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ellátásának továbbfejlesztéséről
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Az egészségügyi törvény végrehajtására kiadott Belügyminiszté
rium Egészségügyi Szabályzatának megjelenése óta eltelt időszak
ban az egészségügyi ellátás színvonala javult, amely kedvezően 
befolyásolta a személyi állomány egészségi állapotát.
Az elért eredmények mellett az egészségkárosító hatások elleni 
megelőző tevékenység a szükséges hatékonyságot még nem érte el 
és a betegek intézeti ellátása sem tudott lépést tartani a növekvő 
igényekkel.
Időközben a fejlesztések eredményeként az egészségügyi ellátás 
további javításához megnyíltak a lehetőségek. Ennek alapján a 
személyi állomány egészségvédelme hatékonyságának növelése és 
az egészségügyi ellátás továbbfejlesztése érdekében kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

1. A belügyi szolgálattal járó fokozottabb igénybevételből eredő 
egészségkárosító hatások megelőzése, illetőleg csökkentése ér
dekében korszerűsíteni kell az egészségügyi alkalmassági kö
vetelményrendszert. A felvételi alkalmasság orvosi elbírálásá
nál az eddigieknél kapjon nagyobb hangsúlyt a fizikai erőnlét 
és a mentális képességek vizsgálata.

2. Az egészségügyi alkalmasság orvosi elbírálását:
a) a hivatásos állományba kerülőknél — fokozatosan vala

mennyi BM szervre kiterjedő hatáskörrel — a BM Korvin 
Ottó Kórház és Intézményei Parancsnokság szervezetében
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működő egészségügyi alkalmasságot vizsgáló osztály, speci
ális beosztásokba történő felvételek esetén az adott szerv 
vezetőorvosának bevonásával;

b) a kinevezett és szerződéses polgári állományba felvételre 
kerülőknél a területileg illetékes alapellátási egység orvosa 

végezze.

3. Az állomány edzettségének és teherbíró képességének növelé
se, az egészségi állapotára kedvezőtlenül ható egészségkárosító 
hatások és a helytelen életmód visszaszorítása, valamint az 
egészségügyi kulturáltság növelése érdekében javítani kell a 
megelőző egészségügyi tevékenységet.

4. A betegellátás javítása és fejlesztése érdekében a volt Sza
muely Tibor Gyógyintézet épületét a BM Korvin Ottó Kór
ház részeként üzemeltetve, a belgyógyászati, ideggyógyászati 
ellátás, valamint az orvosi rehabilitáció bővítésére kell fel
használni.

5. Az orvosi rehabilitáció folyamataként be kell vezetni a hosz- 
szabb ideig tartó megbetegedések és kórházi ápolások utáni 
fokozatos munkába-, szolgálatba állítást, a csökkentett mun
kaidőben való foglalkoztatást. Ennek időtartama — ellenőrző 
főorvosi javaslatra — 30 napig terjedhet, amely szükség ese
tén két alkalommal megismételhető.

6. Az egészségvédelem hatékonyságának növelése céljából a 
gyógyüdültetést szanatóriumi, illetőleg szanatóriumi jellegű 
ellátásra kell fejleszteni.
A megvalósítás első lépéseként a BM Hévízi I. Üdülő vala
mennyi férőhelyét egész éven át szanatóriumi ellátás céljára 
kell felhasználni. A feladat-változásból adódóan az üdülő el
nevezését ,,Belügyminisztérium Hévízi Gyógyintézet”-re kell 
változtatni.
A balatonfüredi BM üdülőben — elő- és utóidényben — sza
natóriumi jellegű gyógyüdültetést kell folytatni.

7. A szanatóriumi, illetőleg szanatóriumi jellegű gyógyüdülte- 
tésben — orvosi javaslatra — az arra rászoruló betegeket kell 
részesíteni. A gyógyüdültetést a Hatásköri Lista 12. pontjában 
felsorolt vezetők is kezdeményezhetik.

8. A parancsnoki keretből biztosított gyógyüdültetés rendszerét 
meg kell szüntetni. A fizikailag és szellemileg elfáradtaknak, 
szolgálatképességük fenntartása, illetőleg helyreállítása érde
kében, a vonatkozó jogszabályokban és belügyi rendelkezések
ben foglaltak szerint a szükséghez mérten rendkívüli szabad
ságot kell engedélyezni.

9. A BM üdülőkben folyó szanatóriumi, illetőleg szanatóriumi 
jellegű ellátás szakirányítása a BM I/III. Csoportfőnökség, 
míg az üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység a BM I/4. Osz
tály feladatkörébe tartozik.
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10. Az egészségvédelem hatékonyságának növelése céljából tovább 
kell fejleszteni a szervezett együttműködést az állami egész
ségügyi szolgálat intézményeivel, a fegyveres erők és testüle
tek egészségügyi szolgálataival.

11. Az állomány egészségvédelmének elősegítése érdekében a bel
ügyi sajtó és propaganda szervek fordítsanak fokozott figyel
met a helyes és egészséges életmód, a megelőzést jól szolgáló 
sporttevékenység, továbbá az egészségügyi ellátás rendszeré
nek, az egészségüggyel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
ismertetésére.

12. Az utasításban foglalt feladatok végrehajtására a szükséges 
intézkedéseket a BM I/III. csoportfőnök tegye meg.

13. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a 11/1968. számú miniszteri parancs 4. pontja, a parancs vég
rehajtására kiadott utasítás II. része, a 13/1973. számú mi
niszteri parancs, valamint a 17/1973. számú miniszteri pa
ranccsal kiadott „A Belügyminisztérium Egészségügyi Sza
bályzata” 77. §-ának a) pontja, 79. §-a, 82. §-a, 132. §-a és 
136. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
Az utasítást a személyi állománnyal ismertetni kell.

BENKEI ANDRÁS s . k.,
belügyminiszter
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önálló osztályvezetők,
BM iskolák  parancsnokai,
Forradalm i R endőri Ezred parancsnoka, 
orvosi h ivata l vezetők,
budapesti és m egyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
hőr. ezred és kerü le t parancsnokok.
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