
pénzügyi osztálytól. Az átvétel arányait mielőbb meg kell határozni. A belső el
lenőrökkel való foglalkozást annak a szervnek kellene irányítania, amelyik az el
lenőrzések megszervezésével, a tapasztalatok összegzésével intézményesen foglal
kozik, vagyis a Parancsnokság titkárságának.

5. Erősíteni kellene a különböző szakterületek kapcsolódó témáinak — 
több osztály által végzett — közös ellenőrzését. 6. El kellene érni, hogy a vizsgált 
büntetésvégrehajtási szervek ne tehernek, hanem munkájukat támogató tevé
kenységnek érezzék az ellenőrzéseket. A vizsgálatok próbálják feltárni a tartalé
kokat, fürkésszék ki az állomány hangulatát, adjanak ötleteket a munkaidőalap 
jobb kihasználásásra. Ahhoz, hogy az ellenőrző személyek megállapításai, követ
keztetései kellően alá legyenek támasztva, növelni kell a kontrolltevékenység de
mokratizmusát, figyelembe véve az intézetek vezetőinek, a társadalmi szervezetek 
tisztségviselőinek véleményét.

7. A VII. ötéves tervben már a számítástechnikának is lesz szerepe az ellen
őrzési rendszer működésében, a vizsgálati adatok feldolgozásában. Az elemzések 
ismétlődőek, számításigényesek, tehát jól programozhatok. 8. Fel kell hívni a fi
gyelmet az intézetekben rendszeresített ellenőrzési naplók vezetésére, a vizsgála
tok tényét, fontosabb megállapításait rögzíteni kell. A végrehajtásért elsősorban 
az intézetparancsnok felel.

9. Az ellenőrzések tervezésénél számításba kell venni, hogy a vizsgálatok je
lenlegi mértéke valamelyest csökkenthető. Úgy kell korlátozni az ellenőrzések
ben résztvevők számát, hogy a büntetésvégrehajtás feladatrendszerében ne csök
kenjen az ellenőrzés súlya.

*
Az Országos Parancsnokság rendkívül jelentős szerepet tölt be a büntetés

végrehajtás ellenőrzési rendszerében. Hangsúlyozni kell, hogy az intézetek belső 
ellenőrzése, a vezetői, a munkafolyamatba épített és a függetlenített belső ellen
őrzés is igen fontos. Az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése tehát nem merül ki 
a Parancsnokság ellenőrzéseinek hatékonyabbá tételében, az intézetek közvetlen 
belső ellenőrzési tevékenységét is színvonalasabbá kell tenni.

Noha nőtt az ellenőrzések hatékonysága, összehangoltsága, segítő jellege, 
javult az elemzői munka minősége, még nem lehetünk elégedettek. Nagy felelős
ség hárul az ellenőrzésekben részt vevő vezetőkre, szervezőkre egyaránt, hiszen 
munkájukkal szemben egyre növekednek a követelmények. A feladatok mara
déktalan ellátása a szakmai, ellenőrzési ismeretek állandó bővítését teszi szüksé
gessé.

Dr. Marosi Pál

Gyógyító-nevelő munka —  nővérszemmel

Az orvostudomány sok betegséget leküzdött fejlődése során, de tehetetlen 
azokkal a károkkal és bajokkal szemben, melyeket az ember magának okoz. 
Ilyen mentálhigiénés gond a mértéktelen alkoholfogyasztás is. Kezdjük egy kis 
történeti érdekességgel. Azon országok közé tartozunk, ahol a törvény nem tiltot
ta, hanem már-már kötelezővé tette az ivást. Egy XVI. század eleji rendelkezés 
törvényerőre emelte az adás-vételek alkalmával szokásos áldomás-ivást. Tör
vénytisztelőnek, sőt hagyományőrzőnek bizonyulunk: a XVI. századi rendelet 
esetenként ma is kényszerítő erővel hat.
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Az Elnöki Tanács 1975. január 1-jén hozta létre a nagyfai Munkaterápiás 
Alkoholelvonó Intézetet, addig Nagyfa börtön volt, szorosan a büntetésvégrehaj
táshoz tartozott. Az intézmény átszervezése, a személyzet átállítása a beutaltak 
fogadására nem volt könnyű feladat. 1975 előtt hetente kétszer jött orvos a Sze
gedi Fegyház és Börtönből. Egyébként három egészségügyi tiszthelyettes látta el 
az elítéltek körében felmerülő feladatokat. Ők állapították meg: ki munkaképes
— ki nem, ők osztották a gyógyszereket, ők látták el a betegszobát. Nekik kellett 
dönteniük arról, hogy mikor kell mentőt hívni a 25 km-re levő városból.

1975-től megváltoztak a feladatok. Az elítéltek létszáma fokozatosan csök
kent, az intézetbe utalt alkoholbetegeké pedig egyenletesen nőtt. Az elítéltek és a 
beutalt alkoholbetegek együttes jelenléte megosztotta az intézet életét, ellentéte
ket szított a munkában. Az elítéltek jelenléte szigorú szabályozottságot, mozgás- 
korlátozást követelt, a betegek gyógyítása viszont új szemléletet, új környezetet.

