
KATASZTRÓFA ÉS XaUSZrnÓFA ORVOSTAN

Wimos LószIó|

A katasztróíaorvostan fi)ozóftája, az ellátás taktikája a számottevó
különbségek ellenére közel áll a katanai oryostanéhoz. Eljárásaiban, mód-
szereiben felhasznáIja a hábonis sebészet és belgógászat eges kipróbált
és bevált módszereit. Gyakorlatában tómaszkodik a rendHvüIi körülmé-
nyek közótti egészségügli ellátásra felkeszült honvéd egészségügti szolgílat
képzett, kelló mobilitással, fehzerel*égel és tapasztalatokkal rendelkező
szervezeteire. Ez indokolja a honvéd egésnégügli szolgtllat katsztrófaorvos-
tani felkészültségének szül<ségességén ttll a katonai oryostan és a kataszt-
rófaorvostan szoros eglüttműkódését-

A tudománytörténet és a tudomány bölcselet egyik legismertebb je-
lenkori művelőjének Kuhn. T.l12l véIeménye szerint, ahogy az idők fo-
lyamán a biológiai fajok szaporodtak és egyre specifikusabbá váltak, épp-
úgy szaporodnak és válnak specifikusabbá a tudományok is. Az orvostu_
domány XIX-XX. századí íejlődését azonban a láncreakciószerű és üte-
mű szakosodás mellett az egyes tudományágak elméletének és gyakorla-
tának mind erőteljesebb egymásra épülése és ósszefonódása is jellemzi,
Ebből a szintézisbőL származtak az orvostudomány legjelentósebb ered-
ményei is.

Így például aXIX. század második felében a villamosság, az optika
és a műszeripar fejlődése nyitott utat a gyomor, a légcsó, a húryhólyag
közveilen vizsgálatára. A kellő nagyítóképességű mikroszkóp előállítása
tette lehetővé a fertőző betegségek kórokozóinak felkutatását. A mik-
robiológiában és az immunológiában elért eredmények alapozták meg a
különféle gyógyszérumok, oltóanyagok, vakcinák előállítását. Mindezek
révén nyílt lehetőség az emberiséget még a XIX. században is megtize-
delő epidemiák megelőzésére, a korabeli hadüselésben az ellenség fegy-
vereinél gyakran nagyobb pusztítást végző járványos fertőző megbetege-
dések visszaszorítására.

l Dr.vámos Lászlóny.oívo§-vezérórna8y, professzoí, az orvo§továbbképzóEgyetem Katonai és
Katasztrófa orvostani Intézet igazgatója. MeRielent: A HoNívÉDoRvos lg93! 1. számábaí|
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A klinikai orvostudomány másik nagy ága, a sebészet is több tudo_
mányág fejlődésévelvált képessé a fájdalom és a sebíertőzés lekűzdésére.
Ezek révén a hasüreg, ahová korábban behatolni jóformán lehetetlen
volt, mindinkább a mindennapos műtétek területévé lett. Lehetővé vált
a sebészet viharos ütemű fejlódése. Megindult a sebészet szakosodása.

A XIX. század végén, a XX. század elején a hadviselés jellemzői és
a nag;rméretű egészségügyi veszteségek elkerülhetetlenné tették a szer-
vezetszerű katonai ellátó rendszerek létrehozását, a korabeli orvostudo-
mány ekkor már képes és alkalmas volt e feladatok ellátására hivatott új

disciplina, a katonai orvostan elmélet és gyakorlatrendszerének kialakí-
tására.

