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Igényesebben
Egészségügyi szakmai munka az IMEI-ben

Tapasztalataim szerint -  noha az IMEI több évtizede része a bünte
tés-végrehajtási szervezetnek -  az itt folyó szakmai munkát, a bete
gek ellátását, egyáltalán a pszichiátriai gyógykezelés módszereit 
mintha misztikus „homály” fedné, holott intézetünket egyre na
gyobb nyitottság jellemzi. Talán érezhető az együttműködés igényé
nek kifejezése a különböző rendezvényeken, fórumokon is. Az IMEI 
eddigi munkája mellett új vonás az oktatás, a tapasztalatcsere, ame
lyekről érdemes szót ejteni.

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elme
gyógyító Intézet 104 éves, a ’60-as évek 
óta itt történik a kényszergyógykezelés 
végrehajtása. A betegek ellátásában sajá
tosan ötvöződik a klasszikus pszichiátri
ai kezelés és a büntetés-végrehajtási te
vékenység. Az eltelt száz esztendő alatt 
jelentős fejlődés következett be mind a 
gyógymód, mind pedig az ellátás körül
ményeiben. Az intézmény állami feladat
ként ellátandó alaptevékenysége a kény
szergyógykezelésre, ideiglenes kény
szergyógykezelésre utalt betegek és a 
szabadságvesztés végrehajtása alatt el
mebeteggé vált elítéltek gyógykezelése; 
a büntetés-végrehajtási intézetekben 
fogva tartottak pszichiátriai és neurológi
ai kivizsgálása és ellátása; az előzetesen 
letartóztatottak elmeállapotának megfi
gyelése, a kényszergyógyításra utalt, a 
korlátozott beszámítási képességű, vala
mint a személyiségzavarban szenvedő 
fogvatartottak kivizsgálása és gyógyítá
sa, illetve gyógykezelésük szakmai fel
ügyelete.

Az említett ellátási terület feladatainak 
megértéséhez szükségszerű néhány jogi 
fogalom tisztázása. A kényszergyógykeze

lés elrendeléséről és végrehajtásáról a Btk. 
74. §-a rendelkezik: azon beteg esetében 
rendeli el a bíróság a kényszergyógykeze
lést, aki valamely személy elleni erősza
kos vagy közveszélyt okozó bűncselek
ményt követett el, de elmeműködése kóros 
állapota miatt nem büntethető, és tartani 
kell attól, hogy hasonló cselekményt fog 
elkövetni, feltéve, hogy büntethetősége 
esetén 1 évi szabadságvesztésnél súlyo
sabb büntetést kellene kiszabni. Az elme
állapot kórosságát igazságügyi elmeor
vos-szakértő állapítja meg, és ennek alap
ján rendeli el a bíróság a kényszergyógy
kezelést.

Az ideiglenes kényszergyógykezelés 
elrendeléséről is a bíróság határoz, ennek 
akkor van helye, ha a bűncselekményt el
követő személy elmeorvos-szakértői vizs
gálata, illetve az eljárás egyéb adatai sze
rint arra lehet következtetni, hogy a terhelt 
kényszergyógykezelését el kell rendelni. 
(Btk. 98. §.)

A Btk. 75. §-a értelmében az elkövető 
kényszergyógyítása rendelhető el, ha a 
bűncselekménye alkoholista életmódjával 
függ össze és 6 hónapnál hosszabb végre
hajtandó szabadságvesztésre ítélik.
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A terheltet a bíróság elmegyógyinté
zetbe utalhatja, ha a szakértői szakvéle
mény szerint elmeállapotának hosszabb 
megfigyelése szükséges. A megfigyelés 1 
hónapig tarthat, ezt a határidőt a bíróság az 
elmegyógyintézet véleménye alapján 1 
hónappal meghosszabbíthatja. Mindezen 
feladatok ellátásának megfelelően diffe
renciálódtak betegellátó osztályaink.

A kényszergyógykezelést végző osztá
lyokon a szakmai munka megfelel az akut 
és a krónikus pszichiátriai betegosztályo
kon folyó munkának.

