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Dr. Fejes Zsolt 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI LOGISZTIKA RENDSZERE ENSZ MISSZIÓKBAN 

Absztrakt 

Cikkemben az ENSZ missziós egészségügyi logisztikai rendszerének szervezeti mű-
ködését, általános jellemzőit, a struktúra felépítését és ezek meghatározó tényezőit 
ismertetem.  

Bemutatom a missziók működését biztosító egészségügyi támogató rendszer terve-
zési folyamatát (Egészségügyi Logisztikai Terv), az egészségügyi ellátás működteté-
séhez, illetve a feladatok ellátáshoz szükséges eszközöket, ezek beszerzésének 
szabályait, valamint a szerződéskötések irányelveit. 
 
Kul csszavak: 

- egészségügyi támogatás 
- műveleti egészségügyi logisztika 
- egészségügyi ellátási lánc 
- Egészségügyi Ellátási Terv 

Bevezető  

Napjainkban 15, Földünk különböző válságövezeteiben (Ciprus, Nyugat-Szahara, 
Mali, Haiti, Kongó, Afganisztán, Darfur, Golán-fennsík, Libanon, Koszovó, Libéria, 
Szudán, India és Pakisztán, Elefántcsontpart, Közel Kelet [1]) tevékenykedő ENSZ 
misszió létezik. 

Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió (UNFICYP) vezető orvosaként több éven 
keresztül aktív résztvevőként volt alkalmam az egészségügyi ellátás szervezését, 
ennek logisztikai és strukturális oldalát is tanulmányozni. Munkámból kifolyólag volt 
alkalmam együtt dolgozni a misszióban különböző nemzetek katonaorvosaival és 
katona-egészségügyi szakembereivel, részt vehettem az egészségügyi ellátás szer-
vezésével kapcsolatos nemzetközi konferencián és tanfolyamon, közvetlen munka 
kapcsolatban álltam az ENSZ New York-i központ Egészségügyi Divíziójának szak-
mai vezetőivel, illetve volt alkalmam személyesen is ellátogatni az ENSZ legnagyobb 
európai logisztikai bázisára, az olaszországi Brindisibe. 
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1. ábra Az ENSZ Logisztikai Központja, Brindisi, Olaszország [2] 

A logisztika fogalma 

A logisztika anyagok, információk, személyek rendszereken belüli és -közötti 
áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Interdiszciplináris tudo-
mány, amely a logisztika területét érintő valamennyi társtudomány szakma ismereteit 
szintetizálja, azokat saját céljai érdekében egy sajátságos rendszerbe rendezi, ezen 
tudományok és szakmák már meglévő eljárásait, módszereit alkalmazza folyamatai 
optimalizálására. Más megközelítésben: újraértelmezett rendszerszemlélet és gya-
korlati eljárási módszer [3]. 

E maghatározásnak megfelelően az egészségügyi logisztika az egészségügyi el-
látáshoz szükséges személyzet, járművek, egészségügyi és orvosi műszerek, 
gyógyszerek, vegyszerek, gyógyászati eszközök, -segédeszközök és -felszerelések, 
valamint -fogyóanyagok beszerzésével, felhasználásával, raktározásával, disztribúci-
ójával illetve ezek irányításával és ellenőrzésével foglalkozó terület, tudomány. 

Szervezeti mű köd és áttekintése 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által létrehívott, békekikényszerítő, békefenntartó és 
megfigyelő missziók működtetésének megkezdése előtt alapvető feladat a misszió 
egészségügyi támogatásának kidolgozása. Az egészségügyi támogatás alappillére 
az egészségügyi logisztika rendszerének műveleti területen kívüli és műveleti terüle-
ten történő megszervezése. A tervezési és szervezési feladatok az előkészítés fázi-
sában az ENSZ New York-i székhelyű központjában, két stratégiailag összeköttetés-
ben álló, gyakorlatban azonban eltérő feladatokat ellátó divízióban zajlanak. A 
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Medical Services Division (MSD) csak egészségügyi feladatok ellátásával foglalkozik, 
míg a Logistic Support Division (LSD) nem csak egészségügyi, hanem egyéb straté-
giai műveleti tevékenységek háttértámogatását is szervezi, felügyeli. Ez utóbbi diví-
zió részeként hozták létre a Medical Support Section-t (MSS), melynek feladata a 
missziók egészségügyi biztosítási rendszerének kidolgozása, ellátásának szervezé-
se. 