Kezdetben az alkoholbetegek egy elítélt körletből kialakított osztályon let
tek elhelyezve. Ekkor még nem volt megfelelő képzettségű, létszámú szaksze
mélyzet. Mihamarább biztosítani kellett az állandó orvosi ellátást, az alkoholbe
tegek kezeléséhez nélkülözhetetlen szakápolói létszámot, az egészségügyi tiszthe
lyettesek nehezen tudtak átállni, a civil kórházból érkező, együttműködő beteg
hez szokott ápolónők számára is gondot okozott az ide beutalt, olykor agresszív 
emberek gyógykezelése.

Az alkoholbetegek először belgyógyászati vizsgálaton estek át. Gyógyításuk 
fő irányvonala itt dőlt el. Az alkoholelvonó kezelés e kezdeti időszakban leszűkül 
az Anticol szedésére. Bár néhány próbálkozás, például zeneterápia, egyéni és 
csoportos beszélgetések, már ez idő tájt példázták a gyógyítás lehetőségeinek ki- 
szélesítését. A betegek létszámának növekedésével emelkedett az orvosok, ápoló
nők száma, színesedett a gyógyító tevékenység.

1977-ben elkészült a kórház, a betegellátó részleg központi helye. Ugyaneb
ben az évben adták át az első munkaterápiás osztályt, 1978-ban a másodikat,
1980-ban pedig a harmadikat. Az optimális betegellátás környezeti tényezői tehát 
megteremtődtek. Ezzel párhuzamosan — orvosokból, pszichológusokból, neve
lőkből, szociális gondozókból és ápolókból jól szervezett, egységes gyógyító-ne
velő munkacsoportok jöttek létre, melyeknek nem okoz gondot a komplex terá
piás program összehangolása.

A folyamatos munkarendből adódóan az ápolónők tartózkodnak a legtöb
bet a betegek között. A pszichiátriai szakápolás feladata — természetesen a bete
gek egészségügyi ellátása mellett —, hogy folyamatosan tájékoztassa a munka- 
csoport tagjait a beutaltak hangulatáról, viselkedéséről és felmerülő problémáik
ról. Néhány bekezdés erejéig az ő tevékenységüket részleteznénk.

A kórház ambulanciáján két ápoló és egy segédápoló teljesít szolgálatot vál
tott műszakban. Befogadják, felveszik az új betegeket, ellátják az akut betegeket, 
a balesetet szenvedőket, vért vesznek az eltávozóktól és a kórházba visszatérők
től. Felkészítik a szegedi szakrendelésre menőket, EKG-, EEG-vizsgálatokat,RH 
kezeléseket végeznek. Asszisztálnak a szakrendeléseken, így a bőrgyógyászaton, 
szemészeten, orr-fül-gégészeten, segítenek az esperál beültetéseknél, az akupunk
túránál. Naprakészen vezetik közel 700 ember adminisztrációját. S mindezek 
mellett itt, a járóbeteg-rendelésen zajlik a személyi állomány orvoslása.

A kórházi osztályunk belgyógyászati jellegű pszichiátriai osztály. Itt kell el
látni az új betegeket, az osztályon nem kezelhető betegségben szenvedő ún. régi 
betegeket, valamint az önálló életvitelre alkalmas ún. éjszakai szanatóriumoso- 
kat. A beteg megfigyelése, az orvos pontos tájékoztatása komoly szakmai gyakor
latot igényel, hiszen itt az emberek sokkal többféle kórban szenvednek, mint a 
speciális osztályokon. A szívinfarktus felismerésétől a szülés levezetéséig minden 
előfordul.
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Laboratóriumi vizsgálat a Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetben

A kórházi szakápolók naponta háromszor közel 700 beteg gyógyszerét oszt
ják ki. Ez nagy figyelmet igénylő munka, hisz az esetleges gyógyszercserének be
láthatatlan következményei lehetnek. Az anticol szedése mellett — szomatikus 
állapotuktól függően — averziós és akupunktúrás kezelést kapnak betegeink. 
A szakápoló szerepe igen fontos e kezelések során, mert fellazult pszichés állapo
tukban a betegek elmondják problémáikat, titkolt érzéseiket, felszínre kerülnek 
tudatalatti élményeik. Ezeknek pedig nagy jelentősége van a gyógyulás szem
pontjából.

Terápiás programunknak megfelelően pszichoterápiával és szocioterápiával 
kell kiegészítenünk az aktív kezeléseket. Az új betegeket tematikus foglalkozások 
keretében készítjük fel az intézeti életre, higiénés ismeretanyagukat pedig egész
ségügyi felvilágosító előadásokkal próbáljuk bővíteni. A beutaltak a gyógyfoglal
koztató szakasszisztensek segítségével gyakorolják a szabadidő eltöltésének mód
jait. A csoport-pszichoterápiával a társas kapcsolatok viselkedést befolyásoló 
hatását térképezzük fel. A szakápoló azzal, hogy tudja mikor, hol és mit mondhat 
a betegeknek, megkönnyíti a munkacsoport tagjainak dolgát, és megfordítva, egy 
nem helyénvaló megnyilvánulása töb ember egész havi munkáját tönkre teheti. 
Az új betegek 30 nap után kerülnek a kórházból a terápiás osztályra.

