Az MN Egészségügyi Anyagellátó l{özpon!

szerepéről,

tevékenységéről

Dr. K u r u ez Tibor gy. alezredes, a hadtudományok kandidátusa

Az egészségügyi biztosítás egyik alapvető elemét az egészségügyi
anyagellátás képezi. Az elmúlt években ezen a területen is szükségessé
vált a korábbi vezetési és irányítási elvek, valamint az ellátás rendszerének felülvizsgálata.
Egyik oldalról, a vezetés szintjén előtérbe kerültek olyan kérdések
mint a távlati tervezés, hazai és nemzetközi együttmükGdés, elsősorban
a háborús egészségügyi anyagellátás vonatkozásában, müszaki fejlesztés,
tudományos kutatás irányítása, bekapcsolódás a honvédelmi egészségügyi
oktatásba, a háborús ellátást szabályozó normatívák, segédletek, utasítások kidolgozása stb.
Másik oldalról, továbbra Js az Egészségügyi Szolgálat Fönök;;f:!grc
hárultak olyan felndatoI<: is, amelyek végső soron középszintű vagy al5ószintű ellátási feladatoknak tekinthetők, mint pl. e::{yes anya:.;ok kiutalf1sa, gyógyszerek bevizsgálásimak, tartalé!rn~,;: felújításának szen·2zése.
részletes nyi1vúntartások vezetése, beszerzés, ellátás stb.
Annak érdekében, hogy célszerűen határozzuk meg az Egészsé.rrügyi
Anyagellátó Központ feladat~it, szükségesnek látszik az egészségügyi
anyagellátás szerve.:::éséµ.ek és irányításának sajátosságait is 1riegvizsgálni.
1. Ismeretes, hogy az egészségügyi anyagok felhasználása, az ellátás
rendszere sok tekintetben és lényegesen eltér a többi anyaggal történő
ellátástól, egyszerűen azért, mert a megbetegedések, sérülések száma, aránya csak nagy vonásokban határozható meg előre. A közlekedés fejlettsége miatt bárhol a világon váratlan járványok, tömeges megbetegedések
léphetnek fel, miként azt számos példa igazolja. Az esetenként bekövetkező nagyobb méretű közlekedési balesetek, árvizek, földrengések, tűzvé
szek stb. jelentős tartalékok készletben tartását követelik meg, olyan ellátási rendszer keretében, amely rugalmasan képes bármilyen helyzetben
is működni.
2. Szállítási feladatok vonatkozásában kétségtelen, hogy az egészségügyi anyagok mennyisége (súly, térfogat) elenyészőnek tűnik, a többi
anyagnemhcz viszonyítva. Természetesen ez nem csökkentheti az egészségügyi anyag utánszállítás, illetve utánpótlás szervezésCnek jelentőségét!
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Nem S7.(Jrul bizonyításra, hogy békében és háborúban e nélkül nem lehet
szú .1. gyógyító-ldüritö vagy a higiénés-járványügyi biztosítús megfelelő
· s;:intjéröl.

•

•

(Gyakrun szerezhetünk tudomást a sajtó, rádió útján arról, hogy bárhol,
..ihol napjainkban egy nagyobb méretű lrntasztrófa történik, az első intézkedések k()ziitl gyógyszerek és más egészségügyi anyagok légi úton történő szúllítúsa SZQrepcL Levéltári adatokból is kitűnik, hogy m:5.r a második világháhorú
idej~n, ~1z Hkkori magyar hadvezetés is gyakran vette igénybe a légi szállítás
i('/wtl•sl·tdt gyógyszerek, oltóanyagok, fertőtlenítő szen:k utánsZ<lllítúsára.)