Az 2. számú ábra az ENSZ központjában működő, egészségügyi feladatokat ellá-
tó divíziók struktúrán belüli elhelyezkedését mutatja.  

 

 
 

2. ábra Az ENSZ Központ (Főparancsnokság) szervezeti struktúrája [4] 

 
Valamennyi missziós, műveleti tevékenység megszervezésekor az elsődleges fel-

adatok közé tartozik az egészségügyi ellátási lánc kidolgozása, mely a hatékony be-
tegellátás biztosítása érdekében nélkülözhetetlen, függetlenül a misszió jellegétől, 
földrajzi elhelyezkedésétől. Az egészségügyi ellátás szervezésének alapdokumen-
tuma az ENSZ Missziók Egészségügyi Ellátási Útmutatója (Medical Support Manual 
for United Nations Peacekeeping Operations- MSM UNPKO), melynek első kiadása 
1995-ben készült el, azzal a céllal, hogy az ENSZ szervezetén belül zajló egészség-
ügyi ellátás alap kritériumait, annak szintjeit, a vezetési, szervezési folyamatokat, 
logisztikai feladatokat definiálja és standardizálja a tagországok számára. A doku-
mentum tartalmazza a missziók egészségügyi ellátásához kapcsolódó összes felada-
tot, az alkalmazandó eljárásokat, melyet minden ENSZ misszióban működő egész-
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ségügyi szolgálatnak alkalmaznia kell. Ezen dokumentum 8. fejezete foglalkozik az 
egészségügyi logisztikai feladatok szabályozásával és rendszerével [5]. 

A dokumentum ugyancsak rendelkezik a missziók működési területére vonatkozó 
Egészségügyi Ellátási Tervről (Mission Medical Support Plan), melynek elkészítésé-
ért, rendszeres felülvizsgálatáért és revíziójáért a mindenkori civil Egészségügyi 
Szolgálat Főnök (Chief Medical Officer - CMO) illetve a Katonai Egészségügyi Szol-
gálatfőnök (Force Medical Officer - FMO) felelős. A CMO/FMO által elkészített 
Egészségügyi Logisztikai Terv (Medical Logistic Plan) a Misszió műveleti koncepció-
ján alapuló Működési és Ellátási Tervnek (Mission Support Plan) valamint az Egész-
ségügyi Ellátási Tervnek (Medical Support Plan) egyaránt része. 
 

Az Egészségügyi Logisztikai Terv elkészítésekor figyelembe kell venni a misszió 
sajátosságait, környezeti, infrastrukturális és logisztikai támogatással kapcsolatos 
követelményeit és lehetőségeit egyaránt. Az egészségügyi logisztikai tervezés misz-
szió szintű feladatait és elemeit az ENSZ Missziók Egészségügyi Ellátási Útmutatója 
valamennyi ENSZ misszió esetében egységesen határozza meg. [6]. 

 
Minden ENSZ misszióban a CMO/FMO felelős az egészségügyi ellátmányokért, 

ezek időben történő beszerzéséért, raktározásáért, elosztásáért és adekvát felhasz-
nálásáért. Felügyelik és ellenőrzik az egészségügyi logisztikai szabványok betartását 
és felelősek az egészségügyi minőségirányításért. A CMO/FMO feladata biztosítani, 
hogy a fentebb megjelölt folyamatok, mechanizmusok alkalmazásra kerüljenek, 
rendszeres ellenőrzésük megtörténjen, folyamatossá téve ezzel az egészségügyi 
ellátás és szolgáltatás elérhetőségét.  
A missziókra általánosan jellemző, az egészségügyi szolgálat vezetése által a misz-
szió szintjén megszervezendő, logisztikai biztosítást igénylő kapcsolódási pontokat a 
3. számú ábra ismerteti. 
 
