
Az egészségügyi óllomóny horcószoti íogIolkozósónok
megszervezése zószlóoljgyokorlotok folyomón

Írta,: N, A, Mirdllkin o,f\os ezred,es, docens,és A, N. Gurop,orl:os őrttagy,
az o0vostud,o11,1^ímu,kanÁid,áípsa

(M egjelú|t a,,v oje\Lln-Meilicinazkij,zsunrul"' píltlű lolaóirat
198719, szómáI*rn .)

zii,§zlóaljha,rcii!§zati,gJrai<orlatol<at,nií!d a nyáói, rni,rrd a,teli kikép-
zési idősza,kban lend§zerssen 'tartanrak. Az rczredegész§égügyi §zolgálatfő-
niik általában osak azqk e€észségügl biztosítá§át szervezi rneg és nem
használja íel ,ap,t.az időt a,rra, rhogy a zász[6aüj egészslegljéyi áfllornányá_
val és áz ezredsegélytrely (ESH) ;ábesüItgyújltó es ,kriürítröriljávh;1, ,íeldo]-
gozza korszerű haroban a Eépesitelt lö,vé§z ívagy ,harokocsizászlóa jnál
álka[m'azandó gyógyítórlniiidtő úend§za]bálvolkat. FüggeülenüI attó!, hogy
ez€n itagozat sáaketnberei részére a kiképzesi píograln ilyen fogla,ltkozá-
sok ,megtartisát ,rrem iTártyozza lelő, vélernényünk sgerint élszerűndl(
Iátszilk, tr,ogy.az ez,redegéSz§édügyi szoigálatúónők az egé§Zs]égügyi lközép-
káderek hároktképzé§e {dkozá§ának céljából sákharcászat,i gya]korl,a_

tdk 1evezeté§ér,e haszn árl§ a f e[ a zár§zlóai j gyalko,rlatokat.
Az ily,err kornpnex íog]alkozások Éolyám,án a szernáyi állom,ány kor-

§z€rú§íti j]smereteii 'es új járta§§ágdkra te§z gzeYt a gyógyító,;kiür,ítő
rendsla ályok foganatosításában az ó§szdegyverneíti }rarc állandóan vál_
tozó vi§zonyai között.

A szakharcászati gyakorlatba be ke1l vonni a zi§zlóalj telje§ egész-

s€gügyi á[qmányát, az ESII ,sebesúltgyű j,tő- és hátrasáüító-rajáne,k egy
reJzeT a ronds"eie.íiett tech,rliltrával és gyalkoúló,egész§€güg},li anYa€otlkal

Amemyiben ezek :az alegyséÉd]s €sö[i]kbnt,ett lét§zámúalk, akkor azo-
kat ki klslü egészíieni az EsH egész§égii€yri lkatonáival e§ €b§z§égilgyi
al|ákul,atlaiv'aü é§ az ezred más alegy§égéindk szaikembeleivel, Azon kí-
vüt a gyalror;la,t ielrezeésénék ,iclrejér,e az ezred €ge§zségrigyi szoldálaífó-
nö'k rné§szervozheti a ktiz]épkáderek ix§ze,voná§Ét és rne,g,alak]íthat €§/
összevont egészségügyi alegységet, pl. zsH-et,

Ezen foglailkoásolk alatt ful keü,do[gozrrli a furrkciorrális kötdl,ín€k
harolrelyzetei maxirnál,isan m€dkiizolító viszonydk közötti gyaklaüi vég-
rehajtá;át. M€yar,,ízatra vagy bemuítatóTa osak rosszul el,9ajlátított ürér-

dé§ek i§rnétlésekor van szükség,
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A zászlóalj harcászati gyakorlatokat általában az ezredparancsnok
vezeti, Az egészségügyi szolgálatfőnök kijelölhető a foglalkozásvezető

- zászlóalj egészségügyi állományában szakharcászati foglalkozá§áért fe-
Ielós segítőjévé. Ebben az esetben neki íel kell készítenie az egészségügyi
állományt a zászlóalj harc atatti egészségügyi bizosítása kérdéseinek fel-
dolgozásával kapcso]atos fog]alkozásra.

Az egészségügyi átlomány szakharcá§zati foglatkozásának előkészí-
tése általában a zászlóalj gyakorlat előtt két héttel veszi kezdetét, Az
egészségügyi szolgálatfőnök kidolgozza a foglalkozás elókészítósének nap-
tári tervét, A tervben meg kel1 határozni a megindulási adatokat, a ké-
szenléti időt. a fe]dolgozásra javasolt rendszabályokat. a bevonandó tech-
nikát és anyagi eszközőket. a szükséges okmányokat. a gyakorlat tényle-
ges biztositására kijeli)lendó erőket és eszközöket.

