Az MN Egészségügyi Szolgálata újabb Ulbori egészségügyi
technikai eszközeinek a Demineralizá�lizáló berendezés
(DSB) és az Infúziós laboratórium (IFI.) személyi
éllomány vonzatával és az eszközzel való ellátás tervezett
rendjéröl
Dr. Hangay Géza gyógyszerész őrnagy

A Hadtápbiztosítás 311985. számában megjelent cikkben a szerző összefoglalta az új tábori
egészségügyi technikai eszközök műszaki, technikai adatait és alkalmazásuk lehetőségeit.
Indokolt vizsgálni e két tábori technikai eszköz .M • személyi vonzatát és a tagozatok feltöltésének
rendjét is.

1. A DSB
A személyi állomány biztosítása a következők szerint valósítható meg:
1.1. A hadosztály típusú segélyhelyeknél, tábori egészségügyi intézeteknél, anyagraktáraknál
és egyéb katonai egészségügyi szervezeteknél a növekedés különféle módon jelentkezik.

1.1.1. Azon tábori katonai egészségügyi szervezeteknél, amelyek IFL-el kerültek ellátásra, ott
a létszáma 4-4 fővel emelkedik, mivel a DSB 2 db AKVA típusú vízdesztilláló és -sterilizáló beren
dezést vált fel.
A 4 fős állomány megoszlása:

2 fő DSB kezelő;
2 fő gk. vezető ( 1 fő a DSB-t szállító gépjármú, a másik a DSB-t kiszolgáló vízszállító gépkocsi
vezetője).

1.1.2. Az olyan típusú tábori egészségügyi intézeteknél, ahol l db AKVA-t 1 db DSB vált fel,
ott az állománytáblában 3 fővel kell növelni a személyi állományt, amelyből a 2 fő gépkocsivezető
feladata az 1.1.1. pontban meghatározásra került.

A 3 fős állomány megoszlása:
1 fő DSB kezelő;
2 fő gk.-vezető.
1.1.3. Azon katonai egészségügyi szervezeteknél, ahol jelenleg 2 db AKVA vagy ennél több
van szervezve, 2 fővel növekszik a létszám.
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A 2 fős állomány megoszlása:
2 fő gk. -vezető (lásd az 1.1.1. pontban).

1.1.4. Az olyan típusú katonai egészségügyi szervezeteknél, ahol jelenleg 3 db" AKVA van
ellátmányként biztosítva, 5 fővel növekszik az állomány, azért mert ez esetben 2 db DSB helyette
síti az AKVA-t, következőképpm:
1 fő DSB kezelő;
4 fő gk.-vezető {lásd az 1.1.1. pontban).

Összefoglaló táblázat

IFL szám AKVA szám DSB szám
2
3

2

Létszám
emelkedés
3
2
5
4

1.1.6. A személyi állomány növekedése az 1986 évben beszerzésre és a katonai szervezetek
ellátására tervezett DSB-k darabszáma alapján az alábbi:
1.1.6.1. Az MN 5232 alármdeltjei
- egészségügyi zászlóalj
(EÜZ) összesen
- ellátódandár (TEÜR)
- egészségügyi ezred alárendeltjei
Vérellátó Állomás (VÁ)
Egészségügyi osztagok (2-2) fő x 12

(2-2) fő X 6
12 fő
10 fő

7 fő
24 fő

1.1.6.2. Központ Hadtáp Előretolt Upcső (MN KHEL) alármdeltjei

- ellátódandár (TEÜR)
- 1. eü. dandár kiszolgáló és ellátó
zászlóalj (KEZ}
Vérellátó Állomás (VÁ)
- 2. eü. dandár kiszolgáló és ellátó
zászlóalj (KEZ}
Vérellátó Állomás (VÁ)
- 3. eü. dandár kiszolgáló és ellátó
zászlóalj (KEZ}
Vérellátó Állomás (VÁ)

4 fő

4 fő
4 fő

4 fő
4 fő

4 fő
4 fő

1.1.6.3. MN Hátországi Egészségügyi Alakulatok Parancsno'kság és alármdeltjeik
- Egészségügyi osztagok (csak 3 db) 6 fő

1.1.6.4. Mozgó Kórház Csoportfőnökség alárendeltjei
4 fő
- Vérellátó Állomás (V Á)
91 fő

1.2. A létszámnövekedés kiképzési kihatással jár, mivel az új technikai eszköz bonyolultabb,
mint az AKVA. Ezért célszerű a tartalékos állományt az MN Hadtápkiképző Központ bázisán
átképezn� illetve kiképezni a DSB kezelésére.

MINDÖSSZESEN

55

A kiképzéshez szükséges tervet az MN Egészségügyi Szolgálatfőnökség kiképző főorvosa
készíti el, az MN EÜSZF-ség főmérnökével való együttműködésben.

