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Midőn lehetőséget kaptunk, hogy bemutassuk az MN Egészségügyi Szolgálatát, elsősorban azt 
kellett eldöntenünk, hogy milyen aspektusból tegyük ezt. Történelmi fejlődésében, vagy a jelen 
eredményei és a jövő fejlődésének tükrében adjunk átfogó képet az olvasó számára. 

Mérlegelve a lehetőségek~t, az utóbbinál döntöttünk, természetesen szerzőink nem szakadhat
tak el a múlt, a történelem egy-egy a szolgálat számára jelentős állomásától. 

Az előszó lehetőséget nyújt, hogy szerzőink írásain túl azon területekről is rövid tájékoztatást 
adjunk, melyek a cikkekben nem szerepelnek, ezzel is törekedve arra, hogy mind többet bemutas
sunk az MN Egészségügyi Szolgálatából. 

Mint az MN bármely hadtápszolgálati ága, így az Egészségügyi Szolgálat is igen komoly felada
tok ellátására hivatott. Hogy mennyire szerteágazó és felelősségteljes az általunk végzett munka, 
annak megítélését az olvasó döntésére bízom. 

Az egészségügy mindig is az érdeklődés középpontjában állt és Jelenleg is nap mint nap találko
zunk a tömegkommunikációs eszközökön keresztül az egészségügyről szóló riportokkal, cikkekkel, 
bíráló vagy elismerő szavakkal és ez nem meglepő, minthogy munkánk tári,,ya az eddig ismert legbo
nyolultabb rendszer, az élő szervezet, maga a - homo sapiens - a környezetét megváltoztatni képes, 
dolgozó, gondolkodó ember. . 

A szocialista egészségügy alaprendeltetése a megelőzés, azaz megfelelő tudományos kutató· 
munka eredményeinek felhasználásával megakadályozni a szervezetet károsító megbetegedések kia
lakulását, biztosítva ezzel a munkaképességet, a jó közérzetet, a harmónikus családi és szociális jólé
tet. 

A kialakult megbetegedés esetén feladatunk a gyógykezelés, utókezelés és gondozás olyan 
szinten történő biztosítása, hogy a beteg mielőbb visszanyerje egészségét, munkaképességét, ez az 
egyén és a társadalom közös érdeke. 

Amiről eddig írtam, az egyaránt érvényes az állami és az MN Egészségügyi Szolgálatára is. 

Továbbiakban azokra a sajátosságokra térek ki, melyek az MN Eü. Szolgálatára jellemzők. 
Kórházaink (MN KKK, MN 1. KK, MN 2. KK, MN 3. KK, MN 6. KK), szanatóriumaink 

(MN 4. Szanatórium, MN 5. Szanatórium) alaprendeltetése békeidőben a sor- a hivatásos· és 
továbbszolgáló állomány gyógyító-megelőző ellátása, illetve egészségügyi rehabilitálása. 
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Kutatóhelyeinken, melyeket a Magyar Néphadsereg Orvosi Tudományos Tanácsa irányít az 
egészségügyi szervezés és szakharcászat, egészségügyi atomvédelem, toxicológia és vegyivédelem, 
katonai járványtan, tábori belgyógyászat, tábori sebészet, közegész5égügy és járványügy, katonai 
psychiatria, egészségügyi anyag és technika, valamint a repülőorvostan szekciókon keresztül kuta· 
tóink tevékenységüket részben az állami egészségügyi szolgálattal, másrészt a Varsói Szerződés 
Tagállamai egészségügyi szolgálataival együttműködésben végzik . 

A mindennapi gyógyító munka mellett folyamatosan készülünk a háborús egészségügyi bizto· 
sítás ellátására, annak korszerűsítésére és ennek érdekében kerül sor rendszeresen egészségügyi 
szakharcászati rendszergyakorlatokra, melyek közül legnagyobb horderejű az öt évenként végrehaj· 
tott .ORION" szakharcászati együttműködési komplex egészségügyi rendszergyakorlat, melyet az 
állami egészségügyi szolgálattal közösen hajtunk végre. Ezen gyakorlatok hivatottak választ adni 
azokra a kérdésekre, hogy milyen további feladatok állnak az állami és az MN Egészségügyi Szolgá· 
lata előtt annak érdekében, hogy a háborús és katasztrófa körülmények között a sérült és betegellátás 
mielőbb megkezdődjön és lehető legmagasabb szinten kerüljön végrehajtásra. 

Többek között a fenti feladatok megoldása és további kutatómunka folytatása fő feladata az 
Egészségügyi Tudományos Tanács Honvédelmi Egészségügyi Szakbizottságának, melynek koordi· 
nálásával az MN Egészségügyi Szolgálat és számos állami intézet kutatói végzik tevékenységüket. 

Hogy munkánk milyen főbb területeken, milyen problémákkal, eredményekkel jellemezhető, 
arról adjon az olvasó részére tájékoztatást az előszót követő néhány cikk. 

Gyógyító-megelőző ellátás, gondozás, szűrés 
a Magyar Néphadseregben 

Dr. Hajdú Béla on-oJ mérórnag;, 
Dr. Fekete I.s11á11 ort OJ alezredeJ 

Jelen tanulmányunk célja, hogy az olvasókkal megismertessük a Magyar Néphadsereg egészsé· 
gügyi szolgálatának békeegészségügyi ellátó tevékenységét, kiemelten a gyógyító-megelőző ellátás 
szemszögéből. 

A Magyar Néphadsereg személyi állományának békeegészségügyi ellátása alapelveiben nem 
különbözik a polgári lakosság egészségügyi ellátásától. 1 

Hazánk lakosságának (beleértve az MN személyi állományát is) egészségügyi ellátását egysége· 
sen a szocialista egészségügy alapelvei határozzák meg. 

A leefonto.rabb alapeliek: 
1. Az egészségügyi ellátásról az állam gondoskodik, azaz az ellátás valamennyi tárgyi és sze· 

mélyi feltételét az állami költségvetés bocsátja rendelkezésre. Ebbe beleértendők a gyógyszer, gyó· 
gyásza ti segédeszköz és munkaképtelenség ( szolgálatképtelenség) esetén a betegségi segélyezés kia· 
dásai. Az állam gondoskodik az egészségügy fejlesztési feladatainak finanszírozásáról az ötéves nép· 
gazdasági tervek keretében. 

2. Az egészségügyi ellátás valamennyi szolgáltatásai ingyenesen vehetők igénybe. 

3. Az optimális igénybevehetőség (hozzáférhetőség) elve azt jelenti, hogy az ellátást minél 

1 A továbbiakban az egészségügy, ellátás fogalomkörébeagyógyító·megelóió, a közegészségügyi-1arványúgy1 és az egész· 

ségügyi anyag, ellátást ért jük. 
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