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Tisztelt Barátunk!
Egy könyv áll el ő tted, amelynek megjelenésével szerény keretek között igyekszünk megemlékezni egy jeles jubileumról a zentai kórház alapításának 165. évfordulójáról.
Zenta Városi Tanácsa Kollonits László akkori plébános indítványára még 1833. december 8-án határozatot hozott a Zentai kórház megnyitásáról amely így a Bácska egyik
legrégibb kórházaként kezdte meg m ű ködését Azóta hosszú idő telt el az idő k viharában és
emberi gondatlanság következtében számos okirat pusztult vagy veszett el, városunk legid ősebb lakóinak az emlékezete is megfakult, de azért sok minden fenn is maradt. A könyv
megjelentetésének alapmotívumát az az óhajunk képezte, hogy a zentai egészségügyi szolgálat fejlődésének göröngyös útját megmentsük a feledést ől, és ez alkalommal megemlékezzünk
azokról, akik az eddig elért nem kis sikereknek a kovácsai voltak.
Zenta 1966-ban ünnepelte fennállásának 750. évfordulóját. A közéleti dolgozók egy csoportjának kezdeményezésére a Népbizottság olyan határozatot hozott, amelynek értelmében
ebb ő l az alkalomból kikelt adni a város monográfiáját Ez a különféle területekr ő l szóló
füzetek alakjában meg is jelent.
Az orvostudomány tárgykörével dr. Vígh Ágoston bel- és ideggyógyász szakorvost, sok
éven át a zentai kórház volt igazgatóját bízták meg. Ő a szerz ője A zentai kórház története
c. füzetnek amely 500 példányban B/5 méretben 96 szövegoldalon és 8 oldalnyi mellék•
lettel, m ű nyomópapíron jelent meg A m űszaki munkatárs Hatala Irén, a nyomdai és
rotoprint munkát a zentai Udarnik látta el 1966 februárjában. A monográfia az 1834 és
az 1965 közötti id ő t ölelte fel bezárólag A szóban forgó monográfia szövegét és mellékleteit
könyvünk I. fejezete teljes egészében tartalmazza.
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A II. fejezetben a kórháztörténet kiegészítése olvasható Nagy igyekezet és önfeláldozó
.

munka árán kerültek napvilágra új okiratok és ezek alapján készült el az Adalékok a zentai
kórház történetéhez 1833.1872 és Zenta egészségügye a XVIII. század végén és a XIX.
század elején c. rész Hálával tartozunk a Levéltár valamennyi dolgozójának de különösen
Tari Lász Ібnak aki aszóban forgó új ismereteket feldolgozta formába öntötte és a nyomda számára előkészítette Ebbe a fejezetbe került az 1944 ben és 1945 ben Zentán m ű ködő
hadikórházak története is. A rájuk vonatkozó adatokhoz a zentai Történelmi Levéltár volt
dolgozója, Katona Pál sokéves munkája során összegy űjtött okiratok nyomán jutottunk.
A könyv III. fejezete a zentai kórház 1966 és 1998 közötti történetét tartalmazza. Ezt a
fejezetet dr. Milorad Ćurčić öntötte formába és bevezet ő részb ő l, a szervezeti változások, a
szakmai továbbképzés egészségügyi mutatószámok valamint a kórház osztályai és szolgálatai újabbkori történetének a bemutatásából áll. A könyv szóban forgó részéhez felhasznált
adatok gy űjtésében sokan vettek részt mind az Egészségügyi Központ alkalmazottainak,
mind pedig azoknak a segéddolgozóinak a soraiból, akik már nyugállományban vannak.
Mindannyiuk iránt kifejezzük hálánkat és tiszteletünket de különösen a kórház jelenlegi
igazgatójának a közös szakszolgálat igazgatójának a kórház minden egyes osztálya és szolgálata vezet őjének akik szolgálatuk történetéhez adatokat szolgáltattak továbbá a közös
szakszolgálat általános és egészségügyi statisztikai szolgálatai dolgozóinak akik gyakran
porosan, de mosolygó arccal hozták a napokon vagy heteken át keresett adatokat.
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A könyv végén függelékként találhatók a kórház, továbbá a rendel őintézet (egészségház)
és a gyógyszertár, tehát a jelenlegi Dr. Gerő István Egészségügyi Központ valamennyi része
igazgatási összetételének a jegyzékei 1833 és 1998 között.
Külön mellékletet képez az 1833 és 1998 között a kórházban foglalkoztatott orvosok
névsora azokkal kiegészítve, akik akár csak kötelez ő orvosi gyakorlaton vagy más egészség
ügyi intézmények részére történ ő szakosításon is a kórházban tartózkodtak. Végül közöltük
a kórházban, a rendelőintézetben, a Gyógyászati, illet ő leg az Egészségügyi Központban 1966
és 1998 között foglalkoztatottak névsorát is.
Ez alkalommal mondunk köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon is segítettek
és hozzájárultak ahhoz, hogy könyvünk megjelenjék, továbbá azoknak is, akik támogatnak
minket abban a törekvésünkben, hogy ezekben a nehéz id őkben hivatásunkhoz méltóan idssuk el feladatainkat.

A szerkesztöbizottság

Vígh Agoston

A Zentai kórhoz története
(1834-1965)

Előszó
A történelmi kutatás egészségügyi vonalon annyit jelent, mint felmérni a fejl ődés eddigi
menetét abból acélból, hogy a múlt és jelen összehasonlítášából kiraJzolódjék a jöv ő perspektívája, és világosan elébünk táruljon mindaz, amit eddig elmulasztottunk, és amit a jöv őben tennünk kell. A haladó szocialista ideológia az ember érdekében létesül, akár közvetve,
akár közvetlenül. Ebben a küzdelemben talán az egészségügyé a legfontosabb szerep, mert az
van els ősorban hivatva a dolgozó ember életét védeni, egészségét visszaadni és fenntartani.
Egészség nélkül nincs produktív munka, nincs fejl ődés. Ezt a felel ősségteljes munkát vállalni
már nem foglalkozás, annál több: hivatás. Az egészségügyi dolgozók hivatástudatuk ösztönzésére állandóan keresik az egészség megóvásának minden lehet ő útját és módját. Az eddigi
eredmények nemcsak biztatóak, hanem sokszor csodálatosak és elkápráztatóak. Ha csak a
mi évszázadunk vívmányait tekintjük, felt űnik az emberi életkor meghosszabbodása 15.20
évvel, a gyermekhalandóság nagymérv ű csökkenése, a tuberkulózis megfékezése világviszonylatban, egyes járványos betegségek tökéletes kiirtása, az antibiotikumok felfedezése stb. Olyan
eredmények ezek, amelyekr ő l a múlt század legkiválóbb elméi sem álmodhattak. De megállás nincs. Haladni, fejlődni mindaddig, amíg a társadalmi egészségtan ideális szintjére nem
küzdjük fel magunkat. Ehhez a célhoz segít mindannyiunkat a múlt ismerete.
Elődeink 130 éven át orvosi esküjükhöz híven városunk egészségügyét szolgálták. Csigalassúsággal bontakozott ki Vajdaság egyik legrégibb kórházában, itt Zentán a kauzális terápia és még lassabban a prevenció. Ez azonban nem írható elődeink rovására. Az orvostudomány még gyermekcip ő ben járt az 1830-as években, amikor ez a kórház létesült. Amint
azonban megjelenik egy-egy új gyógyszer, a város orvosai elutaznak külföldre is, hogy tanulmányozzák például rövid egy éven belül a vérbaj gyógykezelését Salvarsannal. Az európai
klinikákon 1912.14-ben alakulnak az els ő röntgenintézetek. A mi szerény kórházunkban
röntgenkészüléket vásároltak már 1914-ben, és ezzel vizsgálják az els ő világháború sebesültjeit és betegeit.
Városunk számtalan egészségügyi problémáit már sok-sok évtizeddel ezel ő tt az egykorú
szakemberek is megfigyelték. Ezek a problémák fokozatosan felszínre kerülnek, és megoldásukra mind több és több eszköz áll rendelkezésünkre. Es nekünk, a ma nemzedékének, valamint utódainknak, a jöv ő nemzedékének mindezen problémákat emberi és szakmai köteles
ségünk kivizsgálni és közösségünk javára megoldani. A feladatot pedig minden egészségügyi
dolgozó becsülettel vállalja. A fejl ődés csak a legutolsó két évtizedben érte el más országok
tempóját. Az évtizedes elgondolások most már gyors ütemben megvalósulnak, és a zentai
kórház a fels ő Tisza-vidék egészségügyi központjává érlel ődött. A 130 éves út hosszú és
fáradságos volt. Ezt az utat kívánja vázolni ez a könyv.

A zentai kórház története
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A kórház alapítása és az els ő évtizedek története
A kórház történetének felkutatása és megírása egy része annak a lelkesedéssel vállalt munkának amely egy évszázados küzdelemnek befejezéseként színvonalas kórházzal gazdagította Zenta városát A 15-20 ágyas kórház 130 év alatt egy nyolc osztályra
tagolt, 350 ágyas egészségügyi intézménnyé fejl ő dött. Amikor célhoz értünk úgy véltük, érdemes lenne visszapillantani a múltba, további ösztönzés céljából megörökít=
ni az utódok számára az el ő dök küzdelmeit Nagyban segítségünkre volt néhai Dudás
Andor volt városi tanácsnok és történetíró aki a historikus szemével mérte fel ezeket
az eseményeket Felajánlotta hogy a kórházra vonatkozó néhány történeti adatot rendelkezésünkre bocsát. Teljes terjedelmében közöljük Dudás Andor levelét, mert már
maga ez a levél is történelmi dokumentum Ez 22 évvel ezel ő tt volt.
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„Zenta 1942 szeptember 8. Végre megtaláltam történeti feljegyzéseim között a zentai
közkórházra vonatkozó adatokat, a legrégebbieket Zenta mezőváros oppidium 1 840.
március 8 ikán tartott közgy ű lésén elhatározta hogy a Kollonits László zentai prepostplébános által a Régi kórház utcában, a Pivar-féle telken 1834-ben alapított ispotályt
ezentúl Szent László király és az alapító emlékére is Szent László kórháznak fogja nevez. ni, és azt az olajba festett képet mely a szentet ábrázolja örök id őkre a kórházban
kifüggeszteni rendeli el, mely képet Zenta fia, akkor még növendék pap, Benedek Elek
ajándékozott a városnak Ezt a képet én (Dudás Andor többször láttam a kórház folyosóján kifüggesztve de hogy jelenleg hol van nem tudom Kívánatos volna ezt a történelmi értékkel bíró képet felkutatni."
.

.

-

(

)

,

,

,

.

)

,

,

.

Mikor Kollonits László nemes tette köztudomásúvá vált, egy zentai születés ű ifjú
Kalocsán teológiát tanult. Ő t hívták Benedek Eleknek A kórház alapítója iránti tisztelete és hálája jeléül egy Szent Lászlót ábrázoló képet festett és azt megküldte Zenta
városának azzal a kérelemmel hogy az újonnan alapított kórházat az alapító plébános
védszentjének nevér ő l Szent László kórháznak nevezzék el. A város közgy ű lése ezt a
kérést teljesítette és ugyanakkor az alapítónak megköszönte nagylelk ű fáradozását és
áldozatkészségét Benedek Elek 1887-ben halt meg mint kanonok plébános. A kbrhá тΡ
alapítása idején kb. 24 25 éves lehetett.
Meglep ő dve állapítottuk meg, hogy kórházunk már 1942-ben 108 éves volt. Tehát
hosszú múltja alapján Vajdaság egyik legrégibb kórháza. Vajon ez a több mint 100
éves múlt mit jelentett a kórház életében és milyen közegészségügyi és népjóléti feladatokat teljesített és oldott meg Erre a választ akkor adhatjuk meg ha visszakanyarodunk 1834 hez, a kórház alapításának évéhez, és felmérjük az azóta eltelt 130 év
munkáját. Az els ő hiteles adatot a zentai Városi Történelmi Levéltárban találtuk. Ez
egy 1834-ben készült hivatalos elszámolás I. Ferenc császár idejéb ő l. Színészek jártak
Zentán, és az el ő adás jövedelmét a kórház építésére fordították.
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„A Szabados Szenta mez ővárosa kórháza részere beszedett pénzek Ófelsége I. Ferenc
császár és királyunk születése napján az itt mulató színész társaság által adott színészi
játék alkalmával 9. februárius 1834."
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Hivatalos elszámolás 1834-ból, amelyben els ő ízben szerepel a zentai kórház
Két lista volt felfektetve. Az egyik listán 112 név szerepel 131 forint adománnyal, a
másik listán 41 név 102 forint adománnyal. A részletes kimutatás végén a kiadásokat
„lehúzták" a begyűjtött összegb ől („ muzsikusoknak, gyertyára, firhangmosásra stb. "), és
az így fennmaradt forintokat a kórháznak átadták.
A zentai r.k. plébánia „Számadási jegyz őkönyvében", amely az 1852-től 1884-ig terjedő adatokat tartalmazza, számtalan helyen a következ ő feljegyzés olvasható: „a Kórház
felépíttetett 1834-ben Istenben boldogult f ő tisztelend ő Kollonits László prépost zentai plébános úr által. 1852-ben Istenben boldogult fő tisztelend ő Váltó ]ónos kanonok, adai plébános alapított és elhelyezett 300 forint alapítványt a szegénysorsúak gyógykezelésére." Ugyan-

abban a könyvben több kórházi alapítvány is szerepel, melyeknek a kamatait minden
év végén a kórházi gondnoknak átadták. Valószín ű , hogy a r.k. plébánia azért kezelte
a kórházi alapítványokat, mert maga a plébános volt a legtöbbet adakozó és alapító. A
város részér ől Újházi Menyhért képvisel ő volt megbízva a kamatjövedelmek átvételével. A rendelkezésre álló adatokból nem lehetett megállapítani, hogy az 1834. évi építkezés új épület emelése volt-e, vagy csak adaptálás történt. Inkább valószín ű az utóbbi
eset, mert már 30 év múltán annyira tönkrementek az épületek, hogy 1872-ben a kór- .
házat sürgősen máshová kellett elhelyezni.
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A Zentai kórház története (1834-1965)

Átfogó jegyzókönyv az 1840. évi számadások kartotékjából
A Zentai kórház legels ő helye az ún. Pivár-féle telek volt. Ezt a telket Kollonits László plébános vásárolta és adományozta a kórháznak. Tulajdonképpen két fundus és a
rajta lévő épületek (Burány-féle ház) képezték a régi kórházat.
A következ ő hiteles és pontos adatok az 1840. évi számadások kartotékájában találhatók. A cím így hangzik: „Szabados és királyi koronai Zenta mez ővárosába kebelezett
Szent László kórháznak 1840. esztendei összes jegyz őkönyve." Ez az akta tulajdonképpen
teljes képet nyújt a kórház akkori m űködéséről. Részletesen ismerteti minden hónap
statisztikáját. A következ ő érdekesebb adatokat tartalmazza:
A betegek átlagos létszáma naponta
Az ápolási napok száma
Az ősszes betegek száma:
Gyógyultan távozott
Változatlan
Gyógykezelésben maradt
Meghalt

10-11

3780
40
17
3
12
8

Ebben az id őben a kórház nemcsak gyógyító intézmény volt, hanem egyúttal a gyógyíthatatlan betegek aziluma is. Abból is kit űnik ez, hogy az egy évnél régebben ápoltak száma 7 volt. Így pl. Nagy Katalin már hét éve feküdt a kórházban, Sánta Ilona
három éve stb. Természetesen az ilyen hosszan tartó kezelés ű betegek igen lényegesen
emelték az egy személyre es ő ápolási napok számát. Ez esetben ez a szám 95, míg ha az
egy évnél rövidebb ideig kezeltek ápolási idejét számítjuk ki, úgy mindössze 47 napos.

Vígh Agoston
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átlagot kapunk Hasonló pontos adatokat találunk az 1842-es és 1846-os évr ől is. Ezekben- statisztikákban hihetetlenül magas a halálozási arányszám Átlag 20 és 30%
között ingadozik Ez azt jelentette, hogy igen sok gyógyíthatatlan beteget kezeltek.
Ezek a szerencsétlenek addig nyomták a kórházi ágyat míg csak a temet őbe nem kerülték. Annak ellenére, hogy ilyen pontos statisztikát találtunk ezekb ől az évekb ől,
egyetlenhelyen sincs feltüntetve hogy mennyi is volt a kórház befogadóképessége.
Ha feltételezzük hogy az ágykihasználás csak 50%-os volt, úgy kb húszra tehet ő az
ágyak száma. Abból is következtethetünk az ágyak számára hogy 1870-ben és 1872ben árverésen vállalatba adták a f ű tést. Három kemencét f ű töttek szalmával, és egy
kemence fű téséért 52 forintot fizettek. Tehát háromnál nem volt több kórterem, de
lehet, hogy csak kett ő és így az ágyak száma nem lehetett több mint 20-30.
Az említett három aktát ugyanaz a kéz írta. A Törvénykező könyv" szerint 1835.
január 3 -án a következ ő bejegyzést találtuk: „Tisztelend ő Benedek Elek lelki segéd úr
.
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„

'

hazafijúji indulattyánál és szívességénél fogva is a felügyelést Karátsony István tanító úr
pedig a város szállásából évenként használandó 3 lántz földdel ellátva a jegyz őkönyv A tanítónak ez a megbízatása még
pénztár és számadás terhe elfogadván elrendeltetétt
,

..."

1846-ban is fennállott Mintaszer ű en ellátta munkáját és íme, 130 év múltán is di
cséretét érdemel.
,

.

Mit tudunk a Pivar teleki legrégibb kórházról?
-

Ez a kórház is, mint szám ő s nyugat-európai nagy kórhá г , az emberbaráti szeretet
gyakorlati kifejez ője volt. A tulajdonképpeni cél maga a jótékonyság Az orvostudomány abban az id őben még gyermekcip őben járt, és a gyógyítás legfőbb tényer ője a
betegápolás volt. A kórházat abban az id őben úgyszólván csak az elhagyottak és minden támasz nélkül maradt betegek vették igénybe. Hogy ezen a téren visszaélések ne
legyenek, a város vezet ősége szigorúan ügyelt arra hogy csakis a rászorulók vehessék
.

,

tgénybé a kórházat.
A városi tanács gondot fordított a kórházra Kitűnik ez az 1861. évi április 11- én
a városi tanács tapasztalván
tartott tanácsülés jegyz őkönyvéb ől mely így hangzik
azt, miszerint a városi kórházban mind a betegeknek felvétele, mind pedig azoknak élelem és
gyógyszerekkeli ellátása szabálytalanul és önkény szerint történik a városi kapitány Dudás
Endre a főjegyz ő Lovászi Mihály és Papp Antal tanácsnok urak ez érdemboni alapsza
bályok kidolgozásával és e helyre való el őterjesztésével bízatnak meg". 1861. június 13- án
.

: „...

,

,

,

Dudás Endre városkapitány jelentést tesz a kórházi állapotokról „... a betegek között
:

több olyanokat talált, akik csupán él ősködtetés végett, de nem az elfogadott javaslat alapján tartózkodott ott" - ezeket azonnal elbocsátották a kórházból Ez a szigorúság odáig
terjedt, hogy még az orvosokat is ellen őrizték és csak azokat a személyeket vehették
fel a kórházba akiknek a felvételét a városbíró illetve helyettese jóváhagyta Mindez
azért volt mert a város vezet ősége attól tartott hogy a költségvetés kimerül, és nem
lesz mib ől fenntartani a kórházat.
Amint említettük a múlt században a kórházügy a könyörületesség és az emberbaráti szeretet gyakorlásának a hatáskörébe tartozott Mind a közületek mind pedig az
egyének a kórhá г pártolását jótékonysági aktusnak tartották nem pedig humánus és
.

,

.

,

,

,

,

,

.
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állampolgári kötelességnek. Az adakozás elég intenzíven folyt, de ez nem elégítette ki
a szükségleteket. A kórházi kezelést az adományok nagyságához kellett szabni. A kórház fenntartására a városnál és a katolikus egyháznál tekintélyes alapok álltak rendelkezésre. Ezeknek azonban csak a kamatait használhatták fel gyógykezelésre. A tehet ős
beteg fizette a gyógykezelést. Ha a kórházi ápolt személy vagyontalan volt, kérvényunit kellett a kórházi költségek elengedését a várostól. Szokásban volt a múlt században
ún. ágyalapítványt létesíteni. Ez annyit jelentett, hogy az alapítványtev ő letétbe helyezett a város pénztárában bizonyos összeget. Ennek az összegnek a kamatait használták
fel a kórházi kiadások fedezésére. Els ősorban az ágyfelszerelés vásárlására és pótlására,
másodsorban egyéb egészségügyi felszerelések beszerzésére. Az alapítvány az alapító
nevét viselte. A kamatokat minden év végén a kórház rendelkezésére bocsátották. A
városi kórházalap kamatjövedelmeit ugyanígy használták fel. Ez az alap elég tekintélyes volt, mert mai értékben 100 hold föld értékével volt egyenl ő . A kórház fenntartása a következ ő pénzforrások ra táma szkodott:
természetbeni adományok: termények, búza, kukorica, bab, burgonya, hagyma,
mák, gyümölcs, kerti vetemények stb.
készpénzadományok;
rend őrségi büntetéspénzek;
kórházi alapok kamatai;
önfizet ő betegektő l beszedett pénzek;

jótékony célú rendezmények, a minden évben megtartott kórházbál jövedelme,
műkedvelő színjátszás jövedelme stb.
a város hozzájárulása, ha mindez nem elégséges.
Igen tanulságos a kórház év végi zárszámadásának tanulmányozása. A bevételi rovat két részb ő l állott: az egyik rovat a készpénzjövedelmet, míg a másik rovat a természetbeniadományok mennyiségét és végül azoknak forintokban kifejezett értékét tüntette fel. Az adományokat naponta feljegyezték és raktározták, a romlékony élelmiszereket pedig azonnal fogyasztották.
A kórházépítés gondolata 1857-ben merült fel el őször. A június 4-i ülésen (városi
közgyű lésen) az a javaslat hangzott el, hogy adjanak a járási földb ől a kórháznak bizonyos területet, hogy könnyebben gazdálkodhasson. A közgy ű lés a javaslatot elvetette,
de ugyanakkor bizottságot küldenek ki a városbíróval az élen, és megbízzák, hogy tegyen javaslatot a felépítend ő kórházra.
Az élelmezést és a betegápolást mindössze egy személy látta el. Amint az 1840-es és
az 1846-os feljegyzésekb ől látható, a természetbeni adományok állandóan és mondhatni kielégít ő mértékben érkeztek nap mint nap. Ennek természetes következménye
volt, hogy a kórház konyhája azt-felhas гnálta, és azonnal beiktatta az étlapba. Diétás
élelmezésr ő l, változatosságról szó sem volt. Amit ezenkívül kellett az élelmezéshez vásárolni, azt a betegápoló a házipénztárral elszámolta. A megbízott személy polivalens
egészségügyi szolgálatot végzett: ápolt, f ő zött, takarított. Ez a rendszer állott fenn az
élelmezésben 1834-t ő l 1861. július 1-ig, vagyis közel 30 éven át. Kés őbb a természetbefiadományok leapadtak, és fokozatosan megsz ű ntek. Nem volt tehát értelme az eddigi familiáris rendszer további fenntartásának. Az élelmezést vállalatba adták. Eleinte
a vállalkozó maga az ápoló volt. Minthogy ez a rendszer nem vált be, rövidesen az
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élelmezést teljesen elválasztották az ápolási munkától. A közgy űlés elé terjesztett étlap
árjegyzéke igen szegényes és egyhangú. Mindössze öt tételb ől állott:
egy adag kenyér
egy adag rántott leves
egy adag húsleves
egy adag hús és mártás
S. egy adag főzelék

4 krajcár
4 krajcár
6 krajcár
6 krajcár
4 krajcár

Ugyanígy vállalatba adták a betegek fehérnem ű jének és az ágynem ű nek a mosását.
Ez a vállalati élelmezési rendszer ett ől kezdve 80 éven át, egészen 1942. január 1-ig
fennállott. A vállalati élelmezést versenytárgyalási pályázaton adták ki a legolcsóbb
ajánlattev ő nek. A szerző dés 1-3 évre szólt.
A rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján teljes bizonyossággal megállapítottuk, hogy 1834 februárjában a kórház már fennállott. Ebben az évbén Wecksler 16zsua „seborvos" volt egyedül az egészségügy szolgálatában.
Korábban sem volt Zentán diplomás orvos. Bizonyítja ezt az a tény, hogy amikor
Zenta városa 1818-ban megkapta a gyógyszertár felállításának engedélyét, a Helytartótanács utasította a várost, hogy általános közegészségügyi érdekb ől diplomás orvost
alkalmazzon. Századunk elejér ő l, valamint a XVIII. század második feléb ől származó
iratokban több seborvos nevével találkozunk, de diplomás orvos sehol sem szerepel.
Az els ő doctor medicinae Csendits József volt, aki 1838-ban telepedett le Zentán, és
feltehet őleg azonnal átvette a kórház vezetését is. A kórházban a fent említett Wecksler
Józsuával együtt dolgozott, aki 1803-ban született, 1834-t ől 1861-ig dolgozott, ekkor
nyugdíjazták, és 1873-ban halt meg. Zentán, a zsidó temet őben temették el. A másik
kortárs, Zsivkovits Mihály, szintén „seborvos" volt. 1811-ben született, 1841-t ől 1872ig volt a kórház, illetve a város szolgálatában. Tüd őbajban halt meg 1881. december
16-án a halotti jegyz őkönyv tanúsága szerint. Zentán a pravoszláv temet őben nyugszik.
Dr. Csendits József, akit az egykorú hivatalos iratok „f őorvosnak" vagy „belorvosnak" emlegetnek, a két seborvossal együtt látta el a kórházat, amelynek igazgatója
volt. Ugyancsak ő látta el a hatósági orvosi funkciókat is. Az 1861-i általános tisztújítás alkalmával - amint ez annak idején szokásban volt.- újból megválasztják őt is, és
Zsivkovits Mihályt is. Minthogy ebben az évben vezették be az orvosok, bábák és állatorvosok esküjét, dr. Csendits és Zsivkovits Mihály 1861. június 27-én ünnepélyesen a
közgyűlés elő tt letették az esküt. Az eskü szövege a következ ő volt:
esküszöm az él ő Istenre és Istennek minden szentjére, miszerint
„En
ezen város orvosi állomását elvállalván minden tisztemhez tartozó kötelességemet híven
és az alkotmányos törvényeink szellemében pontosan elvégezendem, a felügyeletem és ellátásom alá bízandott városi intézeteket teljes ügyekezetemmel istápolom, ügyeit el őmozdítom, nemkülönben ezen város közügyeinek ellátására megválasztott tanácsnak rendelete•
it és határozatait pontosan teljesítendem. Isten engem úgy segéljen. Ámen."
Az orvosok és a városi tanács viszonyára jellemz ő , hogy állandóan ellen őrizték,
vajon az orvosok nem vesznek-e fel a kórházba olyanokat, akiknek erre nincs okvetlenül szükségük. Természetesen ez esetben a szegénysorsú betegekr ől van szó. A fizet őképes betegek gyógykezelése nem terhelte a várost. Az orvosoknak ezért kéthetenként,
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kés őbb minden öt napban részletes jelentést kellett a városnak benyújtaniok. Olyan
eset is el őfordult, hogy a kórházi orvosok erre vonatkozó véleményét a vármegyei tiszti főorvossal ellen őriztették, aki ezért a vármegye székhelyér ől kocsin Zentára utazott.
Költségeit vagy az orvosok, vagy a város fizette meg attól függ ő en, hogy a vita esetén

kit marasztaltak el. Természetesen, hogy ez a krajcárokra men ő takarékoskodás nem
szolgálta a közegészségügyet.
1862-ben országszerte megszervezték a hatósági tisztiorvosi állásokat. Ezek az orvosok a vármegyei, illetve a városi „els ő fő orvosi" címet viselték. Dotációjuk ki volt
egyenlítve a törvényhatóság els ő tisztvisel őjének fizetésével (1000 forint évente). Az
1862. november 15-i közgy űlésen felolvastatott a Tiszá-járás szolgabírói hivatalának
értesítése, amely szerint a nagyméltóságú Helytartótanács e városban egy „els ő főorvosi állomás" fölállítását engedélyezi. Erre az állásra valószín űleg az igen el őnyös dotáció miatt 17 orvosdoktor adta be pályá тΡatát. Az állást dr. Révai Nepomuki Iónos
nyerte el. Piukovits Ágoston f ő ispáni helytartó ő t ezen állásában november 28 -án megerősítette. A pályázaton részt vett az akkor már id ős dr. Csendits József is. A kilencedik helyen jelölték, és így megválasztása kilátástalan volt. Dr. Révai megválas гtása
után, 1863-ban kezdte el m űködését fiatalos hévvel és ambícióval 33 éves korában.
Ezután dr. Csendits a „másodf őorvosi" címet viselte, de nem sokáig, mert kb. egy év
múlva, 1864. április elsején meghalt. Körülbelül 60 éves lehetett. Kilenc él ő gyermeke maradt. A fels ővárosi temet őben temették el. Svéd gránit síremléke 100 év múltán
is teljesen jó karban van. Zentán él dédunokája, akit ől sikerült egy fényképet megszerezni. 1863-ban valószín űleg dr. Csendits is, és dr. Révai is dolgozott a kórházban.
Nincs azonban kizárva az sem, hogy dr. Csendits élete utolsó évét betegeskedéssel
töltötte el. Bizonyos, hogy egészségi állapota megrendült, mert hiszen 1864 áprilisában meghalt.
Dr. Csendits halála után, az 1864 és 1872 közötti id őben dr. Révai „els ő főorvos"
és Zsivkovits „seborvos" dolgoztak a kórházban. Említésre méltó esemény volt, hogy
már 1861-ben bevezették Zentán a himl ő elleni véd őoltást. A nemzetközi higiéniai
kongresszuson, Bécsben csak 12 évvel kés őbb mondották ki a vakcináció szükségességét, míg a törvényhozás csak 1876-ban teszi azt kötelez ővé. Dr. Révai mint ügyvezet ő
városi főorvos a kórházigazgatói teend őket is ellátta közel 40 éven át. Részt vett az
egészségügyi és városi politikában, és minden esetben hallatta szavát, amikor fontos
döntéseket hozott a város. Minden közgy ű lés elé részletes jelentést terjeszt. A Kollonits
által alapított intézmény adaptálás útján lett kórházzá. Már 1857-ben, tehát 23 évvel
az üzembe helyezés után felmerült a kórházépítés gondolata. Az 1870. augusztus 7 -én
tartott közgy űlésen Nikolits András képvisel ő el őterjesztést tesz új kórház építésére.
A képvisel ő el őadja, „miszerint már korábban szükség lett volna a városnak egy rendes
kórházi épületről gondoskodni, mivel a jelenlegi épület csakis ideiglenes használatul jelöltetett ki annak idején kórházi helyiségül, míg arra alkalmasabb, tágasabb helyiséget a város
ki nem szemel. S minthogy azt látja, hogy a jelenlegi kórháznak évi javíttatása tetemes
összegbe kerül, melyet egy olyan rozzant épület meg sem érdemel, ezért gazdaságosság szem•
pontjából ajánlja, hogy a város építsen egy, a jelen szükségleteknek és igényeknek megfelel ő
kórházat s e tekintetben utasíttassék a városi mérnök, hogy egy tervet készítsen". Dr. Révai
János képviselő örömmel fogadja ezen indítványt, mert „a jelenlegi meg sem felel a
célnak, mivel az inkább mondható ápoldának, mint kórháznak". Javasolja egyúttal egy
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aggápolda (aggok háza) építését is. Bizottságot delegáltak, és jelentéstételre utasították. A jelentést 1871. október 9-én terjesztették a közgy űlés elé. Elfogadták, és a városi
mérnököt utasították a terv elkészítésére. Ez volt az els ő komoly javaslat és kezdeményezés a kórház felépítésére.
Ezután lepergett egy esztend ő. 1872-ben Szavits Bertalan képvisel ő interpellál a
kórházügyben. „Már tavaly kimondatott, hogy a kórházzal valamit tenni kell." A közgy űlés most már elrendeli a pályázat kiírását. Id őközben a város bírája szakért ők bevonó
sával személyesen megvizsgálta az épületet. A közgy ű lésnek imigyen számolt be: „a
kórház épülete minden percben az összerogyásnak lévén kitéve, és javíthatatlan lévén szükségeš; hogy a kórház részére más Helyiséget kell kijelölni: különben ő is, mint tavaly dr. Révai
a netán történend ő szerencsétlenségekért a felel ősséget magára nem vállalhatja". Ezután a
közgyűlés arról tárgyalt, hogy hová is lehetne a kórházat sürg ősen elhelyezni. A városbíró azt ajánlotta, hogy ürítsék ki az Árvai-féle iskolát, melyet akkoriban adtak át rendeltetésének a felépítés után. A közgy ű lés a tervet elfogadta, és elrendelték az azonnali átköltözést. A közgy ű lésnek ez a rendelkezése más formában érvényesült. Az átköltözés tényleg megtörtént 1872. november 4-e és 1873. február 13-a között. Csakhogy
nem az Adai úti Árvai-iskola épületébe. A közgy ű lési jegyz ő könyvekben ennek a változtatásnak nyomát nem találtuk. Valószín ű , hogy az iskolaév folyamán nem lehetett
a tanteremkérdést olyan könnyen megoldani, és ezért az óvodára esett a választás.
És vajon mi történt a legrégibb kórház épületeivel és magával a telekkel?

A kórház három elhelyezkedése (1. Pivar-telek, 2. Óvoda utca, 3. Epreskert)
Az 1873. február 13-i közgyű lésen az elnökl ő városbíró felteszi a kérdést, hogy mi
történjék a volt kórházzal. Gyurgyovánszki képvisel ő szerint, a város ezt a telket el
nem adhatja, miután néhai Kollonits László, volt zentai plébános vette a fundust, és
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azt jótékony célra hagyományozta Az ezzel kapcsolatos határozat így hangzik: „a két
épület megtartatik, a rossz épületek tet őszerkezeti nyilvános árverés útján eladandók. A
megmaradt jó tetejű és falú épületek mindaddig haszonbérbe adandók míg arra a városnak
szüksége nem leend".
Amíg az épületek fennállottak minden évben bérbe adták árverésen Közben anyagraktárnak használták Hulladék épületanyagot halmoztak fel, melyet id ő nként elárvereztek. A kiürítés után úgy gondolták hogy majd itt építik fel az új kórházat és annak
elkészülte után visszaköltözik az óvoda épületéb ől Mindez azonban nem így történt.
1907-ben leégett a régi kórház épülete vagy épületei Az összegyült hulladék fából
egy fabarakkot építettek mely lakható is volt A barakklakó egyúttal felügyel ője is volt
a teleknek Kb. 80 évig kihasználatlan volt ez a telek és a város tulajdonát képezte,
miután a város volt az alapítvány kezel ője. Az 1949-es és 1950-es években a környékbeli lakosok kérelmére parkosították, és a város gyermekjátszóteret is létesített. A fabarakk összed őlt, és a deszkák az éj leple alatt elfogytak. A gyermekjátszótér feli:igyeletével Juhász Illést bízták meg, aki a szomszédságban lakott. Három évig ő rizte ezt a kis
parkot, havi 1500 dinár fizetést kapott a várostól Alikor e sorok íródtak még életben van, 93 éves, és sajnálja hogy már nem ő rizheti az „Illés-telepet ahogy róla a
lakosság elnevezte 1953-ban házhelyeknek parcellázták fel, s azóta öt új, villaszer ű
épület feledteti a múltat. Ennek az írásnak pedig az acélja, hogy meg őrizze az utókor
számára annak az emlékét, hogy ezen a telken, a Laza Lazarevi ć és a Branko Radi čpvi ć
utca sarkán épült fel el őször Bácska legöregebb kórháza 1834-ben.
A Pivar-telki régi kórház utolsó évtizedére esik a porosz-osztrák háború 1866. július 15- én a városi közgy ű lés hadikórház felállítását határozta el. Bizottságot alakítottak
a tiszti fő orvos elnökletével A terv szerint magánházaknál 32 ágyat akartak felállítani
a königgriб tzi csata sebesültjei részére. Tömérdek Harcos sebesült és betegedett meg elannyira, hogy azokat a csász és kir nyilvános kórházak sem voltak képesek befogadni A városi
jegyzőkönyvek a hadikórházról több említést nem tesznek Valószín ű nek tartjuk, hogy
nem is kerültek ide sebesültek mert ennek feltétlenül maradt volna valami nyoma
jegyző könyvekben vagy a számadásokban. Az 1872-i évi tisztújító közgy ű lésen az I.
városi orvosi állásra újból dr. Révai Jánost választják meg. A II. orvosi állásra hárman
pályáztak Kuthy Lajos seborvost választották meg. (Wechsler Józsua és Zsivkovits Mi
hált' sebészek ekkor már nyugdíjba vonultak.)
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Az Óvoda utcai korszak hét évtizedének története 1872-1942)
(

Két emberöltő nemcsak az egyén életében, hanem a közéletben is nagy id ő . A zentai
kórház történetében ez a hét évtized csak lényegtelen fejl ődést mutat fel. Talán csak az
els ő itt eltöltött 10 év mutat némi haladást. Az ágyszám kissé emelkedett A sz ű k kis
kórtermek helyét tágasabb termek váltották fel. 1873-ban amikor a kórház ideköltözött, harminc új vaságyat szereztek be. A régi kórházban használt nyoszolyák idejüket múlták, és használhatatlanok voltak. Ebb ől a tényb ől állapítható meg, hogy a kórház befogadóképessége harminc ágy volt. Ugyanakkor harminc ágyra való katonapokrócokat vásároltak melyek igen tartósaknak bizonyultak fehér gyapjúból készültek,
és hosszú évtizedekig használták őket. Ősz Szabó Dániel asztalosmester új kórházi
.
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bútorokat csinált. Új volt maga az épület is. A kórház topográfiai elhelyezése igen jó
volt, mert majdnem a város geometriai középpontján feküdt az akkori Folyó utca (később Franše Depere, még kés őbb Fruškagorska utca), valamint az Óvoda (Svetozar
Miletić) utca sarkán. A telek nem nagy, mindössze 496 négyszögöl, helyrajzi száma
108788. Ez a középület ma is ugyanolyan küls ővel rendelkezik, mint 90 évvel ezel ő tt,
amikor felépült. Falai nedvesek, magas talajvízállás idején a vízrajzolat 2.3 méter magasra is felterjed. Legfeljebb annyi változás van, hogy a bels ő válaszfalakat mozdították el,
és alakították az egyszer s mindenkori szükség szerint. Óvodának épült, és nem kórháznak. A városi tanács két évre engedte át ezt az épületet a kórház ideiglenes elhelyezésére. A két évb ől 70 év lett, mert 1942. január 1-ig ezen a helyen és ebben az épületben maradt a kórház. A város pillanatnyilag mentesült a kórházépítés gondjától, de
nem sokáig. A kronologikus sorrendben összeállított adatok mindezt fokozatosan igazolni fogják.

A kórház második helyén, az Óvoda utcában
1875. - Zavarok keletkeztek a kórházi élelmezés körül. A betegápoló, aki egyúttal
élelmezési vállalkozó is volt, minden el őzetes bejelentés nélkül eltávozott a városból,
magukra hagyván a betegeket és megszüntetve az élelmezést. A polgármester (ekkor
már városi rangot kapott Zenta) úgy intézkedett, hogy Kuthy Lajos seborvost bízta
meg a betegápolással és az élelmezéssel; ennek a munkatöbbletnek arányában fel kellett emelni a fizetését.
Ezt a feladatot Kuthy Lajos úgy oldotta meg, hogy felesége vállalta az élelmezést és
a mosást, ő maga pedig az ápolást, amelyet egy szolga segítségével látott el. Kuthy
Lajos sebész meghalt 1887. október 8-án, de a felesége továbbra is a kórházban m űködött egészen 1900-ig mint élelmezési vállalkozó.
Az 1875. évi március 30-i közgy űlésen „felolvastatik dr. Glücksthal Adolf orvos sebésztudor és szülésznek a kérvénye letelepedés és orvosi gyakorlat megkezdése iránt". Miu
tán a beterjesztett okleveleket átnézték, a praxisra megadták az engedélyt. (Dr.
Glücksthal lett 1902-ben a kórház sorrendben harmadik igazgatója.)
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1876-ban megalakul városunkban az els ő egészségügyi tanács, mely akkor az egészségügyi bizottság nevet viselte. Orvos tagjai: dr. Révai János, dr. Kellner József, Jr.
Glücksthal Adolf és Kuthy Lajos seborvos. Ezenkívül húsz képvisel ő-testületi tag.
1877. - Mucsi Menyhért zentai és Mihálovits Márton bajai gyógyszerészek kérvényezik a II. gyógyszertár felállítását Zentán. Ezzel kapcsolatban a vármegye utasítására
a közegészségügyi bizottság részletes indoklást állít össze, és javasolja a gyógyszertár
engedélyezését. A terjedelmes jegy őkönyvek elég pontos betekintést nyújtanak az akkori egészségügyi állapotokba. (161 jkv. sz.m: 18. oldalon tárgyalja a zentai egészségügyi problémákat). A kórházra vonatkozóan: hétéves átlag alapján számítva évente
365 beteget gyógykezelnek a kórházban. Az ápolási napok számát nem tünteti fel.
Minthogy ebben az id őben egy betegre es ő ápolási napok száma 15.20 között ingadozik, feltehet ő , hogy az évente 6.7000-et tehetett ki.
1879. - A városi szabályrendeletben a fizetések is fel vannak tüntetve. A fizetési
ranglista így alakult:
- polgármester
- tiszti f őorvos
- rendőrkapitány
- segédorvos
- tanácsnok
- seborvos

1600 Ft.
800 Ft.
1200 Ft.
700 Ft.
800 Ft.
400 Ft.

1882. - Megalakul Zentán a Vöröskereszt, és huszonöt tagból álló bizottságotválasztanak.
1883. - A minisztérium engedélyezi a II. számú gyógyszertárat Mucsi Menyhért
okleveles gyógyszerész részére.
1884. - A közegészségügyi bigottság orvos tagjai dr. Révai, dr. Glücksthal, Kuthy
Lajos. Minthogy ebben az évben dr. Kellner nem szerepel az orvosok listáján, és később sem tesznek róla említést, feltehet ő , hogy elköltözött Zentáról. Dr. Glücksthal
lett az utódja.
Sinkay János, Zenta szülöttje, volt országgy űlési képviselő elhalálozott, és végrendeletileg 1500 Ft-ot hagyományozott a kórházra (ez kb. egy évi fizetése volt a polgármesternek).
Az Óvoda utcai épületbe történt átköltözés után, amint már említettük is, egyel őre
elcsendesedtek a kórházépítést kívánó hangok. De már 1886-ban, a március 13-i ülésen ismét sz ő nyegre kerül a kórházépítés. Tehát alig múlt el 14 év, és máris rájöttek
arra, hogy az Óvoda utcai megoldás - nem megoldás. Sió szerint érdemes idézni a
jegyzőkönyvet. Zsarkó Antal és társai beadvánnyal fordulnak a közgy űléshez a kor
igényeinek megfelel ő kórház létesítése tárgyában. A következ ő véghatározatot fogadták el: „A városi képvisel ő-testület maga is tudatával bír annak, hogy e városban egy, a mai
kor követelményeihez megfelel ő városi kórház szükséges, melynek létrehozása eddigelé nem a
város akaratánál, hanem a mostoha körülményeknél fogva szenvedett halasztást; teljesen
osztja tehát a közgy ű lés a kérelmez ők nézetét, és ennélfogva elvileg kimondja, miszerint egy,
a város népességének, tekintélyének és a kor kívánalmainak teljesen megfelel ő kórház mielőbbi létesítését egyik 'els ő feladatának tartja, mivel azonban ily korszerű kórháznak a város mely részébeni felállítási helyére, épületének célszer ű beosztására, berendezésére és felsze-
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relésére, valamint egészségügyi és ápoló személyzetének számára, legfőképpen pedig a mindezekre szükséges költségek honnan leend ő előállítására nézve körültekint ő — a kivitelt bizto-

sító és eredményhez vezet ő — elő leges munkálat kidolgozása szükségeltetik —, ugyanezért a
városi polgármester úr elnöksége alatt megbízatik az állandó közegészségügyi bizottság, miszerint mindezeknek figyelembe vétele mellett dolgozzon ki egy részletes javaslatot, szerezze
be az építési tervrajzokat és költségvetést, majd azután javaslatát ezekkel felszerelve az építésre szükséges költségeknek honnan leend ő előállítására vonatkozó véleményének nyilvánítása mellett terjessze azt a képviseleti közgy ű lésnek további intézkedés végett minél hamarabb elő. Mi végb ől a kérelem jelen határozat kivonata mellett az építészeti bizottságnak a
tanács útján kiadandó."
1887. — Dr. Lendvai Mór, aki 1886. december 18-án végzett Budapesten, oklevelének meghirdetését kéri az ez év február 11-én tartott közgy ű lésen. Tudomásul vették.
1887. június 30-án tartott közgy ű lésen Kuthy Lajos városi seborvos betegszabadságot kér. Megadták.

Az Óvoda utcai kórház mű tője és fürd ője
1887. október 10-én tartott közgy ű lésen bejelenti a polgármester id. Kuthy Lajos
városi seborvos és betegápoló elhalálozását. Meghalt október 7-én. Az ez alkalommal
hozott határozat így hangzik: „Az elhalálozás folytán megürült városi seborvosi teend ők
ideiglenes vezetésével dr. Révai János főorvos bízatik meg. Egyben utasíttatik a tanács, miszerint a kórházi betegápolási teend ő k ideiglenes ellátásáról gondoskodjék, s a jöv ő ben a
kórház kezelésére nézve, továbbá az eddig egyesítve volt seborvosi és kórházi betegápolói
állás tekintetében jónak vélt változtatások iránt a legközelebbi közgy ű lés elé véleményes
javaslatot terjesszen elő."
Az 1887. november 15-i közgy ű lésen dr. Révai János fő orvos javaslatot terjeszt be
id. Kuthy Lajos volt városi seborvos elhalálozásával megüresedett seborvosi állás mikénti szervezésére és betöltésére vonatkozólag.
Határozat:
„Idősb. Kuthy Lajos városi seborvosnak f. év október 8-án bekövetkezett halálával
végleg megüresedett s betegápolói teend őkkel is egybe kapcsolva volt városi seborvosi állás
e min őségben beszüntcttetik, és helyette a közegészségügyi és kor követelményeinek
megfelel ő lég egy III-ik körorvosi állás rendszeresíttetik akként, hogy ezen állás orvostudor
által lészen — nyilvánosan meghirdetend ő pályázat útján — betöltend ő. Ezen III-ik köror-
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vos tartozik a részére kijelölend ő városrészben lakni; teend ő i és kötelességei közé tartozandanak pedig: kerületében a szegénysorsú lakosok díjtalan gyógykezelése és az oltási
műveleteknek a fennálló intézmények szerinti végrehajtása. A közegészségügyi és orvos
rendőri eljárásokra nézve segédkezet nyújt a városi főorvosnak. A járványokról hetenként
egy ízben jelentést tesz a f őorvosnak. A kórházban végrehajtandó nagyobb m ű téteknél
segédkezet nyújt. Teljesíti az egész városban a fennálló intézmények szerinti halott-kémlést
és mint kórházi boncnok úgy a tudományos célú, valamint a rend őri és törvényszéki bonco•
Iásokat. Végre cltolerajárvány esetében az esetleg megnyitandó járványkórházat vezeti.
A betegápolási kötelmek egészen külön választandók és egyenl őre addig, amíg arra
képzett ú. n. betegápoló apácák alkalmazhatók nem lesznek a városi tanács által a főorvos ajánlotta egyénekb ő l id őrő l-időre felfogadandó két egyén által, és pedig a férfi betegek
körül férfi - a n ő betegek körül pedig nőápoló által látandók el.
A betegek kórházi élelmezése a jöv őben akként lesz teljesítend ő, hogy e célból egy, a
kórház helyiségében szabad lakást élvez ő kifő z ő (traiteur) alkalmazandó, aki a városi
tanács által vele együttesen megállapítandó és aláírandó szerz ődés pontjai szerint és árakért az élelmezést kiszolgálni tartozik. Ezen kif ő z ő egyénnél mellékesen az kívántatik
meg, hogy borbély vagy legalábbis a betegek ápolásában és az els ő gyorssegély nyújtásában képesített, ill , beavatott legyen."
1875 óta, amikor Kuthy Lajos elvállalta az ápolást és az élelmezést, a kórházban
kapott lakást. Minthogy abban az id ő ben orvosi ügyeletes szolgálat nem volt, tulaj
donképpen a bentlakó seborvos tartott permanens ügyeletet éjjel és nappal. A seborvosok kiképzését az egyetemek már korábban megszüntették. A seborvost a múlt század els ő felében felcsernek hívták az osztrák hadseregben. F ő feladatuk volt háború
esetén a sebesültek ellátása. A polgári életben is m ű ködtek ilyen seborvosok. Ezeknek
doktorátusuk és doktori címük nem volt. Viszont egyesek olyan jártasságra tettek szert
az érvágásban, köpölyözésben, klistélyadásban, hogy igen tekintélyes magánpraxisuk
is volt. Zentán Kuthy Lajos volt a harmadik seborvos. Halálával megsz ű nt Zentán a
seborvosi állás. Ezért kellett az egészségügyet átszervezni. A tervezetbe azért vették be,
hogy az alkalmazandó ápoló személyeknek jártasságuk legyen az els ősegélyben, mert
amint említettük, orvosi ügyelet nem volt, és orvos sem volt olyan, aki éjjel-nappal
rendelkezésére álhatott volna a kórháznak.
1888. - Már évtizedek óta sz ő nyegen van Zenta városának három problémája: a
kórház, a szegényház és az árvaház. Mindhárom intézménynek pénzalapja van a városnál, és mindhárom várja a megvalósulást. Dr. Révai f ő orvost és Szekfű főjegyző t tanulmányútra küldik Budapestre az aggok házának építése ügyében. A kiküldöttek beszámolnak tapasztalataikról, és indítványozzák, hogy a szegényházat minél el őbb kezdjék
el építeni. A közgy ű lés elvetette az indítványt mondván, hogy a kórházépítés sürg ősebb. A városi tanácsot megbízzák, hogy a kórházépítést vegye fontolóra. Amint láthatjuk, a városatyák új kórházat kívánnak - de pár hónappal kés őbb, november 10-én
átalakításokat engedélyeznek a kórházban. A bonctermet, mely a f ő épületben volt,
elhelyezik az udvari épületben, helyére m ű tőszobát építenek, illetve rendeznek be.
Ugyancsak az udvari épületben adaptálnak egy helyiséget elmebeteg-izolációra.
Ugyanebben az évben dr. Lendvai Mórt megválasztják az újonnan szervezett III.
kerületbe a már fentebb ismertetett feltételekkel.
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1890. - Dr. Méri Sándor, a budapesti Rókus Kórház alorvosa beterjeszti diplomáját kihirdetés végett. 1888. III. 17-én avatták.
1891. -Tanácsi javaslatot terjesztenek be árva- és szegényház létesítésér ől, kórházépítésrő l és a jelenlegi kórháznak iskolává való átalakításáról. Kiadják a gazdasági bizottságnak (ez az elintézés az elodázásnak egyik legbeváltabb módszere volt a múlt
században).
1892. - A városi főorvos javasolja, hogy szervezzék meg Fels őhegyen a IV. körzeti
orvosi állást. Nemcsók fels őhegyi képvisel ő felszólalása: „Nem kívánunk mi orvost, hanem csak halottkémet, mert van pap, kántor és temet ő, legyen még halottkém, hogy ne
kelljen őt Zentáról kihozni. "Amint ebb ől a mentalitásból láthatjuk, nem a beteg ember

érdeke és az élete a fontos, hanem az, hogyne kelljen a megmaradt él őknek a városba
szaladgálni halottkémért. Nem is lett az egész Révai-féle tervb ől semmi. Sajnos, ma
sincs Fels ő hegynek kintlakó, állandó orvosa.
Az 1893/94. évi gimnáziumi értesít őben Örvény Iván főgimnáaiumi tanár kisebb
tanulmányt irt „Zenta város közegészségügyi viszonyai" címmel. Ebben a tanulmányban
egypár értékes statisztikai adatot találunk. Íme az analízis:

,W

Felvett betegek
szám a

Gyógyult

Javult

Változatlan

Kezelésen maradt

Meghalt

Hány betegre esik
egy halott

Ápolási napok

Ápolási nap ok
átlaga

1. számú táblázat: a kórház 13 évi betegforgalma

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

236
317
302
260
276
247
260
303
278
305
278
284
223

187
239
197
229
194
187
168
185
190
175
152
201
143

33
30
38
13
34
18
30
51
47
76
58
45
60

0
23
37
8
16
26
39
35
30
35
49
19
15

6
15
21
13
19
16
17
25
14
9
7
7
3

20
16
19
18
16
19
22
24
22
24
21
19
12

13,3
20,2
16,7
16,0
18,0
13,8
12,6
13,0
13,8
13,3
13,3
15,3
19,1

3844
4490
2466
4819
4630
5255
5153
6611
6530
4833
3279
3892
2602

13,6
14,0
8,0
17,1
16,0
19,7
18,6
20,6
21,5
15,1
11,4
13,3
11,3

>
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Annak ellenére, hogy ez a 13 évet magába foglaló statisztika meglehet ősen részletes
adatokat tartalmaz, mégis hiányzik azaz egyetlen igen fontos adat, hogy ezt a betegforgalmat hány ágyon bonyolították le. Így csak következtetés útján állapíthatjuk meg a
kórház ágyainak számát. A következ őket tudhatjuk meg ebb ől a statisztikából:
1. Az átlagos beteglétszám 287 volt a 13 év alatt évenként. 3736 beteget kezeltek
összesen ezen id ő alatt. - 2. Az ápolási napok számának átlaga 4454 nap. - 3. Egy
betegre 15,4 ápolási nap esik. - 4. 70-80%-os á gykihasználást feltételezünk. - 4a. Valószín ű leg 25-30 ágy állott a betegek rendelkezéséré. A statisztikákazért nem tartalmazzák az ágyak számát, mert úgy látszik, azt mindig a szükséglet szerint állították be. - 5.
A halálozások száma az összes kezeltek számához viszonyítva 7%-ot tesz ki. Az 1840-es
statisztika még 20% halálozást mutat ki. Ez nemcsak azt jelenti, hogy 50 év leforgása
alatt a köregészségügy nagymértékben megjavult, hanem azt is, hogy fél évszázaddal
korábban az „ispotály" úgyszólván az aggok és a gyógyíthatatlan betegek aziluma volt.
2. számú táblázat: 13 év gyermekhalálozási mutatója
Év

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

Halottak
száma
összesen
622
814
743
813
633
854
975
737
799
923
776
913
927

Nem
orvosoltak

%

Nem
orvosoltatott

50,6
66,6
62,7
62,7
65,4
63,5
67,9
59,5
58,7
66,1
57,7
56,3
63,1

165
196
197
229
223
118
175
194
104
116
72
210
154

52,4
56,1
42,2
44,9
53,8
21,7
26,4
44,2
22,1
19,9
16,1
40,8
26,5

Gyermekhalottak
száma

Gyermekhalottak

315
543
466
510
414
542
662
439
469
610
448
514
585

%

Rendkívül értékes ez a Zentai statisztika. Nagy kár, hogy nem jelöli meg pontosan a
gyermekek korhatárát. Ha feltételezzük, hogy 14 éves korig gyermekeknek vesz mindenkit, akkor ijeszt ő képet mutat ez a statisztika. Megtudjuk ebb ől, hogy a halottak
61,6%-a gyermek volt. Megtudjuk továbbá azt is, hogy a gyermekek több mint egyharmada orvosi gyógykezelésben nem részesült. A vitálstatisztikákban a gyermekkort
mindig 0.14 év végéig értelmezik, tehát ebben a csecsem őhalálozás is benne van (0-1
évig). Ha összehasonlítjuk ezeket az adatokat a mostaniakkal, meglátjuk, hogy az azóta eltelt 75 év alatt milyen óriási fejl ő désen mentát az orvostudomány, a 61,6% ma
6% alá süllyedt.
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3. számú táblázat járványban elhaltak statisztikája

1881

10

2

1882
1883
1884

56
14
25

8
28
15

30

126
28
3

1885

-

14

5

1886
1887

2
8

20
38

-

-

49

12

1

58

1

54

50

28
11

12
26

20
74

-

22

6

8

1

1
1

20
13

1

16

18
15

41
40

58

4
3

1891

4

45

-

1

-

1892
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Igen értékes adatokat szolgáltat a 3. számú táblázatban szerepl ő statisztika is. Ebb ől láthatjuk, hogy 75 évvel ezel ő tt, tehát a diftériaszérum alkalmazása el ő tt milyen
elterjedt betegség volt a diftéria. Akkor még nem tudták, hogy az ún. roncsoló toroklob és a torokgyík egy és ugyanazon betegség. A 13 éves átlag 50 eset, de voltak évek
(1892) amikor 110 diftériaesetet jelentettek be. A be nem jelentett esetek száma természetesen ellen őrizhetetlen. Ugyancsak pontos képet nyerünk a koleráról: 1886-ban
8 haláleset, 1892-ben 22, 1893-ban 17-en haltak meg. A tbc-halálesetek száma ebben a
periódusban 14,9%. Orvény Iván az említett írásban a fiatalságnak adott útmutatást
a higiénikus életmódról. Hogy érvelését minél jobban alátámassza, azért kért és kapott valószín űleg a városi főorvostól kórházi statisztikai adatokat. A század végér ől
egészségügyi statisztikáink nincsenek Zentán. Egyedül az 1893/94. évi gimnáziumi
értesít őben megírt adatokkal rendelkezünk, melyek hitelességéhez kétség nem fér. Ez
az írás még egy-két érdekes adatot tartalmaz. 1894-ben Zentán 26 648 lélek élt. Minden 467 lakosra 1 korcsma esett, a tanyákon 16, a belterületen 41. Ezenkívül volt még
68 pálinkamérés, úgyhogy minden 213 lakosra esett 1 pálinkaelosztó hely. Dicséretére váljék Zentának, hogy ekkor már 15 fúrott artézi kútja volt. Zenta egészségügyének
történetében Orvény Iván tanár neve fennmaradt.
Az 1895-ös évben a vármegye is beleszól a kórházproblémába. A májusi közgy ű lé
sen felolvassák az alispán február 9 - én kelt átiratát, mely a kórházvizsgálat eredményét
közli, és elrendeli, hogy a talált kedvez őtlen viszonyokat minél el őbb szüntessék meg.
„Maga az épület sem felel meg hivatásának. Az abban lev ő 1'4 kisebb-nagyobb helyiség
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célszerű tlenül van beosztva, csak két kórterem van, melyekben a betegek minden tekintet
nélkül a kór minő ségére, vannak elhelyezve. A szobák és bútorok piszkosak, a folyosó járdája
nyaktörő, fürdő szoba nincsen, és végül az ápolás hiányos, az ápoló a betegekkel durván
bánik. Miért is elrendeltetik, hogy a férfi és nőbetegek részére külön két-két kórterem álljon
rendelkezésre, az elmebetegek számára pedig szintén egy külön e célra alkalmas kórszoba,
továbbá egy fürd őszoba is rendeztessék be". -Ezután dr. Révai el ő terjeszti a kórházi mizériák orvoslására vonatkozó javaslatait: egy 8 ágyas n ő i bujakóros szobát létesíteni,
fürd ő szobát berendezni, folyosót kikövezni. Azonnal felvenni egy férfi és egy n ő i ápolót. Ugyanekkor a közegészségügyi bizottság javaslatát is felolvassák: „Nem oldható meg
a kórház higiéniai problémája új kórház építése nélkül. Ezért megbízatik a gazdászati bizottság, hogy ezt a kérdést tanulmányozza, és tegyen el ő terjesztést."

Ez az év még arról nevezetes, hogy ekkor vezették be Zentán a diftériaszérum használatát. Behring és Rouz egy évvel el őbb, 1894-ben kezdte meg a gyógyítást ezzel az új
gyógyszerrel. Valószín ű leg igen drága lehetett, mert a városi közgy ű lés jóváhagyását

kellett kikérni öt adag beszerzéséhez.
A belügyminisztérium felajánlotta a városnak, hogy létesítene egy 20 ágyas trachomakórházat. Berendezi és fenntartja, csak épületr ől kellene a városnak gondoskodnia. A közgyű lés az ajánlatot nem fogadja el. Az 1896-os évnek egyetlen eseménye volt
egy lóvontatású mobil g őzfertő tlenítő gép beszerzése. Harminc évig használták, és
azután került sor a kiselejtezésre.. A városban a fert őz ő betegek holmiját fert őtlenítették, míg Tornyoson a cigányokat tet ő tlenítették.
1897-ben az egészségügyi tanács el őterjeszti a régi kórház kib ővítésének tervét. A
képvisel ő-testület a javaslatot elveti. 1898-ban ez a kérdés újra sz őnyegre kerül mint a
városi tanács javaslata. A pénzügyi helyzet az volt, hogy a kórházalap már 40 000 forintra felszaporodott, és ebb ő l már fel is lehetett volna építeni a kórházat. Felteszik a
kérdést a képvisel ő -testületnek, hogy vajon építsenek-e új kórházat, vagy csak b ővítsék
a régit. A szavazás eredménye lesújtó volt, mert mindössze két képvisel ő szavazott az
új kórház mellett, míg a többiek a régi kórház kib ővítését szavazták meg , amely mind
össze 5000 forintot tesz ki.
Az alispáni vizsgálat után, amelyre 1895-ben került sor, feltétlenül kellett valamit
csinálni a kórházzal, mert ez már fels ő parancs volt, de még így is igen vontatottan és
örökös huzavonával haladtak az események. Amíg a helyi hatóságok és a városi képviselő-testület sz ű kkebl ű sége nem hogy el ősegítette volna a kórházügy fejl ődését és a
közegészségügy felemelkedését, és annak ellenére, hogy kb. 30 éve a kórház fejl ődése
nem tartott lépést az egészségügy el ő rehaladásával, sorsdönt ő fordulat állt be a zentai
kórház életében. 1899. március 16 -án a polgármester ismerteti a belügyminiszter rendeletét (1899. február 18. 5781. VI. b.), amellyel Zenta az eddigi magánkórházat nyilvánossági jelleggel ruházza fel. A nyilvánossági jelleg abban az id őben azt jelentette,
hogy a szegény sorsú betegek ápolási díját nem a város fizette, hanem az ún. Országos
Betegápolási Alap. Jogában volt a kórháznak az ország bármelyik részéb ől betegeket
felvenni és gyógykezelni. Az ápolási díjak kifizetését maga az állam garantálta. Ezzel
szemben a minisztériumnak joga volt a szegény sorsú betegek gyógykezelési díját egyöntetűen az egész ország területére megállapítani. A nyilvánossági jog 1899. január hó
1-től lépett hatályba. (Az elmúlt két évtizedben sokszor feltették a kérdést hivatalos
helyeken, hogy pontosan mióta van nyilvánossági joga a zentai kórháznak, és milyen
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szám alatt kapta meg ezt a jogot. Mindezideig csak hozzávet őleges választ lehetett adni,

a mostani kutatások alapján azonban már ez a kérdés is tisztázódott.)
1900-ban a városi főmérnök bemutatja a régi kórház b ővítési terveit, a közgy űlés
elfogadja, a vármegye jóváhagyja, és még ebben az évben elkészülnek a munkálatok.
Hogy ebben az évben a javítási és b ővítési munkálatok csakugyan befejez ődtek,
bizonyítja az a közgyűlés elé terjesztett jelentés, miszerint „a Szent László városi közkórház tetejének javítása alkalmával összegy ű lt fazsindelyhulladékot elárverezték". Amióta a
kórház ebben az Óvoda utcai épületben van, immár 30 éve, ez volt a második alkalom, hogy az épületet b ővítették és javították. Ennek ellenére állandóan felszínen van
az új kórház építésének gondolata. Mindez azt bizonyítja, hogy az 1900-ban végzett
bővítési munkálatok sem hozták meg a megoldást.
Az 1900-as évben szerepel utoljára a közgy ű lésen dr. Révai János. Január 12- én a
közgyű lésen egy terjedelmes trachoma-jelentést terjesztett be, melyb ő l kitű nik, hogy
551 trachomás beteget fedeztek fel a sz űrővizsgálat alkalmával. 1900. május 18 -án hathetes betegszabadságot kér. Augusztus 17 -én egy küldöttségbe választják, mely a város
üdvözletét volt hivatva tolmácsolni Császka György kalocsai érseknek 50 éves papi
jubileuma alkalmából. Ezután nincs róla több hír. 1901-ben a Zentai Közlöny egyik
szeptemberi számában említi nevét mint néhai tiszti f ő orvost, akinek munkakörét dr.
Glücksthal Adolf vette át. Az 1901-1902-es évi városi jegyz őkönyvek hiányzanak. Az
1901-1902-es gimnáziumi értesít őből sikerült mégis hosszas keresés után részletes adatokat kapni haláláról. Idézem az értesít ő nekrológját: „Dr. Révai János városi főorvos,
ki a gymnáziumi bizottságnak els ő megalakulása óta buzgó tagja, közben alelnöke is volt,
1901. évi július 11-ikén hosszas betegség után Budapesten elhunyt. A boldogult nagy tudású
ember volt. A tudomány és m űveltség szeretete hozza ő t az intézethez közel s annak úgyis,
mint gymn. bizottsági tag, úgyis mint v. tiszti főorvos, melegen érz ő s kötelességtudó híve
vala: Az intézet könyv- és szertárát évek során át értékes taneszközökkel gazdagító: mint

városi tiszti főorvos pedig ritka kötelességtudással gondozta a tanulóifjúság egészségügyét az
intézet megalapítása óta. Elvesztése felett érzett igazi fájdalmunk, derék gyermekei gyászában való őszinte részvétünk s ez a szerény megemlékezés legyen némi emlékjele annak a vi-

szonynak, mely bennünket a boldogulthoz f űzött. Emléke legyen áldott, nyugodjék békében."
Dr. Révai kereken 40 évig állott városunk közegészségügyének élén. El ődje, dr.
Csendits 30 évig m űködött. Tudjuk, hogy az ügyvezet ő városi tiszti fő orvos egyúttal
kórházigazgató is volt. Ő még a Pivar-telki legrégibb kórházban töltött 10 évet, és 30
évet az Óvoda utcai épületben. A múlt század utolsó évtizedeire esnek a nagy orvosi
felfedezések, és ebb ő l dr. Révai igyekezett kivenni részét a sz űkre szabott provinciális
lehetőségek arányában. Orvosi m űködésének legkiemelked őbb ténykedése: a variolatio
bevezetése, a diftéria elleni véd őoltások bekapcsolása a terápiába, a nagy mértékben
elterjedt trachoma megfékezése. Ő volt az els ő orvos, aki síkra szállt Zentán a kö тΡegészségügyé гt, számtalan tervet készített és terjesztett a városi közgy űlés elé, s nem
rajta múlott, hogy még az ő életében nem épült fel az új kórház. Az ő szolgálati idejére
esik az 1892/1893-as nagy kolerajárvány és az 1886-os kisebb epidémia. Dr. Révainak
munkatársaival együtt sikerült mindkét járványt megfékezni. A halotti anyakönyvek
átnézése alkalmával meglep ődve állapítottuk meg, hogy felesége, Gózony Piroska 1901.
június 17-én halt meg Zentán, míg ő három héttel kés őbb Budapesten. Életkorára
vonatkozó adatokat nem találtunk. A számítások szerint 68-70 éves lehetett.
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Kuthy Lajos seborvos özvegye, aki urának 1887. október 8 4 n bekövetkezett halála
után is megtartotta az állását mint élelmezési vállalkozó, err ől most lemond, és elhalálozott férje után nyugdíjat kér. Kérését teljesítik, és kiírják a pályázatot a kórházi
élelmezésre.
A századfordulóhoz érve meg kell vizsgálnunk, hogy milyen történések, elgondolások és megvalósított vagy csak születend ő tervek szabtak további irányt az egészségügy,
els ősorban pedig a kórház fejl ődésének. A közegészségüggyel kapcsolatban a kórház
mellett els ő helyen áll a járványügy a járványkórházzal, a szociális problémák a szegényházzal és a gyermekmenhellyel. Minthogy ezek a rokonproblémák a városnak az
„Epreskert" néven ismert fundusán kerültek a realizáció stádiumába: részletesen kell
ezzel a kérdéssel foglalkoznunk.

Az Epreskert jelent ősége aszociális és egészségügyi problémák
megoidásában
Az Epreskert a Zentai kórhái történetében igen fontos szerepet játszott és játszik
ma is, hiszen a kórház végleges elhelyezésének majd egy évszázados vitája zárult le,
amikor 1942. január 1-jén a kórház végleg az Epreskertbe költözött. Ez az elnevezés
onnan származik, hogy az 1800-as években telepítették kertészeti célokra. Abban az
időben igen nagy súlyt helyeztek az eperfakultúrákra és a selyemhernyó-tenyésztésre.
Eperfaiskolában csemetéket neveltek, kés őbb kb. 2 és fél holdnyi területen vadsz őlő
alanyokat is neveltek, és sz őlőoltványokat termeltek. Ezenkívül egyéb kertészeti célokra is felhasználták ezt a területet, melynek kiterjedése 12 katasztrális hold lehetett. A
régi adai országút mellett terül el, a hídtól és a várostól délre, Ada irányában. Ennek
a hozzávet őlegesen négyzet alakú területnek a nyugati oldalán volt a bikaistálló. A
terület keleti odalát a régi adai országút határolja. Az Epreskert a városi kertész felügyelete alatt állott. A múlt század vége felé a kertészet fokozatosan megsz ű nt, a vadszőlő alanyokat és egyéb kertészeti kultúrákat áttelepítették a Keresztesbe. Amikor
1901.1902-ben felépült az új szegényház akkor igen modern épülete, a város a volt
kertészet földjét felszántatta, és az aggok háza rendelkezésére bocsátotta; az ápoló apácarend saját kezelésbe vette, és a terményeket a szegényházi gondozottak élelmezésére
használta fel. Az új szegényház felépítésével egyid őben masszív téglakerítéssel vették
körül a terület keleti és déli oldalát. A nyugati és északi oldalt nem építették ki azért,
mert el őbb a bikaistállót és az azzal kapcsolatos épületeket kellett eltávolítani. Ezekre
a helyekre közönséges léc- és deszkakerítést rendelt el a városi közgy ű lés. 1965-ben a
helyzet ugyanaz, a k őkerítés kiépítése, úgy látszik, végleg abbamaradt.
A szárágyas szegényház építését 1900-ban határozták el; err ől szól a 185. és a 343.
számú közgyülési határozat. A terveket elfogadták, és az építést elrendelték. 1902.
november 1-jén kezdte el m űködését az intézmény. Az ápoltak gondozására szatmári
apácákat szerz ődtettek. Aranybet űs, fekete cégtábla hirdette ország-világnak, hogy Zenta
városa milyen önfeláldozással és b őkezűen oldotta meg a szegénykérdést. Volt a városnak a szegényházalapon kívül még egy árvaházi alapja is. Az akkori elgondolások szerint ugyancsak az Epreskertben tervezték a felépítését. Ez az elgondolás azonban sohasem valósult meg.
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Érdemes megemlíteni, hogy nyolc évvel az építés után a szegényházi termek és szobák padlója teljesen tönkrement, elkorhadt, és 1910-ben az összes padlókat cementalapzattal cserélték fel. Szakemberek véleménye szerint a fapadlókat az ún. fagomba
tette tönkre.

Az epreskerti épület
Az epreskerti szegényháznak azért szenteltünk nagyobb figyeltet, mert már 1907ben felmerült az a gondolat, hogy ezt az épületet kórházzá kellene átalakítani. Ez a
gondolat már kb. akkor megszületett, amikor az épület elkészült. A legtöbb embernek
azért jutott ez az eszébe, mert önkéntelenül is összehasonlítást tett az elavult kórház
és az akkor modern szegényház között.
A szegényház m űködése 1902. november 1-t ől 1920. december 9-ig tartott, tehát
kereken 18 évig. Az adminisztrációja igen egyszer ű és célszer ű volt. Az egész ügykezelés az apácafő nökn ő re volt bízva. Negyedévenként a város pénztárából el ő leget vett
fel, és három hónap elteltével egyenesen a közgy ű lésnek számolt be a kiadásokról. A
szegényház bizonyos mértékig önellátó is volt. Teheneket tartottak. Valószín ű leg annyit,
amennyi elégséges volt ahhoz, hogy a szegényház szükségletét fedezze. A takarmányról
a város gondoskodott: 10 hold réti fű termését biztosította a szegényháznak, és még
külön 3 hold szántóföldet juttatott a szegényeknek megszántott állapotban. A munkaképes ápoltak dolgozgattak a vitaminkertben. Így betermett a legszükségesebb zöldségféle, hagyma, burgonya stb. Külön munkaer ődíjazás az elszámolásokban nem szerepel, tehát mindezeket a munkálatokat házilag látták el. Az ellátás és a szegények
gondozása kifogástalan kellett, hogy legyen, mert a közgy űlési jegyzőkönyvekben soha
semmilyen panasz a szegényházra nem volt fellelhet ő .
Az els ő világháború befejeztével Zenta Jugoszláviához került a trianoni békeszerz ődés értelmében. A szerb hadsereg 1918. november 16-án vette birtokába a várost, a
békeszerz ő dést pedig 1920. június 20-án írta alá a két szomszédos állam. Az els ő világháború igen sok gyermeket árvaságra juttatott, és ezért szerte az országban árvaháza-
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kat rendeztek be. Ez alkalommal határozták el, hogy a zentai szegényházat is erre a
célra veszik igénybe. Ezt a problémát a városi közgyülés 1920. június 26-i ülésén tárgyalta. Az akkor hozott véghatározat szövege:
„Kimondatik, hogy a város tulajdonát képez ő, jelenleg szegényház céljaira használt
épület mintegy három holdnyi kerttel együtt kizárólag állami gyermekmenhely céljaira
való felhasználás végett a kincstár részére átengedtetik azzal, hogy ezen épület és fóld
tulajdonjogát a város magának fenntartja. Amennyiben a kincstár ezen használatra átengedett épületet bármikor más célra akarná felhasználni, illetve a gyermekmenhely feloszlana, az épület és föld díjtalanul engedtetik át használatra a kincstárnak, de amíg az
a kincstár használatában áll, ő köteles minden néven nevezend ő javítási és tatarozási
munkákat saját költségén végeztetni, úgyszintén az átengedett három holdnyi kert megmunkálásáról is az állami gyermekmenhely tartozik gondoskodni. A szegényház leltárát
képez ő ingóságok, felszerelési tárgyak onnan elhozandók ; és a városi kórfiúz és a járványkórház céljaira használandók fel. A szegényház tulajdonában lév ő állatok pedig értékesítend ő k, és a befolyandó összeg a városi szegényalappénztár javára kezelend ő a házipénztárban. "

Az 1920. évi 308-as számú jegyz őkönyv a szegényház átadásáról intézkedik. A volt
szegényházi gondozottak részére elrendelik az orvosi vizsgálatot olyan szempontból,
hogy megállapítsák, ki szorul az eltartáson kívül ápolásra. Ez utóbbiak részére a tanács
elrendelte, hogy egy kétszoba-konyhából álló lakást béreljenek, szakácsn őt adjanak
melléjük, míg a többiek pénzbeli segélyt kapjanak. Ugyanezen jegyz őkönyv harmadik
bekezdése így szól:
„Zenta város kibővített tanácsa a város közönsége nevében a szegényházi f őnökn őnek
és a 4 nő vérnek a szegényházban kifejtett irgalmas és emberszeret ő m ű ködéséért a búcsúzás pillanatában a leghálásabb köszönetét nyilvánítja. Részükre útiköltség címén a központi pénztár terhére 10 000 koronát utalványoz. Felhívatik a városi tanács, hogy kiutasítási rendelkezés nélkül járja ki a nővérek távozási engedélyét; a n ővérek pedig saját
beszerzés ű tárgyaikat magukkal vihetik."

Az épületet 1920. december 9-én üríti ki a város, és adja át az állami gyermekmenhelynek. A szegényházi főnöknő december 11-én beterjeszti az utolsó elszámolását, s
ezzel megsz ű nt a zentai szegényház. A szerzetes n ővérek elhagyják Zentát, és Magyarországra távoznak.
Két évtizedes koncepció volt, hogy a szegényházat, a gyermekmenhelyet, a nyilvános kórházat, a járványkórházat az Epreskertbe helyezzék. Így a négy szociális intézmény ellátása és igazgatása lényegesen megkönnyebbült volna. 1920. december 9-én
kezd ődött el a gyermekmenhely korszaka, elfoglalván helyét a szegényháznak. Kétségtelen, hogy akkor a világháború után az árva gyermekek elhelyezése fontosabb volt,
mint a szegények és aggok ellátása. Tizennégy évig szolgálta ezt acélt az 1902-ben
emelt épület.
Az 1928. október 31-i közgy űlésen értesítést kap a város fels őbb hatóságától, hogy
az állami igazgatás alól kivonják a zentai gyermekmenhelyet, és a belgrádi közigazgatási kerület (obiast) hatáskörébe utalják. Az irányítás és igazgatás ezentúl ennek a hatóságnak a feladata. Zenta város közgyülése ezt tudomásul veszi, de egyúttal fenntartja
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magának azt a jogot, hogy abban az esetben, ha a jöv őben kórház céljára akarnák felhasználni ezt az épületet, azt visszakövetelhesse.
1934-ben a gyermekmenhelyet elhelyezik Zentáról, és ezáltal itt meg is sz űnik létezni. A városi közgyűlés úgy dönt, hogy megfelel ő adaptálás után ide fogják helyezni a
kórhá тΡat. Az épület így felszabadult, de minthogy a városnak még nem voltak konkrétan kialakult tervei, egyel őre üresen állott. Egy építésztechnikusnak lakást biztosítottak az épületben, és egyúttal a felügyelettel is megbízták. Kés őbb az épületet ideiglenesen a katonaságnak engedték át, amely raktárt létesített benne.

