
BELÜGYMINISZTÉRIUM.

Szám: 10-23/24/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

24. számú

PARANCSA

Budapest, 1958. december 8.-án.

A személyi állomány egészségügyi helyzetének figyelemmel kisé
rése és az e téren szükséges intézkedések megtétele végett a 
BM. Egészségügyi osztályának megfelelő adatokkal kell rendelkez
nie a belügyi beosztottak egészségügyi helyzetéről.

Az Egészségügyi osztály negyedévenként jelentésben tájékoztatja 
a minisztérium felső vezetőit az egészségügyi helyzet alakulásá
ról. E jelentés alapját a Belügyminisztérium szerveinek /egységei
nek/ vezetőorvosai által szolgáltatott statisztikai kimutatások 
alkotják. Megállapítást nyert azonban, hogy a vezetőorvosok ál
tal készített statisztikai kimutatások nem teljes értékűek, töb
bek között nem tartalmazzák az - egyébként elég nagyszámú - o- 
lyan eseteket, amikor a beosztottak' megbetegedesük esetén nem 
belügyi orvoshoz fordulnak és így betegségükről és esetleges 
szolgálatmentességükről az illetékes belügyi orvos nem szerez 
tudomást.

E hiányosságok megszüntetése érdekében

megparancsolom:

1. / A Belügyminisztérium dolgozói megbetegedésük esetén - kivéte
lek ez alól a lakásukon fekvő betegek - egészségügyi ellátá
sért a területileg illetékes BM. orvoshoz kötelesek fordulni. 
Amennyiben abban a helységben BM. orvos nincs, vagy gyors 
orvosi beavatkozásra van szükség, illetve a dolgozó lakásán 
fekvő beteg, akkor az illetékes SZTK. orvost is igénybe le
het venni.

2. / SZTK. orvos szolgálat alóli felmentésre vonatkozóan általá
ban csak 3 napig terjedő időre tehet javaslatot. Amennyiben 
a betegség természete 3 napot meghaladó felmentést tesz szük
ségessé, és a dolgozó fekvőbeteg, felmentését az SZTK. orvos 
is javasolhatja, azonban a felmentés engedélyezésére jogosult 
parancsnok a felmentési javaslat /1.sz. minta/ B. szelvényé
nek megküldésével köteles a területileg illetékes BM. orvost 
értesíteni. Hasonlóan kell eljárni, ha gyógyintézeti beuta
lás szükséges és a beutalást nem az illetékes BM. orvos esz
közli.
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Szolgálat alóli felmentésre jogosult:

a/ Országos parancsnokságok, a központi fő-, önálló és be
osztott osztályok vezetői.

b/ megyei /budapesti/ főkapitányságok, azok önálló osztályai
nak vezetői és a járási, városi /területi/ rendőrkapitány
ságok vezetői,

c/ határőr kerület- és zászlóaljparancsnokok,
d/ BM. karhatalmi ezred- és zászlóaljparancsnokok,
e/ megyei /budapesti/, megyei jogú városi légoltalmi törzs

parancsnokok és a központi légoltalmi alakulatok parancs
nokai ,

f/ megyei, országos, körzeti, katonai börtönök, Bv. munka
helyek parancsnokai,

g/ tűzrendészeti osztály-, alosztályparancsnokok, illetve 
kirendeltségvezetők,

h/ iskolák, gyógyintézetek, üdülők, műhelyek, raktárak, zene
karok, stb. parancsnokai.

A felmentést engedélyező parancsnok és az illetékes BE. or
vos köteles ellenőrzni, hogy a beosztott a felmentés ideje 
alatt a felmentési javaslatban meghatározott, valamint az 
egyéb egészségügyi szabályokat betartja-e.

3. / A BM. dolgozó kórházból történő kibocsátása után, amennyi
ben egészségi állapota ebben nem akadályozza, köteles a 
területileg illetékes BM. orvosnál jelentkezni, ellenkező 
esetben a korházi zárójelentést haladéktalanul köteles meg
küldeni az illetékes BM. orvosnak.

4. / A szolgálat alóli felmentés engedélyezésére jogosult veze
tők /parancsnokolt/ gondoskodjanak arról, hogy a szerv szemé
lyi állományának egészségügyi helyzetéről - a felmentési ja
vaslatok alapján -megfelelő nyilvántartást vezessenek /2.sz. 
minta/. A nyilvántartás alapján készíttessék el az egészség
ügyi statisztikai lapot /3.sz. minta/ és az összegyűjtött 
felmentési javaslatok A. szelvényével /1. sz. minta/ együtt 
minden hónap 5-ig küldjék meg a területileg illetékes BM. 
vezetőorvosnak.

