nyitják. A belorussziai hrdmúvclet clókészitésekor cgy sor esctben olyan clhatírozirsokat hoztrk, amelyck nem íeleltck meg a küszöbön álló harctcvókcoysi3 jcllegénck, többek közön r cslpltok rámidási útcménck, aminck követkcztóbcn egyes front kórhírz,
bázisok mir a mcginrJulási lrelyzetben rncssze helyezkedtek cl u lrcvon; có|, és l irlclmúvclct folyamán lcszaklcltak l csapatoktól és abban téoylcgcscn ncm vcrtek részt.
Egyes hadscre1; és front egészsógügyi szolgálatíónökök
nem íorditottik kclló fg},clmct
a hadnrűvcler ahtri mlnóverhcz szükségcs tlrtlrlókok létrchozirsírra.
Ebbcn a vonltkozásbln külöoöscn jcllcmzó hclyzct alakulr ki a 2. l]clorusz Fronr
nál (front egcszsi3ügyi csoportfónök L. R. Níeszlov), A kórháztk hac]művelet datti
elhelyezésévcl kepcsolatos helyzetct a fiont haditenics vitltn mcg a hclyzct pontosíri,
sának cétjából, pc<lig a fronüa küldrék N. L Zavrlisin katonai egószsógűgyi fócsoportíónök helyetresq Sz. Sz. Girgohavot, a Szovjct Hadsercg fősebész helyettcsót, akik jclcntésükbcn mcgjcgyezték, hogy a front katonai egeszségügyi csoporlfónök§é8 gTógyítókiüritó tervét nem megíelelóen készítettékel és az csak a terv tóredókét képezó egycdülálló számvetésekból á-ll. A hadsereg é§ ílont gyósyintézetek felhasználísa megindulási
helyzetben nem volt teljcscn racionális. A 49. hadseregnél pl. a hadmúvelet alatt a
manőverhez szükséges 8100 ágy közül a hadmúvelct kezdetén csak 1300 ágy, azv l
hadsercg {ykészletének l60/0-r volt telepiwg a íront gyógyintézetek diszlokálása ncm
volt szereocsés. A front kórházbázis 40 400 á8ya közül megindulási helyzetben a csapatok peremvonalától 180/o !1-10) krn, 28,rolo 230-280 km, ]1,rOó 390-4r0 km távolságra
volt szétbontakozva. A hadművelet folyamán valamennyi kórházbázis még nagyobb
rávolságra helyezkedett el a csapatoktól, aminek kóvetkeztóben a sebesülteket és betegeket 400-450 km távolságra kellett gépkocsikon hátraszállítani.
A katonai egészségügyi fócsoportfónökég tudott minderról, de nem segített a
front kltonai egészségügyi csoportfőnökségének a helyes elhatározás meghozatalában
és abban, hogy a hadmúve]ct kezdetére létrehozza a szükséges cgészségügyi eró- és eszközcsoportositást. Es cz nemcsak azza| magyaázható, hogy a katonai egészségügyi
főcsoportfőnökség gyógyító,kiüdtó csoportfónöksége nem tanulmányozta megfclelóképpen a frootokon kialakult helyzetet, nem dolgozta ki még a csapatok hadászati lradmúvclct a,latti egészségügibiztositísának íltalános kérdéseit sem, va.lamint azzal, hogy
a vezeté§ nem rendelkezett az ehhez szükséges erókkel és eszközökkel,
Befejezésül megjegyezzük, hogy a cikk nem tűzte íeladatául azt, hogy konkrét
javaslatot dolgozzon ki a tárgyalt problémák napjaink viszonyei közötti megoldísára.
Véleményünk szerint azonban az elvégzett elemzés hasznos lehet a további munka
során.

A szovjet csapatok egészségügyi biáosítása
a kurszki védelmi hadműveletben
0 U. LOBASZTOV lyá. onontzírtímagy, Pro|e.rszor
ér B. A. GOLOSZOV nl,i. arllltaulu, lactnl
(Fontítá.l:

d ,,Vojeua-Malicinsziij Zwntal"rc.

