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Egészségügyi anyagellátás rendszere békében 

Dr. Hangay Géza K>'· frnagy-Mészáros Péter gy. százados 

Az egység és magasabbegység számára szükséges egészségügyi anyagok és szakfelszerelések 
biztosítása, az ellátás megszervezése, és a felszerelés használható állapotban tartása az egészségügyi 
szolgálatfőnök feladata. Az egészségügyi anyagellátás az egészségügyi biztosítás szerves részét 
képezi. 

A hadseregben az egészségügyi anyagellátás szélesebb területet ölel fel, mint a gyógyszer-köt
szer ellátás. Ezen túl magába foglalja a gyógyító-megelőző biztosítás és a közegészségügyi-járvány
ügyi tevékenység elvégzéséhez szükséges egészségügyi anyag (reagensek, kézimúszerek, orvosi 
készülékek, fertőtlenítőszerek stb.) a szükségletnek megfelelő minőségben és kellő mennyiségben 
történő biztosítását. 

A felhasználás szerint megkülönbóZtetünk: 
- fogyó egészségügyi anyagokat, 

- nem fogyó egészségügyi anyagokat ( értékcsoport szerint is). 

l .. Egészségügyi anyagellátás rendje 
A Magyar Néphadseregben a természetbeni ellátási rendszert alkalmazzák. Az anyagok kiuta

lása és kiadása a Magyar Néphadsereg Hátországi Egészségügyi Alakulatok Parancsnokság Árufor
galmi Osztályán keresztül valósul meg (MN HEAP}. 

A csapatok közvetlenül az MN Egészségügyi Anyagraktárból vagy decentralizáltan, a sereg
testek és a magasabbegységek útján kaphatják meg az anyagigénylésük alapján kiutalt anyagaikat. 
Az ellátás rendjét az l. számú ábra tartalmazza. 

Fogyó anyagellátás 

A csapatok ellátása központi készletből norma alapján történik. A fogyó anyag szükséglete 
nlétszámn alapján számolható ki. A csapatrendelők egészségügyi anyagi normáját ötévenként kor
szerűsítik. A nem fogyó anyagigénylést a csapatorvosi rendelőnként évenként készítik el. 

A fogyó egészségügyi anyagokat számítógépen tartják nyilván, ehhez nélkülözhetetlen volt 
megalkotni az egészségügyi szolgálat nNéphadseregi Termék Kód~-ját (NTK). 

Egészségügyi anyagok Néphadseregi Termék Kód száma 10 pozícióból áll. Ez a termékeket 
kifejező számcsoport két csoportrészből tevődik össze. Ezek: osztályozó rész ( 6 pozíció), azono
sító rész ( 4 pozíció). 

A Néphadseregi Termék Kód teljes száma a kódot kidolgozó ország jelével és az azt ellen
őrző számmal kibővítve 13 számjeggyel fejezhető ki. 
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Az egészségügyi anyagok Néphadseregi Termék Kód jegJzéke 4 kötetből és 2 pótkötetből áll. 
1. kötet: gyógyszerek, vegyszerek. 

II. kötet: kötszerek, általános egészségügyi fogyóanyagok. 

Ill. kötet: orvosi kézimúszerek, betegápolási anyagok, laboratóriumi, gyógyszertári, fogorvosi 
és fogtechnikai eszközök, egészségügyi felszerelési anyagok. 

IV. kötet: gyógyászati készülékek, berendezések. 

1., 2. számú pótkötet mind a négy kötethez tartalmaz kiegészítéseket . 
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J\ fofOrÍ qf/rzsér.lif!.)Í tlll)'agl!k körébe tartoznak: 

- gyógyszerek, vegyszerek; 

- szcrobaktcriológiai készítmények; 

- kötszerek; 

- kiképzc'.•si anyagok. 

Azoknál a fogyóanyagoknál, ahol a norma 100 fő/l év illetményes mennyiséget határoz meg, 

az anyagszükségletet a létszám és a tényleges felhasznált anyagok mennyiségének figyelembevéte

lével kell meghatározni. 

Fi!f!.d1zati /0.~)'(Ídll)'IJgokk,1! történő ellátás rendje 

,,A" típu:-.ú norma illctménycs ott, ahol főfoglalkozású fogorvos napi 6 órában rendel. 

,,W típusú norma illetményes ott, ahol részfoglalkozású fogorvos rendel. 

A mm fogJfí ff!,ÚZS(l.!,l~~)'i 1,1/l)'df!,Ok körébe tartoznak: 

orvosi kéziműszerek és műszerkészletek; 

- csipeszek; 

- érfogók, tűfogók; 

- műtókések; 

- sebészeti ollók; 

- terpesztők {száj és orr); 

- transzfúziós műszerek. 

