
Az állategészségügyi szolgálat néhány fontos 
problémája 

(Fordítás) 

A csapatok jó minőségű élelmiszerekkel való biztosításának ellenőrzésében 
igen fontos szerep tartozik a katonai állategészségügyi szolgálatra. Az állategész
ségügyi szolgálat fő feladata ugyanis az, hogy megvédje a személyi állományt 
az olyan fertőzésektől, amelyek mind az embert, mind az állatokat egyaránt 
megbetegítik, valamint azoktól a tömeges megbetegedésektől, amelyek a nem 
megfelelő élelmiszerek fogyasztása esetén következhetnek be. Ezért a katonai 
állategészségügyi szolgálat szakemberei gondosan tanulmányozzák az állategész
ségügyi és a járványhelyzetet a csapatok települési körleteiben és szükség sze
rint speciális állategészségügyi rendszabályokat léptetnek életbe. 

Rendkívül fontosak ezért azok a rendszabályok, amelyek az olyan fertőző 
megbetegedések megelőzését szolgálják, amelyek előfordulhatnak mind az álla
tok, mind az emberek között. Ilyenek: a pestis, a lépfene, a tularemia, a ve
szettség, a brucellozis, a tuberkolózis és más egyéb fertőző betegségek. 

Ezek közül néhányról konkrétan kell említést tenni. 
A pestises fertőződés bekövetkezhet a beteg állatokból nyert termékek, 

élelmiszerek útján. A természetes gócokban létrejöhet a pestises fertőződés az 
ott található fű, a széna, a szalma és a különböző fertőzött, betegségre fogé
kony, a fertőzést továbbvivő rágcsálók közvetítésével is. Ezzel kapcsolatban 
nyomatékosan fel kell hívni az állatorvosok és az érintett szolgálati ágak fi
gyelmét az elengedhetetlenül fontos, időben végrehajtandó feladatokra, amelye
ket, mint komplex megelőző rendszabályokat kell végrehajtani a további fertő
ződések megakadályozására. 

Az emberek megbetegedhetnek tularemiában is. A fertőződés bekövetkez
het a tularemia kórokozói által megbetegített állat termékeinek elfogyasztása 
esetén, valamint a fertőzött egerek és pocokszerű rágcsálók fészkéül szolgáló 
szénából, szalmából és egyéb növényi eredetű anyagokból származó por be
lélegzése útján is. A személyi állománynak tularemiától való megvédése érde
kében tervszerűen és következetesen kell végezni a rágcsálók irtását, mind a 
személyi állomány által lakott körletekben, mind az élelmezési szolgálat ob
jektumaiban. 

Potenciális veszélyként jelentkezik az emberek és az állatok részére a lép
fenés megbetegedés is. A csapatok személyi állományának a lépfenés fertőző-
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déstől való védelmét a rendszeres és következetes állategészségügyi rendszabá· 
lyok betartásával lehet biztosítani. Ide tartozik a járványhelyzet folyamatos és 
állandó nyilvántartása és tanulmányozása, a földdel való munkálatok ellenőr
zése, a csapatkisegítő gazdaságok és a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó 
mezőgazdasági üzemek állatállományainak gondos állategészségügyi felügyelete. 
Különös gondot kell fordítani a vágóállatok kötelező vágás előtti és vágás utáni 
állatorvosi vizsgálatára. 

Mint ismeretes, az állatok megbetegedhetnek brucellózisban és tuberkoló-
zisban is. Ezért nagyon fontos, hogy az állatoknál ezeket a megbetegedéseket 
az állatorvosok időben megállapítsák és megszervezzék a speciális szervezési és 
gazdasági rendszabályokat, a betegség felszámolására, valamint a szigorú állat
orvosi ellenőrzést az ilyen környezetből származó vágóállatok és termékeik fo
gyaszthatóságának elbírálására, minősítésére. 

Igen nagy veszélyt jelent a trichinellózis is, amellyel az emberek fertözöd·
hetnek a beteg állatokból nyert hús és hústermékek (kolbász, sonka stb.) elfo
gyasztásakor. Az érvényben levő rendszabályok szerint valamennyi levágott 
állat hasított részeit és azok belső szerveit kötelezően trichinoszkopos vizsgálat 
alá kell vetni az élelmiszerhigiénikus szakállatorvosnak. Trichinellózis megálJa.
pítása esetén a húst és a fertőzött állatból nyert termékeket ki kell vonni a 
forgalomból, illetve ezeket az árukat megfelelő kezelés alá kell vetni. 

