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A kiképzéssel kapcsolatos követelményeket az eü. katonák és sebe
sültvivők vonatkozásában az Összkövetelményi Program tartalmazza, a 
tárgykörök adottak. Az viszont, hogy az előírt tárgyköröket milyen szín
vonalon sajátítják el, nagyban függ a kiképzés módszerétől és a ren
delkezésünkíe álló emberanyagtól. Hiába vannak jó oktatóink és okta
tási segédeszközeink, ha a kijelölt eü. katonák és sebesültvivők nem felel
nek meg a követelményeknek. Ezért a kiválogatást már a bevonulás 
alkalmával meg kell ejteni. Itt figyelembe kell venni az alábbi főbb 
szempontokat: 

1. Az eü. katona magas szintű alapműveltséggel rendelkezzen. Ezért 
lehetőleg olyan személyt kell kiválasztani, aki a polgári életben is egész
ségügyi szakképzettségű (járványügyi vagy közegészségügyi ellenőr, fog
technikus, műtőssegéd), de legalább gimnáziumi érettségivel rendelkezik. 

2. A kiválogatásnál figyelembe kell venni, hogy az eü. katonának 
képesnek kell lennie az eü. ti. vagy tts. helyettesítésére az ellátásnál, 
valamint a sorállomány oktatásánál. 

3. Nem utolsó sorban figyelembe kell venni a fizikai rátermettsé
gét - különösen a nem szervezetszerű sebesültvivők esetében -, mert 
a gyakorlati végrehajtás igen nagy fizikai erőt követel. 

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a felsorolt három szem
pontot nem mindenütt veszik figyelembe - különösen a sebesültvivók 
esetében - ebből adódik azután, hogy az előírt követelmények elsajátí
tására képtelenek, illetve a gyakorlatot fizikailag képtelenek végrehaj
tani. Szakítani kell tehát a régi rossz gyakorlattal és nagyobb figyelmet 
kell fordítani a kiválogatásra. 

Itt szeretném megemlíteni, hogy célszerűbb lenne a sebesültvivó 
katonák háborús állománytábla szerinti szervezetszerű rendszeresítése, 
mivel lehetetlennek tűnik, hogy háborű esetén a lövegkezelő vagy 
irányz61 golyószórós vagy RPG-s katona kiváljon a harcrendből és a 
sebesültek kiürítését végezze. Háborűban tehát a már·korábban eü. ka
tonának kiképzett bevonult katona szervezetszerű sebesültvivő lenne. 
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A kiképzés módszere az eü. katonák és sebesültvivők esetében egy
aránt az összevonás. Az eddigi tapasztalatok sajnos azt mutatják, ha nem 
ez! a módszert választottuk, a kiképzést felületesen hajtották végre, 
nagy volt a hiányzók 0/o-os aránya, sebesültvivők esetében pedig csak 
a létszámot nézték és naponta változtatták az alegységektől elküldött 
~zemélyeket. Tehát még az összevonás formája is csak olyan lehet, ami
kor az összevontakat külön körletben összevont szakasz vagy századként 
helyezik el és a kijelölt parancsnok diszponál a személyekké}, tehát azok 
szolgálatba nem vezényelhetők, konyhamunkára nem oszthatók be stb. 

Magasabbegységünk viszonylatában ezt a módszert olyannyira szi
gorúan vettük - és ezt másoknak is javasolni tudjuk -, hogy az eü. 
katonák összevonását az eü. z.-nál tartottuk meg, ahol megfelelő szak
tanterem és oktatási segédanyag áll rendelkezésre. Az a cél vezérelt 
bennünket. hogy az eü. ti. és tts.-eket pótolni képes - mivel igen nagy 
a hiány - eü. katonákat képezzünk ki. 

Az összevonás lehetőséget biztosít arra, hogy a katona a felkészülés 
idején - esetleg szabad időben is - korrepetáláson vegyen részt, tehát 
segítse őt az előadó és társai egyaránt. A szaktanteremben a segédeszkö
zök segítségével mélyítheti tudását, illetve a leadott anyagon túl még 
hozzátanulhat, mivel a szaktanterem ügyeletesén keresztül a megfelelő 

irodalmat megkapja, 
A gyakorlati élet tapasztalatai azt mutatják, hogy kevés gondot for

dítanak az elsajátított anyag felszínen tartására és a továbbképzésre. 
Módszerként javasoljuk, hogy az eü, katonák vegyenek részt a gyengél
kedő napi munkájában meghatározott feladattal és a személyek 2-3 
havonkénti funkcióbeli váltásával. Pl.: laboros, sterilizáló, kötöző, beteg
ápoló, étkezés felelős kijelölése, Természetesen így lehetőség nyilik a 
gyengélkedő napos szolgálat megvalósítására is. 