1.3. A DSB-t minimum 5 t hasznos teherbírású, síkplatójú, leszerelhető oldal- és hátfalú gépkocsival szállítható.

1.4. Az eszköz tárolótérszükséglete:
Fedett szín: a felépítmény 21,0 m2, aggregát 17,5 m2 •
Együttes tároláskor a fedett térigény összesen 38,5 m2-t igényel.
1.5. Az eszköz ipartól való átvételét az MN Hátországi Egészségügyi Alakulatok Parancsnok
sága végzi (MN HEAP}.
1.6. A DSB-ből ellátásra tervezett tagozatok és az eszköz darabszáma

1.6.1. A hadsereg tagozatban
- egészségügyi zászlóaljak
- ellátódandár tábori egészségügyi anyagraktára
- egészségügyi ezred alárendelt csapatai
Hadsereg ÖSSZESEN:

1-1 db
3 db

14 db
23 db

1.6.2. MN Kiizponthadtáp Előretolt Upcső (MN KHEL) alármdeltségébe tartozó csapatoknál
- Ellátódd. Tábori előretolt egészségügyi
5-7 db
anyagraktára
30-35 db
- 1. eü. dandár
30-35 db
- 2. eü. dandár"
30-35 db
- 3. eü. dandár"
MN KHEL alárendeltségébe tartozó csapatok
95-112 db
összesen•
1.6.3. Egyesített Fegyveres Erők egészségügyi
tartalékba tartozó egységek•
várhatóan 16-18 db
1.6.4. MN HEAP alármdeltségébe tartozó egységek„ 15-19 db

1.6.5. MN Hátországvédelmi Parancsnokság
alármdeltségébe tartozó egység"
1.6.6. A DSB készülékből a Magyar
Néphadsereg összigénye

1-2 db

mintegy 150-170 db

1.7. A VI. ötéves tervidőszak végéig beszerzésre tervezett berendezésekből a hazai ipar csak a
prototípust gyártotta le. A csapatpróba több hiányosságot tárt fel és ezek visszajavítása csak a jövő
évben várható.
Az MN öszzigényének kielégítése áthúzódik a VIII. ötéves terv első éveire.
2. Az IFL

2. 1. IFL vonatkozásában a személyi állománnyal való ellátottság a következőképpm valósul meg:
Az IFL-el ellátott szervezeteknél a személyi állomány létszáma néhány fővel növekszik.

Ezek megoszlása a következő:
1-2 fő gyógyszerész;
1-2 fő asszisztens;
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• A feltöltés a tervidőszak második felében várható!
xx A feltöltése a tervidőszak végén várható!

1-2 fő gépkocsivezető.
A személyi állomány növekedése MN szinten:
10-20 fő gyógyszerész;
10-20 fő asszisztens;
10-20 fő gépkocsivezető.
2.2. Az eszköz a következő ellátási tagozatokban került rendszeresítésre:
2.2. 1 . A hadsereg alárendeltjeinél
1 db
- ellátódandár (TEÜR)
- egészségügyi ezred Vérellátó Állomás (VÁ) 1 db
2.2.2. MN KHEL a/árendeltjeinél
- ellátódandár (TEÜR)
1 db
1 db
- 1 . eü. dandár KEZ 1 . század
1 db
VÁ
1 db
- 2. eü. dandár KEZ 1. század
1 db
VÁ
1 db
- 3. eü. dandár KEZ 1 . század
1 db
VÁ
2.2.3. MKCSF-ség alárendeltjei:
VÁ
1 db
2.3. A VI. ötéves terv utolsó két évében a hazai ipar legyártotta az MN szükségletét, az érin
tett szervezetek ellátására 1986. évben kerül sor.
2.4. Az infúziós labor minimum 5 t hasznos teherbírású, síkplatójú, leszerelhető oldal- és hát
falú gépkocsival szállítható.
2. 5. Az eszközt kezelő tartalékos tiszti és beosztott állomány kiképzése speciális feladat. A
személyzetnek, a technikai eszköz kezelésén kívül el kell sajátítania a tábori körülmények között
történő infúziós oldatok készítésének technológiai sajátosságait.
2.6. A technikai eszköz javítását az MN Központi Anyagraktár javító osztálya végzi békében,
,,M" után ezt a feladatot átveszik az egészségügyi technikák javításával foglalkozó tábori egészség
ügyi anyagjavító műhely, az utaltságnak megfelelően.
3. Mindkét eszköz emeléséhez nélkülözhetetlen berendezési tárgy az úgynevezett ,emelőhíd"

és az ,emelő/áh ".

Béke tároló bázisonként kerülnek az ellátási rendszerbe az emelőhidak. A hidak használatá
hoz szükséges lebiztosítani egy darab min. 5 t teherbírású autódarut. Ezt az eszközt az ideiglenes
polgári munkaerővel (1PM) kell egyidőben bevonultatni a népgazdaságból, s mindaddig az egés
zségügyi bázison kell tartani, ameddig a DSB és az IFL, valamint a későbbiek során rendszerbe álló
hasonló felépítmények felmálházásához szükséges.
Az emelőlábakkal a mozgó egészségügyi anyagjavító műhelyek kerülnek ellátásra.
4. Összegezve:
A két új egészségügyi technika kielégíti a vele szemben támasztott harcászati, műszaki köve
telményeket. A DSB és az IFL bonyolult berendezés, amelyek kezelő személyzeti vonzata igen
magas. A lebiztosított tartalékos állományt az átlagosnál sokrétűbben kell az eszközök kezelésére
kiképezni. Szállításuk különleges intézkedéseket nem igényel, megemelésükhöz nélkülözhetetlen
eszköz az úgynevezett .emelőhíd", illetve .emelő/áh". Az .emelőhíd" használatához elengedhetetlenül
szükséges egy min. 5 t teherbírású darus gépkocsi biztosítása a népgazdaságból. A gépkocsit az
IPM-el egyidőben kell bevonultatni az egészségügyi bázisokra az eszközök megemelésének és fel
málházásának idejére.
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