Annak megelőzésére, megakadályozására, hogy a személyi állomány az álla
tokból származó kórokozóktól fertőződhessen, mcgbetegedjen, egyik legfonto
sabb feltétele az, hogy az állategészségügyi felügyelet előírásait, a vágóállatok 
húsvizsgálati rendszabályait pontosan betartsák és végrehajtsák. 

A katona-állanorvosoknak, de az élelmezésügyi szolgálat tisztjeinek is jól 
kell ismerni ezeket a rendszabályokat és szigorúan be kell tartani az általános 
járványvédelmi rendszabályokat. A csapatok ellátásához szükséges vágóállatok, 
a baromfi és az egyéb állati eredetű termékek, valamint a zöldségfélék, a bur
gonya, a széna és a szalma beszerzésének megszervezése esetén az állategész
ségügyi szolgálatnak időben és pontosan fel kell deríteni és meg kell határozni 
azokat a körzeteket, amelyek a beszerzés szempontjából, a fertőző betegségek, 
illetve a járványhelyzet szempontjából kedvezőek. 

Az állatról emberre is átterjedő fertőző betegségek elleni védekezés ered
ményessége érdekében a csapatok élelmezési anyagokkal való ellátásának ellen· 
őrzésében is fontos szerepe van az állategészségügyi szolgálatnak. 

Ismeretes, hogy az élelmiszer beszerzés, a vételezés, a szállítás, és különö
sen a tárolás szabályainak be nem tartása esetén igen gyakran és gyorsan be
következhetnek az élelmiszerekben különböző elváltozások és minőségromlások. 
Ebben az esetben a termékeknek nemcsak minőségi romlása következhet be, 
hanem egyéb súlyosabb elváltozások is. Az ilyen megromlott élelmiszerekben 
olyan káros anyagok keletkezhetnek, amelyek az emberi szervezet részére mér
gező anyagokat tartalmazhatnak. Ezek gyakran okozói lehetnek olyan fertő
ződéseknek és megbetegedéseknek, amelyek következtében a személyi állomány-
ban tömeges ételmérgezések következhetnek be. Vegyük példának az állati zsi-
radékot. A zsírban hosszantartó, különösen nem megfelelő tárolás esetén fel
halmozódnak a káros termékek, amelyek általában oxidációs bomlástermékek 
pl. a peroxidok, savak, aldehidek és ketonok. Az ilyen zsírok elfogyasztása 
esetén az embernél a gyomor- és bélcsatornában súlyos elváltozások alakulhat
nak ki. Azonkívül a máj, a hasnyálmirigy, és a vesék károsodása is bekövet--
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kezhet. Ételmérgezés bekövetkezhet a nem megfelelő, romlott hús, hal és azok 
bomlástermékeinek fogyasztása esetén is, - melyek a fehérjék szétesésekor kelet
keznek ~, vagy ha ezek az élelmiszerek fertőző mikróbákkal szennyeződtek, 

érintkeztek. 
Ezért az élelmezési raktárakban tárolt élelmiszereket a katonaállatorvosok 

legalább havonta egyszer kötelesek ellenőrizni. Az ellenőrző vizsgálatoknak ki 
kell terjedni a raktárak és a raktárhoz tartozó helyiségek higiénés állapotára, 
illetve a tárolás körülményeire, a helyiségek berendezéseire, a csomagoló anya
gokra, a raktározás általános fe1tételeire. Meg kell határozni a különböző élel
miszerek minőségét az alapvető érzékszervi vizsgálatok értékmérő tulajdonságai 
alapján s a szükséges esetben végre kell hajtani a kiegészítő laboratóriumi vizs
gálatot is. A vizsgálati eredmények alapján nyilatkozni kell a minőségi, illetve 
a felhasználhatóságra és meg kell határozni a tárolás, raktározás további mód
ját és határidejét, vagy a raktározott termékek felhasználását, illetve a felhasz
nálás módját. Ebben a vonatkozásban jól szervezték meg az ellenőrzést a szov
jet hadsereg csoportoknál, az NDK-ban, a központi hadsereg csoportnál, a Balti 
és Kárpátokon inneni katonai körzetekben. 