 

 
 

3. ábra Kapcsolódási pontok az egészségügy más szereplőivel műveleti területen [7] 

Agencies/UNCT, 

Contract 

Hospitals UNOE 

Level 1 & 2
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Az egészségügyi logisztika tervezésének szempontjai, folyamata 

Valamennyi ENSZ misszió esetében az egészségügyi logisztika tárgykörébe tar-
tozó beszerzési és ellátási mechanizmus, kapcsolódó raktározási és disztribúciós 
folyamat, valamint az ezekhez köthető költségvetési terv a korábban már említett 
Egészségügyi Logisztikai Tervben kerül rögzítésre. A terv elkészítése a helyi viszo-
nyok figyelembe vételével - a pénzügyi, a logisztikai és az egészségügyi szolgálatok 
főnökeinek bevonásával – történik.   
 

Műveleti környezetben, missziós feladatok ellátása során az egészségügyi vonat-
kozású logisztikai tervek elkészítését az alábbi tényezők határozzák meg:  

- befogadó ország politikai, gazdasági, társadalmi helyzete,  

- befogadó ország egészségügyi ellátási struktúrája, 

- befogadó ország egészségügyi infrastruktúrája, 

- befogadó ország egészségügyi fenyegetettsége, 

- misszió feladata, (békekikényszerítő, békefenntartó, megfigyelő) 

- misszió általános jellemzői, sajátosságai, (elhelyezkedés, létszám, mandá-
tum) 

- misszió szerepvállalása, jellege, (politikai, katonai, rendőri) 

- misszió gazdasági, infrastrukturális állapota, 

- misszió belső miliője, (multinacionális, multikulturális, többnyelvű környe-
zet) 

- misszió szintű egészségügyi ellátási szinttel kapcsolatos elvárások (Level 
1-2-3-4). 

 
Az egészségügyi logisztikai tervezési folyamat alapvető tényezője az elvárha-

tó/teljesíthető egészségügyi operációs szint korrekt meghatározása. Ebben segít a 
Medical Support Manual kategorizációs-mátrixa, mely nem csak a feladatok szintjét, 
de az ehhez társítandó személyzet létszámát és a beszerzendő eszközök pontos 
mennyiségét is meghatározza [8]. Az operációs szint meghatározása döntően befo-
lyásolja a misszió egészségügyi ellátási rendszerének kialakítását, az egészségügyi 
szolgálat infrastruktúrájának felépítését. A tervezéskor figyelembe kell venni az 
egészségügyi szolgálat összetételét (egy nemzeti – Troop Contributing Country - 
TCC, vagy multinacionális), létszámát, az egészségügyi szolgálat szervezeti struktú-
rán belüli elhelyezkedését (önálló szervezet vagy logisztikába integrált), valamint a 
vezetői-irányítói szinten belül elfoglalt helyét (civil orvosi vezetés – CMO, vagy kato-
na orvosi vezetés - FMO). 
 

A műveleti tevékenységekhez különböző szintű egészségügyi ellátások kapcso-
lódnak, melyet a 4 számú ábra foglal össze. Az ellátási szintekre jellemző, hogy ezek 
nagyban igazodnak a misszió elsődleges feladataihoz, illetve a fogadó ország infra-
strukturális lehetőségeihez. Például Cipruson az UNFICYP-ben – ENSZ nómenklatú-
ra szerinti - Level 1 szintű ellátás biztosított, tekintettel arra, hogy az ettől magasabb 
szintű egészségügyi ellátás – egy ENSZ tulajdonú, fixen telepítetthez és működte-
tetthez viszonyítottan - relatíve olcsón, megbízható minőségben és szinten, folyama-
tosan elérhető a műveleti terület teljes egészén, a befogadó nemzettel kötött kiszer-
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vezési szerződés alapján. Ugyanakkor például Szudánban, Kongóban vagy Haitin 
Level 3 szintű ellátás telepítése és működtetése vált szükségessé, első sorban a he-
lyi infrastrukturális és biztonsági tényezők miatt. Level 4 szintű kórház ENSZ által 
történő működtetésére jelenleg nincs példa, ezt az ENSZ szintén outsorce szerződés 
alapján – többnyire a küldő országtól, vagy a műveleti területtel szomszédos, illetve 
ahhoz közeli országtól – vásárolja meg [8]. 

