
Kérjük a folyóirat 1972. 3. sz.-ba behelyezni. 

SAJTÓHIBA JEGYZÉK 

a 3/1972. Hadtápbiztosítás „'1'··· számában megjelent 

„SPARTACUS'' kísérleti jellegű bemutató szakharcászati 
gyakorlatról című cikkhez 

í6. sz. melléklet, S9. oldal: 

Személyi állomány megoszlása táblázat 5. sorában kötöző, helyesen 
kötöző gk. 

Segélynyújtás tartalma táblázatban: Tracheomostomia, nyelvfelöltés, he
lyesen Tracheostomia, nyelvkiöltés. 

Szelepes pix, funkció, helyesen szelepes ptx. punkció. 

Száll. törés, rögzítés (ellenőrzés). helyesen szállítási törésrögzítés (ellen
őrzés). 

17. sz. melléklet, 90. oldal: 

EllátotLág táblázat technika rovatában Mkp helyett 1\.-Iko. 

Főbb eü. anyagok, mutatók helyett főbb eü. hb.-i anyagi mutatók. 

Függőleges rovatban Antibiotio helyesen Anlibioticumok. 

Csak a KPOP-hez tartozik - Egyidőben 8 fő részére biztosít 02 ellátást. 

Chlorocid drg. 5 inj. amp. helyesen Chlorocid drg. S inj. amp. 

Promtidllin F. amp. helyesen Promptcillin F. amp. 

Sérültellátás lehetőségei táblázatban: 
Segélynyújtás terjedelme, Ellátás-lehetős., helyesen Segélynyújtás terje
delme, Ellátás lehetőségei. 

25. sz. meUéklet, 98. oldal: 

Ellátottság táblázatban: 

RE-I. 3 Egyidőben 3 sérült légútjának szabaddá tételére alkalmas, helye
sen RE-I. 3 Egyidőben 3 sérült légútjának szabaddá tételére alkalmas. 



Biztosítja a garat leszívását. 

RE-II. 1 Bizt, a garat leszivását. 5 fő intubálására alkalmas, helyesen 
RE-II. 1 5 fő intubálására alkalmas. Biztosítja a légcső leszívását. 

KOP (02) 1 Bízt. a légcső lesziv. 2 fő részére biztosít egyidőben B2 

ellátást, helyesen KOP (02) 1 2 fő részére biztosít egyidőben 02 ellátást. 
KROP (02) 8 fő részére biztosít ellátást, helyesen KPOP (02) 8 fő részére 
biztosít 02 ellátást. 

Chlorocid 5 inj. amp., helyesen Chlorocid S inj. amp. 

Promticillin F amp., helyesen Promtcillin F amp. 

A táblázatból kimaradt: Eü. technika: Teher gk., kötöző gk. 

26. sz. melléklet, 99. oldal: 

Sérültellátás lehetőségei táblázatban: 

Életmentő ell. RG. szorul, helyesen Életmentő ellátásra szorul. 

1 ó/10 fő. helyesen 1 katona 1 óra alatt 10 főt. 

2 kat. 2 ó, helyesen 36 főt 2 katona 2 óra alatt, 

Összmentesít, helyesen Önmentesítés. 

28. sz. melléklet, 101. oldal: 

Ellátottság táblázatban: 

Ibi. Klf., helyesen Inj. klf. 

TBL. Klf., helyesen tabi. klf. 

1430 amp. 

Reguimáció, helyesen Reanimácio. 

Saffgru-tubus 9 sérültnél GGRGI leszívás, 45 sérültnél intubálás légcső 
leszívás, helyesen Safiard-tubus, 9 sérültnél garat leszívás, 4-5 sérültnél 
intubálás, légcső leszívás. 

36 fő o. ellátását biztosítja, helyesen 36 fő 02 ellátását biztosítja. 

29. sz. melléklet, 102. oldal: 

Sérültek megoszlása táblázatban: 

Trauzit ell., helyesen Tranzit ellátás. 

30. sz. melléklet, 103. oldal: 

Osztályozás elvi szempontjai HSH (EOG)-on táblázatban: 

Életmentő ellátásra szorulók rovatban: 

- Grifriás vérzés, helyesen Artériás vérzés. 



Nyílt vagy szelepes pix, helyesen Nyílt vagy szelepes ptx. 

Szív tampongd, helyesen Szív tamponád. 

Anafror és tetanusz fertőzés, helyesen Anaerob és tetanusz fertőzés. 

A) E. 100 R felett, helyesen É. + 100 R felett. 

B) É. Súlyos (KP súlyos) traumás sérülés, helyesen É. + súlyos (kp. sű
lyos) traumás sérülés. 

Heveny intoxigátió, helyesen Heveny intoxicatio. 

VH, SH ingorporatió, helyesen VH, SH incorporatio. 

Atmeneti ellátásra szorulók rovatban: 

- Korlátozott kiterjedésű égés arc, kéz, nagyizületi felszínek, helyesen 
Korlátozott kiterjedésű égés arc, kéz, nagyízületi felszínen. 

- lprit conjungtivitis, rhinitis, helyesen Iprit conjunctivitis, rhinitis. 




