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í1JtszstciJ11v1 SZOLCIILIJ! 
Dr. RóSA LASZLó őrnagy 

Csapateg!szségügyi szolgálat 

A csapat vezető orvosának általános . kötelmei között ~z; első 
belyen a szakmai tevékenység, tehát 

a) a be:egellátás, 
b) egészségvédelem és 
e) a katonai alkalmasság elbírálása, 

másodsorban az ügyviteli teendők, mint 
al az eü. szo!.gálat vezetése, 
b) az eü. anyagi -;zolgálat 

,és végül az önképzés és beosztottj ai'nak 

harci, szakmai és politikai kiképzésével kiapcsol,atos munkál
kodás említendő meg. 

Betegellátás. 

A betegellátás kötelmei az alakula1t á'llományába tartozó sor
legénység·, valamint a hivatáso<; · ál'lományúak és igényjogosult 
hozzátartozóik gyógy~ezeléséből, kórházba. utalásából, v:agy pe
dig a gyengélkedő szobán elhelyezett fekvőbetegek folyamatos 
el'.Másából tevődnek össze. A csapatorvos kötele~ az áltáláno~ 
-0rvosi gyakorlat szakmai színvonalán „megkövetelt diragnostrkái 
-eljár.ásokiat és gyógyító . beavatkozác:-,okat jsmcfrni, mégpedig oly 
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mértékben, <1.mint azt az A) típusú gyengélkedő szobák kellálLa
dékábaii felsorolt gyógyszerek, köfazerek, orvosi műszerek, Jarbo
ratór'il1mi fe!szerelés és kéinlöszerek számára lehetővé 1eszik 
Köteles a gyógykeze!ésben a beteg honvéd érdekeinek szem előtt 
tartásával, az orvostudomány mindenkori állásának megfele)öen 
úgy eljárni, hogy néphaciseregünk ütőképességét, a honvédegyé, 
nek kiképzését és a dolgozó nép érdekeit összhangba tudj.a hozni. 
Ugyancsak kötelessége az idővel é,s anya,ggal való takarékös'Ság 
mes~.zemenő fi'gyelembevétele, tartsa tehát szem elfüt azt a köve
telményt, hogy a foleii:es ·alakuliatok, intézetek, kórház,a1k szak
orvos1i ,igénybevéte,lét feleslegesen ne terhelje. 

Egész.ségvédelem. 

A betegs.égmegeliőzés az orvos es a honvédorvos egyik leg~ 
szebb, legnemesebb, legfontosabb f eLadata. Hatalmas összegeket 
takarít meg népgazdaságunk számára, ha·:1aJmas erőtaria'.ékofoat 
ment meg néphadseregünknek az a honvédorvos, aki céltudatos 
és előrelátó sz,ervezőképességével, odaadó, le'.kiismeretes orvosi 
munkájával elejét tudja venni akár egyéni, akár tömeges meg
betegedéseknek és ebbelr munkáját eredményesen látja el. Eköz
_ben ismernie .kell 1az ál11alános közegészségtan egyetemes se;a-· 
bályaiit és különös · tekintettel ke!l lennie a kiképzés, a menetek, 
a különleges harcászati feladatok, szóval a honvédorvosi egész
ségtan . követelményeire. Mindenekelőtt a legfontosabb szabály
nak 1eki·ntse az alakulatok elhelyezésének tisztiaságára, rendjére 
való szigorú ügyei'.ést. A hatáskörébe eső minden lehetőséget 
használjon fel az egészségre ártalmas, betegségokozó körülmé
nyek kiküs,zöböclésére és hasson oda, ho,gy a csapattól távoltartas
sék minden olyan tény~ző, meily betegségek okozójává válhat Kí
sérj e f'igyelemrhe.1 .a személyes tisztaságot és az egyéni egészség·
bn követelményeinek a betartását. Ellenőrizze a ruházat, f1ehér
nemű, ágynemű, munkahelyek, árnyékszékek, fürdők, körletek. 
stb. 1'isztaságát. 