A szakalapozó kiképzés nem érhet véget az összevonással. A kikép
zés folytatódik a szakharcászati komplex foglalkozások keretén belül, 
mely a tanultak gyakorlati életbe történő átültetésének egyetlen lehetsé
ges módszere. Az egészségügyi katonák és sebesültvivők itt már össze
függéseiben gyakorolják az elméletben elsajátított és egyénileg begyako
rolt tudnivalókat. Ez a kiképzés azonban csak úgy éri el célját, ha jól ter
vezett, anyagilag biztosított, megközelíti a harci körülményeket, markíro
zott sérültekkel hajtják végre. Éppen ez utóbbinál szoktak hiányosságok 
mutatkozni, mivel a parancsnokok nem veszik tudomásul a sérült kelet
kezését és nem adnak lehetőséget az ellátás és kiürítés gyakoroltatására. 
Pedig itt nyílna először lehetőség az eü. tárgyköröket összefüggésbe 
hozni más tárgykörökkel, melyet a mellékelt táblázat szemléltetően 
mutat be, 

Természetesen az eü, katona kiképzése a komplex foglalkozások 
·lebonyolításával még mindig nem fejezdődik be, Allandóan tanítani 
kell - erre legalkalmasabb a gyengélkedő ambulanciája -, feladatokat 
kell adni számára a napi ellenőrzés és eü, felvilágosító munka területén. 
Az eü, katonák feltétlenül vegyenek részt a sorállomány oktatásában 
mint előadók vagy mint segítők, akik bemutatják a különböző módsze
reket és utána gyakoroltatják a sorkatonákat. 
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A gyakorlati tapasztalat azt igazolja, hogy az Összkövetelményi 
Programban meghatározott idő nem elegendő az alapos kiképzéshez, 
tehát a felsorolt ajánlott egyedi módszerek alkalmazása indokolt, mond
hatnám szükséges. Különösen fontos az egyéni kiképzés módszereinek 
alkalmazása olyan esetekben, ahol összevonásra nincs lehetőség, vagy 
valamilyen ok miatt (betegség) az eü. katona nem vett részt az összevont 
kiképzésen (HM és HDS közvetlen alakulatokat célszerű utalni!). 

Az elmondott módszerek és tapasztalatok a saját módszereink és 
tapasztalataink. Lehetségesek ennél jobb módszerek is, melyek sok eset
ben a lehetőségekből - emberi anyag, előadó, kik. eszközök - adódnak, 
igen nagy jelentőséggel bír a találékonyság, az oktatási módszerek kom
binációjának lehetősége. Ez utóbbit az oktatandó és oktató felkészült
sége határozza meg. Pl. mennyi legyen az előadás, gyakorlás, mennyi és 
milyen filmet vetítsenek, hol tartsák a foglalkozást, gyakorló (tanuló) 
párok kijelölése stb. 

Bármilyen jellegű legyen a kiképzés vagy foglalkozás módszere, az 
sohasem veszítheti el gyakorlatias jellegét. A gyakorlatias jelleget a szak
harcászati komplex foglalkozás teszi lehetővé. A sikeres végrehajtás fon
tosabb feladatai: 

1. Levezetési terv kidolgozása (térképen). 
2. Harcászati helyzetbeállítás (gyakorlattal való összekapcsolás). 
3. A mozzanatok részletes kidolgozása. 
4. A mozzanatok oktatási kérdéseinek kidolgozása. 
5. Számvetés a markírozott sérültekre. 
6. Cédulák elkészítése a markírozáshoz. 
7. Személyi biztosítás (ha másként nem, vezénylés űtján). 
8. Anyagi-technikai biztosítás. 
9. A végrehajtás ellenőrzésének biztosítása (döntnökök). 

Összefoglalva az egészségügyi katonák és sebesültvivők kiképzését 
az alábbi főbb szempontokra kell fordítani fő figyelmünket: 

1. Válasszunk ki jó alanyokat. 
2. A kiképzést összevonás formájában hajtsuk végre. 
3. A kiképzést lehetőleg szaktanteremben folytassuk. 
4. Biztosítani kell a bemutatáshoz szükséges anyagokat és kiképzési 

segédeszközöket, könyveket, szabályzatokat. 
5. A jó előadó fél siker az anyag elsajátításánál. 
6. A kiképzést dia- és mozgófilmvetítéssel kell színesebbé tenni. 
7. Az elméleti foglalkozás kapcsolódjék gyakoroltatással. 
8. A felkészülés, az önképzés időszakában biztosítsuk a korrepetálás 

lehetőségét, hozzunk létre tanulópárokat. 
9. Alakítsunk ki versenyszellemet, szervezzünk vetélkedőket. 

10. Hajtsunk végre komplex foglalkozásokat, az egészségügyi tárgy
köröket hozzuk összefüggésbe egyéb tárgykörökkel. 

* • 
• 
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A komplex foglalkozások egé:.zségügyi tanulmá~yi kérdéseinek beál
lításához az alábbiakat javasolom: 

Egészségügyi tárgykörök összefüggései más tárgykörökkel 

Oszlopmenet végrehajtása 

Légitámadás elhárítása 

Vegyicsapás felszámolása 

Atomcsapás felszámolása 

Védelemre való berendezkedés 

Támadás erdős-hegyes terepen 

];jszakai harctevékenység 

Sebesültellátás gépkocsin. 

Sebesültek gyors összegyúj
tése sebesültfészekbe. 

Ön-- és elvtársi segély. 
Sebesültfészek megjelölésének 

módjai. 

Készenléti ampulla használata. 
Elsősegély mérgezéseknél. 
SZVCS használata. 
Sebesült összegyűjtés és 

kiürítés szennyezett terepen. 
Rérzleges mentesítés. 

A katona tevékenysége mentö
osztagban. 

Járványvédelmi-higiénés rend
szabályok. 

Sebesültek felkutatásának 
módszerei. 

Sebesültek kiürítésének mód
szerei. 

Elsősegély különböző sérül
teknek. 

Sebkötöző csomag használata. 

Sebesültek felkutatásának és 
kiürítésének módszerei éjjel. 
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