
rcts1stcü11v1 SlOLC/JLIJT 
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A nyú,·i kihelyezések egészség
védelmi pr·oblémái 

Ahhoz, hogy a le.g,é,nység egiész,siégének megvédéSJét bizto
síthaSJsuk a nyári 1kihelyez,éSJeken, .a,z szü1kség.es, hogy má:r most 
megtegyük a megfelelő . eiő1k,ész:iilete1ket. Ehhez mindenekelőtt 
tiisz,tá111 !kel I l,á,trnunk a oél~, amelyet el fojvá:nu:nk érni. A nyári 
idősz,a,knak éppen úgy me1l1Vanm1ak a Baijáit10.s egiéSJzségügy,i ki
haitásiai ,az etnberi sz,e1rv,ez1ebre, mint a 1:é!inek. Ez,ek a kihatáso.k 
különösen a kiihely,eziés,ek,en, tá1bori ,körülmények iközött' mutat
koznak meg i,gen élesen és érezt,ethffiik · tiatás,ulkat A cél 
tehát nem lehet más, mint megviédeni a csa,pato1kat ,ez,eiktől az 
eü. ,károsodásoktól és awktól a ,fertőző 1betegségekt.ől, amely,ek 
főként tava.ssza1, illetfüeg nyáron kezdiő,dnek és folynak le. Ilye- · 
111e.k például a typhus abdominahs, .a dysentheria, a malária, az 
ételmérgezése1k, ·stb. 

A nyári kihelyezések egiészségvédelmi ,p,wblémái bánom cso-
portra oszthatók: · 

• 1. Az előkészületi idő.szak egészségvédelmi tennivalói. 
2. A nyári menetel,és egészségügye. · 
~. A nyári táborozás ,eg,észségivédie1mi ,kéndései. 

. Természetesen a ·három 1cso1p.ort nem válaisztható el mere
ven ,egymá,stól, mert - bár úgy időben, mint f.ela,datoik:bain a 
kategóriák jórészt elkülönülnek, - pé'.,dául az elő'készüíeti idő
sz,a,k ,egyik-rná·s.nk i,gen lényeg;es ,tennii\ral-ój.ai, amilyen a,z eü. p110-
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pa:gan,da és ,felderítés, végi:g,kíseri mind a három fázist . Mégis 
érdeme.s a témát így csoportokra osztani, a feladafok ,egymás
utánj á1n.a:k 1követhetősége iés a :s.zemléletes.ség kedvéért . 

. Miielőtt irátéménk az egyes, ténna,körök tángyalás,ára, feltét-
• lenül szűkséges rámutari ni arra a ·hi,ányosságra, hogy igen sok 

~s.etben a parnncsnok ,é,~. a csa,patorvos bajtársaik kó zött nincs 
meg1fde1ő· ös:szműködés. Gya1'.zran ta1pa~JZt:ahha1t,ó, rho.gy az eü. k·ér
dés,ek nem találnak 1keUő megértéSire a par:a1rncsno,knál, és így a 
vezeföoNos j ava,slataii j avas.latok marndnak, nem menneJ< á't a 
gya1korlatba,. Hi,ba volna a.zt hinni, ho:gy eibben csak a ·pa,rancs
nok bajtáir:sa1k a hi:bá1sa,k, sőt, ihogy 6k h:ibá.s.aik els.ősoriba:n. At a 
csa1patorvp,s, a:ki niem rtud érvényt sz,eTezni szolg.ál,a,t,ai érde:ke;n1ek. 
akinek „nem megértő a pa·r.aincsnoka", tegye ,fel önma,g:á,na,k a 
kérdést, megtett-e mindent a parnncs,nok, a 1politiikai tiszt és a 
töbibi tiszt ·bajtársak meg,győ,zés,e érde1kében. Fordiult-,e a ,párl
sz,ewezethez, a DISZ v,ez·etőséghe,z, 1bhas.znált~e :mindiein, lehetiő
séget az eü. ,szolg.álat és ,intézlked:ései j ,elentőség;én,ek tu,datosítá
sár:a? Eg;ész.ein: lbiziomyos , iho(gy l13giöbib vezetőmvo:s:nak n:Pm
mel ,kell f.el,el,ni,e. Már pedii,g nyilvá,nvaló, iho1m7 !bármely :szolgá
lati ág, :í,gy az eü. szolirálat i:s csa:k a .parnncsnokoUmni és a poli
hka,i · ti.szte,Me:n !k,eres,ztül érihet el e,redménvefoet. Vonatkozik ez 
természetesen a nyári ,ki!hely,e:zések i, dőis,zakár-a is. Gs21k a:z az 
eü. szo~gál,atve,z,e,tő vé:giezhd jió munkát és unufa-tiha,t f,el !Jrnmoly 
er,ec!irnény,eket .alalkiul,ata e.gészS1ég,védielme terüli::fém a nyári ki
helyezésielmn, alki meg tudjiai ,~yfünli ip:a1ra1ncsnokát és a töblbi 
tiszt bajtársaJkat a fo1g;anat01s1ítand,ó fiendel:kezésieik ihelyiességéről 
és fontosságáról. · 

R.átérv:e már most ,a!z ·elc1kés.z:ül,eti időszak t,enni1Valóira, első 
f,ela,datkénit az ·egészségügyi f,eiV1Háig,osító mun:kia meg1'..ndí1tásfit 
~ell megjeLölnün1k. 

Előadásolkon, egyén1i 1b,eszélg,e:tés:ek ifo!fimájálbail1, a kiaidoM 
és kia,dandió eü. ,p11opa1ga.nda,anya,g ,terjes,zté,sén és ma,gyará:z,a
tán ker,es.ztül tudatosiítsa a ' cs,aipafof'V!os a 'bajtársaikkal minda,zo
kat az egiés.z:ségü1gyi hehatárnka,t és ártalmakat, amely,elk a ,ki,he
lyezés.en egészségükiet v1eszélyedetheti1k. Minden al:kaLmat f.el
haszinálva, cUüas:sa é:s ma,gyarázzai azokat a rerndsza,bály,okat, 
amely,eknek a 1b,eta1rtáisa megvédi ·őtket a .betegségektől. Ebbe a 
munkába természetesen a:i eü. szólg.álat miind,en ta,gját ibe ,kell 
vonni, és nem ,utolsó ,s,orban a1z ·eigiésZ1S1égéí,röket is. Az egiés,zségi
őrök · ka,pj ana:k s,peciál.iis f,ela,d,ato1kat, ,amelyeket azután folyama
tosan kell végezniök, Adjuk az eigyi:lmek azt a feladatot, hogy 
tudatosítsa ·:bajtá1rsai-val ,ai me:net 1e:g1font0:saibb ,e:ü. szaibálya:it, 
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példá,ul indulá1s előtt a Jrnrp,ca fo1kozott gmididail való ,feltekerésié
,n,ek a j,elentőségiét, a menet alatti, va1gy ,eLőtti s:z,esz,esital 
fogyasztás áirta:lmaH, a ihelytel,en ,öltöz,ködés rves,zélyeit, stb. 
A másik a nap.szúrás megeJ.é51zéséneik a 1m6dsz,e1r.eit ismeriie jól 
éc: táma,ssza alá felvilágosHó murnkáj.á·va,l az.oikat a:z ,intézkedé- .. 
seiket, amely,eikd ily,en iráiny\ba,n a 1pa·ranicmoik hozott. A harma-• 
d,i.k fogla!Nozzék a vfafegy,el,em ,betartás-á1na,k szükségeissiégéivel, 
és ismertess,e azokat az ártalmaika±, amely,ek -ennek be nem ta,r
tás.ából , :s:z,á.rmazhatmJk. A inegyiedH<1et oktaiss,u,k iki a helyes lat
rinake,zelés ,és hasz,nálat 0s,za1bálvai1riól, és teQ"vük ,kötelesséQ'évé 
ez,eumek a ma,gy,ará:zatát. Az e!!ész,égörr,ciket ,küLön-kü löin d.da,s
U.lik iki egy-.egy felada,tkö,r ,el,végzésié:r,e. Vi1gyámi kiell a,rra is, 
hogv az egv,es ,eigé.szségfü:ö'k mindig ugyanaz.olkikal a ,feladat
~ör.ök:kel foglalkozzain:aik. 