Ajárványkórház
A múlt században az egészségügyi hatóságok erélyesen követelték az ún. járványkórházak felépítését városokban és falvakban egyaránt. Ezek a létesítmények tulajdonképpen és els ősorban az izoláció célját szolgáló kisebb épületek voltak 1.2 betegszobával!
Az ilyen járványkórházak csak járványok esetén m űködtek, és a hatósági orvosok vize
tése alatt állottak. Ilyen járványkórház létesült Zentán is, de hogy mikor, arról feljegyzéseink nincsenek.
Az 1892-i közgy űlésen a városi tanács javaslatot terjesztett be, valószín űleg az akkori kolerajárványra való tekintettel egy „II-ik Baraque"-kórház, felügyel őlak és hullakamra építésére. A javaslatot a közgy űlés elveti. Tehát ebb ől megtudjuk, hogy már
1892-ben létezett az Epreskertben egy egyetlen épületb ől álló fertőzőkórház. Tulajdonképpen üres épület volt ez, amelyben járványok esetén helyezték el a fert őző betegeket. Tizenhárom év múlva, 1905-ben foglalkozik újra eszel a kérdéssel a közgy űlés.
Takarékossági okokból úgy döntenek, hogy amíg a végleges járványkórház fel nem épülhet, erre acélra fabarakkot építsenek éspedig házi kezelésben az Epreskertben. (Ebb ől
az egy mondatból megtudjuk, hogy a végleges „fert őzőkórház" helyén egy modern, jól
felszerelt fert őzőosztályt terveztek eredetileg, de anyagiak hiányában kénytelenek voltak belenyugodni a fabarakk építésébe.) Ismét elmúlt két év. 1907-ben a vármegye
engedélyezi a barakk építését, de a város most már nem akarja felépíteni. Végül is a
vármegye közegészségügyi érdekb ől imperatíven elrendeli a barakk felépítését, és a
városi közgy ű lés elutasító határozatát megsemmisíti. Végül 1912-ben, immár húsz év
után elkészül az új barakképület, a „járványkórház".Egy másik bírósági aktából megtudjuk, hogy a Renkó testvérek 1913-ban perlik a várost, mert az általuk 1912-ben felépítettbarakkért a város tartozásban maradt. Tehát a barakk 1912-ben tényleg felépült.
Még 1911-ben a városi főorvos javaslatára elrendeli a közgy űlés, hogy a régebbi épü
let mellé építsenek egy megfigyel ő-szobát, konyhát, szerkamrát, boncolószobát, kutat
és befedett pöcegödröt.
Az így elkészült járványkórházról igen kevés feljegyzés áll rendelkezésünkre. Tudjuk
azt, hogy a fabarakk befejezése után ágyakkal és ágynem űvel látták el az épületeket.
Hogy azután miként m ű ködött, vagy egyáltalán m ű ködött-e, nem tudjuk. Az Óvoda
utcai körkórháznak voltak fert őzőszobái. Err ő l több ízben esik említés a városi közgyű lési jegyzőkönyvekben. Minden valószín ű ség szerint a fert őzőkórház, mely a várostól meglehetősen távol volt, nem m űködött, hanem csak felszerelve várta az esetleges
nagyobb epidémiákat. Az 1937. évi közgy űlési jegyz őkönyvb ől értesülünk valamelyest
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a fertőző kórház m űködésér ől és szerepér ől. A november 3-án tartott közgy ű lésen az
egészségügyi referens kéri, hogy a közgy űlés engedélyezze a járványkórház megnyitó
sát, mert a városi kórházban nincs elég hely a fert őző betegek részére. A közgy űlés
engedélyezte a kórház megnyitását a következ ő feltételek mellett: az ápoló ingyen lakást kap és kb. fél hold kerti föld használatát. Ha nincs beteg, fizetés sincs. Ha van
beteg, úgy kap élelmezést és napi 20 dinárt.
Ezen közgy űlési határozat után egy id ős házaspárt alkalmaztak, majd 1938-ban
Surányi István és felesége vállalta el ezt a munkát. Csak a kisebbik épület volt üzemben. Két betegszoba volt, az egyikben 3 ágy, a másikban 2 ágy. Egy kis szobában pedig
az ápoló lakott a feleségével. A nagyobbik épület, a fabarakk használaton kívül volt.
Az ápoló, ki e sorok megírása alkalmával még életben van, art állítja, hogy igencsak
volt naponta 1.2 betegük. A gyógykezelést a városi ügyvezet ő tiszti főorvos látta el
(tehát nem kórházi orvos). 1942. január 1-jén az új városi kórházba olvadt a fert őzőkórház mint a közkórház járványosztálya.

A kórház története a századforduló után
A századforduló nem jelentett fordulatot a kórhá г életében. Igaz, megkapta a nyilvánossági jogot, befejezték a b ővítést, de meghalt a kórházépítés élharcosa, dr. Révai
János. Az új évszázadban dr. Glücksthal Adolf az ügyvezet ő városi főorvos és kórházigazgató. Ő és az egészségügyi bizottság folytatják az er őfeszítéseket a kórház ügyében.
A II. kerület orvosa Jr. Lendvai Mór, míg a III. kertületé dr. Kallivoda Kálmán, akit
1901 szeptemberében választottak meg erre az állásra.
Az 1902. január 25-i közgy ű lésen élénk vita után úgy határoznak, hogy az új szegényház mellé az Epreskertben felépítik az új kórházat és a gyermekmenhelyet is. A
javaslatot a közgy űlés 51:31 szavazat ellenében elfogadta, és a városi tanácsot megbízzák, hogy tegye meg a szükséges kezdeményez ő lépéseket.
1903. - Erdújhelyi Menyhért képvisel ő sürgetésére az egészségügyi bizottságot megbízzák, hogy dolgozzon ki egy kórháztervet 70 000 korona költségvetési összeg erejéig.
Ebben az évben alkalmazzák Jr. Vajda Lajost mint a IV. kerület orvosát, aki kés őbb
évtizedeken át dolgozott a kórházban is.
1904. - A közegészségügyi bizottság, a városi f őorvos és a városi tanács azt javasolja, hogy a most felépített modern szegényházba helyezzék át a kórházat. A kö гgyű lés a
javaslatot elveti, de egyúttal kimondja ismételten, bogy teljesen új kórházatkellépíteni.
1905. - Az új kórhá г építését kimondó közgy űlési határozatot az alispán jóváhagyja.
1907. - Utasítják a városi f ő mérnököt komplett új kórházi terv elkészítésére. Felkérik a n ő egyletet, hogy az árvaház építésére szánt összeget adja át a kórháznak. A belügyminisztertő l szakember kiküldését kérik a kórházépítés ügyében.
1908. - A közgy űlésen ismertetik a belügyminiszter leiratát a kórházügyben: 1. a
közegészségügyi bizottság állapítsa meg, hogy mibe kerülne a kórhá г , 2. mennyibe
kerülne a kórház egy évi fenntartása, 3. döntsön a város a lokáció kérdésében. A közgyűlés magáévá teszi a miniszteri leiratban foglalt feltételeket. „Elhatároztatik egy 100
ágyas kórház építése 200 000 korona költséggel. Az épület fi pavilon, hanem tömbrendszerben épittesšék." A tervpályázat kiírását elrendelik.
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Ebben az évben újjászervezik az egészségügyi bizottságot. Elnöke dr. Glücksthal
Adolf, orvos tagjai: dr. Lendvai Mór II. orvos, dr. Kallivoda Kálmán III. orvos, dr.
Vajda Lajos IV. orvos.
1910. - Kiírják az új kórház tervpályázatát. A beérkezett építészeti terveket elbírálják; Vida Artúr tervét 1000 koronával jutalmazzák, ezenkívül megvásárolnak még két
tervet egyenként 300 koronáért.
1911. -Húsvét napján leégett a városháza. Ez a szerencsétlen esemény hátráltatta a
kórházügyet. A kórházban az élelmezési vállalkozó részére a leégett városháza megmentett épületanyagából egy egyszoba-konyhás lakás építését rendeli el a közgy ű lés
1912. - A március 14 -én tartott közgy űlésen úgy döntenek, hogy nem bízzák meg a
pályázaton jutalmat nyert és díjazott pályam űvek tervez őit az építéssel, mert a közgyűlés drágának tartja. Ellenben megbízza a városi f őmérnököt egy olcsóbb terv elkészítésével. A végösszeg nem haladhatja meg a 200 000 koronát. Ezúttal döntöttek a lokáció kérdésében is. A Jedlicska-telep környékén, a város nyugati oldalán kell a kórházat
elhelyezni. Ezen a közgy ű lésen élénk vita indult meg arról, hogy az új kórhá т közkórház legyen-e vagy nyilvános. Mester Andor képvisel ő a létesítend ő kórházat nem közkórházi, hanem nyilvánossági jelleggel kívánja felruházni. Hivatkozik arra, hogy közkórháznál a város befolyása sokkal csekélyebb lenne, és a költségek a város terhére
nagyobbak lennének. A másik érve az, hogy a kórházi alapítvány letev ője a Szent László kórházra tette az alapítványt, tehát az a jelenlegi módon tartandó fenn. A közgy űlés
ezt az indítványt fogadja el.
A kórháznak három ápolója van. Minthogy nagyobb forgalom esetén ezek nem
képesek ellátni a munkát, a kórházigazgatót felhatalmazzák, hogy szükség esetén ideiglenesen egy negyedik kisegít ő ápolót is alkalmazhasson.
4. számú táblázat: A kezelt betegek és a betegápolási napok száma
1911. és 1916. között

Év

Betegápolási napok száma

A kezelt betegek száma

1911
1912
1913
1914

11
12
13
13

800
864
205
457

739
804
825
841

1915
1916

16 211

1013
1015

16250

1913. - A kórházi adminisztráció ellátására egy tisztvisel ő t kér a „kó гházgondnokorvos". A közgy ű lés úgy rendelkezik, hogy egy városi tisztviselö mint honorárius dolgozzék a kórházban pár órát a délutáni órákban.
1914. - Az év legnagyobb eseménye, hogy röntgenkészüléket vásároltak a kórháznak, és szabályrendeletet dolgoztak ki a készülék használatát illetöen.
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Az 1915. és 1916. évi költségvetés indoklásában megtaláljuk az utóbbi évek betegforgalmi statisztikáját.
Az 1911. és 1916. évek között rohamosan n ő a kórház forgalma. A statisztika nem
adja meg az ágyszámot. Ha az 1916-os évet analizáljuk, arra a megállapításra jutunk,
hogy a 16 250 ápolási napnak 45 olyan ágy felel meg, melyen az év els ő napjától az
utolsóig beteg feküdt, azaz 100%-os volt az ágykihasználás. Minthogy ilyen eset képtelenség, fel kell tételeznünk, hogy mintegy 50 ágy volt állandóan üzemben. Ha mármost az egy betegre es ő ápolási napok számát tizenhatnak vesszük, úgy a betegek szá
mát is megkapjuk kalkuláció útján.
A költségvetési adatokból tájékozódást nyerhetünk a kórházban szisztematizált munkahelyekr ől is. Az orvosok közül a f ő orvos és a segédorvos a kórháztól kapta a fizetését, következésképpen ez a két orvos dolgozott f őleg a kórházban. Minthogy azonban
a munkakör elválasztva nem volt, valószín ű , hogy ez a két orvos a városban is dolgozott. A kórhámi személyzet szisztematizációja:
igazgató főorvos
segédorvos "kórházgondnok"
ápoló
kisegítő ápoló
udvaros

1
1
3
1
1

Osszesen 7 fő nyi személyzet. Minthogy vállalati élelmezés állott fenn, a konyhaszemélyzet létszáma nincs számításba véve.
1916. - A belügyminisztériumból rendelet érkezett a Szent László Kórház vázlattervei ügyében. A közgy űlés a miniszteri rendeletet tudomásul veszi, és utasítja a f őmérnököt, hogy a részletes terveket dolgozza ki, készítse el a velejáró költségvetést, és
azután terjessze be a közgy ű lésnek.
1917. - Bács B. Vm. Tbc Ellen Védekez ő Egyesületének zentai fiókja a patronázsbizottság nevében kérelemmel fordul a városhoz, hogy támogassa a tüd őgondozó intézet megalapítását. A következ ő véghatározatot hozták meg: „Ezen fiókegyesület céljaira
1917. évt ő l kezdve mindaddig, míg a fiókegyesület Zentán hivatásának megfelel ően m ű ködik, és ezt évr ő l évre igazolja, de legfeljebb 10 egymás után következ ő évre Zenta város
házipénztárából évi 1000, szóval egyezer korona utalványoztatik. Egyben Zenta város közönsége ezen fiókegyesületbe alapító tagul belép, és ezen tagsági díjat 100, azaz egyszáz
koronát kiutalványozza. Habár ezen egyesület alapszabály hiányában m ű ködik is egyel őre,
úgy az évi hozzájárulás, mint az alapító tagsági díj azonnal fizetend ő tekintettel az egyesület közérdek ű és emberbaráti kötelességszerű m űködésének szükségességére."

1918. - A kórházépítéssel kapcsolatban ebben az évben az történt, hogy a részletes
terveket és a költségvetési el őirányzatot a közgy űlés elfogadja, és a belügyminiszteri
jóváhagyás kieszközlését elrendeli. Ebb ől a tervb ől teljesen kikapcsolták a tüd őpavilon építését és az arra el őirányzott költségvetést, mert a tervezett építési összeget a
külön felépítend ő tüd őgyógyintézet részére rezerválják. Ez az év egészségügyi vonalon
a tüd ővész elleni küzdelem alapos el őkészületeivel telt el. A város vezet ősége meg a
városi közgyűlés a vármegye kezdeményezésére elhatározza, hogy Zentán a várostól
északra, a Tisza mellett, az ún. Keresztesben tüd őgyógyintézetet létesít a Vármegyei
Tüdővész Ellen Védekez ő Egyesület égisze alatt. A város erre acélra 25 hold területet
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bocsát az egyesület rendelkezésére, továbbá felajánlott még erre acélra 80 000 koronát. Az anyaegyesület a berendezésre 3000 koronát ad, és az intézet fenntartásához
3000-5000 koronával járul évente.
A városnak másik tüd ővészellenes aktusa volt az, hogy a moholi szegényházat mint
fiókintézményt tüd őbetegek részére berendeznék, és a zentai kórházhoz csatolnák, s
teljesen úgy tekintenék, mint a Zentai kórház kihelyezett osztályát. Ez a terv az alispán elgondolása volt. A város közgy űlése elfogadta, és a Mohollal kötend ő szerz ődés
előkészítését elrendelik. Sem a keresztesi tüd őszanatóriumból, sem a moholi szerz ődésből nem lett semmi. Világtörténeti események tettek pontot az alig kialakult tervek végére.
Az els ő világháborúra vonatkozó és a kórházat érint ő dokumentációt nem találtunk. Kétségtelen, hogy a kórház betegforgalma 30%-kal megszaporodott a háború
alatt. A sebesült katonákat valószín űleg nem a városi kórházban, hanem az ún. kisegítő Vöröskereszt-kórházban kezelték. Ezt onnan tudjuk, hogy 1917. december 31-én a
közgyűlésen szerepelt egy tárgysorozati pont, amely a következ őket tartalmazza: A szegényház a Vöröskereszt-kórháznak 20 darab teljesen felszerelt kórházi ágyat adott kölcsön, most visszaköveteli, mert szüksége van rá. A közgy ű lés a vitában a szegényháznak adott igazat, és a Vöröskereszt-kórháznak az ágyak visszaadását rendelte el. Az
1915. évi egyik közgyűlési jegyz őkönyv említi a Vöröskereszt-kórházat, mely a világháború alatt már 1914 óta müködött Zentán mint az Országos Vöröskereszt Egyesület
fiókja. A feljegyzések szerint ez a kórház többször anyagi nehézségekkel küzdött, és a
város mindannyiszor folyósított részére rövid lejáratú hiteleket. Hogy orvosi vonalon
volt-e együttm űködés a két kórház között, nem tudjuk.
A Vöröskereszt-kórházról megbízható, de mégsem teljes adatokat szolgáltatott
Madari Anna, aki mint önkéntes vöröskeresztes ápolón ő müködött ebben a kórházban annak megindulásától a háború végéig. 1889-ben született, tehát 25 éves volt,
amikor a háború kitört. Most kereken 50 év távlatából a következ őket mondotta el, „a
Vöröskeresztes Kórház vezetésével a városi kórház igazgatója, dr. Glücksthal Adolf volt meg
bízva. A kórház adminisztratív vezet ője özv. Lovászy Andorné volt. A gimnázium épületé
ben helyezték el, és annak minden helyiségét erre a célra használták. A tornaterem volt a
m ű tő és kötöz ő. A kórház a felszerelését a központtól kapta. A sebesült és a beteg katonákat
és tiszteket a katonai kórházak küldték. Ebben a kórházban hónapokig állott gyógykezelés
alatt dr. Deutsch Mihály zentai orvos is, aki a háborúban haslövést kapott. Az ápolást
önkéntes, fizetés nélküli Zentai ri ők látták el, akik részére 1915 tavaszán egy hathetes kurtust tartottak a Zentai orvosok. A kórház 1915 őszén nyílt meg (Madari Anna szerint), és
pontosan 3 évig m űködött. Ebben a kórházban a következ ő orvosok dolgoztak: dr. Glücksthal
Adolf, dr. Glücksthal Andor, dr. Havel József, dr. Vajda Lajos, dr. Méri Sándor. Az
ágyak száma 100.150 között lehetett. A háború befejezésekor a betegek szétszéledtek, és a
kórház automatikusan megsz ű nt."
1918. október 31-én dr. Kallivoda Kálmán a városi közgy ű lésen bejelenti, hogy

lemond tisztiorvosi állásáról és az egészségügyi bizottságban viselt tagságáról, elköltözik Zentáról, és mint m.kir, fürd őorvos állami szolgálatba lép.
A bekövetkezett történelmi események: a világháború befejezése és az országhatárok eltolódása egyel őre elterelték a figyelmet a kórház fejlesztésér ől és építésér ől. A
magyar államhatalom megsz ű nt, és azt 1918. november 16-a óta az SZHSZ Királyság
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gyakorolja. Ezeknek a sorsdönt ő eseményeknek az idejében a kórház m űködése nem
szünetelt, az egészségügyi dolgozók munkájukat lelkiismeretesen folytatták.
1920-ban föorvosváltozás. Dr. Glücksthal Adolf, aki ebben az évben töltötte be 72.
életévét, nyugdíjba vonul, és helyét egy igen képzett sebész szakorvos, dr. Milivoj Borđoški foglalja el. Dr. Bor đoški Budapesten diplomált, és ott szerezte meg szakképesíté
sét is. Jelentékeny pozíciót töltött be, a budapesti Margit Kórház sebészeti osztályának főorvosa volt. Mint Zenta város szülöttje készséggel cserélte fel tekintélyes állását
szül ővárosának kórházi állásával. Mindezt megmagyarázza a szül őföld szeretete és talán a lokálpatriotizmus lelkesedése. Ő volt Zentán az els ő szakorvos, és ő volt az, aki
ebben a vidéki kis kórházban bevezette a modern sebészetet.
Dr. Glücksthal nyugdíjaztatásával a múlt század igen értékes és önfeláldozó
orvostípusa t ű nik el a mindennapi életb ől. Polivalens univerzális tevékenysége az akkori id ők követelményeinek megfelelt. Az orvostudomány fejl ődése azonban a század
els ő évtizedeiben mind nagyobb jelent őséget ad a szakorvosi tevékenységnek, f őleg a
kórházakban. A zentai 50 ágyas kórház ún. vegyes kórház volt, ahol csak a fert őző
betegek és a venereások voltak elkülönítve, míg a többieket betegségek szerint nem
kategorizálták. Az a tény, hogy sürg ős és életetmentő műtéteket el lehetett végezni itt,
Zentán, már igen nagy haladást jelentett 45 évvel ezel őtt.
1921. - A városi közgyűlés határozatot hoz a kórház ügyében: felajánlják a kórházat
az államnak, mert a város nincs abban a helyzetben, hogy a kórházat fenntartsa. Hogy
ennek az indítványnak, illetve akciónak nem lett semmi eredménye, azt abból tudhatjuk, hogy minden változatlan maradt.
1922. - Az októberi közgyűlésen elhatározzák, hogy kaszárnyát, kórházat és nyolc
tisztvisel ő részére lakásokat fognak építeni. A szükséges pénzt 1000 lánc városi föld
eladásából fogják majd el őteremteni. Ez az akció is, mint a megel őz ő, medd ő maradt,
egyedüli pozitívum a határozat meghozatala volt.
1923. - A zentai kórházba felveszik az első diplomás orvost kötelez ő kórházi gyakorlatra. Ez az orvos dr. Božidaт Konjović volt, aki kés őbb mint fogorvos specialista
működött Zentán.
1925. - Bács Bodrog vármegye municipiális tanácsa Zenta városának 200 000 dinárt adott azzal a kikötéssel, hogy ezt az összeget kórházépítésre fordítsa. A város közgyűlése elrendeli, hogy az összeget bankba, gyümölcsöz őleg kell elhelyezni mindaddig, míg a kórháг építése meg nem indul.
1927. - A jegyz ő könyvekb ől feljegyeztük az év els ő két hónapjának statisztikáját. Az
év többi hónapjai nagyjában ehhez hasonlók.
1927. január
a múlt hónapról visszamaradt
e hónapban felvétetett
elbocsáttatott

meghalt
kezelésre visszamaradt
ápolási napok száma

45
53
56

1927. február
46
55
49

4

7

38
1061

45
1336
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E két hónap egyesített statisztikája így alakul:
ágykihasználási index
egy betegre es ő ápolási napok száma
mortalitás
ágyszám

84,6
20,6 nap
9,4
48 (?)

A statisztikák az ágyszámot nem tartalmazzák, a szokásos 80%-os ágykihasználást
véve alapul az ágyak száma 48-ra tehet ő . Két dolog felt ű nő ebben a kimutatásban, a
hosszadalmas kórházi tartózkodás és az elég nagy mortalitás. Talán ez a téli influenzajárvány terhére írható.
1929. - A közgy űlés elhatározza, hogy a Pivar-teleki régi kórház fundusát felparcellázzák és eladják. A közgyűlésnek ez az intézkedése nem valósult meg. Egynegyed század múlva került erre sor.
1930. - Ez ideig a város felettes hatósága a vármegyei f őispáni hivatal volt. Ebben
az évben új közigazgatási beosztás lépett életbe, )ugoszláviát kilenc bánságra osztották
fel. Zenta városa összes intézményeivel együtt a Dunai Bánság hatáskörébe esett, melynek székhelye Novi Sad (Újvidék) lett.
1932. - A kórházi élelmezést árlejtésen kiadják, igen figyelemreméltó, hogy az étlapot nagyon részletesen kidolgozták, és 42 tételben sorolták fel a szerz ődésben a különféle ételeket. Tehát a vállalati élelmezés változatlanul fennáll. A fehérnem ű mosó
sa és tisztítása ugyancsak vállalatban van kiadva az élelmezési vállalkozónak.
Ebben az évben nyugdíjazzák dr. Vajda Lajos II. tisztiorvost (gradski lekar), 1932.
október 1-jén. Dr. Vajda 1869-ben született, 25 éves korában diplomáit, majd letelepedett Torontál vármegyében, a perjámosi járásban, Bogáros községben, és ott hat
évig m űködött mint községi orvos. 1902-ben került Zentára, és itt megválasztották IV.
városi orvosnak. Életének utolsó 10 évében f őleg a kórházban dolgozott dr. Bor đoškival.
Rendkívül jómodorú és nagy gyakorlati tudású orvos volt. Betegei tisztelték és szerették. Életének két utolsó évében beteges volt, nem dolgozott, és 1935-ben, 66 éves
korában meghalt. Zentán van eltemetve. A városi közgy ű lésen érdemeit jegyz őkönyvileg megörökítették.
1933. - Ebben az évben a századik esztend ő telt el a kórház megalapítása óta. Az
alapítás évében egy diplomás orvos volt a városban, aki egy seborvossal ellátta az egész
lakosságot és magát a kórházat is. Az orvosok száma fokozatosan szaporodott ez alatt a
100 év alatt, de ugyanakkor szaporodott az orvosi munka is. A közegészségügy mindig
több és több feladatot rótt az orvosokra. Az 1930-as években a kórházi és a városi
orvosi munka nincs elkülönítve Zentán. Az ügyveret ő városi tiszti főorvos a kórházban operál, a városházán adminisztrál, vezeti az egész város közegészségügyét stb. Ez a
felszaporodott munka már a kórházi betegek gyógyításának rovására ment. Ezért dr.
Bor đoški főorvos kérésére a városi tanács elválasztotta a tiszti f őorvosi munkakört a
kórházigazgatóétól. Ezt a határozatot a bánság jóváhagyta. A közgy ű lési jegyz őkönyv
(1933.680.sz.) erre vonatkozóan a következ őket tartalmazza: Bor đoški lemond a városi ügyvezető tiszti főorvosi állásáról. A közgy ű lés úgy határoz, hogy pályázat kiírása
nélkül dr. Milivoj Bor đoškit kórházigazgatóvá nevezik ki, és minden egyéb kórházon
kívüli munkától felmentik. Ugyanakkor meghirdették a pályázatot az ügyvezet ő városi
tiszti főorvosiállásra. A nyolc pályázó köpül dr. Glücksthal Gézát ajánlották kinevezésre.
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Dr. Boško Mikovićot és dr. De Sen Loren Vera orvosokat segédorvosoknak kinevezik a kórházba.
Dr. Méri Sándort felmentik fert őzőorvosi szolgálata alól, melyet 1925 óta ellátott
mint nyugdíjas orvos.

1934. - A bánság hatáskörébe tartozó gyermekmenhelyet Zentáról elhelyezik, és
így ez az épület kiürült. A korábbi szerz ődések értelmében a használati jog automatikusan visszaszállt a városra (a tulajdonjogról a város sohasem mondott le). Ezek után a
városi tanács úgy határozott, hogy a kórházat - megfelel ő átalakítás, valamint hozzáépítés és adaptálás után - idehelyezi. Az így átalakított épület kapacitása 87 ágy lenne. Az
épület szanitáris berendezését teljesen fel kell újítani (vízvezeték, kanalizáció). Építeni
kell továbbá egy külön épületet az ambulanciák részére. Az építészeti elaborátum indokolása a következ ő : „Zenta városa, mely ma a járással együtt 140 000 lelket számlál, nem
rendelkezik olyan kóriiázzal, amely megközelít ő leg is megfelelne a törvényes előírásoknak.
Az épület, melyben a kórház van elhelyezve (1934!). nem rendelkezik az eiöírásos ambulanciákkal, a férőhely pedig olyan szükös, hogy alig lehet elhelyezni 50 ágyat. Magának az
épületnek a beosztása a legkevésbé sem megfelel ő nyilvános kórház részére, mert nincs vízvezeték, nincs kanalizáció és szennyvízelvezetés, a berendezés pedig nagyon primitív."
A városi közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és 44 899 dinár értékben
állapította meg az építési költségeket. Ezután részletes pénzügyi indokolás következik,
melynek célja az építéshez szükséges pénz el ő teremtése. Ugyanakkor megbízzák a polgármestert, hogy személyesen interveniáljon ebben az ügyben mindenütt, ahol annak
szüksége mutatkozik.
1935. - A költségvetés a következ ő szisztematizált helyeket tartalmazza: igazgatófőorvos: 1, segédorvos: 2, ápoló: 2, ideiglenes ápoló: 2, kisegít ő ápoló: 1, udvaros: 1,
napidíjas tisztvisel ő : 1.
Az 1935. december 27-én tartott közgy űlésen bemutatják a véglegesen kidolgozott
új kórház tervét. Az adaptálási és építési tervet a közgy űlés elfogadja és jóváhagyja.
Minthogy azonban a pénzügyi kérdés nincs véglegesen megoldva, az építkezést elhalasztják 1937-re.
1936. - A közgy ű lés három személyi vonatkozású orvoskérdést intézett el. Dr.
Deutsch Mihályt megválasztják városi tiszti f őorvosnak, Jr. Hakisz Jánost II. kerületi
orvosnak, Jr. Marko Borđoškit tornyosi orvosnak.
1937. - A múltév novemberében eltávozott a kórházból dr. Mikovi ć segédorvos. Ez
év nyarán alkalmazzák dr. Gálfi Otília orvosn őt. December 11-én a tisztiorvos bejelenti dr. De Sen Loren Vera kórházi segédorvos felmondását és távozását. Helyére dr.
Milorad Kragujevi ćot választották meg.
1938. - Sava Kršičot nevezték ki kórházgondnokká.
1939. - Dr. Milivoj Bor đoški kórházigazgató betegszabadságot kér. A közgy ű lés jóváhagyja. Júniusban dr. Eidenmüller Elemért, decemberben pedig Jr. Radojka Mrkšićot
alkalmazzák mint segédorvosokat. Ebben az évben rendelte meg a város a kórház
részére az új nagy g őzfertőtlenítő stabilgépet, melyet 1941-ben szereltek fel a fertöz őosztályon, de nem a régi, hanem az új kórházban.
1940. - Annak ellenére, hogy már többször elhatározták, hogy a volt szegényházát
adaptálják kórhá г céljára, a kórházigazgató beadványban kéri a várostól, hogy a jöv ő
évi költségvetésbe vegyék bele a következ ő ket: az új fert ő tlenít ő gép részére átalakítan-

40

Vígh Agoston

dó épületre 25 000 dinárt, az új udvari épület befejezésére és a vízvezetékre 50 000
dinárt. Ezek a tervbe vett munkálatok nem a volt szegényházban, hanem az Óvoda
utcai régi kórházban lettek volna elvégezend ők. Minthogy a közgy űlés ezt elfogadta,
arra lehetett következtetni, hogy a város egyel őre elállott attól a tervét ő l, hogy a kóгházat áthelyezze az Epreskertbe.
1941. - Az impériumváltozás esztendeje. A magyar megszálló csapatok április 12-én
birtokukba veszik a várost. A kórház személyzete a helyén maradt, és folytatta munkáját. A kórházigazgatón kívül ekkor két segédorvos volt a kórházban, dr. Radojka Mrkši ć
és dr. Eidenmüller Elemér. Dr. Milivoj Bor đoški igazgató-főorvos megrendült egész-

sége miatt még az impériumváltozás el őtt kérte nyugdíjaztatását. Kérését most megismételte; a felettes városi hatóság kérésének helyt adott, és felmentik igazgató-f ő orvosi
állásától. Egyidej űleg megköszönik két évtizedes önzetlen orvosi munkáját. Helyébe
dr. Vígh Agoston belgyógyász szakorvost nevezik ki ideiglenesen igazgató-f őorvossá. A
kórhá г átadása és átvétele 1941 június havában történt.
Az Óvoda utcai régi kórházban 1941 júniusától december végéig ugyanúgy folyt a
munka, mint azel őtt. Aközeljövőbeni elköltözés miatt semmilyen beruházás és átalakítás itt már nem történt. Mint kis, 48 ágyas vegyes kórhá г működött tovább az év végéig.
Megemlítend ő még, hogy az új sebész szakorvos, dr. Förgeteglános még a régi kórházban kezdte el m űködését 1941 júliusában. Más személyi változás nem volt, a vállalati élelmezés is megmaradt az év végéig. Azonban a kórházi élelmezésnek ez a módja
teljesen időszer ű tlenné vált, és a vállalkozóval történt megállapodás alapján 1941.
december 31-én megsz űnt.
Minthogy a kórháznak ekkor már két szakorvosa volt, két csoportra osztották el a
betegeket. A belgyógyász kezelte a belgyógyászati eseteket és a fert ő ző betegeket, míg a
sebész a sebészeti, szülészeti és n őgyógyászati eseteket vette gyógykezelésbe. Ezzel tulajdonképpen kezdetét vette a szakosítás és a jövend őbeli kórházi osztályok alapjainak
lefektetése.

Az aggokházának átalakítása kórház céljára
1941 június havában a város elrendeli a szegényház épületének adaptálását kórház
céljaira. Az átalakítási terveket a városi f őmérnök az új kórházigazgatóval együttesen
dolgozta ki, és azt a vármegye jóváhagyta. A munkálatok június elsejét ől december 31ig tartottak, illetve akkor fejez ődtek be.
Ebben az időben a főépületen kívül volt még két kisebb épület is. Az egyik 20x5 m
alapterületű , a másik egy egyszoba-konyhás épület, mely a régi adai országúti fronton
volt; a kerítésen belül. Az el őbbi istálló és raktár volt akkor, amikor a s г egényhá г
önellátó volt; az utóbbi pedig még a régi Epreskert idején a kert cs őszének lakásául
szolgált. Az épület keleti szárnyában elhelyezett katonai raktárban 1941 tavaszán t űz
pusztított, és ezért itt nagyobb renoválásra volt szükség. A f őépület maga igen masszív,
els ő osztályú téglából készült. Ugyancsak kifogástalan volt a tet őszerkezete is. Az épület ekkor 40 éves volt (1902-ben fejezték be), és süllyedésnek vagy komolyabb rongálódásnak nyoma sem volt. Az „E" alakú épületnek a fő frontja északi irányba tekintett,
és ugyanott volt a bejárata.
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A telek kissé szabálytalan négyszög alakú, összterülete 8 és 1/4 katasztrális hold. A
telek északkeleti sarkában volt a fert őzőkórház drótkerítéssel körülvéve. Ez két épületb ől állott, melyek között középen egy hevenyészett fabódé foglalt helyet. Ezt rakuirnak és fáskamrának használták. Ez a bekerített terület 500 négyszögölet tett ki. Az
elárvult Epreskert telkén két kiöregedett körtefa és egy-két bokor vadsz őlő emlékeztetett arra, hogy itt valamikor sz őlőskert és gyümölcsös volt. A nyugati kerítés mellett
egy kis akácos erd ő terült el másfél holdnyi terjedelemben.
Az építkezést a város pénzelte. Az épületben a f őfalakat nem bántották. Több helyiségben a hatalmas termet közfallal kellett elválasztani. Ezzel egyidej űleg a volt fertőzőkórház adaptálása is megtörtént. A legrégebbi kis épületet megtoldották, az ott
levő hullakamrát kórteremmé alakították. A munkálatok befejeztével egy, az akkori
követelményeknek megfelel ő , 120 ágyas kórház állott rendelkezésre, s így a kis, 50
ágyas vegyes kórhá г helyett már egy négy osztályra tagolt épület várta a betegeket:
belgyógyászat, sebészet szülészettel és n őgyógyászattal, fert őzőosztály. újonnan berendezett m űtő terem eiökészítövel, röntgenkabinet, laboratórium stb. A szanitáris beгendezést teljesen fel kellett újítani. Artézi kutat fúrattak, hidrofort szereltek fel, az
angol WC-n kívül az összes helyiséget folyóvízzel látták el. A régi prisztereket fel lehetett használni, a szennyvizet a Tiszába vezették. A kórház ugyanis igen kedvez ő helyzetben van a szennyvíz eliminálása tekintetében, mert mindössze 500 méter választja
el a Tiszától. A szennyvízsz ű rő tartalma a város alatt, tehát a várostól délre ömlik a
Tiszába, és így a szennyezett víz elfolyik a várostól. A legközelebbi lakott terület Adán
van a Tisza mellett, odáig pedig a vízi út több mint 20 kilométer, és így az öntisztulás
tökéletes. Fásszín, mosoda és boncolóhelyiségépítésével fejez ődött be az adaptálás.

A kórház története 1942. január elseje után
1941 decemberének utolsó napjaiban már felszerelve várta az új kórházi épület a
betegeket. Azzal az érzéssel történt az átköltözés, hogy a kórháznak ez az immáron
harmadik elhelyezése a volt Epreskertben végleges lesz. Az els ő helyen, a Pivar-telken
38 évig, az Óvoda utcában 70 évig m ű ködött. Biztosra vehet ő, hogy ez a fordulat a
kórháг életében évszázadokat is jelenthet. Új egészségügyi felszereléssel b ővítettük a
kórház leltárát. December 31- én egy nap alatt megtörtént az átköltözés. Ebben a
munkában az orvosok a többi egészségügyi dolgozóval és alkalmi munkással együtt
nagy buzgalommal szorgoskodtak. Január elsejére már az új, adaptált épületben ébredtek fel a betegek. Megvalósult a város közönségének négy évtizedes kívánsága.
A sebészeti és a szülészeti osztály teend ő it dr. Förgeteg János sebész szakorvos látta
el, míg a belgyógyászati és fert őzőosztályt dr. Vígh Ágoston belgyógyász szakorvos vezette. A kórháznak akkor mindOssze egy segédorvosa volt, dr. Radojka Mrkši ć, aki a
kórházban lakott. Négy apáca látta el a betegápolást és az élelmezést. A személyzeti
létszám így alakult: 3 orvos, 5 ápoló, 1 bába, 2 takarítón ő , 2 konyhalány, 1 kocsis, 1
gondnok, 2 tisztvisel ő , 2 mosón ő , összesen: 20 személy.
Amint az új munkahelyen az egészségügyi munka bejáródott, kiderült, hogy a sze
mélyzet kevés, és rövidesen 30 főre kellett a személyzeti létszámot felemelni.
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Gazdasági tekintetben a kórház önellátó volt, vagyis saját jövedelméb ől tartotta
fenn magát, és kisebb beruházásokat is eszközölt. A jövedelem alapját az egy ápolási
napra kiszámított kiadásnak megfelel ő pénzösszeg, ún. napi ápolási díj képezte. Ezt
az összeget fizették a privát betegek és a betegsegélyz ő tagjai. A szegénysorsúak gyógykezelése az ún. Országos Betegápolási Alap terhére történt. Havi átalányösszeget utalt
át a minisztérium. Ennek az átalánynak a nagyságát a beterjesztett kimutatások alapjánállapították meg. A kórház pénzügyi kezelését a „kórházfenntartó" város ellen őrizte.
Az adaptációval kapcsolatos kiadásokat a város fedezte. Megvolt az új kórház, de
hiányzott a modern felszerelés. Ez a probléma is megoldódott. Bács-Bodrog vármegye
Törvényhatósági Bizottságának 1942. január hó 29- én tartott rendes közgy ű lése jegyzőkönyvének 74/1942. számú határozata így hangzik: „Zenta megyei város kérelme kórház felszerelés segély iránt, mert a város a közkórházat, mely a mai egészségügyi követelményeknek már semmiképpen sem felelt meg, más épületbe helyezte át, és ezzel egyidejű leg a
közkórházat 120 ágyas kórházzá fejlesztette. Szükséges ezen átalakított és kib ővített új kórház teljes és modern felszerelése, ezt azonban a város egymaga keresztül vinni nem tudja;
éppen ezért a vármegyéhez fordult azon kéréssel, hogy a vármegye segély címen utaljon ki
20 000 pengőt." Véghatározat: a város kérésének helyt adnak.
1942. február 4. Az alispán pályázatot hirdetett egy belgyógyász f őorvosi, egy sebész
főorvosi és három segédorvosi állásra. Ugyanezen évjúniusában dr. Radojka M гkšić
segédorvost állásában meger ősítik, kinevezik dr. Eidenmüller Elemért, a harmadik
segédorvosi állás betöltetlen maradt. A sebészeti osztály f őorvosává dr. Förgeteg Jánost, a belgyógyászati osztály f őorvosává pedig dr. Vígh Ágostont nevezik ki a pályázati elő írások pontos betartása mellett. A kórház igazgatója dr. Vígh Ágoston lett.
Az új kórház négy osztályra tagozódott, és az ágyak száma 120. Az ágyak elosztása a
következ ő :
belgyógyászati osztály:
sebészeti osztály:
sz ű lészet:
feтt őzöosztály

42 ágy
40 ágy
10 ágy
28 ágy

A főépületben 80 ágy, míg a volt fertőző kórházban 40 ágy kapott helyet. Nagy probléma volt a tüd ővészben szenved ők elhelyezése, akiket fel kellett venni a kórházba,
mert máshol nem kaptak helyet. A probléma ideiglenes megoldása az volt, hogy a
fertő z ő osztályon két szobát elkülönítettünk részükre. Ennek az osztálynak a kapacitása sosem volt teljesen kihasználva. Annak ellenére, hogy háború volt, sikerült a kór
házat jól felszerelni és teljes üzemben tartani.
1943-ban dr. Eidenmüller Elemér katonai szolgálatra bevonult. Nem tért vissza
többé, a háború áldozata lett. 1944-ben kórházvonaton teljesített szolgálatot, megkapta pacienseit ő l a difteritiszt, és meghalt. Utódjául dr. Tóth Abonyit nevezték ki
segédorvossá.

1943-ban a sebészeti osztály f őorvosát katonai szolgálatra behívták. Ez alatt az id ő
alatt Jr. Milivoj Bor đoški nyugdíjas fő orvos helyettesítette. 1943. december 19 -én
váratlanul elhunyt. Halála általános részvétet váltott ki mind a nagykö гönség, mind
orvos kollégái körében. Húsz évig vezette a kórházat. Érdemes és fontos a felette elhangzott nekrológot teljes egészében ideiktatni.
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„Orvost temetünk . Elt 59 évet . Utolérte őt is az orvosok halálozási statisztikájának
tragikuma , amely átlag 60 esztend őt engedélyez az orvos számára . Erős fizikumú , egészséges embernek ismerte ő t mindenki . Hogy van az, hogy mégis ilyen drámai hirtelenséggel
mondta fel szíve a szolgálatot ? Dr. Borđoški is, mint sok-sok száz orvos hivatása áldozata
lett. Mint ifjú sebész szakorvosi pályát választott élethivatásul . A budapesti Szent Margit Kórházban hét éven át a betegek ezreit gyógyította , operálta. Részt vett abban az
emberfeletti munkában , amely a világháború velejárója volt . 1919-ben Zentára költözött . A jól képzett sebész olyan primitív kórházi körülmények közé került , hogy valósággal istenkísértés volt a m ű téti beavatkozás . S ő vállalkozott erre a sziszifuszi munkára.
Javított, toldozott , berendezkedett a sz ű kös anyagi lehet őségek határain belül , és orvosi
zsenialitásával pótolta mindazt , ami felszerelésben hiányzott. S hogy ez a munka milyen
eredményes volt: azt a megmentett emberéletek százai igazolják.
Salus aegroti suprema lex esto. A beteg üdve a legfő bb törvény. Ez a jelmondat kísérte
ő t egész élete pályáján, és ez t ő le oly fárasztó, oly felel ősségteljes és oly nehéz munkát
követelt . Ebben az emberfeletti munkában , amelyben teste és lelke egyaránt részt vett:
kifáradt a szíve , és bekövetkezett korai halála.
Szeretted szül ővárosodat , Borđoški Milivoj ! Amikor Budapestr ől elköltöztél, a zentai
pozíciónál sokkal fényesebb és kecsegtet ő bb elhelyezkedést találhattál volna az akkori
Jugoszlávia fejl ődésnek indult fővárosában . De Tebenned élt az a lokálpatriotizmus,
amelyet őseidtő l örököltél . Ide kötött az ősi rög. Az a rög, amely minket, bácskaiakat
mindig visszahív. Az Uristen rendelése az, hogy mi, vegyes ajkú bácskaiak, szeressük ezt
a földet, és szeressük mindazokat , akik ebb ő l a televényb ő l keltek életre. Szeretted az
embereket faji különbség nélkül, és ezt a szeretetet faji különbség nélkül hatványozottan
viszonozták is.
Mint sebész -főorvos Borđoški Milivoj beteget gyógyított , mint városi fizikus az egészséges emberek életét védte . Mint orvos kolléga a kollegiális szeretetet ápolta, és ügyelt rendi
tekintélyünkre . — Búcsúzunk t őled, Borđoški Milivoj, az orvos kartársak , a kórház, a
tisztviselők , az egészségügyi munkások és Zenta város közönsége nevében . Emlékedet szí•
vünkbe zárjuk ! Nyugodjál békében!"
Ennek az esztend ő nek még egy igen fontos eseménye volt. Annak ellenére, hogy a
város sokat áldozott az újonnan kib ővített és felszerelt kórházra , ismét felvet ő dött egy
régi probléma : elajándékozni a kórházat és olyan jogi személynek átengedni a kórházfenntartói tisztet, akinek , illetve amelynek nagyobb anyagi lehet őségei vannak a kórház további fejlesztésére és fenntartására . 1921-ben a városi körgy ű lés felajánlotta a
kórházat az államnak az akkori közgy ű lési jegyzőkönyvek tanúsága szerint. Az államosításból azonban nem lett semmi . 1943 ő szén ugyanez a próbálkozás megismétl ő dött.
Ez esetben a város vezet ősége a kö гgyű lés jóváhagyására támaszkodva úgy határozott,
hogy a vármegyének ajánlja fel a kórházat . „ Timeo Danaos et dona ferentes" mondja a
latin közmondás ( félek a görögöktől , még ha ajándékot hoznak is ). A felajánlás megtörtént , és az ajándékot a vármegye elfogadta tekintet nélkül azokra az anyagi terhekre, amelyek egy ilyen kórház fenntartásával együtt járnak . A közgyű lés egyhangú határozatát egyetlen ellenvetés sem zavarta . Az erre vonatkozó feljegyzések a következ ők:
Az 1943. december 13-i vármegyei törvényhatósági körgy ű lés foglalkozott ezzel a kérdéssel . „ Zenta városa kórházát minden épületével , felszerelésével és 9 holdnyi bels őségével
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a vármegyének ajándékozza. A közgy űlés ezt az ajándékot hálásan fogadta." A kérelem indoklását a közgy ű lésen a kórházigazgató olvasta fel, amelynek lényege az volt, hogy
Zenta a maga mérsékelt anyagi lehet őségével nem tudott megfelel ő támogatást nyújtani annak a kórháznak, amely a Tisza-mellék egyedüli nagyobb kórháza, és amely
kb. 140000 lakos egészségügyi ellátásátvolt hivatva teljesíteni. Tekintve, hogy a vármegyének els őrend ű érdeke, hogy ennek a vidéknek jobb egészségügyi színvonalat biztosítson, kívánatos, hogy a kórház megyei kezelésbe vétessék, mert csak így valósíthatók
meg azok a kórházfejlesztési törekvések, amelyek több mint fél évszázada megvalósulásra várnak.
Ez a jogi szituáció a kórház történetében az 1944. október 8 -án bekövetkezett felszabadulásig tartott. A második világháború utolsó éve volt már ez, és amiatt újabb és
nagyobb beruházásokra sor nem kerülhetett.
A felszabadulás utáni id őkben a kórházra igen komoly munka várt. A háború még
javában folyt, és a kórház bekapcsolódott a Népfelszabadító Hadsereg egészségügyi
munkájába. Zentán hadikórházat állítottak fel a gimnáziumban és az ún. Amerika
Szállóban. Mindkét hely megtelt sebesültekkel. A legsúlyosabb eseteket egyenesen a
városi kórházba küldték. Ugyancsak oda kerültek a hadikórházból azok, akiket operálni kellett. A kórház orvosai önfeláldozással és fáradtságot nem ismer ő kitartással
gyógykezelték a felszabadító háború sebesültjeit és betegeit.
1945. május 9- én megsz ű nt a háború. 1945 nyarán meg lehetett szüntetni a hadikórházat is, mert ekkorára a sebesültek és a háború betegei már meggyógyultak.
A háború utáni els ő években a kórház állandó káderhiánnyal küzdött. 1945-ben
egy sebész, egy belgyógyász és egy segédorvos m ű ködött. Ez a káderhiány mind az
orvosokra, mind az egészségügyi segédszemélyzetre vonatkozott. Súlyosbította a helyzetet az orvosváltozás is. Dr. Förgeteg János, aki 1941 óta dolgozott a kórházban, magyar állampolgár létére nem hagyta el a munkahelyét 1944 őszén, hanem felel ősségteljes sebészeti munkáját folytatta egészen 1945 szeptemberéig. Lelkiismeretes orvosi
munkájáért több ízben dicséretben részesült. 1945. szeptember 22-én sz ű nt meg a
szolgálata. Magyarországra távozott. Dr. Milivoj Bor đoški volt az els ő orvos, aki bevezette a zentai kórházban a modern sebészetet. Dr. Förgeteg személyében méltó utódot
kapott a sebészeti osztály. Különösen a hassebészeti eredmények tették emlékezetessé
dr. Förgeteg zentai müködését. Értesülésünk szerint 1963. április 23- án, 60 éves korában elhunyt. A szolnoki kórház sebészeti osztályának volt a f őorvosa. Négyéves zentai
m űködésének emlékét számos operált páciense őrzi.
Dr. Förgeteg távozása után dr. Grűnhut Maxim bajai orvos vette át ideiglenesen az
osztály vezetését. Működése mindössze hat hétig tartott (1945. IX. 23. - XI. 07-ig).
Minthogy szakképesítését nem állott módjában igarolni, elhelyezték Zentáról.
1945. november 7 -én a Vajdasági Egészségügyi Taná'cs Jr. Nikola Davidović sebész
szakorvost, az újvidéki kórhá г alorvosát nevezte ki a sebészeti osztály vezet ő főorvosává. 1948 decemberében az akkor még érvényben lev ő polgári mobilizációs törvény
alapján Kumanovó гa helyezték, és többé nem tért vissza Zentára.
1946. január 12-t ől 1946. július 10-ig egy hathónapos ápolón ő i tanfolyamot tartottunk a kórházban kilenc bentlakó n ő részére, akik a népfelszabadító háborúban részt
vettek, és a hadseregben leszerelték őket. A tanfolyamot a Tartományi Egészségügyi
Osztály rendelte el. El ő adók a kórház orvosai vóltak. Mind a kilenc sikeresen levizsgá
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zott. A kiküldött bizottság a következ ő személyek részére állította ki az ápolói oklevelet: Milica Markovi ć, Julka Hric, Nada Dimi ć , Milka Peтooić, Ljubica Čalenić, Nada
Nikolić, Katica Zupan, Sapka Stupar, Nada Pivi ć.
A felszabadulás után helyreállt a status quo, és a kórház ismét a város hatáskörébe
került. Mint a város költségvetésébe felvett intézmény nem rendelkezett önálló pénzkezeléssel. A kórház adminisztrációja tulajdonképpen a város expozitúrája volt. 1952.
december 31-ig ez volt a kórház jogi helyzete. Ebben az id őben még nem érvényesült a
kollektív igazgatás. Az összes kórházi alkalmazottakat a Népbizottság nevezte ki.
A betegforgalom és következésképpen az ágykihasználás igen nagy volt. Érthet ő is,
hiszen az a hatalmas, 150 000 lelket számláló terület, mely egészségügyi szempontból
Zentára volt utalva, jóval nagyobb - több száz ágyas kórházat megtölthetett volna betegekkel. Három és fél évvel megnyitása után az új kórház már helyiséghiánnyal küzdött. Ebbő l is látható, hogy az elmúlt évtizedek mulasztása nem évült el, hanem mint
akut hiányosság jelentkezik. Ebben az időben nem lehetett átfogóbb terveket készíteni, mert fér őhelyhiányon kívül a kórházi felszerelés el ő teremtése és pótlása volt egyik
legsürgősebb feladat.
És mégis történt ezen a téren is némi el őrehaladás. Az ún. „B" pavilont, ahol csak
20 ágy fért el, hozzáépítéssel kib ővítettük. Eredetileg a járványkórház fabarakkja volt,
és 1912-ben épült. A falak kívül-belül deszkából készültek, és mészhabarcs burkolata
volt. Minthogy így nem felelt meg kórházi betegek gyógykezelésére, az épület lebontásra került. Új téglafalakra helyezték a teljesen jó állapotban lev ő tető t, és az épületet
keletr ől egy oldalszárnnyal toldottuk meg. Tizenkét ággyal többet lehetett elhelyezni
ebben a pavilonban. Ekkor, 1947-ben lett a kórház 132 ágyas.

A „B" és

„C" tömb

Ugyanebben az évben modernizáltuk a járványosztályt. Két kórteremmel megtoldottuk északi irányban, és a nagyobb szobákat válaszfalakkal kisebbekre osztottuk,
hogy tökéletesebbén keresztülvihessük a fert őző betegek izolálását.
Amint már említettük, a helyhiány mellett káderproblémák is voltak. Az 1941.1945ös években az orvosi segédszemélyzet munkáját apácák látták el. Négy szakképzett,
hosszú klinikai és kórházi gyakorlattal rendelkez ő nővér végezte ezt a munkát szak
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képzetlen ápolón ők segítségével. A kifogástalan ápoláson kívül érdemük volt még,
hogy a segédápolón őket betanították. Így, amikor 1945. szeptember 23- án el kellett
hagyniok az országot, mert magyar állampolgárok voltak, már néhány jól betanított
ápolón ővel rendelkeztünk.

A betegápolói káder megszervezése
Mindez azonban csak ideiglenes megoldása volt a kórházi betegápolásnak. Állandó, megbízható és szakképzett segédszemélyzetre, pontosabban szakképzett ápolókra
volt szükség. A második világháborút megel őző id őben az ápolóképzés aképpen történt, hogy szakképzetlen személyeket alkalmaztak ilyen munkahelyekre, és a tisztán
gyakorlati ismeretek elsajátítása után megkapták a betegápolói címet. Teljesen a kórházigazgatótól függött, hogy ezek az ápolók részesültek-e elméleti ismeretekben, vagy
sem. A Vajdasági Egészségügyi Tanács tette meg ezen a téren az els ő lépést. Elrendelték, hogy mindazok az ápolók és ápolón ők, akik szakképesítéssel nem rendelkeztek
(nem is rendelkezhettek), hivatalosan is szakképesítést nyerhetnek, ha levizsgáznak az
erre acélra el ő írt tantárgyakból. A vizsgát megel őzően kórházunk orvosai rendszeres
oktatásban részesítették több mint fél éven át a jelölteket. Az egész ápolói személyzet
kivétel nélkül levizsgázott egy bizottság el ő tt, melyet a Tartományi Egészségügyi Osztály nevezett ki. Ez a vizsga Kikindán volt az 1948. évben. Egészségügyi hatóságaink
ezen üdvös intézkedésével csak még az els ő lépések történtek meg.
5. számú táblázat: Az egyéves ápolói-iskola összefoglaló kimutatása
Levizsgázott

Év

Tanulók
száma

férfi

nő

összesen

1955-56
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61

37
38
35
35
35

1
7
7
4
3

31
25
28
31
32

32
32
35
35
35

Hamarosan kiderült, hogy az ápolók (f őleg n ők) meglehetősen sünű n változtatják
vagy elhagyják munkahelyüket. A legképzettebb és legszorgalmasabb ápolón ő is otthagyja
fontos posztját, ha pl. más városba megy férjhez, vagy ha szülés, vagy egyéb családi
esemény miatt kell eltávoznia, vagy férjét munkahelyére, más városba követi. Ez a létszámban igen érzékeny fluktuációt idézett el ő . Mindez szükségessé tette, hogy az utánpótlásról fokozott mértékben gondoskodjanak. Az akkori Járási Egészségügyi Tanáccsal
karöltve kérelmeztük az egyéves ápolói iskola megnyitását. Az engedélyt megkaptuk. Az
iskola fenntartója a járás volt; kés őbb pedig, amikor a járás megsz űnt, a Városi Népbizottság. Az el őadókat az iskola fenntartója fizette. A gyakorlati oktatást a kórház Orvosi kara és segéds гemélyzete végezte teljesen ingyenesen. Öt éven át volt ilyen ápolóis
kola. Az eredményeket az 5. számú táblázatban összegzett statisztika demonstrálja.
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Öt év alatt összesen 169 személy kapott diplomát. Ez a szám azt jelenti, hogy a
zentai kórház jó pár évre biztosította ápolószemélyzetét. Éppen ezért az iskola beszüntette m űködését. A legújabb rendelkezések két évre emelték fel a tanulmányi id őt.
Sokat vitatott kérdés volt, hogy vajon a férfi ápolók alkalmazhatók-e n ői kórtermekben. (Itt nem n őgyógyászati betegekr ől van szó, mert ott kizárólag n ői ápolók,
illetve bábák alkalmazhatók.) Szó van ugyanis belgyógyászati osztályról, sebészeti osztályokról stb. Megfigyelésünk és tapasztalatunk szerint soha panasz nem futott be
nők részéről a férfi ápolók miatt. Véleményünk szerint nemcsak hogy lehet férfit
alkalmazni n ő i kórtermekben, hanem szükséges is, mert a súlyos betegek, kövérekés
szélütöttek emelgetése és ápolása férfier őt kíván. Természetes, hogy férfi ápolónak
nöi ápolóval együttesen kell ezt a nehéz és fáradságos munkát elvégezni. Az ápolóiskolát végzettek 13%-a volt férfi, de lehetett volna akár 30.40% is. A 169 végzett ápolóból ma is nyolcvanan dolgoznak a kórházban. A többiek szétszéledtek, a környék
egészségházaiban (rendel ő intézeteiben) dolgoznak. A jöv ő szükségletét a távlati program szabja meg. Lehetséges, hogy a jöv őben az ápolói munkát teljes egészében a középfokú végzettség ű egészségügyi személyzet veszi át. Ezeknek a kiképzésére egészségügyi hatóságaink igen nagy gondot fordítanak, és számuk örvendetesen szaporodik.

Az első ápolónőképzö tanfolyam hallgatói és előadói
A kórház építése 1958-ban befejez ő dött, de nem fejez ődött be maga a fejlesztési
program, melynek egyik igen fontos feladata a szakképzett káder nevelése. Ebben az
évben mindössze nyolc olyan egészségügyi alkalmazottja volt a kórháznak, aki középfokú képesítéssel rendelkezett. Az akkori távlati terv azonban már 120 ilyen szakembert irányzott elö. A kevésszámú egészségügyi középiskolák szaporításával lehetett csak
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a problémát megoldani. A Zentai kórház is kérelmezte az egészségügyi középiskola
engedélyezését, mert ahhoz Zentának, valamint a zentai kórháznak minden feltétele
adva volt. Az engedélyt Zenta megkapta, és az akkori járás lett az iskola fenntartója.
Ez 1959 augusztusában történt, és már szeptember 16 4n az egészségügyi középiskola
megkezdte működését. A gyakorlati oktatás a kórházban történt, az el őadók pedig a
kórház orvosai voltak. Abban az id őben ezek a középiskolák háromévesek voltak, és
hat gimnáziumi osztály elvégzése után lehetett beiratkozni. A következ ő , 1960/61 es
iskolaévben már a többi középfokú iskola mintájára négyéves lett, és a nyolcosztályos
iskola elvégzése volt a beiratkozás feltétele. Az iskola fennállása óta több mint száz
tanulónak adott diplomát. Ezeknek körülbelül fele a zentai kórházban helyezkedett
el. A többiek az egészségházban (rendel ő intézet) találtak igen szíves fogadtatásra. Az
érdeklődés olyan nagyfokú ez iránt az iskola iránt, hogy például 1965-ben kétszázan
jelentkeztek arra a harminckét helyre, amely a pályázatban ki volt írva.
A kórháznak minden igyekezete az, hogy ez az iskola fennmaradjon. Bár anyagi
támogatást nem áll módjában nyújtani, az elméleti oktatásban és a gyakorlati tanításban annál inkább kiveszik a részüket nemcsak az orvosok, hanem az egész egészségügyi kollektíva. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az iskola végzett hallgatói biztosan el tudnak helyezkedni Zentán és a közeli járások területén. A távlati terv
szerint 1970-ig harminc új munkahelyet teremt a kórház azok számára, akik az egészségügyi középiskolát elvégzik. A gyakorlatban még nem kristályosodott ki a leghelyesebb arány az orvosok és a középfokú, valamint az alsó fokú egészségügyi káder viszonyában. A zentai kórházban az az irányzat, hogy az alsó fokú káderképzést végleg
megszüntetik a középfokú káder fejlesztése javára. Akkorára, amikor a mostani betegápolói káder kiöregszik, és nyugdíjba vonul, helyüket már csak középfokú képzettséggel rendelkez ők vehetik át. Ez a folyamat már öt év múlva elkezd ődik, és tíz-tizenöt év
alatt befejez ődik. A kórháznak jelenleg káderproblémája nincs, és ezt az ápolóiskolának és a középfokú egészségügyi iskolának köszönhetjük.

Az új blokk-pavilon építésének története
Az ország újjáépítésével kapcsolatban városunkban is megindult az iparosítás. Mind
több és több létt a munkásbiztosító tagjainak száma, és következésképpen mindig többen és többen vették igénybe a kórházat, valamint a kórház szakorvosi szolgálatát.
Állandóan 100%-os volt az ágykihasználási mutató, s őt egyes osztályokon (n őgyógyászat)
ennél is több. Ez azt jelentette, hogy nemcsak állandóan, január 1-töl december 31-ig
foglaltak voltak az ágyak, hanem még túlzsúfoltak is, mert nagyon sokszor kettesével
szorongtak egy ágyon. A kórház problémájának megoldásával a járás vezet ősége foglalkozott érdemlegesen. Elhatározták a kórhá т kibővítését, illetve új kórhá т építését.
Elkészültek a tervek. Az erre acélra a járás által kijelölt bizottság egy modern blokkpavilon építését fogadta el. Ennek a bizottságnak az elnöke maga a járás elnöke volt,
míg tagjai szakemberek: orvosok és mérnökök. Az új pavilon befogadóképessége 180200 ágy. Az építkezések 19S4-ben kezd ődtek meg.
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Az új blokk-pavilon ünnepélyes alapk ő-letétele

Az új épület megnyitásán
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Ez az építkezés négy évig, 1954-t ő l 1959-ig tartott. Mindez azért, mert hiányoztak

az anyagiak. Volt egy id őszak, amikor pénzhiány miatt több mint egy évig teljesen

szünetelt a munka. A legtöbb pénzáldozatot a zentai járás hozta. Az építkezések befejezéséhez hozzájárult Vajdaság Autonóm Tartomány és a Tá гsadalombiztositó Központ. Annak ellenére, hogy pénzügyileg nem volt jól el őkészítve az építkezés, a betegek és az egészségügyi dolgozók legnagyobb örömére az új kórházi blokk-pavilon 1958
őszén elkészült, és az alkotmány napján ünnepélyesen megnyitották. (Blokk-pavilonról azért beszélünk, mert három nagy osztály: belgyógyászat, sebészet, szülészet és nőgyógyászat, továbbá laboratóriumok, röntgenosztály, gyógyszertár stb. nyert elhelyezést ebben az épületben.)

Az új kórházépület
Annak ellenére, hogy az építkezés pénzügyi okokból elhúzódott, a szakemberek
véleménye szerint igen jól sikerült, és felt űnő en olcsónak bizonyult. Különösen impozáns az el őcsarnok, valamint a folyosók márványburkolata. Az épület kétszintes. A
lépcs őfeljáratok két pihen ő beiktatásával olyan kényelmesek, hogy a felvonók beépí
tése teljesen feleslegesnek bizonyult. Az új épület tervezésénél a modern kórházépítési technika minden vonalon érvényesült. A mellékhelyiségek (folyosók, raktárak, tea
konyhák, tálalók, szanitáris berendezések) területe meghaladja a kórtermek őszterületét. A világos, három méter széles folyosók, társalgóhelyiségek a betegben a teljes
otthonosság érzését keltik. A légköbméterek száma, valamint az egy személyre es ő terület teljesen megfelel a nyugat-európai normáknak. Modern melegvízf ű tés, hidroforok 90 m mélységb ől látják el vízzel a kórházat.
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A kórház fejlődése a statisztikák tükrében
Az els ő grafikon kórháztank fejl ődését szemléletesen tünteti fel. Ezen az egyszer ű
tabellán 130 év küzdelme van feljegyezve egyetlen grafikon képében. Nem olvasható
ki ebb ől a szerény rajzból az a 70 évig tartó küzdelem, amely már akkor kezd ődött,
amikor a kórház a Pivar-telekrol az Óvoda utcába költözött. 1942-ben mutatkozik az
els ő meredek törés a görbén, mert ebben az évben kezdtek kialakulni új, nagy kórházunk körvonalai. Ekkor vettük birtokunkba végleg az el ő deink által „Epreskert"-nek
nevezett területet. Ekkor indult el Zentán a kórházkérdés végleges megoldása.
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1. számú grafikon: Az ágyak számának alakulása a kórház alapitásától máig
A második grafikon a kórház történetének utolsó 40 évét tünteti fel 1925 -től 1965ig. Az 1834-t ől 1925-ig terjed ő idöben, tehát 90 év alatt az ápolási napok száma 400014 000 körül mozgott. A beteglétszám átlag 500.600 volt évente. Az új kórházat 1958
novemberében nyitottuk meg, de akkor még nem m űködött teljes kapacitással, mivel
a felszerelési tárgyakat késedelmesen szállították le. A gyermekosztály adaptálása is
csak egy év múlva kés тΡült el. Éppen ezért teljes kapacitással csak az 1960- as évben
dolgozhatott a kórház. A gyógykezelt betegek száma és az ápolási napok száma teljesen
párhuzamosan halad. Minthogy az egy betegre es ő ápolási napok száma nem haladta
meg a tizenkett őt, ső t legtöbbször ez alatt maradt, az említett párhuzamosság csak
akkor jöhetett létre, ha az ágykihasználás mindig a maximális volt. Sorsdönt ő évek:
1942, 1958, 1959 és 1960.
A 6. számú táblázat a kórházi alkalmazottak számának gyarapodását tünteti fel 1834től napjainkig. Dr. Burány Bé la hivatalos jelentésében a következ őket írja a kórház
személyzetével kapcsolatban (az Egészségügyi Körpont statisztikai feldolgozásában):
„Az egészségügyi személyzet az ágyak számának figyelembevételével a zentai kórházban mindig a vajdasági átlagon felül volt megterhelve. Ehhez mint munkatöbblet adódott az állandóan magas ágykihasználási mutató."

Vígh Agoston
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2. számú grafikon: A betegek( •) és az ápolási napok (' љ ) száma
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3. számú grafikon: 100 év halálozási göтbéje (---- hiányzó adatok)
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6. számú táblázat: A foglalkoztatottak száma iskolai végzettség űk szerint az 1834től 1965-ig tartó id őszakban
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Különösen terhes és kritikus volta helyzet az 1944-t ől 1954-ig terjed ő időben, amikor
is egy orvosra átlag 44 beteg gyógykezelése nehezedett. Ezek mind súlyos fekv őbetegek
voltak. Ezenkívül az ügyeletes szolgálat másod- és harmadnaponként rendkívül kimerítő volt. A megkönnyebbülés csak 1955-ben következett be az orvosok számának emelkedésével. Hiány volt segédorvosokban is. Az ő számukat az ápolók némileg pótolni
tudták (tapasztalt, id ős ápolók).
A harmadik grafikon a kórházban kezelt betegek halálozási görbéjét mutatja be. Az
adatok hiányossága mellett határozottan érzékelhet ő a görbének lees ő tendenciája. A
múlt századbeli 20%-os halálozási arány annak volt a követkézménye, hogy úgyszólván
az összes, hozzátartozók nélküli személyek életük végén a kórházban „sínyl ő dtek", és
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ott várták be a halált. A kórház tehát nemcsak gyógyító intézmény volt, hanem azilum
is egyúttal. A nyolcvanas évek statisztikája már sokkal reálisabb, de még mindig magas. Az elmúlt évtized nagy jelent őségű felfedezései, a kauzális terápia kiszélesedése
végre szemmel láthatóan hatott a grafikonra, olyannyira, hogy az utolsó években a
halálozási százalék az egy alá süllyedt.

Az egyes kórházi osztályok rövid áttekintése
Ez ideig általánosságban foglalkoztunk a kórházfejl ődés egyes szakaszaival. A második világháborút követő 20 év történetét tettük vizsgálatunk tárgyává. Nem lenne teljes a kép, ha nem térnénk ki az egyes kórházi osztályok ismertetésére. A mi történelmi
összeállításunknak nem az acélja, hogy a kórház struktúráját részletesen ismertesse.
Ezt elvégezte dr. Bu г iny Béla, amikor analizálta és kiadta az Egészségügyi Központ
megbízásából az erre vonatkozó részletes jelentését (Rad sen ćanske bolnice 1948-1961).
Ennek a munkának acélja az, hogy leírja azt az utat, amelyen eljutottunk a modern
kórházig.
1834-től 1941-ig a kórhá г osztatlan, ún. vegyes kórház volt. Volt ugyan sebész szakorvosa, m ű tője, de maguk a betegek elkülönítve nem voltak. Egyedül az operált betegek kaptak pár napos külön elhelyezést a m űtét után. 1942. január 1-jén különítjük el
az egyes osztályokat az adaptált epreskerti épületben. Négy osztálya volt akkor a kórháznak: belgyógyászat, sebészet, szülészet és fert őző osztály. Tüd ő osztály hiányában a
fertőzőosztályon két kisebb szobát különítettünk el a tüd őbetegek számára. Bizony, ez
nem volt ideális megoldás, de a szükség parancsolta.
A BELGYOGYÁSZATI OSZTÁLYt szakorvos vezette, aki egyúttal a kórház igazgatója is
volt. Volt egy segédorvosa még az osztálynak, aki a kórházban lakott. Ebben az id őben
a röntgenkabinet a belgyógyászathoz tartozott. Ugyancsak a belgyógyászathoz tartozott a laboratórium is egy szakképzetlen laboránssal. A túlterheltség ellenére komoly
munka folyt ezen az osztályon. A zentai kórház belgyógyászati osztálya már 1942-ben
beszerezte az elektrokardiográfot és komplett röntgen-laboratóriumi felszerelést. Ezen
az osztályon eddig négyen nyertek szakorvosi képesítést. Az osztályvezet ő főorvos hatáskörébe tartozott a belgyógyászati szakorvosi rendelés, mely 1958-tól 1965-ig a kórházban m ű ködött. A járóbetegek vizsgálatát és kezelését 1960-ig dr. Loykó Erzsébet
belgyógyász-szakorvos végezte a rendes munkaidejében. Nyugdíjba vonulása után ez a
munka a délutáni órákra esett, és az osztályon dolgozó szakorvosok látták el tiszteletdíj fejében. Az osztályos főorvos, dr. Vígh Ágoston nyugdíjba vonulása utan, 1962.
november elsején dr. Milan Jakovljevi ć lett az osztály ve тΡetője, aki már 1957 óta ezen
az osztályon dolgozott. A főorvoson kívül még négy belgyógyász szakorvos dolgozik:
dr. Ádám Ede, dr. Tantos Gyula, dr. Márton Béla, dr. Ve тebesné dr. Vígh leтne. Az
osztály nyolcvanágyas, felszerelése kifogástalan és modern.
SEBÉSZETI OSZTÁLY . 1942 óta működik mint önálló osztály. Dr. Milivoj Bor đoškiról
mint városunk úttör ő sebészéről már megemlékeztünk. Utána dr. Förgeteg János négy
évig vezette az osztályt. Utódai voltak: dr. Nikola Davidovi ć (1945-1949), dr. Milan
Vujk (1949 - 1956), dr. Stojan Letič (1956 - 1959), továbbá dr. Kopasz Pál, aki 1959
óta vezeti az osztályt. Ezen az osztályon szerezte szakorvosi képesítését dr. Jovan Vajdi ć.
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1960-ban egy ideig a főorvosi teend ő ket is ellátta. Jelenleg (1965 novembere) a f őorvoson kívül még két sebész szakorvos, Jr. Bognár Imre, dr. Újházi Gyula és két harmadéves szakorvosjelölt (specijalizant) Jr. Verebes Ernö és dr. Pavle Zekovi ć dolgoznak az osztályon. A legújabb szisztematizáció öt szakosított munkahelyet ír el ő az orvosokrészére. Az osztály felszerelése modern. Szerényebb rehabilitációs felszereléssel
is rendelkezik, mely a bejáró betegek rendelkezésére áll. Az ágyak száma 80.
GYERMEKOSZTÁLY. 1959-ben kezdte meg m űködését. A volt szegényház épületének
adaptálásával jött létre, dr. Ksenija Topolova čki gyermekszakorvos tervei szerint. Ezen
az osztályon nyert szakképesítést dr. Korponai Erzsébet, aki a f őorvosn ő , dr. Topolovač ki távozása után 1961/1962-ben egy évig vezette az osztályt. Dr. Kosiczkyné dr.
Habram Eleonóra ugyanezen az osztályon szerezte meg szakképesítését 1965-ben. Az
osztályon dolgozik még dr. Szokola János, aki 1965 novemberében fejezte be szakorvosi tanulmányait Belgrádban. Az osztályvezet ő fő orvos 1962. november 1. óta dr.
Dévay Lajos. Az osztály 45 ágyas.

Az épülő új ginekológiai osztály
SZÜLÉSZETl És NđGY6GYÁSZATl OSZTÁLY. Ha visszanézünk a múltba, meg kell állapítanunk, hogy a kórház alapításától kezdve mindig befogadta a szül ő nőket. Nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok, de a gyér statisztikában alig-alig találunk szülést. Az intézeti szülés a múlt században csak a nagyvárosokban volt lehetséges, vidéken
és kisvárosokban az anyák saját otthonukban szültek. A századforduló utáni id őkben
mind gyakrabban találkozunk a kórházakban gyermekágyasokkal. Abban az id őben
szülész szakorvos nem volt a városban. A nehéz szülészeti problémákat konzervátivan
igyekeztek megoldani. Császármetszés csak 1942 után van feljegyezve. Voltak a kórháznak régebben is szülész-n őgyógyász szakorvosai: dr. Kiss Oszkár 1945-ben három
hónapig és dr. Drenka Davidovi ć 1946-tól 1949-ig. Ezek az orvosok csak rövid ideig
dolgoztak itt, mégpedig a sebészeti osztály keretében, mert akkor még ginekológiai
osztály nem volt. N őgyógyász hiányában mindig a sebész látta el ezeket a teend őket.
A nőgyógyászati és szülészeti osztály a valóságban 1958 novemberében nyitotta meg
kapuját 44 fér őhellyel. Az els ő osztályvezet ő főorvos dr. Sima Teodorović volt, aki igen
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nagy ambícióval rendezte be és szervezte meg ezt az osztályt. Rövidesen a n őgyógyászat lett a kórház legzsúfoltabb osztálya, úgyhogy pár év leforgása után, 1962-ben új
pavilont kellett építeni külön erre acélra. Sajnos az épület mind a mai napig sincs
befejezve. Ezen az osztályon képezte magát n őgyógyász szakorvossá dr. Morvai Antal.
Dr. Sima Teodorovi ć 1958. július 1-t ől 1963. február 28-ig m űködött ezen az osztályon. Családi okok miatt elköltözött Zentáról. Utódja dr. Petar Šaparenko lett, aki
jelenleg is vezeti az osztályt. Az ágyak száma 44.
TÜDŐ OSZTÁLY. A kórháznak régebben tüd őosztálya nem volt. 1942-ben, amikor négy
osztályra tagozódott a kórház, szó sem lehetett külön tüd őosztályról, mert arra hely
nem volt. Amint már említettük, szükségmegoldáshoz folyamodtak: a fert ő zőosztályon két -egyenként ötágyas - szobát rezerváltak a tüd őbetegek részére. 1958-ban
nyílt meg a tüd ő osztály 35 ággyal az ún. „B" pavilonban. A zentai Tüd ő gondozó
akkori vezet ője, dr. Nagy Vla dimir ftiziológus állásáról lemondott, és átvette a kórházi osztály vezetését. Eleinte sok nehézséggel küzdött, mert ennek a pavilonnak nem
voltak megfelel ő mellékhelyiségei (társalgóterem, ebédl ő stb.). 1963-1964-ben hozzáépítéssel javítottak a helyzeten. Az osztály állandóan telve van betegekkel. Kívánatos
volna egy új, jóval nagyobb befogadóképesség ű pavilon építése.
FERTŐ Z Ő OSZTÁLY. A kórháznak egyik legrégibb osztálya. Ennek a kis épületnek a
keletkezési idejét megállapítani nem sikerült. Valószín ű leg a nyolcvanas években, a
kolerajárványok idején építették. Három kisebb betegszobából, egy ápolói szobából és
egy hullakamrából állott. Ez a magányos kis épület az Epreskert déli részén volt, közel
a régi adai országúthoz. Ezt nevezték „járványkórháznak". Ez a kis épület többszörös
átalakításon ment át. Tudjuk, hogy a fert ő ző-osztályokon sok kis, 1-2 ágyas szobára
van szükség az izoláció minél tökéletesebb keresztülvitele céljából. Az átalakítások
végeredménye: egy ízlésesen kialakult s a higiénia követelményeinek teljesen megfelelő osztály. 1942-t ő l 1960-ig a belgyógyászati osztályhoz tartozott. 1950-ben dr. Szegedi
Mihályt nevezik ki fő orvossá. Tíz évig dolgozott (1950-1960) ezen az osztályon. Lelkiismeretes munkáját a nagy precizitással vezetett kórtörténetekés grafikonok tükrözik.
Nem volt okleveles szakképesítése a fert őző betegségek gyógykezeléséb ől, azonban a
több évtizedes terepszolgálat kit ű nő iskolának bizonyult. 57 éves korában kapta ezt a
megbízatást. Fiatalos munkakedve még nyugdíjba vonulásakor is úgyszólván töretlen
volt. 1960-ban átadta helyét dr. Verne r Jánosnak, akinek a lelkiismeretessége és orvosi karakterisztikumai teljesen megegyeztek dr. Szegediével. Dr. Verner csak négy évvel
volt fiatalabb, mint mikor el ő dje átvette az osztályt: 53 éves volt. Ő t is a hosszú évek
terepi tapasztalatai képesítették az osztályvezet ői funkcióra. Az osztály 30 ágyas.
ORR-FÜL-GÉGEOSZTÁLY. 1958-ban nyílt meg 24 ággyal. Az osztályvezet ő főorvos dr.
Kosiczky Ferenc szakorvos, aki az osztályt megszervezte, és elindította m űködését.
Felszerelése modern, személyzete kielégít ő . Az osztályon dolgozik még dr. Berta Mihály szakorvosjelölt. A szisztematizáció szerint ugyanis két szakorvos m űködhet az
osztályon. Az ágyak száma 26.
TRANSZFÚZIÓS sZOLGALAT. 1957 óta működik. Az új blokk-pavilonban kapott helyet
a földszinten. A sebészeti osztály egyik szakorvosa a vezet ője. Rajta kívül még két középfokú végzettséggel rendelkez ő , féléves tanfolyamot végzett ápolón ő dolgozik. A véradományozást a kórház egészségügyi személyzete jól megszervezte. A beteg családtagjai, rokonsága, barátai, vállalati munkatársai minden esetben rendelkezésre állanak,
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úgyhogy ezen a téren nagyobb nehézségek nincsenek. Ennek a szolgálatnak abevezetése
előtt a szabadkai vérellátó állomástól szereztük be a vért. Minden egyes esetben külön
küldönc utazott el vonaton a vérért. Igen fáradságos és költséges volt. A hematológiai
és szerológiai vizsgálatokra igen nagy gondot fordítanak a szolgálat alkalmazottai.
LnBoRATORtUM. Ahogy a tudományos, laboratóriumi vizsgálatok mind nagyobb és
nagyobb jelentőségre tettek szert, nemcsak a klinikákon és a kórházakban, hanem
már a falusi rendel őkben is ugyanolyan tempóban indult meg a káderképzés. 1958
elő tt a laboratórium a belgyógyászati osztály keretében m űködött; szakképzetlen személyzettel végezte maga az orvos a legszükségesebb vizsgálatokat. Az új kórház üzembe
helyezése után a laboratórium egyik legfontosabb munkahelyévé vált a kórháznak.
Okleveles vegyészmérnökn őt alkalmaztak, Papp Zlaticát, aki már többéves klinikai
gyakorlattal rendelkezett. Ő rendezte be a laboratóriumot, és beszerezte annak modern felszerelését. A kórhá г vezetősége pedig a legszebb helyet biztosította a laboratóriumnak az új blokk-pavilonban (a régi típusú kórházakban rendszerint a szuterénben
nyert elhelyezést). Középfokú vegyészeti iskolák tanulóit, továbbá a farmakológiai fakultáson a biokémia hallgatóit ösztöndijazták. Ennek köszönhet ő , hogy a laboratóriumnak 3 magas szakképesítés ű és 7 középfokú képesítéssel rendelkez ő kádere van.
A laboratórium kémiai, biokémiai, hematológiai és szerológiai vizsgálatokat végez.
Hiányzik még a bakteriológia. Megfelel ő szakember hiányában- ezt a problémát is
káderképzéssel kell elkezdeni, illetve megoldani.
KбRНАzl GYÓGYSZERTÁR. A kórház őstörténetében elég sok adatot találunk a gyógyszerellátást illet ően. 1818-ban létesült az els ő patika városunkban. A kórházi orvos
(akkoriban egy orvos is el tudta látni a betegeket) felírta a receptet, és a gyógyszertár
kiszolgáltatta. Id őszakonként számol el a város a gyógyszerésszel. Kés őbb, amikor két,
illetve három gyógyszertár volt, megindult a versengés a gyógyszerészek között, mert
mindenki igyekezett magának biztosítani a gyógyszerszállítást. Még jobban kiélez ődött a helyzet, amikor négy-hat gyógyszertár lett a városban. Ez a helyzet 1942-ben
megváltozott. Ugyanis ekkorára már a gyógyszer-specialitások annyira megszaporodtak, hogy úgyszólván minden gyógyszert meg lehetett kapni gyári kivitelben és csomagolásban. A kórhá г felállította saját patikáját, és egy gyógyszerészt alkalmazott, aki
napi 2.3 órát dolgozott a kórházban mint tiszteletdíjas. Anyagilag is jól járt a kórház,
mert angгб áron szerezhette be a gyógyszereket a nagydrogériától. Az árkülönbözet
pedig b őségesen fedezte a gyógyszerész fizetését (illetve honoráriumát). 1958-ban véglegesen megoldódott a gyógyszertár kérdése. Teljes munkaid ővel alkalmaztak egy okleveles gyógyszerészt, Milanka Ignjatovi ć-Uroševíć magisztert, és egy gyógyszerész-technikust, Szokola Gizellát. Ez a káder tökéletesen biztosítja a kórhá г gyógyszerellátását.
RÖNTGENOSZTÁLY . A XX. század új találmánya, a röntgen még 1914-ben bevonult a
mi kórházunkba. Budapesten vásároltak egy гбntgenkész ű léket, beállították, és megkezdték vele a munkát. Olyan nagy becsben volt ez a gép, hogy használatára külön
szabályrendeletet hozott a városi tanács. A röntgenológia még gyermekcip őben járt,
egy-két átvilágítás után máris pihentetni kellett a lámpát, mert különben tönkrement
volna. De a világra szóló találmányt tökéletesítették. Az ún. félhullámú gépek bevezetésével egyszerre elterjedt az egész földkerekségen. 1928-ban vásárolt a város egy akkor
igen modern gépet, a Siemens-cégnek a „Heliodor-Duplex"-ét. Ez a gép még 1962-ben
is m űködött, és hozzá még igen jól. Csakhogy a sugárvédelme már nem felelt meg a

Vígh Ágoston

58

mai követelményeknek, és ezért 1963-ban ki kellett selejtezni. 1965 végén a következő gépek vannak üzemben: 1. Morava nagytípus, beszerezve 1957-ben; 2. Morava nagy
típus, beszerezve 1958-ban; 3. Neretva portabilis sebészeti gép; 4. Grafoskop Selenosom.

