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Akcja przeciwgru?licza w Gdyni, tak pod wzgl?dem swego cha

rakteru jak i poszczególnych etapów rozwoju w porównaniu do in

nych wi?kszych miast Polski ma nieco odmienny i SWOIsty cha

rakter. O ile w innych miastach i ?rodowiskach kraju rozwija?a si?
ona i kszta?towa?a powoli, drog? sta?ej ewolucji, opartej na do?wiad

czeniach i zdobyczach tak krajowej jak i zagranicznej wiedzy i sztuki

lekarskiej, o tyle w naszym rodzimym, narazie jedynym wielkim por

cie i mie?cie morskim, akcja ta, maj?ca zw?aszcza vr okresach pocz?t

kowych charakter pionierski, na tego rodzaju rozwój nic mia?a ani
• mo?no?ci ani te? czasu.

Przed 20 laty odzyskali?my dost?p do morza i przez ten krótki

okres czasu Gdynia z gluchej, ubogiej i zapad?ej wioski nadmorskiej
przekszta?ci?a si? w tempie i?cie ameryka?skim w jeden z najwi?kszych
portów ba?tyckich, miasto portowe o powierzchni 6,582 ha, licz?ce
obecnie 123.000 mieszka?ców, letnisko i k?pielisko morskie cen

tral? turystyczn?. Ka?dy miesi?czny' okres Gdyni, jako portu
miasta, równa si? kilkuletnim fazom rozwojowym innych miast porto

wych w Europie. Gdynia wie? rybacka liczy?a w roku 1913, za cza

sów okupacji niemieckiej, wraz z gmin? Oksywie ca. 300 mieszka?

ców; Gdynia wie? rybacka liczy?a w lutym 1920 roku w chwili po

wrotu do Polski wraz z gmin? Oksywie i obszarami dworskimi Ka

mienna Góra i Grabówek ca 2.500 mieszka?ców. Gdynia miasto

portowe, uznane w roku 1929 jako miasto wydzielone, liczy?a w dniu

31.1.1931 roku 44.885 mieszka?ców, ??cznie z Oksywiem, Kamienn?
Gór?, Grabówkiem i Chyloni?. Obecnie za? liczy 123.000 mieszka?

ców.

TABLI?A 1.

Rozwój l iez hv ludno?ci Gdyni.

(w tys i?cach]

1()20 I 1921 1 1931 1 1()32 1 1933 I 19341 193'5 I 19361 193? 1193811939
25 1 5.1 1 3:-,3 1 38,9 1 48,6 1 49,21 ,5.0 1 101 1 114 1 120 I?



T A B L I C A II.

Huch ludno?ci w Gdyni.

Zameldowania Wymeldowania
Rok Zmianyadnsów

stale I czasowe stale I czasowe

1934 11.709 8.365 5.898 4.474 16.185

1935 17".863 11.114 8,781 6.566 29.418

1936 19.649 12.156 8.264 7.613 49.926

1937 12.857 14.125 7.284 6.878 55.737

I
1938 9.967 15.0,4 5.630 9.4,6 58.889

I

T A B L I C A m.

Ruch naturalny ludno?ci w Gdyni.

I :i:i:?i: 11927119281192911930 1193111932119331193411935119361193711938
Mal?e?.

I

stwa 53 76 122 171 2,8 39, 449 547 681 94<) <)94 1123

Urodze-
133 218 469 675 <)48 112<) 138<) 1Z16 1948 2905 302'9 3118

ni a ?ywe

Zgony n 115 158 289 356 281 504 655 652 92'4 920 1010

T A B L I C A IV.

Powierzchnia miasta Gdyni.

Rok 1 1925 I 1926 I 1922' 1 1928 I 1929 I 1930 I 1931

ha 1 638 I 1.463 I 1.463 1 1.463 1 1.463 I 2.212' I 2.212'

I

ci?g dalszy

1932 I 1933 i 1934 1 1935 1 1936 1 1932' I 1938 I 1<)39

I
2.21Z I 3.094 1 3.094 I 6.582 I 6.582 I 6.582 I 6.582 I 6.582
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Gdynia lez y nad zatok? gda?sk?- na wybrze?u otoczonym od

strony pólnocno - zachodniej" zachodniej i poludniowej calesionymi
wcgórcami. Klimat Gdym -

czysto morski z umiarkowan? ilo?ci?

opadów; zim? jest tu wietrzno i chlodno, latem za? ?agodnie i s?o

n ecz rue.

DZI?, kiedy na nasze granice morskie s? zwrócone oczy ca.ej
Polski, jeszcze bardziej zdajemy sobie spraw? z tego, i? posiadanie

dost?pu do morza i portów morskich jest czym? tak samo nieodzow

nym i dla naszej pot?gi i ?ywotno?ci pa?stwowej bezwzgl?dnie ko

nicccn ym, jak dla istot z yj?cych narz?dy oddechowe, przy wadliwym

funkcjonowaniu których organizmy ich ulegaj? uduszeniu si?. j\

wi?c nasz Ba?tyk i Gdynia to jak gdyby p?uca polskie, posiadania

których musimy broni? wspólnie i stale bez wytchnienia.

Chronologiczny przebieg akcji przeciwgru?liczej na terenie

Gdym jest nast?puj?cy:
\\1 drugiej polowie 1931 roku zosta?a uruchomiona przez ów

cz esna Kas? Chorych pierwsza poradma przeciwgru?licca przy ul

Starowiejskiej, kierowana przez lekarza ogólnego z kursem przeciw

gru?liczym Polskiego Zwi?zku Przeciwgru?liczego. \?/ pa? d nerniki.

1932 roku OSIedlili si? w Gdyni dwaj pierwsi lekarze specjali?ci cho

rób p?uc (rnalz c?stwo ). Do 1931 r. specjalistyczna walka z gru?lic? na

terenie naszego miasta l portu nie by?a zorganizowana. Chorzy na

pluca byli badani i leczeni przez lekarzy ogólnych gdy?skich lub te::

prze: specjalistów gda?skich, tak w Ich prywatnych gabinetach na

terenie wolnego miasta Gda?ska, jak i w czasie ich wyjazdów do

ob?o?nic chorych do Gdyni. Do roku 1936 faktycenie fachowo

specplistyczn? akcj? przeciwgru?licz? na terenie tak Gdyni, jak \Vej
herowa i Kartuz, prowadzili dwaj lekarze specjali?ci (ma??e?stwo),
z których jeden figurowa? jako oficjalny, drugi za? z nim nicoficja?
m e wspó?pracowa?. Lekar:e ci pracowali z ramienia ówczesnej Ka

sy Chorych u siebie w prywatnym gabinecie lekarskim i w pr:ychod
ni przeciwgru?liczej Kasy Chorych, która zosta?a w 1935 r. przenie
SIOna: ulicy Starowiejskiej na ul. ?lorsk? na Grabówku. Przypadki,
wymagaj?ce prze?wietlenia promieniami Rentgena, by?y skiercwswa

ne do lekarza specjalisty rentgenologa w Gdyni, maj?cego umow?

z Kas? Chorych. Dope?niania odmy piersiowej i badania krwi na

odczyn Biernackiego byly dokonywane tak w przychodni jak I w ga

binecie lekarskim.

Przychodnia oraz gabinet lekarski obs?ugiwa?y skierowanych
prze: lekarzy mieszka?ców tak :: samej Gdyni wraz : jej przedmie
?ciami, jak równie? .i z innych miast i okolic wybrze?a morskiego,

jak: Puck, Pólw yscp Helski, \X'ielka \X'ie?, Hallerowo, Rumia - Zagó-
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rzc, Reda, Krokowo. Dwa razy w tygodniu doje?d?ali ci dwaj le

karze w godzinach popo?udniowych do szpitali w Wejherowie, w ied

nym z których (szpital Augusty) mie?ci?a si? przychodnia przeciw

gru?licza; tu przyjmowano ambulatoryjnie pacjentów z Wejherowa
i okolic oraz zak?adano i dope?niano u le??cych w szpitalu i przycho

dz?cych chorych lecznicze odmy piersiowe, tak powietrzne jak i pa

rafinowo - gomenolowe, usuwano wysi?ki op?ucnowe, prze?wietlano

wszystkich p?ucno
-

chorych promieniami Rentgena oraz odwiedzano

ob?o?nie chorych na miejscu. Raz w tygodniu odbywa? si? wyjazd
do Kartuz, gdzie w szpitalu powiatowym badano p?ucno -

chorych

le??cych i przychodz?cych, prze?wietlano ich promieniami Rentgena,

zak?adano i dope?niano odmy piersiowe itp. Przypadki wymagaj?ce

leczenia szpitalnego zachowawczego by?y skierowywane w tym cza

sie do szpitala Panny Marii w Wejherowie oraz miejskiego szpitala
dla zaka?nie chorych w Gdyni na Grabówku: przypadki za? sanato

ryjne
- do sanatorium Okr?gowego Zwi?zku Kas Chorych na woje

wództwo pozna?skie i pomorskie "Staszycówka" pod Poznaniem,

do sanatorium w Bystrej ?l?skiej oraz do Wojewódzkiego Sana

torium w Smukale pod Bydgoszcz? (doro?li clo thoracocaustvki oraz

dzieci). Dzieci i m?odzie? by?y wysy?ane do pr=wentorium w Kickrzu

(z Pirquetem dodatnim) oraz do Ciechocinka, Rabki, Iwonicza i ko

lonii i pó?kolonii nadmorskich. Poradnia posiada?a wtedy tylko

aparat do odmy sztucznej oraz aparat Westergreen'a
- natomiast

nie mia?a aparatu Rentgena i laboratorium. \\? 1935 roku (23.XI.35)

powstaje w Gdyni Towarzystwo Przeciwgru?licze, statut którego zo

sta? zatwierdzony przez w?adze WOjewódzkie dopiero 23.\1 .38 r. Pi e

zesem Towarzystwa by? przez kilka lat pierwszy lekarz ftizjolog, któ

ry osiedli? si? w Gdyni \v 1932 r.; ostatnio (Id roku po rezygnacji

pierwszego prezesa na czele Towarzystwa stan?? obecny lekarz na

czelny Ubezpieczalni Spo?ecznej. \\7 1936 roku poradni? przeciw

gru?licz? U. S. na Grabówku prowadzili przez kilka miesi?cy dwaj

lekarze: ówczesny dyrektor miejskiego sz pitala zaka?nego w Babim -

Dole (specjalista
-

internista) i lekarka specjalistka w rentgenologii

i cqorobach p?ucnych, która specjalnie na ten czas przyjecha?a do

Gdyni. W ko?cu 1936 roku obj?1 t? przychodni? lekarz specjalista

chorób p?uc, który poprzednio pracowa? w Obornikach, i osiedli? si?

w Gdyni na sta?e 1.VIII.36 1". \Xl 1937 roku w maju zosta?a urucho

miona przez Ubezpieczalni? Spo?eczn? w Gdyni poradnia dla scho-
.

rze? p?ucnych w ?ródmie?ciu przy ul. Kwiatkowskiego 9, sk?adaj?ca

si? z 4 wi?kszych pokoi i 3 mniejszych, 2 boksów i du?ego haJlu.