Igy minden e,_gészségőr valamely,i1k mun:kakör &pecialistá
jává válik, amelyi1ket a ,gya1k,01rlat :s,orán miin1d1j,obban és jobbar1 
m,egismer és termés,z,etes,en mi1nd töíkél,etesPlbben is 1kéioes ellátni. 
Az egés.z,ségfüö'k hielves elüga,zítá,sa,. a ·v-elü1k való állaind,ó fo.9'· 
lal.!mzás, valamint folyaimaito:s ·eUenőrZiésülk .soha inem taipasztalt 
mértékiben fogja .,mun.káinka~ me,gikönnyiítenii és eredmény.es,elbbé 
tenni. · 

Az ·aji. felvilá1gos1íitó mun~a foly1arnafos és iintienzírv ikiell. ,hogy 
legyen. Aiká,r az el,ő1k,és1züléi tdőszakban vagyun1k, akár menet
ben, ,vagy máir kint_ a tábo,r:ba,n, az eü. sz,ery,ez,6 tevé'k,,nységiét 
mindi,g a1lá ik,ell támasztani a m:egif.elelő p.ropa,gandának. Párt
vonafon me:gbniulhattu.k, hogy a sz1erv,ezés jó agitáció és meg
gy:őz,ő mu:n:k12. '11élkü1 csalk 1fél ieredménvi1: hozih8.t 'Viar;;y 'ITIIPi~ al11inyit 
,s,em. Arrni .511 a :Pártmurnka- területén, t e:rmés,z,etes-ein áll az eü. 
swlgálatba,n is. Fel ikell ismerniők a csaipatorvos iba:jtár.saikna.k 
az eü. felvilágosítás döntő fo,ntos:s,á~át, ad, hogy ipéldá,ul a 
szűrövizs:gálatoikat, a tiisdasági hetet, ferlő,ző betegség feUé.pése 
esetén a ikaranteniz.áitiót, va.gy jden esetben a, nyári 'ki:helyez,é
sieik -egészségviéddmét meg:sz-ervezni, a dolognak csaik az ,e,e-yi1k 
feLe. A munka mási,k ,fde . .kia.dott 1re,r,dsz.abályaink tudatosítása, 
magya,rázafa, s,zükségessé.güik megiértetés,e, ~ egys:7jóval az 
egész,ség;ügyi felvilá1goS1ítás. 

A ,pr,opa.ganda tevék,enység) mellett azonban lhoz.zá 1kdl látni 
a 1kihelyeziés . ,elökész.itéséneik mi'is.i1k ,na,gy ,f.elada.tához, az eg-és,z
sé.gügyi f,eldierítéshez. Azoikat a csa•pa,torv•os:0kaf aikilk résztv,et
tek a bwaly-nyári ki:helyezések,en, saját bpas,ztalataiJk mármeg
gyfüt.ék arról, lh,o,gy az i,d,ejéiben ,elvégzett eü. f.eldenítés mily,e,n 
óriási előnyöket biztösitott aiz egész alaikulat sz.ámára, illetőleg, 
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hogy az el nem végzett eü~ rfel.derJtés rnily,en :behozhatatlan hiá-. 
nyiosságoknak és hib~·kina1k volt a J<útfor,rása. Gondos,kodni kell 
tehát min·den v,ezető orvosnak arról, h0igy a, lki-küld,endő katonai 
felderítő c:siop.oirtnak ·eü. feLdierítő ta.gija, <is l.egy,en . 

.Á 1kühelyez.ése;k r,endsz,erint mendgyakorla1t0ik!kal vanna1k 
egy,bekötv,e. El.söreindű f.eladat tehát a menet úhnonalána•k f,el
derí-tése. A menetútvonal felderítés,e s,zem előtt 1kell, hogy tartsa 
az út .rninőségéne,k, a ipa-ran,csflobág által 1ki1iel,ölt röiviid és 
ho~sztÚ pihen,éíihely.ek eü. j,ellegéne.k a megvizsgálását. Meg 1kell 
néz,ni a naip1pali és éjjeli :pi:~,ernés,re !kijelölt laik!óihelyek eü. -epi,de
m-iológiai állal))otát. LiéipjÚrnk érintkezésibe a ihelyi ható.s.ágiokka,l, 
a tis.z,tiorvossal, vagy a 1községi •orvossal és ip-01nfo:san j,elöljük 
me1g azokat a :házaikat, am,ely,Ee1kben fertőző, vagy a•r.ra ,gyanús 
bet,eg, .t,eitviesség vian. Száunítá:s:ba kell v12.rnni, ,hogy az idén orszá
gos viszonylatban magais a scarlátos megbe,tegedés,ek száma. 
Az ily,en házakiba tenmészietes•en nem .sza'ba:d ,e11Jgedélyezni a be
szállásolást. 

A ,felderítők mási!k kar,dináhs feladata .a ,csa,patoik meniet
útj ába ·eső, illetföeg a, pihenöhely,Eik,en lév,ő ivóvíz megv,i-zsgá-

' l·ás,a. Jliestő1eg- a,z a,bböl való mintavé1,el. Tudo1~ do-log, hogy a 
magyarm:szági ásott 1kuta1k .gya1korla,tila,g 100 %-ban c_ofüva,l f,er
tőzöttek. Lgy minden valószínűség sz,erint igen . ·gyakran .sz.üks,é,g 
lesz a víz dhLorozá,sára:. _ Ez viszont -eleng,edhetetlenül s-züksé
ges~é teszi, hogy a cs,a,patmvós:01k a Legbkél.eteseibben, tisztában 
legyenek a •víz-, iUetől.eg a 'kút-,ahlorozás ,s.z,abályaival. I(omtkoy 
katonai 1egészségtanánaik 85-90. oldalain megt-alálható enn,ek 
p,o,n.tos lerrirá.sa. · . · 

Uigyaní,gy fel kell ,deríteni a tá:borlhely v[z,ellMási ikö.rülrné
nyieit is. A bvaly-nyári -kihely,ezé,se:k i1dején ,s,oik:s.zor a cs.a1pat-
011v-os és a pa,rancs,rno,k már ,csak a helysz,ínen döbbent rá, hogy 
még -ivás1hoz ,elegendő víz ,sincs, ne1mhogy tis.ztáLkodá,sihoz, a 
ha,r-ceszköz.ök tisztogatásá:hoz, stb. Ép1p·en ezért ,nem ,elreg,en.dő a 

~ helyszínen . talált víz mi,nőségi megvizs,gáltatása, hanem ponto
sa:n f,~I ke'.1 mémi annak m einnyisiég,ét is. Meg kel: á li1a1p.í.tarni ,a 
meglévő kuta:k .vízb._0:zamát és öss.z,e 1k,ell véni a, ,ki,hely,eze.ndö 
ala,kulat szü.kségletével. Nyári Ldőszakban I fő:re na,p-onta 10 li
ter viz-et számítunk, 1 lö·v:ész-ez,redre 25-30 .kbbméte.rt. Tiudni 
k,ell, hogy egy ló ~öz,ep,es naJpi vízszükséglete 40-50 l:iter. Ez-ek
nek az adatoknak az i~,meretében lki ,kell tehát •szárnitanurnk 
alakulatunk narpi vízszükségletét és e:zt a mennyiséget minden
fél,e .könülmények a~öz:ött -bizfosítani kell. Ne .fel,edk,ez,zürnk meg 
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a,rról, hogy ·· a tavaly-nyári bhely,ez,és,ek eigy~k 1,eiginágy,o.bb és 
1,egnehez,ebben megolc'.iható eü. ,p_r.o1blémáját a viíz:hiány ,képezte. 