 
 

Level 1 

Alapellátás; elsősegélynyújtás, sürgősségi betegellátás (újraélesz-
tés, vérzéscsillapítás, légútbiztosítás, sokktalanítás, törések ellátá-
sa, sebellátás, fájdalomcsillapítás); kisebb sebészeti beavatkozások 
elvégzése, betegek/sérültek szárazföldi és légi szállítása, egész-
ségügyi prevencióval kapcsolatos feladatok, szűrő-, megelőző orvo-
si vizsgálatok, immunizáció. Fektető kapacitás biztosítása. 

Level 2 

Level 1 szintű ellátás folyamatos biztosítása mellett: 
emelt szintű életmentő beavatkozások, triage, élet- és végtagmentő 
sebészet, alap fogászati ellátás, alap laboratóriumi és képalkotó di-
agnosztikai (Rtg) kapacitás működtetése, közegészségügyi-
járványügyi feladatok ellátása. 

Level 3 

Level 2 szintű ellátás folyamatos biztosítása mellett: 
szakorvosi ellátás, multidisciplinális sebészeti ellátás, post-operatív 
és intenzív ellátás, teljes laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
kapacitás (Rtg,UH,CT) működtetése, fogászati-szájsebészeti ellá-
tás. 

Level 4 
Level 3 szintű ellátás folyamatos biztosítása mellett:  
teljes körű definitív ellátás, rekonstrukció és rehabilitáció, speciális 
sebészeti beavatkozások és speciális orvosi ellátás. [9] 

 

4. ábra A műveleti tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi ellátás szintjei (szer-
kesztette a szerző) 

 
Az operációs szint meghatározását az infrastrukturális feltételek megteremtése 

követi az alap- és sürgősségi ellátás rutinszerű működéséhez szükségesek különbö-
ző orvosi berendezések, orvosi műszerek, valamint különböző mobil eszközök, járó-, 
és fekvőbeteg ellátást biztosító vizsgáló és diagnosztikai eszközök, mentőautók, 
mentőhelikopterek, mentő repülők vonatkozásában. 

A logisztikai biztosítás következő lépésének célja az egészségügyi szakanyagok-
kal történő elsődleges, majd ezt követő a folyamatos ellátás. Ez a terület a gyógysze-
rekkel, gyógyászati célú anyagokkal, (orvosi gázok, reagensek, tesztek, fertőtlenítő-
szerek), egyszer használatos- illetve fogyóeszközökkel, (kötszerek, fecskendők, tűk, 
védőeszközök, védőruhák) vér- és vérkészítményekkel történő ellátást foglalja ma-
gába.    
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5. ábra Level 1/ Medical Center/ UNFICYP/ Sector 1 (szerző saját felvétele) 

 

Újonnan létrehozásra kerülő missziók esetén (pl. UNMIN, Nepál 2007) [2] gyakran 
jelentős időbe telik működőképes egészségügyi ellátási struktúra létrehozása. Ennek 
okai lehetnek akár környezeti, akár infrastrukturális nehézségek. A vonatkozó rendel-
kezések szerint ezek kiküszöbölése érdekében, minden orvosi egységnek, a misszió 
kezdeti 60 napos időszakában rendelkeznie kell teljes önellátó képességgel. Ezt a 
képességét fenn kell tudni tartania utánpótlási ellátás lehetősége nélkül is, beleértve 
ebbe a teljes gyógyszer készletet, az egészségügyi fogyóeszközöket, orvosi gázokat 
és vérkészítményeket is.  

