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A csapategészségügyi szolgálat az előzőekben vázolt szaktevékenysége a Magyar Néphadsereg 
egyes haderőnemi szervezeteinél további speciális szakfegyvernemi egészségügyi biztosítási felada
tokkal bővül. Jellemző biztosítási feladatok jelentkeznek a honi légvédelem, valamint csapatrepülő 
alakulatoknál, megkülönböztetett biztosítás jellemző az ejtőernyős és <leszantalakulatoknál, ismét 
más szempontok jutnak érvényre a föld alatti harcálláspontok és vezetési objektumok egészségügyi 
alapellátása során, mint ahogy a hadműveleti manóvercsoportok felkészítése, a harckocsicsapatok 
vízalatti átkelése és manőverei is sajátos egészségügyi paraméterek szerint történik. 

A sajátos szakfegyvernem1 egészségügyi biztosítási feladatok szervesen kapcsolódnak a csapa
tegészségügyi szolgálat tevékenységéhez, attól mereven le nem választható, és egyes területeken fel
tételezik, illetve megkövetelik az egészségügyi szakszemélyzet speciális felkészítését, intézeti képzé
sét is. Ilyen például a légierő valamennyi tagozatában a csapatorvosok intézeti felkészítése (MN 
ROVKl), a légvédelmi rakétacsapatoknál a folyékony hajtóanyagok toxikológiai és mentesítési kér
dései, a rádiótechnikai csapatoknál a nagyfrekvenciás elektromágneses térerősség (._rugJrzJJ; elle

nőrzési feladatai stb. 
Sokéves tapasztalat összegzéseként megállapítható, hogy a Magyar Néphadsereg kórházai és 

egyéb egészségügyi intézetei folyamatosan biztosítják a konzultatív szakmai hátteret és szakmai 
együttműködést, a kiemelt speciális szakfegyvernemi egészségügyi biztosításban megvalósult az 
integrált egység szemlélete és gyakorlata, a valóságban él az alapellátás, szakellátás és legmagasabb 

szintű intézeti ellátás egysége. 
A sajátos szakfegyvernemi egészségügyi biztosítás kérdéseiben elsőként a repülőcsapatok 

egészségügyi biztosítása néhány kérdését kívánom felvázolni. A repülőcsapatok egészségügyi bizto
sításának alapja a repülógépvezetók és hajózó ekipázsszemélyzetek dinamikus orvosi megfigyelése, 
folyamatos ellenőrzése, időszakos orvosi vizsgálata. A repülőcsapatok egészségügyi szolgálata e 
komplex feladatok érdekében állománytáblás, szervezetszerű .repülés biztosító orvos" beosztással 
rendelkezik, de a repülőcsapatok valamennyi orvosa és fogorvosa, sót csapatgyakorlatra vezényelt 
tartalékos orvosállománya is intézeti felkészítéssel és vizsgával vesz részt e sajátos biztosítási feladat
ban. A repülések on-osi biztosítása magábar, foglalja: 

- a hajózó és ekipázsszemélyzetek, valamint ejtőernyős állomány intézeti és csapatorvosi szű
rővizsgálatának (alkalmassági vizsgálatának) szervezését, a ROB eredmények nyilvántartását, az 

előírt szakorvosi utasítások végrehajtását ; 
- a repülések startorvosi biztosítását (startorvosi vizsgálat) és okmányolását; 
- a hajózó élelmezés és startbüfé étrend összeállításában konzultatív partnerek az élelmezési 

szolgálat irányában; 
- a hajózó- és ejtőernyős állomány testnevelési és sportkiképzése, erőnléti, kondíc10nálása 

orvosi ellenőrzését; 
- a hajózó- és ejtőernyős állomány speciális egészségügyi kiképzését ( túlnyomásos légzés, 

explozív decompressió stb.); 
- az előírt és soron kívüli védőoltások végrehajtását és okmányolását; 
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- magasabb harckészültségbe helyezés esetén tábori segélyhelyek telepítését és a hajózóállo· 
mány startorvosi biztosítását tábori körülmények között; 

- repülőbalesetek és események orvosi kivizsgálását ( a repülésbiztonsági főorvos vezetésével) 
a tapasztalatok feldolgozását és oktatását, általánosítását; 

