő
idézhetjük a légcserét úgy is, hogy megfelelő 
helyről vett tiszta levegőt nyomunk be a 
helyiségbe, ahonnan a rossz levegő az abla
kok és ajtók résein kiszorul. így persze az 
elhasznált levegő sorsa nem kísérhető figye
lemmel.

A levegőcseréknél gondoskodni lehet és—  
különösen a munkahelyeken —  gondoskodni 
is kell arról, hogy a betóduló levegő a külső 
időjárástól függetlenül a legegészségesebb: 
szűrt, pormentes, kellőképpen fölmelegített 
vagy iehűtött, nedvességtartalma pedig 
pontosan beállított legyen. Ezt az eljárást 
a levegő kondicionálásának nevezik. A 
levegő portalanítása több módszerrel érhető 
el. Ha a levegőt ide-oda kanyarogtatják, 
ütközőlapokkal terelik, akkor a porszemek 
az ütköztetés következtében lerakódnak; 
a por valósággal vízsugárral mosható ki a 
levegőből. Végül a levegő tisztítható elek. 
tromos úton is.

A megtisztított levegőt gőz- vagy forró- 
vízfötéssel fel lehet melegíteni, vagy víz. 
hűtéssel le lehet hűteni a kívánt hőmérsék
letre. Ezután a levegő relatív nedvesség, 
tartalmát vízporlasztással, vagy gőzbefuva- 
tással állítják be.

A levegő bevezetését és elszívását úgy 
kell megoldani, hogy a beáramló levegő 
sebessége, hőmérséklete, nedvességtartalma 
a szervezet követelményeihez és a mun
kához alkalmazkodjék.

A szellőztetést, a levegő kondicionálását 
eddig nem értékelték kellőképen. Pedig a 
munka legelsőrendű egészségügyi feltétele, 
a jó levegő az üzemekben, iskolákban, iroda- 
helyiségben, laboratóriumokban, kórházak
ban.

A v l z
A levegő mellett az élet másik legfonto

sabb feltétele a víz. Az élőlények testének 
közel >/, része víz. Szervezetünk felépíté
sében, életfolyamataink lenntartásában nél
külözhetetlen. Testünk hőmérsékletének 
szabályozásában szintén döntő szerepe van. 
Az embernek a naponta elszenvedett víz- 
veszteségét pótolnia kell. A mérsékelt égöv 
alatt, így hazánkban is, a vízveszteség meg
közelítőleg 2—2.5 1 tesz ki. Ezenkívül tes
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tünk, lakásunk, ruházatunk tisztántartá- 
sara is víz kell. Nagyvárosokban egy-egy 
ember napi vízfogyasztása 150— 200 liter. 
Ebben benne van az ipari fogyasztás is.

A természetben található víz kémiailag 
nem tiszta. Még az esővíz sem az. A ter
mészetes vizek jelentős mennyiségű idegen 
anyagot oldanak : gázokat, sókat, szerves 
anyagokat. A folyó- és kútvizek legtöbb- 
nyire és legáltalánosabban kalcium, és 
magnéziumsókat, konyhasót, kevés vasat, 
kálium- és mangánsókat tartalmaznak. A 
kalcium- és magnéziumsók okozzák a víz 
keménységét. Hogy milyen mennyiségben 
és összetételben vannak a vízben, az a víz 
előéletétől függ, vagyis attól, hogy a víz, 
amely esőként a földre hull, milyen utón 
haladt a föld kérgében, hol, merre szivár
gott, mielőtt újra a föld színére bukkant 
volna. A víz keménysége tehát annyit 
jelent, hogy sok az oldott só a vízben, lágy
sága annyit, hogy kevés benne az oldott só. 
A lágy vízben a szappan jól oldódik, hab
zik, kemény vízben nem oldódik, nem hab
zik, hanem csapadékot okoz. A víz kemény
ségét fokokban fejezik ki : 1 keménységi 
foka van annak a víznek, amely I köbméter
ben 10 g meszet (CaO), vagy azzal egyen
értékű kalcium- vagy magnéziumsót okoz, 
vagyis a szappannal ugyanannyi csapadé
kot ad, mint 10 g mész. A 15°-os víz tehát 
köbméterenként 150 g meszet, vagy ugyan
annyi csapadékot adó kalcium- és magné
ziumsót tartalmaz. A víz keménységét a 
gyakorlatban úgy határozzák meg, .hogy 
bizonyos mennyiségét szabványos szappan
oldattal rázzák össze. Amíg a vízben a ke
ménységét okozó só van, összerázáskor nem 
habzik a víz. Amikor már annyi szappan
oldatot adtunk a vízhez, hogy már minden 
kalcium- és magnéziumsót lekötött a szap
pan, összerázáskor a víz a fölös szappantól 
habzani kezd.' A víz keménységét egyszerű 
számítással megállapíthatjuk.

Az ivásra, főzésre a közepes keménységű 
vfz (8—  15") alkalmas. A fágyabb víz föl- 
higítja a testnedveket és súlyos betegséget 
okoz, a kemény víz rosszízű s főzésre alkal
matlan, mert szürke, meszes csapadékot ad, 
amely bevonja az ételeket. A mosásban 
kicsapja a szappant és így pazarlásra 
vezet. töO 1 20" keménységű víz pl, 33 dkg 
tiszta szappant fogyaszt el haszontalanul. 
Emellett a mészszappan beletapad a kelme 
szövedékébe, keménnyé és szürkefoltos 
külsejűvé teszi. Ezért szokás a kemény 
vizet mosás előtt alkalmas szerekkel slágyí- 
tani«. Ebből a célból meszet és szódát adnak 
a vízhez. Ezek hatására a keménységet 
okozó sók kicsapódnak.

Az ivásra kútvizet, forrásvizet, vagy folyó
vizet szoktak használni. Vízben szegény 
vidékeken a csapadékvizet isszák, A csapa
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dékot : esőt, havat ciszternákban fogják fel 
és kavicson, homokon át megszűrik. Bár 
a patak, a folyó vize állandóan szennyező
dik, ivasa mégsem okoz nagyobb bajt, mert 
azok a szerves és szervetlen anyagok, ame
lyek a vízbe kerülnek, részben felhígulnak, 
részben leülepednek, levegővel, napfénnyel 
érintkezve eloxidálódnak s a folyókban élő 
növények és állatok pusztítják el őket. 
Persze a patak- és folyóvizet használat 
előtt meg kel! szűrni. A legtisztább és leg
jobb víz a forrásvíz, amely sok talajrétegen 
halad át és így ásványi sókban rendszerint 
igen gazdag. A források néha búvópatakok 
és nem talajvizek, ilyenkor természetesen 
más megítélés alá esnek.

A falusi és kisvárosi vízszolgáltató beren
dezések az aknás kutak. A talajba az első 
víztartó rétegig aknát ásnak, amelyben 
a talajvíz összegyűl. Ha a talaj szennyezett, 
fertőzött, az aknás kút vize veszedelmes. 
Ezért a kút falát a mélyebb részek kivé
telével vizet át nem bocsátó anyagból 
(legjobb a betongyűrű) kell készíteni. 
A cementtel összeragasztott téglafal 
kevésbbé jó, a hézagos kő, vagy a tégla
fal pedig egyáltalán nem felel meg. A kút 
falának, tehát a legbelső betongyűrűnek, 
a földből ki kell emelkednie. A kút környé
két lejtősen fel kell tölteni és a vissza- 
csorgás elkerülése végett 1 m szélességben 
betonnal, vagy kővel burkolni. A kút 
körül 10 m-re nem lehet pecégödör, istálló, 
trágyadomb, árnyékszék. A kút szája 
fedett legyen. A nyitott vödrös kút egész
ségtelen. Jó a szivattyús kút. A fúrt- 
vagy Nortpn-kútnál a víztartó rétegig 
csövet vernek le és szivattyúval emelik 
ki a vizet. Hátránya, hogy könnyen el
dugul és legfeljebb 8 m mélységig használ
ható.

Ha a felső talajréteg vize élvezhetetlen, 
a felső víztartóréteget áttörik és mély
kutat fúrnak. Egyik fajtája az artézi kút. 
Vizét nem húzzák, hanem szivattyúzzák, 
az természetes nyomás hatására, magától 
tör elő- Az artézi vizek hőmérséklete 
mindig magasabb.

Általában minél mélyebb rétegből szár
mazik a víz, annál kifogástalanabb. 
A tisztátalan, zavaros, vagy baktériumosán 
fertőzött kútvíz az egészségre ártalmas. 
Fogyasztás előtt meg kell tisztítani. A víz
javítás szűréssel, felforralással, kémiai anya
gok hozzáadásával stb. történhetik. Szű
résre kavics- és homokszűrőket (magunk 
is készíthetünk), különböző porcellán-, 
azbeszt- stb. szűrőket használhatunk. 15 
percig 100 fokon tartott vízben minden 
élőlény elpusztul. A  vizet tiszta edényben 
forraljuk, s tiszta levegőjű helyen hűísük 
le, mert a víz könnyen vesz fel idegen ízt 
vagy szagokat. Minthogy a lehűtött vfz

feetlen, teával, kávéval, gyflmőlesnedwel,
ásványvízzel, citromsavva! javítják. A víz 
javítására a vegyi anyagok közül a külön
böző klórvegy öleteket alkalmazzák.