Poradnia ta wyposa?ona jest w aparat diagnostyczny Rentgena, po

dr?czne laboratorium do badanta plwocin i mikroskop.
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Obsluga tej poradni sk?ada si? z 3 lekarzy (2 ftizjologów, z któ

rych jeden jest kierownikiem poradni i pediatry), 3 higienistek wy

wiadowczy? (z których jedna jest starsz?) i jednego wo?nego. \\7 ro

ku 1937 Ubezp. Spo?. naby?a diagnostyczny aparat Rentgena dla

przychodni przeciwgru?liczej na Grabówku oraz uruchomi?a tam?e

podr?czne laboratorium do badania plwocin. Przychodnia na Gra

bówku mie?ci si? przy ul. Morskiej 112 przy Miejskim O?rodku

Zdrowia. Zajmuje ona 3 pokoje, 2 boksy i ma?y pokój, slu??cy ja
ko ciemnia. Obsluga tej przychodni sk?ada si? z 2 lekarzy (ftizjolog -

kierownik przychodni i pediatra), 2 higienistek w ywiadowczv? i wo?

nego. Od stycznia bie??cego roku zosta?a uruchomiona przez Komi

sariat Rz?du w Gdyni poradnia przeciwgru?licza przy O?rodku

Zdrowia w Or?owie, obs?ugiwana przez lekarza ogólnego, z przeszko
leniem w P. Z. P. w Warszawie, oraz higienistk? wywiadowczyni?;
z ko?cem kwietnia br. zainstalowano tam diagnostyczny aparat Rent

gena. \\7 najbli?szym czasie projektowane jest otwarcie dwuch

mniejs.z ych przychodni w Ob?u?u i Rumii. Ka?da z trzech istnie

j?cych w Gdyni przychodni przeciwgru?liczych ma okre?lony zasi?g
tery to rial n y.

Poradnia przy ul. Kwiatkowskiego obs?uguje ?ródmie?cie mia

sta Gdyni, ??cz':lie z Kamienn? Gór?, \Vzgórzem Facha, Red?owem,
Di.ia?ki Le?ne i Oksywie oraz Wejherowo, Kartuzy, Puck, Pólwysep
Helski, \Vielk? \Vie?, W?adyslawowo, Rumi?

-

Zagórze, Sierakowice

i Sul?cz yno : przychodnia przy ul. Morskiej obs?uguje przedmie?cia

gdy?skie, jak Grabówek, Chyloni?, Oblu?e, Demptowo, Pogórze,

Cisow? i Leszczynki; przychodnia w Or?owie obs?uguje Or?owo

Morskie, Ma?y Kack, \Vitomino i \X'ielki Kac:k.

Poradnie przeciwgru?licze w Gdyni utrzymuj? ?cis?? ??czno??
z innymi poradniami, jak Opieki nad l\1atk? i Dzieckiem, Eugenicz

n?, Przeciwweneryczn? i Przeciwjaglicz?. Dn. 11 grudnia 1936 r. zosta

?o cawartc pisemne porozumienie mi?dzy T owarz ystwern Przeciw

gru?liczym, Ubezpieczalni? Spo?eczn? i Komisariatem Rz?du w Gdy
ni, dotycz?ce wspólnej akcji prceciwgru? licz ej na terenie \Vielkiej
Gdyni. Najwi?cej pracy, energii i funduszów w akcj? t? w?o?y?a
Ubezpieczalnia Spo?eczna na czele z jej ówcze-sn ym Lekarzem N acz el

nym, któremu \Valne Zebranie c:?onków Towarzystwa Przeciw

gru?liczego, odbyte w dniu 27.1V.38 r. nada?o czlonl:ostwo horiorowe

w dowód uznania za wybitne zas?ugi na gdy?skim froncie walki

z gru?lica.

Opieka nad chorymi i ich rodzinami spc cz ywa w r?kach leka

rzy specjalistów p?ucników i pediatrów, ordynuj?cych w poradniach

przeciwgru?liczych, lekarzy domowych, miejsk ich
, higienistek porad-

\
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ni przeciwgru?liczych i higienistek rejonowych oraz po?o?nych rejo

nowych (szczepienia prce ciwgru? licze ). A wi?c cala akcja przeciw

gru?licza opiera si? na organizacji lekarza dornowego i miejskiego

1?cznic z higienistka rejonow? l po?o?n?, wspólpracuj?cymi ?ci?le

z prz ychodniami przeciwgru?liczymi. Dost?p do przychodni ma kaz

dy skierowany tam przez któregokolwiek z lekarzy, tak ubez piecz.il

nianych, samorz?dowych, szkolnych jak i prywatnych, oraz przez i-n

ne poradnie, jak Eugeniczn?, Opi ekt nad Matk? i DZIeckiem i Prz e

ciwweneryczn?. Organizacja lekarza domowego i miejskiego lQcz

nie z przychodniami przeciwgru?liczymi dosiarc?aj? pornocv lekar

skiej i piel?gniarskiej, tak w dziale leczniczym jak i zapobiegawczym.

Poradnie tutejsze, które s? podstaw? ca?ej akcji przeciwgru?liczej, s?

placówkami nie tylko zapobiegawczo
-

propagandowymi, lecz rów

noccesnie i leczniczymi. Nale?y do nich przyjmowanie skierowywa

nych przez poszczególnych lekarzy chorych, 7.Sieranic szczegó?owych

wywiadów tak \v samej poradni jak i w terenie, praca higienistek

,??wia::-l2.miaj?ca i wywiadowcza w mieszkaniach chorych, dzi?ki któ

rej s? skierowywane do poradni tak zwane kontakty; szczcgólowe

specjalistyczne badanie chorych przez lekarzy, prz e?wietlanie i zdj?

cia klatki piersiowej promieniami Rentgena, rozbiór plwocin, pobie

l anie krwi ?ylnej na odczyn Biernackiego i \'? assermanna, prowadze

nie dok?adnej kartoteki wszystkich chorych oraz szczegó?owej reje

stracji przypadków gru?licy niebezpiecznej dla otoczenia, okresowe

zawiadamianie lekarza powiatowego o nowozarejestrowanych przy

padkach gru?licy otwartej, roztaczanie nad chorymi i ich rodzinami

opieki lekarskiej higieniczno - zapobiegawczej oraz obscwacj i,

sporz?dzanie sprawozda? dziennych, mre si?cznych, kwartalnych

i rocznych, dokonywanie odczynu Pirqucta, dope?nianie leczniczych

odm piersiowych, do?ylne, domi??niowe i podskórne zastrzykiwania

preparatów leczniczych, jak wapno, ::loto, neosalvarsan, tubc!'kulin2.,

na?wietlanie lamp? kwarcow?, rozdawnictwo tranu, kwalifikowanie

do szpItali, sanatoriów, kolonii i pólkolonii, szeroka propaganda wal

ki z gru?lic? oraz szerzenie podstawowych zasad higieny, tak w po

radni jak l w terenie po?ród chorych i ich rodzin, udzielanie w miar?

mo?no?ci pomocy materialnej, uraadz anie w terenach zamieszka?ych

przez warstwy nie zamo?ne konkursowych tygodni c:ysto?ci z nagro

dami, organizacja "Dni Przeciwgru?lIczych", okresowe odprawy, po

gadanki i odczyty dla higienistek tak poradnianych, jak i rejonowych,

przy obecno?ci i wspó?udziale lekarzy, rozpowszechnianie popular

nych broszur i ulotek, wyg?aszanie przez higienistki poradni poga-

danek dla pacjentów.
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Poradnia otrzymuje 2 miesi?cz niki : "Na Stra?y Zdrowia" i "Dro

ga do Zdrowia". Akcja zapobiegawcza w terenie obejmuje poza opie

k? domow? naj ?rodowiskami zagru?liczonymi, sprawowan? przez

rejonowe higienistki, równie? szczepienia ochronne niemowl?t szcze

pionk? B. C. G. przez po?o?ne rejonowe, pod kontrol? higienistek

i w pewnych poszczególnych przypadkach do?ywianie w miar? po

siadanych funduszów. Koszt leków w odniesieniu do ubezpieczo

nych pokrywa Ubezpieczalnia Spo?eczna, u bezrobotnych cz?onków

Opieki Spo?ecznej
- gmina. Badania laboratoryjne wykonywuja

bezp?atnie na ??danie lekarzy przychodnie przeciwgru?licze. Ca?a pra

ca gdy?skich poradni ??cznie z kartotek?, sprawozdaniami, wywia
dami domowymi itd. jest zorganizowana i przeprowadzana zgodnie
z przepisami i zarz?dzeniami Polskiego Zwi?zku Przeciwgru?liczego,
Ministerstwa Opieki Spo?ecznej i Z. U. Stu.

Zagadnienie walki z gru?lic? nale?y do najwa?niejszych i jedno
cze?nie najtrudaiejsaych zada? zaanga?owanych w niej trzech insty

tucji gdy?skich: Ubezpieczalni Spo?ecznej, Komisariatu Rz?du i T 0-

warzystwa Pr::eciwgru?liczego. Zwalczanie gru?licy: choroby zaka?nej

b?d?cej w du?ym odsetku przyczyn? inwalidztwa lub ?mierci, jest jed

nym z naczelnych zada? sanitariatu Gdyni. Dlatego, dla 'zvvalczania

tej gro?nej spo?ecznej choroby zosta? przyj?ty na naszym terenie sku

teczny i kosztowny, jedynie racjonalny, który wytrzyma? prób? ?ycia,

system zwany "Edynburskim", polegaj?cy na organizowaniu przy

chodni przeciwgru?liczych, wspó?pracuj?cych z ca?ym szeregiem za

k?adów, powo?anych do leczenia gru?licy, jak: szpitalami, sanatoria

mi, prewentoriami itp.

T .\. B L I C;\ \'1.

Gabinet Io ka r sk i D-ra Benedykta Szp ako wsk icg o.

I L. 1,·1 T r e ? ? I 1935 I 1936 r. I
1937 r.

r.

[t.I -

9.V)

I
Liczba porad lekarskich 5.'552 6.083 2.599t

:2 Liczba osób n owo znp isanych 1.2:-6 1.512 591

3 \V tym c ho ry c h na gru?lic? ,2(K+) 7'Z(K+) 19(K+)

4 Liczba umieszczonych w szpital 92 4H 50

I :5 Dni z asi ?kowych 5.24:- 3.889 I
Zp,.;tawie? z 19:{2 - L 9:F. r. nie u m iesz cz ono w zwi?zku z

ó

wcze snyrn obli

czaniem w Cbezpieczalni Spo?ecznej na punkty.

"
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TABLICA v u

Pr aca por-adur przy ul. Kwiatto".kiego 9 w latach 19:{7, 1938 1939

T r e
?

? I
193:- r.

I(od 10V.3:')
1938 r.

