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Dr. Fejes Zsolt 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI LOGISZTIKA RENDSZERE AZ ENSZ CIPRUSI 
BÉKEFENNTARTÓ MISSZIÓJÁBAN (UNFICYP) 

Absztrakt 
 
Az egészségügyi logisztika missziós körülmények közötti sajátosságait taglaló rövid 
cikksorozat előző részében az ENSZ egészségügyi logisztikai rendszerének műkö-
dése, általános jellemzői, és struktúrája került ismertetésre.  
 
A folytatásban bemutatásra kerül az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió 
(UNFICYP), egészségügyi támogató rendszere, mely - vezető- és egyéb kulcsbeosz-
tásai révén - magyar szempontból kiemelt jelentőségű. A szerző ismerteti a műveleti 
területen zajló ellátás jellemzőit, tervezési és szervezési folyamatának meghatározó 
szempontjait, az egészségügyi ellátás működtetéséhez illetve a feladatok ellátáshoz 
szükséges eszközök beszerzésének szabályait, a szerződéskötések irányelveit és 
alapdokumentumait. A cikkben felsorolásra kerülnek az egészségügyi szolgálat veze-
tőjének azon egészségügyi-logisztikai feladatai, melyek az egészségügyi ellátás fo-
lyamatosságát és biztonságos működtetését garantálják a misszió tagjai számára.  
 
Kul csszavak 

- egészségügyi logisztika 
- UNFICYP Egészségügyi Szolgálat 
- Level1; Level2; Level3; Level4 
- Egészségügyi Ellátási Terv 
- Egészségügyi Logisztikai Terv 

Bevezető  

Katonaorvosként az elmúlt 10 évből közel hatot töltöttem Cipruson az ENSZ Cip-
rusi Békefenntartó Missziójában (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus - 
UNFICYP), ahol a Törzstiszti Csoport tagjaként az egészségügyi szolgálat vezetésé-
ért feleltem. A multinacionális, multikulturális, többnyelvű környezetben zajló egész-
ségügyi ellátás szervezése és vezetése nagyfokú körültekintést és szakmai felké-
szültséget igényelt. 

Vezető orvosként volt alkalmam együtt dolgozni angol, argentin és szlovák kato-
naorvos kollégákkal, megtapasztaltam szakmai felkészültségüket, teherbírásukat és 
alkalmazkodó képességüket. Megismertem az ENSZ, valamint a misszióban részt-
vevő nemzetek katona-egészségügyi szervezeti felépítését, egészségügyi ellátási 
struktúráját, missziós egészségügyi logisztikai rendszerét, diagnosztikai és terápiás 
protokollját.  
 
 
 



 

Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszióját,
Tanácsa 186-os számú BT határozata alapján hozták létre 1964
1964 áprilisában kezdhette meg m
tiségű (angol, dán, finn, ír, kanadai, osztrák
érdekében, hogy a sziget görög és török nemzetiség
lási és etnikai konfliktust csökkentse, illetve egy esetlegesen kirobbanó háborút me
akadályozzon. Ezek az erőfeszítések az els
ben az ENSZ csapatok jelenléte ellenére is véres háború vette kezdetét, min
dalon több ezer áldozatot követelve. Az UNFICYP mandátumát megváltoztatva 
óta is - a tűzszünet fenntartását hivatott 
gyobb dominanciával jelenik meg a politikai szerepvállalás
 

1. kép Ciprus, középen az ENSZ ütköz

 
Az UNFICYP napjainkban  

Az UNFICYP a Ciprus területének kb. 3%
köző zónába (UN Buffer Zone) települt, mely a 
nyugatról dél-kelet felé húzódva választja el a törökök lakta „Észak
lakta „Dél-Ciprust”.  

A misszióban jelenleg összesen 21 nemzet képviselteti magát. Az ütköz
ENSZ három szektorra osztva, három nemzet
katonai erővel – összesen 860 f
egy századnyi létszámú, ugyancsak többnemzetiség
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Történelmi kitekintés 

iprusi Békefenntartó Misszióját, az UNFICYP-et az ENSZ Biztonsági 
os számú BT határozata alapján hozták létre 1964. 