~

8

10

A MAI KÓRHÁZ TERVRAJZA

Felvételi osztály
Orr-fül-gége, szem- és
gyermekosztály; konyha
Nőgyógyászati,
belgyógyászati osztály,
sebészet
TBGosztály
Fertőző osztály
Fáskamra, hullaház
Mosoda
Szénraktár
Gazdasági épület
Készül ő épület a
nőgyógyászat és
a rehabilitációs osztály
számára
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A technikai rész megoldása tisztára csak pénz kérdése. Sokkal nehezebb megoldani
a káderkérdést ezen az osztályon. Az 1957/58 el őtti időkben a гöntgenvizsgálatokat az
egyes osztályok orvosai végezték, magát a gépet egy személy kezelte, aki a felvételeket
is elkészítette. Az új épületben elhelyezett osztálynak az élére szakembert kellett volna
állítani. Ilyent nem találtunk. Nem maradt más megoldás, mint az, hogy szabadkai
szakorvosokkal kellett szerzödést kötni, akik honorárium ellenében vállalták ezt a
munkát. Délutánonként felváltva jártak, illetve járnak Zentára, és a kórházban eltöl-
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tenek 3-4 órát a vonatok járásától függ ően. 1959-ben szerz ődést kötött a kórház egy
általános praxist folytató vidéki orvossal. A kórház vállalta a hároméves specializálás
költségeit. Ennek fejében az orvos három évre lekötötte magát a szakképesítés megszerzése utáni id őre. A szerz ő dő orvos valóban megszerezte a képesítést, de szerz ődéses kötelezettségének nem tett eleget. Egy év elteltével elhagyta a kórházat. A szerz ődésszegés jogi következményei még nincsenek rendezve. 1965. január 1-töl újabb ösztöndíjas jelentkezett. A szerz ő dést megkötötték, de hogy a kórháznak mikor lesz röntgenológusa, az még nem tudható. Sokan a sugárártalom miatt félnek ett ől a szakmától. Manapság azonban a sugárvédelem tökéletes.

A múlt tanulságai egyengetik a jöv ő fejlődését
A zentai kórháznak itt leírt története elgondolkozásra készteti az olvasót. Miért
kellett 108, illetve 132 év ahhoz, hogy egy olyan intézmény megszülessen, mint a mi
kórházunk? Ha elgondoljuk, hogy Zenta városa maga is az egyik leggazdagabb földbirtokosa volt az egész környéknek, és mégis a múlt száradban önkéntes adományokat
gyűjtöttek - természetben és pénzben - a kórház fenntartására, felmerül a kérdés,
hogy miért volt mindez. Tekintélyes pénzösszegek gy ű ltek össze a kórházalapba, melyeket kamatra kiadott a város a polgároknak. Azt szerették volna, hogy magából a
kamatokból befolyt összeg fedezze a kórházi kiadásokat, és a városnak ne okozzon
gondot a kórház eltartása. Beruházásra akkoriban nem is gondoltak. 132 év után minden gátlás nélkül megadhatjuk a választ.
A társadalom nem érezte kötelességének art, hogy kivétel nélkül minden embert
segítenie kell, és gondozásába kell vennie, ha megbetegszik, vagy ha megrokkan. A
beteg ember, ha nem volt senkije, tehetetlenül verg ődött, mert kórházi ágy a részére
nem jutott. A „szociális gondozás" ismeretlen volt. Háborús rokkant pl. ajándékba
kapott verklivel kereste meg betev ő falatját. A múlt században a feudalizmus és az
indusztrializáció mezsgyéjén ilyen volt a mentalitás.
A másik ok az orvostudomány elmaradottsága volt. Hiányoztak az orvoslás és a
gyógyítás meggyőz ő példái. Az orvostudományban a forradalom Semmelweisszel kezdődött, de csak a XIX. szárad vége felé fejl ődött föl igazán a baktériumok felfedezésével.
Ez a két ok azonban nemcsak a Tisza-vidékre vonatkozott, hanem a nagyvárosok
kivételével országosan is fennállott. Szolgáljon mentségül Zentának, hogy a városok
körül els ő volt Bácskában, ahol kórházat alapítottak 1834-ben.
Könyvünk célkitűzése a zentai kórház történetének megírása volt. A történet a kórház alapításával kezd ődött 1834-ben. Nem volt érdektelen ezzel kapcsolatban megtudnunk, hogy mikor nyílt meg Zentán az els ő gyógyszertár, továbbá hogy ki volt Zenta
els ő diplomás orvosa. Huszágh László kutatásaiból ismeretes, hogy az els ő gyógyszertár 1818-ban kezdte meg m űködését. Az els ő diplomás orvos megjelenését városunkban az alábbiakban ismertetjük.
Tudjuk, hogy az 1800-as évek elején igen kevés volt a diplomás orvos, olyannyira,
hogy vármegyénként alig volt több mint három-négy. Az ún. seborvosok láttak el minden orvosi munkát. Azoknak a seborvosoknak, akik valamelyik orvosi fakultáson vizsgát tettek, megengedték, hogy diplomás orvos hiányában'bels ő bajokat gyógyítsanak.
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Zentának nem volt a század elején egyetemet végzett, diplomás orvosa. Bizonyítja ezt
az a tény is, hogy amikor a gyógyszertár felállítását a Helytartótanács 1818-ban engedé-

lyezte, egyidej űleg utasította a várost, hogy minél el őbb gondoskodjék diplomás orvosról. Valószín ű leg ennek a fels őbb utasításnak kívánt eleget tenni a községi tanács,
amikor 1822-ben a pesti orvosi fakultáshoz fordult azzal a kéréssel, hogy küldjön
Zentára egyetemet végzett orvost. A községi elöljáróság 1822. április 12-i jegyzőkönyvéb ő l megtudjuk, hogy megállapodás jött létre tudós Boros Sámuel pesti orvos és a
község kő zött. 200 forint évi fizetésben állapodtak meg, ezenkívül a község egy lakóházat bérelt az orvos részére, mely az összes mellékhelyiséggel rendelkezett. A bérleti
szerz ődés 1822. április 24 -én, Szent György napján lépett életbe. Valószín ű , hogy dr.
Boros Sámuel még a tavaszi hónapokban megkezdte orvosi mííködését. A jegyző könyvek mint városi fizikust emlegetik.
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A dr. Gerő Istvánnak állított emlékm ű
1824. július 25 -én a város bírájához fordul levélbeli panasszal. Elmondja, hogy a
zentai zsidó hitközség a „Pesti medica fakultásnak megígért egy summa pénzt" abban az
esetben, ha Zentán telepedne le. Azóta már eltelt két év, és a hitközség nem tett eleget
kötelezettségének. 1825. február 1-jén a kö гgyülésen felolvassák „tudós Boros Sámuel,
e város doktora és Budai István seborvos" bizonyítványát, melyet közösen állítottak ki
egy verekedésb ől származó sérülésr ől. Ugyancsak a jegyz őkönyvben szerepel Boros Sámuel neve 1825. VIII. 19-én egy orvosi bizonyítvány ismertetésével kapcsolatban. Ezután többé nem találkozunk a nevével. Nem szerepel sem a jegyz őkönyvekben, sem az
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adófizető k listáján. Végignéztük az elhalálozottak listáját két évtizeden át -eredmény
nélkül. Minden valószín űség szerint elköltözött Zentáról. M űködésének kimutatható
időtartama három-négy év.
Meg kell még emlékeznünk Budai István „seborvos"-ról is. 1825-ben szerepel el őször a jegyz őkönyvekben, de minden valószín űség szerint már a húszas évek táján Zentán
működött. Pontosan követni lehetett m űködése idejét az adókönyvek alapján egészen
1841-ig. Háza és földje volt, és orvosi praxist folytatott. Ezt onnan tudjuk, hogy 1835.
április 2-án bevádolta a hatóságnál Kragujev Iso helybeli lakost, mert nem fizette ki
neki a honoráriumot és a használt gyógyszerek árát, 15 forint és 18 krajcárt. Meghalt
1841. szeptember 18-án, 60 éves korában. A temetési szertartást Váltó János káplán
végezte, aki kés őbb mint adai kanonok-plébános igen tekintélyes alapítványt hagyományozott a zentai kórházra.
A kórház történetéb ől nem maradhat ki egy szoborleleplezési ünnepség, amely egyúttal névadó ünnepe is volt a kórháznak. 1959-ben a város olyan határozatot hozott,
hogy a kórház elnevezésében is meg kell örökíteni dr. Ger ő István emlékét, akit 1941
novemberében a zentai kaszárnya udvarán a megszállók katonai hadbíróságának ítélete alapján kivégeztek. A szobor a f őépület el őtti parkban nyert elhelyezést, és azóta
minden évben megjelennek a társadalmi egyesületek, hogy kegyeletüket leróják Zenta
hős fiának és mártírjának.
Anélkül, hogy külön kihangsúlyoztuk volna, kit űnik a fejl ődés üteméb ől, hogy a
kórház kapacitásának megnövekedése nemcsak magának Zenta városának az igénybevétele révén jött létre. A szomszédos községek a Tiszán innen és a Tiszán túl súlyosabb
betegeiket ide utasítják gyógykezelésre, s egyért a betegforgalom nagyobbik felét a vidéknek köszönhetjük. Így lett Zenta a fels ő Tisza-vidék egészségügyi központjává. De
nem kizárólag a geográfiai helyzet eredményezte ezt, nagyban hozzájárult ehhez az
orvosi káderek szoros együttm űködése is. A szomszédos kommunákban gyakorlatot
folytató orvosok úgyszólván kivétel nélkül ebben a kórházban végezték el kötelez ő
gyakorlataikat. A zentai Orvosegyesület igen aktív m űködése egy nagy és népes családdá formálta az egész Felsó-Tisza-vidék orvosi karát. Rendszeres tudományos ülések, valamint az évenként 1-2 ízben az általános orvosok részére megtartott szemináriumok révén az orvosképzés ügyét szolgálta, illetve szolgálja.
Amint láttuk, 1965-ben már nyolc bétegosztály m űködik a kórházban. Mindössze
két osztály hiányzik ahhoz, hogy joggal viselje a „komplett kórház" elnevezést. Ez a két
osztály az ideg- és elmegyógyászati, valamint a b őr- és nemi betegségek osztálya. Mindkét osztály létesítését tervbe vették. Hogy a megvalósításra mikor kerül sor, art a jöv ő
fogja eldönteni. Az els ő lépés ezen a vonalon is megtörtént már, elindította a kórház
a jövend őbeli szakorvosok specializálását.
A kórházfejlesztéssel kapcsolatban még egy igen fontos megállapítást kell a köztudatba ültetni. Ez pedig a következ ő : az orvostudomány mint tudomány a legdinamikusabbak egyike a természettudományok között. Ez azt jelenti, hogy fejlesztésén és az
elért kutatási eredmények alkalmazásán az orvosok tízezrei munkálkodnak. Ha maga
a medicina így fejl ődik, a fejl ődést követnie kell a keretnek, tehát magának a kórháznak is (épületek, felszerelés, új gépek stb.). Új tudományágak születnek napjainkban,
melyek új felszerelést, új osztályt kívánnak. Ilyenek például a legutóbbi években megnyílt geriátriai és rehabilitációs osztályok stb.
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Az elmondottakból következik, hogy a kórházfejlesztéssel teljesen leállni hosszabb
idő re nem lehet. Nem lehet például kimondani, hogy az újonnan felépült kórház 50
évre kielégíti az igényeket azért, mert az élet és a tudomány tempója mást diktál.
Összegezve az elmondottakat: a kórház fejlesztését két szempont teszi szükségessé alakosság igénye és az orvostudomány által támasztott követelmények. Ezeknek a szempontoknak kell érvényesülniök a zentai kórhá г távlati fejlesztési terveiben is, mert
csak így tudjuk megvalósítani a legszebb és legigazibb emberi és orvosi kötelességünkből fakadó örök érvény ű feladatunkat:
Salus aegroti suprema lex esti - a beteg ember üdve legyen a legf őbb törvény és parancs számunkra.

Tari Ldszló
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Bevezető
Másirányú levéltári kutatások alkalmával kerültek el ő azok a dokumentumok,
melyek adalékul szolgálnak Jr. Vígh Ágoston kiváló munkájához, A zentai kórház története c., 1966-ban megjelent monográfiához.
E dokumentumok a kórház 1833. évi megalapításától az 1872. évi (els ő ) átköltözéséig tartó id őszak eddig ismeretlen kórháztörténeti adatait és gyógyászati eljárásait
közlik, melyek egyike-másika tudománytörténeti értékkel bír. Közülük igyekeztem minél többet eredeti alakjában közölni, minthogy korh űségre és a korabeli szóhasználat
megjelenítésére is törekedtem. Ez az eljárás remélhet ően tükrözni fogja a múlt századi
egészségügy általános helyzetét és orvoslási módszereit.
E dokumentumokhoz sorolhatók még azok a megyei, kerületi leiratok, illetve helyi adó- és törvénykezési könyvek, melyek a XVIII. század utolsó és a XIX. század els ő
évtizedeinek igen értékes egészségügyi vonatkozású ćijegyzéseit tartalmazzák.
A kórház els ő három évtizedéb ől viszonylag kevés levéltári anyag maradt fenn, s ő t
még azok sem kerültek eddig közzétételre. Ez az id őszak a kórház történetében fehér
foltnak számított, de feltárásával nagy el őrelépés történt az eddig ismeretlen és részben feltevésekre alapult történet pontosítására és kiegészítésére.
Remélem, hogy ez a rövid adalék teljesebbé teszi a zentai kórház els ő négy évtizedének krónikáját, s ritkaságszámba men ő dokumentumaival méltán öregbíti a medicina hírnevét nemcsak Zentán, hanem sz űkebb régiónkban is.

A kórházak rövid története
Az els ő ismert kórházszer ű intézményt, melyben betegeket ápoltak és gyógyítottak,
Szent Vazul püspök alapította i. u. 370-ben akis-ázsiai Cezareában. A VI. századtól

kezdve a pusztító járványok jelent ős mértékben hozzájárultak a kórházak alapításához. E kórházakban főleg leprás betegeket ápoltak, valójában a leprások elkülönítésére és egy helyen való tartásukra szolgáltak a kórházak, melyek a különböz ő lovagrendek (templáriusok, johanniták) támogatásával m űködtek.
A betegek és a szegények ápolása a közép-európai államokban a kereszténység felvételével új dimenziókat kapott. A korai középkorban a betegellátást és segélyezést a
szerzetesházak és -rendek karolták fel kolostoraikban vagy az azok kötelékében m űködő kezdetleges kórházakban-ápoldákban, noha erre vonatkozóan törvényes intézkedés nem történt, bár ez ügyet királyaink is felkarolták.
Magyarország els ő kórházát az esztergomi Szent Lázár szegényeinek házát (Zent
Lazar Ziginy) állítólag Szent István király alapította 1000-ben. Els őként a bencések
foglalkoztak intézményes betegellátással a 998-999-ben szintén István által létesített
és 1015-ben felszentelt pécsváradi kolostorban, ahová négy szolgát is rendelt ki az
alapító király a betegek ápolására.
Az egyház is sokat tett ez ügyben. Kálmán király uralkodása alatt (1095-1116) az
esztergomi zsinat csak olyan feltétel mellett adott jogot a püspököknek saját javadalmaik 1/4 részér ől rendelkezni, ha a többit egyházi célokra fordították, melyek közé
tartozott a szegények ellátása is.
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1234-ben a kalocsai érsek saját vagyonából ún. kórodát, illetve ápoldát állított fel
Bácsott, melynek igazgatására a szlavóniai (Pozsega-völgyi) ciszterciták küldtek idönként két rendtársat.
A szerzetesrendek, káptalanok és a konventek rendházaiban az ún. ápoldák vagy
ispotályok els ősorban a beteg egyháziak számára létesültek, de a szegényeket is befogadták. Orvosok maguk az egyházi férfiak voltak, akik a középkorban szinte monopolizálták a gyógyítás tudományát. Ők kezelték a betegeket, gondoskodtak a gyógysze гellátásról, fürdök létesítésér ől. A pap-orvosok sebészettel nem foglalkozhattak, bár
alkalmanként (jó pénzért) megszegték az egyházi tilalmat.
A XII. századtól a XIV. századig az orvosok külföldön, főleg olasz egyetemeken
(Pádova, Bologna, Párizs) tanultak. A pécsi (1367) és az 1490-ben létrehozott óbudai
egyetemek megnyitásával lehet őség nyílt a honi orvosképzésre is, de ez az 1540-es évek
elején a török megszállással véget ér.
A keresztény hitelvek értelmében vallott és gyakorolt könyörületesség és támogatás
a betegek és elesettek iránt nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos kora-középkori szerb állam területén is hasonlóképp m űködött. Els őként az uralkodó Nemanja
és fia, Száva alapított kórházat 1191 és 1199 között a hilandari kolostorban (mely ma
Görögország területén fekszik), utána a studenicai kolostorban létesült hasonló 1208
és 1216 között, majd 1335-ben III. István Uroš király alapít kórházat közel a De čani
kolostorhoz, továbbá említik kórház gyanánt a mileševói (1327) és a ravanicai kolostort, ahol Lazar fejedelem alapít ilyen intézményt 1381-ben. A XV. század elején
Lazaтević István létesít kórházat Belgrádban, a katedrálishoz közel.
Az osztrák uralom alatt lev ő Belgrádban (1718.1737) civil kórházakról történik
említés. A továbbiakban Velika Gradiškán és Svilajnacon nyílik kórház 1823-ban,
három évvel kés őbb Šabacon, egy magánházban kezd m űködni ilyen intézmény, hasonlóképpen 1833-ban Požarevacon, 1844-ben Kragujevacon stb.
A korai középkorban a kés őbbi Vajdaság területén szintén a kolostorok keretében
létesítettek a betegek befogadására szolgáló helyiségeket. Ezeknek az intézményeknek
a m űködéséről az 1234-ben adatolható bácsi kivételével nincs tudomásunk, noha feltehetően létezhettek. A középkorban 33 katolikus kolostor volt ezen a területen, ebből 13 benedekrendi és 2 cisztercita, melyek bels ő rendi szabályzata el ő írta kórházak
fenntartását is. Említik még a titeli és a Zentai kolostort is (1216), melyek keretében
kórházak m űködtek.
Nem egyházi alapítású közkórház volt a zalánkeméni (Slankamen) - 1325- ből említik annak kapcsán, hogy XXII. János pápa egy Avignonban kelt levelében elrendelte
a kalocsai püspöknek a „Johannes dictus Man de Zalankemen" által épített kápolna
felszentelését, ahol kórház is épült a szegények és betegek befogadására - és a zondi
(Sonta), ahol 1434-ben egy Gallus nev ű gyapjúfonómeste г épített saját költségén kórházat, melynek részére a kalocsai érseki helytartó adott vallásügyi szabályzatot.
A több mint két évszázados kényszer ű szünet után Mária Terézia 1769-ben egyetem felállítását rendelte el Nagyszombatban. 1777-ben az egyetem Budára költözik, s
vele az orvosi kar is. Itt már külön tanárok oktatták a sebészeket és a szülészn őket. Az
egyetemet az orvosi karral együtt 1784-ben Pestre helyezik át, s úgy rendezik be, hogy
orvosdoktorokat és kisebb min ősítés ű falusi sebészeket (seborvosokat) képezhessenek ki. Ez a fajta képzés 1872-ig tart, amikor is a sebészi tanfolyam megsz ű nik.
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A másfél évszázados török megszállás után a királyi helytartótanácsok buzdítására
a nagyobb helységekben szegényházak és kórházak létesültek. 1770-ben törvényt hoztak az egészségügyi szolgálat megszervezésére (Normativum Generale in re Sanitatis).
Szabadka már 1766-ban egy házat rendezett be a szegények s részint a betegek részére,
de a szegényeknek maguknak kellett ellátásukról gondoskodni, s e célra a városi tanácstól külön koldulási engedélyt is kaptak. 1774-ben 33 férfi és n ő i koldus lakott itt.
Maguk közül bírót és albírót is választottak, de megtörtént, hogy megelégelvén az
ottani életet nemegyszer meg is szöktek.
1808-ban - a krónikák szerint -Szabadkán ismét volt szegényház - kórház, melyre
már 1804 óta 4000 forint adományt gy űjtöttek. Ide a legszegényebbeket és a munkaképteleneket vették fel. Egy 1821. évi jegyz őkönyvi leírás szerint ezen szabadkai városi
szegényház hitvány, rozzant épület volt két szobával, kerítés, kút, árnyékszék nélkül,
19 szegény lakott itt a város gondoskodása révén. Valódi kórház építését csak 1841-ben
kezdték el, s a következ ő évben fejezték be.
A XVIII. században a szabadkai szegényházon-kórházon kívül több hasonló intézmény is alakult a kés őbbi Vajdaság területén: Újvidéken (1730-ban pravoszláv, 1754ben katolikus), Zomborban (1749), Becskereken (1769), Versecen (1779), stb.

Zenta egészségügye a megyei leiratok, illetve a helyi adó- és törvénykezési
könyvek tükrében a XVIII, század végén és a XIX. század elején
Az egészségügyi szolgálat megszervezésére vonatkozó 1770. évi törvény kötelezte a
városokat, hogy ún. fizikus-orvosokat, seborvosokat, bábákat és gyógyszerészeket alkalmazzanak. Mivel Zenta ekkor már mez őváros (oppidum), bizonyára a helyi elöljáróság is megpróbált ennek érvényt szerezni. Egyébként a törvény betartása nemcsak az
elöljáróságtól függött, hanem attól is, hogy volt-e jelentkez ő a meghirdetett állásokra.
A törvény kiadását követ ően a legkorábbi, egészségüggyel kapcsolatos adatot az 1771ből való városi adókönyv tartalmazza, melynek végén, a novemberi hónap kiadásainak felsorolásánál a felcser (orvossegéd) számára kifizetett kenyér és fél porció lótakarmány ára szerepel. A korábbi évek hasonló összeírásaiban (1766, 1769) „felcser"
még nem található, tehát minden bizonnyal ez az els ő hiteles feljegyzés arról, hogy
Zentán ekkor már vagy ett ől fogva dolgozik egy orvossegéd. Ezt meger ősíti a következő , 1772. évi adókönyvben megjelen ő tétel (a januári kiadásoknál), mely a felcsernek
kifizetett szintén kenyér és takarmány árát tünteti fel, de ugyanez a tétel található a
decemberi kiadásoknál is, ezúttal a borbély számára történ ő kifizetéssel. Ebb ől következtethet ő , hogy a felcser vagy borbély alkalmanként lóháton járta körül a messzebb
lakó betegeket. Nem sokkal kés őbb már borbély és seborvos (chirurgus) névszerinti
ittlétét is rögzíti az adókönyv. Az 1774/75. évi összeírás Nagy Mihályt borbélyként
(barbi, tonsor) említi, a négy évvel kés őbbi adókönyv viszont „chyrurgus"-ként t ű nte
ti fel (ez a csere többször el ő fordul más esetekben is, s úgy látszik, nem tettek lényeges
különbséget a borbély és a seborvos között). Az 1777/78. évi adókönyvben jelenik
meg Grubánovits János és Foтgáts József neve, mindkettő mellett a „chyrurgus" megjegyzés. Bár a kés őbbi összeírások inkább csak borbélyként (latinul tonsor) tüntetik
fel ő ket, Grubánovits Jánost 1797-töl már csak seborvosként (chyrurgus) jegyzik. A
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„chyrurgust" említi két másik, 1777. március 27-i és április 3 -i adókönyvi bejegyzés is,
mely a neki kifizetett összeget tartalmazza szabályzat elkészítéséért.
Tehát 1777-től 1779 - ig három seborvos is állt a helyi egészségügy szolgálatában, de
ezután Nagy Mihály neve már a „chyirurgus" megjelölés nélkül szerepel az összeírásokban egészen 1788-ig.
Az 1780/81. évi adókönyvben Kovács Antal borbélyként (tonsor) van bejegyezve,
viszont a következ ő évben már őt sem említik borbélyként, csupán a neve található az
összeírásban, késöbb pedig már egyáltalán nem jegyzik még a nevét sem.
1790-ben viszont egy seborvos és két borbély nevét is rögzíti az adókönyv. Az új
„chyrurgus" Johann Brunn, a két borbély pedig a már ismert Grubánovits János és
Forgáts József. Johann Brunn e гután többé már nem szerepel az összeírásokban. Jellemző a korra, hogy igen gyakori volt a seborvosok, illetve borbélyok vándorlása, míg
meg nem találták a maguknak megfelel ő helyet.

A „felcser" emlitése az 1771. évi városi adókönyvben

Az akkori egészségügyi helyzet feltérképezésében rendkívül hasznosnak bizonyultak más közvetett források, melyek alapján viszonylag h ű képet lehet kapni a kor orvoslási módszereir ől és gyakorlatáról.
Nemcsak Zenta, de Bácska egészségügyi története szempontjából is kivételes értékű ek azok a XVIII. század végi és a XIX. század els ő évtizedeib ől való szolgabírói leiratok és helyi törvénykezési könyvek, melyek a vidékünkre vonatkozó orvoslással kapcsolatos megyei utasításokat és a helyi egészségüggyel összefügg ő adatokat tartalmazzák.
A XVIII. század utolsó évtizedeiban lassan szervez ődő egészségügyi szolgálat istápolását és felügyeletét els ősorban a megyei hatóság és a megyei f őorvos látta el. A
népegészség szempontjából a megye részére fontos volt az egészségügyi helyzet állandó
figyelemmel kísérése, s ennek megfelel ően leiratok formájában intézkedtek a szolgabírókáltal a felmerül ő problémák tekintetében.
Büky József, Bács megye assessora (kerületi ülnöke) és fizikus-orvosa 1793. július
24-én Baján keltezett leíratóban egyfajta orvosetikai el őírást adott a helyi szolgabírók
számára a seborvosok és borbélyok m űködésének szabályozására. A leirat nehezményezi a borbélyoknak a betegekkel szembeni bánásmódját megállapítva, hogy: „a szegény népen irgalmatlan húzásokat-vonyásokat tesznek", s ennélfogva az emberek még a
képzett doktoroktól, seborvosoktól és borbélyoktól is irtóznak, és a tudatlan, babonás vénasszonyokra hagyatkoznak a gyógyítás dolgában. Ennek visszaszorítására .és
megzabolázására minden helység elöljáróinak megparancsolják, hogy vasárnaponként
tegyék közhírré a „helység székeken" a következ őket:
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Ha valamely seborvos (chirurgus), borbély a gyógyításért két vagy három forintnál többet kérne, abban az esetben a gyógyító köteles írásban foglalni a kezelés ideje
alatt felhasznált orvosságokat, a seborvos pedig a sebet „felrajzolni", és azt a kerületi
- vármegyei seborvosnak bemutatni felülvizsgálat céljából.
Amennyiben a seborvos és a borbély a gyógyításért 7 vagy 8 forintnál többet
kérne, köteles err ől a saját pecsétjével ellátott jelentést tenni, és azt Bajára (e leirat
kiadójához) elküldeni.
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Nagy Mihály ( a 157. sorszám alatt ), mint a legrégebbról nyilvántartott borbély-.
seborvos az 1776 / 77. évi helyi összeírásban
Azokban a helységekben, ahol a seborvosok és borbélyok el akarnak helyezkedni, a község elöljáróinak írásos engedélyt kell kérniük a kerületi seborvostól arra nézve, hogy megtarthatják-e továbbra is azokat a „házaló csavargókat", akik f őleg érvágással foglalkoznak és „egy-két garasért a jó polgárnak szörny ű veszedelmére készek egész vérét
ki csapatni", és kötelesek ezekt ől minden sebészi eszközt elkobozni és azt átadni a
kerületi seborvosnak.
Minden helység elöljárói kísérjék figyelemmel a saját seborvosukat, borbélyukat, „és ha olyan hideglelkű, részeges, a hivatalában tunya légyen", akkor a helység taná
csa előtt figyelmeztessék, és ha nem térne jobb belátásra, jelentsék fel a kerületi seborvosnál, aki ha nem adna megfelel ő elégtételt, abban az esetben a helység elöljárói ezt
Baján jelentsék, melynek következményeként „példás elégtétel fog következni".
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5. Mind alakosság, mind a seborvosok és borbélyok számára a vármegye közzéteszi
az általa megállapított orvosi díjszabásokat, mely szerint:

1. Egy érvágás a seborvos vagy a borbély házánál
a polgár házánál
2. Köpölyözés a seborvos vagy borbély házánál
a polgár házánál
3. Egy foghúzás a seborvos vagy borbély házánál
a polgár házánál
4. A betegség meggyógyításáért a seborvos díja
a borbély díja

Fr. kr
7
10
2

3
4
6

9
5

A több бrás vagy egy egész napot igényl ő beteglátogatásért
a seborvos díja
45
a borbély díja
21
Azokban a helységekben, ahol a seborvosoknak és borbélyoknak a
községtő l sem fizetésük, sem egyéb javadalmuk, illetve szabad lakásuk
sincs, alkalmazhatják a régi (magasabb) díjszabást.
A szabályzatból kit űnik, hogy az egész Bács megyében lényegében csak seborvosok
és borbélyok m űködtek, diplomás orvos nemigen volt fellelhet ő.
A helyi törvénykezési könyvben az 1794. január 4-én felvett bírósági jegyz ő könyv
arra derít fényt, hogy ekkor már Zentán m űködött városi bába (szülésznö). A 126. sz.
alatt felvett tárgy teljes eredeti szövege a következ ő :
„Fel vétetett Kiss Kún Majsány Birálának levele, melly által Zsuzsa nevezet ű Leány
aki teherben lévőnek pre tendáltatik, ide Bassi Mihdly lakosunk házához, mint ottan
meg esett, vissza utasíttatván, által adatott: arra való nézve, hogy az ilyet esetnek továb•
bi valósága felöl szű kséges rendelés tétethessen, az kérdésben forgott személy: Gubik Dorottya nevezet ű város bábájával meg vizsgáltatván, béjelentetett, hogy az személlynek az
terhesség iránt semmi baja nem volna, csakhogy az gyomránál lév ő kemény daganat,
terhességéről gyanúban ejtette legyen, mellyre nézve, ez dolog e prothocollumban bé iktattatott."
Az egy héttel kés őbbi (január 12-i) másik bírósági tárgyalás feljegyzése viszont még
a felcser tanyavilágbeli m űködéséről is tanúskodik. Ugyanis egy kutyaharapás következményeként a sebet gyógyító felcser napidíja és a felhasznált orvosság árának megfi
zettetése képezte a per tárgyát.

Ekkor a seborvosok, borbélyok és felcserek egyben a patikusi feladatokat is ellátták, az orvosságokat viszont a keresked ők forgalmazták.
Harminc évvel az egészségügyi szolgálat megszervezését kimondó törvény után - a
századfordulón - az egészségügy helyzetének javulását jelentösen hátráltatja a képzett
orvosok hiánya és a túlnyomórészt írástudatlan népnek a babonák iránti fogékonysága. A hatóságok az egészségügy m űködésének javítása céljából egyre több utasítást
küldenek szét a szolgabíróknak, s egyben megpróbálják visszaszorítani a kiszolgáltatott helyzetbe jutott betegek vámszed őiként feltű nő kuruzslókat és álorvosokat.
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Hail Ignác, helyettes kerületi kapitány 1800. június 11-i keltezéssel Becsér ől intéz
felhívást a helyi elöljárókhoz, melyben többek között ez áll:
„ 1. Az Vén Banyáknak és asszonyoknak 24 korbátsok alatt tiltatik, hogy semi féle
beteg embereket az gyógyításra fell ne válaljanak, kiváltképen franzusokat, [franc(ia)
betegség = szifilisz, vérbaj - a szerz ő megj.] kiket szükséges azonnal a Bíráknak bé
mutatni, kik a fölleb olyatén tisztátalan személyeket adni fognak."
Egy másik, 1801. január 3-án keltezett felhívás Vojnits Fábián szolgabíró aláírásával
különösen a gyermeket érint ő himlőbetegség megel őzésére és a betegség kezelésére ad
utasításokat (ekkor még nem alkalmazták a pár évvel azel őtt Angliában felfedezett
himlő elleni véd őoltást). A betegség lefolyását három stádiumra osztották fel, s mindegyik szakaszban négy pontba foglalták össze a tudnivalókat. A felhívást a „köznépnek" szánták afféle felvilágosító magyarázatként, melyet közzétettek a nyilvános és
gyülekezési helyeken.
A kor népbetegsége, a valódi vagy hólyagos himl ő (variola vera) ellen folyó küzdelem egészen új fordulatot vett a XIX. század második évtizedében, a véd őoltás 1796.
évi angliai felfedezése óta. Ezzel kapcsolatban különösen értékesek a vidékünkre vonatkozó és a gyermekek himl ő elleni védőoltásának - minden bizonnyal -els ő alkalmazását tanúsító leiratok, melyek az 1810-es évekb ől származnak. Magyarországon a
XIX. század els ő felében a törvény még nem rendelkezett a véd őoltás kötelez ő voltáról (csak 1876-tól), úgyhogy annak esetleges elrendelése a fels őbb kormányzati szervek
belátásától függött.
A himlőoltással kapcsolatos els ő feljegyzés az a szül őknek szóló felhívás, mely a
védőoltás felfedezésér ől és szükségességér ől szól, melyet Stevan Radišić járási alszolgabíró írt alá Zentán 1814. október 4-én:
„ Jó Szülők l
Az természetnek Mindenható alkotója meg áldván benneteket magzatokkal, egyszersmind szent kötelességtekké tette, hogy azoknak életyeket minden veszedelem ellen oltalmazzátok.
A sok veszedelmek közé mellyek magzatyaikat mindjárt születésekt ő l fogva körülveszik, tartoznak valóban a hójagos himl ők, ezek irtóztatóképpen dühösködnek az ártatlan
kisdedek között, sok ezreket ölnek meg minden Esztend őben; sok ezreket, mellyek halálos
paUostul megmenekednek, el rútitatnak vakokká süketekké, némákká, bénákká, egész
életyeikben nyomorultakká tészik.
Ki volna közöttetek oly embertelen, oly gyilkos, hogy nem akarná magzatyait ezen
irtóztató betegségtül meg menteni. Az égnek legszebb ajándékfa, az emberi ész, feltalált
egy hatalmas — bátorságos, bizonyos eszközt, melly által magzatyaitokat tökéletessen
megmenthetitek a rút hójagos himl őktől, és egyszersmind az egész emberi Nemzetnek
jótévői lehettek, midőn az leggyilkosab betegségnek egész ki irtását el ő mozdityátok, ezen
leg hasznosabb találmánya az el mult századnak a ment ő himlő, vagy a tehén himl ő [a
tehén tőgyéről nyerték az oltóanyagot — a szerz ő megj.j. Ennek beoltása által sem az
emberi szépség el nem rutitatik, sem egésége meg nem sértetik, a veszedelmes himl őktől
pedig meg mentetik. Azért is ezen beoltás már több esztend őktül fogva az egész pallérozott világban elterjesztetett."
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E felhívás után három évvel, 1817. április 14-én Zomborban, a megyeszékhelyen
összeült hatóság a következ ő értesítést küldte szét a járási szolgabíróknak:
„1041. A Himlő Oltást Ügyel ő deputatió azt el ő adván hogy Falusi Seborvosok és
Borbélyok - himlőt oltanának anélkül, hogy a fels őbb helyen tartatni parantsolt jegyz ő
könyveket tartanának. Kéri tehát ezeket illyetén himlő oltástól eltiltatni.
Járásbéli Szolga Bírák Uraknak meghagyatatik hogy, mindeneket kik a könyörg ő
deputatiónak tudta nélkül himlőket oltanának, oltóstul eltiltassák."
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A himlő elleni védöoltással kapcsolatos leirat 1817-b ől
E leiratból arra következtethetünk, hogy megkezdték a himl ő elleni véd őoltások
alkalmazását Bács megyében (melyr ől jegyzőkönyvet kellett vezetni), s így minden bizonnyal Zentán is. (Dr. Vígh a kórháztörténetében - adatok hiányában - 1861-re teszi
a himl ő elleni véd őoltás bévezetését, holott akkor már -évtizedek óta - csak a szokásos oltást végezték.)
1824 májusában Bulla Károly megyei f őorvos arról panaszkodik, hogy a gyermekek vakcinálását végz ő seborvosok csak nagy késéssel kapják meg a szükséges segítséget a helybéli elöljáróktól, s kéri ezen akadályok elhárítását, továbbá kéri, hogy a be
nem oltottak, illetve az újszülöttek névjegyzékét minden évelejével a települések küldjék meg a járási főszolgabíróknak, és a seborvosoknak adjanak meg minden segítséget
a.vakcináláshoz.
Június 21-én szintén Bulla f őorvos tesz jelentést a vakcinálást végz ő seborvosok
fizetésével kapcsolatban. E jelentésben szerepel az is, hogy a himl ő elleni véd őoltásokat nem a legfels őbb helyr ől parancsolják meg, csupán „az emberi egésségre való figyelem miatt" ajánlják. Továbbá meghagyják a szolgabíróknak, hogy „kemény fenyíték
mellett" kötelezzék a seborvosokat a vakcinálások végrehajtására, melyr ől velük el őzőleg egyezség született. A véd ő oltásokat a vagyonosabbak saját pénzükb ől fizették, a
szegényebb családok gyermekei után pedig fejenként 15 krajcárt fizetett a „honi Cassa"
(helybéli közpénztár) az orvosoknak.
Fontos mérföldk ő a gyógyítás területén az a császári rendelet, mely el őírja még a
borbélyok számára is az orvostudományokban való jártasságot:
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„3303. I.E. [jelen évben - a szerz ő megj.j Sz• Jakab hava [július - a szerző megj.j 13án 17404 sz•a. Kelt Kegyes Intézvénye Eö felségének kegyelmes parancsolatyábul meg

hagyattatik, hogy az ollyatén Borbélyok, a kik orvosi Tudományok tanulásárul szólló
Diplomát elő nem mutatthatnának mindenném ű orvoslás gyakorlásárul el tiltassanak."
A megyei hatóság nagy figyelmet szentelt a himl ő leküzdésére, mely leginkább a
gyermekeket sújtotta. 1826. július 4-én egy tíz pontból álló utasítást adtak ki a járások
szolgabíráinak a himl ő oltással kapcsolatban:
A himl őoltásokra felügyel ő bizottság közrem űködésével, illetve az orvosok és
seborvosok felügyelete mellett a jöv őben az oltásokról az új el őírások szerint kell vezetni az ún. táblás jegyz őkönyveket.
A táblás jegyzőkönyveket úgy kell vezetni, hogy világosan látsszon azoknak a
szegényeknek a kiléte,'akiknek oltását a közpénztárakból fedezték (ez 6 krajcár volt
fejenként), illetve hogy ez kikre terjedjen ki. Az orvosok és seborvosok kötelessége,
hogy a vakciná'tások adatait tartalmazó jegyz őkönyveket a járásbeli kihelyezett bizottságoknak minden év végeztével bemutassák, és a hiányos, pontatlan jegyz őkönyveket
a bizottságoknak joga van helyesbítésre visszautalni, és ennek kiküszöböléséig nem
fizethet ő k ki a közpénztárból a beoltottak után megállapított összegek. Ennek betartása azért is fontos, mivel a táblás jegyz ő könyveket minden év január végén el kell
juttatni a Magyar Királyi Helytartótanácshoz.
A himlőoltást ügyelő „deputatiónak" jogában áll az oltással késleked ő orvosokat
és seborvosokat figyelmeztetni, az oltást elhanyagoló orvosokat pedig megbüntetni.
Minden helységb ől azonnal jelenteni kell a fels őbb hatóságoknak, ha himl őbetegséget vagy járványt észlelnek.
S. A járásonként szervezett bizottságok kötelessége, hogy minden évben jelentést
tegyenek a himl ő ben megbetegedettek és elhabilozottak számáról, valamint hogy a
beoltottak közül hányan kapták meg ismét a betegséget.
A kerületi orvosok és seborvosok a kerület id őnkénti átvizsgálása alkalmával a lelkipásztorok és a helybeli elöljárók segítségével - kötelesek összeírni a be nem
oltott gyermekeket.
A himlő oltások sikerességére való tekintettel ajánlják a földesuraknak, lelkipásztoroknak és egyéb el őkel ő személyeknek, hogy az alájuk tartozó „köznépet" gy ő zzék
meg a himl őoltás szükségességér ől és elfogadásáról, és hassanak oda, hogy az oltásokat leginkább vasárnap, illeteve ünnepnapokon végezzék, amikor is a jobbágyok pihennek.
A jó oltóanyag a feltétele annak, hogy a szül ő kkel elfogadtassák a véd őoltás szükségességét. Ennek értelmében az orvosok és seborvosok kötelesek (büntetés terhe
mellett) hatásos oltóanyagot tartani.
A plébánosok és lelkipásztorok prédikációjukban a véd őoltás ajánlása mellett
buzdítsák a kö гп épet annak elfogadására, és ugyanezt tegyék a zsidó „nemzetiségbeli"
rabbik is.
„A szegény adózók" [szegénysorsúak - a szerz ő megj.] beoltása után járó hat
krajcár (fejenként) és a kocsi bérének kifizetése a helyi kasszából csak azután lehetséges, miután az illetékes bizottság azt jóváhagyta.
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A fenti rendeletek betartásának felügyeletét a kerületi alispánokra bízták, a járásbeli szolgabírókat és a f őorvosokat pedig utasították, hogy a seborvosokkal tartassák
be a rendeletet, melyet Bulla Károly megyei f őorvos fog ellen őrizni.
A Zomborban székel ő megyehatóság 1826. július 10-i gyülésén a megyei f őorvos
„egésség dolgában" tett jelentése után több határozatot is hoznak. Ezentúl nemcsak
az „utolsó szegénységben lév ő ", hanem minden szegény sorsú gyermek himl ő elleni
védőoltásának költségeit is megtéríti a helyi kö гΡpénztáг azzal, hogy a plébánosok vagy
a tisztségvisel ők igazolják a jogosultságot.
Arról is határoztak, hogy ha kell, orvos jelenlétében ellen őrzik az orvosságokat
tartó keresked őket, ugyanis a szegények számára a kiutalt gyógyszereket szintén a közpénztárak fizették ki az 1800 évi március 18-án hozott, 6486. sz. rendeletben foglaltak alapján. Egyúttal felhívják a módosabb települések földbirtokosait, hogy az 1786.
évi rendszabályok értelmében fogadjanak felés alkalmazzanak tanult és „felesküdött"
orvosokat, illetve boncorvosokat, továbbá a közpénztár terhére szerezzék be a boncoláshoz szükséges eszközöket, és az orvosok minden esetben tegyenek jelentést a bete,

gek kezeléséről.

A gyülés elrendelte a fenti határozatok másodpéldányainak továbbítását az adó- és
számvevő i hivataloknak, és Bulla Károly megyei f őorvost megbízták azzal, hogy a fenti
határozatoknak szerezzen érvényt az elkövetkez ő három év folyamán.
Szeptemberben a főorvos utasítást küld a járási szolgabírákhoz, melyb ől kiderül,
hogy a himlőoltásról készült jegyz ő könyvek bemutatását id ő nként elmulasztják, de a
beoltott gyermekek esetleges újbóli megbetegedését is általában elhallgatják. A megyehatóság kéri, hogy a július 4-i himl őoltással kapcsolatban közzétett rendelet szigorú betartásának mindenképpen érvényt szerezzenek.
Az október 12-én Baján megtartott megyei közgy űlésen az orvosok és bábák (szülészn ők) anyagi juttatásaival kapcsolatban a leirat els ő pontja rögzíti, hogy „mind a
seborvosoknak, mind a bábáknak szabad, nem nagy ugyan, de elegend ő lakás rendeltessen az alább meg nevezend ő helyeken", továbbá, hogy a seborvosok évi fizetése az
„első osztályú helyeken" 100 forint, 12 pozsonyi [mér ő - a szerz ő megj.] kenyérnek
való búra, két öl t ű zifa és két szekér őszi szalma. A másodosztályú helyeken 80 forint
és az említett többi járandóság. Az els ő osztályú helyek a Tiszai járásban a következ ők:
Ada, Óbecse, Magyarkanizsa, Martonos, Mohol, Zenta, Szenttamás, Péterréve,
Temerin, Turia és Bácsföldvár (együtt).
A sebek els ő bekötözéséért, boncolásért, a vizsgálatról kiadott dokumentumokért,
beteglátogatásokért a fels őbb helyen meghatározott díjszabás szerint kell fizetni.
A harmadik pont szerint a bábáknak a seborvosokhoz hasonló juttatás jár. A szülések alkalmával a bábáknak az étel és ital biztosításán kívül a rákövetkez ő , legalább 14
napos ellen őrző látogatásokért egy forintot kell fizetni. A szegényebb sorsúak esetében a bába bérét és az orvosságok árát a települések közpénztárából fizették ki azzal,
hogy a költségeket - mihelyt lehet őség adódott - a beteg akár pénzben, akár szolgálatban [közmunkák által - a szerz ő megj.] köteles volt megtéríteni.
A bábák munkájának segítésére segédeket is alkalmaztak, akiket minden helységben összeírtak, és megvizsgálták az alkalmasságukat, de dolgozhattak a megyei f ő orvos levélbeli ajánlása alapján is. Viszont testi büntetés terhe mellett tiltották, hogy
bárki is bábáskodással foglalkozzon.
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Ami az itt dolgozó seborvosokat és borbélyokat illeti, a XIX. század els ő évtize•
dében is a még 1777-t ől itt mű köd ő Grubánovits János seborvos és Forgáts József
borbély képviselik a helyi egészségügyet. 18.16-tól Buday István seborvos (chyrurgus)
neve is megjelenik az összeírásokban (ekkor már Grubánovits és Forgáts is közel 40
éve gyógyítják a betegeket, s őket váltja majd fel Buday István.) Valószínü, hogy 1814
vagy ' 15-től dolgozhatott (a Dudás-féle krónikában 1813-tól), de mivel az 1814- Іб-іg
terjedő összeírások hiányosak, így csak a fent datált id őponttól számítható az itteni
működése. Ezzel 1816-tól két seborvost és egy borbélyt (Grubánovics, Budai és Forgáts)
jegyez az adókönyv 1820-ig, ezután Grubánovics János már nem szerepel az összeírásokban (nyugalomba vonult vagy elhalt).
Budai István seborvos az 1841-ben bekövetkezett haláláig itt dolgozik (1833-tól a
kórházi betegeket is ellátja).
Forgáts Józsefet egészen 1828-ig jegyzik az adókönyvek borbélyként, de a húszas
években korára való tekintettel már nemigen dolgozhatott, s őt lehetséges, hogy már
korábban sem (a neve mellett 1813-tól már ott volt a „defectuosus" (kimerült, legyengült), 1820-tól pedig a „senex" (öreg) megjegyzés is, bár ez sincs kizárva. Forgáts József
még Grubánovics seborvossal együtt 1777-t ől gyógyította Zenta és környékének betegeit, s az adókönyvek beírása alapján kisebb megszakításokkal nem kevesebb mint 51
évig jegyezték kirurgusnak, illetve borbélynak.
1827 májusában Bulla Károly f őorvos jelentést tesz a himl ő elleni véd őoltások
lefolyásáról az előző évben, mely a már ismert eljárások keretében zajlott le. A vagyonosabbak fizettek az oltásért, a szegénysorsúak helyett pedig a közpénztár fizette az
oltási díjat.
A szegényebb népréteg számára biztosított többfajta ingyenes egészségügyi szolgáltatás része volt annak a folyamatnak, mely egyre hatásosabban érlelte meg els ősorban
a szegénysorsúak számára létesítend ő zentai kórház ügyének el őmozdítását.

A zentán m űködő seborvosok és borbélyok a helyi összeírásokban
bejegyzésük éve szerint 1774-t ől 1830-ig
Nagy Mihály

1774/75
1775/76

1776/77
1778/79

Grubánovits János

1777/78
1784/85
1785/86
1786/87
1787/88

1788/89
1790/91
1791/92
1794/95
1796/97

1797/98
1798/99
1799/00
1802/03
1804/05

1807/08
1808/09
1810/11
1811/12
1812/13

Forgáts József

1777/78
1790/91
1791/92
1802/03
1807/08

1808/09
1810/11
1811/12
1812/13
1813/14

1816/17
1817/18
1818/19
1819/20
1820/21

1822/23
1824/25
1826/27
1827/28
1828/29

1813/14
1816/17
1817/18
1818/19
1819/20
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Kovács Antal

1780/81

Johann Brunn

1790/91

Buday István

1816/17
1817/18

1822/23
1824/25

1818/19
1819/20
1820/21

1826/27
1827/28
1828/29

1829/30
1830/31...stb.

A zentai kórház alapítása és m űködése 1872-ig
Az els ő gyógyszertár Zentán 1818-ban létesült, s eszel lehet őség nyílt a betegek szélesebb kör ű ellátására, minek k ővetke гtében valamelyest javult az egészségügy helyzete
is. Dudás Andor a Zentai Közlöny c. helyi lap egyik századvégi számában err ől így ír:
„A község egészségi ügyét egy orvos és egy gyógytár képviselte 1820-tól kezdve. Ez évben
rendszeresíttetett az orvosi állás 200 frt fizetéssel. Az el őbbi években Zentán csak egy seborvos működött 100 frt javadalmazás mellett."
Az 1820-as évek els ő felére nézve A zentai kórház története c. monográfia már Viszonylag b ő tájékoztatást ad a m űködő orvosokról. Az egészségügy javuló helyzete és a
gyarapodó lakosság, de az ezzel járó orvoslási gondok a továbbiakban megérlelték és
felvetették a kórhá т létesítésének gondolatát. 1822-ben Zenta már 13 000 lakost szám1á1, s pusztán ez a tény már elegend ő ahhoz, hogy az egészségügy terén el őremutató
változás következzen be. De más tényes ők is szerepet játszhattak, mint pl. az 1815-ben
és 1825-ben kiadott rendeletek, melyek megtiltották a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegek felvételét, kés őbb a krónikus betegségben szenved őkét is, s csak az idő
szakosan beteg személyek kórháji felvételét engedélyezték.
Valószínüleg mindezen körülmények hatására els ő lépésként - a kor szokásainak
megfelel ően - 1826-ban Kórházi Alapot létesítettek. Az erre utaló els ő közvetett bizo
nyítékot az 1837. évi február 26- án megtartott közgy űlés szolgáltatta, mely a 12. sz.
alatt a Kórházi Érték 1826-tól 1834-ig terjed ő időszakából végzett számadási tételeit
vizsgálta (a Kórházi Érték valójában Kórházi Alapot jelent). Ebb ől azt a következtetést
lehet levonni, hogy adakozás, illetve gy űjtés folyt 1826-tól a kórhá т létesítésére.
Az adománygy űjtés több szinten is folyt. Táncmulatságok, rendezvények bevételeiből, egyéni adakozásokból gy űlt a pénz a kórházra, melyhez a község is hozzájárult. A
nyolc éven át tartó adakozás után az 1834. év végéig a Kórházi Alap 2677 forintot tett
ki, a kamatok 188 és az ideutalt 14 Ft. büntetéspénzekb ől befolyt összeg együttesen
2880 forintra emelkedett.
Említést érdemel, hogy eközben, pontosabban 1831 nyarán hatalmas kolerajárvány
pusztított Magyarországon, mely július végén elérte Zentát, Szegedet és Szabadkát is.
Másfél hónap alatt városunkban mintegy 1700-an haltak meg a járványban, pl. augusztus 7-én 72 koporsót vittek ki a temet őbe, a görögkeletiek tizenötöt. Érdekesség,
hogy a kolera kitörésekor a megyei f őorvos, Bulla Károly éppen Zentán tartózkodott,
s ijedtében „ágynak esett" betegnek tettetvén magát. A krónika szerint a következ ő
évben „majdnem minden harmadik anya ikreket szült."
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1833 kés ő ő szén Kollonits László (1769-1857) helybeli plébános - aki már régóta
szorgalmazója volt a kórház létesítésének -példamutató lépésre szánta el magát. Miután már elég tekintélyes összeg gy űlt össze a kórházra, a december 8-án megtartott
közgyűlésen a községi tanács el őterjesztette indítványát, melyben a Pivar testvérekt ől
általa megvett telket a két épülettel együtt kórház felállítására a községnek ajándékozta
azzal, hogy az eddig összegy űjtött adományok maradjanak meg a kórház m űködtetésére.

A Pivar-telki kórház területének alaprajza az épületekkel 1876-ból
A Zenta és környéke szempontjából oly fontos kórházalapító jegyzökönyvi feljegyzés eredeti szövege teljes terjedelmében a következ őképpen hangzik:
„1833 ik Esztendei December 8 án Radojtsin Kuzmán helyettes Bíró, Baderlitza
István, Tápai Jósef, Kotsis János, Barsi István ifiu, és Szlávnity Arsen Esküttek,
Zagoritza Moyses és Sinkai János jegyz ők, Kazintzy Imre, Németh Mihály, Polyák
János, Bilitzky István, György és András, Dubnitzky János, Kováts Gergely, Szüts
Kotsis Jósef, Benedek István, Tasi János, Tari János, Kolovits Jósef, Nemes Thésits
Jacab, ns. Brano"atsky Jócza és Antal, Bábin Gyuka, ns. Preradovits Gyuka,
Pomorovátz Péter, Mihajlovits Steván, Tsabay Jósef, Ujházy Menyhárd, Buday
István urak jelenlétében Közgy űlés tartatott.
melynek alkalmával
5 ik sz.
Előterjesztette a helybéli Tanáts, hogy igen Tisztelend ő Kolonits László Plébános Úr
a Községnek már jó id ő ólta tzélozot intézetét hogy a vagyontalan -szüleikben vagy
magzattyaikban gyárroló nélkül sz űkölködő nyomorult beteg utszai koldulásra alkalmatlan helybéli lakosok számára Kórházat állítson - az erre eddig részint a Község, és Tavaly az olvasó Társaság által tartott Tántz mulatságok jövedelmeib ől gyűjtött Tőke pénz
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egész meg kímélésével és takarításával jóltev őleg meg előzvén - a Pivár Testvérek házát
minden ahoz tartozandó hasznos épületekkel, és téres udvarral együtt 1250 fton megvé•
vén a Községnek Kórházul ajándékozta, $ egyszersmind azok táplálására, és egyéb szükségeik fedezésére évenként 130 ftot v.p. ajánlott.
A fenn tisztelt Plébános Ur jótétemény és ajándékát ezen Község illő hálával, és köszönettel fogadván, és ezt ezen Könyvben örök emlékezetül feljegyeztetni rendelvén - a
Helybéli Tanátsot oda köteli, hogy el őször is a Kórház felvigyázójáról és gondvisel őjéről
gondoskodván, ezen Község Tagjait ezen Kórház 12 személyre házi butorral leend ő fel
készítésére - a Kórházbéliek esztendei táplálására, és mindenek ellátására szükséges adakozásokra felszóllítván intézkedésér ől az adakozók neveivel annak idejébe tudosítását adgya."
Arról, hogy a kórház mikor nyílt meg, és fogadta az els ő betegeket, sajnos nincs
adatunk. Valószín ű , hogy az épületek bebútorozása, a felvigyázó és a gondnok munká
ba állítása pár hét id őt vett igénybe, s az 1833-34. év fordulóján, vagy nem sokkal
utána már m ű ködhetett a kórház.
б ati ~ :z• : г",C 2 ~dл

~~ `11r.:i
?..7.. ~,oS.t.F"ni
.,j./ ✓ >`~~~
.:
~
.
..

~

.

~

.r"a
г. и,l?`
~ ии
г ..:.
... i-.!lг
.
~..:
.. .
...

.

.

......

.

.

_,.
~~ G~ ~

~~r!.e.r.,
~ .'

.
/

.

.

~

... :::yf
...ci.iv
q
л r

'

!!/~• ~

J

.

%/

/
y . t. .. , r , ; :~

.ђ
~ ~.

-i-!fтdP,7f✓~
г
á :: : .
‚
гi irr• в ти Ј а м

~

,

uн

лг

✓rб

~

«.?'•!•a ✓'~

~

~

.y J
/ ✓

. .,
.+ ✓ . L.4
~ ~

;?Ё1л ;

.

%
.

~

lhwa; ..
' ~~e~F
. .: éled .7.

г.~y~ rп%rл
~it~ r г;io- Čd%cr:JWв~ ` ~

вJlv7a.SвJ ~z.LCf.~f.i~,~/is м :,,
/
~p - •
~ ~
' и~
y~
•гax r
l
•y
J't?~t J ~/
rh . -fU~
d,
4
~
,.
,.
.
~ :. .
‚- -.
S
L o-Г1/У и. ,
V( ' L
l l 9а л'h !
,.

.

/

.. .: rуΡ
.
.,
'у
ц.!' . г • л/А
.:.;'
'

. ..

l
~✓
..
~

.4

, 1~

r

a

✓вм.

~

p

x: s ~ ~ r
~ /
л. г~~ N-н
Ga . И
l r^

e✓

d. Cц ✓~ .✓, . г

. .. .~ .
.~
.riIЛ Г ~O а
Р . Gi~. r~
..
.

.
.

>:/ ~ . ~o - .
é
.

~

.

A kóтházalapitásrбl szóló határozat az 1833. évi városi jegyz őkönyvben
A kórház telke a mai Branko Radi čević és Laza Lazarevi ć utcák déli sarkán volt
(2754 m 2 - en terült el), az épületek a B. Radi čević utcára nyíltak. A kórház egy nagyobb
(18x9 m) és egy kisebb (17x7 m), nádtetös épületb ől állt, melyek egymásra majdnem
merőlegesen, 20 m távolságra voltak egymástól (lásd a mellékelt térképen). Az épületek folyosóval voltak ellátva, s konyha, fészer és terjedelmes udvar is tartozott hozzájuk.
A kórházban a község ún. rendes orvosa és alorvosa (seborvosa) általában felváltva
dolgozott. Ez a gyakorlat a kórház 1872. évi elköltözéséig változatlan maradt. A község
által javadalmazott orvosokat a közgy űlési jegyz őkönyvek általában helybéli vagy
belbéli" rendes orvosként említik. Mivel a kórház a városé volt, így a községi orvosok
egyformán ellátták a kórházi betegeket - kiknek ellátását a kórházalapból fedezték és a község beteg lakosait is, akikre azonban a díjmentesség már nem vonatkozott.
A kórház igazgatási teend ő it a helybéli rendes orvos látta el, bár külön igazgatói
tisztség és megbízás nélkül.
A kórház megnyitásával a betegeket E тös László "orvosdoctor" helybeli rendes orvos és Buday István seborvos látták el. Ők képezték a kórház els ő orvosi karát, els ő
igazgatójának pedig Er ős László tekinthető , aki 1833-ban került Zentára.
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A kórház részére 1834 februárjában megtartott jótékonysági színelöadás adakozó íve ( a 11.
sorszám alatt Er ős doktor úr, a 18. alatt pedig Buday seborvos található)
1834- ből a Dudás-féle krónika a fenti orvosok mellett Hauser Apollóniát említi
bábaként. A szülésznö, úgy látszik, nem sokáig dolgozott itt, mert a városi jegyzőkönyv 1836 februárjában már Kremzer Veronát említi „kebelbeli" rendes bábaként,
aki ellátása és fizetése mellé még lakást és f ű tésre valót is kért, de kérelmét a közgy űlés
elvetette, minthogy el ődjénél már így is bövebb ellátásban részesül.
1836 nyarán elkezdödik dr. Erös László ügye, mely kés őbb lemondásával és elköltözésével ért véget. A nevezett orvos -etikátlan módon - megtagadta a beteghez való
kiszállást. Egy szülés el őtt álló n őről, Braun Izsó feleségér ő l volt szó, akinél már ott
tartózkodott a bába és Wechsler Ј6 Z SUа sebész (akinek a neve ekkor bukkan fel el őször a városi jegyz őkönyvben) is, de ő kétszeri felszólításra sem volt hajlandó a beteg hez menni - ezt kereken megtagadta.
A községi bíró vizsgálatot rendelt el, s egy esküdtet küldtek ki az ügy kivizsgálására.
Erős László a hatósági felszólításra sem mutatott hajlandóságot a nevezett beteget ellátni, s ismételten megtagadta a kiszállást. Az esküdt jelentését felterjesztették a so-
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ron következ ő közgyűlésre, s ott újabb súlyos vádak, hangzottak el Er ős doktor munkájával kapcsolatban, történetesen az, hogy megtagadta egy gyilkosság ügyében a
halottboncolást, serr ől látleletet sem készített (amiért meg is büntették), továbbá ha
kiment a betegekhez, azok még súlyosabb állapotba kerültek, s utána már nem tör ődött velük. Mindezek mellett vallástalansággal is vádolták.
A községi közgyű lés ennek ismeretében elmarasztalta az orvost, s elrendelte, hogy a
magisztrátus útján a Királyi Udvari Kamarához forduljanak azzal a kérelemmel, hogy
- az 1833. évi ügyhöz hasonlóan - új orvost rendeljenek ki Er ős László helyére, mivel
őt ideiglenesen alkalmazták.
Az 1837. évelején a községi közgy űlés áttekintette a kórház múlt évi gazdálkodását,
és elégedetten állapította meg, hogy a kórház fenntartására az adományok kell ő mértékben folytak be, s felszólították a Kórházi Alap kezel őjét, hogy a tőkepénzt továbbra
is biztonságos helyre befektetvén kamatoztassa, az adományokról pedig részletes kimutatást készítsen. Elhatározták azt is, hogy a kórháznál kutat ásatnak.
Még e közgyűlésen Er ős doktor bevádolta Buday István sebészt, hogy a nevezett
vonakodik a kórházat látogatni és a bent sínyl ődő betegeket gyógyítani. Ennek kivizsgálására a közgy űlés Manojlovits Lázár szenátor urat bízta meg, aki önként vállalta az
ügy kivizsgálását az érintettek meghallgatásával. A továbbiakban E гős László - a reá
nehezed ő nyomás következményeként - az 1837. június 4 -én tartott közgy űlésen hivatalosan is benyújtotta a lemondását tartalmazó levelet, melyet a község elfogadott, s
ezek után a „kebelbéli rendes orvos" elköltözött Zentáról.
Alig egy hónappal kés őbb a közgyülés már Paczek József mez őberényi „orvosdoktor" kérvényét tárgyalta, aki a megüresedett községi orvos munkahelyére pályázott. A
testület azonban elhalasztotta a döntést. Azzal érveltek, hogy az orvos fizetése kevés, s
növelni kellene. Ennek értelmében úgy döntöttek, hogy megújítják a község által a
Magyar Kincstári Tanácshoz intézett régebbi támogatási kérelmet - bízva annak elnyerésében -, s majd csak azután választanak orvost. A községi orvos hivatala ezután még
fél évig betöltetlen maradt. Ez id ő alatt mind a kórházi, mind a kinti betegeket Buday
István seborvos látta el, aki megkett őzött feladatát lelkiismeretesen teljesítette.
Az orvosválasztás ügye csak a következ ő év elején oldódott meg. 1838. január 8 -án
Manojlovits Lázár kerületi kapitány és felügyel ő a közgyű lésen el őterjesztette, hogy az
Erős László felmondásával és elköltözésével megüresedett orvosi állásra Csendits 1ózsef pécsi orvos jelentkezett. A testület figyelembe véve a község egészségügyi helyretét
elhatározta, hogy az eddigi mellé egy új, második kerületi orvosi állást hoz létre, s
tekintettel arra, hogy a városnak van kórháza és tekintélyes számú lakosa, illetve a
közegészségügy látná kárát, ha az orvosi állást nem töltenék be, úgy határozott, hogy
Csendits József orvosdoktort - eddigi pécsi lakost - január 8-val felveszi a megüresedett orvosi állásra, amíg meg nem érkezik a válasz a kincstártól a kért támogatás
ügyében. Egyébként a képvisél ők az orvos bemutatott „dicséretes bizonyítványa" és
kellemes, jó megjelenése alapján elvárták, hogy szorgalmas, ügyes és a kórházról gondoskodó orvos fog a jöv őben itt dolgozni, aki nemcsak „érdemesíteni", hanem lekötelezni is fogja a községet. Az új orvos évi 150 Ft fizetést,, 3 öl puhafát, 3 öl szalmát és
a város szállási földjéb ől 23 láncot kapott használatra.
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A Tisza-menti községek elöljáróihoz intézett kétnyelv ű körlevél a véd őoltásokról 1850- böl
A kórház m ű ködését a befolyt adományok, illetve a Kórházi Alap t őkéjének kamataiból fedezték. Az 1838. évben 101 forint 44 krajcár gy űlt össze az adományokból,
melyből 100 ft-ot a közgy ű lés Újházi Menyhértnek, az alap felügyelöjének adott át,
hogy „hasznosan befektesse", az 1 Ft 44 krajcárt pedig a kórházi kiadások fedezésére
hagyták meg.
1840. március 8 -án a tanácsházán (városházán) felolvasták Benedek Elek Kalocsán
tanuló papnövendéknek még a múlt év augusztus 3 -án a község elöljáróságához intézett levelét, melyben azt kérte, hogy Kollonits László érdemei elismeréséül az általa
leküldött, Szent Lászlót ábrázoló festményt függesszék ki a kórházban, és a kórház
ezentúl vegye fel a Szent László nevet.
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A közgyülés örömmel vette a javaslatot, és Kollonits László valóban kivételes tekintélyére és a lakosság körében is elismert érdemeire való tekintettel kifejezte azon
óhaját, hogy a plébános arcképét emlékül meg kellene örökíteni, s az indítványt némileg módosítva úgy fogadta el, hogy amíg Kollonits arcképe nem készül el, addig az
elöljáróság kiküldöttjeinek jelenlétében függesszék ki a kórházban a Benedek Elek
által Kalocsán megfestetett képet, és az intézmény vegye fel a Szent László ispotálya
vagy kórháza nevet.
1841 őszén meghal Buday István seborvos. Hivatalát ideiglenesen Zsivkovits Mihály vette át. A következ ő év tavaszán három seborvos nyújtja be kérelmét a városi
sebész állására. Zsivkovits Mihály zentai származású, volt bajai seborvos, egy nemesmiliticsi (ma Sveto гar Mileti ć) és egy kerényi (Kernjaja) sebész. Az 1842. április 22-i
közgyűlés Zsivkovits Mihály mellett döntött figyelembe véve, hogy Buday István halála után több mint fél évig ellátta a seborvosi hivatalt anélkül, hogy szerz ődést kötött
volna a várossal, $ ez id ő alatt kivívta art a tekintélyt, melyet „a betegségbe sínl ődők gyógyításában kitüntetett szorgalommal és példás maga-viselete által e község lakosainál szerzett".
Az 1840-es évek els ő feléb ől a kórház eredeti jegyzőkönyvei - az 1840. évi egy és az
1842. évi két kötete, továbbá az 1846. évi - adnak fontos adatokat. Mind a négy jegyz őkönyv név szerint sorolja az (élve vagy halva) „bejött" és „kiment" betegeket, betegségüket, a napi beteglétszámot, az adományok listáját, bevételt, kiadásokat stb.
1842 márciusában a városi közgy ű lés az el őző évi kórházi számadást vizsgálta. Az
alap, vagyis a kórházi t őkepénz 483 Ft 11 krajcárt tett ki, mely a következ ő évi zárszámadáskor már 534 Ft 34 krajcárra emelkedett.
A városi házipénztár elszámolásaiban, de a Dudás-féle krónikában is 1849-ben jelenik meg el őször Wechsler Józsua neve, aki városi sebészként van feltüntetve. Wechsler
Józsuát 1849. november 3-án nevezik ki városi seborvossá (mivel el ő dje, Zsivkovits
Mihály nem foglalta el a hivatalát), s december 1-t ől tölti be hivatalosan a városi seborvosiállást (bár június 15-én már Zenta város rendes sebészeként íг alá egy nyugtát), s
egyben ő a kórház alorvosa is. Az 1836. évi városi jegyz őkönyvemlíti ugyan Wechslert egy
ügyben, de itt csak sebészként szerepel. Megválasztása el ő tt magánpraxist folytatott.
Zsivkovits Mihály ezután magasabb beosztást kap, a kerületi seborvosi állást tölti be.
1849. november 3 -án az elhalt Kremzer Verona bábaasszony helyére Singer Regina
került. „Hogy a rendesség tekintetében e részben is hiány ne történjen, fizetés és illetményét
ideiglenessel város bábájának megválasztatott". Az ideiglenesen megválasztott bába csak
rövid ideig segédkezett a. szüléseknél, mert 1850-ben már ismét Hauser Apollónia a
városi szülészn ő, aki a harmincas években egyszer már ellátta e tisztséget.
A kórházi betegek ellátásához hasonlóan a városi bába kötelessége volt, hogy a szülésnél minden vagyontalan n őnek ingyenes, a tehet ősebbeknek pedig a községenként
megállapított díj szerint segítséget nyújtson. A városi orvosokon és szülész вőn kívül
feltehetőleg voltak magánpraxist folytató orvosok és bábák is, mivel Zenta lakossága
ekkor már elérte a 15 000 f ő t, de sajnos róluk és tevékenységükr ől -kivéve Wechslert
- 1850-ig nem került el ő adat.
Az 1848/49. évi forradalom leverése után a mai Bácska és Bánság területén (melynek egy része ma Romániához tartozik) az osztrák hatóságok létrehozták a Szerb Vajdaság- és Temesi Bánságot. Az új tartományt politikai értelemben véve többszintes
körzetekre és kerületekre osztották. A zentai kerülethez a városon kívül Martinos,
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Magyarkanizsa és Ada tartozott. Ennek megfelel ően 1850 januárjában Stevan Bтanovački
járási (körzeti) fő nök körlevélben értesítette a községi elöljárókat, hogy kerületi orvosnak Maksimovits Bazilt, seborvosnak Jankovits Józsefet nevezték ki, akiknek joguk
volt utasításokat adni a városi orvosoknak. Alig fél év múlva már dr. Csajághy István
lett a kerületi főorvos, aki meglehet ősen sok állomáscsere után kerül Zentára (1848
novemberétől a következ ő évjanuárjáig Óbecsén volt kerületi orvos, onnan Szegedre,
majd Nagyváradra került, innen ismét Szegedre, majd Bajára megy, ahol 1850 június
elejéig tartó иkodik, s innen jön Zentára).
A helyi orvoslás hírnevét öregbítik azok a hivatalos dokumentumok, melyek e korban a himl ő elleni véd őoltások s иéles kör ű alkalmazásáról tanúskodnak. 1850 májusában Stevan Branova čki aláírásával egy kétnyelv ű körlevél utasítja a községi elöljárókat, hogy:
„a himlő oltás sikere vétére minden kitelhető figyelmüket fordítsák: - és ennek jótékony és az emberiségre nézve üdvös czélját és hasznát, - e végett különösen megkérend ő
illető Lelkész urak által a szószékekr ől a néppel tudassák: - és azt értesítsék -miként
ezen hasznos Intézés gátolói és akadályozói a legfels őbb Határozatok szerint... súlyos
büntetés alá vonni fognak".
A vakcinálásról a fels ő bb hatóságok jelentést kértek, melyet a községi elöljáróság
meg is küldött pecséttel és aláírásokkal hitelesítve. Mivel a zentai egészségügyre vonatkozó fontos kordokumentumról van szó, egész terjedelme a következ ő :
„Alulírottak ezennel hitletétel ajánlata mellett bizonyítjuk, miként Zsivkovics Mihál
kerületi Sebész úr az 1848 ik évben mint akkori városi sebész a gyermekek oltását April
hónak elején megkezdette, s ugyan azt August hó végéig szakadatlanul és rendesen -épen
úgy mint ez az el őbbeni években történni szokott - folytatta is. Ezt mi alolírnak mindannyian onnan tudjuk, hogy azon évben e városnak elöljárói lévén hivatalos állásunknál
fogva a gyermek oltásnál fels őbbi rendeletek értelmében befolyást gyakoroltunk, s annak
mikénti eszközöltetéséröl körülményes tudomást szereztettünk. Minek nagyobb hitelére
adjuk ezen bizonyító levelünket. Zentán 850 ik évi August 24 én."
A város és Csendits József pecsétjével ellátott dokumentumot aláírta Gazdag Mihdly akkori bíró, Boros József és Szekfü Ferenc volt adószed ők, Bóbány Mihály és
Ketzeli István esküdtek egyrészr ől, valamint dr. Csendits József városi belorvos,
Petzarszky Lazar bíró, valamint Branovatski Vazul és Szalai Mihály esküdtek.
Talán még érdekesebb egy - szintén a himl őoltással kapcsolatos - következ ő évi
dokumentum, mely az 1817. évi oltások általánosságához viszonyítva közvetlenül
Zentára vonatkozik:
„Alolírttak Bírája és Tanácsa Zenta mező várossának, ezenel elismerve bizonyítjuk,
miként városunk kebelében az évenként beoltattni szokott gyermekek száma négy százat
rendesen meghaladott, s őt ugyan az 845- ik évben 425, 837- ik évben pedig 458 számig
emelkedett, mint ezt az ugyan azon évekr ől szólló és a város levéltárában létez ő táblás
jegyzőkönyvek bizonyítják.