1939 r.

l kwarta?

osób n owozup i sanyc h

noworozpoznanych pn;y-

____

pad ków g_r._u_z_'.l_ic-'y'--
I 3_R2 __

Ogólna liczba osó b b?d?cych pod
o p ie k

? poradni w ci'lgu roku

?tylll chol"ych na gru?lic?.
Liczba o s ób p oz ost. pod opiek?
poradni ..... dniu 31.XlI

W tym chorych Ha gru?lice
7" 4() 1.330 1.';'56

3'53 741 6,H

____________ 1
(1\+ = 1.Q) (1\+ = }8:-) (1\:+ = 1-46)

3

4

--

5

6
--

2"

H

--

9

10

11
--

12

13

14

1'5

16

17

18

I
19

20

21

2?

23
--

2'

25

26
--

0-
... ,

_.--

28

29
---

30

31

---

32

I?34

Poradnia czynna byla dni 121:)
Godzin przJj(;? Iekn rsk ich

I
<I-Ih

" pracy hig-iellistek w tygod. 2 po 3.2 gorlz.
Liczba bada? plwocin (osób) 272 (265)

1(1\+=23)" prze?wietla? H.entgenelll 2.371

"zdj(;? "
_

" prób tuberkulinowych 152

(+ ?Z)
1.4b6

}
Nie hvlo

w z wi?z ku

z

Ol'galliza-\cj" Poradni

-I-'?
15 -; ? 3 15

8 30 R

25 54 n

nR

199

Liczba porad l ek ar sk icl,

osób

o d cz yn ów Bierrlackiego
pobra? krwi na O. \\

zastrzyków do?ylnych
" domi??niowych (zloto)

osób leczonych z a st.r-z v k.

z a ? o? o nvc]: odm

d ope? n ic? odm

osób lecz. o d m
? [o bu st.r]

" liczba o dwindz.in domowo
" od .... ie dz. rodzin

\\T tym po raz pierwszy
Liczba pogadallek

Zm ar ?o

\Yyzdrowialo

Liczba umieszczonych w szpital
Liczba u m i cxz cz o n ve h w sanal.

-

H-;-;-z;;-;;-;-?zrJilal?:1t i sa n a t

L:lllieszczollo dzieci na k ol o n i uch

?<)5 75

I.5H1 426

3 po 41 godz. 3 ro 3:- godz.

147 (145)
(1\+ = 2)

1.354

2.749

L3h2

843

843

'5H2

-

Hu z e m u m i e sz cz o n vrh w szpil.
sanatoriach i na koloniach

9')

310

12

58

(,

334

50 (4)

991*)

8.7')9

2.039

(.\1. -:-'5{)-I\.

86H Dz. 415)

1.293

51:)0

2.039

1.1,')

630 (601)

Kt ?_1:-)

(,.??) II3.7<JO

210

I545
- L()

109

4'5 (szpilal)
1.118

1:)81'5)

1.408

901

')():'

2.0'54

1.71h

721

180

2.051

921

33:-

? 130*)

-/

HC

(+56)
1.01h

l<,n

h2

6

24

11 (szpital)
231

6H(1)

53

43

1128 146:- 102

bO 10- ">1

I
-)

100 Itr 200 lII" 4'5 ItI'

Bozdallo spluwaczek kieszonko

Rozdano Iranu

k) L,!cwip z Przyd,orlni'l przy u l. .\lol"ski<'j na Grabówku oraz .\liejskim

Krnn it etern Po m ocy dz ierio rn i rul o dz ie
?

y .

•
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\'Vzrost liczby chorych, korzystaj?cych z opieki poradni, wska

zuje na celowo?? walki z gru?lic?. U?wiadomienie wzrasta i pozwala
na bardziej racjonaln? prac?, przez rozci?gni?cie za po?rednictwem
lekarzy i higienistek rejonowych opieki nad ca?ym ?rodowiskiem

gru?liczym oraz nad skupieniami ludzkimi, podatnymi na zaka?enie si?
gru?lice} ze wzgl?du na z?e warunki mieszkaniowe.

T A B L I C A VIII.

Warunki mieszkaniowe chorych na gru?lic? zamieszkuj?cych ?ródmie?cie Gdyni,
opracowane na podstawie kart odwiedzin domowych higienistek Poradni przy

uL Kwiatkowskiego.

I '1 pokojowe 2 pokojowe 3 pokojowe 1,·-7 pokojowe I

,. .

1 osoba 8 -

-
-

2 osoby 11 B 2 -

-

3 osoby "' 11 B 1

.

4 osoby 5 10 4 2

5-7 osób 10 9 11 1

ponad 7 osób - t 1 1

,

I .Q rodziny 39 rodzin 26 rodzin 5 rodzin

Na ogóln? liczb? 112 rodzin - nie mia?o oddzielnego ló?ka 38 chorych w ?ród.

mie?cin Gdyni. Nie stwierdzono brudnego mieszkania.

Od pr-?tk owanv ch w 1938 r. by?o 6 osób.

\Varunki mieszkaniowe chorych na gru?lic(?, zamieszkuj?cych przedmie?cia

Gdyni, opracowane na podstawie kart odwiedzin domowych higienistek Poradni

przy ul. ?Iorskiej na Grabówku.

1) Xl iesz ka? jednopokojowych by?o
Mie sz ka

?

jednopokojowych z kuchni?

Mieszka? dwupokojowych by?o
\Iieszk,ui trzypokojowych by?o

2) Oddzielne ló?ko posiada

Oddzielnego ?ó?ka nie posiada

?pi razem z dzieckiem

3) Czystych mieszkali by?o

Brudnych

Odpr?tkowanych w 1938 roku b:y?o 3 osoby.

28

by?o 38

8

1

'.8 chorych
29

2

64

12



T A B L I C A rx

Praca Przychodni Przeciwgru?liczej w Orlowie

w I k war-Ia l e \939 r.

L. p. THE?(: II kwarta] 19?
1 I Liczba porad lekarskich 985

2 osó1> 327

3 Ogólna liczba o só h, !)qd?cyeh w riqgll roku poci

opiek? poradni 49H

4
I

Liczba osó b, p ozo staj. pod opiek? poradni 01.1I1 184

5 Liczba osób z otwar-ta gru?lie<l 31

6 GOOZill przyj(;? Ie kat-sk i ch 12 f>

7 Go dz i n pracy higien. w tygodniu 30

R Poradnia czynna byla d ni (),

9 Liczba bad n
?

plwocin 47 l)

10 " prze?wietle? Itf'utgellen 164 2)

11 " zdj(;? relltgenowskich 2 3
)

12 " p 1'<"11) tnberklllinowych [dodatn ich] 12 (H)

13 " odczynów Ilic ruackicvo 249
:,:,

14 " zastrzyków do?ylnych Hl

15 " " d orn io?n io wvch 6:-

16 " " podskórnych
I

100

1'7 "
osóh leczonych zastrzykam i 30

t8 "
d o pe ?n ic? odm I 131

19 "
o só h leczonych o d m a 25

20 "
o d wicclzm domowych 97

21 " pogadanek 10

l) vV p Z. 11. w Gdyni.

2) '-IV Poradni pl'zy ul. Kwiatkowskiego w GdYlIi

3) '-IV Zaklad ie reutge no]. Dra Pruskiego w Gdyni

TABLICA X.

Liczba dzieci do lat 15 chorych na gru?liep,

wed?ug ewidencji gdy?skich poradni przeciwgru?liczych od 1982 r. do 19:?9 1'.

?I T H E ? ? 1193211933119341193511936 1193? 119381 Il?;? I
1 Ogó?em chorych I

na gru?lic? 142 169 200 143 114 125 148 133

(61\+) (4 K+) (6K+) (6 K+) (7K+) (6K+1
--

-- ---

--I2 \V tym grll?li ca

gruczolów przy 0-

?skrzelowych 9H 132 150 123 H, 41 113
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T A B L I C A XI.

Statystyczne dane Ubezpieczalni Spo?ecznej w Gdyni dotycz?ce walki

z gru?lic? p?uc za lata 1936, 37, 38.

1. Liczba udzie lonych porad i konsultacji przez lekarzy fitzjologów:

I
Porady lekal'skie

Up o sa? eu ie IOj 8-0
gahinecie w.JasJ?yrn w domu chorego

ro
? <:i '"

3 ? '"

bilO ubezpiecz I cz] rodz.

U;'''rej;-II
czl. rodz. lekarskie

? 00.,

I II I I
,.;

r II l II I II

1930 5.914 9YO 2424 721 1 ();() 25 31 35 52 9.261,'52 z?

1937 11.044 19B5 4335 1815 4796 17 31 29 36 19.886.91) "

1938 11.118 1711 4342 1187 3791 11 21 25 30 27.288,04 "

2 Liezba udzielonych porad wed?ug p?ci:

I
11 bezp ieczo nym

I
cz?onkom rodzin

I
\y latach

I I
Razem porad

m??czy?ni kobiety 1Ij(??czy?lli kohiety

1936 2.647 823 6'55 1.789 5.914 I
1937 4.912 1.456 1.961 4.715 13,044

1938 4.662 1.423 1.449 3,584 11.118

3. Liczba osób u których stwierdzono gru7,lic? p?uc:

I
uhezpiecz.eni

I
(?zlonkowie rodzin

I
\V latach

Ill??czy?ni" I k o hiety I
Haz ern

1l11??czy?ni k ob ictv

1936 12H 48 100 1:"3 449

193:- 317' 62 179 259 017

193H 339 t03 189 284 915

'
.. Izolacyjne l zenie chorych na gnl?lic? w szpitalach miejscowych:

I
Liczba

I\V JalacJI K o s z t a

o s

ó

b I d 11 i

1936 174 3.211 16.05(),73 z?

1937 211 6.811 36.449.14 "

193Fl 235 ?.20:-{ 42.202.54- "

\
\
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TABLICA Xl (ci?g dalszy)

5. Leczenie sanatoryjne gru?licy:

a oros yc I:

I

I
Liczba

I
W latach

I
Koszta

o s Ó b d n i

1936 161 4.460 38.740,86 z?

1937 185 8.582 59.654,64 "

1938 209 9.719 71.145,66 "

bl dzieci (W prewentoriach - kolon. leczo. - szkolnych).

I
Liczba

I
W latach Koszta

o s
ó

b I d II i

1936 59 3.720 12.090,20 z l

1937 62 3.974 13.511,60 "

1938 68 5.062 18.110,80 "

,

Ogó?em z leczenia sanatoryjnego prze ci wgru?liczego korzysta?o:

latach I
Liczba

I K o s z\V

I
t a

o s ó b d n i

1936 220 8.180 50.831,06 z?

193:- 247 12.556 73.166,24 "

1938 277 14.781 [89.256,46 "

6. Szczepienia przeciwgru?licze:

L t a I
Liczba dzieci

I K o s z t aa

zusz czep io n v ch

1936 1.372 1.384,00 z?

1937 1.678 1.517,00 "

193R 1.585 1.186,00 "

7. Zak?ady k?piel owe.

latach I
Liczba

I KosztaW
' .... yk<lpanych dzieci

1936 1.234 600.00 z?

1937 1."R 600.00 "

1938 1.8B2 54'5,40 "

) d



17

TA BLICA Xl (ci?g dalszy)

Kolonie i pó?kolonie (kolonie zdrowotno-wypoczynkowe).
I

8.
I ,

a) Pó?kolonie.

