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Walka z gruźlicą w Województwie 
Lwowskiem.

Śmiertelność z gruźlicy w Województwie lwowskiem.

W roku 1923 zgłosili lekarze urzędowi 1983 skony z gruźli
cy w Województwie lwowskiem, W stosunku do liczby ludności Wo
jewództwa (: 2.718,856 m. :) stanowiłoby to przeciętnie 7.293 skonów 
z gruźlicy na każde 10.000 mieszkańców.

W samem mieście Lwowie o ludności 219,193 m. zgłoszono w 
roku 1923 skonów z gruźlicy 930, zatem przeciętnie 42.438 skonów 
z gruźlicy na każde 10.000 mieszkańców. Cyfry te, odnoszące się do 
miasta Lwowa, są zbliżone do rzeczywistości, a kontrolę pod tym 
względem dają wykazy miejskiego Biura ewidencji zmarłych.

Jeżeli odliczymy ludność i liczbę skonów z gruźlicy, zgłoszo
nych we Lwowie, od liczby ludności i skonów z gruźlicy, wykaza
nych w calem Województwie, wypadnie na 2.499.663 mieszkańców 
poza miastem Lwowem 1053 zgłoszonych w roku 1923 skonów z gru
źlicy, czyli na każde 10.000 mieszkańców przeciętnie 4.212 skonów 
z gruźlicy.

Ta cyfra jest bardzo daleką od rzeczywistości, albowiem przed 
wojną statystyka o ruchu ludności wykazywała w Małopolsce prze
ciętnie około 30 skonów z gruźlicy na 10.000 mieszkańców, 
a uwzględniając nawet znaczny przypuszczalny spadek śmiertelno-



ści z gruźlicy w ostatnich trzech latach, trudno przyjąć spadek ten 
na powiatach poniżej przeciętnej cyfry 20 skonów na 10.000 miesz
kańców.

Okazuje się tedy, że urzędowa statystyka, oparta na tygodnio
wych zgłoszeniach zachorowań i skonów na choroby zakaźne, nie 
daje poza miastami, posiadającemi osobne biura statystyczne, pod
stawy do ocenienia bodaj w przybliżeniu rozmiarów klęski gruźlicy.
Liczba skonów z gruźlicy w Polsce w czasie od 1-go do 26-go stycz
nia 1924 r., zestaw iona według urzędowych tygodniowych wykazów 

ogłaszanych w Monitorze Polskim.

Tak jest nietylko w Województwie lwowskiem, ale we wszy
stkich Województwach, a nawet w wielu z nich donoszenie o skonach 
z gruźlicy pozostaje znacznie w tyle poza Województwem lwow
skiem. Świadczą o tem wykazy tygodniowe zachorowań i skonów 
na choroby zakaźne, ogłaszane w Monitorze Polskim, z których dla



przykładu zestawiam poniżej liczbę skonów z gruźlicy, zgłoszonych 
w 4 pierwszych tygodniach roku bieżącego, to jest za czas od 1-go 
do 26 stycznia, obliczając, ile według tych danych wypadałoby prze
ciętnie skonów z gruźlicy w każdem Województwie na 10.000 miesz
kańców w okresie czasu od 1 do 26 stycznia b. r, i rocznie.

Zagraniczne biura statystyczne z tych urzędowych wykazów 
mogłyby błędnie wnioskować, że w Polsce przypada przeciętnie ro
cznie zaledwie 4.422 skonów z gruźlicy na 10.000 mieszkańców, że na 
rozległych obszarach Województw: poleskiego, nowogrodzkiego,
wołyńskiego i wileńskiego gruźlica wogóle jest nieznana, bo staty
styka urzędowa nie wykazuje tam wcale żadnych skonów z gruźlicy, 
że w 8-miu Województwach, a mianowicie: lubelskiem, tarnopol
skiem, pomorskiem, białastockiem, warszawskiem, kieleckiem, sta- 
nisławowskiem i krakowskiem odsetka skonów z gruźlicy na 10.00 
mieszkańców jest jeszcze mniejsza i to bardzo niższa od przeciętnej 
śmiertelności z gruźlicy w całem Państwie, a tylko w 5-ciu Woje
wództwach, a to: poznańskiem, lwowskiem, łódzkiem, śląskiem i w 
mieście Warszawie roczna liczba skonów z gruźlicy w stosunku do 
10.000 mieszkańców wznosi się ponad odsetkę przeciętną dla całego 
Państwa,