5./ A BM. Egészségügyi osztály vezetője parancsom maradéktalan 
végrehajtása érdekében adjon ki részletes végrehajtási uta- 
sitást, egyidejűleg gondoskodjék a BM. orvosok, valamint a 
belügyi dolgozók által igénybevett SZTK. orvosok egységes 
"Orvosi felmentési javaslat" nyomtatvánnyal történő ellátá
sáról. Szervezze meg, hogy a területileg illetékes BM. ve
zetőorvosok a szervek vezetőitől nyert pontos statisztikai 
adatok alapján a valóságnak megfelelő statisztikai összesí
tő kimutatásokat készítsenek.
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Jelen parancsom. 1959. január 1.-én lép életbe, végrehajtásáról 
vezető /parancsnok/ elvtársak gondoskodjanak.

 Bartos Antal s.k.
 miniszterhelyettes

Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak
Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak

Országos parancsnokok
Központi fő- és osztályvezetők
Megyei /budapesti/ rendőr-fő kapitányságok.
BM. járási, városi, kerületi szervek vezetői.
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A. szelvény. 1. sz. minta. B. szelvény,

ORVOSI FELMENTÉSI JAVASLAT. ORVOSI FELMENTÉSI JAVASLAT.

elvtárs részére, aki   elvtárs részére, aki 
teljesít szolgálatot  teljesít szol
naptól napig  nap gálatot  naptól
egészségügyi - betegszabadságot   napig nap
javasolok, illetve kórházba uta-  egészségügyi - betegszabad-

 ságot javasolok, illetve 
lását javaslom.  kórházba utalását javaslom.
Betegsége:  Betegsége:
Fenti idő alatt tartóz- 
kodhat, illetve ...... időben ki- Kelt: 19.. év .... hó ..-n. 
járhat.  P.H.
Kelt: 19 év  hó  -n.

P.H.  orvos aláírása
......   Csak abban az esetben kell

orvos aláirása. kitölteni, ha a felmentés 3 
Engedélyezem: napot meghalad, és ha a fel

mentést, kórházba utalást 
parancsnok aláírása. . nem BM. orvos javasolja.

Kívánt rész aláhúzandó!

Statisztikai célt szolgál:
áll.visz. szab.mód napok sz. kórs.sz.

A kívánt rész aláhúzandó!



szerv megnevezése

2. sz. minta.

Szigorúan titkos!

BETEGNYILVÁNTARTÁS.

Ezen nyilvántartási füzet .........
azaz .................................... számozott lapoldalt
tartalmaz.
Használatba véve: 19...év ...........hó ...-n.

Kelt. 19... év hó ... -n. 

P.H.

osztálytitkár.
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sor-  Név  rf.  megne- mikortól  meddig : napok
szám_____________________vezés_______________ _____  száma 



......................................................................................... 3. sz. minta. 
szerv megnevezése Kitöltés után szigorúan

titkos!

Szám: Mell: db. felm. jav.
. 

EGÉSZSÉGÜGYI STATISZTIKAI LAP.

Időpont; 19 év______ hónap.

1./  Számszerű adatok:

 Megnevezés: Ti.  tts.  pa.  Sor.  Össz. 

 A szerv tényleges létszáma. * .   

Megbetegedettek szama     

Szolgálatból kiesett napok  
száma

Kórházba utaltak száma 
 

Kórházból kibocsátottak
száma 

Tbc. Gyógyintézetbe utaltak
száma. 

Tbc. Gyógyintézetből kibo-
csátottak száma

Elhaltak szama 

2./  Kórházban feküdtek felsorolása:

Név rf. kórisme  mikor- meddig  napok
tól   száma.
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Név Rf. mikortól  meddig  napok 
____________________________________________________ száma 

3. / Tbc. Gyógyintézetben feküdtek felsorolása:

Név  rf. kóris- mikortól  meddig napok 
_____ _________________ _____  me__________________  száma 

4./ / Halálesetek felsorolása:

Név  rf. Halál oka 
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P.H.
szerv vezetőjének aláírása.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 004
Egészségügyi Osztály. Szigorúan titkos!

 Tárgy: Utasítás a 24. sz. mi-
46-122/1958.  niszterhelyettesi pa

rancs végrehajtására.
Mell.: BM Orsz. Parancsnokságoknak 

Közp. Fő- és önálló osz-
tályoknak 1. és 2. sz. mellék
let .

BM Valamennyi szolgálat alóli felmentésre jogosult Vezetőjének,
BM Valamennyi Vezetőorvosának, 
Székhelyén.

Az 1958. december 8.-án kelt 24. sz. belügyminiszter-helyettesi pa
rancs /továbbiakban Parancs/ megszabta a BM dolgozóinak beteg
ségük esetén beteg-, illetve eü. szabadsága megállapításának rend
jét. Ezzel kapcsolatban a Parancs végrehajtására - annak 5. pont
jában foglalt felhatalmazás alapján - az alábbiakat rendelem el:

I.