Az eiü. fielderítő feladata az.oinba:n nem merül lk~ ,a tábo,r
hely vízellátási ·viszonyaina1k a mt;gvizsgálásáva,1. F,el ,kell derí
teni·e a terep e.gJnéb eü. vonatkozásait is. Észre kell v,enni,e, ha 
a rt§föorhely ri,em Jetksz,;!k ·el5ggié véderH 1te1rü1eten, hanem pél :Iául 
síkságon, arhol a szélnek és ,eigyé'.l i,d,őj á1rási b,ehatás•okna.k 1köz
vetlenül oki . van tév,e, va1g-y nagyc·in p:oirüs és homo,k,os . a talaJ. 
Tavaly •épp,ein az utóbbinak a ,kiövetkeztében igen S,Qik conjuni~ti
vifü,e:::. e~et f.or,dult elö. Ily,ein ,esetben javaslatot kell tenni.e al
,kalmasa,bb . tábor1hely ·kivála,sztásárl Me.g !kell is,rnerlkedni.e 
eze.nkiviül a ifeld,erítőJme,k a táihor'hely ·és hrnyéke .egészslgügyi
epidemiológiai helyzd6vel is. A környez,ő ,köz&égeik, vaigy la1lmtt 
helye,k eü. állapotát már cs11k azért is fel kell deríteni, . mert 
v,atószlÍJ1JŰÍeg .iitt l1-~s1zirnk e1hely,ezve a s·e:gÉiyihely:ek. EbbőJ. 1az, is 
J~övetkeziik, hO!gy ,ki kell válaszbnia eziek számára a, legalkalma
sabb é pületeket. 

Szorosan hozzátartozi1k az eü. felderítő:k f eladatáihoz azok
nak az éleLrnisz,er-üzemeknek és beszerző-hely,e1kne:k_ a megvizs
gálása is, amelyekből el,őrdálhatóla;g az aila:kulat s,z,ü:kcégl,etét 
fedezni f01gják Járja végi,g .éc, vizsgálja Jill>eg lelkii.smeJ12tes,en a 
felderítő ,ei,eket a,z üzemeket, _ és úgy válassza 1ki :közülük a leg 0 

alkaLmasa1bbat. Mindez·e1kben a munkákban na,gy segítségiet Je
lentenek a helyi Tanács.ok ,és a hatósági ,qrvos. 

' ' 1 • 

Az elő.kiészüldi idiősza.k fontos felaidata még a ikihely,ezés 
előtt az · egés,z ·legénység orvo~} viz.s1gálatánaik Lefolytatása. Tu
datában 1kell ·Lenni anna:k, hogy a menetgyaJkmlat ,srúlyos fi,ziikai 
megterhelést jelent, amelyet csa1k ép és egészséges. szervezd ,ké
pes elvis,elni káros,o•dás nél1kül. A mendre való alkalmasságot 
tehát meg kell állaipíbní a menet meg;kez,d,ése ,előtt ,és állan
dóan fi'gydni kell a menet tartama alatt is. össz,ef.oglalva, azt 
mondhatjuk, hogy a 1menetre valö .alkalmasságot - a, kcivetkezö 
,té nyezők ,biz.onyítják. E;l-s,őso1r'ba,n ,a szív és 1vér,edénvrendsz,er 
jó álla1pola, amelyet az érverés teltsiógie ésmegfeleLő üteme alap
ján ell,enőrizhetiinik. Má,s,odsor:ban 1a nonmálls J.égz,és, ,amelyet a 
belél,egzés,ek s12áma és mélysége 1ha.tárüz ime1g:. Ha,nmad,siorban a 
normális izza,dás és végül a vér.keringés, légzés r,endes álla
potba való viosszatérés,e a rövid .pihenő alatt. 

Nyáron ez,ek kö,zül a, ~ié:ny,ez.ők közül meniet lköz,b,en - és 
itt ,már benne vagyunk a nyári menetelés egészségüigyében -
kűlönös jel·entőség,g,el ,bir a normális i.zza1d.ás. Me.net alatt nagy-
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mértékib,e,n fokoz,ód:i.k a szer\',eziet hőteD111elés,e. A ,test hő,e;g-y,ert
súlya, amely annaik no,rirrfális 1111ű1kö déséhez rnéLkülözhetetlen, · fo
kozott höl,errdással érhető e l. Az átmel,egedés veszélyére a szer
v,ezet olyképpen fel ei, hogy a bőrfelületen kernszi:ül .az izzadás 
megi,ndításával, ,párolgással és kisugárzárssal nrö,veli ai hő
leadásL Az ,ember ,normális megte!iheliés esetén kis,ugárzás útján 
'k1b. 45%, hőelvez,etés,s,el ti:bb, mint 30%, ,izza,dással csak 20% 
meleget v,eszít. Menet közben, ,különösen erőltetett meneteknél, a 
hőlead~s,na,k ,ez a formája elégtelenné válik Ilyen 1körühnényeik 
köz.ött k,ülöniÖrs j.e}e:ntősrérgi6el bír a :n:a,gyf.ok1ú izzadá,s és a oíed
vess,ég,n,e,k a 'bőrr,ől való elpárolgása. Ily.enko,r a bőir felületéről 
való pámLgás a,z autó hűtőjéhez rhars:onlítható, amely a motor 
hömérsé'kletét a szükséges színvonalon tartja. Egy rNÖbcentimé
ter víz ,eLpá.roiogtatásá:hoz .kb. 0.5 nagy ikalória .kell, aiiviiből a,z · 
,következik, hagy minden liter, a -test felületén eLpá:rolgó iz:zad-
ságihoz 500 nagy kalárria szükséges. · . 

Erőltetett meneteknél a sz,er'V'ezet izza,dsárg útján általában 
4- 4.5 liter folya,d,éikot veszít. Ha Hgy,elernbe v,esszük, hogy 
1 liter izza,dásna1k az elpárologtatásához 500 rnagy :kalória szük
séges, úgy meg lehet határozni az ezen az úton lea,dott hő ösi:'-z
mennyiségét. A szá:mítá,s kimutatja, hogy nehiz nyári menete
lésnél a szerv,ezet az izzadás útján történő hőleadással 2000 ka
lóriát v,eszít. 

Az izzadás ikülönös,ern az,o.kban az ·e&etekben foilmzódi1k, ami
,k,or a,z ,erőltetett fi.zikai munka kövebkeztében a ihőte.rmelés meg
növ,ek,szirk és a sugárzás va,gy 1vezdés útján történő hőlea,dás 
megne.hezíteH. Ezt a küls.ő levegő magas hőmérséklete, a szé l
hiány, a na,gy teher és a .kübő !körülményeikhez nem . alJ<almaz
kod,ó öltözé ikülönös,en elő.s,egíti. 

Az izza,dásnak, .miüt hőkirvála,sztó tény,ez,őnek, helyes ki,érlé
kelése1ko,r teikintetbe k,ell venni, ho,gy határs,o,s hőleardás csak 
a,bban az ·e&etben énhdő ,el, ha a,z izzadság tényleg elpárolog a 
hör, vagy rirnha felületéről. Erős izzaidásnál, ha a Leveg,ő nedves-

. ségtartalma igen na,gy és sz·él·cseind van, a,z izzadság csa,k .kis
méretben ,páwlog el és l,ehülést rnem ,eredményez. A 1kö nnyű, a 
test f,elül,etét szabadon ·hagyó öltözet ,el,ősegíti az iz.zadság el
pá:r,olgását a bőr fe:fü2tfa,ől. Az, ho1gy az izwdtság 
a bő-rnől ,cs,ep,pekiben és pataiko.kiban folyik-e le, vagy azt zs·eb
·kendöv,el LetöröLjük, a hőves.zteségrie b,ef,olyást niem .gyarlmrol. 

