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Képek -  események
Bv. orvosok értekezlete

A büntetés-végrehajtás orvosainak tudományos értekezletét 14. alkalommal rendezte meg 
az IM Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Igazgatóság és a Magyar Börtön-egészségügyi Tár- 
saság 1996. február 26-28. között Pilisszentkereszten, hazai és külföldi gyógyszergyártó cé
gek támogatásával.

A konferenciát dr. Tari Ferenc bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancs
noka nyitotta meg. Az elnökség munkájában részt vett Csóti András bv. ezredes, a büntetés
végrehajtás módszertani és vizsgálati főigazgatója, a bv. egészségügyi szakterület igazgatója. 
A tudományos tanácskozás -  melyen képviseltették magukat a Legfőbb Ügyészség, a Magyar 
Honvédség, a Belügyminisztérium, a rendvédelmi szervek és a Magyar Államvasutak egész
ségügyi szolgálatai, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az Országos Men
tőszolgálat -  fő témája a katasztrófák esetén követendő eljárás, azok következményeinek fel
számolása volt.

Előadásttartottdr. MatejkaZsuzsanna, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főosztály-

B
WU vezető főgyógyszerésze, prof. dr. Birkás György, ny. o. vezérőrnagy, a Haynal Imre Egészség
ül tudományi Egyetem Katonai és Katasztrófa-orvostani Tanszéke vezetője, prof. dr. Vámos 
"J László, ny. o. vezérőrnagy, dr. Duray Aladár főorvos, a Magyar Orvosi Kamara Nyilvántartá- 
k |  si Bizottságának elnöke, továbbá Aradi István pszichológus, a Fiatalkorúak Bv. Intézete veze- 
f  1 tő pszichológusa. Az 1994-es szajoli vasúti tömegszerencsétlenség sérültjei ellátásának fő 
■  szervezője, dr. Sebestyén Mihály, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
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Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa beszámolt személyes 
közreműködéséről és tapasztalatairól A bv. orvosok (Dr. Lajos György, Szeged, dr. Tarrósy Ist
ván, B VOP) magas szakmai felkészültségüket bizonyították előadásaikkal. Az értekezlet részt
vevői ismertetőket hallgattak meg a Magyarországon kapható legújabb gyógyszerkészítmé
nyekről, és részletes tájékoztatást kaptak a büntetés- végrehajtás egészségügyi szolgálatát érin
tő kérdésekről.

A nagy érdeklődést kiváltó konferencia a szakmai körök figyelmét is felhívta a katasztró
fa-medicina fejlesztésének szükségességére, az együttműködés jelentőségére.

Papp B. János

Kecskeméti Jogásznap

Képünkön a XXXIX. Kecskeméti Jogásznap résztvevői és dr. Sólyom Lász
ló, az Alkotmánybíróság elnöke, a plenáris ülés előadója. A jelenlévők 
egyperces néma felállással emlékeztek meg a tragikusan elhunyt dr. Pusztai 
Lászlóról, az Országos Bűnmegelőzési Tanács elnökéről. Első ízben fordult 
elő, hogy a büntetés-végrehajtás szakmai kérdései -  önálló szekcióülésen -  
beépültek a jogászfórum programjába.
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Szolgálati lap indult
A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka 1996. február l-jével H a v i  

H íra d ó  címmel szolgálati lapot alapított. A lap célja , hogy pontos, naprakész 
tudósításokat közöljön a szolgálattal összefüggő eseményekről, hírt adjon a jog
szabályok változásairól, megörökítse az intézet belső életének fontos és emlé
kezetes eseményeit. A Híradó elsősorban az intézet személyi állományának szól, 
a szerkesztők azonban tervezik, hogy negyedévente -  mintegy a lap melléklete
ként-, hírcsokrot jelentetnek meg az intézet fogvatartottjainak. A lapot T ü k ö r  
című rovat színesíti, amelyben a személyi állomány rajzai, versei, nem szakmai 
tárgyú írásai kapnak helyet...

Z s ig m o n d n é  dr. Z ie l in sk i E r ik a

A Börtönügyi Szemle 1996. január 25-én megtartott ülésén áttekintette az el
múlt évek folyóirat-szerkesztési munkáját és úgy ítélte meg, hogy a folyóirat 
rangos szakmai fóruma a magyar börtönügynek. Az olvasó a belső borítón tá
jékozódhat a szerkesztőbizottságot és a rovatvezetőket érintő személyi változá
sokról, amelyek részben munkaköri módosulásokból adódtak, részben pedig a 
jobb munkamegosztást szolgálják. A kiadvány ára 1996. január elsejétől pél
dányonként 100 forintra változott, az éves előfizetés összege tehát 400 forint.


