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A Heine–Medin-járványok hazánkban és a világban

Az Egészségügyi Világszervezet 2012. június 21-én kiadott nyilatkozatában az Európa 
Régiót a poliomyelitis betegség vonatkozásában fertQzésmentes területté nyilvánította. Ez 
a régió 53 országot, mintegy 873 millió lakost foglal magába, de már 1994-ben e beteg-
séget nem tapasztalták sem amerikai, sem 2000-ben a nyugati csendes-óceáni régiókban. 
Külön kiemelték, hogy a Föld lakosságának 55%-a (3,4 milliárd ember) él poliomentes 
területen, bár a behurcolás veszélye továbbra is fennáll. A járványmentesség feltétele a 
lakosság magas arányú védQoltással biztosított védettsége, a hatékony ellenQrzQ rendszer, 
szükség esetén a gyors újraoltás („nemzeti immunizációs napok”), valamint a magas szin-
t_ vírusdiagnosztikai laboratóriumi háttér.

A gyermekbénulás talán a 20. század legrettegettebb betegsége volt, egészen addig, 
miután sikerült több más járvány (például a diftéria, a skarlát, a különbözQ enterális 
betegségek, így a kolera) megfékezése, s kórokozójának felismerése után a megfelelQ 
védQoltás elQállítása. Amíg ez a gyermekbénulás vonatkozásában nem történt meg, való-
ban az emberiség százmilliói tartottak a titokzatos kórtól, leginkább következményeitQl. 
Ez a betegség – a poliomyelitis, vagy ahogy késQbb nevezték a Heine–Medin-kór – fel-
tehetQen az emberiség egyik legQsibb betegsége, hiszen egyiptomi ábrázoláson (kb. a 
Kr. e. 1400-as évekbQl) jól látható egy alsóvégtagi izomsorvadásos botra támaszkodó 
sántikáló férfi. Hippokratész (Kr. e. 460 körül) is leírt Thászosz szigetén, nyáron és Qsz 
elején lezajlott bénulásos megbetegedéseket. EttQl az idQtQl kezdve, a középkoron túl is, 
a betegség elQfordulása elég bizonytalan, hiszen a pestis, a fekete himlQ, késQbb a kolera 
sokkal nagyobb áldozatokat követeltek, feltehetQen volt, de a szórványosan elQfordult bé-
nulások arányai eltörpültek a nagyobb és pusztítóbb betegségek mellett. Az elsQ adat csak 
a l8. századból származik, Underwood (1730–1810) angol szülész és gyermekgyógyász 
1789-ben egy gyermekbénulásos esetet írt le. Johann Carlander (1759–1848) uppsalai 
svéd orvos levelébQl tudjuk, hogy Svédország elsQ gyermekbénulásos járványa 1808-ban 
volt, majd 1813-ban néhány bénulást okozott egy másik.

