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Orvosértekezlet

Hagyománynak tekinthető már az évente megrendezésre kerülő orvosérte
kezlet, melyen az általános érvényű továbbképzés mellett egyre jobban előtérbe 
kerül a büntetésvégrehajtás egészségügyi kérdéseinek tudományos igényű megvi
tatása. A március 11 — 13. között Pilisszentkereszten megrendezett értekezlet 
programját ezen igények figyelembevételével állították össze.

Teljes létszámban részt vettek a rendezvényen a főállású, alapellátásban dol
gozó orvosok, fakultatív részvevőként jelen voltak a bv. intézetek szerződéses or
vosai is. A meghívottak között foglaltak helyet a társ fegyveres testületek (HM, 
BM, Határőrség, Munkásőrség), valamint a MÁV, az állami egészségügyi szolgá
lat, a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet stb. képviselői.

Az értekezlet bevezetőjében Nagy Tibor vezérőrnagy, a bv. országos pa
rancsnoka elismerőleg szólt az egészségügyi szolgálat rendezvényeinek tudomá
nyos jellegéről és szakmai színvonaláról. Méltatta az egészségügyi szolgálat tevé
kenységét, a fejlődés egyértelműen pozitív voltát, hogy nevezetesen egyre inkább 
érzékelhető az egészségügyi szolgálatok tevékenységében az összhang, egyre 
többször érvényesülnek az egységes elvek.

A továbbiakban dr. Tóth Kovács János osztályvezető értékelte az 1984-ben 
végzett egészségügyi munkát. Beszámolt a személyi állomány és a fogvatartottak 
gyógyító-megelőző ellátásáról, a szakigazgatásban, az egészségügyi intézmények
ben és az egészségügyi szolgálatoknál elért eredményekről és a még megoldandó 
problémákról. Hangsúlyozta a káderfejlesztés és státushelyzet rendezésének fon
tosságát. Megemlítve, hogy felül kell vizsgálni a bv. egészségügy létszámnormatí- 
váit ahhoz, hogy az állami egészségügy szintjét elérjük. Kiemelte a közegészség- 
ügyi és járványügyi helyzet stabilitását, utalt a fogászati ellátás szervezésében 
elért sikerekre. Rámutatott arra, hogy az egészségügyi osztály irányítása mellett 
végzett anyaggazdálkodás, anyagellátás döntő jelentőségű változást hoz majd az 
egészségügyi szolgálatok munkájában. Emelni fogja a szakmai színvonalat és 
várhatóan gazdaságosabbá válnak a beruházások is. Legfőbb célkitűzésként meg
határozta az egészségügyi intézményekben és az alapellátásban végzett tevékeny
ség további fejlesztését, a — lehetőség szerinti — legmagasabb szintű gyógyító
megelőző munka elérését.

Délután dr. Kapeller Magdolna, az egészségügyi osztály főstomatológusa rö
vid áttekintést nyújtott a bv. egészségügy fogászati ellátásának múltjáról, ecsetel
ve azokat a nehézségeket, melyeken — különösen technikai vonatkozásban — 
már túlléptünk. A fejlődés egyik kiemelkedő lépcsőfokaként említette a Belügy
minisztérium és a büntetésvégrehajtás illetékes szerveinek közreműködésével ki
alakított új sátoraljaújhelyi fogászati rendelőt, melyet 1985. március 4-én bocsá
tottak a BM, illetőleg a bv. személyi állománya rendelkezésére. Szólt a korszerű 
fogászathoz nélkülözhetetlen fogorvosi és fogászati asszisztensi státusok rendezé
sének szükségességéről is.

29



Tunyoghy Ferenc, az egészségügyi osztály főgyógyszerésze ismertette az 
egészségügyi anyagellátás új rendszerét. Tájékoztatott mindazokról a tudnivalók
ról, melyek a központi egészségügyi anyagraktár kialakítása kapcsán elsajátítan- 
dók. Részletezte az egészségügyi anyaggazdálkodásról szóló — a közeljövőben 
kiadásra kerülő — utasításban foglaltakat. Kitért beszámolójában a műszer
igénylések során felmerült problémákra is, megvilágítva mindazon lehetőségeket, 
melyeknek segítségével a korszerű műszerek megrendelhetőek, illetve beszerezhe
tőek. A bv. egészségügyi műszerparkját elemezve kijelentette, hogy az adott gaz
dasági viszonyok között a büntetésvégrehajtás egészségügye nem marad le az ál
lami egészségügyi szolgálathoz képest.

