KÖZEGÉSZSÉGÜGY
A SZOVJETUNIÓBAN
(Megjelent a H r v a i s k a Naklada k i a 
dásában, „Narodno Zdravlfe u Sov
jetskom Savezn").
E z az első
részletes, összefog
laló
munka
a Szovjetunió (köz
egészségügyéről . jugoszláv sajtó:
ban- S baji tizenhat orvosmuinkatárs kollektív gyűjteménye, mégis
egységes,
általános
és kimerítő
képet nyújt a közegészségügy fejl
ődéséről, és annak jelenlegi állá
sáról az Sz. U.-ban. A (közegész
ségügy a polgári társadalom mos
toha gyerméSce. amely elkülönítve
a gyakorlati
és kutató tudomá
nyos ágaktól, csak kis részt! fog
lal el az orvosképzésben és még
kisebb
jelentőséget annak társa
dalmi alkalmazásában. Épen ezért
igyekeztek a szerzők először álta
lánosságban ismertetni a közegész
ségügy jjelentőségét a polgári ós a
szocialista
államformában. E g y
példán könnyen tudjuk majd ér*
zékeltetnü azt különbségét, amely
a kutató
m u n k a kifejtésébein és
társadalimi vonatkozásaiban mu
tatkozik
a feét társadalomban.
Míg
&
polgárid-társadalomban
„idealisztikus" alapon
foHyiik
a
kutetó munka, „humanuiista" ame
r i k a i tröszt mágnások adományai
ból vagy örökségéből (elvonatkoz
tatva
a
gyakorlati
orvostudo
mánytól és figyelembe nem véve
a betegségek
társadalmi — gaz
dasági
gyökerét, addig a szociaUsta
társadalomban
dialíektikus
módszerrel a társadalomgazdasági
berendezésnek
megfelelőleg
az
egyének általános jólétének emeléisére!
törekszik;
nem liótekonv
adomán voíkbóli
hanem
társada
lom-gazdasági
szükségszerűségből
végzik,
szoros
kapcsolatbam az
általános therapeutikus profilaktiküs (igyógvítP és betegségeit mege
lőző)
intézményekkel, hogy azu
tán ennek
a tudománvois k u t a 
tásnak eredményét a legszélesebb
néprétegek
élvezhessék. Arit hiszem
ezen
a példán láthatjuk,
hogy
minden
ideáliis-humanista
törekvés mellett' a polgári társa
a

fl:

dalom kutató intézetei asak rész
leges
ítiuaikát végezhetnek, mert
ennek eredményeit a legjobb eset
ben is csak
e#v bizömívos iiólétjj
fokot elért rétegnél alkalmazhatiák. — E z a tudományosan fölépí
tett közegészségügyi rendszer hú
zódik végág a Szovjetunió minden
egészségügyi
ténykedésén.
Nem
ajkaruink kitérni a könyv rniinden
fejezetére,
bár
ezt
lényegében
megérdemelné, mint
old. aiz or
vos és beteg \jiszonva az új| tár
sadalmi gazdasági rendben, az or
vosképzés és utánképzés jelentősé
gére- és annak tehnikai kivitelére.
Mindazonáltal
egy-két
kérdésre
részil/etesebben
k i kelL hoigy tér
jünk, me<rt ezeknek életfontosságú
jelentőségük v a n úgy a népesedést
mint a „táns&dalmi" beteerségek elilenü küzdelmet illetőlleg.
Az a n y a és
csecsemővédelem
megszervezése és annak legszéle
sebb keretekben való koxeisztülvite> le egyedülálló korunkban. Vannak,
mint már elíőbb említettük a pol
gári-társadalomban jótevők, huma
nisták, jótékony hölgyek és egye
sületek, akik ezt az „idealisztiku
sán" szép célt tűzik maguk elé.
azonban riendsizerint az anyagiak
elégtelensége folytán
a rászoru
lóknak csak kisszámú, mondhatni
jelentéktelen része iut a kívánt se
gítséghez. Nem így a Szof íetunióban* A dolgozó anyának kijáró
nvölc hetes szabadság a szülés előtt
és ugyanannyi a szülés után tél
ies fizetés mellett a szülőotthonok
ingyenes igénybevétele, az újszü
löttnek táplálkozására és gondozá
sára szükséges előírások ismerte
tése, o konz.ultációs ambulanciák
kiterjedt hálózata, a böllasődéknek
és gvejrnekotthonoknak n leigtmeszsí?:ebbfekvő falvakig kiterjedő lán
colata biztosítja az arnyát és gyer
mekét egészségének megóvásáról.
Nagy gondot fodítanak a evermek
fejlődésére és bizonyos a m i társa
dalmunkban ffvakonibb megbetege
déseknek
(angolkór, gyeiflektuberkulózis) eredményes leküzdésére.
Az
abortusiz-kérdés
a polgári
közegvészségügy szomorú fejezete:
fiatal anyák
ezrei pusztulnak el