A 60 napos biztonsági időszak lehetőséget biztosít az új misszióra vonatkozó spe-
cifikus, egészségügyi logisztika és az ellátási láncot működtető szabványprocedúra 
pontos kidolgozására, melyet a műveleti tevékenység alatt, a misszió feladatainak 
változása függvényében, évente akár többször is felül kell vizsgálni [10] [11]. 
 

A műveleti egészségügyi logisztika rendszerének kialakításakor az alábbi alapvető 
tényezőkkel és feladatokkal mindig számolni kell:  

- katonai, rendőri, civil erők egészségügyi ellátása, 

- bizonyos esetekben a lakosság egészségügyi / humanitárius ellátása, 

- műveleti tevékenység során törzs szintű feladatok ellátása, 

- műveleti tevékenység során végrehajtó szintű feladatok ellátása, (egész-
ségügyi központok kialakítása, ügyeleti rendszer kidolgozása) 

- egészségügyi szolgálat humán erőforrás kapacitásának megtervezése, 
szakszemélyzet biztosítása, 

- gyógyító feladatok ellátása, 

- kiürítő kapacitás biztosítása, 

- preventív medicinához kapcsolódó feladatok ellátása, 

- közegészségügyi-, járványügyi feladatok ellátása, 

- gyógyszer, orvosi műszer és - eszköz, egészségügyi fogyóanyag biztosítá-
sa, 
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- egészségügyi oktatás, képzés, (mentésgyakorlat, elsősegélynyújtás, BLS-
CPR, HIV-AIDS, fertőző betegségek) 

- jelentés és dokumentációs rendszer informatikai infrastruktúrájának megte-
remtése [12], 

- költségvetéssel kapcsolatos teendők ellátása,  

- CIMIC jellegű feladatok, (kapcsolattartás-együttműködés civil ellátó intéz-
ményekkel, összekötő szerep a szembenálló felek egészségügyi döntés-
hozó intézményei között) 

Egészségügyi szabványok  

Valamennyi ENSZ misszióban – függetlenül annak helyétől, szerepvállalásától, 
mandátumától – a biztonságos, szabályozott betegellátás érdekében szükség van az 
egészségügyi szakanyagok, gyógyszerek, vegyszerek, fogyóeszközökre vonatkozó 
szabványokon alapuló kategorizáció és szakkifejezések alkalmazására. Az azonos 
szaknyelv és a szabványok teszik lehetővé egy adott termék biztonságos felismeré-
sét, nagyobb biztonságot garantálva a gyógyszerek felírásához, kiadásához és ad-
minisztrációjához a rendszerben szerepet vállaló többnemzetiségű felhasználók 
számára. Az egyezményesítés az igénybevételt, vagyis az ENSZ által alkalmazott 
nemzetközi ajánlattételi folyamatot is megkönnyíti, valamint nemzeti csatornákon ke-
resztül is szabályozza az egészségügyi ellátást. A szabványosítás ugyancsak lehe-
tővé teszi a minőségirányítást és a teljesítmény mérését [13]. 

Egészségügyi termékek jegyzéke   

Kizárólag általános elnevezések használandóak az ENSZ rendszerében egész-
ségügyi termékek és gyógyszerek esetében.  

Az ENSZ egészségügyi jegyzéke (INN) tartja számon a több mint 1000 - a Föld 
különböző válságövezeteiben működő misszió által - leggyakrabban használt gyógy-
szert és fogyóeszközt. A jegyzék egyben hivatkozási és referencia dokumentum is 
valamennyi egészségügyi szolgálat logisztikai tervezése számára.   

A jegyzék aprólékosan részletezi a gyógyszerek használati utasításának megszö-
vegezését, a hatóanyag erősséget, a csomagolás jellegét, az eltarthatóságot, és a 
termékek tárolási feltételeit [14]. 