Különös frgyelemmel kísérje .az élelmezést, annak kaló:ria- , 
fehérje-, vitamintartalmát, el.lernőrizze ,az élelmiszerraktárak·at. 
Naponta litogassa meg a konyhát és fáradhatatlanul kutasson 
a bacillusgazdák után. Figyelje a víz minőség-ét, a csatorna és. 
szennyvízelvezető berendez.é'sekei. 

Küzdjön a férgek, rovarok, legyek ellen. 
Minden _fertőző betegségre gyanús · egyént különítien el és 

ha 1ehe1:, · utalja kórházba. Fertőtlenítse · a beteg á'. tal haiszná!t 
helyiJSégeke1:, s,z.álHtóeszközökei és ruházati tárgyakat. 
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Helyezze vesztegzár ,alá azokat, akik . a fertőző beteggel 
é rintkeztek. 

Tart·sa fenn n érintkezést a polgári eü. hatóságoklrnl és te!
jesÍ'tse bejelentési kötelezetts-égét, 

A H. M. rendeletekben , e'.,őír1 védőoltásokat végezze el. 

Tartsa meg a legénység ha\1i időszakos .. oryosi vízsgá;atát 
és a hf. állományú tisz,t,ek és thts-ek fél,évi orvosi vrzsgálatát„ 
Ebben a ténykedésében segítségére lesz a központi szűrővizs
gálati gépkocsi és az ezzel · mozgó sz1akorvosi csoport. 

A menetgyakorlatok elő~:t tart·son orvosi vizsgálatot és a me
net alatti' higiéne követelményeinek megfeleLően tegyen intézke-
déseket. · · 

Különös fontosság.a van a menetgyakorlatok alkalmáva,l az 
eü. felderítésnek, mely 1öbbek között az ivásna a:kalmas, vagy 
alkalmatlan kuüikra, a szállásk-örlet•ekre, a fertőzött, tetves, rühes, 
stb. helyiségekre vonatkozik. Ugyancsak terjedjen ki a figyelme 
arra, ho,gy a latrina helyét kijelölje és felderítse az eü. vtiszony
kitban szóbajöhető polg, eü. intézményeket. 

.. 

A katonai alkalmassági fok elbírálása. 

A. csapatorvos köteJ.eS: az egé,szségügyr szabadság, az egész
ségügyi okból történő áthelyezés és a katonai szolgálatra vonat
kozó minden egészségfü:zyi kérdésben véleményt nyilvánítani. 

Tagja .a sorozóbizottságnak, tagja a bemutatóbizottságnak, 
mely az alkalmatlanokat „egyszerűsített felülv.izsgálat" ú:ján 
tartósan ~zabadságo'.hatj a. Ugyancsak tagja a felülvizsgálóbi·
zoUságnak, mely a kórházi bajmegá'.lapítás és a honvédorvosí 
bizonyítvány a:lapján hozza meg döntését. A határoz,atot az or
vos szerkeszti meg. A bizottság dönt a szolgálatképességben be
.állott változásokról, rokkantság fokáról és az ezzel kapcsolatos 
anyagi igények megállapítására javaslatot 1esz. _ 

Megvizsgálja a szabadságra vagy vezénylésre eltávozókat, 
a különleges kiképzésre vezényelteket · és a büntetetteket bünteité
sük letöltése ·,előtt. 

ügyviteli teendők . 
. 1 

A csapatorvosnak jog;a van egészségügyr dn1ézkedéseket és 
parancsokat kiadni a hozzá beo"?ztott eü. személyzetnek és eü. 
segédszemélyzetnek és köteles azok végrehajt~sát ellenőrizni. 

Tartson eü. szemléket az eü. szol,gálat ellenőrzésére és tegyen 
jelentést a megtartott szemle ,eredményéről elöljárói felé. · 
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Felelős á beositott orvos.ok és eü. személyzet harci, szakmai,. 
poJ,i,tjfoa1i megbízhatóságáért, kiiképzéséért, neveléséért, katona[ 
fegyeleméért. 