A kútvíz többnyire a kútaknában tör
ténő állati és emberi ürülékek beszivárgása 
útján, de egyéb módon is (állati hullák 
bomlása, baktériumos fertőzés) szennye
ződhetik, fertőződhetik. Ki kell kutatnunk 
a szennyezés okát és a kutat ki kell tisztí
tanunk. A tisztítást a következőképpen 
végezzük : Az akna faiáról a növényeket 
és egyéb idegen anyagokat eltávolítjuk, 
a kút vizét alaposan kimerjük s a fenék
iszapot kiemeljük. Aztán kiórozássa! fertőt
lenítünk. A víz mennyiségét hozzávető
legesen megbecsüljük. Köbméterenként 35 g 
klórmeszet, vagy valamely '25%  szabad
klórt .tartalmazó klórvegyiiletet edényben 
vízzel elegyítünk és a kútaknába beöntjük. 
A vízzel jól összekeverjük (rúddal vagy 
többszöri vízkimeréssel és visszaöntéssel) 
és 24 óráig állni hagyjuk. 24 óra múlva 
a vizet ismételten fölkeverjük és alaposan 
kimerjük. A feltisztulásig kimert, újonnan 
összegyűlt víz kezdetben kissé klórszagú, 
de rövid idő múlva szagát elveszti, biztosan, 
csiramentes és ivásra alkalmas.

A vízellátás legtökéletesebb módja a 
vízvezeték. Külső csövei vasból, a házi 
vezetékek csövei ólomból készülnek. Ha 
levegő kerül a rendszerbe, a vascsövek 
rozsdásodnak, az ólom kis foltokban 
oldódhat s ez mérgezéseket okozhat. 
Á kemény víz nem oldja az ólmot. A  víz
vezetéki ellátás történhetik forrásból, patak
ból, tóból, folyóból, kútból, szükség szerint 
ülspítés, szűrés, esetleg kémiai kezelés 
(klórozás) után.

A jó ivóvíz legyen színtelen, szagtalan, 
tiszta, üdítő ízű, 10— 15 °C hőmérsékletű, 
kevés szerves anyagot tartalmazzon, s bak
térium ne legyen benne.

Az ásványvizek nagyobb mennyiségben 
tartalmaznak ásványi anyagokat. A gyógy
vizek jódot, keserűsót, alkálisókat, rádium
sókat, szénsavat tartalmaznak.

A fagyasztott víz, a jég, tisztaság szem
pontjából aggályos.

A vegyi laboratóriumok és gyógyszeré
szek kémiailag teljesen tiszta vizet (desztil
lált víz) használnak. A  vizet forralás 
után gőzzé alakítva külső vízzel hűtött 
csőbe vezetik. Ott kondenzál : újra csepp
folyósodig Ez a víz nem tartalmaz oldott 
sókat, a kétszer desztillált víz ezen felül 
steril is (aqua bis destillata sterilis).

A  l a k á s

Életünk legnagyobb részét lakásunk
ban töltjük. Fontos, hogy az úgy az 
egyén élete, mint a közösség szempontjá
ból kifogástalan legyen.

Ha módunkban van lakásunk helyét 
megválasztani, lehetőleg nagy telekre épít
kezzünk. Csak a minden oldalon szabadon 
álló ház szellőzése, természetes világítása 
lehet kifogástalan, ami viszont a tisztaság 
előfeltétele.

A talaj, amelyre a ház épül, legyén 
tiszta, száraz, levegős. A kötött talajok 
nedvesek és hidegek, építkezésre kevésbbé 
alkalmasak, mint a laza homokos, vagy 
kavicsos talaj. A talajvíz megfelelő mély 
legyen, s a talaj a környezet felől szerves 
anyagokkal ne legyen fertőzve. A talaj 
felületi szennyeződések révén különösen 
sok mikroorganizmust tartalmazhat, istálló, 
trágyadomb, árnyékszék a lakástól kellő 
távolságban legyen. A  talaj nedvessége, 
tisztátalansága ellen árkolással, alagcsöve- 
zéssel, csatornázással, burkolással, növény
ültetéssel védekezhetünk.

' A mélyebben fekvő talaj nem alkalmas 
településre.

Bérházakban a felső emeleti lakások 
a jobbak, itt tisztább a levegő, jobb a 
világítás.

A lakás ne legyen lármás helyen, vagy 
szűk utcában, továbbá ne essen nagyon 
távol a munkahelyünktől.

A lakás hőmérséklete és világítása 
elsősorban fekvésétől függ. Legjobb a 
déli vagy az enyhén déli hajlású vagy keleti 
fekvés.

A pincelakások általában nedvesek, doho
sak, napfény nélküliek."’^  meghűléses, 
reumás, gümőkóros megbetegedéseknek gya
kori előidézői. -A padlásszobákban nagy 
a hőingadozás. Télen hidegek, nyáron 
melegek.

Új házba csak akkor költözködjünk be, 
ha falai már eléggé szárasak.

A szobák megfelelő nagyok és világosak 
legyenek. Különösen a hálószoba mérete 
fontos. Egy személyre legalább 25—30 m“ 
tér jusson. Helyes a hálószobát —  külö
nösen, ha az nem elég nagy —  egy személy
nek használni.

Vigyázni kell arra, hogy az építkezésnél 
tisztatalanságok be ne kerüljenek a falakba, 
födémekbe. Különösen a pacííófektetésse! 
legyünk óvatosak. A padló alatti töltésre 
régi házak bontási anyagát szokták fel
használni, ami az egész lakást elférgesíthetl.

A padló lehetőleg hézagmentes, könnyeo 
tisztítható legyen.

Fürdőszobákban, WC-ben ajánlatos a 
zománcozott-, porcellán- vagy fajansz
csempe.

A  megvilágítás szempontjából előnyös, 
ha a szobának minél több és tág ablaka 
van. A napfény legnagyobb részt az ablak 
felső harmadában jut be a szobánkba, 
ezért az ablakok lehetőleg egészen a mennye
zetig érjenek.
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Az ablakokra teljesen elhúzható függö
nyöket alkalmazzunk s csak a közvetlen 
napfény ellen használjuk azokat. A jobb 
megvilágítás érdekében az ablakokat gyak
ran tisztítsuk.

A szoba megvilágítását nagyon elő-, 
segítik a.világos falak és a világos bútorok.’

Mesterséges világításra legjobb a villany- 
világítás. A megvilágítás erősségét méter
gyertya egységgel (lux) 'mérve, íráshoz, 
olvasáshoz 50, finomabb és szemrontó 
munkához 150— 200 luxot számítunk.

A szemnek a legkellemesebb az egyen
letes, szétszórt fényt adó megvilágítás, 
vagy a tejüveggel burkolt fényforrások 
fénye. Vakító, nagyon erős fény szem
betegségekre, a látás élességének romlá
sára vezethet.

A munkahelyeken nagyon előnyös a tető- 
világítás.

Lakásunk, munkahelyünk hőmérsékletét 
'télen fűtéssel tesszük elviselhetővé. A fel
nőtt embernek, aki munkát nem végez 
kb. 18— 2!°C melegre van szüksége (40— 60 
%  relatív levegőnédvesség mellett). A háló
szobák 12 , műhelyek 16, lakószobák 18—21» 
C melegek legyenek.

A fűtésre legjobb a faíűtés, mert a fa 
majdnem teljesen elég. A szén-, gáz-, 
petróleumfűtés a levegőt többé-kevésbbé 
szennyezi. A villanyfűtés tiszta, de drága. 
Az a fűtés jó, amely egyenletes meleget 
ad, nem szennyezi a levegőt és nem is 
szárítja azt.

A helyi fűtésre kandallót, cserépkályhái, 
vagy vaskályhát használunk. A kandalló 
sok tüzolőt fogyaszt. A cserépkályha 
melegét sókáig tartja, a meleget jól kiadja, 
de alig szellőztet.

A vaskályhák közül legjobbak a Mei- 
dinger-íéle vaskályhák és az úgynevezett 
töltő-vashályhák. A tüzelőanyagot majdnem 
teljesen kihasználják. A vaskályhák a 
szellőztetéshez lényegesen hozzájárulnak.

A központi fűtésre legalkalmasabb a 
melegvíz-fűtés. Ennél a radiátor 60 foknál 
jobban nem melegszik- fel. Gőzfűtésnél a 
radiátor hőmérséklete 70 fok fölé is mehet, 
ami a porpörkölés miatt a légutakban 
kellemetlen hurutot tarthat fenn.

Lakásunk bútorzata egyszerű, síma, 
könnyen tisztítható legyen.

T e s t á p o l á s , ,  t i s z t a s á g
A tisztaság nemcsak egészségügyi köve

telmény, hanem egyben kultúrigény is. 
A tiszta test életműködésre alkalmasabb.

