
Összefoglalta: 

Szerző a mentálhigiéniás szolgálat szükségességével és megvalósításának egyes lépéseivel fog
lalkozik munkájában. A célkitűzés egybeesik a magyar egészségügy céljaival, melynek egyik fontos 
és kiemelt programja a mentálhigiéniás szolgálat megteremtése. Katonai körülmények között - ezt 
szerző és más katonapszichiáterek korábbi munkái alátámasztják - e szolgálat kialakítása talán elő
nyösebben indulhatna, mint a polgári életben, azonban ehhez az állami és párrvezetés (parancsnok, 
politikai munkások) megnyerése szükséges. 

A központi és területi kórházakban, az alaptagozattal, az utalt alakulatok parancsnokaival és 
politikai munkásaival közösen kell e programot megvalósítani. Ehhez egyaránt az egészségügyben 
megfelelő szervezetet kell létrehozni és több szintű kiképzéssel kell mind az alaptagozatot, mind az 
állami és pártvezetést felkészíteni. 

A kezdeti lépések már megtörténtek, de a szervezett munka beindítása elengedhetetlen feltétel. 

A sorállomány egészséges életmódra neveléséről 

Dr. Horráth lrtvd11 ort'os ezredes. a hadtudoma11yok ka11d1dd111sa. 
Dr. Svéd László onos alezredes 

A hadseregben folyó egészségnevelési munkának az ad a néphadseregen túlmutató jelentősé
get, hogy az ország férfi lakosságának jelentős része 18. életévének betöltése után 18 hónapig sorka
tonai szolgálatot teljesít. 

Régóta közismert a katonaélet emberformáló ereje. A katonák ma is jelentős személyiség-vál
tozáson mennek keresztül szolgálati idejük alatt. 

A katonaorvos abban a szerencsés helyzetben van, hogy viszonylag hosszú időn keresztül fog
lalkozhat a gondjára bízott sorkatonákkal, akik maradandóan formálható alanyai lehetnek az egész
ségnevelő tevékenységnek. E lehetőségek rendkívül kedvezőek, hiszen a sorkatonák zártabb, kötöt
tebb életmódja ideális helyzetet teremt az orvos-népnevelő számára. 

A 18-20 éves fiatal férfiak már többé-kevésbé kialakult egyéniséggel és szokásokkal kerülnek a 
hadseregbe, azonban jellemük, egyéniségük ott tovább formálódik, a nevelésükre fordított erőfeszí
tések nem maradnak hatástalanok. Fogékonyak természetesen az egészségkárosító, rossz hatásokra 
is, nem egy katona a hadseregben szokik rá a dohányzásra és az aJkoholr~. 

A szocialista egészségügy elveinek néphadseregen belüli érvényesülése megteremtette az 
egészséges életvitel reális feltételeit. A katonaegészségügyi szolgálat kiemelt figyelmet fordít a sorka
tonák egészségének védelmére. Különösen fontos ez, ha a sorállomány felgyorsult élettempójára, 
megváltozott táplálkozási szokásaira és egy sor egyéb olyan változásra gondolunk, melyeket a pol
gári életből bevonuló fiataloknak a hadseregben el kell viselniük. Mindezek a körülmények megnö
velik az egészségügyi szolgálat feladatait, melyek végrehajtását elősegíti a hatékony egészségnevelés. 

A sorkatonák egészségnevelése történhet köztetett (spontán) vagy kiizvetlm (tudatos) módsze
rekkel. 

Spo11tá11 egészségnevelés 

A közvetttl egészségnevelés tulajdonképpen a katonai élet- és munkakörülmények, a szabályo
zott katonai életforma spontán érvényesülő, egészséges életmódra nevelő hatása. 

A katonák szigorúan meghatározott napirendje rendszerességre szoktat a munkában és a pihe
nésben - biztosírva a szükséges időtartamú éjszakai pihenést- valamint a táplálkozásban. Az étkezé
sekre minden nap azonos időpontban kerül sor, s elegendő idő jut a személyi higiéniára. Biztosított 
a rendszeres tisztálkodás és tiszta ruha váltás, bár ezen a téren még nem lehetünk teljes mértékben 
elégedettek. 
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Nagy figyelmet ford ítanak a hadseregben a sorkatonák mozgáskultúrájának javítására. Ezt a célt 
szolgálja a kötelező reggeli torna és a katonai kiképzés fizikai oldala, továbbá a szabadidóban szerve
zett sokrétű sporttevékenység. A kiképzés keretében előírt kötelező testnevelési foglalkozások mel
lett lehetőség nyílik további sportolásra, sót számos kedvezményben részesül az a katona, aki ki
emelkedő sporttevékenységet folytat. 