Az ,emberi sz,ervez,et v:íztartaL~ka ig,en •Cs,e1k,ély. E.p:p,e~ ,ezért 
számolnunk 1kell menetben ,egy i,d,ő,pornttal, amikor az izzads,árg 
útjáin való rhőleadás lécsc,kken, vagy telj,es,en megs,zűniik. Ennek 
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követk,eztében a hőguta v,eszély,e áll elő. Ép,p,en ·ezért a menete
lés alatt a szerv,ezé vízv,es.zteségét .. piitolini ,kell. Az -izzardás fo. 
lyamatá.bain és termész,etes,en a hőlea,dásban is jelentős szerepet 
játszLk a natri.urn chlorid, amelyből az izzadság 55-480 .ffiü'f. 
száz,a,lékot tartalmaz. Minthogy· a s.z,ervezetben a natriurn -ch1o
rid tairta,lék ·k,e,viés, annak elfogyása után · az iz.zaidás még abban 
az esetben is megszűnhet, :ha elegendő mennyiségű víz áll a 
.szervezd r-endel1k,ezésér,e. U gyainez,en okból ilyenkor megszüni1k 
a viz fehúrvódás.a a belekből is. Ebből 1bfolyóla1g a, nagyme,nrnyi
ségű vízif.elvétel az .elsótlainodott s.z,erv;ez,ethen nem ad ik,ellő 
eredményt. Az ,egy,eUern kiút ebből a helyz.etből az, ha, a, iv.íz:hez 
sót teszünk, ·vagy · azt más úton visszük !be a szervezetbe. Ez 
iörfénhet sós 1lreks1z, ,sós lki~tsZ€r1sült, vaigy eg'Y!szierűen !sózott ke
nyéi:'f o.gyasz,tás formájá'bain. 

Épp,en ezért nyári menet esetében a, helyes vizv-eszteségip,ót
lás a ikövetkez,ő: I·n,dulás .eLőtt, r•eggdi ,után a hancosnaik annyi 
teát ifoell meginn_i, hogy sz.omját teljesen doltsa. Ugyanaikikor az . 
elözée,s,en jól ,kimosott kulaicsot meg 1kell tölteni forralt vfazd, 
vagy kihült teával és gondosan megimosott dugóval szor.os.an 
1.e ,kell zárn'i. •Menet közben és az ·els,ő ,két lüsebb ,pihenőnél inni 
egyáltalában nem .s,zaibad. A szájban ikeletk.ező szárazságot esd
leg szájöblítéss,el, vagy ,egész 1kevés mennyiségű vízivással 1kü-

. szöböljü,k ki. A ha1nma1di.k és negyedik ,kisebb ,pihenőnél, 5-6 
perces pihenés után, a:j1án'.1atois a, 1kul aicsból 1ki1s, .1nyelésekkel 2- ,1 

2.5 del. vizet inni. A víz utolsió •részldeit minél toválbb a: száf
barn kell tartani. A hosszú pihenőhelyre való beiér.kezés után nem 
sza,bad awnnal inni, hanem előz,eteson . kiöblítv,e a száj át, ½-1 
bögre viziet lehet eHogyasztani. Indulás -előtt most már annyit 
lehet i,n,ni, hogy a szomjúság teljesen lecsillapodjék. A nagy 
pLhenök alartt a ,tula,csot jól 'ki kell öblíteni és meg kell ,i,ölteni 

· jóminö1séigű ivóvízz,el, vagy teá•val. Az ,első ebéd utáni kis pihe
nőnél inni nem szaihad, cs.u1pán a szomjús.ág cs,illa1pítására a 
szájat és a tor1kot kell 1kkibl:íteni. A hanma,dik és negye,di.k ikisebb 
pihenőnél szomjúsá,g é,sietén 1-2.5 dd. vizet ajánljrnnik meginni. 

· Az éj}eli pi1henőr~ való ,beénkre.zé s után azonnal sokat inni' 
nem szabad. Va,csora után a szomjúságot teljes mértékig csílla-

'. pítani kell. . 
Különösen nehéz ,id-őj árás,i vi1s'.zonyo,k es-etén, ami1kor ai le

vegő hőmérsékl-ete 25 C°-nál magasabb, a levegő nedvességtar
talma naigy- és tdj,e:~. :szélcsend van, reg;g1elinél az ételbe adott 
s,ón J<ií,vül a 1ha,ncos.o.knak az -előttük álló út minden 5 1km-ére 
1 g·l'. 1konyh<11sót ,uta,ltassiu.nk iki , akár 'kieiny,_érre s.z,óriva, a1kár más 
formá,ba111. 
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Ha a naip máwdi,k f,eLében az idöj árás .k,örülményei n~m 
javulnaik, úgy ,ebédnél ,p,óUóla1g 3-5 gr. sót ·utalunk ki. Tájélm
zódás,l-OéiP'pen tudni !kell, hagy a honvéd minden kg-os s,úlyv,esz
tesiégére 3-5 gr. sót ,k,ell pótl,óla,g ,ki.uta,Lni. Ezek a számadatok 
a vér nátrium chlorid tartaLmáin, ·és anna1k ,izzad.ás útján való 
elveszté-sén alapul:naik. Termész,efos,en, különös 1Hgyelmet kell for
dítani ana, hogy a 1lüegészítő ·sómennyiség elfo,gyasztása után 
a honvéd kellő meITI1yli1ségű teáti, v,a1gy vi.Z1et igyék. 

Fi.gyelembe ,k,ell v•enni azt is, hogy ,ha, 1na,gymennyisiégű nát
rium chlgri<d jut be a sz,erv,ez,eföe, ,~z az izzadás és a ,hőki·válasz· 
tás meohanizmusát megnehezíti. Ezért a s,ó kiutalás,ánál feltét
lenül megfelelő óvatos.s.ág sziükséges és fi.gyelembe !kell venni 
azt, hogy a só merunyi1sége ,a1z elköv;etkez,encliő , meruete!és és az 
időjárás egyenes arányibain álljon egymással. 

Rendes menetelésnél, 2.5 .km-,es tá1volságún belül, nem túl 
meleg 1dőben nátrium ohlori,d kiutalásának :semmi ala,pj a nim:s. 

Térjünk most rá a ·nvári me1ntelés egyik •komoly ves,zélyére, 
a hé5ig.utára. Konsz,e,rű vélemények szerint · a <hőguta ikciyetkezté
hen heáHó halál főO'ka az asificia, amely a s.zív és légzőszervek 
mííködiéS1érneJk osökker.és,e folytán ,ai hyperthermia. é,s, a hi1rfoelen 
beálló rossz anya,gcs,er,e tünetei között 1k,övefüez.iik lbe. A hőg,uta 
egyik l,egfontosabb tünete a kif ej,ez,ett fáradtság, a sz:í,vmü,J-Oödés 
és a légZ!és romlása. A szívműkijdés és a légzés ,gy,en:gülése ik,ö
vetkeztébe,n ,csökken a bőr vérellátása és tgy az izzaidá1s is, ami 
a ,hőleadás csökik,enéséhez vez.et. Ennek körv,et.kezté1ben a test M
mérséHeténe:k hirteloen· növ,e,k,edés1e, az érV1erés és a légzés meg
gyarnulása, iNöhögés, el~ékülés és görcsös rángatódzás fi1gvel· 
hetö' meg. Ezután ·a szövetek oxi,giénéhségi tünetei között hekö· 
vetkezik a ha'.1ál. · 

A rhő,g,utától élesen el ,k,ell ,dnffer,endálnunik a n,a,p.szrúrást, 
a,IT',ely ainnaik a ,következtföen ji::n létr,e, hogy a naps.ugarnk .k,öz
vélenül érve a fejet, azt nagyrnériélkíben átmelegíti.k. A na1pszú
rást a test hőmérsékletének lassú f,el,e,me1'!0edlése •é.s a ikö,z1p,onti 
id,egrnnd,~zer rés.zéről jel entkező tüneteik j,ellemzik Itt a halál 
valószínűleg a ,központi ,i,degrendszer ,bén,ulás.a ,köviet~eztéhen 
áll 1be. 