A  felvétel
Intézetünkbe az ideiglenesen kény

szergyógykezelt, illetve kényszergyógy
kezelt beteg felvételét tehát bíróság rende
li el, ennek a határozatnak a birtokában ke
rülhet sor a felvételre. A beteg fogadásá
nak és elhelyezésének menete más kórhá
zi osztályokéval megegyező: a beteg orvo
si vizsgálatát követően az ápolók kísérik a 
beteget az osztályra, helyezik el a kórte
remben, értékeit leltárba veszik, ellátják a 
megfelelő intézeti ruházattal stb. Az osz
tályokon dolgozó teamek arra törekednek, 
hogy a beteg anamnézisét, személyiségét, 
magatartását, betegségét minél hamarabb 
megismerjék, és ennek függvényében ke
rül sor a terápiás terv kidolgozására. A 
részlegeken a betegek komplex pszichiát
riai kezelésben részesülnek, korszerű 
gyógyszerek állnak rendelkezésükre, pszi
chológusok és pszichiáterek vezette egyé
ni és csoportos pszichoterápiás foglalko
zásokon vesznek részt. A legszélesebb pa
letta a szocioterápiás módszereké. Számos 
szabadidős és munkaterápiás csoportfog
lalkozást szervezünk számukra, sőt most 
már hagyomány a különböző tanfolyamok 
indítása is. Az utóbbi években kosárfonó, 
bőrdíszműves, virágkötő és fazekas tanfo

lyamra iskolázódtak be arra alkalmas bete
geink, akik a sikeres vizsga után szakmun
kás-bizonyítványt kaptak. A szabad val
lásgyakorlás jogát is biztosítjuk intéze
tünkben, és az istentiszteleteken való rész
vétel bizonyítja, hogy az elmebetegek szá
mára is kapaszkodót jelent a vallás, a hit.

Mint bármely más pszichiátriai osztá
lyon -  intézetünkben is -  a klasszikus pszi
chiátriai team működik: pszichiáter, pszi
chológus, pszichopedagógus, szakápoló, 
szociális gondozó összehangolt munkája 
segíti a betegek gyógyulását.

A pszichiátriai ápolás nagy szakértel
met és türelmet igénylő feladat: a betegek
kel való foglalkozás során figyelembe kell 
vennünk, hogy a betegeknek általában 
nincs betegségbelátásuk, többnyire zavar
tan érkeznek az intézetbe, a társadalom ál
tal duplán megbélyegzettek, hiszen bűn- 
cselekményt követtek el, de stigmatizáló a 
pszichiátriai diagnózisuk is. Az elhelyezé
sük zárt jellegű, az intézeti előírások, sza
bályok betartása is nagyfokú alkalmazko
dást igényel, holott betegségük természe
ténél fogva beilleszkedési nehézségeik 
vannak. Ezért nagyon fontos, hogy minél 
több pszicho-és szocioterápiás programot 
szervezzünk számukra, melyek fejlesztik 
kommunikációjukat, érzelmi életüket, 
elősegítik alkalmazkodásukat, hasznossá 
teszik szabadidejüket, értelmet adnak min
dennapjaiknak. E programok kitalálásá
ban, előkészítésében, lebonyolításában a 
teljes személyzet -  a betegeket bevonva -  
részt vesz.

A betegek kényszergyógykezelésének 
időtartama a bíróság döntésének értelmé
ben határozatlan, ami nyilván érthető, hi
szen azt nem lehet előre tudni, mikor kerül 
a beteg tartósan pszichésen kompenzált ál
lapotba, amikor ki lehet mondani, hogy 
már nincs szüksége zárt intézeti elhelye
zésre. így a kényszergyógykezelés jogos
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ságát a bíróságok évente felülvizsgálják. 
Az intézet részéről is készül a beteg állapo
táról vélemény, de az intézettől független 
igazságügyi elmeorvos-szakértők is meg
vizsgálják a beteget, és véleményt terjesz
tenek elő a bíróságnak. A bíróság ezek 
alapján dönt: fenntartja-e továbbra is a 
kényszergyógykezelést, vagy megszünteti 
azt.

