
Az egészség védelmében

A személyi állomány egészségügyi alapellátása három formában valósul meg.
1. Az országos jellegű intézetekben, ahol intézeti orvos főfoglalkozásban 

dolgozik, az intézeti orvos,
2. a megyei bv. intézetekben, ahol nincs főfoglalkozású orvos, a területileg 

illetékes Rendőrorvosi Hivatal,
3. fekvőbetegség, sürgős orvosi beavatkozás szükségessége esetén, vagy ha 

az adott helységben sem rendőrorvos, sem bv. orvos nincs, az állami egészség- 
ügyi szolgálat látja el a beteget.

A járóbeteg gyógyintézeti ellátás a következők szerint alakul:
1. A Budapesten lakó vagy szolgálatot teljesítő beosztottak szakorvosi 

és kórházi ellátását a BM Egyesített Egészségügyi Intézet biztosítja.
2. A vidéken lakó vagy szolgálatot teljesítő személyi állomány tagjai a he

lyileg illetékes rendelőintézetet és kórházat vehetik igénybe.
3. Szolgálati érdekből vagy egyéb indokolt esetben a BM Egyesített Egész

ségügyi Intézetbe is beutalható a beteg dolgozó vagy családtagja.
A büntetésvégrehajtás nyugdíjasainak ellátása 1981-ig elsősorban az állami 

egészségügyi ellátás keretében tö rtén t, amikor is a büntetésvégrehajtás parancs
noki vezetése egyetértésével, majd jóváhagyásával lehetőség nyílt a nyugdíja
sok és bizonyos értelemben közvetlen hozzátartozóik, az aktív állományt is 
megközelítő orvosi ellátásban való részesüléséhez, a bv. egészségügyi szolgálat 
közreműködése révén (fogászat és általános orvosi ellátás).

1983. január 1-től a BM Korvin O ttó Kórház Szakorvosi Rendelőintéze
tében bevezetésre került a budapesti BM nyugdíjas állomány rendszeres egész
ségügyi szűrése, gondozása. A nyugállományba vonult büntetésvégrehajtási 
dolgozóinkat is érinti ez az intézkedés, amelynek eredményeképpen a Szak
orvosi Rendelőintézet Titkárságán kiállított „Nyugdíjas egészségügyi gondozó 
lap” alapján a nyugdíjas az általa megjelölt rendelőintézet belgyógyász szak
orvosához kerül, aki a továbbiakban szűrését, gondozását rendszeresen végzi. 
A gondozó lap szerinti nyilvántartás lehetőséget ad arra, hogy a hosszabb 
ideje szűrésre, gondozásra nem jelentkező nyugdíjasokat levélben felkeres
sék és figyelmüket az esedékes egészségügyi vizsgálatra felhívják. A vidéki 
intézetek nyugállományba került dolgozói és családtagjaik számára egyelőre 
továbbra is az állami egészségügyi szolgálat nyújt szakorvosi ellátást.

Az egységes értelmezés érdekében ismertetnünk kell, hogy a BM Korvin 
O ttó Kórház és intézményei igénybevételére jogosító igazolvány kell, ame
lyet 1981. évtől újonnan rendszeresítettek. A büntetésvégrehajtás állomá-
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> nyának minden nyugállományba vonuló tagja: a hivatásos, kinevezett és szer
ződéses polgári alkalmazott egyaránt, családtagjaikkal együtt rendelkezhetnek 
igényjogosultsági igazolvánnyal, ha budapesti lakosok. Igényjogosult család
tagnak tekinthető: a házastárs és az igazolt élettárs, az önálló keresettel nem 
rendelkező gyermek, a közös háztartásban élő és eltarto tt szülő. Természetesen 
az aktív dolgozók családtagjai is ugyanígy igényjogosultak. Gyermekeknek iga
zolványt csak 14 éves kor felett adnak ki, a 14 éven aluli gyermek szolgálati, 
nyugdíjas vagy igényjogosultsági igazolvánnyal rendelkező kísérővel megjelenve 
veheti igénybe a rendelőintézet és kórház szolgáltatásait.