A hőguta a gyengie.ség tüneteit,ől a collapsusig, a le!!külónbö
zőhb formá,ba,n j,elentkez!he:t. Tudni 1kell, hogy éles ihatár a hő
guta kcnnyű és nehéz formái 'köz,ött úgys'.i'!ólván nincs, Ha a 
kezdeti stádiumban lév,ő túlmel,egiedés tüneteit ,k,eUő i,dföen 
ész:rev,esszük é:s a .betegnek a,zoin,na1 ,elis,ős.egélyt nyújtunk. úgy 
.gy,orsan m0g;gy,ógyul. A hőguta hiirtelen, ,colla1psus 1fom1.áiában 
is felléphet, ·visz,mt vannak ,es,etek, aimtkor a súlyos j,elensiég,ek 
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plihenés :köz,ben, 5-6 órával a ma1gas hő behatása után jelent
l<emek Ebhen az esetben a !ki:iz,ponti ideg.rendszer tünetei van
na,k ,előtérben. Az öntudat gyein9iLilésétől ,egész,en a •comáig a . 
l,egkülönbé.:z,őblb formák elfüor,dufhatnak. Az esdek 50 %-.ában 
~p·il,egtifonm-,görcsök j,eLentl<eznek, 25 %-áiban pediig félrebes.zélés 
figy,elhető meg. Gya,koria1k a lbénulások iés a 1besz,élőMp,eS!s.ég 
korlátoz,ódása is. Obj,edíven a testhőmérséklet 40 C0 -iQ' és ma1· 
gasa1bbra való eimelkediés,e, a,z érverés gyor:sulása, légzési za:va-. 
rok, :né,ha há!llyás és .ha~imenés Hgyelihető meg. 

Az eszmél~t vi,sszatérése a gyógydás lieigifonitosabb iüneit,e, 
Tudn-i k,ell az.ot11ban azt, h01gy a normális lközérzet ,és ai teljes 
gy,ógyulás ,köz.ott elég •sok iidő telhet el. A hőgutát súlyos heteg
S!é.gnek ,kell tekinteni és a heteg,et f,el,tétl,enül 1kárházba kell szál-
lítani. . · ·. 

A hőg,uta me;g,elö.z.ése főü<é.p1p,e,n -a menet ,helyes megszerve· 
zése útján éDryetö el. Ebből a ·célból: 

1. Me1eg időhein minél ,korábibain· kell elindulni, hogy az 
alakulat a forró ,dél\i órá,k:han ·a meineucélnál, v,aigy ,a hosszú p1· 
henőhely,en Legy,en. . 

2. -Nem szaoba,d zárt r,endlben meneteltetni az állományt, 
mert a zsúfoltság a,ka,d,ályozza a sza,bad mozgást és a hő-
leadá:st. / -

3. A pih,enal<et .á,nnyékos, lev,eg,ős helyen kell megtada:ni. 
4. Biztosítani .kell a ·ha,rcosok jó V'ÍZ.ellátását. 

. , 5. Az étkezés befej ezés,e és az indulás i,dőpontj a között leg
alább 1.5-2 ·órának ,k,eH ,eltelnie. 

6. Nagy mel.e,gihen ,és Wző naipon a ,s31pikailevételt nem sza-
bad engedélyezni. . 

7. Külön1b,c,z,ő menetkönnyítés,erket kell aLkalmazni. A honvé
de,k kihajtott ,gallérral és felgyűrt ingujjal meneteljenek. 

8. Az oszlop ,közepén rrnenetelő és a hőleadás szempontjá
ból Íigy !Jrndvezéítleniebb :kiörfümérr1y,ek köz1öi:i: l,év,éí alakulatokat 
idöközöniként ,fel kell ,cs,erélni. 

9. A menetelö hmvédeket állandóan megfigy,el,és alatt kell 
tartani egészségügyi szempontból. 

10. Szesz,es italt úgy a menetelés dőtt, mint k!özhen, a leg, 
szigorú,bban tilos fo.gyaszhni. 

N aigy melegben történő menetelésnél kíilönös ,g,ondot ,kell 
fordítc,.ni a,z éldmez·és,re is. A dús f eihérj.e7 és zsírf.og-yasztás kö
vetkieztéhen előállható addiosist foko.z.ott szfo.hydrát bevitellel 
tkerü1hetjük ,el. Előnyös Hyeni~or a főz,elékifélék, gyümöksö,k, tej-

22 0 



termélke·k, !burgonya,, cékla, stb . . adása. f:iptpen ezért a, v,ezető
orvosok méf jóval a menet megk,ez.dése el,ött tegyenek javasla
tot a mene alatti -élelmezés minőségú·e .és mennyiségére, dő
térbe helyezve a szénhyd,r.át dús, ,d,e zsírsz,egény étrendet. · 

Ame.nnyiibe,n .ínindez,en rem.dsz1ahtly,ok !bo1Ja1rtása eHenére iis · 
előfordul valamelyiik. honv,édnél egyLk vaigy másik hőg.utára 
utaló tünet, úgy a,z.onnal k·i kell ,nonhi a: ·s,or,ból, árnyékba, kicll 
fe,ktetni, felsz,erelésétől megszaiba,dítani, ,gaHérját 1kinyitni, övét 
l,ev,enni, illetőleg de:réki-g Le 1kell vetkőztetni. Szükség esdén vi
ies hort, va,gy kávét aicLhaturnk ne~d, az arcát és a mellét víz.be
mártott .~end,éível kell t~rölgetni, a ,fejre, ny a1hra s a hátgeri,n.::re 
jégg1el, va,gy ,hi,de,g,vízzel töltött t5<mlőt kell helyezni. I--lőgutánál 
feltéUenül elvé,gzeµdő: J _ a mesterségeis légzés, 2. vérlebocsátás _ 
és szöllőcukior intrnvénás adasa, 3. valamint szíyér1ősítő sz1erek, 
cam.phor, co.ffein, stro1phant.i.11, lo1belin é:s ·car,dias0l a,lkalma,z.ása. 
Helye:s a vér n atrium ,chlo,rid tarla.lmánaik hely.r·eállítása. céljáiból 
f iziol,ógiás ,koinyhas,ó bevitel,e is_ 

· '>-,A menet egészsé.g,ü,gyéhez tartozik még a sz.állító ,esziközök 
,. hygiénéje. Amennyiben tudnii'llík valamelyik alakulat •kihelye

z,ésre vonaton, vagy autón megy, úgy a csa1patorvos 1kötel,esség,e 
azt ,eü. szemp,0.ntból megviz1s.g1álni, kitakaríttatni, szükEég esetén 
pedi,g f,ertöUeniíttetni, illetől,eg megtenni javaslata,it 9,rrn niézvie, 
hogy a szállítás eü. szemp,011tból 'biztositottan tö,rténhessék. 

Végül meg ik,ell még eml.íteni a me:rnet,egészEié,gügyé:v·el kap
c·solalban egy érd,e,kes ta,paisdalatot. M.ár a múltévi, de küknö
~,en az idei menetgya1kJorla.toik a,likaL11ával megifi,gyelték, hogy 
igen ma,gas a gázolásos seirülés·e1k száma. Jól utána néz,y,e a 
jelens,éig okána1k, ki.derült, hogy a men,etelö honvéáek - ,külö·
nösen éjj,el -- f1elka1pasz1lwd1na,k a os,a1pat járműveire 1és a,wk szé
Lén ülve, ufazna,k. Termész,etesen ai 1hoss.z1ú út alatt sokan. el
alszana1k és alvás kö2iben l,ez1Uhanva,, ·éri ,őkiet a gáwlásos sérü
lés. Tiétes·s.üik tehát ,napirendr·e, már csa1k eü. sz,empontból is, 
hogy me,net közben járműv,ekr,e f.elka1pa,s,z,ko1d:11i 1s,zigonúan tilos! 

Térjürrk most át az utolsó téma,köne, a táborozás e,grészség
véd,elmi ikérd,és.ei-re. Ez·en ai területen már :r,eng:eteg ,kitűnő ta
pasztalattal rendelkez1ünk, amelyeiket bvaly nyáron :s,z.ereztünk 
és amelyek óriási se.gítsiégiet nyújtanak az iidei ikiihelyezés.ek1en. 