A test tisztántartása a születés után 
azonnal megkezdődik. A születés utáni 
első fürdőt naponkénti újabb fürdések 
követik, ezek száma a korral egyre keves- 
bedik, de életünk végéig hetenként leg
alább egyszer meg kell fürödnünk.
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legvízzel végezzük. Leghelyesebb reggel 
meleg zuhanyfürdöt venni. A naponkénti 
zuhanyozáson kívül legalább egyszer egy 
héten kádfürdő ajánlatos. Az arc és kéz 
lemosásához, mivel ezek piszkolódnak & 
legjobban, szappant. kell használni. Az 
egész testnek szappannal való lemosása 
hetenként kétszer elegendő. A szappanok 
közül legjobbak a túlzsirozott szappanok, 
mivel aránylag kevés a lúg bennük. Ter
mészetesen minél piszkosabb .munkát vég
zünk, annál többet kell mosakodni és 
fürdeni. Szabály : kezünket minden étkezés 
előtt és a WC használata után mossuk meg.

Körmünket 10— 14 naponként vágjuk 
le, de ne túlságosan rövidre.

A hajat célszerű hetenként egyszer 
megmosni, két-három hetenként levágatni 
vagy rendbehozatni. Férfiak a hajukat ne 
vágassák le géppel, de ne hagyják túl 
hosszúra se megnőni. A közös hajkefék, 
fésűk használata sokszor okozott már 
bőrbajokat, eltetvesedést.

Aki borbélynál borotválkozik, saját fel
szerelését használja. Különböző, főleg gom
bás bőrfertőzések és vérbaj borbélynál 
is szerezhető.

Az ápolatlan rossz fog nemcsak a külsőt 
rontja.de igen sok ártalomnak lehet kiin
dulása. Már a tejfogakat is fogorvossal kell 
kezeltetni, de felnőtteknél szabály legyen 
a fogaknak félévenként való ellenőrzése. 
Ne akkor keressük fel a fogorvost, amikor 
már fájdalmakat érzünk, mert a fogat 
ilyenkor a legtöbb esetben már nem is 
lehet megmenteni. A  túlságosan meleg, 
vagy hideg ételek a fogazatot erősen 
rongálják. A fogak közé szorult étel- 
maradékot minden étkezés után fogvájóval 
(otthon !) távolítsuk el, utána fogkefével 
és fogporra! a fogakat dörzsöljük le, a kefét 
mind függőlegesen, mind vízszintes irány
ban mozgatva. A keféies ne legyen túi 
kíméletes, ínyünket azonban túlságosan 
ne dörzsöljük. A lefekvés előtti fogápolás 
legyen a legalaposabb. A  fogkefe legyen 
puha és sűrű. Fogpornak legjobb az olyan 
szódabikarbóna, amely 10%  iszapolt kréta- 
port tartalmaz és esetleg illatosítva ván 
(mentollal).

A rágással javul a fogak vérellátása 
és táplálása, ezért úgy válogassuk meg 
ételeinket, hogy legyen mit rágnunk. 
A  gyermekeknek ajánlatos sok darabos 
ételt adni, mert a rágás folyamata a mara- 
< andó fogak és az állkapocs fejlődését 
nagyban elősegíti.

Hetenként legalább egyszer vegyünk 
tiszta fehérneműt. Harisnyát minél gyak
rabban váltsunk. Ajánlatos a ruhát, cipőt 
naponta cserélni. .

Wtetőtt • lakásba belépünk, cipőnket, 
fóliánkat gondosan tisztítsuk le. A lakás
ban adódó szemetet, ; onyhahulladékot 
külön jól záró edénybei gyűjtsük össze. 
A hulladék könnyen rothad és nemcsak 
a levegőt rontja, de a piszokban fertőző 
csirák, élősködők, légy, bolha, poloska 
jól tenyészik.

A seprésnél mindig szellőztessünk. A 
padlót naponta tisztítsuk, hetenként egy
szer mossuk fel s ilyenkor a falakat is 
poroljuk le. A falakat időnként meszelni 
kell, illetve újra festetni. Ezzé a falakba 
bejutott rovarokat elpusztítjuk.

A  szemetet, legjobb lenne mindjárt el
égetni. Nagyobb városokban a házi szemetet 
naponta hatóságilag hordják el. Vidéken 
a háztól távol, jól záró szem'ttartóba 
gyűjtsük ér minél gyakrabban távolítsuk 
onnan el. Nyitott szemétdombot megtűrni 
nem szabad.

Az‘ ürülék, szennyvíz elvezetése a nagyobb 
Tarosokban csatornázással, vidéken főleg 
gödörrendszerrel történik. Egyes kis váro
sokban még ma is használják a tonna
vagy hordórendszert. A gödörrendszernek 
az a hátránya, hogy az ürülék könnyen 
szétszóródik. Fontos, b o y  a gödrök fala
zata cement vagy tégla legyen és a gödör 
ne feküdjön a kút közelében. Tonnarend- 
szernél a hordók folyadékátnemeresztők 
legyenek.

Amint már mondottuk, a szennyben, 
piszokban tenyészik a tetű, bolha, poloska, 
rüh, .légy, Ezek amellett, hogy az ember 
nyugalmát, pihenését zavarják, a legkülön
bözőbb fertőző betegségeket terjesztik.

Az elhullott állatok tetemét elföldelés 
előtt oltott mésszel kell leönteni.

A szennyvizet mezőgazdasági célokra, 
így trágyakészítésre, öntözésre, a meg
felelő óvatossági rendszabályok mellett 
fölhasználhatjuk..

A  szemetet az iparban értékesítik. Az 
állati hulladékokból zsír, csontliszt ké
szül, amely szintén az iparban értékesül.

A z  é l e t m ó d
Legfontosabb a pontos időbetartás és

a mértéktartás. Korán feküdjünk le és 
korán keljünk fel. A korai lefekvés fontos 
a szem kímélése végett, da meg azért is, 
mert a késő esti órákba nyúló szellemi 
foglalkozás éjjeli nyugalmunkat erősen 
zavarhatja. A koránfekvés következménye 
a koránkelés. Enne : nagy előnye, hogy 
a kora reggeli csendben nyugodtan dolgoz- 
hatunk s ezzel a napot a magunk számára 
eredményesebben kihasználhatjuk.

Az ember alvásszükséglete egyéne ként 
nagyon különböző. Általában annyit kell 
aludni, hogy felkeléskor pihentnek érez
zük magunkat. A  túl sok alvás sem egész-

tégea, de még mindig Jobb, mint a kevés
alvás. A délutáni alvás indokolatlan. 
Ebéd után legfeljebb pihenésre van szűk. 
ségünk.

Az ember anyagcseréjét, így teljesítő* 
képességét és ellenálló erejét is nagyban 
fokozza a mozgás. A fiatal korban űzött 
céltudatos testgyakorlás elősegíti a test 
h rmonikus fejlődését, felnőtt korban meg
őrzi annak rugalmasságát. A sport egész, 
séges szervezetű egyéneknél kedvezően 
hat a tüdő, a szív, a vérkeringés, az emész
tés és az alvás föl amatára, csők enti 
a nemi ingereket, jellem- és lélekneve ő. 
A  sport célja a test erősítése és nem 
megerőltetése. Ezért a sportnak alkalmaz
kodnia kell az egyén fejlettségéhez, korá
hoz, foglalkozásához, őszi, tavaszi sport 
a turisztika, atlétika és egyéb szabadtéri 
sporto Nyári sportok a vizi sportok 
mint az evezés, úszás. Téli sport a torna, 
vívás, síelés, korcsolyázás. A reggeli 5— 10 
perces szaba ig. akorlat visszaadja az éj leli 
pihenés után testünknek a ruganyos
ságot. Teljesen egészséges, egyéneknél a 
versenyzést nem kifogásolhatjuk. Ez azon
ban csak sportorvosi ellenőrzés mellett 
történhetik.

A túlhajtott munka egészségtelen. Azon
ban a munkátlanság is káros lehet egész
ségünkre, idegességre, erkölcsi züllésre 
vezehet.

Amikor időnk csak megengedi, menjünk 
ki a szabad természetbe. Ne hanyagoljuk 
el a vasár api, ünnepnapi pihenőket, 
ne mondjunk le a nyári szabadságunkról, 
ezekre szervezetünk felfrissülése, munka- 
képességünk fokozása szempontjából szűk- 
ségünk van.

Minden ténykedésünkben fontos a meg
felelő mértéktartás. Különösen áll ez 
azonban az evésre, ivásra és a dohány
zásra. A  túlzott alkoholfogyasztásnak, 
nikotinélvezésnek egyéni, társadalomegész- 
ségtani káros hatásait mindenki ismeri.

A b e t e g s é g e k  á l t a l á n o s  o k a i .
M e g e l ő z é s ü k .  B e l e  - á p o l á s
A betegség akkor következik be, ha 

szerveink összmunkája bármely okból eg- 
bomlik, a szerveset űködése rendellenessé 
válik. Hevenynek (akutnak) mondjuk a 
, etegséget, ha hirtelen keietkezi s vagy 
gyorsan meggyógyul, va y halállal végző
dik. Idült ( rónikus) az á betegség, amely 
lassan, lappangva fejlődik ki s bosszú ide
ig, esetleg az egész életen át íennál.