Minek valóságáról adjuk ezen hiteles alakban készült bizonyító levelünket. Zentán
851-ik évi Február 25-én."
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A város pecsétjével ellátott levelet Olajos György bíró, Petzarszky Lázár, Branovatsky
Vazul és Malesevits Sándor esküdtek írták alá.
Az 1850-es évekkel kezd ődően a zentai kerülethez tartozó, valamint a közeli helységekkel kapcsolatban is el őkerült néhány egészségügyi vonatkozású értékes dokumentum. Ezekben az években szokássá vált a m űköd ő orvosok „átvilágítása", ami abból
állt, hogy a hatóságok részletes tudósítást kértek: hol tartózkodott, és mit csinált az
illető az 1848/49-es forradalom alatt, s ennek alapján hagyták jóvá az orvosok m űködését. Egy ilyen jóváhagyási kérelem alapján derült ki, hogy Moholnak is volt orvosa
ezekben az években, s őt jóval korábban is.
1851 júliusában Mohol község a kerületi tanácshoz fordult annak jóváhagyása végett, hogy a már tíz éve itt dolgozó és a betegekkel jól bánó, valamint a sebészi munkához is értő Khon Károlyt választották meg orvosukká. Ezzel egyidej űleg felmentették a borbélym űhely tartásától.
A zentai kerülethez tartozó Ókanizsa (Magyarkanizsa) ekkor még nem dicsekedhetett azzal, hogy orvosa van. A kanizsai elöljárók a kerület f ő polgármesteréhez
(Dimitrievits Jánoshoz) címzett kérelmükben ezt írják:
„Folyó évi Február hó 8-án Tekintetes Jankovits Ferentz tanátsnok s felügyell ő Ur
jelenlétében, itt Ókanizsán tartott képvisel ői tanáts ülésben, egyes képvisel ők által előterjesztetett, miszerint 1 0 ezer léleknyi népességű községünkben naponta mind inkább
érezhettni, hogy egy rendes phisicus orvosra szükség van, miután tapasztaltatik, hogy
Doctor orvos hiányában, betegjeink Szabadkára és Szegedre, —életük kotzkáztatásával,
— vitettni, vagy a mondott városokbúl tetemes kölcséggel orvost ide hozattni kéntelenítettnek, — mely elő terjesztésre a tanáts ülés összes tagjainak a lakosság egésségi ügye
mélyen szívén feküdvén s mindannyian tapasztalásbúl tudván, hogy a népesség közóhaj
tósa, hogy mi városunknak rendes phisicus orvosa legyen, — határoztatott, hogy Ókanizsa
egy phisicus orvosi állomás, négy száz forint peng ői évi fizetés és szabad szállással ellátva
— felállitasson, — mit Tekintetes F ő Polgármester Úrnak azon alázatos kéréssel jelentünk,
hogy Községünk ebbéli intézkedését jóváhagyni méltóztassék.
Kelt Okanizsán 1852 ik évi Február 21. én".
A fels őbb hatóságoknak, úgy látszik, szívükön feküdt az egészségügy, mert 1852
márciusában jelentést kértek a zentai elöljáróktól a kórház alapításával kapcsolatban..
A kerületi főpolgármesternek írt válaszlevél így szól:
„Hivatalos meghagyása folytán a helybeli kórházra nézve jelenteni nem késünk, mi•
szerint úgyan az itt 1833 ik évben keletkezett. A kórháznak való épületet és telket Főtisztelendő Kollonics László praepost és helybeli plébános úr 1500 Vfton megvévén a község
kegyes adakozások, és végintézeti hagyományozások által felszerelte, és annak alapt őkéjét e mai napig 1221 ft 72 kr /on növelte. Jelenleg a kérdéses kórház egy gondnok és egy
betegápoló felügyelése alatt 8 betegre való ágyal bír és a városi rendes orvos és a sebész
által láttatik el. Kegyeibe ajánlott különös tisztelettel lévén
Tekintetes Polgármester Úrnak
alázatos szolgája
Olajos György bíró
Buday István"
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A Kórházi alap 1851. évi számadásából fény derül a kórház egyes használati tárgyaira. Februárban ötakós (270 literes) fürd őkádat készített a pintérmester a kórház számára, az üvegesmester pedig diószín űre festett 10 táblát, melyek az ágyak felett voltak
elhelyezve (erre írták krétával az ágyszámot vagy feltehet őleg a beteggel kapcsolatos
adatokat). Ez volt a mai kórlap őse, melyb ől arra is lehet következtetni, hogy a kórház
ekkor 10 betegágyat használt.
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Orvosi diploma hitelesitett másodpéldánya 1852 -ből
1852 novemberében fels őbb kormányzati utasításra a kerületi képvisel ői gyűlés
Kollárovits István orvost nevezi ki kerületi f őorvosnak, aki december folyamán el is
foglalja állását. A főpolgármester magyar és szerb nyelv ű körlevélben értesíti a községi
elöljárókat, hogy tudassák a városi orvossal és sebésszel, miszerint a főorvos utasításait és rendeleteit pontosan teljesítsék, és iránta tisztelettel viszonyuljanak.

A kórház betegeinek kezelésére és a város részé гe a gyógyszereket Heiszler Ferenc
gyógyszerész (ő volt akkor a város egyetlen patikusa) szállította le, melynek megtérítése a városi közpénztárból történt.
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A kórházban felhasznált gyógyszerek listája 1847/48-ból
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Az 1850. éwel kezd ődő en számlák sora tanúsítja (dátumszer űen) a felhasznált gyógyszereket, amelyek után a feltüntetett so гszám (No) a betegágyak számát jelöli:

„Jegyzéke
Azon Gyógyszereknek, melyek Zenta Mez ő Várossa számára a Kórházban

sinlődő szegények részére, és a Város részére Kiszolgáltattak
No

16

1852/53

f

Pengő pénzben

November

16.
27.

December

7.
12.

Január

25.
31.
4.

6.

8.

22.
Febr.

1.
12.
18.

21.
24.
Mart.

1.
2.

April

7.
18.

Olomczukor és cseppek No 4
China porok Ni 5
Por Küls őleg Ni 3
Olomczukor, és cseppek No 4
Adott porok No 9
Adott porok No 9
Ir sebre No 2
egyvelék Kűlsöleg
Ir sebre No 2
egyvelék No 10
Főzelék. No 10
Sebvíz No 3
12 adott porok No 1
8 adott porok No 10
Keserű So No 4
4 adott porok No 2
Sebvíz No 3
Ir sebre No 2
4 adott porok No 2
12 adott porok No 4
fözelék és porok No 10
Sebvíz No3
10 adott porok
Sebvíz No3
Sebvíz No 3
fűszer, és 12 adott porok No 5
egyvelék No 6
Sebvíz No 3
12 adott porok No 6
fűszer. No 6
Sebvíz No 3
fűszer No 6
egyvelék No 9
12 adott porok No 1
főzelék és szilhéj No 4

k.
23
58
5

23
9
9

14
18
4
10
19
30
20
10
4
4
30
14
4
56
24
30
8
30
30
37
12
30
38

24
30
24
24
11
28
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88
28.

Május

13

Junius
Septem.

30.
19
2.

.

.

28
33
9
4
11
19
6
10
30
11
42
54
57

főzelék és szilhéj No 4

Kenőts No 5
Szilhéj No 4
Hántató No 7
egyvelék No 8
főzelék No 4
Hántató No 8
egyvelék No 7
Sebvíz és Labdacsok No 6
Sebvíz No 6
cseppek, és egyvelék külsőleg No 6
fűszer, cseppek, és Chlormeszet No 4
egyvelék, sebvíz, és fűszer No 5
,

8.
26.
Octobr.

30.

összesen 18
Január
Mart .

16
8.
.

40
33

Város részére vörös téntátt
Fűszerek Bikának

19 13
A helytartótanáts által engedményezett
10 percent 1853 Évi 1 sö Januáriustul kezdve lészen

1 38

mindösszesen
Kelt Zentán October 31 kén 853.

20 51

Heiszler Ferencz
Gyógyszerész

Hogy ezen Vényekre vonatkozó Gyógyszerek valóban kiszolgáltattak ezennel
elösmerem.
Dr Csendits József
Költ Zentán nov. hó 12 -é n 853 .
Község orvos "...
Az ágyak sorszámaiból következik, hogy a kórház 10 ágyat használ, és havonta átlagban 3 5 beteget részesítenek gyógyszeres kezelésben. Mellesleg ez az els ő dokumentumok egyike, mely a zentai kórházban alkalmazott gyógyszeres kezelésr ől ad hiteles
bizonyságot (a legkorábbról maradt fenn, az 1847/48. évi elszámolást tartalmazza, s
11 ágyat regisztrál).
A további évekre vonatkozóan is csak Heiszler Ferenc gyógyszerlistái (elszámolásai)
adnak meglehet ősen pontos adatokat a kórház m űködéséről. Különösen az 1854.
november 1-t ől az 1857. október 31-ig tartó id őszakra vonatko гóan (az elszámolások
mindig november 1-től a következő év október 31-ig terjedtek). E három év alatt ugyanis
a betegeknek adott gyógyszerek révén a patikus nyilvántartást vezetett, melyben a beteg neve mellett feltüntették a betegségét, a kórházi felvétel idejét, illetve hogy melyik
orvos mely napon milyen gyógyszeres kezelésben részesítette a pácienst. Ilyen pontos
kimutatás sem korábban, sem kés őbb nem készült a betegek kezelésér ől (a következ ő
években már csak az ágy számát írták a felhasznált orvosság mellé).
-
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A fenti három év els ő évében (a gyógyszeres kezelés alapján) 21, az utolsó kett őben
pedig egyformán 27-27 beteget gyógyítottak. A téli hónapokban általában több volt a
beteg. Kö тΡben az ágyak száma is lassan növekedett. 1856 februárjában már 12 bendakótregisztráltak, míg ugyanez év augusztusában csak hatot.

Számla a betegek gyógyszeres kezeléséröl 1856- ból
A kórház két orvosa, dr. Csendits József belorvos és Wechsler Józsua seborvos
általában felváltva dolgoztak. Az említett három év alatt -1854-t ől 1857-ig - dr.
Csendits 83, míg Wechsler 150 alkalommal írt fel gyógyszereket a betegeknek. Ebb ől
adódóan nyilvánvaló, hogy dr. Csendits kevesebbet tartózkodott a kórházban, mivel
városi orvosként is dolgozott, és az igazgatói teend őket is ellátta.
1855 májusától sor kerül a kórházi épületeknagyobb szabású rendbetételére. Kijavít] ák a nádtet ő t, újratapasztják a két épület közti falat, új, 20 ölnyi (38 m) utcai kerítésfalat
vernek, az istállótkö гös-körül alárakják, kijavítjákakertfelölikerítésfalat,meszelnekstb.
A kórház fenntartására továbbra is az alap kamatai szolgáltak, de az adakozók különféle természetbeni juttatásai is számottev őek voltak. Alkalmanként, pl. újévre külön adakozást szerveztek a kórház részére, serr ől jegyzőkönyvet is vezettek, mely a
díszes kiírású köszönt ő szöveg után az összegeket tartalmazta az aláírásokkal együtt.
1856-tól több ilyen jegyz őkönyv is rögzíti az adakozók névsorát.
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Az adakozásban élen jártak a város ismert és befolyásos polgárai. Az adakozási jegy
zőkönyveket általában a kórházalapító Kollonits László plébános nyitotta meg egy bizonyos összeggel. Említést érdemel, hogy e gy űjtésekben, de a más jelleg ű humanitárius megmozdulásokban is tevékeny részt vállaltak a helyi görögkeleti egyház papjai,
Aleksandar Nikolič és Timotej B тanković is.
A városi orvosok és bába évi fizetése (a különbségek érzékeltetése végett)1857-ben
a következőképp alakult:
Dr. Csendits József (belorvos) 250 Ft
Wechsler Józsua (sebész
160 "
Hauseт Apollónia bába)
100 "
(

A fizetéseket negyedévenként fizették ki a városi pénztárból.
Értékes dokumentum a kórház 1857. évi leltára, melynek alapján következtetni lehet a kórházi fér őhelyek maximális számára, de az ellátás és az általános felszereltség
színvonalára is:
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JEGYZÉKE AZON HOLMIKNAK MELYEK A KÓRHÁZBAN LETI;TETTNEK

Sorszám

a holmik megnevezése

20
18

1.
2.

Nyoszolya
Kis asztal

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nagyobb asztal
Hajó ldda
Lavour
Vas fazék fódóstül
Kaserol
Vas fűstđló
Nagy fejsze

2
18

1
3

3
2
1

10.

Vas bogrács

11.

Sdтga гбzkandl habzб s tdlaló
Vas ldbas
Cserép ldbas
Vas kandi, habzб s tdlaló
Cserép fazék

2
1
2

egészen rosz sz űrб

1

12.
13.
14.

15.
16 .
17.
18.
19.
20.
21.

Észrevétel

Hdny darab

1
,

Tészta szűrб
Étel hoгdб fa tdcza
Batog porczio edény
Batog pohár
Laib Stuhl

2
5
1
1
20
20
2
1

22.

feny ő fa pad

23.
24.
25.
26.
27.

Gyuri deszka
HusvdgO deszka
fa tábla
Egy vas kemencze

28.

veszб garabб

1

29.

fal óra
Egy pár nagy kés
Poтtvis nagy és kisebb
Papucs rosz ót pár
mosб teknyб
konyha almaria fijokokal
Gyertya tarto hat

1
1
2
5
1
1
6

fűrész

1
1
1
20
1

Biliczki Bencze

hdzdndl van

30.

31.
33.
34.
35.
36.

és mécs

2

Kelt Zentdn augusztus 22 én 857
Benedek istvdn

(A leltárban nem szerepel az a fából készült fürd őkád, melynek az el őzö évben csinált új feneket és rakott új abroncsot a kádármester.)
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A 20 darab nyoszolya, az ugyanannyi bádogedény, pohár és fatábla (az akkori kórlap) arra utal, hogy a kórház 1857-ben maximum 20 ágyas lehetett (a kórháztörténeti
monográfiában dr. Vígh 20.30-ra - néhol 15-20-ra - becsülte az els ő kórház fér őhelyeinek a számát az 1840-es évek betegstatisztikájából következtetve). Valójában a kórhá
zi ágyak száma nem volt állandó, hanem lassú mértékben növekedett. Az els ő két
évtizedben szinte nem változott (8.12 ágy), csak az 1850- es évek elejét ől kezdett n őve
kedni azzal, hogy a használt ágyak száma a kórház elköltözésének évében (1872) érte el
a maximumot. Ekkor 24 ágyat használtak, de ennél több már nem is férhetett el a
kórházban.
A leltárból kiderül, hogy a kórház „gyógyászati felszerelése" gyakorlatilag belefért
az orvos táskájába, mivel egyetlen gyógyászati segédeszköz sem szerepel az összeírásban. Persze, az esetleges kisebb sebészi beavatkozásokhoz elegend ő volt az orvos saját
felszerelése is. A kórházban egyébként szigorú kritériumok alapján történt a felvétel,
mivel a teljes ellátást épp úgy, mint a beteg gyógyszeres kezelését a város közpénztárából fedezték.
A kórházi épületek rossz állapota miatt 1859 őszén ismét nagyobb szabású javításokat végeznek: új tüzfal kerül a kisebb épületre, és mindkett őt aláfalazzák, majd az
épületeket kívül-belül háromszor kimeszelik, az udvaron 18 ölnyi járdát építenek stb.
A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság 1860. évi feloszlatásával a következ ő év elején
általános tisztújítást tartott a községi elöljáróság. Ennek értelmében 1861. április 16án a Városi Tanács pályázatot hirdetett meg (a sajtóban is) a városi orvos, sebész, bába
stb. állásának betöltésére.
A május 18-i közgy űlésen a beadott pályázatok elbírálása után ismét dr. Csendits
Józsefet választották meg városi orvosnak, sebésznek Zsivkovits Mihályt (aki eddig
kerületi sebész volt), a város szülészn ője pedig Víg Jozefa okleveles bába lett, aki az
előző évben kért férjével együtt letelepedési engedélyt a várostól. Wechsler Józsua
eddigi seborvost - aki alulmaradt a szavazáson Zsivkovitscsal szemben - nyugdíjazták.
Két évvel kés ő bb, 1863. október 19-én - az általános tisztújítás alkalmával és a
tisztiorvosi állás rendszeresítésével -els ő főorvosnak Révai N. Jánost választották
meg, dr. Csendits helyettes fő orvos lett, s megvált a kórház igazgatásától is. Zsivkovits
Mihály és Víg Jozefa viszont maradtak a korábbi beosztásukban.
A 20 ágyas kórház kihasználtsága állandóan változott. 1862-t ől igen részletes kimutatást adnak a kórházi alap élelmezési elszámolásának dokumentumai. E dokumentumok a hónap minden napjára regisztrálják név szerint a betegeket, létszámuk változását, valamint az elfogyasztott ételeket és ezek árát stb. Ennek alapján pl. 1862
szeptemberében a betegek száma 6.11 fő között ingadozott, október második felében
viszont csak 4-5 között. A beteglétszámot vizsgálva 1864 áprilisától július végéig igencsak megemelkedett a betegek száma, állandóan 14 és 18 f ő között volt.
Az 1865. évre ismert az egészév betegforgaloma, naprakész kimutatással:
Hбnap

A felvett betegek

A beteglétszám

Az ápolási napok

Az ápolási napok

száma

ingadozása

száma

átlaga

Január

20

6 - 13

306

9,8

Február
Március

19
21

9- 12
7 - 12

302
299

10,7
9,6
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14

8- 12

8

Augusztus
Szeptember
Október
November

14
9
4
11
17

4-6
6-9
3-8
3-4
5-7
7- 11

December

13

7-8

Április
Május
7únius
lúlius

7 - 10

306
244

10,2
7,8

144

271

4,8
7
4,7
3,4
6
9

232

7,4

217
147
103
186

A z egész évre vonatkozóan az ápolási napok száma 2757, az ápolási napok átlaga
7,5 napot tett ki (ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 7,5 beteg volt átlagban minden nap
a kórházban), a felvett betegek száma pedig összesen 167 volt. Egy beteg átlag 16,5
napot volt a kórházban.
1866. október 7 -töll - az elhunyt Víg Jozefa helyett - özv. Nagyné Baucz Apollónia
tölti be a városi szülészn ő állását évi 150 forint fizetéssel.
Az 1867. szeptember 21-i közgy űlésen Révai János főorvos orvosi műszerek vásárlásának jóváhagyását kéri a képvisel ő testülett ől a kórház számára. A közgy űlés jóvá
hagyja a kérelmet, s utasítja a városi tanácsot a bonc- és orvosi m űszerek beszerzésére.
Az 1868. április 1-t ől szeptember 30-ig terjed ő id őszakból Heiszler patikus kimutatása ad tájékoztatást a kórházban felhasznált gyógyszerekr ől, illetve arról, hogy a gyógyszert melyik ágynál (sorszám szerint) használták fel. A gyógyszereket a patikus állította
össze, s felsorolásukból (az 1852/53. évéhez hasonlóan) kit ű nik mind az orvoslás,
mind a farmakológia kor szerinti állása: fő zet, oldat, ken őcs, cseppek, forrázat, mus
tár, hánytató, nadályok, por, tapasz, vegyíték, dextrin, rühvíz, lenmag liszt, borogató
por, kámforgolyó, pokolk ő , labdacsok, szesz, keser űsó, glycerin, jód, kámforszesz,
Olaj, mandulafejtet (kivonat), ricinusolaj, szemcsepp, jódszörp (küls őleg), gyökér, tea,
fecskend ő víz, porok ostyával stb. szolgáltak orvosságul. A fél év alatt felhasznált (sorrendben az els ő 20) gyógyszerek gyakorisága a következ őképp oszlott meg:

1. fózвt

118

11. borogatás

9

2. oldat

102

12. hánytató

8

93

13. kámforszesz

6

5. kenöcs

64
36

14. jódszörp
15. mustár

5
4

6. porok
7. tapasz

29
13

16. dextrin

3

17. fecskend ő víz

3

8. cseppek

12

9. nadály

10

18. szemvíz
19. labdacsok

2
2

10. keserűsó

11

20. rühvíz

2

3. vegyíték
4. forrázat

Az 1860-as évek vége felé egyre nyilvánvalóbb, hogy a kórház nem felel meg rendeltetésének (már 1857-ben felmerült új kórház építésének a gondolata). Az épületek
túlságosan rossz állapotban vannak, sem a kórhá г átalakítására, sem b ővítésére nincs
lehető ség. A probléma megoldását sürgeti az a tény, hogy Zenta lakossága 1870-ben
eléri a 20 000 fő t, s így minden ezer emberre jut egy kórházi ágy.
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Az élelmezési elszámolások 1862-töl 1872-ig szinte teljesek az év minden napjára
vonatkozólag. A statisztikai kimutatásokat illetöen ezek az összeírások igen pontos
adatokat szolgáltatnak, s ennek révén betekintést nyerhetünk a Pivar-telki kórház utolsó
évtizedének betegforgalmába (a táblázatok a mintának vett 1865., 1868. és 1872. évi
elszámolások feldolgozásával készültek).
Az 1868. évi betegforgalomra vonatkozó táblázat:
Hdnap

A felvett betegek
száma

Janudr
Február
Mdrcius
Április
Mdjus
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

17
11
21
23
18
17
25
14
19
16
10
11

A beteglétszdm
ingadozdsa

7 — 11
4— 8
4 — 10
7 — 11
7 10
5 — 10
5 — 12
5 — 11
9 — 13
6 — 12
7—8
6 — 10
—

Az dpoldsi napok
száma

278
156
209
266
253
234
274
205
315
266
228
245

Az dpoldsi
napok dtlaga

8,9
5,3
6,7
8,9
8,2
7,8
8,8
6,6
10,5
8,5
7,6
7,9

A felvett betegek száma összesen 202, az ápolási napoké 2929, az ápolási napok
átlaga 8, s egy beteg átlag 14,5 napot töltött a kórházban. A további három év statisztikája lényegében nem tér el a fenti táblázat átlagaitól, lényegesebb növekedés csak a
kórház utolsó két évében tapasztalható.

A Pivar-telki kórház rekonstrukciós képe a telekrajz alapján (Valkay Zoltán rajza)
Az 1871. február 1-t ől július 31-ig terjed ő fél évben az ápolási napok száma 1899, az
ápolási napok átlaga egy betegre már 10,5, a betegek száma átlag 8,5.13,3 között ingadozik naponta.
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1872. szeptember 30-án - az általános tisztújításkor - a képvisel ő-testület Kuthy
Lajos seborvost választotta meg a város sebészének, s Zsivkovits Mihály nyugdíjba
vonul.
A Pivar-telki kórház utolsó évében érte el a beteglétszám a maximumot. Mind az
élelmezési elszámolások, mind a Heiszler-féle gyógyszerlista egyformán 24 beteg egyidej ű ápolásáról ad bizonyságot. Tehát ennyi volt a kórház napi maximális kapacitása.
Az élelmezési elszámolások feldolgozásával az 1872. év kórházi statisztikája:
Hónapok
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember

Október
November

December

A felvett betegek
száma

44
50
37
46
36
50
50
43
26
48
49
43

A beteglétszám
ingadozása

14 19
18-24
14-20
12-22
11 17
11 19
12-20
8 18
4 12
11 22
14-20
10 17
-

-

-

-

-

-

-

Az ápolási
napok száma

531
553
488

489
453
453
510
441
214
478
484
425

Az ápolási napok
átlaga

17,2
19,75
15,74
16,3
14,6
14,6
16,5
14,22
7,3
15,41
16,13
13,70

Az ápolási napok száma összesen 5519 (kétszerese az 1865 , évinek), az ápolási na
pok átlaga pedig 15,3 fő . Az egész évben felvett betegek száma 522, egy beteg pedig
átlagban 10,6 napot id őzötta kórházban.
Összehasonlítva az 1871. és az 1872. év els ő félévének betegstatisztikáját a beteglétszám - az el őz ő évek lassú átlagnövekedés ével szemben - ez esetben nagyarányú növekedést mutat.

Wechsler Józsua, Zsivkovits Mihály és dr. Csendits József pecsétje
Késö ősszel, november-december folyamán megtörténik a kórház átköltözése - egyelőre ideiglenes jelleggel - az óvodának szánt új épületbe (a II. világháború után diák
otthonként használták). Az átköltözéssel jelent ősen bővülhetett a kórházi ágyak szá-
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ma is. 1873 januárjában az ápolási napok száma 692, februárban 647 stb., a betegek
napi átlagszáma pedig már 20-27 f ő körött mozog. Aprilisban viszont már 38 betegágyat használnak Heiszler gyógyszerész listája alapján az új kórházi épületben:
A Pivar-telki kórház 39 éve alatt az ápolási napok száma óvatos becslések szerint
70.85 000 között mozgott.
Említést érdemelnek még a kórház ápolói is, de róluk csak az 1850-es évekt ől kezd őd ően maradt feljegyzés. Benedek István 1861-ig, utána pedig Andrássy János végezte a betegápolók munkáját a Pivar-telki kórházban.
A zentai kórház - a katonakórházakat és szegényház-kórházakat kivéve - a mai
Vajdaság területén a pancsovai (1803) után a második, Bácskában viszont az els ő olyan
intézmény volt, mely akkor a szegénysorsú betegek gyógyítására létesült.
A PIVAR-TELKI KÓRHÁZ ORVOSAI

Városi (fő)orvosok

városi seborvosok

Dr. Erös László 1833-1837
Dr. Csendits József 1838-1863
Dr. Révai N János 1861- 1872

Buday István 1833-1841
Zsivkovits Mihály 1841 49, 1861-72
Wechsler Józsua 1849-1861
Kuthy Lajos 1872

.

-

IRODALOM:
Pallas Nagy Lexikona, IX., X., XIII. kötet Budapest, 1894-96
Bács Bodrog Vármegye Egyetemes Monográfiája. Zombor, 1896
Istorija medicine i zdravstvene kulture na du današnje Vojvodine lA gyógyászat és az egészségügyi
kultúra története a mai Vajdaság területén]. Matica S г pska, Novi Sad, 1994
Dr Emil Libman: Suboti čka bolnica lA szabadkai kórház]. Subotica, 1997

Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. Szabadka, 1886
Gyetvai Péter: A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete I. Kalocsa, 1992, I, 1051. oldal
Dr. Vígh Ágoston: A Zentai kórház története. Zenta, 1966

FORRASOK
ZTL, F: 560,19 A Tiszán inneni korona-kerület értesítései és felhívásai
ZTL, F: 381, Joca Vujić gyűjteménye és Dudás Andor krónikája I.
ZTL, F: 003,1 Zenta város közgy ű léseinek jegyz őkönyve 1833-39, 1861, 1874
ZTL, F: 003,2 Zenta város közgyüléseinek jegyz őkönyve 1839-43
ZTL, A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság iratai. 1850 (a Vajdasági Levéltárból átvett anyag)
ZTL, F: 003 A Magisztrátus iratai. 1850

ZTL, F: 003 Zenta r. t. város iratai, 1850-1852
ZTL, F: 003 Zenta r. t. város, a házipénztár iratai, 1853-68
ZTL, F: 560.3.4, Zenta mezöváros Tanácsa törvényt szolgáltató ülései jegyzökönyve
ZTL, F: 560.16.21, Vármegyei, szolgabírói és kerületi leiratok másolókönyvei
ZTL, F: 560.30.84, Zenta mezöváros rovatos összeírásai

ZTL, F: 560.113.114, Adóbefizetési könyv, 1771.72
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A szovjet hadsereg hadikórhi эza (A Vörös Hadsereg katonai kórhi ~ za, orosz
katonai kórhoz)
Zenta 1944. október 8-án szabadult fel. A Vörös Hadsereg alakulatai Ada irányából
a reggeli órákban értek Zentára. Itt katonai parancsnokságot hagytak, amely a helyi
Népfelszabadító Bizottsággal m űködött együtt. Ennek az együttm ű ködésnek az egyik
formája a hadikórház létrehozása a Vörös Hadsereg részére. Nincs pontos adatunk
arról, hogy az orosz hadikórház mikor alakult meg Zentán. Csak azt tudjuk, hogy az
akkori Amerika Szálló helyiségeiben müködött a mai Boris Kidri č rakpart és a Szép
utca sarkán.

A Hotel Amerika épülete
Az orosz hadikórházból a sebesülteket és betegeket beavatkozásokra és gyógykezelésre a zentai városi közkórházba küldték. A betegek anyakönyvéb ől és a közkórházban gyógykezeltek kórtörténeteib ől megállapítható, hogy 1944-45 folyamán a Vörös
Hadseregnek 44 harcosát gyógykezelték, és a kórházban összesen 566 kórházi napot
töltöttek. Fontos megjegyeznünk, hogy közülük egyetlen egy sem halt meg a kórházban.
Az orosz hadikórház 1944. november 23-ig m űködött Zentán, amikor is megkapta
a menetparancsot.
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A Zentai Hadikórház
A Zentai Városi Népfelszabadító Bizottság már 1944. október 9-én megszervezte az
egészségügyi szolgálatot. F ő nökévé dr. Dejan Prekajskit, helyetteseivé dr. Branko
Beleslint és dr. Milorad Kragujevićot nevezték ki. A városi közkórház (a továbbiakban: kórház) a fenti vezet őséggel és teljes személyzetével folytatja m űködését. 1944.
október 20-ágy a kórház gondnokává Jovan Jenovacot teszik meg.
1944. október 21-én a zentai hely őrségi parancsnokság keretében megalakul az egészségügyi szolgálat. F őnöke dr. Branko Beleslin, helyettese dr. Dejan Prekajski lett. A
JNFH és a JFM Főparancsnokságának egészségügyi osztálya bizalmas parancsot küldött a Bánság, Bácska és Baranya (a továbbiakban: BBB) Katonai Igazgatása kötelékében működ ő egészségügyiek vezet őjének, hogy a Bácskában és a Bánságban haladéktalanul üzembe kell helyezni a kórházközpontokat. Aszóban forgó parancs alapján a
BBB Katonai Igazgatása 1944. november 24-én el is küldte a rendeletet a bácskai és
bánsági kórházközpontok üzembe helyezésére. Hét kórházközpontot hoztak létre,
mégpedig: Újvidéken, Zomborban, Szabadkán, Nagybecskereken (Zrenjanin), Sremska
Mitrovicán és Zimonyban.
A kapott parancs alapján Zentán is hozzáláttak a katonai kórház megszervezéséhez.
A helyő rségi parancsnokságnak rendelkezésére állt az Amerika Szálló épületében felszerelt kórház, amelyet 1944. november 23-ig a Vörös Hadsereg parancsnoksága használt. Minthogy azonban ez a kórház aránylag kis befogadóképesség ű volt, nagyobb
hadikórház létrehozását kezdték meg a gimnázium épületében.
A zentai helyőrségi parancsnokság elrendelte, hogy három nap alatt össze kell szedni a kórház megalakításához szükséges eszközöket. „Az eszközöknek vaságyakból, szalmazsákokból, párnákból, mosdókból, törölköz őkb ől, konyhai felszerelésb ől, étkészletb ől és
fehérnem ű b ől kell állniuk. Mindezt els ősorban adományokból és az elhagyott lakásokból
kell összegy űjteni" -áll a helyőrségi parancsnokság rendeletében.

. A Zentai hely őrségi parancsnokság 1944. december 13-án a zentai hadikórház mindkét épületét - az Amerika Szállóét és a gimnáziumét - katonai létesítménnyé nyilvánítja, és elrendeli, hogy ott e naptól kezdve éjjel-nappal őrség álljon, „minthogy a felszerelés elvesztése nem lenne pótolható". Aszóban fórgó két épületen kívül a hadikórház
szükségleteire kés őbb használták még az ún. Fehér Hajó kávéház helyiségeit, 1945.
április 4-től pedig a hadikórház b ővítése és használat végett megkapta a közelben, az
Ida Vuji ć utcában lev ő raktárat (Kohn-ház) is.
Minthogy a hadikórháznak 1944. december 16-án kellett megkezdenie m ű ködését,
az ellátás el őkészületei már a befejezéshez közelednek. Biztosítani kellett a kórház felszerelését, a tüzel őt és az élelmiszert „a kórházi személyzettel együtt 450.500 lélek részére". A zentai hely őrségi parancsnokság egészségügyi osztálya a helyi Városi
Népfelszabadítási Bizottság kiadóbizottságához fordult együttm űködés végett, és azt
indítványozta, hogy a Városi Népfelszabadítási Bizottság nagytermében hívják össze a
jobb módú szerbeket és magyarokat megbeszélés végett. Hiányzott még 600 pár fehérnemű , 300 takaró, 3401eped ő , 400 tányér és evőeszközkészlet, 400 tálka és 50 köp őcsésze. A gy űlést megtartották, de az akció csak részben járt sikerrel. A hely őrségi
parancsnokság nem engedélyezte, hogy „a kényszergy űjtést a vagyonosabb rétegtől eszkö-
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zöljék, tekintet nélkül a nemzetiségre, minthogy a szociális megmozdulásnak ők tettek eleget
a legkevésbé". Megtárgyalták egy gazdaság (farm) létrehozásának a lehet őségét is az egyik
elhagyott birtokon, amely „a kórház ellátását szolgálná els ősorban húskészítményekkel és
szárnyasok termékeivel, továbbá főzelékfélékkel. A birtok egyidej űleg lábadozóként is szolgálna a gyógyulóknak, akik annak fenntartására könnyebb munkákat eltudnának látni".
Valamennyi társadalmi er ő , az Egységes Nemzeti Felszabadítási Front, az AFN és a
JAIESZ városi bizottságainak felhasználásával a nehézségek elhárultak, és a hadikórház m ű ködni kezdett.

A gimnázium épülete

Az els ő sebesültek1945. február 6 4 n érkeztek meg a Zentai hadikórházba. Erre a
következtetésre a kórházi betegek anyakönyvének 248-251. és 255-268. sorszámok
alatti adataiból juthatunk, amelyeknél az áll, hogy aszóban forgó betegeket ezen a
napon vették át a zentai hadikórhá тΡból. Ekkor ugyanis 18 súlyosan sebesült harcosból
álló csoportot vettek át hadikórhá тΡtól. Hogy ezek súlyossebesültekvoltak, arra utal az
az adat, hogy átlag 51 napon át voltak kórházi kezelésen, és ebb ől a csoportból négyen
meg is haltak. Egyúttal ez az els ő adat sebesültek átvételér ől a zentai hadikórháztól.
A zentai hadikórház a szabadkai s тΡékhelyű 3. kórházközpont kötelékébe tartozott.
A hadikórház egészségügyi szolgálatát 8 orvos és a megszállás el ő tt vagy alatt tanfolyamot végzett ápolón ő képezte. Adatunk van arról, hogy 1944 végén Szabadkán háromhetes ápolón ői tanfolyamot szerveztek. Ezt a tanfolyamot Zentáról a Virág utcában
lakó Bojana Petrić végezte el. Az ápolón ők a szolgálatot önkéntesen és ingyen látták
el. 1945 júniusáig Zentán egyetlen ápolói tanfolyamot sem tartottak, „mert az orvosokat katonai szolgálatra vitték el, úgyhogy Zentán 26 orvos közül most csak 8 -an maradtak,
és éjjel-nappal a hadikórházban dolgoznak". A foglalkoztatott ápolón ők számára a Vöröskereszt (a továbbiakban: VK) Járási Bizottságának nyilvántartása utal, amelyb ől megállapíthatjuk, hogy a megszállás ideje alatt Zentán két hathetes tanfolyamot tartottak
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a VK önkéntes ápolón ő i részére, mégpedig 1942. február 16. és március 29., továbbá
június 1. és július 12. között összesen 23 résztvev ővel. Közülük négyen rendelkeznek
bizonylattal arról, hogy már a megszállás el őtt ápolói tanfolyamot végeztek. Sajnos,
nincs írásos dokumentumunk a hadikórházban dolgozó ápolón őkről, de egy fénykép
lehetővé teszi, hogy a hadikórház orvosai mellett felismerjük Stanka Birclin, Zagorka
Manić, Darinka Babin, Miroslava Staji ć és Evica Branova čki ápolónőket is. A hadikórház munkájába a városi közkórház is bekapcsolódott a súlyosabb eseteknél, valamint beavatkozásra és m ű tétre közvetlenül ide utalták a betegeket.
A zentai hadikórházban mintegy 1370 sebesültet gyógykezeltek - A тsić (Miloš) Bogdan Donja Konjuša-i lakos, az I. páncéloshadsereg II. páncélosdandár kísér ő százada
harcosának kórtörténeti űrlapja, akit a zentai kórházban 1945. augusztus 11. és 17.
között gyógykezeltek, a zentai hadikórház 1370. számát és 1945. VIII. 11-i keltezést
viseli. Ugyanezt az űrlapot a zentai kórház 1404-es számával és azonos keltezéssel felülbélyegezték. Közülük 130-at utaltak a kórházba beavatkozás végett. Közülük 85 sebesültet küldtek vissza a zentai hadikórházba további gyógykezelésre és ápolásra, 24
sebesült a kórházban hunyt el, 21 személyt pedig közvetlenül a kórházból bocsátottak
el, illetőleg a szállítmánnyal együtt utalták tovább.
Nincsenek adataink a hadikórházba felvettek és ott gyógykezeltek, sem pedig az ott
végrehajtott beavatkozások számáról. Csak annyit tudunk, hogy 1945 áprilisa és augusztusa között a zentai hadikórházban 16 személy hunyt el. A VK Zenta Járási Bizottságának adataiból megállapítható, hogy e közüi a 16 személy közül nyolcan 1945. április 20. és 23. között, a szerémségi front áttörésének, öten pedig 1945. május 13. és
17. között, az ország felszabadításáért folyó záróhadm űveleteknek és a terep ellenséges
elemektől való tisztogatása kezdetének az idején kerültek a katonai kórházba.

A гentai hadikórházban elhunytak névsora és rendelkezésre álló adatai
664/45.sz. kórtörténet
Marković (Petar) Mijo, a XVII. eszéki brigád 1. zászlóalj 3. századának harcosa,
Vukováron született 1926-ban. A kórházba került 1945. IV. 20 -án, elhunyt 1945. IV.
22-én, eltemették 1945. IV. 24-én a római katolikus temet őben.
Martinovć (M.) Marjan, a jugoszláv brigád 5. hadosztály 3. zászlóalj egészségügyi századának harcosa, Gibaracon, Šid mellett született 1913-ban. A kórházba került 1945. IV. 24 -én, elhunyt 1945. IV. 24 -én, eltemették 1945. IV. 24 -én a római
katolikus temetőben.
692/45. sz. kórtörténet
Mihajlov (J.) Paja, a 36. hadosztály, V. vajdasági brigád, 2. zászlóalj, 5. századának
harcosa, Eleméren született 1924-ben. A kórházba 1945. IV. 20- án került, 1945. IV.
25-én hunyt el, Eleméren temették el a hely őrségi prancsnokság 138/45.sz. engedélye
alapján.
4.699/45.sz.kórtörténet
Savadinović (M.) Nikola, az 51. hadosztály XVII. eszéki rohambrigád, 1. zászlóalj
1. századának harcosa, Dályán született 1911. XI. 16 -án. A kórházba 1945. IV. 26 -án
került, 1945. IV. 28-án hunyt el, 1945. IV. 29 -én temették el a pravoszláv temet őben.
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5. 691/45. sz. kórtörténet
Milić (M.) Vasa, a 16. hadosztály, II. Vajdasági brigád, 2. zászlóalj, 3. századának harcosa, Gložajban, Donji Miholjac mellett született 1927-ben. A kórházba 1945. IV. 20án került, 1945. V. 11-én hunyt el, 1945. V. 12-én temették el a pravoszláv temet őben.
6. 743/45.sz. kórtörténet
Tuturov (D.) Marko, a 8. hadosztály, VII. Vajdasági brigád, 3. zászlóalj, 2. századának harcosa. Szenttamáson született 1920-ban. A kórházba 1945. V. 7-én került, 1945.
V. 7-én hunyt el, 1945. V. 11-én temették el Szenttamáson a Zentai hely ő rségi parancsnokság 1652/45. sz. engedélye alapján.
7. 651/45 sz. kórtörténet
Đukić (S.) Dragan, az 51. hadosztály, XI. Vajdasági brigád, 2. zászlóalj, 1. századának harcosa, Alekszandrovóban, Pétervár mellett született 1925-ben. A kórházba 1945.
IV. 20-án került, 1945. V. 1-jén hunyt el, 1945. V. 2-án temették el a pravoszláv temetőben.
8.444/45.sz.kórtörténet
Palković (A.) Eva, az V. Vajdasági brigád, 4 zászlóalj, 1. századának harcosa. Monostorszegen született 1924. III. 19-én. A kórházba 1945. III. 13-án került, 1945. IV.
4-én hunyt el, 1945. IV. 6-án temették el a katolikus temet őben.
9. 807/45.sz. kórtörténet
Nemet (Hasan) Asim, a 42. hadosztály, VII. albán brigád, 1. zászlóalj, 2. századá
nak harcosa, Tetovóban született 1924-ben. A kórházba 1945. V. 16-án került, 1945.
V. 17-én hunyt el, 1945. V. 18-án temették el a pravoszláv temet őben.
776/45. sz. kórtörténet
Macek (P.) József, a III. hadsereg, 36. hadosztály, III. Vajdasági brigád, 3. zászlóalj,
1. századának harcosa, Nagylajosfalván, antalfalvi járásban született 1921-ben. A kórházba 1945. V. 11-én került, 1945. V. 19-én hunyt el, 1945. V. 20-án temették el a
római katolikus temet őben. .
813/45. sz. kórtörténet
Széll (J.) Antal, a III. hadsereg, 51. hadosztály, VII. Pet őfi-brigád, 2. zászlóalj, 3.
századának harcosa, Pacséron született 1915-ben. A kórházba 1945. V. 17-én került,
1945. V. 23-án hunyt el, Pacséron temették el Zenta hely ő rségi parancsnokságának
engedélye alapján.
865/45. sz. kórtörténet
Igrutinovi ć (V.) Života, az I. hadsereg 6. hadosztály III. Vajdasági brigád, 2. zászlóalj, 1. századának harcosa, a kragujevaci járásban, Be čeviciben született 1905-ben. A
kórházba 1945. V. 26-án került, 1945. V. 29-én hunyt el, a zentai pravoszláv temet őben temették el.
664/45. sz. kórtörténet
Božin (M.) Mira, a III. hadsereg, 36. hadosztály, V. vajdasági brigád híradós századának harcosa, Zimonyban született 1912-ben. A kórházba 1945. IV. 21-én került, 1945.
VI. 5-én hunyt el, 1945. VI. 5-én temették el a zentai pravoszláv temet őben.
14. 863/45. sz. kórtörténet
Matica (Đ.) Ivan, a 32. hadosztály, II. Matija Gubec brigád, 2. zászlóalj, 2. századának harcosa, Kalinovacban született 1909-ben. A kórházba 1945. V. 25-én került, 1945.
VI. 17-én hunyt el. 1945. VI. 18-án temették el a zentai római katolikus temet őben.
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Zélity (Sz•) Mihály, a III. munkásszázad harcosa, Gunarason született 1925ben. 1945 , VII. 12- én hunyt el, 1945. VII. 13-án temették el a zentai római katolikus
temetőben.
Jelenčič (Đ.) Viktor, a 14. hadosztály, 2. dandár, 2. zászlóaljának harcosa, Zabokban született 1927-ben, 1945. VIII. 4 -én hunyt el, 1945. VIII. 6 -án temették el a
zentai római katolikus temet őben.

A гentai Városi Közkórházban 1945-ben elhunytak névsora
250/45.sz. kórtörténet
Rubik Jani, a VII. Vajdasági brigád, 5. zászlóalj, 2. századának harcosa,
Nagyerzsébetlakon szQletett 1922-ben. A kórházba 1945. II.6- án került. 1945. III. 1jén hunyt el.
258/45.sz. kórtörténet
Tadić (Aј Anđelko, a VI. Vajdasági brigád, 4. zászlóalj, 2. századának harcosa, Surčinban született 1921-ben. A kórházba 1945.11. 6 - kі n került. 1945. III. 1-jén hunyt el.
261/45. sz. kórtörténet
Raskaš (Paskaš) Ilija, a XII. vajdasági brigád, 3. zászlóalj, 2. századának harcosa,
Rudopoljéban született 1926-ban. A kórházba 1945. II. 6 -án került, 1945. III. 11- én
hunyt el.
266/45. sz. kórtörténet
Bošnjak Stevan, a VII. Vajdasági brigád, 3. zászlóalj, 2. századának harcosa,
Torjanacban (Turjanac) született 1917-ben. A kórházba 1945. II.6- án került, 1945. II.
24-én hunyt el.
297/45.s г. kórtörténet
Huskić Sulja, a XII. Vajdasági brigád, 3. zászlóalj, 2. századának harcosa, Biha ćban
született 1924-ben. A kórházba 1945. II. 9- én került, 1945. III. 19- én hunyt el.
Э 2 б/45. ѕz. kórtörténet.
Kovačević Đuro, a XVIII. szlavóniai brigád 3. zászlóaljának harcosa, a đakovói já
rásban, Satnicában s гületett 1926-ban. A kórhájba 1945. II. 14-én került, 1945. II. 22én hunyt el.
327/45.sz. kórtörténet
Ćonići (Ćosić) Milorad, a II. Vajdasági brigád, 3. zászlóalj, 1. századának harcosa, Petrében szuletett 1923-ban. A kórházba 1945. II. 14 -én került, 1945. III. 18 -án hunyt el.
344/45.sz. kórtörténet
Bugacin Sava, a II. Vajdasági brigád, 1. zászlóalj, 2. századának harcosa, Perlaszban
született 1924-ben, a kórházba 1945. II. 17 -én került, 1945. III. 2 -án hunyt el.
9.346/45.sz. kórtörténet
Knežević Dragan, az 51. hadosztály vezérkara II. szakaszának harcosa ; Gračaniban,
Prijedor járásban s гületett 1925-ben. A kórházba 1945. II. 17 -én került, 1945. III. ián hunyt el.
10.471/45.sz. kórtörténet
Zebeljan Milivoj, a XII. rohambrigád 2. zászlóaljának harcosa, Ferdinben született
1924-ben. A kórházba 1945. III. 17 -én került, 1945. III. 21 -én hunyt el.

Hadikórházak Zentán

105

A Vöröskereszt Zenta járási bizottsága az elhunyt harcosokról szóló nyilvántartást a
katonai kórház adatai alapján vezette, és tájékoztatta a helyi népfelszabadítási bizottságokat, azok által pedig az elhunytak családját, hogy az elhalálozás hol, mikor és
minek következtében történt, valamint hogy az elhunyt hol van eltemetve. A VK az
elhunytak családjának az értesítésén kívül a családnak a sebesült, az elt ű nt és az elesett harcosokról történ ő tájékoztatási szolgálatát is ellátta. A vajdasági VK valamennyi
területi bizottsággal közölte az 1.7. számú kórházközpontok helyét, és meghagyta, hogy
„ha az érdekelt rokonság önökhöz fordul, hogy keressék meg, hol vannak a sebesült harcosok,
utasítsák őket a kórházközpontokhoz, mert azok rendelkeznek a sebesültek névsorával a
heti változásokkal együtt". (19) Így érkezett meg a jelentés, hogy Milica Savi ć, Žarko
Savić Zenta, Városkörüli út 127. sz. alatti lakos leánya 1945. III. 7 -én Bolmannál elesett, vagy hogy Bojana Tati ć , a 46. hadosztály 26. Szerb brigád 3. zászlóalj 1. századá
nak harcosa, aki Zentán született 1921. XII. 11 -én, 1943-ban állt be partizánnak, a
harcokban megsebesült, és alkalmatlanként a körházból elbbocsátották.
A VK erőfeszítéseket tett a zentai hadikórháznak a szükséges fels тΡereléssel és élelmiszerekkel való ellátása érdekében. Ismeretes, hogy 1945 folyamán a gimnázium
épületében fehérnem ű-javító m űhely működött a hadikórház szükségleteire. A végelszámolás szerint a тentai VK a zentai hadikórház részére a következ ő mennyiségű élelmiszert gyűjtötte össze és szállította le: 25 kg zsírt, 2200 db tojást, 1480 kg burgonyát,
1,5 kg darát, 42 kg mákot, 6,51 pálinkát, 3,5 kg tarhonyát, 5 kg cukrot, 1 kg sajtot, 5
kg hántolt zabot, 1 kg őrölt paprikát és 98 kg vöröshagymát. A hadikórházat rendszeresen ellátták újságokkal és brosúrákkal. A zentai Antifasiszta Könyvesboltnak „fennállása idején a zentai hadikórház számára küldött" újságokért és brosúrákért összesen
4122 dinárt fizettek ki.
A zentai hadikórházat rendszeresen látogatták a VK gyermek- és ifjúsági tagjai, a
sebesülteknek virágot, könyvet és egyéb ajándékokat vittek, id ő nként pedig alkalmi
műsorokat is rendeztek a számukra.
Bár nem találták annak írásos nyomát, de köztudott, hogy a konyhai és mosodai
tennivalókat a lányok és asszonyok, különösen az ifjúsági és a n őszervezet tagjai önkéntes munkával látták el, és a hadikórház keretében fehérnem ű- és ágynem űkészítő
és -javító m űhely is üzemelt. Nem sikerült megállapítani a szóban forgó munkán tevékenyked ő aktivisták létszámát, sem munkájuk éredményét.
A zentai hadikórház m ű ködése fokozatosan megsz ű nt. A hadikórhá тΡ sebesültjeit
1945 június végéig a kórházba utalták kezelésre. Az utolsó sebesültet a hadikórházból
1945. VI. 29- én utalták a kórházba (Talijevski Abdula harcost a hadikórházból 1945.
VI.29 - én utalják a kórházba; a kórház anyakönyve 1945- ből, 1042/45. sorszám alatt).
A kórházban gyógykezelt sebesülteket 1945 augusztusának derekától már nem küldték vissza a hadikórházba, hanem továbbutalták őket (Rujević Milan harcost, akit a
zentai kórházban 1945. VII. 19. óta gyógykezeltek, 1945. VIII. 13-án, amikor a kórházból elbocsátották, nem küldték vissza a zentai hadikórházba, hanem Újvidékre
szállították, „minthogy a zentai hadikórház feloszlott". 1181/45. számú kórházi kórtörténet).
A zentai hadikórház 1945 augusztus végéig m űködött. Erre utal az az adat is, hogy
dr. Marko Bor đoškit 1945. VIII. 31-ével mentették fel a hadikórház igazgatói tisztsége
alól. A gimnázium helyiségeit további használatra visszaadták a Városi Népfelszabadítási
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Bizottságnak, 1945. szeptember 14. és 16. között rendbehozták, és 1945. szeptember
17-én megkezd ődött az oktatás. Ezen a napon a volt Amerika Szálló épületében meg
nyílt a diákotthon is, melynek felszereléséhez felhasználták a volt zentai hadikórház
felszerelésének használható részét.
A hadjkórház bezárása után is folytatódott annak története, ha arról igen keveset
is tudunk. A nyolcvanas években a hadikórház valamikori ápolón ői közül néhányan
még életben voltak. Egyikük, Bešli ć Margit el őször Adán, majd Zentán élt. Ápolón őként Adán dolgozott, ahonnan szjntén érkeztek sebesültek a hadikórházba. Megengedte, hogy belepillantsunk egy meg őrzött levélbe. Az 1945. szeptember 1 б - áról keltezett levelet egyAnte nev ű fiatalember írta neki a hadirokkantak újvidéki otthonából.
Anyjának nevezve szeretettel meghívja, hogy látogassa meg. Érdekl ődik, hogy a zágrábi legény elvette-e azt a lányt, aki a hadikórház irodáján dolgozott. Azt írja, hogy ő
szívesen n ősülne erről a vidékről, és azt gondolja, hogy most már boldogan házasodhatna, mert megtudta, hogy családja túlélte a háborút. Ki tudja, hány ilyen levelet
küldtek, hány sorsot változtatott meg a sebesülteknek a Tisza menti hadikórházban
való tarózkodása. Azért, hogy ennyi adatra is rábukkantunk, a zentai Történelmi
Levéltár elhunyt dolgozóját, Katona Pált illeti köszönet, aki türelmesen összegy űjtötte mindazon adatokat, amelyek alapján könyvünknek a zentai hadikórházról szóló
részét megírhattuk.
IRODALOM:
Stojan és Ivanka Berber: A zombori 2. számú kórházközpont megalakulása 1944 ben. Jugoszlávia
Egészségügyi Kultúrája Története Tudományos Társulatának VSZATi szakosztálya, 465-469.
Dr. Vígh Ágoston: A Zentai kórház története. Zenta, 1966.57.0.
A Vöröskereszt fejlödése Zentán 1882-1975. C. kiállítás kiadványa, 18.
Ttipolsky Géza: A zentai hadikórházak ápolónöi. Vajdasági ta ők a NFH-ban és forradalomban
1941-1945. c. tanácskozás értékezéseinek gy ű jteménye. Újvidék, 1984.
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A kórház fejl ődése 1966-tól
Az új épülettömb építésévelés megnyitásával létrejöttek az új szolgálatok alapításának a feltételei is, úgyhogy 1965-ben - amint azt dr Vígh Ágoston is feltünteti - a
kórház a következ ő osztályokkal és szolgálatokkal rendelkezik az új tömbben helyezkednek el a belgyógyászati, a sebészeti és a n őgyógyászati szülészeti osztályok a szolgálatok közül pedig a kórházi gyógyszertár és a laboratóriumi szolgálat. A kórház régi
épületében van a gyermek - , az orr - , fül - , gégegyógyászati és a szemészeti osztály, továbbá a röntgenkabinet míg a B és C tömbben a tüd ő- és a fert őzőosztályok.
A kórház további fejl ődésére nagy hatással volt 1962-ben a tiszai híd építésének a
befejezése valamint 1964 ben a kórházi szolgáltatások ápolási napok szerinti átalányfinanszírozásának a megszüntetése is. A betegek számának megnövekedése és a kórháтΡi teljesítőképesség kihasználtságának magas foka új befogadóképesség építését tette
szükségessé úgyhogy új tömb építése vette kezdetét a kórházban Csupán azt az adatot
Кб zölnénk hogy a n őgyógyászati szülészeti osztályon a kapacitás kihasználtsága 1965ben 126,9%-os volt. Tekintettel arra, hogy a kórhá т nem rendelkezett minden osztállyal és szolgálattal ahhoz, hogy komplett" legyen, új orvosokat alkalmaz, és küld
szakosításra az orvostudománynak azokon a területein amelyek terén eddig hiányt
szenvedett Aszóban forgó orvosoknak a szakosításról való visszatérése nagy befolyással lesz a kórház egészének a további fejl ődésére, továbbá a befogadóképességre és az
általa felölelt területre is.
1966. 1. 1-jén változik a zentai egészségügyi szolgálat szervezése és megalakul a
Gyógyászati Központ. Ebben az évben vezetik be az egésszégügyben és különösen a
kórházi szolgáltatások terén az új tájékoztatási rendszert is.
1968 fő eseménye az új tömb felépülése a kórhá т befogadóképessége 400 ágyra
bővül Az új tömbben helyet kapnak a pincerészben a rehabilitációs részleg 16 ággyal,
az épület földszintjén a n őgyógyászati az els ő emeleten a szülészeti osztály összesen
60 ággyal míg a gyermekosztályt s тΡintén 60 ággyal a második emeletre helyezik át. A
n őgyógyászati és szülészeti osztálynak a kórház f őépületéb ő l történt átköltöztetésével
létrejönnek a feltételek hogy ez év folyamán ebbe az épületbe helyezzék el az orr-, fülés gégeosztályt 25 ággyal.
Ebben az évben hosszú id ő után a kórhá т megoldja a röntgenkabinet kérdését.
Nevezetesen dr. Mihajlo Nikoli č befejezte radiológusi szakosítását és a röntgenkab net új elhelyezést kap a kórhá т főépületében.
A neuropszichiátriai osztály dr. Živorad Ignjatovi ć szakosításának a befejezése után,
1968 - ben nyílik meg, és ideiglenesen a m űködő fertőzőosztály két szobájában helyezik
el. A gyermek az orr-, fül és gégegyógyászati osztálynak, valamint a röntgenkabinetnek a kórház régi épületéb ől történt átköltöztetésével helyhez jutottunk így ebbe az
épületbe helyezték át, és 34 ágyasra b ővítették a neuropszichiátriai osztályt.
Ebben az évben a mikrobiológiai szakosítás befejezésére várakozva a kórhá т körletében új épület rendeltetésszer ű építése vette ke тdetét a mikrobiológiai szolgálat elhelyezése végett.
A belgyógyászati szolgálat keretében cukorbeteg tanácsadó nyílik.
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1969-ben dr. Lavicska László befejezi mikrobiológusi szakosítását, befejez ődik a
rendeltetésszer ű új épület építése, és a mikrobiológiai szolgálat megkezdi m űködését.
Ugyanebben az évben dr. Zabosné dr. Renkó Anna befejezi a transzfuziológiai tanfolyamot, átveszi a transzfúziós kabinet irányítását, és ez a szolgálat a kórház f őépületébe költözik a valamikori sebészeti rendel ő és laboratóriumi szolgálat egy részének a
helyére. 1969-ben dr. Komlós Sándo т befejezi aneszteziológusi szakosítását, az
aneszteziológiai szolgálat pedig különválik a sebészeti osztály kötelékéb ől, és önálló
szolgálat lesz a sebészeti osztály helyiségeiben.
1970-ben dr. Ádám Ede belgyógyász szakorvos befejezi kardiológiai szubspecializációját, és ettől az évtől a kardiológiai rendel ő megkezdi m űködését. Utána más orvosok is folytatják a továbbképzést, és sz ű kebb kör ű specializációra mennek az orvostudomány különféle ágazataiból.
1971-ben a kórház megoldja a patológus szakorvos hiányának a kérdését is. Ebben
az évben fejezi be a szakosítást dr. Tóth-Abonyi István, és a jelenlegi raktár régi, roskadozó épületében ez a szolgálat is megkezdi rendszeres m űködését. Mint ahogyan már
említettük, addig a patológiai szolgáltatásokat a szabadkai órvosok látták el. Ebben az
évben kezd ő dött meg a vértranszfúziós szolgálat szükségletei végett annak az épületnek a b ővítése, amelyben a mikrobiológiai szolgálatot elhelyezték.

A vértranszfúziós szolgálat épületének bővítése
1972-ben fejez ődött be a mikrobiológiai szolgálat épületének a b ővítése, és a
vértransifúziós szolgálat átköltözik az újonnan épült helyiségekbe.
A hetvenes években úgy találják, hogy a feltételek, amelyek között a fert őzőosztály
működik, nem felelnek meg a szanitárius és egyéb követelményeknek, és akció indul
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olyan új épület emelésére, amelyben a kérdéses osztályt elhelyezhetnék. Elkészülnek a
tervek, biztosítják az építkezéshez az eszközöket, de a beruházás nem kerül be Zenta
község középtávú tervébe, és a zentai kórház legrégibb osztályát 1975-ben bezárják.
1976-tól ismét ügyvezet ők irányítják a kórházat. Így 1976. I. 1-vel dr. Dragutin
Đuтićot nevezik ki ügyvezet ő igazgatóvá, aki ezen a poszton 1976. VII. 31 -ig marad. Ő t
1976. VIII. i-vel dr. Dani Gáspár követi, aki az ügyvezet ő i teend őket 1978. II. 7-ig
látja el. Dr. Danit dr. Milorad Ćurčić követi e tisztségen, aki 1982. II. 7-ig igazgatja a

kórházat.
1976-ban, a fert őzőosztály bezárása után addigi épületének az átalakításával javulnak a feltételek, és ezekbe a helyiségekbe kerül a korábban a jelenlegi raktár helyiségeiben elhelyezett patológiai szolgálat. 1980-ban az addig szén raktározásra szolgáló fészert átalakítják, és ebben az épületben helyezik el az aneszteziológiai szolgálatot.
Minthogy a malignus betegségekben szenved ők megnövekedett száma miatt egyre
nagyobb szükség mutatkozik gondozásukra, ugyanitt megnyílik az onkológiai gondozó. A cardiovascularis betegségek növekv ő morbiditását számításba véve a belgyógyászati osztályon ugyanebben az évben koronáris egység nyílik négy ággyal és négy monitoros és központi egységb ől álló legkorszer űbb felszereléssel a szívbetegségben szenvedő betegek állapotának a figyelemmel kísérése végett.
1982. II. 8-tól 1990. VIII. 23-ig ismét dr. Dragutin Đurić a kórház igazgatója.
A zentai Egészségügyi ÖÉK 1981 és 1985 közötti középtávú tervében meghatározzák az általános, szakágazati és kórházi egészségvédelem fejlesztésének közös céljait és
irányát. Ebben el őnyt kap a házi gyógyítás mint a fekv őbeteg-ellátás olcsóbb formája,
és a rendel őintézet igen rossz elhelyezési feltételei folytán tervbe veszik a Papp Pál
iparitanuló-iskola épületének a felvásárlását és átalakítását a zentai rendel őintézet
(egészségház) szükségleteire. Felvet ődött egy új épület emelésének az ötlete is, de az
előbbi megoldás jobbnak tű nt. Az említett iskolaépületet felvásárolták, majd tágas és
korszer ű rendel őintézetté alakították át.
Tekintettel arra, hogy az els ődleges egészségvédelem fejlesztése került el őtérbe, a
Vajdasági Egészségügyi ÖÉK eszközeinek támogatásával megkezd ő dik Zentán a rendelőintézet ún. „második szakaszának" építése, amelyben a gyermek- és diákgondozót, a
gyógyszertárat és a sztomatológiai szolgálatot tervezték elhelyezni. Emellett a kórház
körletében kezdetét veszi a járóbetegek utókezelésére szolgáló épület építése is, amely
1985-ben fejez ődik be, és adják át a kórház alkalmazottainak, valamint a szolgáltatást
igénylőknek. Ebben az épületben a fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnak
a földszintet elfoglaló részén kívül az emeleten helyet kapott még a kórház igazgatósága, továbbá a kórházkönyvtár az egészségügyi felvilágosításra szolgáló teremmel.
1986-ban a gyógyászati központbeli viszályok folytán el őállt nehézségek leküzdése
után beköltözhet ővé vált a rendel őintézet második szakasza, és megkezd ődött az újonnan elhelyezett szolgálatok m űködése. Így végleg rendez ődött a rendel ő intézet kötelékébe tartozó szolgálatok elhelyezése.
Az egyre b ővülő terjedelem és az állandó fejl ődés, továbbá a vértranszfúziós szolgá
lat működésének törvényi szabályozására vonatkozó követelmények folytán aszóban
forgó szolgálat elhelyezésé гe szolgáló épületet újabb helyiségekkel b ővítik, ezekben
helyezik el a vér szerológiai feldolgozásához szükséges felszerelést és a tároláshoz szükséges raktárterületet.
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1987-ben Zenta, Ada, Magyarkanizsa, Csóka és Óbecse községek képvisel ő-testületének és egészségügyi öék-ének önigazgatási megegyezést kellett volna kötniük a zentai
kórház 1987-t ő l 1990-ig terjed ő fejlesztési programjának finanszírozására rendelt eszköztársításról. Minthogy mindenki el őtt világos volt, hogy a felsorolt községek polgárai csaknem egyenrangúan veszik igénybe a zentai kórház szolgáltatásait, alá is írták
az 1987. évben az egészségvédelem biztosítására vonatkozó szolgáltatások igényl őinek
és szolgáltatóinak a kölcsönös jogairól, kötelezettségeir ől és felel ősségér ő l szóló önigazgatási megegyezést, amely valamennyi igénybevev ő részére az ápolási nap egységes
átlagos díjszabását irányozta el ő , ami azel ő tt nem volt szokásos. Az önigazgatási megegyezés érvényesítését a megegyezés minden egyes résztvev őjének a képvisel ő ib ől alakított egyeztet ő bizottságnak kellett ellen ő riznie. Ezt az önigazgatási megegyezést 1988.
IX. 30-án kellett volna aláírni, de a tárgyalások elhúzódtak, és amikor a pénzügyek
realizálására került volna sor, minden füstbe ment. A kórház, akárcsak országszerte az
egészségügy, mind súlyosabb helyzetbe került. Zenta község nem rendelkezett elegendő eszközzel a kórház eltartására és fejlesztésére, amelyben a teljesít őképességnek csupán egy harmadát vette igénybe, a szolgáltatások megfizettetése a Zentán kívüli öékektöl pedig igen nehezen ment.

A rendelőintézet épülete
1988-ban elismerték a kórháznak a vajdasági egészségügyre különleges jelent őségű
regionális kórház jogállását. Ebben az évben a kórház felszerelésének a 70%-át leírták
mint elavultat és használhatatlant. A VSZAT illetékes szerveit ől 200 millió dinár anyagi
támogatás érkezett. Ebb ől a pénzb ől kiegészítették a sterilizációs felszerelést a sebészeti, ginekológiai és a m ű téti ágazatú többi osztályokon, készüléket szereztek be a vér
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AIDS-vizsgálatához, és 130 milliós el őleget fizettünk be új röntgenkészülék beszerzésére. Ez az intézkedés 60%-ra csökkentette a felszerelés leírtságát.
Az 1989. év a teljes egészségügy igen súlyos helyzetének az éve, ez a nehézség a
zentai kórházat sem kerülte el. Az újságokban ez áll: „Koldusbotra jutott az egészségügy". Az adai és a zentai kisiparosok önkéntes pénzadományokat ajánlanak fel az egészségügy részére, ha azokat kiadásként adókönnyítés címén elismerik. A Kórház Tmasznak ebben az évben 3,2 milliárd dinár vesztesége van, f őként a szolgáltatások rendszertelen kifizetése miatt Ada, Csóka és Magyarkanizsa egészségügyi öék-e részér ől.
Gondolni sem lehet semmiféle további fejlesztésre, legfeljebb a fennálló színvonal
megtartására, de arra is nagyon nehezen.
A kórházigazgatói teend őket dr. Komlós Sándor 1990 VIII. 24-én veszi át, és végzi
egészen nyugdíjazásáig, 1996. XII. 31-ig.
1990-ben az onkológiai gondozó a rendel őintézet helyiségeibe költözik át, helyére
az ultrahangos diagnosztika felszerelése kerül, és létrejön az UH-kabinet.
,

A rendelöintézet „második szakasza"
Ebben az évben jelent meg az egészségvédelemr ől szóló törvény, amely új megoldásokat ajánl és kiutat a súlyos helyzetb ő l. El ő irányozza, hogy Zenta legyen az egészségügyi központ Zenta, Ada, Óbecse községek számára. A finanszírozás a községközi egészségügyi alapok által történne. Ennek a tervezetnek a megjelenése az elégedetlenség
valóságos viharát kavarta fel Óbecse község lakosainak körében. Elsöként Óbecse
község képvisel ő-testületének végrehajtó tanácsa és Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége községi választmányának elnöksége reagált. Az óbecseiek nem kívánják
az egészségügyi társulást Zentával, hanem Újvidéknél maradnának/térnének vissza.
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Lakossági gyű léseket hívtak össze, amelyeken olyan üzeneteket tettek közzé, hogy ha a
tervezetet nem módosítják, és „nekik nem segít senki", tömeges tiltakozást jelente-

nek be Vajdaság SZAT Képvisel őháza előtt. Meg kell jegyeznünk, hogy addig Óbecse
lakosságának 51 % -át gyógykezelték a zentai és 49%-át az újvidéki tartományi kórházban. Az óbecsei község tehát az újvidéki pénzalaphoz került, és mind a mai napig
ennek a községnek a biztosítottai csak saját személyes kérelmükre és önfinanszírozás
mellett jöhetnek gyógykezelésre Zentára. Ily módon sokak elé akadályt gördítettek,
akik a zentai kórház szolgáltatásait szeretnék igénybe venni. Rohamosan csökkennek
kórházunkban a gyógykezelt óbecsei biztosítottak ápolási napjai. Másrészt a
magyarkanizsai község lakossága kezdeményezte, hogy ismét Zentán gyógykezeltethesse magát. Eddig ugyanis adminisztratív eszközökkel a szabadkai kórház szolgáltatásainak az igénybevételére kényszerítették őket. Különösen gyakorivá vált a n ők követelése, hogy Zentán szülhessenek, és járhassanak n őgyógyászati vizsgálatokra. Hosszas
tárgyalások után sikerült megállapodni, és a magyarkanizsaiak ismét járhatnak Zentára
gyógykezelés végett. A pénzeszközök hiánya miatt a kórház személyzete is elégedetlen
volt, különösen az orvosok. A foglalkoztatottak több mint a felének 2 000 dináron
alul van a fizetése. A dolgozók a kérdés megoldása végett a végs ő eszközökhöz folyamodtak. Az elégedetlenség a sztrájkba lépéssel érte el csúcspontját.
A gazdaság is megérezte, hogy az egészségügy milyen súlyos helyzetbe került. Zenta
KKt végrehajtó tanácsa útján közös akció indult a kifogástalan m űködéshez az elavult
felszerelés és a sz űkös elhelyezés folytán alkalmatlanná vált sebészeti osztály felújításának a finanszírozására. A Tartományi Egészségügyi ÖÉK biztosított eszközöket Zenta,
Ada, és részben Magyarkanizsa községek teljes gazdaságának, Zenta önálló kisiparosainak éspolgárainak a részvételével a Vajdasági Bank támogatása mellett, majd 1991 augusztusában, a tervek elkészülése után hozzáláttak a sebészeti osztály újjáépítéséhez.
1992. VIII. 20. fontos dátum a kórház fejl ődésének történetében. Ezen a napon
adták át ugyanis égy igen szerény ünnepség keretében a sebészeti osztály vezet ő főorvosának az újjáépült új sebészeti osztály kulcsait. Az új felvételi-rendel ői tömb, a gyógyászati gázok központi elosztójával rendelkez ő új mű tő, korszer űen és jól felszerelt
intenzívterápiás szoba korszer ű elhelyezési lehet őséggel mind a betegek, mind a személyzet részére igen jó feltételeket biztosítottak a zentai kórházat igénybe vev ők gyógykezelésére. Az újjáépítés lehet ővé tette a különféle betegek különválasztását és az osztály felosztását általános és abdominális sebészeti, ortopédiai és urológiai részlegekre.
A szóban forgó újjáépítés keretében a belgyógyászati osztályon új, 7 ágyas koronáris
egység létesült.
1992. IX. 10-ével bezárólag megsz ű nik Zenta és Ada községek egészségügyi alapja.
Az SZK új egészségbiztosítási törvénye alapján nagykikindai székhellyel az észak-bánsági körzet részére megalakul a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet egészségügyi
fiókja. A kör гet megalakulásával Zenta, Ada, Magyarkanizsa, Csóka, Törökkanizsa és
Nagykikinda községek az észak-bánsági körzet kötelékébe kerülnek, akárcsak az egészségügyi szolgálatok szervezése is. A körzethez 10 egészségügyi intézmény tartozik, mégpedig két egészségügyi központ (Zenta és Nagykikinda), 4 rendel ő intézet (Ada,
Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Csóka), a nagykikindai gyógyszertár, a nagykikindai
Egészségvédelmi Intézet, míg a törökkanizsai Szakosított Pszichiátriai Kórház és a
magyarkanizsai Rehabilitációs és Rekreációs Központ olyan intézmények, amelyek-
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nek a Szerb Köztársaság az alapítója. A körzet területén m űködő egészségügyi intéz-

mények az SZK-nak az egészségvédelemr ől szóló új törvénye alapján szervez ő dnek. A
Dr. Gerő István Egészségügyi Központ alapítói jogát Zenta község képvisel ő-testülete
vette át, és azóta egyetlen jogi személyként m űködik, amely 4 szervezeti egységb ől áll.
Ezek: a Rendel ő intézet SZE, a Kórház SZE, a Gyógyszertár SZE és a Közös Szakszolgálat SZE. A kórházat 330 fekhellyel jegyezték be.
A korábbi években a kórház vásárolt egy akkor a legkorszer űbbek közé tartozó Sie
mens márkájú ultrahangkészüléket, de súlyos anyagi helyzete miatt nem állt módjában kifizetni. Az Egészségügyi Központ vezet ősége az alapítóhoz, Zenta község képviselő-testületéhez fordult támogatásért, és 1992. IX. 17-én, a zentai KKt Végrehajtó
Tanácsának Zenta község gazdasági szakembereivel kib ővített ülésén akció indult a
178 000 DM adósságnak az eszközök társítása útján történ ő kifizetésére. Az indítványt egyhangúlag elfogadták, az egész akciót a Vajdasági Bank zentai fiókja bonyolí
totta le, és a készülék a k ćrházban maradt.
A zentai katolikus és pravoszláv egyház képvisel ő i az Egészségügyi Központ vezet őségéhez fordultak hely biztosítása végett a kórház körletében egy kápolna építése céljából. A kápolnát a hívők és egyes zentai vállalatok önkéntes adományaiból tetvezték
felépíteni. Az elhelyezést engedélyezték, és 1992. X. 25-én elhelyezték a kórház körletében felépítend ő kápolna alapkövét. A z építmény 1994. X. 2-án készült el, és adták
át a híveknek használatra.

A kápolna alapk őletételén készült újságfotó

Akárcsak az ország többi kórháza, a zentai kórház is igen nehéz id őket élt át a volt
Jugoszláviában kitört háború és az ENSZ Biztonsági Tanácsának az új Jugoszlávia
ellen hozott büntet ő intézkedései (1992-t ől) folytán. Valamennyi foglalkoztatott szorgos er őfeszítései által a kórháznak sikerült minden segítségért folyamodónak megfelel ő segélyt nyújtani. A rendkívül nehéz munkafeltételek közepette is mind a helybeliek, mind a nemzetközi humanitárius szervezetek támogatásával sikerült legalább
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minimálisan kielégít ő szinten tartani a betegeknek nyújtandó egészségügyi segítséget. A vágtázó inflációnak, az ügyviteli feltételek állandó változásainak id ő szakában
szinte lehetetlen volt biztosítani az eszközöket az egészségvédelem zavartalan m ű ködéséhez. De nem adtuk fel, s őt még többre is törekedtünk.
A neuropszichiátriai osztály elhelyezésére szolgáló épület rendkívül rossz állapota,
a nedves falak, a megrongálódott vízvezeték és csatornázás miatt 1994-ben, amikor a
dinár megszilárdult, határozat született az osztály újjáépítésére. Kidolgozták a terveket, biztosították a pénzeszközöket, és egy évnél alig hosszabb id ő elteltével a neuropszichiátriai szolgálat megkezdhette a munkát a betegek számára készült, igen jól hasznosítható felvételi helyiséggel, korszer űen felszerelt, 7 ágyas intenzív szobával, külön
férfi- és n ői osztállyal rendelkez ő felújított épületben. Az osztály azóta nyitott típusú.
Az újvidéki Orvostudományi Kar Oktatási és Tudományos Tanácsának 1994. IX.
28-án kelt határozata alapján a Dr. Ger ő István Egészségügyi Központot szervezési
egységeivel, a kórházzal és a rendel ő intézettel együtt az újvidéki Orvostudományi Kar
VI. évfolyamának egyik oktatási bázisává nyilvánították, 11 szakorvost pedig munkatárssá a belgyógyászat, sebészet, n ő gyógyászat és szülészet, gyermekgyógyászat, gyógyászati rehabilitáció és általános gyógyászat ismereteinek az oktatására.

Az újvidéki Orvostudományi Karral kötött szerz
ődés aláírásának pillanata (az aláírók:
Milorad Ćurčić primáriusz, az orvostudományok doktora és Pavle Budakov egyetemi
tanár, az orvostudományok doktora)

Az egyre súlyosabb gondok el őtt sem hátrálva meg egyes szolgálatok még gyarapodtak is: 1995 folyamán a radiológiai, a mikrobiológiai és a sebészeti szolgálatok, 1996ban pedig a vértranszfúziós szolgálat új felszereléseket kaptak, mint pl. Telestatix
röntgenkészüléket elektronikai er ősítővel, képernyős kijelzővel és angingráfiai tartozékokkal, AFP önm űköd ő sötétkamrát, Mini Vidas legkorszer ű bb önmüködő immunoanalizátort, felszerelést az abdominális sebészet, n őgyógyászati és ortopédiai beavat-
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kozások területén történ ő laparoszkópiai m űtétekhez, valamint Fibrintimer koagulométert. Ez tette lehet ővé, hogy 1995. VI. 17 -én a zentai kórház sebészeti osztályán töb
bek között elvégezzék az els ő epehólyag-laparoszkópiai m ű tétet, és így kórházunk egyike legyen a laparoszkópiai m ű tétek területén m űködő sebészek kiképz őintézményeinek,
orvosaink pedig a laparoszkópiai sebészet káderképzésének oktatóivá váljanak.
Az 1996. év Szerbia egészségügyében új el őírások meghozatalának az éve volt. Kidolgozták az egészségügyi intézmények új hálózatának, valamint kategorizálásának a
tervezetét. Ennek célzata az volt, hogy az egészségvédelem súlypontja a körzet székhelyén levő egészségügyi központba helyez ődjék át. Ennek a tervezetnek az alapján a
körzet székhelyén kívüli kórházakban csupán négy osztály (belgyógyászat, sebészet,
gyermek és n ő gyógyászat) és szakosított szolgálatok fenntartását irányozták el ő , míg a
többi osztályok a körzet központjában m ű ködő kórház kötelékébe kerülnének. Ez a
tervezet viharos tiltakozást váltott ki, akárcsak Szerbia más vidékein, városunkban és
környékén is. Reagált az Egészségügyi Központ minden illetékese, gy űléseket tartottak a községi képvisel ő-testületek mindazokban a környez ő helységekben, amelyeknek
alakossága a zentai kórház szolgáltatásait vette igénybe, felszólaltak az összes kormányér ellenzéki pártok a zentai kórház jogállásának a védelmében.
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A kórház „bababarát" bizonyítványa
Úgy értékelve, hogy az észak-bánsági körzet területén és különösen Zenta községben állami tulajdonban lev ő egészségügyi intézmények biztosítottságának és szervezettségének az eddigi színvonala kisebb eltérésekkel ésszer ű , és megfelel alakosság
egészségvédelem iránti igényeinek és szükségleteinek, azzal a szándékkal, hogy ezt az
állítást megerősítsék vagy megdöntsék, és ezzel összhangban befolyást gyakoroljanak a
hálózat tervezetében és a törvény egyéb kísér ő-elő írásaiban azészak-bánsági körzetben
és Zenta községben konkrétan az egészségügy állami szektorára vonatkozó el őirányzott
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megoldásokra, a zentai Dr. Ger ő István Egészségügyi Központ felkérte a belgrádi Orvostudományi Kart, illet őleg annak Szociális Gyógyászati, Statisztikai és Egészségügyi
Kutatásokkal Foglalkozó Intézetét egy tanulmány kidolgozására Az egészségügyi szolgálat helyzete és további fejl ődésének irányai az észak-bánsági körzetben különös tekintettel a zentai Dr. Ger ő István Egészségügyi Központra címen. A kérdéses tanulmányt el őkészítő szakért ői csoport dr. Dragoljub Đokić docenssel mint fő kutatóval
és a projektum vezet őjével az élen figyelembe vett minden egyes, a közgazdasági, kulturális, politikai és általános társadalmi jelleg ű és általánosan releváns tényez őket. Az
összegy ű jtött adatok, személyes betekintés és a körzet intézményeinek felel ős vezetőivel folytatott tanácskozások alapján megfelel ő észrevételek keretében elkészült az értékelés a zentai Egészségügyi Központ szervezésér ől és munkájáról az 1992 és 1995
közötti idöszakban. A szakért ői csoport úgy találja, hogy „a zentai Egészségügyi Köz•
pont szervezettsége, munkája és munkaeredményei magas színvonalat értek el, különösen,
ha figyelembe vesszük, hogy a kérdéses id őszakban az intézmény milyen körülmények között
m űködött". Az Egészségügyi Minisztérium is reagált, és amikor az egységes szerkezetbe

foglalt szöveg is megjelent, a zentai kórháznak megmaradt az addig m űködő valamennyi
osztálya és szolgálata.
1997. I. 1-jén dr. Szloboda Lászlót nevezik ki a kórház igazgatójává.
A kórház szülészeti osztálya 1997 folyamán teljes egészében csatlakozik a Baby
Friendly programhoz, továbbá a Szoptatást Népszer űsítő Intézet bizottságának, az
UNICEF-nek és a Szövetségi Egészségvédelmi Intézetnek az értékelése alapján 1998.
II. 20-án a n ői egészségvédelmi szolgálat elismer ő bizonylatot kapott, a kórházat pedig
Baby Friendly Hospital -bababarát kórházzá nyilvánították, míg Zenta, Ada, Magyarkanizsa és Csóka községek a Római Alapokmány aláírásával „a ma gyermekei - a holnap polgárai"-nak körségeivé min ősültek. A zentai kórház így Vajdaság hatodik és az
ország, 15. kórháza lett, amely ebben a tekintélyes elismerésben részesült, és ezzel a
világ bababarát kórházainak napról napra b ővülő családjához társult.
Tekintettel arra, hogy az 1998. év sem volt kedvez ő az Egészségügyi Központ pénzügyi helyzetére, nem került sor gyógyászati felszerelés beszerzésére, sem egyéb beruházásra, több figyelmet fordítottunk a káderképzésre, így ebben az évben 4 orvos befejezte a szakosítást, 4 pedig a sz űkebb kör ű szakosítást (szubspecializációt).