Ez az elsQsorban gyermekeket érintQ betegség a 20. század legelején – 1905-ben – 
jelentkezett tömegesen a skandináv államokban, átterjedt Németországra és Ausztriára, 
fQként egyes területeikre, s hamarosan az Egyesült Államokban is több tízezres megbete-
gedést okozott. Ezek közül a legnagyobb az 1921. évi volt, amelyben a késQbbi amerikai 
elnök, Roosevelt is megbetegedett. A betegséget az enterovírushoz hasonló poliovírusok 
okozzák, amelynek egymástól független három típusa van. A terjedés orális (szájon át 
történik) és csak ember betegszik meg benne. A fertQzés 95%-a tünetmentesen, észre-
vétlenül zajlik le, több esetben enyhe enterális vagy légúti panaszokat okoz, ritkábban 
agyhártyagyulladást, míg csak 0,1%-ban lép fel bénulás. A fertQzés – a klinikai lezajlástól 
függetlenül – teljes védettséget eredményez. A megfigyelések szerint a betegség június-
júliusban és az Qsz legelején jelentkezik. A bénulásos esetekben a vírus a gerincvelQben, 
az elülsQ szarvi idegsejteket pusztítja el, amelynek következtében a megfelelQ izom azon-
nali, petyhüdt és maradandó, teljes (paralysis) vagy részleges (paresis) bénulását okozza, 
amely késQbb sorvadást és kontratúrát eredményez. A bénulásnak változatos formái lehet-
nek: leggyakrabban a vázizomzat, leginkább a végtagok érintettek, a bénulás teljes vagy 
részleges lehet. Bénulhat a törzs, a has és a hát izomzata, ami életveszélyes helyzetet, a 
rekeszizom bénulását okozza, amely a légzQközpont károsodása miatt fulladásos halálhoz 
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vezet. A legtöbb haláleset a csecsemQknél fordult elQ. Ezért alkalmazzák a mesterséges, 
gépi lélegeztetést. Ennek egyik változata a tankrespirátor (vastüdQ), amelyben a beteg 
lélegeztetését – a légzés ritmusát követQ – vákuum segíti. KésQbb dolgozták ki a „pozi-
tív nyomású” lélegeztetQ gépet, amikor a levegQt az elQzetesen kialakított tracheotomiás 
nyíláson át juttatják a tüdQbe. Ennek elQnye, hogy a beteg szabadon fekszik, könnyen 
el tudják távolítani (leszívással) a légúti váladékot. Enyhébb fokú légzészavar esetében 
használják a „hintaágyat”: ez egy forgástengelyre szerelt nagy lap, amit villanymotorral 
hajtanak, néhány fokos hintázó mozgást idéznek elQ. A felfektetett beteg hasi zsigerei, a 
billegQ mozgásnak megfelelQen a rekeszizmot fel-, majd lefelé mozgatják, ezzel segítve 
a rekeszi légzést.

A terápia az izmok hosszadalmas és fáradságos kezelése. Ez elsQsorban a gyógytorna, 
a fizikoterápia, és az ortopédiai m_tétek. Az izommozgás kialakítása járógépek segítségé-
vel történhet. A sérültek többsége hasznos munkára megtanítható, megfelelQ pszichológi-
ai segítséggel magasabb iskolai végzettséget is szerezhetnek. A legfontosabb feladat – a 
rehabilitálás mellett – az önellátásra való felkészítés.

(A gyermekbénulás története) A gyermekbénulás kórképét még 1839-ben Jacob von 
Heine azonosította, de nem tudta megállapítani, miként terjed a betegség. Ezt közel tíz 
év múlva Oscar Medin állapította meg, így a gyermekbénulás betegségét e két orvosról 
nevezték el. Jacob von Heine (1800–1879) Stuttgartban élt ortopéd orvos volt, aki ma-
gángyógyintézetében gyermekbénulásos betegekkel is foglalkozott, megállapításait a 
legnagyobb német nyelv_ orvosi folyóiratokban közölte le. Egy másik közleményében, 
a Spinale Kinderlabmung cím_ könyvében (1860), gerincvelQ eredet_ megbetegedésnek 
tartja. Ennek nyomán P. Charcot (1825–1893), világhír_ párizsi neurológus 1870-ben 
paralisises gyermekek gerincvelQjében szövettani elváltozásokat talált, amit késQbb töb-
ben megerQsítenek, sQt 1885-ben a francia Pierre Marie ezt a csak bénulásos betegséggel 
együtt jelentkezett elváltozást fertQzéses eredet_nek tartja.