Nem /IJ.(!JrÍ //1gd,zuti dll}'df!.Okkül való ellátás rendje 

A nem fogyó fogászati anyagok ellátásakor nem teszünk különbséget az .,A" illetve „B" típusú 

fogászati rendelők alapfelszerelése és berendezése között! 

Az ~f:/llyléJt a „Számadási Igénylési Kimutatás"-on {SZIK) készítik az alábbi formában: 

A fogyó egészségügyi anyagok SZIK-jét évente kétszer, március 15., illetve szeptember 15-ig 
készítik el az egységek. A nem fogyó egészségügyi anyagok SZIK-jét évente kell elkészí

teni, s a tárgyév március 15-ig felterjeszteni az MN HEAP-hoz. 

A SZIK alkalmas az egységek, magasabbegységek anyagigénylésének és kiutalásának számító-

gépes feldolgozására. 

Az rlldMri rmdmr tl1in_J"tÍ: 

- lehet6ség van az anyagok szükséglet szerinti igénylésére; 

- lehetőség van továbbá a készletben nem levő gyógyszerek vényen történő rendelésére. 

Hdtrd11.r<1i: egyszerre kapják meg a csapatok a félévi anyagmennyiséget. 

lutéztltk 

Fogyó anyagellátás az MN HEAP Áruforgalmi Osztálya által jóváhagyott keretutalvány ter

hére történik. Az anyagot a szükségletnek megfolclően évi 10 alkalommal az MN Központi Egész

ségügyi Anyagraktártól hívják le. 

Központi készletben nem tartott anyagok beszerzésére hitelkeretet az MN Egészségügyi Szol
gálatfőnökség biztosítja, amelyről az intézetek a tárgyévet megelőző utolsó negyedévben értesítést 

kapnak. Az egészségügyi anyag igénylésének útját a 2. számú ábra tartalmazza. 

2. Egész.1/v/ig1 i :mragdll /td szabd!vai 

Az egészségügyi anyagok átvételét, tárolását és karbantartását a:r Eü/13. számú utasítás szabá

lyozz1. 
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Helyszíni átvételkor minőségi és mennyiségi ellenőrzést kell végrehajtani, meggyőződve 
arról, hogy az utalványon feltüntetett anyagok értékcsoportja megfelel-e az az előírtaknak. 

Vasúton (postán) érkezett egészségügyi anyagok átvételére bizottságot kell kijelölni és az 
átvételkor jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha külsérelmi nyomot észlelnek a küldeményen, akkor a 
jegyzőkönyvet a fuvarozóval alá kell írattatni. Azt a tényt is jegyzőkönyvezni kell, ha semmiféle 
eltérés nincs a küldeményben. Ezeket a jegyzőkönyveket meg kell küldeni a feladónak, rendszerint 
az MN Központi Egészségügyi Anyag-raktárnak. 

3. Az tf!.Úzséy,ii/!)'Í a111·af!.ok naijt 

A csapatok egészségügyi szolgálatainak feladata, hogy a meglevő készleteket állandóan olyan 
állapotban tartsa, ami biztosítja az azonnali felhasználás és alkalmazás feltételeit. 

Ismert tény, hogy a gyógyszerek és egyéb egészségügyi anyagok felhasználását tekintve, nem 
tárolhatók a végletekig. Ezért frissítése, cseréje fontos feladat. 

3.1. GrríKJ·.mmere. -!tadd.r 

„MZ" egészségügyi készletekben levő /qdratos !('idg}'szerek cseréjét elsősorban a béke készlet 
terhére - ha erre nincs mód - akkor a decemberben lejárókat az év március 1-15. között, júniusban 
lejárókat előző év szeptember 1-15. között, (tehát 9 hónappal a lejárat előtt) szérumokat a lejárat 
hónapjában 1-15. között, cserére kell bevinni az MN Központi Egészségügyi Anyagraktárba. 

A gyógyszerkivonási értesítő alapján, amelyet az MN Egészségügyi Szolgálatfőnökség Anyagi 
Osztálya, illetve az MN HEAP Áruforgalmi Osztálya küld meg a csapatoknak és intézeteknek, a 
kivonást azonnal véwe kell hajtani és a gyógyszereket be kell szállítani az MN Központi Egészség
ügyi Anyagraktárba . 

. 'i.2. Onosi m1irZfrtk. kúzliltktk nm/1 

Azokat a nem fogyó anyagokat, amelyek megnevezése után a normában „E" betű szerepel 
csak az MN HEAP engedélye alapján cseréli az MN Központi Egészségügyi Anyagraktár. 

A leadás, illetve csere előtt 15 nappal egy kérelmet kell felterjeszteni az MN HEAP Árufor
galmi Osztályára. A kérelem tartalmazza az anyag NTK számát, megnevezését, mennyiségét. Csa
tolni kell a késszülék teljességi jegyzékét és törzslapját. 

A csere engedélyezésére az MN HEAP utalványt ad a kérelmezőnek, mely tartalmazza, hogy 
mikor lehet a oerét, leadást végrehajtani. 