Szervezeti változások
A Dr. Gerő István Közkórház, a Népegészségügyi Otthon és az Anya- és Gyermekvédelmi Központ dolgozói közösségek által 1965. december 16-án és 18-án megtartott
népszavazáson az egészségügyi intézmények gyógyászati központba történ ő egyesítéséről szóló határozattal megalakult a zentai Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ.
A fenti egészségügyi intézmények mindegyike önálló költségvetéssel rendelkezett,
amint az Zenta Városköiösség Népbizottságának 1954. március 17-i határozatában áll,
amikor is a Városi Közkórházat, a Népegészségügyi Otthont, valamint az öt népgyógyszertárat önálló költségvetéssel rendelkez ő egészségügyi intézménnyé nyilvánítják.
Valamivel kés őbb, illetőleg 1961. IV. 27-én alapítják az Anya- és Gyermekvédelmi
Központot, továbbá aTüd őbeteg-gondozót ugyancsak önálló költségvetéssel rendel-
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kező intézményekként, s ezek 1962-ben egyesültek, pontosabban 1962. IX. 1-jén a
Tüdőbeteg-gondozót az Anya- és Gyermekvédelmi Központhoz csatolták, és annak
szervezési egységévé vált.

A község az egészségügyi intézmények alapítójának kötelességeit a dokumentumok
tanúbizonysága szerint 1958. II. 25-t ől látta el, amikor is Zenta Község Népbizottsága
a tornyosi Egészségügyi Állomás, majd 1959. V. 8-tól Zentán, a Pet őfi Sándor utcai 2.
számú, valamint 1959. X. 1-t ől Zentán, a Tornyosi úti 3. számú Egészségügyi Állomás
alapításáról hozott végzést. Szintén megvan a dokumentáció arról is, hogy Zenta Község Népbizottsága 1960. I. 1-jén magára vállalta a zentai Dr. Ger ő István Közkórház
alapítójának összes jogát és kötelezettségét.
Zenta Község Népbizottsága hozta meg az egészségügyi állomások egyesítésér ől szóló határozatokat is, így 1962. IX. 1-jén a 2. számú Egészségügyi Állomást a 3. számúhoz, 1963. IV. 1-jén pedig a 3. számú Egészségügyi Allomást a Népegészségügyi Otthonhoz csatolták.
1965-ben Zentán négyönálló egészségügyi intézmény m űködött: a közkórház, a Népegészségügyi Otthon, azAnya- ésGyermekvédelmi Központ,valamintaNépgyógyszertár.
A közkórház ebben az id őben fekvőbetegrészlegében hét osztállyal rendelkezett:
belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, n őgyógyászat, tüd őbeteg-, fert őz ő-, valamint orr-, fül- és gégegyógyászattal. A kórháznak még röntgenszolgálata, laboratóriuma és kórházi gyógyszertára is volt.
A Népegészségügyi Otthon kötelékében három egészségügyi állomás, az Anya- és
Gyermekvédelmi Központ keretében pedig n őgyógyászati, gyermek- és iskolai, továbbá tüdőbeteg-gondozó, valamint gyermekfogorvosirende1 ő működött, míg a Népgyógyszertár kötelékébe 5 gyógyszertári állomás tartozott Zentán és a városkörnyéki településeken.
1966. I. 1-jén tehát három egészségügyi intézmény egyesülésével létrejön a zentai
Dr. Gerő István Gyógyászati Központ, 1966. II. 28-án pedig (a lefolytatott népsavazás után) csatlakozik hozzá a Népgyógyszertár is. A község 1965. XII. 28-án hagyta
jóvá a Gyógyászati Központ megalakulását és a Népgyógyszertár csatlakozását is.
A Gyógyászati Központ 1966. II. 25-i Alapszabálya szerint a tevékenység dolgozói
egységekben folyik, amelyek kötelékébe kisebb elszámolási egységek tartornak. A dolgozóiegységek a következők:

Gyermekvédelmi osztály, kötelékében a gyermekgondozóval, az iskolai gondozóval, a pediátriai rendel ővel, a gyermekfogorvosi szolgálattal és a fekv őbetegrészleggel;
Női egészségvédelmi osztály, kötelékében a n őgondozóval, a n őgyógyászati szakrendelővel és a fekvőbetegrészleggel,
Tüdőbetegosztály, kötelékében a tüd őbeteg-gondozóval és a fekv őbetegrészleggel,
Belgyógyászati osztály, kötelékében a gondozókkal, a belgyógyászati szakrendelőkkel és a fekvő betegrészleggel,
Sebészeti osztály, kötelékében saját szolgálatokkal rendelkez ő sebészeti szakrendel őkkel (varicositas-ellenes állomás, fizikális terápia, gyógytorna és sportgondozó) és fekv őbetegrészleggel.
Szemészeti és orr-fül-gége osztály, kötelékében szemészeti szakrendel ővel és fekvőbetegrészleggel, valamint orr-, fül- és gégészeti szakrendel ővel és fekvőbetegrészleggel.
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Fertő z őbeteg-osztály, kötelékében fekv ő betegrészleggel,
Általános egészségügyi és munka-egészségügyi szolgálat, kötelékében a tornyosi
és kevi 1. és 2. számú egészségügyi állomással, a fels őhegyi és bogarasi egészségügyi
rendel ővel, munkaegészségügyi osztállyal és tanácsadókkal (alkoholisták,
nemibetegek stb. részére),
Fogorvosi szolgálat, kötelékében fogorvosi és fogászati szolgálattal;
Gyógyszerészeti szolgálat, k őtelékében négy ágazati gyógyszertárral (két ágazattal a városban, eggyel a gyógyintézetben és eggyel a városkörnyéki településeken),
Közös gyógyászati segédszolgálatok, kötelékükben laboratóriumokkal, röntgenés transzfúziós kabinettel, ment ő- és higiéniás epidemiológiai állomással,
Közös szolgálat, kötelékében a konyhával ellátott élelmezési részleggel, mosodával és vasalórészleggel, karbantartóm űhellyel, gazdasági részleggel és községi egészségügyi központtal.
A Gyógyászati Központ igazgatása a dolgozói egységek gy űlései által történt, a legfontosabb határozatokat népszavazás útján hozták meg, az igazgatási szervek pedig a
Gyógyászati Központ tanácsa és az igazgatóbizottság voltak. Az el őbbi a Gyógyászati
Központ dolgozóiból és a társadalmi közösség képvisel ő iből állt meghatározott kulcs
szerint, és az alapszabály meghozataláról, a fejlesztési tervekés programok elfogadásáról vagy az igazgató kinevezésér ől és felmentésér ől határozott, míg az utóbbi az általános önigazgatási okmányok meghozatalát indítványozta, gondoskodott azok alkalmazásáról, és döntött a dolgozók és polgárok ellenvetéseivel kapcsolatban.
Az igazgató vezette az ügyvitelt, és felelt a szakmai munkáért, ellen őrizte a munkát,
és gondoskodott az egészségvédelem alkalmazásá гól és a munkatervek végrehajtásáról, megszervezte az együttm űködést más szervezetekkel és intézményekkel, képviselte
az intézményt a bíróság el őtt, valamint végrehajtotta a Gyógyászati Központ tanácsának és igazgatóbizottságának határozatait. Az igazgatónak helyettese, az osztályoknak
vezető főorvosa volt, a többi szolgálatnak pedig szintén volt vezet őjük, és Valamennyien közvetlenül az igazgatónak tartoztak felel ősséggel.
A szakkollégium és a Gyógyászati Központ tanácsa tanácsadói testületek voltak,
amelyek mint kizárólag gyógyászati szakmai szervek az egészségvédelmi intézkedések
programjának az elkészítésében és alkalmazásában vettek részt, míg a Gyógyászati Központ tanácsa az egészségügyi intézmény munkája feletti szakfelügyelet ellátásáról is gondoskodott, és összetételében a Szerb Grvosegylet tagozatának képvisel ő i is jelenvoltak.
Nincs róla pontos adatunk, de az a legvalószín ű bb, hogy a kórház egészének 1966.
I. 1-jét ő l egészen 1975. VI. 10-ig nem volt külön vezet ője, hanem az Gyógyászati Központ igazgatója látta el az igazgatás tennivalóit mind a kórház, mind az egész intézmény részére.
A Gyógyászati Központnak az Alapszabályon kívül munkaviszonyügyi szabályzata,
a dolgozók szakképesítésér ő l és továbbképzésér ől szóló szabályzata, lakásépítési kölcsönöknek és lakásoknak a dolgo тók részére történ ő odaítélésér ől szóló szabályzata,
jövedelemelosztási s тabályzata, személyijövedelem-elosztási szabályzata, munkavédelmi szabályzata, valamint a bels ő szervezésr ő l és a munkahelyek rendszerezésér ől szóló
határozata is volt.
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1965-ig az egészségügyi intézmények finanszírozása a szabadkai Járási Társadalombiztosító Intézet zentai fiókja útján történt, 1965.1. 1-t ől pedig Zentán is megalakul a
Kommunális Társadalombiztosító Intézet.
A hetvenes években a Gyógyászati Központban is tmsz-ek jönnek létre, és a jogszabály-módosításokkal összhangban olyan változások következnek be, amelyek az önigazgatást hozták magukkal.
A Gyógyászati Központban már 1970. VI. 6 -án elfogadják azt az Alapszabályt, amelynek révén a dolgozók önigazgatási jogaikat a társultmunka- szervezet útján érvényesítik. Ekkor 23 társultmunka-alapszervezet alakul, amelyek a teljes munkafolyamat egészeiként m űködnek, és kötelékükben kisebb elszámolási egységekb ől állnak. Ezek a
következ ő társultmunka-szervezetek voltak:
Általános gyógyászati szolgálat
Gyermek-egészségvédelmi szolgálat
- gyermekgondozó
- iskolai gondozó
- kórházi osztály
N ő i egészségvédelmi szolgálat
- nőgyógyászati gondozó
- kórházi osztály
Pneumoftiziológiai szolgálat
- pneumoftiziológiai gondozó
- kórházi osztály
Fert őzőbeteg-s гolgálat
Munkaegészségügyi szolgálat
Bőr- és nemibetegszolgálat
Belgyógyászati osztály
- kórházi osztály
- szakrendel ő
Sebészeti szolgálat
- kórházi osztály
- szakrendel ő
- rehabilitáló részleg szakrendel ővel
Neuropszichiátriai szolgálat
- kórhá г i osztály
- szakrendelö
11.Otorinolaringológiai s гolgálat
- kórhá г i részleg
- szakrendel ő
12.Oftalmológiai szolgálat
- kórházi részleg
- szakrendelö
Laboratóriumi szolgálat
Mikrobiológiai szolgálat
Röntgenológiai szolgálat
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Anesztéziai és reanimációs szolgálat
Vértranszfúziós szolgálat
Fogorvosi szolgálat
Gyermekfogorvosi szolgálat
Farmaceutikai szolgálat
Patológiai-patomorfológiai szolgálat
Ugyintéz ő és pénzügyi szolgálat
Nem gyógyászati segédszolgálatok
- konyha
- mosoda és vasaló részleg
- műhely.

Érdekes adat, hogy az egymás közötti szolgáltatásokat elszámolták és leszámlázták,
és állandó dönt őbizottság m űködött a társultmunka-szervezetek közötti viták megoldása végett. A bizottság munkamódszerét és összetételét az Alapszabály állapította meg.
A Gyógyászati Központ és valamennyi tmsz részére egységes könyvvitelt vezettek. A
tmsz-nek nem volt jogi személy min ősége. A személyijövedelem-elosztást a személyi
jövedelmek elosztásának az elosztás alapelveit, továbbá alapjait és mércéit megállapító egységes szabályzat, valamint az összes tmsz által az egységes mércéket á maguk
sajátosságaival, lehet őségeivel és szükségleteivel összhangban feldolgozva, a munka
szerinti elosztás elfogadott elveit figyelembe véve meghozott személyijövedelem-elosztási szabályzat alapján állapították meg.
Igen gyorsan megmutatkoztak az ilyen kiterjedt szervezési rendszer logikátlanságai
és ésszer ű tlenségei, így már 1973-ban kezdeményezték a társult munka szervezeteinek
csoportosítását a valamivel nagyobb társultmunka-szervezetek megalakítása végett a
tmsz alakításáról szóló törvény alapján.
Az 1973. XI.2-tól 15-ig terjed ő időszakban a 23 társultmunka-szervezetb ől 9 új társultmunka-alapszervezet alakult, közülük 6 a kórházban, 3 pedig a rendel ő intézetben
(Egészségházban). Az újonnan létrejött társultmunka-alapszervezetek a következ ők:
Közös diagnosztikai szolgálat tmasz az alábbiak egyesítéséb ől:
kórházi laboratóriumi szolgálat tmsz
röntgenológiai szolgálat tmsz
vértranszfúziós szolgálat tmsz
patológiai és patomorfológiai szolgálat tmsz
tüd ő-, fertőzőbeteg- és neuropszichiátriai gyógyászat szolgálata tmasz, az alábbiak egyesítéséb ől:
neuropszichiátriai szolgálat tmsz
pneumoftiziológiai szolgálat tmsz
fertőzőosztály tmsz
belgyógyászati szolgálat tmasz -egyedül maradt változatlan
sebészeti ágazatok és anesztézia közös szolgálata tmasz, az alábbiak egyesítéséb ől:
sebészeti s гolgálat tmsz
oftalmológiai szolgálat tmsz
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otorinolaringológiai szolgálat tmsz
anesztéziai és reanimációs szolgálat tmsz
nő - és gyermek-egészségvédelmi szolgálat tmasz, az alábbiak egyesítésével:
n őegészségvédelmi szolgálat tmsz
gyermek-egészségvédelmi szolgálat tmsz
nem gyógyászati közös szolgálatok tmasz, az alábbiak egyesítésével:
ügyintéző és pénzügyi közös szolgálat tmsz
nem gyógyászati segédszolgálat tmsz
általános gyógyászat és gondozók tmasz, az alábbiak egyesítésével:
általános gyógyászati szolgálat tmsz
munkaegészségügyi szolgálat tmsz
b őr- és nemibeteg-gyógyászati szolgálat tmsz
fogorvosi szolgálat tmasz, az alábbiak egyesítésével:
fogorvosi szolgálat tmsz
gyermek- és preventív sztomatológiai s гolgálat tmsz
gyógyszertár tmasz

a farmaceutikai s гolgálat tmsz -ből.
Ez a szervezeti rendszer sem maradt sokáig érvényben, mert A társult munkáról
szóló törvény által lehet ővé tett változás irányzata a fennálló szervezési formák állandó integrálódását, illet őleg dezintegrálását sugallta. Így már 1975. VI. 10-én egyetlen
Kórház Tmasz alakítására kerül sor az alábbiakból:
közös diagnosztikai szolgálatok tmasz
tüdő-, fertő zőbeteg- és neuropszichiátriai gyógyászati szolgálat tmasz
belgyógyászati szolgálat tmasz
sebészeti ágazatok és anesztéziai közös szolgálat tmasz és
női és gyermek-egészségvédelmi szolgálat tmasz.
A Kórház Tmasz kötelékébe kerül a nem gyógyászati közös szolgálatok tmasz, illetőleg a mosoda és az élelmezés elszámolási egységek, míg a nem gyógyászati közös szolgálatok fennmaradt részeib ő l 1977. III. 30-án megalakul a közös szolgálatok dolgozói
közössége, amely a zentai Dr. Gerő István Gyógyászati Központ munkaszervezetének
valamennyi társult alapszervezete számára ellátja az összes ügyintézési tennivalókat.
1976. XII. 29 -én került sor két munkaszervezet társulására, nevezetesen a csókai
Slobodan Penezi ć Rendelőintézet munkaszervezet
általános gyógyászati szolgálata tmasz
fogorvosi szolgálat tmasz és
gyógyszerészeti szolgálat tmasz
részeivel a zentai Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ munkaszervezet kötelékébe
került, de egyes részei, mint a csókai tüd őgondozó, laboratóriumi szolgálat, gyermekér iskolai gondozó, valamint n őgyógyászati gondozó a Kórház Tmasz kötelékébe kerültek.
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Így 1977 és 1981 között a Dr. Ge гő István Gyógyászati Központ kötelékébe 7
társultmunka-alapszervezet tartozott:
a zentai általános gyógyászati szolgálat és gondozók tmasz
a zentai fogorvosi szolgálat tmasz
a Zentai gyógyszertár tmasz
a Zentai kórház tmasz
a csókai általános gyógyászati szolgálat tmasz
a csókai fogorvosi szolgálat tmasz
a csókai gyógyszertár tmasz
a г entai közös szolgálatok dolgozói közössége.
Valamennyi társultmunka-alapszervezet jogi személy min őséggel és saját zsírószámlával rendelkezett, saját munka- és pénzügyi terveket készítettek, és negyedévi id őszakos elszámolást, továbbá zárszámadást nyújtottak be.
Minden tmasz igazgatási szerve a munkástanács, az hozott határozatot az ügyvitelről, az egyszemélyi ügyvezet ő szerv viszont az alapszervezet igazgatója volt.
Minden alapszervezetnek küldöttsége volt a társadalmi-politikai közösségnél, és
valamennyi tmasz-ban megalakították az önigazgatási munkásellen őrzés szervét.
A Dr. Gerő István Gyógyászati Központ munkaszervezetének valamennyi tmasz-a a
társulásról szóló önigazgatási megegyezés alapján társult, amely a kölcsönös jogokat
és kötelezettségeket szabályozta, a munkaszervezet kötelezettségeiért pedig korlátlan
egyetemleges felel ősséggel tartoztak.
Ebben az id őszakban a munkaszervezet szintjén is m űködnek megfelel ő szervek (a
Gyógyászati Központ vezérigazgatója és munkástanácsa), de a lényegi döntéshozatal a
társultmunka-alapszervezet szintjén történik. A nagyszámú bizottság és munkatestület a teljes apparátust óriásivá és hatástalanná tette, sok er őt fecséreltek el a gy űlésekre, és az ügyintézés is felduzzadt, hogy eleget tehessen az alapszervezetek igényeinek a
különféle anyagok elkészítése, a választások, népszavazások és a személyes véleménynyilvánítás egyéb formáinak a lebonyolítása terén.
Valamennyi társultmunka-alapszervezet rendelkezett az összes önigazgatási általános okmánnyal, illetőleg alapszabállyal, a társulásról szóló önigazgatási megegyezéssel, a szisztematizálásról, a munkaviszonyról, a szakmai továbbképzésr ől és kiképzésről, az önigazgatási munkásellen őrzésr ől, a gyakornokokról, a személyi jövedelem
elosztásáról, a lakásviszonyokról, a fegyelmi és anyagi felel ősségről, az általános honvédelemr ől, a bels ő rendr ől és az ügyfelek magatartásáról, a munkavédelemr ől szóló
szabályzattal és a különféle törvények által el őirányzott még egész sor önigazgatási
általános okmánnyal.
A munkaszervezet szintjén ugyancsak hoztak bizonyos önigazgatási általános okmányokat, éves és középtávú munkaterveket, egészségvédelmi intézkedések programjait, de a munkaszervezet hatásköre különösen fontos volt az általános honvédelem
tervezésének a tennivalóit illet ően.
A finanszírozás a Zentai Egészségügyi Onigazgatási Érdekközösség útján történt,
amely a Nyugdíj- és Rokkantságibiztosítási ÖÉK-kel együttm ű ködve jelent ős támogatást nyújtott a kórház és a rendel ő intézet (egészségház) építésére, kiegészítésére és
átalakítására szükséges eszközök biztosítása terén.

A kórház újabb kori története

127

. A Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ munkaszervezetének keretében 1981. XII.
25 -én újabb integráció történt. Ezúttal valamennyi csókai alapszervezet (az általános
gyógyászati szolgálat tmasz, a fogorvosi szolgálat tmasz és a gyógszertár tmasz) a csókai
Slobodan Penezi ć Rendel őintézet Tmasz-ban társultak, 1983. XII. 27- én pedig ugyanezt tették aa általános gyógyászati szolgálat és gondozók, fogorvosi szolgálat és gyógyszertár zentai alapszervezetek, és ekkor alakult meg Zentán a kórházon kívüli szolgálatok tmasz-a.
Igy 1984-től a Dr. Gerő István Gyógyászati Központ MSZ-ben három társultmunka~ Јлpszervezet működik:
a zentai kórházon kívüli szolgálat tmasz
a zentai kórház tmasz
a csókai Slobodan Penezi ć tmasz és
a zentai közös szolgálatok dolgozói közössége.
Szélesebb területi szinten létrejött a Társult Munka Nagykikinda-Tisza menti Összetett Egészségügyi Szervezetének a társulása Zenta székhellyel, amelybe a társulásról
szóló önigazgatási megegyezés 1980. II. 11 -én népszavazáson történt elfogadásával az
alábbiak kapcsolódtak be:
a zentai Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ MSZ
a nagykikindai Gyógyászati Központ MSZ
az adai Rendel őintézet
az adai Népgyógyszertár.
A Társult Munka Nagykikinda-Tisza menti Osszetett Egészségügyi Szervezete alapszabállyal, munkástanáccsal és igazgatóval rendelkezett, rendesen bejegyezték a szabadkai Kerületi Bíróságnál, de sajnos sohasem kelt igazán életre, mert értetlenség,
ellentétek, torzsalkodás, bels ő ellenállás és különféle lokális érdekek kerekedtek felül.
1987 folyamán a kórház tmasz kötelékéb ől kiváltak a gyermek és tanulóifjúságegészségvédelmi, továbbá a n ő i egészségvédelmi gondozók, 1990-ben pedig az onkológiai gondozó is, és szervezetileg a kórházon kívüli szolgálatok tmasz-ához csatlakoztak.
Ezzel a szóban forgó szolgálatok munkája összhangba került VSZAT egészségvédelmi
törvényével, amely a hangsúlyt a rendel őintézetekben a gondozói munkamódszer alkalmazásával a preventív egészségvédelem fejlesztésére helyezte.
A Szerb SZK egészségvédelmér ől és a társadalmi tevékenységekr ől szóló, 1990. évi
törvények alapján VAT képvisel ő háza határozatot hozott a zentai Dr. Ger ő István
Egészségügyi Központ alapításáról. A szóban forgó határozattal az Egészségügyi Központ kötelékébe került a гentai Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ a kórház tmaszszal, a kórházon kívüli szolgálatok tmasz -szal és a közös szolgálatok dolgozói közösségével. A finanszírozás a zentai székhellyel Zenta és Ada községek részére alakult
Betegbiztosítási Alap által történik.
A csókai rendel ő intézet különvált, és a csókai Községi Képvisel ő-testület által meghozott alapítási okmány alapján önálló egészségügyi intézmény lett. Ezzel megsz ű nt a
Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ mukaszervezete és a kötelékébe tartozó
táгsultmunka-alapszervezetek.
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Az SZK 1992. évi új egészségbiztosítási t őrvénye el ő irányozta, hogy az egészségügyi
központok alapítói a községek legyenek, így 1992. VIII. 28-án Zenta KKt is határozatot hozott az alapítói jogok átvételér ől, valamint az igazgatónak, továbbá az igazgatói
és felügyel őbizottság tagjainak a kinevezésér ől. A zentai Dr. Gerő István Egészségügyi
Központ alapszabályát 1992. IX. 11-én hozták meg, a község pedig 1992. IX. 30-án
hagyta azt jóvá. Az Egészségügyi Központ a következ ő négy szervezési egységgel rendelkező egészségügyi intézmény:
a гentai Rendel őintézet SZE
a zentai Közkórház SZE
a zentai Gyógyszertár SZE
a Közös Szakszolgálat SZE.

A közős szakszolgálat épülete az egykori Amerika Szálloda)
(

A fenti szervezési séma szerint a Közkórház SZE 330 ággyal rendelkezik, és fekv őbeteg-egészségvédelmi tevékenységet lát el az alábbi szolgálatok által:
a szervezési egységek igazgatósága
belgyógyászati szolgálat
gyermek-egészségvédelmi szolgálat
női egészségvédelmi s т olgálat
sebészeti szolgálat
neuropszichiátriai szolgálat
pneumoftiziológiai szolgálat
otorinoгalingológiai s тolgálat
oftalmológiai szolgálat
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fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat
patomorfológiaiszolgálat
anesztéziai és reanimációs szolgálat
laboratóriumi szolgálat
vértranszfúziós szolgálat
mikrobiológiai és parazitológiai szolgálat
ultrahang-diagnosztikai szolgálat
röntgenológiai védelmi szolgálat
gyógyszerellátói szolgálat
nem gyógyászati szolgálatok (beszerz ő i, élelmezési, mosodai szolgálatok).
A zentai Rendel őintézet Szervezeti Egység járóbeteg-rendel őintézeti és gondozói
egészségvédelmet folytat, és kötelékébe az alábbi szolgálatok tartoznak:
a szervezeti egység igazgatósága
általános gyógyászati szolgálat
gyógyászati ment őszolgálat
házi gyógykezelési szolgálat pofivalens gondozással
laboratóriumi diagnosztikai szolgálat
Rtg-védelmi szolgálat
női egészségvédelmi gondozó
gyermek- és tanulóifjúság-egészségvédelmi gondozó
munkaegészségügyi gondozó
pneumoftiziológiai védelmi gondozó
diabétes тΡ- és táplálkozási rendellenességek betegségi gondo тó
szív- és érrendszeribetegség gondozás
feln ő tt- és gyermeksztomatológiai egészségvédelmi szolgálat
higiéniai-epidemiológiai védelmi szolgálat
mentálegészségi és neurológiai betegségi gondo тó
onkológiai védelmi gondo тó.
A Gyógyszertár Szervezeti Egység a gyógyszerekkel és gyógyhatású készítményekkel
történ ő ellátásról gondoskodik, és az alábbiakból áll:
a zentai Központi Gyógyszertár
a zentai II. egészségügyi állomás gyógyszertári állomása
a városkörnyéki települések gyógyszertári állomásai
A Közös Szakszolgálat Szervezeti Egység ellát minden ügyintézési, munkaer ővel kapcsolatos és könyvviteli-számviteli tennivalót az Egészségügyi Központ részére az alábbi
szolgálatai által:

az Egészségügyi Központ igazgatósága
általános ügyek szolgálata
pénzügyi-számviteli tennivalók szolgálata
egészségügyi statisztikai, egészségügyi számítástechnikai és egészségügyi
nevelési szolgálat.
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A szervezésben bekövetkezett változások folytán a szervezeti egységeknek nincs
jogi személyi min őségük, sem zsírószámlájuk és saját igazgatási szerveik. Mindez csak
az Egészségügyi Központ szintjén létezik, amelynek igazgatója, igazgatói és felügyel ő
bizottsága, alapszabálya és egyéb általános okmányai vannak, míg a szervezeti egységeknek csak igazgatójuk van. A határozathozatal a Körpont szintjén és nem a szerveze-

ti egységek szintjén történik.
Ily módon a határozathozatal jelent ősen egyszer űbbé, illet őleg ésszer ű bbé vált. Az
önigazgatás megszüntetésével csökkent az általános okiratok, bizottságok és munkaterületek száma, és j elent ősen egyszer ű södött a döntéshozatali folyamat, ami az ügyintéтΡésben foglalkoztatottak számának csökkenését és a szakmai egészségügyi munka hangsúlyosabbá válását eredményezte.
Az 1992. évi új egészségbiztosítási törvény megalakítja a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézetet, amely a körzetek székhelyén lev ő fiókjai által ellátja az egészségvédelem
finanszírozásának a tennivalóit. Ily módon az Egészségügyi Központ a m ű ködéséhez
szükséges eszközöket munkaprogramjának a végrehajtásához az Egészségbiztosítási
Munkaközösség illetékes nagykikindai fiókjával kötött szerz ődés által teremtené el ő ,
csakhogy a háború, a megtorló intézkedések, az általános nincstelenség és társadalmi
válság következtében az egészségvédelem finanszírozása hosszabb id ő távon elégtelen
és nem megfelel ő , így az Egészségügyi Központ vezet őségének és foglalkoztatottjainak
az alapvet ő erőfeszítései az egészségvédelem elért színvonalának a meg őrzésére irá

nyulnak.
Az egészségvédelemr ő l szóló törvény 1996. évi módosítása és kiegészítése alapján
Szerbia Egés гségügyi Minisztériuma átvette a zentai Dr. Gerö István Egészségügyi
Központ alapítójának jogait és kötelezettségeit, és 1997. VII. 17 -én elfogadták az új
alapszabályt, és azt az Egés гségügyi Minisztérium 1997. X. 2 -án hagyta jóvá. A minisztérium 1998. II. 16- án kinevezte a Központ igazgatóját, igazgatói és felügyel őbizottságát,
és 1998. VII. 1-jén az összes általános okmányt összehangolták az új alapszabállyal.
A zentai Dr. Ger ő István Egészségügyi Központ az alapszabályon kívül a következ ő

általános okmányokkal rendelkezik: Szabályzat a munkakörök rendszerezésér ől, Szabályzat a bels ő szervezésr ől, Szabályzata munkavédelemr ől, Szabályzat a szakmai továbbképzésr ől, Szabályzat a házirendr ől, Szabályzat az egészségvédelem-nyújtás mód ј %ról éseljárásáról, Szabályzat az intrahospitális fert őzések elleni védelemr ől, Szabályzat
a lakásviszonyról, Szabályzat a levéltári anyagról és irattári anyagról, Szabályzat a számvitelről és Szabályzat az igazgatóbizottság m űködéséről. Az Egés гségügyi Központ a
foglalkoztatottak munkaviszonyával és keresetével kapcsolatos kérdéseket szabályozó
egyéni kollektív szerz ődést is megkötötte.
Az új alapszabály és az általános okmányok nem irányoznak el ő a bels ő szervezeti
rendszerben nagyobb változásokat, kivéve, hogy mind a rendel ő intézet (egészségház),
mind a közkórház szintjén képviselt szolgálatok egységes szolgálatként alakultak meg.
Ennek az id őszaknak az alapvet ő irányzatai a lehet ő legnagyobb fokú ésszer űsítés,
takarékosság és az egészségvédelem hatékonyságának a fokozása.
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A szakmai továbbképzés
1941 és 1945 között a kórházban az orvosok mellett irgalmas n ővérek dolgoztak.
Csupán négy ápolón ő volt, ők tanították be a segédápolón ő ket. Mint azt dr. Vígh
Ágoston közli, nekik 1945-ben el kellett hagyniuk az országot, mivel magyar állampolgárok voltak, de szerencsére néhány jól betanított segédápolón ő itt maradt. Minthogy a kórház hosszú id őn át megsínylette a szakképzett gyógyászati segédszemélyzet
hiányát, a kórház igazgatósága azzal a kéréssel fordult a Zenta Járási Egészségügyi Tanácshoz, hogy engedélyezze egy egyéves segédápolón ő-iskola megnyitását. Az engedélyezés után az iskola az 1955/56. tanévben meg is kezdte m űködését, és az az 1960/61.
évig tartott. Az oktatók a kórház orvosai és segédszemélyzete voltak, a képzés gyakorlati része pedig az osztályokon folyt. Öt év alatt 169 személyt képeztek ki. Közülük 80an dolgoztak a kórházban, a többiek pedig a környék rendel ő intézeteiben (egészség
házaiban) találtak munkát.
A kórház fejl ődése során, az új épülettömb 1958-ban történt felépítésével a kórhá т
befogadóképessége jelent ősen b ővült, ami az orvosi segédszemélyzet számának a további növelését tette szükségessé. A kórház igazgatósága egészségügyi középiskola megnyitását kérte Zentán. Az engedélyt 1959. IX. 16- án kapták meg, és az iskola megkezdte m űködését. A leend ő ápolónők képzése a kórházi osztályokon folyt, az oktatók
pedig a zentai kórház orvosai és főápolónő i voltak. A végzett ápolón őknek csaknem a
fele a kórházban, a többiek pedig a zentai rendel ő intézetben és a környékbeli egészségügyi intézményekben helyezkedtek e1. Sajnos 1983-ban az iskola megsz ű nt.
A nagyméret ű munkaer ő-elvándorlás folytán a zentai egészségügyi szervezetek ismét súlyos helyzetbe kerülnek az ápolón őhiány miatt, így az Egészségügyi Központ
vezetősége és Zenta Községi Képvisel ő-testülete kéri és meg is kapja a Szerb Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának az engedélyét az egészségügyi iskola két tagozatának a megnyitására az 1995/96. tanévben. A gyakorlati oktatás ismét a kórházi osztályokon folyik, a szaktantárgyak oktatását pedig a Dr. Ger ő István Egészségügyi Központ orvosai és fő ápolónő i látják el.
A zentai Történelmi Levéltár írásos adatai arról tanúskodnak, hogy a kórház nemcsak segédápolón őket és ápolón őket, hanem orvosokat is képezett a vajdasági Tisza
mente fels ő vidéke számára. A kötelez ő kórházi gyakorlatra felvett els ő orvos Jr. Božidar
Konjooić volt 1923. IV. 12. és X. 20. között. Attól kezdve a mai napig Zenta, Ada,
Magyarkanizsa, Csóka, Óbecse, Törökkanizsa és más helységek több mint 250 orvosa
töltötte le k őtelez ő kórhá тi gyakorlatát, szerezte meg alapvet ő gyakorlati ismereteit, és
készült fel az orvostudomány különféle ágazataiból a Zentai kórházban.
A szolgálatok és a kórházi osztályok fejl ődésével létrejöttek a feltételek, hogy a kórház szakosításra is vegyen fel orvosokat, akik itt töltik el szakorvosi képzésük idejének
klinikai képzés el ő tti részét. Az eltelt id ő alatt több mint 170 orvos töltötte e1 a kórháтi os гtályokon a szakorvosi képzés idejének egy részét az orvostudománynak csaknem
minden ágából. A zentai kórhá т és rendel ő intézet 25 szakorvosát és szubspecialistáját
nevezték ki a belgrádi és újvidéki orvosi karok szakorvosjelöltjeinek mentorául.
A Dr. Gerő István Gyógyászati Központban mindig is nagy figyelmet szenteltek a
dolgozók szakmai továbbképzésére és felkészítésére. 1986 folyamán a zentai Gyógyás тati
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Központ kötelékébe tartozó zentai és csókai kórházon kívüli szolgálatok általános orvosai kifejezték igényüket orvostudományi ismereteik megújítása iránt. Így 1986 óta
tart az orvosok munka melletti folyamatos szakmai továbbképzése. A szakmai továbbképzés megszervezésébe a Gyógyászati Központ igazgatója mellett a Vajdasági
Irvosegylet elnöksége is bekapcsolódott, miután kikérték véleményét a tanfolyamok
programját és az orvostudomány egyes területeir ől előadók biztosítását illet őleg.
A VIE biztosította a szakmai továbbképzésen való részvételt igazoló bizonylatokat
és a kiváló szakembereket az oktatásban való részvételért megillet ő köszön őleveleket.
Köszön őlevelet kapott minden el őadó, bizonylatot pedig azok az orvosok, akik egy
előre meghatározott számú el őadáson részt vettek. A követelmény a szakmai továbbképzés id őtartamától függ ően az el őadások 50.75%-ának meghallgatása volt. A jelenlétről külön nyilvántartási könyvet vezettek a résztvev ők névsora alapján, amelyre az
egyének maguk iratkoztak fel. A köszön ő leveleket és bizonylatokat az ünnepélyes záróülésen osztották ki, és a VIE elnökségének elnöke adta át. A továbbképzések ingyenesek voltak, az el őadók esetleges költségeit a zentai Kórházon Kívüli Szolgálatok
Tmasz ügyviteli alapjából fizették ki. A továbbképzés a Zenta községen kívüli résztvevők számára is ingyenes volt. Az el őadókat megkérték, hogy el őadásukat írásos formában készítsék el, és különlenyomatként megjelentetve minden orvosnak megküldték.

Ment őorvosi szakmai továbbképzés
A fent ismertetett módon a zentai Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ öt szakmai

továbbképzés-sorozatot szervezett, ezek a következ ők:
1. Altalános orvosok munka melletti kétszemeszteres posztgraduális továbbképzése. A
szakmai továbbképzés 1987. II. 11. és 1988. I. 12. között 33 terminusban, azaz 77
iskolai órán át tartott. Ennek keretében a Gyógyászati Központ Kórház Tmasz-ának
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40 szakorvosa és szubspecialistája tartott el őadást. A szakmai továbbképzésen 113
orvos, közöttük Zentáról 26, Nagykikindáról 15, Adáról 11, Csókáról 8, Óbecsér ől
13 és Törökkanizsáról 7 -összesen 80 általános orvos vett részt. A felsoroltakon
kívül időnként 5 szakosításon lev ő orvos, 22 szakorvos és 6 orvossegéd (egészségügyi
technikus) is jelen volt. Az elvégzett szakmai továbbképzésr ől szóló,bizonylat megnyerése feltételeinek 34 orvos, azaz 42,5% felelt meg.
Munkaegészségügyi szakmai továbbképzés általános orvosok részére a munkaegészségügyi állomásokon. Ez a továbbképzés 1988. IV. 16. és 1988. VI. 18. között 8 terminusban, azaz 48 iskolai órán át tartott. A tantervet az újvidéki Orvostudományi Kar

munkaegészségügyi tanszéke készítette el, az el ő adók pedig az említett tanszék tanárai voltak. A továbbképzésen 25 orvos vett részt, éspedig Zentáról 17, Adáról 3, Csókáról, Óbecsér ő l, Magyarkanizsáról, Nagykikindá гól és Törökkanizsáról pedig egyegy. Bizonylatot a szakmai továbbképzés befejezésér ől 11 orvos, azaz 44% kapott.
Mentő orvosi szakmai továbbképzés. A továbbképzés 1988. IX. 29. és 1989. I. 26.
köг ött 17 terminusban, azaz 45 iskolai órán át folyt. Az el őadásokat a zentai Dr. Ger ő
István Gyógyászati Központ 28 szakorvosa és szubspecialistája tartotta. Osszesen 70 orvos
vett részt, köztük Zentáró150, Nagykikindáról 9, Csókáról 7 és Adáról 4, 42 általános
orvos, 10 szakosításon lev ő orvos, 10 szakorvos, 7 sztomatológus és 1 mérnök - biokémikus. Bizonylatot a szakmai továbbképzés elvégzésér ől 19 orvos, azaz 45,2% kapott.
„Diagnosztikai módszerek a gyógyászatban" - szakmai továbbképzés. Ez a továbbképzés 1989. XI. 2. és 1990. VI. 15. között 20 terminusban, azaz 44 iskolai órán át
folyt. El ő adásokat az újvidéki és belgrádi orvostudományi karok, a belgrádi Katonai
Orvostudományi Akadémia és a zentai Gyógyászati Központ kiváló szakemberei (34en) tartottak. Különösen megtisztel ő volt a részükre, hogy a szóban forgó továbbképzés keretében a párizsi Pszichoszomatikai-Pszichiátriai Intézetb ől Pierre Marti és
Orijenka Matkovi ć professzorokat is vendégül láthatták. A továbbképzésen 211 résztvevő volt jelen, közöttük 167 magas szakképesítés ű szakember és 44 orvossegéd, továbbá 55 általános orvos, 28 szakképesítésen lev ő orvos, 69 szakorvos, 5 pszichológus, 5 sztomatológus, 3 gyógyszerész, 1 biokémikus és 1 szociális dolgozó. A legtöbb
résztvevő Zentáról volt: 136-an; Magyarkanizsáról 18, Topolyáról 15, Adáról 12,
Óbecsér ő l 11, Csókáról 8, Nagykikindáról 3, Szabadkáról 4, Zomborból 3 és
Törökkanizsáról 1. Bizonylatot a szakmai továbbképzés elvégzésér ől 30 orvos, azaz
18% kapott.
Az „Időszerű ségek a gyógyászatban" szakmai továbbképzés. 1990. X. 4. és 1991. V.
30. között 20 terminusban, azaz 50 iskolai órán át folyt. Az el őadásokat az újvidéki és
belgáádi orvostudományi karok, a belgrádi Katonai Orvostudományi Akadémia, a
sombori Gyógyászati Központ, a magyarkanizsai Gyógyfürd ő CRR, a zágrábi Rebro
KBC, a Magyar Kés a zentai Dr. Ger ő István Gyógyás гati Központ kiváló szakemberei
(25-en) tartották. A szakmai továbbképzésen 240-en vettek részt, közülük 51 általános
orvos, 90 szakorvos, 18 szakosításon lev ő orvos, 11 gyógyszerész, 10 mérnök-biokémikus, 9 sztomatológus, 6 pszichológus, 39 orvossegéd, 2 orvostanhallgató és 4 nem
gyógyászati szakosítású résztvev ő . Főképpen a Tisza menti községekb ől érkeztek, éspedig Zentáról 151, Adáról 24, Magyarkanizsáról 19, Óbecsér ől 14, valamint Topolyáról
9, Nagykikindáról 8, Szabadkáról és Újvidékr ől 2.2, Törökkanizsáról és Zomborból
1-1. Bizonylatot a szakmai továbbképzés elvég г éséről 34 гésztvevő , azaz 15% kapott.
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Az orvosok munka melletti rendes szakmai továbbképzésének keretében a zentai
Dr. Gerő István Gyógyászati Központban 1991. IV. 6 -án egynapos szemináriumot tartottak orvosok, gyógyszerészek és biokémikusok részére „Egyéni farmakoterápia alkalmazása a gyakorlatban —szükségletek és lehetőségek" elnevezéssel. Az el őadók Dragan
Simić egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (Belgrád), Fтanjo P la všić egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (Zágráb), dr. Markó Eleonóra, dr. Gagyi Olga,
Bese Zoltán magiszter (Magyar K), Szedlák Valéria docens, az orvostudományok doktora (Újvidék) és Fehér Illés, a vegyészeti tudományok doktora (Zenta) voltak. Az el őadások gyűjteményét is kiadták.
1991. IX. 28- án a Vajdasági Irvosegylet n őgyógyászati-szülészeti, valamint patológiai szakosztályaival együttm űködésben „A vaginális törletek új klasszifikálása — Bethesdarendszer" témára egynapos összejövetelt szerveztünk, melynek el őadói dr. Berisav Berić
akadémikus, egyetemi tanár, dr. Nada Šljapi ć egyetemi tanár (Újvidék), dr. Bodó Miklós, dr. Sápi Zoltán (Budapest), dr. Mladen Bro čić egyetemi tanár (Belgrád), Adela
Mašić, az orvostudományok magisztere (Zombor) és Tóth Tibor, az orvostudományok
doktora (Zenta) voltak. Az itt elhangzott el őadások gyűjteménye is megjelent.
A Vajdasági Irvosegylet megalakulása óta a zentai orvosok tevékenyen részt vettek
annak munkájában, mind a SZOE-VIE Zenta, Ada és Magyarkanizsa részére alakult
szervezetének, mind az orvostudomány valamennyi területét felölel ő szakosztályoknak a keretében. Zenta az ilyen összejövetelek megtartása során különösen jó házigazdának bizonyult, és büszkén említhetjük, hogy Zentán tartották meg 1976-ban a VIE
IRL-szakosztályának els ő (alakuló) gyű lését, míg sok esetben az egyes szakosztályok
székhelye hosszabb id ő n át Zentán volt, minthogy a mi orvosaink voltak azok elnökei.
A VIE szakosztályaival jelent ősen közrejátszott és hozzájárult a fiatal orvosok oktatásához, valamint a múltban és jelenleg is Zentán dolgozó szakorvosok ismereteinek a
felújításához.
A Zenta egészségügyi intézményeiben dolgozó orvosok mindig is találtak idöt arra,
hogy tudományos és kutatómunkával foglalkozzanak, és szakmunkáikkal számos összejövetelen, szemináriumon, szimpóziumon és kongresszuson vettek részt bel- és külföldön egyaránt. A Gyógyászati Központ 1991-ben adta ki a központ orvosai, sztomatológusai és tudományos munkatársai által írt munkák els ő bibliográfiáját, amely felölelte
az 1965 és 1990 között a bel- és külföldi folyóiratokban megjelent vagy a szakmai
gyűléseken elhangzott összes munkát. Ez a bibliográfia 59 szerz ő nevét és összesen 266
mű címét tartalmazza. A zentai kórház fennállásának 165. évfordulója alkalmából
megjelenik a kiegészített kiadás is, amely már 81 szerz őt és 414 m űvet tartalmaz.
A fentebb elmondottak alapján a zentai orvosok széleskör űen ismertek és megbecsültek, úgyhogy több éves munkájuk folyamán sokakat társadalmi elismerésben is
részesítettek a primáriusi cím odaítélésével. 1978-tól kezdve, amikor is dr. Kosiczky
Ferenc lett a kórház els ő primáriusa, ezt a címet még dr. Kopasz Pál, dr. Petar
Šapaтenko és dr. Dévai Lajos nyerték el. Jelenleg az Egészségügyi Központ 95 orvosa,
illetőleg 63 szakorvosa közül 13-an primáriusok. Ezek: dr. Bojana Naumov, dr.
Dтagutin Đuтić , dr. Dani Gáspár, dr. Zabos Jen ő , dr. Szloboda László, dr. Molnár
Ernö, dr. Živorad Ignjatovi ć , dr. Miioi'ad Ćurčić, dr. Zabosné dr. Renkó Anna, dr.

Molnárné dr. Szabó Ildikó és dr. Milena Đurić a kórházból, valamint dr. Bojana
Ljubojević és Rózsáné dr. Molnár Ilona a rendel őintézetb ől.
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Az orvostudomány fejl ődésével szükség mutatkozott a gyógyászat egyes ágazataiban
bizonyos fajta sz űkebb szakterületek szolgáltatásaira is, ezért a zentai orvosok közül
sokan vállalkoztak meghatározott sz űkebb kör ű szakosítás (szubspecializáció) megszerzésére újabb szakmai továbbképzésre törekedve. Az els ők között voltak: dr. Ádám Ede
(kardiológia), Jr. Márton Béla (gasztroenterológia) és dr. Sepsei István (nefrológia).
Jelenleg 13 szubspecialistával rendelkezünk, k őzülük belgyógyászok dr. Božana Naumov
és dr. Kovács István (gasztroenterológia), dr. Dragutin Đurić és dr. Dani Gáspár
(kardiológia), Jr. Zabos lenő (endokrinológia), dr. Milojka Popovi ć (hematológia);
gyermekgyógyászok dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó, dr. Vékonyné Jr. Fajka Gizella és
Muškinјdné dr. Montányi Gabriella (neonatológia), dr. Vasas Mihdly (pulmológia),
dг. Fehéг Rózsa (kardiológia), Rózsáné dr. Molnár Ilona (gasztroenterológia) és
neuropszichiáter Jr. Živorad Ignjatovi ć (szociális pszichiátria).
Az eltelt évek során orvosaink tudományos fokozatokat is nyertek az orvostudományi egyetemeken. A Gyógyászati Központban dolgozó e llsö orvostudományok doktora
Jr. Nagy Imre volt, aki doktori értekezését a szociális orvostudomány és az egészségügyi szolgálat megszervezésének tárgykörében védte meg. Pillanatnyilag az Egészségügyi Központban az orvostudományok három magisztere: Jr. Zabos Jenő , dr. Német
Emese és dr. Szabó Erzsébet, valamint az orvostudományoknak három és a kémiai
tudománynak egy doktora: Jr. Milorad Ćurčić, dr. Božana Naumov, dr. Dragutin
Đurić, illetőleg dr. Fehér Illés dolgozik.
Végezetül elégedettséggel kell megállapítanunk, hogy ilyen végzettségi szinttel a
zentai Egészségügyi Központnál sokkal nagyobb központok sem rendelkeznek. Éppen ezért, minthogy orvosainkat az oktatóközpontok igen nagyra értékelik, a zentai
Dr. Ger ő István Egészségügyi Központot az újvidéki Orvostudományi Kar oktatói
tudományos tanácsa 1994. IX. 28-i határozata alapján az újvidéki Orvostudományi
Kar VI. évfolyamának oktatói tudományos bázisává nyilvánította. Aszóban forgó határozat alapján szerz ődést kötöttek az újvidéki Orvostudományi Kar hallgatói részére
folyó oktatás feltételeir ől és módjáról;az Egészségügyi Központ 11 orvosát pedig munkatársakká választották az újvidéki Orvostudományi Kar VI. éves hallgatóinak oktatására, mégpedig a belgyógyászat területén: dr. Božana Naumov primáriust, az orvostudományok doktorát és Jr. Zabos Ienö primáriust, az orvostudományok magiszterét,
nőgyógyászat- és szülészetb ől: dr. S zlobo da László primáriust és Jr. Molnár Ernó primá
riuszt, gyermekgyógyászatból: d г. Molnárné dr. Szabó Ildikó primáriust és Rózsdné Jr.
Molnár Ilona primáriuszt, sebészetb ől: Jr. Farkas Emilt és Jr. Miodrag Mrkšićot, fiziká
lis gyógyászat és rehabilitáció területén: dr. Német Emesét, az orvostudományok magiszterét és általános gyógyászatból: dr. Kocsis Istvánt és Jr. Vladimir Radonjićot. A Dr.
Gerő István Egészségügyi Központban folyó oktatótevékenység koordinátorává dr.
Milorad Ćurčić primáriust, az orvostudományok doktorát nevezték ki.
A munkaerő folytonos szakmai továbbképzése annak az alapvet ő törekvésnek a jegyében folytatódik, hogy betegeinknek minél megfelel őbb és min őségesebb egészségvédelmet nyújtsunk.
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Egészségügyi mutatószámok
Nincsenek ugyan pontos adataink, de közvetve kiszámíthatjuk a legrégibb helyen
álló kórház ágyainak számát: ez pontosan 10 volt, és nem is változott 1844-ig, amikor
is 20-ra emelkedett. A kórház második helyére történt átköltöztetése, azaz 1872 után
már pontosan tudjuk, hogy 1874-ben az ágyak száma 30, és ez 1914-ig nem változott,
ekkor viszont 50-re növekedett. Ez a szám 1942-ig változatlan maradt, ekkor költözött
át a kórház a harmadik (jelenlegi) helyére, és akkor 120 ággyal rendelkezett. A B tömb
kib ővítésével a kórház befogadóképessége 12 ággyal b ővült, és 1947-ben az ágyak száma már 132. A legnagyobb ugrás a kórház befogadóképességét illet ően azonban 1959ben történt. Ekkor fejez ődött be ugyanis az új épülettömb építése, így el őálltak az új
szolgálatok megalakításának a feltételei, és a kórház befogadóképessége is 182 ágyra
b ővült. Ez a növekedés szakaszosan folytatódott, úgyhogy a kórház 1959. I. 1-ig 232,
1959. VI. 1-ig 256, késöbb 294, majd 1959. X. 1-jén már 314 ággyal rendelkezett. Ezek
a következ őképpen oszlottak meg:
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászt szülészet
Gyermekgyógyászat
-

76 ágy
71 ágy
40 ágy
40 ágy

Orr fül-, gégegyógy.
Tüdőgyógyászat
Fertő z őbeteg osztály
-,

-

Összesen

24 ágy
35 ágy
28 ágy
314 ágy

A belgyógyászati, a sebészeti és a n őgyógyászati-szülészeti osztályok az újonnan felépült tömbben, a gyermek- és az orr-, fül-, gégegyógyászati osztályok a kórház régi épületében, a tüd őgyógyás гati és a fertőzőbeteg-osztály pedig a B és C tömbben vannak

elhelyezve.
1962-ben fejez ődött be a tiszai híd építése, ami lehet ővé tette a bánsági betegeknek
a kórházba jövetelét. Ezekben az években a kórházi ágyak száma évr ől évre nő , úgyhogy 1965-ben eléri a 330-at. Az ágyak száma részben a szemészeti osztály megnyitása
folytán is gyarapodott, amelynek befogadóképessége 10 ágyból állt, és a kórház régi
épületében helyezkedett el. 1965-ben az ágyak elosztása osztályok szerint a következ ő
volt:
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Szülészet
Gyermekgyógyászat

72 ágy
74 ágy
24 ágy
16 ágy

Orr-, fül•, gégegyógy.
Tüdőgyógyászat
Fertő z őbeteg-oszt.
Szemészet

24 ágy
35 ágy
30 ágy
10 ágy

45 ágy

Osszesen

330 ágy

1966-ban az ágyak száma 15-tel gyarapodott, közülük 8-at a belgyógyászaton, 6-ot
pedig a sebészeten helyeztek el, úgyhogy jelenleg mindkét osztály 80.80 ággyal rendelkezik, egy ágy pedig az orr-, fül-, gégegyógyászatra került
A kórház évr ől évre növeli az ágyak számát, csakhogy ez a növekedés jobbára a területi kapacitás rovására megy, minthogy a rá nehezed ő nyomás, illető leg a betegek szá-
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mának a növekedése miatt pótágyak elhelyezésével történik. Az ágyak kihasználtsága
is növekszik, ami megfellebbezhetetlenül maga után vonja a meglev ő kórházi befogadóképesség növelésének a szükségességét a növekv ő természetes kereslet folytán. Így
tehát 1968-ban, az új tömb befejezésével a kórház újabb 85 ágy elhelyezésére jutott
helyhez, úgyhogy ebben az évben már 430 ággyal rendelkezik az alábbi elosztásban.
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Szülészet
Gye тmekgyógy
Fül-, orr-, gégegy.
.

80 ágy
80 ágy
36 ágy
26 ágy
60 ágy

Tűdőbeteg oszt.
Fert ő z ő beteg oszt.
Szemészet
Neuropszichiátria
Rehabilitáció
-

35 ágy
30 ágy
10 ágy
34 ágy
16 ágy

25 ágy
Összesen

430 ágy

Az újonnan felépült tömbben a n őgyógyászati, a szülészeti, a gyermekgyógyászati
osztályok és a rehabilitációs részleg kaptak helyet, míg az újonnan megnyílt
neuropszichiátriai osztályt a kórház régi épületében helyezték el.
1970 és 1975 között az ágyak száma 416 és 427 között ingadozott, majd 1975-ben a
fertőző beteg-osztály megszüntetésével 397-re csökkent. Ez a szám kisebb ingadozásokkal 1985-ig tartotta magát, amikor is 419-re emelkedett.
1970 és 1985 között az ágyak számát illet ően változás történt a belgyógyászaton
1970-ben (az ágyak száma 90-re), a neuropszichiátrián 1973-ban (40-re) és 1985-ben
(48-ra), a sebészeten 1981-ben (88-ra), a n ő gyógyászaton és szülészeten 1978-ban (65re) és 1985-ben (72-re), a gyermekgyógyászaton 1970-ben (45-re) emelkedett 1978-ban
viszont (40-re) , valamint a szemészeten 1978-ban (8-ra) csökkent.
Még egyszer növekedett az ágyak száma, 1988-ban, amikor is 426-ra (5 ágy a nőgyógyászaton és 2 a rehabilitációs osztályon) emelkedett.
A Szerb Köztársaság új egészségügyiintézmény-hálózatának elfogadásával és az álta
lános jelleg ű kórházak ágyai számának a megállapításával a zentai kórház részére 330
ágyat hagytak jóvá. Ezek a következ őképpen vannak elosztva.
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Szülészet
Rehabilitációs osztály

78 ágy
87 ágy
24 ágy
16 ágy
12 ágy

Gyermekgyógyászat
Fül orr-, gégegyógy.
Tüdőbeteg-osztály
Neuropszichiátria
-,

Osszesen

21 ágy
20 ágy
26 ágy
46 ágy
330 ágy

Pontosan meg van határozva, hogy a 330 ágynak hány százalékát kell intenzív betegápolásra használni, úgyhogy a belgyógyászat 7 ágyas koszorúérrészleggel, a sebészet
5, a neuropszichiátria 7, a n őgyógyászat pedig 3 ágyas intenzív szobával rendelkezik. A
belgyógyászat kötelékébe a fert őző betegek elkülönítésére egy 4 ágyas szoba is tartozik.
A kórházban alkalmazottak száma - ha nem b ővült a befogadóképesség - aránylag
állandó volt. Így ez a szám 1872-ben (5-r ől 8-ra), 1942 -ben (12 -ről 40-re), 1958 - ban (68ról 116-ra), 1968-ban (296-ra) változott állandóan növekv ő irányzatot mutatva, és a
maximumot 1989-ben érve el, amikor is a kórháznak 401 foglalkoztatott dolgozója
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volt. Ettől az évtől egészen 1995-ig a személyzet létszáma csökken, amikor is 326 személy,
innen kezdve ismét enyhe növekedési irányzatot mutat a mai napig (358 dolgozó).
A foglalkoztatottak létszámát és összetételét bemutató fenti táblázatban megfigyelhető , hogy az ápolón ők száma állandóan növekszik, minthogy az is volt acélkit ű zés,
hogy a segédápolón ők tennivalóit teljes mértékben középkáder vegye át. Meg is szüntették az alacsony fokú szakképzettséggel rendelkez ő új egészségügyi káder iskolai képzését, számuk nemcsak munkaviszonyuknak a nyugdíjaztatás következtében történt
megsz ű nése vagy elköltözésük, hanem a szóban forgó munkaer ő továbbképzése folytán is csökkent. Az utolsó segédápolón ő 1996-ban dolgozott a kórházban. Noha az
okleveles ápolón ők száma ugrásszer ű en növekedett, az ápolóké pedig csökkent, összlétszámuk nem mutat nagyobb ingadozásokat. 1966 és 1998 között összesítve 174 és
218 között mozog.
Az orvosok számának növekedésére a hatvanas években, különösen 1962-ben kerül sor. Ezekben az években a tervek szerint szakosításra jelentkez ő orvosok felvételére került sor olyan gyógyászati ágazatokban, amelyek addig a zentai egészségügyi szolgálatban nem voltak képviselve, mint amilyenek a mikrobiológia, a neuropszichiátria,
az oftalmológia, a radiológia, a transzfuziológia, az anesztézia stb.
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7. számú táblázat: A zentai kórház személyzetének létszáma képzettségi összetétel
szerint és az ágyak száma 1966. és 1998. között
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8. számú táblázat: Az ágyak, a betegek és az á.n. száma, a gyógykezelés átlagos tartama
és a teljesítóképesség kihasználtsága a Zentai kórházban 1949 és 1998 között.
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9. számú táblázat: A környez ő községek lakosságának részaránya a Zentai kórház
teljesít őképességének a kihasználásában 1964 és 1998 között
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A kórházban gyógykezelt betegek száma az évek során folyton növekedett, úgyhogy
1964-ben elérte a 10 111-et. 1964 és 1990 között ez a szám jelent ősebben nem változott, hanem 10 és 12 000 között ingadozott. 1990 után a kórházban gyógykezeltek
száma drasztikusan csökken. A legkisebb 1993-ban, mindössze 5062, aminek több
oka is van: a legfontosabb az, hogy ebben az évben az óbecsei biztosított betegek részaránya az el ő ző évhez képest 19-r ől 3%-ra csökkent. A másik ok az Egészségügyi Minisztériumnak az a rendelete, amely kötelezte az egészségügyi intézményeket, hogy a
nemzetközi közösség országunkkal szemben bevezetett szankciói folytán ésszer ű magatartást tanúsítsanak, és csak a sürg ős eseteket vegyék fel gyógykezelésre. 1993-tól a
kórházban gyógykezelt betegek száma igen lassú növekedést mutat, és 1998-ban még
nem érte el a gyógykezelt betegek 1959. évi létszámát.
Az ápolási napok (á.n.) száma évr ől évre növekedett, úgyhogy 1978-ban érte el a
maximumot (148 256). Ebben az évben volt a legnagyobb a kórházban kezelt betegek
száma is. Abetegek létszámának az á.n. számára gyakorolt hatásán kívül befolyással volt
a csókai betegek százalékarányának a megnövekedése, továbbá a gyógykezelés átlagos
tartamának a meghosszabbodása is. Onnan kezdve a mai napig az á.n. száma állandóan
csökken, a legkevesebb nap (55 063) 1993-ban volt a fentebb már ismertetett okokból.
számú táblázatból könnyen megfigyelhetjük, hogy a gyógykezelés átlagos id őtartamának növekedése 1966-ban következett be. Véleményünk szerint ez a kórház
finanszírozási módjával kapcsolható ösšze, mert mint tudjuk, 1964-gyel véget ért a
kórházi szolgáltatások á.n. szerinti átalánypénzelésének az id őszaka. 1966 és 1992 között
a gyógykezelés átlagos id ő tártama 11 és 13 nap között mozgott, míg 1993 óta csökkenni kezdett, és 10 nap körül alakult, ahogyan azt az Egészségügyi Minisztérium el őírásai meg is szabták.
Ami a kórházi teljesít őképesség kihasználását illeti, 1964 óta igen magas értékeket
mutat. Ez a helyzet 1968-ig, az új épületrészek emeléséig tartott. Néhány éven át a
kihasználtság optimális keretek között alakult (80% körül), hogy 1971-t ől ismét a teljesítő képesség kihasználtságának mértéktelen növekedése következzék be, amely egészen 1983-ig a 90%-ot is meghaladta (1975-t ől 1980-ig 98 és 100% között). Ez után
kerül sor a magyarkanizsai betegek irányultságának a megváltozására állítólag pénzügyi okokból közigazgatási er őltetés folytán, így a kihasználtság 1984-t ől 1990-ig ismét
a 80-85% közötti optimális értékek közé jut. Ez után viszont a kórházi teljesít őképesség kihasználtságának drasztikus csökkenésére kerül sor a fentebb már ismertetett
okok folytán. A legkritikusabb év 1992 volt a teljesít őképesség mindössze 44%-os kihasználtságával. Az utóbbi években a kihasználtság olyan szinten mozog, hogy nem
haladja meg a 60%-ot az egészségügyben általánosan tapasztalható kivételesen súlyos
pénzügyi helyzet következtében.
számú táblázat a kórházi teljesít őképesség kihasználtsági arányait mutatja be
Zenta és a kórház vonzáskörébe tartozó környez ő községek betegei részér ől. Annak a
területnek a lakosságát, ahonnan a betegek kórházunkba járnak, mindig is 120 000
fölé becsültük. Világos, hogy a kórház éveken át fejl ődött, és mind tartalmasabb módon vállalta és teljesítette egy regionális jelleg ű kórház szerepét. A páciensek - valószín űleg kórházunk közelsége és az ott kapott egészségügyi szolgáltatások min ősége folytán - kifejezetten vonakodtak a környez ő más kórházakat felkeresni még akkor is, ha
arra különféle - akár helyi jelleg ű , akár szélesebb kör ű - közigazgatási intézkedések-
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kel kényszerítették őket. Mert hogy ez is megtörtént. Az els ő ilyen átirányításra 1967ben került sor, amikor is megkísérelték a csókai betegeket a törökkanizsai, a
magyarkanizsaiakat pedig a szabadkai kórházba irányítani. Amint az a táblázatból is
látható, a helyzet igen gyorsan megváltozott, és gyógykezelt betegeink a szóban forgó
községekb ő l ismét visszatértek az átirányítás el őtti arányban.
Csóka község biztosítottjai számára a legdrasztikusabb átirányításra 1966-ban került sor, amikor is a zentai kórház használatának az 1965. évi 16,64%-os aránya 1966ban 8,81%-ra esett vissza, de a legnagyobb visszaesés 1967-ben történt, a kórházi teljesítőképesség mindösszé 4,86%-os részesedésével. A kérdéses év után fokozatosan következik be a betegek „visszatérése", és 1970-t ől a mai napig a biztosítottak úgy veszik
igénybe a zentai kórházat, mint a sajátjukat.
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5. számú grafikon: A halálozási arány a zentai kórházban 1964 és 1998 között
A magyarkanizsai biztosítottak esetében a szabadkai kórházba való átirányítás több
alkalommal is megtörtént. Az els ő kísérletre a 60-as években került sor, de ez még nem
volt olyan drasztikus, mint az, amely 1979-ben következett be, amikor is a kórház kihasználtsága a magyarkanizsai betegek részér ől 15,4%-ról mindössze 7,54%-ra esett vissza.
Egyébként a korábbi években a kihasználtság 15-20% között mozgott. A
magyarkanizsai biztosítottak részvételének alacsony részaránya a kórházi teljesít őképesség kihasználásában egészen 1992-ig tapasztalható, és 4.8,8%-ot tesz ki, amikor is
az észak-bánáti körzet létrehozásával fokozatosan növekedni kezdett a teljesít őképesség kihasználása a magyarkanizsaiak részér ől, míg az utóbbi években elérte, s őt meg is
haladta a más kórházba történt átszervezés el ő tti szintet.
Óbecse körség biztosítottjainak nagy többsége (egyes adtok szerint 50%-on felül) a
zentai kórházat vette igénybe, míg a többi biztosított az újvidéki Tartományi Kórház-
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ba járt gyógykezelésre. A zentai kórház igénybevételi aránya az utóbbi 30 évben 1831,5% között mozgott, míg az utóbbi években (amikor a körzetek és az Egészségbiztosítási Intézet fiókjai megalakultak) az óbecsei pácienseket „átszervezték" a Tartományi Kórházba, és a zentai kórház teljesít őképességének csak 2-5%-át veszik igénybe.
1998-ban a zentai kórház teljesít őképességének kihasználtsága Zenta község lakossága részéről 35,72%, Adáé 16,08%, Óbecséé 3,32%, míg a többi község biztosítottjai
(az északbánáti körzet fiókjain kívül) részér ől 5,1% volt.
A kórházi halandóság egész sor szubjektív és objektív tényez őtől függ olyannyira,
hogy ezeknek az adatoknak csak igen csekély viszonylagos értékük van a vidék kórtani
képének értékelését illet ő en. Amint az az 5. számú grafikonon látható, a halálesetek
száma a zentai kórházban 1964-t ől 1986-ig 0,95 és 1,68% között váltakozik. A következő években a halálozás drasztikusan megnövekszik, értéke a 4%-ot is meghaladja. A
halálozási aránya kórházban 1992-ben volta legnagyobb: 4,79%-ot tett ki. Több magyarázata is van az utóbbi évek e magas halálozási arányának, de a legjelent ősebb az, hogy
- mint a korábbi adatokból is kit űnik - egyekben az években a teljesít őképesség kihasználtsága széls őségesen csökken, azaz a kórházba csak a legsürg ősebb s egyben a legsúlyosabb eseteket veszik fel, így a halálos kimenetel esélye is nagyobb. Természetesen ezen
kívül egyéb okok is közrejátszanak, de most ezek taglalásába nem bocsátkoznánk.
Ami a morbiditást illeti az abban közrejátszó öt vezet ő betegség a kórházban gyógykezelt páciensek esetében a következ ő: 1. a légz őszervi betegségek, 2. a szív- és érrendszeri betegségek, 3. a lelki megrázkódtatás, 4. az emészt őrendszer betegségei és 5.
sérülések és mérgezések. A betegségcsoportok tekintetében a halálesetek legnagyobb
részét a keringési (cardiovascularis és cerebrovascularis) rendszer betegségei idézik
elő , ezt követik a neoplazma, a balesetek és az emészt őszervek betegségei.

KORHÁZI SZOLGÁLATOK ÉS OSZTÁLYOK

Belgyógyászati szolgálat
A belgyógyászati szolgálat 1942. I. 1-jén alakult meg, és 42 betegággyal rendelkezett. Els ő vezető főorvosa Jr. Vígh Ágoston volt. Alorvosként dolgozott mellette dr.
Radojka Mrkšić, aki a kórházban lakott. A szolgálat részére az els ő EKG-készüléket is
ebben az évben szerezték be. Az els ő években ehhez a szolgálathoz tartozott a röntgenkabinet és a laboratórium is. 1957-t ő l belgyógyász szakorvosként Jr. Milan Jakovljević
is itt dolgozik.
Az új kórháztömb felépülésével a belgyógyászati szolgálat új, nagyobb területhez
jut, és 76 ágyasra b ővül. 1958 és 1965 kőzött a belgyógyászati rendel ő a kórház kötelékében m űködik. Dr. Lojkó Eтzѕébet belgyógyász szakorvosként 1942-t ől 1958-ig a rendel ő intézetben elhelyezett belgyógyászati rendel őben dolgozott, de átment a kórházba, és annak belgyógyászati rendel őjében működött 1958-tól 1960-ig. 1958-tól 1965ig a szolgálatnál dolgozott Jr. Tantos Gyula, aki 1962-ben lett belgyógyász szakorvos.
Dr. Vígh Ágoston 1962. X. 31-én vonult nyugállományba, osztályvezet ői munkakörébe pedig 1962. XI. 1-jén dr. Milan Jakovljevi ćet nevezték ki. 1966. X. 31-ig töltötte be
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ezt a tisztséget. A belgyógyászati osztály 1965-ben 72 betegággyal rendelkezik, és a
szolgálatnál dolgoznak: dr. Milan Jakovljevi ć, dr. Ádám Ede, Jr. Tantos Gyula, Jr.
Márton Béla, dr. Verebesné dr. Vígh Jerne, valamennyien belgyógyász szakorvosok.
1966-ban a szolgálat vezet őjévé dr. Ádám Edét nevezik ki. Ebben az évben az osz•
tály befogadóképessége 80 ágyra b ővül, amit főleg segédfekhelyek beállításával értek
el a nagy hiányra való tekintettel. 1968-ban veszik fel szakosításra dr. Dragutin Đurićot
és dr. Sepsei Istvánt, valamint ekkor alakul meg acukorbeteg-tanácsadó is Jr. Dragutin
Đurić és a szakosítását akkor megkezd ő dr. Dani Gáspár közreműködésével.
Dr. Ádám Ede 1970-ben fejezi be kardiológiai szubspecializációját, és megkezdi
működését a kardiológiai rendel ő. Dr. Klem Péter szakosítását 1971. X. 7- én kezdi
meg, és az osztályon 1977. XI. 20-ig dolgozik. 1972-ben szerzik be az els ő defibrillátort
(Helige - Ni). Ugyanebben az évben fejezi be belgyógyászati szakosítását Jr. Dragutin
Đ uri ć, 1973-ban pedig Jr. Dani Gáspár is leteszi a szakorvosi vizsgát. 197 4 . I. 6 -án Jr.
Adám Ede elhagyja az osztályt, és Németországba távozik. 1974. I. 1-t ől a vezető főorvosi munkakört dr. Dragutin Đuri ć veszi át 1982. II. 7-ig.
1975-ben szerzik be az els ő flexibilis gasztroszkópot (Olympus GIF-D), valamint
hidegfény-forrást (Olympuscle-3) és endoszkópiás diafelvételeket készít ő fényképez őgépet. Beszerezték az els ő készletet a máj perkután b opsziájához (Menghini), és elvégezték az els ő perkután májbiopsziát. 1976-ban szerez be a szolgálat a gyomortartalom
aspirációjához aspirátort, 1977-ben pedig az els ő mélységi és egyirányú gasztroszkópiai
szondával ellátott merev laparaszkópot (Wolf) és követ ő hidegfény-forrást, rectosigmoideszkópot (Wolf) három tubussal, három proktoszkópot, továbbá elektroreszekciós
és elektrokoagulációs készüléket (Erbotrom-F2).
1977. XII. 31 -én dr. Márton Béla hagyja el a szolgálatot, és a szabadkai kórházba
megy dolgozni. 1978-ban Jr. Dragutin Đuri ć teszi le kardiológusi szubspecializációs
vizsgáját, dr. Zabos lenő belgyógyász szakorvos lesz, 1979-ben pedig dr. Božana Naumov
teszi le a szakorvosi vizsgát, és a sebés тΡeti szolgálattal (Jr. Verebes Ern ő) együttm űködve megtörténik az els ő laparoszkópiás vizsgálat. Ugyanebben az évben dr. Dragutin
Đurić és Jr. Dani Gáspár rutinmunkaként bevezetik a cikloergometriát, a fonokardiográfiát, a carotidogramot és az apexkardiogramot.
1980. VIII. 4 -én megalakul a 4 ággyal rendelkez ő koszorúéregység. Minden ágyhoz
a központi egység által ellen őrzött vévőkés тΡülék tartozott. Az ápolón ők 24 órán át
tartózkodtak az egység rendeltetésszer ű en kialakított fülkéjében, ahol a központi egy
séget is elhelyezték. 1981-ben dr. Fruzsa András kerül szakosításon lev ő orvosként a
szolgálathoz.
1982. II. 8 -án Jr. Dani Gáspárt nevezik ki a szolgálat vezet őjévé, és 1990.X.22-ig
marad ebben a beosztásban. 1984-ben dr. Kovács István fejezi be a belgyógyászati
szakosítást. 1986-ban a s гolgálat két szakorvosát veszíti el: Jr. Sepsei István belgyógyász-nefrológus szubspecialista elhunyt, Jr. Fruzsa András pedig elhagyta a szolgálatot, és Németországba távozott. Dr. Gyetvai Béla 1987. VII. 1-jén, dr. Gubik Zoltán
pedig 1988. VIII. 15-én kezdte meg szakosítását. 1987-ben dr. Božana Naumov
gasztroenterológiából magiszteri vizsgát tesz, Jr. Kovács István pedig 1988-ban szerez
gasztroenterológiai szubspecializációt. 1989-ben dr. Božana Naumov Újvidéken megvédi doktori értekezését.
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Dr. Dragutin Đurić primárius és dr. Dani Gáspár 1990-ben rutineljárásként bevezetik a Holter-féle állandó monitoros észlelést a Hewlett-Packard készüléken. 1990. X.
23-tól dr. Božana Naumov, az orvostudományok doktora lesz a szolgálat vezet ője, és
jelenleg is ezt a tisztséget tölti be. Dr. Dragiša Zekovi ć 1991. VII. 1-jén megkezdi
szakosítását. 1991-ben végezték el az els ő helicobacterium pylori-fertözés anyagának
elemzését a patomorfológiai és mikrobiológiai szolgálattal együtt. Ugyanebben az évben dr. Dragutin Đurk primárius Újvidéken megvédi doktori értekezését, dr. Zabos
Jen ő primárius endokrinológiából magiszteri vizsgát tesz, dr. Dani Gáspár pedig kardiológiából szubspecializál. Dr. Gyetvai Béla belgyógyász elhagyja a szolgálatot, dr.
Verebemé dr. Vígh Jerne pedig 1992. X. 30-án nyugállományba vonul.
Amikor 1993-ban befejez ő dik a sebészeti osztály újjáépítése, annak keretében átalakítják a 7 ággyal rendelkez ő koszorúéregységet is, korszer ű felszereléssel, a gyógyászati
gázok központi vezetékével és vákuummal látják el. Ebben az évben fejezi be szakosítását Jr. Milojka Popović, a belgyógyászati szakosításon lev ő Jr. Gubik Zoltán viszont
elhagyja a szolgálatot. Megszakítva szakosítását Dr. Dragiša Zekovi ć 1996. III. 15-én
hagyja el a szolgálatot.

A koszorúéregység
1997-ben dr. Milojka Popović hematológiai szubspecializációt szerez, dr. Szabб Erzsébet, az orvostudományok magisztere pedig a szolgálathoz kerül, és ugyanebben az
évben befejezi belgyógyászati szakosítását. 1996-ban a Dr. Ger ő István Egészségügyi
Központ az újvidéki Orvostudományi Kar oktatási bázisa lesz, az 1996/97. tanévben
pedig dr. Božana Naumov és dr. Zabos Jen ő primáriusokat, az orvostudományok doktorát, illet őleg magiszterét választják meg munkatársaknak az orvostudományi tanulmányok hatodik évfolyama részére a belgyógyászat oktatására.
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Dr. Dragutin Đuri ć, az orvostudományok doktora és dr. Dani Gáspár primáriusok
1998-ban rutinmódszerként bevezetik a vérnyomás 24 órás monitoros megfigyelését.
Ebben az évben fejezik be a hematológiai kabinet felszerelését is.
A szolgálat megalakulásától a mai napig belgyógyászati szakosítást nyertek Jr. Milan
Jakovljevi ć, dr. Tantos Gyula, dr. Ádám Ede, dr. Márton Béla, dr. Ve гebesné Jr. Vígh
Jerne, dr. Veselko Še ćerov, dr. Vasa Jančić, dr. Sepsei István, dr. Dragutin Đ urić , dr.
Dani Gáspár, dr. Újházi István, dr. Klemm Péter, Jr. Zabos Jen ő, dr. Cveta Geri ć, Jr.
Ivan Sećerov, dr. Božana Naumov, dr. Kovács István, dr. Fruzsa András, dr. Csányi
Ferenc, Ságiné dr. Odri Katalin, Jr. Gyetvai Béla, Jr. Gubik Zoltán, Jr. Milojka
Popovié, dr. Dragiša Zekovi ć, dr. Borislav Radosavljevi ć és Jr. Szabó Erzsébet.
Jelenleg a belgyógyászati szolgálat 80 ággyal rendelkezik, kardiológiai,
gasztroenterolIgiai, endokrinológiai, hematológiai és általános belgyógyászati tagozatokra van felosztva. Hétágyas koszorúéregységgel és 6 ágyas intenzív szobával egész űl
ki. Az osztályon 4 kabinet m űködik, kardiológiai (Jr. Dragutin Đuri ć primárius, az
orvostudományok doktora, dr. Dani Gáspár primárius), gasztroenterolIgiai (Jr. Božana
Naumov primárius, az orvostudományok doktora, Jr. Kovács István), endokrinológiai (dr. Zabos Jen ő primárius, az orvostudományok magisztere) és hematológiai (dr.
Milojka Popovié) részleggel rendelkezik. A szolgálat kötelékébe belgyógyászati szakrendelő , felvételi konzultációs rendel ő , valamint cukorbetegek és táplálkozási betegségekben szenved ők tanácsadója is m ű ködik. Az osztályon 7 orvos (ketten a tudo
mány doktorai, ketten a tudomány magiszterei, hatan szubspecialisták, négyen
primáriusok, ketten pedig az újvidéki Orvostudományi Kar belgyógyászati oktatásának munkatársai), egy f őápolón ő , 21 ápolón ő és 6 higiénés ápolón ő dolgozik.
EDDIGI VEZETŐ FŐORVOSOK:

dr. Vígh Ágoston
dr. Milan Jakovljević
dr. Ádám Ede
dr. Dragutin Đ urić
dr. Dani Gáspár
dr. Božana Naumov primárius,
az orvostudományok doktora

1942. I. 1-1962. X. 31.
1962. XI. 1-1966. X. 31.
1966. XI. 1-1973. XII. 31.
1974. I. 1-1982. II. 7
1982. II. 8-1990. X. 22.
1990. X. 23.