W latach I Liczba dzieci I Koszta

1936 46 1.100.00 z?

1937 50 981.00 "

1938 383 7.7'91,00 "

b) Kolonie.

L a t a I Liczba dzieci I Liczba dni I Koszta

1936 41 1.983 6.447.15 z?

1937 800 23.442 14.683,05 "

1938 1050 31.211 29.7'75,00 ,.

c) Obozy dla m?odocianych.

L a t a I Liczba m?Odocian·1 Liczba dni I K o s z? a

1936 -
-

-

1937 v 42
. 546 2.957,7'0 z?

1938 44 606 2.338,00 "

d) Obozy dla doros?ych:

Lata I Liczba osób I Liczba dni I Koszta

1936 -
-

-

1937 107 1.498 2.930,50 z?

1938 - -

-

\
i
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T A B L I C A X l (ei?g dalszy)

Ogó?em z akcji ko lon ijncj korzysta?o:

W I a t a c h I Liczba os óh I Licz ha dni I K o s z t a

1936 31 1.983 6.44:-,13 z.l

193:- 949 23.41)6 20.6?1.23 "

1938 1094 31.?E 32.113.00 ,.

9. Badania m?odociallych:

\V l a t a p. li I
1936

193:-

1938

Liczba osób Koszta

204

169

4(1),00 zl

30:-,00 ,.

816.00 "

10. Liczba wykorzystanych przez osoby gru?licze dui z.asrl ko w yc h.

tudzie? wysoko?? na ten cel wy dn tk o wnuvc h kwot.

\y l a t a c h I Liczba d n i zasi?kowych I
1936 19.635

193:- 30.3:-8

1938 34.423

Koszta

30.498,13 z?

43.031.24 ..

4:-.?()O.:-1 ,.

11. Liczba zgonó,,· na gru?lic? i kwota wyp?aconych z asi l kow pogl'zd)Qwyl?":

\V l a t a c " I Liczba osób I K o s z t a

1936 22 1.523,62 z?

1937' <)'""
1.:- 22,:-1-; ..

... :>

1938 31 2.212.90 "



L9

T A B L I C A X I (ci,!g dalszy)

'12. Wydatki na Iecz.en ie gru?licy w latach:

L, P 1 vVyszczególnienie 1 1936 1 1937 I 1938

1 Koszt utrzymania w?asnych prze-

dwgru?li(?zych poradni 12.892',30 38.291,24 31.64(,69

2 Oplata lekarzy specjalistów 9.261,52 22.286,98 27.288'()4

3 " pers. pomocn.-lekarskiego 16.712.60, 28.37(.86 28.666,44

..t. Szpitala (izolacyjne leczenie) 16.056,73 36.449.14- 42.4:52,34-

'5 Sanatoria IJ,'zeciwgru?l. i prewen-

toria dzieci?ce (kól. lccz.i-sanat.] 50.83t,06 2'3.166,24 89.2:>6,46

6 Szczepienia przeciwgru?licze 1.384,00 1.517,00 1.186.00

7 Subwencje

a) na o hec przychoduie 1.200,00 1.200.00 3.000,00

h) "
Tow. Przeciwgru?licze 250,00 237.20 300.00

8 Propaganda 2.831,26 3.857,26 3.783,66

') Akcja truu owa i do?ywianie (.847,14 7.269,03 12.641,87

10 Kolonie, pó?kolonie i ohozy 6.447,15 20.621,25 32.113,00

11 K?pie liska dla dzieci 600,00 600.00 '545,40

12 Badania mJodocianych 408,00 507,00 816,00

n Z,lsilki dla chorych gru?liczyeh
.

30.498,13 4'5.031,24 ..t.7.200,71

14 I
Zasi?ki pogrzehowe 1523,62 1.722,78 2.212.90

Ogólem wydatki: 158.748,5 1 I 281.133',22 323.110,71

Stosunek pl'oeentowy wydatków na gl'u?li-

ief? do ogólnych wplywów przedstawia sic: 5,25% 9,72% 10.12 Q/o

T A B L I C A XII

\Yydatki miasta IW Zdrowie Pn hl icz no

?.

L P 1 T l' (' ? ? 1 19D/3: 1933.'41 1934,511935/611936"11937/811938/9
1 O(?ólem 546

I 2691280 355 I 597 /900 I 625
'"

------ --- --- ---'---

2 \IV tym na zap ob, ch o r. 43 33 53 -') lOb 133 191 I....

?
\V tym na lecznictwo nR 75 " 101 237 335 256

I
Wydatki minsta na Zdrowie Puhliczne obejmuj? nastepuj?ce pozycje: walka

z chorobami spo?ecznymi, O?rodek Zdrowia w Gdyni i Or?owie, Szpital z aku?ny
w Babim Dole, d o p laty do k?pieliska, subwencje na \Vych. Fiz. i Przysp. \V ojsk -.

budowa urz ?dz e? \\'ycb. Fiz. i Pr z ysp. Wojsk., kap iolisko w Or?owie, hudowa ko

stnicy, ogrody i pl anty
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Przypadki, wymagaj?ce za?o?enia leczniczej odmy piersiowej,
tak powietrznej jak i parafinowo -

gomenolowej, zmia?d?enia nerwu

przeponowego, przep?ukiwania jamy op?ucnej oraz wykazuj?ce szyb
kie post?powanie obustronnego procesu gru?liczego, s? skierowywane
przez poradnie na oddzia? gru?liczy szpitala miejskiego w Babim -

Dole; pojedyncze tylko przypadki obustronnej zaawansowanej gru

?licy sa skierowywane do szpitala Panny Marii w Wejherowie celem

leczenia zachowawczo -

izolacyjnego. Przypadki gru?licy pozap?ucnej
s? skierowywane celem badania oraz leczenia do oddzia?ów szpital
nych (szpital ?w. Wincentego a Paulo w Gdyni) i gabinetów lekar

skich poszczególnych lekarzy specjalistów, jak: chorób gard?a, nosa

i uszu, chorób ocznych, skórnych, moczo
-

p?ciowych, chirurga, chirur

ga
- ortopedy i internistów, pediatrów, neurologów, ginekologów i

rentgenologów: w niektórych przypadkach wysy?a si? plwocin? celem

zaszczepienia swmce morskiej lub dokonania posiewu do P.Z.H.

w Gdyni; wycinki za? ze schorza?ych narz?dów do Zak?adu Histo -

Patologii U n. Poz.

TABLICA XIII.

Ruch chorych na gru?lic? w Szpitalu Miej skini w Babim Dole

w czasie od f.IV.:18 - 31.111.39 r.

Na l.IV.38 r. stan.

Przyhy?o w ci?gu roku.

Razem leczy?o si?

Z tego uby?o:

Wypisanych w ci?gu
Zmar?o.

Pozosta?o na 3D/40 r.

Leczy?o si?:

na koszt w?asny .

" "Uhezpieczalni
,: "Samorz?dów

32 chorych
491

523 chor'ych

roku ?07 chorych
74

"
481 chorych

42 chorych

leczenia 222

" 7.222

"
S.170

"
392

"

"
15

9 chorych - dni

27G

219

"

"

"

"org. pomocy

lek. dla urz?d.

pa?stw. P.K.P. 17

:, innych instyt.
Z.U.S. Pozna?

" Polskiej Agen

cji :\Iorskiej w

Gdyni

Ogóle m

"

"

"

"

"

523 chorych - dni leczenia 13.022
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W okresie od LI. - 31. XII. 38 r. za?o?ono odm sztucznych
1. 1. - 31. XII. :i9 r.

Zmia?d?e? nerwów 1.1.38 - 31.XII.38.

1.1.39 - J 1. III. 39 .

" "

Punkcji jamy op?ucnowej wykonano w

z tego otoków olejowych.

Punkcji jamy op?ucnowej w I kwartale

z tego otoków olejowych.

T A B L I C.\ XIV

"

112

27

26

l

19

2

6

3

"

1938 r.

t 9:19 r.

Ruch chorych w szpitalu w Babim-Dole wed?ug p?ci.

Chorohy

1934/33 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 ]
M·I K. Y }Lr- y ?-;I

\
\

\

Ogólem 3331203 2501212 3511265 5341513 61516"
---------------

--,--
-- -- -- --

-- -- --,--

Z aka?ne 'ogó?em 165 167 125 148 147 131 272 283 259 274

G ru?lica ogó?em 29 21. 49 19 68 42 131 107 228 164

\-V tym gru?lica dróg odd e-

chowych
29 18 46 12' 64 41 p- 10:5 223

1631
-,

?miertelno?? chorych przyj?tych do szpitala w Babim-Dole.

H o k -j Ogó?em

1931/32 ::n

1932/33 29

1933/34 43

1934/3'5 51

1935/36 72

1936/37 75

1937/38 127

1938/39 152
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Prace laboratoryjne rentgenologiczne szpitala w Babim-Dole.

Wyszczegó lu ienie 1 Wykon,?ne 11934'511935:611936/'11937/811938/91czynnoscl I,

Pracownia bakteriologiczna I I I
chemiczna bada? .. E? W1 1.?23 3.?18 677

Pracownia rentgenologiczna prze?wietle? 13 11 7? 695 678

zdi??

I
-

-

I
16

581
323

W najbli?szym czasie Komisariat Rz?du m. Gdyni rozpocznie

budow? Szpitala Mrejskrego na dzia?kach le?nych kosztem 12 milio

nów zl., obliczonego na 660 ?ó?ek. Szpital ten tak potrzebny Gdyni b?
dzie zbudowany systemem pawilonowym oraz b?dzie posiada? jako
pierwszy w Polsce oddzia? chorób tropikalnych. Pawilon dla p?ucno
chorych na 60 ?ó?ek zgodnie z projektem ma by? umieszczony na stoku

po?udniowym i mie? kszta?t muszli; oddzia? ten b?dzie mia? charakter

sanatorium z licznymi werandami, pozwalaj?cymi pacjentom korzy
sta? z dobroczynnego leczniczo -

hartuj?cego wp?ywu powietrza
i s?o?ca.

Przypadki, wymagaj?ce leczema klimatyczno
-

sanatoryjnego, s?

kwalifikowane przez lekarzy pracuj?cych w poradniach; ?wiadectwa

sanatoryjne cz?onków Ub. SpoI. s? zatwierdzane przez lekarza naczel

nego Ub. Spo?. Niezdolno?? do pracy ubezpieczonych, trwaj?ca po

nad 7 dm, nale?y do kompetencji i orzecznictwa Komisji Lekarskiej
Ubezp. Spo?. Dla umo?liwienia ubezpieczonym wykorzystania lecz

nictwa sanatoryjnego Zak?ad Ubezp. Spo?. udost?pni? nast?puj?ce
uzdrowiska klimatyczne i zdrojowiskowe: sanatorium Z. U. S-u.

