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Tábornok és Tiszt Elvtársak!

Feladatom, hogy agyórás előadás keretében ismertessem "A bel
ügyi szervek háborús időszaki egészségügyi ellátásának rendsze
rét."

Az előadást három kérdés köré csoportosítom:

1 ./ Az egészségügyi szolgálat szervezete , rendszere

2 ./ Az egészségügyi szolgálat feladatai háborús időszakban és

3 ./ A felkészülési időszak feladatai.

Az előadásom egy részét az egészségügyi szolgálat háborús idő
szaki feladatait filmvetítéssel is illusztrálni fogjuk.

Rátérek az első kérdés ismertetésére.

1./ Az egészségügyi szolgálat szervezete, rendszere

A háborús időszakban az országvédelem fontos részét képezi
az egészségügyi ellátás biztosítása, melynek szervezési
elveit, rendszerét a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának
módja, e fegyverek fajtája, a hadtudomány és a haditechnika 
állapota, az orvostudomány eredményei és nem utolsó sorban 
gazdaságpolitikai szempontok határozzák meg.

A modern háborúban a tömegpusztító fegyverek alkalmazása 
eltünteti a hadszíntér és a hátország közötti különbsége
ket. Ellenséges támadás következtében csapás sújthatja a 
katonai objektumokon túl a népgazdaság egyéb területeit úgy 
a termelés, mint az ellátás tekintetében. Kialakulhatnak nagy 
kiterjedésű kárterületek és ezzel együtt veszélyhelyzetbe ke
rülhet az ország lakosságának nagy része.
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Az egészségügyi biztosítás szempontjából kiemelkedő jelentősé
ge van a háború kezdeti időszakában az első néhány órának, il
letve néhány napnak, tekintettel arra, hogy a kitelepítés, az 
esetleges nukleáris csapások, vagy hagyományos bombatámadások 
következtében ebben az időszakban kell számolni a tömeges sé
rült áramlással és azokkal a pszichikai hatásokkal, melyek eb
ben az időszakban érhetik a lakosság nagy részét, s ezzel egy
időben a belügyi állományt is.

Az egészségügyi ellátás szervezése során számolni kell azzal, 
hogy a tömegesen jelentkező sebesültek túlnyomó része kombinált 
sérülést - egyidejűleg törést, sugárszennyeződést és fertőzést - 
s z e n v e d h e t , felléphetnek olyan új vegyi és biológiai sérülés faj
ták, melyek megnehezítik a segélynyújtást és bonyolultabbá teszik 
az egészségügyi szolgálat munkáját .
A tömegesen jelentkező sérültek és az egészségügyi szolgálat 
ellátó kapacitása közötti ellentmondás szükségessé teszi, hogy 
rendkívüli viszonyok között a béke időszaktól eltérően a gyógyí
tó-megelőző tevékenység beszűkítésével, elsősorban a háborús 
sérült ellátás kerüljön előtérbe.

A háború kezdeti időszakában rendkívüli helyzetben a sérültek 
ellátása viszonylagos biztonsággal csak azokra az erőkre, esz
közökre támaszkodva oldható meg, melyek már békeidőszakban ké
szenlétben állanak. Az eredményes sérült ellátás alapvető felté
tele a feladatok végrehajtására megfelelően kiképzett szaksze
mélyzet, valamint az azonnal rendelkezésre álló egészségügyi 
felszerelések, továbbá a meglévő erők, eszközök leghatékonyabb 
működését biztositó szervezési elvek bevezetése.

A háborús egészségügyi biztosítás a gyógyító-megelőző tevékeny
ségen túl magába foglalja a gyógyító-kiürítő ellátást, a köz
egészségügyi-járványügyi, a radiológiai, biológiai, és vegyi vé
delmi rendszabályokat, az egészségügyi anyagellátást és a szol
gálat vezetésének, irányításának kérdéseit.
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A gyógyító-kiürítő ellátás szempontjából az egészségügyi szolgá
latnak elsődleges célja és fő feladata, hogy a tömegesen jelent
kező sérültek számára elsősorban a túlélést biztosítsa. Ennek 
megfelelően a gyógyító-kiürítő rendszer megszervezése során arra 
kell törekedni, hogy a sebesültek részére a segélynyújtás, az 
orvosi ellátás és szükség esetén a szakorvosi, illetve a kórházi 
kezelés biztosítva legyen.
A segélynyújtás és gyógyítás az e célra telepített, illetve már 
békeidőszakban is működő segélyhelyeken, egészségügyi intézetek
ben, úgynevezett kiürítési szakaszokon történik.
Egyes kiürítési szakaszokon az egészségügyi szolgálat olyan erői, 
eszközei vannak összevonva, amelyek alkalmasak a sérültek fogadá
sára, osztályozására ás biztosítják az elsősegélynyújtást, a 
részleges mentést és mentesítést, a gyógyítás, továbbá lehe
tőséget teremtenek a rászorultak kórházba történő szállítására.