Ehhez a folyamathoz hasonlóan jótt létre a katasztrófaorvostan, a

XX. századi medicina új hatása. Kifejlódését századunk természeti és
technikai katasztrófáinaksúlyos következményei gyorsították. Beköve!
kezésúk szertefoszlatta azt a reményt, hogy a technikai és technológiai
tudományos forradalom eredményeinek felhasználásával a természeti
katasztrófák minden egyes fajtája bekövetkezésének helye, ideje, erős-
sége megbízhatóan prognosztizálható, illetve, hogy a többszörös bizton-
sági rendszerek kizárják a technikai katasZtrófák létrejöttét. A korábbi
várakozások ellenére az elmúlt két évtizedben bekövetkezett természeti
és technikai katasztrófák száma a korábbiakhoz képest majd megkétsze-
reződött (Hersche B,l9l (1.sz.ábra). Az ENSZ adatai szcrint |949-1970
között 1,2 millió ember vált a kűlönbözó katasztrófák áIdozatává. Az
1963-1988 közótti nagyobb földrengések sérültjeinek ós halottainak szá-
ma megközelítette az 1 milliót (2.sz.ábra). Az elmúlt évtizedekben az
emberi életek és javak sokaságát követclő katasztrófák bekövetkezése,
illetve annak veszélye nemzeti és nemzetközi társadalmi gonddá vált.

A f-elismerést kóvető cselekvés eredményeként jött létre a genfi
székhelyű Nemzetközi Katasztró[aorvostani Társaság. Számos európai
országban a nemzeti egészségügyi elletás obligát részévé vált a t'elkészü-
lés a katasztrófák következményeinek egészségügyi felszámolására. Ki-
dolgozták működésének taktikáját, szervezeti rendszerét, az ellátás mód-
szertanát. Kialakult a medicina új szakterülcte a katasztrófaorvostan.
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A realitáshoz az is ilozzátartozik, hogy a katasztrófák következmé-
nyeinek egészségügyi ellátását - a medicina új szakágaihoz hasonlóan _

sokkal hamarabb gyakorolták, mintsem annak elméletrendszerét kiala-
kították volna. Lévén azonban, hogy megalapozott elméletrendszer nél-
kül nem lehet hatásos gyakorlat, így élénk szakmai vitákban formálódtak
a katasztrófaorvostan céljának, tár5rának, feladatainak meghatározása.
(Jáschke G./11/),

A hazai katasztrófaorvostan fejlódésének első időszakát éli. Ebben
éppúgy fellelhetők a megoldott és megoldatlan elméleti és gyakorlati kér-
dések, mint a korszerű és olykor gazdasági kényszerból megtartott kor-
szerűtlen módszerek. Ezen időszak egyik jelensége a vele rokonságban
lévó tudományágak által is használt fogalmak eltérő értelmezése. Ka-
tasztrófának titulált tömegbalesetekről, illetve tömegbalesetek és ka-
tasztrófák közötti mennyiségi különbségekről értesülhetünk nemcsak a
Lömegtájékoztatásban, hanem a szakirodalomban is. Mivel egy új tudo-
mányág legitimációjának feltétele az önálló elméletrendszer, ez is indo-
kolja a kataszrófaorvostan néhány alaptételének részletesebb kitqtését.

A katasztrófa fogalma

A közhasználatban, de a szakirodalomban is a katasztrófa fogalmát
eltérő módon értelmezik és alka|mazzák Az éttelmezés nem csupán e
fogalom pontos alkalmazása miatt lényeges. A katasztrófa nómenklatú-
ria meghatározásának célja a tömegbalesetek, a háborús egészségügyi
eLlátás és a"béke" katasztrófák egészségügyi ellátása közötti különbségek
Iisztázásán túl a katasztrófaorvostan fogalomrendszerének meghatárcl,
zása is_