Ezeket a közleményeket olvasva 1924-ben – a jó félévszázaddal fiatalabb – Oscar 
Medin (1847–1927) svéd orvos, a stockholmi Karolinska Intézet gyermekgyógyásza 
már pontosan leírta a poliomyelitis vírusát, kórképét és terjedésének lehetQségeit. A 
Heine–Medin-járványbetegség különös figyelmet mindig Svédországban kapott, hiszen 
1881-ben Umeå kisvárosban 20 megbetegedést észleltek, 1885-ben pedig Stockholmban 
fordult elQ 44 bénulásos megbetegedés, amit a késQbb híressé vált Oscar Medin írt le. 
1905-ben ismét Skandináviában jelentkezett nagyobb járvány, de a késQbbiekben is – 
elsQsorban Oroszország felQl – jelentQs volt a gyermekbénulásos betegség behurcolása 
Svédországba. Az 1900-as évek elsQ negyedében egyre gyakrabban és egyre több helyen 
keletkeztek járványok (USA, Németország, Franciaország, Ausztria és természetesen 
Svédország) és a sajtó méltán nevezte a 20. század titkos „pestisének”. Hans Wichman, 
német járványügyi szakember az 1905-ös svédországi járvány tapasztalatai alapján 
megállapította, hogy vannak tünetszegény (abortiv) és tünetmentes (latens) esetek is. P 
javasolta a betegségnek a „Heine-Médin kór” elnevezést, valamint megállapította, hogy 
fertQzQ betegséggel állunk szemben. A bécsi Landsteiner (1863–1943) 1908-ban egy 
majom agyába bénulásban elhunyt beteg gerincvelQpépjének baktériummentes kivonatát 
fecskendezte be, így fertQzést okozott, amit „eredményesen” más majmokba is átoltott.

Az 1920-as évek végén újabb nagyobb gyermekbénulásos járványok söpörtek végig 
Európában, sQt az amerikai kontinensen is, 1916-ban 30 ezer, 1921-ben közel százezer 
volt a megbetegedettek száma. Ez a tény arra is felhívta a figyelmet, hogy a felnQttek is 
megbetegedhetnek, ez pedig sokkolta az amerikai társadalmat. Egy idQben több ameri-
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kai kutatóintézetben indult meg az a kutatás, ami az ellenanyaghoz vezetett. A megoldás 
végül a pittsburghi egyetem víruskutató laboratóriumában született meg, amikor Jonas 
Edward Salk (1914–1995) az influenzavakcina elQállításánál szerzett tapasztalataival a 
poliovírust immunológiai alapon kezdte vizsgálni.

Jonas Edward Salk szegény orosz bevándorlók gyereke volt, 1914. október 28-án 
született New Yorkban, és orvosi tanulmányait is itt végezte (1939), majd a Mount 
Sinai Kórházban dolgozott. 1942-ben a Michigan Egyetem víruskutató részlegében az 
influenzavakcina készítésénél dolgozott. A formaldehiddel inaktivált influenzavírus kit_-
nQ oltóanyag volt és elsQsorban a hadseregnél alkalmazták. Salkot 1947-ben a pittsburghi 
egyetem víruskutató laboratóriumának igazgatójává nevezték ki, ahol – mint említettük 
– a polio vírusválfajait immunológiai alapon vizsgálta. E kutatások ismeretesek lettek 
Basil O’Connor, a Gyermekparalízis Nemzeti Alap igazgatója elQtt, és felkérte Salkot 
1949-ben a gyermekbénulás elleni vakcina kidolgozására. Itt már figyelembe vette, hogy 
– elsQsorban John Enders, Thomas Weller és Frederick Robbins kutatásai nyomán (1954-
ben Nobel-díjat kaptak) – a poliovírus jól tenyészthetQ a majmok veséjében, amit – az 
influenza-oltóanyag mintájára – formaldehiddel inaktivált olyan mértékben, hogy ez meg-
tartotta immunológiai hatását. Az ebbQl készült injekciót elQször majmokon próbálta ki. 
Az állatkísérlet tökéletesen sikerült, ennélfogva (1953 novemberében) Salk önmagán, fe-
leségén és három gyerekén is kipróbálta. Sikere után 1954-ben történt az elsQ nagy létszá-
mú „emberkísérlet”: egyszerre 200 ezer gyermeket oltottak be, 201 ezer gyermek kapott 
placebót és 1,2 millió személy kezelés nélkül maradt, mint kontroll-csoport. Ez volt talán 
az orvostörténelem legnagyobb létszámú orvosi kísérlete. A kísérlet során mellékhatást 
nem észleltek, a beoltottak közül csupán 33, a placebót kapottak közül 115 megbetege-
dés történt. Az amerikai hatóságok hamarosan engedélyezték a vakcina gyártását, majd 
beoltották az amerikai lakosság teljes 40 év alatti létszámát, így a teljes népesség 86%-a 
megmenekült a betegségtQl. Az Egyesült Államokban 1957-ben mindössze 5600 gyer-
mekbénulásos esetet jegyeztek fel, hasonló rohamos javulást tapasztaltak más országok-
ban is, ahol kötelezQ módon alkalmazták Salk oltóanyagát. (Ezek inkább fertQzött terü-
letekrQl történt behurcolásos esetek voltak.) Ez olyan fordulópont volt a gyermekbénulás 
történetében, aminek következtében Salk egyik napról a másikra világhír_ emberré vált, 
megkapta a legnagyobb amerikai kitüntetéseket, viszont Nobel-díjban nem részesítették.