Elbocsátás
A betegek intézetünkből történő elbo

csátását — csakúgy, mint az egyéb pszichi
átriai osztályokon -  gondosan elő kell ké
szíteni. Ezt a munkát a teamen belül 
elsősorban a beteg kezelőorvosa és a szo
ciális gondozó végzi. Feltérképezik a be
teg hozzátartozóit, családi viszonyait, szo- 
ciá-lis körülményeit, munkalehetőségeit. 
Ha más megoldás nincs, más intézményi 
elhelyezést, pl. elmeszociális otthont ke
resnek a beteg számára.

A szociális gondozó feladata, hogy ki
derítse, a beteg munkaviszonyban van-e, 
jogosult-e táppénzre, jár-e számára nyug
díj, van-e kirendelt gondnoka. Amennyi
ben a betegnek nincsen jövedelme (táp
pénze, nyugdíja vagy szociális segélye), a 
jogosultságnak megfelelően intézkedik 
valamelyik jövedelem folyósításáról. Ha a 
betegnek az ügyei viteléhez szükséges be
látási képessége hiányzik, kezdeményezi a 
gondnokság alá helyezést, illetve a gond
nok kirendelését.

Az eddigiekből talán érzékelhető, hogy 
körültekintően meg kell tervezni a beteg 
rehabilitációs útját, intézeten kívüli le
hetőségeit feltérképezni, esetleges új szak
máról, munkalehetőségről gondoskodni, 
jövedelmi viszonyait rendezni. Ha a beteg 
állapota már nem teszi lehetővé a társada
lomba való teljes visszailleszkedést, akkor 
polgári kórház pszichiátriai osztályán

vagy szociális otthonban helyezzük el. 
Minden elbocsátott beteg esetében fel
vesszük a kapcsolatot a területileg illeté
kes pszichiátriai gondozóval, akik nyo
mon követik a beteg állapotát.

Nagyon fontos eleme a sikeres rehabi
litációnak a beteg családtagjaival való 
kapcsolat fenntartása, illetve erősítése. így 
természetesen lehetőségük van a kapcso
lattartásra: hetente egy alkalommal enge
délyezett a látogatás, a levelezésük sem 
korlátozott, természetesen kaphatnak cso
magot is. A tervezés fontos fázisa, hogy -  
bizonyos esetekben -  a beteget elbocsátá
sa előtt adaptációs szabadságra engedjük, 
mely több alkalommal ismétlődik. Figye
lemmel kísérjük, hogyan tud visszaillesz
kedni a mikro-és makrokörnyezetébe.

Intézetünk végzi a már szabadságvesz
tésüket töltő fogvatartottak, illetve az 
előzetes letartóztatásban levő személyek 
pszichiátriai és neurológiai ellátását is. A 
hagyományos kórházi gyakorlattal össze
hasonlítva az ún. neuro-pszichiátriai osz
tály egyik részlege a krízisintervenciós 
munkát látja el, a másik részleg pedig 
klasszikus neurológiaként működik. Erre 
az osztályra történik egyrészt az öngyil
kosságot megkísérlő, illetve elkövető fog
vatartottak felvétele, kivizsgálása és keze
lése. Sajnos a büntetés-végrehajtási intéz
ményekben igen nagyszámú a szuicid kí
sérlet, de kimutatható, hogy a kísérletező 
elítéltek egy része menekülésre, környe
zetváltozásra, figyelemfelkeltésre hasz
nálja fel az önkárosítást. Természetesen a 
fogvatartott is megbetegedhet szabadság- 
vesztésének idején, és ilyenkor a gyógyító 
teamnek kapaszkodókat kell találnia a be
teggel együtt a további életéhez.

Itt történik továbbá a neurológiai diag
nózissal érkező elítéltek felvétele és ki
vizsgálása, valamint gyógykezelése. 
Előfordul, hogy a betegnek idegsebészeti
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beavatkozásra van szüksége, ebben az 
esetben valamely polgári kórházban törté
nik meg a műtét, természetesen megfelelő 
biztonsági intézkedések mellett. Ezt kö
vetően, a postoperációs szakban visszake
rül intézetünkbe a beteg, sok esetben ko
moly rehabilitációs utókezelést is végzünk 
az osztályon. A teljes gyógyulás a fogva- 
tartott visszatértét jelenti a büntetés-végre
hajtási intézetbe, ahol folytatja a szabad
ságvesztés letöltését.