Az egészségügyi szolgálat feladatai ellátásához szükséges  
eszkö zök 

Berendezések, m űszerek 

A műveleti területre telepített és ott az egészségügyi ellátó személyzet által hasz-
nált eszközök biztosítása két módon történik:  
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1. ENSZ tulajdonú eszközök (United Nations Owned Equipment - UNOE): ame-
lyeket az ENSZ biztosit a misszió, a kontingensek illetve az egészségügyi 
személyzet számára. Ezen eszközök rendszeres karbantartása, kalibrálása, 
javíttatása, pótalkatrésszel történő ellátása, selejtezése, beszerzése és cseréje 
az ENSZ feladata, melynek finanszírozása az ENSZ által a misszió számára 
biztosított költségvetéséből történik. Valamennyi ENSZ misszióban azonos tí-
pusú, teljesítményű és szervizigényű, standardizált eszközről van szó, melyek 
beszerzése központi szerződésen alapul (UN Systems Contract) [15], megren-
delése és kiszállítása egységesített mechanizmuson keresztül zajlik, az ENSZ 
költségvetését terhelik. Az eszközökre vonatkozó jótállással, csereszavatos-
sággal és garanciális javítással kapcsolatos szerződések valamennyi misszióra 
érvényesek [16]. 

 
2. Kontingens tulajdonú eszközök (Contingent Owned Equipment - COE): ame-

lyeket a küldő ország (TCC) biztosit saját kontingense, illetve bizonyos esetek-
ben a misszió egyéb nemzetei számára. A COE típusú eszközök rendszeres 
karbantartása, kalibrálása, javíttatása, selejtezése, beszerzése és cseréje a 
küldő ország feladata, finanszírozása a küldő országot terheli, de ezért az 
ENSZ, a közte és a TCC között létrejött Memorandum of Understanding (MOU) 
illetve COE szerződés alapján térítési / bérleti díjat fizet.  Az eszközök szerző-
désben rögzített jellegét, minőségét, működőképességét, mennyiségét 6 ha-
vonta a misszió logisztikai főnöke által vezetett bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző 
bizottság szakmai jelentése az alapja a TCC számára történő térítési / bérleti 
díj kifizethetőségének.  

A nemzeti kontingensek által telepített egészségügyi támogatás esetén, az egész-
ségügyi anyagok, -eszközök, orvosi berendezések és műszerek beszerzését, telepí-
tését, fenntartását és utánpótlását általában a TCC hajtja végre, az együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint.  

Abban az esetben, amikor az ellátó szakszemélyzetet a TCC adja, de a telepített 
eszközök az ENSZ tulajdonában vannak és a TCC bérli ezeket – tehát személyzet 
nélküli bérlés esetén - az ENSZ irányítja az egészségügyi logisztikai utánpótlási lán-
cot, és teljesíti a berendezések fenntartásának kívánalmait [16]. 

Gyógyszerek 

A gyógyszerek, az egészségügyi fogyóanyagok, egyszer-használatos eszközök 
biztosítása az ENSZ feladata. Ezek beszerzése központi szerződések rendszerén 
keresztül (UN Systems Contract) történik. A beszerzés és szállítás ilyen módon tör-
ténő szigorú szabályozását, elsősorban a gyógyszerek egyedi jellemzői, ezek védett 
státusza (pl. kábító fájdalomcsillapítók, nyugtatók), felhasználásuk és tárolásuk spe-
ciális követelményei, valamint kiszerelésük és adagolásuk nemzetközi protokollok 
szerinti előírásai indokolják [11]. 

Egészségügyi fogyóeszközök, egyszer-használatos eszközök  

Az egészségügyi fogyóanyagok és egyszer-használatos eszközök biztosítása 
ugyancsak az ENSZ feladata. Ezen termékek beszerzése szintén a már korábban 
említett központi szerződés rendszeren keresztül (UN Systems Contract) történik 
[17]. 
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Egészségügyi gázok 

Beszerzésük központi szerződés rendszeren keresztül (UN Systems Contract) tör-
ténik. Költséghatékonysági szempontok miatt a gázpalackok újratöltése, felülvizsgá-
lata - amennyiben azt a befogadó ország infrastrukturális lehetőségei lehetővé teszik 
– helyi szinten megoldható [13]. 