Oczywiście wszystkie te wnioski byłyby z gruntu błędne, gdyż 
doniesienia gmin i lekarzy powiatowych obejmują tylko małą część 
wszystkich skonów z gruźlicy, a tygodniowe wykazy urzędowe 
świadczą tylko, w jakim stopniu w poszczególnych Województwach 
lekarze i gminy spełniają obowiązek donoszenia o gruźlicy, czyli do 
jakiego stopnia doszło w poszczególnych województwach uświado
mienie społeczeństwa o konieczności walki z gruźlicą, boć przecie 
pierwszym warunkiem tej walki jest donoszenie o zachorowaniach 
na gruźlicę, niebezpiecznych dla otoczenia i o skonach z gruźlicy.1)

Na podstawie statystyki urzędowej stwierdzić można, że to u- 
świadomienie społeczeństwa w niektórych Województwach, a mię
dzy innemi także w Województwie lwowskiem, poczyniło już pewne 
postępy i to skłania mię do przedstawienia niektórych danych o or-

1) Po przedłożeniu Ministerstwu, G. W. S, Z., niniejszego referatu, zanie
chano już ogłaszania w biuletynach tygodniowych o chorobach zakaźnych w „Mo
nitorze Polskim" zachorowań i skonów z gruźlicy. (Przyp. autora).



ganizacji walki z gruźlicą w tem Województwie i wyników, jakie ona 
osiągnęła.

Organizacja walki z gruźlicą w Województwie lwowskiem.

Nawiązując na nowo w czasach powojennych zapoczątkowane 
tuż przed wojną i w czasie jej trwania usiłiwania do ujęcia walki z 
gruźlicą w pewną sieć organizacyjną, cały kraj obejmującą, zdawali
śmy sobie sprawę, że poza wielkiemi ogniskami kultury trudno bę
dzie znaleźć gorliwych apostołów tej walki i że, gdyby się nawet zja
wili, nie znajdą rychło posłuchu w szerokich kołach społeczeństwa 
i nie wydobędą z nich tych olbrzymich zasobów pracy i środków 
materjalnych, jakich walka z gruźlicą wymaga. Ważne bowiem zada
nia postępu sanitarnego i poprawy zdrowotności mało w naszem 
społeczeństwie znajdują zrozumienia.

Zrezygnowaliśmy więc na początek z szeroko zakreślonych 
planów działania, a postanowiliśmy zadawalać się nawet najskro
mniejszymi wynikami, byle tylko nie przyglądać się bezczynnie tej 
wielkiej klęsce, która w Polsce więcej, niż gdzieindziej, trapi masy 
ludowe.

Niepowodzenie akcji Towarzystwa Walki z gruźlicą i Towa
rzystwa Czerwonego Krzyża, zmierzającej do tworzenia po powia
tach Kół do walki z gruźlicą, wskazywało, że należy oprzeć te środki 
walki na czynnikach urzędowych, nie zatracając jednak ich charakte
ru społecznego, jako stowarzyszeń statutowych, związanych w pewną 
całość organizacyjną w centrum Województwa.

Dążono tedy do założenia w każdem mieście powiatowem Ko
ła Walki z gruźlicą, na którego czele stoi Starosta i do którego Za
rządu należą: lekarz powiatowy, prezes Rady Powiatowej, burmistrz 
i lekarz miejski.

Koła powiatowe mają zakładać przychodnie przeciwgruźlicze, 
przyczem nie krępują się z góry ustanowionemi normami co do urzą
dzenia lokalu przychodni i regulaminu pracy, lecz w miarę środków 
rozwijają działalność. Tam, gdzie nie można było uzyskać osobnego 
lokalu na przychodnię, lekarz powiatowy odstępuje dla Koła w pew
nych dniach swój pokój ordynacyjny a jeżeli niema funduszów na



opłacenie siostry wywiadowczym, mimo to Koło nie opuszcza rąk 
i czyni, co może.

Lekarz powiatowy stara się uświadomić ludność o gruźlicy na 
rokach urzędowych wójtowskich i przy każdem zetknięciu się z gmi
nami urządza odczyty popularne i stara się zainteresować sprawą 
Zarządy Kas chorych. W sprawozdaniach półrocznych donosi Woje
wództwu o ruchu w Przychodni i o innych pracach Koła,

W ten sposób Urząd Wojewódzki i Ministerstwo uzyskuje do
kładny przegląd akcji przeciwgruźliczej w Województwie i może na 
nią oddziaływać,

Oprócz Lwowa, gdzie Towarzystwo walki z gruźlicą rozwija 
szeroką działalność, posiada Województwo 23 Powiatowych Kół 
walki z gruźlicą, a brak ich tylko w 4 powiatach.