Változások
Az Igazságügyi Megfigyelő és Elme

gyógyító Intézet tehát sajátos egészség- 
ügyi tevékenységet végez, mely ötvözi a 
pszichiátriai betegellátás és bizonyos mér
tékig a büntetés-végrehajtás szabályait, és 
ennek megfelelően a személyzet részéről 
is speciális felkészültségre van szükség. 
Ismeretes, hogy mindkét szakterület a 
rendszerváltozás óta formálódik az Euró
pához való csatlakozás jegyében. Tekin
tettel arra, hogy jómagam inkább az egész
ségügy berkeiben érzem otthon magam, 
ezért inkább az orvoslás-ápolás terén elin
dult reformokról és az ezzel összefüggő 
feladatokról számolok be.

Talán nem árt kitekinteni az egészség- 
ügyi ellátásban eddig bekövetkezett válto
zásokra, hiszen ennek bizonyos elemei 
érinthetik a büntetés-végrehajtás egész
ségügyi ellátását, illetve az itt dolgozók 
munkáját is. íme, néhány alapvető változá- 
s az egészségügy terén. Megtörtént a telje
sítményelvű finanszírozás bevezetése 
(Homogén Betegség Csoport rendszer), az 
ellátórendszer átalakítása (kórházai ágy- 
számcsökkentés, összevonások és az alap
ellátás fejlesztése, a családorvosi rendszer 
kialakítása, az otthoni szakápolás beveze
tése, a rehabilitáció előtérbe kerülése), 
életbe lépett a minőségbiztosítási rendszer

(mely 1998. január 1. óta kötelező az eü. 
intézményekben, és készül a végrehajtási 
rendelet is), a betegellátásban a betegjo
gok, etikai problémák előtérbe kerülése, a 
gyógyítási palettán megjelent az alternatív 
gyógyászat, megváltozott az egészség- 
ügyi intézmények irányítása (menedzser
típusú vezetés), reformálódott az ápolás 
területe is: ma már az ápolás önálló tudo
mány, mely tudományosan kutatható, fej
leszthető, átalakult az ápolóképzés is: az 
1993-ban született szakképzési törvény 
szerint az államilag elismert szakképesíté
seket az Országos Képzési Jegyzék tartal
mazza, ezzel összefüggésben megszűntek 
az egészségügyi szakközépiskolák, ma 
már csak az érettségire épülő 3 éves nap
pali tagozatos ápolóképzés lehetséges (ez 
elvégezhető az ún. HÍD- képzés formájá
ban, munka mellett i s .)

A régi „szakképzett” segédápolói ké
pesítésnek felel meg a korszerű ápolási 
asszisztensi végzettség, a legmagasabb 
szint jelenleg a diplomás ápolói főiskolai 
képesítés, egyelőre csak terv az egyetemi 
ápolói végzettség megszerzésének le
hetősége, ezek az ún. alap egészségügyi 
képesítések, a szakképesítéseket továbbra 
is ún. szakosító tanfolyamokkal lehet meg
szerezni (pl. intenzív terápiás szakápoló, 
műtős szakasszisztens, fogászati vagy la
boratóriumi asszisztens stb.).

A képzéssel összefüggő követelmény 
(1998. január 1. óta) az egészségügyi szak
dolgozók működési nyilvántartásba vétele 
és az 5 évenkénti továbbképzés kötelezett
sége (27/1998. és 28/1998. NM-rendelet).

Bizonyára nem haszontalan, ha e két 
jogszabály előírásait röviden áttekintjük, 
lehet, hogy ez nem minden érintett számá
ra egyértelmű.

