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Bevezetésre került az 
antiszeptikus ún. Dakin -oldat. Ez 

lényegében visszavezet 
Semmelweishez: klóros mész + 

nátrium -karbonát + bórsav. 
Közömbös vegyhatású. 

Elterjesztésében közrem űködött 
az 1912-ben Nobel-díjat kapott

Alexis Carrel is.





A sebesülések és 
megbetegedések 

(fertőzések, járványok)
aránya 2:l





Gránát, akna, tüzérségi t űz: az 
összes sérülés kb. 50% -a 

tüzérségi eredet ű.

Kevesebb a fejsérülés, a sisak 
rendszeresítése miatt.

A személyes küzdelmet (mozgó 
háború) a távolból történ ő 

gyilkolás (állóháború) borzalmai 
váltották fel.







A konzervatívabb német sebészek  
„beváró, a végtagokat megtartó 

módszere” helyett, az antant 
katonaorvosai a súlyosan 

roncsolt végtag korai csonkítását 
(amputálását) választották. Az 
utóbbinál jóval nagyobb lett a 

túlélés esélye.











A leggyakoribb fert őzések:
kolera, kiütéses tífusz, 

vérhas, himl ő, visszatér ő 
láz (febris recurrens)

Megoldás: fert őtlenítés, 
vesztegzár, véd őoltás





Grósz Emil:

a fertőző betegségek
ellen való küzdelem
eredményességét a 

laboratóriumi tudományos
mun kásság legszebb 

diadalának tekinthetjük 





Tbc



A háború idején el őforduló 
nemi- és b őrbajok (szifilisz és 
kankó) rengeteg kárt okoztak 

a katonaságnak és a civil 
társadalomnak egyaránt.









A sebesült és beteg katonák 
ápolása és gyógyítása a most 

folyó háborúban
olyan méreteket öltött, 

amilyenekre
a múltban nem

volt példa. (Grósz)





A lövészárok lázat vagy volhiniai 
lázat tetvek, míg a nephritist 
(vesegyulladás) ismeretlen 

kórokozók okozzák (ma úgy vélik, 
hogy a hantavírus). 

A lövészárok -láb a hideg és a 
nyirkosság következménye volt, 

amely akár üszkösödéshez is 
vezethetett. Az orvosok hamar 

rájöttek, hogy ezek a 
megbetegedések járványosak is 

lehetnek.





Kötöz őhely, 1914





Kötöz őhely, 1915













Barakk kórház, Kassa



Boráros téri barakk -kórház, 
1914



Pöstyén, katonai kórház





Gilles elsőként ültetett át más 

testrészről vett bőrt a 

roncsolódott területekre, 

elindítva ezzel a plasztikai 

sebészetet







Az 1812-ben felfedezett 
foszgén, azaz fény szülötte, 
egy színtelen, rothadó széna 

szagára emlékeztet ő gáz, 
több órás lappangási id ő után 

tüdővizeny őt okoz 





Völgyesi Ferenc 1916 tavaszán a Dnyeszter 
folyó mentén:

A segélyhelyre behoztak vagy ötven fiatal 
magyar honvédet, akiket csak a gáz szele ért. 
Alig szippantottak valamit a gázból és néhány 
köhécselést leszámítva, látszólag semmi bajuk 

sem volt. Jókedv űen cigarettáztak, 
tréfálkoztak, nem gondoltak semmi rosszra. De 
alig egy fél óra múlva, minden átmenet nélkül, 

úgyszólván vezényszóra, szinte egyszerre 
fölugrottak, majd pár percnyi rettent ő vonaglás 
után elterültek a földön. Sorban egymás után, 

kivétel nélkül valamennyien.





Aknagyár













Spanyolnáthás betegek



Spanyolnátha, 1918
háborús áldozatok: 35 millió
a járvány áldozatai 50 millió







Aki egyszer látta a 
csatatéren a haldokló 

harcos megtört tekintetét, 
az meggondolja,

mielőtt háborút kezdene.