1964 áprilisában kezdhette meg működését a több mint 6000 főből álló
finn, ír, kanadai, osztrák, svéd), katonai vezetésű

érdekében, hogy a sziget görög és török nemzetiségű lakossága között fennálló va
nikai konfliktust csökkentse, illetve egy esetlegesen kirobbanó háborút me

akadályozzon. Ezek az erőfeszítések az első tíz évben sikerrel jártak, azonban 1974
ben az ENSZ csapatok jelenléte ellenére is véres háború vette kezdetét, min

áldozatot követelve. Az UNFICYP mandátumát megváltoztatva 
zszünet fenntartását hivatott őrizni, de feladat rendszerében egyre n

gyobb dominanciával jelenik meg a politikai szerepvállalás [2]. 

 
Ciprus, középen az ENSZ ütközőzóna által elválasztva (UNFICYP hivat

fotó) 

 

Az UNFICYP a Ciprus területének kb. 3%-át kitevő, több mint 180 km hosszú ü
 zónába (UN Buffer Zone) települt, mely a sziget középső

kelet felé húzódva választja el a törökök lakta „Észak

A misszióban jelenleg összesen 21 nemzet képviselteti magát. Az ütköz
ENSZ három szektorra osztva, három nemzet fennhatósága alatt, 1

összesen 860 fő, 15 ország katonáinak képviseletében 
egy századnyi létszámú, ugyancsak többnemzetiségű rendőri erővel felügyeli. A m

et az ENSZ Biztonsági 
 március 4-én [1]. 

ő ől álló több nemze-
katonai vezetésű misszió, annak 

 lakossága között fennálló val-
nikai konfliktust csökkentse, illetve egy esetlegesen kirobbanó háborút meg-

 tíz évben sikerrel jártak, azonban 1974-
ben az ENSZ csapatok jelenléte ellenére is véres háború vette kezdetét, mindkét ol-

áldozatot követelve. Az UNFICYP mandátumát megváltoztatva - az-
rizni, de feladat rendszerében egyre na-

 

ltal elválasztva (UNFICYP hivatalos 

, több mint 180 km hosszú üt-
sziget középső részén észak-

kelet felé húzódva választja el a törökök lakta „Észak-”, és a görögök 

A misszióban jelenleg összesen 21 nemzet képviselteti magát. Az ütköző zónát az 
fennhatósága alatt, 1-1 zászlóaljnyi 

, 15 ország katonáinak képviseletében - valamint 
ővel felügyeli. A mű-
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veletek és a szektorok irányítását, ellátását illetve a misszió politikai képviseletét, egy 
létszámban ugyancsak századnyi méretű, többnemzetiségű, civil-katonai-rendőr pa-
rancsnokság végzi. A misszió törzs állománya az ENSZ felügyelete alá tartozó műve-
leti terület középső részén, az ütköző zónában elhelyezkedő, használaton kívüli, Ni-
cosia-i Nemzetközi Repülőtér infrastruktúrájára települve végzi feladatait [3].  
 

Az UNFICYP egyben a Cipruson működő további ENSZ képviseletek vezető misz-
sziója is, ennek megfelelően ezen irodák alkalmazottainak sürgősségi, illetve vész- 
és katasztrófa helyzetben, világjárvány esetén teljes egészségügyi ellátásáért is fele-
lős. (ENSZ képviseletek: OSASG – Office of the Special Adviser of the Secretary 
General; UNICEF – United Nations Children’s Fund; UNDP – United Nations 
Development Programme; [4] UNHCR – United Nations High Commisioner for 
Refugees [5]; UNCMP – United Nations Capital Master Plan) [6] 
 

Az ütköző zóna Nicosiától nyugatra eső része (Sector 1) az egyesített argentin 
hadsereg felügyelete alatt áll, melyben valamennyi, Argentínában található haderő-
nem (szárazföldi, légierő, haditengerészet) képviselteti magát. Két nagyobb - egy 
északon és egy délen elhelyezkedő táborból - valamint további négy, az ütköző zó-
nában található, 6-8 fős járőr bázisról látják el feladataikat a sziget észak-nyugati te-
rületén.  

A tűzszüneti vonal és egyben az ütköző zóna legnehezebben ellenőrizhető, legkri-
tikusabb pontja a világ utolsó kettéosztott fővárosán, Nicosián keresztül húzódik, és 
az angol kontingens ellenőrzése alatt áll (Sector 2). A műveleti területnek ez a sza-
kasza helyenként mindössze egy utcányi szélességű, ahol az utca két oldalán a 
szembenálló felek állásai találhatók.  