We Lwowie i w 19-tu powiatach istnieją przychodnie przeciw
gruźlicze, w jednym z nich, mianowicie w Drohobyczu, są nawet 
dwie przychodnie, uruchomione przez Powiatową Kasę Chorych.

Miejska Kasa chorych we Lwowie posługuje się przychodnią 
Towarzystwa Walki z gruźlicą, opłacając za swych chorych człon
ków pewną umówioną kwotę.

Ruch chorych w 21 przychodniach był w roku 1923 następu
jący:

Liczba przyjęć, czyli godzin, w których udzielano porad wyno
siła 4.515, udzielono porad 11.550, z tego dzieciom niżej lat 15-tu 
udzielono 3.004 porad.

Nowych chorych przyjęły przychodnie w 1923 r, 2639, da
wnych chorych miały 5.904, razem opiekowały się 8.543 chorymi 
i ich rodzinami.

Prób tuberkulinowych wykonano 584, plwocinę badano 1822 
razy, badań moczu było 1830.

Do szpitali skierowano 225 chorych, do uzdrowisk 435.
Wywiadowcznie odbyły 6.167 odwiedzin chorych.
Ogólne wydatki przychodni w roku 1923 wynosiły 876.885.455

Mkp,
Wzorową przychodnię posiada we Lwowie Towarzystwo Wal

ki z gruźlicą, pozostające pod kierownictwem Prof. D-ra Józefa Wi- 
czkowskiego, niestrudzonego pioniera tej walki w Polsce, Przy
chodnia ta mieści się w pomieszczeniu lwowskiej Polikliniki przy



ul. Lindego L. 5 i czynna jest codziennie przez dwie godziny. Pracuje 
w niej 5-ciu lekarzy (w tem 1 laryngolog i 1 lekarz chorób dzieci), 
2 studentów medycyny i dwie opiekunki, odwiedzające mieszkania 
chorych,

W roku 1923 miała Przychodnia lwowska 282 dni przyjęć, 
udzieliła 3,163 porad, wykonała zabiegów (wstrzykiwań, szczepień, 
naświetlań) 8.216, Odwiedzin wywiadowczyń było 1.273.

Pozatem lwowskie Towarzystwo Walki z gruźlicą rozwija 
ruchliwą działalność uświadamiającą za pomocą afiszów, pism ulot
nych i niedzielnych wykładów popularnych z pokazami w kinie „Ko
pernik", organizowanych wspólnie z lwowskiem Towarzystwem Hi
gjenicznem. Odczyty te wygłaszali: Dr. H. Opieński, Prof, Dr,
Ostrowski, Doc. Dr. Sabatowski, Prof. Dr. Groer, Prof. Dr. Zalewski 
i inni.

W roku ubiegłym wprowadzono nowy sposób propagand 
wśród rodzin osób, zmarłych na gruźlicę we Lwowie. Wysłannicy 
Towarzystwa, medycy lub medyczki, odwiedzają te rodziny, udziela
ją rad co do dezynfekcji i zwalczania gruźlicy w rodzinie i zaprasza
ją całą rodzinę do Przychodni.

Lwowskie Towarzystwo Walki z gruźlicą posiada w Hołosku 
pod Lwowem sanatorjum barakowe dla osób gruźliczych. Twórca te
go Sanatorjum ludowego, Prof, Dr. Wiczkowski, chciał wykazać, że 
do leczenia gruźlicy nie potrzeba koniecznie wspaniałych budowli 
i szczególnego klimatu górskiego, gdyż równie dobre wyniki da się 
osiągnąć przy bardzo skromnych urządzeniach i w miejscowościach 
nizinnych, leśnych.

Wydatki Towarzystwa walki z gruźlicą we Lwowie w roku 
1923 wynosiły 3.516.756.598 Mkp.

Z Przychodni po powiatach okazują większą ruchliwość Przy
chodnie: w Drohobyczu, Jarosławiu, a zwłaszcza w Samborze.

Na osobną wzmiankę zasługuje Powiatowe Koło walki z gruź
licą w Sokalu do którego zwerbował lekarz powiatowy przeważnie 
włościan, bo inteligencja okazała zupełną obojętność dla sprawy.

