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Újévre is megveheti 
mindazt a nW-, férfi- és gyermek-
divatárut. amivel nagy örömet 
aiaresnet kedveseinek, mert 

újévre is filléres árakon 
ámailjja a kötött-szövött stb. cikkeit 

a fehércégtáblás BOROS MIKSA Széchenyi tér 19. 

Hainlss proiesszor 
szegedi klinikája Budapesten 

Sxegedi emlékek és uf öarcok a gyermekért-
„Már most /elkeli készülni a visszatérő gyermekbénulásos 

járvány elleni küzdelemre 0 0  

az Interjú elöl; csak beszélgetünk szegedi em-Budopest, karácsony előtt (A Délmagyar-
ország munkatársától.') Négy évvel ezelőtt a 
Tiszaparton épült fel az első egyetemi klinika: 
a gyermekklinika. Dr. Hainlss Elerr.ér, a sze-
gedi egye'em gyermekgyógyászati tansrékének 
professzora volt az első, aki az első szegeil mo-
dern klinikát berendezte, megnyitotta és üzem-
be helyezte. Azóta — szakkö-ökbei éj külföldön 

— mindenütt Ismerik ezt a klinikát, amely mo-
dern berendezésével, célszerű beosztásával, le-
vegős térrajzaival, elkülönítő rendszeréve1, út-
törő technikai felszereléseivel és pompás ter-
meivel — példa és minta lett a készülő gyer-
mekkórházak és klinikák számára. Nincs Ma-
gyarországra elkerülő szakorvos, aki — ha csak 
egy délelőttre Is — meg ne nézné ezt a gonddal. 
Ízléssel és invencióval megépített és felszerelt 
modern tn^mAnvos 4: ryógvitó Intézetet. 

A gyermekklinika megnyílt és két év mnlva 
dr. Hainlss Elemér professzor elkerült szeretet-
tel ápolt, féltett, gondozott intézetétől, - a 
budapesti egyetem gyermekgyógyászati tan-
székére hívták meg. A Délmagyarország fel-
kereste a professzort budapesti lakásán, hojy 
szegedi emlékeiről, munkásságáról bes é'res en 

— Hainlss Elemér volt az, aki az els5 nagy 
küzdelmet vívta a szegedi gyermekbénulás! jár-
vány ellen — és a közvetlen, siere'.etteljes, 
őszintén meleg hangú beszélgetés során ki-
tűnt, hogy a professzornak nem csak felejt-
hetetlen emlékei vannak Szege:!röl, de 

a sxegedi klinika képe és 
emléke vardxsolódlk rd a 
budapesti egyetem régi 

klinikájára, 

amelyet Hainlss professzor két év alatt egészen 
átformált: modern szel'.em költözött a régi falak 
közé. 

— Lehetetlen elfelejteni Szegedet — mon-
dotta Hainlss professzor —, hiszen kPenc év 
munkája sok szeretettel füzölt hozzá. Nincsen 
l ét. hogy két három levelet ne kapnék Szeged-
ről; íé^i hallgatóim, coktorok keresrek fel és 
vannak álszcgcd'ek ls, akik ismerik Szeged 
iránti szcrc?e'~me; és akik S'eiedre való hivat-
kozással kopogtatnak... Uj munkámmal távol 
kerültem maguktól, de a kapcsolatokat nem le-
het széj jelszaki tani... 

Dolgozószobájában egy szobor, amivel sze-
gedi hallgatói lepték meg; Íróasztala fölött egy 
piros kék selyemzászló, amivel az egyetemi 
sportolók búcsúztak a professzortól. És sze 
gedi képek, sregedi dolgozatok a kö.yvtárban. 
Mindent é; mindenkit számon tart, a futballista 
Solti IV et épen ugy, mint a fiatal doktorokat, 
az irókat, a városháú embeieket. Lejutóbb, 
a filléres gyors alkalmával két egve.cmi mun-
kás k^res'.e fel a processzort, akik e^y kis 
szegedi csomaggal csöngettek be az aj'.on: sze 
gedi paprikával, tarhonyával... 

A professzor elhárítja a nyi -itkozatot, kitér 

lékekről, emberekről - és elindulunk 

a Gólya-uccai klinika 
felé. Amelyre két év alatt rávarázsolódott s sze»-
gedi klinika képe. 

Lelkesen magyarázza a régi épületeket és 
a M-ofesszor interiu helyett - megmutatja apró 
betegeit. 