Viszont 1957-ben egy másik amerikai tudós, Albert Sabin (1906–1993) az oltóanyagot 
cseppformában állította elQ, így hatalmas verseny formálódott ki a két oltóanyag között. 
Albert Sabin a lengyelországi Białystokban született, családja még az elsQ világháború 
elQtt vándorolt ki az Egyesült Államokba. ElQbb fogászatot tanult a New York-i egyete-
men, de hamarosan átiratkozott az általános orvostudományi karra, és 1931-ben kapott 
orvosi oklevelet. Ezután a Rockefeller Intézetben kutatóorvos. 1939-tQl a gyermekgyó-
gyászaton vállalt munkát. Praxisában jelentQs számú gyermekbénulásos beteg volt, ku-
tatásainak középpontjába valóban a védQoltás került. P ún. attenuált oltóanyagot állított 
elQ, amely élQ, de legyengített kórokozót tartalmazott. Ezek a kórokozók nem tudnak 
szaporodni, nem okozhatnak megbetegedést, de képesek kiváltani az immunizálást. Ez a 
forma rendszerint sokkal hatékonyabb, mint az elölt, csak a kórokozókra jellemzQ fehérjé-
ket tartalmazó oltóanyag. Salk és Sabin „oltóanyaga” között ez az eltérés és a hasonlóság. 
Sabin „cseppjeinek” gyártását 1961-ben engedélyezték az Egyesült Államokban, lassan 
kiszorította a Salk-féle oltóanyagot. Azonban néhány ország h_séges maradt az elsQ ol-
tóanyaghoz. A paralysis elleni védQoltások eredményességét jelenti, hogy 1969–1974 
között az Egyesült Államokban összességében 111 megbetegedést, 1975-ben 8 esetet 
jegyeztek fel, az ezt követQ években már nem volt friss megbetegedés.
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A két felfedezQ élete végéig folyton vitában állt egymással, mindegyik a maga anyagát 
dicsérte. Azonban a tudományos vetélkedés az Egészségügyi Világszervezet ajánlása sze-
rint Salk javára dQlt el, mivel minden országban a gyengített vírus tartalmú oltóanyagot 
fel kell váltania az inaktivált vírusoknak, így a poliovírus FöldrQl való elt_néséhez min-
dennem_ poliovírust meg kell szüntetni, még a gyengített oltóanyagvírus elQfordulását is.

(Heine–Medin-járványok Magyarországon) A hazai orvosi irodalomban Rácz Sámuel 
1801-ben az Orvosi Praxis cím_ munkájában találunk utalást a gyermekbénulás beteg-
ségére, amire a jeles élettani kutató nem talált magyarázatot. 1872-ben pedig Gebhardt 
gyermekbetegségeket bemutató tankönyvében elég részletesen szólt – bár az okát nem 
tudja megnevezni – a gyermekbénulásra jellemzQ tünetekrQl. 1889-ben Berend Miklós 
gyermekgyógyász A gyermekgyógyászat compendiuma cím_ könyvében „a gerincagyi 
gyermekh_dést” fertQzQ betegségnek véli. Bókay János professzor A gyermekorvoslás 
tankönyve (1911) c. monográfiája már részletesen foglalkozik az elQzQ nagy európai 
gyermekbénulásos járványokkal, annak különféle megjelenési formáival, a betegség 
lefolyásával és a maradványtünetekkel. 1912-ben pedig – a világirodalomban elsQnek – 
közöl egy kórházi poliós fertQzést, amikor gyermekbénulásos beteget helyeztek el egy 
kórterembe egy kétéves másik gyermek mellé, aki egy hét múlva gyermekbénulásban 
megbetegedett. Ugyancsak Q hívta fel a figyelmet 1911-ben az akkor szórványos jelent-
kezett Heine–Medin-megbetegedésre, ami járvánnyá alakult át, végül 397 megbetegedést 
okozott. 1912-ben már 252 megbetegedést regisztráltak.