A sziget, illetve az ENSZ ütköző zóna középső és keleti régiójában helyezkedik el 
a szlovák – magyar – horvát - szerb összetételű, szlovák irányítású 4. szektor, ahol a 
Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójának Magyar Kontingense 
is állomásozik.   
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2. kép Sector 4, Athienou, Camp Szent István, a magyar szakasz tábora (Szerző sa-
ját felvétele) 

 
Magyarország szerepe az ENSZ Ciprusi Békefenntartó missziójában 

A Magyar Honvédség rendszerváltást követő történetének legrégebbi és folyama-
tosan fennálló nemzetközi katonai szerepvállalása az ENSZ Ciprusi Békefenntartó 
Missziójában való részvétel.  

A Magyar Honvédség 1993-ban, egy mindössze négy főből álló megfigyelő cso-
porttal kapcsolódott be a szigeten zajló műveleti tevékenységbe. Ezt a csoportot 
négy évvel később követte a kibővített létszámú, 105 főből álló erő, mely a 4-es szek-
torban kezdte meg tevékenységét, az osztrák–magyar–szlovén békefenntartó zász-
lóalj magyar századaként.   

Ausztria 2001-ben átadta a 4-es szektor vezetését Szlovákia részére, hazánk az-
óta is, folyamatosan a második legnagyobb létszámú nemzetként vesz részt a szek-
tor munkájában [7]. 

2001-ben a New York-i székhelyű ENSZ Központ Békefenntartási Műveletek Fő-
osztály, Egészségügyi Osztálya (UNHQ DPKO Medical Support Section / SSS / LSD 
/ DFS) felkérte Magyarországot a misszió egészségügyi szolgálatfőnöki (Force 
Medical Officer - FMO) beosztás ellátására, amely jelentős elismerése volt az akkori 
honvédegészségügy szakmai munkájának. A fentebb említett orvosi feladatkörök 
mellett - szintén 2001-től - a Magyar Honvédség biztosítja a közegészségügyi-
járványügyi főtisztet (Force Hygiene Officer - FHO) is a misszió számára. Ezeket a 
beosztásokat mai napig magyar katonaorvosok, egészségügyi tisztek látják el. 

2005-ben a misszió a „Force 860” direktíva utasításainak megfelelőben csökken-
tette katonai erejének létszámát, így részvételünk század erőről, szakasz szintre mó-
dosult. 

Napjainkban a szektor szintű feladatok ellátása mellett katonáink szerepet vállal-
nak a Nicosia-i Főparancsnokság (HQ UNFICYP), a Katonai Rendőrség (Force Mili-
tary Police Unit), valamint a Katonai Tartalék Erők (Mobil Force Reserve) munkájá-
ban is.   

Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójában az elmúlt 20 évben körülbelül 3300 
magyar katona látott el békefenntartó feladatot, képviselve Magyarországot, a Ma-
gyar Honvédséget ez ENSZ egyik legrégebbi, legjelentősebb, folyamatosan működő 
missziójában [7]. 

Az egészségügyi ellátás szintjei az UNFICYP-ben 

Az UNFICYP az ENSZ nómenklatúra szerinti Level 1 illetve Level 1+ szintű (NATO 
Role 1 ekvivalens), saját egészségügyi biztosítással rendelkezik. Az ettől magasabb 
szintű egészségügyi ellátás (Level 2-3-4) a befogadó nemzettel kötött kiszervezési 
szerződések alapján - megbízható minőségben és szinten, állami és magán intéz-
ményekben - folyamatosan biztosított a műveleti területen. 
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Az egészségügyi ellátás biztosítása a Nicosia-i Parancsnokságon (HQ UNFICYP-

UNPA) és a három szektorban (Sector 1-2-4), az ütköző zóna (UNBZ) hat különböző 
pontján telepített egészségügyi központban (Medical Center – csapat egészségügyi 
központ) történik. Az egészségügyi központok közül kettő a törökök lakta északi, to-
vábbi négy pedig a görögök lakta déli részen található. Ez az elhelyezkedés normál 
körülmények között csak minimális nehézséget illetve kezelhető mértékű többlet költ-
séget jelent egészségügyi-logisztikai szempontból. 
 