J'tlfióiral 1938/ó, winuiból)

A tórténelmi jelentóségű Sztálingrádi csatát és az l943. elsó íélénekhadmúveletcit
követócn a Központi és a Voronyezsi Front csapatai mélyen beékelódtek a némct
fasiszta csapatok elhelyezésébe. Az ilyenkóppen kcletkezett, úgynevezett kurszki kiszö-
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gellés kedvező hadászati helyzetet biztosítort szovjet csapatok részére ahhoz, hogy csapirsoklrt mérjenek
Orjol, Belgorod, Harkov térsógében összpontositott ellcnséges
Íócsoportosítísokszárnyair:r és hátába uok megscmmisítésénckés annllk céljából, hogy
kedvczó feltételeket tercmtsenek az Ukrrjnl és Bclorusszil i-clszablldítlis/rért vivancló
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soron következó tilmatló hadműveleteklrez. Ebbcn l körzcrben csapltlink lulalmlts
cllenséges erókct kötöttck le, §;inrdan oltalmazva e moszkvli irányt ói mcgnchczífue a
nyiri timadásra kijelölt két ió német flrsiszra
és ,Déi" hadseregcsoportositís
"Központl

együtimúködését.
i\ kurszki_ kiszögellés szárnyain két hadászati hí<lfóvel rendclkczó hidcrista
parancsnokság E és D-ról mérenrló nryyerejú közponlositott csapásokklrl .rkarta bckcriteni és megscmmisíleni a szovjet csapatokat, maglihoz ragadni a hadászati kezdeménye,

zést és íordulatot elérni a hliboru menetében.

A Legfelsóbb Fóparancsnokság Fóhadiszállásáoak e§ondolása szerint csapatainknak jól §zervezett és szivós vóddemmel kellett az ellenséget felgöngyölíteni és annak
nagy vérveszteséget okozni, majd a hadászati tartalékok felhasználásával átmenni ellep-

támadásba és befejezni az ellenség teljes megsemmisítését. Á íóhadiszáüirs iiltal a Kurszk
száma sokkal jelentósebb volt,

téíségébeovaló ténykedésrekijelöIt erók és eszközök

mint a Nagy Honvédó Háboru koríbbi bármelyik legnagyobb ütkózetében.
Áz eróviszonyok: személyi állományból r,4:t lövegekból és aknavetókból 1,9:1;
harckocsikbók és öojáró üzérlövegekból 1,2:1 volt a szovjet csapatok javára.

A kurszki csata íolyamín a szovjet parancsnokság egymásután egy védelmi (1943.
iúlius 5-25.) és egy tárnadó (júüus t2-auguszfus 23.) hadmúveletet bajton vége. A
kurszki kiszógellésben sz ütközet júüus
vette kezdetét, amikor mindkettó elleoséges csoportosítás északról és délről egyszerre
'-én indított támadást Kurszk ellen. Ezzel a két
csoportosi!ással a Voronyezsi és a Kózponti Front csapatai áütak szemben.
A kuazki kiszögellés észü szakaszát

a

Kózponti Front védte, áilományíban

a 48.,

L).,7O-,65.,60. hadsercgekkel és a 2. harckocsi hadsereggcl. Az arcvonal hossze ósszesen elérte a 312 kmt. A kurszki kiszögeüés déli ózén a 2ó4 km hosszú alor'onalon a
Voronyezsi Front védekezett áüományában a 38.,4O.,6. gítda.,61.,7. gárda hadseregek}<el, az 1. harckocsi és az 5. gárda harckocsi hadsereggel. A mögönük
berendezett
telepszekaszok .t a Sztyeppi körzet (júüus l0-tóI Sztyeppi Front) csapatai foglalták cI.
Az ellenség támadása teljes kudarccal végzódött; a hatalmu veszteséget szenvedett és
északon 10-1] km-t, délen ]0-35 km-t elórenyomult ellenség kénytelen volt a támadást
beszüotetni. Á védelmi útközet eredméoyeképpeo létrejöttel az Ólőíelrételei az ellentí,,
mad;isba való ítmenetnek.
Elsőként a Brjanszki és r Nyugati Front déli szárnyának csapatai mcntck át támldásba az ellenség orlovi csoponositása ellen.Július 15-én bekapciolódolt az cllentámrdásba a Központi Front is. A három front együttcs
nevét visclő hadművele"Kutuzov'
teinck credményeként az ellenség orlovi hídfójét augu§ztus
18-án felsz'rmolták ós rz
ellens(3 ott tevékenykedó c§oportosítását megscmmisítették.A bclgorod-lrarkovi
irányban u ellentámadás augusztus 3,;in vette kezdetét. A Voronyezsi, a Sztyeppi és a
Dél-nyugati Front balszárny csapatai megvívrik l ,,Rumjancov hadvezór" nevet viseló
híldmúveletet, amely auguszrus 2}-án kezdódött és a belgorod - harkovi hídfón ta4ózkodó ellenség teljcs megsemmisitésével és Harkov felszabadírásíval ért végct. A kurszki
úmadó hadművelet a kezdctét jelentette a Szovjct Hadsereg nagy nyári - ószi úmadá-