Na zebraniu pierwszem Koła było około 400 delegatów gmin, 
którzy złożyli małe datki na rzecz Towarzystwa. Propaganda żywem 
słowem lekarza powiatowego dotarła do najszerszych kół ludności 
i sprawiła, że chłopi boją się gruźlicy i w razie śmierci osoby chorej



na gruźlicę domownicy znoszą do lekarza powiatowego ubranie, po
ściel i inne ruchomości zmarłego w celu dezynfekcji.

Do takiego masowego uświadamiania ludności przywiązuję wiel
ką wagę.

Z dotychczasowych spostrzeżeń wynika, że ludność nie przyję
łaby niechętnie ustawowego przepisu o obowiązku donoszenia 
o skonach z gruźlicy i o przymusie dezynfekcji mieszkania i rzeczy 
po zmarłych na gruźlicę.

Kolonje lecznicze dla dzieci.
W walce z gruźlicą niemałą rolę zapobiegawczą względnie le

czniczą odgrywają kolonje letnie dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza 
kolonje lecznicze,

Do tych celów nadaje się w Województwie lwowskiem szcze 
gólnie pobyt dzieci w zdrojowiskach: Iwoniczu i Rymanowie, posia
dających solankę, zawierającą jod i brom.

We Lwowie istnieje osobne Towarzystwo Kolonji leczniczych 
w Rymanowie, posiadające tam dwie własne wille i utrzymujące w 
porze wakacji 100 dzieci.

Zasobniejsze w środki „Towarzystwo Dzieci na Wieś“ wysyła 
około 100 dzieci na leczenie do Rabki.

Towarzystwo walki z gruźlicą otworzyło w roku ubiegłym w po
bliżu uzdrowiska Niemirów dwie małe kolonijki dla dzieci z gruźlicą 
płuc w Kurnikach i Szczepłotach, do których dojeżdża parę razy 
w tygodniu lekarz zdrojowy z Niemirowa. Jest to nowy poniekąd typ 
lecznic przeciwgruźliczych sezonowych, nie wymagających wielkich 
wkładów i kosztownej obsługi, a mogących przy odpowiednim do
borze chorych dać dobre wyniki.

Razem uczestniczyło w roku 1923 w kolonjąch leczniczych 343 
dzieci, w tem 127 chłopców i 216 dziewcząt.

Na kolonjąch letnich wypoczynkowych przebywało 1045 dzie
ci, w półkolonjach 124 dzieci.

Usiłowania, by kolonje letnie, osobliwie lecznicze, oddać pod 
nadzór Kół Walki z gruźlicą, nie dopisały.

Gdy obecnie Kolonje letnie przeszły do kompetencji Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej łączność ich z walką z gruźlicą jesz
cze więcej się rozluźni.



Zdrojowiska.

Do całokształtu walki z gruźlicą należą u nas niewątpliwie 
zdrojowiska solankowe, położone w klimacie podgórskim, w okoli
cy lesistej, a przepełnione głównie dziećmi i osobami, cierpiącemi na 
gruźlicę kości, stawów, gruczołów chłonnych. Słusznie podnosi Dr, 
Sabatowski, że te zdrojowiska mogą u nas zastąpić kąpieliska mor
skie, tak popularne za granicą w walce z gruźlicą u dzieci, Możnaby 
ich na Podkarpaciu dziesiątki jeszcze potworzyć nawet przy nie
wielkim wkładzie kapitałów, gdyż wszędzie, gdzie są państwowe 
warzelnie soli, byłaby pod ręką także do celów leczniczych solanka 
ogrzana.

Ze zdrojowisk tego typu na obszarze Województwa lwowskie
go miał Iwonicz w roku 1923 gości 5,435, Rymanów 1057 gości, prze
ważnie z Małopolski wschodniej.

Szpitale.

O ruchu chorych na gruźlicę w szpitalach dopiero od niedawna 
wprowadzono okresowe sprawozdania, narazie więc brak w tym 
względzie danych. 

Pomoc Państwa.