Ez·ek a tapasztalatok kÖVieteHk meg, hogy Legelsősonba,n ,az 
élelmezés kérd,és,év,el ioglalk,ozz1rni11k, amely már akilmr és amint 
a M.inÍ'szter Bajtárs 06. számú 1parnnosa 1bizonyítja, még a, ,kö
zelmúltban is a csaipatorvosok rn.unkáj á,naik, mondhatni, a leg
elhanya,goltaib:b területe volt, P.edig nem lehet elég·g:é ki:han,gsú-
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lyozni és nem Lehet ,el.ég sokszor elismételni, ho1gy a.z éld:mezés 
ikérdés·e milyen hallatlanul nagy horder,e'ű a katonaság életében. 
Egy kis túlzá1ssal azt· is mondhatnánk, hogy .b,éfoeiviszonyok ,kö
zött a helyes éLelrnezés meg.s.zerv"ez,ése és eUenőrzés,e ik,ell, hogy . 
1kép·ezz,e a csa1pato,rvosok tevékenységének l,eg.d,ö,ntőbb ;részét. 

A osaipafo.rvios feLadart:a éle1rne,ziésii vo1nalo:n ,r,end:kiívül sotk
nHű, amely rendsz,er,es, tervszerű, hoz.záiért.ő és ,gon,d,os murnkát 
kövde,l meg. A sz,emléikon imeggyőzödtürnk airról, hogy sok,s.zor 
a ,csapatorvos számára az éleLmi·s,zer cs,aJk a1kkior ,k,ez,d létezni; 
ami1kor már az al~kulat rnktárá,bain, va,gy ép,p1en a 'k,onyhán va,n. 
Ez teljesen helytelen! A ·csaipatorvos,ok már ott kez,dj,enetk érdek
lődni az éLel,misz·ere1k milyensége iránt, aihol azökat előállítják, 
vagy aihol bes:zerz,ik. Ma már min& több azoknak a csa:patorvo
sokina:k a, száma, a,bk kimennek, végigj árj átk és Leellenőrzik, 
vagy a pioLgári hatós,ági orvossal. leeHenőrizteti.k az él,el,m,i,sze
rekd előállító üz,emeket és hesz,erz,ö helyeket. Természdesen ez 
mtnden egyes csa.patorvosna:k köteless~ge, ha nyug·9dt a4rnr 
lenni a1felől, hogy NéphadseDeg'ünk rábízott résziéniek élelmisz,er
etl-átása sz,e,mpontjából megfelelő .!~crülményeket bi.ztos•ított-,e. De 
hozzáta,rtoziik a hely,es orvosi gondoLkozás fo1galmához is, hogy 
a folyamatot e~ész,ében teki1ntsürk, ne p,edi·g csak egyes részle
tekkel fog-la'.'kozzu:nk. A honvédség élelmezése pedig ott, az 
előállító üz,emeik.ben és ibes.zerz,é5 helyek.en 1ke.z, d,ő,dik. 

Az él,elmezés folyamatána,k második láncszerfl·e az élelimi
sz,er-sz.állítás. Ez,en a területen is rengieteg hiba, fordul még elő. 
Pél,dául tav.aly :srok helyen a 1kenyer:et ugyanazon a te1herautón 
hozták be az üz.emiből, amelv,en 1pá,r ,órával ,ezelőtt földet hord
tak, vagy a honviéde'k.et sz,állífották. A k.enyeiret csaik úgy egy

'·szetüien bedolbáltárk a kocsi·ba és .s,e:m alá, s,e:rn fölé nem helyez-
tek ta-karót. S.őt az is ,előfo,rd!ult, hc1gy egy ilyen ,k,envérDel teli 
,p,01r,felhöben ús,z1ó kocsilban F>Q."V :hornnéd a 1k,eny,er,ek tetei•én ült és 
utazott. IlyPn Lehetetlen állapoto\rnt tenmészdes,en nem sza,ba,d 
m€gtűrni. ügyeljü:r,ik ,arra iB. ho,gy a,wkat .a· ko~ .. ara.ka.t. ame
ly.ekben a táibor te.:rületén ,belül viszilk a keinyeiret, 1e!!'é sziében, 
va,gv éJp1oen fels.zdetelve, ,egy.irk helyr,ől a m {isikra, feltétlenül · 
béleljék tiszta f,e11Jér r,uh.ával ·,é.s ,u:gy.anily,ennel .taikarják k 

Gya,kran hibásan történik a hússzállítás is, amennyiben azt 
véres, mocskos ponyvában végzik. A hússzál'lítás helyesen · cink
vagy alumíniumlemezzel bélelt, jól zárható ládában oldható meg. 
Minden egyes szállítás után a ládát meleg vízzel, homokkal 
vagy fűrészporral ki kell súrolni. De igen sok gondosságot igé
nyel a tejszállítás e:Jenőrzése, sőt a vízé is, amennyiben azt 
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lajtban, vagy hordókban hozzák valahonnan. A tej és a víz 
fertőződése okozhatja a leggyorsabban kirobbanó és a legna-

1gyobb tömegekre kiterjedő súlyos enteriti:s, typus .abdominális, 
dysentheria, stb. járványokat. A pasztőrizált tej leplombált kan- ' 
nákban érkezik. Ne feledkezzünk meg a p,lomba épségének min
denkori ell enőrzéséről. Azonban a nem pasztőrizált tejet tartal
mazó kannákat sem sz~bad felnyitni mindaddig, amíg a tej 
minőségének ellenőrzésére; illetőleg a fogyasztásra nem kerül 
sor. Az élelmí:szer szállítás hyg:iéneis eUenőrzése teihát egyik igen 
fontos foladata és kötelessége a csapatorvosnak. 

Szá'. lítás után az élelmiszereket, amennyiben nem kerülnek 
azonnal feldolgozásra, raktározzák. Itt következik a csapatorvos 
ellenőrző tevékenységének harmadik láncszeme az élelmezéssel 
való foglalkozás folyamatában. Az élelmiszerek egy rész,e jégen 
tárolandó, más ' része egyszerűen a raktár-ban. Jégverem l~tesí
tése el,eng;edhetetlen 1köV1etelmény,e a, di.ely;es élelmi1S1ZJer táro\ísá
nak. Tudni kell azt is, hogy az élelmiszereket közvetlenül a 
jégre helyezni még akkor sem szabad, ha mesterségesen előál
rlított jegünk van, ere különösen nem természetes jég esetében. A 
húst az előbb leírt ládában, a tejet kannában tároljuk a jégen. 

Az élelmisz,erraktár elhelyezésénél eJ.emi követelmény, hogy 
a környezete tiszta, száraz és lehetőleg hűvös, szellős legyen. 
Ne essünk tehát bele az idén abba a hibába, amit tavaly nem 
egy alakulatn'ál láttunk, hogy az élelmiszer raktárakat a legtű
zőbb napra , konyhával és egyéb · sátrakkal körülte'.epítve épí
tették. 

A nyári melegben természetesen fokozott gondot kell fordí
tani az élelmi·szerek minőségi ellenőrzésére. A nyersanyagok 
megvizsgálását beszállításukkor, valamint feldolgozás előtt soha 
el nem mulaszthatja a csapatorvos. Romlottsagra, vagy fertő
zöttségre való gyanú esetén azonnal mintát ~el! beküldeni a 
Honvéd Egészségügyi Tudományos Kutató ,Intézetbe (Budapest, 
VII., Gorkij fasor 9. sz.). 

Nem el egendő azonban romlatlan és fertőzé's.mentes élelmi
szert biztosítani a csapatok részére. Fontos, hogy a honvéd napi 
élelmiszer adagja -tartalmazza a szükséges kalória -, vitamin- és 
ásványi só mennyiséget is. Ezért a csapatorvosnak lelkiismere
tesen bele kell fo lynia a heti étlap összeá'.lításába és ellenőrzé
sébe. ;ehát az étlap összeállítását és végrehajtásuk ellenőrzését 
nem csak quantitatíve, kalória szempontjából kell elbírálni, ha
nem tekintetbe kell venni az idényszerűséget, valamint a fehérje, 
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S?énhydrát, zsír és ásványi só arányokat,. Tavaly rengeteg pa· 
nasz volt az élelmezés egyhangúsága miatt, aminek legtöbb
ször - a gondatlan étlap összeállításon kívül ~ a nagyon szűk
körű he!s,zerzés volt aiz oka. Az ,eü. szolgálatnaik Ls 1s1Z01rgalmaz
nia kell a beszerzés szélesebbkörűvé tételét, mert legtöbbször 
csak így biztosítható az éle'.mezés megfelelő biológiai értéke ~s 
idényszerűsége. 