Az ezredegószségügy szolgálatfónök térkópen vagy vázlaton eIkészíti
a Szakharcalszati gyako!lat levezetésének tervót mozzanatonként, A tcrvct
a zászlóalj gyakorlat elgondolásáva] szoros összhangban ke1l elkészit.,ni
és az taItalmaZ2a az ajábbi kéIdeseket: a foglaikozás t.ifgya. kik(lpzósi
célja, levezetésónek ideje ós helyel a bevonirndó erók ós eszközijki il)-
gyasztási normák: imitációs eszkijzök; ega,szségúgyi-harcászati elgondolás
(a zászlóalj alegysógeinek he]j-zete megindulási helyzetben. eliirnwonlls
kor, harcfeladatok \,égreha jti'tsának iolyirmán; ZSH áttelepitcsónek ten-
gelye, a sebesültek fedczékként szolgá]ó helyek a tengelyen)l a ZSH egósz-
ségügyi á]lománya fogla]koziisának (a zászlóalj gyllkol'iat mozzani]tainak
meglelelar) mozzanatai és azok időtartama. kikópzési kérdósck ós azrlk fcl-
dolgozásának ideje. a foglalkoziisvczetaj iiltal a kiki,pzési kórd(,sck mcg-
oldásakor fogana|ositandó rendszabirlyok. az cgeszscgűgyi iillomanr gyl-
kor]atra való e]vonulásán;]k és állandó átlomáshelyrc való visszati,I,(,sének
rendje. a lrrgirrlkozás eltékelósLinek helye i:s ideie; a ZásZ]óalj alcgysó
g.]inck szcmól"vi á1llJmánya kijzü] a gyakol,Iat eg.ves mozzanalai alatt na:v

]cgesen megséf Li]tek sziima,

A zászlóa].i cg{]szsi,giig"vi 
'll]()mánya 

lószórc levcz(,thetií..A g("pesitc11

]iivószzászllralj cgószscgüg},i biztositása támadásban" cimű szikhorcatszati
íoglalkrlzás is, Ebbcn az L,sctbcn ZSH szcnrólyi iil)rlmánya rl,,zi,ff az
alábbi kikcpzi,si có}okat ]ehet mL,gszabni: a ZSH plrrancsnrlk zriszlóal,i
cgószségügyi biztositásának megszervezcs(:vcl kirpcs()1atos gyakol}atj jár-
tasságának tijkéletesítese. a szolgálati kóte]m.k cgószscgügyi it]]on]tiny
áltaii elsajiltitása a zásZl(ialj tiimiidirs a]atti egoszsa,qügyi biZtositi'tsiinak
folyamán (sebcsültek feIkutatiisa. elsósegélybcn va](i rószesitLlst, gvü,i-
tése. kihordása a harcmczóról. eliikcszitése hátrirszállitirshcrz) l il hal]gltók
magasfokú e|kijlcsi-harci tu]ajdonsitgainak ós lizikai á]lókópességa,nek
kialakitlisa,

A ztiszlr'lalj egészségügyi irllomiinyir foglalkoziisa levczctósónek tcf-
vét i!z ezredpararrcsnrrk hagyla ióvá 1egk{']sóbb a ftlglirlkozás kezdctc
(,lött kót hcttel, A gópesjtetl lijvésZZászlóa]j alcgységein(,l a gyakorlat
folyamán nóVlcgescn megsérültek számát i,s azok harcképteienni: válásá-
nak idejct úgy kclt a zászlóaljparancsnokkal összehangoini, hrlgy biáo-
sitva icgyen a kialakított he]yzet tanulságos volta a,s szemli,It,tt,ssóge. ir

kiképZesi kérdések minijségi feldolgozása-
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A gyakorlat kezdete elótt a §zemélyi állomány részére ki ke1l osz-
tani az ezred ege§zségügyi szolgálatfőnök által készített imitíciós jegye-
ket, amelyeken fel ke1l tüntetni a sérülés helyét, idejét, jellegét és sú-
lyosságát (ki tud jönni a harcrnezóról öná]lóan - vagy nem); a névle-
ge§en m€sérütek álta1 ön- es kölcsönös segély formájában nyújtott eIsG
segéiy teirjedeknét.