sának.
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A kurszki csata kezdetc clőtti idószrkban a központi és a voronyezsi rrcvonitlon
kidakulr hadművclcti-hldíszati és hdrirphelyzet kilratással volt l cslpatok egészsíaügyi
biztositásirnlk mcgszcrvezésére.A védelmi hlLlművcletben rószt vevó lradsercgck ós
frontok ctészsóuüeyi szoltálat;inlk pl. több hónap irllt rcndclkezósrc, hogy íclkészüljön
a ltarctcvókenysó.gre, részlctesen kidolgozza x küszöbiin irlló hldmúvclet egészségügyi
biztosítirsinlk tervcit, pontositsl:l íog.rnlrtositirnrl(l gyógyító-kiüritíi és jirvinyvéLlclmi
rcndszlrbályoklt. l\ kil5zijbön álló harctcvékenység clgondolásából kiindulv.r lz cgúszsógiigt,i szolgálatnak sljit tcvókcnységór a frontok virlószinű ellcntámadásba való irtmcncténck lityclembcvételével kelIett mcglervczni, amilrcz megtcleló eró- és eszköziartalékoklt kellctt lérrehozni, Az egészségügyi szolgállrt rónvkedésére, különósen a hadscrcg és Íront kótlrizbázisok elhelyezésérc különös kihatással voltak a ha<lműveleti hadtáp
mcgszervezésének olyan sajítosságai, hogy a két front egy vasúti i.ányra telcpült, a
voronyczsi arcvonalon a kirakóállom:isok nígy távolságrx helyezkedtck cl a hadseregek
ellátóállomásaitól, a Sztyeppi Könet (Front) c§apatai a' Voronyezsi Front mö8öttes
területén helyezkedtek el,
I941-ra az egészségügyi szolgálat jelentós tapa§ztalatot szeízett a harchelyzet
bonyolult viszonyai kózötti munkában. A frontok egészségügyi csoportfónökségei, a
hadsercaek egészségügyi osztagai az egészségügyi §zolgálatnak jól ö§szeszokott vezetószervcinek bizonyultak, amelyeknek éléntaPasztalt vezetók álltak. A Kózponti Front
egészsógü_gyi csoportíónöke - A.J. Barabanov, a front fósebósze, - V. I. Popov, fóbelgyógyiszl - M. F. Rjrbov, íóepidemiológusa - G. A. Znamenszkij volt. A Voronyezsi
Front egészségügyi szolgálatának élénSz. A. Szemeka áüott, e front fósebésze - A. Ní.
Gurevics, fóbelgyógy^sza V. Kukoverov, fóepidemiológusa pedig E. Sz. Benia-

mioszov volt.

^.

A hadművelet kezdete elótt

az egészségügyi szolgílatot felrökötték jelentós számú
gyógyintézettel a Közép-rizsiai és a Volga melléki katonai körzetekból, amelyek személyi állományának nem volt tapasztalara a tábori viszonyok közötti munkában és az
egészségügyi állomriny felkészítésére
komoly gondot fordítottak.

Az elmúlt hercok és haclművclctek tapasztelatait az egészsógügyi szolgálat mindcn
t€ozatban, a zászlóllj és ezred segélyheJvektól a hadseíegkórházbázisok és a flont kórházbázisok gyógyinlézetig reodszerezték és általánosították; foglalkozásokat, összcvonásokrt, tudományos gyakorllti konferenciát taftottak. Az egészsi,rrügyi szolgálat íelkészítésébenrooto§ szerepet játszottak az Egészségvédó Fócsoportfónökség mcllett
múködó Egészségügyi Tudomáoyos Tlnács VII. plénumán hozott hltároz:rtok.
Az elókészitó idószakbln hatalmas munkát végeztek a sebcsúltszíllítójármúvck

jevitísirval és uláopódá§ávil,

az egészségügyi intézetek személyi ílIománnyal, eeészsigcgészsé,íjür]yikiüritó szrkasztlk
műszlki bcrendezésévcl kapcsolrtosan. A Központi és a Voronyczsi Front zilszlóali,

ügyi tcchnikával ós rnylggal való felröltésével, az

ezred-, hadosztály-scgélyhelyci, hadsercg és íront kórházainlk cgy rószc cjyszcrú

Íl-föld íedczékckebcn helyezkedtek

el,

Az óPitó munkit fóIcg

az cgészsógügyi szolgálet

szemólyi állománye végezte.
A kurszki cslte kezdctén a Központi Front cgószsógügyi szolgálatl'rnak fcltöltótt-

sége orvosokkel 93oó-os, fclcserckkel l0j,9qi)-os, fónóvérekkcl84,'0-os, nóvéíekkel 99ll0os, egószségügyi okr.rrókkal 98,7ol0-os volt. Összcssógében lr frontnak egé§zsigügyi

hrdcrőkkel való íeltöltölt§óge 92,80/o-os volt. A Voronyczsi Frontnírl cz valrmclyest al:rcsonylbb - 90,7olo volt. A központi Front hldsercgci átlrg 4rr0, lr Voronyezsié - 472'
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kórhízi ágryll rcnrlclkcztck. A legtöbb szervezctszenj kórházi á6gyal (ó100-ó100)
Központi Front 15. hldselcge és a Voronyezsi Front

a

6, glircla lradserc,gc renrlclkczett.