Dr. Magyar Miklós, az IMEI főigazgató főorvoshelyettese eltekintett az 
IMEI Szervezeti és Működési Szabályzatának részletes ismertetésétől, és elsősor
ban az alapellátás és az IMEI kapcsolatát, a beutalási rendszerben előforduló 
problémákat taglalta. Hangsúlyozta az alapellátó — mint a beteget először ellátó 
és először kórisméző — orvos jelentőségét, a korrekt, szakszerű betegvizsgálat, a 
beutalás pontosságának döntő voltát. Rámutatott arra, hogy csak a megfelelő or
vosi-szakorvosi együttműködés lehet biztosítéka a beteg időben történő gondos 
ellátásának.

❖

A tudományos értekezlet második napja dr. Pap Zoltán főorvos előadásával 
kezdődött. Az Országos Mentőszolgálat tudományos munkatársa kijelentette, 
hogy az OMSZ, és a bv. egészségügyi szolgálatának együttműködésében fennaka
dás nem volt. Jó kapcsolat alakult ki a büntetésvégrehajtási orvosok és a mentő- 
szolgálat dolgozói között. Problémaként merült fel a szabaduló beteg vidékre 
szállítása, mely az OMSZ-nak szervezési nehézségeket okoz, ugyanakkor a meg
oldás kapcsán jogi és etikai érdekek ütköznek össze. Előadása további részében

A konferencia elnöksége
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felhívta a figyelmet a Ramofix kötszer előnyeire. Bemutatta és diaképekkel is il
lusztrálta e korszerű kötözési technika előnyeit.

Ezután dr. Göbl Gábor főigazgató főorvoshelyettes tartott előadást a heveny 
légzőszervi kórképek diagnosztikájáról és terápiájáról, különös tekintettel a felső 
légutakban elakadt idegen testek jelentőségére, az azonnali beavatkozás életmen
tő hatására.

Dr. Vass Ádám minisztériumi főtanácsos, az Egészségügyi Minisztérium jár
ványügyi osztályának vezetője az újonnan megismert fertőző betegségek epide
miológiai jelentőségéről beszélt. Megemlékezett az influenzajárvánnyal kapcsola
tos tennivalókról és részletesen elemezte a legionellózis, az AIDS és a herpes 
vírus okozta kórképeket. Különösen az AIDS-szel kapcsolatos új ismeretek kel
tettek érdeklődést, hiszen világszerte a homoszexuálisok által terjed leginkább. 
Várható, hogy megjelenésével a börtönegészségügy területén is számolni kell.

A második nap záróprogramja ún. kerekasztal-beszélgetés volt. dr. Sárdy Pé
ter, a Sopronkőhidai Fegyház intézetvezető orvosa vitaindító referátumában a 
döntően ipari érdekeltségű fegyház egészségügyi problémáiról beszélt, így a mun
káltatás! gondokról, az orvosi rendelések nagy forgalmáról és a passzív medicina 
hátrányairól. Az alapellátási tevékenység jellemzésén túl feltárta az intézet egész
ségügyi szolgálatának külső-belső kapcsolatait, a gyógyítő-megelőző ellátást be
folyásoló tényezőket. Megállapította, hogy a Sopronkőhidai Fegyház szakorvosi 
ellátottsága kifogástalan, az együttműködés a polgári egészségüggyel sikeres. Ne
hezményezte, hogy a Bv. Központi Kórház és az IMEI sok esetben kevés infor
mációt nyújt a betegekről, feltételezve, hogy az egészségügyi intézményekben 
dolgozó fiatal kollégák nem ismerik az alapellátás lehetőségeit és feltételrendsze
rét.

Dr. Boldis György, a Pálhalmai Börtön és Fogház intézetvezető orvosa vitain
dító beszámolójában főleg egy mezőgazdasági profilú bv. intézet szemszögéből 
mutatta be a börtönegészségügyet. Ecsetelte az intézet létszámgondjait, a szak-

A konferencián részt vevők egy csoportja
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szerű orvosi ellátáshoz elégtelen státust, a beosztott orvosi álláshely betöltetlen- 
ségét. A személyi és tárgyi feltételek hiányán túl beszélt a betegellátás menetéről, 
megosztottságáról, majd hasonló problémákat vetett fel, mint dr. Sárdy.

A kerekasztal-beszélgetés során az egészségügyi intézmények vezetői és főor
vosai, s az alapellátó orvosok egyaránt elmondták véleményüket, megtették ja
vaslataikat. A hozzászólásokból megállapítható, hogy úgy az alapellátás, mint az 
egészségügyi intézmények képviselőiben felmerült a jobb együttműködés kialakí
tásának igénye, az információáramlás javítása érdekében tett intézkedések meg
valósítása.