Ismerje beosztottjainak magánéletét és családi körülmé
nyen:. Résztvesz beosztottja inak minősítésében. 

Joga és kötelessége fegyelmi ,fenyí~ő hatalmat gyakorolni be
osztottj.ai· felett. · · · 

·· Ha ál!omás-órvosfönökkéri1t működik, összehangolja és irá 
nyítja az eü. szolgálatot a helyőrségben és kapcso:afot tart az 
illetékes polg. eü. hatóságokkal. Megszervezi a helyőrség-ügye
letes Orvosi- szolgálatot. 

· Felelős mindazon elmulasztoH intézkedésekért, amelyek 
végrehajtása kötelieissége ~ett volna. 

· Gazdálkodjék az eü. hitelkerettel. 

Vezetendő előjegyzések: 

Az alább felsoroltak csak szempontokat adnak .a csapatorvos: 
számára, amelyek ,a:lapján előjegyzései1 és nyi'lvánfartásait, va
lamint a csapat eü. admini.sztrációt meg,szervezheti anélkül, hogy 
~ármi is feledésbe merülne. 

1. Beoszto~t személyzet nyilvántartása. 
2. Előzetes egyéves Szabadságolási terv, 

r 3. Jelentés a bekövetkezett személyi változásokról. 
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4. Eü. voniatkozású rendeletek gyüjtőjének nyÍlvántartá,;a_ 
5. Véleményezések, fe!ülbírálattok nyi'lvántartása (eü. sza

b\adság, eü. okból történő áthelyezés, alárendelt orvo
sok eü . . helyzetjelen:ései és eü. anyagjelentései·, orvosi 
és gyógyszerköltségek vis,szatérítésére vonatkozó kérel
mek elbírálá1sa, eü. okokból kért segélykére:mek véle-
ményei2ése, beérkezett újítój avaslatok vé!eménye~ése ~ 
stb.) . 

6. Paranc-sgyüjtő. 

· 7. Helyőrségi eü. szolgáfati ügyek gyűjtője. 
8 .. Eü.'. havi hiteilker,et felhasználási terve. 

=-g~ ,,Orvosi vizsgálati könyv'' rovatainak vezetése. . 
10. Bdegnapló (kórisme, végzett gyógykeze'.és, a fe!hasz-

. nált gyógyszerek minősége és mennyisége) .. 
lL SérüléSi jelentés (3 példány). 
12, -Sérü1ési értesítés. · ·. · 

· 13 . . Qrv'o$i lelet hal~lesetre. . 
14. Előjegyzés gyógyászati segédeszközökről_ 



· 15. Laktanyaviz-s~aíati' jegyzőkönyv vezetése : 
16. Fertőző be1egbeje1entések gyüjtöj,e. 
17. Előjegyzés védőoltásokról. 
18. Egészségügvj törzslap a.z idősziaik,i havi vizsgá,1 afok o~l

j áira. 
19. Egészségügyi törzslap az időszakos félévi szűrőviz&gá-

,Iatok cé!j aira. · 
20. Eü. bizottsági jegyzőkönyvek gyüjtője. 
21. Eü. felvilágosító J1í1Unka központi propa1ganda anyagá

nak gyűjtője. 
·22. Felülvizsgála,ti táblázat 

a) a ht. 
b) . a •legénységi állományúak íelüivdzsgálásár,a. 

23. Honvédorvosi bizonyí.tvány a felülvi·z•sgá11at céljaira. , 
24. Füv. bizottság határoz.atafr1ak gyűjtője. 
25. Le,génységi állomány eü. kiképzésére vonatkozó előjegy-

zések és előadási ag. gyüjt.ője. 
26. Negyedévi eü: anyagi jelentés. 
27. Anyagnyilvántartás. 
28. A beosztott vez,.:;cőorvoso}<: i'gényléseinek és az erre vo-