A kiürítési szakaszok alapvető feladata, hogy a részükre meghatá
rozott segélynyújtási forma keretében az életmentő jellegű be
avatkozásokat végezzék el, alkalmasak legyenek a különböző szin
tű gyógyító-megelőző munka végzésére, a segélynyújtásra a rész
leges mentesítésre, illetve a mentésre, fertőtlenítésre, képesek 
legyenek annak megállapítására, hogy az oda beérkezett sérültek 
közül ki szorul azonnali ellátásra és kiket kell továbbszállíta
ni szakorvosi, illetve kórházi kezelésre.

A gyógyító-kiürítő rendszer alapját a sérülés helyén az ön és 
elvtársi segélynyújtás képezi, ezt követően kerül sor az orvos 
előtti elsősegélyre, melyet egészségügyi szakkáderek végeznek.
A gyógyító rendszer tulajdonképpeni első szakaszán történik az 
első orvosi segélynyújtás, illetve a sérültek osztályozása, majd 
innen kerülnek a rászorulók a szakorvosi, illetve a kórházi 
kezelésre.

2 ./ Ezután rátérek a második kérdés ismertetésére.
Az egészségügyi szolgálat feladatai háborúban
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Tábornok és Tiszt Elvtársak!

E kérdést a film megtekintésével kezdjük.
A most vetítésre kerülő rövid filmben bemutatásra kerül, hogy 
az egészségügyi szolgálatnak - szoros együttműködésben a társ
szolgálatokkal - milyen tevékenységet kell folytatni az ellen
séges csapás következtében az emberi erőt ért károk felszámolá
sában.

Bemutatásra kerül az is, hogy milyen fontos szerepe van az 
életvédelem szempontjából az ön és elvtársi segélynek, illet
ve az orvos előtti és első orvosi segélynyújtásnak.

Azt is megfigyelhetik, hogy, hogyan történik a sebesültek men
tése, mentesítése, fertőtlenítési, osztályozása az orvosi 
segélyhelyeken, illetve milyen intézkedések szükségesek a se
besültek továbbszállítására.

Bár a film egy katonai egység tevékenységét mutatja be tá
bori körülmények között, szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy 
a Belügyminisztérium egészségügyi szolgálatának is kell ha
sonló feladatokat ellátni, ha nem is minden esetben tábori 
viszonylatban.

FILM VETÍTÉS 
/kb. 20 perc/

Tábornok és Tiszt Elvtársak!

A bevezetőben elmondottak, valamint a filmben látottak alap
ján figyelembe véve a Belügyminisztérium háborús időszaki te
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vékenységét, tagoltságát, feladatait, az egészségügyi szolgá
latnak rendkívüli időszakban fontos és bonyolult feladatokat 
kell végrehajtani a hadiállomány egészségének védelme, megőr
zése, valamint a háborús sérültek harcképességének helyreál
lítása területén.

A békeidőszaki feladatokon túl biztosítani kell a sugár, bioló
giai és vegyi fegyverek okozta sérültek tömeges ellátását, a ra
diológiai, bakteriológiai és vegyi fertőzés elleni védelmet, a 
mentés és az elsősegélynyújtás megszervezését és végrehajtását, 
a munka és szolgálatképesség minél gyorsabb helyreállítását, to
vábbá a megbetegedések, sérülések, valamint fertőzések elterje
désének megelőzését.

