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The life history of Ignac Semmelweis, one of the creators of antiseptics 
in medicine, should be known to every health care practitioner. As an 
obstetrician, Semmelweis saved lives of thousands of pregnant women, 
mothers and newborns, through implementation of accurate hands 
disinfection before the gynecological and obstetrical examination of 
patients. This procedure contributed to the decrease of puerperal fever 
epidemic. In spite of his great commitment and clarity of presented ideas, 
he did not convince physicians of that time to the general implementation 
of hands disinfection procedure in obstetrical wards. Semmelweis died 
tragically, at the age of 47, two weeks after his confinement into a lunatic 
asylum. This article should be a warning that hands of medical staff should 
be disinfected, because they can be a deadly epidemiological danger. 
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Historia życia Ignacego Semmeweisa, jednego z twórców antyseptyki 
w medycynie, powinna być znana każdemu pracownikowi służby zdrowia. 
Jako lekarz położnik, Semmelweis ocalił od śmierci tysiące ciężarnych kobiet, 
matek oraz noworodków poprzez wprowadzenie dokładnej dezynfekcji 
rąk przed badaniem ginekologicznym i położniczym pacjentek. Powyższa 
procedura przyczyniła się do ograniczenia epidemii gorączki połogowej. 
Mimo dużego zaangażowania i klarowności przedstawianych poglądów, nie 
przekonał ówczesnych lekarzy do powszechnego wprowadzenia procedury 
dezynfekcji rąk na oddziałach położniczych. Semmelweis umarł tragicznie 
w wieku 47 lat, dwa tygodnie po zamknięciu go w zakładzie dla umysłowo 
chorych. Artykuł ten powinien być również przestrogą, iż ręce personelu 
medycznego powinny być dezynfekowane, gdyż mogą stanowić śmiertelne 
zagrożenie epidemiologiczne. 

Słowa kluczowe: Semmelweis, gorączka połogowa, antyseptyka, historia, 
położnictwo
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	 Przedstawienie	historii	lekarza	położnika,	który	
chciał	zapobiec	tragicznej	śmierci	tysięcy	kobiet	i	nie-
mowląt.	Mimo	jednoznacznych	dowodów	naukowych,	
które	 zebrał,	 nie	 przekonał	 lekarzy	 do	 stosowania	
dezynfekcji	rąk	przez	badaniem	pacjentów.	

Życie Ignacego Semmelweisa

	 Ignac	 Semmelweis	 urodził	 się	 1.	 lipca	 1818	 r.	
w	Budzie	na	Węgrzech.	W	1837	r.	rozpoczął	studia	
prawnicze	w	Wiedniu.	W	1838	r.	został	namówiony	
przez	 znajomych	 studentów	 medycyny	 do	 udziału	
w	 sekcji	 zwłok,	 co	 wywarło	 na	 Semmelweisie	 wiel-
kie	 wrażenie	 i	 przyczyniło	 się	 do	 zmiany	 kierunku	
studiów.	 Studia	 medyczne	 rozpoczął	 na	 Uniwersy-
tecie	w	Wiedniu,	kontynuował	przez	następne	2	lata	
w	Peszcie	[1,2],	po	czym	ponownie	wrócił	do	Wiednia	
jako	„bardziej	inspirującego”	go	miejsca	[2,3].	Portret	
Semmelweisa	przedstawiono	na	rycinie	1.	 Ryc. 1. Ignac Semmelweis w roku 1860 – miedzioryt [4]