Sok panasz merülhet fel a szakácsok munkájával kapcsolat
ban is. Ezért az orvos a készételek minőségét és élvezhetőségét 
is e.Jlenőrizze. Nem közömbös az adagok helyes elosztása · sem. 
Az eü. thts-ek és egészségőrök, de a csapat-orvosok feiladata is 
ellenőrizni, hogy az étel szétosztásánál mindenki megkapj a a_ 
neki járó adagot. 

A csapat.orvos f~ladataihoz hozzátartozik a konyhatisztaság 
és a konyhaszemélyzet ál'.andó egészségügyi ellenőrzése is. A 
tábori konyhának feltétlenül legalább két részből kell állnia. Az 
~előkészítőből -és magából a főzőhelyiségből. Előkészítés nélkül 
élemi1sizer ,a, 1k01nyhára1 /be nem kerühet. \A konyiháin, és a,z e'.őkészÍ· 
tőben feltétlen rend és tisztaság legyen. A .konyhaszemélyzet 
részér.e folyóvizes mosdót, szappant, körömkefét és gyakran vál
tott, tiszta törülközőt kell biztosítani. Szakácsok előkészítéssel, 
előkészítő munkások főzéssel nem foglalkozhatnak. Ezek elemi 
szabályok, amelyeknek betartása feltétlenül kötelező. 

Rendelet írj a elő az élelmiszerekkel fogla'.kozó egyének idő
szakos vizsgálatát typhus bacillusgazdaságra, valamint tbc. 
szempontjából. A konyhaszemélyzet ilyen irányú szfüővizsgá~ 
.latait a kihelyezések alatt is lelkiismeret,es,en és pontosan lássuk 
:el. Tábori körülmények között se engedjük meg, hogy az elő 
készített nyersanyagokkal vagy a készételekkel olyan egyének 
érintkezze.nek, akik a szűrővizsgálatokon negatívoknak nem 
bizonyultak. De t,erjedjen ki a figyelmünk arra is, hogy például 
hogyan mosnak kezet a szakácsok. Megtörtént például tavaly 
az egyik táborban, ' hogy szabályszerűen beállították a folyó
vizes mosdót ( csapos hordót), és amikor a szakács bajtársat 
kézmosásra szólítottuk fel, az előkotort egy horpadt., piiszkos la
vórt, viizet e:rng,edett bel1e és .albba mosakodott. Nem is szólva 

. arról, hogy utána valami felismerhetetlen szírtű rongyba törölt-e 
meg „tiszt.ára mosott" kezét. Tanítsuk meg tehát a bajtársakat 

. a helyes kézmosás szabályaira: mert igen könnyen múlhat ilyen 
apróságokon a csapat egészsége. · 

Az orvosoknak állandóan ellenőrizniök kell a kantinokat is, 
különösen tábori viszonyok között. Itt még több szabálytalan-
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ság és visszaélés fordul elő, mint a konyhán. Számos szemle 
tanusága szerint a kantinokban a J.egelemibb eü. szabályokat 
sem tartják be. Az éle,Imiszerek letakaratlanu; hevernek, és raj
zanak rajtuk a legyek. A kiszolgáló asztalok, amelyeken fel
vágottat, kenyeret, stb-t vágnak, soha nem láttak súrolókefét.. 
A poharakat nem folyóvízben mossák el, hanem egy vödör pisz
kos lébe mártogatják, szennyes kezükkel együtt. Tudatában kell 
lennünk annak, hogy hiába e'.lenőrizzük a konyhát, annak sze
mélyz,etét és az élelmiszerrakfárakat, ha a kantinokra nincs 
gondunk. Képezze tehát a kihelyezéseken az orvos bajtársak el
lenőrző tevékenységének egyik súlypontját a kantin és személy
zete állandó _egészségügyi megfigyelése. 

Volt már szó arról, hogy a i:ava!y-inyári !kihelyezések egyik 
legkomolyabb problémáját, a megfe'.elő minőségű és mennyiségíí 

! víz biztosítása képezte és hogy éppen ezért nagy gondot kell 
erre fordít1ani ,a táborhely felderítése alkalmával. Tudni kell azon
ban hogy nem elegendő a kutak vizének egyszeri megvizsgál
tatása, hanem azokból havonként és szükség szerint kell mintat 
beküldeni a Honvéd Egészségügyi Tudományos Kutató Inté
zetbe. Az olyan kút vizét, ame'.yet szennyezettnek, vagy fertő
zöttnek találtak, le kell záratni, vagy különböző tisztító eljárá
soknak kell alávetni. Az egyszer megtisztított kút vizét újból 
és újból ellenőrizni kell. 

Fordítsunk különös gondot a kutak környékének tisztántar
tására is. Latrina, szemétgödör, istál'ó a kúttól minimálisan 
50-200 méter távolságra legven. A földalatti vízér folyásának 
iránya az esetleges síennyeződés, piszkolódás forrása felé men
jen és ne fordítva. A ta'lai mindig a kút felől lejts,en, a szeny
nyeződés megakadályozás.ára. 

Sok hiánvosság fordult elő tavaly a kutak eü. őrizete körül 
is. A Honvédő Háború tapasztalatai megmutatták - írja Krot
kov -, hogy a hads,ereg víze'.látását szolgáló kutakat úgy kell 
tekinteni, mint szigorúan őrzendő körlettárgyakaL E:ppen ezért 

· -? a kutakat úgynevezett védőterülettel 'kell körüly;enni. A védő
terület 1a \nÍzfoirrá1s. vagy kút !környéu<1éneik beszennvezésiétől való 
megóvására szolgál. Ezen belül semmi olyan. tevékenységet nem 
szabad engedélyezni, amely a víz bepiszkolódását eredményez-

_. heti, és így ronthatja a víz minőségét. 
Minden eszközzel meg kell akadályoznunk a szabad víz 

(folyó, tó) fog-vasztását is. Ez különösen azokon a helyeken 
jelent problémát, ahol nem áll rende'.kezésre mei2"feldö meny
nyiségű, Vflgy minőségű víz, és a közelben tó, folyó , stb. van. 



A siabad víz fogyasztása typhus, enteritis és egyéb járványok 
veszélyét r1erjü rrna1gáb:a1I1. Sok esietbEm ,az az Oika a. 1sz·albad víz 
fogyasztásának, hogy a vízhordás és tárolás he'.ytelenül történik. 
Tavaly az egyik kihelyezésen 12 km távolságról, jól ki nem fő
zött és tisztított boroshordókban szállították az ivóvizet, amely 
így természet.esen nemcsak állott .és meleg, hanem élvezhetetlen 
hordó- és borízű volt. Nem csodálatos ezek után, hogy a hon
védek jórésze a közelben lévő Duna vizét itta. Sok kívánni
valót hagy maga után nem egyszer a vízszá'.lító fartályok és 
tároló c·iszternák tisztasága is . . A vizet csak tiszta edényben sza
bad szállítani, vagy tárolni. Éppen ezért az edény könnyen tisz
títható és kezelhető legyen. Ellenőrizni kell, hogy a vízzel dol
gozók kezükkel vagy eszközeikkel be ne ·szenny,ezzék a vizet. 
A vízszállító, illető'.eg tároló edények fertőtlenítésének legered
ményesebb módszere a klórozás. A forró vízzel kimosott és víz
ze: megtöltött · edénybe literenként kb. 50 mg aktív klórt tar
talmazó klórmeszet teszünk. ½-1 órán át többször megkever
jük, majd kiöntjük. Ha nem hordóról van szó, úgy elég, ha 
3-5 % -os klórmészoldatba mártott ronggyal áttöröljük az 
edényt, majd 10-15 perc mulva 1-2 mg pro'.iter klórtartalmú 
V:ízzel kiöblútjük. 1 í 

Éllenőrizzék a csapatorvos bajtársak a kulacsok tisztaságát 
is. A kulacsokat 30 percig tartó kifőzéssel, vagy klórozással fer
tőtlenítjük, még pedig úgy, hogy a vízzel telt kulacsba 30 percre 
l %-os klórmészoldatot öntünk. A fertőt'.enít.és után tiszt1a víz
zel kell a kulacsot kiöblíteni. 