Egyes betegségek, mint a vérSa , vérző- 
kenység stb., a szülőktől örökölhetők.

okszor nem a betegség, csak a hajiam 
öröklődik, pl. a tüdőbajra, rövidlátásra 
való hajlam. A betegségek nagy részét azon-
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bán életűnk folyamán manónk szerezzük. A
betegségek oka legtöbb esetben az egész
séges élet feltételeinek nem ismerésé, 
illetve az egészségtan írott szabályainak 
be nem tartása. így betegséget idézhet elő 
az egészségtelen lakás, munkahely, a nem 
megfelelő táplálkozás, helytelen öltözködés, 
rosszul megválasztott vagy túlzásba vitt 
munka. A betegségek ellen eredményesen 
csak akkor védekezhetünk, ha ismerjük 
a betegségek okait. Korszerű higiénés 
gondolkozásunkban a megelőzésre, preven
cióra helyezzük a hangsúlyt.

Sok betegségnek a szervezetbe jutott 
fertőző csirák az okai. A fertőző betegségek 
közül azokat, amelyek könnyen, terjednek 
egyik emberről a másikra, ragályos beteg
ségeknek nevezzük.

Munka közben olyan hirtelen ártalmak 
állhatnak elő, amelyek az ember életét 
veszélyeztetik. Ezek a balesetek, amelyek 
az egész életre szóló munkaképtelenséggel 
vagy halállal is járhatnak.

A betegségeknek rendszerint korán fel
ismerhető tünetei vannak, amelyek figyel
meztetik az embert, hogy forduljon orvos
hoz. Ne felejtsük el, hogy a gyógyulás 
reménye annál nagyobb, minél korábban 
kerülünk az orvos kezébe.

Mivel a heveny betegségek rendszerint 
lázzal, fáradtsággal, elesettséggel, étvágy
talansággal kezdődnek, a test hőmérsékletét 
minél korábban mérjük meg és annak ered
ményét pontosan jegyezzük fel. Az orvos, 
számára ez értékes útbaigazítás lehet. 
Éppen ilyen fontos a beteg kedélyállapotá
nak, étvágyának, alvásának, székletének, 
vizeletének megfigyelése is.

Az emberi test normális hőmérséklete 
36— 37« C között ingadozik. 37— 37.5 fokig 
s'zubfebriiitásról, azon felül lázról beszé
lünk. A lázat hőmérővel mérjük. A hő
mérőt használat előtt le kell rázni és csak 
ezután helyezzük a beteg szárazra törölt 
hónaljába. A hőmérőzés időtartama körül
belül 10 perc.

A beteg embert nemcsak gyógyítani, 
hanem ápolni is kell. Az ápolást is mindig 
az orvos irányítsa. A betegápoláshoz 
gyengédség, nagy türelem, megfelelő szak
értelem kell. Különösen a fertőző betegek 
ápolása igényel fokozott gondosságot.

Fertőző betegségek
A fertőző betegségek okozói apró állati 

(protozöon) vagy növényi (baktérium) 
Szervezetek. Felismerésük különböző festési 
eljárások után, mikroszkóp alatt történik. 
Közöttük vannak olyanok is, amelyeket 
mikroszkóppal meglátni nem lehet. Ezeket 
csak különleges szűrési eljárásokkal tudjuk 
kimutatni; ultra filtrálható kórokozóknak.

a»
vírusoknak nevezik őket. A taW w nin i
mikroszkóp alatt gömb (kokkusz), pálcika 
(bacillus), vagy' osavaralakúak (víbrio). A 
test szöveteiben, vagy a vérben élnek és 
életfolyamataik alatt mérges anyagokat, 
toxinokat termelnek. A laboratóriumokban 
különböző táptalajokon tenyészthetők és 
állatokba oltva hatásaikra vizsgálhatók.
, A  fertőzéshez szükséges, hogy elegendő 
mennyiségben jussanak a szervezetbe és 
eléggé életképesek, virulensek legyenek. Az 
a hely, ahol a baktérium a testbe bejut, a 
fertőzés kapuja. A fertőzés történhetik a 
légútakon, a tápcsatornán és a bőrön 
keresztül. Légútakon át fertőz a diftéria, 
vörheny, influenza, gümőkór. Tápcsatornán 
át fertőz a tifusz, paratifusz, vérhas. Bőrön 
át a pestis, lépfene stb. A fertőzés leginkább 
a beteggel vagy a beteg használati tárgyaival 
való érintkezés útján történik. A szervezetbe 
jutott baktériumnak időre van szüksége, míg 
ott elszaporodik s a betegségi tüneteket elő
idézi. Ez az idő a lappangási idő. Vannak 
emberek, akik hosszabb ideig magukban 
hordhatják a fertőző kórokozókat, így a 
tífusz-, diftéria-bacillusokat, anélkül, hogy 
maguk betegek lennének, vagy kórokozó
kat ürítenek még akkor is, amikor a beteg
ségen már régen túlestek. Az ilyen bacillus- 
gazdák a járványok terjesztése szempont
jából igen veszedelmesek.
, Az egyes szórványos esetekkel szemben 
járványról (epidémia) beszélünk akkor, ha 
valamely fertőző betegségben a lakosság 
nagy tömege megbetegszik. Az olyan fertőző 
betegséget, amely egyes helyeken, vidékér 
ken állandóan otthonos, honos betegségnek, 
endémiának nevezzük. Ilyen a mocsaras 
vidékek maláriája.

Régi tapasztalat, hogy bizonyos fertőző 
betegségek kiállása hosszabb-rövidebb időre 
terjedő védettséget, immunitást biztosít. 
Az immunitás a szervezetnek az a saját
sága, hogy bizonyos ellenanyagok, anti- 
toxinok révén a fertőzésnek ellen tud 
állani. Az immunitás lehet természetes 
és mesterséges. Természetes immunitás 
akkor jön létre, ha az egyén a fertőző beteg
ségen átesett. De lehet veleszületett tulaj
donság is. A , mesterséges immunitás- vagy 
aktív, vagy passzív. Az aktív i munitás 
elérésére az egyént gyengített, vagy elölt 
kórokozókkai oltjuk be, immunizáljuk 
(pl. tffuszöltás). Ha az aktívan immu
nizált állat vagy ember vérsavóját még 
nem védett egyénnek fecskendezzük be, 
az 2—3 hétre terjedő védettséget ap, 
ez a passzív immunizálás, illetve immu
nitás.

A legtöbb fertőző betegség kiütéseket 
okoz (kanyaró, vörheny sto.). A testbe 
jutott baktérium, mint idegen lehérje. 
túlérzékenységet, allergiát vált ki, w
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kiütésekben nyilvánul meg. Ilyen allergiát
minden idegen fehérje, így ételfehérjék 
(hal, sajt, dió), tavasszal pedig a levegő
ben lebegő virág- és növénypor-fehérje 
(szénaláz) vagy baktériumfehérje is ki
válthat.

A fertőző betegségek megelőzésére, illetve 
a betegségek terjedésének, megakadályozá
sára szolgáló rendszabályok közé tartozik 
a test, a ruházat, a ház, udvar, utcák stb. 
tisztántartása, az élelmiszerek ellenőrzése 
és a ülönboző vé iőoltások alkalmazása. 
A védőoltásokról törvényes rendelkezések 
intézkednek. így a hólyagos himlő és 
diftéria ellen Magyarországon minden gyer
meket kétszer kell beoltani, mégpedig 
himlő ellen az első életévbon és a tizen
kettedik életév betöltése előtt, diftéria 
ellen a második és a hetedik életévben, 
járványok veszélye esetén a hatóságok 
a lakosság részére külön oltásokat, illetve 
újraoltásokat rendelhetnek el.

A fertőző beteget el kell különíteni. 
Az elkülönítés a lakásban, vagy kórházban 
történhet. Mindenesetre jobb a kórház. 
A lakásban általában csak akkor vihető 
keresztül, ha annak megfelelő része teljesen 
elzárható, .külön bejárata van, vízvezeték
kel, árnyékszákkel el van látva, A beteg 
ápolójának a lezárt lakásrészben kell a 
beteggel együtt tartózkodnia és a betegség 
tartam alatt a betegen kívül senkivel sem 
szabad érintkeznie, z ápoló mindig külön 
ruhát, köpenyt, kötényt viseljen s kéz
mosásra a beteg á~ya mellett állandóan 
tartson friss fertőtlenítő oldatot (1 ezrelékes 
szublimát, vagy í százalékos krezololdatot). 
Ha a beteget otthon ápolják, akkor egész 
betegs ége alatt minden. tárgyat, amely 
ápolásához szükséges (ágytál, fehérnemű, 
törülköző, evőedények, evőeszközök stb.) 
állandóan fertőtleníteni kell. A  beteg 
váladékát (ürülék, vizelet, vér, geny) 
osak előzetes fertőtlenítés után szabad 
az árnyékszékbe önteni. A  fertőtlenítés 
ezen módját folytatólagos fertőtlenítésnek 
nevezzük.