Az osztályos ápolók is mint a munkacsoport tagjai tevékenykednek. Felada
tuk átlag 250 beteg egészségügyi ellátása. Hat-hét ápoló jut egy osztályra, ami 
annyit jelent, hogy a nappali műszakért egy-két ápoló, az éjszakai szolgálatért pe
dig egy ápoló felel. Gondoskodniuk kell 80—100 beteg gyógyszerekkel való ellá
tásáról, asszisztálniuk kell az orvosi rendeléseken, be kell tartaniuk a kezeléseken 
elhangzott orvosi utasításokat, és a kisebb sérülések orvoslása is az ő dolguk. 
Mindezek mellett az ápolók szívesen tartózkodnak a betegek között, beszélget
nek velük, közös programokat szerveznek számukra. Segítenek a lakószobák, a
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folyosók dekorálásának lebonyolításában. S folyamatosan tájékoztatják a mun
kacsoport többi tagját az osztályon tapasztaltakról.

A szociálterápia megvalósításához intézetünkben nagy lendületet adott az
1981-ben megnyílt szabadidőközpont, más néven szociokulturális osztály. Két 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztenes irányításával működnek itt a szakkörök. Van 
itt perzsa- és rongyszőnyegszövés, kosárfonás, fafaragás, varrás. Az intézeti szin
tű társasági programokat is itt bonyolítjuk le. Az oktatásokon (általános iskolai 
oktatás, betanítottmunkás-tanfolyam, segédápolói tanfolyam), a szervezett kultu
rális és sportprogramokon, valamint a szakköri foglalkozásokon kívül ez az osz
tály ad otthont a nagyfai alkoholellenes klubmozgalomnak.

Összefoglalva: 1975 előtt az egészségügyi ellátást a börtönrendszerhez igazí
tották, 1975 után az alkoholbetegek gyógyítása, rehabilitása lett a fő cél. A kezde
ti három egészségügyi státuszból ma már hatvanhárom lett. Állománytábláza
tunk ennyi szakápoló foglalkoztatását teszi lehetővé. Ezek a számok önmagukért 
beszélnek. A korszerű gyógykezelés az egészségügyi alapellátáson túl minőségi, 
pszichiátriai szakápolói feladatok elvégzését követeli ápolóinktól. A komplex te
rápia a betegek sokoldalú kezelését jelenti. Ehhez az kell, hogy a beutaltak kez
detben ellenséges, időnként agresszív magatartását együttműködő viselkedéssé 
változtassuk, hogy kialakítsuk az ún. gyógyulni vágyó habitust, lelki alkatot.

Sisák Péterné — Barta Mária

A  nevelési szolgálat gondjai Kalocsán

Valamennyiünk számára ismeretes, hogy az IM Bv. Országos Parancsnoká
nak 0111. sz. intézkedése rendelte el a nevelési szolgálat szervezeti módosítását, 
melyet 1986. július 1-jéig végre kellett hajtani. Ezen intézkedés szervesen illeszke
dik ahhoz a büntetésvégrehajtási programhoz, amelyből a nevelésfejlesztési kon
cepció is kinőtt, és előfutára a szervezetfejlesztési koncepciónak.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a körletek belső életének irányításában a 
kísérleti modelleknek több alternatívája volt, s valamennyi azt bizonyította, hogy 
az intézetek szervezeti felépítésének is a büntetésvégrehajtásra háruló reszociali- 
zációs feladatokat kell szolgálnia.

1986. május 1-jétől új felállásban folytattuk munkánkat. Az átszervezés so
rán 25 testületi tag került a nevelési szolgálathoz. E mennyiségi változás új mun
kastílust tett lehetővé, amelynek alapját a személyi állomány egységes követel
ménytámasztása képezi.

Kidolgoztuk a csoportvezető nevelő, a főfelügyelő, valamint az előállító őr 
munkaköri leírását. M ódosítottuk az őrhelyekre vonatkozó utasításokat, egyszó
val mindenkit tájékoztattunk, még az átszervezés előtt, újdonsült feladatairól.

Rövid idő telt el ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le. De 
tapasztalataink alátámasztották, illetve megcáfolták néhány korábbi feltételezé
sünket. így például beigazolódott, hogy sokéves beidegződéseket, megrögzött 
szokásokat nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, ehhez hosszabb 
időre van szükség.

A jelenlegi létszám csak optimális esetben elegendő. Nem várt helyeztekben 
(lásd betegség, továbbtanulás, vezénylés) szükségmegoldásokra kényszerülünk. 
A felügyelők egyharmada nő. Közülük többen krónikus betegséggel küszködnek,
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