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A szocialista versenymozgalom közösségformáló 
szerepe a katonai kórházakban 

D r. S i e d re s i 1 s tv á n orvos órnllgJ 

A kónházaloban folyó versenymozgalomban jelent& változás állt be az utóbbi 
időben. Egyre teljesebb mén:él<ben kibontakozásra kerülő sz"bályozók is elősegítet
ték ezt a fejlődést, biztosították a versenymozgalom szervezettségét és tág teret 
nyitotllak a célok és eszközök pontos me{!lratározásával a helyi kezdeményezések 
számára. A fenti dokumentumok alapján kidolgozott versenyszabályzat célja az 
volt, hogy érvényt szerezzen a „Szocialista módon dolgozni, tanufoi, élni" jelszó 
hármas követelményének a katonai gyógyintlézet keretein belül. 

Az új versenymoz!l'llom legnagyobb jelentősége abban van, hogy megköveteli 
a kollektíváktól a jelszó komplex érvényesítését, mely csak azáltal lehetséges, ha 
a kollektívák a verseny közben maguk is alakulnak, változnak, ha létrejönnek a 
szocialista közösségek. Ennek a változásnak lehetünk tanui, ha figyelemmel lcisér
jük a versenymozgalomba benevezett brigádok életét, munkáját. 

Te[lrnészetesen ma még nem mondhatjuk el, hogy minden brigádunkra érvé
nyes a „SzociaHsta" jelző, de minden brJgádra érvényes az a törekvés, hogy ele
get tegyen a szooialista versenymoz~lom hál'llllas követelményének. Vannak már 
brigádjaink, melyekben végbement a nagy változás, melyek szocialista közössé
gekké formálódtak. Ezek a közösségek nemcsak arra ügyelnek, hogy a saját kollek
tívájukon belül mindenben eleget tegyenek ia verseny célkitűzéseinek, hanem kész
ségesen segítenek más brigádokat is céljaik elérésében. 

A versenymozgalom közösségformáló szerepére utaló válto:zások 

1. Váltoiik a kollektívák politikai- erkölcsi- etikai arculata 

Megélénl<ült a brigádtagok aktív politikai tevékenysége. A közösség tagjai a 
szervezett politikai oktatáson kívül állandóan figyelemmel kísérik napjaink poli
tikai eseményeit, azokat beten,te megbeszélik egy-egy brigádtag vitaindító referl
tuma után, a vitákban a dolgozók állásfoglalása pozitív. 

Dolgozóint 98 6/o-a szervezett, élnek a szex,vezettSlégben rejlő le!hetóségeld{el, 
ismerik jogaikat, kötelességeiket. Minden vezetési szinten nagy gondot fordítunk 
a munkahelyi demokrácia érvényesülé&lére. A kollektívák felismerték a szakszer
vezeti bizalmi személyének jelentőségét, ezért olyan személyek megválasztására 
töoekednek, akik hatékonyan képviselik érdekeiket. 
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A brigád tagjai törődnek egymással, jobban odafigyelnek azon dolgozóik cse~ 
lekedeteire, akikkel a múltban probléma volt, nevelőhatást fejtenek ki. Előfordult 
olyan eset, hogy a brigád felelősségre vonta a fegyelmezetlenkedő dolgozót, fel
hívta figyelmét hibáira, a hibák ismétlődése esetén kilátásba helyezte a közösség
ből v.aló kizárás lehetőségét. A kollektíva őszinte véleménye pozitívan hatott a 
fegyelmezetlen brigádt.agra. 

A brigádok vállalásaiban szerepel a magasszintű betegellátás, az etikus ma~ 
gatartás, melyek tdjesítésére a brigádtagok maximálisan törekednek. Etikai vét
ség nem fordult elő. Az Etikai Tanács rendszeresen vizsgálja az etikai helyzetet, 
időben figyelmeztet esetleges problré:mákra. 

2. Változik a kollektívák munkához, társadalmi tulajdonhoz való viszonya 

A gyógyító, kiszolgáló tevékenység magasszinten történő végzésén kívül dol
gozóink olyan hasznos túlmunkákat vállalnak, melyek a betegek ellátását szolgál
ják, pl. felvételi ügyeletben egyesek társadalmi munkát vállalnak a műszakban 
dolgozókra nehezedő fokozotro.bb igénybevétel csökkentése, a gyorsabb, zökkenő
mentesebb betegeHátás érdekében. A takarító.női munka segítése érdekében a kol
lektívák vállalják mun<kahelyük időszakonkénti nagytakarítását. 

A műszaki állomány szervezett, határidőre történő munkavégzésével, alkal4 

manként tetemes túlmunka végzésével biztosítja a.betegellátás zavartalanságát. 
Az újítómozgalom fokozatosan erősödik. A dolgozók javaslatia:illdcal hozzájá

rulnak a munkakörülmények állandó javulásához, a takarékos gazdálkodás· elvének 
betartásához. 

Az újítómozga'lmon kívül fügyelmes, szervezett, körültekintö munkával is le· 
het takarékoskodni. !gy takarékoskodnak a röntgen-filmmel, az előhívó folyadék
kal a röntgen kollektíva dolgozói, a vegyszerrel a laboránsdk, benzinnel, kötszer~ 
rei a gyógyító osztályok, a szállítások koordinálásivial a szállító szolgálat, piac
kutatással, zöldségek, gyümölcsök, savanyúság saját téli tárolásával az élelmezési 
szolgálat dolgozói. 