A magasabb szintű, olcsóbban fenntartható egészségügyi ellátás biztosítása ér-
dekében az ENSZ Békefenntartási Műveletek Főosztály, Egészségügyi Osztálya 
(UNHQ DPKO Medical Support Section/SSS/LSD/DFS) lehetővé tette a misszió 
számára, hogy a szakorvosi ellátási szintet biztosító fogorvosi, járóbeteg-ellátó szak-
orvosi, valamint a kórházi fekvőbeteg ellátásokat outsource szerződéseken keresztül 
megvásárolja, bérelje. Ennek érdekében előzetes felmérést követően, meghívásos 
pályáztatási rendszerben szerződést kötött Level 2-3-4 ellátást nyújtó civil, állami és 
magán szolgáltatókkal. (fogorvosok, szakorvosok, magánrendelők, állami és magán 
kórházak, laboratórium) 

UNFICYP Egészségügyi Szolgálat 

Az UNFICYP egészségügyi szolgálatának jelenlegi létszáma 22+2 fő. Az egész-
ségügyi feladatok ellátásában csak katonák vesznek részt. A közegészségügyi-
járványügyi illetve preventív medicinához kapcsolódó feladatok ellátását egészség-
ügyi főtiszt végzi, feladatai szerint a rendszerbe integrált, de állománytábla szerint 
más egységhez tartozó egy-egy görög és török civil alkalmazott segítségével. 
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3. ábra UNFICYP Egészségügyi Szolgálatának szervezeti struktúrája (szerkesztette 
a szerző) 

 
Az Egészségügyi Szolgálat nemzetek szerinti beosztásait a 4. számú ábra tartal-

mazza. Piros alappal az orvosi beosztások kerültek megjelölésre.  

 

4. ábra Az UNFICYP Egészségügyi Szolgálatában feladatot ellátó nemzetek 
(UNFICYP belső anyag) 

 
A Magyar Honvédség jelenleg az alábbi öt beosztásba delegál egészségügyi 

szakembereket: 
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- UNFICYP Egészségügyi Szolgálatfőnök, Misszió Vezető Orvos, Törzstiszti 
Csoport 

- UNFICYP Közegészségügyi-Járványügyi Főtiszt, Törzstiszti Csoport 

- Sector 4, Beosztott Orvos, Kontingens orvos, Magyar Kontingens 

- Sector 4, Magyar Kontingens Vezető Asszisztens, Magyar Kontingens 

- Sector 4, Első Szakasz, Egészségügyi Asszisztens, Magyar Kontingens  

Egészségügyi Szolgálat F őnök – Force Medical Officer (FMO) 

Az Egészségügyi Szolgálat Főnök törzstiszti beosztás, mely egyben a misszión 
belüli legmagasabb orvosi beosztás is. Feladatait a Személyügyi és Logisztikai Fő-
nök közvetlen irányítása alatt, önálló feladat- és felelősségi körrel felruházva látja el. 
Szakmai elöljárója a New York-i ENSZ Főparancsnokság, Békefenntartási Műveletek 
Főosztályának, Egészségügyi Szolgálat Főnöke (Chief, Medical Support Section/ 
SSS/LSD/DFS). Közvetlen egészségügyi tanácsadója a misszió legmagasabb szintű 
katonai (Force Commander) és civil vezetőjének (Chief of Mission).  
 
Feladatai: 

- Misszió szintű egészségügyi és fogászati ellátást tervezése, szervezése, irá-
nyítása.  

- Együttműködik az UNFICYP HQ szervezeteivel valamint a szektorokkal a 
szakterületét érintő kérdésekben. 

- Felügyeli, vezeti, irányítja és ellenőrzi a Szektor 1-2-4, valamint az UNPA ve-
zető orvosainak egészségügyi, közegészségügyi-járványügyi tevékenységét. 

- Meghatározza és kidolgozza az egészségügyi ellátási, működési és jelentési 
irányelveket a misszió vonatkozásában. 

- Felelős a misszió hadműveleti terveinek egészségügyi biztosítási fejezetéért, 
az ebben foglaltak megszervezéséért, koordinációjáért, végrehajtásáért és el-
lenőrzéséért.  

- Feldolgozza és elemzi a missziós betegforgalmi adatokat, melyek alapján ösz-
szeállítja és felterjeszti a rendszeres heti, havi és éves jelentéseket. 

- Szervezi, ellenőrzi az egészségügyi adminisztrációt. 

- Egészségügyi anyagellátás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

- Egészségügyi szakanyagok, eszközök és műszerek rendszeres karbantartá-
sának megszervezése, biztosítása.   

- Javaslattétel az egészségügyi szolgálat folyamatos tevékenységét biztosító 
szerződések megkötésére, módosítására, hosszabbítására. 

- Kapcsolatot tart fenn a ciprusi görög valamint a ciprusi török egészségügyi ha-
tóságokkal és szervezetekkel, közegészségügyi intézetekkel és az ENSZ Cip-
rusra akkreditált egyéb irodáinak vezetőivel. 
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- Kapcsolatot tart fent és együttműködik a szigeten erre kijelölt állami és magán 
egészségügyi intézmények vezetőivel, kórházakkal, szakrendelőkkel a misszió 
folyamatos egészségügyi biztosítása érdekében. 

