
 I./1. fejezet: BEVEZETÉS

A fül-orr-gégészet története

Miért oktatják
egyáltalán a fül-orr-
gégegyógyászatot
az orvos-
egyetemeken?

A hallgatók – különösen azok, akik nem szándékoznak fül-orr-gégész
szakorvosok lenni – joggal megkérdezhetik, vajon miért oktatják egyáltalán a
fül-orr-gégegyógyászatot az orvosegyetemeken.

Gyakori, hogy a betegek orr-, fül-, avagy torokpanaszokkal fordulnak a
háziorvoshoz, a belgyógyászhoz, a gyermekorvoshoz, vagy a geriáter
szakorvoshoz. Felmérések szerint az ellátásra kerülő betegek egynegyedét
gyötrik az otorhinolaryngológia (ORL) területére tartozó panaszok.

Gyermekkorban gyakoriak a középfül, valamint a garat fertőzései, sz
orrmandulák túltengése. A heveny vagy idült orrmelléküreg gyulladás sűrűn
okoz – legtöbbször homloktáji – fejfájást. Idős korban nem ritka lelet a
vasomotoros rhinitis és a halláscsökkenés (presbyacusis).

Minden orvosnak tudnia kell, mely panaszok és tünetek észlelésekor kell
számításba venni fül-orr-gégészeti kórkép lehetőségét; sőt azt is, hogy
milyen körülmények között vállalkozhat a kezelés elkezdésére, ill. mikor
szükséges szakorvoshoz irányítania a beteget. A sürgős beavatkozást igénylő
állapotokkal (pl. idegentest-aspiratio, felső légúti elzáródás, orrvérzés) is
meg kell birkózniuk – különösen az eldugott településeken.

Az antibiotikumok kora előtt a középfül vagy a melléküregek életveszélyes
akut vagy krónikus bakteriális fertőzései sem mentek ritkaságszámba. E
folyamatok következményeként a koponyaűri vénás sinusokban gyulladásos
thrombosis, továbbá a subduralis térben, az agy, valamint a kisagy
állományában tályog alakult ki. Az említett szövődmények és a társuló
bakteriális meningitis együtt gyakran a beteg halálát okozták. Felismerésük
és kezelésük egészen a XX. század közepéig fül-orr-gégészeti kórképekre
szakosodott sebészek feladata volt. A definitív terápia módszereit azonban
idegsebészek dolgozták ki, ezért a fertőzéses szövődmények kezelése végül
az idegsebészet szakterületévé vált. Bár manapság már szerencsére ritkák, e
szövődmények lehetőségét továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni – ez
különösen a gyér egészségügyi ellátású vidékeken elengedhetetlen.

A múlt század második felében a dohányzás és a bagózás (dohánylevelek
rágcsálásának) térhódítása miatt gyakoribbá váltak a fej és a nyak rákos
betegségei. Ezeknek az elváltozásoknak a korszerű kezelése különleges
szakértelmet kíván, ezért a fül-orr-gégészeten belül kialakult a fej-nyak
sebészet szakterülete. Jelentőségét meggyőzően szemlélteti, hogy az
American Cancer Society felmérése szerint 1999-ben világszerte 363.000 új
betegen diagnosztizálták a szájüreg és a garat rosszindulatú betegségét, ami
200.000 beteg halálát okozta. Az új gégerákos esetek száma 136.000, a
fatális gége-malignomáké 73.500 volt szerte a világon.

Az utóbbi évtizedekben egyre újabb szakterületek önállósodtak; többek
között a gyermek-fül-orr-gégészet, a otoneurológia és a plasztikai sebészet.
Mindezeken kívül az audiológia, a phoniátria, a hang- és beszéd-rehabilitáció
úgyszintén a korszerű fül-orr-gégészet fontos összetevői; az egyetemi
klinikai központokban mindezen szakmák szolgáltatásait mindenképpen
hozzáférhetővé kell tenni.

Világszerte számos intézetben és számos területen folytatnak fül-orr
gégészeti kutatásokat. A közelmúltban például az immunológia (Az
“angtigén” kifejezést Detre László, a budapesti Orvostudományi Egyetem
dipolomása használta először 1983-ban.), a molekuláris biológia (A
Nobel-díjas M.F. Burnet szerint Max Schlesinger volt a molekuláris biológia



első úttörője. Schlesingert Budapesten avatták orvossá 1929-ben; sajnálatos
módon fiatalon, 34 éves korában hunyt el Angilában.), a sejtbiológia, és a
genetika új eredményei serkentették új tudományos elméletek kidolgozását
és a gyógyító ellátás továbbfejlesztését.

A világ különböző orvosegyetemeinek tananyagában különböző súlyú a
fül-orr-gégészet oktatása; félévenként néhány – több tucat órát szánnak
ezen ismeretek átadására. A Semmelweis Egyetemen hosszabb időt
szentelünk az elméleti előadásoknak és a klinikai gyakorlatoknak, mert a
gyakorló orvosok visszajelzési szerint ez szükséges.

A magyar fül-orr-gégegyógyászat megalapítása
1858. november 13-án a Budapesti Királyi Orvosegyesület rendes ülésén a
világon először Czermák Nepomuk János bemutatta a gégetükrözést. Egy
nagy repceolaj-lámpás fényét reflektálta a saját garatjába támasztott
négyszögletes tükörre.

1-2. kép: Czermák Nepomuk János és gégetükre, melyet a Magyar Orvostörténeti Múzeumban
őriznek

Navratil Imre, a hazai orr-gégegyógyászat megalapítója így számol be az
ülésről: „Gyenge a toll, mely megrajzolhatná a hatást, amelyet ezen, eddig
nem látott szervnek látása, működése gyakorolt a jelenlévőkre.”

3. kép: Navratil Imre: Gégebajok című tankönyve

Navratil Imre vezetésével 1966-ben ambuláns rendelés, majd egy év múlva
fekvőbeteg osztályt hoznak létre a Szent Rókus Kórházban.

A fülészet megalapításában is fontos év az 1858-as év, Würzburgban Tröltsch
új fültükrözési módszert mutat be, amely forradalmasítja a fülgyógyászatot.
Böke Gyula jelen volt ezen a bemutatón, majd hazatérve 1863-ban kezdte
meg ambuláns fülészeti rendelését a Szent Rókus Kórházban, majd az ő
vezetésével alakul meg a fülészeti fekvőbeteg osztály 1868-ben. Ebben az



évben jelenik meg első magyar nyelvű Fülgyógyászat tankönyve. Ekkortól
az egyetemi hallgatók fakultatív tantárgyként tanulhatják az orr és
gégegyógyászatot, valamint a fülészetet a Szent Rókus Kórházba kihelyezett
fakultáson. A két klinika 1932-ben egyesült, majd 1936 november 17-én az
Orr-Gége és Fülklinika a mai helyére a Szigony utcába költözött.

4-5. kép: Böke Gyula és az első magyar fülészeti tankönyv