r\z clókészitó idósz,rkban kúlönös gondot foídítottak.r kórházbr'rzisok scbcsültck,
tól és bctq]cktól való mcnrcsitésére, Íqy pl. ha.lnrűvclet kczdcrén a hlclscreg kórhirzbázisok kór|rirzi igyein.rk csak li,rqil-a. í íront kórházblizisok kórlrázi ávyaio.rk pe<lig
27.(r|O-a voll tbglalt, fóleg könnyú scloesültck és könnyúbcte3ek áltlrl. Osszessígúbcn
írtlntrrnkénta tclcPitcrt kórházi ,ig1,,rknlk 79.j0t-lt szabíd volt ós cló volt kószirvc l
küszijbön illíl hitrctevúkenrsóg bizto5ításári. A Vorooyezsi Fronrnil .r gyótyintézetck
j0,4qn-ig, a íront kórhízbírzis 60,7l|.rig volt lcterlrelve. Osszcsségébcn a hadmúvclct
kczcletén r front kórházi ágyainak I,óO,i,-íl volt szabati.
'
a frontok c3észségügyi szolgílatiinak
i\ koúbbi lradművclerekhez viszonyíwa
erókkcl és e§zközókkel vató ellátonsága megfeleló volt és a lrarctevékenvség kezdctére
luokat a megfeIeló helyeken összpontosítotrík. Abban, lrogy a hadművelet kezdctén a
kórházi ágyaknak a nagy része szabad volt, az játszott kózre, hogy az elókészitó időszak
alatt a csapatok egészségügyi vesztesége jelentéktelen volt. lvíivel az aktív hüctevékenység clóre látható volt, a gyógyitó intézetekben a szeryezetszerű kórházi ágyakon felül
pótágyakat állítottak fel. Ez az intézkedésteljes mértékbenigazolta maglit és pozitív szerepet iát§zott a kóvetkezó hadműveletek során.
A védelmi ütközetben a 8yógyitó-kiüdtó ellátást az egyes frontokná] más- és máskéPPen kellett me8szervezni. A Központi Frontnál a hadsereg kórhízbázis általában cgy
lépcsóbeo telepúlt a csapatoknál 25-30 km távolságra. A Voronyezsi Frontnál a hadsereg kórházbázisok többségc két lépcsóben települt, lmi a hadseregek hadtápkörleteinek
n4gy mélységével,tovíbbá e c§apatok krakóállomásai és a ha<lseregek ellátóá.Ilomásai

közötti jelentós rivolsággal maqyaíizható.
A védelmi ütközet kezdetén a KözPonti Front kórházbázisa

a 7]. fíont kiúdtóállomás állományába tartozó kórházakból áilott és három lépcsóben települt. A 7], front
kiüritóállomás kórházar (FKB elsó lécsó), 22 800 sze.vezetszeó kórházi ággyal a
kurszki kiszögellés középpontjában bootakozott szét hat csoPortban, csoportonként
!-12 kórház, a csapatopktól ]0-r0 km rávolságra. Az egyes csoportok rcndeltetésc a
sebesültek és betegek áwétele volt, meghatírozott ludseregektól. Kurszk körzetében 20
mrfulék kórház, fóleg MSK volt összpontosíwa.
A front gyógyintézeteknek az arcvonalhoz való ilyen közelirésót ,rz tctte szükségesé, hogy tervbe vették a front csapatainak eilentámadásba való átmenetét. A hadművcleti helyzetet helyesen értékeló front egészségügyi csoportfónökség vezctósége a kórházaknak zönrét a l]. és 70. hadscreg sávjábao, v4gyis ott óssszpontositották, ahol a
icgnagyobb egészségügyi veszteséggel számoltak.
Ntind a hat kórlrízcsoportnál elóirányozták a szakosíttott szakorvosi scgélyben
való részesítóst. A gyógyító-kiürítő biztosítási terv elóirányzott egy-e8y opcratív csoport
kijclölését mirrden kórházcsoponhoz, Ezek íeladttl volt a sebesültek és betcgek írwétele, osztirlyozlisl, és gyógyintézetek közötti closztás , A kórhízcsoportok rcndelkcztek
mcllfclelő számú szállitóeszközzel ós ;illandó összckóttctést kellett tartill]iuk a hadsercgek cgószsigügyi osztiily vezetóivcl.
A 14. lrclyi kiürítóá.{lomás kórházaiJelec, Livni, Kasztlrornoje körzc_tébcn hclyezkedtek el. Azok íeladata volt a 48, hadsercg HDS KB-ról é5 x 7r. FKA kórhízaiból
érkczett sebesüItek és betegek áwétele és gyógyítása. A 48. hadsereg részére ez a kórbáz,
bázis az FKB elsó lépcsóje volt, a front többi hadseregeock vonatkozásiban pedig a
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mlisodik lépcső íunkcióit hajtone végrc. A gO. HKÁ Rjazany, Rjazssek, Szaranszk kijrzetében telipült kórhízaiban (I:KB hlrmltlik lópcsó), e 73. FKJi és a 1,,1. Ht<,i kórhilzeitól órkeztck a hirrom hónapníl hosszlbll gyógykczciésre szoruló scbcsültek és bctc!]ek.