Sebészeti szolgálat
A sebészet kezdete és fejl ődése Zentán dr. Milivoje Bor đoški sebész nevéhez fűződik, aki orvosi tanulmányait és sebészi szakosítását Budapesten befejezve 1920-ban
kezdte meg munkáját a zentai kórházban. Ebben az id ő ben látták el az els ő
appendectomiát, hernioplasticai és tonsillectomiai m űtéteket.
Az els ő sebészeti osztály 1942. I. 1-jén nyílt meg, amikor a kórház legújabb, harmadik helyére költözött; 40 ággyal rendelkezett. 1941. VII. 19-e és 1945. IX. 23 - a között
az osztályvezet ő főorvósa dr. Förgeteg János. Utána 1945. XI. 7-e és 1948. XII. 31-e
között dr. Nikola Davidovi ć következik. A szolgálatban mellette dolgozott Jr. Grünhut
Maxim. 1949. I. 1-t ől 1956. III. 1-ig dr. Milan Vujić a szolgálat vezet ő főorvosa, 1956.
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IX. 1-je és 1959. II. 28-a között pedig dr. Stojan Leti ć. 1956-tól 1958-ig alorvosként
mellette dolgozott dr. Aleksandar Nin čić is.
1958-ban, az új kórházi tömb felépülésével a sebészeti osztály új helyet kap, az ágyak
száma 71-re növekszik, 1959. III. 1-t ől pedig a vezető főorvos Jr. Kopasz Pál lesz. Mellette végzi el a sebészi szakosítást Jr. Jovan Vajdi ć, és 1960 folyamán rövid id őre ő lesz
a megbízott osztályvezet ő fő orvos, de 1961. IX. 30-án elhagyja a kórházat. 1964-ben dr.
Bognár Imre, 1965-ben pedig dr. Ujházi Gyula fejezi be a sebészeti szakosítást.
1965-ben a sebészeti osztály 80 ággyal rendelkezik, és itt dolgoznak dr. Kopasz Pál,
dr. Bognár Imre és dr. Újházi Gyula mint szakorvosok, dr. Verebes Ern ő és Jr. Pavle
Zeković pedig szakosításon vannak, és azt 1968-ban fejezik be. Dr. Kopasz Pál arra törekedett,hogy minden fiatal sebész a sebészeti ágazatok egyikét vegye át, úgyhogy különféle gyógyintézetekbe továbbképzésre küldte őket: dr. Bognár Imrét ortopédiára és traumatológiára, dr. Újházi Gyulát gyermeksebészetre, dr. Verebes Ern őt abdominális
sebészetre, Jr. Pavle Zekovi ćot pedig urológiára. Ezekben az években a sebészeti osztály éétm ű tővel rendelkezik, és a m űtétek száma évente 1000 körül mozog. Az osztály
kötelékében megalakul a fizikális gyógyászat és rehabilitáció részlege is, ezt dr. Bognár
Imre vezeti. 1966-ban dr. Slavko Mani ć kezdi meg a szakosítást, 1970-ben be is fejezi, és
1973. XI. 6-ig dolgozik a sebészeti osztályon, majd munkára Németországba távozik.
1970. X. 13-án Jr. Kopasz Pál nyugállományba vonul, az osztály vezet ő fő orvosává
pedig Jr. Bognár Imrét nevezik ki; 1970. X. 14-t ől 1973. IV. 18-ig tölti be ezt a tisztsé
get. Az ő vezetése idején eszközölték az osztály els ő átalakítását a járóbeteg-szolgáltatásokszámának a megnövekedése miatt - a felvételi rendel ővel ellátott sebészeti felvételi osztály helyiségét alakították át, két új m ű tőasztalt vásároltak, intenzív ápolásra 7
ágyas szobát nyitottak.
1973. IV. 19-tő l a sebészeti osztályt dr. Újházi Gyula vezeti, és 1976. II. 28-ig marad
ezen a tisztségen. Ebben az id őben kezdik meg szakosításukat dr. Czabafi Zoltán álta
lános sebészetb ő l és dr. Horváth András urológiából 1974-ben, míg dr. Milan Prekajski
ugyancsak általános sebészetb ő l 1975-ben. Hordozható röntgenkészüléket is vásárolnak, amely lehet ővé tette a m ű tét közbeni röntgenvizsgálatokat.
1976. III. 1-t ő l kerül Jr. Verebes Ernö a szolgálat élére, és 1996. V. 31-ig marad a
sebészeti osztály vezet ő fő orvosa. Ezalatt kezdik meg szakosításukat dr. Dušan Đorđević
(1972-1976), dr. Vékony Nándor (1980-1985), dr. Ribar Miklós ortopédiából és traumatológiából, dr. Illés Iános (1985-1989) urológiából dr. Farkas Emil (1985-1985),
Jr. Miodrag Mrkšić (1987-1991), dr. Komlós Árpád (1988-1993) és Jr. Milan Šarac
(1992-1996) általános sebészetb ől. A szakosításon lev ők Belgrádban, Újvidéken, Szegeden és Budapesten képezték magukat tovább, úgyhogy különféle sebészeti iskolák
tapasztalatait és álláspontjait hozták az osztályra, így ebben az id őszakban az osztályon
új részlegek alakítására kerülhetett sor, mint amilyenek az általános és abdominális
sebészet, az ortopédia és traumatológia, valamint az urológia részlege. 1988-ban a többi mellett urológiai rendel ő is nyílik. Ugyanebben az évben új röntgenkészüléket is
beszereznek a betegek m ű tét közbeni felvételezésére, ami magasabb színvonalra emelte az osztály munkáját, különösen az abdominális és ortopédiai m ű tétek során.
A sebészeti osztály újjáépítését még 1987-ben el őkészítették, de a terv kivitelezésére kés ő bb került sor, úgyhogy az újjáépítés csak 1992-ben fejez ődött be. Ezzel az osztály 4 korszer ű en felszerelt m űtőhöz, új felvételi rendel ő i részleghez, intenzív terápiás
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szobához, 70 betegágy elhelyezésére alkalmas korszer ű kórtermekhez, valamint a személyzet munkájára és tartózkodására alkalmas helyiségekhez jutott. Az újjáépítés után
a konzultációs sebészeti szolgálat is fellendül, úgyhogy Jr. Marijan Bervaт, a Katonai
Orvostudományi Akadémia általános sebésze, Újvidékr ől dr. Dušan Pajić gyermeksebész, Jr. Fábri Miklós szív- és érsebész és dr. Tomislav Cigi ć idegsebész, valamint
Szegedr ől dr. Mécs László ortopéd szakorvosok meghatározott id őpontokban rendszeresen látogatják az osztályt. Az újjáépítés lehet ővé tette évente több mint 1500
mű tét végrehajtását.

A sebészeti osztály főbejárata

1990-ben az ortopéd szakorvosok bevezetik a Moore-protézises, 1992-ben pedig az
Ender-kapcsokkal történ ő m űtétet, míg 1995-ben kerül sor el őször teljes csíp ő protézis mütéti beépítésére, valamint az els ő térdartгoszkópiára. 1998-ban kezdik meg a
DHS- csíp őrögzítést és a térdizületi protézis beépítését.
Az urológiai m űtétek fejl ődése 1990-ben vette kezdetét a prosztata transurethralis
reszekciója programjának és a húgyhólyagtumor m ű tésének dr. Horváth András uro
lógus részéröl történt bevezetésével, aki Budapesten képezte magát, dr. Illés János
urológus pedig Szegeden, Szentesen és Bécsben részesült urológiai továbbképzésben.
Az urológusok évenként 80 transurethralis m űtétet hajtanak végre.
Az els ő laparoszkópiás cholecystectomiát 1995. VI. 16-án eszközölték. Korábban
ilyen m űtéteket csak Belgrádban, Požarevacon és Szabadkán végeztek. Ett ől kezdve a
mai napig több mint 1000 ilyen m űtétre került sor szöv ődmények és halálozás nélkül.
Dr. Farkas Emil, Jr. Miodrag Mrkšić, dr. Komlós Árpád és Jr. Milan Šarac a Jugo-
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szláv Endoszkópiás Sebészek Egyesületének alapítói közé tartoznak, és a zentai sebészeti osztály az endoszkópiás sebészet központjává válik (Jugoszláviában az els ő három
között van). Dr. Farkas Emil 1996. VI. 1-t ől a szolgálat vezet ő főorvosa, és ebben az
évben választják meg az endoszkópiás sebészet oktatójává. 1996-ban tartják meg Zentán
a sebészeti szolgálat szervezésében Szerbia endoszkópiás sebészeinek els ő kongresszusát, majd 1997-ben a másodikat. 1998-ban dr. Miodrag Mrkši ćot és dr. Komlós Árpádot, valamint Radovan Cvijanović docenst, az újvidéki Klinikai Központ sebészeti
felvételi osztályának vezet ő főorvosát, aki Zentán nyert kiképzést, oktatókká nevezték
ki. 1998 végén dr. Radovan Cvijanovi ć docens és dr. Farkas Emil mint szerzök, valamint dr. Miodrag Mrkši ć és dr. Milan Šarac mint társszerz ők közzéteszik Laparoskopska
holecistektomija (Laparoszkópiás cholecystectómia) c. monográfiájukat, amely ezen a
területen els ő a jugoszláv szakirodalomban.

A sebészeti osztály m ű tője
1998. XII. 12-én a zentai kórház sebészeti szolgálatában kerül sor el őször Jugoszláviában Reflux oesophagitis laparoszkópiás operációjára. A m űtétet dr. Hajdú Zoltán
docens és Jr. Gáspár Levente Debrecenb ől, valamint Jr. Radovan Cvijanovi ć docens
és dr. Farkas Emil végezték el. A szolgálat további tervei az endoszkópiai sebészet
területén a lapa гoszkópiai hernioplastica bevezetése - a felszerelés és a m űszerek beszerzése már folyamatban van.
1999. IV. 6-tól dr. Czabafi Zoltán a szolgálat vezet ő főorvosa.
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EDDIGI VEZET Ő FÖORVOsOK:

dr. Förgeteg János
dr. Grünhut Maxim
dr. Nikola Davidovi ć
dr. Milan Vujić
dr. Stojan Letić
dr. Kopasz Pá1
dr. Bognár Imre
dr. Újházi Gyula
dr. Verebes Ern ő
dr. Farkas Emil
dr. Czabafi Zoltán

1941. VII. 19-1945. IX. 23.
1945. IX. 23-1945. XI. 7.

1945. XI. 7-1948. XII. 31.
1949. I. 1-1956. III. 1.
1956. IX. 1-1959. II. 28.
1959. III. 1-1970. X. 13.
1970. X. 14-1973. IV. 18.

1973. IV. 19-1976. II. 28.
1976. III. 1-1996. V. 31.
1996. VI. 1-1999. IV. 6.
1999. IV. 6.-

Nőgyógy ~ szati szolgлlаt
A zentai n őgyógyászati szolgálat fejl ődésében három id őszak különböztethet ő meg.
Az els ő időszak fontos jellemz ője, hogy a n ők otthon, minden szakmai segélytöl távol, a véletlennek és kuruzslóknak kiszolgáltatva szülnek. Amióta a kórházba az els ő
okleveles orvos, dr. Csendits József megérkezett, vagyis 1838 és 1864 között részt vess a
bonyolultabb szülések levezetésében, minthogy azok rendszerint a kórházban fejez ő dnek be. Több alkalommal is kéri a Városi Tanácsot, hogy engedélyezze szülészn ők
(bábák) felvételét a kórházba és a kórházi szolgálatba. 1875. III. 30 -án kezdi meg
munkáját a kórházban az els ő szaksebész és szülész, dr. Glücksthal Adolf. M űködése
idején a szülő nők már szakszer ű segélyben részesülnek. Ekkor a kórházi szülések már
nem mennek ritkaságszámba. 1882-ben kapja a kórház az els ő okleveles szülészn ő t
Hauzeт Matild személyében. Oklevelét a budapesti Orvostudományi Kar dékánja állította ki.
Amint az anyakönyvekb ől is látható, Hauzer Matild a szülések többségénél közreműködött. 1885-ben dr. Glücksthal Adolf kezdeményezésére a kórházban 8 ágyas tagozat nyílik a n ő i betegségek gyógyítása és szülések levezetése végett.

1919. XII. 1-jén Zenta új n őgyógyász és szülész szakorvost kap dr. Justina Beleslin
személyében, aki 1894-ben Sz őregen született, és 1916-ban Budapesten szerzett oklevelet, majd dr. Tóth egyetemi tanárnál Budapesten szakosította magát n őgyógyászatra. Dr. Justina Beleslin nem volt kórházi orvos, magánrendel őt tartott, és csak hívásra
működött közre a kórházban bonyolultabb szüléseknél. Elég gyakran találkozunk azonban a nevével n őgyógyászati beavatkozásokról vezetett jegyz őkönyvekben. A háborús
pusztítások és emberi gondatlanság következtében meg nem semmisült, és ebb ől a
korból fennmaradt gyógyászati dokumentáció alapján látható, hogy már 1911-ben gyakoriak voltak az olyan szülészeti beavatkozások, mint az extrakció, forceps, verzió,
perforatio capitis és evisceratio. Az adatok arra utalnak, hogy az els ő totális
hysterectomiát és colpoperineoplasticát Zentán már 1930-ban végrehajtották. Ezeket
a beavatkozásokat dr. Vajda Lajos eszközölte, aki nem részesült külön n őgyógyászati
kiképzésben, mégis ellátta az összes n őgyógyászati és m űtéti beavatkozásokat az akkori
kórház sebészeti osztályán. 1903 és 1935 között dolgozott a kórházban. Dr. Milivoj
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Borđoški sebész szakorvos 1920-ban kezdte meg m űködését a kórházban. Gyakran
működött közre n őgyógyászati és szülészeti beavatkozások során is.
1942. I. 1-jén a kórház új helyre költözik, az aggok otthonának átalakított épületébe, és itt szülészeti osztály is létesült 10 ággyal a szül ő nők számára. Ezzel veszi kendetét a n őgyógyászati szolgálat fejl ődésének második korszaka. Erre az jellemz ő , hogy az
új osztály megnyitásával emelkedik a kórházi szülések száma. Az osztályon öt szülésznő dolgozik. Ett ő l kezdve vezetnek szülészeti iktatókönyvet, és az ott 1-es szám alatt
feljegyzett els ő szülés 1942. I. 10-én történt. A szül ő n ő , Mura Andrásné harmadszor
szült, mégpedig élö és id őre született fiúgyermeket. Erre az id őszakra a mai id őkhöz
képest szokatlanul nagyszámú szülés is jellemz ő . 1942-ben Zentán 804 szülés folyt le,
közülük a kórházban 118. Ett ől kezdve a kórházi szülések száma állandóan növekszik.
Zentán az utolsó kórházon kívüli szülés 1972-ben történt. 1942-t ől a mai napig a
kórházban 47 403 szülést vezettek le

A nőgyógyászati szolgálat épülete
1942-tő l a kórház szülészeti osztályát dr. Förgeteg János sebész szakorvos vereti,
1945. XI. 20-tól pedig dr. Kis Oszkár n őgyógyász és szülész szakorvos kerül az osztályra, de az Egészségügyi Minisztérium rendeletével 1946-ban el is helyezik Zentáról, és
ugyanabban az évben dr. Drenka Davidovi ć nő gyógyász és szülész szakorvos érkezik,
hogy a zentai kórházban dolgozzék. N őgyógyászati és szülészeti m űtéteken kívül az ő
érdeme a szakrendel ő megnyitása és a várandósokkal való foglalkozás bevezetése. 1949ig dolgozott Zentán. A sebészeti osztályt ebben az id őben dr. Milan Vujić sebész szakorvos vezette, és egészen 1956-ig az összes n őgyógyászati m űtétet is itt látta el. Ebben
az id ő szakban már vaginális hysterectomiát is eszközöltek. 1956-ban a kórházban bejegyzett szülések száma 471 volt.
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A nőgyógyászati szolgálat története harmadik korszakának kezdete 1958 novemberére tehető . A kórház új épületrészlegének felépülésével 40 ágyas n őgyógyászati-szülészeti osztály nyílt. Els ő vezető főorvosa dr. Sima Teodorovi ć, aki a Belgrádban 1958-ban
letett szakorvosi vizsga után a zentai kórházban egészen 1963-ig dolgozik. Nagy ambícióval tevékenykedik az osztály létrehozásán és felszerelésén, de egyidej űleg megalapítja a város központjában elhelyezett anya- és gyermekvédelmi gondozó kötelékében
a n őgyógyászati gondozót is. Ideérkezésével veszi kezdetét a n őgyógyászattal és szülészettel kapcsolatos oktatás is. Az els ő n őgyógyászati és szülészeti szakosításra a városi
kórházban 1960-ban került sor. Az els ő jelölt Jr. Morvai Antal, és a szakorvosi vizsgát
1964-ben tette le Belgrádban, majd n őgyógyász és szülész min ő ségben dolgozik a kórházban, kés őbb pedig a Dr. Ger ő István Gyógyászati Központ igazgatója lett. A megnyitás után azonnal kiderült., hogy az osztály rendelkezésére álló ágyak száma nem
elegendő , így dr. Morvai Antal hoz г ájárulásával oldódik meg a kérdés oly módon,
hogy új kórházi épületrész emelésébe kezdenek. 1968-ban be is fejezik, így a n őgyógyászati és szülészeti szolgálat át is költ őтΡhet az új épületbe, ahol a mai napig is
működik.

A nőegészségűgyi szolgálat szülészeti terme
1963-ban dr. Sima Teodorovi ć távozásával a n őgyógyászati és szülészeti szolgálat új,
ezúttal a második vezet őjét kapja dr. Petar Šapa тenko személyében, aki igen ambíciózus,
becsületes, nagyfokú szervez őkészséggel rendelkez ő egészségügyi dolgozóként a zentai
kórházban korszer ű nőgyógyászati munkacsoportot hoz létre, megalapítja a terhességi
és fogamzásgátlási tanácsadót, a gondozói munkamódszert irigylésre méltó szintre
emelte, és megalapította a citohormonális laboratóriumot. Betegei és az egészségügyi
dolgozók egyaránt nagyra becsülték és tisztelték, hosszú éveken át volt a Vajdasági
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Orvostársulat és a Szerb Orvosegylet n őgyógyászati szakosztálya igazgató bizottságának, valamint a Ginekologija i opstetricija (N őgyógyászat és Szülészet) c. folyóirat kiadóbizottságának a tagja, Vajdaság Autonóm Tartomány Egészségügyi és Népjóléti
Titkársága 1972-ben a primáriusi címet adományozta neki. A n őgyógyászati szolgálat

vezetőjeként 1973-ig dolgozott Zentán. Ennek során négy jelölt fejezte be a szakosítást ezen az osztályon.
A n ők egészségvédelmének harmadik korszakát Zentán a n ők teljes kör ű egészségvédelme jellemzi a Tisza-vidék egész területén. Összehasonlítva a n őgyógyászati és
-egészségvédelmi szolgálat fejl ődésének második és harmadik id őszakát az újszülöttek
kihordottsága tekintetében, a következ ők jellemz ők, figyelhetők meg: az érettek részaránya ett ől kezdő dő en a mai napig csaknem állandóan 90% felett mozog némi további növekedési irányzatot mutatva. A harmadik fejl ődési szakaszban a koraszülés
csökken ő irányzatú, akárcsak a halvaszületésé is. Bizonyos összefüggés figyelhet ő meg
a halvaszületés jelensége és a szülészeti beavatkozások számának alakulása között.
A szolgálatban 1966-ban vezetik be a szülészeti beavatkozásokat. 1971-t ő l a forcepset
mint intervenciót nem alkalmazzák ebben a szolgálatban. 1970-ben a n őgyógyászatiszülészeti szolgálat ultrahangos készüléket kap, és ett ől kezdve ultrahang segítségével
rendszeresen kísérik figyelemmel a terhességet, és diagnosztizálják a n ő i betegségeket.
A szolgálat 1996-tól lát el laparoszkópiás beavatkozásokat. Ugyanebben az évben a
szülészeti részleg egy része áttér a Baby Friendly programra, 1997-ben pedig az egész
osztály bekapcsolódik, úgyhogy 1998. II. 19-én és 20 -án a Szoptatásfejlesztési Intézet
bizottságának értékelése alapján a Kórház üzemegység n őgyógyászati szolgálatát Baby
Friendly Hospitallá - azaz Gyermekbarát kórházzá, Zenta, Ada, Magyarkanizsa és
Csóka községeket pedig a jelen és a jöv ő gyermekeinek városaivá nyilvánították.

Felvételek a kórház „Baby Friendly Hospital lá nyilvánításának űnnepségé тől
"-

Az eltelt 40 év alatt a n őgyógyászati és -egészségvédelmi szolgálatnál a következ ő
orvosok töltötték le a szakosítási id ő t: dr. Morvai Antal, dr. Vida Šuvak, dr. Molnár
Ernő, dr. Szloboda László, dr. Bacsi László, dr. Vladislav Kiler, dr. Mészáros Antal,
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Jr. Radomir Mari ć , dr. Krancz Ferenc, dr. Pecze István, dr. Slobodan Parezanovi ć , Jr.
Nikola Davidović , Jr. Póth Ildikó, dr. Slobodan Tokin, dr. Zámborszki Ilona, Jr.
Branislav Branova čki, dr. Kalmár Jenő , Jr. Fajka Róbert, dr. Horváth Edit, Jr. Balogh András, dr. Eszes József, dr. Kovács Katalin, dr. Slobodan Milijaš, dr. Dragan
Mendebaba, Jr. Slobodan Živković és dr. Želimir Popovid.
A n ő gyógyászati szolgálatban jelenleg 57 rendszeresített munkahely van, köztük 7
nőgyógyász és szülész szakorvos, továbbá 2 szakosításon lev ő orvos számára. Két szakorvos rendelkezik primáriusi címmel, dr. Szloboda László és dr. Molnár Ern ő pedig
az újvidéki Orvostudományi Kar VI. évfolyamán a n őgyógyászat és szülészet tantárgy
oktatásában munkatársak.
Az osztályon évenként 1000 szülést és 350 m ű tétet vezetnek le (az osztály csökkentett kapacitással m űködik). Két külön részlegre oszlik: a n őgyógyászatira és a szülészetire, korszer ű en felszerelt szül őteremmel és m űtővel rendelkezik. Az osztályon évenként mintegy 25 000 ápolási napot töltenek el.
EDDIGI VEZETŐ FÖGRVGSOK:

1945. Xl. 20-1946. II. 10.
1946. II. 11-1949. IX. 1.
1958. VII. 1-1962. VIII. 31.
1962. IX. 1-1973. IX. 30.
1973. X. 1-

dr. Kis Oszkár
dr. Drenka Davidovi ć
dr. Sima Teodorović
dr. Petar Šaparenko primárius
dr. Szloboda László primárius

Fertőzőosztály
A fertő zőosztály a kórház egyik legrégibb osztálya. A „járványkórház" els ő épületét
valószín ű leg az 1880-as években, a kolerajárvány idején emelték. Ebben az épületben
három kis betegszoba, egy személyzeti szoba és hullakamra volt.
1912-ben új „járványkórház" épül. Fabarakkokból áll, amelyekben 20 betegágy van
elhelyezve. Többször is átalakították.
1942. I. 1-jén a kórház új helyre telepítésével a járványkórház az új Városi Kórház
részévé vált mint annak fert őzőosztálya.
1950-ben az osztály els ő vezető főorvosává dr. Szegedi Mihályt nevezik ki. Noha ő
általános orvos, és nem rendelkezett infektológusi szakképesítéssel, de igen tapasztalt
volt. 57 éves korában lett osztályvezet ő, és 1960-ban nyugdíjazták.
1960-ban dr. Uerneт János, szintén általános orvos került az osztály élére. Ő 53
évesen vette át az osztály vezetését. 1961-ben az osztály 28 ággyal rendelkezik, ez a
szám 1964-ben 30-ra emelkedik. Dr. Verner 1968. V. 1-ig dolgozott, és vezette az osztályt, amikor is nyugdíjazták.
Dr. Pócs Gábor 1967-ben kezdi meg, és 1970-ben fejezi be infektológusi szakosítását.
1968 folyamán dr. Görög István, 1969-ben pedig dr. Dani Gáspár általános orvosok
dolgoznak még az osztályon. Az utóbbi 1969-ben távozik az osztályról, mivel megkezdi
belgyógyászati szakosítását. Abban az id őben, amikor még mindketten az osztályon voltak, Jr. Milan Jakovljevi ć belgyógyász szakorvos hetenként egyszér látogatást tett itt.
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Dr. Pócs Gábor a szakosítás befejezése után átveszi az osztály vezetését. Minthogy
az osztály igen rossz állapotban volt, a m űködés alapfeltételei is hiányoztak, kezdeményezés indult új épület emelésére a fert őz őosztály részére. Elkészültek a tervek, gondoskodtak a pénzeszközökr ől, de bizonyos okokból ez a beruházás nem került be Zenta
község középtávú fejlesztési tervébe, így a fennálló osztály igen rossz elhelyezési és
szanitáris körülményelfolytán 1975-benhatáro atothoznakafert ő ő osztálybezárásáról.
~

~

A fertőz őosztály épülete
Ettől kezdve a kórháznak nincs fert őzőosztálya, az egyes osztályok kötelesek szobá
val rendelkezni a fert őző betegek elkülönítésére, a fert őz ő betegségben megbetegedetteket pedig a szabadkai és nagykikindai kórházak fert őzőosztályára vagy az újvidéki
Infektológiai Klinikára küldik.
EDDIGI VEZETŐ FŐORVOSOK:

dr. Szegedi Mihály
dr. Verner János
dr. Pócs Gábor

1950. II. 1-1960. I. 31.
1960. II. 1-1968. V. 1.
1970-1975.

Tüdőbeteg-gondozó osztiэ ly
A tuberkulózisban megbetegedettek kórházi elhelyezésének egyre fokozódó szükséglete miatt 1942-ben a már m űköd ő fertőző betegségek osztályán két öt-öt ágyas
szobát különítettek el a szóban forgó páciensek elhelyezésére. Egyidej ű leg egészségház
(„zöldkereszt") kötelékében a városban tüd őbeteg-gondozó is m űködött.
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1958-ban nyílt meg a tüd őbetegosztály a kórház B tömbjében 35 ággyal. Ez év február 1-jén jött át atüd őbeteg-gondozóból a kórházba dr. Nagy Vladimir pneumophtiziológus, és lett az osztály els ő vezető főorvosává. Az osztály főápolónője 1958-tól 1962ig Branka Borđoški. Az osztály 3 betegszobával, orvosi szobával, teakonyhával és a
betegek részére fürd őszobával rendelkezett. Az összes laboratóriumi és röntgenvizsgálatot a kórház megfelel ő szolgálatainak a keretében végezték el, míg a bacillus
tuberculosis kivizsgálása Sremska Kamenicán történt. 1962-t ől a főápolón ő i munkahelyet Verica Boži ć tölti be.

A tüd őbeteg-gondozó osztály épülete
1963-tól 1964-ig az épület helyiségeinek az átalakítása, orvosi szoba, kézilaboratóriu m , a betegeknek ebédl ő és az épület el őtt véd őtető hozzáépítése folyik. A korábbi
orvosi szobát az ápolón ő k kapják. Ugyanebben az évben a közvetlen közelben új épületet emeltek a spirometria céljaira. 1965-ben kis spirométerkészüléket (vízi légzéskapacitásméröt) is szereztek be.
1983-ig az osztályon egyedül dr. Nagy Vladimir dolgozott. Távolléte esetén dr. Harmat László phtiziológus, dr. Nagy Imre pneumophtiziológus és dr. Đorđe Cveji ć
helyettesitették, akik a zentai Tüd ő beteg-gondozóban, illetöleg a csókai rendel őintézetben dolgoztak. Ebben az évben kezdi meg a szakosítást dr. Tari Jenő , 1988-ban
fejezi be, és az osztályon 1994. V.3 1-ig dolgozik, majd elhagyja a Gyógyászati Központot.
Dr. Nagy Vladimir 1989. V. 30-val vonul nyugállományba, az osztályvezet ői helyetdr.
Tari Jenő veszi át 1994-ben történt távozásáig. 1989-ben kezdi meg a szakosítást dr. Mibika Popović, de rövid idő múltán szakirányt vált, és a belgyógyászati osztályra kerül.
1992-ben a régi kis spirométerkészüléket újonnan beszerzett, korszer ű Jaegerspirométerrel cserélik fel.
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1990-ben dr. Martonosi Béla kezdi meg a szakosítást, 1994-ben be is fejezi, de rögtön el is hagyja a Gyógyászati Központot. 1994. X. 1-jén dr. Goran Lazi ć kezdi meg a
szakosítást.
Dr. Tari Jenőnek a kórházból való távozása után dr. Božana Naumov primárius, az
orvostudományok doktora, egyébként a belgyógyászati osztály vezet ő főorvosa lesz
megbízott osztályvezet ő fő orvos ezen az osztályon is, ezt a tisztséget 1998 elejéig tölti be.
1994-től a tüdőbetegosztálynak nincs állandó szakorvosa, csak augusztustól veszik
fel szerz ő déssel dr. Kakas Máriát, a Sremska Kamenica-i Tüd ő gyógyászati Intézet
pneumophtiziológusát, és ő hetenként egyszer látogat el az osztályra, rendel és konzultatív vizsgálatokat folytat. A tüd őbetegosztályon ebben az időszakban minden tennivalót a belgyógyászati osztály szakorvosai látnak el. 1995-t ől az osztály főápolón őjévé Tatjana Raji ć-Babint nevezik ki.
1996. VI. 10-töl 1997. IV. 13-ig ezen az osztályon dolgozik dr. Milan Baji ć
pneumophtiziológus szakorvos, és 1997 folyamán - igen rövid ideig - dr. Karpa Svir čev
Törökbecséről.
1997. XII. 1-jén állandó munkaviszonyba lép dr. Miloš Roksandić pneumophtiziológus szakorvos, aki Törökkanizsáról jött. 1998. II. 1-től őt nevezik ki osztályvezet ővé.
1998 decemberében dr. Goran Lazi ć is leteszi a szakorvosi vizsgát.
Működésének megkezdését ől a mai napig a tüd őbetegosztály befogadóképességét
mintegy 85% -ban használta ki, és nagy területet ölelt fel, minthogy kezdetben a Tisza
mente területén egyetlen ilyen osztályként m űködött. Az itt folyó munkában az ilyen
fajta betegségben szenved ők gyógyítására a legkorszer űbb módszereket alkalmazták,
ami a Sremska Kamenica-i Tüd ő gyógyászati Intézménnyel való igen szoros együttm űködés eredménye. Az osztály további tervei: a tüd őbetegek jobb funkcionális diagnosztizálására szolgáló felszerelés bes гerzése, továbbá a betegek és a személyzet elhelyezési körülményeinek a javítása.
EDDIGI GSZTÁLYVEZETÖK:

Dr. Nagy Vladimir
Dr. Tari Jen ő
Dr. Božana Naumov primárius,

1958. XII. 1-1989. V. 30.
1989. VI. 1-1994. V. 31.

az orvostudományok doktora
Dr. Miloš Roksandi ć

1994. VI. 1-1998. 1. 31. (mb.)
1998. II. 1-

Gyermekgyógyészati-egészségvédelmi szolgélat
Amikor a kórház új épülettömbbel gyarapodott, néhány szolgálat átköltöztetésével
lehetőség nyílt a gyermekgyógyászati osztály létrehozására. Az osztályt 1959-ben dr.
Ksenija Miranović-Topolovački gyermekgyógyász szakorvos alakította meg. Az osztály
45 ággyal rendelkezik. Ezzel egyidej űleg a korábbi gyermekgondozó helyén Anya- és
Gyermekvédelmi Központ jön létre, melynek kötelékében n őgyógyászati, valamint gyermek és diákrendel ő is működik. A fenti szolgálat megszervezését dr. Kosiczkyné dr.
Habram Eleon бra látja el, aki a szociális pediátriai kurzust 1959-ben fejezte be az
újbelgгбdi Anya- és Gyermekvédelmi Intézetben. Dr. Ksenija Topolova čki mellett ezen
az osztályon dolgozik dr. Korponai Erzsébet is, akinek gyermekgyógyászati szakosítása
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folyamatban van, és 1957-ben fejezi be a szociálispediátriai tanfolyamot, 1962-beh
pedig Belgrádban gyermekgyógyász szakorvosi képesítést szerez. A vezet ő fő orvos az
osztály létrejöttét ől 1961. XI. 14-ig dr. Ksenija Topolova čki, amikor is elhagyja Zentát,
és helyére dr. Szokola János kerül, aki 1962-ig tölti be ezt a posztot.
Dr. Szokola János 1961-ben kerül az osztályra, miután 1959-ben elvégzi a szociális
pediátriai kurzust. Ebben az id őben hetenként kétszer látogatott ide Szabadkáról Jr.
Spirta gyermekgyógyász. 1961 végén kezdi meg szakosítását dr. Kosiczkyné dr. Habram
Eleonóra, és azt 1964-ben, míg dr. Szokola János 1965-ben fejezi be.
1962-ben kezdi meg m ű ködését ezen az osztályon dr. Dévay Lajos gyermekgyógyász,
és megérkezését ől távozásáig, azaz 1973-ig tölti be az osztályvezet ő főorvosi munkakört. Az ő vezetése alatt végezték el a szakosítást dr. Domány László (1961-t ől dolgozott
a zentai gyermekgondozóban, a szakorvosi képesítést pedig 1969-ben szerezte meg
Újvidéken), dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó (szintén 1961-t ő l dolgozott a zentai gyermekgondozóban, a szociális pediátriai kurzust 1964-ben, a szakosítást pedig 1970-ben
fejezte be Újvidéken), Jr. Csehpál Pál (az adai rendel ő intézet gyermekgondozójának
szakorvosa), Jr. Svetozar Malbaški és dr. Božena Si đi-Hrčan (a törökkanizsai kórhá тΡ
gyermekgyógyászati osztályának szakorvosai), dr. Jovan Redžek (a csókai rendelöintézet gyermekgondozójának szakorvosa), valamint Jr. Sági Erzsébet (az adai rendel ő intézet gyermekgondozójának szakorvosa).
1962-ben a gyermekgondozó a gyermekgyógyászati osztályhoz csatlakozik, és ett ől
fogva ez a két szolgálat egységes gyermekgyógyászati egészségvédelmi szolgálatot képez. Az orvosok ett ő l az id ő tő l kezd ődő en a gondozóban is és a kórházi osztályon is
teljesítenek szolgálatot.
1968-ban az új kórházi tömb befejezése után a szolgálat az új helyre, vagyis az említett tömb II. emeletére költözik, és jelenleg is ott található. 1972-ben szakosításra
jelentkezik dr. Krancz Mária és dr. Tóth-Abonyiné dr. Muhi Zsuzsanna.
Dr. Dévay Lajos távozásával 1973. VIII. 1-jén dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra
kerül a szolgálat élére. Rajta kívül az osztályon dolgoznak dr. Szokola János is fél
munkaidővel, minthogy egyidej űleg az Egészségügyi Központ igazgatójának teend ő it
is ellátja; továbbá Jr. Korponai Erzsébet és dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó, a t őbbi
orvos viszont főképp a gyermek- és diákgondozóban dolgozik, de részt vesz a kórházi
ügyeletben is az osztályon.
1973-ban a szolgálat valamennyi orvosa részt vesz az újvidéki Gyermekklinika szakorvosa, Jr. Pajić által szervezett akcióban a gyermekek csíp őficamának szisztematikus
klinikai feltárása és megel őzése céljából. 1974-ben vezetik be a hypoxiás csecsem ők
primáris reanimálását.
1976-ban Jr. Niveska Božinovi ć -Prekajski Zentáról és Jr. Nikola Rudić Óbecsér ől
kezdi meg a szakosítást. Dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó 1982-ben neonatológiai
szubspecializációra jelentkezik, majd 1983-ban fejezi be, és azóta újszülöttgyógyászként
a szülészeti osztály újszü бttrészlegében dolgozik.
1984-ben ezen az osztályon rendkívül intenzív szakosítási id őszak veszi kezdetét,
úgyhogy 1984-ben Zentáról Rózsáné dr. Molnár Ilona, 1985-ben dr. Vékonyné Jr.
Fajka Gizella, valamint Csókára dr. Szarvas Gyula, Adára dr. Fehér Rózsa, 1986-ban
Zentára Jr. Vasas Mihály, 1988-ban pedig ugyancsak Zentára Muškinjáné dr. Montányi
Gabriella jelentkezik szakorvosi továbbképzésre.
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1988-ban dr. Korponai Erzsébet nyugállományba vonul, helyére pedig dr. Vékonyné
dr. Fajka Gizella kerül.
1989-ben dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra osztályvezet ő főorvos nyugdíjaztatásával dr. Szarvas Gyulát veszik fel az osztályra, míg a szolgálat vezet ője 1989. VI. 1-től
dr. Szokola János lesz, és 1991. II. 28-án bekövetkezett nyugdíjaztatásáig az is marad.
1989-ben az osztály 40 ággyal rendelkezett.
1991. III. 1-jén a szolgálat vezet őjévé dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó neonatológust
nevezték ki, és jelenleg is ő tölti be ezt a tisztséget. Rajta kívül ezen az osztályon vannak még állandó munkaviszonyban dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella és dr. Szarvas Gyula. 1993-ban dr. Török Ildikó jelentkezik szakosításra Zenta részére. 1994-ben viszont
dr. Szarvas Gyula távozik az osztályról, és helyére dr. Vasas Mihály kerül.
A kilencvenes évek elején a páciensek átrendez ődésére kerül sor, és Óbecse község
betegeit ezentúl Újvidékre küldik gyógykezelésre. Ez az ágyak számának húszra való
csökkenését vonja maga után. Dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella 1989-t ő l, a „genetikai
iskola" elvégzése után bekapcsolódik az újszülöttek velük született rendellenességeinek figyelemmel kísérésébe és bejelentésébe, valamint a genetikai tanácsadásba. Szintén a tanfolyam befejezése után, 1991-t ől bevezetik a zentai szülészeti osztályon világra jött minden egyes újszülöttet felölel ő ultrahangos vizsgálatot a csíp ő fejlődési
rendellenességének feltárására, majd újabb tanfolyam elvégzése után, 1995- ből a kockázatot jelent ő újszülötteknél a központi idegrendszernek a kutacsokon át történ ő
szisztematikus ultrahangos megfigyelését.
Az osztályon szakosításra jelentkeztek: Jr. Marija Vučković Csóka, Jr. Győri Ilona
Magyarkanizsa, Jr. Slavica Borđoški Zenta, Jr. Margarita Ivanović Mobil, dr. Željka
Grubeši ć Ada és Sekuláné dr. Vörös Ildikó Magyarkanizsa részére. 1994-ben dr.
Vékonyné dr. Fajka Ildikó kezdett szubspecializációt neonatológiáb бl, 1995-ben pedig dr. Vasas Mihály gyermek-tüd őgyógyászatból. 1995-ben dr. Fehér Rózsa érkezik
Moholról mint kész gyermekgyógyász szakorvos, majd 1996-ban szubspecializációba
kezd gyermekszívgyógyászatból. A szubspecializációk sikeres befejezése után 1996-ban
megkezdi munkáját a gyermek-tüd őgyógyászati, majd 1998-ban a gyermekszívgyógyászati
szakszolgálat is. 1996-tól a szolgálat valamennyi orvosa részt vesz a Baby Frendly
Hospital („Bababarát Kórház") programjának megvalósításában.
EDDIGI VEZETŐ FÖGRVGSGK:

Dr. Ksenija Topolovački
Dr. Korponai Erzsébet
Dr. Dévay Lajos
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Vértranszfúziós szolgál аt
A vértranszfúziós kabinet 1957 ben jött létre Els ő vezető főorvosa dr. Jovan Vajdić
sebész, beosztottjai pedig Kovács Magdolna és Szabóné Kubinek Gizella voltak. Ebben az id őben az ápolón ők üveglapon határozták meg azoknak a betegeknek a véresoportját és Rh- faktorát akiknek a részére Szabadkáról egyedenként vonattal kellett a
vért hozatni. Ezt a családtagok vagy jóbarátok voltak kötelesek megtenni. Tekintve,
hogy a Szabadkáról történ ő vérszállítás id őnként nagyon körülményes volt, megkezdték a rendeltetésszer ű véradást a családtagok családi véradás rokonok vagy jóbarátok
részéről ha arra a beteg m űtése során szükség lehetett Ekkor még nem végezték a D-faktor elemzését sem a komplex Rh- rendszerét.
Dr. Jovan Vajdi ć és az ápolón ők távozásával 1961-ben a vezet ő főorvosi munkahelyet a vérátömlesztési tanfolyamot végzett dr. Ujházi Gyula sebész szakorvos veszi át.
A vérátömlesztési kabinet vezet őjeként fél munkaidővel dolgozott a vérátömlesztés
tennivalóira kiképzett két ápolón ő Galacné Varga Erzsébet és Vidosava Novakovi ć
segítségével Az el őbbi lesz a főápolónő és a munkakört 1987-ig tölti be.
1968-ig felveszik a vérátömlesztési kurzust végzett Papné Tóth Ilona ápolón őt, ezáltal a feltételeknek eleget tettek és a kabinet tevékenysége kib ővült. A vérátömlesztés
előtt kétszeres próbát végeznek meghatározzák a D faktort és ellen őrzik a vér luesztől (szifilisz való mentességét A vért ebben az id őben is főként családtagoktól vették,
csak igen ritkán jelentkeztek önkéntes véradományozók.
1968-ban jogszabályok folytán a kabinetet az eredeti helyiségekb ől nagyobbakba
helyezik át mégpedig a volt sebészeti rendel őbe és' a laboratóriumi szolgálat néhány
helyiségébe Ugyanezek a jogs гabályok azt is elrendelték hogy a kórházi befogadóképesség alapján a vérátömlesztési kabinetnek vérátömlesztési tanfolyamot végzett állandó ó rvossál kell rendelkeznie Erre a munkahelyre dr. Zabosné dr. Renkó Anna
általános orvost vették fel rögtön a kötelez ő gyakornoki id ő letöltése után. 1968-ban
hаládéktalanul Belgrádba küldik a vértátömlesztési kurzus elvégzésére Így munkáját
a szóban forgó kabinetben 1969. IV. 1-jén kezdi el.
Fokozatosan új laboratóriumi elemzések kerülnek bevezetésre mint amilyenek az
Rh-fenotipus a hideg aglutináció az ABO- titrálás az Rh-rendszer immun antitestjei
válogatása hemolizis-teszt Coombs-teszt stb. Az ismertetett min őségi haladás folytán
a kabinet vérátömleszt ő osztállyá n őtte ki magát. A káderbeli er ősítést vérátömlesztési
tanfolyamot végzett két ápolón őnek Stefanoví ć Valériának és Boros Máriának a felvivétele jelentette 1970-ben illetőleg 1972-ben. Az el őbbi Belgrádban az utóbbi Új
déken végezte el a kurzust.
1969-ig az ápolón ők rendes munkaidejükön túl otthoni készültségben voltak, de
ebben az évben az ápolón ők részére bevezetik a m űszakokat míg az orvosok hívásra
mennek ki A tennivalók terjedelmének növekedése folytán 1974 ben még két ápolónőt, éspedig Horváth Valériát és Tóth Bojnik Veronát veszik fel akik vérátömlesztési
kiképzésben Belgrádban részesültek A szolgálat 1975-t ől kezdve minden véregység
törvényben megállapított HBsAg tesztelése is folyik Hepanosticon májvizsgálati)
módszerrel.
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1972-ben a szolgálat rendeltetésszer ű helyiségekkel ellátott, újonnan felépült épü
letrészlegbe költözik. Az épületet 1987-ben még egy részleg hozzáépítésével b ővítik,
amely a vér szerológiai feldolgozására és terepi raktárként szolgál.
1975-ben dr Zabomé dr. Renkó Anna befejezi transzfuziológiai szakosítását, így
ettől kezdve a kórházi osztályokat innen látják el friss és szárított vérplazmával, albuminnal gamma-globulinnal Gg), IV. fibrinogénnel valamint hiperimmun anti-Dvel (Rhogam).
1978-ban vezették be immundiffúziós lemezen az IgG, IgA és IgM immunglobulin
szülési eredet ű meghatározását.
1986 - ban, Stefanovi ć Valéria ápolón ő távozása után Szigeti Ibolya kerül a szolgálathoz, és végez vérátömlesztési tanfolyamot Belgrádban A vér immunhematológiai
és szerológiai vizsgálatai ekkor terjed őben vannak, úgyhogy a HBsAg meghatározásának Hepanostikom módszerér ő l áttértek az ELISA-módszerre A szolgálat beszerzett
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egy h ű thető nagy centrifugát a komponens vérterápia biztosítása végett. Azóta plazmamentes vér, fagyasztott friss plazma és mosott vörösvértest készíthet ő el ő . A -20 °-os

teljesítőképességű hű tő beszerzésével létrejöttek a feltételek a fagyasztott friss plazma
előállításához és eltartásához A kórházi betegek részére ambuláns módon végeznek
cito- és plazmaferézist.
1987-ben Varga Erzsébet addigi főápolón ő nyugállományba vonul, helyére Boros
Máriát nevezik ki. Ugyanebben az évben t őrvényesen bevezetik minden véregység
AIDS-tesztelését Bevezetik az IgE immunglobulin valamint a Komplement C3 és C4
meghatározását a partigén esetében amit 1989- ig folytattak ekkor a szolgálat Turboxkészüléket szerzett be az immunglobulin nefelometriai meghatározására Aszóban forgó
készüléken kés őbb 1996 ig C3-, C4 - és CRP elemzéseket is végeztek de ekkor az egészségügy rendkívül súlyos pén и ügyi helyzete miatt felhagytak velük.
1988-ban még 3 ápolón őt vettek fel a szolgálatba de közülük csak Szemerédi Ibolya
maradt itt 1989 és 1991 között a Trubox-készüléken ugyancsak nefelometriai módszerrel egyéb elemzéseket is végeztek, mint L1 antitripsin, B 1 Sp 1 glikoprotein, AT III, A 1 ,
Az , és B apoliprotein Hála a felsorolt módszereknek a kórház szakembereinek lehet őségük nyílt magiszteri munkájuk és doktori értekezésük megírására és megvédésére.
1989-ben a munka terjedelmének b ővülése miatt a szolgálat felvette és szakosításra
utalta dr. Lengyel Tamarát, és ő azt Belgrádban 1993-ban be is fejezte. Dr. Zabomé
dr. Renkó Anna 1990-ben szerzett primáriusi címet.
1990 és 1992 között a vérátömleszt ő szolgálat ELISA módszerrel történ ő rubeóla- tesztelést végzett a terhes n őknél 1989-től egészen 1996 ig a vérvételnél palackokon kívül
műanyagzacskókat is használnak ekkor a palackok használata gyakorlatilag megsz ű nik.
1992-ben a nyugállományba vonult ápolón ők helyére Bozsóki Ágotát és Ljiljana
Božovićot veszik fel és ő k 1993-ban elvégzik Belgrádban az ápolón ők részére megnyitott V. fokozatú transzfuziológiai szakosítást.
1996-ban Boros Mária főápolón ő nyugállományba vonul, Bozsóki Ágota pedig távozik a szolgálatból Fő ápolón ővé Horváth Valériát nevezik ki továbbá Fajka Emesét
és Brkan Ellát veszik fel a szolgálatba akik Újvidéken nyertek képesítést V. fokozatú
transzfúziós ápolón őként. 1996-ban vezetik be a törvény alapján kötelez ő HCV tesztelést minden véregység esetében. Ugyanebben az évben szereznek be a szolgálat részére
egy Fibrintimer márkájú koagulométert és megkezdik az alapvet ő koagulációs állapot
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(PT, аРТТ, TT, fibrinogén) meghatározását. Ezek az elemzések kivételes jelent őségű ek
a hemofiliában szenved ők gyógyítása terén.
A szolgálat kivételesen jelent ős szerepet játszott az önkéntes véradás fejl ődésében.
A Zentai Vöröskereszt bekapcsolódásával megkezd ődött az egészségügyi propaganda
ezen a téren, és már két év után megsz ű nt a családi véradás iránti szükséglet. 1969
végén folytatta le a szolgálat az els ő sikeres terepi vérgyűjtési akciót bogarasi önkéntes
véradók részvételével. Azóta a vérgy űjtési terület Zenta községen kívül Ada községre is
kiterjed. Az önkéntes véradók száma azóta rohamosan növekszik, és igen gyorsan elérte a törvényes minimumot jelent ő 4% véradót alakosság létszámához képest. Az 1975
és 1985 közötti id őszakban fokozódik az önkéntes véradással kapcsolatos munka, és
igen jó eredményeket ér el. A véradók részaránya 4%-ról 8% fölé emelkedett, és a
szolgálat ezzel az eredménnyel Szerbiában a II-III., Vajdaságban pedig az I. helyet vívta ki magának.

A mikrobiológiai é s a vértranszfúziós szolgálat épülete
Amióta dr. Zabosné dr. Renkó Anna letette szakorvosi vizsgáját, mind a mai napig
megszakítás nélkül folyik az ápolón ők, a transzfúzióra szakosított ápolón ők, valamint
a kötelez ő kórházi gyakorlatot végz ő általános orvosok és az orvostudomány bármely
ágazatára szakosodók oktatása.
EDDIGI VEZETŐ FŐORVOSOK:

Dr. Jovan Vajdić
Dr. Újházi Gyula
Dr. Zabosné dr. Renkó Anna primárius

1957-1961.
1961-1969.
1970. V. 1-

Fül-, orr-, gégegyógyászati szolgálat
A fül-, orr- és gégegyógyászati szolgálatnak mint az újabb orvostudományi ágazatok
egyikének nincs hosszabb múltja Zentán. A negyvenes évek elején nyílt meg itt az els ő
fül-, orr-, gégegyógyász szakorvos magánrendel ője. Ezt az orvost dr. Fodor Dénesnek
hívták, kés őbb az újvidéki, majd a niši orr-, fül- és gégeosztály vezet ő főorvosa lett.
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Az els ő szakosított orr-, fül- és gégegyógyászati rendel ő Zentán 1946-ban nyílt meg
a Népegészségház keretében. Itt szabadkai szakorvosok rendeltek hetenként egyszer.
Noha ez nagy jelent őséggel bírt, és haszonnal járt mind a páciensek, mind az orvosok
számára, mégsem tekinthet ő az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálat igazi kezdetének.
Az csak 1958. II. 6-án vette kezdetét az orr-, fül-, gégegyógyászati rendel ő megnyitásá
val a rendel ő intézetben, az Els ő Egészségügyi Állomás helyiségeiben.
1959 januárjában kezdi meg munkáját az orr-, fül-, gégegyógyászati osztály 24 ággyal
a kórházban. A régi épületben nyert elhelyezést égészen 1968-ig, amikor is átkerült az
új épületrészbe, ahol ma is m ű ködik. A szolgálat alapítója és els ő vezet ő főorvosa dr.
Kosiczky Ferenc, aki sok munkát és energiát fektetett be mind a szakma, mind a szolgálat elismértetésébe. Ezekben a napokban a személyzet egy szakorvosból és néhány,
az ápolón ői tanfolyamot éppen csak elvégzett ápolón őbő l állt. Az els ő években a tennivalók zömét a rendel ő i munka képezte, míg kórházi elhelyezésre csak mandulam űtétek és az orr-, fül- és gégebetegségek konzervatív gyógykezelésének különféle formái
esetében került sor.

A fül-, orr- és gégegyógyászati szolgálat bejárata

A helyzet azonban gyorsan változott, a szolgálat káderekés anyagiak szempontjából
is meger őšödött. 1962-ben dr. Berta Mihály kezdi meg a szakosítást, a szolgálat pedig
még három ápolón őt vesz fel, akik már négyéves egészségügyi középiskolát végeztek.
Belltone, majd Peters gyártmányú audiométer, Carl Zeiss gyártmányú m ű tő mikroszkóp
és egyéb nélkülözhetetlen felszerelés beszerzésére kerül sor. 1971-ben a harmadik orvos, dr. Molnár Mihály is megkezdi a szakosítást.
Dr. Kosiczky Ferenc 1989. évi nyugdíjaztatása után a szolgálat vezetését Jr. Berta
Mihály veszi át mint főorvos, a szakosítást pedig dr. Bálind Gábor kezdi meg. 1992ben dr. Berta Mihály vonul nyugállományba, és a vezet ő főorvos dr. Molnár Mihály
lesz. A szakosítást dr. Komlósné dr. Bohata Rózsa kezdi meg. 1995. VII. 1-jén a szaki-
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sítást befejezett Jr. В álind Gábor távozik a kórházból, és külföldre megy. 1998. IV. 1-

jén dr. Ivan Đekovićot veszik fel szakosításra. .
A mű téti beavatkozások túlnyomó részét tonsilloadenoidectomia képezi, noha számuk az utóbbi néhány évben állandóan csökken. 1972. III. 21. óta az összes ilyen
beavatkozások a gyermekeknél endotrachealis narkózissal történnek.
A szolgálat munkájának m,ásik nagy területe a fülbetegségek gyógyítása és a
hallásrehabilitáció. Az osztály m ű ködésének kezdetén a halántékcsont nagyszámú
radikális trepanációja ment végbe, de 1966-tól áttértünk a timpanoplasztikai m ű tétekre. Audiológiai kabinet kialakításával jelent ősen javulnak az eredmények a
hallásrehabilitációs munka területén. A szolgálat 1975-t ől végez laringomikroszkópiai
beavatkozásokat, miáital nagy mértékben javult a gégebetegségek korai diagnoszti гálása és kezelése. Az egyéb beavatkozások közül az osztáiyün rutinszer űen folynak az orr
és. a paranasalis üregek. m űtétei, nyaktáji m ű tétek, valamint csaknem valamennyi
cervicofacialis sérülés m űtéti ellátása.
A szolgálat orvosai már több mint harminc éve látják el, a munkát Óbecse, Ada,
Magyarkanizsa, Csóka és Törökkanizsa egészségházainak szakrendel ő iben, melynek
eredményeként a szolgálat m űködésének a megkezdését ől Zenta, Ada, Magyarkanizsa,
Csóka, Törökkanizsa, részben pedig Óbecse és Topolya községek területér ől is ide
vonzódnak a páciensek mind a mai napig. .
Az Orvostársulat orr-, fül-, gégegyógyász részlege eddig háromszor tartotta szakértekezletét Zentán szolgálatunk orvosainak szervezésében. Büszkék vagyunk arra, hogy
1976-ban szolgálatunk lehetett az orr-, fül-, gégegyógyász részleg els ő összejövetelének
házigazdája és szervez ője. Zenta els ő orvosa, aki egyáltalán a primariusi rangot megkapta, éppen az orr-, fül- és gégegyógyászati szolgálat megalapítója, dr. Kosiczky Fe-

renc volt.
Ma az orr-, fül- és gégegyógyászati szolgálat a kórház f ő épületének a földszintjén
helyezkedik el, húszágyas osztályból és szakrendelöböl áll. A szolgálatnál két orr-, fülés gégegyógyász szakorvos, egy orr-, fül- és gégegyógyászati szakosításon lev ő orvos,
nyolc ápólón ő és két higiénés ápolón ő dolgozik. °
Az orr-, fül- és gégegyógyászat felszerelése a követkéz ő kéšzülékekből és műszerekb ő l áll: két audiométer (Atlas GS és Dunplex - Clinical audiométer DA 74),
timpanometri`ai készülék (Dunplex - Tymp 82), két m űtőmikroszkóp (Carl Zeiss a szakrendel ő és Opton a m ű tő részére), két készlet ezofagoszkópiához, két készlet
tracheobronchoszkópiához, egy készlet szinuszoszkópiához, inhalátorok, termokauterizációs készlet, valamint két aspirátor alkotja. . .
A mű tő központi oxigénvezetékkel, központi lélegeztet ővel, fül-mikrosebészeti m ű
szerkészlettel, .gégemikroszkópiai beavatkozásokhoz, az orr- Is a paranazalis .üregek
mű téséhez szükséges készletekkel, valamint a nyaki ;és nyálmirigytumorok m űtéteihez
.,
használt m ű szerekkel rendelkezik. : .
EDDIGI VEZETŐ FÖGRVOSOK:

dr. Kosiczky, Ferenc primárius
dr. Berta Mihály . .
dr. Molnár Mihály

1958. 1. 1-1989. V. 31.
1989. VI., 1-1992. V.1.30.

1992. VII. 1-

'
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Laboratóriumi szolgálat
A laboratórium 1942-ben a belgyógyászati osztályhoz tartozott. Az orvos által betanítottszakképzetlen munkás dolgozott ott. Az elemzéseket azonban az orvosok végezték. A felszerelésb ől egy monooculáris mikroszkóppal és kézi centrifugával rendelkeztek. A páciensek bejelentkeztek, és naponta 3.4 analízisre került sor. Közülük a
következő ket végezték: erythrocyta-szedimentáció, erythrocyta- és leukocyta-számlálás, haemoglobin, vizeletelemzés és parazitafelkutató székletvizsgálat.
A laboratóriumi szolgálat létrejötte 1958-hoz, vagyis az új kórházi épületrész felépítéséhez kapcsolódik. Ebben az évben lépett munkaviszonyba Zlatica Pap okleveles
vegyészmérnök, aki Zágrábból jött Zentára már sokéves klinikai gyakorlattal. Nagy
igyekezettel sikerült felszerelnie a szolgálatot és kib ővítenie annak tevékenységét.
Mellette 4, középiskolai végzettség ű szakképzett munkás dolgozott.
1961-ben a laboratóriumi szolgálatban 6 középfokú szakképesítés ű munkás dolgozik, és új elemzéseket is bevezetnek. Ezekben az években még mindig meghatározott
számú mintát vesznek át vizsgálatra. Kötelez ő volt a bejelentkezés, korlátozott számú
esetet fogadtak el, és a sorra kerül ő elemzéseket meghatározott napokon végezték el.
1965-ben Zlatica Pap mérnök mellett a laboratóriumi szolgálatnál dolgozik még
Kifer Erzsébet mérnökn ő és Bruckner Aladár mérnök. 1967-ben Fehér Illés mérnök
is itt dolgozott. A középkáder létszáma 8 f ő volt.
1968-ban, a spectrophotometerbeswrzése után megkezdik bizonyos enzimek meghatározását, mint amilyenek az SGOT, az SGPT, az AP, a bilirubin, a vas, a creatinin
stb. 1969 után Zlatica Pap mérnök egyedül marad, mert a többi biokémikus id őközben elhagyja a szolgálatot.
1978-ban lép be a szolgálatba Laufer Mária mérnök, 1979. IV. 5-én pedig Zlatica
Pap nyugállományba vonul. 1979-ben kezdetét veszi a laboratóriumi szolgálat munkájának a korszer űsítése. Új készülékek beszerzésével új elemréseket vezetnek be, mint a
nátrium, a kálcium meghatározása, a vérgáz elemzése, az izoenzimek, a lipoprotein
stb. megállapítása. 1979. I. 1-t ől Zlatica Pap után Laufer Mária mérnök lesz a f őnök,
és ma is ő tölti be ezt a tisztséget.
1981-től 1983-ig biokémikusként a szolgálatnál dolgozik Gojko Vuleti ć 1988-tól
1991-ig pedig Novákné Kurunci Éva mérnökök. 1993 decemberétöl veszik fel Pataki
Ibolya mérnökn őt, ő jelenleg is a szolgálatnál dolgozik. 1994 folyamán a szolgálatnál
tölti le gyakornoki idejét Bálint Laura mérnök.
Az eltelt évek során a laboratóriumi szolgálat korszer ű laboratóriummá fejl ődött,
amely teljes mértékben nyomon tudja követni a mai gyógyászat követelményeit, és
sikeresen vesz részt a betegségek diagnosztizálásában. A kórházi betegek szükségletein
kívül ehhez a szolgálathoz fordulnak a zentai és a környékbeli páciensek különösen
azok végett az elemzések végett, amelyek elvégzésére a rendel őintézeti laboratóriumokban nincs lehet őség. Az utóbbi néhány évben nagy szükség volna a felszerelés korszerűsítésére, de a súlyos pénzügyi helyzet ezt nem teszi lehet ővé.
EDDIGI FŐNÖKÖK:
Zlatica Pap mérnök
Laufer Mária mérnök

1958. IV. 1-1978. XII. 30.
1979. I. 1-
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A kórházi gyógyszertár
1958-ig a kórházban nem m űködött szervezett szolgálat a gyógyszerellátás végett.
Volt ugyan itt egy gyógyszertár, amelyben egy gyógyszerész naponta néhány órán át

térítés nélkül dolgozott. A szolgálat megalakulása és m űködésének megkezdése az
1962. évhez kapcsolódik, amikor is Milanka Ignjatović okleveles gyógys гerész megkezdi munkáját. Ez 1962. VII. 1-jén történt.
A szolgálat az újonnan felépült épületrész helyiségeiben nyílt meg. A kórházi gyógyszertárat úgy szerelték fel, hogy a kórház 1963-ban a városi gyógyszertártól megvásárolta az egyik államosított gyógyszertár teljes berendezését a bútorzattal és a szükséges
felszerelésekkel, azaz a gyógyszertári edényekkel együtt. 1963 januárjában kezdi meg
munkáját a kórházi gyógyszertárban az els ő gyógyszerésztechnikus, Szokola Gizella,
aki egészen nyugdíjaztatásáig, azaz 1985-ig dolgozik. Őt Pintér Éva gyógyszerésztechnikus váltja fel, aki 1990-ig van itt.

1988-tól 1991-ig még egy okleveles gyógyszerésze is van a kórházi gyógyszertárnak:
Túri Magdolna, a gyógyszerésztechnikusok közül pedig Tereza Todorovi ć 1990-1992,
Bugris Ervin 1992-1993 között, míg Újházi Dorottya 1993-tól dolgozik itt a mai napig.
A kórházi gyógyszertár alapításától mind máig annak f őnöke Milanka Ignjatovi ć
magiszter.

Röntgendiagnosztik аi szolgál аt
Az els ő röntgenkészüléket a kórház részére 1914-ben szerezték be. Budapesten vásó
rolták meg, beszerelték, és azonnal meg is kezdték vele a munkát. Zenta város tanácsa
külön határozatot hozott, és eszerint kellett eljárni aszóban forgó készülékkel történ ő
felvételezés közben. Nagyon kellett rá vigyázni, mert már egy-két felvétel után annyira
felmelegedett, hogy ki kellett kapcsolni és hagyni, hogy kih űljön, egyébként elromlott volna. 1928-ban vette meg a város a második, ezúttal a legmodernebbek közé
tartozó Heliodor Duplex röntgenkés г üléket, a Siemens-cég gyártmányát. Ez egészen 1962ig volt használatban, minthogy azonban a sugárzásvédelem nem felelt meg az akkori
elő írásoknak, 1963-tól nem használták többé.
1957/58-ig a röntgenvizsgálatokat az osztályok egyes orvosai végezték, egy személyt
azonban megbíztak a készülék kezelésével, és ő készítette el ő a felvételeket is. Tekintettel arra, hogy új készüléket szereztek be és helyeztek el az éppen csak felépült tömb
új helyiségébe, megpróbáltak röntgenológus szakorvost találni és alkalmazni, de az
akkori igazgatóságnak ez nem sikerült. Az egyetlen megoldásnak látszott Szabadkáról
hozatni szakorvosokat, akik a délutáni órákban jöttek a Zentai kórházba dolgozni.
Munkaidejük a vasúti menetrendt ő l függött, mivelhogy vonaton érkeztek és utaztak
vissza. 1959-ben a kórház egy nem Zentai általános orvossal kötött szerz ő dést röntgenológiaiszakosítás elvégzésére azzal, hogy kötelezte magátlegalább három évig a kórházban
dolgozni. Ez dr. Dušan Jablanovi ć röntgenológus szakorvos volt, aki 1962-t ől 1964. I.
3-áig dolgozott a kórházban, majd ,távozott nem teljesítve vállalt kötelezettséget.
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1957-ben a kórház beszerzett egy 1vforava EI Niš készüléket, és rendelkezett a Siemens-cég Super Astral, továbbá a sebészeti szolgálatban egy hordozható Neretva EI Niš
készülékkel. . .
1964-ig a szolgálatnál csak röntgentechnikusok dolgoztak állandó orvos nélkül.
Ebben az id őben két radiológiai technikus állt alkalmazásban. 1965. I. 1-jén dr. Mihajlo
Nikoli ć szerezte meg a röntgenológusi szakosítást. A szakosítás befejezése után ő lett a
szolgálat vezet ő szakorvosa, és egészen Zentáról való távozásáig, azaz 1975. V. 2-áig
maradt ezen a poszton.
1965-ben vásárol a kórház új, ebben az id őben igen korszer ű Selenos EI Niš márkájú készüléket. 1970-ben lép szolgálatba dr. Milena Đurić mint röntgenológusi szakosításon levő orvos. 1972-ben még egy igen korszer ű , Superiks 1150 EI Niš márkájú röntgenkészüléket vásárolnak. .

Az RTG- szolgálat angiográfiai terme
Dr. Mihajlo Nikoli ć Zentáról való eltávozása után 1975-ben dr. Milena Đuri ć lesz a
szolgálat vezet ő főorvosa. 1975-ben Szabadkáról jön át a zentai röntgenosztályra dolgozni dr. Leszmeister Alfréd, és 1991-ig dolgozik Zentán, amikor is nyugállományba
vonul: Káderhiány miatt ő t a kórház egy ideig nyugdíjasként is alkalmazta. 1976. XII.
1-től dr. Kozma Lajos is ezen az osztályon dolgozik, de 1981. I. 4-én munkáját az adai
rendel őintézetben folytatja mint szakorvos.
1980-ban a kórház az Rtg-szolgálat számára elektronikai er ősítővel és képerny ővel
ellátott TUR.Drezden röntgenkészüléket, a sebészeti szolgálat részére Mobilex EI Ni'
hordozható röntgenkészüléket és a filmek el őhívására MARF önműködő kamrát szerez be. Még egy automata kamrát szereznek be 1985-ben is.
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1982-ben dr. Miklós Jolán lép szolgálatba, és 1994-ig marad, majd külföldre távozik, 1985-ben pedig dr. Boros Gyevi Klára áll munkába, és 1995-ig marad a szolgálatnál, amikor is távozik a kórházból, és magánpraxist kezd.
1989-ben a szolgálat részére Undis tat EI Nis elektronikai er ősítővel és képerny ővel
rendelkez ő készüléket, Oldelft önműködő sötétkamrát és Hiposei Niš hordozható készüléket szereznek be a m űtő részére.
1991-ben a szolgálat vezet ő főorvosa, dr. Milena Đ urić primáriusi címet nyer. A
szolgálatban ekkor 4 szakorvos és 7 röntgentechnikus van rendszeresítve, minthogy a
szolgálat folyamatosan, 24 órán át m ű ködik.
1994-ben lép szolgálatba Jr. Dragica Pap-Gopić mint szakosításon lev ő orvos. 1998ban szakorvosjelöltként elveszik dr. Raza Jan čićot is, dr. Dragica Pap-Gopi ć pedig
sikeresen befejezi a röntgenológiai szakosítást, és 1999. I. 19-ével kinevezik a szolgálat
vezető főorvosává.
1996-ban beszereznek egy elektronikai er ő sítővel és képerny ővel, továbbá
angiográfiai kiegészít ővel is ellátott Telestatik EI Niš röntgenkészüléket, valamint egy
AFP önm űködő sötétkamrát. Ebben az évben végzik el a helyiségek átalakítását, és
alakítják át az angingráfiai termet.
1964 és 1998 között a munka az Rtg-szolgálatban rendkívül frekventált volt, minthogy ez a szolgálat látta el a kórházi betegek és a Zentai község járóbetegeinek, de a
környezet betegeinek a patológiai vizsgálatait is. Ebben az id őszakban számos, mind
szabványszer ű , mind különleges felvételt és vizsgálatot vezettek be.
Dr. Sofija Subotin 1999 VI. 1-jén kezdte meg szakosítását.
A szolgálat jelenleg a kórház főépületének a földszintjén helyezkedik el. A szolgálatnak 2 szakorvosa, 2 szakosításon lev ő orvosa, 7 radiológiai technikusa, egy ügyintézője és higiénés ápolón ője van.
EDDIGI VEZETŐ FŐORVOSOK:

dr. Dušan Jablanović
dr. Mihajlo Nikoli ć
dr. Milena Đ urić primárius
dr. Dragica Pap-Gopi ć

1962-1964. 1. 3.
1968-1975. V. 2.
1975. V. 3-1997. XII. 31.
1999. I. 19-

Szemészeti szolgálat
A szemorvosi szakosításra kiírt pályázat alapján Jr. Milan Kapor került szolgálatba,
aki a szakosítás teljes idejét a belgrádi Szemészeti Klinikán töltötte el. A szakorvosi
vizsga sikeres letétele után, 1964-ben ő.alakította meg a,zentai kórházban a szemészeti
szolgálatot, amely járóbeteg (ambuláns) és kórházi részb ől állt. Az első fekvőbetegfelvétel 1964 novemberében jelenti a szóban forgó szolgálat munkájának a kezdetét.
A többi újonnan megalakult szakorvosi szolgálatokhoz hasonlóan kezdetben itt is
ugyanazok a gondok jelentkeztek: a mindig ;elégtelen pénzeszközök, hely- és káderhiány. A, szolgálat munkája rendkívül kedvez őtlen és. szűkös. elhelyezkedési körülmények között veszi kezdetét a régi kórházépületben, az akkori gyermek- és orr-fül-gége
osztályok között, így a páciensek nemük és életkoruk szerint az utóbbi osztály betege-
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ivel vegyesen kerültek elhelyezésre. Ebben az úttör ő munkában rendkívül kedvez őtlen
körülményt jelentett az orr-fül-gégeosztállyal közös m űtő is, minthogy azt gyakran kellett csíramentes szemm ű tétekre használni szeptikus és mandulam űtétek után. Ez a
szű kös helyviszonyok közötti igen nehéz munka egészen 1969-ig tartott, amikor is az
orr-fül-gégeosztály átköltöztetésével új helyiségekhez és átalakítással jelent ősen jobb
munkakörülmények közé jutottunk, minthogy tágas, jól berendezett rendel őt, megfelelő készülékekkel ellátott sötétszobát, jól berendezett várótermet, három betegszobát, saját m űtő t, orvosi szobát, ápolón ő i szobát és jól felszerelt vizesgócot bocsátottak
a rendelkezésünkre. A munkakörülmények tekintetében óriási el őrelépést jelentett a
központi fű tés utólagos bevezetése - és mindezt a munka megszakítása nélkül értük el.
Az alkalmazottak személyzeti összetétele 1964 novemberében a következ ő volt: 1
szakorvos, 2 ápolón ő (közülük egy fő iskolai szakképesítéssel) és 1 takarítón ő . A káderek és az elhelyezési lehet őség ilyen sz ű kös volta és a pácienseknek az orr-fül- gégeosztály betegeivel való együttes elhelyezése miatt a fekv őbetegek ellátását az említett osztály ápolón ő i is végezték mindazokkal a kellemetlenségekkel együtt, ami ezzel jár,
csakhogy a kérdéses id őszakban ezt másképpen sehogy sem lehetett megszervezni.
A befogadóképességnek és a szolgálat munkaterjedelmének a b ővülésével óvatosan
növeltük a foglalkoztatottak számát is, míg 1972-ben el nem értük a legkedvez őbbet:
hogy a szemészeti ápolón ők műszakokban dolgozzanak. Ekkor a szolgálat a következ ő
káderekb ől állt: 1 szakorvos, 1 főápolón ő , 1 m ű tősnő és 3 ápolón ő a m űszakokban
folyó munkához (körülük egy fénytörésvizsgálatra).
A rendel őt nagy er őfeszítések árán sikerült felszerelni a napi munkához nélkülözhetetlen követken ő készülékekkel és m űszerekkel: próbalencse-kazetta, optotyp (falitábla a látószélesség vizsgálatára), focométer, Jawal-féle oftalmométer, oftalmoszkóp,
vizuskóp, szkiaszkópiai felszerelés, réslámpa (Spalt-lámpa), periméter, binokuláris
nagyító, pszeudoizokromatikus táblázatok, vörös üveg kett őslátásteszt elvég гéséhez,
Schiötz-féle nyomásmér ő , fényszóró, t űkés vés ők idegen test eltávolítására, készülék a
könnycsatorna öblítésére, Desmarres-féle kanál, blepharostat (szemhéjrögzít ők), éles
kanalak, küretek, csipeszek és ollók, valamint Fuchs-féle h őlámpa.
Ez a felszerelés ambuláns feltételek esetében a következ ő eljárásokat teszi lehet ővé:
látásélesség-vizsgálat, szkiaszkópia cycloplaegiával, oftalmometria, korrekciós lencsék
elő írása és a korrekció ellen őrzése, biomikroszkópia, szemtükrözés, focometria, peri
metria, fixációmeghatározás, nyomásmérés, szkotometria, gonioszkópia, könnycsatorna-öblítés, könnycsatorna-szondázás, tonográfia, köt őhártya alatti injekció, szemtengelyferdülés fokának megállapítása, kett őslátás megállapítása, projekció megállapítása,
színlátás megállapítása, exoftalmometria, oftalmodinamometria, köt ő- és szaruhártyából idegen test eltávolítása, epiláció, saccus conj. öblítése, fluoresceinnel történ ő kezelés, diatermia, conj. törletek levétele, helyi járóbeteg-kezelés alkalmazása, járm űvezetők vizsgálata, orvosi bizonylatok kiállítása a rokkantsági bizt. részére, diafanoszkópia,
könnycsatorna átjárhatóságának szimulációs kivizsgálása és fluoreszcens ellen őrzése.
Az osztálynak kezdett ől fogva megvoltak a betegek konzervatív gyógyításához szükséges összes feltételei és lehet őségei, de a m űtéti beavatkozások tekintetében mindig
is érezhet őek voltak a sz ű kös lehetőségek következményei, hiszen érthet ő , hogy a
munkának azt a részét helyezték el ő térbe, amelyet az adott körülmények között zavartalanul el lehetett látni, azaz a rendel ő i munkát.
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A rendelkezésre álló m űszakkal a következ ő szemhéjm ű tétek voltak elvégezhet ők:
szemhéjkifordulás és -befordulás , tumor, halacio ( jégárpa ), szemhéj-helyreállítás,
canthotomia , canthorrhaphia , blepharorrhaphia , epiblepharon ( epicanthus),
trichiasis, ptosis. A könnyképz ő apparátus m ű tétei: dacryocystostomia, dacryoadenotomia , szondázás . Szemköt ő hártya - mű tétek: szemköt ő hártya - tumor, pteryginmm ű tétek , trachoma . Szemhártyam ű tétek : keratectomia , varrat, abrázió,
cauterizáció , idegen testek eltávolítása . Glaukóma-m ű tétek : sipolyképz ő m ű tét,
iridectomia , cyclodiathermia . Izomm ű tétek : strabismus ( kancsalság ), szemgolyóm űtét, enucleatio , evisceratio . A m ű téti mikroszkóp hiánya megakadályozta egyéb mű tétekbevezetését.
A szolgálat munkájának a megszervezése a térbeli befogadóképesség és a szolgálat
bövülésének , valamint a foglalkoztatottak számának a növekedését oly módon követte nyomon , hogy mindig alkalmazkodott hozzá az adott feltételek között a legnagyobb
fokú eredményességre törekedve . A még be nem járt terepen a munka els ődleges,
úttörő terjedelmét ől kezdve az évek folyamán sikerült felkutatni mind a rendel ő i,
mind az osztályon folyó munka legoptimálisabb megoldásait. Ez annyira összehangolt, hogy folyamatosan történik vizsgálatra való jelentkezés és sorszámosztás nélkül,
úgyhogy az igénybevev ők gyorsan és eredményesen részesülnek a kért segélyben. A
szolgálatnak ezt a jó megszervezését a szolgáltatás terjedelme és min ősége mellett a
munkát ellen őrző bizottság összes írásos leletében értékelte és nyilvántartásba vette.
A szemészeti szolgálat emellett a kórházon kívüli munkába is bekapcsolódott: az
újvidéki Egészségvédelmi Intézettel három éven át m ű ködött együtt a trachoma felszámolásában , az ottani Szemészeti Klinikával a vajdasági szemészeti normatívumok
kidolgozásán , a belgrádi Szemészeti Klinikával megfigyel ő rendel őként az új gyógyszerek (Metablen ) beve тΡ etése alkalmával. A felettes szemészeti klinikákkal folyó kiváló
együttm űködés mellett éveken át igen jó együttes munka alakult ki a környez ő rendelőintézetekkel is. Különösen említésre méltó a zentai Vakok Szövetségével folyó kit űnő munka, amelyet a köztársaság els ő helyezésére érdemesített.
Ezzel a munkamódszerrel a szemészeti osztály nemcsak , hogy rendbe hozta az addig még fel nem dolgozott m űködési területet az elsödlegesnél jóval szélesebb kör ű
en), hanem a szolgálatra háruló feladatokat a vizsgálattól a sürg ősségi esetekig haladéktalanul látja el elérve valamennyi szemészeti szolgálatnak azt acélkit űzését, hogy
az általuk felölelt területen mindent szilárdan a kezükben tartsanak egy olyan térségben, ahol az újszülöttek száma csaknem egybeesik a presbyopiások öregkori rövidlátók) számával a patológiai esetek pedig ellen őrzés alatt maradjanak és a több évtizedes munka nyomán minden évre felbecsülhet őek legyenek . Az éveken át igen sikeresen
folyó munkát értékelték a szolgáltatást igénybe vev ők is azáltal, hogy az újvidéki Egészségvédelmi Intézet szerkesztésében megjelent Betegek álláspontja és véleménye kórházi gyógykezelésükr ől c. kiadványban a következ ő ankétkérdésre : „ Azonos betegség
esetén ugyanezen a kórházi osztályon gyógyíttatná • e magát?" mindannyian igenl ő választ
adtak, ami az ellen őrzés ilyen formája esetén rendhagyóan szép végkövetkeztetést eredményezett : „ Szebb bók már el sem képzelhet ő!"
A szolgálat munkájában el őirányтΡott folyamatosság akkor kezdett valóra válni, amikor dr. Barsi Gyöngyi 1991-ben befejezte a szemészeti szakosítást , és 1992-ben a kórház szemészeti osztályán megkezdte munkáját. Az adai egészséghá тΡ szemorvosa volt,
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de dr. Kapor mellett dolgozott. 1994-ben távozott el az osztályról. Majd 1995. IV. 24én Jr. Ljilja Opančar kezdi meg szakosítását, ami Zentán és Újvidéken folyik.
Dr. Milan Kapor 1996. XII. 30-án megy nyugállományba, s minthogy az osztály
szemész szakorvos nélkül marad, vállalkozási szerz ődéssel dr. Barsi Gyöngyit veszik
fel munkára. Ő 1998. XI. 1-ig marad a szolgálatnál, amikor is vállalkozási szerz ődéssel dr. Lazovićot alkalmazzák, aki hetenként háromszor dolgozik az osztályon ellátva
az összes szakorvosi konzultatív vizsgálatot.
Dr. Ljilja Opan čarnak családi okokból engedélyezik a szakorvosi vizsga egy évre
szóló elhalasztását, de a szolgálat m űködésének a folyamatosságában ez a megszakítás
csak egy kellemetlen epizódot jelent, melyet remélhet ő en hamarosan áthidalunk,
Zenta és vidéke polgárainak pedig hamarosan ismét rendelkezésükre áll majd az, amit
évtizedeken át használhattak: a sikeres szemészeti osztály, amely szükség szerint és
várakozás nélkül élvonalbeli szolgáltatást nyújt.
EDDIGI VEZETŐ FÖORVOSOK:

Dr. Milan Kapor

1964. XI. 1-1996. XII. 30.

Neuronszichiátriai szolgálat
1968-ig a zentai kórháznak nem volt neuropszich:iátere, sem neuropszichiátriai
osztálya. Az idegbetegségben szenved őket a zentai kórház belgyógyászati osztályán kezelték, míg. az elmebetegeket a kevevári (kovini) , és verseci szakosított pszichiátriai
kórházakban gyógyították. .
A kórház fejlesztési terve neuropszichiátriai osztály nyitását is el őirányozta, és 1965ben egy fiatal általános orvos kezdi meg a szakosítást, aki Zentára Svilajnacból érkezett, és az orvosi egyetemet Bélgrádban végezte. Dr. Živorad Ignjatovi ć volt az. A
szakosítást Zentán, Szabadkán és Belgrádban végezte, szakorvosi vizsgát a belgrádi
Orvostudományi Karon tett 1968. I. 15-én.
A következ ő naptól, azaz 1968. I. 16-tól a valamikori Tisza-parti Egészségház (ún.
„Zöldkerésit")pincehelyiségeiben az ideg- és elmegyógyászati rendel ő megkezdi munkáját. Dr. Ignjatovi ć mellett ápolón őként Gyömrei Valéria dolgozott még itt. Dr.
Živorad Ignjatovi ć ekkor az egész Tisza-vidéken, Ő bécsétől Horgosig az egyetlen idegés elmegyógyász szakorvos volt.
A neuropszichiátriai osztály a kórházban 1968. II. 1-jén kezdte meg a munkát. A
fertőzőosztály épületében 10 ágyat különítenek el ideg- és elmebetegek részére. Az
osztály els ő főápolón ője Markó Márta, aki hosszú éveken át dolgozott itt.
A neuropszichiátriai os гtály mű ködésének mindjárt a kezdetén kiderült, hogy az
ágyak száma nem elegend ő , így 1968. VI. 15-én az osztályt a mai helyére, vagyis az
akkori kórház főépületébe helyezték át (a néhai Dunai bánság árvaházának épülete),
és 18 ágyasra b ővítették. Az akkori osztály betegeinek csaknem a fele krónikus pszichózisban szenvedett, akiket a kevevári és verseci elmegyógyászati kórházakban folyó
kezelés után hoztak haza. Az osztály zárt típusú volt, azaz a bejárati ajtót állandóan
zárták, ázablakokat pedig fémrostély zárta le. Az os гtály falakkal körülvett kerttel is
rendelkezett, amely arra szolgált, hogy a betegek.szép id ő esetén bizonyos id őt szobáikon és az osztályon kívül tölthessenek. A kertet akkor kerítették be, amikor a kórház
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körzetében az ideg- és elmebetegek révén néhány incidens történt. Az osztály minden
tekintetben végyes volt: nevezetesen itt ideg-és elmebetegeket, férfiakat és n őket egyaránt kezeltek, szobák szerint elkülönítve. Az osztály évr ől évre b ővült, minthogy tevékenysége'egyre több területre terjedt ki, úgyhógy 1969-ben 34, 1971-ben 35, 1975-ben
40 ággyal rendelkezett, hogy 1982-ben már 48 ágyasra b ővüljön.
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1968 és 1974 között az osztályon csak dr. Živorad Ignjatovi ć dolgozott, de ebben az
időszakban mellette végzik el a szakosítást dr. Herman János, di. Zabos Jenö (néhány
hónap elteltével szakosítást változtat, és a belgyógyászati osztályra kerül át), dr. Hajdu
Gyula Magyarkanizsa, dr. Tomiskv Matovi ć Zenta részére (kés őbb átkerül az újvidéki
Ideggyógyászati Klinikára), dr. Jelen Martinov és dr. Sonja O гozović Törökkanizsa,
valamint dr. Desan Vukosavljevi ć Csóka részére.
1974-ben a neuropszichiátriai szakosítást önkéntesként dr. Milorad Ćurčić csókai
általános orvos kezdi meg, és 1975-ben kezd dolgozni ezen az osztályon, 1977-ben dr.
Bőviz Antal, 1983-ban dr. Kovácsné dr. Kiss Katalin, 1985-ben pedig dr. Pecze Ferenc,
aki a szakosítást az adai rendelöintézet szükségleteire kezdte meg, de kés őbb erre az
osztályra jön dolgozni. Utána az adai rendel ő intézet részére a szakosítást dr. Bor Endre kezdi meg osztályunkon. A szakosítás ebben az id őben három évig tartott. A 90-es
években a neuropszichiátriai szakosítás külön szakositásokra oszlik, így 1997-ben ideggyógyászati szakosításra dr. Slavojka Đukić ot veszik fel, 1998-ban pedig dr. Josip
Dadasović kezdi meg az elmegyógyászati szakosítást. Ezek a szakosítások négyévesek.

