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Tárgy: Táborokban fellépő járványos megbetegedések meggátlása.

Néhány táborban a dizentéria (vérhas) megbetegedések elterjedése komoly méreteket öltött.
A nyári kiképzési időszak zavartalan befejezése és a küszöbön álló csapatgyakorlatok zökkenő
mentes lebonyolítása érdekében ennek a kérdésnek komoly figyelmet kell szentelni.

Az eddigi táborszemlék azt bizonyítják, hogy a parancsnokok és a politikai tisztek könnyelműen 
lebecsülik a járványos megbetegedésekből származó veszélyt. A legtöbb helyen semmiféle segít
séget sem nyújtanak az egészségügyi szolgálat vezetőnek ahhoz, hogy a járványellenes megelőző 
intézkedéseit végrehajtsa. Ugyancsak nem hajtják végre a FI. M. Egészségügyi Csoportfőnökség 
által kiadott megelőző rendszabályokat.

A táborok egészségügyi szolgálat-vezetői járványellenes intézkedéseiket későn vezetik be és a 
fellépett fertőző megbetegedésekről nem tesznek jelentést idejekorán az Egészségügyi Csoport
főnökségnek. Ebből következik az, hogy igen sok esetben a dizentéria elleni következetes küz
delem csak akkor kezdődik el, mikor a betegség már meglehetősen elterjedt a tábor személyi 
állományában.

A 17. löv. e-ben a dizentéria megbetegedések gyors és nagyarányú elterjedéséhez hozzájárult 
az, hogy az alakulat orvosai, Dr. Tamás Elemér o. szds., dr. Lőrinczy Mihály o. fhdgy. és dr. 
Falvai Ferenc o. fhdgy. a szükséges járványellenes megelőző intézkedéseket csak későn, vagy 
egyáltalán nem foganatosították és a megbetegedések kezdetén nem emelték ki a táborból az 
első fertőző betegeket.

A szegedi honvéd kórház fertőző osztálya pedig nem értesítette ki az alakulatot, az első dizen
téria megbetegedés megállapításakor.
Megkövetelem, hogy a csapatparancsnokok és politikai tisztek a legkomolyabb figyelmet 

fordítsák a járványok megelőzésére és adjanak tevékeny támogatást az egészségügyi 

szolgálatnak.
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A fellépett járványos megbetegedések gyors felszámolása és újabb hasonló esetek megelőzése 
érdekében

megparancsolom :
1. Az összes táborok területén teremtsenek e parancs vételétől számított három napon belül 

ragyogó tisztaságot. Különös figyelmet szenteljenek az étkezdék, konyhák, kantinok, élm. 
raktárak és latrinák környékének.

2. Minden olyan táborban, ahol az elmúlt három hét alatt akár egyetlen dizentéria megbete
gedés fordult is elő, elrendelem a részleges egészségügyi zárlatot.

Ennek értelmében minden eltávozást, kimenőt, szabadságot, látogatást be kell tiltani. A tá
bor területét csak szolgálati ügyben lehet elhagyni, vagy oda belépni. Ugyancsak meg kell 
szüntetni az érintkezést a szomszédos táborokkal is.

3. Minden olyan táborban, melynek környékén a polgári lakosság körében dizentéria meg
betegedések fordultak elő, ugyancsak be kell vezetni a fenti rendszabályokat, még akkor 
is, ha magában a táborban nem fordult elő megbetegedés.

4. Az egészségügyi szolgálatvezető irányításával az összes táborokban meg kell szervezni 
a legyek kiírtását.

5. A műszaki parancsnok és az egészségügyi szolgálatvezető együttes irányításával az összes 
táborokban meg kell szervezni a kutak vizének, vagy a táborba szállítóit ivóvíznek a 
rendszeres klórozását.

6. Kész ételek tárolását a konyhákban, étkezdékben, valamint a lakósátrakban megtiltom.

7. A parancsnokok gondoskodjanak róla, hogy minden bajtárs evőcsészéjét és evőeszközeit 
használat után forró vízzel tisztítsa meg és utána szárítsa meg. Ehhez a forró vizet biz
tosítani kell.

8. A lázas gyomor- és bélbetegeket azonnal kórházba kell szállítani.
9. Az egészségügyi szolgálatvezető minden táborban a járványtani szabályoknak megfelelően, 

állítson fel elkülönítő egészségügyi körletet. Ide helyezzen el minden enyhe hasmenéses be
teget és vesse őket gondos orvosi megfigyelés alá.

10. A már korábban elrendelt klórmeszes latrina fertőtlenítést, latrinaügyeletet, a kézmosás meg
szervezését az egész személyi állomány számára étkezések előtt és latrinahasználat 
után, szigorúan és következetesen be kell tartani.

11. Dizentéria vagy arra gyanús megbetegedést távirati úton azonnal jelenteni kell az Egészség
ügyi Csoportfőnökségnek, hasonlóképpen kell jelenteni az egyszerű hasmenéses megbete
gedések fellépését is, ha számuk a három főt meghaladta.

12. Az élelmiszercsomagok küldését a táborokba megtiltom. A parancsnokok gondoskodja
nak róla, hogy erről minden bajtárs hozzátartozóját értesítse.

Dr. Lőrinczy Mihály o. fhdgy-t,
a 27. lövész e. beosztott orvosát, akit a vezető orvos a tábor járványvédelmi teendőinek ellátá
sával bízott meg - mivel szolgálatát hanyagul látta el, a szükséges megelőző rendszabályokat 
nem léptette életbe és a járvány felszámolása céljából kiadott gyógyszer elszállításáról idejében 
nem gondoskodott - szolgálatának hanyag ellátása miatt

megrovás-sal
fenyítem meg.

Dr. Tamás Elemér o. szds-t,
a 27. löv. e. vezető orvosát, aki elhanyagolta a kiadott rendelkezések betartásának ellenőrzését

megrovom
a szolgálat hanyag ellátása miatt. Enyhítő körülménynek veszem eddigi jó munkáját és azt, 
hogy gyakran el volt vezényelve alakulatától.
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Miniszteri Parancshoz.

A parancs rendelkező részében a „27. löv. e." helyett „17. löv. e." írandó.

Kapják: Fenti parancs elosztója szerint.

Budapest, 1951. évi augusztus hó 25-én.

PADUSITZKY LÁSZLÓ ezds. s. k.
Miniszter Irodájának Főnöke.
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Dr. Falvai Ferenc o. fhdgy-t,
a 27. löv. e. beosztott orvosát, mivel feladatát lélektelenül és hiányosan látta el a járvány meg
előzésével kapcsolatban -

megrovom
a szolgálat hanyag ellátása miatt.

Dr. Prónai Gábor o. fhdgy-t,
aki mint a szegedi honvéd kórház fertőző osztályának vezetője, elmulasztotta értesíteni az ala
kulatot, midőn annak első beküldött betegénél vérhast észlelt -

írásban megfeddem.
Enyhítő körülménynek veszem, hogy eddig szolgálatát jól látta el.

Elvárom, hogy az egészségügyi szolgálat e parancs pontos végrehajtásával 1-2 hét leforgása 
alatt minden alakulatnál teljesen felszámolja a tömeges járványos megbetegedések veszélyét 
és biztosítja a csapatok kifogástalan egészségügyi állapotát.

E parancsomat ki kell hirdetni : a parancsnokok és politikai tisztek előtt, zászlóaljig bezárólag 
és valamennyi orvos és egészségügyi tiszt előtt.

FARKAS MIHÁLY vezérezredes s. k.
a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere.
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