3. A korszerű egészségügyi ellátási elvek érvényesítése önmagában is
me;.;l~övcteU az egé:-,zségügyi anyagellátás rendszerének folyamatos kor_,:;,:(·t'líc:ít{,sét, beleértve az ellátás körébe tartozó gyógyszerek, stb. körének
:tllandó vúltoztatt\.sát, a tudnmányos kutatás és műszaki fejlesztés hatékony és tervszerű irányításat. Hosszú évek óta jellemző az egészségügyi
anyagok számának, választékának növekedése. Az MN egészségügyi szolgMata napjainkban mintegy 9000 cikkel történő ellátás szervezését oldja
meg, azaz ennyi anyagra kell, hogy tervezzen. Ez a rendkívül terjedelmes munka a korábbiakban teljes egészében az egészség-ügyi szolgálat vezetésére hárult.
~L Az ellátás során nem lehet szó sablonok vagy merev normák allrnlmazásáról, éppen ezért vált szükségessé viszonylag sokféle egészségügyi anyagi normatíva kidolgozása:
30 napos készlet,
tábori eü. intézetek és segélyhelyek komplett normái (induló kész!etei),
számvetési normák, csapatokra és kórházakra, fegyverfajták szerint.
állománytábla szerinti normák az egészségügyi technikai eszközi)kre,
csapaigyengélkedők

normái.

Ezen normák, helyesebben normatívúk rendeltetése, hogy bármilyen
helyzetre és szervezésre tervezési alapot biztosítsanak. (Megjegyzendő,
hogy békeidőben az egészségügyi anyaggal ellátandó önálló szúmvetési
l:·r;ységcl: szán;_;.i meghaladja n 160-at. Mindeze!{ igényeinek eibírálását,
nz anyagok k~utalását, a felhasználás ellenőrzését a korábbiakban kizárólag- az lVIN Egészségügyi Szolgálat Főnökség végezhette e]. Ennél még
n~1gyobb fobdLitot képez a ti.bori egészségügyi intézetek anyagainal{ ter\'C';:-,'.!,,;c,, az clb.U.:.; v~grehajtása, <t tárolás ellenőrzése és a készletek felújításúnak irúnyítúsn.)

•

5. Az egészségügyi anyagok egymástól sok tekintetben eltérőek.
U~;yanúgy egész3égügyi anyag a szemcseppentő, mint egy korszerű alta1Gk~szülcll"'., vagy gyógyszer, kötszer, műszerek. Egészségügyi anyag a
mankó, ugyanúgy, mint egy kötöző- vagy műtőgépkocsi felépítménye.
Mindezek alapján érthető, hogy az említett 9000 cikk előállításában
{•:; forgalmazásában nagyszámú vállalat vesz részt. Biztosításukra mintt\~Y 90 szállitóval (vállalattal) kell szerződést kötni.
Az anyagok sokféleségéből és eltérő jellegéből következik az is, hogy
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:t::y~g·elláL\;~ .<..zu\·czé.sc, az c::útás végrehajtása különszc:'."l'n,Cerek ö:;szehango:l tevékenységét igényli. A kutatás, fejlesz,l---, c'.:c::nt"1l7:és, clli:!ús területén elsősorban a következő szakértők tevé~,:;:1ys(:·~;0n~ \'rtn szüksé;z: orvosok, fjyógyszerés: 1c, villam0s- és gépó;t1:1érn:;;,;Jk, .fizikusok, l:özgazdásZok, technikusok.
'·· ,/.(j

G. Az egyre nagyobb szúmban rendszeresítésre kerülő egészségügyi
~cchcükai eszköző:-;: szükségessé teszik a tervszerű karbantartás meg~zer\'CZé::-ét, !rnr:.:zerü javíió szolgálat fenntartását, amely háború esetén a tábori eg{,szségügyi anyagjavító műhelyek alapját képezi. A _legfontosabb
eü. technikai eszközök (kötöző, laboratóriumi, fogászati. vérszállító stb.
gépkocsik) szárr.a egy összfegyvernemi hadseregnél é.c; az azt ~íszolgáló
kórház rt!apoknál meg!-cözclíti az ezret.
(Az elmúlt években végrehajtott feladatok alkalmával kiderült, hogy
mindazon eU. technikai eszközt, amelynél nem hajtottárl:. végre a rendszeres
karbantar:ást, vagy próbaüzemeltetést, csak nagy nehézségekkel lehetett üzembe helyezni.)