r\ Voronyczsi Front kórházbázisJinlrk kcr lóp<siijc volr, l\z clsó. kúr kiűritési irinv-

bln tclcllült lépcsó a f-ront jobb sziirny h,lLlscrclcrtól (9). FK^) és b,rl sz,irny hadscrcgeitól (iS. EK}i) vcttc át x scbcsülrekct ús [rettqcket. ür ,rzok,rr .qy,\.qyit,,rr;r, ;rkiknck íclgyí>gl,ulis.r nem hlthclra mcg.r 2 hón.rp,,c. A 9]. HK,.\ kórlr:iz.rirr (FKB második

lópcsó) Ilírult azon scbesülrck és bctcack tvó.qyitásl, lrkiknek íilgyixyulásl meghalacitl
a 2 lrónlrpot. A 2700 ígyxs tartalékkrjrh:iz Szrlry Oszkolbirn hclyezkcdett el.
A Kózponti Frontoál, mivcl r írontkórházlk közcl helyezkcdrek cl a rendszcrinr
két iépcsóben tcicpüIt hadsereg kórhlizbízisoklroz, lr hittrszá]litisra tervbe vctték ir
sebesültszállitó gépkocsik és az úresen visszltéró száliítógópkocsik széles körű igénybevételót, A Voronyczsi Frontnál az FKR és a HDS KB kózöttijelentós távolság miatt ós
az utóbbiak lépcsózésénckkövetkeztében a hadseregek határain túl a hátraszáütásokat
ÍÓkipp(n vesr,rton rcrvczték végrehljtrni.
A hrdműveleúcz való felkészüléskor az egészségügyi szolgálatnak meg kellctt
oldanil a csapatok személyi állományának járványvédclmévcl kapcsolatos íeledatokat is.
Ezt mindenekelótt xz tctte szükségessé, hogy a csapatok által elíoglalt terúleten a járványhelyzet kedvezótlen volt, mert a német fasisztx mcgszállás alól felszabaditott körzetek lakossága között teriedtek e íertőzó megbetcgedések. A polgári egészségúgyiszervek nem reodelkeztek elegendó eróvel és eszkózzel ahhoz, hogy kedvezó jioányhelyzetet teremtsenek ezen a területen. Felmerüir a veszélyc a lertózó betcgségek továbbterje,

désének és a csapetokhoz való behurcolásának.
t943. márciuiának végén a Központi és r Voronyezsi Front egységeinek és magakezdtek mcgjelenni l hrstifuszban megbeslbbeeysógeinek személyi illománya-között
tegedéitek. Az egészségügyi szolgílat hatalmx munkít végzcn a jiwánygócok feltárásíval és íclszámolísiv , a fertőző betegek kórházi elhclyezésével, e polgíri egeszségügy
minden olda]ú segitsa€ével kapcsolatosln. A hadsereg és front epideiológusok közvctlen részvételc mcllett Kurszk és Orlov mcgyébcn rendkívüli jírványvédclmi bizottsfuo,
kat hoztak létre, amelyek szigoru ellenórzésnek vetették alá a felfedezett íertózó betegeket, iz egész lekosság rendszeres mcntcsitésének mcgszervezését.
Áz egészségügyi szolgíllat erófeszitésónek és a parrncsnokság segítségénekeredménycképpcn a csapatok iárványhelyzcte a kurszki csata kezderére kcdvezóvé vált, a helyi
lakosság kózött a megbetcgcdésck szlimlt jelentósen csökJ<eor.
A kurszki véclclmi hedművclet első nlpjliban az cllenségnek lratalmrs vesztcségck
árán sikcrült bcékelódnic e szovjct csr1>,rtc-,k vi-dclmóbc, Az cllensóg elórcnyomulásíntk
aránylrg nem nlgy mélysége ( to-r2-töI )) km-its) nem vont mirtt urán linye8es vilro,
zást lrz igészségi'rgyi crók és eszközök clhelyezósóben. Csak a cslprtegószségügyi kiürí,
tési szlklrszoknlk, továbbá llzon hadscrc,.gek egyes gyógyintézctcinck ánelepitésc virlt
sziiksigcssé, lnlclyck az cllcnség fócsrpislrinlk iriny,ihrn heil,czkc,.ltck cl (a Kózponti

Front ]ó. ós 7n,.