Fig. 1. Ignac Semmelweis in 1860 – an engraving [4]
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	 W	1844	r.,	w	wieku	26	lat,	Semmelweis	uzyskał	
tytuł	doktora	medycyny.	W	1845	r.	uzyskał,	po	zdaniu	
egzaminów,	 tytuł	 specjalisty	 chirurgii	 i	 położnictwa	
i	rozpoczął	 pracę	 w	 klinice	 położniczej	 w	 Wiedniu	
(„die erste Gebärklinik zu Wien”)	pod	kierownictwem	
profesora	 Johanna	Kleina,	znanego	z	konserwatyw-
nych	 poglądów.	 Semmelweis	 szybko	 zauważył,	 iż	
hospitalizacja	na	oddziałach	położniczych	związana	
była	z	bardzo	dużą	śmiertelnością	kobiet	[2].
	 Szpital	położniczy	w	Wiedniu	(Das Gebärhaus zu 
Wien)	został	otwarty	w	1784	r.	Był	to	największy	szpital	
położniczy	na	świecie	–	w	połowie	wieku	XIX	przyjmo-
wano	tam	rocznie	około	8000	kobiet.	Śmiertelność	na	
(początkowo	jednym)	oddziale	położniczym	wynosiła	
w	latach	1784-1823	około	1%.	Po	tym	gdy	w	1823	r.	
wiedeńska	szkoła	medyczna	przyjęła	orientację	anato-
miczną,	śmiertelność	w	szpitalu	położniczym	wzrosła	
i	wynosiła	w	kolejnych	latach	ponad	5%.	W	1833	r.	
nastąpił	podział	oddziału	położniczego	na	dwa:	I	i	II.	
Od	1840	r.	na	oddziale	I	(I. Gebärklinik)	kształceni	
byli	tylko	lekarze,	na	drugim	(II. Gebärklinik)	tylko	
położne.	Śmiertelność	z	powodu	gorączki	połogowej	
pacjentek	na	oddziale	I	była	kilkakrotnie	wyższa	niż	
na	oddziale	II,	co	uwidacznia	tabela,	przedstawiona	
na	rycinie	2.
	 W	 1842	 r.	 śmiertelność	 pacjentek	 na	 oddziale	
położniczym	 I	 (Abtheilung für Aerzte)	 wyniosła	
15,8%	(518	zgonów	na	3287	przyjęć).	W	niektórych	
miesiącach	tego	samego	1842	r.	śmiertelność	przekra-
czała	nawet	30%	[2].	Część	zgonów	następowała	po	
przeniesieniu	 pacjentek	 z	 oddziałów	 położniczych	
(w	szczególności	 z	 oddziału	 I)	 na	 inne	 oddziały	
szpitala	 („das algemeine Krankenhaus”)	 –	 te	 zgony	