natkozó teendőknek eliőjegyzései. 
·29. Gyengélkedő szobra vénykönyve. ' 
30. Gyógyszerfelvételiező könyv. 
3L Eü. anya,gf,Elvéte'.ezések gyűjtője. · 
32. Havi összesített elszá~molás a fogyó anyagról. 
.33. Megrongá,Jt fel•szere'.ési tárgy,a1k javításáról szóló elő-

jegy~és. · 
34. Ht. állományúak betegjegyzőkönyve. 
35. Legénységi állományúak betegjegyl7,őkönyve. 
36. Orvosi bizonyítvány-jegyzőkönyv. 
37. Kézbes.ítőkönyv. 
38. Parancsjavaslati könyv. 
39. Nemibetegekről vezetendő okmányok. 
40. Havi eü. he1yz.etj elentés. . . 
41. Orvosi le'.et a ht. ál'!ományúak három rnapnál tovább 

tartó szolgálatképtelPiI1"-€géről. 
42. Ha,láles.et bejeJ!entésE> 

Eü. anyagi szolR"álat. 

· A csapatorvos felel a c1Sapat eü. felsz,erelés,sel v,aló ellátásáért 
és ainnak rendben és Mbátlan á~lapotban való tárolásáéd, keze
léséért, karbanta,rtáisáért. Felelős a gyengélkedő s7,oba raktá,rá, 
nak rendjéért, a7, anyag szaiks.z,erű elhelyezéséért. 
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Felelős a megrongált felszerelesi • targyak, műszerek j aví-· 
tásáért. 

Idejében igényelje a szükséges eü. f,elszérelést és v,ezesise az: 
egészségügyi anyagok leltárát; va!.amint rovancsoija három ha
vonkéni: ,a készleteket. 
' . 

Kiképzés. 

· A csapatorvos köteles megsz,ervezni az eü. felvilágosítást , 
·a 'legénységnek .az egészségvédelmi munkában való aktív közre
működését, elősegíteni az alulról jövő eü. igényeik feltámasztását, 
az eü. kultúra emelését. · 

Köteles kiképezni' az egészségőröket a körlet tisztaságának 
el'.enőrzésére és a csap,at egészségügy•i felv.ilágosításábfln va!Jó 
közreműködésre. . 

Köteles gondoskodni az eü. tiszthelyettesek és tisztesek ál-
landó továbbképzéséről. . · 

Ugyancsak köteles a gyengélkedő szobár,a vezényelt honvé· 
dek ,eü. kikÉ:pzésér.ől gondoskodni. 

A csapa:orvos végz,i az · alakulatokhoz tartozó legénységi 
állomany eü. ki'képzését, félévenként 16-16 órában. A kiképzés 
tár!?'va a 'legszükségesebb bonctani és élettani ismeretek, első
segélynyujtás, az egyéni s,ebkötőző- és gázsebcsomag haszná
lat.a, sebesµltszállítá,s, járványvédelem. 

Ebben a rövid át:ekintésben próbáltam úgy összeállítani a 
csapatorvosi teendőket, hogy az ·a csapatnál még szolgá,latot nem 
teljesített honvédorvosok számára els,ő tájékozta:ásként 'könnyen 

