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Szegeden egyre bővül 
a beteggondozó hálózat 

A városi tanács végrehajtó bizottsága 
a gyógyító-megelőző betegellátás helyzetét, a gyámügyi munkát 

és a tűzrendészet feladatait vitatta meg 

Uj gépsorozat 
Csehszlovákia üzemeiben munkafelajánlásokkal ké-

; ̂ szültek a most megnyíló XI pártkongresszusra. A viszo-
] Icsányi gépüzemben a munkafelajánlások nyomán ké-
: ;szült el most a képünkön látható gépsorozat, amely a 
] ! kuncsiczei gyárba kerül majd. I 

napirendi javaslata 
a csúcsérték 

Az iskolán belüli 
politikai nevelő-

munkáról 
tárgyaltak 

a kommunista 
pedagógusok 

A városi tanács végre-
hajtó bizottsága tegnap, 
kedden délelőtt ülést tar-
tott. Az ülés napirendjén 
az egészségügyi és igazga-
tási osztály együttes jelen-
tésének megtárgyalása sze-
repelt Dr. Berkes Pál, az 
egéseségügyi osztály veze-
tője tájékoztatta a végre-
hajtó bizottságot a gyógyí-
tó-megelőző betegellátás 
helyzetéről Szegeden. Dáni 
Sándor, az igazgatási osz-
tály vezetője terjesztett be 
ugyanakkor jelentést a 
gyámügyi gondozásról. 

E napirendi pánit megvi-
tatásában részt vett dr. 
Puskás József miniszteri 
osztályvezető, az Egészség-
ügyi Minisztérium képvise-
letében; dr. Nagy László, az 
egészségügyi állandó bizott-
ság elnöke, dr. Gergely 
Győző, a tanácsi rendelő-
intézet vezetője. 

A szocialista egészség-
ügy alapelveinek érvénye-
sítésében nagy szerepe van 
a gondozási módszer al-
kalmazásának. A régi gon-
dozási ágak; a tbc, a bór-
és nemi beteg-, a trahoma-
gondozás mellé 

az utóbbi időben Szege-
den újabb gondozási 
ágak fejlődtek ki. 

A rosszindulatú daganatos 
betegségek, szív-, érrend-
szeri betegségek gondozása, 
a gyermek ideg- és lélek-
tani, felnőtt ideggondozás 
és a reumagondozási ága-
zat. Az anyai és csecsemő-
gondozási hálózat pedig 
mindinkább az általános 
családgondozás irányában 
fejlődik; 

Az egészségügyi osztály 
vezetőjének jelentése több 
számadatot tartalmazott a 
Szegeden működő külön-
böző gondozó intézetek for-
galmáról. 

A tbc gondozó intézetet 
például január 1 és áp-
rilus 39 között 27 900 be-
teg kereste feL 

Az intézet ez időben közel 
18 000 tüdővizsgálatot tar-
tott. A három megyére ki-
terjedő ernyő fényképszol-
gálat ez évben már 38 000 
szűrést végzett. A gondozo 
ez évben 118 új fertőző 
tbc-s beteget vett nyilván-

tartásba és gyógykezelésbe. 
A rosszindulatú dagana-

tos betegségek gondozásá-
nál jelenleg 870 beteget 
tartanak nyilván. Ez a gon-
dozó nyilvántartásba vesz 

minden felfedezett, rossz-
indulatú daganatban szen-
vedő beteget és gyógyításá-
ról gondoskodik. Május vé-
géig 3400 szűrővizsgálatot 
végeztek. 

A szfv- és érrendszeri 
betegségek gondozója ez 
évben közel 1200 gyer-
meket vizsgált meg 

és kilencvenet vett gondo-
zásba. A szívbeteg gyerme-
kek részére pályaválasztási 
tanácsokat is ad a gondozó. 

A felnőtteknél nagy 
számban szereplő szív- és 
érrendszeri megbetegedések 
sürgetik a gondozásnak ki-
terjesztését a felnőttekre 
is. • 

Az ideggyógyászati és lé-
lektani gondozó igen jó 
személyzettel működik. A 
gondozó vizsgálatai a gyer-
mekeknél sokszor féjiyt de-
rítenek szervi elváltozások-
ra is. 

A beszédzavarok, a csa-
ládi s szociális körülmé-
nyek okozta gátlások mi-
att igen sok gyermek ke-
rül kezelésre. 