Még akkor is ha a betegség tartama alatt 
minden előírt fertőtlenítést gondosan el
végeztünk, szükséges, hogy a beteg fel- 
gyógyulása, kórhá2baszállítása, vagy halála 
után a lakást, amelyben ápoltuk, az összes 
bérén 'ezési tárgyakkal együtt alaposan 
fertőtlenítsük. A fertőtlenítő; ezen módja 
az úgynevezett zárófertőtlenítés, amelyet 
nagyobb városokban fertőtlenítő intézetek 
végeznek. A fertőző betegek szállítására 
vonatkozólag külön rendelkezések vannak. 
A fertőző bsis-'ek számára megfelelő 
szállítóeszközök állnak rendelkezésre. Úgy 
ezeket, mint minden más a beteg szállí
tására felhasznált eszközt használat után 
fertőtleníteni kell. Fertőtleníteni tudunk

a) különböző vízben oldhatő vegyszerekkel,
lemosás, beáztatás útján ; b )  a hőnek külön
böző alkalmazásával, mint szárazmeleg-, 
forróvíz-, gőzfertőtlenítés ; c) baktériumölő 
gázokkal, így klórral, formáimnál, kénes
savval stb. A fertőtlenítésekhez sokszor 
különböző eszközök, gépek szükségesek, 
mint gázosító, fertőtlenítő gépek stb. 
Az elkülönítés és a fertőtlenítés is a beteg
ség természete, a kórokozó élettulajdon
sága szerint különböző módon és terje
delemben hajtandó végre. Súlyosabb ter
mészetű, ellenállóbb kórokozóval történt, 

yorsan terjedő fertőző betegségek esetén 
iterjedtebbnek, enyhébb természetű ragá

lyosbetegségeknél korlátozottabbnak kell 
lennie.

A fertőző betegség elleni védekezés 
egyéb módjai közé tartoznak még a 
fertőzött ház vagy lakás piros cédulával 
való megjelölése, a fertőző betegek bejelen
tése, a környezet megfigyelése, valamint 
azoknak, akik a beteggel érintkeztek, a 
lappangási idő tartamára iskolából, munka
helyről való eltiltása.

A fertőző betegségeket is idült- ' heveny 
fertőző betegségekre osztjuk fel. Heveny 
fertőző betegségek :

: égutakon át fertőző az influenza (lap. 
pangási ideje 18 órától 4 nap), a kanyar! 
(1. i. 8— 19 nap), a vörheny (1. . 1— 9 nap), 
a szamárköhögés (1. i. 1 — 2 1  nap) e.* *  
diftéria (1. i. 1— 10 nap).

Tápcsatornán át fertőz % tífusz (I. i  
3— 21 nap), paratifusz (1, 1 3— ó nap), 
kolera (1. i. 3 órától 4 r.ap) és a vérhas 
(1. i. 3— 5 nap). Főleg a nyxri hónapok 
megbetegedései, mivel a mosat!.,n gyümölcs, 
a legyek erősen közrsjátsz> iák terjesz
tésükben. Állatokkal való érintkezés követ
keztében fertőznek a veszettség (1. L 
12 naptól 3 év), lépfene (1. i. 2— 3 nap), 
takonykór (1. i. 3— 5 n a ;) és a szá-- és 
körömfájás. A földdel közvetített fertőző 
betegség a tetanus, merevgörcs (1. i. 1— 60 
nap). Rovaré által közvetített betegség 
a malária (1. 1. 9— 17 nap) és a kiütéses 
tífusz (i. i. 11— 15 nap).

Idült fertőző betegség: a gümőkór (tubér- 
kulózisk Okozója a Kooh által felfedezett 
tuberkulózis-bacillus. A bacillus leggyak
rabban a tüdőben telepszik meg, de meg
támadja a mirigyeket (skrofula), csontokat, 
beleket, agyhártyát, bőrt, ízületeket stb. 
is. A  tüdő gümőkórja kb. tízszer olyan 
gyakori, mint a többi szerveké. A tuber
kulózis ma is az emberiség legpusztítóbb 
betegsége. Az összes halálozásoknak közel 
egy etedrésze a gümökórra esik. A beteg
séget általában csak gyenge, rosszul táplált 
egyének karrák meg, vagy olyanok, akik 
gümőkóros fertőzésnek állandóan ki vannak 
téve. Főleg a gyermekedet óvjuk a fertő



zést61 mivel nagyon fogékonyak '  beteg
séggel szemben. A megbetegé lés és halá
lozás különösen nagy az első életévekben. 
A tuberkulózis nem örökl.dő betegség, 
az ember élete folyamán azt maga szerzi. 
A eümőkórral szemben való gy rgébb 
ellenálló , ep é ssé b i -onyos kórkészság (disz- 

ozició) azonban örökölheti. Egyes foglal- 
ozási ágak különösen hajlamosítanak a 

megbetegedésre. így a kötörők, kövezik, 
köszörűsök, utcaseprők, bányászok a por
ártalom miatt, a szabók, cipészek a gör
nyedt testtartás s enne : következtében 
a tüdők rossz szellőzés' folytán gyak- 
ra ba betegednek meg. A fertőzés forrása 
mindig a beteg ember. A fertőzésnek 
leggyakoribb módia az úgynevezett csepp
fertőzés. rt. tüdőbeteg ember kőpetével 
terjeszti a bacillust. A  beteg szájából 
erősebb es éd közben, köhögéskor nyál- 
cseppek szóródnak szét, amelyek 1— 1.5 
méter távolságra is elkerülhetnek. A nyál- 
csepcek felület :n tapadnak meg a gümő- 
bácillusok. A köpettél szennyezett és ki
szára it faaémemű. zsebkendő szintén fertőz
het. A fertőzés útja leggyakrabban a záj- 
üregen át vezet akár légzéssel, akár nyelés, 
sel. Jóval ritkább a bőrön át, horzsolások, 
bőrsebek güm őszen nyer ődtse révén.

A gümőkór lassan fejlődik. A betegség 
gyanúját sok bizonytalan tünet kelti: 
apró hőemelkedések (szubfebrilitás), kőhé- 
csslés (száraz, rövid köhögés), kevés köpet, 
fejfájás, gyors elfáradás, étvágytalanság, 
testsúlycsökkenés, éijeli lázadások. Előre- 
haladot abb eltekben a betegek jelen
tékenyen lesoványodnak, sokat köhögnek 
és köpnek, A köpet bő, ákos-genyes 
csomókat, gomolyagokat alkot. A tüdő- 
vére lények megroo *dése folytán gyakori 
a véres köpet. Ezek az érrepedé ; --'ha 
tetemes vérveszteséggel iárnak (v'rhá- 
nyás). Gyakor a ú /nevezet hektikus 
láz. A normális reggel hőmérséklet mellett 
az est hőmérséklet igen magas. A láz- 
menetben azonban szabályosság rendsze
rint nem igen észle-hető. A magas vagy 
hosszantartó közepes láz mindenesetre 
előrehaladottabb, vagy rosszabb indulatú 
betegségnek a jele. A hálái szívgyengeség, 
Vérhányás stb. következtében" ál! be. 
Term szetesen megfelelő kezeié; mellett 
gyakori a gyógyulás .is.

A zárt olyamat nem fertőző, de el
hanyagolt vagv súlyos esetekben a beteg 
bacillusiirítőv? válik (nyílt tolyamat) s 
ekkor állandó veszélyt jelent környezetére.

A g.im kórra! való fertőzés egyszerű 
kimutatása, a tuberkulin-reakcíó, amely 
abból ál ; ogy a kórokozó mérgéből egy 
oseppet a bőr felhám áb? dörzsölünk. 
/ fertőzésen már átesett szervezet pozitív 
reakcióval válaszol, azaz az oltás helyén
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iros folt Jelentkezik. Értéke a gyermek- 
oron tűi relatív, mert nemcsak a fennálló 
ümőkórt, hanem'a régen leküzdött fertő

zést is jelzi. Tekintve, hogy a gümő óros 
folyamaton gyermekkorában rendszerint 
mar mindenki átesett, 10 .éven túl a próba 
majdnem mindig pozitív. Kis gyermekeknél, 
főleg ..secsemőkórban azonban igen jól 
felhasználható.

A  gümőkór kezelésében a legeredménye
sebb az intézeti kezelés. A kórházaknak, 
szanatóriumoknak, klimás gyógyhelyeknek 
kétségtel zn nagy előnye az otthonnal 
szemben a szakszerű kezelés, a beteg 
megfelelő fegyelmezése, valamint a kör
nyezetnek a kedélyre gyakorolt előnyös 

atása. Ha azon > n az intézeti kezelés 
valamely oknál fogva nem valósítható 
meg, akkor a g' mőkóros beteget el kell 
különíteni. Különszobában aludjék, külön 
ágyneműt, törülközőt, fehérneműt, evő
eszközöket stb. használjon. A beteget 
ki kell oktatni, hogy ne beszéljen túl 
közelről. Köhögésnél,, tüsszentésnél zseb
kendőt tartson a szája, orra elé. Köpő
csészébe vagy zsebkendőbe köpjön. Gümő- 
kóros betegeknek a lakásban való köpkö- 
dése különösén veszélyes, mert az ilyen 
köpet beszárad, elporlad s a levegőbe 
kerülő köpetpor még mindig fertőz. A beteg 
a kézfogást, " kézcsókot, csókot kerülje. 
A folytatólagos és zárófertőtlenítésre vonat
kozóan az előzőkben elmondottak érvé
nyesek.

A  güm 'kőr bejelentése kötelező 1
A  gümőkór elleni küzdelemben nagy 

szerepet töltenek be a beteggondozó inté
zetek, amel ek feladata a tüdőbetegek 
felkutatása, a betegeknek és hozzátarto
zó ának higiénés kioktatása, esetleg a beteg 
intézeti elhelyezése. Ezeknek a munkáját 
támogatják a különböző hatósági, társa
dalmi szervezetek, intézmények, akciók, 
amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetve 
szolgálják a gümőkór: elleni küzdelem és 
gondoskodás céliát.