Felvétel a neuropszichiátriai szolgálat felavatásán
A neuropszichiátriai osztály szükségleteire vásárolt els ő készülék egy elektrosokkoló
volt. Ezen a készüléken kívül az osztály rendelkezett még egy készülékkel a betegek
oxigenációjához és egy hordozható EKG-vel. 1971-ben a szolgálat szükségleteire egy
EEG-készüléket is beszereztek, és a szolgálat keretében neurofiziológiai kabinet nyílik
a korábban a tüd őgyógyászati osztályhoz tartozó, átalakított helyiségekben. Itt dolgozott különlegesen kiképzett technikusként Hódör József. Két évvel kés őbb a szolgálat
echoencefalográfot, 1991-ben pedig REG (reoencefalográfiai) készüléket is kap.
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Az osztály orvosai az els ő naptól kezdve a betegek kezelése során az ideg- és elmebetegek gyógyításában a legkorszer űbb gyógymódokat alkalmazták.
Az osztály 1968 óta rendelkezik 3 ágyas intenzív egységgel (intenzív szoba), ahol
cerebrovascularis inzultusos és különféle intoxikációkat szenvedett betegeket gyógykezelnek. Az osztályon pszichológusokat is alkalmaznak (Dukai Éva, Geréné Heinrich
Olga), valamint népjóléti (szociális) dolgozókat (Olga Simeunovi ć, Danka Bogetić),
akik a szolgálatban végzett munkájukkal hozzájárulnak az ideg- és elmebetegségek jobb
diagnosztizálásához, kés őbb pedig részt vesznek az elmebetegek csoportos gyógykezelésében. A hetvenes években a gyógyítás mindennapos módszerei az osztályon - az
egyre gyakrabban alkalmazott neurolepticumok mellett - az elektrosokk-terápia, kezdetben nativus (éber), kés őbb narkózisos állapotban (Atropin, Kemital, Leptosukcin),
az inzulin-kóma. A betegeket akkor még neurolepticumok mellett is gyakran kellett
fizikailag is rögzíteni, amikor kifejezetten agitatív állapotban voltak. A 80-as években
a neurolepticumok mindinkább helyet kapnak a terápiában, és az inzulin-kómás, továbbá az elektrosokkos kezeléseket mind ritkábban alkalmazzák.
1979-ben dr. Živorad Ignjatovi ć primáriusi címet nyer, 1981. XII. 10-én pedig befejezi szociálpszichiátriából a szubspecializációt, és 1983-ban az osztályon megkezdi
munkáját az alkoholbetegek terápiás közössége, továbbá a többi beteg csoportos
szocioterápiája. 1982. IV. 21-én védi meg dr. Milorad Ćurči č pszichoterápiából irt
magiszteri munkáját, és ugyanebben az évben nyílik meg az os гtályon a pszichoterapeutikai rendel ő . Dr. Milorad Ćurčić 1985. IX. 5 -én védte meg a válságbeavatkozás és
suicidológia tárgyköréhez tartozó doktori értekezését.
1985-ben Markó Márta megsz ű nik az osztály főápolón ője lenni, és 1985. X. 15-t ől
a főápolói munkahelyre H ődör József orvossegéd kerül. Ő ezt a munkakört 1986. V.
15-éig tölti be, amikor is Fehérvári Sándor orvossegéd váltja fel, aki viszont 1989. 1.
29-ig látja el a munkakört, majd 1989. I. 30-ától az osztály f őápolón ője Radoslava
Staniši ć lesz.
A helyiségek igen rossz állapota miatt úgy döntöttek, hogy az osztályt át kell alakítani, így az átalakítás idejére átköltözött a valamikori szemgyógyászati osztály helyiségeibe. Itt nehezebb körülmények között és csökkentett teljesít ő képességgel m ű ködik
az os гtály. Az átalakítás azonban véget ért, és a neuropszichiátriai osztályt 1995. XII.
25-én adták át rendeltetésének. Ezzel célirányosan és jól felszerelt, rendeltetésszer ű
helyiségekhez jut, és ett ől kezdve az os гtály nyitott típusúvá válik.
Jelenleg a Dr. Gerő István Egészségügyi Kö тΡpont kötelékében a neuropszichiátriai
szolgálat 46 ágyas osztályból és mentálegészségi gondozóból áll. Az os гtály ideggyó
gyászati részlege 15, elmegyógyászati részlege pedig 31 ággyal rendelkezik külön a férfi
és külön a női ápoltak részére, továbbá korszer űen berendezett, 7 ágyas intenzív részleggel (amely központi gyógyászati gázvezetékkel, vákuummal, a legsúlyosabb betegek
monitoros megfigyelési lehet őségével és minden nélkülözhetetlen legkorszer űbb felszereléssel van ellátva). Az osztály úgyszintén rendelkezik a betegek félig intenzív ápolásához szükséges helyiséggel is.
A szolgálat 4 neuropszichiátert foglalkoztat, közülük egy a tudományok doktora,
egy pedig a szociálpszichiátria szubspecialistája, mindketten primáriusok és az újvidéki és belgrádi orvostudományi karokon elmeorvosi szakosításon részt vev ők mentorai, egy orvos ideggyógyászati, egy pedig elmegyógyászati szakosításon vesz részt, van
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egy pszichológus feln őttek és egy gyermekek számára, népjóléti dolgozó, 16 orvossegéd és 4 higiénés ápolón ő .
1998. V. 8-án az ideg- és elmegyógyászati szolgálat ünnepi akadémiával , valamint a
Szerb és a Vajdasági Orvosegylet elmegyógyászati szakosztálya szakmai összejövetelének
megszervezésével ünnepelte meg m űködésénék 30. évfordulóját.
EDDIGI VEZETŐ FÖGRVOSOK:

dr. Zivorad Ignjatovi ć primárius
dr. Milorad Ć určić primárius,

1968. II. 10-1995 VIII. 31.

az orvostudományok doktora

1995 IX. 1-1998. IV. 5.

dr. Kovácsné dr. Kiss Katalin

1998. IV. 6.

.

.

Anesztéziai és reanimációs szolgalat
Noha az anesztézia iránti szükséglet a sebészet iránti szükséglettel párhuzamosan
jelentkezett , ez a szolgálat kórházunkban viszonylag kés őn alakult meg, és kezdett fejlődni. Az első sebészekés kés őbb hosszú évek során a többiek is a sebészi beavatkozásokat, majd a kisebb sebészeti m űtéteket is, mint amilyenek a hernioplastica és
appendectomia ( sérv- és vakbélm űtét ), helyi érzéstelenítéssel hajtották végre. Nagyobb
mű téteknél étert használtak , ezt nyitott módszerrel , azaz Simelbusch - maszkon át cseppénként adagolva tették. Az els ő vaporizációs párologtató) éteradagoló készüléket
1957-ben szerezték be, ezzel lehet ővé vált az altatószer egyenletes adagolása Ezt a feladatot betanított dolgozók, a legjobb esetben pedig a kórházban gyakornoki idejüket
töltő orvosok látták el.
A kórház elsö aneszteziológusa dr. Mikonya Erzsébet Gyöngyi volt, aki 1965-ben a
belgrádi Katonai Orvostudományi Akadémián szerzett aneszteziológusi szakképesítést. Munkáját a zentai kórházban kezdte meg , de minthogy az újvidéki Tartományi
Sebészeti . Klinikán nagy szükség volt aneszteziológusra , így hamarosan áthelyezték.
1965 végén a belgrádi KOA-n eltöltött aneszteziológiai felkészítés után érkezik a
kórhazba Ujházi Mária ápolón ő, azonnal belekezd a múnkába, és sokban hozzájárul
a szóbán : oгgó osztály további fejl ődéséhez . Tennivalóit rendkívül lelkiismeretesen és
felelősségteljesen látja el, és aneszteziológusként egészen nyugdíjaztatásáig , azaz 1994.
XII. 30 -.ig az; osztályon marad A szolgálatnál tapasztalható nagy káderhiány miatt azonban nyugállományba vonulása után is itt dolgozik 1997 ig szerz ődéses alapon. Egyébként Ú jházi.Mária egészen 1974-ig a szolgálatban f őápolón őként működött , amikor is
Fekete Rózsa került erre a helyre.
1966. 'IX: 1-jén dr. Komlós Sdndor kezdi meg az aneszteziológusi szakosítást a belgrádi Dr. 'Оragiša Mišovi ć Aneszteziológiai és Reanimációs Klinikán. Szakosításának
befejézésé titán az aneszteziológiai szolgálat különválik a sebészeti osztálytól, és dr.
Komlós Sándor vezetésével önállóvá válik .' A kórhá т újonnan felépült épületrészének
sebészeti bsztályán egy helyiséget bocsátanak a rendelkezésére . Dr. Komlós Sándor
négy orvossegédet tanít be az anesztézia önálló vezetésére . 1969-ben 4 korszer ű anesztéziai készüléket szerez be , és irányításával egész sor újgyógyszer használatát kezdik
meg: intravénás anesztézia, гelaxánsok, halotan, NZO, melyek segítségével stabil és
kiégyensúlyozottanesztézia érhet ő el.
(

.

.
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1971-ben bevezetik az endotracheális narkózist az orr-fül-gége osztályon is a gyermekek mandulam űtéteinek esetében, 1972-t ől pedig a regionális, a spinalis, epidurális,
idegek és idegnyalábok útján átvitt regionális érzéstelenítést.

Az anesztéziai és reanimációs szolgálat épülete
1977-ben dr. Fejős Imre, 1980-ban pedig dr. Horváth Teréz fejezi be az aneszteziológusi szakosítást, mindketten a belgrádi Dr. Dragiša Mišovi ć Aneszteziológiai és Reanimációs Klinikán. Azóta a szolgálat három aneszteziológus és reanimációs szakorvossal, valamint két orvossegéddel m űködik. Időközben EKG képernyőt szereztek be
a nőgyógyászati és sebészeti m űtő részére, továbbá új Sulla készüléket és monitoring
felszerelést (pulzus-oximétert, lélegeztet ő készüléket, idegstimulátort stb.).
1981-től a szolgálat új, rendeltetésszer űen átalakított helyiségekbe költözik, ahol jó
az elhelyezés és megvan minden szükséges komfort. 1992. 1. 30-án dr. Fej ős Imre
nyugállományba vonul, majd 1993-ban elhalálozik, miáltal a szolgálat kiváló szakembert és jó kollégát veszített el.
Dr. Fej ős távozásával Györiné dr. Molnár Tünde megkezdi szakosítását, és 1995ben Újvidéken be is fejezi. Ennél a szolgálatnál kezdi meg a szakosítást dr. Dragiša
Zekovi ć is, de néhány hónap múlva szakirányt vált, és elhagyja a szolgálatot. Szakosításra jelentkezik dr. Perge Aliz is, de családi okok miatt nem fejezi be, és 1998-ban
elhagyja a szolgálatot.
Dr. Lovas Imre 1994-ben kezdi meg a szákosítást, és 1998 decemberében sikeresen
be is fejezi. Távolléte, azaz Újvidéken töltött szakosítása idején kezdi meg a szakosítást
1997-ben dr. Nagy-Abonyi Endre, 1998-ban pedig dr. Rihtarec Kornélia.
1996. XII. 31-én nyugállományba vonul dr. Komlós Sándor, aki 1990-t ől a kórház•
igazgató tisztségét is betöltötte. A szolgálatot dr. Horváth Teréz veszi át, 1997. I. 1-t ől
6 a szolgálat vezet ő főorvosa. Súlyos kádergondok miatt dr. Komlós Sándór továbbra
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is vállalja, hogy szerz ődéses alapon még egy évig tovább dolgozzék a szolgálatnál, amivel jelent ős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a szolgálat továbbra is zavartalanul
működjék.
Jelenleg a szolgálatnak három aneszteziológus és reanimációs szakorvosa, két szakosításon levő orvosa, főápolón ője, két ápolón ője és higiénés ápolón ője van. A szolgálat 1998 folyamán 4340 anesztéziai beavatkozást hajtott végre.
EDDIGI VEZETŐ FŐ GRVGSOK:

dr. Komlós Sándor
dr. Horváth Teréz

1969. VII. 20-1996. XII. 31.
1997. I. 1-

Mikrobiológiai és parazitológiai szolgél аt
A szolgálat megszervezése az 1968 -as évhez kapcsolódik, amikor is a szolgálat alaki
tásáról szóló határozat meghozatala után elhelyezték - a rendeltetésszer űen felépítendő - új épület alapkövét, a majdani személyzetet (három laboránst) pedig Belgrádba
küldték kiképzésre. 1968. III. 8 -án dr. Lavicska László befejezi a szakosítást, így létrejönnek az új szolgálat megnyitásának a feltételei. Az épületen befejez ő dnek a munkálatok, és a szolgálat 1969. VIII. 1-jén költözik be, és kezdi meg a munkát. Az els ő
anyagokat 1969. X. 8 -án vették át feldolgozásra. A munka kezdeti éveiben az itt nyújtott szolgáltatások száma 5-6000 között alakult.
1975-ig a mikrobiológiai és parazitológiai szolgálatban egy mikrobiológus szakorvosból, három laboránsból és egy higiénés ápolón őb ől álló együttes dolgozott. Az utóbbi az üvegedényeket mosta. Tekintettel arra, hogy ez a szolgálat a környéken az egyetlen volt, így a Zenta községbeli felhasználókon kívül a környez ő községeknek is nyújtott siolgáltatást.
A szolgálat vezet ő főorvosa, dr. Lavicska László megbetegedett, és 1977-ben elhunyt.
Betegeskedése, továbbá a másik orvos szakosítása idején két mikrobiológus dolgozott,
és vezette a szolgálatot, akik tiszteletdíjasan jártak ide hetenként kétszer. Kezdetben
dr. Dora Brustulov Szabadkáról, kés őbb dr. Miroljub Stepanov Nagykikindáról.
Geréné dr. Szabó Ibolya 1982. II. 19-én fejezi be a mikrobiológiai és parazitológiai
szakosítást, ő lesz a szolgálat vezet ő fő orvosa, és ezzel megkezd ődik annak rendkívül
gyors fejl ődése mind mennyiségi, mind min őségi szempontból. A szolgáltatások száma 70 000-re emelkedik, és éveken át ezen a szinten is marad. Az élelmiszerek és a
felszíni vizek bakteriológiai elemzésének, továbbá a vírustenyésztésnek a kivételével
ez a szolgálat látta el mindazokat az elemzéseket, amelyek az egészségvédelmi intézetek tevékenységét képezik: minden emberi szekrétum és exk гétum komplett bakteriológiai elemzését, valamint a teljes parazitológiai és szerológiai vizsgálatokat, az ivóvíz
bakteriológiai vizsgálatát, a szanitáris ellen őrzést, tárgyak és területek bakteriológiai
tisztaságának ellen őrzését. A szóban forgó szolgáltatásokat a kórház fekv őbetegein kívül Ada, Magyarkanizsa és Csóka község betegei részére is ellátták.
A tevékenység el ő mozdításával a szolgálat elérte, hogy a Vajdaságban mint jelentéstevő szolgálat az els ők között kapjon engedélyt az ivóvíz mikrobiológiai elemzésének
ellátására. Ez 1986-ban történt, majd nemsokára a kérdéses elemzések céljára beszereztek egy Sa г torius gyártmányú legkorszer űbb membránfilter készüléket.

179

A kórház újabb kori története

Új fluoreszcens mikroszkóp (Zeiss) beszerzése után bevezetik a szerológiai diagnosztikába az akkor legmodernebb fluoreszcens (direkt és indirekt) technikát. 1989ben újabb és korszer űbb fluoreszcens mikroszkópot szereznek be, az Opton cég gyártmányát, 1995-ben pedig egy Mini Vidas készüléket, a legkorszer űbb önm űköd ő
immunoanalizátort, amely a Biomereux cég gyártmánya. Mindezek a készülékek lehető vé tették a szolgálat számára, hogy igen jó és megbízható diagnosztizálást lásson el.
1989. VII. 11-én az osztályon megkezdi munkáját a második mikrobiológus szakorvos, dr. Sinka-Nikoloska Đuг&vić, miután Újvidéken elvégezte a szakosítást.
Jelenleg a szolgálatnak két mikrobiológus és parazitológus szakorvosa, 5 laboránsa
és egy higiénés asszisztensn ője van, aki az üvegedényeket mossa.
EDDIGI VEZET6 F60RVOSOK:

Dr. Lavicska László
Geréné dr. Szabó Ibolya

1968. III. 8-1977. IX. 10.
1982. III. 1-

Patomorfológiai szolgálat
A bioptikus anyag elemzése és obductiók ellátása a zentai kórházban a szabadkai
kórház patológiai osztályának m űködésével egyidej űleg vette kezdetét 1961 októberétől. Ettő l kezdve rendszeresen történtek obductiók a zentai kórházban a szabadkai
kórház patológusa részér ő l, a bioptikus anyagot pedig hisztológiai vizsgálatra Szabadkáraküldték.
Dr. Tóth-Abonyi István patológusi s гakosítását 1971. IX. 11-én fejezte be, és ezzel
veszi kezdetét a patológiai szolgálat története kórházunkban. 1972-ben szereztek be
egy mikroszkópot és csúszó metszetvágót, a Reichert-cég termékét, de 1973-ig a kórházban csak obductiókat végeztek. Ekkor nyílik meg a szolgálat kötelékében a patohisztológiai preparátumok készítésére szolgáló laboratórium.

A patomorfológiai szolgálat egykori épülete
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Egészen 1976-ig a patológiai szolgálatot a kórház egyik melléképületében (jelenleg
raktárhelyiség) helyezték el, majd a fert őz őosztály megszüntetésével átköltözött annak
átalakított helyiségeibe, és akkor boncterem és h ű tőkamra is épült.
1984-ig dr. Tóth-Abonyi István egyedül dolgozik a szolgálatnál, de ebben az évben
kezdi meg szakosítását Jr. Tóth Tibor, és 1987. V. 25-én be is fejezi. 1984-ben szereznek be a szolgálat részére egy szovjet gyártmányú Kriosztat MK25 gyorsfagyasztót és
1985-ben egy Janamed 2-es mikroszkópot.

A patomorfológiai szolgálat (az egykori fertöz őosztály) mai épülete
1984-ben dr. Tóth Tibor a tudományok magisztere lesz, 1987-ben pedig megvédi
doktori értekezését is. 1986-ban szerez be a szolgálat egy készüléket hisztológiai kések
élesítésére, 1988-ban pedig két, Olympus BH-2 mikroszkópot vásárolnak, az egyikük
fényképezésre is alkalmas. 1988-ban kezdi meg munkáját a szolgálat kötelékében a
citológiai laboratórium egy betanított sejtszelektorral.
1989. VIII. 4-én dr. Tóth-Abonyi Istvánt reaktiválják, és ismét ennél a szolgálatnál
dolgozik 1992-ben bekövetkezett haláláig.
Dr. Fenyvesi Attila patológusi szakosítását 1993. XI. 11-én fejezi be, és átveszi a
szolgálat minden munkáját. 1994-ben helyezik üzembe a gyorsfagyasztót, amit az Egyesült Államokból ajándékként kaptunk (International-Haris cryostat, CT modell).
A szolgálat jelenleg egy patológus szakorvost, két laboránst, egy sejtszelektort és
egy higiénés ápolón őt foglalkoztat. Évenként átlag 3000 bioptikusanyag-elemzést,
mintegy 70 obductiót és 1000.1500 citológiai vizsgálatot hajt végre.
EDDIGI VEZETŐ FÖORVOSGK:

dr. Tóth-Abonyi István
dr. Tóth Tibor, az orvostudományok doktora
dr. Fenyvesi Attila

1971. XI. 11-1989. VIII. 3.
1989. VIII. 4-1991. X. 2.
1994. VII. 1-
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Fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat
A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat a sebészeti szolgálat kötelékében
1968. II. 5-én alakult meg. Az épületnek az 1965-ben a n őgyógyászati és szülészeti,
valamint a gyermek-egészségvédelmi szolgálatok szükségleteire kialakított pincéjében
elhelyezett osztályon dr. Bognár Imre és dr. Slavko Manić sebészek dolgoztak. A részleg a kórházi gyógykezeléshez 16 ággyal rendelkezett, és járóbetegeket is fogadott. A
terápiás eljárások közül medencés hidroterápiát, medencés és tornatermi kineziterápiát, fototerápiát, szonoterápiát és elektroterápiát alkalmaztak.
1978-ban dr. Tóth-Abonyi János fejezi be a szakosítást fizikális gyógyászatból és
rehabilitációból, és a sportrendel ővel ellátott fizikális gyógyászati és rehabilitációs
osztály vezet ő főorvosává nevezik ki.

A fizikális gyógyászati szolgálat új épülete
Felveszik az osztályra dr. Dragan Pakaškit, a fizikális gyógyászat és rehabilitáció szakorvosát, 1980 és 1982közöttfélmunkaid ővel dolgozott aszolgálatkórházirészlegében.
A járóbeteg-gyógykezelés céljaira készül ő új létesítményt 1985-ben fejezik be, és ad
ják át a szolgálatnak has тΡnálatra. Ezáltal nagyobb lehetöség nyílt a páciensek víz alatti
masszázs általi hidrokinetikai, galvanizációs kád- és négycellás fürd ő k formájában;
valamint a gerincoszlop extenzióját végz ő készülékkel folyó hidroelektromos eljárásokkal történ ő gyógyítására. Az elektroterápiai célokra beszerzett készülékek lehet ővé
tették az egyirányú galván -, az alacsony frekvenciájú-diadinamikus és exponenciális, a
középfrekvenciájú-interferens, valamint a magas frekvenciájú áram rövid hullámú dia-
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termia formájában való alkalmazását. A fototerápia terén az infravörös és ibolyántúli
sugarakat, a termoterápiában a paraffinpakolásthasználták fel. A krioterápiát szintén
bevezették. A szonoterápiában az ultrahangot hasznosították. A fizioterapeuták segítségével különféle tornaszerekkel jól felszerelt kineziterápiás teremben folyik a páciensek fizikális terápiájának igen fontos része.
1986-ban dr. Németh Emese fejezi be a fizikai gyógyászati és rehabilitációs szakosítást, majd reumatológiai szubspecializációja után 1987-ben megalakul, és megkezdi
működését a reumatológiai rendel ő is. Dr. Tóth-Abonyi János 1991. X. 14-ével távozik
az osztályról, így 1991. X. 15 -én a szolgálat vezet ő fő orvosává dr. Németh Emesét nevezik ki.
1992 végén és 1993 elején felújítják a pincehelyiségekben lev ő kórházi részleget,
ettől fogva az osztály 12 ággyal rendelkezik. A járóbetegek száma naponta átlag 60 (6.
1994. X. 27- én dr. Németh Emese megvédi magiszteri munkáját, és 1995-t ől, amikor az Egészségügyi Központ az újvidéki Orvostudományi Kar oktatási bázisává válik,
dr. Németh Emesét kinevezik a hatodéves hallgatók részére a fizikális gyógyászat és
rehabilitáció tantárgy oktatásának munkatársává. .
1996 júliusától a fizikális gyógyászat és rehabilitáció szakorvosaként a szolgálatnál
dolgozik Jr. Klimó Attila is.
A fizikális gyógyászat és rehabilitációs szolgálatban jelenleg két fizikális gyógyászati
és rehabilitációs szakorvos, egyikük az orvostudományok magisztere, 4 f őiskolai képesítésű fizioterapeuta, 8 ápolón ő és 2 higiénés ápolón ő dolgozik.
EDDIGI VEZETŐ F6GRVOSGK.

dr. Tóth-Abonyi János
dr. Németh Emese,
az orvostudományok magisztere

1975. VIII. 1-1991. X. 14.
1991. X. 15-

Ultrahang-diagnosztikai szolgalat
Hála dr. Szloboda László, a n őgyógyászati-szülészeti os тtály vezető fő orvosa azon jó
értékelésének, hogy az ultrahang min őséges diagnosztikai eszköz, kampány indult az
ultrahangkészülék beszerzésére, és Zenta község lakosságának, intézményeinek és vállalatainak nagy megértése révén sikerült a zentai kórháznak a Vajdaságban els őként,
és Jugoszlávia els ő 20 intézménye között 1978-ban beszereznie ezt a korszer ű diagnosztikai eszközt. Ez statikus „szürkeskálás", motorral és kézzel mozgatható, elektromechanikai felfüggesztési rendsze гű , 2 MHz-es szondával rendelkez ő , kombinált A-B
Compaund Scanner „Combison" 201 márkájú berendezés volt, az osztrák Kretz Technik
cég gyártmánya. A n őgyógyászati-szülészeti osztály helyiségében nyert elhelyezést, és
egészen 1991-ig itt is végezték vele a vizsgálatokat.
Dr. Mészáros Antal n őgyógyás г- és szülész szakorvos 1978-ban szakképesítést szerez a nőgyógyászati és szülészeti UH-diagnosztika terén a bécsi N őgyógyászati Klinikán dr. Kratochwill egyetemi tanárnál, valamint a zágrábi N őgyógyászati-Szülészeti
Klinikán és a dubrovniki UH-iskolában.
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Az ultrahang-diagnosztikai szolgálat épülete
1980-ban dr. Milena Đurić röntgenszakorvos nyer képesítést a zágrábi Rebro Klinikai Kórházközpontban a fels ő abdominális diagnosztizálásra. Ebben az id őben már
folyt a teljes n őgyógyászati-szülészeti és a fels őhasüregi diagnosztika. Az ilyen fajta
készülékkel való munka nagyfokú ügyességet és kitartást igényelt. A leleteket az akkor
a n őgyógyászati gondozóban dolgozó ápolón ők, Marica Nikoli č, Recskó Zsuzsanna
és Fábri Erzsébet írták ki. Amikor 1983-ban elkészült az adatok els ő statisztikai feldolgozása, kiderült, hogy addig ezzel a készülékkel 1151 vizsgálatot hajtottak végre.
1986-ban új ultrahangos készüléket sikerült beszerezni Real Timescanner „Combison"
320 márkájút az ausztriai Kretz Technik cégt ől. Ez korszer űbb, „él ő képet" adó készülék volt, képernyőjén, akárcsak filmen, mozgó szerkezetet mutatott az el őz ő készüléknél jóval nagyobb diagnosztikai lehet őségeket nyújtva. Ebben az évben kapcsolódik
be dr. Miklós Jolán röntgenológus szakorvos a fels őhasüregi diagnosztikába, miután
az UH-diagnosztikára Zágrábban történt szakosítása közben nyert képesítést. Szintén
1986-ban nyert képesítést n őgyógyászati-szülészeti diagnosztikára dr. Branislav
Branovački n őgyógyász és szülész szakorvos a belgrádi Népfront utcai N őgyógyászatiSzülészeti Klinikán.
1987-ben dr. Dragutin Đurić primárius nyer echoka гdiogгáfiai képesítést Belgrádban, Szerbia Cardiovascularis Gyógyászati Intézetében, és az újvidéki dr. Marija VindišJešić és dr. Marko Kovač konzultánsokkal együtt bevezetik a rutinszer ű gyakorlatba
az echokaгdiogг ifiai vizsgálatokat. Ugyanebben az évben rendszeresítenek az UH-kabinetben egy ápolón ő i munkahelyet, és arra Ljiljana Boži ćot veszik fel.
1988-ban dr. Boros-Gyevi Klára bevezeti a rutinszer ű UH-diagnosztikába az eml ő-,
pajzsmirigy- és herevizsgálatot, a képzést pedig a röntgenológiai szakosítás keretében
a belgrádi KOA-n szerezte meg. Ugyanebben az évben dr. Miklós Jolán és dr. Vékony
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Nándor, miután Nagykikindán dr. Dušan Paji ć egyetemi tanár újvidéki konzultáns
segítségével elvégezték a csíp ő-echodiagnosztikai tanfolyamot, bevezetik az újszülöttek rendszeres csíp ővizsgálatát. 1989-ben dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella gyermekgyógyász szakorvos fejezi be Kragujevacon az UH-iskolát, és 1990-ben a zágrábi Gyermekgyógyászati Klinikán képesítést nyer a központi idegrendszer UH-diagnosztizálására.
1990-ben nőgyógyászati UH-diagnosztikára nyernek képesítést dr. Eszes József nőgyógyász és szülész szakorvos a kragujevaci UH-iskolában és dr. Fajka Róbert n őgyógyász és
szülész szakorvos a budapesti N ő gyógyászati és Szülészeti Klinikán.
1991-ben az UH-szolgálat megkapja a rendel őintézetbe átköltözött volt onkológiai
gondozó újjáalakított helyiségeit, és ezen az új helyen folytatja munkáját. Új készüléket is szereznek be - egy Real Timescanner „Sonoline" SL-2 típusút, a Siemens cég gyártmányát. A munkahelyek száma kett ővel b ővül ápolón ők részére, Polyákovity Ágnest
és Zubrecki Zitát veszik fel. 1991-ben a kragujevaci UH-iskolát dr. Kalmár Jen ő nő
gyógyász és szülész szakorvos is befejezi.
1993-ban dr. Dani Gáspár belgyógyász szakorvos kardiológus szubspecialista a szegedi Szív- és Érrendszeri Betegségek Klinikájának echokardiográfiai laboratóriumá
ban nyer képesítést echokardiográfiai vizsgálatok végzésére. 1995-ben dr. Vékonyné
dr. Fajka Gizella bevezeti a CNS vizsgálatok rutingyakorlatát.
1996-ban dr. Molnár Ernő primárius, n őgyógyász és szülész szakorvos végzi el a
kragujevaci UH-iskolát. Ugyanebben az évben rendszeresítik a harmadik ápolón ői
munkahelyet, melyre Rácz-Sžabó Évát veszik fel. 1996-tól a szolgálatnál küls ő munkatársként végzi a fels ő hasüreg diagnosztikáját dr. Borislav B. Radosavljevi ć, az orvos
tudományok magisztere, az adai rendel ő intézet belgyógyász szakorvosa.
1998-ban nevezik ki dr. Branislav Branova čkit az ultrahangos diagnosztikai szolgálat koordinátorává. Röntgenológiai szakosítása után dr. Dragica Pap-Gopi ć röntgenológus szakorvost is képesítik a fels ő hasüreg UH-diagnosztikájára. Az 1978 és 1988
körött elvégzett vizsgálatok száma 14 080.
Az UH-szolgálat további fejlesztési terve el őirányozza egy véredényszonda beszerzé
sét, és a Doppler-féle véredényvizsgálat beveretését, aminek tanulását dr. Slavojka
Đuki ć neurológiai szakosításának keretében már meg is kezdte.

A kórházi kápolna
A zentai kórház 1945-ig Szent László nevét viselte, oltárral és padokkal ellátott
szobakápolnával rendelkezett. 1991 folyamán megkezd ődött egy ökumenikus jelleg ű
kápolna építése.
A Dr. Ger ő István Egészségügyi Központ engedélyezte egy kápolna felépítését a
kórház körletében a munkaszervezetek és a hiv ők önkéntes adományaiból. Az építkezési tervezetet Jr. Berecz Ferenc szobrász, valamint Boros-Gyevi Otília és Boros-Gyevi
Vendel okleveles mérnökök készítették el. Az alapozási munkákat a zentai, fels őhegyi
és tóthfalusi hiv ők, míg a többi munkát az adai Obnova vállalat végezték el. A kápolnaépítés főkoordinátora Nagy József esperes atya, a Kis Szent Teréz római katolikus
templom plébánosa volt.
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1991. október 25 -én nagyszámú hiv ő , Zenta polgármestere és az Egészségügyi Központ vezet ő inek jelenlétében Pénzes János megyéspüspök szolgáltatott szentmisét
Zlatko Nikolić Zentai pravoszláv lelkész közvetlen közrem űködésével és segédletével.
A leend ő kápolna alapjaiba alapítólevelet helyeztek el alkalmi tárgyakkal együtt.
A kápolna építése 1994. október 2- án fejez ő dött be, ekkor dr. Irinej Вн l Ov1Ć és
Pénzes János püspökök jelenlétében felszentelték, és átadták használatra a körházban
gyógykezelt, ill a közelben lakó hív őknek. A kápolna Szent László és Szent Lukács
nevét viseli, mérete 19x13,5 méter. Bejárata olyan széles, hogy fekv ő betegeket ágyastól is be lehet vinni. Az oltár úgy van felállítva, hogy római katolikus és pravoszláv
istentiszteleti célokra egyaránt megfeleljen. Az említett vallásokon kívül a kápolna
minden más, humanitárius jelleg ű hitfelekezetnek is rendelkezésére áll. Rendszeresen tartanak benne istentiszteletet és szentmisét minden beteg részére, aki kórházi
gyógykezelése idején vallását gyakorolni kívánja.
,

IRODALOM
Dr. Bu гány Béla: A zentai kórház m űködése 1948 és 1961 között. Községi Egészségügyi Központ,

Zenta, 1962.
Dr. Bursiny Béla: A zentai kórház müködés 1961 és 1964 között. Községi Egészségügyi Központ,

Zenta, 1965.
Dr. Bu гány Béla: Zenta község lakossága vitál•statisztikai alakulásának elemzése 1960 és 1965
között. Községi Egészségügyi Központ, Zenta, 1966.
Dr. Burány Béla: A Zentai kórház 1961 és 1966 közötti m űködése alapvet ő adatainak áttekint ő
bemutatása. Községi Egészségügyi Központ. Zenta, 1966 májusában.
Dr. Burány Béla: A Zentai kórház müködése 1965 és 1967 között. Dr. Ge гö István Gyógyászati
Központ, Községi Egészségügyi Központ, Zenta, 1968 júliusában.
A zentai Dr. Ger ő István Egészségügyi Központ Közös Szakszolgálat AE egészségügyi statisztikai szolgálatának irattára 1966-1998.
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Dr. Müller Imre
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1966. I. 1-t ő l az egészségügyi szolgálat munkavég тΡő egységekkel -kés ő bb
társultmunka-szervezetekkel rendelkez ő Gyógyászati Körpont alakjában került megszervezésre úgy, hogy minden egyes munkavégz ő egységnek, azaz társultmunka-szervezetnek megvolt a veret ője. Még kés őbb társultmunka-alapszervezetek alakultak igazgatóval az élükön. 1975.VL10-én a kórház egységes társultmunka - alapszervezetté válik,
és ettől kezdve ismét kórházigazgatókat választanak.
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Virág Imre 1971. X. 1-1981. XII. 15.
Ljiljana Papić 1986. IX. 14Lazi ć Éva 1991. VII. 1A

DOLGOZ61 KÖZđSSÉG IGAZGATбI

Branko Kneževi ć 1972-1975
Snežana Bajić 1975. VII. 1-1976. V. 31.
Danica Sodi ć 1976. VI. 1-1977. IX. 7.
Németh János 1977. IX. 8-1979. IX. 30.
Süveg Sándoг 1979. XI. 1-1982. IV. 30.
Ljiljana Papić 1986. IX. 14-
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Dr. Müller Imre 1945-1958. VIII. 31.
Dr. Szokola János 1958. IX. 1-1961. VI. 30.
Dr. Mihajlo Nikoli ć 1961. VII. 1-1965. II. 28.
Dr. Szloboda László 1965. III. 1-1966. IV. 22 ,
Dr. Kocsis Ferenc 1966. IV. 23-1967. IV. 3.
Dr. Dragutin Đurk 1967. IV. 4-1968. III. 3.
Dr. Mészáros Antal 1968. III. 4-1970. V. 15.
Dr. Josip Iva čić 1970. V. 16-1972. X. 19.
Pergéné dr. Barsi Valéria 1972. X. 30-1975. V. 14.
Dr. Josip Iva čić 1975. V. 15-1980. IX. 26.

Dr. Tari Jen ő 1980. IX. 27-1984.1. 24.
Dr. Anđelija Kliska 1984. 1. 25-1998.1.31.
Dr. Bojana Ljubojević 1998. II. 1-

A

RENDELÓlNTÉZET FбÁPOLÓ(NŐ)I
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Bagi Ferenc 1972. II. 1-1986. IX. 31.
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Csik Júlia magiszter 1957. XII. 31-ig
Csik Gyula magiszter 1958. I. 1-1962-ig
Fehér Illés magiszter 1962-1971. V. 31.
Simonyi Piroska magiszter 1971. VI. 1-1972. XII. 31.
Túri Magdolna magiszter 1973. I.4-1987. XI. 30.
Rózsa Eгzsébet 1987. XII. 1-1993. IV. 30.
Balassa Mária mérnök 1993. V. 1-1999.11.28.
Márkus Magdolna magiszter 1999. III. 1.-
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A K0RHAZ ORVOSAINAK NÉVIEGYZÉKE

Ebben a névjegyzékben szerepelnek mindazok az orvosok, akik az alapítástól, azaz
1833-tól kezdve 1998. XII. 31-ig, vagyis 165 év alatt a kórházban dolgoztak. A rendelkezésünkre álló adatok néhol hiányosak voltak, mégis a családi és utónéven kívül
megpróbáltunk néhány személyi adatot is feltüntetni, mint amilyenek a s иületés, az
orvosi karon történt diplomálás helye és ideje, továbbá a kórházban való munka id őszaka, valamint az elért rang és szakosítás.
A szövegben bizonyos rövidítéseket használtunk: Sz. = a születés helye és ideje, D.
= a diplomálás helye és ideje, Szak. =szakosítás helye, éve és neme, Szsz. = a sz űkebb
kör ű szakosítás (szubspecializáció) helye, éve és ideje, Mr. = a magiszteri cím elnyerésének helye, éve és neme, Dr. = a doktori értekezés megvédésének helye és éve.
A jegyzék négy részb ől áll: 1833-1918, 1919-1944, 1945-1965 és 1966-1998. Az
els ő három részt A zentai kórház története c. füzetb ől, dr. Vígh Ágoston munkájából
vettük át, kiegészítve azt a hiányzó, de id őközben felbukkant adatokkal, a negyediket
pedig a rendelkezésre álló dokumentáció alapján állítottuk össze.

1833-1918
1833 és 1918 között a városi és a kórházi orvosok tennivalóit nem választották
külön. A körzeti orvosok a kórházban is dolgoztak a városi f őorvos által elrendelt
beosztás szerint. A város el őször két, majd három körzetre, végül négyre lett felosztva.
Minden körzetnek megvolt a maga orvosa.
Dr. Erős László - városi orvos. 1833-ban került Zentára. A kórház alapításától, azaz 1833.
XII. 8-tól 1837. VI. 4-ig orvosként és kórházigazgatóként dolgozott.
Buday István - 1816-tól városi seborvos. A kórházban 1833. XII.8 -tó1 haláláig, 1841-ig
dolgozott. A kórház megbízott igazgatója volt 1837. VI. 4. és 1838. I.8. között.
Dr. Csendits József - születési helye ismeretlen. Születési éve 1800.1810 tájára tehet ő.
Pécsről költözik Zentára. A városi Tanács jegyz őkönyveiben városi orvosként szerepel. 1838.
I. 8-tól városi belorvos és a kórház igazgatója. 1864. IV. 1-jén hunyt el.
Wechsler Józsua - városi seborvos. Sz. 1803-bari. 1834-t ől magánorvosként dolgozott
1849-ig. 1849-ben választják meg városi seborvossá, s egyúttal a kórhá г alorvosává. 1861-ben
nyugdijazták.
Zsivkovits Mihály - városi seborvos. Sz. 1811-ben. 1841-t ől városi seborvos és a kórház
alorvosa. 1849-től kerületi seborvos. 1861-t ől dolgozik ismét a kórházban 1872-ig. Elhunyt
• 1881 -ben.
Dr. Révay János - születési helye ismeretlen. Születési éve 1830 és 1832 között. 1862-t ől
városi főorvos (fizikus), és egyben kórházigazgató. 1901. VII. 11-én hunyt el.
Kuthy Lajos - városi seborvos. Sz.1820-ban. 1872-ben a másodorvosi állomásba helyezték. 1887. X. 8-án hunyt el.
Dr. Kellner József -személyi adatai hiányoznak. 1873. XII.9 -én a tiszti főorvos helyettesévé nevezik ki. 1883-ban a Közegészségügyi Bizottság tagjává választják meg. A legvalószínűbb az, hogy elköltözött a városból, minthogy neve az elhunytak nyilvántartásából nem
került el ő .
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Dr. Glücksthal Adolf -1848. I.28. és 1929. X. 18. között élt Zentán. 1884-ben a tiszti
főorvos helyettesévé nevezték ki. 1901-t ől kórházigazgató és városi főorvos.
Dr. Lendvai Mór -születési helye és ideje ismeretlen, D. Budapestén 1886-ban. Zentára
1887-ben került, 1888-ban nevezték ki a III. körzet orvosává. 1932. VII. 18-án hunyt el.
Dr. Méri Sándor -születési helye és ideje ismeretlen. D. Budapesten, 1888-ban. Zentára
1890-ben került, 1927-ben nyugdíjazták. 1942-ben, 81 évesen hunyt el.
Dr. Havel József - személyi adatait nem ismerjük. Zentára a múlt század utolsó évtizedében került. Városi főorvos volt, 1918-ban Magyarországra költözött.
Dr. Kallivoda Kálmán - 1870 és 1875 kö тΡött született. 1901 szeptemberében költözött
Zentára. Városi körzeti orvos volt. 1918. X. 31 -én saját kérésére városi közgyülési határozattal elbocsátották állásából.
Dr. Vajda Lajos - 1869-től 1935-ig élt. Zentára 1903-ban költözött. Az ő részére nyitották meg a város IV. körzeti orvosi munkahelyét. A háziorvosok mintaképe volt.

1919 1944
-

Dr. Milivoj Borđoški - Sz. Zenta, 1884. V. 29. D. Budapest. Szak. Budapest, általános
sebészet. 1920-ban választották meg kórházigazgatóvá és mint el ődeit városi főorvossá. 1941ben saját kérésére nyugdíjazták. 1943. XII. 19 -én hunyt el.
Dr. Božidar Konjović - Sz. Mohol, 1895. VIII. 14. D. Prága, 1923. A kórházban 1923.
IV. 12. és X. 20. között dolgozott.
Dr. Desanka Prekajski - Sz. Zenta, 1897. III. 7. D. Budapest, 1923. A kórházban 1923.

X. 25. és 1924. III. 25. között dolgozott.
Dr. Garai Boriska - Sz. Zenta, 1897. I. 15. D. Pécs, 1925. A kórházban segédorvosként
1926. XII. 15. és 1928. XII. 1. között dolgozott.
Dr. Majer András - Sz. Zenta, 1897. X. 8. D. Budapest, 1928. Zentán segédorvosként
1928. X. 1. és 1930. III. 31. között dolgozott.
Dr. Milutin Mihajlović - Sz. Újvidék,1903. XI. 12. D. Graz, 1928. A kórházban segédorvosként 1930. IV. 1. és VII. 31. között dolgozott.
Dr. Vera de Saint Lorenz - Sz. Poltavai kormányzóság (Oroszország), 1896. III. 20. D.
Zágráb, 1929. A kórházban segédorvosként 1930. VIII. 1. és 1937. VII. 31. között dolgozott.
Dr. Boško Miković - Sz. Szenttamás, 1905. III.30. D. Párizs, 1931. A kórházban segédorvosként 1933. VIII. 1. és 1938. VII.31.között dolgozott.
Dr. Gálfi Otília - Sz. Szabadka, 1911. IX. 18. D. Belgrád, 1935. A kórházban segédorvosként 1937. VIII. 1. és 1938. VII. 31. között dolgozott.
Dr. Milorad Kragujević - Sz. Zenta, 1911. II. 16. D. Belgrád, 1935. A kórházban segédorvosként 1937. VIII. 15. és 1938. XII. 31, között dolgozott.
Dr. Eidenmüller Elemér - Sz. Szeged, 1914. V. 14. D. Zágráb, 1938. A kórházban
segédorvosként 1939. VI. 22. és 1941. V. 19. között dolgozott. 1945-ben életét vesztette.
Dr. Radojka Mrkšić - Sz. Ada, 1910. VIII. 27. D. Belgrád, 1938. A kórházban segédorvosként 1939. XII. 12. és 1946 júniusa között dolgozott. A kórház igazgatója 1946. VI. 28.
és 1948. III. S. között.
Dr. Milan Vujić - Sz. Ada, 1915. I. 15. D. Budapest, 1939. Szak. Budapest, 1944. ált.
sebészet. A kórházban 1941. V. 20-tól dolgozott. A sebészeti osztály vezet ő főorvosa 1949. I.
1. és 1956. III. 1. között. Az Amerikai Egyesült Államokba költözött.
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28 , Dr. Vígh Ágoston - Sz. Temerin, 1894. VI. 10. D. Budapest, 1919. Szak. Budapest,
1926, belgyógyászat. A kórház igazgatója 1941.VI.1. és 1945. IX. 22., valamint 1949. VII. 1.
és 1962. X. 31. között. Az 1966-ban megjelentA Zentai kórhá т története c. monográfia írója.
Dr. Förgeteg János - Sz. Szeged, 1903. I.28. D. Szeged, 1927. A sebészeti osztály vezet ő
főorvosa 1941. VII. 19. és 1945. IX. 23. között.
Dr. Sámuel András - Sz. Szentes (Magyarország), 1910. IV. 22. D. Budapest, 1934.
Nőgyógyász és szülész szakorvos. Parancsra jön Zentára dolgozni 1943-ban. 1944. VII. 12 -én

német katonák hurcolják el a kórházból.
Dr. Polacsek György - Sz. Barcs (Magyarország), 1980. IV. 24. Parancsra jön a kórházba. 1944. VII. 12-én német katonák hurcoják el a kórházból.
Dr. Vinokk Ilona - Sz. Ófutak, 1911. III. 4. D. Zágráb, 1936. Minisztériumi rendelettel utalták a kórházba munkaszolgálatra. 1944. VIII. 12. és X. 12. kö гött dolgozott itt.
1945 1965
-

Dr. Grünhut Maxim Személyi adatait nem ismerjük. 1945. IX. 23. és XI. 7. között hat
hetet dolgozott a sebészeti osztályon.
Dr. Marko Borđoški - Sz. Zenta, A háború el őtt általános orvos Tornyoson, 1945. IX.
22. és 1946. VI. 28. között kórházigazgató.
Dr. Nikola Davidovi ć - Sz. Pancsova, 1906. XII. 18. D. Belgrád, 1930. Szak. ált. sebészet. A sebészeti osztály vezet ő főorvosaként 1945. XI. 7. és 1948. XII. 31. között dolgozott a
kórházban. Kumanovóra helyezték át (polgári mozgósítás).
Dr. Kiss Oszkár - Sz. Újvidék, 1908. II. 19. D. 1931. Szak. 1936, n őgyógyászat- és
szülészet. A kórházban 1945. XI. 20. és 1946. II. 10. között dolgozott. A szülészeti osztály
vezető főorvosa volt.
Dr. Pavle Volf - Sz. Ada, 1915. II. 11. D. 1946. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1946. VIII.
17. és 1947. V. 31. között.

Dr. Drenka Davidovi ć Személyi adatait nem ismerjük. Szak. N őgyógyászat és szülészet.
A kórházban 1946. II. 11. és 1949. IX. 1. között dolgozott a szülészeti osztály vezet ő főorvosaként.Belgrádba helyezték át.
Dr. Ljubica Petrovi ć - Sz. Versec, 1922. III. 21. D. Belgrád, 1950. Kötelez ő orvosi
gyakorlatát a kórházban végezte 1950. XII. 1. és 1951 kö гött.
Dr. Szegedi Mihály - Sz. Zenta, 1893. IX. 12. D. Budapest, 1920. 1950. II. 1. és 1960.
XII. 31. között a fert őzőosztály vezető főorvosa. Ekkor nyugdíjazzák. 1962. VI. 23 -án hunyt el.
Dr. Marija Granić - Sz. Homokbálványos, 1925. 1. 21. D. Belgrád, 1951. A sebészeti
osztályon dogozott.
Dr. Ádám Ede - Sz. Bácsszentiván, 1923. IX. 2. D. Belgrád, 1953. Szak. Belgrád, 1959,
belgyógyászat. Szsz. Belgrád, 1970, kardiológia. A kórházban 1953. III. 1. és 1974. I. 6. köгött dolgozott. A belgyógyászati osztály vezet ő főorvosa 1953. III. 1. és 1973. XII. 31 között.
Dr. Veszelovszki Péter - Sz. Zombor, 1926. II. 28. D. Zágráb, 1952. Kötelez ő orvosi

gyakorlaton 1953. V. 1. és XII.1. között.
Boros Ottília - Sz. Zenta, 1924. VII. 12. D. Zágráb, 1952. Kötelező orvosi gyakorlaton
1953. VI. 1. és XI. 30. között.
Dr. Đorđe Atlas -Személyi adatait nem ismerjük. A belgyógyászaton dolgozott 1953.
XI. 1. és XI. 30. között.
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Dr. Mile Radetić - Személyi adatait nem ismerjük. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1954
és 1955-ben.
Dr. Bacskulin József - Sz. Horgos, 1927. D. Zágráb, 1954. Kötelez ő orvosi gyakorlatát
1954. XII. 1-jén kezdte meg, de hamarosan bevonult.
Dr. Harmath László - Sz. Zenta, 1927. VII. 12. D. Zágráb, 1954. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1955. I. 1. és V. 31. körött. Ftiziológiai szakosítást nyert. A rendel őintézet kötelékébenműködő Tüdőbeteg-gondozóban dolgozott. Gyakran helyettesítette a tüd őbetegosztály
orvosait.
Dr. Kosiczky Ferenc - Sz. Temerin, 1923. IX. 24. D. Zágráb, 1952. Szak. Belgrád, 1958,
orr-fül-gégészet. Az orr-fül-gégeosztály vezet ő föorvosa 1958. I. 1. és 1989. V. 31. között,
ekkor nyugdíjazzák.
Dr. Fehér Károly - Sz. Horgos, 1926. IV. 25. D. Zágráb, 1955. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1955-ben.
Dr. Jovan Vajdk - Sz. Ada, 1925. XII. 21. D. Belgrád, 1952. Szak. Belgrád, 1960.
ált.sebészet. A kórházban 1955. VII. 1. és 1961. IX. 30. között dolgozott.
Dr. Höbl Ernő - Sz. Budapest, 1929. III. 2. D. Zágráb, Önkéntesen dolgozott a belgyógyászaton 1955. VII. 1. és VIII. 31. között, amíg Zentán volt hadgyakorlaton.
Dr. Péter János - Sz. Bácskertes, 1928. IX. 12. D. Zágráb, 1954. Katonaorvos. A kórházban 1955. VI. 1. és XII. 31. között dolgozott.
Dr. Bognár Imre - Sz. Nagykikinda, 1929. X.19. D. Zágráb,1955. Szak. Belgrád, 1964,
ált.sebészet. A sebészeti osztályon 1955. XII. 1, és 1991. III. 12. között dolgozott. A sebészet
osztályvezet ő főorvosa 1970. X. 14. és 1973. IV. 18. között.
Dr. Vladimir Nađ - Sz. Bácskeresztú г, 1922. IV. 16. D. Zágráb, 1950. Szak. Belgrád,
1955, pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai osztály vezet ő főorvosa 1958. XII. 1. és 1989.
V. 31. között.
Dr. Aleksandar Ninčić - Sz. Törökkanizsa, 1926. IX. 2. a sebészeti osztályon 1956 és
1958 között dolgozott segédorvosként.
Dr. Stojan Letić - Sz. Újvidék, 1919. IX. 4. D. Zágráb. Szak. ált. sebészet és ortopédia.
A sebészeti osztály vezet ő főorvosa 1956. IX. 1. és 1959. II. 28. között.
Dr. Burány Béla - Sz. Zenta, 1931. II. 12. D. Zágráb, 1956. Szak. epidemiológia. Kötelező orvosi gyakorlaton 1957. VII. 1. és 1958. V. 1. között. Zentán 1966-ig dolgozott. Az
újvidéki Orvostudományi Karon az epidemiológia tanára.
Dr. Lojkó Erzsébet - Sz. Kula, 1898. V. 5. D. Budapest, 1922. Szak. Budapest, 1926,
belgyógyászat és ftiziológia. 1942 és 1958 kö гött a rendelőintézetben dolgozott belgyógyászés ftiziológusként. 1958 és 1960 között a kórház belgyógyászati rendel őjét vezette. 1945 folyamán dr. Vígh Ágostont helyettesítette. 1960-ban nyugdíjazták.
Dr. Tantos Gyula - Sz. Szabadka, 1924. V. 10. D. Zágráb, 1953. Szak. Belgrád, 1962,
belgyógyászat. A belgyógyászati osztályon 1958. VI. 1. és 1965. XI. 30. között dolgozott.
Elköltözött Zentáról.
Zlatica Pap mérnök - Sz. Kamensko, 1923. IX. 9. D. Zágráb, Biokémikusként és a
laboratóriumi szolgálat vezet őjeként 1958. IV. 1. és 1978. XII. 30. között dolgozott. 1979.
IV. 5 -én vonult nyugállományba.
Dr. Korponai Erzsébet - Sz. Csóka, 1927. III. 9. D. Zágráb,1956. Szak. Belgrád, 1962,
pediátria. A gyermekgyógyászati osztályon 1987. VIII. 31-ig dolgozott.
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63. Dr. Sőregi Magda - Sz. Zenta, 1932. V. 9. D. Belgrád, 1958. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1958. V. 15. és 1959. X. 31. között.

64. Dr. Ksenija Topolovački -Személyi adatait nem ismerjük. 1958. és 1961. XI. 14. között a gyermekgyógyászati osztály vezető főorvosa. Munkaviszonya saját kérelmére sz űnt meg.
65. Dr. Sima Teodorovi ć - Sz. Ószivác, 1923. V. 23. D. Belgrád. Szak. Belgrád, 1958,

nőgyógyászat és szülészet. 1958. VII. 1. és 1962. VIII. 31. között a n őgyógyászati-szülészeti
osztály vezető főorvosa. 1963. II.28 -án felmond, és távozik Zentáról.
66. Dr. Petar Šaparenko - Sz. Zenta, 1926. V. 5. D. Zágráb, 1953. Szak. Belgrád, 1960,
nőgyógyászat és szülészet. A n őgyógyászati-szülészeti osztály vezet ő főorvosa 1962. IX. 1. és
1973. IX. 30. között.

67. Dr. Barsi Valéria - Sz. Zenta, 1930. X. 10. D. Belgrád, 1958. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1958. X. 15. és 1959. X. 15. között.

68. Dr Dušan Jablanović - Sz. Palánka, 1920.V.5. D. Belgrád, 1950. Szak. Belgrád, 1962,
radiológia. A kórházban 1959. IX. 1. és 1964. I.3. között dolgozott.
69. Dr. Márton Béla - Sz. Zenta, 1930. XI. 16. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád, 1964,
belgyógyászat. Szsz. Belgrád, 1976, gasztroenterológia. 1977. XII. 31 -ig dolgozott a beloógyászaton, ekkor a szabadkai kórházban vállal munkát.
70. Dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra - Sz. Zenta, 1931. IV. 16. D. Zágráb, 1956. Szak.
Belgrád, 1965, pediátria. A gyermek egészségvédelmi szolgálat vezet ő főorvosa 1973. VIII.
1. és 1989. V. 31. között, ekkor nyugállományba vonul.
71. Dr. Milan Jakovljevi ć - Sz. Ada, 1923. VI. 15. D. Zágráb, 1949. Szak. Belgrád, 1957,
belgyógyászat. A belgyógyászati osztály vezet ő főorvosa 1962. IX. 1. és 1966. X. 31. között.
72. Dr. Kopasz Pál - Sz. Zenta, 1905. V. 3. D. Budapest, 1929. Szak. Belgrád, 1948, ált.
sebészet. A sebészeti osztály vezet ő főorvosa 1959. III. 1. és 1970. X. 13. között.
73. Dr. Verner János - Sz. Alsókabol, 1907. I.20. D. Belgrád, 1934. A kórházban a fert őzőosztály veгető főorvosaként 1960. II. 1. és 1968. V. 1. között dolgozik.
74. Dr. Milan Kapor - Sz. Zenta, 1932. IV. 2. D. Ljubljana, 1956. Szak. Belgrád, 1964,
oftalmológia. Az oftalmológiai szolgálat vezet ő főorvosa 1964. XI. 1. és 1996. XII. 30. között, ekkor nyugállományba vonul.
75. Dr. Újházi Gyula - S тΡ. Magyarkanizsa, 1931. XI. 7. D. Belgrád, 1955. Szak. Belgrád,
1965, ált. sebészet. A sebészeti szolgálat vezet ő főorvosa 1973. IV. 19. és 1976. II. 28. között.
A sebészeti osztályon 1995. VII. 23-ig dolgozott.
76. Dr. Verebesné dr. Vígh Jerne - Sz. Budapest, 1931. X. 13. D. Zágráb, 1957 Szak.
Belgrád, 1965, belgyógyászat. A belgyógyászati osztályon 1992. X. 30-ig dolgozott.
77. Dr. Fehér Ödön - Sz. Szabadka, 1934. V. 6. D. Szarajevó, 1960. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1960. XII. 1. és 1961. I. 15. között.
78. Dr. Kovács József - Sz. Újvidék, 1935. III. 9. D. Zágráb, 1960. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1961. I. 1. és II. 23. között.
79. Dr. Matuz Mária - Sz. Zenta, 1931. V. 2. D. 1961. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1961.
VI. 1, és 1962. V. 31. között.
80. Dr. Szokola János - Sz. Tornyos, 1928. III. 6. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád, 1965,
pediátria. Kórházigazgató 1962 IX. 1-1965. XI. 1. A Gyógyászati Központ igazgatója 1976.
VII. 12-1981. X. 15. A gyermekgyógyászati osztály ve гető főorvosa 1961. XII. 5-1962. X. 30.
és 1989. VI. 1-1991. II. 28., ekkor nyugállományba vonul.
,
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Milanka Ignjatović magiszter - Sz. Zenta, 1937.1. 11. D. Belgrád,1960. 1962. VII. 1-től
dolgozik a kórházban gyógyszerészként és mint a kórházi gyógyszertár főnöke.
Dr. Berta Mihály - Sz. Oroszlámos, 1927. VI. 30. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád.
1966, otorinolaringológia. Az orr-, fül-, gégegyógyászati osztály vezet ő főorvosa 1989. VI. 1.
és 1992. VI. 30. között.
Dr. Morvai Antal - Sz. Zenta, 1931. II. 1. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád, 1964, nő
gyógyászat ésszülészet. Kórházigazgató 1965. X. 1 -XII. 31. A Gyógyászati Központ igazgatója 1966. I. 1-1967. III. 31. A kórházban 1970. V. 15-ig dolgozott.
Dr. Pavle Zeković - Sz. Zenta, 1932. II. 12. D. Ljubljana, 1957. Szak. Újvidék, 1966,
ált. sebészet. A sebészeti osztályon 1986. V. 28-ig dolgozott.
Dr. Verebes Ernő - Sz. Zenta, 1931. V. 29. D. Zágráb, 1958. Szak. Újvidék, 1966, ált.
sebészet. A sebészeti osztály ve гető főorvosa 1976. III. 1-1996. V. 31. A sebészeti osztályon
1962. XI. 1. és 1998. VII. 21. között dolgozott.
Dr. Dévay Lajos - Sz. Ómoravica, 1918. IX. 18. D. Budapest, 1944. Szak. Zágráb, 1957,
pediátria. A gyermekgyógyászati osztály vezet ő főorvosa 1962. XI. 1. és 1973. VII. 31. között.
Dr. Vladimir Radonjić - Sz. Split, 1934. XII. 18. D. Belgrád, 1962. Kötelez ő orvosi
gyakorlaton 1962. VII. 16. és IX. 30. között.
Dr. Radenko Šarovi ć - Sz. Zenta, 1938. IV. 5. D. Belgrád, 1962. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1962. XI. 1. és 1963. I. 1. között.
Dr. Vida Šuvak - Sz. Nagybecskerek, 1929. VI. 28. D. Szarajevó, 1950. N őgyógyászati
és szülészeti szakosításon 1963. VII. 1-t ől. A kórházban 1970. II. 4-ig dolgozott.
Dr. Domány László - Sz. Zenta, 1927. XI. 10. D. Belgrád, 1959. Szak. Újvidék, 1969,
pediátria. A Gyermek egészségvédelmi Szolgálatnál 1963 és 1986. VII. 3. között dolgozott.
Dr. Killer Péter - Sz. Belgrád, 1930. XII. 12. A n őgyógyásгati-szülészeti osztályon szakosításon levő orvosként 1964. XI. 1. és 1965. VI. 15. között dolgozott.
Dr. Lavicska László - S тΡ. Zenta, 1927. VII. 17. D. Belgrád, 1960. Szak. Belgrád, 1968,
mikrobiológia. A kórházban 1964. XII. 16. és 1977. IX. 10. között dolgozott. A mikrobiológiai szolgálat vezet ő főorvosa 1968. III. 8-1977. IX. 10.
Dr. Mihajlo Nikolić - Sz. Zenta, 1930. XI. 28. D. Belgrád, 1958. Szak. Belgrád, 1968,
radiológia. A kórházban 1964. XII. 1 -től dolgozik. A röntgenológiai szolgálat vezet ő főorvosa 1968 és 1975. V. 2. kö гött, ekkor távozik Zentáról.
Dr. Josip Ivačić - Sг. Drvar, 1935. IV. 12. D. Zágráb, 1964. Szak. Újvidék, 1974, ált.
gyógyászat. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1964. XI. 4. és 1965. I.26. kö гött.
Dr. Živorad Ignjatović - Sz. Svilajnac, 1935. XII. 10. D. Belgrád, 1960. Szak. Belgrád,
1968, neuropszichiátгia. Szsz. Újvidék, 1981, s тΡociális pszichiátria. A kórházban 1965. I. 1től dolgozik. A neuropszichiátriai szolgálat vezet ő főorvosa 1968. II. 10. és 1995. VIII. 31.
között.
Dr. Mikonya Erzsébet - Sz. Zenta, 1933. XI. 3. D. Szarajevó,1961. Szak. Belgrád, 1965,
aneszteziológia. A kórházban aneszteziológusként 1965-ben dolgozott. Újvidékre, a Tarto
mányi sebészeti Kórházba távozik.
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Dr. Molnár Ernő - Sz. Hetény, 1935. IV. 13. D. Belgrád, 1962. Szak. Újvidék, 1969,
nőgyógyászat és szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálatnál dolgozik 1966. III. 1-t ől.
Dr. Slavko Manić - Sz. Zenta, 1934. IV. 2. D. Belgrád, 1961. Szak. Újvidék, 1970, ált.
sebészet. A sebészeti osztályon 1966. VI. 1. és 1973. XI. 6. között dolgozott, ekkor Németországba távozik.
Dr. Komlós Sándor - Sz. Ada, 1932. I. 1. D. Zágráb, 1958. Szak. Belgrád, 1969, anesztézia. A kórházban 1966. IX. 1. és 1996. XII. 31. között dolgozott. Az anesztéziai szolgálat
vezető főorvosa 1969. VII. 20. és 1996. XII. 31, kórházigazgató 1990. VIII. 24. és 1996. XII.
31. között
Dr. Szloboda László - Sz. Zenta, 1934. VI. 19. D. Belgrád, 1962. Szak. Újvidék, 1970,
nőgyógyászat és szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálat vezet ő főorvosa 1973. X. 1-töl.
Kórházigazgató 1997. I. 1-t ől.
101: Dr. Pócs Gábor - Sz. Zenta, 1929. II. 1. D. Belgrád, 1960. Szak. Belgrád,1970, fert őző
betegségek. A kórházban 1967. II. i. és 1975. X. 10. között dolgozott. A fe гtőzőosztály vezető
főorvosa pedig 1970. és 1975. között.
Dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó - Sz. Szabadka, 1936. V. 31. D. Belgrád, 1961. Szak.
Újvidék, 1970, pediátria. Szsz. Belgrád, 1982, neonatológia. A kórházban 1967. VI. 1-t ől
dolgozik. A gyermek egészségvédelmi szolgálat vezet ő főorvosa 1991. III. 1-től.
Dr. Baráti József - Sz. Zenta, 1942. VIII. S. Kötelező orvosi gyakorlaton 1967. XI. 7. és
1968. IX. 29. között.
Fehér Illés mérnök - Sz. Kastav, 1941. X. 29. D. Zágráb, 1964. Mr. Zágráb, 1966,
biokémia. Dr. Zágráb, 1979. Biokémikusként a kórházi laboratóriumban 1967. I. 16. és IX.
26. között dolgozott.
Dr. Sepsei István - Sz. Torontálvásá гhely, 1940. I.26. D. Belgrád, 1964. Szak. Újvidék, 1972, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, 1981, nefrológia. A belgyógyászati osztályon 1968.
II. 24-től 1986. IV. 16 -ig, elhalálozásáig dolgozott.
Dr. Dragutin Đurić - Sz. Donje Vodi čevo, 1939. IX. 10. D. Belgrád, 1964. Szak.
Újvidék, 1972, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, 1980, kardiológia. Dr. Újvidék, 1991. A kórházban 1968. III. 4-től dolgozik. A belgyógyászati osztály vezet ő főorvosa 1974. I. 1. és 1982.
II. 7. között. Kórházigazgató 1982. II. 8. és 1990. VIII. 23. között.
Dr. Tóth-Abonyi István - Sz. Zenta, 1925. XI. 30. D. Belgrád, 1958. Szak. Újvidék,
1971, patológia. A kórházban 1968. IV. 19. és 1990. XII. 24. között dolgozott. A
patomorfológiai szolgálat vezető főorvosa 1971. XI. 11. és 1989. VIII. 3. köгött.
Dr. Zabomé dr. Reлkó Anna - Sz. Zenta, 1943. XII. 1. D. Belgrád, 1967. Szak. Belgrád,1975, transzfuziológia. 1968 óta dolgozik a kórházban. A vértranszfúziós osztály vezet ő
főorvosa 1970. V. 1-t ől.
Dr. Görög István - Sz. Oroszlámos, 1934. VI. 17. Egyéb adatait nem ismerjük. A
kórházban 1968. IV. 1. és 1969. IX. 1. között dolgozott a fert őz& és a neuropszichiátгiai
osztályokon.
Dr. Dani Gáspár - Sz. Martonos, 1939. IX. 12. D. Belgrád,1964. Szak. Újvidék,1973,
belgyógyászat. Szsz. Újvidék, kardiológia. A kórházban 1969. VIII. 15. óta dolgozik. 1982.
II. 8. és 1990. X. 22. között a belgyógyászati osztály vezet ő főorvosa. A kórház megbízott
igazgatója 1976. VIII. 1. és 1978. II. 7. köгött.
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Dr. Svetislav Staji ć - Sz. Ribare, 1934. I. 23. D. Belgrád, 1969. Szak. Újvidék, 1985,
munkaegészségügy. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1969. III. 10. és XI. 25. között.
Dr. Milena Đurić - Sz. Zenta, 1939. II. 11. D. Belgrád, 1964. Szak. Újvidék, 1973,
radiológia. A kórházban 1970. IV. 1. és 1997. XII. 31. között dolgozott. A röntgendiagnosztikai szolgálat vezető főorvosa 1975. V. 3. és 1997. XII. 31. között.
Dr. Mészáros Antal - Sz. Padé, 1939. II. 7. D. Zágráb, 1964. Szak. Újvidék, 1974,
nőgyógyászat és szülészet. A kórházban 1970. V. 16. óta dolgozik. A Gyógyászati Központ
igazgatója volt 1981. XII. 15. és 1986. I. 5. között.
Dr. Kranz Mária - Sz. Újvidék, 1942. IX. 29. D. Újvidék, 1967. Szak. Újvidék, 1974,
pediátria. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1970. X. 27. és 1979. VI. 30. között dolgozott.
Dr. Tomislav Matovi ć - Sz. Uiice, 1940. V. 20. D. Újvidék, 1966. A neuropszichiátria
szolgálat szakosításon levő orvosa 1970. XII. 18. és 1973. X. 1. között.
Dr. Herman János - Sz. Zenta, 1943. Segédorvosként a neuropszichiátriai osztályon
1970 folyamán dolgozott.
Dr. Otaka Ogbuva - Sz. Nigéria, 1936. X. 20. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1970. IV.
13. és 1971. IV. 13. között.
Dr. Klet Géza - Sz. Újvidék, 1943. VI. 1. Egyéb adatokat nem ismerünk. Kötelez ő
orvosi gyakorlaton 1970. VII. 1. és 1971. II. 28. között.
Dr. Bacsi László - Sz. Ada, 1928. IV. 26. D. Belgrád, 1955. Szak. Újvidék, 1971.
Szakosításon a n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1967. VII. 1-t ől. Ennél a szolgálatnál 1973.
VII. 31-ig dolgozott.
Ágóné dr. Zámborszki Ilona - Sz. Csóka, 1944. II. 13. D. Zágráb, 1967. Szak. Újvidék, 1976, nőgyógyászat és szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1971. II. 9. óta
dolgozott mint a csókai rendel őintézet szakosításon lev ő orvosa, 1973. XII. 1-t ől pedig a női
egészségvédelmi szolgálathoz kerül.
Dr. Molnár Mihály - Sz. Péterréve, 1939. VII. 3. D. Zágráb, 1967. Szak. Újvidék,
1975, otorinolaringológia. 1971. IX. 1. óta dolgozik a kórházban. Az orr-fül-gégegyógyászati
szolgálat vezető főorvosa 1992. VII. 1. óta.
Dr. Kranz Ferenc - Sz. Újvidék, 1942. II. 14. D. Újvidék, 1967. Szak. Újvidék, 1975,
nőgyógyászat és szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1971. IX. 1. és 1979. X. 31.
között dolgozott.
Dr. Klem Péter - Sz. Óbecse, 1944. I. 22. D. Újvidék, 1968. Szak. Újvidék, 1975,
belgyógyászat. Szsz. kardiológia. A belgyógyászati osztályon 1971. X. 7. és 1977. XI. 20. között dolgozott.
Dr. Dušan Đorđević - Sz. Óbecse, 1941. IV. 3. Szak. Újvidék, 1976, ortopédia és
traumatológia. A sebészeti osztályon 1972. III. 15. és 1981. I.4. köpött dolgozott.
Dr. Tóth-Abonyi János - Sz. Szeged, 1942. X. 29. D. Belgrád, 1967. Szak. Újvidék,
1975, fizikális gyógyászat és rehabilitáció. A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnál dolgozott 1972. III. 17. és 1991. X. 14., valamint a szolgálat vezet ő főorvosa 1975. VIII.
1. és 1991. X. 14. között.
Dr. Tóth-Abonyiné dr. Muhi Zsuzsanna - Sz. Szeged, 1943. XI. 24. D. Belgrád, 1967.
Szak. Újvidék, 1976, pediátria. A gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1972. XI. 1. és 1991.
IX. 30. között dolgozott.

Függelék

203

Dr. Vuković Klára - Sz. Zenta, 1944. XII. 2, D. Belgrád, 1972. Szak. Belgrád, 1989,
ált. gyógyászat. Kötelez ő orvosi gyakorlaton 1972. VI. 1. és 1973. V. 31. között.
Dr. CzabafI Zoltán - Sz. Szabadka,1943. I.7. D. Újvidék, 1968. Szak. Újvidék, 1977,
ált. sebészet. A sebészeti osztályon 1973. XII. 17. óta dolgozik. A sebészeti szolgálat vezet ő
föorvosa 1999. IV. 6 tól.
Dr. Horváth András - Sz. Péte гréve, 1937. X. 27. D. Zágráb, 1968. Szak. Újvidék,
1978, urológia. A sebészeti osztályon 1973. XII. 17. és 1992. VI. 19. kö гött dolgozott nyugdíjaztatásáig.