7. A fejlődés jelenlegi üteme mellett már nem lehet lemondani az
önálló fejlesztési részlegek szervezéséről az egészségügyi anyagellátás területén sem.
(Jcl!ernzü a fejlődés ütemére, hogy egyes szúmvetések szednt a fejlett országokban nz évszázad végére már olyan szintet ér el az egészségügyi eszközök
ku~:l:tisn, '.l!etve az orvostudomány, hogy az elért eredmények megvalósítása
a teljes r.emzeti jövedelmet is felemésztené. Nyilvánvaló, hogy erre sohasem
kerülhet sor, mégis meg kell említeni, hiszen szemléletesen igazolja a fejlesztés tervszerűbbé tételének szükségességét!)

A korúbbi egészségügyi anyagellátási rendszerre és annak irányítására jellemző volt az is, hogy számos közép-, sőt felsőszirltü feladat megoldása 2.z ellátást végrehajtó szervre, a központi egészségügyi anyagraktárra hár;;:t. lVIivel ehhez nem voltak meg a szükséges szervezeti és
egyéb :i'eltétc:c::-c, érthető .módo!1. mindezeket csak részben volt képes megoldani. Ily
reladatok voltak az alábbialc
- egészségügyi haditechnikai eszközök gyártás közbeni ellenőrzése,
gyógyszerek bevizsgálása,
- prototipusok kíalaldtása és együttműködés a gyártó üzemekkel,
műszaki fejlesztési feladatok megoldása,
tábori eü. felszerelési anyagok fejlesztése,
gyakorlatok és bemutatók megtervezése és előkészítése,
müszaki-tudományos dokumentáció stb.
Az előzőekben vázoltakból is nyilvánvalóan kitűnik, hogy az egészségügyi anyagelláU.s irányításának korábbi rendszere már nem felel meg
a korsze:::·ű hadtápvezetési elveknek.
1-l létrehozott Egészségügyi Anyagellátó Központ rendeltetése, Wetve
te·uélcenyséye az alábbiakkal jellemezhető
1. Az Egészségügyi Anyagellátó Központ parancsno::-Ca közvetlenül az
:!\1N egészségügyi szo1gálat főnökének van alárendelve, aki ezen jogkörét
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;,1:: l1 f;\J E_:..:0.-.:;.::égügyi Srnlgúlat

Főnöksé-g

cgészs2'gügyi a11:,·-a:.;i alosztaly-

. Yf'/.etöj~·:'.. '.-:.<..:-r:,•sztüi. gyakorolja.

2.. Az Eh!t(J Központ

főbb

feladatai:·

-- ,,z ~-IX .. :.'ú" és „B.: eü. anyagszükségletének megtervezése és be:szc:·;::0,~c. Gyakodatilag a költségvetési tervek elkészítése. Ez alól kivétcl'c képL"zne}-: az import tételek, amelyeknek beszerzését és az azokkal
tört,~,n(.í elb:jst az :VIN ·Egészségügyi Szolgálat Főnökség végzi;
- uz egészségügyi szakanyagok gyártásközi ellenőrzése és minőségi
átvéte~e, azaz bevizsgálása. Ennek során együttműködik az ér·intett szolgálati ágak megfelelő szervrivel is;
- az M~ csapatainak, :ntézeteinek és szerveinek egészségügyi anyaggal történő ellátása '(igény{·'.::. felülbírálata, kiutalás, cserék végrehajtása);
- az egészségügyi szakanyagok, technikai eszközeinek műszaki fejlesztése, s en:1ek érdekében együttműködés az illetékes katonai és polgári szervekkel, az anyagmozgatás és tárolás korszerűsítése;
- az egészségügyi anyagellátással és készletgazdálkodással összefüggö elemzések és számvetések elvégzése, statisztikai _.<latok gyűjtése és
kidolgozása az Egé.:,zségügyl Szolgálat Főnökség részére;
- az alá.1·cndclt Központi Egészségügyi Anyagraktár és kirendeltségek ::.za:i;:mai irárryítása és mindenoldalú vezetése;
- az cgéc;zsógügyi szolgálat főnök által meghatározott feladatok szerint 2. ~.;.atone,j gyógysze.ctárak és csapatok egészségügyi anyag2llátásának
szakmai irá:1yítb.sa és e:!enőrz:ése.

