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Járványügyi intézkedések

Városkapuk lezárása, elkülönítés – karantén – beteg telepek
„s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi”

veszteglő intézetek, járványkórházak,vesztegzár állomások

a levegő megtisztítása, miazma

védőöltözet, maszk viselése

közös temetés, tömegsírok

ivóvíz tisztasága

10 embernél több nem gyűlhetett össze (pl. vendéglő)



Az ókor első, ismert pestis (?) áldozata

Periklész  + i.e. 429-ben



Járvány a Bizánci – birodalomban 

Iustinianus pestis 541. ősze – 542. 
tavasza között 200 000 áldozat





A város 
lakosságának 
40%-a meghalt

A pápa is pestisben 
halt meg



Galata - torony épült 528-ban





Kaffa ostroma

első biológiai hadviselés



1347 – 1352. között pandémia
75 - 200 millió áldozat

Európában 5 év alatt 20 
millió halott (150 év!)

„a kór szeszélye…oly irgalmatlanul tombolt minden 
nemzet között.”

A pestis terjedése



Terjedés a selyemúton: Közép-Ázsia, Közel-Kelet, Észak-Afrika, Európa

Rágcsálók bolhája
Zsúfolt, piszkos városok, állati és emberi ürülék, ivóvíz minősége, a levegő 
megromlása, éhezés, legyengülés

Ok: ismeretlen „isteni büntetés”, „eretnekek”, „önsanyargatás 
(flagellánsok),vezekelni kell, bűnbocsánat

XIX. század:  Yersinia pestis

„Testvérem, bárcsak soha nem születtem volna meg, vagy legalább meghaltam 
volna e kor előtt.”



Pestis – Fekete Halál

Tünetek: sápadtság, bűzös lehelet, tüdővérzés, mirigyek 
duzzanata, magas láz, bubók

bubópetis, tüdőpestis, vérpestis

Kezelés: bubók megnyitása, láz csillapítás

Védőszent. Szent Rókus



„Bizonyos daganatok 
támadtak”

„úgy látszott, hogy ennek a 
betegségnek a 

gyógyításában sem orvosi 
tanács, sem semminémű
orvosság ereje nem hat és 

nem használ.”
Bocaccio



„Úgyszólván valamennyien 
belehaltak…”





Pestis doktor

Illatos gyógynövények
„fűben – fában orvosság”

kígyóméreg, fahéj, arany



A halál diadala



A halál 
diadala





tömegsírok



„Rakjatok hatalmas tüzeket, 
égessetek tömjént, kamillát…”



Kolostorokban 
ápolták a betegeket



A flagellánsok, 
önostorozók vétkeikért 
büntették saját magukat 





Eretnekek 
büntetése



Hogyan lett vége?

A házipatkány helyét felváltotta a 
norvég patkány, már nem vitte a 

kórokozó bolhát.





Lepra - bélpoklosság

Szent Lázár: a sírásók, a koldusok, a bélpoklosok, kóbor kutyák
védőszentje. A rend tagjai a Szentföldön a szegényeket és a
bélpoklosokat ápolták.

Mutilálódik az ujj, orr, felismerhetetlen lesz az arc

Lazaretum – menedék, járványkórház

„Nézz drágám kincseimre, lázáros szomorú nincseimre” (Ady)

Amint lassan felült, balválla – tájt egy teljes élet minden izma fájt.
Halála úgy letépve, mint a géz. Mert feltámadni éppolyan nehéz”

(Nemes Nagy Ágnes)





védőöltözet
fakereplő

csengő



Elkülönítés, lepratelepek

„a falon át kaptak ételt”



Itt van közöttünk!





Kolera
rendszeres, nagy 

járványok Európa-
szerte , 

ivóviz
Ivóviz m minősége, közös 

kutak !!!

hasmenés, 
folyadékveszteség







„örvenhárom éve, hét hónapja és tizenegy 
napja megvolt rá a válasza…”

„amig csak élünk”





Fekete himlő
„Hójagos” himlő

„A halál összes szolgája küzül a legborzalmasabb”

Thomas Babbington Macaulay



HIMLŐ-FEKETE HIMLŐ pustula-variola

India, Mekka -Avicenna

Szezonalitás: tavasszal, esős nyáron

Tünetek: hasmenés, kiütések, láz, szívdobogás

Járványügyi intézkedés:
mitte venis: gyenge lefolyású beteg mellé fektetés, 

védőoltás  
beteg kezelése: gennyek kinyomkodása  arany tűvel, 

diéta, savanyú bor, rizskorpára fektetés,



Kölcsey Ferenc



Jenner, 1798
az első védőoltás





1980-ban
az

eradikáció
és

a járvány
vége!





A modern közegészségügyi gondolkodás 
megjelenése a Honban (1871 – 1876.):

„Az egészség vagy élet hiányát semmi kincs nem 
pótolhatja.”



„Érdemes elgondolkodni azon, hogy a korabeli ember mitől és 
miért félt jobban, a járványtól – e vagy megszokott életrendje 
szétzilálódásától, s hogy milyen módon próbálta ezt vagy azt 

kivédeni.”



„A világ összes kontinensén végigsöprő világjárvány

(pandémia) csak egy volt a történelem során, az Amerikából az I. 

világháborúban katonák által behurcolt, nagyon virulens 

influenzatípus, a spanyolnátha.”



Köszönöm a figyelmüket!