Négy épületben — a Stefánia Szövetség, az 
illant és a város régi épületeiben - helyezték 
el a budapesti egyetem gyermekklinikáját. Huzz-
huszonnégyezer betog gyermek fordul meg Itt 
évenklnt az ambvlanclán, kétszáz ágy van tele 
apró beteggel és negyven orvossal dolgozik a 
klinikai igazgató, A gyermekgyógyászat leg-
speciálisabb osztályai — a gyermeksebészettől 
az orthopaed keze'é?ig — egészítik ki a klini-
kát, ahol az első kép: szegődi emlék. Hainiss 
professzor 

a sxegedi tapasztalatok 
sxerlnt rendexte dt az In-

tézetet, 
a falakon e szegedi festés mintái; az uj mű-
szerek. technikai berendezések a szegedi klinika 
mintái után készültek még modernebb formá-
ban. A hűtőszekrény, a csecsemőosztály, az 
ágyelkülőniíéM rendszer, a mérlegek... Éa a 
professzor szobájában egy kép: gróf Klebels-
berg Kunó portréfa... 

l i lkes örömmel szaladunk végig az épülete-
ken. A csecsemőosztály teljesen elzárva a kli-
nika többi részétől, hogy semmi se juthasson el 
az apró fehér ágyakig. Külön épület a skirlát-
és külön elzárt épület a diftériabetegek szár 
mára. És az egyik épületben egy üres külön-
termet rendeztek be valami váratlan, hirte-
len járvány részére, — váratlan gyermekbénu-
lásos megbetegedések céljára. Preventív Intéz-
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a lépcsőket, folyosókat, épületeket, magnyfllk 
a Rockefeller alapból most berendezett pezleho-
phlslologtal intézel, a legújabb műszerekkel, 
a legmodernebb kísérletekkel Külön kis mu-
seum érdekes dokumentumokkal, as «eszes 
gyermekgyógyász professzor fényképsorozatá-
va l Pompás szakkönyvtár áa írógéppel, kézi 
könyvtárral, a legújabb folyóiratokkal felsze-
relt tanulmányi szoba a készül«, kutató f!at«l 
orvosok számára. Külön l is könyvtár az inté-
zetben eszközölt vizsgálatok, az Intézetben ké-
szült tanulmányok részén», — abbén az évben 
száztíz dolgosat, száztíz kutató vizsgálódás 
eredménye indult el az orvostudomány publl-
citása felé 

fia , 

a teöér termekben 
mindenütt sápadt, da mosolygós am i apró be-
tegek, akik iiavató örömmel, csacsogó kórussal 
köszöntik az értük dolgozó professzort As 
egyik kis beteget gyógyitja és - jérnl tanltja 
a professzor. Beszélni még nem tud, de fehér 
kezeivel fOrrón megöleli... £s a tuberkulotiku-
sok szomorú osztálya, az angolkónoaoké, akik 
kiegyenesedve és megerősödve boldog kaca-
gással járnak-ugrándoznak a gyógyulás aján-
dékában... Modem, felvidító intézet na öreg, 
meghormosodott falak között. 

Ahogy átmegyünk a téli bopasara változott 
klinika-kerten, 

a Heine Medin-tdrványról 
kérdezem a professzort Hainlss Elemér ereket 
mondja: 

— Az idén Itt Pesten mindössze két Heine 
Medin-eset került elém. Amint azonban meg-
hallottam a járványszerü szegedi és alföldi 
megbetegedések hírét, azonnal érintha:ésbe lép-
tem Csordás tisztifőorvossal és közigazgatási, 
valamint klln'kal uton minden Intézkedést meg-
tettünk az esetleges oestl járvány megelőzésére. 
K legfontosabb klinikai feladat a rekonoaleé-
cens szérum előállítása éa készenlétben tartása. 
Több Ilyen szérumot tartok készenlétben, ugy, 
hogy azonnal fel tudunk lépni az esetleg Je-
lentkező járvánnyal szemben. 

— A gyermekbénulásos Járványnak sztrite ea-
démlkus fellege van, számolni kell azzal, hogy 
a járvány a nyár utolsó Idejében megírd vizz-
ezatér. Fel kell tehát készülni a járvány elleni 
küzdelemre, az anyagot már most gyűjteni kéli, 
nehogy a nyáron már késő legyen. 

— Az iskolák kérdése, professzor u r t 

- az Iskolákat 
a Járvány föllépésének esetéra feltétlenM Be 
kell zárni. Nem srabad kísérletezni n gyer-
mekek esetleges veszélyeztetésével. A fertőzési 
lehetőség Idejét majdnem hal hétre lahet tenni, 
mert bár lehet, hogy csak három, sőt csak 
két hét, de a leghosszabb, a legrosszabb eset-
tel kell számolnt és mindent el kell követni a 
járvány terjedésének megakadályozására. 

A rendelőben várják Hainlss professzort aki 
a régi falak között modern szellemben dol-
gozik, kutat és küzd a gyermekért 

(v. gy.) 

MO szemólyt befogadó modern dísztermünket 
jutányos áron bérbeadjuk estélyekre, hangversenyekre, bálakr®, esküvőkre. 

424 K M Utazók és KareskeilSk Egvesfllefe, Cálvfn tér 8. 
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Mindennemű a z o n k í v ü l K9NYVKŰT0MUNKÚT 
bőr-erőmappát és kézimunka-montirozást 

olcsón és szakszerűen készít 

If J. S c h m u t e l e r Nándor könyvî « 
Dugonics-lér 12. (Udvarban.) 