A gondozó jelenlegi elhe-
lyezése - csak szükségmegol-
dás és a gondozónak jobb 
helyiséget kellene biztosí-
tani. A felnőtt ideggendo-
zás főleg a szeszesitalok túl-
ságos élvezete következté-
ben kialakult testi és jel-
lembeli elváltozásokkal fog-
lalkozik. A gondozó módot 
talált a Feltámadás utcai 
körzeti rendelő egyik helyi-
ségében az alkohol elvonó-
kúrák bejárásos elvégezte-
tésére. 

Igen jelentős tevékenysé-
get fejt ki a reumagondozó, 
amely jelenleg 

az egyetlen Ilyen vidéki 
egészségügyi intézmény, 
ahol szervezett reuma-
gondozás folyik. 

A reumés betegségek ellen 
a Szegedi Kenderfonógyárban 
példamutatóan küzdenek. 
Ez évben a gondozóban 200 

új beteget vettek nyilván-
tartásba. 

A trahomagondozás fő-
leg üzemeknél, mezőgazda-
sági egységeknél fontos. Ez 
évben több, mint 7000 sze-
mélyt vizsgáltak meg. A 
nyilvántartott trahomások 
száma több, mint 200. 

Az egészségvédelmi kó-
rok tanácsadóiban folyik a 
terhes nők gondozása. 

A terhes nők szívesen 
keresik fel a tanácsadó-
kat. 

Átlagban négyszer jelennek 
meg terhességük alatt és 
a védőnők ezenkívül sok 
esetben keresik fel a leen-
dő anyákat a lakásukon* 

Nagy problémája a város-
nak, hogy három körzeti 
orvosi állás üresedésben 
ven. A meghirdetett pályá-
zatok eddig eredménytele-
nek voltak, mert . 

a fiatal orvosokat inkább 
vonza a vidéken mutat-
kozó tágabb lehetőség a 
magángyakorlatra. 

Az orr-fül-gégéseeten ts 
egy szakorvosi hely betöl-
tetlen. A táppénzes állo-
mány Szegeden 3,6 százalé-
kos. Ez az országos átlag-
hoz viszonyítva nem mond-
ható rossznak. Figyelemre 
méltó jelenség azonban, 
hogy a gyógyszerköltség 
egyre növekszik. Az SZTK 
alközpont területén márci-
usban egymillió-háromsEázi-
ezer forintot, 

áprilisban pedig egymfl-
lióhatszázezer forintot fi-
zettek' kl gyógyszerekre, 
A jelentést több hozzá-

szólás követte, majd a vég-
rehajtó bizottság határoza-
tokat hozott a két jelentés-
sel kapcsolatban. így uta-
sította a kereskedelmi osz-
tályt, hogy szombatra és 
vasárnapra biztosítsa a 
csecsemőtejet. Utasította a 
tervosztályt, hogy az Arany 
János utca vagy a József 
Attila sugárút elején épí-
tendő bérházak földszintjére 

körzeti rendelőt és egész-
ségvédelmi tanácsadót 
terveztessen be. 

Az orvosok aktuális prob-
lémáinak megvitatására 

ŰJ TISZA-HÍD ÉPÜL TOKAJNÁL 

1956-ban kezdték meg a háború alatt felrobbantott tokaji Tisza-híd helyén egy 
új, korszerűbb híd építését. A 212 méter hosszú, három nyílású híd vasszerkeze-

tének szerelését még ebben az évben befejezik. 

még e hónapban seélesebb-
körű megbeszélést kell ösz-
szehívni. 

Ezután Hódi Ferenc tfo-
oltó százados ismertette a 
tűzrendészeti alosztály pa-
rancsnokság tájékoztatóját 
a tűzrendészeti feladatokról. 
A tájékoztató rámutatott 
arra. hogy a tűzesetek szá-
ma Szegeden 1956-hoz vi-
szonyítva csökkent, azon-
ban 

még mindig sok a gon-
datlanságból, gyermekjá-
tékból és építkezési hibá-
ból eredő tűzeset. 

A felügyelet nélkül maradt 
gyerekek különösen a vá-
ros környékén több tűzese-
tet okoztak az elmúlt hó-
napokban. Az elmúlt évben 
90 esetben kellett szabály-
sértési feljelentést tenni a 
tűzrendészeti előírások meg-
sértése miatt. Igen sok él-
járást kellett indítani a 
színház művészei és alkal-
mazottai ellen, mivel azok 
mindig megszegik az elö-

; írásokat. 
: A jelentéssel kapcsolat-
: ban is több határozat szü-
letett. Utasították a keres-
i kedelmi osztályt, hogy 

tiltsa be a hidrogéngázos 
palackokból való töltést 
közterületen. 

