
„Szakadatlanul erősíteni kell a vasfegyeltnei., a legszigorúl>b rendet 
és egyéni vezetést hadseregiinkben, töl?é/efesí.fe11i csapataink harci 
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D i· . RúNA l TTBOR százados 

.,.,Foglalkozási betP,gségek.•• a csapat
sz olgálatba.,i 

Tudjuk, hogy a ma honvédorvosa sokban különbözik a reg1 
osztá lyhadsereg; orvosá1óL Különbözik elsősorban politikailag. 
Pár.tunk az orvosok közül is legjobb 'kádereit küldte a népha,d
seregbe és· ezek a bajtársak szolgálatu1kat nem kényszerű fogh i
kozásnak, megélhetésnek tekintik, hanem élethivatásna·k, őrh'e'.y-. 
nek, melyen .a népi demokráciát .szolgálják. • 

T<:ülönbözik ,a ma honyédorvosa .a régí1öl szakmai képzettség
ben is. A honvédorvosi vezetés csak szakmai!,ag ,f.ej lett és e· téren 
is kikáderezett orvosüikait állított a honvédegészségügy szoigá -
tatá ba. · 

Sajnos, azonban mégis e'.iég sokan vannak az orvosbaji:ársak 
közöH, - küliön,ösen csapatszolgálafosok - fok féi.nek · attól, 
hogy a csapatél~tben tudásuk e'.faposodik, tekintve, hogy a csa,pai: 
mindennapi él.ei:éhen küli.,rnös, úgy,nevezett „extra" kór:eset,ek 
nem fordulnak elő, s S01kszor hosszabb ideig kénytelenek csu -
rán banálisnak lá1sz:ó betegségek gyógyítására szorítkozni. 

A ma honvé.dorvosának ,azonb,an nem a gyógyítás az első
rangú feladata, ha1nem ennek legtökéletesebb el látása mellett: 
a megel,éízés. · 

Ha a bajtársak nem gépiesen, hanem nyitott szemmel vég
zik 111unká jukat, meg fogják látni, hogy a csapa•bélet te\e van 
olyan problémákkal, melyeknek megoldása nemcsak, hogy nem 
e~y,szerü, lia:nem komoly, ala,pos, :tudományos fe!,készültség·et 
kivan . 

Sokan Iáttak el közülünk polgári életükben üzemorvosi fel
adatkört. E bajtársak különösen tudják -'-- mint ahogy val.ameny
nyien tudjuk --, hogy a foglalkozások és az eg·észségügyi viszo-
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nyok között szoros összefüggés · van. Ha egy betegség bizonyos 
foglalkozás mellett sfüűn fordul elő, akikor foglia,lkozásl beteg
ségről beszélünk. E betegségek következményei lehetnek álta
lában: 

1. a munkakörnyezetnek. 
2. a munkaeszköznek, mellyel a munkás dolgozik. . 
A. fenti meghaUirozások . százszázafékig érvényesek Hon

védségünkre is . A honvédorvosnak pedig f.eladafa, hogy ezeket a 
foglalkozási betegségeket, helyesebben nálunk: a katonai_ szol
gál a1t sajátosságaiból eredő megbeteg,ecléseket megelőzze és ki
küszöbölje. 

A munkakörnyezetnek a katona egészségére gyakorolt ha-
tásáról bővebben nem kívánok szólni. E problémákat a honvécl
orv,osbajtársa.k v.a!ószínű'.eg ismerik,· több tanulmány fogl,aiko
w:t ezzel, a híres szovjet tudós: Protkov könyve pedig· éppen-
s.éggel kimeríti azt. 

Inkább az a célom, hogy a,z egyes fegyvememek,en belül je-
lentkeziő fogla1kozási betegségekre, illetve a munkaeszközöknek 
a katona egé~.zségére gyakorolt haitására hívjam fel a bajtársak 
figyelmét. · 

Nem részletezhetem, már osak tapasztalathiány miatt sem, 
küLön-kü 1ön a fegyvernemekr1Jél jelentkező sajátos ártalmakat. 
Biztosra veszem, hogy ·ezekkel a bajtársak már foglalkoztak, 
vagy pedig foglalkozni fognak . 

Tekintve, hogy mag:am egy légvédelmi .ti.izéralia,kulatnak va
gy,ok vezető orvosa, következőkben a lgv. szolgálatból kif.oiyólag 
kíeletkező betegségeket és az ezek megelőzésével kapcsolatos pro-
hlémákat vetem fel a bajtársak előtt . .. 

Csapai:omnál igen gyakoriak a lövegkiképzés k•apcsán elő
forduló sérüh~sek. Eleint,e nem tulajdoníto:tarn ezeknek nagyobb 
jelentősége,t, azt gondoltam, hogy e sérülések oka csupán az iHet-ő 
bajtárs ügyetlensége volt, azonban, mikor e sérülések - helyüket 
és minőségüket tekintve - ,egyre sűrűbben és szinte szabály
szerűen fordultak el,ő. utánanézve a dolgoknak, ·kiderült, hogy 

. ezeknek megvan az oka. 
Természetesen - hogy a csapaforvos kellően megértse a 

sérülések mechanizmusá:t és a,zok megelőzésére javaslatot tehes
sen. alaposan ismernie kell .azok okozóját: ,a hoúvécl munkaesz
közét, azaz fegyverét, jelen esetben a ,légvédelmi lövegek szer~e-

zetét és működését. • 
· A lövegsérülés,ek mechanizmusa s.okfél~ lehet, ezeket nem 

kívánom külön részletezni. Altalában a végtagokon és elég gya_k
ra.n a fejen szoktak előfordulni. A légvédelemnél ~.zolgálafot tel-
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jesí:ő bajtársak a „Légvédelmi Tüzér" című katonai szaklapban 
megjelenő közleményemből részletesen értesülni fognak ezekr0) . 