"
\X' arszawianka" w Zakopanem (dla niepr?tkuj?cych), Staszycówka"

w Ludwikowie pod Poznaniem, w Obornikach, w Bystrej ?l?skiej,
\v \VoJew. Sanatorium w Smukale pod Bydgoszcz? (doro?li i dzieci),
w kolonii leczniczo - szkolnej "Górka" w Busku (gru?lica ko?ci) oraz

w Klekrzu (gru?lica gruczo?ów ch?onnych ?ródpiersiowych z dodat

nim odczynem Pirqueta}, poza tym sanatoria zdrojowiskowe w I woni

czu, Rabce, Ciechocinku i \\1 orochcie.

\"\T ubieg?ym roku chorzy na p?uca byli równie? wysy?ani
do sanatoriów: Kasy Emerytalnej dla Robotników Kolei Pa?stw,

»: Chodciez y, Polskiego Czerw. Krzy?a, Bratniej Pomocy i "Odro

dz enie" w Zakopanem; poza tym dzieci pochodz?ce ze ?rodowisk

gru?liczych (z ujemnym odczynem Pirqueta) s? wysy?ane na kolonie

lcczmczo -

sezonowe w Ciechocinku i Rabce oraz pó?kolonie

wypoczynkowe nadmorskie i inne. W ka?dym z wy?ej wymie-
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nionych sanatoriów Ubezpieczalnia posiada do wykorzystania przy

dzrelona liczb? 1ózek I dp-i, sanatoryjnych (kontyngenty) . Na polzry
cie kosztów tego leczenia dysponowa?a Ubez. Spo?. specjalnie przy

znanym jej przez ZUS funduszem. Zgodnie z ustawa prawo korzy
stama ze ?wiadcze? chorobowych (leczenie , zasi?ek, pobyt w szpi
talu i sanatorium itp.) prz ysluguje ubezpieczonym przez; 26 tygodni
oraz cz?onkom rodzin przez 13 tygodni rocznie. Nadzór nad ca?o

ksztaltem lecznictwa i profilaktyk: prz eciwgru?licz oj pe?ni na terenie

Ubezpieczalni Spo?ecznej \Vydzia? Lecznictwa, na terenie za? Konusa

riatu Rz?}du (Zarc?du Miejskiego)
- "??ydzia? Opieki Spo?ecznej

I Zdrowia. Kierownictwo \Vydzla?u Lecenietwa Ub. Spo?. sprawuje
Lekarz Naczelny, Wydzia?u Opieki Spo?. i Zdrowia Kom. Rz?du-Na
czelnik Wydzlalu, którzy S<} zwierzchnikami zakbdów leczniczych
l rozpoznawczych oraz wszystkich pracowników, zatrudnionych bezpo
?rednio w lecznictwie (lekarzy, higienistek, laborantek oraz calego per

sonelu P 0!1l0 C 111 czego ). Jako cia?o doradcze przy lekarzu naczelnym Ub.
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Spo?. 'istnieje Rada Lekarska, sk?adaj?ca si? z 8 czlonków (2 przed
stawicieli Tow. Przeciwgru?l.). Do zada? Rady nale?y: opiniowanie
przedstawionych jej przez lekarza naczelnego wniosków w sprawach
dotycz?cych projektu prelirr..inarza bud?etowego z zakresu lecznictwa

i profilaktyki, organizacji lecznictwa, akcji zapobiegawczej itp.
O wielkim znaczeniu ubezpiecze? i Ubezpieczalni Spo?ecznych w

Polsce w swoim czasie wypowiedzia? Minister Praf. Dr T. Janiszewski

nast?puj?ce zdanie: "Ubezpieczalnie Spoleczne ??cz,! zadania ekono

miczne i higieniczno - spoleczne; higieniczno -

spo?eczna strona j ed

nak ma znaczn? przewag?, bo cala strona ekonomiczna opiera si? na

opinii lekarskiej. \V' ubezpieczeniu spolecznym poj?cie opieki spo?ecz

nej ??czy si? ?ci?le z prac? lekarsk? i higiena, a w szczególno?ci z pod
staw? higieny: zapobieganiem. Ubezpieczenia spo?eczne s? przy tym

jednym z najwa?niejszych dz ialów higieny spo?ecznej".
Akcja przeciwgru?licza w Marynarce \'V' ojennej i oddzia?ach

innych rodzai broni, stacjonowanych w Gdyni, porcie i na wybrze?u
morskim, jest przeprowadzana we w?asnym zakresie (szpital morski

na Oksywiu i Okr?gowy w Toruniu). Uprzednio za? lokalny sani

tariat wojskowy korzysta? dorywczo z jednego z tutejszych specjali
stów chorób pluc jako lekarza konsultanta. Urz?dnicy stabilizowani

Komisariatu Rz?du s? skierowywani celem otrzymywania porad le

karskich w zwi?zku z chorobami p?uc do obu gdy?skich specjalistów

ftizjologów. Pomoc lekarsk? dla funkcjonariuszów pa?stwowych w Z(1-

kresie schorze? pluc ma jeden z gdy?skich lekarzy specjalistów

p?ucników. Chorzy na gru?lic? pluc pracownicy P.K.P. i ich rodziny

dotychczas byli przekazywani celem orzecznictwa lekarskiego i lecze

nia specjalistycznego do kolejowego lekarza specjalisty p?ucnika
w Bydgoszczy; od 3 miesi?cy natomiast \X'ydzial Sanitarny Okr.· Dyr.
Kol. w Bydgoszczy zawar? okresow? umow? z jednym z gdy?skich

lekarzy specjalistów chorób p?ucnych.
Od roku istnieje na terenie Gdyni przy Lidze Morskiej i Kolo

nialnej Komitet Opieki nad O?rodkami Zdrowia dla ludno?ci ry

backiej wybrze?a. O?rodków powsta?o narazie 3: w Jastarni - Borze,

w Wielkiej \Xl si i w Krokowie. Subsydiowane s? one przez Lig? Mor

sk? i Kolonialn?, \V'ydzial Opieki, Pracy i Zdrowia Pom. Urz?du

Woj. w Toruniu, Ubezpieczalni? Spoleczn? w Gdyni, Komisariat

Rz?du w Gdyni, Zarz?dy Gminne, P.C.K. itd.

Inicjatork? i dusz? ca?ej tej akcji zapobiegawczo - leczniczej po

?ród rybaków wybrze?a morskiego by?a i jest p. Dr. J. Titz - Kosko,

d?ugoletnia asystentka Kliniki \X' ewn?trznej Uniwersytetu J. Pi?sud

skiego w \Varszawie. \V' jej trudnej i bezinteresownej pracy wywia

dowczej w dotychczas nieznanym pod wzgl?dem zdrowotnym tere-
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nie rybackim wybrze?a godnie sekundowa? jej p. in?. Zi?cik z l\10r-

ski ego Urz?du Rybackiego. Godno?? prezesów Komitetu Opieki nad

wy?ej wymienionymi Rybackimi O?rodkami Zdrowia piastowali

w t yai czasie kolejno dwaj czlonkowie Prezydium tut. T-wa Przeciw

gru?liczego. J eden z gdy?skich lekarzy specjalistów p?ucników przyj

mowa? chorych na p?uca rybaków, ::aregestrowanych w wy?ej wymie

niorivch O?rodkach Zdrowia, a skierowanych przez p. Dr. Titz-Kosko,

cele? zbadania specjalistycznego ??cznie z prze?wietleniem promie

niami Rentgena, zbadaniem krwi na odczyn Biernackiego oraz rozbio

rem plwocin.
Od 1936 roku istnieje na terenie Gdyni Miejski Komitet Pomo-

cy Dzieciom i M?odzie?y, subsydiowany przez Komisariat Rz?du,

Ubezpieczalni? Spc?eczn?, Urz?d \'\' ojewódzki i Ogólnopolski Ko

mitet Pomocy Zimowej w \X1 arszawie, który si? opiekuje i pracuje

dla dobra kilku tysi?cy najbiedniejszej dziatwy gdy?skiej. Komitet

ten pro wadz i o?rodki do?ywiania, udziela pomocy odzie?owej oraz

organizuje kolonie wakacyjne i obozy harcerskie.

Akcj? t? na terenie Gdyni rozpo cz ?l ju? w 1936 r. Komisarz Rz?

du P. Mgr. Sokó?, powo?uj?c do tego celu specjalny Patronat, który

pó?niej przekszta?ci? si? w l\liejski Komitet Pomocy Dzieciom i M?o

dzie?y. Na cz e le tego Komitetu stoi jeden z radnych miejskich.

Zgodnie ze sprawozdaniem Komitetu -

organizacja kolonii

wakacyjnych, która w 1936 roku obejmowa?a wy??cznie mlodz ie?

szkoln? w liczbie oko?o 1000 dzieci, ro:ros1a si? w nast?pnych latach,

obejmuj?c równie? szkolne organizacje harcerskie - do 1500 dziat

wy w 1937 roku i do 2000 dziatwy w 1938 roku. W 1938 roku zorga

nizowano 6 kolonii letnich, rozs:egregowanych wed?ug p?ci i wieku

oraz 18 obozów harcerskich. \Xt szystkie te o?rodki rozmieszczono

przewa?nie w najpi?kniejszych krajobrazowo i naj zdrowszych miej
scowo?ciach Szwajcarii Kaszubskiej i w borach Tucholskich oraz na

pograniczu niemieckim. Jeden o?rodek kolonijny umieszczony by?
"we w?asnym budynku, nabytym przed 2 laty przez Komitet w Raduni

(pow. ko?cierski) i dla celów kolonijnych adaptowanym. Wzorowa

kolonia ?e?ska pomieszczona zosta?a w budynku wydzier?awionym na

d?u?szy okres od Krajowej Ubezpieczalni w Poznaniu, po?o?onym
w odleglo?ci 2 klm od stacji Zagórze - Rumia, w?ród lesistego wa

wozu. Reszta kolonii rozmieszc:ona zosta?a w budynkach szkolnych
i lokalach prywatnych, a to w Gowidlinie, Sul?czynie i Zaworach

(pow. kartuzki) oraz w Osieku (pow. starogardzki).
Ka?da kolonia powierzona by?a kierownictwu do?wiadczonego

pedagoga, któremu przydzielono odpowiedni? ilo?? wyc!lOwawców,

przewa?nie spo?ród nauczycielstwa bezrobotnego (na ka?de 40 dziat-



wy jeden wychowawca). Opiek? nad stanem zdrowotnym uczestni

ków kolonii 1 080=::)'.;,- harcerskich powierzono odno?nym lck.:uzom

rejonowym, a bezpo?rednio czuwa?y nad stanem zdrowotnym przy
dzielone do ka?dej kolonii fa.::howe i doswiadcconc higienistki, wy

posa?one w odpowiednie apteczki podr?czne i ?rodki ratunkowe. Ogól
ny nadzór nad sprawami higieniczno - lekarskirru sprawowali l \\T

zytowali kolonie dwaj lekarze:: ramlenia Komisanatu RZc1du. \\,T sz yst
kle dzrecr poddano przed wysylk? dwukrotnemu szczepieniu zapobie
gawczernu, co da?o znakomite wyniki pod wzgl?dem zdrowotnym dcrat

wy. Ze wzgl?dów rnoralno-wychowawccych pobyt na kolonii by? zasad.

niczo p?atny, a to w stosunku do materialnych mo?liwo?ci rod:iców

dziatwy. Op?aty te wynosi?y od 1 z?. do 33 z?. za jeden turnus na g?o

w?, wskutek czego pobyt na koloniach me ogramczu? SI? tylko do

dziatwy ubogiej. Mimo to oko?o 80r!r dz iatwy korzysta?o Z kolonii

wakacyjnych za naj ni?sz? op?at? tj. 1 z?.