A gyakorlat körlete szemrevételezésének idején az ezred egészségü-
gyi szolgálratfónök pontpsítsa az ESH, az utánszállításra használt sebesült-
szállítc-eszkózök elórevonásának menetvonalát, a névlegesen megsebe-
sütdk haroképtelenné válásának terepszakasZait, a bevezetett kiképzési
kérdesek €észségügyi állomány általi feldolgozásának körzeteit, Szükség
e§etén íneg kell szervezni a foglalkozás körzetének (sebesüIt fedezékek-
nek, ZSH munkahelyének) előkészít€sét. Az egé§zségügyi szolgálatfónök
befejezi a terv kidolgozását és az ezredparancsnok által jóváhagyás után
eljuttaija azt a végrehajtókoz.

A foglalkozáshoz való felkészülés folyamán az egész§égügyi §zol-
gálatfőnök tanulmányozza a megfelelő irányadó okmányokat, tantermi
és szakharcászati foglalkozásokat tart a személyi á].lornány részéíe- A zász-
lóalj és az ESH sebesüttgyűjt& és hátraszállító-raj állornányának tánul-
mányoznia kell a ZSH feladatait, szervezését és felszereltségét, az ecész-
ségügyi szolgálat táTnadás alatti t€vÉkenységének feltételeit, az egé§zség-
ügyi biztosítás rendjét és terjedelmét a gépesített lövészzászlóalj táma-
dásának elókészít€sekor, a védelemben történő e)Jenség ellen menetból,
kózvetlen harcérinikezésből történő táínadáskor, harcjármúveken vagy
gyalogmenetben történő támadáskor, az ellenség védelmének mélységében
íolyó harc alatt.

A íoglalkqzá§ előtt ellenórizni kell a bevonandó szállítóeszközök áI-
lapotát, eló kell készíteni a megfelelő egészségügyi és haditechnikai anya-
got,

A zászlóalj harcászati gyakorlat a ,,Gyülekező" jel leadásával veszi
kezdetét. Az egészségügyi szolgálatíónök ellenőrzi a zsH é§ az ESH se-
besültgyújt& és hátraszállító-raj személyi állornárrya ezen jelzés elhang-
zása utáni tevékenységét (1. tdblázat).

A Zászlóaljparancsnok rnegszabhatja a ZSH parancsnok feladatát
mind az állandó diszlokáció helyén, mind a segélyhely megindulási kör-
letbe való elórevonásakor, avagy ezen körletbe való bérkezést követően.

Az egázségügyi állomány részére rnegfeleló időt kell biztosítani a
terep szefi[evételezésének végrehajtására és a gépkoc§izó |övészzász|í*
alj egys€gei harc alatti egészsegügyi biztosításának megszervezésére vo-
nBtkozó javaslatok kidolgozására. Az ezted egészs€ügyi szolgálatf6nök
halJgasa rneg a zsH parancsnok, a század egeszs€gügyi oktatók, a sebe-
sütgyújtó és hátraszáuító rajparancsnok javaslatait az alegysegek kü-
szóbón álló harc al,aiti ege§zsegügyi biztosítására vonatkozóarr (2. tdblózat).

A ászlóaljsegélyhely-parancsnok a zászlóaljparancsnok elhatározásá-
nak megfelelően pontosítja a ZSH támradás alatti mozgásának i,rányát
(tengelyét), közli a század €gészségügyi oktatókkal azt és azokat a helye-
ket, arnelyek legalkalrnasabbak a sebesültek részére szolgáló íedezekek
berendezésére. A zSH parancsnok tevékenységének érüákelésekor az ez-
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redsegélyhely-paranc§nok abból induljon ki, hogyan irányítja az aláren-
delt személyi állomány tevékenységét, a szervezetszsrú és megerósítésü
kapott egé§z§égügyi oktatók munkáját.

1. táblőzat

A zsH RlADózTATASA A ,,GYüLEKEZÓ" JELRE,
A MEGLNDULÁS| KÖRLET ELFOGLALASA, A ZSH MÜKÖDESE

MEGINDU LÁSl HELY ZETBEN

A foglalkozásvezető
álta1 foganatositandó

rendszabályok

6.00-?.30

?,30-8.30

A ZSH és az ESH sebesült-
gyúrtő és hátraszá]litó laj ri
adóztatása,,Gyülekező" jelre,

Elrendeli a gyülekezőt, ellen-
órll es cftlRell u Z511 l]a-
fancsnok tevékenységét. a szc-
mólyi állomány meginduIási
körletbe valí) megí!rkeZésónek
idejól.
El]enijrzi a szcmélyi á]]omány
késZenlótót a loAla]kí]ZáshoZ,
kihil,de|j ir l()glu]k(]Zás témá-
j ti1 1{i]tópzi]si cúIjai1, ]el,eZe-
tósónek rendjat,