A fertőzó betegségek közé tartoznak 
a nemibetegsé^ek' is. Terjesztésükben a 
házasságon kívüli nemiéletnek van a 
legnagyobb szerepe. Veszedelmük nemcsak 
abban áll, bog/ a megbetegedett átmenetileg 
vagy tartósan munkaképtelenné válik, 
hanem főleg abban, hogy az utódokra 
is átvihetők, apáról-anyáról a gyermekre 
átörökíthetők és azok egész életére kiható 
borzalmas testi és szellemi következmé
nyekkel járhatnak.

A verbai (szifilis, luesz). Idült fertőző 
megbetegedés. Okozója egy dugóhúzószerűen 
csavarodott alakú kórokozó, a spirohéta 
pallida. A betegség leginkább nemi érint
kezés útján terjed, de a vérbajos beteg 
használati tárgyai is terjesztői lehetnek
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* betegségnek. A fertőzés helyén két-három 
hét múlva babnyi, mogyorónyi vörös 
duzzanat keletkezik (elsődleges tünetek). 
Újabb három hét múlva a fertőzés helyéhez 
legközelebb fekvő nyirokmirigyek meg
duzzadnak. A nyirokmirigyduzzanatok nem 
fájdalmasak. A fertőzéstől számított 8— 9 
hétre az egész testen egyenletesen elszórva 
kis kerek foltszerű, esetleg a bőrből enyhén 
kiemelkedő kiütések, az úgynevezett másod
lagos tünetek lépnek fel. Ebben az időben 
a betegek szájával való érintkezés, a csók 
is rendkívül veszélyes. Ha a bajt nem 
kezelik, évek, esetleg csak évtizedek múlva 
előállnak az úgynevezett harmadlagos tüne
tek, amelyek egyaránt lehetnek az ideg- 
rendszernek, csontrendszernek, bőrnek stb. 
betegségei. Ezek . között legrettenetesebb 
a bénulásokkal járó hátgerincsorvadás 
(tabesz) és az agylágyulásos elmezavar 
(paralízis progresszíva).

A betegség örökölhető. A gyermek vagy 
már betegen születik, vagy látszólag egész
séges és csak évek múlva, nyilvánul meg 
betegsége. Az elmegyógyintézetek lakóinak 
nagy százaléka a vérbájos betegek köréből 
kerül ki. Mivel a betegek nagy része nem is 
tud a bajáról, ezért különösen nagyfon
tosságú a házasság előtti orvosi vizsgálat.

A vérbaj kimutatására szolgáló külön
böző eljárások közül legismertebb az úgy
nevezett Wassermann-reakció, amely a 
fertőzött szervezet vérében található védő
anyagok jelenlétén alapszik.

A kankó (gonorrhoea). Heveny fertőző 
megbetegedés, amely 2— 3 napi iappangási 
idő után fejlődik ki. A betegség nemi 
érintkezés utján terjed, de a beteg használati 
tárgyai, törülközője, szivacsa szintén oka 
lehet a fertőzésnek. Kezdetben csak 
genyes húgyosőhuru,tban, folyásban jelent
kezik, a fertőzés azonban tovább terjedhet, 
amikor is súlyos hólyag-, vese-, here
gyulladásra, nőknél méh-, petefészek- és 
hashártyagyulladásra vezethet. Nem ritkák 
a következményes és fájdalmas ízületi- 
és szívbelhártyagyulladások sem.

A  váladék a szembe —• szülésnél az 
újszülött szemébe —  kerülve súlyos kötő
hártyagyulladásokat, sőt vakságot is okoz
hat. A meddőség sok esetben szintén a 
kankóra vezethető vissza.

A  lágyfekély heveny fertőző betegség. 
A betegség nemi érintkezés útján terjed. 
Egy-két napos lappangás után a külső 
nemiszerveken több apró genyes fekélyt 
okoz. A  fekélyeket legtöbb esetben genyes 
lágyékmirigyduzzanat követi (dob), amely 
fájdalmas és rendesen csak műtéti beavat
kozással gyógyítható, csúnya hegeket 
hagyva maga után.

A nemibetegségek elkerülésének leg
biztosabb módja" a házasságon kívüli

önmegtartóztatás, a tiszta élet. A nemi 
érintkezéseknél alkalmazott összes óvó
rendszabályok legfeljebb csak csökkent
hetik a fertőzés veszélyét, de biztos védel
met azok ellen nem nyújtanak.

A nemibetegségnek mára gyanúja esetén 
is azqnnal szakorvoshoz kell fordulni. 
Ha idejében fordulunk orvoshoz, a vérbaj 
és a többi nemibetegség is gyógyítható. 
A gyógykezelés hónapokra, a vérbajná! 
évekre is terjedhet és szabály, hogy azt 
mindig a teljes gyógyulásig kell folytatni.

A  nemibetegek kezelésében jól ismert 
gyógyszereink a szalvarzán, a különböző 
bizmut-készítmények és újabban a peni
cillin.

A nemibetegségek elleni küzdelem túlnő 
az egyéni érdekeken, az hatósági feladat. 
Ezért az országban a nemi beteggondozók 
egész sora létesült, amelyek a nemibetegek- 
nek nemcsak díjtalan megvizsgálását, ha
nem gyógykezelését is végzik.

A z  e l s ő  s e g é l y n y ú j t á s
Sokszor kerülhetünk abba a helyzetbe, 

hogy baleseteknél, sérüléseknél az orvos 
megérkezéséig segítséget kell nyújtanunk. 
Az első segítség nyújtása mindenkinek 
emberbaráti kötelessége.

Vérzések :  Felléphetnek külsőleg, sérülé
sek, vágás, szúrás, zúzódás következtében, 
vagy mint belső vérzések, főleg rázkódások 
esetén. A külső vérzés látható és vagy 
megszűnik magától, vagy nem. Ha a vérzés 
magától nem éh el, úgy steril gézt, esetleg 
tiszta zsebkendőt szorítva a helyre, ú. n. 
nyomó kötést alkalmazunk. Még nagyobb 
vérzéseknél, mint amilyenek a kar vagy 
láb ütőeres sérülései (sugárzó vérzés), 
az orvos megérkezéséig a seb felett a 
felkaron, vagy combon kézzel, zsineggel 
vagy gumicsővel való’ leszorítással csök
kentjük a vérzést. A leszorítás azonban 
fél vagy egy óránál tovább nem tarthat. 
A vérzéseknél fontos, hogy az illető a 
vérzés megszűnéséig teljes nyugalomba 
kerüljön.

Sebkezelés: A sebek környékét jóddal 
óvatosan bekenjük és a sebet steril gézzel 
lazán bekötjük. A  sebhez hozzányúlni 
nem szabad.

Mélyebb sebzés esetén azonban, főleg 
ha az utca porával, vagy trágyás földdel 
szennyeződött, a sebet 3%-os hidrogén- 
hiperoxid- vagy 1 ezrelékes kaliumper- 
manganát-oidattai alaposan ki kell mosni, 
utána a seb környékét és magát a sebet is 
bejódozni, vazelines gézzel befedni, vatta- 
borítás mellett bepólyálni.

Orrvérzés .• Orrvérzésnél legjobb az orr- 
nyílást vattával erősen kitömni és a



beteget kissé hátratámasztott fejjel ülő- 
feelyzetbe hozni.

Vérköpésnél, vérhányásnál: Ülő helyzet 
nneüett a tökéletes nyugalom a fontos. 
Esetleg a beteggel 5— 10 peroenkint kis 
jégdarabkákat nyeletünk.

Törés, ficam esetén a beteg a legnagyobb 
nyugalomba helyezendő. A tört felső vég
tagot a törzshöz, az eltört alsó végtagot 
az ép végtaghoz szorítjuk, majd rögzítjük, 
Hogy ne mozoghasson. Esetleg ideiglenes 
sínnel látjuk el (vékony deszka, papír- 
lemez, sétabot, fakanál stb.).

Az égési sebeket vazelinnal, zsírral, olaj
jal bekent ruhával fedjük be.

A fagyott embert nem szabad mindjárt 
meleg helyiségbe vinni. Testét a fagyási 
helyeken hideg szobában, hídegvizes ruhá
val, vagy hóval ledörzsöljük, maid mele
gebb helyen a dörzsölést addig folytatjuk, 
míg magához tér. Ha eszméletét vissza
nyerte, meleg folyadékot itatunk vele.

Vízbefulladás: A fuldoklót kihúzzuk. 
Mutatóujjunkra ruhát csavarunk, orrából, 
szájából, torkából az iszapot eltávolítjuk. 
Mesterséges lélegeztetést alkalmazunk nála, 
míg magához tér. Utána melegen betakar
juk.

A villámcsapásnál, villanyáramsérülésnél 
hasonlóan járunk el. A mesterséges lélegez
tetést ilyenkor esetleg órákig kell végezni. 
Vigyázzunk az áram kikapcsolásánál. Ha 
ez nem sikerül, a sérültet ruhájánál fogva 
húzzuk el a vezetéktől.