3 .. 'i. 1\ /!i"hhi 1lllH!!. trtrfjét (gyógyszer, élesműszer, hőmérő stb.) az MN Központi Egészség
ügyi Anyagraktárban közvetlenül lehet végrehajtani, minden hónap 1-15 között, két példányban 
kiállított utalvánnyal, amelyet a cserét végrehajtó alakulat, intézet állít ki. 

(;umi-, műanyag- és üvegcszközöket sclejtíteni kell, ezek pótlásáról a következő SZlK-ben 
kell gondoskodni. 

·I. Jin /túr 111cgcanzú· u l'1j;nh.1it,ÍJ.t 

A csapatsegé!yhclyek orvosi készülékeit az MN Központi Egészségügyi Anyagraktár Javító 
Ovtá!ya a helyszínen is karbantarthatja . .Más esetben a készüléket a Javító Osztály műhelyébe kell 
bcszá!lítani, a m~hdy oerekészüléket a lehetőségei függvényében biztosít a javítás idejére. 

Meghibásodás esetén a beépített. ilktve nagymlTctű készükkek javítását az MN Központi 
Egészségügyi Anyagraktár _Javító Osztálya J távbeszdön (gl·ptávírón) valú bejelentés alapjfo ld1e
tfoég szcnnt a helyszínen v(1..;zi. A bejelentésnek tartalma;:nia kel! a kés7ülék típusát és a hibára 
uraló n:n<ldlene.\ség meghatárodsár Í\ 



5. EgészségiipJi anyagok nyilvántartása 

A nyilvántartás az anyaggal valkó elszámolást, a gazdálkodást, a visszaélések gyors felismeré-
sét teszi lehetővé. 

Nyilvántartási okmányok 

5.1. Csapatoknál: 

A csapat számviteli részlegek (CSSzR) rendszerbe állításával gördülékenyebbé és napraké
szebbé vált az egészségügyi anyagok „B" és „M" nyilvántartása. Meggyorsult a kiadott és bevétele
zett anyagok mennyiségének nyomonkövethctősége. A CSSzR-ek és az egészségügyi szolgálatok 
jó együttműködésén megvalósulhat a naprakész és pontos nyilvántartások lehetősége. 

5.1.1. Raktárban: 

- okmánynaplót „B"-,,M" (évente zárni); 
- anyagnyilvántartási könyvet kell vezetni. 

Fogyó egészségügyi anyagokat csak mennyisége szerint kell nyilvántartani. 

Nem fogyó egészségügyi anyagokat értéknopvrt szerint is nyilvántartják. 

,.M" ,myar,ra: 

- gyártási szám nyilvántartás (,,MZ" gyógyszerekre és oxigénre); 
- hiány-nyilvántartás; 
- lejáratos gyógyszer- és kábítószer-nyilvántartással ( ún. ,,térkép") kell rendelkeznie az alaku-

latoknak, intézeteknek. 

5.1.2. CrapatJq!,ilyhelydm (rendelőben): 

Anyagnyilvántartást kell készíteni a nem fogyó egészségügyi anyagokról ( értékcsoport nél
kül). 

Fogyó anyagokat nyilvántartani nem kell. 

A dokumentációt, ambuláns naplót, kórlapot, gyógyszerkiadási füzetet, kábítószer-felhaszná-
lási füzetet úgy kell vezetni, hogy azokból a felhasználás kimutatható legyen. 

5.2. Derentrumoknak rendelkezniük kell: 

- okmánynaplóval; 
- keretnyilvántartó könyvvel (fogyó); 
- nem fogyó anyag nyilvántartó könyvvel; 
- ,,MZ" anyag nyilvántartó könyvvel; 
- hiány-nyilvántartó könyvvel. 

6. Ellmrlrzúi kiittlmek 

Az egészségügyi szolgálatfőnök ellenőrzési kötelmeit az érvényben levő MN EüSzF-i intézke
dések, a Csapatadtáp Szabályzat IV. rész határozza meg. 

E/lnuirizni kell: 

- szúrópróbaszerűen a raktár rendjét, erős hatású gyógyszerek, kábítószerek tárolását, meglé-
tét tételesen. Az ellenőrzés tényét a „Raktár ellenőrzési füzet"-bcn rögzíteni kell; 

- a kábítószerek felhasználását és azok dokumentálását havonta: 
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- a csapatszámviteli részlegen fogyó egészségügyi anyagi nyilvántartást negyedévente: 
- az alárcnJelt .Jakulatokon fogy6 egé:.zségügyi anyagi munkát évente kétszer: 

tcljeskörű egészségügyi anyagi lcltátt kell végrehajtani évente egyszer. 
( A,.c; 1.. 2 .. rzámlÍ á/;;;,1 u fo/i,úrut i·(f!/n találhaflí.) 