Csupán az érdekesség szempontjából egy sérüíésfajtát emlí
tek meg, mely naponta kétszer-háromszor is ,el.őfordu,H, sok baj
társat tett a lövegkiképzésnél alkalmatlanná. E sérülés esetleg 
maradandó e'.változást is okoz,hat, mely az illetőt szolgálatra 
alkalmatlann~heti (például a jobbkéz II. ujj ána,k merevsége). 

A löveg emberi erővel történő mozgatása esetén a kéz a ke
réktengely rúgóvezető csapj án nyugszik. Ha a löveg azon kereke, 
mely felett a kéz van, gödrön halad á_t és a löveg zökken egyet, 
akkor a rúgóvezető csap a támasztó gyűrűvel együH felemelkedik 
s így a támasztó gyűrű és a rúgóvezető csap felső furai:a között 
kele:kez,ő hézagba a l~z beszorul. E sérülés a kisebb horzsol ástól 
az ujjpercek, kPzközép és .kéztőcsontok töréséig bármilyen minő
ségű !,ehet. Törés arányia,g ritkán fordul elő, azonban ,elég gya
koriak az olyan sérülések, melyek a köröm eltávolHását vonják .. 
maguk után. Az a kéz pedig, melynek egyik ujjáról a köröm el 
le:t távolítva, viszonylag hosszú ideig alkalmatlan lesz nehezebb 
munkára. 

A löveg-sérülések általában igen gyakran forduínak elő. az 
úgynevezett gyorsasági versenyeknél. mik,or a löveg tűzkésszé 
tételét a harcosok versenyszerűen gyakorolják. Javasoltam a gya
korló lövegeken a fogashelyeknek a löveg ,szinétői elütő - 
piros színnel való megjelölését. Igerí fontos még itt a jó, alapos 
kiképzés, a fogásoknak rendszeres, alapos besulykolása. Java
soltam a. lövegkiképzés megk,ezdése el,füt egy ,sz.emlél:ető eliő
adás,t, mely bemutatja, hogy hozzá nem értés, vigyázafü1tnság 
ese:én a löveg milyen sérüléseket okozhat. Ilyen oktatás mellet! 
a Jövegsérülések gyakorisága minden bizonnyal csökkenni f?g. 

Sűrűn kerestek fel photophobiában és enyhe köföhártya-
--... gyuiladásban szenvedő haj társak, kik sötM szemüveg. viselésére 

kértek engedélyt. Kiderült, hogy ezen bajtárs,ak a távmérő szol
gálatot látták el. Beosztásuknál fogva egy optikai szerkezeten 
keresztül naponta hosszabb időn át 1kémlelik az eget. A távmérő
höz rendszeresített színszűrő üveg oly sötét, hogy azon át fon
tos oélpon:okat meglátni elég nehéz és így azt alig használják. 
Az erős fénybehatás pedig először káprázatot okoz. Ha a [o.glai 1 

kozás hosszabb időn át tartott. a szemben szúró érzést, fény, 
~ kerülést és 1erős fejfájást er:edményez. 

Javasoltak a .távmé.rőhöz másfajta színszűrő rends'zere
sítéséf. · 

Én m~g nem tapasztaltam, de az egyik lgv. tüzértiszt baj· 
társ feilhívta a figyelmemet, hogy a távmérővel hosszabb ideig 

112 



foglalkozó bajtársak közül akadnak olvanok, kiknek térbeli Játá 
slllk csökken, sőt elvész. A probléma érdekes, bár nem bizonyított, 
de mindenesetre érdemes vele fog\alkozni. 

A távmérő kiképzés előtt eddig az arra alkalmas bajtársa
kat csaknem mindig laikusok választották ki, s,őt a távmérőn 
léV1ő optikai berendezés segítségével még látásé:esség meghatá- · 
rozást és pupilla távolságmérést is vég·eztek. 

Javasoltam, hogy e fontos vizsgálatokal a jövőben orvDs 
végezze. Amennyiben sikerülne a lgv. alakulatokat szemüveg
szekrénnyel eílátni (elegendő lenne -4 D-téí.l plusz 2 D-ig ter
jedő sorozat), úgy ezt a csapatorvos is elvégezhetné. 

Bár tudom, hogy az állalam felsorolt problémák nem általá
nos je'.legűek, mégis szükség,esnek tartottam közlésüket aiért, 
hogy a csapatorvos bajtársak érdeklődését a csap'atélet és ennek 
legfontosabb mozzanata a kiképzés ·iránt felkieltsem. 

Nekünk, honvédorvosokna1k, elsőrangú feladatunk, hogy a 
kiképzés ilyen formában förténő támogatásával is a csapat üt.ő· 
képességét a maximálisra fokozzuk. 

A cs.apat é:etében való fokozott1 részvétel s ,az említettekhez 
hasonló szj átos problémák kiküszöbölésére tett javaslatok pedig 
~zt a célt fogják szolgá'.ni, hogy az orvos tekintélye egyre na
gyobb lesz s az állítás, hogy - ,,a ma hOnvédorvosa sokban 
különbözik a régitől" - nem csupán frázis lesz, hanem valóság. 

:s Hadtápszolgálat. 113 