Rá kell nevelni szívós és kitartó felvilágosító munkával a 
bajtársakat a vízfegye.Jemre. K.i kell őket oktatni a sok folyadék 
fogyasztás élettani ártalmairól, a közös pohárhasználat, a sza
bad vízivás, a kulacs tisztán nem tartás veszélyességéről. 

. Az elegendő mennyiségű víz hiánya természetesen maga 
után vonja a tisztálkodás nehézségeit is. A legfőbb hiba itt az, 
hogy a bajtárs,ak részére nem biztosítják a folyóvízzel való mo
sakodás lehetőségét. Már pedig alapigazságként kell e.Jfogad
nunk, hogy a nem folyóvízben való mosakodás egyenlő a piszok 
hígításával, a közös lavórban való mqsakodás pedig a fertőzés 
lehetőségeinek kiterjesztésével. Folyóvizes mosakodó berendezés 
igen egyszerű és kéznél levő eszközökkel is előállítható. Ilye
neknek a leírását már többször adtuk közre. 

A személyi hygiéne tár,gykörébe tartozik a ITTyári kiihelye~ 
zések másik kardinális problémája, a lábbizzadás és a követ
kezményes lábfeltörés. Bár nem kétséges, hogy a ·lábizzadást 
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teljesen kiküszöbölni addig, amíg a honvédek a legmelegebb 
nyárban is a gyakran zsírozott csizmákban végzik gyakorlatai
kat, nem lehet, mégis a csapatorvosnak egyik legfontosabb fel
.adatát ennek a megelőzésében kell látnia. A tavaly nyári kihe
lyezéseken so~an nálunk is kipróbálták már a Szovjet hadse
regben annyira bevált, K.rotkov által javasolt lábhintőporoka t, 
és kitűnő hatásúnak találták. Haszná'.juk fel itt is a Szovjet 
hadsereg tapasztalatait, és ·igényeljünk ebből a szükségnek meg
felelően. 

A lábizzadá:; és a következménye lábfeltörés megelőzése 
a helyes lábápoláson keresztül lehetséges. Tapaszta)at szerint 
a lábfeltörések zömét lábizzadás okozza. A lábbeli rossz sza
bása, a kapcák helytelen feltekerése, a piszkos láb, a lábbeli 
helytelen, vagy gondatlan kezelése elkerülhetetlen lábizzadást, 

.< majd feldörzsölést, kipátást, az ujjakon és a talpakon pedig 
tyukszemeket okoz. A naponkénti lábmos.ást, vagy a lábfejek 
vizes ruhával való ledörzsölését a legmostohább körülmények 
között S·em szabad elhanyagolni. A lábápolás másik feltétlen 
kelléke a kapcák he'.yes alkalmazása, amely megvédi a lábat az 
izzadástól és a kidörzsöléstől. · Fogadjuk el tehát szabályként, 
hogy a ka·pcát minél gyakrabban . váltassuk. Nyáron két-három 
váltásra is szükség lehet. A kóros lábizzadás megelőzése cél
jából javasoljuk a parancsnokság felé, hogy gyakorlatozás köz
ben, amennyiben lehetőség van rá, pé'.dául pihenőknél, rendel
tessék el a lábbeli levételét, a kapcák napra való kiterítését és 
megszárítását. Már ez az egyszerű rendszabály is nagyban hoz
zásegít a helyes lábápolás k,eresztülviteléhez, s a lábizzadás 
megelőzéséhez. 

Az egyéni hygiéne szabályainak betarthatósága szorosan 
összefügg a környezet hygienes állapotokkal. A fehérnemíí, 
ágynemű ·és a test.i Usztaság részben az á'.talános tábortiszta
ság függvénye. Ahol a tábor porfelhőben úszik; az étkező asz- , 
talok zsírosak, piszkosak, az ürüléket a legénység szétszórja, 
stb., ott igen rövid idő alatt bepiszkolódik a ruha, az ing és 

,.r maga a bőrfelület is. A cigarettavégek, ételmaradékok, a!ma
csutkák szétszórása, a köpködés és a lótrágya a tábor terül e-· 
tén, vagy közvetlen környékén nem csak ízléstelen, hanem kife
jezetten antihygienikus is, ami ellen minden csapatorvosnak a 
leghatározottabban küzdenie kell. 

Nyári kihelyezésen komoly szempont a latrinák és a sze
métgödrök jó elhelyezése és megfelelő kiépítése. Erre vonatko
zóan Krot.kov Katonai Egészs.égtanának megfelelő fejezetei pon
tos iránymutatást adnak. Ennek az alapján tegyenek javaslatot 
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a vezetőorvos bajtársak a latrinák és szemétgödrök elhelyezé
sére, valamint a kezelésére, és ellenőrizzék a végrehajtást. 

A csapatorvos bajtársaknak gondot ke'.l ford-ít.aniok a szú
nyogok, legyek és rágcsálók elleni küzdelemre is. Ezt tavaly a 
legtöbb helyen elhanyagolták. Ha mégis tettek valamit kiirtásuk 
érdekében, sokszor nem fogták meg helyesen a dolgot. Rakták 
f,el ,a szúnyoghálókat, szórták a DDT-t,, alkalmazták tucat
számra a légypaprírt, de arr.a 111em gondoltak: a nyi.tott szemét~ödrc,lk 
lefedésére és klórmeszezésére, a · sok s:uétszórt ételhulladékra, a 
konyhától 20 méterre telepített istállór.a, a klórmeszezni elf,elej
tett latrinákra, a kutak körüli pocsolyákra, egyszóval mindarra, 
ami lényegében a szúnyog, a légy és rágcsáló inváziót előidézte. 
Aki tehát nem ezeknek a rovartermelő _ helyeknek a likvidálására 
megy rá, és nem az eredendő okokat igyekszik kiküszöbö'.ni, az -

· tulajdonképpen helytelen tüneti ·kezelést alkalmaz a helyes cki 
therápiával szemben. 

Meg kell még emlékeznünk a ruházkodás hygiénes kérdéseiről 
is. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a csapatorvosok az egész
ségvédelemnek eziránt a területe iránt sem tanusítanak megfe
lelő érdeklődést. Már pedig eü; szempontból, egyá'.talán nem 
közömbös az, hogy például a honvédek el vannak-e látva az 
idénynek megfelelő ruházattal? Idejében tegyenek tehát javas
latot a vezetőorvos bajtársak a zsávolyruha kiutalására. Erdek
lődni kell a kapcák mennyisége és minősége, a lábbeli nagy
sága, stb. "iránt is. Ezekben a kérdésekben a htp. parancsnok
kal vállvetve . kell küzdeni a hiányosságok kiküszöböléséért. Az 
orvos bajtársak a szükségnek megfelelően tegyenek j ava·slatot 
az öltözet megválasztására. Az időjárásnak és a munkának meg 
nem felelő öltözködés sok betegséget okozhat, ami a kiképzés 
hátráltatásán, és a honvédek egészségének megkárosításán kí
vül még a csapatorvos munkáját is növeli. Fordíts.unk tehát 
fokozottabb mértékben gondot a ruházkodás kérdésére is. 

Röviden ennyiben lehet összefoglalni a nyári kihelyezések
kel kapcsolatos feladatokat. Meg kel; mondani, hogy nem kevés 

. az, ami most a csapatorvosok ,előtt megoldható problémaként 
f eltornyosul. A nyári kihelyezés azonban nem csak az eü., ha
nem minden egyéb szolgálati ág és fegyvernem nagy próbaté
tele, amelyen mindannyiunknak összesen és külön-külön jól kell 
megá'.lni helyüket. Tekintse minden egyes csapatorvos bajtárs 
ebben a tanulmányban foglalt feladatokat harci kérdésnek, és 
küzdjön úgy megvalósításukért, hogy az eü . .szolgálat JÓ mun
kájával is elősegítse a nyári kihelyezések sikerét, és ezen keresz
tül Néphadseregünk további megerősödését. 
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