Ze szczególnym zadowoleniem podkre?li? nale?y ten chlubny
dla dziatwy gdy?skiej, jak równie? dla Jej wychowawców, objaw', ?e

we wsz ystkrch o?rodkach kolomjnych, a zw?aszcza harcerskich, dziat

wa zyska?a sobie w?ród ludno?ci miejscowej ogromna sympati? 1 zy

czliwo??, nie tylko wzorowym zachowaniem si?, lecz przede wsz yst
kim urz ?dzan ymi przez: nie interesuj?cymi imprezami, na które zapra

szana by?a zazwyczaj ludno?? miejscowa, która z zaprosze? tych .bar

dz o ch?tnie 1 hecnie korzysta.a. \'\7ielk? atrakcj? dla nich stariowilv

bardzo urozmaicone ogniska harcerskie i uroczysto?ci narodowe,

urz?dzane przez mlodziez kolonijn?. Jak WIelce korzystnym poci

wzgl?dem z drov-otnyrn by? dla dziatwy czterotygodniowy pobyt na

koloniach wakacyjnych ?wiadczy najlepiej fakt, ze prawie ka?de

dziecko przybralo w .tym cz as.e na wad re od 2-6 kg.

To te? dziatwa przewa?nie z wrelkrm ?alem opuszcza?a o?rodki

kolonijne, z niemniejszym ?alem ;':egnana przez ludno?? miejscow?

szczerym zyccenrcm "Do widzenia \V prz ysz?ym roku".

Poz a akcja doz ywiania, oclciezowa i kolonijn? Komitet urz?dza
te? przy szkolach W najubocscych o?rodkach miasta ?wietlice dIJ tej

dziatwy i ?lod:ie=y, która w domu 111e ma odpowiednich warun

ków dla przygotowania zada? szkolnych i dla godziwej rozrywki.
lVllodzle? korzystaj?ca ze ?WIetlic otrzymuje te? skromny podwieczo
rek. Przewodnicz?cym Sekcji ?wietlicowej jest inspektor szkolny.

l\11ejski Komitet Pomocy Dcieciom i ?11od:ie?y czyni obecnie

starania uruchomienia pod Rumi? oraz \V Radurn szko?y le?nej, 111 e

odzewnie potrzebnej dla dziatwy gdv??kiej.
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T A B L I C A XVII.

S?u?ba Zdrowia w Gdyni.

L. P I Wyszczegó lnienie I 1933119341193511936 1193711938'11939Iewag; I
1 Lekarze 32 42 51 7O tlO 86 95

2 Lekarze w tym ftizjolodzy 2 2 2 3 3 3 3
z nich l nie:

3 Lekarze denty?ci 6 9 13 21 22 23
praktyk.

24

4 Technicy denty?ci upraw-

nieni 4 4 6 6 6 13 13

5 p i e l ? g n i ark i - h i g i e n.

Piel?gniarki ?wieckie 4 6 13 16 21 31 35

" zakonne 14 Hl 20 22 32 32 30

\V tym pr-acuj ?ce w po-

radniach przeciwgr. 1 1 :2 2 3 5 5

Piel?gn. egzaminowa Ile :2 2 3 4 6 4 4

6 Pol o?n e 24 32 56 51 54 5, 59

, Szpitale

Szpitale publi.cz ne 1 1 1 1 1 1 1

" kongregacyj Ile 1 1 1 1 1 1 1

" wojskowe 1 1 1 1 1 1 1

8 A P t e k i

Skladnica Ubezp. SpoI. I

L?
w Gdyni 1 1 1 1 1 1 1

IPrywatne 4 4 5 6 6 8 tl

<r

Towarzystwo Przeciwgru?licze utworzone 23.X1.35 jest T owa

rzystwem zarejestrowanym, posiada w?asny statut zatwierdzony przez

Pomorski Urz?d Wojewódzki w dn. 22.VI.38 i ma 209 cz?onków zwy

czajnych oraz jednego honorowego, z tego sk?adki p?aci regularnie

zaledwie 96, a 32 osoby p?ac? tylko cz??ciowo, reszta za? poprzesta

je na podpisaniu deklaracji. Sk?adka miesi?czna wynosi 25 gr. T-wo

otrzymuje roczn? subwencj? z Ubez. Spo? 300 z?. i Komisariatu Rz?du

200 z?; czysty zysk z dorocznych "Dni Przeciwgru?liczych" wp?ywa

do kasy T-wa. Wobec szczup?o?ci w?asnych funduszów oraz nieprzy

znania subwencji z Polskiego Zwi?zku Przeciwgru?liczego w War

szawie, ?adnych instytucji T-wo na swój rachunek nie prowadzi.

Towarzystwo utrzymuje sta?y ?cis?y kontakt z Ubezpieczalni?

Spo?eczn?, Obwodem Morskim Zwi?zku Lekarzy Pa?stw.i Polskiego

w Gdyni,:: Wydz. Zdrowia Pomorskiego Urz?du WTojew(?dzk. w To

runiu, z Wydz. Opieki Spo?ecznej i Zdrowia Komisariatu Rz?du

w Gdyni, z Oddzia?ami Polskiego Czerwonego Krzy?a i Pa?stwowe

go Zak?adu Higieny, z Towarzystwem Przyjació?. Nauk w Gdyni.
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Z Rodzma \VojskO\v?, z lekarzami szkolnymi, ze s:pitalami: 1\liejskim
w Babim - Dole, SS. \"X"'incentek w Gdym oraz MorskllTI na OksywIu,
z sanatoriami: w Ludwikewie pod Poznaniem i w Smukale pod Byd

goszcz?, ze Zrccsz emem Higienistek, Zwi?zkiem Po?o?nych oraz Urz?
dem Celnym.

Jak ju? uprzedmo wymieniono, w roku 193839 dwaj cclonkowic

Prezydium Towarzystwa piastowali godno?? prezesa komitetu Opie
ki nad O?rodkami Zdrowia wybrze?a ?orskiego przy Lidze Mor

skiej i Kolonialnej; jeden cz?onek Prezydium zasiada w Radzie Szkol

nej Miejskiej; dwaj cz?onkowie Zarz?du T-wa wchodz? w sk?ad RJ

dy Lekarskiej przy Lekarzu Naczelnym Ubezp. Spol, Stosunek T-wa

do istniej?cych na terenie Gdyni trzech poradni prz cciwgru?licz ych,

prowadzonych przez Ube:p. SpoI. i Komisariat Rz?du, wyra?a si?
w obsadzeniu stanowisk kierowników, lekarzy ordynuj?cych i higie
nistek prze: czynnych cz?onków T owarzystwa. Ostatnio T owarz yst

wo udzieli?o subsydium w wysoko?ci 500 zl poradni prz eciwgru?li

czej w Orlowie na zakup lampy kwarcowej. T owarz y stwo oraz Przy
chodnia Przeciwgru?licza przy ul. l\'lorskiej s? w sta?ym kontakcie

z "Coritasem" oraz ze Stowarzyszeniem Pa? ?w. \X1incentego a Paulo.

Poza sta?? codzienna dzia?alno?ci? propagandow? T-w.1, wla?ci

wa propaganda zakrojona na szerok? skal? odbywa si? w ramach "D?li

Przeciwgru?liczych", które prz ynosca pod ka?dym wzgl?dem CO!JZ

obfitszy plon. W 1936 roku zebrano w okresie "Dni" 670 z], w 1937 r.

- 1191 z?, w 1938 1'.
- 1436 z?. Tegoroczne za? "Dni" przypad 1j?

w Gdyni na obecny okres VII-go Ogólnopolskiego Zjazdu Frceciw

grl!?liczego i przeprowadza je Przychodnia Przeciwgru?licza przy

ul. Morskiej.
W czasie "Dili" odbywaj? si? ró?ne imprezy propagandowo -

dochodowe, jak zabawy ludowe na sali Dworca lYlo!skicgo, wiosen

ne rewie mody w wi?kszych lokalach rozrywkowych, kwesta ulicz na,

odczyty i pogadanki publiczne. w Dowództwie Floty na Oks ywiu,
sali KP\X1., Zwi?zku Strzeleckim, Zwi?zku Rezerwistów, Zwiaz ku

Pracy Obywatelskiej Kobiet, Zwi?zku Zwi?zków Zawodo,,:vch,
T.U.R.-e, Hotelu Robotniczym, gimnazjach, 'szko?ach, o?rodkach
zdrowia, poradniach itd. W prasie s? umieszczane artyku?y i has?a

popularno -

propagandowe, w kinach wy?wietlane przezrocza propa

gandowe. \Y' tym okresie zwykle prz yjez dza z PZP. z \\'-wy rucho

ma wystawa przeciwgru?licza w wagonie oraz wystawa higieniczno -

lekarska ZUS.-u.

Z dziedziny naukowej oclbywaja si? co pewien czas wyk?ady
zaproszonych prcleuentow (dyrektor. dr. l\leysner :e Smukalv, prof.
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dr. J onscher i doc. dr. Zeyland z Poznania) oraz wyg?aszane s? refe

raty przez tut. lekarzy specjalistów.

Akcja szczepie? przeciwgru?liczych, rozwijaj?ca si? coraz bar

dziej pomy?lnie, spoczywa od 12 grudnia 1935 r. w r?kach Komitetu

Szczepie? przy Towarzystwie Przeciwgru?liczym przy wydajnym po

parciu tak Ubezpieczalni Spo?ecznej jak \Vydzia?u Zdrowia Komi

sariatu Rz?du. Jak wykazuj? sprawozdania Komitetu Szczepie? Prze

ciwgru?liczych, odsetek niemowl?t zaszczepionych przeciw gru?licy

metod? Calmett'a z 48% w L 1936 wzrós? do 57% w r. 1937 i do 54o/r

w r. 1938. Na ogóln? liczb? urodze? w 1936 L-2933 zaszczepiono 1372;

w 1937 r.
- 3141 zaszczepiono 1678; w 1938 r.

- 3188 zaszczepiono
1585 dzieci. ?miertelno?? w?ród zaszczepionych (po odliczeniu no

worodków do 15-go dnia ?ycia) wynosi?a 5,8% w 1936 L,
- 2,4%

w 1937 L, 2,5% w 1938 r. a wi?c by?a znacznie ni?sza ni? w?ród nie

szczepionych (11,8% w 1936 L, 3,9% w 1937 r. i 4,5% w 1938 r.).

Ogólna ?miertelno?? niemowl?t w 1938 L (207) by?a nieco wy?sza

ni? w 1937 r. (187), na co wp?yn??y epidemie krztu?ca, grypy i inne.

