
. Eü . ..a,iyag · tárolása --- ke~elése 

Az orvosi gyalkorlat és , az eü. anyag_ ·egymással - szoros.
kapcsolatban van. A:ig va,n orvési _beavaµrnzás, iaimelyhez v;a
lamCyen orvosi műsz.er, orvosi szer,elé,k, - gyógyszer vagy ~ .öt~ 
sz,er ne 'kel~ene. Ezért szükséges, hogy a honvédorvosok és 
a kis,egítő eü. személyzet is:merjék azokat az eü. anyagokat, 
bcl_eértve a gyógykö'.öző- és ' fertőt:enílő.sze.reke t :is , amelye1, 
békében ~endel:k,ezésükre állanak és háborúban is rendellre

·,,,ésűhe fognák álLni. Ezeknek tárolására és kezeilésére nagy 
gondot rrwll fordítanunk. 

A készenlétben lévő csap:at eü. felsz-er-elési cikkeket, ,gyógy
szereket, fertőtlenítőszere:kJet, szérumokat megf.e:-elő száraz 
helyen kell tárolni. V,ezetőorvos-vá1tozás ésetén a tárolt cik.L
kek,el nemcsak mennyiségileg, ha.nem minős.égil,eg is kifogás
talan .á:Japotba1J1 leltárilag k,e1l átadmi Az es1et1eges hiányok
ért, vagy gondtalan tárolás :köv,etk,eztében előállott vesztes.é
g,ekért a vezetőorvos .anyagilag fetelős. A vezetöorvos,nak az 
álvett ctkkekről pontos dőjegyzést kelt vezetiüe. _ · 

. Az anyag kiezre:lJésére (karba'Ilta'.rtására) e~vil,e;g a G.-54. Ut. 
és n1el:éldeteiben foglaltak mérvadúk. Az a,nyag kezelését az 

· orvoshoz beosztott s,egédszem,élyzet végzi az orvos felügyelebe 
alalt. Amennyibe1J1 el_'re eLegendő segédsz,emélyzet nem volna, 
úgy ezeket parancsnokától kell igénye~n1e. Erről előjiegyzést 
kell v,ezetnie. Ebbő\ pontosan lehes1s,en. megállapítani, hogy 
mikor mit igényelt és a para,ncsnok mega,c:Ha-e ezt, ha nem„ 
aikkor mi 9kból utasította e1. Gyógyszerek közül a be:lső,lege.51 
szer,eket külön kea tárolni a külső használatra szánt gyógy
sz,er,e1dől. A belsiől,egeis folya,dék ,gyógyszer,ek heng1e.res üveg
ben, f,ehér cím!kével, külsőleges fo'lya,dék gyógyszerek hats_zög: 
lelű üvegben, p.iros címkével tartandók. · A mérgezőhatású 
gyógyszereket és f.er'iolle:nilősze,reket (sub'.i,má~oldat, · stb.) 
külön «Vigyázz - Méreg» felfratú halálfejes címkével kell 
.,eCátni. l\füsz,erefoet, egyéb fémtárgyakat szárazra kell törö1ni' 
vaselirn:i.el, vagy paraffia.10Iaf1al vékonyialn. bevonni. · Gumi
cikkekét elkülönítve, sö'.ét, lega1iíbb + 6-8 C° hőmérsékleten, 
lehető:eg ,dűs páratartalmú levegőben tároljuk. · Sz,ekrenyberi, 
vagy d:obozbaJn való elhelyezés ,eiőtt srk-porral (Talcum) ken 
behinteni. Kötszerie1rnt és textdlcikkeket (póly.ák, gyapot há
romszögletű 1mndő, törülköző, míítőkabát, b e-tegkabát, ápoló
kötény, stb.) gyakran meg ke11 forgatilli. A cellulózetar
talmú ,gossypimn s.ejtsz.álai napférny, hő, vagy a -le:vegő oxy
génjének hatására . oxycel!,ulóre-rébeggel vonódnak be, ami 
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csökk,enli a gyapot vízszívó képességét, ezért a gyapotot sötét,. 
száraz helyen kell tárolni. 

Az eü. anyag kézeléséről (karbantartásáról) «rakl't'.i.r mű
veleti 'naplót» kell felfektetni. Ezt űgy kell · veze:tni, hogy 
bármikor megállapítható legyen az anyagok cs,erélése, kez,e~ 
lese, i,:Ietve karbahelyezése. Az anyag kézeléséért, . (karban
tartásáért) a csapat vezetőorvos. és a Gh. · főnök az 1ruLrukuLa1t 
par.anésnokával egyetem!,egesen fe1elős. 

Dr. Sükösd : Mihály orvos-ezredes 

A lovak ed~éséről 

Az ~lmult világháborúban Ióállományunk e.gy része a 
kalonalóhoz ~fíizött kívána:malmak nem feleH meg. Igényes, 
elkényeztetett lovaink az első nagyobb igénybevétel alkalmá
val k1ctő:.tek és sokszor éppen qkkor váltak munkaképtel:mmé, 
amikor azokra a legnagyobb szükségünk lett volna. A hiba 
elsősorban abból származott, hogy a t~gi magyar ló keniény
ségét, szívóstságát, ,eüenáHóképességét . 1dők folyamán v,esz,ni 
hagyluk. Hiba volt az is, hogy dédelge'.tük lovainkat és már 
békében -nem úgy tartottuk és hasznáHuk, ahogyan a ka:Lonru
lovat - r,ende:tetéséből kifolyólag - tartani és használni ke:L 

A ló teljesítőképess,ég,e két tényezőtől függ: a s2,erve
zet, a konstitúció minőségétől és. az erőá]apottól, a korn1i
ciótól. A, kons'.ffúció minősége fajtahe·i tulaj:donsú&( é,s Il'nnaik 
alapj.át az öröklött vagy hai:~am ,a1liakjában az utódokra át'
szál:t tulajdonságok szalfák , meg. Mivel a honvóds,6g lóál
lományát az ország lóállomá,nyából egészítjük ki, az országos 
lótenyésztés felapiata, hogy olyan lovakat tcnyéssze:n, ,am1e1(Yek 
fajta.JeLegűlmél fogva lrntonalónak megfelelnek. 

Az előkészítésnek, az edzésnek uwanis az . az alapfel
tétele, h9gy a ló fajta ·1eHegénél fogva alkalmas légy,en arra 
a célra, amelyre szántuk. Csak akkor tudjuk - bizonyos mód
szerek egyült,es alkalmazásával - növdni a Ió teljesítőké
pességét úgy, amint arra a katonalónak szüksége v,an, ha 
adva van ez a feltétel. 

A külső é!etkörülményekről való helyes gondoskodás 
meI:,ett céltudatosan, terv.sz,erűen és előre meghatár<izott ütem 
szerint fokozatosan kell növelni a ló niunkabírá:sát a !,ehető 
legmagasabb fokig és ·ha ezt elértük, állandóan_ úgy kell lo
vainkat tar!a,ni és hasznalni, hogy ezt a «formát» megőrizzék. 
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