Tat,]i(!pószeti ós harcásZal i lli-
1él(oZí;(]iist vógeZ, McghalIgat
ia a ZsH parancsní)k glz, tá-
mlrdás a]atti eeószsóÉügyi biz-
1ositilLsának úeÉsZefvczésúre
!r)natIi()Zó javas]atot,

A í'eladat kézhezvéte]e és tisZ-
tiZása

A ZSH műIiódése a L2imadlis
mcgindulási 1(örlctóbcn,l

A gyakorlat íolyamán a glz. az ezledparancsnok clgondolásának mcg-
1elelóen tevékenykedik, A ZSH a z,ászlóalj harcr(]nd,i(,it ki)VetiiL,n nyi)-
mul elóre a kijetölt menetvonalon, orvos elótt scgólybcn rószesiti l m(,g-
áilókban a feltételezett betcgckct i]s ijsszpontositia azrlkat a l'ede zt'lkt:kbcn,
Az egészségügyi oktatók a sebesültszál]itó.iiirmúVck mijgiitt te]epü]nck át,
figyelik a harcmcziit, lelkutatják, elsíjscgélybcn r(:]sz.$ítik i,s kihordják a

sebesülteket a zászlóaljscgélyhely-parirncsnrlk á]tal korábban kijelii)t moz,
gás tengelyére.'A könnyű sebesűltcknek (a szakaszparirncsnok cngcdé)yi,
vel) a2 egészségügyi ok{ató megmutatja a ledezókhez is ZSH mozgásten,
gelyéhez vczető Jc-gmegfeleliibb ós legbiztonslrgrlsabb utakat,
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2. s.. t.úblázat

A cLZ, ECESZSÉCÜGyl tslzTosi,IÁSA A KÓZELEBBI r.ELADA.r
V ÉCRI,H AJT ASAKOR,I AM AD AS FOLY AMAN

A loí]lall{ílZás\ c2etaj
:illill l'í]gan.rl()sltirndó

íenC]sZal)iiIyl)'\

i1.30-9.00 D]ijfen!l)lnu]is a7 el]cnség \.ó-
de]lne pel,em\,.,naiúnak Ií)-
hJm i-rtsps/,,|i j1,7Jf i,

9,00-10.30 Egészségügyi biZtosítiis az eI-
' lensaB vtdelmc peremvona]a

."t n iydl ,P,s,rli .lal, -ármü\ p-
]ien. nrenetbö] végrehajtcJtt tii-
nlaClás]i()f

]lll(,|ieli a ZSH pafllnc§no]r t{l
Va,lienységól, aZ egés7.sé!üly i
cI,aj]i {]s eszki]Zi]k clOsZtás;inak
helyessógót.

Kjhirdeli ir 1ámadiis kcZdetél,
ellenőrzi a zsH személyi á]1(]
mánvának tevéjicnysí]gét lr se-
besúLtek ielkutatásá1,.l]. gyűj-
tósa,\,el. kjhordásáva]. e]ső és
.]f!l)s elíilti seljólvben va]ó ré-
slesi]eséve], aZ ES]J-ra 1ijrló
nij hútraszállílás céliából se-
besü]tszál]ító jáf mű\,ekre Va]í]
fe]rakásával kapcsoIall)san,

A század egészségügl.i oktatók és a szakasz egészségügyi kirtonák
íeladataik végrehajtásakor nem hagyják e] századaika1. Ezllt a?,ok egy
sor esetben nem tudnak íe]deIiteni minden sebesü]tet és bcteget elsij-
sege]J,,ben Iészesiteni,

A nag}, h()nvédó háború tapasztalata, továbbá az utóbbi óvck sza]<-
harcásZati gyakorlatainak tapasztalatai azt izonyitják, hogy egy súlyos
sebesült elsósegélybenva](i részcsítése a 1egkijzelebbi íedezókbe juttatása
nélkü] 5-20 pefcet Vesz igón"vbe, Ezért a sebesü]tek ós betegek gyújté-
sének, elSő§egélyben Való Iészesitósének. a ZSH mí)29ástenge]yére va]ó
kihordásának á]talános it.án"\ ílása a zászlóaljsegó]),hely-parancsnok fela_
data. A sebesű]tr.k harctllezíjrajl va]ó kis2állitásának (kihordásának) át-
Iandó ellenórzésén kivü] még az ó kijtelmei közé tarIozik a súlyos sc-
besültek első- és orvos ciótti scgélyben Való részesitése. ESH-re tiirténó
hátraszá]litrisához Val(i e]iikrlszitése js, A sebesültek telü]vjzsgii]atakoI in-
tezkedik arra ví)natkozóan, hirgy a hala_szthatatlan ovosi seg_ó]yIe sz()ru_
lókat minál hamarabb (,]szál]ilsák ;rz ESH-re. Szúkség csetén rlrvos e]ót-
ti segé)yben részesiti azokat, Az orv(Js e]iitti segély magában f()glalja a
n},omokijtós fe]rakása he]ycsségének ellc.níjrzési,t_ a vófzós ideiglenes ej-
állitását. a mcsterséges ]éicgezútilst es aZ jndilekt szivmasszázst. a szá]-
lítási inrnob i] jzá]ást, l 1'áidal()mcsi]lapití)k, sokke]lenes szeres. antibioti-
kumtlk. ellenm(,rgek. gyógyszerek beadását iI 1ünL,tl kL,Zela,s. rész]eges
mentcsilés Vógrcha,jtását a sziii- és olrűreg, aZ ()rr_Aarat ós a szcmijblí_
tést.