Daleki jestem od przypisywania bardzo jeszcze wątłym po
czątkom akcji przeciwgruźliczej w Województwie lwowskiej donio
ślejszego znaczenia w dobie obecnej. Sądzę jednak, że podtrzymanie 
i dalsze rozwijanie tej organizacji, a nawet rozszerzenie jej na całe 
Państwo, mogłoby przynieść sprawie dużo pożytku, gdyby znalazło 
należyte poparcie finansowe ze Skarbu Państwa. Bo właśnie tam, 
gdzie brak jeszcze uświadomienia społeczeństwa o pewnych wiel
kich zadaniach, inicjatywa prywatna w początkach działania wyma
ga koniecznie pomocy Państwa, Potem, gdy poczynania ludzi świa
tłych i dobrej woli przysposobią już grunt do szerszej akcji, gdy 
organizacja przez Rząd subwencjonowana wzmocni się i ustali, finan
sowa pomoc Rządu okaże się zbyteczną. Przedwczesne zaś cofnię
cie pomocy Państwa może na zupełne rozbicie narazić to, co z wiel
kim mozołem i poświęceniem zapoczątkowano a mało potem będzie 
ludzi, niczem nie zrażających się i zawsze chętnych do podejmowa
nia na nowo prac Syzyfowych,



Dla tego należałoby poczynić staraia, aby pomimo trudności fi
nansowych Państwo nie odejmowało walce z gruźlicą niezbędnych 
zasiłków,

W roku 1923 udzielił Rząd zasiłku na Przychodnie w Woje
wództwie lwowskiem w kwocie 1,000,000 Mkp,, a taką samą kwotę 
dano dla sanatorjum w Hołosku,

Państwo powinno wziąć na siebie podaj 1,3 część wydatków 
na walkę z gruźlicą, jak to pierwotnie było w planie. Przy takiej 
normie przypadłoby przychodniom przeciwgruźliczym w Wojewódz
twie lwowskiem w roku 1923 około 300 miljonów, a lwowskiemu To
warzystwu walki z gruźlicą ponad miljard Mkp, i przy takiej pomo
cy Państwa walka z gruźlicą mogłaby czynić poważne postępy.

Reformy społeczne.

Na zmiejszenie klęski gruźlicy oddziałały niewątpliwie wielkie 
reformy społeczne, które w odrodzonej Polsce sięgły do głębin na
rodu.

Poprawa skali bytu szerokich mas ludowych, lepsze ich odży
wianie się, zapobieganie nadmiernemu przeciążaniu pracą fizyczną 
uspołecznienie pomocy lekarskiej, rozbudowa szkolnictwa ludowego 
i oświaty, poskromienie alkoholizmu, wszystko to musi wywrzeć 
wpłych bardzo korzystny na zdrowotność publiczną przez wzmocnie
nie odporności ludu przeciw chorobom zakaźnym wogóle, a przeciw 
gruźlicy w szczególności.

Natomiast czynnikiem wielce niekorzystnym jest brak mie
szkań i ich przepełnienie, nędza mieszkaniowa, która zawsze jest 
krzewicielką wszelkich zaraz.

Wnioski.

Z powyższych danych i na podstawie własnych doświadczeń 
wysnułbym następujące wnioski:

1.  Organizacja walki z gruźlicą powinna opierać się na Powia
towych Kołach walki z gruźlicą, których Zarząd spoczywać ma w rę
kach miejscowych Kierowników Władz adminisracyjnych państwo
wych i samorządowych, tudzież lekarzy urzędowych, a które dążyć 
mają przedewszystkiem do utworzenia powiatowych Przychodni



przeciwgruźliczych i rozwijać usilną działalność, uświadamiającą ma
sy ludowe o gruźlicy, sposobach zapobiegania jej i zwalczania.

2. Organizacja ta, ześrodkowana w Wojewódzkim Wydziale 
Zdrowia powinna w większych środowiskach przemysłowych współ
działać z Zarządami Kas chorych.

3. W celu skutecznego zwalczania gruźlicy należy domagać się 
wydania ustawy o walce z gruźlicą, postanawiającej między innemi 
obowiązek donoszenia o skonach z gruźlicy i przymus dezynfekcji 
mieszkań i nieruchomości, pozostałych po zmarłych z gruźlicy,

4. W alka z gruźlicą, mająca doniosłe znaczenie dla narodu 
i Państwa wymaga wydatnego poparcia finansowego ze Skarbu Pań
stwa, a brak takiego poparcia zniweczyłby zapoczątkowaną akcję 
przeciwgruźliczą i przez to przyniósłby wielkie szkody społeczeń
stwu.

Na szczególne poparcie społeczeństwa i Państwa zasługują 
kolonje letnie dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza kolonje lecznicze.