Ezen kívül az élelmiszerek minőségi és bakteriológiai vizsgálatát, illetve 
a raktározás feltételeinek ellenőrzését szükség szerint kell végrehajtani, de 
legalább negyedévenként egyszer. Ilyenkor el kell végezni a levegő, valamint 
a falak, az állványok, a hűtőpultok és polcok lemosó folyadékainak laborató
riumi bakteriológiai vizsgálatát gombákra és baktériumokra. A bakteriális, il
letve gombás fertőzöttséget célszerű folyamatosan figyelemmel tartani, a fertő
zéses szóródás terjedésének megakadályozása érdekében. Indokolt esetben végre 
kell hajtani a szükséges fertőtlcnítéseket és megfelelő rendszabályokat kell foga
natosítani. Így járnak el pl. az állategészségügyi szolgálat szakemberei a Balti 
katonai körzetben is, amelynek vezetője A. Malakov alezredes, az állategész
ségügyi szolgálat vezetője. Az élelmezési raktárak és a hűtőházak ellenőrzése 
esetén ők széles körben felhasználják a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokat. 
Mindez lehetővé teszi számukra, hogy a parancsnokságok felé objektív adato
kat jelentsenek a raktárak állategészségügyi-közegészségügyi helyzetéről és a gyor
san romló termékek tárolásának körülményeiről. lgy időben el tudják rendelni 
a szükséges intézkedéseket. 

Ily módon szabályosan végzik ezt a munkát sok katonai körzetben, de nem 
mindenütt. E munka végzésében az utolsók közé lehet sorolni a turkesztáni, a 
közép-ázsiai és a Bajkálon túli katonai körzeteket, ahol nem végeznek kielégítő 
mértékben laboratóriumi vizsgálatokat a raktárakban és a hűtőházakban tárolt 
élelmezési anyagokból. 

Néhány élelmiszer raktárban gyakran megszegik a tárolási, illetve az ellen
őrző vizsgálatok végrehajtásának határidejét a dobozolt húskonzervek esetében. 
Ezeket a konzerveket az utasításoknak megfelelően a helyszínen érzékszervi 
vizsgálatok alapján minősíteni kell az éves tárolási határidő lejártával és a to
vábbiakban minden VI. hónap után. A romlás gyanúja esetén a konzervek mi
nőségi állapotának megállapítására el kell végezni a szükséges laboratóriumi, 
fizika-kémiai és bakteriológiai vizsgálatokat. A húskonzervek hosszantartó tá
rolása esetén a konzervekben megszaporodhatnak a színbeli elváltozások, meg
jelenhetnek benne a káros bomlástermékek, a kellemetlen szag, a fehérje és 
zsír bomlástermékek, valamint a dobozok tartalmának fémes mellékíze. Külö
nösen veszélyesek a már romlott húskonzervek, amikor azokban a bélbaktériu-
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mok csoportjába tartozó kórokozók szaporodnak el. Különösen veszélyes a 
botulinus toxint tartalmazó élelmiszerkonzervek. 

Az elmúlt évek során a raktárak és a hűtőházak többségében az élelmisze
rek tárolásának körülményei jelentősen megjavultak, azonban a csapatoknál, 
még mindig találkozunk a hőmérséklet és a nedvesség (a relatív páratartalom) 
előírásainak és az egymás mellett tárolás szabályainak megsértésével. Nem tart
ják be az élelmiszerek tárolásának határidejét, nem kielégítőek a szállítás és a 
tárolás állategészségügyi és közegészségügyi körülményei. Mindez azt eredmé
nyezi, hogy csökken az élelmiszerkészletek minősége és időnként azokban rom
lás következik be. 

Az állatorvosok állategészségügyi-közegészségügyi ellenőrzéseinek általános 
rendjében, melyek az élelmiszerek tárolására és a minőség ellenőrzésére vonat
k_oznak fontos szerepet játszanak az élelmiszerraktárak laboratóriumai is. A gya
korlatban ez akkor valósul meg jól, ha a katonai körzetek, a hadsereg csopor
tok és a flotta állategészségügyi szolgálata és az élelmezési szolgálat főnökei 
kölcsönösen kellő figyelmet fordítanak ezekre a problémákra, ha ezek a szol
gálatok időben kiegészülnek állatorvos szakemberekkel, ebben az esetben élel
miszerhigiénikus szakállatorvosokkal, ha gondot fordítanak azok szakmai to
vábbképzésére, az állandó jellegű laboratóriumok normál működési feltételei
nek megteremtésére, azok anyagi-technikai szükségleteinek biztosítására. Ilyen 
feltételek biztosítása esetén a szakemberek munkájának eredményessége, a vég
zett vizsgálatok minősége és megbízhatósága. s végeredményben az ellenőrzé
sek hatékonysága és eredményessége teljes mértékben megfelelő a korszerű kö
vetelményeknek. 