A belügyminiszter körlevélben értesítette az egészségügyi hatóságokat a poliomyelitis 
azonnali bejelentésére, nem sok sikerrel: sajnos a közegészségügyi hivatalok gyakorla-
tilag nem hajtották végre a rendeletet. Ez történt 1927-ben is, de a megismételt szigorú 
rendelet nyomán közel 1000, 1928-ban 134, 1929-ben 102 és 1930-ban 50 poliomyelitis 
esetet vettek nyilvántartásba, amely számok biztosan nem fedték a valóságot. Ekkor a 
nyilvántartás vezetését az Országos Közegészségügyi Intézetre bízták.

1931-ben jelentQs járvány tört ki Magyarországon, ekkor a megbetegedettek száma 
1138 lett. ElsQsorban a Dunántúlon és a FelsQ-Tisza mentén dúlt a járvány, a meghaltak 
száma 484 volt. 1932-ben ismét ezer körül volt a megbetegedettek száma, majd a követ-
kezQ években is – szórvány megbetegedésként – általában 100 körüli esetet jegyeztek fel.

A gyermekbénulásos járvány 1945 nyarán jelentkezett újból, elsQsorban a fQvárosban 
és környékén regisztrálták a közel ezer esetet. A legnagyobb gondot a betegek kórházi 
elhelyezése jelentette, mivel a budapesti kórházak 70%-a romokban állt. A betegeket 
már az elsQ világháború éveitQl kezdve fQleg a Szent László Járványkórházban, illetve a 
vidéki közkórházak járványosztályain helyezték el. 1945 nyarán a Szent László Kórház 
nagy része romokban állt, így e célra átalakított mozgásszervi osztályokon helyezték el 
a Heine–Medin-kóros betegeket. Ilyen lett az Országos Reumakórházhoz (ma Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet) csatolt, Török u. 12. sz. alatti magánpalota, amely 
a II. világháború alatt vöröskeresztes katonai kórházként m_ködött. Ez az intézmény önál-
ló Heine–Medin rehabilitációs osztályként m_ködött 1956 januárjáig, amikor átköltöztet-
ték a Rózsadombon e célra felépített Gyermekkórházba. Különben az ORFI keretén belül 
több ilyen – a sérültségi fokhoz igazodó – osztály m_ködött. KésQbb különbözQ mun-
katerápiás foglalkozásokat szerveztek, kiváló könyvkötQ és kárpitos m_hely m_ködött, 
lányoknak varrodát alakítottak ki. Az itt rehabilitált betegek szakmunkás bizonyítványt 
szerezhettek, fizetett szakmunkásokként dolgoztak.

Az 1950-es években négy nagyobb Heine–Medin-járvány söpört végig hazánkban 
(1954, 1956, 1957 és 1959), valóban félelemben tartotta a szülQket és gyerekeket. 1954-
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ben 956, 1956-ban 1050, 1957-ben 2334, 1959-ben 1830 gyerek és felnQtt került tartósan 
kórházi ellátásra, a halálozások száma 945 fQ volt. A betegek mintegy 10%-a olyan mér-
tékben megbetegedett, hogy életük végéig gondozóintézeti ellátásra szorultak/szorulnak. 
Az elhunytak szinte mindegyike idült légzésbénulásban szenvedett.