A rendelet megjelenése előtt is volt a 
szakdolgozóknak nyilvántartása, amelyet 
azelőtt is az Egészségügyi Szakképző és
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Továbbképző Intézet (ÉTI) végzett. Ami
kor az ápoló megszerezte a szakképesíté
sét vagy elvégzett egy szakosító tanfolya
mot, a bizonyítványába bejegyezték az or
szágos nyilvántartási számot, és a szakké
pesítés ezzel lett érvényes. Ez továbbra is 
így marad, ez az úgynevezett alapnyilván
tartás. A változás a működési nyilvántartás 
bevezetése lett, amit a szakképesítés meg
szerzésekor automatikusan bejegyeznek 
és 5 év után ezt kell megújítani valamilyen 
továbbképzés elvégzésével.

Aki azonban 1998 előtt szerzett egész
ségügyi szakképesítést, annak a működési 
nyilvántartásba vételhez egy formanyom
tatványt kell kitöltenie, és beküldenie az 
ETI-be. (Ezt a munkát valószínűleg minden 
büntetés-végrehajtási intézményben már 2- 
3 éve elvégezték a személyzeti osztályok).

Az ÉTI országos nyilvántartása egyez
teti minden egyes beérkezett formanyom
tatvány adatait, és ha minden rendben van, 
akkor küldi a dolgozó által megjelölt cím
re a regisztrációs kártyát. Bizonyára sok 
kolléga nem kapott még sem kártyát, sem 
egyéb visszajelzést, ennek az az oka, hogy 
rendkívül sok adatlapot kell egy maroknyi 
csapatnak feldolgoznia.

Az ETInfoban (az ÉTI információs 
lapjában) nemrég megjelent beszámoló 
szerint a feladat megkezdése óta 180. 000 
jelentkezés érkezett be az országos nyil
vántartásba.*

Az alábbi táblázat a kiküldött kártyák 
megoszlását tartalmazza munkakör sze
rint:
ssz: Munkakör Kiadott
___ _̂_________________kártyák száma:
1. Apoló/szakápoló 23 015
2. Gondozó/szakgondozó 482
3. Asszisztens/szakasszisztens 18 643
4. Egyebek közé tartozó_________ 3 961
A kiadott kártyák összesen: 46 101

'Forrás: ETInfo

Problematikus esetként kezelik, ha a 
formanyomtatványon hibás adat (elírás) 
szerepel, vagy az illető jelenleg gyesen 
van, tehát nem gyakorolja a szakmáját. 
Az is előfordul, hogy a meglévő szakké
pesítés nem felel meg a betöltött munka
körnek. Ezeket az adatlapokat továbbít
ják az Egészségügyi Szakképzési és To
vábbképzési Bizottságnak (ESZTB), ahol 
döntenek az elfogadásról vagy az elutasí
tásról.

Előbb-utóbb minden jelentkező vala
milyen választ kap: jobb esetben kártyát, 
de ha probléma adódik, arról is értesítést 
ígérnek az ÉTI munkatársai. További in
formáció a regisztrálásról, hogy az első 
alkalom ingyenes, de az ötévenkénti me
gújítás már pénzbe kerül: a jogszabály a 
mindenkori közigazgatási eljárási díjat ír
ja elő. Aki nem teljesíti a továbbképzés 
előírásait, nem kapja meg „jogosítvá
nyát” újabb 5 évre, és a munkáltató csak 
kártyával együtt fogadhatja el a szakké
pesítést: tehát akinek nincs kártyája -  a 
rendelet értelmében -  az nem szakképzett 
ápoló!

Törlik a nyilvántartásból azt, aki el
hunyt, aki nem teljesíti a továbbképzés 
kritériumait, aki valamilyen szakmai 
vagy etikai hibát vét, annak is felfüggesz
tik ápolói tevékenységét,aki nem kéri a 
regisztrálást.

Továbbképzés
A rendszerbe való visszalépés le

hetőségei a fentiekből következnek. Aki 
teljesíti a továbbképzés kötelezettségét 
és jelentkezik nyilvántartásba vételre, 
az megkapja a jogosítványát. Az esetle
ges felfüggesztés időtartamának lejárta 
után az a teendő, hogy jelentkezni kell 
az Egészségügyi Szakképzési és To
vábbképzési Tanácsnál (Egészségügyi |



TAPASZTALATCSERE

Minisztérium) és az általuk megszabott 
követelményeket kell teljesíteni. Ez 
utóbbi vonatkozik a gyesen levő kollé
gákra is, tehát aki több év után újból 
munkába áll, a fenti követelményeket 
kell teljesítenie.