Ehhez legcélszerűbb az eredeti góróg szó a katasztrofé értelmezé-
séből kiindulni. "A maglar nyelv értelmező szótára" szerint /2/ e fogalmat
használják a hirtelen bekcivetkező, megdöbbentó arányú, sok embert
érintő baleseteknek, természeti csapásoknak, illetve az irodalomban va-
lamely bonyodalomnak a hősre nézve végzetszerű és elkerülhetetlen
megoldásának jellemzésére is. "A maglar nyelv történeti-etimológiai szó-
tára" szerilt l3l a katasztróía szó a magyar nyelvben, - számos európai
néphez hasonlóan - a latin nyelv közvetítésével jövevény szóként került
be.
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E fogalom használata elterjedt, értelmezése változott a hazai szak_
irodalomban is. I gy az 197l-es években a katasztrófa fogalmával háború-
ban a lakosságot sújtó tömegpusztító feglruerek következményeit jelle-
mezték (Süts J. /2tl, Borhegyi l., Szíjgyártó G. /5/). Az 1980-as óvckbcn
a béke körülmények kózött bekövetkezett kat§ztrófák következményei
egészségügyi felszámolásának nemzetközi tapasZtalatairól Novák J.
l'1,5,16l többszáz dolgozatot referál, megalapozza a szemléletváltást a ka-
tasztrófa fogalmának értelmezésében. Megjelennek a katasztrófa és a
t(jmegbaleset fogalma alkalmazásának dilemmái. Igy például katasztró-
fának minősítik azt a tömegbalesetet, amikor az egészségügyi, műszaki
és kornyezeti károk fclszámolásához a terűleti, közigazgatási egység sze-
mélyi és technikai I'elkészültsége elégtelen (Pap Z. l17l). A hazai szak-
irodalomban is hangsúlyozzák a katonai és a katasztrófaorvostan elmélet
és gyakorlat íendszere közötti alapvető különbségeket, elismerve alkaI-
mazott gyógyellátás elveik és módszereik közeli rokonságát (Ilorváth I.
i 10/, FarkasJ./6/) doktoridisszertációjában az egyes kataszrófa típusokra
jellemző helyzetben, a kompromisszumok ós az egységes ellátási elvek
alkalmazásának szükségességét bizonyítja. A katasztrófa fogalmát az
egészségügyi tevékenységet meghatározó körülmények jellemzésórc al-
kalmazza-

Témánk szempontjából az utóbbi értelmezés alkalmazása látszik a
lcgcélszerűbbnek. A katasztrófa körűlményei ugyanis lényegesen eltér-
nek a tömegbaleset és a háborús egészségűgyi ellátás körülményeitől.
Ugyanakkor a jelzett körülmények határozzák meg a katasztrófa egész_
ségügyi ellátás választott taktikáját, a diszciplina elméleti és gyakorlati
művelésének fő irányait és követelményeit is.

A fentiek figyelembcvételéveí katasztrofa alatt, a különbözó, káro-
sító tényezók által váratlanul kiváltott, a lakosság jelenlós hányada séru-
lésével, egészségi dllapotánakés életfeltéíelinek károsításávaI járó, vagl azt
veszélyeztető rendkívüli helyzetet éftjülg melynek felszámolása a helyben
rendelkezésre áIló erók és eszközök elégtelensége miatt csak külső erók be-
vonásával lehetséges-

Az állítás bizonyítása szükégessé teszi a katasztrófák körülményci-
nek és azok egészségüryi következményeinek jellemzését.
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Katasztrófa tipuso\ egészségügyi következmények
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katasztrófák faitái.
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3.sz.ábra

A XX, századi legsúlyosobb katasztrófák (Csemobil l98ó, Bhopal
1984, Orményország 1988, Baskiria 1989) következményeinek egész-
ségügyi elemzésével foglalkozó szakirodalom igen bőséges. (Frey E., Sa-
far Pl./8/i Beinin LJ4l;Peter ll,Heberer G., Rebentisch E., Linde H-L,
Kirchoff R,/18/; Lanz R./13/.