A várható megnövekedett feladatok végrehajtása az egységes se
gélynyújtási és gyógyító-megelőző módszerek, ellátási elvek al
kalmazása érdekében a Belügyminisztérium egészségügyi szolgála
ta szoros együttműködésben tevékenykedik a hátországban működő 
katonai és polgári egészségügyi szervekkel. Az egészségügyi szol
gálat a hadiállomány és az egyéb igényjogosultak egészségügyi 
ellátását rendkívüli viszonyok között az országvédelem egész
ségügyi biztosításának rendszerébe szervesen beépülve hajtja 
végre.

Az egészségügyi ellátás körébe tartozó feladatokat az alapel
látást a szakorvosi, kórház utókezelői tevékenységét a béke
időszakhoz hasonlóan részben önállóan, túlnyomórészt azonban 
az állami egészségügyi szolgálat igénybevételével biztosítjuk.

Tekintettel arra, hogy az állomány többsége szolgálati felada
tainak teljesítése közben az orvosi segélyhelytől nagyobb tá
volságra is szenvedhet sérülést, nagy jelentősége van az azon
nali segélynyújtás megszervezésének, mely történhet az ön és 
elvtársi segély formájában, vagy az orvos előtti elsősegély 
útján. Az ön és elvtársi segélyt a beosztott saját magán, vagy 
közvetlen társa segítségével hajtja végre, míg az orvos előtti
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elsősegélyt egészségügyi szakbeosztott végzi.
Az ön és elvtársi, illetve az orvos előtti elsősegélynyújtás 
esetén törekedni kell arra, hogy a sérült minél előbb orvosi 
ellátásban részesüljön az alapellátási egységek segélyhelyein, 
illetve ha ez a segélyhely távol van és a sérülés jellege nem 
teszi lehetővé a hosszú szállítást, akkor a legközelebbi kato
nai vagy polgári orvosi segélyhelyen.

Az első orvosi segélyt a szerveknél az alapellátási szinten 
szervezett orvosi segélyhelyek végzik, itt látják el e sérülte
ket az orvosi elsősegélytől a kórházba való szállí tásig.
Az orvosi segélyhely elsőrendű feladata ellenséges csapás esetén 
a súlyos, életveszélyes állapotban lévő sérültek, sebesültek 
átvétele, osztályozása, mentesítése és életmentő orvosi indiká
ciók alapján halaszthatatlan orvosi elsősegély nyújtása, a sérül
tek szállíthatóvá tétele és a legközelebbi szakorvosi segélyt 
nyújtó intézetbe, szükségkórházba történő szállításuk végrehaj
tására.
Az alapellátási szinten tevékenykedő orvosi segélyhelyek műkö
désének feltételeit, a sérültek szállításához szükséges gépjár
műveket a szervek parancsnokai, vezetői biztosítják.

Az egészségügyi szolgálat háborús időszakban nagyjelentőségű 
feladatokat lát el a közegészségügyi és járványügyi biztosítás 
terén, melynek célja az állomány egészségének, szolgálatképes
ségének védelme, megőrzésse. A közegészségügyi-járványügyi bizto
sítás azokkal a komplex megelőző intézkedések végrehajtásával 
valósul meg, melyek arra irányulnak, hogy:

- csökkentsék a tömegpusztító fegyverek okozta veszteséget,
- megelőzzék azokat a betegségeket, amelyek az életkörülmények, 

az élelmezés, a vízellátás megromlása következtében keletkez
nek ,

- megelőzzék a különböző mérgező harcanyagok káros hatását.
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Az egészségügyi szolgálat tevékenységei során ellenőrzi a 
szervek háborús időszaki elhelyezését, élelmezését, vízellátását,

 a személyi állomány egészségvédelmével kapcso
latos körülményeket. Ellenséges biológiai csapás esetén az 
egészségügyi szolgálat alapvető feladata a csapás követ
kezményeinek felszámolása. Ezzel kapcsolatos tevékenységé
nek, intézkedéseinek célja a személyi állomány egészségének 
megőrzése, a csapást szenvedettek harcképességének mielőbbi 
helyreállítása, a fertőző betegségek elterjedésének megaka
dályozása mind a fertőzött, mind a nem fertőzött területen.