były	więc	wykazywane	w	obrębie	innych	oddziałów.	
Semmelweis	wnikliwie	rozpatrywał	wszystkie	możliwe	
przyczyny	 częstszego	 występowania	 gorączki	 poło-
gowej	na	oddziale	I.	Analizował	szczegółowo	wpływ	
czynników	 pozaszpitalnych,	 np.	 atmosferycznych,	
rolę	zapłodnienia	(łac.	„Sperma virile”)	oraz	czynni-
ków	wewnątrzszpitalnych:	wentylacji,	udział	kapelana	
szpitalnego,	rolę	czynników	położniczych	i	procedu-
ralnych	(np.	reakcja	psychiczna	na	badanie),	pościeli,	
diety.	Innym	czynnikiem,	który	w	opinii	Semmelweisa	
mógł	wpływać	na	umieralność	było	kontaktowanie	się	
pacjentek	z	oddziałów	I	i	II	między	sobą.	Zdarzało	się,	
że	na	gorączkę	połogową	umierało	wiele	pacjentek	le-
żących	obok	siebie.	Zwiększona	śmiertelność	dotyczy-
ła	również	noworodków,	u	których	na	sekcjach	zwłok	
stwierdzano,	niezależnie	od	płci,	objawy	podobne	do	
objawów	obserwowanych	u	zmarłych	kobiet	[2].
	 Zła	 opinia	 o	 oddziale	 I	 panowała	 również	
u	ciężarnych,	które	starały	się	tego	oddziału	unikać.	
Część	pacjentek	kojarzyła	objawy	gorączki	połogowej	
z	 poprzedzającym	 je	 badaniem	 lekarskim.	 Czynnik	
nocebo	był	również	rozpatrywany	przez	Semmelweisa	
jako	 przyczyna	 gorączki	 połogowej.	 U	 dwóch	 grup	
pacjentek	natomiast,	objawy	gorączki	połogowej	były	
rzadkością.	Były	to	kobiety	po	tzw.	porodach	ulicznych	
(niem.	Gassengeburt)	oraz	kobiety	zagrożone	porodem	
przedwczesnym	–	pacjentki	te	nie	były	badane	gine-
kologicznie	 w	 ramach	 nauczania	 uniwersyteckiego	
[2].	
	 Semmelweis	 znał	 doniesienia	 lekarzy	 z	 wielu	
miast	 Europy	 o	 przypadkach	 przenoszenia	 infekcji	
przez	personel	medyczny.	W	swej	książce	[2]	opisuje	
m.in.	przypadek	angielskiej	położnej	z	Manchester,	
która	w	1830	r.	miała	kontakt	z	pacjentką	umierającą	
na	 gorączkę	 połogową.	 Następnie	 w	 ciągu	 miesiąca	
uczestniczyła	 w	 30	 porodach	 w	 różnych	 domach.	
Z	grupy	30	położnic,	16	umarło	na	gorączkę	połogo-
wą.	
	 W	związku	ze	zgłaszanymi	przez	Semmelweisa	
niepokojącymi	danymi	o	śmiertelności	na	oddziałach	
położniczych,	 powołano	 w	 1846	 r.	 komisję	 złożoną	
z	pracowników	 naukowych	 Uniwersytetu	 w	 Wied-
niu.	 Komisja	 ta	 stwierdziła,	 iż	 przyczyna	 gorączki	
połogowej	związana	jest	z	badaniem	pacjentek,	 lecz	
nie	 wyjaśniła	 w	 jaki	 sposób	 dochodzi	 do	 powstania	
choroby	[2].	
	 W	 roku	 1847	 umarł	 w	 wieku	 44	 lat	 profesor	
medycyny	 sądowej	 w	 Wiedniu,	 Jakob	 Kolletschka,	
który	został	ukłuty	przez	studenta	medycyny	w	pa-
lec,	nożem	użytym	wcześniej	do	sekcji	zwłok.	Sem-
melweis	 zauważył	 na	 podstawie	 opisu	 sekcji	 zwłok,	
podobieństwa	pomiędzy	zatruciem	„jadem	trupim”,	
a	gorączką	połogową	u	kobiet	i	noworodków,	u	któ-
rych	stwierdzano	identyczne	objawy	zaawansowanej	
posocznicy:	„phlebitis, lymphangoitis, pericarditis, 

Ryc. 2. Porównanie śmiertelności w liczbach i procentach na oddziale 
położniczym, na którym kształceni byli lekarze (Abtheilung für Aerzte) 
oraz na oddziale, na którym kształcone były położne (Abtheilung für 
Hebammen), w latach 1841-1846 [2]

Fig. 2. Comparison of mortality in numbers and in percents in the 
obstetric ward, where physicians were educated (Abteilung für Aerzte) 
and in the ward where midwifes were educated (Abteilung für Hebam-
men), in the years 1841-1846 [2]
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 peritonitis, pleuritis, meningitis”	łącznie	z	„przerzuta-
mi”.	Po	wnikliwej	analizie	stwierdził,	że	lekarze	przy-
chodzący	z	prosektorium	przenoszą	„cząstki	zwłok”	
na	ciężarne,	rodzące	i	położnice.	O	tym,	że	mycie	rąk	
po	sekcji	zwłok	nie	było	wystarczające,	świadczył	rów-
nież	„trupi	zapach”,	który	utrzymywał	się	na	rękach	
po	 ich	umyciu	[5].	Szukając	dowodów	naukowych,	
Semmelweis	 przeprowadził	 badania	 na	 królikach	
płci	żeńskiej,	które	potwierdziły	jego	przypuszczenia	
o	drodze	przenoszenia	czynnika	chorobowego	w	trak-
cie	badania	ginekologicznego	[2].
	 W	 połowie	 1847	 r.	 Semmelweis	 wprowadził	
na	 obu	 oddziałach	 położniczych	 surowe	 zasady	
antyseptyczne,	 polegające	 na	 dezynfekcji	 rąk	 przez	
lekarzy	 przychodzących	 z	 prosektorium	 na	 oddział	
położniczy,	preparatami	chloru:	płynem	dezynfeku-
jącym	„Chlorina	liquida”,	a	później	z	powodu	niższej	
ceny,	4%	podchlorynem	wapnia	–	Ca(OCl)2	(nazwa	
popularna:	 wapno	 chlorowane).	 Okazały	 się	 one	
wystarczające	aby	obniżyć	śmiertelność	w	roku	1848	
na	obu	oddziałach	położniczych	do	około	1%	[3,6].	
Śmiertelność	 pacjentek	 w	 latach	 1847-1858	 na	 od-
dziale	I	oraz	II	przedstawiono	na	rycinie	3.
	 W	 sierocińcu	 (niem.	„Findelhause”),	 do	 które-
go	 trafiała	część	dzieci	z	Kliniki	Położniczej,	dzięki	
Semmelweisowi,	 „sepsa	 krwi	 noworodków	 stała	 się	
rzadkością”	[2].	
	 W	wielu	szpitalach	Europy,	podobnie	jak	w	szpi-
talu	w	Wiedniu,	infekcja	przenoszona	była	ze	zwłok	
ludzkich	 na	 pacjentki	 oddziałów	 położniczych.	 Na	
podstawie	 szczegółowych	 obserwacji,	 Semmelweis	
zdawał	sobie	sprawę,	że	czynnik	wywołujący	gorączkę	
połogową	(niem.	„ein Contagium”)	jest	przenoszony	
również	z	jednych	pacjentek	na	inne	np.	w	wyniku	ba-