.r

Voronyczsi Front 6.,

7,

gird.l.

4rt.

is ó0. Irrdscrcgc), Az ö,

r-ü. z. i,s

r

gyógvintózetek hánlvoná.s,'tt ncm mindig hl)tonirk v{grc prccizeo, különösen vorratkozik
lO. hadscregre, alrol a kórhírzbázis majdncm két nepig ténylegcscn ncm is
"z "
műkó(lött.
,\ Ir:irr:rzíIliris l HSH,rót, gyakr.ln pcJig egyencsen a I}. és 70. hadsereg csLrpatri
tól közvcrlenül r Kurszk közelébcn cllrclyczkedó FKB elsó lipcscijében törtéot.Július
1],

FKA plnrncsnokbln

6. ós 7-én e 7].

f-clmcrült e íclsoro]r kórházak visszrvonásírnlk kórFíonl cgószsó8ügyi cso1)ortfóDiikc lrzonl.::tn m/rslic|)l)cn (lilntolt, () ,r gyi,qyintizctcknek czr l cso1lorrjitr mcgcrósitcrtc ll fionl
szórlltlnr,rkuzort kórh iz.tir,:rl cs intizkc,lctr .r scberiiltck r.:s bctc,qck ll.irorsziqlr t v:rló
sz.iIIit,i:l.in:tk mc,.l].tvrlrsírlis.im. kicgószíró scbcsilltsz.illitl', c\zktiaii kil"totese uij.rn.
A..Ja. Blrrblnov di)ntóscnck lrllrpjr :r hlr<lnrűvclcti lrclt,zct Inúll rclt.rr,l ism.rcrc ó. rz ütköict lclblyli,,in.rk cI,irci tr,is,r volt. A.Kl',z|orrti Front 6llPai;i júliLrs l7-ére kiórtck
arrr rercl)szak:rszrr. .111,,1y,", .tzok .t kurszk; csrl.r kczc]cr,, clőtt elío_r,:lrlt.lk.

Jc.c. A.Jlr,

B:LrlIr:tnov..r Kiizpt,nrr

l

l\ Voronyczsi
,ban. clórcnyomult,

Fronron iinnllk k(;vcrkcztc5cn, hoty .tz cilcnség:rz obonl,éni irlinyHSH-ckctés.rz clsólépcsó NlSK-lrk.t. tO., Z. i,i,,l,, ú, O9, hx]scrc.qckhcz vonták virsz.l,.r\ 6. gírrll h.rdsereg slivjában, ahol az cllensÖ ]) km-rc beékclótljrt .r mi vldclmültkbc.:l HDS KB elsólópc"ó kórll:1z,rin:rk
,ó.r"t r lritorsz,i5ba
"ty lr ó. gir<la
kcllctt ánclepireni. Áz cllcnsig beékclőLlésóirck credmeny.képpcn
hr.iscieg
mlgasabbcgysi3cinck egy_részc észak-nyugatre, l kisebb
lcciig'keletrc v-onult vissza. A
HDS Kl} 5vógyintizcrci íciképpenészak-keletre vonulteÉ visia, minek következtében
.l scbcsülteket ós bercgcket l6. girda hedsereg csapatlritól kezdték a 40. és az
l, lrarckocsi.haLIscreg kolh,izrib,r, valemint a j8. és 4Ó. hajsercg gyógyintézctcibóI álló
Szolncevo körzetében tclepü]t, a front írtalék kórházaiv.rl és a"fÖniÍilcnc önálló
mcgerósító
szlkorvosi század csoporttal megerősitett hldscregközi (,,elórctolt") kórhízbíz"isnr hátrasz;illíteni. Beíogadóképességéneka 9], FKÁ kóÁízrjvrl való növciésér csak
az ellentámadás kezdetére sikerült mcavalósítani,

l
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CSI\PATOK ECESZSEGÜGYI VESZTESEGE
A RI]RSZKI VEDELj\íI Í,\TKöZETBEN
(r-B^N
CSAP|\TOK LETSZ:v\IÁHOZ WSZONYíTVA )
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hrrctcv_

idótlrtlmaa hadműv. egy

nap

ílitt

8

KözPonti (7,r-12) 2,25
|9

Voronyczsi

(7,5-23) 11,o

nap

a hadműv. egy

ahtt

nap

a h.rciműv. ety nap
alatt

0,28

0,,

0,06

2,75

0,r8

2,2

0,1l

l1,2

0,14
0,69

nrpok cscmcnyci bcbizonyitottlik, hogy l gyógyintózctek etórc elkészi_Ezen
tctt tcrv cs l. tron r
csoporlfónöksi.{ ir:ilyir:s.r núlküli vissz,tvon is.r
_cgószsi5ii;lvi
".cs.
bonlL,ttit ] HDS KlJ és iz FKB clsólEpcsóinck műkádúsúr, ct:y sor
bonyo,1iln1,1: is
nt,hózs(,qct idózctt

