
4. Az audiogramokat a 32.105/1981. (EÜMK 3.) EüM sz. szakmai irányelv 
alapján csoportosítva a vizsgálatba bevont sorállományú katonák megoszlása a 
hallóképesség állapota szerint a bevonulást közvetlenül követően a következő: 

Bp hallású 165 fő (82,5%) 

Kisfokú halláskárosodott 15 fő ( 7,5%) 

Közepes fokú halláskárosodott 20 fő (10,0%) 

Kisfokú halláskárosodott az, akinél a hallásküszöb 4000 Hz-es vagy annál 
magasabb frekvencián igen, de a beszédfrekvenciák (500-1000-2000 Hz) egyikén 
sem haladja meg a 30 dB-t. 

Közepes fokú halláskárosodott az, akinél a hallásveszteség a beszédfrekven
ciák bármelyikén meghaladja a 30 dB-t, de az átlagveszteség kevesebb 60 dB-nél. 

Figyelemre méltó, hogy 9 katonánál mértek 50 dB-t meghaladó hallás
veszteséget 4000 Hz-n vagy annál magasabb frekvencián. 

5. Osszegezve megállapítható, hogy a véletlenszerűen kiválasztott katonák 
17 ,50/o-a már a bevonuláskor halláskárosodott volt, anélkül, hogy ez a hallás
károsodás személyi (sorozási) okmányaiból kimutatható lenne. Bár a károsodottak 
számaránya a viszonylag kis létszám miatt nem tekinthető a teljes bevonuló állo
mányra nézve objektív számnak, azt a következtetést feltétlenül le kell vonni, hogy 
a halláskárosodással bevonuló sorkatonák részaránya nem elhanyagolható nagy
ságrendű. Ez a tény indokolttá teszi, hogy a további károsodások megelőzése 
érdekében szigorúan meg kell követelni az egyéni zajvédő eszközök használatát 
minden olyan esetben, amikor a zaj túllépi a megengedett értéket. Emellett 
meg kellene fontolni, hogy a sorozási alkalmassági vizsgálatokat kiegészítsék 
audiometriás vizsgálattal és az erről készült audiogrammot csatolják a személyi 
okmányokhoz. Ez kétségtelenül nagy terhet jelentene az MN sorozási appará
tusára, ezért - figyelemmel a hallásstátus fiatalkori (munkába lépés előtti) meg
állapításának népgazdaságot is érintő jelentőségére - indokolt lenne kezdemé
nyezni az audiometriás szűrővizsgálat kötelező végrehajtásának elrendelését EüM 
rendelettel. Ebben az esetben meg lehetne követelni, hogy a sorozásra kerülő 
fiatal az alkalmassági vizsgálatra hozza magával a hallásstátusát rögzítő audio
grammot is. 

A magunk részéről természetesen a vizsgálatokat tovább folytatjuk annak 
tisztázása céljából, hogy a sorállományú katonáknál szolgálati feladataik tel
j~ítésével összefüggésben, a néphadseregben érvényben levő előírások szigorú 
betartása mellett, kell-e számolni a halláskárosodás veszélyével. 

3. Ismertetjük új filmünket 

1985 februárjában a Mafilm Katonai Filmstúdiójában elkészült a „Védjük 
meg testünk épségét" c. munkavédelmi propagandafilm, amelyben fel kívánjuk 
hívni a nézők figyelmét a csonkulásos balesetek bekövetkezését előidéző főbb 
feladatvégrehajtási hibákra, a veszélyforrásokra, valamint a sérülések megelő
zésének legalapvetőbb módszereire. 

A film szükségességét az indokolja, hogy a néphadseregben évente mintegy 
60-80 személy szenved csonkulásos balesetet, és ezek a sérülések kivétel nélkül 
több évtizedes szakmai, valamint az általános magatartásra vonatkozó biztonsági 
rendszabályok megszegéséből, illetve meggondolatlanságból erednek. Ha ezeket 
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a szabályokat a teljes végrehajtó személyi állomány ismerné és meg lenne győ
ződve betartásuk fontosságáról, nem becsülné le a veszélyeket, ugyanakkor fi
gyelmesebben dolgozna, ezek a tragédiák elkerülhetők lennének. 

Szándékunk, hogy ennek a belső meggyőződöttségnek a mielőbbi kiala
kulásához nyújtsunk segítséget a propaganda eszközeivel. 

A film bevezető képei segítenek tudatosítani, hogy a csonkulásos balesetek 
következményei nem átmeneti jellegűek, hanem egy életre szólóak. Bár társa
dalmunk a gyógyulás és a beilleszkedés érdekében minden lehetséges segítséget 
megad, a csonkulás - az azzal járó pszichikus terheken túl - egész életre szóló 
kisebb-nagyobb hátrányt jelent: a sérülés mértékével arányban csökkenti a sérült 
munkaképességét, szűkíti munkavállalási lehetőségeit, mindenképpen megnehe
zíti a sérült életét. 

A film a továbbiakban - a több éves tapasztalatok felhasználásával -
sorra bemutatja a csonkulásos balesetek típusait, azok bekövetkezésének főbb 
okait, ráirányítja a figyelmet a megelőzés érdekében szükséges tennivalókra. 

A balesetek közül - azok súlyossága, illetve gyakorisága folytán - a film 
hangsúlyosabban foglalkozik a faipari munkabalesetek, a gyűrű okozta ujjsérü
lések megelőzésével, a gyakran ittassággal kapcsolatos vasúti balesetekkel, vala
mint a házilag készített barkácseszközök terjedése és a szakértelem hiánya folytán 
mind gyakoribb otthoni balesetekkel, de szó esik a konyhai gépek kezelésével, 
a nehéz tárgyak rakodásával, a nyílászárók becsapódásával kapcsolatos kézsérü
lésekről, az építkezési munkákkal összefüggő szemsérülésekről is. 

A filmet a munkavédelmi oktatás, továbbképzés során vetítésre ajánljuk va
lamennyi katonai szervezetnél, ahol ilyen természetű balesetek előfordultak, vagy 
a tevékenység jellege folytán ilyen veszély fennáll. A film megtekintése után 
célszerű a látottakról, a helyi veszélyek jellegéről, a megelőzés feladatairól be
szélgetést folytatni. 
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