dania	oraz	innymi	drogami	z	różnych	źródeł,	np.	przez	
„atmosferyczne	powietrze”,	pościel,	ubiór	[2].	
	 Obserwacje	Semmelweisa	zostały	przyjęte	w	śro-
dowisku	medycznym	ze	sceptycyzmem.	Część	lekarzy	
miała	mu	za	złe	stawianie	dodatkowych	wymogów	oraz	
sugestie,	że	 są	oni	winni	 śmierci	 tysięcy	osób.	Prze-
łożeni	Semmelweisa,	szczególnie	Johann	Klein,	byli	
niezadowoleni	z	jego	niekonwencjonalnego	sposobu	
myślenia	 oraz	 niekonformistycznego	 postępowania	
[6].	Wiele	postaci	europejskiej	nauki	z	Francji,	Nie-
miec,	Pragi	 i	Wiednia	kwestionowało	poglądy	Sem-
melweisa.	Część	znanych	lekarzy	jednak	(np.	Skoda,	
Hebra,	 Rokitanski)	 poparła	 poglądy	 Semmelweisa	
[1].	W	1849	r.	Semmelweis	został	zwolniony	z	pracy	
przez	Kleina	[7].
	 W	1850	r.	Semmelweis	wrócił	do	Pesztu	i	rozpoczął	
pracę	na	oddziale	położniczym	600-łóżkowego	szpi-
tala	w	Peszcie.	Oddział	ten	nie	był	wtedy	samodziel-
ną	 jednostką,	 lecz	 częścią	 oddziału	 chirurgicznego,	
w	którym	często	przebywali	chirurdzy	i	lekarze	z	części	
medyczno-sądowej.	Z	powodu	niedoboru	kadry,	sekcje	
zwłok	 wykonywali	 często	 lekarze	 z	 poszczególnych	
oddziałów.	Oddziały	położnicze	miały	w	połowie	wieku	
XIX	złą	sławę	z	powodu	wysokiej	śmiertelności,	przez	
co	nazywane	były	potocznie	„mordowniami”	(niem.	
Mördergruben).	Z	powodu	powszechnie	występującej	
na	oddziałach	położniczych	gorączki	połogowej,	roz-
ważano	nawet	ich	zamknięcie	[2].
	 W	1851	r.	Semmelweis	objął	kierownictwo	26-łóż-
kowego	 oddziału	 położniczego,	 co	 było	 związane	
z	oddzieleniem	oddziału	położniczego	od	chirurgicz-
nego.	Semmelweis	obserwując	podobne	mechanizmy	
wywoływania	gorączki	połogowej	jak	w	Wiedniu,	tzn.	
przenoszenie	czynników	etiologicznych	ze	zwłok	na	
pacjentki,	 wprowadził	 obowiązek	 dezynfekcji	 rąk,	
w	szczególności	 po	 sekcji	 zwłok.	 Po	 zastosowaniu	
dezynfekcji	rąk	po	sekcjach,	śmiertelność	na	oddziale	
położniczym	w	latach	1851-1857	zmniejszyła	się	do	
około	1%.	W	1855	r.	Semmelweis	został	mianowany	
profesorem	teoretycznego	i	praktycznego	położnictwa	
na	Uniwersytecie	w	Peszcie.	W	trakcie	pracy	w	Peszcie	
Semmelweis	stale	zabiegał	o	lepsze	warunki	lokalowe	i	
higieniczne	zdając	sobie	sprawę	z	możliwości	różnych	
dróg	przenoszenia	gorączki	połogowej	[2].	
	 W	1861	r.	Semmelweis	opublikował	600-stroni-
cową	książkę	pt.	„Die	Ätiologie,	der	Begriff	und	die	
Prophylaxis	des	Kindbettfiebers”	(Etiologia,	definicja	
i	profilaktyka	gorączki	połogowej),	której	stronę	tytu-
łową	przedstawiono	na	rycinie	4.
	 Semmelweis	nie	mógł	pogodzić	się	z	faktem,	że	
niezliczona	ilość	kobiet	i	dzieci	mogłaby	zostać	oca-
lona	 od	 śmierci.	 Ogarniały	 go	 uczucia	 bezsilności,	
niezadowolenia,	depresji,	gniewu.	Stawał	się	posępny,	
podejrzliwy,	nawet	wobec	przyjaciół.	Profesorów	po-
łożnictwa,	którzy	ignorowali	jego	nauczanie,	oskarżał	