A sebesültck és betegek harcmezóről és ZSH_rill való hátraszá}litása
megkönnyités(!nck ct',ljáb<il a sebesültek összpontositási he]yót (fedezLlkét)
meg kell je]ölni jól ószrevehetai jelekkel vagy hordozható adókészülékek-
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kcl, A ZS}l parancsnrlk (,z1 l(,l(,nti irz czt,r,dscgi,lyhtl)y paranr:snrlknak.
ml!,id ki'v(!ti il g17, a](]gysi,g(,i1

lllr ir ZSI] il7 (,]]{,nsl,g vi,d{,lm(',nck milysí,gí,bc,n t.Vak(]nykcdik, Vagy
ha llZ cllcntiim diis srlrán lt ci,pi,sít(,ll liivi,szz:iszlriitl,j szcmalyi illl()mánya
leszak;rtJ az (,2f(,d í,gasZsa,4ügvi l'ijni;kn(,k :r ziiszlr'l;tI,j gylkl)1,Iil1 alatl,i t(!V(!_
kr:nysi,gt:nc,k m (,Ar(]l(,li;(,n kll1 u rt n d szilbály() kát i,s il h()zand(i c]határozá_
sí)kilt {'J,la,k(,lni i,s li,jlcszlt,ni k('lJ rr hll llg;rl t'lkblr n ilZ i]núlI(isilg()t. a kcz-
d (,ma,nv(,za;k ílszsí,g(,t. ll7 il lk ( )t(ika,s Zs(',Eá (:]. túl)lú..aí)_

:). táblúzat

A (}l,Z. I,í; ílszsl:,(;i jCY l B\ZT o,síT ÁSA ATov ABBI
!,l.:LAl)A1, v í.:( jI] I.:l I 

^.],], 
As AIioR LS A T ÁM AD^S F:LLENsEG

víir)LLMíiN|:K M t)l,Y:;íi(;LI}llN vAl,(),IovÁI3I]I.,E.]LliSZl,í:SIlKoR

KiIii,pZa.si (t,]
A l'í)Ála]ki,Zásvczctii

iil1 Jl1 1i}ganat()silandó
lcndszabájy.)k

l0,3í)-]l,]]ll A llZ egcszsi,íjügyi biZ1,()sitása
,/ ,,,],,nsi,! \l,d,Irn, n,,' In,llv
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Lefújja és értéketi,] 1.30-12,3(] A i()l{lalk.]7ás érta,kelóse,

}I.1 a hallgatíik hibát k;jvetnek el, a kiegószítő kérdóseket feltevó ez-
redegészségügyi szolgálaifőnöknek törekednie kell a belyzet mé}yreha_
tóbb értókelésére és célszerú elhatározás kidolgozására.

A logJzrlkr_rzás valamennyi mozzanatában aktívan befolyásolja a zász-
]óalj egészsógügyi ál]ományának tevékeny§ógét. A hallgatók tevékenysé-
gétij] és a mcgszabott feladatok általuk történő végrehajtásátót függően
pontí]sit.ia a feltételezett sebcsültek zlj, alegységeitól való kihordásának,
megfeleló segélyben való részesítésének, az ESH-re történő hátraszátlítás
céIjából szál]íta)eszközökre való ielrakásának rendjét.

A kiképzési kérdések feldo}gozását követően a ioglalkozás minden
mozzanatába\ értékelni kell a feldolgozás eredményeit. Meg kell áuapí-
tani, hogy teljesítették-e a meg§zabott kiképzési célokat, értékelni kell a
hallgatók tevékenységét és a ZSH harci összekovácsoltságát. A hiányos-
ságok elemzésekor a f ogblkozásvezetó tárja fel azok okait és szabjon
konkrét feladatokat a hBltgatók számára azok kiküszöbölésével kapcso-
latosan-
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