
Orvosértekezlet '86

A bv. orvosok éves továbbképzését idén március 24—26. között Siófokon 
szervezték. A konferenciát dr. Kozma Pál, az országos parancsnok helyettese nyi
totta meg. Néhány markáns adat felsorolásával jelezte, hogy ez idő tájt az egész
ségügyi szolgálatnak milyen nehézségekkel kell megbirkóznia. Miközben hetente 
150-200 fogvatartottal nő az egészségileg leromlott, fogorvost szinte sose látott el
ítéltek száma, egyre fokozódik a túlterhelt személyi állomány fluktuációja, egyre 
többen mennek korengedménnyel nyugdíjba.

A megnyitót követően dr. Tóth Kovács János osztályvezető értékelte az 
1985-ben végzett egészségügyi munkát. Leszögezte, hogy ennek színvonalát szer
vezéssel már nem lehet tovább javítani, csak a személyi és tárgyi feltételek jobbí
tásával. Az orvosok száma a büntetésvégrehajtásnál ugyanis 24%-kal alacso
nyabb — minden üres álláshely betöltése esetén is —, mint az állami egészségügy 
területén. Beszélt a szűrővizsgálatok kibővítéséről, az igazságügyi orvosok XIII. 
nemzetközi konferenciájáról, melyen egy előadással és két poszterkiállítással 
képviselte magát a büntetésvégrehajtás. Örömmel közölte, hogy a fogvatartottak- 
nál javultak a tárgyi feltételek, pl. négy új fogászati gépet kaptak a közelmúltban, 
de utalt arra, hogy a személyi feltételek javítása még távlati cél. A heti három ren
delésen 1500-2000 elítélt fordul meg, és a megyei intézetek konyhái mind a kifo
gástalan higiénés feltételeket, mind a szakvezetőket régóta nélkülözik.

Dr. Mogyorós László, a BM Egészségügyi Csoportfőnökség főorvosa a sze
mélyi állomány egészségügyi adatainak tervezett számítógépes feldolgozását is
mertette. Elhangzott, hogy június 1-jétől tizenhárom országos bv. intézet adatai 
kerülnek kódlapokra, előbb mint a BM-orvosok úgynevezett forgalmi naplói.

A következő beszámolót a foglalkozási betegségekkel és a kártérítési ügyek
kel kapcsolatosan ketten tartották: dr. Csemyánszky Lajos, a jogi és ellenőrzési 
alosztály munkatársa és dr. Németh Mihály a közegészségügyi-járványügyi alosz
tály vezetője. Megtudtuk, hogy a kártérítési ügyek száma nem nagy, de a fennfor
gó perértékek összege magas, különös tekintettel arra a nem elhanyagolható 
tényre, hogy költségvetési keretből, valahol nyereségünk rovására fizetjük. A fog
lalkozási betegségek között pl. a zajártalom közel 3000 fogvatartottat és 400 bv-s 
munkaerőt fenyeget. Felteszik a költői kérdést, ha a felügyelet nem mutat példát 
a védőeszközök használatában, akkor mi várható az elítélttől?

Az első nap záróelőadásában dr. Káplár Zoltán, a Bv. Központi Kórház 
igazgatója az utolsó 10 év mortalitási adatait elemezte. Elhangzott, hogy a két- 
százegynéhány fogvatartottból 190 természetes, 25 erőszakos halállal fejezte be 
életét. Új öncsonkítási módok kaptak lábra az intézetekben, így a nescafe-ivás, a 
műtéti sebek tudatos elfertőzése. Érdekes eszmefuttatást hallottunk arról, hogy 
az ún. prizonizációs ártalom leginkább az idősebb elítélteknél szomatizálódik 
(infarktusban, gyomorfekélyben és magas vérnyomásban).

A második nap az AIDS jegyében telt el. Dr Vass Ádám, az Egészségügyi 
Minisztérium járványügyi osztályvezetője impresszionisztikus stílusban beszélt
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Az elnökségben balról jobbra: dr. Tóth Kovács János, dr. Banka Lajos, dr. Németh László
és dr. Kozma Pál

— a Heti Világgazdaság által — a buják bajának nevezett, a 10/1985. EÜM-ren- 
delettel bejelentésre kötelezett fertőző betegségről, feltételezve, hogy a legfonto
sabb ismeretek a módszertani útmutatóból már minden orvoshoz eljutottak. Az 
AIDS nyersfordításban annyit tesz, mint „szerzett immunhiány tünetcsoport”. 
Több hétig tartó 38 °C-os láz, 10%-os fogyás, influenzaszerű megbetegedés előzi 
meg. Három év múlva a betegek 80, öt év múlva a betegek 100 százaléka halott. 
Európában jelenleg 2000, a világon kb. 20 000 beteg van. Gyakori a homoszexuá
lisok, a kemény drogot használók és a haemophyliások körében. Örömmel tudat
ta, hogy a Minisztertanács nemrég megszavazta a véradások alkalmából levett 
vér szűrését az AIDS elleni védekezés céljából.

Dr. Horváth Attila kandidátus, az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet fő
igazgató-helyettese szintén a XX. századi pestisről beszélt. Elmondta, hogy egy
millió lakosra az USA-ban 50,5, Európában pedig 3,2 beteg jut. Mindkét helyen 
alapvetően homo- és biszexuális kontaktussal terjed, Afrikában viszont, ahonnan 
származik, heteroszexuális kapcsolattal is. így amíg az USA-ban 13,4, Európá
ban 9,7 férfira 1 nőbeteg jut, addig Afrikában 1:1,5 a férfi és női fertőzöttek ará
nya. A legveszélyesebbek a külföldiekkel homoszexuális kapcsolatot tartó bisze
xuálisok, mert rajtuk keresztül jut el a vírus az átlagpopulációba.