tló:r <s.rprtok egrszsqLllqi bizrosit:is:inlrk mil;szcrvczésébcn, külö-

noscn flz cllen5a.q lócs,rplisrinlrk irányribrn,
l\ Közponri ós l Voronyczsi Front íltll a védclmi h.rr]művelctbcn clszenvcdett
cgeszs+ú§yt vesztcsógck ncm voltrk egycnlőck (lis,l .r t.ibl:izetot). Azok
lilr:rl.'rnos
nagysirga J<özötti lénycgcs különbsóg l hlrrctcvckcnységck ncm
cg1,I'orm.r i.lótartlmával
mlrgy.rrázhrtó..A. Voronyczsi Front csapatrin.rk kótszúc nrgyobű tgószsógügyi
vcszteségétmindenckelótr rz cróviszonyok. i vótleImi hlclmúr eI.t io.1n ,,' ícn
ti'f,on tok s,ir,
jriban kilhkult haJműveleti hclyzet konkrét körúlményci határozták
mca.
|16

l

7

/\l

(H}'c§ Ir,rrl.crtguk c.qtrz.igü{yi vcsztcsigc
kilzijrti killirnl)sa,q vil.ig(,5,ro m(glntl(,\ ,l/t rrlirtr]r nt kr,],,tr ,rz ,ilr,rlrrl r c qrt It rJr,rr1,I,',
ti l.,,l,rr,,k ;cl|.q. |, rt.irl ,/t.l l]](,l.
Í.q1,,pl._ ll Je,qsL'lIi-(rsllbb vóclclrni hltrctlk.rt
'"'ii;,', h,i.l,"..,("knl]L 1lli"r,i-"z'.,i l]rrlnr (,.. 7.

_
,
t,rtl,,l,,lt,

.qirtl.r ós 69. Illrtlsc,rcg: Kilzlxlnri Frrlnr lj. is 7lr, hlLLlicrc,q) lL'rlrlli,itI,i,,: scbcsűlt c,qúszsitiigt,i vcsztcsilq ( I.()- 1.1, ,,) sokkllI n;rgr ,lL.>Lr vrlIt llzrln h,i,ls".c,gck vcirrcsó.qénil. ,rnrclrck ki:,cgitii it.invrlkll;rn vcL]ckczrc,k.
,,"nl lilil,t;ltt.rk ,l'ktiv hlrrctcvikcnr.si.tlct,
h.rLlscrqtcknil lr nlrlli litlrg"r.g},
clqúszsi,.ljülyi vcsltcsi,g J szemúIli jrlIilnllint,
l:1:,k,l1'l. "
i),()j-().]'lo-:l
\1)lr.

,. ,\ Von'n',cz,i I:nlntn.il ,l m(tllctrqt,rlós is mlg,ts.tbll vrllt, rninr lt Ki;z1l<lnti [:ronrn.iI.,\.s.rp.n,,krr,rl lc.qj,,lrb.rn l m,rl.irill ós lz cnlísztrjszcrl t Ilctc.qsi,qck. iúli;ni;:;"n .,
hevcny tyrlmor,i,s ból-, tovlibbi.r fckúlvcs mc,gbctc,gcLlésck tcrjctlrck'cl r |c,qilblllu.
l\
rctlcImi ütki\zct i.lósz,tk,rb,rrt lz cgószsí,qügvi 'vcszrcsig sz.rkc)ctin bclill ;r
séri]ltck lr
N()/llonrl lrontn,il s1,7rllfol, il Voronyczsi Frontn1l t]j,2(|,ror, a bctrgck l8,j a,s !a),siLf
ot tcttck ki_
t,lbbsi,.qe (80-s5,10) l sebesúlóst követó clsó.í-' órirben az ESH-ckrc
l]zt cló§egitcttu 'r kuq,ilszán-[oglltok széles kilrú alkllmlzirsa, V, A. Bukov, lr lj.