A legsúlyosabb, légzészavart szenvedQ betegek a Szent László Kórházba kerültek, 
számuk egyre nQtt, viszont a vastüdQk száma nem volt elegendQ, még akkor sem, amikor 
amerikai, svéd és német gyártmányú tankrespirátorokat is hoztak be ajándékként. Ekkor 
kezdték el gyártani a magyar vastüdQket a Kórházberendezések Gyárában. Így alakult ki a 
Szent László Kórházban Európa legnagyobb gépi lélegeztetQ centruma, amely nemzetkö-
zi mércével is a legmagasabb színvonalat képezte. (Itt hazai és külföldi szakembereknek 
továbbképzQ tanfolyamok is indultak.) 1959-ben a magyar szakemberek valójában már 
felkészülve várták az újabb nagy járványt, a légzési megbetegedettek életben tartása már 
nem járt nagy kockázattal. JellemzQ adat, hogy az elQzQ évek légzésbénulási 80%-os ha-
lálozási aránya 16%-ra esett vissza.

A Szent László Kórházban kialakított Heine–Medin Központ mellett a régebbi osz-
tályok – így a Török u. 12. sz. alatt m_ködQ önálló osztály – utókezelQ intézményekké 
alakultak át, ilyen lett az Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet több osztálya is. Ez a 
folyamat játszódott le a vidéki intézményekben is, a legsúlyosabb betegeket a budapesti 
központi intézményekben helyezték el, a rehabilitációra szorulók pedig megyei közpon-
tokba kerültek.

Érthetetlen okok miatt szinte lehetetlen volt a megbetegedettek számának pontos meg-
állapítása, mivel a korabeli betegségstatisztikákban nem mindig jelölték elkülönítve ezt a 
megbetegedést. Ezen vonatkozásban is tapasztalható valamiféle túlzott „prüdéria”, mintha 
lett volna eltitkolni való e betegséggel kapcsolatban. (Például a szovjet betegségstatisztikák-
ban is hasonló helyzettel állunk szemben, szinte megoldhatatlan a megbetegedések pontos 
számának megállapítása.) Csak a késQbb felállított adattárban, illetve kártérítést perlQ bíró-
sági beadványban szerepel, hogy 1930–1960 között Magyarországon kb. 16 500 megbete-
gedést regisztráltak, 1345 volt az elhaltak száma. Ma mintegy tízezer gyermekbénulásos 
rokkant él hazánkban. Az 1960-as évek elejétQl a friss Heine–Medin-fertQzés szórvány 
megbetegedésnek számít, mivel 1959 decemberétQl hazánkban nagy ütemben és széles kör-
ben alkalmazták a Sabin-cseppeket. 1957-ben mintegy 350 ezer gyereket oltottak be Salk-
féle oltóanyaggal, 1959-tQl Sabin-cseppekkel szinte az ország összes gyermekét és 40 év 
alatti felnQtt lakosát részesítették. A következQ években a megbetegedettek száma átlagban 
10 alatt maradt évente, 1972-tQl csak egy-egy eset fordult elQ. A legnagyobb járvány idején, 
1957 júliusában indultak meg a hazai védQoltások, 1958-tól 1959 májusáig a 18 éven aluli 
korúak 90%-a legalább háromszor kapott oltást. A megfigyelések szerint a járványveszélyt 
hazánkban is a június–júliusi hónapok jelentették, és az is bebizonyosodott, hogy a Salk-féle 
oltóanyag nem nyújtott teljes biztonságot, viszont a Sabin-cseppek igen. Ezért indult meg az 
utóbbi vakcinával a további intenzív oltási program.

A Salk-vakcina elQállítási technológiáját dániai minta alapján az Országos 
Közegészségügyi Intézet vette át, 1959-ben mintegy 345 ezer adagot állították elQ, az 
ellenQrzQ feladatokat pedig a Virológiai Osztály egy részébQl kialakított Vírusoltóanyag-
ellenQrzQ Osztály végezte. A Sabin-vakcina gyártására való áttérés 1959 végén történt 
– kezdetben itt, majd az 1960-as évektQl a Sabin-vakcinát a moszkvai Poliomyelitis 
és Vírus Encephalitisek Intézetében készítették, de az OKI Vírusoltóanyag-ellenQrzQ 
Osztályán vizsgálták meg.