Vér- és vérkészítmények 

Elsősorban a válságövezetek azon régióban, ahol az egészségügyi ellátás egyéb-
ként is alacsony szintű vagy elmaradott, a misszió biztonságos vér és vérkészítmény-
nyel történő ellátása az egészségügyi támogatás egyik legkritikusabb része. Az 
ENSZ szigorú irányelveket követ, mely szerint az ilyen készítmények alkalmazásá-
nak szükségessége esetén felügyeletet biztosít, mind a beszerzés, mind a folyama-
tos ellátás tekintetében. Ennek megfelelően a vér- és vérkészítmények az ENSZ ál-
tal, az ENSZ szabványai szerint biztosítandóak, beleértve a szállítást, tesztelést, ke-
zelést, és adminisztrációt – amennyiben a küldő országgal megkötött ellátási szerző-
désben (TCC MOU) erről másképp nem határoznak.  
 

Abban az esetben, ha az ENSZ nem képes biztosítani a vér- és vérkészítmények-
kel történő ellátást, a küldő ország (TCC) felkérhető ilyen típusú anyagok beszerzé-
sére, amennyiben az általa beszerzésre kerülő készítmény megfelel, az ENSZ által 
előirt szabványoknak. Amennyiben egy kontingens nemzeti vérkészítményből igényel 
az ENSZ felhatalmazása nélkül, a felhasználás csupán a saját nemzetükre korláto-
zódhat, saját felelősségükre történhet.  
 

Különleges esetekben, katasztrófa helyzetben, tömeges sérüléssel járó balese-
teknél, melyek során helyi forrásokból kell vérhez hozzájutni, fokozott gondossággal 
kell a minőségirányítási elvek betartásáról gondoskodni. Olyan vészhelyzetek esetén, 
ahol a befogadó nemzet, vagy regionális szervezet, mint a Vöröskereszt vérkészlete 
megfelel az ENSZ által meghatározottaknak, további ellátmányok igényelhetőek, a 
szervezet költségére. Nem ENSZ alkalmazott betegen vagy sérültön vérátömlesztést 
végezni az ENSZ forrásból származó vérrel kizárólag megfelelő dokumentációval 
lehetséges. A fertőzések magas kockázata miatt nem ENSZ forrásból származó, az 
ENSZ minőségi kritériumainak biztonsággal nem megfelelő vér csak életmentő céllal 
alkalmazható. [18] 

Beszerzések szabályozása 

A beszerzési szabályozásba beletartozik minden, a beszerzéshez szükséges te-
vékenység, megvásárlás, vagy bérbevétel, beleértve a termékeket, az ingatlanokat 
és a szolgáltatásokat, és azon belül a munkát is. Az ENSZ beszerzési procedúrái és 
idővonalai gyakran hosszadalmasak és hajlamosak elhúzódni, ezzel komoly kihívást 
jelentenek az egészségügyi szakanyagok és szolgáltatások missziók helyszínére 
történő eljuttatásához. Éppen ezért az ENSZ – könnyítve a logisztikai kihívásokon - 
előírta a Startégiai Tartalék (Strategic Deployment Stocks-SDS) [19]  alkalmazását, 
melyet az egységes irányelvek követésével, szerződési rendszerén belül (UN 
Systems Contracts) biztosit [11]. 
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Stratégiai mű veleti készletek, tartalékképzés 

A Stratégiai Tartalék (Strategic Deployment Stocks - SDS) az ENSZ békefenntartó 
misszióinak anyagtartaléka, amely a missziók számára biztosítja a gyors bevetéshez 
szükséges eszközöket, valamint támogatja a kezdeti működést. Az SDS egészség-
ügyi összetevője alapvetően az ENSZ tulajdonú (UN Owned Equipment - UNOE) 
rendszerének folyamatos biztosítása, új missziók gyors és hatékony telepíthetősége, 
vagy a már műveleti tevékenységben résztvevők működésének kiterjesztése céljából 
lett létrehozva. A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében a gyógyszerek 
és egyéb más gyógyászati szakanyagok hozzáférhetőségét az ENSZ által megköve-
telt szintű és mennyiségű készenléti és fenntarthatósági tartalékkal (30-60 day 
Opeartional Reserve) kell biztosítani valamennyi ENSZ misszióban [10] [11]. 