Ryc. 3. Porównanie śmiertelności w liczbach i procentach, na oddziale 
położniczym I (I. Abtheilung) oraz na oddziale położniczym II (II. Ab-
theilung) szpitala położniczego w Wiedniu w latach 1847-1858 [2]

Fig. 3. Comparison of mortality in numbers and percents in the ward I 
(I. Abtheilung) and in the ward II (II. Abtheilung) of obstetrics hospital 
in Vienna in the years 1847-1858 [2]
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o	morderstwo	i	niewytłumaczalny	brak	odpowiedzial-
ności	[7].	W	1862	r.	napisał	„Otwarty	list	do	profeso-
rów	położnictwa”	(„Offener Brief an sämtliche Profes-
soren der Geburtshilfe”),	po	raz	kolejny	przedstawiając	
na	100	stronach	znane	mu	fakty	na	temat	epidemii	
gorączki	połogowej	[8].	Na	rycinie	5	przedstawiono	
ostatnie	zachowane	zdjęcie	Semmelweisa.
	 W	1865	r.	w	związku	z	objawami,	które	wskazy-
wały	na	chorobę	psychiczną,	został	zawieziony	pocią-
giem	przez	żonę	i	znajomych	na	leczenie	do	zakładu	
dla	obłąkanych	(Landes-Irren-Anstalt)	w	Wiedniu.	
Z	udziałem	 6	 pracowników	 zakładu	 założono	 mu	
kaftan	 bezpieczeństwa	 i	 zamknięto,	 pozbawiając	
możliwości	kontaktu	z	żoną.	Dwa	tygodnie	później	
Semmelweis	 zmarł	 w	 niejasnych	 okolicznościach,	
w	wieku	47	lat.	Na	podstawie	wyniku	sekcji	zwłok	oraz	
patologicznej	i	radiologicznej	oceny	kości,	przeprowa-
dzonej	w	latach	1963-1964,	jako	przyczynę	śmierci	
podano	 posocznicę,	 będącą	 wynikiem	 podostrego	
zapalenia	 kości	 i	szpiku	 (łac.	 osteomyelitis	 subacu-
ta)	 prawej	 ręki	 [9].	 Na	 sekcji	 stwierdzono	 jednak	
również	liczne	urazy	kości	kończyn	oraz	urazy	klatki	
piersiowej,	których	mógł	doznać	jedynie	w	zakładzie	
dla	 obłąkanych	 [3].	 Po	 śmierci	 Semmelweis	 został	
całkowicie	zapomniany	[3].