Ezek elemzése lehetőséget nyújt az egyes katasztrófa típusok egész-
ségügyi következményeinek áttekintésére, belőlük általánosítható kö-
vetkeztetések levonására.Igy például megállapítható, hogy a nagyerejű
földrengések, a vegyi és nukleáris katasztrófák hatástényezői közvetlen
és kdzvetett egészségúgli követkzményekkel járnak. A közvetlen egész-
ségugti következmények kózé soro|hatók a váratlanul és az esetek több-
ségében rövid idő alatt, a mindennapos gyakorlatban ritkán előforduló
speciális sérüléstípusok és a hozzájuk csatlakozó jellegzetes szóvődmé-
nyek fellépése, továbbá a sérültek közt az alacsonyabb tűrő és ellenálló
képességű idós- és gyermekkorosztályok magas aránya.A közvetett e7ész-
ségügli következmények sorába tartoznak az egészségügyi hálózat műkö-
dési zavarai, az e|látó kapacitás elégtelensége, a lakossági szociális inf-
rastruktúra károsodása, a közegészségügyi- járványügyi helyzet bizony-
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4.sz.óbra

talanná válása és a kitelepítettek tömegei közt a krónikus megbetegedé-
sek fellobbanása (4.sz. ábra).

Ugyanakkor megállapítható, hogy a földrengések egészségügyi kö-
vetkezményei felszámolásának hatékonyságát alapvetóen befolyásolják
egészségügyön kívül álló tényezők is, Igy például a kimentés időtartama
alapvetóen meghaíározza az élve maradtak arányát (NajarjanY ll4l.)
Tangshanban, amíg fél órán belül kimentettekközí az élő sérültek há-
nyada99,3 Vo volt, addig az ötödik napon e mutató máí 7,5 Va-ía csökkení
(5.sz. ábra).

Az említett kimentés és a sérültek kiszállításának egyúttes idótarta-
ma, vagyis a segélynyujtásig eltelt idő lényegesen befolyásolja az elhalá-
lozás valószínűségét, Sahovec V.V. l19l közlése szerint amennfben a se-
gélynyújtás fél órán belül elvégezték, úgy a súlyos sérültek halálozási mu-
tatója 0,12 volt, ami 6 órán túl0.54-re emelkedett (6.sz. ábra).

A fóldrengés, a vegyi és nukleáris katasztrófa indirekt következmé_
nyei között említett hajléktalanná váltak száma többszörösen felülmúlta
a halottakét. Ennek jelentősége rendkívüli, mivel a menekült táborokba
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elhelyezett tömegek között a a krónikus betegségek fellobbanásának va-
lószínűsége, a közegészségügyi ártalmak megelőzése, a járvánlveszély
elhárítása hetekig, hónapokig kötheti le az egésxégügyíszolgálatot (7.sz.

óbra).

A tömegtájékoztatás a földrengést követő első napokban gyakran
heveny járványveszélyről tudósít. Ezzel szemben Alexander D. lIl és
Spencer H. /20/ közleményei szerint a három hónapon belül bekövetke-
zett íertőző megbetegedések spektruma és incidenciája a korábbi ada-
toktól észrevehetően nem tértek el. A közegészségügyi-járványügyi meg-
előző intézkedések eddig minden esetben elég hatékonynak bizonyultak.

A katasztrófát követő helrzetet számottevően befolyásolja az érin-
tett terület lakos§ágának demográfiai megoszlása. fontosságát mi sem bi-
zonyítja jobban, hogy amíg a testfelszín 20 Vo-árakiterjedó égési sérülé-
sek túlélésének v alószínűsége az 5-14 év közötti kor oszíálynál98 vo, ad-

dig az a mutató 0 -1 év közöít92 7o-ra, a75 év fe|etti korosztálynál pedig
39 7a-ra csökken (Zellweger G, l22l) (8.sz.ábra).

A felsorolt adatok mérlegelésénél számításba kell venni, hogy min-
den katasztrófa specifikus és egyedi. Emiatt a sérülések nagyságrendje,
annak vezető sérüléstípusok és súlyosság szerinti megoszlása előre nem
prognosztizálhatÓ. Mindezek elismerése mellett, a fenti elemzés alapján
a katasztrófa egészségügyi felszámolásának köriilményeire az alábbi ál,
talános következtetések vonhatók le:

1.) Katasztrófában az egészségügyi ellátás körülményeit, feltételeit,
lehetőségét, a mindenkor kialakult általános és egészségügyi helyzet
szabja meg;