Miután tisztázódni látszott a járványfenyegetettség, a meglévQ gondozói egysé-
geket egységes rendszerbe szervezték. 1959 Qszén, Budapesten, az Országos Reuma 
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és Fizioterápiás Intézeten belül felállították a Gyermekbénulásos megbetegedettek 
Nyilvántartó és Beutaló Központját, amely hívatott lett nemcsak a betegek nyilvántar-
tása, de alárendeltségében m_ködött a Központi Ambulancia is. Ez elsQsorban a nem 
gondozóintézeti eltartásban élQket kísérte figyelemmel, illetve a speciális ellátást igény-
lQket irányította – hosszabb-rövidebb kezelésre – más intézményekbe. Ennek alárendelt-
ségében m_ködött – ugyancsak az ORFI szervezeti és betegellátási keretében – egy az 
1956. október 2-án Budapesten, a volt Honvéd Mozgásszervi UtókezelQ Kórház helyén 
megnyitott 160 ágyas gyermekkórházi részleg, amelyet 1964-ben áthelyeztek a Budai 
Gyermekkórházba. Itt szerveztek meg egy 50 ágyas ortopédiai osztályt is, a sebészeti 
úton rehabilitálható betegek számára. Itt végezték munkájukat a betegek körében tisztelt 
Tarnóczi Mária és Lukács László fQorvosok. Ezekben az években alakították ki Hévízen 
– a Honvéd FürdQkórházban, késQbb Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet – azt a 28 ágyas 
rehabilitációs osztályt, ami még ma is m_ködik.

Az egészségügyi kormányzat Heine–Medin gondozói osztályt szervezett Nyíregyházán 
(1963–1967), a debreceni Gyermekkórházban, Miskolctapolcán, Egerben (1967–1972) 
Nagybarcán és Sóly községekben, illetve bQvítették a már m_ködQ terápiás intézmények 
lehetQségeit. Viszont 1972-ben – pénzügyi okokra hivatkozva – mintegy négyezer gondo-
zott fiatalkorút szülQi gondozásba helyeztek vissza, ami szinte megoldhatatlan feladatokat 
rótt a szülQkre. Nemcsak felülvizsgálatra kellett vinni a bénult és mozgáskorlátozott be-
tegeket, hanem minden terápiás kezelést is a családnak kellett megoldani. A gondozásra 
biztosított szociális kiegészítések nem voltak elegendQk a közepes szint_ ellátásra sem, 
a szülQk öregedésével, a betegekkel kapcsolatos fizikai erQfeszítések is súlyosbították a 
helyzetet. A betegek – fQleg a szülQk halálával – idQseket gondozó szociális intézmények-
be kerültek, s végleg eleshettek a színvonalas terápia lehetQségétQl. Az 1980-as években 
– társadalombiztosítási támogatással – a csehországi Janské LáznE fürdQkórháza fogadott 
be magyar betegeket. MegjegyzendQ, hogy az utógondozásos terápiával töltött idQvel 
nem könnyebbedtek a gondok, sQt 30-40 év elmúltával olyan lassú állapotromlás követ-
kezik be, amelyek újabb kórházi kezelést igényelnek.

Feltétlenül megnyugtató tény azonban, köszönhetQen a széleskör_ védQoltásoknak, 
hogy már évtizedek óta nincs hazánkban friss gyermekbénulásos megbetegedés, sQt kon-
tinensünk is megszabadult e szörny_ kórtól. Fájdalmas emlékként még köztünk élnek a 
betegség túlélQi, emlékeztetve a szülQk és az egykori fiatalok hajdani félelmeire. A vé-
dQoltások felfedezése nemcsak a medicina diadalát jelentette, eredményes alkalmazása 
valami ritka összefogásnak köszönhetQ, amikor ideológiai és nagyhatalmi ellentétek félre-
tevésével az akkori világ mindkét oldalán képesek voltak összetartani egy az emberiséget 
sújtó betegség legyQzésére. 
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