J E napirendi ponthoz és az 
J előbbihez kapcsolódott a 
I végrehajtó bizottságnak az 
Ja határozata, hogy Szege-
J den folyamatosan rendezni 
[kell az egyes utcák házai-
> nak számozását, mert pél-
tdául a rókusi és a felső-
t városi feketeföldek ház-
í számrendszere nincs utca-
í rendszerbe fogva és ez a 
[körülmény mind a tűzoltók-
n a k , mind a betegeket lá-
É togató orvosoknak, az 
! egyes házak megkeresésé-
[nél. nagy nehézséget okoz. 

A végrehajtó bizottság az 
[előterjesztések során több 
1 határozatot fogadott el. 

Szegedi Szalámigyár 
az új húsipari kombinát neve 

A három nagy szegedi 
élelmiszeripari üzem össze-
vonásaként húsipari kombi-
nátot létesítenek Szegeden, 
amely a Szegedi Szalámigyár 
nevét örökli. A Vágóhíd és 
a Hűtőipari Vállalat olvad 
bele a Szegedi Szalámigyár-
ba. így a Szegedi Szalámi-
gyár tevékenysége kiegészül 
a vágóhídi munkával, hűtő-
raktározással, jéggyártással, 

minden fajta gyümölcs és 
zöldségféleség felvásárlásá-
val, azok hűtőipari feldolgo-
zásával s az ilyen termékek 
értékesítésével. Babos Zol-
tán élelmezésügyi miniszter-
helyettes hivatalosan értesí-
tette mindhárom vállalatoti 
hogy június 30-ával megszű-
nik a Vágóhíd és a Hűtőipa-
ri Vállalat, s megalakul az 
új húsipari kombinát Szege-
di Sza'árnigyár néven. 

Lengyel-est Szegeden 
A magyar—lengyel barát-

sági és kölcsönös segélynyúj-
tási szerződés megkötésének 
tizedik érfordulója alkalmá-
ból a Hazafias Népfront sze-
gedi békebizottsága csütörtö-
köm este 7 órai kezdettel a 
Juhász Gyula Művelődési 
Otthonban lengyel-estet ren-
dez. 

Az ünnepségen Gulya Ká-
roly egyetemi tanársegéd 
tart előadást. Közreműködik 
Miklós Klára, a Szegedi 
Nemzeti Színház művésze 
szavalattal, Höchtl Margit 
Chopin műveket zongorázik* 
Kutrucz Éva énekel. Az es-
ten részt vesznek a lengyel 
követség küldöttei is. 

Külföldön is népszerűek 
a Vas és Fém KTSZ készítményei 

Újfajta munkába kezd-
tek a közelmúltban a Vas-
és Fém KTSZ-ben. Az or-
szágban másodiknak álltak 
rá a nyomdaipari gépek ja-
vítására, felújítására. A 
munkáltatók között több 
külföldi ország, köztük Bul-
gária és Jugoszlávia is sze-
repel. 

ötletekben sincs hiány a 
szövetkezetben. A világpia-
con márka volt például a 
svédek benzin forrasztólám-
pája. A szövetkezet ehhez 
hasonló, s ezzel vetekedő 
forrasztólámpák gyártását 
kezdte meg, melyeknek már-
is nagy a keletjük, s kezdik 
kiszorítani a drága import-
árut. Ugyanakkor újabb kül-
földi megrendelései is van-
nak a ktsz-nek. E hó végére 
például ötezer darab, vasle-
mezből készült szerszámos 

ládát szállítanak le Belgium-
nak. 

A hazai üzemek részére is 
gyártanak a szövetkezetben 
ötletes és hasznos gépeket. 
A Szegedi Konzervgyár után 
most már a kecskeméti, bu-
dapesti és paksi konzerv-
gyárak is itt rendeltek vá-
kuumgépeket, melyek kivá-
lóan alkalmasak a tartósí-
tásra, kiszívják a levegőt a 
gyümölcs és egyéb készítmé-
nyek üvegeiből, nem kell a 
gyártmányokat külön dunsz-
tolni. A napokban szállítják 
le a tizenötödik ilyen gépet. 

Másik megkedvelt gyárt-
mánya a szövetkezetnek az 
újtípusú borsajtológép, mely 
sokkal tökéletesebb a régi-
nél. A szegedi pincegazdaság 
után most a tarcaliak jelent-
keztek és három darabot 
rendeltek belőle. 