2.) Az egészségngyi ellátás hatékonysága közel azonos mértékben
múlik a sérültek kimentésének, kiszállításának, elsősegélyben részesíté-
sének időtartamán és az orvosi ellátás szakmai és technikai felkészültsé-
gén;

3.) Katasztrófa helyzetben az egészségügy csak más s zakágazatokka|
(például: műszaki, technikai, vegyi) eg5rüttesen képes feladainak betöl-
tésére;
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4.) A katasztrófa egészségügyi ellátás körülményei, feltételei nem
azonosíthatók sem a háborús, sem a tömegbalesetek körülményeivel és
feltételeivel, következésképpen azok szervezési modelljével ós taktiká-
jával sem;

5.) A katasztrófa kdvetkezményinek egészségügyi felszámolása nem
korlátozódik csupán a gyógyító-kiürító ellátásra, hanem az kiterjed a kóz-
egészségügyi-járványűgyi, az egészségügyi anyagi-technikai, az egész-
ségügyi szervezési-vezetési feladatok ellátására, vagyis az egészségügyi
ellátás teljes egészére.

A felsorolt tényezők kiindulási alapul szolgálnak a katasztrófaorvos-
tan tágyának, céljának, feladatainak, alkalmaZott nómenklatúrájának,
metodológiájának, vagyis elmélet- és $lakorlatrendszerének körvonala-
zására.

A katasztrófaorvostan meghatározása, célja, tárya, elmélete, gya-
korlata

A katasztrófa körülrnényeknek és kóvetkezményeinek elemzése
alapján a kalasztrófaorvostan a béke kónilmények között bekövetkező
rend6vüli helyzetben a lakosság egészségtigli ellátásának elmélet és gn-
korlatrendszere. Az orvostudomány ezen új, önálló s zakágazatának a célja
rendkívüli helyzetben a katasztrófák egészségügyi következményeinek
komplex felszámolásához, egésxégügyi taktikai irányelvek, egységes el-
látási elvek, megengedhető kompromisszumok, szervezési módszertani
keretek kidolgoz ása. A katasztrófák egészségúgi kovetkezményei közé az
adott terület lakossága által elszenvedett sérüléseket, egészségkároso-
dásokat, továbbá az egészségi állapot további romlását veszélyezLető té-
nyezőket és a helyi egészségügyi szolgálatot ért veszteségeket soroljuk.
A katasztroíák egészségügti kóvetkezményeinek íelszámolása alatt az érin-
tett terület lakosságának komplex egészségügyi ellátását értjük.

A katasztrófaorvostan vizsgálati tárga a kiváltó ok és következmé-
nyek közötti ósszefúggések tudományos és gyakorlati clemzése. Ennek
érdekében vizsgálja a katasztrófa károsító tényezőí által kiváItott vezető
sérülések és megbetegedések típusait, azok kórélettanát, kórlefolyását,
a célszcrű diagnosztika és therápia módszereit. Az orvostudomány ered-
ményeinek felhasználásával kutatja, kidolgozza és ajánlásokat tesz a
ku,.,promisszumos segélynyújtás módszereire, eljárásaira. Vizsgálja a
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változó körülménvekhez rt
szintjeitésterjedelmét. 

rgalmas, alkalmazkodni képes segélynyújtás

Ajánlásokat tesz a katasztíófák.kovetkezményei egészségügyi fel-számolásának ren dszerére,szervezeti egységeire, technikai eszközrend-szerére. Kidolgozza és [olvamatosan tovibbTelleszri u t .iu.rr..;ru 
"gerr-ségügyi képzés küIönboző szintú .r"Ú;ik#;;;!"r*"i'.."rU,.