Ezért vesz részt a sugár, vegyi és biológiai felderítésben, 
az ellenség által alkalmazott vegyi és biológiai harcanya
gok specifikus kimutatásával, felkutatja a csapást szenvedett 
szervek és az elhelyezési körleteket környező területek fer
tőző zónáit, járványügyi megfigyelést végez, karantén esetén 
gondoskodik a szükséges korlátozó intézkedések bevezetéséről, 
ellenőrzi azok végrehajtását.
Biztosítja a karantenizáltak, illetve a járványügyi megfigye
lés alatt állók specifikus egészségügyi ellátását, a betegek, 
fertőzöttek gyógyintézetbe, elkülönítőbe történő szállítását. 
Megszervezi, illetve végrehajtja a szükséges védőoltásokat.

A radioaktív sugárzásnak, valamint a sugárhelyzetnek a szol
gálati tevékenységre gyakorolt hatását az alapellátási egy
ségek orvosai, illetőleg az e feladatra kiképzett egészség
ügyi beosztottak rendszeresen figyelemmel kísérik, segítsé
get nyújtanak a sugárhelyzetértékelő csoport részére, véle
ményezik a sugárártalmat szenvedett állomány szolgálatba tör
ténő bevonását. Rendszeresen ellenőrzik az egyéni sugáradag 
nyilvántartást.
A közegészségügyi-járványügyi megelőző és védelmi feladato
kat a társ szolgálatokkal közösen az illetékes polgári vé
delmi és KÖJÁL szervekkel szoros együttműködésben hajtja 
végre.
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3./ Harmadik kérdésként ismertetem: a felkészülési időszak 
feladatait.

A háborús időszakban az anyagi-technikai és pénzügyi szük
ségletek kielégítése alapvetően megváltozik.

Az állandó harckészültség időszakában érvényben lévő de
centralizált költségvetési pénzgazdálkodás és helyi b e
szerzés helyébe túlnyomórészt természetbeni ellátás, köz
ponti beszerzés és keretgazdálkodás kerül bevezetésre. En
nek megfelelően az egészségügyi anyagi szükségletek kielé
gítése úgy a központi egészségügyi intézetek, mint a terü
leti szakszolgálatok vonatkozásában nehezebbé, bonyolultab
bá válik. Az anyagellátás szervezése során figyelembe kell 
venni, hogy:

- a központi ellátást biztositó szerv, valamint a veszé
lyeztetett városokban működő szakszolgálatok háborús 
működési helyre települve tevékenykednek,

- a társszervekkel, valamint az ellátási körbe tartozó 
szakszolgálatokkal a kapcsolat-tartás bonyolultabbá 
válik,

- a beszerzési források részben beszűkülnek, részben pedig 
megközelíthetőségük nehezebb lesz,

- a szállítások végrehajtását, bonyolítását a mindenkori 
hadihelyzet befolyásolja.

Az egészségügyi anyagi szolgálatnak az általános gyógyító- 
megelőző tevékenységhez szükséges egészségügyi anyagokon 
túl biztosítania kell a háborús sérültek ellátásához, vala
mint az RBV védelemmel összefüggő egészségügyi feladatokhoz 
mindazokat a felszereléseket, berendezéseket, kötszereket, 
szerobakteriológiai készítményeket, gyógyszereket, oltóa
nyagokat, vért és vérpótszereket, személyi és egység fel
szereléseket, melyekre rendkívüli időszakban a hadiállomány 
egészségügyi védelmé hez, ellátásához a szakszolgálatoknak 
szüksége van.
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Háborús időszakban az anyagellátás alapvetően az úgyne
vezett SZÁMÍTÁSI ÉV SZÜKSÉGLETI TERV alapján kerül biz
tosításra.

A tervben szerepelnek mindazon gyógyászati anyagok, melyek 
egy háborús évben a hadiállomány egészségügyi ellátásához, 
a sérültek ellátásához, a biológiai, járványügyi és RBV 
védelemhez szükségesek.

A SZÁMÍTÁSI ÉV SZÜKSÉGLETI TERV összeállításánál igényeinket 
az Országos Tervhivatal és az Egészségügyi Minisztérium által 
kiadott nomenklatura és számítási elvek alapján határoztuk meg.

Számoltunk azzal, hogy a gyógyszer termelés lehetőségei be
szűkülnek részben az alapanyag ellátás következtében, más
részt az ellenséges csapást ért vállalatok termelésének ki
esése folytán. A tervben szereplő igények kielégítése a gyár
tási kapacitások, valamint az előállítási lehetőségek figye
lembevételével a haditermelésre bevont vállalatok utján tör
ténik.