Dr. Zabos Jenő - Sz. Kishegyes, 1941. I. 7. D. Belgrád, 1965. Szak. Újvidék, 1973,
belgyógyászat. Szsz. Újvidék, 1981, endokrinológia. Mg. Újvidék, 1991. A belgyógyászati
osztályon 1973. XII. 1. óta dolgozik.
Dr. Leopold Frick - Sz. Zenta, 1942. I.29. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1973. I. 16. és
VII. 31. között.
Dr. Bálint Zoltán - Sz. Zenta, 1947. VI. 1. D. Újvidék, 1973. Szak. Újvidék, 1981,

munkaegészségügy. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1973. III. 31. és 1974. II. 28. között.
Dr. Božana Naumov - Sz. Belgrád, 1946. XI. 20. D. Ujvidék, 1971. Szak. Újvidék,
1979, belgyógyászat. Mr. Belgrád, 1987, gasztroenterológia. Dr. Újvidék, 1989. A belgyógyászati osztályon 1974. XI. 1-től dolgozik, osztályvezető főorvos 1990. X. 23. óta.
Dr. Milorad Ćurčić - Sz. Zenta, 1948. X. 16. D. Újvidék, 1972. Szak. Újvidék, 1977,
neuropszichiátria. Mr. Belgrád, 1982, pszichoterápia. Dr. Belgrád,1985. A kórházban 1975.
I. 1. óta dolgozik. Kórházigazgató 1978. II. 7. és 1982. II. 7. között. A Gyógyászati Központ
igazgatója 1986. I. 6-tól. A neuropszichiátriai szolgálat vezető főorvosa 1995. IX. 1. és 1998.
IV. 5. között.
Dr. Pecze István - S г. Szeged, 1944. II. 22. Szak. Újvidék, 1978, n őgyógyászat és
szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1975. III. 1. és 1981. I.9. között dolgozott.
Dr. Milan Prekajski - Sz. Ada,1948. I.4. D. Belgrád, 1975. Szak. Újvidék, 1979, ált.
sebészet. A sebészeti osztályon 1975. IV. 1. és 1979. XII. 27. között dolgozott.
Dr. Fej ős Imre - Sz. Magyarkanizsa, 1942. II. 23. D. Újvidék, 1978. anesztézia. A
kórházban 1975. III. 1. és 1992. II. 23. között dolgozott.
Dr. Hord Hajnalka - Sz. Zenta, 1951. I. 29. D. Újvidék, 1975. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1975. II. 15-től. Szakosításon a női egészségvédelmi szolgálatnál 1976 és 1978
márciusa köгött, ekkor elhagyja a szolgálatot, és Németországba távozik.
Dr. Szabó Ferenc - Sz. Zenta, 1948.!. 15. D. Újvidék, 1975. Kötelező kórházi gyakorlaton 1975. IV. 2-tól.
Dr. Niveska Božinovi ć-Prekajski - Sz. Ada, 1947. IX. 23. D. Bélgrád, 1975. A gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1976. I. 1. és 1979. XII. 27. között dolgozott gyermek
gyógyász szakorvosként.

Dr. Horváth Teréz, - Sz. Zenta, 1942. VI. 15. D. Újvidék, 1970. Szak. Újvidék, anesztézia és reanimáció. A kórházban 1976. VIII. 1. óta dolgozik. Az anesztéziai és reanimációs
szolgálat verető főorvosa 1997. I. 1 -től.

Dr. Branislav Branovački - Sz. Zenta, 1948. II. 23. D. Újvidék, 1972. Szak. Belgrád,
1980, nőgyógyászatés szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1976. IX. 1. óta dolgozik.
Dr. Kozma Lajos - Sz. Mohot, 1940. XI. 16. D. Újvidék, 1973. Szak. Újvidék, 1979,
radiológia. A гб ntgendiagnosztikai szolgálatná11976. XII. 1. és 1981. I.4. között dolgozott.
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Dr. Leszmeister Alfréd - SтΡ. Horgos, 1928 , IV. 23. D. Zágráb, 1954. Szak. Zágráb,
1965. Szsz. Újvidék, 1983, onkológia. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1956. I. 15. és VII. 15.
között. A kórház röntgendiagnosztikai szolgálatánál 1976. I. 15. és 1991. IV. 15. között dolgozott. A kórház kötelékébe tartozó onkológiai gondozót 1980 és 1990 között vezette.
Dr. Tolmácsi István - Sz. SтΡabadka, 1940. I. 18. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék,
1986. Kötelező kórházi gyakorlaton 1976. VII. 5. és 1977. VI. 5. között. A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat segédorvosaként 1977. VI. 6. és 1978. VI. 5. között dolgozott.
Dr. Lengyel Ibolya - Sz. Zenta, 1952. IV. 22. D. Újvidék, 1976. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1976. XII. 30. és 1977. XI. 30. között.
Dr. Bőviz Antal - Sz. Zenta, 1946. XI. 23. D. Újvidék, 1974. Szak. Újvidék, 1980,
neuropszichiátria. A neuropszichiátriai szolgálatnál 1977. IV. 1. óta dolgozik.
Dr. Vas Vilmos - Sz. Zenta, 1952. X. 4. D. Újvidék, 1977. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1977. IX. 27. és 1978. VIII. 27. között.
Geréné dr. Szabó Ibolya - Sz. Zenta, 1950. I. 5. D. Újvidék, 1975. Szak. Újvidék,
1982, mikrobiológia és parazitológia. A mikrobiológiai és parazitológiai szolgálatnál 1978.
XII. 12. óta dolgozik, a szolgálat vezető főorvosa 1982. III. 1. óta.
Dr. Kovács István - Sz. Szabadka, 1947. VI. 12. D. Újvidék, 1974. Szak. Újvidék,
1983, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, gasztroenterológia. A belgyógyászati szolgálatnál 1979.

VII. 1. óta dolgozik.
Dr. Dragan Pakaški - Sz. Csóka, 1946. IX. 16. D. Belgrád, 1971. Szak. Belgrád, 1979,
fizikális gyógyászat és rehabilitáció. A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnál 1979.
.
III. 13. és 1981. II. 28. között dolgozott.
Laufer Mária - Sz. Zenta, 1943. III. 6. D. Zágráb, 1969. A laboratóriumi szolgálatnál
1978. X. 17. óta dolgozik. A szolgálatvezet ője 1979. I. 1-től.
Dr. Kocsis István - Sz. Péterréve, 1949. VI. 29. D. Újvidék, 1979. Szak. Újvidék,
1989, általános gyógyászat. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1979. IV. 26. és 1980. IV. 26. kö
zött.

Dr. Kalmárné dr. Urbán Éva - Sz. Újvidék, 1952. III. 25. D. Újvidék, 1979. Szak.
Újvidék, 1990, munkaegészségügy. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1979. IV. 9. és 1980. III. 9.
között.
Nagyabonyiné dr. Fazekas Ilona - Sz. Óbecse, 1952. VII. 13. D. Újvidék, 1979.
Kötelező kórházi gyakorlaton 1979. VII. 16. és 1980. VI. 16. köтΡött.
Dr. Lavicska Mária - Sz. Zenta, 1955. II: 6. D. Újvidék, 1980. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1980. XII.2 -tól.
Dr. Hagymámé Jr. Boros Edit - Sz. Zenta, 1955. XI. 10. D. Újvidék, 1980. Kötelez ő
kórházi gyakorlaton 1980. XII.2-tól.
Dr. Fruzsa András - Sz. Mohol, 1951. V. 5. D. Újvidék, 1975. Szak. Újvidék, 1985,
belgyógyászat. A belgyógyászati s тΡolgálatnál 1981. I. 1. és 1986. X. 31. között dolgozott.
Dr. Kalmár Jenő - Sz. Temerin,1950. XII. 18. D. Újvidék,1976. Szak. Újvidék,1985.
A női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozik 1981. I. 1. óta.
Dr. Eszes József - Sz. Zenta, 1951. XI. 7. D. Újvidék, 1977. S тΡak. Újvidék, 1986,
nőgyógyászat és szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1981. VI. 18. és 1993. IX. 30.
között dolgozott.
Dr. Vékony Nándor - Sz. Ada, 1950. IV. 8. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1985,

ortopédia és traumatológia. A sebészeti szolgálatnál 1981. VII. 1. óta dolgozik.
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162 , Dr. Szarvas Gyula - Sz. Újvidék, 1951. II. 18. D. Szeged, 1975. Szak. Újvidék, 1985,
pediátria.Agyermek egés тségvédelmiszolgálatnál 1981. VII.1. és 1994. I.31. közöttdolgozott.
Gojko Vuletić mérnök - Sz. Vitina, 1935. V. 9. Biokémikusként a laboratóriumi
szolgálatnál 1981. IV. 6. és 1983. VI. 30. között dolgozott.
Dr. Mirjana Vuković - Sz. Zenta, 1956. XI. 25. D. Újvidék, 1981. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1981. XII. 21. és 1982. XII. 28. között.
Rácz-Szabóné dr. Laufer Marianna - Sz. Szabadka, 1955. IX. 19. D. Pécs, 1980.
Kötelezö kórházi gyakorlaton 1981. I.7. és XII. 31; között.
Dr. Gine Mária - Sz. Zenta, 1956. IX. 8. D. Újvidék, 1981. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1981. VIII. 1. és 1982. VII. 31. között.
Dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella - Sz. Zenta, 1951. XII. 20. D. Újvidék, 1976. Szak.
Újvidék, 1985, pediátria. Szsz. Belgrád, 1995, neonatológia. A gyermek egészségvédelmi
szolgálatnál 1982. II. 3-tól dolgozik.
Rózsáné dr. Molnár Ilona - Sz. Zenta, 1952. III. 3. D. Pécs, 1978. Szak. Belgrád,
1987, pediátria. Szsz. Újvidék 1988, gasztroenterológia. A gyermek egészségvédelmi szolgálatban 1982. X. 17. óta dolgozik.
Dr. Miklós Jolán - Sz. Tiszaszentmiklós, 1954. VI. 6. D. Szeged, 1979. Szak. Zágráb,
1985, radiológia. A röntgendiagnosztikai szolgálamál 1982. XI. 17. és 1994. V. 31. között
dolgozott.
Dr. Milica Jovanovi ć - Sz. Belgrád, 1996. II. 16. D. Belgrád, 1982. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1982. VIII. 5. és 1983. VIII. 4. között.
Dr. Babinyec Valéria - Sz. Ada, 1956. VII. 18. D. Szegeden, 1982. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1982. I.25. és III. 25. között.
Dr. Ljiljana Bobić - Sz. Kraljevo, 1956. Vl. 14. Egyéb adatokat nem ismerünk. Köteleгő kórházi gyakorlaton 1982. I. 1. és 1983. I. 1. között.
Dr. Katarina Kova čev - Sz. Zenta, 1956. X. 4. D. Szeged, 1981. Kötele гő kórházi
gyakorlaton 1982. I.25. és III. 25. között.
Dr. Odriné dr. Sági Katalin - Sz. Szenttamás, 1953. VIII. 20. D. Debrecen, 1981.
Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. I. 25. és III. 25. között. A belgyógyászati szolgálatnál
dolgozott belgyógyászati szakosításon a törökkanizsai kórház гészéгe.
Dr. Hagymás István - S тΡ. Újvidék, 1955. VII. 25. D. Debrecen, 1982. Kötele гő kórházi gyakorlaton 1982. V. 26. és VII. 25. kö гött.
Dr. ifj. Kosiczky Ferenc - Sz. Zágráb, 1957. IV. 19. D. Pécs, 1982. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1982. XII. 10. és 1983. II. 9. között.
Dr. Fark Marianna - Sz. Oroszlámos, 1958. VI. 4. D. Szeged, 1982. Kötelez ő kórhá тΡi
gyakorlaton 1982. XII. 10. és 1983. II. 9. között.
Dr. Sorgye Márta - Sz. Zenta, 1957. XI. 25. D. Szeged, 1982. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1982. XII. 10. és 1983. II. 9. között.
Dr. Sorgye Henrik - Sz. Zenta, 1957. I.7. D. Szeged, 1982. Kötele гő kórházi gyakorlaton 1982. XII. 20. és 1983. II. 19. kö гött.
Dr. Német Emese - Sz. Szabadka, 1952. VI. 20. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék,
fizikális gyógyászat és rehabilitáció. Mr. Zágráb, 1994. A fizikális gyógyászati és rehabilitációsszolgálatnál 1983. I. 1. óta dolgozik. 1991. X. 15-töl a szolgálat vezet ő főorvosa.
Dr. Ribár Miklós - Sz. Csóka, 1950. IV. 8. D. Szeged, 1989. Szak. Újvidék, 1992,
ortopédia és traumatológia. A sebészeti szolgálatnál 1983. VI. 28. óta dolgozik.
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182. Dr. Kovácsné dr. Kiss Katalin - Sz. Szabadka, 1951. XI. 25. D. Szeged, 1977. Szak.
Újvidék, 1988, neuropszichiátria. A neuropszichiát гiai szolgálatná11983. VIII. 23. óta dolgozik. 1998. IV. 6-tól a szolgálat vezető főorvosa.
183. Dr. Harmath Ibolya - Sz. Belgrád, 1955. X. 22. D. Újvidék, 1982. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1983.1. 1-töl. A neuropszichiátriai szolgálat segédorvosa 1985. IX. 4. és 1987.
VI. 21. között.
184. Dr. Tényi László - Sz. Zenta, 1959. I.9. D. Újvidék, 1983. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1983. VI. 23. és 1984. VI. 22. között.
185. Dr. DragicaTényi - Sz. Banja Luka,1958. III. 26. D. Ujvidék, 1983. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1983. VI. 23. és 1984. VI. 22. körött.
186. Dr. Vasas Mihály - Sz. Zenta, 1955. XII. 2. D. Újvidék, 1980. Szak. Belgrád, 1988,
pediátria. Szsz. Belgrád, 1996, gyermek tüdögyógyás гat. A gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1984. VIII. 1. óta dolgozik.
187. Dr. Tóth Tibor - Sz. Zenta, 1956. V. 16. D. Újvidék, 1980. Szak. Újvidék, 1987,
patológia. Mr. Újvidék,1984. Dr. Újvidék, 1987. A patomorfológiai szolgálatná11984. VIII.
30. és 1991. X. 2. között dolgozott. 1989. VIII. 4. és 1991. X. 2. között a szolgálat vezet ő
főorvosa volt.
188. Dr. Nagymélykúti László - Sz. Zenta, 1956. VIII. 25. D. Szeged, 1982. Kötele тΡő kórházi gyakorlaton 1982. 1.25. és III. 25. között. 1984. X. 16. és 1985. VII. 2. között nőgyó
gyászati és szülészeti szakosításon a n ői egészségvédelmi szolgálatnál.
189. Dr. Márton Éva - Sz. Zenta, 1959. VI. 2. D. Újvidék, 1984. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1984. VII. 1. és 1985. VI. 30. körött.
190. Dr. Nagy Anna - Sz. Zenta, 1958. III. 2. D. 1984. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1984.
VII. 1. és 1985. VI. 30. körött.
191. Dr. Tari Jen ő - SтΡ. Zenta, 1949. IX. 14. D. Belgrád, 1975. Szak. Újvidék, 1987,
pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiaiszolgálat ve гető főorvosa 1989. VI. 1. és 1994. V.
31. között. A rendelőintézet igazgatója 1980. IX. 27. és 1984. I.24. között.
192. Dr. Illés János - Sz. Péterréve, 1956. VII. 16. D. Újvidék, 1981. Szak. Újvidék, 1989,
urológia. A sebészeti szolgálatnál dolgozik 1985. II. 1. óta.
193. Boros-Gyeviné dr. Márkus Klára - Sz. Zenta, 1952. VI. 10. D. Újvidék, 1978. Szak.
Belgrád, 1988, radiológia. A röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1985. VI. 17. és 1996. X. 4.
között dolgozott.
194. Dr. Farkas Emil - Sz. Óbecse, 1955. X. 16. D. Szeged, 1981. Szak. Újvidék, 1989, ált.
sebészet. A sebészeti szolgálatnál dolgozik 1985. VI. 1. óta. A szolgálat ve гető főorvosa
1996.VI.1-től 1999. IV. б-ig.
195. Dr. Fajka Róbert - Sz. Zenta, 1957. V. 24. D. Újvidék, 1981. Szak. Újvidék, 1990,
nőgyógyás гat és szülészet. A n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1986. IV. 8. óta dolgozik.
196. Muškinjáné dr. Montányi Gabriella - Sz. Zenta, 1956. VII. 14. D. Újvidék, 1981.
Szak. Belgrád,1991, pediátria. Szsz. Belgrád,1998, neonatológia. A gyermek egészségvédelmiszolgálatnál dolgozik 1986. VII. 18. óta.
197. Jungné dr. Németh Erzsébet - Sz. Tiszaszentmiklós, 1960. I. 12. D. Újvidék, 1998,
ált. gyógyás гat. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1985. VI. 1. és 1986. II. 22. között.
198. Dr. Berta Izabella - Sz. Szabadka, 1959. II. 13. D. Szeged, 1986. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1986. VII. 1- től.
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Dr. Miodrag Mrkšić - SтΡ. Zenta, 1956, II. 18. D. Újvidék, 1982. Szak. Újvidék, 1991,
ált. sebészet. A sebészeti szolgálatnál 198?. I. 1. óta dolgozik.
Dr. Gyetvai Béla - Sz. Zenta, 1957. XI. 18. D. Újvidék, 1981. Szak. Újvidék, 1991,
belgyógyászat. A belgyógyászati szolgálatnál 1987. VII. 1. és 1992. X. 2. között dolgozott.
Dr. Komlós Árpád - Sz. Zenta, 1959. V. 14. D. Belgrád, 1983. Szak. Újvidék, 1996,
ált. sebészet. A sebészeti szolgálatnál 1988. IV. 1-töl dolgozik.
Dr. Török Ildikó - Sz. Zenta, 1960. XI. 6. D. Újvidék, 1985. Szak. Belgrád, 1992,
pediátria. A gyermekegészségvédelmi szolgálatnál 1988. VII. 1. óta dolgozik.
Dr. Gubik Zoltán - Sz. Zenta, 1955. VI. 1. D. Újvidék, 1984. A belgyógyászaton
dolgozott szakosításon levő orvosként 1988. VIII. 15. és 1993. XII. 31. között.
Dr. Pecze Ferenc - Sz. Péterréve, 1933. III. 18. D. Szarajevó, 1976. Szak. Újvidék,
1985, neuropszichiátria. A neuropszichiátriai szolgálatnál 1988. II. 1. és 1998. III. 18. kö
zött dolgozott.
Novák Éva mérnök - Sz. Zenta, 1964. XI. 9. D. 1987. Biokémikusként a laboratóriumi diagnosztikai szolgálatnál 1988. I.4. és 1991. XI. 3. között dolgozott.
Túri Magdolna magiszter - Sz. Belgrád, 1937. VI. 25. Gyógyszerészként a kórházi
gyógyszertárban 1988. és 1991. között dolgozott.
Dr. Novák Tibor - Sz. Zenta, 1962. I.25. D. Újvidék, 1988. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1988. IV. 11. és 1989. IV. 9. között.
Dr. Lengyel Tamara - Sz. Zenta, 1960. XII. 20. D. Újvidék, 1984. Szak. Belgrád,
1993, transzfuziológia. A vértranszfúziós szolgálatnál 1989. II. 15. óta dolgozik.
Dr. Bálint Gábor - Sz. Törökkanizsa, 1958. IX. 5. D. Újvidék, 1984. Szak. Újvidék,
1993, otorinolaringológia. Az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálatnál 1989. VI. 6. és1995.
VI. 30. köгött dolgozott.
Dr. Milojka Popović - Sz. Hercegova čka Goleša, 1956. VI. 1?. D. Újvidék, 1993,
belgyógyászat. Szsz. Belgrád, 1997, hematológia. A belgyógyászati szolgálatnál 1989. VI. 21.
óta dolgozik.
.
Dr. Sinka Nikoloska - Sz. Lisičani, 1955. XII. 11. D. Belgrád, 1985. Szak. Újvidék, 1992, mikrobiológia és parazitológia. A mikrobiológiai szolgálatnál 1989. VII. 10.
óta dolgozik.
Dr. Slobodanka Popov - S тΡ. Zenta, 1960. I. 1. D. Újvidék, 1989. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1989. II. 6. és 1990. II. 5. köгött.
Dr. Fenyvesi Attila - Sz. Verbász, 1962. III. 19. D. Újvidék, 1988. Szak. Újvidék,
1993, kórbonctan. A patomorfológiaiszolgálatnál 1990. I. 15. óta dolgozik. 1994. VII. 1től a szolgálat vezető főorvosa.
.
idék, 1994,
Dr. Martonosi Béla - Sz. Padé, 1959. VIII. 1. D. Szeged, 1985. Szak. Újv
pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai szolgálatnál 1990. II. 1. és 1994. III. 4. kö гött
dolgozott.
Dr. Dragiša Zeković - Sz. Zenta, 1961. II. 11. D. Újvidék, 1985. A belgyógyászati
szolgálatnál belgyógyászati szakosításon 1991. VII. 1. és 1996. III. 15. között.
Dr. Komlósné dr. Bohata Rózsa Sz. Magyarkanizsa, 1961. IV. 9. D. Újvidék, 1987.
Szak. Újvidék, 1996, otorinolaringológia. Az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálatnál 1991. X.
1-től dolgozik.
Dr. Székely Alen - Sz. Zenta, 1965. II. 16. D. Újvidék, 1990. Kötelez ő kórhá гi gyakorlaton 1991. II. 1. és XII. 31. köгött.
-
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Dr. Milan Šarac - Sz. Lubovo,1961. IX. 1. D. Újvidék,1987. Szak. Újvidék,1996, ált.
sebészet. A sebészeti szolgálatná11992. III. 11. óta dolgozik.
Győriné dr. Molnár Tünde - Sz. Belgrád, 1961. II. 24. D. Újvidék, 1985. Szak. Újvidék, 1995, aneszteziológia. Az aneszteziológia és reanimációs szolgálatná11992. III. 16. óta
dolgozik.
Dr. Illésné dr. Fogaras Teodóra - Sz. Zenta, 1958. XII. 24. D. Szeged, 1983. Pediátriai szakosításon a gyermek egészségvédelmi szolgálatná11992. V. 1. és 1998. XII. 31. között.
Dr. Stanislava Petri čević - Sz. Ruma, 1965. XII. 25. D. Újvidék, 1991. Kötelez ő kórháгi gyakorlaton 1992. I.6. és XII. 31. között.
Dr. Zoran Duki ć - Sz. Zombor, 1966. VI. 1. D. Újvidék, 1992. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1992. VII. 6. és 1993. VI. 17. körött.
223,. Dr. Josip Ivačić - Sz. Zenta, 1962. XI. 26. D. Újvidék, 1992. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1992. X. 12. és 1993. X. 11. között.
Dr. Perge Aliz - Sz. Újvidék, 1960. V. 1. D. Belgrád, 1986. Az aneszteziológiai és
reanimációs szolgálatnál aneszteziológusi és reanimatológiai szakosításon 1993. X. 1. és
1998. IV. 17. között.
Pataki Ibolya mérnök - Sz. Zenta, 1965. X. 9. Biokémikusként a laboratóriumi diagnosztikaiszolgálatnál 1993. XII. 1. óta dolgozik.
Dr. Slavica Borđoški - Sz. Zenta, 1959. V. 19. D. Újvidék, 1985. Szak. Újvidék,
1999., gyermekgyógyászat. A gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1994. X. 1-t ől dolgozik.
Dr. Surján Gusztáv - Sz. Zombor, 1963. III. 21. D. Tuzla, 1990. Szak. Újvidék, 1998,
mentőorvos. A mentőorvosi szakosítás egy részét a kórházi szolgálatoknál végezte 1994. X.
15. és 1996. IX. 14. között.
Dr. Dragica Pap -Gopić - Sz. Zenta, 1960. XI. 21. D. Újvidék, 1984. Szak. Újvidék,
1998, radiológia. A röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1994. X. 1. óta dolgozik. 1999. I. 19től a szolgálat vezetője.
Dr. Goran Lazić - Sz. Szabadka,1964. IV. 23. D. Újvidék,1990. Szak. Újvidék, 1998.
pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiaiszolgálatnál 1994. X. 1. óta dolgozik.
Dr. Lovas Imre - Sz. Piros, 1962. X. 29. D. Újvidék, 1988. Szak. Újvidék, aneszteziológia
és reanimáció. Az aneszteziológiai és ranimációs szolgálatná11994. X. 1. óta dolgozik.
Bálint Laura mérnök - Sz. Zenta, 1964. XII. 20. Gyakornokként a laboratóriumi
diagnosztikai szolgálatnál 1994. VII. 18. és VIII. 14. között dolgozott.
Dr. Svetlana Jovović - Sz. Zenta, 1963. X. 15. D. Újvidék, 1994. Kötelez ő kórháгi

gyakorlaton 1994. XII. 1. és 1995. XI. 31. körött.
Dr. Ljilja Opančar - Sz. Eszék, 1962. XI.11. D. Zágráb, 1988. Gftalmológusi szakosításon 1995. IV. 24-től az oftalmológiai szolgálatnál.
Dr. Klimó Attila - Sz. Óbecse, 1961. VII. S. D. Újvidék, 1989. Szak. Újvidék, 1996,
a fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnál 1995. IV. 5. óta dolgozik.
Dr. Fehér Rózsa - Sz. Mohol, 1951. V. 13. D. Pécs, 1976. Szak. Újvidék, 1986, pediá гia. Szsz. Belgrád,1999, gyermekkardiológia. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1995.
IX. 1. óta dolgozik.
Dr. Milana Kanazirov-Kragujević - Sz. Zenta, 1969. XII. 16. D. Újvidék, 1994.
Köteleгő kórháгi gyakorlaton 1995. I.20. és 1996. I. 19. között.
Dr. Arra Surján - Sz. Szarajevó, 1961. V. 1. D. Tuzla, 1990. Pedi t гiai szakosításon a
gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1996. IV. 1-t ől.
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Dr. Milan Bajić - SтΡ. Drvar, 1956. IX. 1. D. Belgrád, 1982. Szak. Belgrád, 1991,
pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiaiszolgálatnál 1996. VI. 10. és 1997. IV. 13. között
dolgozott.
Dr. Slavojka Đukić - Sz. Magyarkanizsa, 1962. X. 20. D. Újvidék, 1995. Ideggyógyászati szakosításon a neuropszichiátriai szolgálatnál 1997. IV. 4-t ől.
Dr. Szabó Erzsébet - Sz. Újvidék, 1959. III. 24. D. Újvidék, 1983. Szak. Újvidék,
1997, belgyógyászat. Mr. Újvidék, 1992. A belgyógyászati szolgálatná11997. VI. 16. óta dolgozik.
Dr. Slobodan Živković - Sz. Zenta, 1964. XI. 29. D. Belgrád, 1992. N őgyógyászati és
szülészeti szakosításon a n ői egészségvédelmi szolgálatnál 1997. X. 1-t ől.
Dr. Nagyabonyi Endre - Sz. Zenta, 1969. VIII. 23. D. Újvidék, 1995. Szakosításon az
aneszteziológia és reanimációs szolgálatnál 1997. X. 6-tól.
Dr. Miloš Roksandić - Sz. Šam. Brđani, 1947. IX. 6. D. Belgrád,1980. Szak. Újvidék,
1987, pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai szolgálatnál 1997. XII. 1. óta dolgozik. 1998.
II. 1 -től a szolgálat vezet ő főorvosa.
Dragićné dr. Tolmácsi Szilvia - Sz. Zenta, 1971. II. 5. D. Újvidék, 1997. Kőtelező

kórházi gyakorlaton 1997. VI. 1. és 1998. V. 31. között
Dr. Gordana Miličević - Si. Zenta, 1968.XII.31. D. Újvidék, 1997. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1997. I. 1. és XII. 31. körött.
Dr. Josip Dadasović - Sz. Eszék, 1967. III. 17. D. Újvidék, 1996. Pszichiátriai szakosításon a neuropszichiátriai szolgálatnál 1998. IV 6-tól.
Dr. Raza Jančić - Sz. Törökkanizsa, 1959. XII. 7. D. Újvidék, 1988.Otorinolaringológiai
szakosításon az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálatnál 1998. IV. 6-tól.
Dr. Želimir Popovi ć - Sz. Antalfalva, 1959. XII. 7. D. Újvidék, 1988. N őgyógyászati
és szülészeti szakosításon a nöi egészségvédelmi szolgálatnál 1998. X. 15-t ől.
Dr. Raffai Violetta - Sz. Belgrád, 1970. XII. 4. D. Újvidék, 1997. Kötelez ő kórházi

gyakorlaton 1998. IV. 15. és 1999. IV. 15. között.
Dr. Rihtarec Kornélia - Sz. Szabadka, 1971. VII.25. D. Pécs, 1996. Aneszteziológiai
és reanimatológiaiszakosításon az anesztéziai és reanimációs szolgálamál 1998. X. 1-től.
A fenti névsorban felsoroltakon kívül a kórház különféle osztályain és szolgálataiban számos orvos teljesítette kötelez ő kórházi gyakorlatát, és szakosította magát az
orvostudomány különféle ágazataira anélkül, hogy a kórháznál állandó munkaviszonyban lettek volna, és az évek során nem is vezettek róluk rendszeres nyilvántartást. Az
osztályoktól kapott adatok alapján megkíséreljük ezeknek az orvosoknak a nevét is
felsorolni. Az adatok hiányos voltára való tekintettel nevük mellett csak a rendelkezésre álló adatokat tudjuk feltüntetni, valamint a szakosítás nemét, illet őleg az egészségügyi intézményt, amelynek részére a kórházi gyakorlatot vagy a szakosítást elvégezték.
Dr. Dušan Patrnogić - Sz. Szkopje, 1927. X. 23. D. Belgrád, 1955. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1956. II. 1. és VIII. 31. között
Dr. Bata Károly - Sz. Magyarkanizsa, 1928. VIII. 28. D. Zágráb, 1956. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1956. VIII. 1. és IX. 30. között a magyarkanizsai rendel őintézet részére.
Vargáné dr. Farkas Ilona - Sz. Ómoravica, 1926. IX. 2. D. Zágráb, 1957. Kötelez ő
kórházi gyakorlaton 1957. IV. 15. és 1958. IV. 15. között az adai rendel őintézet részére.
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Dr. Branko Peri ć - Sz. Szabadka, 1923. I. 3. D. Belgrád, 1957. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1957. VIII. 1. és 1958. VIII. 1. között.
Dr. Brasnуб Tibor - Sz. Szenttamás, 1931. XI. 27. D. Szarajevó, 1962. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1962. VI. 15. és 1963. I. 16. körött.
Dr. Sík Imre - Sz. Újvidék,1936. VI. 6. D. Belgrád,1962. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1962. VII. 1. és X. 1. között.
Dr. Aleksandar Danilovi ć - Sz. Csóka, 1929. II. 5. D. Belgrád,1962. Kötelez ő kórhá
zi gyakorlaton 1962. VII. 1. és 1963. IV. 15. között a csókai rendel őintézet részére.
Dr. Miladin Svirčevk - Sz. Péterréve, 1933. D. Belgrád, 1961. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1962. X. 1. és XI. 1. között.
Dr. Slavna Borbovac - Sz. Ókeresztúr, 1935. IX. 25. D. Belgrád, 1962. Kötelez ő
kórházi gyakorlaton 1963. VI. 4. és 18. között a fert őzőosztályon.
Dr. Tóth János - Sz. Tóba (Bánság), 1934. III. 1. D. Belgrád, 1961. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1963. IX. 15. és X. 31. között, a magyarkanizsai rendel őintézet részére.
Dr. Vojislav Miletić - Sz. Banja Luka, 1927. III. 22. D. Belgrád, 1961. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1963. VIII. 15. és X. 31. között.
Dr. Miroslav Gazikalović - Sz. Belgrád, 1936. VII. 1. D. Szkopje, 1962. Kötelez ő
kórházi gyakorlaton 1963. XI. 20. és 1964. II. 18. között.
Dr. Jovan Josifović - Sz. Ohrid, 1932. IX. 4. D. Belgrád, 1964. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1964. X. 1. és 1965.1. 21. között.
Dr. Vojislav Fehirov - Sz. Óbecse, 1927. VII. 30. D. Belgrád, 1964. Kötelez ő kórházi
szolgálaton 1964. VII. 22. és 1965. III. 31. között az óbecsei rendel őintézet részére.
Dr. Karpa Svirčev - Sz. Törökkanizsa, 1938. D. Belgrád, 1964. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1964. VIII. 1. és X. 3. között Törökkanizsa részére.
Dr. Svetozar Čupić - Sz. Zára, 1933. XI. 25. D. Belgrád, 1964. Kötelez ő kórházi
szolgálaton 1964. X. 10. és 1965. IX. 10. között.
Dr. Veselin Zarić -Személyi adatait nem ismerjük. Kötelez ő kórházi gyakorlaton
1964. XII. 1. és 1965. XI. 1. között.
Dr. Csehák Rozália - Sz. Csóka, 1938. III. 9. D. Belgrád, 1964. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1964. X. 1-től a csókai rendel őintézet részére.
Dr. Gubás Jenő - Sz. Töгökkanizsa, 1937. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1965. I. 1. és
31. között.
Dr. Bo i ana Paunović - Sz. Belgrád,1939. VIII. 19. D. Belgгád,1964. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1965. II. 1. és III. 31. között az intenzív osztályon.
Dr. Dušan Babovi ć - Sz. Berane, 1939. I. 18. D. Belgrád, 1965. Szak. Újvidék, 1972,
neuropszichiátria. Kötele гö kórházi gyakorlaton 1965. VI. 15. és 1966. III. 15. között.
Dr. Bíró Imre - Sz. Topolya, 1939. VIII. 9. D. Zágráb, 1965. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1965. X. 15-től.
Dr. Milan llić - Sz. Belgrád, 1936. X.14. D. Zágráb, 1965. Kötele тő kórházi gyakorlaton 1965. VIII. 1-től.
Dr. Szabó Sándor - Sz. Ada,1944. II. 9. D. 1969. Kötele тő kórházi gyakorlaton 1969.
IV. 1. és 1970. I. 1. között.
Dr. Nagypál Nándor - Sz. Szeged, 1943. VII. 14. D. Újvidék, 1970. Szak. Újvidék,
1986, ált. gyógyás тat. Kötelező kórházi gyakorlaton 1970. VIII. 1. és IX. 28., valamint 1971.
IX. 1. és 1972. VI. 8. között az adai rendel őintézet részére.
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Dr. Radoslav Kržić Kötelező kórházi gyakorlaton 1971. IV. 20. és VII. 5. között.
Dr. Marina Kapor Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1973. XI. 21. és 1974. X. 21. köгött.
Dr. Földesdi Ibolyka - Sz. Székelykeve,1949. III. 8. D. Újvidék, 1975. Köteleaö kórházi gyakorlaton 1975. IV. 1. és XII. 31. között.
Dr. Darinka Čonić - Sz. Feketetó, 1949. II. 25. D. Újvidék, 1976. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1976 és 1977-ben a csókai rendel őintézet részére.
Dr. Szalma-Baksi Ferenc - Sz. Szabadka, 1951. VIII. 13. D. Újvidék, 1976. Szak.
Újvidék, 1987, belgyógyás гat. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1977. I.4. és VIII. 13. között a
magyarkanizsai rendelőintézet részére.
Dr. Varga Ferenc - Sz. Zimony, 1952. III. 4. Egyéb adatait nem ismerjük. Kötelez ő
kórházi gyakorlaton 1978. IX. 1. és 1979. IX. 12. között.
Lévainé dr. Szenes Ibolya - Sz. Hódegyháza, 1954. V. 9. D. Újvidék, 1979. Szak.
Újvidék, 1989, munkaegészségügy. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1979-ben és 1980-ban a
csókai rendelőintézet részére.
Dr. Lányi Ilona - Sz. Nagykikinda, 1953.VIII.4. D. Újvidék,1980. Szak. Újvidék, ált.
gyógyászat. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1980-81-ben a csókai гendelőintézetrészére.
Dr. Barsi Attila Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1986. III. 6. és V. 5. között a zentai
rendelőintézet részére.
Dr. Đurđinka Drča Kötelező kórházi gyakorlaton 1986. IX. 1. és X. 30. között a
Zentai rendel őintézet részére.
Dr. Gere Magdolna - Sz. Zenta, 1959. XI. 4. D. Belgrád, 1986. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1986. VI. 1. és 1987. V. 31. között a zentai rendel őintézet részére.
Dr. Oláh Angéla - Sz. Topolya, 1965. I.27. D. Újvidék, 1988. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1988. VII. 1. és 1989. VI. 30. között a zentai rendel őintézet részére.
Dr. Odri István - Sz. Csóka, 1961. VI. 11. D. Újvidék,1989. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1989. VII. 17. és 1990. II. 18. között a zentai rendel őintézet részére.
Dr. Gordana Ostoji ć - Sz. Tiszaszentmiklós, 1962. IX. 28. D. Újvidék 1991. Kötelez ő
kórházi gyakorlaton 1991 folyamán.
Horváthné dr. Nagy Éva - Sz. Törökkanizsa, 1967. XII. 10. D. Pécs, 1993. Kötele тő
kórházi gyakorlaton 1993. II. 10. és 1994. II. 16. között a csókai rendel őintézet részére.
Mészárosné dr. Hanckó Csilla - Sz. Topolya, 1970. I. 19. D. Újvidék, 1994. Kötelező
kórházi gyakorlaton 1994. V. 23. és 1995. V. 22. között az adai rendel őintézet részére.
Dr. Vidosava Krajnovi ć - Sz. Tiszaszentmiklós, 1962. X. 29. D. Újvidék, 1994. Kötelező kórházi gyakorlaton 1994. XII.4. és 1995. VI. 10. köгött a csókai rendel őintézet részére.
Dr. Girizd Ágnes Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1996 folyamán az adai rendel őintézet
részére.
Dr. Szabó Anikó - Sz. Zenta, 1973. VII. 22. D. Újvidék, 1998. Kötelez ő kórházi
gyakorlaton 1998.1V. 15. és XII. 25. között az adai rendel őintézet részére.
Dr. Veselko Šećerov - Sz. Ókeresztúr, 1932. VI. 25. D. Belgrád, 1960. Belgyógyászati
szakosításon 1964. X. 1-től.
Dr. Csehpál Pál - Sz. Ada, 1934. I.4. D. Belgrád,1963. Szak. Belgrád, 1973, pediátriá. Kötelező kórházi gyakorlaton 1963. X. 1. és 1964. X. 1. között. Az adai rendel őintéгet
részére pediátriai szakosítása során a gyermek -egészségvédelmi szolgálamál 1969 és 1971
kőzött dolgozott.
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Dr. Danica Josi ć Pediátriai szakosításon a törökkaniasai szolgálat részére 1969 és 1970
folyamán a gyermek egészségvédelmi szolgálatnál.
Dr. Đorđe Cvejić Pneumoftiziológiai szakosításon a csókai rendel őintézet részére.
Dr. Slobodan Milijaš - Sz. Belgrád, 1943. VI, 21. Nőgyógyászati és szülészeti szakosító
son a csókai rendelőintézet részére.
Dr. ‚vita Gerić - belgyógyászati szakosításon a belgyógyászati szolgálamál Törökkanizsa
részére.
Dr. Ivan Šećerov -belgyógyászati szakosításon a belgyógyászati szolgálamál Törökkanizsa
részére.
Dr. Újházi István - Sz. Magyarkanizsa, 1939. VII. 28. D. Zágráb, 1965. Szak. Újvidék,
1973. Szsz. Zágráb, 1980, kardiológia. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1966. IX. 15. és 1967.
VI. 2. között. A belgyógyászati osztályon szakosításon volt 1970. VI. 1. és 1973. VI. 1. között
a magyarkanizsai rendelöintézet részére.
Dr. Svetozar Malbaški Pediátriai szakosításon Törökkanizsa részére a gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1971 és 1972 folyamán.
Dr. Jovan Redžek - Sz. Nagybecskerek, 1944. II. 17. Pediátriai szakosításon a csókai
rendelőintézet részére 1972 és 1974 között.
Dr. Hajdú Gyula - Sz. Újvidék, 1941. XI. 15. D. Újvidék, 1967. Szak. Újvidék, 1975,
neuropszichiátria. Szakosításon a magyarkanizsai rendel őintézet részére a neuropszichiátriai
szolgálatnál 1972 és 1974 között dolgozott.
Dr. Jelena Martinov Neuropszichiátriai szakosításon Törökkanizsa részére a
neuropszichiátriai szolgálatnál 1972 és 1974 között dolgozott.
Dr. Sonja Orozovi ć Neuropszichiátriai szakosításon Törökkanizsa részére a
neuropszichiátriaiszolgálatnál 1972 és 1974 körött dolgozott.
Dr. Lukács Ilona Radiológiai szakosításon Jajce részére a röntgendiagnosztikai szolgálatnál dolgozott.
Dr. Вoеna Siđi- Hrčan Pediátriai szakosításon Törökkanizsa részére a gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1973 és 1974 folyamán dolgozott.
Dr. Nikola Rudić Pediátriai szakosításon a magyarkanizsai rendel őintézet részére a
gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1975 folyamán dolgozott.
Dr. Sági Erzsébet - Sz. Mohol, 1941. Vl. 6. D. Belgrád, 1970. Szak. Újvidék, 1981,
pediátria. Pediátriai siakosításon az adai rendel őintézet részére a gyermek egészségvédelmi
szolgálatnál 1977 novemberétől 1979 novemberéig dolgozott.
Dr. Stevan Vrbaški - dermatovenerológiaiszakosítás keretében Zenta részére a kórhá
zi osztályokon 1978. VII. 1. és 1979. V. 31. között dolgozott.
Dr. Olga Supić - Sz. Szilbás, 1953. III.20. D. Újvidék,1978. Radiológusi szakosításon
az adai rendel őintézet részére a röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1978. VII. 1. és 1979. VI.
30. kőzött dolgozott.
Dr. Desan Vukosavljević Neuropszichiátriaiszakosításon a csókai rendel őintézet részére a neuropszichiátriaiszolgálatnál dolgozott.
Dr. Radomir Marić Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon az adai rendel őintézet
részére a n ői egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
Dr. Póth Ildikó Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a magyarkanizsai rendel őintézetrészére a n ői egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
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Dr. Csányi Ferenc - Sz. Ada, 1951. I.2. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1985, belgyógyászat. Szsz. kardiológia. K őtelező kórháтΡi gyakorlaton 1976. III. 17. és 1977. I. 17.,
belgyógyászati szakosításon az adai rendel őintézet részére pedig 1981 és 1984 között.
Dr. Slobodan Parezanovi ć -nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a nagykikindai
Gyógyászati Központ részére a n ő i egés тΡségvédelmiszolgálatnál dolgozott.
Dr. Slobodan Tokin - n őgyógyászati és szülészeti szakosításon?örökkanizsarészére a
női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
Dr. Pintér Sándor - n őgyógyászati és szülészeti szakosításon az adai rendel ő intézet
részére a nöi egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
Dr. Bor Endre - Sz. Péterréve, 1959. V. 31. D. Belgrád, 1984. Szak. Újvidék, 1992,
neuropszichiátria. Neuropszichiátriai szakosításon az adai rendel őintézet részére a
neuropszichiátriai szolgálatná11989 novemberét ől 1991 novemberéig dolgozott.
Dr. Győri Ilona -pediátriai szakosításon a magyarkanizsai rendel őintézet részére a
gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1993 és 1994 folyamán dolgozott.
Dr. Dragan Mendebaba - n őgyógyászati és szülészeti szakosításon Тбгбkkanizsa részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
Dr. Horváth Edit - Sz. Magyarország, 1950. X. 11. D. Szeged, 1975. Szak. Újvidék,
1993, nögyógyászat és szülészet. Kötelez ő kórházi gyakorlaton 1977. I. 14. és XII. 31. kőzött.
A szakosítási idö egy гészét 1989 és 1991 között a n ői egészségvédelmi szolgálatnál töltötte.
Dr. Kovács Katalin - n őgyógyászati és szülészeti szakosításon az óbecsei rendel őintézetrészére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
Dr. Balog András - nőgyógyászati és szülészeti szakosításon az adai rendelöintézet
részére a n ői egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
Dr. Marija Vučkovk - Sz. Feketető, 1961. XI. 4. D. Újvidék, 1986. Pediátriai szakosításon az adai rendel őintézet részére 1996 és 1998 májusa között a gyermek-egészségvédelmi
szolgálatnál dolgozott.
Dr. Ivanović Margaréta -pediátriai szakosításon az adai rendel őintéгet részére 1996
és 1998 májusa között a gyermek egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.
Dr.Osvit Čpajakovh - Sz. Szabadka,1961. IX. 23. D. Újvidék,1990. Pneumoftiziológiaiszakosításon a csókairendel őintézetrészére a kórházban 1996.1V. 10. és 1998.X.30. között.
Dr. Željka Grubešić - Sz. Eszék, 1962.XI.11. D. Zágráb, 1988. Pediátriai szakosításon
az adai rendel őintézet részére a gyermek egészségvédelmi szolgálatnál 1997 és 1998 októbere köгött.
Vörösné dr. Szekula Ildikó -pediátriai szakosításon a magyarkanizsai rendel őintézet
részére 1998 áprilisa óta a gyermek egészségvédelmi szolgálatnál dolgozik.
Dr. Radinka Ivošević - Sz. Szarajevó, 1956. XI. 11. D. Újvidék, 1981. Fizikális gyógyászati és rehabilitációs szakosításon a magyarkanizsai Rehabilitációs Központ részére 1998.

XI. 6. óta.
Dr. Mihók Vilmos - SтΡ. EgyháтΡaskér, 1960. V. 18. D. Újvidék, 1985. Fizikális gyógyászati ésrehabilitációs szakosításon a magyarkanizsai Rehabilitációs Központ részére 1998.
XI. 6. óta.
Dr. Agata Dobrić - Sz. Zenta, 1969. II. 1. D. Újvidék, 1993. Önkéntes fizikális gyógyászati és rehabilitációs szakosításon a kórházi osztályokon 1998. X. 7. óta.
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A KбRHAZ DOLGOZ бI 1966. 1ANUAR 1. ÉS 1995. DECEMBER 31. КđZОтт

Ábrahám Attila
Ábrahám Mária
Ádám Ede, dr.
Ádám Erzsébet magiszter
Ádám Gizella
Ádám Otília
Adamov Erzsébet
Adamov Veronika
Ágó Erika
Ágóné dr. Zámborszki Ilona
Akininné Horváth Hilda
Almási Lídia
Almási Magdolna
Ambrus Aranka
Ančevi ć Erzsébet
Andruskó László
Andruskó Vera
Anitics Margit
Annus Etelka
Annus Irén
Annus Péter
Annus Rózsa
Antal Elvira
Antal György
Antal Kálmán
Antović Eszter
Apróné dr. Berta Izabella, dr.
Arađanin, Zlatica
Artukovi ć , Mile
Artukovi ć , Vesna
Atlagić , Danica
Aulik Attila
Aulik Erzsébet
Aulik Ilona
Aulik Mihály
Aulik Sándor
Aulik Szilvia
Avdalović Zsuzsanna
Bábinszki Beáta
Babinyec Valéria, dr.
Bacsi László, dr.
Bagi Ferenc
Bagi Géza
Bagi Klára

Bagi Mária
Bagi Vince
Bajić Erzsébet
Bajić , dr. Milan
Bajić , Ljuban
• Baji ć , Snežana
Baji ć , Željka
Baji ćné dr. Surányi Hilda
Bajrami Ibolya
Bajusz Angéla
Bajusz Judit
Bajusz Mária
Bajusz Zsuzsanna
Bajuszné Fekete Erzsébet
Bakali ć, Marija
Bakás Attila
Bakaš Laura
Bakaš Matild
Bakó Márta
Bakos Elvira
Bakos Ottó
Bakos Vera
Bakota Irén
Baksai Erika
Balanek Franciska
Balanek Zoltán
Balassa Mária
Balassáné Berta Mária mérnök
Balázs Piri Mária
Balda Márta
Bali Jolán
Bálind Gábor, dr.
Bálind Katalin
Bálind Magdolna
Bálint Gabriella
Bálint György
Bálint Hajnalka
Bálint Ibolya
Bálint Ilona
Bálint János
Bálint Károly
Bálint Klára
Bálint Laura
Bálint Magdolna
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Bálint Rózsa
Bálint Zoltán, dr.
Balla Katalin

Bá1ó Erzsébet
Bá1ó Etel
Balogh Erzsébet
Balogh Ibolya
Balogh Ilonka
Balogh Péter
Balogh Rozália
Balogh Rózsa
Banjac, Olga
Baranyai Henrietta
Baranyai Klára
Baranyi Julianna
Baranyi Zsuzsanna
Barát Brigitta
Baráth Magdolna
Baráti Béla
Baráti Cecília
Baráti József, dr.
Baráti Krisztina
Bari Klaudia
Baricsek Piroska
Baricsek, An đa
Barlog Ágnes
Barna Róbert
Barnáné Vajda Eleonóra
Barsi Attila, dr.
Barsi Erzsébet
Barsi Etelka
Barsi Mária
Barsi Rózsa
Bartus Béla
Bartus Vilma
Bartusz Gy őző
Basarić Jelena
Basity Zsuzsanna
Baši ć Ildikó
Bašić Magdolna
Bašić , Vera
Bata Erzsébet
,

Bata Ildikó
Bata Irén
Batáné Simonyi Márta, magiszter
Bátki Klára
Bátki Mária

Bátki Zoltán
Bauerfeind Erzsébet
Bauerfeind Lajos
Bednár Valéria
Beer Anna
Behaгić, Esad
Bikes István
Belák Mária
Belei Olga
Bilecné Gyetvai Márta
Belik Erzsébet
Belošev, Draginja
Bencun, Sandro
Bene Éva
Bene Károly

Benedek Csaba
Benedek Magdolna
Benkó Rozália
Benkó Gizella, dr.
Berec Rita
Berényi Borbála
Berényi Éva, dr.
Beretka Jusztina
Beretka Lajos
Berkes Erzsébet
Berkes Mária
Berta Etel
Berta László
Berta Magdolna
Berta Mária
Berta Mátyás
Berta Mihály, dr.
Berta, Bojana
Bertáné Lengyel Angéla
Berze Imre
Beszédes András
Beszédes Erika
Beszédes Gabriella
Beszédes László
Bicók Mária
Bicskei Erzsébet
Bicskei Gábor
Bicskei Ilona
Bicskei Piroska
Bilicki Borbála
Bilicki Magdolna

Birkás Lídia
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Biró Ilona
Bisof Vilmos
Blahó Andrea
Blahó Péter
Blahó Valéria
Blahó Zsolt
Blahóné Kőrösi Magdolna
Blažić, Dušan
Bóbány Etelka
Bobić, dr. Ljiljana
Bobić, Dušan
Bodor Vera
Bodza Ferenc
Bogeti ć, Danka
Bognár Anna
Bognár Gizella
Bognár Imre
Bognár Imre, dr.
Bognár Katalin
Bognár Márk
Bognár Olívia
Bogunovi ć , Jelena
Bojanić Gabriella
Bóka Julianna
Bokrosné Ádám Verona
Boldog Verona
Boljanovi ć , Dragana
Boljanović , Slobodanka
Bolvári Károly
Boгbás Ferenc, dr.
Borbás Magdolna, dr.
Borbély Erzsébet

Borbély Etelka
Borbély Tibor
Borđoški, Branka
Borđoški Brigitta
Borđoški, dr. Slavica
Borđoški, Milana
Borđoški, Vukosava
Boros András
Boros Erzsébet 1.
Boros Erzsébet 2.
Boros Erzsébet 3.
Boros Gizella
Boros István
Boros Mária
Boros Mária magiszter

Boros Gyevi Rózsa
Boros Gyevi Tibor, dr.
Boros-Gyeviné dr. Márkus Klára
Borsos András
Borsos György
Borsos Ilona
Borsos Margit
Bošković , Milan
Bošnjakovi ć , Mira
Božić Rózsa
Boži ć, Vera
Boüć , Zoran
Božinović-Prekajski, dr. Niveska
Božovi ć, Ljiljana
Božovi ć, Nada
Bozso Ibolya
Bózsó Imre
Bózsó László
Bózsó Pál
Bozsóki Ágota
Bozsóki András
Bödő Piroska
Böviz Antal, dr.
B őviz Erzsébet
B őviz Ibolya
Branova čki, Aleksandra
Branova čki, dr. Branislav
Branova čki, Eva
Branova čki, Rajka
Branova čki, Stevan

Brkan Ella
Ero ćeta Verona
Bruckner Aladár mérnök
Buckó Valéria
Budai Ágnes
Budai Ilona
Budai Péter
Bugarski, Savka
Bukvić , Radojko
Burai Edit
Burány Ákos, dr.
Burány Angéla
Burány Árpád, dr.
Burány Béla, dr.
Búrány Klára
Búrány Lajos
Búrány Márta

218
Burányné dr. Gellér Annamária, dr.
Bús Éva
Bús Mária
Bű n László, dr.
Bün Teréz
Cabafi Ferenc
Čanadanovi ć, Svetlana
Čekić Irén
Cimmerman János
Cimmerman Mária
Cinkler Mária
Ćirić, Radojica
Ćirkovi ć, Ljubinka
Ćirkovi ć , Zorica
Cirok Ilona
Čkautović, Ljiljana
Čobanov Teréz
Čobanov, Anka
Ćopković , Ljubica
Ćosić , Dragan
Ćurčić , dr. Milorad
Ćurčić , Kristina

Ćurčić, Stana
Ćušić, Jelica
Cvejić, dr. Đorđe
Czabafi Zoltán, dr.
Czabafi Zsóka
Czakó Ildikó
Csabai Klára
Csabai Otília
Csábi Katalin
Csábi Terézia
Csábi Valéria
Csanádi Anasztázia
Csányi Ferenc, dr.
Csányiné Hajdú Hermina
Csebák Annamária
Csépe Ilona
Csernők Eva
Csernők György
Csernők Ilona 1.
Csernők Ilona 2.
Csernők István
Csernők József
Csernők Margit
Csernők Olga
Csernők Rózsa
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Csetle Verona
Csetle Vince
Csík Gyula magiszter
Csík Márta
Csikós Antal
Csikós Attila
Csikós Lívia
Csincsik Ibolya
Csizmadia Borbála
Csizmadia József 1.
Csizmadia József 2.
Csizmadia Júlia
Csizmadia Nándor
Csizmadia Teréz
Csonka Anna
Csorba Erzsébet
Csordás Elvira
Csordás Rózsa

Csörgő Mária
Csúzdi Ildikó
Csüllög Csilla
Csüllög János
Dadasovi ć, dr. Josip
Dalos Valéria
Dani Erzsébet, dr.
Dani Gáspár, dr.
Dániel Endre
Danyi Anna
Danyi Antal
Danyi Edit
Danyi Ilona
Danyi István
Danyi Júlia
Danyi Katalin
Danyi Klára
Darnai Imre
Đatkov, Zora
Dávid Beáta
Dávid Berta
Davidov Piroska
Deák Erzsébet
Deák Éva
Deák Klára
Deák László
Deák Margit
Deák Mária
Đekovi ć, dr. Ivan
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Deli Mária
Đeloševi ć , Milenija
Deni ć, Vlada
Dér Attila
Dér Erzsébet
Detki Margit magiszter
Dévay Erzsébet
Dévay Lajos, dr.

Devčik, Ljubica
Dimitrijevi ć, Nadeida
Dobó Rózsa
Dobokai Júlia
Dobos Erzsébet
Dobos Hilda
Dodig Mária
Domány Katalin
Domány László, dr.
Domány Sándor
Donaj Sándor
Đorđevi ć, dr. Dušan
Đorđević, Lazar
Đorđević , Nenad
Dorotić, Nataša
Doskoč, Behija
Dosztás Valéria
Döme Anna
Döme Ilona
Döme Mária
Döme Piroska
Dőme Rózsa
Döme Teréz
Döme Zsolt
Dragićné dr. Tolmácsi Szilvia
Drča, dr. Darinka
Drobnjak, Nikola
Dudás Attila
Dudás Debóra
Dudás Piroska
Dukai Éva
Dukai Zita, dr.
Dukanac, Dobrila
Đukanovi ć, Radmila
Đukić, dr. Slavojka
Dukić, Zoran, dr.
Dupák Mihály
Đurđev, Marija
Đurđev, Svetlana

Đurđevné Rácz Júlia
Đuгić, dr. Dragutin
Đurić, dr. Milena
Đuгić, Dragana magiszter
Đurišić Rózsa
Đuгović, Marija
Đurović, Olivera
Elek-Dabis Gizella
Eleven Erika
Erdeljan Mária
Erdélyi Katalin
Erdélyi, Jasmina
Erős Julianna
Erös Rózsa
Eszes József, dr.
Evetovics István
Fábri Erzsébet
Fábrik Imre
Fajka Emese
Fajka Klára
Fajka Róbert, dr.
Fajka Zsolt
Faragó Aranka
Faragó Géza
Faragó Gyöngyi
Fark Mária, dr.
Farkas B. Rozália
Farkas Emil, dr.
Farkas Gizella
Farkas István
Farkas Jolán
Farkas Nandi
Farkas Rózsa
Fatić, Stana
Fehér Ákos, dr.
Fehér Edit
Fehéг Illés magiszter
Fehér Illés mérnök
Fehér Margit
Fehér Matild
Fehér Mihály
Fehér Opletán Zsuzsanna
Fehér Rózsa 1.
Fehér Rózsa 2.
Fehér Tibor
Fehérné dr. Dani Gizella
Fehérvári Sándor
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Fej ős Imre, dr.
Fej ős Tünde
Fekete András
Fekete Gabriella
Fekete Gizella
Fekete Rózsa
Fendrik Endre
Fényszárosi Attila, dr.
Fényszárosi Ilona
Fényszánosi Lujza
Fényszárosi Márta
Fényszárosiné Gin e Csilla mérnök
Fenyvesi Attila, dr.
Fenenczi Ilona
Filipov Gizella
Filipović , Davor
Filipović, Zorka
Firic Erzsébet
Fleisz Gyula
Fleisz János
Fleisz Mária
Fleisz Tibor
F!eisz Valéria
Fleisz Viktória

Fodor Attila
Fodor Borbála
Fodor Erzsébet
Fodor Ida
Fodor Kálmán
Fodor Károly
Fodor László
Fodor Mária
Fodorné dr. Iván Hajnalka
Földesdi Ibolya, dr.
Földesi Otília
Fгankó Zsolt
Frick, dr. Leopold
Frick, dr. Zorica
Fruzsa András, dr.
Fűr Anna
Füstös Erzsébet
Füstös Oszkár
Gábor István
Gábor János
Gábor Lídia
Gajda Berta
Gajódi Irén
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Gál Gabriella
Gál Zsuzsanna
Galešev, Jovan
Galešev, Senka
Gallai Piroska
Galsa Gizella
Gál-Varga Anasztázia
Gavrić, Zina
Gazdag Aranka
Gecse Verona
Gellér Jolán
Gellér Zsuzsanna
Gellért Zsuzsanna
Gere Andrea
Gere Bernadett
Gere Gizella
Gere István
Gere Katalin
Gere Magdolna, dr.
Gere Mária, dr.
Gere Márta
Gere Szilvia
Gere Zsíros Mária
Geréné dr. Szabó Ibolya
Geréné Heinrich Olga
Gergely Ibolya
Gion Erzsébet
Gledi ć , dr. Stanislava
Gligor Gellért
Gligon Mária
Gojan Ilona
Gombi Rózsa
Gombis Péter
Gombkötő Rozália
Gombos Irén
Gombos József
Gombos Károly
Gombos Verona
Goór Mária
Goran Radi čević
Gordán Anna
Gordán Ibolya
Gordán István
Gordán Magdolna
Gordán Miklós
Gortva Izabella
Göncöl Franciska

Fűgge 1ék
Göncöl Mária
Görög István, dr.
Gregus Erzsébet
Gregus István
Gregus Katalin
Gregus Márta
Gregus Róbert
Gregus Teréz
Gregus Viktória
Gubica Éva
Gubik Erzsébet
Gubik Hajnalka
Gubik Júlia
Gubik Teréz
Gubik Zoltán, dr.
Gubikné Zajc Mária
Guelmino Ilona
Gulyás Dóra
Gulyás Edit
Gulyás István
Gulyás László
Gulyás Magdolna
Gulyás Mária
Gulyás Valéria
Gulyás-Fodor Izabella
Gulyámé dr. Blahó Ildikó
Gutvein Rózsa
Guzina, Ruža
Gvozdenovk Ilona
Gvozdenovi ć , Milan
Gvozdenovi ć, Sofija
Gyatkov, Marija
Gyenis Júlia
Gyertyás Ilona
Gyertyás Katalin
Gyetvai Béla, dr.
Gyetvai Ferenc
Gyetvai Ibolya
Gyetvai, Jelena
Gyitvai József
Gyetvai Márta
Gyetvai Piroska
Gyömbérné Túri Csilla
Gyömrei Valéria
Györe Béla
Györe Ilona L
Györe Ilona 2.
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.
Györe István
Györe Pál Tibor
Győri István
Győriné dr. Molnár Tünde
Győrki Valéria
Gyuresik Gizella
Gyuresik Lajos
Gyuresikné Barna Klára
Habram János, dr.
Hagymás Irén
Hagymás István, dr.
Hagymámé dr. Boros Edit, dr.
Hajbok István
Hajdú Hajnalka
Hajdú Mária
Hajnal Gizella
Halász Etelka
Hamu Zoltán
Hangya Gizella
Hangya Irén
Hangya Piroska
Hangya Zsuzsanna
Haresáné dr. Nagy Éva
Harmath Ibolya, dr.
Harmath László, dr.
Harmath Rózsa
Heged űs Judit, dr.
Hegedűs Mária
Hegedűs Zoltán
Heged űssé dr. Szloboda Gabriella
Hegyközi János
Heinrich Magdolna
Herceg Magdolna
Herman Lajos magiszter
Hódi Erzsébet
Hodik József
Hodik Margit
Hodik Marianna mérnök
Holló Irén
Homolya Hajnalka
Homolya Lajos
Homolya Magdolna
Hornyák Éva
Hornyák Ilona
Horti Borbála
Horti Éva 1.
Hord Éva 2.
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Horti Hajnalka, dr.
Horti Károly
Horti Zsuzsanna
Horváth András, dr.
Horváth Aranka
Horváth Borbála
Horváth Dániel
Horváth Edit
Horváth Edit, dr.
Horváth Erika
Horváth Erzsébet
Horváth Éva
Horváth Franciska
Horváth Hilda
Horváth Ibolya
Horváth József
Horváth Júlia
Horváth Katalin
Horváth Klára
Horváth László
Horváth Mária 1.
Horváth Mária 2.
Horváth Mátyás
Horváth Rózsa
Horváth Teréz
Horváth Teréz, dr.
Horváth Verona
Horváth Zsolt
Horváth, Slavica
Hödör József
Hubai, Ljiljana
Hunyadi Gábor
Huszák Erzsébet
Huszák Ibolya
Huszák Irén
Huszák Rozália
Huszák Rózsa
Huszák Sándor
Huszák Zoltán
Huszár Mária
Huszka György
Huszka Márta
Huszta Imre
Ibrajter, Dafina
Ibrisimovity Tibor, dr.
Ignjatović, Milanka magiszter
Ignjatović, dr. Živorad
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Igrujičić, Marija
Ilk, dr. Milan
Ilk, dr. Mirjana
Ilk, Jelena
Ilijin Márta
Ilin Erzsébet
Illés István
Illés János, dr.
Illésné dr. Fogaras Teodóra, dr.
Imre Rózsa
Ivačić, dr. Josip 1.
Ivačić, dr. Josip 2.
Iva čićné dr. Habram Magdolna, dr.
Ivkov, Katica
Jablonski Ilona
Jablonszki Mária
Jajić, Nataša
Jakovljev, dr. Kosta
Jakovljevi ć , dr. Milan
Jakšić Ilona
Janc Lídia
Jančić, dr. Raza
Janek István
Janek, Sofija
Janjić Henrietta
Janjić , Jelica
Jankai Gábor
Jankai Zoltán
Janković, Saveta
János Zsuzsanna
Jastrebinac Margit
Jenovac, Aleksandar
Jovanović Ibolya
Jovanović, dr. Milica
Jovanović, dr. Milorad
Jovičin, Saveta
Jovovi ć, dr. Svetlana
Juhász Éva
Juhász Mihály, dr.
Juhász Nándor
Juhász Verona
Juhász, Zlata
Julián Jenő
Jungné dr. Német Erzsébet
Jurca Anikó
Kablar Margit
Kádár Vera
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Függelék
Kadiri ć Mária
Kadvány Júlia
Kajmoli Aranka
Kállai Teréz
Kalmár Ervin
Kalmár Ibolya
Kalmár Irén
Kalmár Jen ő
Kalmár Jen ő, dr.
Kalmár Júlia
Kalmár Julianna
Kalmár Mónika
Kalmárné dr. Urbán Éva, dr.
Kampl Margit
Kanalas Brigitta
Kanász Mária
Kanaziгov Kragujevi ć , dr. Milana
Kanyó Ilona
Kanyó László
Kapor, dr. Milan
Kapor, dr. Vladimir
Kara Andrea
Karácsonyi Ilona
Karácsonyi Károly
Károly Ilona
Károly István
Kaszap Mária
Kaszás Borbála
Kaszás Ferenc
Kaszás Kálmán
Kaszás Piroska
Kátai Ildikó
Katan čić, Ljubica
Katava Mária
Katona István
Katona Piroska
Kávai Éva
Kávai László
Kávai Mária
Kazinci Márta
Kecгeli-Mészáros Ilona
Kecгeli-Mészáros Margit
Kecskés Etelka
Kecskés Gabriella
Kecskés Vilmos
Kecskés-Maconkai Irén
Kelemen László
-

Kelemen Zsuzsanna
Kemény József
Kerepesi Otília
Keszég Ferenc
Keszég Zsuzsanna
Kicošef Klára
Kifner László
Kincses Imre
Kiner Olga
Kipp Mónika
Király Beáta
Király Ilona
Király István
Király János
Király Mária
Kis J. Rozália
Kis Jovák Béla
Kis Jovák János
Kis Jovák László
Kis Jovák Margit
Kiss Erzsébet
Kiss Éva
Kiss Gizella
Kiss Gyula
Kiss Ibolya
Kiss Imre
Kiss, Karlo
Kiss Károly
Kiss Katica
Kiss Klára
Kiss Magdolna
Kiss Valéria
Kitli Gizella
Kitli Otília
Klemm Péter, dr.
Klemm Zsuzsanna, Jr.
Klet Géza, dr.
Klimó Attila, dr.
Kliska, dr. An đelija
Kneževi ć, Branko
Knežević, Dragica
Knopf János
Kocsis Ferenc, dr.
Kocsis Ilona
Kocsis István, dr.
Kocsis Mária, Jr.
Kocsis Rozália
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Kocsmár L. Lívia
Kókai Mária, dr.
Kokavec, Anka
Komar Igor
Komáromi Margit
Komlós Árpád, dr.
Komlós Sándoг, dr.
Komlósné dr. Bohata Rózsa, dr.
Komnenov, dr. Mirjana
Konc Rózsa magiszter
Konjović Mária, dr.
Konjović, dr. Đorđe
Konjović, Dušan
Kopasz Emma
Kopasz Erika
Kopasz Erzsébet
Kopasz Ferenc
Kopasz Gábor
Kopasz Irén
Kopasz Katalin
Kopasz Pál, dr.
Kopasz Teréz
Kopasz Valéria
Kormányos Erzsébet
Kormos Béla
Kormos Gábor
Kormoš, Nada
Korponai Erzsébet, dr.
Kos, Darinka
Kosanovi ć Erzsébet
Kosiczky Ferenc, dr.
Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra, dr.
Kosik Ilona
Kosik Imre
Kosik Terézia

Kostić Zsuzsanna
Kothenc Klára
Kovač, Ljubica
Kovačev, dr. Katarina
Kovačević, Ljubica
Kovács Erika
Kovács Ferenc

Kovács Gabriella
Kovács György
Kovács István, dr.
Kovács József

Kovács Mária

Kovács Marija
Kovács Márta
Kovács Matild
Kovács Piroska
Kovács Róbert
Kovács Sándor
Kovács Teréz

Kovács Valéria
Kovács Zsuzsanna
Kovácsné dr. Kiss Katalin, dr.
Kovácsné Halmai Ilona
Kovácsné Vecei Mónika
Kovács Dobák Rózsa
Kovács Dobák Tibor
Kovács Halmai Csaba
Kozi ć , Nevena
Kozma Gábor
Kozma Gizella
Kozma Lajos, dr.
Kőműves Csilla
Kőműves György
Kőműves Julianna
Kőműves Magdolna
Körmöci Ferenc 1.
Körmöci Ferenc 2.
Körmöci Péter
Körösi Gabriella
Kőrösi Ilona 1.
Kőгösi Ilona 2.
Körösi Júlia
Kőrösi László
Kőrösi Teréz
Kővágó Anna ,
Kraj čo, Danka
Krak Mária
Kranz Ferenc, dr.
Kranz Mária, dr.
Kriska Csilla
Kгivokapić, Vera
Krizsán Erzsébet
Krizsán Katalin
Krnjac, Zora
Krsti ć , Vesna
Krstić , Zlata
Kržić, dr. Radoslav
Kubát Anna, dr.
Kucora Erika

225

Fűggelék
Kucora Erzsébet
Kucora Klára
Kucora Mária
Kucora B. Mária

Kurin Zita
Kurunci Anikó
Ladányi Mária
Ladócki Mihály
Ladócki Tünde
Lajkó Anna
Lajkó Matild
Lajkó Piroska
Lakatos Brigitta
Lakatos Eleonóra
Lakatos Etelka
Lakatos Ida
Lakatos Jen ő
Lakatos Klára
Lakatos Rozália
Lakatos Sándor
Lakatos Zoltán
Lalié Mirjana magiszter
Lality Gábor
Laškovi ć Judit
László Angéla
László Ilona
László Tibor
László Valéria
Latki Szilvia
Laufer Mária mérnök
Lavicska Etelka
Lavicska Gyula
Lavicska László, dr.
Lavicska Mária, dr.
Lazk Éva
Lazi ć , Darinka
Lazi ć, dr. loran
Leki ć Ilona
Léner Jácinta
Lengyel Erzsébet
Lengyel Ibolya, dr.
Lengyel Ilona
Lengyel Tamara, dr.
Leonov Teréz
Leszmeister Alfréd, dr.
Leszmeister Erzsébet
Ležaja, Danica

Lipinszki Melinda .
Ljubojevi dr. Bojana
Lóczi Szilvia
Lolin, Marija
Lovas Imre, dr.
Lőcsei Svetlana
Lőrinc Csongor
Lőrinc István
Lőviné dr. Babai Melinda
Ludaji ć , Vera
Mac Sándor
Mačak Jadranka
Mácsai Helga
Mácsai Rozália
Madarász Béla
Madarász Csilla, dr.
Madarász Valéria
Magó Gábor
Magó Irén
,

,

,

Magó Klára
Magóné Molnár Magdolna
Majoros Erzsébet
Majoros Valéria
Makrinov Ágnes
Mališić , Slavka
Mandić , Dragana
Mandić, Slavica
Manevszka Mirjana
Manić, dr. Slavko
Mareti ć , Zvonko
Marié Júlia
Marié, Antoneta
Marinković Borbála
Maгinković, An đa
Markó Márta
Markovié Erzsébet
Markovié, Vera
Márkus Éva
Márkus Klára
Márkus Magdolna magiszter
Márkus Teréz
Maróti Ágnes
Martinovié Gyöngyi
Márton Béla, dr.
Márton Éva, dr.
Márton Márta
Martonosi Béla, dr.
,

'
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Martonosi Erika
Martonosi Gizella
Máté Klára

Máté Margit
Matković Ida
Matok Ágnes
Matok Éva
Matók István
Matovi ć Teréz

Matović, dr. Tomislav
Medić Erzsébet
Megagya Verona
Megyeri Irén
Menda István
Menyhárt Ervin
Menyhárt Júlia
Menyhárt Mihály
Menyhárt Rozália
Menyhárt Vera
Menyháгtné Domány Edit magiszter
Mészáros Agnes
Mészáros Antal, dr.
Mészáros Erika
Mészáros Ilona
Mészáros Károly
1vlészárós László

Mészáros Mária
Mészáros Mónika
Mészáros Rozália
Mészáros, Stanka
Mészárosné dr. Hanckó Csilla
Mičić, Blažen
Mićin, Lenka
Mihajlovićné Szöke Éva magiszter
Mihalek Lajos
Mihalicska András
Mihalicska Ilona
Mihalicska István
Mihalicska Zsuzsanna
Mihaljica, Tanja
Miheler, Dragica
Mihók Anna
Mijić, dr. Spomenka
Miklós György
Miklós Jolán, dr.
Mikus József
Mikuš, Gordana

Milanović Teréz
Milanović, Anka
Miletin Gizella
Mileusnić, Sonja
Milićević Elvira
Milićević, dr. Gordana
Milijaš, dr. Slobodan
Milosavljević, Gorica
Miloćević, Gorica
Milutinović Erzsébet
Mirković Valéria
Mirković, Zora
Miščević, Sofija
Miskei Ágnes
Miskei Mihály
Mirković Gizella
Mitгović Julianna
Mitrović, Ljubica
Mizsér Mária
Mladenović, Nada
Molnáг Anasztázia
Molnár Aranka
Molnár Ernő, dr.
Molnár Etelka
Molnár Ferenc
Molnár Géza
Molnár Gizella
Molnár Ilona
Molnár József
Molnár Klára

Molnár Mihály, dr.
Molnár Piroska
Molnár Rozália
Molnár Zoltán
Molnárné dr. Szabó Ildikó, dr.
Molnár Csikós Ildikó
Molnár Csikós Ilona
Molnár Csikós László
Molnár Csikós Magdolna
Molnár•Gábor Angéla
Molnár G. Borbála
Molnár G. Júlia, dr.
Molnár G. Magdolna
Molnár Gábo г Ilona
Molnár Gábor István
Molnár Szipán Borbála
Molnár Szipán Mária

Függelék
Molnár V. Ilona
Morvai Antal, dr.
Mrav Irén
Mrav, dr. Dejan
Mrkšić, dr. Miodrag
Mucsi Blanka
Mucsi Endre
Mucsi István
Mucsi Mária
Mucsi Márta
Mucsi Mihály
Mucsi Piroska
Mucsi Rózsa
Muidža, Mira
Mujaković, Danka
Mura Borbála
Mura László
Murati Silvija
Muškinjáné dr. Montányi Gabriella
Nacsa András
Nagy Anna, dr.
Nagy Borbála
Nagy Elvira
Nagy Endre
Nagy Erzsébet
Nagy Eva
Nagy György Anna
Nagy Hevesi Marcella
Nagy Imre, dr.
Nagy, Jelena
Nagy Klára
Nagy Krisztina
Nagy László
Nagy Magdolna
Nagy Marcella
Nagy Mária
Nagy Piroska
Nagy Tibor
Nagy Vilmos
Nagy, dr. Vladimir
Nagyabonyi Iré а
Nagyabonyi Veronika
Nagy Abonyi Attila
Nagy Abonyi Endre, dr.
Nagy Abonyi Erika
Nagy Abonyi Gizella
Nagy Abonyi Mária
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Nagy Abonyiné dr. Fazekas Ilona
Nagy-Abonyi Éva
Nagy-Abonyi Valéria
Nagymélykúti László, dr.
Nagy Mélykúti Emerencia
Nagy Mélykúti Erzsébet
Nagy Mélykúti József
Nagy Mélykúti Karolina
Nagy Mélykúti Mária
Nagy Mélykúti Zsanett
Nagypál Erzsébet
Nagypál Nándor, dr
Nagy-Zámbó Ilona
Naumov, dr. Božana
Nedeljkov Erzsébet
Nedjela Eleon'ra
Negeli, Nataša
Németh Emese, dr.
Németh Ilona
Németh János
Neszvecskó, Kata
Nikolić, dr. Mihajlo
Nikolić, Marica
Nikolić, Marija
Nikolić, Mirko
Nikolić, Radoslavka
Nikoloszka- Đurđević Sinka, dr.
Njegojev, Zlata
Nothof Mária
Novák Éva
Novák Ibolya
Novák Tibor, dr.
Novák Zoltán
Novaković, Radoslav
Novaković, Vidosava
Novoszel Irén
Novoszel Katalin
Nyári Ernő
Nyilas Katalin
Nyilas Margit
Nyilasné Lincaer Erika
Odri Ilona
Odri István, dr.
Odri Katalin
Ogbuva, dr. Otaka
Okovački, Draginja
Oláh Angéla, dr.
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Oláh László
Olajos Rózsa
Omerbegovi ć, Dušanka
Opan čar, dr. Ljilja
Orbán Hajnalka
Orosz Angéla
Ország Márta
Ostojić , dr. Gordana
Oszacsek Etelka
Ózsvár Paula
Ördög Lajos
Ordög Zitaida
Ősz-Perge Ibolya
Özvegy Jolán
Ozvegy Piroska
Pakaški, dr. Dragan
Palatoš Klára

Pandilovszka Veronika
Pani ć , Mirjana
Panjevi , Jagoda
Panteli ć Rózsa
Pap, Zlatica mérnök
Pap-Gopi ć , dr. Dragica
Papié, dr. Jelisaveta
Papié, Ljiljana
Papié, dr. Rodoljub
Papné Blahó Ibolya
Papp Antal, dr.

Papp Ibolya, dr.
Papp Ildikó
Pásztor Etelka
Pásztor Ilona
Pataki Ibolya
Pataki Rózsa
Pató Csilla
Patócs Franciska
Patyik Katica
Pava Vilié
Pavkovi ć, Nada
Pavlica, Jelena
Pavli č ić , Milojka
Pavlovié, Siniša
Pavlovié, Sla đana
Pecarski, Gordana magiszter
Pecarski, Sofija
Pece Olivé гa
Pecze Ferenc, dr.

Pecze István, dr.
Penjin, Aleksandra
Perge Aliz, dr.
Perge Géza, dr.
Pergéné dr. Barsi Valéria, dr.
Perišić, Zora
Perpauer)ózsef

Perpauer Teréz
Pesti Erzsébet
Péter Zsófia
Pethes Zsuzsanna
Pető Emma
Pető Valéria
Petrás Andrea
Petrović Ibolya
Petrović, Milan
Petrovi ć, Tomislav
Petrović, Veroljub
Pilisi János,
Pintér Éva
Pintér Ibolya
Pintér Irén
Pintér Jen ő
Pintér Margit
Pintér Valéria

Piri Teodóra
Plantak Eleonóra
Pócs Gábor, dr.
Pócs Margit
Pócs Vera
Polák Róbert
Poljakovi ć Katalin
Poljakovi ć , Vera
Polyák Ferenc

Polyák Hajnalka
Polyák Ignác
Polyák Ilona
Polyák Szilvia
Polyák, Mirjana
Polyákovity Agnes
Pongó Lajos
Popity Gabriella
Popov Erzsébet
Popov, dr. Slobodanka
Popov, Miroslav
Popov, Vesna
Popovié, Biljana
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Popovié Etelka
Popovié, dr Milojka
Popovié, dr Želimir
Popovié, Dušan
Pósa Emília
Pósa Ilona
Poti ć , Marjan
Poti ć, Snežana
Pozsár András
Pozsár Piroska
Prekajski dr. Milan
Preradov Zsuzsanna
Prijovi ć , Ljiljana
Prikidánovics Nándor
Prikidánovity Márt_ д
Priksz Magdolna
Prodanovi ć Željka
Puskás Irén
Puskás István
Puskás Verona
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