- meghatározott helyőrségekben kutató-mentő helikopteres mentőszolgálat orvosi biztosítá· 

sát; 
- az eJtőernyőugrások orvosi biztosítását (földre és vízre); 
- a repülésirányító szolgálat alkalmassági vizsgálatainak szervezését, az eredmények nyilván· 

tartását, az állomány gondozását. 
A csapatorvosok részére a felsorolt feladatok végrehaJtásához korszerű szabályzat, a .Szakutari· 

tás a repülértk onosi biztositdsdra" (EÜ-24), valamint az MN repülő főszakorvos szakmai direktívái és 
az MN ROB állásfoglalásai állnak rendelkezésre. 

Ugyancsak sajátos biztosítási feladatok jelentkeznek a rádiótechnikai csapatoknál, valamint a 
repülőfedélzeti lokátoros állomány csapatorvosi felügyeletében. A teljességre való törekvés nélkül a 
lokátoros állomány speciális csapatorvosi felügyelete az alábbiakat foglalja magaba: 

- valamennyi rendszerbe lépő rádiótechnikai berendezés műszeres ellenőrzése az MN KÖJÁL 
bevonásával, a saját szakállomány (kezelő· és javító szakállomány) .sugárvédelme", valamint a kör· 
nyezetvédelmi ellenőrzés végrehajtása; 

- a műszerkezelő és javító állomány időszakos intézeti szűrővizsgálatának megszervezése, az 
állomány orvosi felügyelete és gondozása; 

- a repülőfedélzeti lokátorok javítóműhelyeinek műszeres ellenőrzése, az állomány felügyelete 

és gondozása; 
- a nagyfrekvenciás elektromágneses térerősséggel kapcsolatos egészségügyi kiképzések vég· 

rehajtása; 
- a fold alatti harcálláspontok és vezetési pontok mikroklimatikus ellenőrzése,"a szükséges sza· 

bályozókra javaslatok készítése; 
- külföldi gyakorlatok komplex egészségügyi biztosítása különleges földrajzi és meteorológiai 

viszonyok mellett. 
Ismét más szakfcgyvcrnemi egészségügyi biztosítási feladatok jelentkeznek a csapatorvosok 

részére a légvédelmi rakétacsapatok területén. Ismeretes, hogy a légvédelmi rakéták jelentős része 
több komponensű folyékony hajtóanyaggal üzemel, amelyek egyenként is jelentősen toxikusak, 
szabad testfelületen pedig súlyos égési sérüléseket eredményezhetnek. Egyes komponensek gőzé· 
nek belélegzése gége· és tüdővizenyő kialakulásával járhat, tehát összességében a terület veszélyes 
üzemnek számít. A felsorolt jellemzők miatt az egészségügyi szolgálat részére az alábbi rajátos felada· 
tok Jelentkeznek: 

- a kezelő· és töltőállomány egészségügyi kiképzése, különös tekintettel a mentesítés és első· 
segélynyújtás területén; 

- a speciális védőruha, kesztyű, valamint speciális gázálarcok időszakos ellenőrzése, különös 
tekintettel a méretek betartására; 

- a rakétahajtóanyag töltések egészségügyi biztosítása, speciális készenléti egészségügyi felsze· 
reléssel; 

- sérülés esetén hatékony mentesítés, első szaksegély, első orvosi segély biztosítása, a sérült 
orvoskísérővel történő kórházi kiürítése; 

- a kezelő· és töltőállomány időszakos intézeti szűrővizsgálatának szervezése, az állomány 

gondozása; 
- külföldi gyakorlatok és éleslövészetek komplex egészségügyi biztosítása sajátos földrajzi és 

meteorológiai viszonyok mellett. 
Ösrzmégéhm megállapítható, hohy a Magyar Néphadsereg csapategészségügyi szolgálat az álta· 

lánosan megfogalmazott gyógyító, megelőző, higiénés és kiképzési feladatok mellett több területen 
kiszélesedik, sajátos fegyvernemi biztosítási feladatokkal bővül, egyben kiszélesíti a látszólag általá· 
nosan egysíkú csapatorvosi tevékenységet . 
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