A Honvédelmi Bizottság határozatai, valamint a Belügyminisz
ter elvtárs 0011/1973. számú utasítása és annak melléklete
ként kiadott tervezési szabályzatokban foglaltak alapján az 
állandó harckészültség időszakában kell felkészülni a háborús 
időszaki tevékenység zavartalan végrehajtására.

Mint már azt a bevezetőben is említettem, a várható tömeges 
sérültellátás csak az e feladatra jól kiképzett szakállo
mánnyal és a csapás pillanatában rendelkezésre álló eszkö
zökkel valósítható meg, csak ilyen módon lehet a hadiállo
mány minél nagyobb számát megmenteni és a további szolgálat 
ellátására alkalmassá tenni.

Az állandó harckészültség időszakában alapvető feladat e 
tekintetben az egészségügyi szolgálat személyi és anyagi 
felkészítése és alkalmassá tétele a gyógyító-megelőző, gyó-
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gyitó-kiürítő, valamint a közegészségügyi és járványügyi meg
előző és az RBV védelemmel kapcsolatos feladatok ellátására
rendkívüli időszakban.

A felkészülési feladatok meghatározásánál figyelembe kell ven
ni :

- a béke és a háborús időszak egészségügyi ellátása közötti 
különbségeket és azonosságokat,

- a háborús sérült ellátás rendszerét meghatározó tényezőket,
- a meglévő és rendkívüli időszakban igénybevehető egészségü

gyi erők - orvosok, középkáderek - számát tekintettel arra, 
hogy a békeidőszakban foglalkoztatott szakkáderek jelentős 
részére a kitelepülés során körülményeiknél fogva nem lehet 
számolni, /gyermekes anyák, a férjek munkaköre, stb./,

- a készletekben lévő eszközök mennyiségét, azok kiszállításá
nak, átcsoportosításának lehetőségét,

- az ellátást igénylő betegek, sérültek várható nagyságrendjét, 
valamint

- a sérülések fajtáit, azok kezelési módját, azt hogy a tömeg
pusztító fegyverek okozta sérültek ellátása érdekében milyen 
intézkedésekre, milyen feladatok végrehajtására van szükség.

A felkészülés során:

- el kell készíteni a szolgálat irányítására, tevékenységére, 
működésére vonatkozó szabályzatokat, ügyrendeket, a külön
böző harckészültségi fokozatok időszakára az intézkedési- és 
végrehajtási terveket, melyek biztosítják a szolgálat zavar
talan működését az átmeneti és háborús időszakban,

- meg kell határozni a szolgálat hadiszervezetét és azt, hogy 
hol milyen összetételű új ellátási egységek létrehozására, 
illetőleg a jelenleg működők milyen fokú megerősítésére van 
szükség,

- fel kell mérni a békeidőszakban foglalkoztatott szakállomány 
igénybevehetőségét, különös tekintettel a veszélyeztetett 
városokban működő szervekre,
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- meg kell határozni az "M" készletezésre kerülő egészségügyi 
anyagok, gyógyszerek, felszerelések körét, azok készletezési, 
felhasználási és utánpótlási normáit,

- össze kell állítani az "M" anyagkészletezési és a SZÁMÍTÁSI ÉV 
SZÜKSÉGLETI TERV-eket,

- meg kell szervezni és végre kell hajtani az egészségügyi szol
gálat szakállományának, valamint a nem egészségügyi dolgozók, 
beosztottak ki-, és továbbképzését, felkészítését a háborús idő
szaki tevékenységre.

E rövid felsorolásból is láthatók, hogy az egészségügyi szolgá
lat felkészülési feladatai igen sokrétűek, szerteágazóak.

\

Tekintettel arra, hogy a szolgálat működése, a gyógyítás és a 
sebesültek ellátása háborús időszakban csak a társ szervekkel 
összehangoltan, a különböző szakszolgálatokkal szoros együtt
működésben biztosítható, a felkészülés is csak ekkor reális és 
csak akkor érheti el célját, ha már a tervezés során megvalósul 
a nagyfokú koordináció.

A miniszteri utasítás alapján az "M" és szervezési csoportfőnök
séggel szoros együttműködésben kialakítottuk az egészségügyi szol
gálat háborús működési szervezetét, melyet "M" állománytáblázatban 
rögzítettünk.