UNFICYP Egészségügyi Központok  

Parancsnokság, Nicosia 

Az UNFICYP parancsnokságán működő De Vergara Medical Center napi feladata-
inak ellátásában egy fő vezető orvos (Senior Medical Officer), két nővér (Group 
Practice Manager, Nurse), valamint egy mentőautó sofőr vesz részt. Ez a misszió 
egyetlen, saját tulajdonú Level 1+ szintű ellátó helye, mely felszereltsége révén lehe-
tővé teszi az emelt szintű újraélesztési feladatok (ALS), kisebb sebészeti beavatko-
zások elvégzését. Fektető kapacitása hét ágy, mely szükség esetén 11 ágyra tovább 
bővíthető.  
 
Sector 1, Skouriotissa, Lefke 

Az argentinok által felügyelt 1-es szektorban két Medical Center található, egy a 
déli görög (Skouriotissa), egy az északi (Lefke) török oldalon. Az egészségügyi sze-
mélyzet vezetését, valamint a szektorban található két egészségügyi központ irányí-
tását a szektor 1 Vezető Orvosa (Senior Medical Officer, Sector 1) látja el. Közvetlen 
irányítása alá tarozik egy fő beosztott orvos (Medical Officer, Sector 1), két nővér és 
két mentőautó sofőr. 
 
 
 
Sector 2, Nicosia 

A fővárosban, illetve annak környékén, angolok által felügyelt 2-es szektorban egy 
egészségügyi központ található. Személyzete egy orvosból (Medical Officer, Sector 
2) három nővérből, és egy mentő autó sofőrből áll. A vezető orvosi feladatokat – te-
kintettel az azonos helyőrségben történő működésre – a nicosiai UNFICYP Parancs-
nokság vezetőorvosa látja el. 
 
Sector 4, Famagusta, Athienou  

A szlovák-magyar-szerb-horvát összetételű 4-es szektorban – hasonlóan az 1-es 
szektor működési rendjéhez – két medical center - egy a déli (Athienou), egy az 
északi (Famagusta) oldalon található. Az összesen hét fős személyzet irányítását a 
szlovák kontingensbe tartozó szektor 4 Vezető Orvosa (Senior Medical Officer, 
Sector 4) végzi. Közvetlen irányítása alá tarozik egy fő beosztott orvos (Medical 
Officer, Sector 4) aki egyben a magyar kontingens orvosa is, valamint öt nővér (há-
rom szlovák, két magyar). 
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5. kép Sector 4, Famagusta, Camp General Stefanik, Egészségügyi Központ (Szerző 
saját felvétele) 

 

 

Az UNFICYP egészségügyi biztosításának alap dokumentumai 

Valamennyi ENSZ misszió egészségügyi ellátását szabályzó alap dokumentum az 
ENSZ Missziók Egészségügyi Ellátási Útmutatója (Medical Support Manual for Uni-
ted Nations Peacekeeping Operations). Az útmutató összefoglalva tartalmazza az 
egészségügyi ellátás alapvető kritériumait, szintjeit, taglalja a különböző vezetési és 
szervezési folyamatokat, valamint definiálja és standardizálja az egészségügyi- és 
egészségügyi-logisztikai feladatok rendszerét. Az egészségügyi logisztikai feladatok 
részletes szabályozásával és rendszerével a dokumentum 8. fejezete foglalkozik [8]. 

Az UNFICYP helyszíni egészségügyi működését a Misszió Egészségügyi Ellátási 
Terve (Mission Medical Support Plan) szabályozza, melynek elkészítéséért, rendsze-
res felülvizsgálatáért és revíziójáért a mindenkori Egészségügyi Szolgálat Főnök 
(FMO) felelős.  
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Ugyancsak az FMO feladata elkészíteni az Egészségügyi Logisztikai Tervet 
(Medical Logistic Plan) mely a Misszió műveleti koncepcióján alapuló Működési és 
Ellátási Tervnek (Mission Support Plan), valamint az Egészségügyi Ellátási Tervnek 
(Medical Support Plan) egyaránt része. Az Egészségügyi Logisztikai Terv tartalmaz-
za a misszió számára beszerzendő gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok, vér-
készítmények, orvosi műszerek listáját, ezek pontos beszerzési idejét, raktározási-, 
felhasználási- és selejtezési rendjét.  