A hadseregben megvalósuló közétkeztetést egyre inkább a korszerű táplálkzási és élelmezés tu
dományi követelmények érvényesülése jellemzi. A sorállomány étkeztetése ugyan nem azonos szín
vonalú a különböző helyőrségekben, azonban a közétkeztetés országos átlagánál feltétlenül korsze
rűbb összetételű és kalóriatartalma összhangban áll a katonák aktuális energiaszükségletével. A had
seregben az élelmezési ellátás nagy mértékben hozzájárulhat - s már jelenleg is hozzájárul - a helyes 
táplálkozási szokások kialakításához. 

Az egészséget károsító szokásokról és szenvedélyekről való leszokást elősegítik a laktanyákban 
elrendelt tilalmak: az alkohol bevitelének, árusításának és fogyasztásának tilalma, valamint a külön
böző helyeken bevezetett dohányzási tilalom. 

Tudatos egészrégnet'elér 

Az eddigiekben néhány példával jellemzett, közvetett módon érvényesülő egészséges élet
módra nevelést, t11datos (közvetlen) egészségnevelési tevékenység egészíti ki, amit a katonák nevelé
sével, kiképzésével és ellátásával foglalkozó tisztesek, tiszthelyettesek és tisztek ( alegység- és csapat
parancsnokok, a csapategészségügyi szolgálat tagjai, a testnevdők, hadtáp- és pártpolitikai munká
sok) végeznek. 

A csapategészségugyi szolgálatnak szakmai okokból vezető szerepet kell vállalnia az egészség
nevelő munkában. Hivatásszerűen, mondhatni .profi' módon kell végeznie ezt a munkát, megis
merkedve az e téren országosan felgyülemlett tapasztalatokkal, adaptálva azokat a katonafiatalok 
sajátos körülményeire. 

Az elmúlt években az egészségnevelő-és felvilágosító munka nagyrészt központilag elrendelt és 
az egészségügyi szolgálatok által kezdeményezett előírások megtartásából ált. 

A központilag elrendelt - előírt óraszámban megtartott - előadások a gyakorlatokra való felké
szülést, a fagyvéddmi rendszabályok, a téli és nyári Járványvédelmi előírások népszerűsítését, a nép
gazdasági munkára elvonuló állomány felkészítését szolgálták. 

A csapategészségügyi szolgálat - a sorállomány érdeklődésének figyelembevételével - az alábbi 
témákban tartott előadásokat : alkoholizmus, a dohányzás ártalmai, szexuális felvilágosítás, gyógy
szerek használata, reumás és bőrbetegségek megelőzése, személyi higiénia, mentálhigiénés tevé
kenység. 

A könnyebb érthetőség érdekében az alakulatok egy részénél a foglalkozásokon különböző 
szemléltető és segédeszközöket alkalmaztak. A témákkal kapcsolatos rövidfilmeket és diasorozato
kat a helyi (megyei) Közegészségügyi és Járványügyi Állomások (KÖJÁL) egészségnevelési osztá
lyaitól igényelték. A szemléltető eszközök alkalmazása többnyire kedvező hangulati hatást váltott ki 
a résztvevők körében, s megkönnyítette az eladók helyzetét, a részkérdések megértetését. 

Kedvező jelenségként értékelhetjük, hogy a foglalkozásokat követően az állomány egy része 
pszichés problémáival és korábban ki nem vizsgált egyéb panaszaival felkereste a csapatrendelőket. 
Észrevehetően erősödött a sorállomány körében az orvosok iránti bizalom, őszinteség és nyíltság. 

Sajnos azt is tapasztalnunk kellett, hogy bár az előadássorozatok érdeklődést váltottak ki, a 
katonák nem tudtak (nem akartak) korábbi helytelen, egészségtelen életmódjukon változtatni. 
Nem csökkent az erősen dohányzók és az alkqholt fogyasztók száma, nem vált szokás-rendszerré a 
sportolás, nem jutott előbbre az egészséges táplálkozási szokások kialakítása. 