❖

A tudományos értekezlet harmadik napján az egészségügyi intézetek és szol
gálatok munkaköri feladatainak jogi vonatkozásai kerültek terítékre. Dr. Martini 
Jenő, az egészségügyi osztály alosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az egészség- 
ügyi jogszabályok — az 1972. évi II. (úgynevezett egészségügyi) törvény, és a vég
rehajtása tárgyában kiadott rendeletek, utasítások érvényesek a büntetésvégrehaj
tásra is, azzal az eltéréssel, hogy a rendelkezések végrehajtásáról az egészségügyi 
miniszterrel egyetértésben az igazságügyminiszter gondoskodik. Utalt arra, hogy 
a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet felhatal
mazta az igazságügyminisztert azok részletes szabályozására, és ennek megfelelő
en jelent meg rendelete a büntetésvégrehajtási szabályzatról. A szabályzatban 
meghatározott egészségügyi feladatok részletes előírásait a 101/1981. (IK 2.) IM 
sz. utasításnak a 119/1983. IM sz. utasítással módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt szövege tartalmazza. A személyi állomány egészségügyi ellátását a bv. or
szágos parancsnokának 053/1983. sz. parancsa szabályozza. Az említett jogsza
bályok jogokat és kötelezettségeket származtatnak az orvosra, mint a jogviszony

A sátoraljaújhelyi fogorvosi rendelő
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egyik alanyára. Felelőssége fegyelmi, polgári jogi és büntetőjogi vetületben egy
aránt megjelenik. A bv. egészségügyi ellátásában a jogviszony másik alanyának, a 
fogvatartottnak az oldaláról vizsgálva a jogszabályok érvényesülését megállapít
ható, hogy azok vélt vagy valós megsértése vélt vagy valós érdeksérelmet jelent, 
és ennek megszüntetésére irányuló kérelem forrásává válhat.

Ezután dr. Szántó Ervin nyugalmazott orvos alezredes tartotta meg A fogva- 
tartottak egészségügyi ellátásának megítélése a panaszbeadványok alapján című 
előadását. Konkrét példák alapján értékelte a büntetésvégrehajtás ideje alatt be
következett haláleseteket. Szerencsére csak két esetben állt fenn foglalkozás köré
ben elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés törvényi tényállása. Az 
egyik büntetőeljárásban egy ügyeletes ápoló, a másikban egy büntetésvégrehaj
táshoz vezényelt sororvos és egy polgári kórházi sebészorvos elmarasztalására ke
rült sor.

Ezt követően szólt dr. Vokó György, a Legfőbb Ügyészség ügyésze a felügye
leti ellenőrzések tapasztalatairól. Bevezetésként történeti áttekintést adott a bv. 
egészségügy múltjáról, majd a bv. orvosok speciális feladatairól beszélt a vonat
kozó törvényerejű rendelet és szakutasítás alapján. Összességében pozitív képet 
festett az egészségügyi szolgálat munkájáról, de említést tett néhány, segítő jelleg
gel feltárt hiányosságról annak érdekében, hogy az egészségügyi munkajogszerű
sége, törvényessége javuljon.

Dr. Krajcsovics Pál, a BM Egészségügyi Csoportfőnökség főszakorvosa a 
rendőrorvosi hivatalok bűnügyi, orvosszakértői és gyógyító-megelőző munkáját 
ismertette. Vázolta gondjaikat az őrizetesek ellátásában, melyek főleg abból ered
nek, hogy a BM és bv. szervek munkájának szabályzói nem mindenben fedik egy
mást. Javaslat hangzott el a munkakörülmények kölcsönös megismerésére, a tö
kéletesebb információáramlás biztosítására.

A délelőtti program dr. Káplár Zoltán igazgató főorvos előadásával zárult, 
mely a Bv. Központi Kórházba beutaltak egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
kérdésekről szólt. Elsősorban azokat a problémákat érintette, amelyek a kórházat 
az alapellátással összekötik. Szóba kerültek az öncsonkítással kapcsolatos gon
dok, felmerült a Módszertani levél értelmezésének kérdése, úgy az alapellátás, 
mint a sebészeti osztály szemszögéből. A végkövetkeztetés az volt, hogy a Mód
szertani füzetek egészségügyi különszámában megjelent levél foglalkozási sza
bálynak tekintendő.

❖

A III. tudományos orvosértekezlet programját az egészségügyi osztály veze
tője zárta be, összefoglalva a három nap eseményeit. Méltatta az előadások szak
mai színvonalát, a viták gyakorlati hasznát, a bv. egészségügyi szolgálata megis
merésének lehetőségeit. Végezetül megköszönte mindazok segítségét, akik bármi
lyen formában hozzájárultak az értekezlet eredményes lebonyolításához.

Dr. Heylmann Katalin
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