Következésképpen a katasztrófaorvostan nem korlátozódik egyeskórformák és kórképek t<óroktanának, korl;iáryi.ir,}"r"'áLgnoszlikájá-
nak, gyóglkezelésének. c oészségrlg],i t."h" iÜŰ;6;i.]'.ren"r U..-gálat ár a. Fe la da t a a t ataiztrOá, Ű.uar,.ii"}""lijru li' i.[)1,0"o, u t"-tasztrólák által súitott terület la kosságé""k kÖiJ; ;;é'ir.égügyi ellá-
í:1_|."::U. 

r"roldására igé.nybe uesz"i a t<tiniiai'JJ'pr'áÖnil"rn.ai"inu
Ismeretelt és azokat a rendkívü_li körülmények kiuáttotia attatano, es
:§é:r."q lgi he lyze t f ü ggvényéUe n a tka l mázza.' a i."'ir.ri.or" rga-_segligi eI lá tás la kt i ká i án a k ténle7é.t a minaenkori hely".'i")rrgur*urunalkalmazkodni kéoes seoélr.nyrl-Lr.ri"rj;;;'k;; iiffi irái.U ."g"a-lasztása, a sérüIteI e, U"i.o.ilIá.to l"d;gy;;;Üffi?r'"l.".'. ..g-mentése. cgészségi állaooÜnak helyr;;iií,áH;;ábbllr!'.-r.arUar...-
dások megelőzése képezi.

, --, -A.katasztrófaorvostan filozóJiája, az ellátds taknkája a szúmolrcvökü lön bségek e llenerc kaze t á U a káűn á i"riŰZi.r'EfiiiÁii ba n, mód -szereiben _felhasznáIia a hábonis,seUrrr, e, i"6,ffilii7§es kipróbálés bevá lt módszereit. Gva korla tában támaszkodű ŐdkívUiiLaananye*közöti e7eszsé4üpi el ianism klklszu ii iái,Zi "iiéiőt' iiokakt ktpzett. kellő mobi!irússal. felszeienseuet és lapasztololokka! rend,e!kező szer_u e z.e t e ire. Ez i nd o ko ti a á honv a efr sz s e gü e,i ;;;i;i;;;; ; ;;;Ő oly os l a n i
{: #::.r!::*"O .ut<ségességén,it,, *i,Í,i "iÁi}"'Z,""'i7i *uar" *-v os t an S zoros e g) üttmúködé s ét.

Összefoglaló következteíések

, _ _1.) 
A katasztrófaorvostan a béke körülmények között kialakult rend-kívüli helyzetben végzett egészség.g,r ;ilá-á. ái.jÜii""k?T gr"uon"_tanak összessége.

, . _2.) Katasztrófa alatt a különbözó károsító tényezők áItal váratlanulkiváltott, a lakosság jelentős hanyaaa senitáslv"ri égá.^ági?rilp*ar"t
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és életfeltételeinek károsításával j áíő vagy azt yeszé|yeztető o|yan rend-
HvüIi helyzetet értjük, melynek felszámolása csak külsó erók és eszközök
bevonásával lehetséges,

3.) Katasztrófák egészségügyi következményei közé soroljuk:

- az adott terület lakossága által elszenvedett sérüléseket, egész-
ségkárosodásokat;

- az egészségi állapotot másodlagosan veszélyeztető tényezőket;

- a helyi egészségügyi szolgálatot ért veszteségeket.

4.) A katasztrófák egészségüryi következményeinek felszámolása
alatt az érintett terület lakossága sérültjeinek (betegeinek) teljes felgyó-
gyulására és a további egészségkárosodások megelőzésére irányuló
komplex egészségügyi ellátást értjük.

5.) A katasztrófa egészségüryi ellátás körülményeit, feltételeit, szük-
ségleteit a katasztrófa kiváltotta általános és egészségügú helyzet szabja
meg.

6.) A katasztrófák közvetlen következményeinek fe|számolásában
alapvetóen a klinikai medicina, a közvetett következmények ellátásában
pedig a preventív medicína feladatai kerülnek elótérbe.

7.) E feladatok a konkrét helyzethez alkalmazkodó rugalmas meg-
oldást a katasztrófa egésxégüryi taktika alkalmazása teszi lehetővé,
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