Az ájulásnál, szédülésnél u beteg arca 
sápadt, vértelen. Szabad levegőre visszük, 
ruháját megoldjuk és erős, vagy kellemes 
szagú anyagokat, (szalmiákszeszt, eceter, 
kölnivizet) si<agoltatunk vele. Ha nem tér 
magához, mesterséges lélegfcrtetést alkal
mazunk.

A gutaütésnél a beteg arca nem sápadt; 
hanem piros, vagy szederjes színű. A beteg 
hátát és fejet felpockoljuk, fejére hideg- 
vizes borostást teszünk. Fontos a nyuga
lom.

Nápszúrasnál a bőr vörös és fáj. A beteget 
árnyékos, hűvös helyre visszük, fejére vizes 
borogatást teszünk és vizet itatunk vele.

Hőgutánál ugyanígy járunk el.
Rángógörcsöknél a beteg alá pokrócot 

teszünk, nehogy megsérüljön, Szájából a 
műfogsort, ha ilyen van, a megfulladás 
veszélye miatt eltávolítjuk.

Mérgezések :  Nem maró mérgeknél, mint 
amilyenek a növényi mérgek (gomba 
stb.), a foszfor, arzén, szublimát stb., a 
a beteget, ha eszméletnél van, szappanodat 
(kanalanként), híg kaliumhipermanganát- 
oldat itatásával, kanálnyéllel, úijai, tollal 
meghánytatjuk. Esetleg az orvos meg
érkezéséig két-három kanál orvosi szénport 
adunk, kevés vízbe keverve.
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Maró mérgek. Ezek közül a leggyakoribb 

a lúgkőmérgezés. Lúgmérgezésnéf citrom
lét, ecetet, esetleg tejet itatunk a mérgezet
tel. Savmérgezés esetén viszont égetett 
magnáziát, mészvizet, krétaport, híg szap
panoldatot, vagy tejet adunk.

. A s z ü l e t é s  e l ő t t i  
e g é s z s é g v é d e l e m

Életünk íga2i célja az utódokról való 
gondoskodás, ami a legtisztább értelme
zésben a házasságban valósul meg. Gyerme
keinkben folytatjuk földi életünket. A há
zasság egyéni egészségi jelentőségén tűi 
a legfelelősségteljesebb nemzeti köteles
ségünk.

Az ember egészséges, tökéletes utódokra 
törekszik. Ennek feltétele egyrészt a korai 
házasság, másrészt olyan élettársnak a 
kiválasztása, aki testileg, gondolkozásban, 
korban a legjobban hozzáillik. Kívánatos 
a fiúknak 2 6 - -28, a leányoknak 2 ! éves 
korban házasodni. A betegségek utódokra 
való átörökítésének veszélye miatt a házas
ság. vagy méginkább az eljegyzés előtt 
megbízható orvosi vizsgálatnak kell ma
gunkat alávetni.

A.terhesség idője 280 nap, azaz 9 hónap. 
A terhesség ideje alatt a nő megerőltető 
munkát ne végezzen. A  rendes házimunká
ját azonban elláthatja. Nagyobb kímélet 
az első két hónapban, valamint az utolsó 
hónapban szükséges, mert minden meg
erőltetés ilyenkor elvetéléshez (abortusz), 
illetve kOi'aszüjishez vezethet. Házaséletet 
a terhes nő osc-k kíméletesen s a terhesség 
utolsó hónapjában egyáltalán ne foly
tasson.

A terhesség első hónapjaiban gyakran 
jelentkező émelygést, hányást a megfelelő 
életmóddal: sok fekvéssel, gyakori és
könnyű étkezéssel többnyire el lehet kerülni. 
Fontos, hogy a terhes nő állandó orvosi 
ellenőrzés al<«t álljon, rniveí a csecsemő
halálozások egyharmada világrahozott be
tegségekre, magzati (és szülési) ártal
makra vezethető vissza.

A szülés lehetőleg szülő-intézetben tör
ténjék. Sohasem tudhatjuk, hogy mikor 
lép föl valamilyen bonyodalom. Egyéb
ként is lakásban a szülés kifogástalanul 
alig vihető keresztül.

A szülésnél csak szakképzett szülésznők 
(bábák) segédkezhetnek.

A szülésen átesett anyának a legnagyobb 
tisztaságra, nyugalomra van szüksége. 
A  gyermekágyból való felkelés még nor
mális lefolyású szülés esetén se történjék 
a _8— 10. napnál előbb. A  gyermekágy 
után még legalább í hónapig az anyának 
nagyobb kíméletre van szüksége.

A c s e c s e m ő k o r
e g é s z s é g v é d e l m e

Az újszülött hossza általában 50 cm, 
súlya 3000—3500 g. A szülés utáni meg
tisztítás után 8—40 napig célszerű a cse
csemőt csak lemosni, később naponta 
35° C vizben füröszteni.

A gyermekszoba megfelelő hőmérsékletű 
(19— 20 C fok), tiszta, jó levegőjű legyen.

Csecsemőjét maga az anya táplálja. 
Az első hónapban célszerű minden szopás 
előtt és után a csecsemőnél súlymérést 
végezni. Ha az anya valami oknál fogva 
nem tud szoptatni, úgy legjobb, ha a 
csecsemő kb. 5 hónapig dajka tejét kapja. 
A dajkát minden esetben orvosi vizsgá
latnak kell alávetni. A jól fejlődő csecsemő 
súlygyarapodása az első életév hat hónap
jában napi 25 g, a második félévben napi 
15 g úgy, hogy a csecsemő az első félév 
végén súlyát megkétszerezi, az első év 
végére megháromszorozza. Ha nem tudunk 
dajkát állítani, akkor a csecsemőt mester
ségesen -tápláljuk. Ez mindig az orvos 
utasításai szerint történjék megbízható 
helyről beszerzett tehéntejjel, amelyet a 
csecsemő korának megfelelő mértékben 
hígítunk. A hígítás fokának, a tisztaságnak 
a betartása rendkívül fontos, mert a cse
csemő bélrendszere túlságosan érzékeny. 
Az 5— 6 . hónapban térünk el a tejtáplálás
ról a yegye.s étrendre. Az elválasztás foko
zatosan történjék.

A csecsemő vitaminszükségletének ki
elégítésére narancs-, paradicsomlevet stb. 
már a második hónaptól kezdve adjunk. 
Téli hónapokban csukamájolaj etetése, 
vagy D.vitamin készítmények adagolása 
és a csecsemő kvarcolása ajánlatos.

Az első fogak a 6 . hónapban törnek elő. 
mégpedig az alsó metszőkkel. A fogzás 
elmaradása a hatodik hónapon túl angol
kórra mutat.

A gyermek a tizenegy-tizenkettedik hónap 
bán megkezdi a járást és a beszédet.

A csecsemő sokat alszik, egyéves koráig 
naponta 16— 18 órát is.

A csecsemőt nyáron 3— 4 hetes korában, 
télen 3 hónapos korában szokták először 
kivinni.
„  A csecsemők halálozási arányszáma nagy. 
Ősszel és télen kisebb, tavasszal ás nyáron 
nagyobb a halálozás. A leggyakoribb halálok 
a csecsemő hibás táplálása és veleszületett 
gyengesége.
' A fertőző betegségek közül a gümőkór 
jelenti a csecsemőre a legnagyobb veszélyt, 
ezért környezetéből minden gümőkóros 
személyt, szükség esetén még a szülőt is 
el kell távolítani.

A k i s g y e r m e k e k  é s  i s k o l á s
g y e r me k e k  e gé s z s é gv é de l me

A  kisgyermekkor a kettőtől öt évig tárt. 
Ebben az időben az emésztőszervek meg
betegedései egyre ritkábbak, előtérbe lép
nek a fertőző ragályos betegségek, mint 
aszamárköhögésMíftéria, vörhény, kanyaró. 
A második életévben igen gyakori betegség 
még a tüdőgyulladás.

A gyermekek elsatnyulásának, elkor- 
csosodásának legfőbb okai a vérbaj, a 
gümőkór és az angolkór..

A kisgyermekek alvásszükséglete a cse
csemőéhez képest egyre csökken. Az ötödik 
év végén már csak naponta U - —12  óra, 
azután még kevesebbet alszik a gyermek.

Kezdjük minél korábban tisztaságra, 
pontosságra szoktatni a gyermeket. Ez 
elsősorban az étkezés és alvás idejének 
rendszeres betartására vonV.kozik.

Hatodik éve után a gyermek iskolába 
kerül. Az iskolában megkezdődik rohamos 
testi és Szellemi fejlődése. Ebben a korban, 
bár az ellenállókópesség nagyobb, a fertőző 
ragályos betegségek azonban az iskola- 
termekbén összezsúfolt gyermekek között 
még mindig könnyen terjednek. Szorgalmi 
időben a fertőző betegségek természetesen 
jóvá! gyakoribbak, mint a szünidőben.

Általában ennek a korcsoportnak leg
kisebb a százalékos halálozási aránya.

Az iskolás gyermeknél pontosan meg 
kell szabni a munka, a játék és a pihenés 
idejét. Nagy súlyt helyezzünk az alvásra. 
Az iskolás gyermeknél már a test fejlesz
tése is előtérbe lép torna, mértékkel űzött 
sportok alakjában. Ez természetesen min
dig orvosi ellenőrzés mellett történjen, 
amire az iskolaorvosi intézmény a lehető
séget meg is adja. Az iskolás gyermekek 
egészségügyi ellenőrzését szakorvosi rende. 
Iők tökéletesítik (fogorvosi rendelők stb.).