Szerződés rendszer - Systems Contract  

Az ENSZ és különböző, általában a föld valamennyi pontján kereskedő, globális 
logisztikai rendszereket alkalmazó kereskedelmi vállalatok illetve szolgáltató cégek 
közötti Szerződés Rendszer (UN Systems Contract) árucikkek, vagy szolgáltatások 
megvásárlásáról rendelkezik, illetve kijelöli ennek kereteit. Lehetővé teszi az egész-
ségügyi felszerelések, az egészségügyi fogyóeszközök, a gyógyszerek és gyógy-
ászati készítmények, valamint a vér- és vérkészítmények egységes áron és feltéte-
lekkel történő beszerzését. 
 

A szerződési rendszerek alkalmazásának előnye, hogy a 

- a missziók indulásakor egészségügyi felszerelések és fogyóeszközök 
gyors kiszállítását garantálja, 

- folyamatosan elérhető logisztikai támogatást jelent a misszió egészségügyi 
szolgálata számára, 

- biztosítja az StratégiaiTartalék (SDS) akadálytalan utánpótlását,  

- bonyolult, elhúzódó beszerzési procedúrát előzhet meg. 

Helyi Beszerzési Engedély – Local Procurement Authority  

Az egészségügyi cikkek és szolgáltatások beszerzése nem korlátozódik kizáróla-
gosan a Systems Contract-ra. Ezen termékek beszerzése missziós szinten is meg-
történhet helyi beszerzési engedély (Local Procurement Authorisation - LPA) birtoká-
ban. Ezt az engedélyt azon termékek beszerzésére lehet felhasználni, melyek a 
System Contracton keresztül nem szerezhetők be. Az engedély kiadására valameny-
nyi misszió esetében, kizárólag az ENSZ New Yorki központja jogosult [15]. 
 
 
 
 
 
 



 

184 

 

Irodalomjegyzék  

 

[1]  „UNITED NATIONS,” [Online]. Available: 
https://un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml. 

[2]  „UNITED NATIONS LOGISTICS BASE,” [Online]. Available: 
http://www.unlb.org/gallery/big/2005 0105Natale20040102.JPG. 

[3]  „WIKIPEDIA,” [Online]. Available: http://hu.wikipedia.org/wiki/Logisztika. 

[4]  U. N. DPKO, in Medical Support Manual for Uited Nations Peacekeeping Operations, 
2013, p. 1. 

[5]  U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
1999, p. 10. 

[6]  U. N. DPKO, in Medical Support Manual for Uited Nations Peacekeeping Operations, 
1999, p. 41. 

[7]  U. N. DPKO, in Medical Support Manual for Uited Nations Peacekeeping Operations, 
2013, p. 10. 

[8]  U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
1999, pp. 27-37. 

[9]  D. K. Gyula, „Az agykoponya lövési sérüléseinek korszerű kezelése, szervezési és 
szakmai szempontok alapján, a NATO tagságunkból fakadó kihívások tükrében,” in 
Doktori értekezés, 2005, pp. 59-60. 

[10] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
1999, p. 21. 

[11] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
2013, p. 94. 

[12] D. K. Gyula, „A térinformatika új lehetőségei a háborús sérült-ellátásban,” KARD ÉS 
TOLL, pp. 139-141, 2002 (1).  

[13] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
2013, p. 92. 

[14] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
1999, p. 92. 

[15] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
2013, p. 95. 



 

185 

 

[16] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
2013, pp. 26-27. 

[17] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
2013, p. 91. 

[18] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
1999, pp. 101-102. 

[19] U. N. DPKO, in Medical Support Manual for United Nations Peacekeeping Operations, 
2013, p. 23. 

 

 

A cikket szakmailag lektorálta: 

 Dr. Németh András ny. ddtbk.    

Dr. Fazekas László ezds. 

 

 