A továbbképzési rendszer bevezeté
sének többféle célja van. Egyfelől a beteg 
védelme (pl. egy több éve szakmáját nem 
gyakorló kolléga ne állhasson vissza a 
betegágy mellé gyakorlatlanul egy rob
banásszerűen fejlődő szakmában), a 
szakma védelme (az ápolói szakma társa
dalmi és anyagi megbecsültségének javí
tása csak minőségi munkával, ma
gasszintű szaktudással válik lehetővé). A 
továbbképzés általános jellemzői: az 
időszak 5 év, ez idő alatt 100 regisztráci
ós pontot kell összegyűjteni, mely elmé
leti és gyakorlati pontokból tevődik 
össze.

Hogyan lehet a 100 pontot összegyűj
teni? íme, néhány lehetőség.

csoportos továbbképzéseken
való részvétel_________________ 20-40 pont
(kritérium a minimum 
40 óra és a vizsga) 
kongresszuson való részvétel
_________________________ 5-10 pont
kongresszuson előadástartás
________________________ 10-20 pont
publikáció (cikkírás, könyvírás stb.)
________________________ 15-50 pont
egyéni továbbképzés
________________________ 10-20 pont
vizsga 75%-os teljesítménnyel 
elméleti pontérték
(adott évben a szakmai vizsga feladatlap
ját kell kitölteni)
egy gyakorlatban eltöltött év 15 pont 
(minimálisan 3 év összefüggő gyakorlat!)

Ki mentesül a továbbképzési kötele
zettségek alól?

Teljes mentességet kap a dolgozó a 
nyugdíj előtt 5 évvel ( ha az illető nem kí
ván tovább dolgozni), elméleti tovább
képzés alól az mentesül, aki az adott 
szakterületen újabb vagy magasabb szin
tű szakképesítést szerzett, oktatásban, 
vizsgáztatásban vesz részt, esetleg sza
kértői tevékenységet végez Az egészség- 
ügyi intézményeknek, mint munkálta
tóknak is érdeke és felelőssége, hogy fi
gyelemmel kísérje dolgozóinak nyilván
tartási és továbbképzési kötelezettségeit.

Milyen feladatai lehetnek az intéz
ményeknek? Jó, ha az adott intézmény 
tájékoztatást ad a törvényről, a rendele
tekről, igazolja a gyakorlati pontokat (az 
5 éves időszak leteltével a gyakorlatot a 
munkáltató igazolja), a visszatérő, illet
ve az újonnan felvett dolgozók esetében 
tájékozódik a regisztrációról, átgondolja 
a szolgálati beosztásokat (ki a szakkép
zett, ki osztható be önállóan), ellenőrzi a 
regisztrációs kártyákat (célszerű nyil
vántartás vezetése a kártyaszámokról és 
az érvényességi időről), folyamatos in
formációt ad a továbbképzési lehetősé
gekről, ide értve a kongresszusokon való 
részvételt, a más intézmények által szer
vezett továbbképzéseken való részvé
telt, esetleg saját továbbképzéseket szer
vez.

Valószínű, hogy a legtöbb intéz
ménynek, amely sok dolgozót foglalkoz
tat, egyszerűbb megoldás, ha továbbkép
zéseket szervez, mint hogy egyszerre 10- 
20 szakképzett ápolót nélkülözzön, és 
esetleg anyagilag is támogatni kénysze
rüljön dolgozóit.

Ehhez a megoldáshoz folyamodott 
intézetünk is 1998 novemberében: 
összeállítottunk egy pszichiátriai té
májú továbbképzési tematikát, mely 
megfelelt a csoportos továbbképzés 
kritériumainak (40 órás, vizsgával zá-
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ródó, elm életi és gyakorlati elem eket 
is tartalm azó program). M egragadtuk 
azt a lehetőséget is, hogy az Egészség- 
ügyi M inisztérium nak elkülönített pá
lyázható kerete van m inden évben a 
továbbképzési program ok tám ogatá
sára.