Az elmúlt években ugyancsak elkészült a misszió Logisztikai Tervének két újabb 
alfejezete, melyek a rendkívüli események, minősített körülmények illetve válság 
helyzetek esetén szükséges reakciókat határozzák meg (Pandémiás Terv 2013, Ka-
tasztrófa Terv 2013). 

Az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges eszközök 

Orvosi eszközök, orvosi m űszerek, mentő autók 

A műveleti területre telepített és ott az egészségügyi ellátó személyzet által hasz-
nált eszközök biztosítása a ciprusi misszióban két módon történik:  
 

ENSZ tulajdonú eszközök (United Nations Owned Equipment - UNOE) melyeket, 
az ENSZ biztosít a misszió, a kontingensek illetve az egészségügyi személyzet szá-
mára. Ezen eszközök rendszeres karbantartása, kalibrálása, javíttatása, pótalkat-
résszel történő ellátása, selejtezése, beszerzése és cseréje az ENSZ feladata, mely-
nek finanszírozása az ENSZ által a misszió számára biztosított költségvetési keretből 
történik [9]. 

Kontingens tulajdonú eszközök (Contingent Owned Equipment - COE) melyeket, a 
küldő ország (Troop Contributing Country – TCC) - az UNFICYP esetében Argentína, 
az Egyesült Királyság és Szlovákia - biztosít saját kontingense illetve bizonyos ese-
tekben a misszió egyéb nemzetei számára. A COE típusú eszközök rendszeres kar-
bantartása, kalibrálása, javíttatása, selejtezése, beszerzése és cseréje a küldő or-
szág feladata, finanszírozása a küldő országot terheli, de ezért az ENSZ, a közte és 
a TCC között létrejött Memorandum of Understanding (MOU) illetve Contingent 
Owned Equipment (COE) szerződés alapján térítési / bérleti díjat fizet [9]. 

A nemzeti kontingensek által telepített egészségügyi támogatás esetén (ilyen 
rendszer működik pl. a Haitin vagy a Balin műveletet végrehajtó ENSZ missziókban), 
az egészségügyi anyagok, -eszközök, orvosi berendezések és műszerek beszerzé-
sét, telepítését, fenntartását és utánpótlását általában a TCC hajtja végre, az együtt-
működési megállapodásban foglaltak szerint.  
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6. ábra Sector 4, magyar használatban lévő, szlovák tulajdonú mentőautó (szerző 
saját felvétele) 

Gyógyszerek 

Az UNFICYP esetében gyógyszerek, az egészségügyi fogyóanyagok, egyszer-
használatos eszközök biztosítása az ENSZ feladata. Ezek megrendelése, megvásár-
lása és helyszínre szállítása az ENSZ központi szerződés rendszerén keresztül (UN 
Systems Contract) történik [10]. 

Tekintettel a ciprusi viszonyokra, az európai szintű egészségügyi ellátási színvo-
nalra, az ENSZ New York-i központja bizonyos gyógyszerek esetében engedélyezte 
a misszió számára a helyi piacról történő vásárlást (Local Procurement Authorization 
– LPA). Ebben az esetben a felhasználásra szánt gyógyszerek olyan szűk csoportjá-
ról van szó, amelyekkel az egészségügyi szolgálat a helyszínen nem rendelkezik és 
beszerzésük a központi szerződés rendszerén keresztül rövid idő alatt költséghaté-
konyan nem lenne megoldható. 

Szintén engedélyezett a kontingens és/vagy nemzeti tulajdonú gyógyszerek és fo-
gyóeszközök használata, abban az esetben, ha az adott nemzet az ENSZ-től ezzel 
kapcsolatos kompenzációra sem az ár, sem a szállítás, sem a megsemmisítés vo-
natkozásában nem tart igényt. Jelenleg ezzel a lehetőséggel a vezető nemzetek kö-
zül a brit kontingens él, esetükben ENSZ tulajdonú gyógyszer egyáltalán nem kerül 
felhasználásra, míg a szlovák kontingens ezt a lehetőséget az ENSZ-es készletek 
kiegészítésére használja fel. A magyar és az argentin kontingensek esetében csak 
ENSZ tulajdonú készítmények kerülnek alkalmazásra. 