Zapobieganie epidemiom gorączki połogowej 
przed obserwacjami Semmelweisa

	 Wielu	lekarzy	przed	Semmelweisem	zaczęło	sto-
sować	skuteczne	zasady	antyseptyki,	mimo,	iż	czynnik	
etiologiczny	był	im	nieznany.	Już	w	XVII	i	XVIII	wieku	
w	 szpitalu	 Hotel-Dieu	 w	 Paryżu	 epidemie	 gorączki	
połogowej	 zwalczano	 poprzez:	 poprawę	 warunków	
higienicznych	na	oddziałach	oraz	zwracanie	uwagi	na	
większą	izolację	oddziału	położniczego	od	chorych	na	
innych	oddziałach	[2].
	 W	 1795	 r.	 Alexander	 Gordon	 (1752-1799)	
z	Aberdeen	 poznając	 „epidemiczne”	 przyczyny	 go-
rączki	 połogowej,	 nakazał	 palenie	 pościeli	 i	 ubrań	
osób	zainfekowanych	oraz	dokładne	mycie	rąk	lekarzy	
i	pielęgniarek,	jak	również	dezynfekowanie	dymem	ich	
ubrań	[10].
	 W	 1829	 r.	 Robert	 Collins,	 dyrektor	 szpitala	
w	Dublinie	 (Dublin	 Rotunda	 Lying-in-Hospital),	
zwalczył	epidemię	gorączki	połogowej	poprzez	wypeł-
nienie	pomieszczeń	szpitala	gazowym	chlorem	przez	
48	godzin.	Ściany	i	podłogi	zostały	zdezynfekowane	
wapnem,	 natomiast	 koce	 i	 pościel	 zostały	 poddane	
działaniu	 temperatury	 120-130°C.	 Śmiertelność	
w	tym	szpitalu	w	latach	1757-1849	wynosiła	około	1%	
[2].	Semmelweis	wiedział,	że	lekarze	angielscy	uznali	
gorączkę	 połogową	 za	 chorobę	 zakaźną	 i	 nie	 badali	
pacjentek	oddziałów	położniczych	bez	uprzedniego	
zdezynfekowania	rąk	preparatami	chloru.	Wynikiem	
była	mniejsza	śmiertelność	w	porównaniu	z	większoś-

Ryc. 5. Ostatnie zachowane zdjęcie Ignacego Semmelweisa [4]

Fig. 5. The last remaining photograph of Ignac Semmelweis [4]

Ryc. 4. Strona tytułowa największego dzieła naukowego Semmelweisa 
z 1861 r. [2]

Fig. 4. Title page of the main publication of Semmelweis from 1861 
[2]
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cią	innych	krajów	w	Europie,	wynosząca	około	1-2%.	
W	Niemczech	i	Francji	np.,	gdzie	gorączki	połogowej	
nie	 traktowano	 jako	 chorobę	zakaźną,	 śmiertelność	
na	 oddziałach	 położniczych	 była	 porównywalna	 do	
szpitala	położniczego	w	Wiedniu	[2,10].	
	 W	 1843	 r.	 anatom	 Oliver	 Wendell	 Holmes	
(1809-1894)	opublikował	artykuł	pt.	The contagiousness 
of puerperal fever (Zakaźność	gorączki	połogowej).	Roz-
poznał	niebezpieczeństwo	przeniesienia	zanieczyszczeń	
(tzw.	miazm)	przez	lekarzy	z	sali	prosektoryjnej,	w	której	
wykonywano	sekcje	zwłok,	na	salę	porodową.	Jego	po-
glądy,	 podobnie	 jak	 poglądy	 Semmelweisa,	 nie	 zostały	
zaakceptowane	przez	środowisko	medyczne	[10].	
	 Wielu	lekarzy	na	świecie	obserwowało	przypadki	
posocznicy	 po	 przeniesieniu	 materiału	 zakaźnego	
w	różnych	okolicznościach	(dokładnie	analizowanych	
również	przez	Semmelweisa)	[2],	ale	czynnik	etiolo-
giczny	nadal	pozostawał	nieuchwytny.	