•

•

Az o.l3pvctű felad.é'ttokkal kapcsolatban kiemele:1dö, hogy az elkészített besz0rzési tervet az 0_gész;;égü,gyi szolgálat főnöke hagyja jóvú. A lcÍi.'t.:tkci~ :i,;:ivül piackutaüí.sL végez, a csapatokat i:1formá!ja hatáskörükbe
tartr.r:::6;.in [\Z előnyös hi:lyi bcszei-z2si !eh(•töség2ls::,:ől, úrviszonyokról.
l:~:vé.~;;~; t: beszerzések (szolgáltatások) pénzü::;yi leOonyo1íL'tsát és cl:--z(,_n:uI..'tso;,:at. E:ő'.-..észíl: dönté:;re az Egészsé;zü;%yi Szolgálat Főnökség jog"kör0b2 L.lrtm:ó t,rszabályozási, árjóváhagyási, sz::.:rződéskötési jogvitás
ügyci(C"L lrúnyitja ::i. \:özponti készlet- (forgóalap-) gazdálkodást, a központi '.,;.l'sz'!.ete:,;: f~·issit2sét, a raktó.rgazdálkodást, rendszerből kivont anyag·ok, inkurrc~s anyagok értéke~Hését.
A csapatok ellátásának kérdéseiben együttműködik a seregtestek
sza'<szolgálat-fönö!,;:eivel. Az egészségügyi szolgálat főnök által meghatározott 'natás~c_örben .1. csapato}~ indokolt te1·ven felüli szükségleteinek kic!é·g·ité:,;e érdekében terven felüli anyagkiutalási, keretmódosítási, áruhitel
kiadási jog:S:öael rendelkezik .
lVIegszt'rvezi a csapatok és az alárendelt ral-ttárak anya~i helyzet j_elcntésci, leltár jelentések, elszámolások, statisztikai jelentések gépi feldolgoúsát. Vé.:;zi az :vIN szak:myag-készlet.~azdálkodás elemzését, értéke 1é.sót, c'.késziti az ezzel kapcsolatos összefoglaló jelentéseket és javaslatokat.
Adatokd szo!;..(:l:tat a pl'O/~nosztikák, távlati tervek, a középtávú és éves
költségve~é;-;i tervek, az MN HKSZ-e, mozgósítása eü. anyagi biztosítási
tervek é3 lVi:~\' szintű jelentések összeállításához. Ipari tervjelentést készít
n n12grcnclelt és leszállított anyagokról.
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feJIL'.·:::.t,:•s teridet(,n

A .. (·~;l·:,L-:é·é.;Ü_!'...'yi :,zolgúlat főnök által jó\ iagyott követelmények
P.ifrn Vl\;:d a szalcszolgúL.tt anyagi-technikai eszközeinek műszaki fej1L•szl0'.~i:t l•s korszerűsítését, illetve közreműködik a szolgálat érdekébe,1
más swrvcknél folyó ilyen irányú munkákban.
Javaslatot tesz a m,JSzaki fejlesztésre, a szakanyagok, valamint azok
csoma,golásának. cgységké::;zlctck kialakításának, az anyagmozgatás kor:,zer űsí tésére.
'Megszervezi az új eszközök csapatpróbáját, elkészíti a szükséges mű
szaki dokumentációkat, kidolgozza az egészségügyi anyagok adattárát, valamint nz új technikai eszközök alkalmazási és működési utasítását.