Igen fontos kérdés serdülő korban a 
pályaválasztás. A testi és szellemi képes
ségekre nézve legjobb szakorvostól, egész
ségvizsgáló intézetektől kérni tanácsot, 
ilyen pályaválasztási tanácsadó intézetek 
már sok helyen Működnek.

A csecsemő- és gyermekvédelem terén 
a hatósági intézkedések mellett, amilyenek 
az óvodák, napközi otthonok, gyermek- 
raenhelyek, a társadalom is kiveszi a. 
maga részét,

A k e r e s ő k o r  e g é s z s é g v é d e l m e
Minden foglalkozásnak megvan a maga 

ártalma, amelynek elhárítása nemcsak 
általános egyéni szempontból fontos, de 
a nemzet jobb teljesítőképessége szem
pontjából is.
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A  szellemi munkás, hivatalnok munká
jának java részét zárt helyen, íróasztál 
fölé görnyedve végzi. A helyiség nem 
megfelelő szellőzése, rossz megvilágítása, 
a sok ülés stb. számos egészségügyi veszélyt 
jelenthet számára.

A  fizikai munkást a foglalkozásából 
eredő ártalmak egész sora teheti beteggé, 
vagy munkaképtelenné. így a túlerőltetés, 
a. szükséges pihenés hiánya, a munkahely 
túlzsúfoltsága, stb. Egyes iparágakban ezen 
kívül még egészen különleges veszélyek 
is fenyegetik a munkást. így a nyomdá
szokat, akkumulátortöltőket az ólommér
gezés, a tímárokat a lépfenés fertőzés, 
a bányászokat a bányatüzek, robbanások, 
földomlások, a kőműveseket, kőfaragókat, 
molnárokat a belégzett por útján a tűdő- 
gümőkór. A fémgyárak; szövőgyárak mun
kásainak idegrendszerét a folytonos nagy 
zaj viselheti meg.

A dolgozó nők és dolgozó férfiak meg
betegedése azonoa körülmények között 
százalékosan a nők kárára tolódik ei. 
Munkásnőknéi pl. a gümőkóros megbete
gedések lényegesen gyakoribbak,, mint a 
férfiaknál.

Vigyázzon a dolgozó nő, hogy munkája 
mellett családi életét se hanyagolja el.

A munkaadó is sokat tehet a munkás 
egészségének érdekében. A munkahelyen 
elegendő mosdó, zuhanyozó, fürdő, továbbá 
étkező, társalgó helyiség álljon a munkások
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rendelkezésére. A munkások részére munka
ruhát kell rendszeresíteni, amelynek test
hezállónak kell lennie. A rosszulszabott 
munkaruha sok balesetnek volt már az 
okozója. A világítás, fűtés a munka minő
ségéhez alkalmazkodjék. Rendkívül fontos 
különösen a zsúfolt munkahelyek kielégítő 
szellőztetése. Porképző üzemekben por
szívókat, úgynevezett axhaustorokat cél
szerű alkalmazni.

A balesetek elkerülésére megfelelő védelmi 
berendezések foganatosítandók. A munkást 
a balesetek elleni védekezésre ki kell 
oktatni.

Az állam, a munkaadó jól megépített 
lakásokkal és különböző jóléti intézmé
nyekkel (munkásétkezdék, napközi ottho
nok, sportpályák) igyekszik a munkások 
szociális jólétét és egészségét előmozdítani. 
Ugyanezt a célt szolgálja a gyárakban 
létesített gyárorvosi, gyárgondozónői szol
gálat is.

Az iparban foglalkoztatottak testi épsé
gének megóvását a törvények és rende
letek egész sora biztosítja’. így törvény 
írja elő a fiatalkorúaknak, nőknek, terhes 
nőknek, szoptató anyáknak foglalkozta
tását, a munkaidő tartamát stb. Az ipar
ban és mezőgazdaságban, továbbá keres
kedelemben dolgozók megbetegedése, meg
rokkanása esetén azok ellátását különböző 
biztosító intézmények, mint Országos Tár
sadalombiztosító Intézet stb. végzik.

•Tá p l á l k o z á s u n k

Egészségünket csak úgy őrizhetjük meg, 
ha mindazon tápanyagok megszerzéséről 
gondoskodunk, amelyek testünk rendsze
res működéséhez feltétlenül szükségesek. 
Vegytani ismereteink elhaladásával hova
tovább sikerült élelmianyagainkat alkat
részeikre felbontani. A múlt században 
a táplálkozás kérdésével foglalkozó kutatók 
kiderítették, hogy élelmianyagjaink fehérjé
ből, szénhidrátokból, zsírokból, sókból 

. és vízből állanak. A Uhérjék szervezetünk 
építőanyagjai. A bélosatornákban építő
köveikre, az aminosavakra esnek szét, 
hogy azután a bél falán át a vérbe jutván 
az emberi szervezetnek megfelelő fehérjévé 
egyesüljenek. Egész sorát ismerjük az 
aminosavaknak, számuk elér: a 26-ot. 
A fehérjék, illetőleg az aminosavak abban 
különböznek a szénhidrátoktól és zsíroktól, 
hogy 16— 17% nitrogént tartalmaznak. 
Az emberi és állati szervezet nem tud 
aminosavakat előállítani, éppen ezért a 
fehérjékben, illetve aminosavakban való 
ellátásunk teljesen a táplálékból származó 
mennnyiségektől függ. A kísérletek során 
azonban kiderült, hogy nem mindegy, 
milyen fehérjét fogyasztunk, mert igen 
sok olyan fehérje is van, amelyet — elegendő 
nitrogéntartalm uk ellenére — szervezetünk 
nem tud a szükséglet szerint felhasználni. 
Némely fehérje ugyanis nem tartalmazza 
mindazon aminosavakat, amelyek az em
beri fehérje összetételében szerepelnek, 
vagy pedig az aminosavak egymáshoz való 
aránya különböző, úgyhogy az új fehérje 
felépítéséhez ebből vagy abból az amino- 
savból nincs elegendő, ilyenkor mindig 
a legkisebb mennyiségben szereplő amino- 
savtioz kell szervezetünknek alkalmaz
kodnia, ugyanakkor viszont a többi amino- 
savból kisebb-nagyobb felesleg mutatkozik 
Az újabb vizsgálatok még azt is kiderí
tették, hogy szervezetünk egyes amino
savakat bizonyos mértékben átalakítani 
képes, ezek szerint tehát nem minden 
aminosavra van okvetlenül szükségünk. 
A  lényeges, pótolhatatlan (esszenciális) 
aminosavak száma 9— 10.

Egy 70 kg-os ember a testének működése

következtében keletkező kopások miatt 
naponta . körülbelül 13— 26 g fehérjét 
veszít. Ha szervezetünk állandóan annyi 
fehérjét kap, mint amennyit ugyanannyi 
idő alatt elhasznál, fehérje-egyensúlyban 
van. A vizsgálatok azonban megállapí
tották, hogy áz a mennyiség, amellyel 
szervezetünk fehérjé-egye.nSúlyba kerül, a 
fehérjék. minősége szerint változik. Ez a 
tapasztalat azzal magyarázható, hogy a 
különféle fehérjékberi áz egyes nélkülöz
hetetlen aminosavak egymáshoz való aránya 
más és más. Minél hasonlóbb valamely 
fehérje összetétele az emberi test fehér
jéjéhez, annál kevesebb kel! belőle az 
egyensúly fenntartásához, s annál nagyobb 
ennek a fehérjének biológiai értéke. A bio
lógiai értéket számmal szoktuk kifejezni. 
Minthogy a legnagyobb biológiai értékek 
egyikét a tejfehérje képviseli, ezért a tej. 
fehérjét 100 biológiai értékűnek vesszük. 
A többi fehérje biológiai értéke Thomas 
szerint a következő:

H ús.............
Hal ........
Tej ............
Rizsfehérje . .  80
Burgonya-

fehérje . . .  70

Paraj fehérje .. 65
Borsófehérje . .  50
Búzafehérje . .  40
Babfehérje . . . .  30 
Kukorica, 

fehérje . . . .  13

Megjegyzendő azonban, hogy ez a bio
lógiai érték csak az-emberre vonatkozik, 
az állatok számára más az arány. De 
még emberre vonatkoztatva is eltérők az 
értékek, ha az egyén korát vesszük figye
lembe. Az a tehérje, amely felnőtt ember 
számára teljes értékű, gyermeknek nem 
mindig jelent teljes értéket. Akkor táplál
kozunk helyesen, ha minél több fehérje- 
fajtát fogyasztunk, mert ezek egymást 
jól kiegészítik s belőlük a szervezet fel 
tudja építeni saját fehérjéjét. A kutatók 
sokáig vitatkoztak azon, mennyi fehérjét 
is fogyasszon naponta az ember. Különböző 
szempontok figyelembevételével arra ax 
eredményre jutottak, hogy a kellő szükség
let kielégítéséhez napi 60— 80 g fehérje 
fogyasztása kívánatos. Ez az úgynevezett