Dotychczasowe badania radiologiczne dzieci zaszczepionych nie wy

kaza?y u ?adnego z nich zmian gru?liczych, mimo ?e cz??? tych dzieci,

pozostaj?c w ?rodowiskach zaka?onych, uleg?a infekcji specyficznej.

Przegl?d rozpozna? zgonów w?ród dzieci szczepionych wykazuje,

?e zgony te nie nasuwaj? podejrzenia, by ?mier? którego? nast?pi?a

z powodu gru?licy. Komitet stoi na stanowisku, ?e w ?rodowiskach

gru?liczych szczepienie winno by? prowadzone przez higienistki,

J. nie przez po?o?ne. Liczby dzieci zaszczepionych utrzymuj? si? na

pewnym sta?ym poziomie (1372 w 1936 r., 1678 w 1937 r.; 1585

w 1938 r.). Ogólna liczba dot?d zaszczepionych wynosi 4987 dzieci.

Dokonano bada? lekarskich w?ród zaszczepionych dzieci 4374,

przeprowadzono wywiadów domowych przez higienistki 1144.

Zarz?d Towarzystwa wyda? kilka ró?nych druków, jak ksi?

?eczka odmowa, zatwierdzony statut Towarzystwa, kartka diagno

styczna gru?licy (wspólnie z Lekarzem Naczelnym Ubezp. Sp?.) oraz

kilka innych. Towarzystwo prenumeruje dwa bchowe czasopisma:

dwumiesi?cznik "Gru?lica" i miesi?cznik "Ruch Przeciwgru?liczy".

Biblioteka T owarz ystwa posiada ksi??ek lekarskich warto?ci blisko

350 z?, które tymczasowo sa umieszczone w Bibliotece Lekarskiej

Ubezp. Spo?.

Towarzystwo posiada sekcj? pomocy najbiedniejszym chorym,

cz?onkinie której rozdaj? potrzebuj?cym ubrania, bielizn?, po?ciel,

?ó?ka, obuwie i inne rzec:y ofiarowane przez spo?ecze?stwo tutejsze.
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?I T r e ? ? I 1936 r. I 19,:- J'. I 1938 r.

1 Wed?ug referatll statystyczlle-

go Kom, Rz?du w GJyui

urodzi?o sir; dzieci 3141 318R

2 VV tym porodów martwych 62 '72

3 l'rodzilo sil: niem owlut ?ywych 293, 30:-9 3116

4- Zmar?o do 15 dni ?ycia 114 130 1?-:J.

5 Pozosta?o niemowl?t ?ywych 2tH9 294-9 29:59

ZaszCZf'piollych 13:-2=4t1,b% 16:-8=56,9% 1585=53.6%
h

:\ iez a szcz e p i onych 144:- = 51.4% 12:-1 =43.1% 13:-4=46,4%

-

Dzieci, które przekroczy?y 15

d n i, zmar?o. 251 1R:- 20,

zaszczepionych 80 ,1 73

H Zmar?o dzieci
- --

-

niczaszczepionych 1:-1 116 132

i

9 Co wynosi ogólnej liczby

I
zaszczepiollych 5,'1-<,% 4,2% 4.:- d/o

Iniezaszcscpiouych 11,8% 9.1 "t« 9,6%

T A B L I C 1\ \ I x

ZESTA\YIEl"\IE ROCZNE

?I T r e

1 (/,6 193:-

I'. r.

1938

Ikwartlr. 11939l'

Hazem

1 Ilo?? dzieci zaszczepionych C-) 16?H 11583 332 4987),-

--

----

2
Ilo?? pr-z e p ro wadz.o n ych hb8 ,48 1144 2560

wywiadów higienistek
-

--

--- --- ---

:; Ilo?? wykonanych Pi i-q uctów 4R4- R45 11,3 - 2304

--
---

--:-1 2264- Ilo?? odczynów dodatnich 36 - 3Sh = 19.10r

--
--- --- ---

---

'5 Ilo?? odczynów ujemnych 348 ,21 949 - 2018

-- --- --- ---

? llo?r bada? lekarskich 2123 3:-25 2994- 13S0 10.222
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Stan finansowy Towarzystwa jest nast<;puj'2cy: sprawozdanie
kasowe za rok 1938 zamyka si? tak po stronie dochodów jak i wydat
ków kwot? 4366 z?. (w tym pozosta?o?? kasowa z 1937 r.

- 2040 z?).
Preliminarz bud?etowy na rok 1939 tak w dziale przychodu jak i wy

datków przewiduje dwot? 4950 z?.

Dorocznych walnych zebra? odby?o si? trzy
-

w dn. 23.XL35,
27.1V.38 i 23.1I.39; zebrania za? zarz?du, komisji rewizyjnej oraz po

szczególnych sekcji Towarzystwa odbywaj? si? co pewien czas zgocl
nie ze Statutem.

Zainteresowanie spo?ecze?stwa prac? T owarz ystwa jest coraz.

wi?ksze. Przyczyniaj? si? do tego: akcja "Dni Przeciwgru?liczych",
prace Komitetu Szczepie? Przeciwgru?liczych, nader efektywna
i ogromna praca poradni przeciwgru?liczych ??cznie z prac? lekarzy
domowych, miejskich i higienistek wywiadowczy? oraz od dztalu" dla

p?ucno chorych Szpitala Miejskiego w Babim - Dole. O poradniach
przeciwgru?liczych wie u nas ka?dy kaszl?cy robotnik i szuka w nich

ratunku na równi z przeczulonym inteligentem. Na \\'l a1nych Zebra

niach Towarzystwa s? obecni przedstawiciele Rz?}du, Sarncrc?du,

Ubezpieczalni Spo?ecznej, Zwi?zku Lekarzy P.P., Sanitariatu Wojsko

wego, wolnych zawodów, prasy itd.

Szybka rozbudowa portu i miasta Gdyni przyci?gn??a nad mo

rze fal? robotników ze wszystkich cz??ci Polski. Ludno?? najuboz sca

usia?a rozleg?e okolice podmiejskie barakami mniej lub 'wi?cej nichi

gienicznymi, w zale?no?ci od chwilowych "zasobów" przybysza.
Kilkuletni pobyt rodziny robotniczej w ?le ogrzanym 1 rzadko prze

wietrzanym baraku - to najlepsze warunki rozwoju i szerzenia si?

gru?licy. Zdaj?c sobie spraw? z tego nieszcz??cia spo?ecznego, a z

drugiej strony nie maj?c specjalnego g?osu przy wznoszeniu solid

nych domów dla ?wiata pracy, z.arz?d Towarzystwa Przeciwgru?li

czego uchwali? utworzy? schronisko dla gru?lików pratkuj?cych
w okresie leczenia ambulatoryjnego. Trzeba usun?? tych siewców

gru?licy z lokali wype?nionych zdrowym jeszcze elementem, trzeba

im da? w?asny cieply k?t, czyste ?ó?ko i gor?cy posi?ek. Schronisko

takie b?dzie w sta?ej ??czno?ci z poradni? przeciwgru?licz? i, nale?y
cie wyposa?one, spe?ni swoje zadanie. Ze wzgl?dów na rozrzucony

charakter gdy?skich peryferii musi T-wo stworzy? dwa lub trzy,

a k.ed y? i wi?cej takich schronisk. W drugim etapie T-wo zamierza

przyczyni? si? do wybudowania izolatorium na 30 ?ó?ek dla chorych
w ostatnim stadium gru?licy. A?eby taka umierabia me by?a miej
scem odstraszaj?cym, musi by? zespolona ze szpitalem dla chorób za

ka?nych, wymagaj? tego zreszt? wzgl?dy natury technicznej jak sta

la opieka lekarska, wy?ywienie szpitalne, kanalicacja, dezvnfekcja itd.
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Tak kosztownej inicjatywy Towarzystwo me b?d:ie moglo jednak

uskutec:ni? we w?asnym zakresie finansowym, ale doloz y wszelkich

stara?, by ta inicjatywa zosta?a w Gdyni zrealizowana.

Bol?czk? pracy tutejszego Towarzystwa, jak zreszt? i ca?ej akcji

przeciwgru? licz ej na terenie ogólnopolskim, jest brak przy:nania Pol

skiemu Z wi?cko wi Przeciwgru?liczemu praw wy?szej u?yteczno?ci

publicznej oraz brak ustawy przeciwgru?liczej, która oby ju? naresz

Cle zosta?a uchwalona przez nasze Izby Ustawodawcze.

Zagru?liczenie Gdyni w porównaniu z mnymI wi?kszymi mia-

TABLIC:A x x

Zgony weJlug przyczyu, p?ci i wie kil w Gdyni.

I x. I Prz?·czylly zgonu 1193.1",;-, 11936119371 1938 1
I kwar-t.

I1939

1 1 ?;31-6521?1 920 1
I

Ogó?em 1010

I
284

1-28 Choroby zaka?ne i paso-

?y?lliczc 131 l1Y 154 121 lY)

(:\1. (JOl

(K (9)

11 Gru?lica narz?dów odde-

ch owvch (l;lcznie ze

szpil zaka?nym) .. Sb 39 :"-/. 96 109

( :\1. 53)

(I\.. 56)

-/.:"-50 Choroby narz?dów odde-

ch o wvch 88 103 133 1?6 16:-

-/.8 \V tym z apal cuie pluc 7'4 93 122 105 13'7

Rok 1938

36

54

Ogó]Ctll ztuu r l o

Ple?

-;-1
K ,S

568 442 I1.010

Ogó
?em

Chorohy za-

ka?ne i pa- 159 90 69 62 20 -/. -/. " 15 23 12 t 5 O

s o? y t n ic z e

Gl'lJ;i.lica llil

rz?dów oJ-

.d ech. (lqcz- 1()<) 53 56 13 11 2) 4 18 33 6 12 8 O

I ni;!akos:pital
,-azu}')



T.\BLICA XXI

umiera na gnl?lie? w Po l sce RO.OOO na 3:U)OO.OOO tllieszkallC()w

t 112

Umiera na gru?licq w Gdyni 109" 12:3.000

(+ 200/° = t31)
1 na '1.100

"

(- 200/° = 1 na 939 mieszk.)

Na 800.000 chor. na gru?lie? w Po lsce umiera 80.000 mieszka?oów
10 1

?miertelno?? na gru?lic? w?ród m??czyzn jest wy?sz? ni?

w?ród kobiet w Gdyni O 18,5%

Na 1.782 w Gdyni
16 (- 200/° = t3)

109 (+ 200;0=131
t ru iesz ka? ców

Zapadalllo?(;

Zapada na gru?lic(; w Polsce 800.000 na :l;{.OOO.OOO mieszka?ców

1
" '.t

Zapada na gru?licr, w Gdyni 1.782

1

J 23.000

69

Na 800.000 chor. na gru?lic? w Pol sce otwart? ma 200.000 m ieszk.