évente* nem szakértő kezeik műtét
iéi következtében, mtathogv min
den^ poígári bűnügyi törvénykönyv
népszaporodási
célból táltia az
abortusz
elvégzését kivévö a sú
lyos egészségügyi okokat A közép
európai dáktatúnák hatalomra Hu
tásuk után inagv hangon hirdették
és propagáltak a többgyermekes
hazafiságot, sőt bözonvos egyszeri
adományokkal a házasságkötések
szaporulatát igyekeztek ePérni. Ám,de elfelejtkeztek
a fizetések és
munkabérek reális értékének fel
emeléséiről, sőt amíg „sziemt hábo
rús célok" nevében tíz* és tizen
négy órára tolták k i a társadalmi
lag szükséges munkaidőt addig a
béreik és fizetések névleges értékét
sem emelték fel.
A Sz. U.-bájn 1920-ban a polgár
háború pusztításai után a teljesen
lezüllött, ipar
és mezőgazdaság
mellett a lakosság életnívója szük
ségszerűen
nem
emelkedhetett
olyan fokban, hogv A leendő gene
rációról! teljes mértékben gondoskpdni lehetett volna. A népbizto
sok tanácsa ekkor egy dekrétum
m a l elismerte
az u. inl „szooiáJlis
indikácót"
(táröadalom^gazdasájjgii
okokból valló javallat) és ezáltal
lehetővé tette, hogy az atnvák egy
része megszabaduljon
a ránézve
&Jckoiri fl#ég terhes gyerekáldástól.
A gazdasiádii éKet újjászervezése
után és a tervgazdálkodás keresz
tülvitelével a z anyaga jólét annyit
emelkedett, hogy 1936-ban mem áll
hatott fenn m&r semmi gazdasági
ok, hogv a születendő gviermek fe
lől az a n v a és a társadalom kellloképen ne sOTdo<skodhasson. A dia
lektikus módszernek a közegészség
ügyben valló alkalmazása sehol
sem mutatkozik meg tisztábban,
mint épen ezjem törvény eltörlésé
ben, amikor egvMejűleg ennek
megfelelő mértékben iktilteriesz£tették a szüJJS-otthonok. bölcsődék és
riapköziotthonok számát hogv ez
által a* Ujevanákkpr méghozott) ú j
törvényből származó szaporulatnak
ezek az intézmények megfeMtjeneÜL ífem krviáaitJtak aitt még statlizfikákra is- kitérni, de elképzelhe
tő! ÜÖgy a halálozásai esetéket m i 
:

lyen k i s százalékra sdkerült le
nyomni a jól félszerelt intéztetek
ben szakorvosok által végzett abortusjzok körösztül^ílieléinél.
A fertőző betegségek, (tuberkolózis. nemibetegsógek) elleni küzde
lem ázüjütéh óriási összegek fejhasználíáflíávál olvan intézményeik
meglteremtéséhez vezetett amelyek
nem csak a betegségek gyógyításánál hanem azok megelőzésénél »iis
fontos szerepet látszanak. A prosti
túció etüenfl, küzdelem ilven körül
ményeik közöitt a testi' és M k i
gyógykezelés alkalmazásával óriási
eredményeket mutatott föl.^ Ismere
tesek
az u. n. profilaktóriúmok,
ahol a betegen
korházba kerülő
prostituáltat, míint . cári rendszer
örökét nemcsak betegségiének gyó
gyításában részesítik, hanem egy
ben társadalmilag hasfcnos foglal
kozási ágai
választhat és abban
teljes kiképzést is (nver. Niem rit
kák az; iltven egykori „tévedt nők"
közül kikerülő orvosok vagv mér
nökök sem.
a

Az alkoholizmus elL'ená küzdelem
sem
okozott ilven körülmények
között nagyobb (methézgéget a rend
szeres propagandát az alkohol tar
talmú italoík
hozzáférhetőségének
megnehezítésével kötötték egybe.
Mert hisz tudjuk, hoarv a munká
sok régi „szórakozóhelye" a z alkohoübűztől átitatott kocsmák helyett*
a higiénikusán megépített klubbok
szolgálnak a munkás szabadidejé
ben a szellemi, felfrissülés, mun
kautáni szórakozás helyéül.
A felsorolt egészségügvi ántézménvek, orvosi gvógybesselés és evégyszerek minden szoviertpolgár részé
re hozzá férhetők és ingyenesek. A
társadalom biztosítás — betéKdség.
báleset ör*f?ség • esetén — minta
szerűen v a n megszervezve és en
nek keresztülvitelében n e m csak a
szakemberek, hafrem az egész kö
zösség ttrvékeiívéh részt vesz.
E z a m u n k a igényt tart nemcsak
áz
oivosközőnség
éndfeklődiséré,
hanem a z ú. ií. iáikul (közönség
gyeimére is.
Antttnoiries Dwső