A belügyi egészségügyi szolgálat azzal, hogy a saját állománya mellett a 
Büntetésvégrehajtás, a Tűzoltóság, a Kormányőrség és a Forradalmi Ezred 
állományának ellátását is biztosítja, meglehetősen komoly terheket vállal. 
Munkájukat könnyítené néhány fontos tudnivaló feltétlen ismerete. Ezek 
a következők: a BM Korvin O ttó Kórház Szakorvosi Rendelőintézetében a 
betegellátás előjegyzés alapján történik, természetesen a sürgősségi esetek kivé
telt képeznek. Az előjegyzést a betegirányító végzi, célszerűen a beteg kezelőor
vosával való telefonmegbeszélés alapján. A beteg ezután a kezelőorvosától ka
pott, diagnosztikus útm utatást is tartalmazó beutalóval a megjelölt időpontban 
keresi fel a szakrendelést. Az előjegyzési rendszer célja, hogy az egyes szakren
delőkben a munkát folyamatossá, gördülékennyé tegye, az orvosok leterheltsé
gét csökkentse, elkerülje az egyidejű zsúfoltságot, a betegek számára a várako
zási időt minimálisra csökkentse, és nem utolsósorban lehetőséget adjon a be
teggel való behatóbb, alaposabb megismerkedésre, a beteg korszerű gyógyí
tására. A kórházba történő beutalás esetén, a kezelőorvosnak az ágy nyilván
tartóval kell a kapcsolatot felvennie. Előnyös helyzetet jelent, a bv. személyi 
állomány számára az a körülmény, hogy 30 napig tartó betegállomány esetén 
az illetékes bv. vagy BM orvos írhatja ki a beteget, míg a polgári egészség
ügynek a körzeti orvos számára ezt az időszakot egy hétben állapítják meg.

A felülvizsgáló főorvosi feladatokat a Belügyminisztérium egészségügyi 
szolgálata végzi. A 30 napot meghaladó betegállomány esetén a beteget az 
egészségügyi törzskönyvvel, leletekkel, és beutalóval együtt, felülvizsgálatra 
küldi kezelő orvosa.

A felvételi alkalmassági vizsgálatok nagy részét és a FÜV-ügyeket is a Bel
ügyminisztérium orvosai végzik a BM Szamuely Tibor Gyógyintézetében.

A kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak felvételi alkalmassági vizs
gálata m indenütt az alapellátást végző orvosok, az országos intézeteknél bv. or
vos, a megyei intézeteknél a területileg illetékes rendőrorvos feladata. Felleb
bezés esetén az egészségi alkalmasság elbírálására másodfokon a Belügymi
nisztérium Egészségügyi Alkalmasságot Vizsgáló Osztálya illetékes. Ez utóbbi 
intézmény látja el a hivatásos állományba kerülők egészségi alkalmassági vizs
gálatát, a vizsgálatok zavartalan és folyamatos végzése érdekében, előzetes be
jelentés és előjegyzés alapján. A hivatásos állományba felvételre kerülők eseté
ben a vizsgálatokat máshol elvégeztetni, illetve más orvosok döntését elfogadni 
nem lehet.

A BM Egészségügyi Alkalmasságot Vizsgáló Osztálya a BM Alkalmassági 
Utasítás alapján hozza meg megalapozott döntéseit. Egyéni elbírálás esetén, 
tekintettel a bv. létszámhelyzetével kapcsolatos nehézségekre a Büntetésvégre-
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hajtás Országos Parancsnokság Egészségügyi Osztályának véleményét is kérik 
és' figyelembe veszik. 1981-ben a bv-hez jelentkezettek közül, alkalmasnak 
bizonyult 52,8 százalék alkalmatlannak minősült 47,2 százalék. Az alkal
matlannak nyilvánítottak 39,4 százaléka két-három, illetve négy különböző 
megbetegedés miatt került kiszűrésre.

A dolgozó vagy kezelőorvosa, illetve parancsnoka által kezdeményezett 
FÜV eljárások bonyolítása a OOSZI három tagú szakbizottságának előzetes 
vizsgálata alapján szintén a Belügyminisztérium orvosainak hatáskörében, 
büntetésvégrehajtási szakemberek jelenlétében történik. Az első fokú döntés 
ellen itt is mód van fellebbezésre. Az esetleges egyéni szempontok figyelembe
vételével a másodfokú döntés kedvező eredményt hozhat mind a dolgozó, mind 
a munkahelye számára.

A bv. beosztottak kül- és belföldi gyógyüdültetése a BM gyógyüdültetésé- 
nek keretében történik. A büntetésvégrehajtás személyi állománya számára 
1982-ben 148 gyógyüdülői beutalást biztosítottak, ennek kb. 40 százaléka 
Hévíz, 20 százaléka Balatonfüred BM Üdülőiben ad lehetőséget betegeinek 
gyógyulásához, utókezeléséhez. A fennmaradó kontingens elosztására a BM 
Galyatetői Üdülőjében, a HM és a MÁV Hévízi Szanatóriumában, illetve az 
Egészségügyi Minisztérium által biztosított lehetőség alapján további bel- és 
néhány külföldi gyógyüdülőhelyen került sor. A külföldi gyógyüdültetés lehe
tőségei meglehetősen korlátozottak, elsősorban a BM keretből csoportos csere 
gyógyüdültetés révén adottak, igen alacsony létszámmal.