Azokban a laboratóriumokban, ahol hiányoznak a kellő létszámú élelmi
szerhigiénikus szakállatorvosok, valamennyi élelmiszer minőségi ellenőrzését 
csak az érzékszervi vizsgálatok alapján, annak értékmérő jellemzőit figyelembe 
véve tudják elvégezni. Meg kell jegyezni, hogy csak az ilyen egyszerűbb vizsgá
latok mint a nedvesség (víztartalom) meghatározása, a savfok, az adalékanya
gok, a raktári kártevők előfordulásának stb. vizsgálata és ellenőrzése nem elég
séges. Az ilyen helyeken kétségtelenül nincs mód az élelmiszerek kvalifikált ra
diológiai, toxikológiai és kémiai vizsgálatainak végrehajtására. 

Az állati eredetű készételek minősége nagymértékben függ az állategész
ségügyi szolgálat személyi állományának a vállalatoknál, az üzemeknél való te
vékenységétől, a termelő üzemek technikai felszereltségétől, a felhasználásra 
kerülő termékek feldolgozásának, állategészségügyi ellenőrzésének színvonalától, 
a termékek szállításának viszonyaitól, a kötelező állatorvosi húsvizsgálattól és 
a kibocsátott termékek minősítésétől. Ezért az állategészségügyi szolgálat a tény
leges helyzetnek megfelelően végezze a hús, a konzervek, a hal, es más állati 
eredetű termékek előállításának, tárolásának, szállításának folyamatos állat
egészségügyi ellenőrzését a raktárakban és a hűtőházakban. Ez az ellenőrzés 
történhet bizottságilag az élelmiszerhigiénikus szakállatorvosok, valamint az 
egészségügyi és az élelmezési szolgálat képviselőinek a részvételével együtt is. 
A napi munkában aktív szerepet kapnak az állatorvosok a Szovjetunió Honvé
delmi Minisztériuma központi élelmezési szolgálatától is. 

Az utóbbi években a vállalatokat ellenőrző élelmiszerhigiénikus szakállat
orvosok létszámának következetes emelésével megjavult az üzemből, gyárakból 
kibocsátott állati eredetű termékek minősége. 
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A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának mezőgazdasági üzemeiben, 
a csapat kisegítő gazdaságokban a tejtermelés növekedésével. valamint a csapa· 
tok ellátásában a népgazdaságból származó tejtermékek választékának növeke
dési tendenciájával számolva jelentös mértékben fog emelkedni ezeknek a ter
mékeknek az állatorvosi ellenőrzése és a szükséges laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzése. A fejős tehenek előírás szerinti takarmányozása és tartása. a tehenek 
fejésének és az elsődleges tejfeldolgozás előírás szerinti követelményeinek be
tartása és folyamatos állategészségügyi ellenőrzése, a jó minőségű tej és tejter-· 
mékek előállításának igen fontos feltétele. 

E feltételek biztosítása azonban messze nem azonos minden katonai kise
gítő gazdaságban és tehenészeti telepen. Időnként megszegik a fejős tehenek 
tartásának és elhelyezésének, a fejögépek és a hozzátartozó vezetékek, valamint 
a fejőedények tisztogatásának és higiénés követleményeinek szabályait, elöírá
sait. A tej fogadására, előkezelésére, tárolására megfelelő helyiségeket kell biz
tosítani. Ilyen jól berendezett, külön helyiségeket nem mindenkor tudnak bizto„ 
sítani a tej helyben történő elsődleges feldolgozásához. Ezeknek a helyiségek
nek falai nem mindenütt vannak burkolva csempével, az ajtók és ablakok nin-· 
csenek ellátva a legyek és szúnyogok elleni védőhálóval. 

A közeljövőben ezeket .1 hiányosságokat ki kell küszöbölni. 

Azokban a gazdaságokban, ahol tejelő állatokat tartanak az állandó állat·· 
orvosi felügyeleteket meg kell szervezni. Az állatokat évente legalább kétszer 
meg kell -vizsgálni brucellózis és tuberkolózis fertőzöttségre. Ezen kívül havonta 
egy alkalommal állomány vizsgálatot is kell végezni. Meg kell szervezni a gaz· 
daságokban a friss tej közvetlen laboratóriumi vizsgálatának is a lehetőségét. 

Növelni kell a katonai állategészségügyi laboratóriumok és az állategészségügyi · 
járványügyi osztagok szerepét is a tej és tejtermékek állatorvosi vizsgálatának 
fokozása érdekében. 