Ennek a keretnek a felhasználására 
pályázatot ír ki a minisztérium, illetve a 
pénz kezelésével megbízott ÉTI. Ezek a 
pályázati felhívások az Egészségügyi 
Közlönyben jelennek meg negyedéven
te. A pályázat elbírálásánál figyelembe 
veszik, hogy már pontértékkel rendel
kező programnak kell lennie a benyújtott 
anyagnak, a továbbképzést nyitottá kell 
tenni, tehát nem csak a saját dolgozók 
számára, hanem külső intézmények ré
szére is meg kell hirdetni, és a jelent
kezőket fogadni kell a kapacitás függvé
nyében.

Először tehát az Egészségügyi Szak
képző és Továbbképző Bizottsághoz kell 
eljuttatni a továbbképzési programot, 
amely testület szakmai szempontok 
alapján pontértékkel minősíti azt (az 
IMEI által összeállított tematikára 38 
pontot adtak a maximális 40 pontból). 
Az anyagi támogatásra benyújtott pályá
zatunkat is kedvezően bírálták el, így 
1999 februárjában, majd idén, 2000 már
ciusában is kaptunk anyagi támogatást a 
továbbképzés megszervezésére. A pozi
tív elbírálás és a szerződés megkötése 
után meghirdettük a továbbképzést: kör
levelet küldtünk a bv. intézeteknek és 
számos külső egészségügyi intézmény
nek is.

A két tanfolyam adatai az alábbi táblá-
zatban láthatók:
Idő A jelentkezők A vizsgázók
pont' száma: száma:

Bv. Int és IMEI külsőint. Bv.IntésIMEI külső int
1999. 17 fő 4  fő 17 fő 4 fő
2000. 21 fő 68 fő 16 fő 23 fő

Az adatokból kitűnik, hogy az idén 
szervezett továbbképzéss iránt óriási volt 
az érdeklődés, de hely hiányában sajnos 
csak kevesebb, mint a felét tudtuk a jelent
kezőknek fogadni. Mindkét esetben meg
kérdeztük a hallgatók véleményét a tanfo
lyam tematikájáról, színvonaláról, az 
előadók teljesítményéről. Tavaly is és az 
idén is egyöntetűen nehéznek ítélték a kö
vetelményeket, bár az írásbeli vizsga 
mindannyiuknak sikerült.

A főbb témakörök a következők vol
tak: az IMEI bemutatása, története, a pszi
chiátriai ellátás jogi és etikai aspektusai, 
pszichofarmakonok és a pszichiátriai kór
képek, addiktológiai ismeretek, a pszichi
átriai és neurológiai határterületi kórké
pek. szocioterápiák és pszichoterápiák, 
ápolási folyamat és dokumentáció a pszi
chiátriában, dietetika a pszichiátriában, 
minőségbiztosítási alapismeretek, kom
munikációs és önismereti tréning.

Az előadásokra az IMEI munkatársai 
(orvosok, pszichológusok, ápolók, és a di
etetikus) lelkiismeretesen készültek fel. A 
hallgatók számára írásos jegyzetet is 
összeállítottak saját témakörükből. Ezt a 
továbbképzést reményeink szerint minden 
évben -  hasonlóan anyagi támogatással 
tehát a részt vevők számára térítésmente
sen szervezzük meg.

További terveink között szerepel az 
alábbi témakörök pontértékkel minősített 
továbbképzésen való feldolgozása, mely 
bizonyos esetekben nemcsak a szakdolgo
zók számára lenne hasznos, hanem az or
vosok esetében is (mint team továbbkép
zés): minőségbiztosítás, sürgősségi ellá
tás, relaxációs technikák, kommunikációs 
és önismereti tréning E programokról ha
gyományainknak megfelelően előzetes ér
tesítést küldünk valamennyi büntetés-vég
rehajtási intézetnek. Várjuk érdeklődésü
ket!

Vízváriné Deli Éva