Dr. Somlai Beáta, a fenti intézmény munkatársa, a Kaposi Móricz által 
1872-ben felfedezett ún. kaposi sarcoma és az AIDS kapcsolatáról szólt. Magas 
tudományos színvonalon ecsetelte az AIDS betegségben előforduló kaposi sar
coma szövettani morfológiáját és kórlefolyását. Végül dr. Füst György, az Orszá
gos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet immunpatológiai osztályának veze
tője beszélt az AIDS immunológiájáról és molekuláris genetikájáról — feltárva a 
gyakorló orvosok számára a tudomány jelenlegi kérdőjeleit.

Az ezt követő vitában felmerült: milyen pszichikai zavarokkal jár a megbete
gedés, egyszerűbb lenne-e a megelőzés, ha nálunk is lenne a homoszexuálisok
nak szövetsége, miért csak a bv. intézetből eltávozott fogvatartottak laboratóriu
mi szűrővizsgálatát vezetjük be, terjesztik-e az AIDS vírust mérsékelt égöv alatt a 
rovarok stb?
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Dr. Magyar Miklós, az IMEI főigazgató-helyettese anekdotizáló stílusban tá
jékoztatta az AIDS-től nyugtalan hallgatóságot a kóros elmeállapot orvosi meg
ítéléséről. Statisztikai adatokkal cáfolta azt a közhiedelmet, miszerint az elmebe
tegek között találjuk a legtöbb erőszakos elkövetőt. 10000 normális emberre — 
mondja — 10 erőszak jut, ugyanennyi elmebetegre viszont csak 2-3. Szellemesen 
jelzi, hogy az oligofréneket (gyengeelméjűeket) gyakran az orvosok szülik, ami
kor a tanulatlan cigány intellektusát azzal mérik, hogy Széchenyi, illetve Kossuth 
szereplése tetszett-e jobban neki az 1848-as forradalomban. Holott az ilyen fel
adatokon elbukó cigányok a rajzos teszteket néha kiválóan megoldják, amivel vi
szont egy-két iskolázottabb nem cigány fogvatartott hosszú ideig küszködik.

Tunyoghy Ferenc főgyógyszerész a programban jelzett Egészségügyi Anyag
gazdálkodási Szabályzatot végül is nem ismertette a fáradt résztvevőkkel, mond
ván, hogy írásban is hozzáférhető. Inkább az 1987-es műszertervekről szólt né
hány szót. Bejelentette, hogy a pénzügyi osztály másfél millióval többet adott 
idén gyógyszerekre. Erre szükség is volt, mert a gyógyszerek ára ugyan nem ment 
fel, de a kötszerek, és egyéb betegápolási anyagok egy ideje szabadárasak.

Dr. Laluska Borbála, a bv. egészségügyi szolgálat Alapellátó Intézeti Etikai 
Tanácsának elnöke három konkrét ügy kapcsán elemezte az 1985-ös év egészség- 
ügyi etikai helyzetét. Az utolsó napon az Országos Mentőszolgálat két vezető 
szakembere, dr. Pap Zoltán tudományos főmunkatárs, valamint dr. Göbl Gábor 
főigazgató-helyettes tartott lehengerlőén pergő, dinamikus előadást a sérültek 
katasztrófakörülmények közötti betegellátásáról. Felsorolták a tipikus katasztró
fákat, az ilyenkor mozgósítható erőket, nyomatékkai leszögezték, hogy rögtönöz
ni csak a felkészült ember tud és elmesélték ún. katasztrófagyakorlataik tapaszta
latait.

Definiálták, mi jelent életveszélyt az oxyológus (a sürgősségi ellátást nyújtó 
orvos) nézőpontjából, milyen sorrendben kell a betegeket tömeges baleset esetén 
ellátni. Felhívták a figyelmet arra, hogy a csöndes betegek gyakran veszélyesebb 
helyzetben vannak, mint a hangoskodók. Kiderült, először a légzészavarban kín- 
lódókat, aztán az eszméletleneket, a bő vérzésben szenvedőket, a sokkos állapot
ban lévőket, végül az erős fájdalmat érzőket kell megmenteni krízishelyzetben. 
Megemlítették, hogy a centenáriuma felé közeledő mentőszolgálatnak évente kb. 
250 katasztrófával, és ennek következtében 3000 sérült ellátásával kell megküzde
nie.

Az értekezletet dr. Tóth Kovács elvtárs azzal zárta, hogy a Honvédség, a BM 
és az OMSZ segítségével szeptember elején a bv. egészségügyi szolgálata is hoz
záfog a maga katasztrófaterveinek kidolgozásához. Köszönetét mondott a társ 
fegyveres testületek és az állami egészségügyi szolgálat jelenlevő képviselőinek, 
hogy segítették a bv. orvosokat feladataik teljesítésében.

Az értekezlet legvégén dr. Takács Géza, a BM gyógyüdültetési osztályának 
vezetője arra kérte a jelenlevőket, hogy a joggal pihenni vágyó betegeket Bala- 
tonfüredre utalják be, ne Hévízre, mert a hévízi üdülőt végérvényesen moz
gásszervi szanatóriumként akarják működtetni.

Az értekezleten elhangzott előadások rövid ismertetésével bátorítani szeret
nénk a többi osztályt, hogy hasonlóan színvonalas rendezvényeikről tájékoztas
sák a Módszertani füzetek olvasóit.

Bánki Erika
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