Mint ismeretes, a katonák élelmezésének további javítása céljából közmeg· 
elégedésre, szárazföldi alakulatok, matrózok, iskolák, tanfolyamok, a magas he
gyi csapatok és a speciális alakulatok katonái norma szerint kapj:ik a tojást. 
A csapatok ellátására emelték a tojás beszerzését mind a kisegítő gazdaságok· 
ból, mind a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának mezőgazdasági üzemei-· 
bői. Ezért az állatorvosok tevékenysége kibővült a tojás termelésének, tárolásá
nak, felhasználásának ellenőrzésével és a szükséges vizsgálatok végrehajtásával, 
hogy biztosítsák e magas tápértékű élelmezési cikk megfelelő minőségét. 

Arról van szó tulajdonképpen, hogy a tojás bizonyos körülmények között 
szintén előidézője lehet bizonyos emberi megbetegedéseknek. Így előfordulhatnak 
tuberkulotikus fertőzések, bizonyos étermérgezések, szalmonellás eredetű bélfe[· 
tőzések. Nem megfelelő tárolási körülmények esetén, amikor a külső szennyező 
anyagokból a héjon keresztül baktériumok és penészgombák a tojás belsejébe 
behatolnak, a tojások megromlanak. Ennek eredményeként a tojás alkalmat·· 
lanná válik az élelmezésben való felhasználásra. Beszélni kell erről a kérdésről, 
mert még nem mindenütt fordítanak kellő gondot a tyúkfarmok állategészség· 
ügyi helyzetének javítására és magasabb szintre emelésére. Nem tartják be a 
baromfitartás feltételeit a távolkeleti és a bajkáli katonai körzetek egyes ka
tonai kisegítő gazdaságaiban. Nem kielégítő az állategészségügyi ellenőrzés és 
a szükséges vizsgálatok végrehajtásának megszervezése a szibériai katonai kör
zetben és a Csendes-óceáni flottánál sem. 
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Ismeretes, hogy az állati eredetű és a szárnyasokból származó termékek 
minőségét jelentős mértékben meghatározza az állatok, illetve a szárnyasok 
egészségi állapota. Ez pedig a tartási, ápolási és takarmányozási körülmények
től függ elsősorban. Számítani kell arra, hogy a katonai állategésszégügyi szol
gálat komoly figyelmet fordít az állatok és a szárnyasok ellátására, a csapat 
kisegítő gazdaságokban, a katonai gazdaságokban és a speciális tejgazdaságok
ban. Ennek eredményeképpen ezekben a gazdaságokban aránylag szilárdabb 
á11ategészségügyi járványhelyzetet sikerül majd fenntartani. 

Ezzel együtt nem szabad elhallgatni azt, hogy. még vannak olyan csapat 
kisegítő gazdaságok, ahol egyes esetekben a nem fertőzéses eredetű állat és 
baromfi betegségek lépnek fel és tömeges megbetegedést okoznak. Ebből ere
dően jelentős gazdasági károk származhatnak. Ilyen esetek fordultak elő a baj
káli és a turkesztáni katonai körzet egyes csapat kisegítő gazdaságaiban, ahol 
levágták az állatok nagy számát. 

A nem fertőzéses eredetű megbetegedéseknek, s így az állatok és a szár
nyasok levágásának általános oka általában az, hogy nem tartják be az állat
egészségügyi és a tartástechnológiái előírásokat, az állatok tartási, gondozási és 
takarmányozási előírásait. Az állat telepek épületei, istállói és egyéb helyiségei 
általában elmaradtak az általános fejlődéstől. A csapat kisegítő gazdaságok 
nagy részének épületei, ólai, helyiségei nyirkosak, nem tisztítják ki azokat a 
megfelelő időben, a konyhai hulladékokat nem az előírásoknak megfelelően 
osztályozzák és kezelik, s felhasználás előtt nem ellenőrzik, illetve nem for
ralják fel. 

A fentebb elmondottakból válik érthetővé, hogy a hadsereg és a flotta 
személyi állomány.inak ellátására kerülő élelmiszerek minősége, amelyek fontos 
szerepet töltenek be, valamint az olyan fertőzések megelőzése - amelyek 
egyaránt megbetegíthetik, mind az embert, mind az állatokat - nagymértékben 
függenek az állategészségügyi rendszabályok betartásától és azok időben és 
pontosan történő végrehajtásától. A személyi állomány egészségének megóvása 
az állatokról az emberre is átterjedő fertőző betegségektől, a nem megfelelő 
romlott, szennyezett, fertőzött élelmiszerek elfogyasztása esetén fellépő fertő
zésektől, az állategészségügyi szolgálatnak is fontos feladata. Így a csapatok 
harckészültségének fokozása jelentős mértékben függ az állategészségügyi szol
gálat szakállatorvosainak tevékenységétől is. 
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