Ellcnörzés területén
A gyógyszerek _és kiitszerek mmoseg1 ellenőrzése mellett ellátja a
gyógyszertárak és egészségügyi anyagraktárak szakmai felügyeletét. Rf:,zt
vesz a csapatrendelö!-c ellenőrzésében.
Kidolgozza a tábori gyógyszertárak és gyógyszerkészítő laboratóriumok technológiai előírásait.
Tudományos kutató munkát folytat, különös tekintettel a gyógyszerkészítmények tárolási idej(,nek meghosszabbítása érdekében. Ellenőrzi a
gyi\{)'SZlT 1.:.~ gyógyc\szati segédeszköz felhasználást a vények felülvizsgálata abpjún.

Számviteli munka területén
A vezetés 1számára tanulmányozza a gyógyszer, kötszer és egyéb
eg"észségügyi anyag forgalmát, illetve felhasználását, s megszerve:ó HZOk
gépi adatfeldulgozását.
Ez a k\'l·!<cnység egyre fontosabb szerepet játszik az egészségügyi
szolgálat ir·· itásában, mivel nélküle nem lehet meghatározni a várható
igényeket .t felhasználás tendenciáit. A rendkívül nagyszámú adat kellő
időben hl'lénö feldolgozása nagyobb teljesítményű géppar~ munkáját
igényli.

Az E9észsé9ü9yi Anyayellátó Központ tevékenysége végső sorun az
trlábbi alapvető változtatásokat eredményezi az egészségügyi anyagelláiás
területén
A) Számoc; olyan feladat megoldását veszi át az Egészségügyi Szol.~úlat Főnökségtöl, amelyek nem felsőszintű vezetési feladatokat képeznek, vagy amelyek megoldására a korábbiakban nem voltak meg a feltételek, mint pl. m'Jszaki fejlesztés. ellenőrzé.:, stb. területén.
Következéc,képpen az Egé:,zségügyi Szolgálat Főnökség tevékenységi.;
az :•g0szségügyi anyagellátás területén az elvi, irányítói feladatokra összr-:,1n(o.síthuió,
B) Atv,~szi mindazon feladatok megoldását a "Központi Egészségügyi
Anyagraktártól, amelyek nem tekinthetők egy ilyen raktár funkciójának,
~; anwlyekhez nem is Ynllak biztosítva n szüksé•fes feltételek (pl. együtt-
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rn\'1:,;J,;;·'-" :1;,: ip<!ri üzemcl..:kel. gyakorlatok é:.; bemutatók előkészíté::>e vagy
, kidril_;.;:i;:ú::;a stb.).

(Az cg·észségügyi anjagellátás fő feladatainak korábbi és az ellátó
kiizpont létrehllZása ulán tervezett elosztását az 1. számú melléklet szemléi!di.)

Ü'>.c.7.'e.foglalva: egyértelműen megállapítható, hogy az Egészségügyi
J\n.,·,t.:;c-llútó Központ létrehozása és működése igen nagy előrelépést jeknL az egészségügyi anyagellátás szervezése sőt az egészségügyi szolgálat
ic:.'tnyításának korszerűsitése területén.

Jóllehet az egészségügyi anyagellátás igen sok sajátossággal bír, a
központ jelenlegi szervezése és tevékenysége biztosítja, hogy megfeleljen
nz anyagcllátó központok összességével szemben kialakított követelmCnyeknck és, hogy az egészségügyi anyagellátás rendszere is minél szerveSC'bben illeszkedjen az MN anyagellátási rendszerébe.
l'delléldet: Az eü. anyagellátás
closzt:tsa.

fő

feladatainak jelenlegi és. tervezett

:
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1. számú nwlléklet

...,

~

Az eü. anyagellátás

to

Fő

fő

feladatainak jelenlegi és tervezett elosztása
Feladatok meg0szlása
korábban

feladatok

--1-KÖzp. Eü.
EüSZF-ség
Ag. Ra.
_ (Aru!. 0.)