A társadalmi tulajdon védelmében vállalták egyes kollektívák, hogy elsajá
títják a nagyértékű műszerek kezelésének ismeretét, melyek hiánya eddig azok 
gyakori meghibásodásához vezetett, ennek érdekében a szakemberek rendszeresen 
képezik munkatársaikat. 

3. Jelentős a változás a dolgozók közösséghez. társadalomhoz való viszo· 
nyában 

A kis közösségek összekovácsoltságát, a kollektív szellem erősödését jelzi az 
egymás segítése a munkában, tanulásban és a magán1életben egyaránt. Egyes dol
gozók segítenek a tanulásban, mások vállalják az iskolába járó munkatárs kisko
rú gyermekével va'ió fogl,a,lkozást az iskolaidő alatt. 

Vannak kollektívák, melyek vállal,ják magányos öregek rendszeres gondozá· 
sát, mások patronálják a öregek napközi ottrhonát, va·gy az öregek otthonát. Ez a 
patronálás az egészségügyi ellátáson kívül magában foglal1ja az öregekkel való be~ 
szélgetést és az idösek megvendégelésrét. Megható olvasni a b~igádnaplóban az 
öregek ragaszkodó sorait patrónusaikihoz. 

Eredményes munkát végeznek egy,es brigádok az úttörök körében: egyészség· 
ügyi ismeretter,jesztő előadásokat tartanak, közös rendezV1ényeken (tárlatlátogatás, 
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kirándulás, rajfoglalkozás) vesznek részt, vetélked'őket szerveznek a gyerekek 
számára. 

Dolgozóink rendszeresen tartanak ismeretterjesztő előadást az MHSZ szer
vezésében. 

Rendsz.eres dolgozóink kapcsolata a nyugdíjasokkal és a gyermekgondozási 
segélyen levőkkel. 

Megnőtt a kórház állományának aktivitása, ezt bizonyítják az utóbbi években a 
színvonalas párt-, KISZ-, szakszervezeti taggyűlések, ahol a dolgozók hozzászólá
sait áthatotta a közért érzett felelősség, a tcnniakarás, a szándék a munka színvo
nalának állandó emelésére, valamint a társadalmi funkdót betöltő dolgozók szá
mának emelkedése. 

4. Változik a közösségek tanuláshoz, művelődéshez, kultúrához, sporhoz való 
hozzáállása 

Példás dolgozóink tanulási kedve. Mindenki rendelkezik a beosztásához szük
séges szakképesítéssel, vagy folyamatban van annak megszerzése. Azok is igyek
szenek magasabb iskolai végzettséget elérni, akiknek nincs előírva. 

Fellendült a közművelődés. Növekszik az olvasók tábora. A kollektívák 
megemlékeznek egy-egy költőről, méltatják munkásságukat, elmondják verseiket. 
Közösen járnak tárlatra,színházba, hangversenyre, jól kihasználják a megyeszék
hely nyújtotta lehetőségeket. A látottakat, hallottakat megbeszélik. A kórház kép
zőrnűv:észeti és kézimunka kiállítására szépszámú alkotással neveznek be dolgo
zóink. 

Mind többen sportolnak rendszeresen. Sajnos a kórház lehetőségei elsősorban 
a nyári időszakban adottak, télen csupán az asztalitenisz híveinek van lehetősége 

t,,,,c- sportolásra. Ezért is örvendetes, hogya kórházdolgozói között egyre többen tagjai 
a természetbarát kö.mek. Egyes kollektívák teljes létszámmal részvesznek a szer
vezett túrákon. 

-

A f.elsorolt változások természetesen nem minden brigádnál azonos gyorsa
sággal következnek be. A változások üteme és mértéke nem határozható meg előre 
a br,igád dolgozóinak iskolai végzettségéből. A változá,sok gyorsaságára számtalan 
tényező kihat. Ugyanazon kollektíva esetében sem azonos a változások mértéke és 
üteme. 

Vannak közösségeink, ahol pl. gyors fejlődés következet be a munkához, tár
sadalmi tulajdonhoz, a közösséghez, társadalomhoz való viszony1ban, az erkölcsi
politikai helyzetben, ugyanakkor a tanulá,sban, művelődésben, spo.rtban még :kis
mértékű a változás. Ez elsősoriban a fizikai munkát végző kollektívákra jeHemző. 
Ugyanakkor a fiatalabb dolgozókból álló bcigádok érzékenyek a tanulásra, kul
túrára, sportra . 

A vezetés feladata - a párt-, a szaksz·ervezet és a KISZ-szervezettel együtt
működve - a változások figyelemmel kisérése, mely során a kedvező változáso
kat támogatni kell, és ösztönözni kell azon területek,et, melyeken lass,úbb a foj
lődés. 

A versenymozgalom folyamatos ·eHenőrzlése, a brigádvezetők beszámoltatása, 
a rendszeres brigádvezetői értekezleteken a problémák feltárása biztosítja azt, hogy 
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a közösségformálódás szempontj~ból fontos tet,ületen folyamatosan, nagyjából egy
időben következzen be a változás. 

A szocialista v,ersenymozgalom a koUektívákat sokirányú tevékenységre kész
teti. Ennek eredményeiképpen a közösségek fokozatosan váfooznak a felsorolt te
rületeken nem külön-külön, hanem egyszerre komplexen. Egy.re erősebb lesz a kö
zösségi szellem. Ez a változás az egyének lassú átformálásán keresztül jön létre. 

A szocialista versenymozgalomban r,ejlő lehetőségek kiaknázásával megter,emt
hetjük a szocialista embertipusokból áUó közös·ségeket, a fejlett szocialista társa
dalom építésének társadalmi bázisát. 
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