A gyógybeutalások intézése a gondozottak állapotának mindenkori figye
lembevételével, az egészségügyi javaslatok szem előtt tartásával, minden eset
ben orvosi vélemény alapján történik. Nagy problémát jelent a visszaadott be
utalók cseréje, ebből adódóan jelentős az elveszett beutalások száma. Az 
erkölcsi és anyagi felelősség a beutaló szerveket terheli minden esetben. Ezért 
fontos, hogy az orvosi javaslatok kiállításakor az időpontra vonatkozó kérelmet 
ne csak a beteggel, hanem a parancsnokkal is tisztázzák. Az időpont-megjelölés 
egy hónapot öleljen fel (például február, vagy március közepétől április köze
péig). Amennyiben a beutaló javaslat felterjesztése után a beteg körülményei
ben változás áll be, például kórházban történő elhelyezés, vagy egyéb változás 
munkakörülményeiben, családjában, arról a legrövidebb időn belül tájékoz
tatást kell adni, hogy esetleg más személyt lehessen arra az időpontra javasolni.

A Bv. Országos Parancsnokság Egészségügyi Osztálya tervezi, hogy ebben 
a témakörben a bonyolítás egyszerűsítése végett az ügyintézést átveszi. Ezzel 
a megoldással feltehetően elkerülhetők lesznek a fennakadások és az egysze
mélyi felelősséggel talán gördülékenyebbé válik a beutalási renszer mechaniz
musa. így az esetleges lemondások esetén gyors cserék közbeiktatásával az 
üdülők jobb kihasználtságát is el tudjuk érni.

Az előbbiekhez hasonlóan jó  eredményt várunk a személyi állomány rend
szeres szűrésének megszervezésétől, az egészségügyi felvilágosító munka helyi 
igényeknek megfelelően központi irányításától is. Célunk továbbá, hogy biz
tosítsuk a bv. egészségügyi szolgálata számára — egészségügyi illetékességben — 
a szakigazgatási képviseletet minden olyan hivatalnál, szervnél, intézménynél, 
amelynél ez az együttműködés a megfelelő szakmai tevékenység kifejtéséhez 
feltétlenül szükséges. Fentiek értelmében kötelességünknek érezzük azt is,
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hogy az egészségügyi dolgozók számára továbbképzések, konzultációk formá
jában lehetőséget adjunk szakmai színvonaluk állandó fejlesztésére, hogy az 
orvostudomány mindenkori szintjének megfelelően láthassák el betegeiket, 
így a személyi állomány minden rászoruló tagját is.

összefoglalva az eddig leírtakat, megállapítható, hogy a személyi állomány 
egészségi állapotának ügyében számos tennivaló akad. Tovább kell fejleszte
nünk az egészségügyi alkalmassági követelményrendszert, ugyanígy a meg
levő szervezeti keretek között a gyógyító-megelőző ellátás, a szűrővizsgálatok, 
és a gondozás rendszerét. Egységes módszert kell kidolgoznunk az egészséget 
legnagyobb mértékben befolyásoló betegségek megelőzésére, azok korai felis
merésére, kezelésére, gondozására és utókezelésére. Nagy segítséget nyújtana 
ebben a börtönszemélyzet speciális helyzetének, élet- és munkakörülményeinek 
módszeres szociográfiai vizsgálata. Tudvalevő, hogy minden szakmának meg
vannak a sajátos ártalmai, s ez alól a büntetésvégrehajtás sem kivétel.

Dr. Heylmann Katalin

Öve Rainer svéd igazságügyminiszter, aki dr. Markója Imre igazságügyminiszter meghívására 
hivatalos látogatást tett hazánkban, felkereste a Fiatalkorúak Börtönét és Fogházát.

Vincze Tamás bv. ezredes, intézetparancsnok tájékoztatója után a svéd igazságügyminisz
ter Bonifert Ádám miniszterhelyettes, Nagy Tibor bv. vezérőrnagy, országos parancsnok tár
saságában megtekintette az intézetet. Megnézték az elhelyezési körleteket, az oktatási, kul- 
tuális, sportlétesítményeket, hosszan időztek a pszichológiai laboratóriumban, majd a kü
lönböző munkahelyekre mentek.

A Svéd Királyság igazságügyminisztere a látottakról, a tapasztaltakról kedvezően nyilat
kozott, őszinte elismerését fejezte ki a magyar büntetésvégrehajtásnak a fiatalkorú bűn
elkövetők átnevelése érdekében tett erőfeszítéseiért.
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