Helyismereti sétát szervezünk, hogy felfedezzük Dunaharaszti rejtett értékeit
Emlékezzünk meg Semmelweis Ignác Fülöpről - az édesanyák megmentőjéről -, aki frank eredetű
családban (1818. július 1. Buda – 1865. augusztus 15. Bécs) látta meg a napvilágot.

„A Semmelweis utca 360 méter hosszú és az Alsóvárosban található, a Klapka utcából indul ki” – amint Dr.
Helméczy Mátyás helytörténész írja. „Az 1930-as évek végén a mészhomok-téglagyár területének és a bulgárkertek
felparcellázásakor került kialakításra. Nevét is ekkor kapta. Változatos kertvárosi házak, ápolt, parkszerű kertek
jellemzik.”

Semmelweis óriási felismerése az volt, hogy a halált okozó
gyermekágyi láz oka nem más, mint a hullaméreg, amelyet a
korábban boncoló orvos mosdatlan kezével vitt át a vajúdó
asszonyokra és a csecsemőkre. Azért is korszakalkotó
Semmelweis felfedezése, mert ekkor a kórokozókat még nem
ismerte az orvostudomány.
A fiatal orvos, amikor 1851-ben rábízták a pesti Szent Rókus
Kórház szülészeti osztályát, ott azonnal bevezette a klóros
vízben való kézmosást, így 1%-kon tudta tartani a gyermekágyi
halálozást. Amikor évtizedekkel később Pasteur felfedezte a
bakteriális kórokozókat, ezzel igazolta Semmelweis elméletét.
Azonban a leghíresebb magyar orvos ezt már nem élhette meg,
sőt el kellett viselnie azt, hogy az orvosi szakma valósággal
kiközösítette és megbélyegezte tudományos eredményeiért és
kezdeményezéseiért.
A szakmai kudarc után mély depresszióba zuhant Semmelweis
Ignácot már a családja sem támogatta. A gyötrődő orvos
írásaiból kiderült: úgy nézegette a saját kezét, mint a lelkiismeretfurdalástól és kényszerképzetektől gyötört gyilkosok. Úgy vélte,
hogy „megvilágosodásáig” ő is halomra ölte az édesanyákat és
az újszülötteket, pedig őt ma már tudományos felfedezéséért az egész világon tisztelik és az édesanyák
megmentőjének tartják.
Semmelweis Ignác mindössze 47 évesen – bántalmazások következtében – szepszisben hunyt el a bécsi
elmegyógyintézetben. Minden év július elseje – Semmelweis születésnapja - a magyar egészségügy legnagyobb
ünnepe, ekkor tartják az egészségügyi dolgozók napját; a hálás utókor így emlékezik meg a méltatlanul sokat
szenvedett nagy magyar orvostudósról.