1 t

Na '1.782

5,8 "

Zap ad a lno ?t' na gru?lic!! jest wy?sza w?ród kobiet ni? w?ród

m??czyzn w Gdyni o 9'l/O'

stami polskimi oraz w stosunku do ilo?ci chorych na gru?lic? w ca?ym
kraju jest stosunkowo mniejsze. Morski klimat Gdyni z wietrzn?
i ch?odn? zim?, jesieni? i cz??ciowo wiosn? jest stanowczo szkodli

wym dla wi?kszo?ci chorych na czynn? gru? ?ic? p?uc. Z?e warunki

mieszkaniowe na peryferiach gdy?skich, gdzie cz ?sc ludno?ci Z J.

mieszkuje w barakach w warunkach prymitywnych pod wzgl?dem hi

gieny, sprzyjaj? rozwojowi gru?licy. A jednak, jak wykazuje staty

styka, zapadalno?? i umieralno?? na gru?lic? jest w Gdyni znacznie

mniejsza ni? w innych wi?kszych o?rodkach polskich. W Gdyni, li

cz?cej 123.000 mieszka?ców, zapada na gru?lic? (1938 r.), 1,782, czyli
co 69 obywatel gdy?ski jest chory na gru?lic?, :: tego ma gru?lic?
otwart? 304, czyli co 6-ty z po?ród gru?lików ma gru?lic? niebezpiecz-
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n? dla otoczenia. Zapadalno?? na gru?lic? jest wy?sza w?ród kobiet

ni? w?ród m??czyzn w Gdyni o 9%. Statystyka za? ogólnopolska

liczby te ma mniej pomy?lne (zapada na gru?lic? co 41 mieszkaniec

Polski, z tego co czwarty chory na gru?lic? ma zarazki gru?licze

w plwocinie). Podobnie przedstawia si? pomy?lniej dla Gdyni ni? dla

calej Polski statystyka umieralno?ci na gru?lic?. N a 1.782 chorych na

gru?lic? w Gdyni (1938 r.) zmar?o 109, czyli co 16-ty chory na gru?li

c? opu?ci? ten ?wiat. Obliczaj?c za? w stosunku do liczby mieszka?ców

Gdyni wypada, i? co 1.100 obywatel gdy?ski umiera na gru?lic?.

?miertelno?? na gru?lic? w?ród m??czy::n jest wy?sza r.:z w?ród

kobiet w Gdyni o 18,5%. Statystyka za? ogólnopolska ma liczby te

nieco mniej pomy?lne: spo?ród chorych na gru?lic? umiera co dzie

si?ty, spo?ród mieszka?ców Polski umiera na gru?lic? co 412-ty oby

watel. Sk?ada si? na to szereg czynników specyficznych dla Gdyni,

a mianowicie:

l) Do Gdyni z ca?ej Polski przybywa element nap?ywowy prce

wa?nie w sile wieku, a wi?c m?ody, dzielny, przedsi?biorczy i zdrow

szy; ludzie starzy s? tu rzadko?ci?, jest to swojego rodzaju naturalna

selekcja wieku, energii i zdrowia.

Jak wykaza? spis ludno?ci z dnia 19.V. 1936 1'. najwi?ksza liczba

osób zamieszkuj?cych Gdyni? nale?y do grupy wieku od 20 dó -1:0 lat.

1; A B L I C A XXII

Ludno?? vv Gdyni wig grup wieku

(zgodllie ze spisem ludno?ci z dnia 19.\'.1936 r.

1 do roku 11-415-9110-14: 13-19:20-ul25-,4133-44
961 1801041 Ho129/ () .. 77140.,0 /801441 260152111096f> I

\Y i e k

Liczba osób

(ei"g dalszy)

,'"

1
':)') i

po-I'
Ruk

urOdz./ ().g'(l!:1ll /H·)-<}4
.

. ..

lud nu?ci hvl o

wyzeJ n ie wiad.
w lnu ('z';"i"

43 2 ,7f>· H3041 l i
143-54155-64165-,41,,-84/
I 40978 / ?01f>7 I 914 1 268 I

2) \\1 spólna energiczna i do?? kosztowna akcja prcecrwgru?li
cz a Komisariatu Rz?du, Ubezpieczalni Spo?ecznej i T owarz ystwa

Pr:eciwgru?liczegó, celem i zasad? której jest jej powszechno??, pole-
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gaj?ca na wyszukiwaniu ognisk g ru? liccych oraz na badaniu I lecze

niu chorych tak ubez preczorrych jak I nicubcz piecz onvch, zamieszku

j?cych cale miasto podzielone na rejony lekarskie, obs?ugiwane przez

lekarzy i higienistki.

3) Popierana przez czynniki administracyjne i gospodarcze mia

sta budowa odpowiednich gmachów mieszkalnych zw?aszcza na pe

ryferiach miasta przeznaczonych dla rzesz robotniczych i urz?dniczych.
Równoczesne z tym stopniowe burzenie dzielnic barakowych na

przedmie?ciach g dy?skich, które w czasie naj szybszym ma zlikwido

wa? wszystkie jeszcze istniej?ce.

4) \X'ydatki miasta, Ubezpieczalni Spo?ecznej, l\1ic)skicgo Ko

mitetu Pomocy Dzieciom i M?odzie?y, Ligi Morskiej i Kolonialnej,

"Rodziny \'\' ojskowej", Zwi?zku Pracy Obywatelskiej Kobiet, po

szczególnych firm, instytucji itp., zwi?zane z akcj? do?ywiania dzieci

i mlodzrez y (ur radz cmc kuchni mlec:nej, rozdawnictwo trariu, wyda
wanie ?niada? itd.), wysy?aniem na kolonie, pó?kolonie i obozy har

cerskie, wydawaniem ulgowych i hezp?atnych bonów do k?pielisk

miejskich oraz z urz?dzaniem konkursowych tygodni. czysto?ci z na

grodami w daiclnicach miasta zamieszka?ych przez ludno?? bied-

meJsz?·

5) Fachowa zapobiegawcao - propagandowa i lecznicza akcja prze

ciwgru?licza lekarzy, higienistek - wywiadowcz y? i personelu pomoc

niczego tak w poradniach przeciwgru?liczych i s::pitalach jak równie?

i w terenie.

6) Ci?g?a intensywna wydajna praca Komitetu Szczepie?

Przeciwgru?liczych przy Tvwie Prz eciwgru? licz ym, zasad? której jest

powszechno?? i masowo?? szczepie?.

7) Zrozumienie przez ogól obywateli gdy?skich konieczno?ci

zapobiegawczej wspó?pracy z Ginnikami fachowo lekarsk irm na po

lu walki z gru? lic? jako z najwi?kszym wspólnym wrogiem spo?ecz

nym. Przyc:ynia si? do tego szeroka propaganda higieny w ogóle

i zapobiegania gru?licy w szczególno?ci, przeprowadzana z ducym

rozmachem zw?asccca w okresie "Dni Przeciwgru?liczych" ??cznie

z ruchornymi wystawami przeciwgru?liczymi oraz lekarsko - higie-

mcznynu.

Dla ?cis?o?ci nale? y zaznaczy?, i? statystyka zachorowa? i zgo

nów na gru?lic? w Gdyni w zwi?zku z do?? krótkim okresem czasu

oraz w oparciu o wzgl?dnie nieduce liczby nie mo?e by? jeszcze ?ci

s??: nale?y przypuszcza?, ?e w rzeczywisto?ci b?d? odpowiada?y licz

by nieco wyz sz e od podanych.
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Liczby podane nie obejmuj? przypadków gru?licy po?ród ry

baków zamieszka?ych w Gdyni i na wybrze?u, poniewa? Komitet

Opieki nad O?rodkami Zdrowia Wybrze?a przy Lidze Morskiej i Ko

lonialnej nie posiada jeszcze odpowiednich danych statystycznych.

Statystyka zapadalno?ci na gru?lic?, prowadzona przez gdy?skie

poradnie przeciwgru?licze, obejmuje nie tylko mieszka?ców samej

Gdyni lecz równie? i innych miejscowo?ci jak Wejherowo, Kartuzy

i Puck, co odpowiada zasi?gowi terytorialnemu tutejszej Ubezpieczal
ni Spo?ecznej.

Zachorowania na gru?lic? niebezpieczn? dla otoczenia s? zg?a
szane do Wydzia?u Opieki Spo?ecznej i Zdrowia Komisariatu Rz?
du m. Gdyni dopiero od pó? roku, uprzednio za? te zg?oszenia nie

obowi?zywa?y. Zgony na gru?lic? s? zg?aszane zgodnie z obowiazu

j?cym w ca?ej Polsce rozporz?dzeniem, nale?y jednak zaznaczy?: i?

przyczyny zgonów s? zg?aszane przez tutejszych lekarzy nie zawsze

dok?adnie.

Trudno?? uj?cia statystycznego przejawów ?ycia spo?ecze?stwa

gdy?skiego polega w znacznym stopniu na specyficznej dla Gdyni

fluktuacji ludno?ciowej, lekka stabilizacja której dopiero ostatnio si?

zaznacza.

Przez szereg lat istnienia Gdyni jako portu i miasta, wi?kszo??
mas robotniczych i urz?dniczych mia?a swoje rodziny w g??bi kraju,

uwa?aj?c pobyt w Gdyni tylko za tymczasowo
-

zarobkowy.

Ca?y dorobek celowo zorg?nizowany oraz fachowo i do?? dro

biazgowo przemy?lany wspólnej pracy na froncie walki z gru?lic?,

poparty obywatelsk? wspó?prac? ca?ego spo?ecze?stwa gdy?skiego,

mo?emy zawdzi?cza? nie tylko m?odzie?czej energii ?yciowej i zapo

biegliwo?ci Gdyni jako miasta i portu, lecz w pierwszym rz?dzie -

g??bokiemu zrozumieniu i usi?owaniu wprowadzenia w czyn has?a rzu

conego niegdy? przez Najwy?szego Dostojnika Pa?stwa - Pana

Prezydenta Prof. I. Mo?cickiego, g?osz?cego i?: "Walka z gru?li

c?, t? wielk? plag?, która w sposób zatrwa?aj?cy niszczy si?y du?ej

cz??ci ludno?ci - powinna le?e? na sercu ka?dego obywatela Rze

czypospolitej" .

Odbywaj?cy si? obecnie w Gdym VII-my Ogólnopolski Zjazd

Przeciwgru?liczy pod has?em "Przez morze do pot?gi i bogactwa Pol

ski oraz zdrowia Narodu", b?dzie dla ca?ej Gdyni wielkim bod?cem

do dalszej wytrwa?ej, jeszcze bardziej intensywnej tak pod wzgl?dem

jako?ciowym jak i ilo?ciowym, akcji przeciwgru?liczej, zmierzaj?cej
na tym odcinku frontu spo?ecznego do podci?gni?cia Polski wzwy?.
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Na zako?czenie niech mi b?dzie wolno z?o?y? szczere i serdeczne

podzi?kowanie wszystkim osobom i instytucjom na czele A Komisa

riatem Rz?du, Ubezpieczalni? Spo?eczn?, Przychodniami Przeciw

gru?liczymi i Miejskim Komitetem Opieki nad Dzieckiem i M?odzie

?? za udzielenie mi pomocy w statystycznym opracowaniu niniejszego
referatu.
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