Podsumowanie

	 14	 lat	 po	 śmierci	 Semmelweisa,	 w	 roku	 1879,	
w	Akademii	Nauk	w	Paryżu	toczyła	się	dyskusja	na	
temat	 przyczyn	 gorączki	 połogowej.	 Louis	 Pasteur	
przerywając	dyskusję,	stwierdził	wtedy	jednoznacznie,	
iż	przyczyną	gorączki	połogowej	jest	personel	medycz-
ny,	który	przenosi	drobnoustroje,	po	czym	naszkicował	
wygląd	drobnoustrojów	na	tablicy	[7,10].	
	 Osobę	Semmelweisa	uhonorowano	pośmiertnie,	
nadając	Uniwersytetowi	w	Budapeszcie,	założonemu	
w	1769	r.,	jego	imię	(łac.	Universitas Budapestinensis 
de Semmelweis Nominata).	
	 Zastanawiającym	 jest	 to,	 że	 niechęć	 do	 osoby	
Ignacego	 Semmelweisa	 można	 dostrzec	 również	 we	
współczesnych	nam	publikacjach.	Np.	Loudon	[11]	
przedstawia	Semmelweisa	jako	człowieka	niezrówno-
ważonego	psychicznie,	nadwrażliwego,	agresywnego,	

dogmatycznego,	mającego	problemy	ze	skonkretyzo-
waniem	swoich	poglądów.	Książce	„Die Ätiologie, der 
Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers”	zarzuca	
chaotyczność	przekazywanych	informacji.	W	trakcie	
czytania	tej	książki	zwraca	jednak	uwagę	szczególna	
precyzja	 i	 dokładność	 przekazywanych	 informacji,	
które	poparte	są	bardzo	licznymi	zestawieniami	da-
nych	liczbowych	w	słupkach	i	tabelach.	Inne	publi-
kacje	[1,3]	przypisują	Semmelweisowi	„egoistyczny	
i	 buńczuczny”	 styl	 przekazywania	 informacji,	 nie	
uwzględniając	jego	oddania	i	determinacji	w	dążeniu	
do	prawdy.	
	 Semmelweis	zdawał	sobie	sprawę,	że	ręce	perso-
nelu	medycznego	są	tylko	jedną	z	wielu	możliwości	
przeniesienia	 czynnika	 etiologicznego.	 W	 Wiedniu	
i	w	Peszcie	zabiegał	o	prawidłowe	warunki	higienicz-
ne	na	oddziałach	szpitalnych,	zwracając	uwagę	m.in.	
na	 wystarczające	 wietrzenie	 pomieszczeń.	 Autorzy	
współczesnych	 publikacji	 popartych	 precyzyjnymi	
pomiarami	[12],	uważają	nawet,	że	naturalna	wen-
tylacja	pomieszczeń	może	być	skuteczniejsza	(w	za-
pobieganiu	rozprzestrzeniania	się	chorób	zakaźnych)	
niż	wentylacja	mechaniczna.	
	 Argumenty	logiczne	i	statystyczne	podane	przez	
Semmelweisa	okazały	się	niewystarczające	do	przeko-
nania	środowiska	medycznego,	mimo	iż	wprowadze-
nie	 prostych	 procedur	 dezynfekcji	 rąk	 uchroniłoby	
od	 śmierci	 dziesiątki	 tysięcy	 osób.	 Dziś	 taki	 sposób	
prowadzenia	 badań	 możnaby	 nazwać	 badaniem	
porównawczym	 przypadków	 (ang.	 case-control stu-
dy).	Pytaniem	pozostaje	czy	w	XXI	wieku,	w	którym	
zagrożenie	 zakażeniami	 jatrogennymi	 jest	 nadal	
bardzo	 wysokie,	 jednoznaczne	 argumenty	 logiczne	
i	statystyczne	okazałyby	się	wystarczające	do	zmian	
procedur	 medycznych,	 jeśliby	 czynnik	 etiologiczny	
pozostawał	nadal	niepoznany.
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