Érzékelhető eredményeket nyilvánvalóan csak huzamosabb időn át folytatott, az eddiginél 
többféle és hatékonyabb módszereket alkalmazó egészségnevelő tevékenységtől, s egyes területe
ken adminisztratív intézkedésektől várhatunk . 
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A legcélszerűbb módszer az, ha az élőszó ( előadás, beszélgetés, vitadélután) megfelelő szemlél
tetéssel (dia-, filmvetítés, TV, írásvetítő stb.) társul. A plakát vagy faliújság leginkább az orvosi ren
delők váróhelyiségeiben érvényesül. 

Hatásosak lehetnek az összetett módszerek, az érdekes formák és a bőséges szemléltetés. A 
több szakember részvételével lefolytatott .kerekasztal beszélgetés" is felkeltheti az érdeklődést. Fon
tos, hogy már az előadás előtt gondot fordítsanak a figyelem felkeltésére plakátokkal, jelmondatok
kal, csapatrádió vagy TV útján, esetleg röplapok osztogatásával. 

Jó módszernek bizonyult az egészségügyi vetélkedők rendezése. Ezek nyerteseit és helyezett
jeit valamilyen formában feltétlenül díjazni kell, s példaképül állítani bajtársaik elé. 

Ös.mfoglalás 

Egészségnevelő munkánk eddigi tapasztalatai alapján körvonalazódtak előttünk a további fel
adatok, melyek közül igen fontos számunkra, hogy fokozni kell a parancsnoki állomány megértését 
az egészséges életmódra nevelés jelentőségét illetően. A parancsnokok megnyerése mellett a csapat
egészségügyi szolgálatnak szorosan együtt kell működnie a párt-politikai apparátussal, a sorállo
mány egészségnevelése terén. Az igazán hatékony egészségnevelés nem lehet kampányfeladat, 
hanem kitartó, folyamatos, állandó odafigyelést igényel és a sorállománnyal való fokozott törődést 
kívánja meg. Komplex egészségnevelő munkával arra kell megtanítani a katonákat, hogy minél 
korábban fel tudják ismerni és el tudják hárítani az egészségüket fenyegető veszélyeket. 

A hadseregben végzett egészségnevelő munka sikere előbb-utóbb betegforgalmunk alakulásá
ban is tükröződni fog, nem beszélve arról az össztársadalmi mértékben is jelentős tényről, hogy a 
leszerelő katonák az elsajátított ismereteket és magatartásformákat- s ezzel együtt törvényszerűen a 
további ismeretszerzés iránti igényt - elviszik magukkal lakó- és munkahelyükre, munkatársaikhoz, 
meglevő és leendő családjukhoz egyaránt. 

A közegészségügy-járványügy szerepe 
a hadtápbiztosításban 

Dr. Ta"ÓSJ Istidn orvos szazados - Német András mos százados 

Témánk, - melyről rövid áttekintést kívánunk adni, - két igen nagy területet foglal magában, 
úgymint a közegészségügy-járványügy szerepe a békében végzett, valamint a háborús időszak alatti 
hadtápbiztosításban. 

A békeidőszakra vonatkozóan az .1972. évi II. törvény az egészségügyről" szabályozta a Magyar 
Népköztársaságban végzendő közegészségügyi-járványügyi tevékenységet is. A Magyar Néphadse
regben a 23/1974. HM sz. utasítás rendelkezett az egészségügyi törvény végrehajtásáról, ezen belül 
létrehozta az MN Közegészségügyi-járványügyi Felügyelet rendszerét is, meghatározva a közegész
ségügyi-járványügyi szervek feladatait és hatáskörét. 

A közegészségügyi-járványügyi tevékenység a gyógyító-megelőző ellátás részeként intézeti és 
csapattagozatban valósul meg, az MN főepidemiológus szakmai irányítása mellett. 

Az intézeti tagozat munkáját az MN Katonai KÖJÁL (mint a béke közegészségügyi-járvány
ügyi szolgálat csúcsszerve), valamint az MN 2. sz. Katonai Kórház KÖJÁL (mint területi ellátásra 
szakosodott decentrum) végzi. Feladata a csapatok és intézetek minden oldalú közegészségügyi-jár
ványügyi biztosítása, az e téren felmerülő problémák felszámolása. Az intézeti tagozat mindehhez 
megfelelő laboratóriumi háttérrel rendelkezik, a beérkező vizsgálati anyagokat az érvényben levő 
laboratóriumi előírások, szabványok szerint képes feldolgozni. 

A hadtápszervek és -szervezetek a katonai élet mindennapi tevékenységének sokoldalú biztosí
tásán túl a személyi állomány lét- és munkakörülményeinek folyamatos Javításán fáradoznak. 
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