- felfogható legyen. Mint kórházban működő szakorvos, egészen 
rövid honvédorvosr működés után a mú'.t év végén azonn.al'i ha· 
táI:yal kaptam vezénylést egyik alakula:unkhoz, hol a csapat
orvosi teendőket k,ellett ellátnom. Akkor, amikor eü. szabadságra 
távozó bajtársamtó,l az ügyvitelt átveftem, a tehetetlenség, .a t1el
jec; tájékozatlanság és a ké:ségbeesés érzése vett rajtam erőt s 
azzal a meggyőzöqéss,el kezdtem a munkámat, hogy annak for· 
mai rész.ét előtanulmányok nélkul lehetetlen lesz kifogá1stafanul · 
ellátnom. Bár ismertem a szabályzatokat, minduntalan bele
akadtam az ügyviteli' teendők bonyodalmaiba és péi!dának ,emlí
tem meg azt, hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit jelent 
az „e:őadói ív" és hogy hogyan kcell egy számlát „záradékolni". 
Kétségbeejtett a kórházi leletek, szolgálati jegyek, ufalványok, 
cszámlák, levelek, s.tb. apró, széthulló cédulák sokasága és nem . 
láttam a ;techni·kai módját annak, hogy az ügyvitelt meg.fe!,elö 
és észszerű irod,ai• rendbe tereljem. T•ermészetesen hozzájárult 
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ehhez az is, hogy nem ismervén a honvédorvosi szolgálat saJa· 
t0is követelményeit, egyid~ig nem értettem az űgyviteli rend jelen
tőségét és csak később jöttem rá az egyes követelmény'\s.k fonfos- · 
::ágára. Másrészt - és ezt az·éi=t említem meg, mert ma ' vie'.ern 
együtt sok polgári orvos kerüit á1 honvédelmi· szolgálatba - a 
polgári életben ilyenfajta ügyVliteHel, mi orvosok, aránylag ke-
veset foglailkoztunk, . 

. Fent,i összeállíi:ásban, azt hiszem, sikerü'.t úgy csoporto1sifa
nom a csap,atorvosi teendőket, hogy azok áttekinthetők és elég 
könnyen megjegyezhetiők. Különös súly1t helyeztem á vezet•endő 
előjegyz,ések felsoro tásara, mert úgy véltem, hogy ezeknek 1-elki
ismeretes · áttanulmányo,zása után a csapatorvos tisztában lesz 
azok1rnl a teendőkkel, amelyeket ügyviteli szempontból azonnal 
el kell kezdenie, de tisztában lesz azO'kkal a határidőkk~l i,s, ame
lyekiet elkészítendő munkatervében elő we11 jegyeznie. 

Tapasztalataim közül .kü'.ö,nös hangsúllyal emelném ki azt, 
hogy a vezetendő előjegyzések, illetve gyüjt,őborítékok könnyen 
hozzáférhetiő, jól e:lküloníthető, jól áttekinthető és lehetföeg szá
mozott, vagy bétüsoros rendben helyeztessenek el és ha erre író- · 
aszitalban nincs mód, aminthogy v.alóban íróasztal nem i,s alkal
ma,s ennek az ügykeze'.ésnék az elős.egitésére, bocsáttassék min· 
aen csapatorvosi rendelő számára ezeknek a követelményeknek 
megfelelő iratszekrény rendelkezésre. Ez az ,egyszerű ,lehetőség 

, az elvégzendő mup~a láts.zól.ag0is nehézség•ei helyett a rend szép
::;égét, könnyedségét, sz inte élvezetét biztósítja az orvos szá-
mára. . · · 

A második legrontosabb ,követelménynek aiZt t,artom. hog.y 
minden csapatorvos szerkesszen ·magának egyhavi eliőz-etes 
munkatervet. amelybe vörös ceruzával jegyezze elő ,a napra és 
órára az idö'>zakonként rendszeresen vissza1térő tennivalókat és 
így biztosítva Iesz ,aifieliől, hogy t,eendőiről nem fog megfeled
kezni és azokait nem aa; utolsó percben fogj a kapkodva és heve-
nyészve összeáNítani. . 

A szűrővi·zsgálatok idejét jó elő.re beszélj,e meg ,a parancs-
nokkal, a konyhai ~zemélyzet esetében .a főszakáccsal, a kórház

. látogatásokia1t, a rovancsolások időpontját jegyezze elő és így, 
észszerű é,s, célszerű időbeosztással mindeme fo:g jutni ideje és 
nem lesz „túlhailmozV1a" munkával. . . 

Ha ezt a néhány gyakorlati tanácsot magáévá t•eszi, bőven 
jut majd . ideje arra i-s, hogy önmagát képezze és szakmai·, ön
képző és társ-ada'1mi ihevékenységének áldásos összehango1'.ása 
révén hasznos és harcos, valóban újtíipusú tagja 1,esz a dolgozó 
népünfoet védő honvédségünknek. 
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