Egészségügyi fogyóeszközök, egyszer-használatos eszközök  

Az egészségügyi fogyóanyagok és egyszer-használatos eszközök biztosítása 
ugyancsak az ENSZ feladata. Ezen termékek beszerzése szintén a már korábban 
említett központi ellátó rendszeren keresztül (UN Systems Contract) történik, valam-
ennyi kontingens használja, alkalmazza őket a misszióban. 

Egészségügyi gázok 
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Az egészségügyi gázok biztosításának megszervezése a misszió vezető-
orvosának (FMO) felelőssége. A működés jelenlegi rendjében az UNFICYP orvosi 
rendelőiben, mentőautóiban szükséges ezen anyagokkal rendelkezni, ezek rendsze-
res frissítéséről gondoskodni. Az ellátás felelősségét a mindenkori tulajdonviszonyok 
határozzák meg, vagyis az ENSZ tulajdonú rendelőkben és mentőautókban (UNOE) 
az ENSZ, kontingens tulajdonú rendelőkben és mentőautókban az adott kontingens 
illetékességi és felelősségi körébe tartozik az ellátás.  Az anyagok beszerzése köz-
ponti szerződés rendszerén keresztül (Systems Contract) zajlik, de tekintettel a cip-
rusi lehetőségekre, a költséghatékonyság figyelembe vételével a palackok újra tölté-
se a helyi piacon engedélyezett (LPA). 

Vér- és vérkészítmények 

A vér- és vérkészítmények az ENSZ által, az ENSZ szabványai szerint biztosítan-
dóak az UNFICYP-ben [11], melyre a misszióval szerződésben álló helyi kórházakon 
keresztül van lehetőség.  

Stratégiai mű veleti készlet 

A Stratégiai Tartalék (Strategic Deployment Stocks-SDS) az ENSZ békefenntartó 
misszióinak gyógyszer és egészségügyi fogyóeszköz tartaléka, amely a misszió 
számára folyamatos működést képes biztosítani, kiemelt vagy nem várt körülmények 
között is. Beszerzése, feltöltése csak az ENSZ által biztosított, központi szerződés 
rendszeren keresztül beszerzett eszközökkel és anyagokkal történhet. Az UNFICYP 
esetében ez a tartalék mintegy 60 napos, háttértámogatás nélküli ellátást tesz lehe-
tővé [8] [10]. A Stratégiai Tartalék a misszió esetében nem tartalmazza a pandémiás 
krízis helyzet illetve a tömeges sérültellátás/ katasztrófa helyzet kezelésére felhalmo-
zott készletet.  

Az egészségügyi ellátás biztosításának aktuális helyzete az 
UNFICYP-ben  

Az UNFICYP-ben található - az eltérő tulajdonviszonyok keveredésének szinte 
minden variációját felsorakoztató - rendszer nagyban befolyásolja az egészségügyi 
szolgálat mindennapi működését és logisztikai feladatait.  

A szektor 1-ben működő argentin kontingens esetében a rendszer tisztán UNOE 
típusú, melyben valamennyi orvosi műszer, orvosi eszköz, mentőautó, gyógyszer, 
fogyóeszköz és outsource típusú, Level 1-től magasabb szintű ellátás ENSZ tulajdo-
nú vagy ENSZ által finanszírozott.  

A szektor 2-ben tevékenykedő brit kontingens rendelőjében ENSZ tulajdonú orvosi 
berendezéseket használ (UNOE), de ennek működését már saját tulajdonú (COE) 
mentőautókkal egészíti ki, és csak saját tulajdonú, nemzeti támogatás útján beszer-
zett gyógyszereket használ, míg fogyóeszközeik kettős ellátásból – ENSZ és nemzeti 
– érkeznek. A Level 1-től magasabb szintű egészségügyi ellátást ugyancsak két mó-
don – ENSZ által, valamint nemzeti támogatás útján finanszírozottan – vesznek 
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igénybe. Az ENSZ által előirt kötelező és ajánlott védőoltásokat nemzeti támogatás 
keretében illetve helyi beszerzés útján biztosítják az állomány számára. 