.kcrult,.A scbtsüIrck

n,luscrl,q c_{c5z\{qug},l oszt.ily vezetőjc
Pl. kimutltta, hog! .i vódelmi útközet lhti ll
h rtczcr scbcsülcer horJtlk ki a rnczóról. Az iirlrlirnosirott acjetok szcrint
e
scbcsüItck )0lo-1 (:, J>9i1-1 ó-12, l0,11,,i 12-16,
több mint ló óra után kcnilt ki r
Közpooti Front HSH-circ, r\ HSH-cn . mútóttck
'(',,0-i
5zíml clértc lz
Tóriitöm,
lcsztésbcn ez ósszcsco bcérkczctt sebcsültcknck .r 6-79n-lt részcsi]lt
'0-ir')1,-ot,
A_vé,jtlmi h.lrJmvclct fol1,nmjn l scbcsüItck és bctegck HDS Kl]-re vrló h:irr:rszil,. .
_^..q.*r.i_clv rl,rpjin törrónt. i\ szállításhoz fclhaszniltík.r hldscrcg scbc|'!,;.' ]xt+ "
sults7illllto
Acl\koccIj.lit ti.rz,tIr.r|.'rnns rcnJcltctósú tclrcrgcl,kor,.ik.rt. Az ürcsen vis,z:ltóró szlillitógúpkocsikon l 13, hldscrcgt<jl l scbcsültekicl .i200-tit, a 70. hadscrc.qtól
71(l*ít. ! ó(). ll.ldscrcgtól 70''i)-át szilllitották a hedscrcg hldtápkörlct lrarirrrin
Úlrl_

kutylfogltuk

l
I

, A Vorooyczsi Froolnil a sebesúltck ós bctc.qck h:Lclscrcg kórházblizist,krr való
lllitr.rsz,illirisl]t ilictóen.nchcz hell,zer ahkult t;. a h,itrasziltlitjsi utrk
nl|_qy kitcricdósc
mi.ltt num voIr clcgcndó szjllrtócszkLlz. czérr l íront,gitzsc,1,1tllyi
cs.,porríón;k.l5 ,r r.,
ós 7..qárdlheclscrer: egészsí,qügyi szolgJlit.ir - ;rIrt,I'r h(,l1i7i'.1 lc!r',ú]vosabb
Ült ín({crú\ítctrscbcsülrsz,iIlitti j,irmúvckkcl r fronr tlrt:llók,rl.jl lrizto,itotir.
A 6. g:rrJ,r,
.

jU
g(pkucrir is 2-t scbcsültszjlIíto or<z.rgos
;írművct. .r 7. gjrl]:]|r.,r.s
...bc,]]Ils_z;rlIir,l,
(llh,ll'rCrcF
l6, scltcsüIt,z.iIiIr,, pcPkU.5i! k3l1ott m(qcrórítirtll. iz l mrlcrilsitcs lcltc.
hJvU l(ítc ,l Ilclvzct v.rl.rmclycs nurnl:,liz:ili,.ir.

G,,'.rknrl.rtil,rt minJcn ll,tJscrc.r; ki,rh.izbíziq,in .r f,, j-, rrv.lk- ús
!:(,rincsóíü|óst szcn.
\(,l(,l(uk(t. ír li n.Ip ,]hrl ,,_y.lqtul,i k,innyú s(ll(,\ülrL,kct. i l,.,lqy,ily.i.,zln
i,s tcrr,']zri

l)ct(,{Ck(,t \z,lk1,1(ll(,rl.sz.rkor,,,oti

rer:rI,,,hcn rúszr,,iircttik, J'lyc, h,rj,,tic,uckncI nt,,Ij1,r,',rk .r lt,r,]rcrt:,: kórh.rz,rk szikr)títiis,ivxl, ilzok m<,.qíi].]lli iin,ilI<i
nl..scrósitó szlkrlr,
vtlsi rz.]z;rti -_ (5r r1\l ,n1,1| v:ll;, - m.'!.l(ó5itó§c úrján. ,'\ ír. giLrLl1,1llr.lscrc,.qni:l
czck a nlc.IcnCc- (s lZulct\crL]lt-; ,l rl(), lrl(iscr(ljnil
a rncllk;ls, és gt,rlnrllrsóriilr-krlrbliz:rk vcrlt.rk,

blilklzr

l)cclig

. ^ külünl,;,ló lr.rJ,er,,,;ck krlrll.izh.izis:riIl.rrl .Iz.)llcr|ilr,Ik sz,im.r jclcntós mr:rtcklrr,rt
(]().x-;s,,)
irtt,r,l,,z,,tt. lnri :r külijnbiizó lr<lyzcrr,,l v,,Ir nl,rpy rr,'iu l,.rr,.,.
Á kurszki l'édclmi hlrdnrúvclct lbl1,1rm.in tch,it ;r iirlntllti 1,1;i.7r"*;8yi sztll{lihttr

crcdmcnycscn ,lIJottl mcq :rz clóttc:,lI,1 fcl:rti.trok.rt ls ki.z.n ,illr r
c*lrirr,,l, r.,m,r,l,,
l1.1Jművclci :rl,Lrti cAtlsz:,tpüg).i biztosit.]slin.rk ml,qszcrvr-/isi,rc,

lj7