A várható megnövekedett feladatokra tekintettel a megyei rendőr- 
főkapitányságok, valamint a határőr kerületek egészségügyi szol
gálatának megerősítésére a békeidőszakban rendszeresített orvos 

 és középkáder létszámon túl a tartalékos állományból orvosokat, 
középkádereket, egészségügyi őröket biztosítottunk.

Az érvényben lévő katonapolitikai, hadászati elvek alapján az 
egészségügyi anyagtartalékokat úgy kell kialakítani, hogy azok 
a háború kitörésének pillanatában rendelkezésre álljanak. Ez 
annál is inkább követelménynek tekinthető, mivel az első na
pokban számolhatunk a tömeges sérült áramlással és a gyógyszer 
ellátás nehézségeivel.

-  12 -

4

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/106 - 1977 /13



Az egészségügyi anyagtartalékoknak biztosítani kell a tömeg
pusztító fegyverek okozta sérültek egészségügyi ellátását, a 
mozgósítás elrendelésének napjától a népgazdaság haditermelés
re történő átállásának időszakáig.
E célok megvalósítása érdekében alakítottuk ki az "M" anyagkész
letezési igényünket és ennek alapján határoztuk meg az anyagkész
letezési normákat, normatívákat is.
Az "M" anyagkészleteinket olyan egészségügyi felszerelésekből, 
gyógyszerféleségekből képeztük, melyek a Magyar Néphadseregnél 
is rendszeresítve vannak. 

A készletek kialakításánál törekedtünk arra, hogy azok biztosít
sák a háború kezdeti időszakában a nagy számban jelentkező sérül
tek ellátását és az RBV védelemhez szükséges egészségügyi anyago
kat .

Az "M " anyagkészletezést az érvényben lévő utasításoknak megfe
lelően részben központi beszerzés útján, részben pedig népgazda
sági szinten történő tartalékolással hajtottuk végre.
A jelenleg rendelkezésünkre álló "M" anyagkészletek, ha nem is 
100 %-osan, de biztosítják az azonnali szükségleteink nagy ré
szét.
Központi beszerzésre a IV. ötéves tervidőszakban mintegy 15 mil
lió forint került jóváhagyásra, illetve felhasználásra.

Ezen összegből szereztük be, illetve biztosítottuk:

- a kitelepülő kórház részére egy kétszáz ágyas sebészeti jelle
gű, illetve a felállításra kerülő utókezelő intézet részére 
egy négyszáz ágyas belgyógyászati jellegű szükségkórház komp
lett felszerelést,

- az alapellátási egységek részére a rendőr-főkapitányságoknál, 
a határőrség kerületeinél és a III/II. csoportfőnökség objek
tumainál egy-egy orvosi segélyhely egység felszerelést,

- a béke és tartalékos állományú orvosok, egészségügyi tiszthe
lyettesek, valamint az egészségügyi katonák részére egy-egy 
egészségügyi táskát,
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- az óvóhelyek és szükség életvédelmi létesítményekhez egy-egy 
légó mentőláda felszerelést,

- az önvédelmi csoportokban tevékenykedő egészségügyi rajokba 
beosztottak részére egy-egy légó járőrtáska felszerelést,

- a hadiállomány részére személyenként az önvédelemhez szükséges 
ampullákat, sugárvédő tablettákat, egyéni vízfertőtlenítő sze
reket és az egységes sebkötöző csomagot.

A szükségkórházak csapás esetén történő működtetésével biztosí
tani lehet a nagyszámban jelentkező sérültek sebészeti és bel
gyógyászati ellátását.

Az Orvosi Segélyhely Egység felszerelések lehetővé teszik alap
ellátási szinten a sérültek első orvosi segélyben történő része
sítését, illetve a sugár, vegyi és biológiai harcanyaggal törté
nő szennyeződés esetén a sérültek részleges mentesítését és fer
tőtlenítésé t.

Az egészségügyi táskában olyan felszerelések, eszközök vannak, 
melyek a szakképzettségnek megfelelő szinten biztosítani tudják 
az orvos előtti, illetve az első orvosi segélyt*

Az önvédelmi csoportokban, illetőleg az életvédelmi létesítmé
nyekben tevékenykedő egészségügyi beosztottak részére az orvos 
előtti elsősegélynyújtáshoz legszükségesebb eszközöket, gyógy
szert, kötszert az egészségügyi járőrtáska, illetve a légó men
tőláda tartalmazza.