A szektor 4-ben, a szlovák vezetés alatt tevékenykedő magyar kontingens eseté-
ben az előzőtől is bonyolultabb a helyzet. Valamennyi mentőautó szlovák tulajdonú 
(COE), melyek közül egyet a magyar kontingens használ. Ezek felszerelése a meg-
kívánt műszerekkel, üzemeltetése, karbantartása és rendszeres szervizelése, vala-
mint a rendelők felszerelése az elvárt szintű és minőségű orvosi műszerekkel ugyan-
csak a szlovák kontingens feladata. Tekintettel arra, hogy néhány eszköz beszerzé-
sét a szlovák kontingens sem a mentőautók, sem a rendelők vonatkozásában nem 
tudta megoldani, szükségessé vált ezek beszerzése az ENSZ által finanszírozott 
formában (UNOE), így ezek karbantartását, rendszeres kalibrálását és szükség ese-
tén cseréjét is az ENSZ költségvetéséből végzik. A magyar kontingens rendelőjében 
használatos szlovák tulajdonú (COE) eszközökért természetesen a szlovák fél fele-
lős, de ezek rendszeres ellenőrzését már az ENSZ végzi. A 4-es szektor gyógyszer-
rel és egészségügyi fogyóanyaggal történő ellátása az ENSZ feladata (UNOE), ezt a 
szlovák fél gyógyszerek tekintetében nemzeti támogatás útján kiegészíti, de ebből a 
magyar kontingens nem részesül, így a magyarok ellátása gyógyszer és fogyóanyag 
vonatkozásában csak az ENSZ útján biztosított. A rendelők és mentőautók felszere-
lése egészségügyi gázzal szintén a szlovák fél feladata, melyet helyi beszerzés útján 
biztosítanak. A jelenleg érvényben lévő ENSZ szabályzók szerint valamennyi oltó-
anyaggal történő ellátás nemzeti kötelesség és feladat, mind a kötelező, mind az 
ajánlott vakcinák vonatkozásában. Ennek megfelelően a Cipruson állomásozó ma-
gyar kontingens Magyarországról érkező rendszeres ellátásban, míg a szlovák kon-
tingens Szlovákiából történő ellátásban részesül.   

Nehézségek, kihívások 

1. Az egészségügyi szolgálat szervezeti struktúrájában nem található egészség-
ügyi logisztikus, így a tervezéssel, anyagmozgatással, beszerzéssel és pót-
lással kapcsolatos valamennyi feladatot a vezetőorvosnak és a vezető asz-
szisztensnek kell megoldania.  

2. Jelenleg sem a vezetőorvos, sem a közegészségügyi-, járványügyi főtiszt ha-
zai felkészítési tematikájában nem szerepel pénzügyi tervezéssel, logisztikai 
képzéssel kapcsolatos oktatás. 

3. Szabványosítás hiánya az egészségügyi ellátmányok és gyógyszerek elneve-
zésében, csomagolásában, és jelölésében.  

4. Többnyire nemzeti piacra gyártott, eltérő országokból származó, eltérő már-
kanév alatt futó gyógyszerkészítmények használata a hatóanyag megnevezés 
helyett.  

5. Hiányzó protokollok az ellenőrzés rendjére vonatkozóan (csak misszió szintű, 
egyénileg meghatározott idejű és rendű ellenőrzések (ISS inspection, COE 
inspection) 

Összefoglalás 
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Az UNFICYP-ben mind az öt, Level 1, valamint a Level 1+ szintű ellátó hely 
gyógyszer, egészségügyi fogyóanyag és egészségügyi műszer ellátása folyamatos, 
a beszerzés az ENSZ központi szerződési rendszerén keresztül zajlik. A rendelők 
általános felszereltségi szintje a magyarországi csapatorvosi rendelők színvonalát 
meghaladja. Felszerelésükről részben az ENSZ, bizonyos esetben pedig a küldő or-
szág (4-es szektor, Szlovák kontingens) gondoskodik. Valamennyi kontingens az 
érvényes ENSZ szabályzók szerint köteles betegeit ellátni, és az ellátást dokumen-
tálni, akkor is, ha csak saját kontingensébe tartozó személyeket lát el. Az egészség-
ügyi ellátás - mint a misszió szinte valamennyi feladata - multinacionális, többnyelvű 
(argentin rendelőben – argentin betegeken kívül brazil, chilei, paraguayi betegek; 
angol rendelőben - angol betegeken kívül indiai, ausztrál, olasz betegek; magyar 
rendelőben - horvát, szerb, szlovák betegek stb. fordulhatnak meg) környezetben és 
körülmények között zajlik.  

Az egészségügyi ellátáshoz elsősorban megelőző, gyógyító, kiürítő feladatok kap-
csolódnak, mely feladatokat a misszió Egészségügyi Ellátási Tervének iránymutatá-
sai szerint kell végezni. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos logisztikai feladatok 
rendszerét az Egészségügyi Logisztikai Terv tartalmazza, mely terv része a misszió 
műveleti koncepcióján alapuló Működési és Ellátási Tervnek. 
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