Feladatok megoszlása az Eü. Ag.
Ella. Központ belépésével
EüSZF-ség

I Ella.
Eü.~~Közp. Eü.
Kozp. I Ag, Ra.
1

I. Vezetés, irányítás területén
1. Együttműködés a társszolgálati ágak Anyagellátó Központjaival.

2. A Közp. Eü. Ag. Ra., kirendeltségek, ,,M'' eü:
anyagi bázisok munkájának irányítása.

+

+

+

+

II. Gazdálkodás területén
1. Költségvetési

terv É!lkészítése mintegy
cikkre, évi 120 millió Ft értékben
- import anyagok,
- nem fogyó anyagok,
- fogyó anyagok.

2. A csapatoktól és

intézetektől

9000

+
+

beérkez6 igények

elbírálá.sa, anyagkiutalás (165 csapatrendeló és
kórházak részére)
- nem fogyó anyagok,
- fogyó anyagok.

+

3. Megrendelések, beszerzések eszközlése, 90 vál~
latattól
-

import anyagok,
hazai gyártású anyagok.

4. Gazdálkodás, ártevékenység, piackutatás.

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
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1. Szakmai ellenőrzés (szakfelügyelet) ellátása
csapatoknál és intézeteknél. Eü. szakanyagok

vagyonleltár a;
,,B" 3HJ millió Ft,
,,M" 550 miHió Ft.

+

~- EU. haditechnikai eszközök gyártás közbeni" ellenőrzése, gyógyszerek bevizsgálása.

+

+

3. Eü. ag. tartalékol{ felújításának szervezése.

+

+

IV. Fejlcsztós területén
1. Prototípusoli kialakítása, ennek során együttműköd_és az ipari üzemekkel.

-

2. Az eü. techni.~ai eszközök HMK-jának kidolgozúsa.

+

3. Tábori eü. felszerelés (komplettek) csomagobsának, csomagoló anyagainak fejlesztése.

4.

Együttműködés

"'

-

1

-

i

+

-

1

+
+
+

az MN szerveivel az anyag-

mozgatás és raktározás
ben.

..._,

i

+
-

korszerűsítése

érdeké-

5. Gyakorlatok, eü. anyagi bemutatók előkészítése.
6. Dokumentáció és anyagok előkészítése a hazai
és VSZ szintű együttműködés biztosítá~ára.

+
+
+

-

+
+

i

-

+
+
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Feladatok megoszlása
Fő

Feladatok megoszlása az Eü. Ag .
Ello. Központ belépésével

korábban

fela9,atok

EüSZF-ség

1

Közp.Eü.
Ag.Ra.

E„SZF
.
u
-seg

(Aruf. 0.)

V. SzámYiteli-s(atisztikai munka területén

1

Eü. Közp.
Ag.
Ella.

1
1

1

Közp. Eü.
Ag.Ra.

1

1. Az eü. anyag felhasználás értékelése, statis2a-

tik&'. és pénzügyi mutatók, normajavaslatok kidolgozása.
1

2. Operatív nrilvántartás a „B" és „M" anyagi
készletekről. (530 tábori eü. intézet és csapatsegélyhely.)

1

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+
+

+

+

+
+

+
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VI. Javitá.s, karbantartás t.erületén
-

1

1

Eü. :anyagjavító műhely, részlegek irányítása.
.,Z'' eü. technikai eszközök karbantartásának
szervezése és végrehajtása (900 db kötöző, laboratóriumi, fogászati stb. gk. és technikai berendezések).
1

VII. Egyéb feladatok
-

-

anyagellátást szabályozó segédletek,
szabúlyzatok tervezetének kidolgozása.
Szakmai továbbképzések és bemutatók elöké~.zitése.
Az eü.

1

1

1

!

+
-