Népgazdasági szinten történő tartalékolással kerültek biztosí
tásra az Egészségügyi Minisztérium ellátó bázisain a gyógyszer- 
kötszer féleségek egy része, a járványvédelemhez szükséges oltó
anyagok, valamint a vér és vérpótló szerek. Ezen anyagféleségeket 
a felhasználó szervek szükség esetén a központilag kiadásra kerü
lő keretutalvány alapján vételezhetik fel az ezek tárolására te
rületileg kijelölt egészségügyi szervektől.
A központilag beszerzett "M" készletezésű anyagokat az egészség
ügyi szolgálat decentralizáltan, általában a felhasználás helyén
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tárolja és gondoskodik azok megfelelő karbantartásáról, ha
dihasználhatóságának fenntartásáról.

Az egészségügyi szolgálatra háruló feladatok, a rendkívüli 
időszak követelményei szükségessé teszi, hogy az "M" tarta
lék készletek a jövőben a népgazdaság teherbírásának figye
lembe vételével tovább bővítsük és törekedjünk a meglévő kész
letek korszerűsítésére, illetve a szükségnek megfelelően a 
cserék, frissítések lebonyolítására.

A háborús sérült ellátás zavartalan végrehajtásához a felké
szülési időszakban elengedhetetlen elsősorban az orvosok és 
az egészségügyi középkáderek kiképzése a várható feladataik
ra. Az oktatás tárgyává kell tenni a tömegpusztító fegyverek 
okozta sérültek ellátásával, kezelésével kapcsolatos teendő
ket, az egyes fegyverfajták hatását az élő szervezetre, azok 
megelőzésére, a csapást szenvedettek mentesítésére, a közegész
ségügyi és járványvédelmi feladatok végrehajtására vonatkozó 
tudnivalókat.
Az egészségügyi beosztottak kiképzésénél figyelembe kell ven
ni jelenlegi szakképzettségüket /sebész, belgyógyász, röntge
nes, laboráns, gyógyszerész, stb./ és lehetővé kell tenni, 
hogy az általános tudnivalókon túl sajátítsák el a háborús 
betegellátás szabályait, ismerjék meg a rendszeresített egész
ségügyi felszerelések, különböző mérőműszerek használatát.
A teljes személyi állomány kiképzésénél el kell érnünk, hogy 
minden beosztott képes legyen az ön és elvtársi segélynyújtás 
végrehajtására, ezen belül vérzéscsillapításra, kötések felhe
lyezésére, törések sínezésére, a felső légutak szabadon tartá
sára, a mesterséges lélegeztetésre, ismerje meg az egyéni védő 
eszközök alkalmazásának módját, azok használatát.
A kiképzésnél különös gondot kell fordítani ez önvédelmi cso
portokban tevékenykedő egészségügyi beosztottak felkészítésé
re.
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Tábornok és Tiszt Elvtársak!

Az elmondottak alapján láthatjuk a Belügyminisztérium egész
ségügyi szolgálatának fölkészítése a háborús viszonyok közö t
ti működésre hosszadalmas és bonyolult szervezési, tervezési 
munkát igényel, úgy az irányító, mint a végrehajtó szervektől

Az elmúlt néhány évben a felkészülés tekintetében számos kér
désben sikerült előbbre jutnunk, úgy az állomány felkészítése, 
mint az anyagkészletezés vonatkozásában. Ahhoz azonban, hogy a 
vázolt feladatoknak a rendkívüli időszakban eleget tudjunk ten
ni, még további erőfeszítésekre van szükség.

Tovább kell növelni az egészségügyi dolgozók felkészültsé
gét. A népgazdaság teherbírásától függően a következő évek
ben is törekedni kell a tervezett egészségügyi "M" anyag
készletek feltöltésére, hogy biztosítani tudjuk az állomány 
teljes mérvű ellátását és védelmét.

Készült: 1 pld-ban 
Sokszorosítva: 130 pld-ban 
Egy pld: 9 lap 
Kapják: Elosztó szerint 
Nytsz: 116/68-181/1977.
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