1._ §. a Parancs 1. pontjához.

1./ A BM dolgozóinak területileg illetékes orvosai:

a. / a BM központi állományához tartozóké az üzemorvosi rende
lők vezetőorvosai /az egyes szervek hovatartozását az 1. sz., 
melléklet tartalmazza/:

b. / a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományához tartozóké a
Főkapitányság Eü. Osztály vezetője, illetve az általa ki
jelölt orvos;

c. / a megyei rendőr-főkapitányság állományába tartozóké a fő
kapitányságok vezető orvosai;

d. / a BM Vasúti, Folyami, Légi-rendészeti kapitányságok állo
mányába tartozóké a hely szerint illetékes megyei /Buda
pesti rendőr-főkapitányságok vezetőorvosai;

e. / a BM Határőrség Országos Parancsnokság állományához tarto
zóké a Parancsnokság Eü. Osztály Vezetője, illetve az ál
tala kijelölt orvos;
a határőr kerületek, önálló zászlóaljak, iskolák állomá
nyába tartozóké az illetékes vezetőorvosok;

f. / a BM Karhatalom Országos Parancsnokság állományába tartozó
ké a Parancsnokság vezetőorvosa;
a karhatalmi ezredek és önálló zászlóaljak állományába tar- 
tozóké az illetékes vezetőorvosok;

g. / a Légoltalom Országos Parancsnokság állományába tartozóké
a központi állományt ellátó illetékes üzemorvosi rendelő 
vezetőorvosa /lásd: 1. sz. melléklet/;
a légoltalmi alakulatok, zászlóaljak állományába tartozóké 
az illetékes vezetőorvosok;
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a megyei /budapesti/, megyei jogú városi légoltalmi törzs- 
parancsnokságot állományába tartozóké a megyei /Budapesti/ 
rendőr-főkapitányságok vezetőorvosai;

h./  a BV Országos Parancsnokság központi állományába tartozóké 
a központi állományt ellátó illetékes üzemorvosi rendelő 
vezetőorvosa /lásd: 1. sz. melléklet/;
országos, körzeti, katonai börtönök, bv. munkahelyek állo- 

mányába tartozóké -amennyiben a szerv állománybeli orvos
sal rendelkezik - az illetékes vezetőorvosok, illetve bör
tönorvosok, azokon a helyeken, ahol a szerv állománybeli 
börtönorvossal nem rendelkezik, a területi elhelyezéstől 
függően, az illetékes rendőr-főkapitányság vezetőorvosa; 
megyei, járási börtönök állományába tartozóké az illetékes 
megyei rendőr-főkapitányságok vezetőorvosai;

i. / a Tűzrendészet Országos Parancsnokság központi állományába.
tartozóké a központi állományt ellátó illetékes üzemorvosi 
rendelő vezető orvosa. /lásd; 1. sz. melléklet/;
a. Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokság állományába 
tartozóké /beleértve a kerületi alosztályok, kirendeltségek, 
műhelyek, raktárak, zenekarok, stb./ az Osztályparancsnokság 
vezetőorvosa;
a megyei, járási /városi/ tűzrendeszéti szervek állományába 
tartozóké az illetékes megyei rendőr-főkapitányságok vezető
orvosai;

j. / tanosztályok, belügyi iskolák állományába tartozóké, vala
mint az odavezényelt hallgatóké az illetékes tanosztályorvos,

k. / a gyógyintézmények állományába tartozóké az intézmény üzem
orvosa, vagy a. parancsnok által kijelölt orvos.

Az a beosztott, aki betegség miatt területileg illetékes BM- 
orvost, vagy BM egészségügyi intézményt vesz igénybe, tartozik 
eü. könyvecskéjét bemutatni.

2./  A budapesti székhellyel rendelkező szervek dolgozói közvetlenül 
igénybe vehetik munkaidejükön kívül a BM Központi Rendelőintézet 
valamennyi szakrendelését, a belgyógyászati szakrendelés kivéte
lével. A belgyógyászati szakrendelést, valamint munkaidő alatt 
a. többi szakrendelést is csak a területileg illetékes orvos be- 
utalása alapján vehetik igénybe. A területileg illetékes orvosok 
csak halasztást nem tűrő esetekben utaljanak szakrendelésre mun
kaidő alatt arra rászorulókat.

A vidéki székhellyel rendelkező szervek dolgozói munkaidejükön 
kívül közvetlenül igénybe vehetik a helyi SZTK-rendelő előző 
bekezdésben foglalt szakrendeléseit. Munkaidő alatt a szakrende
lések igénybevétele csak az illetékes vezetőorvos beutalása alap
ján történhet, kivételek ez alól azon szervek állományába tarto
zók, akiknek területileg illetékes BM-orvosa. más székhellyel ren
delkezik. /pl. járási kapitányság, őrs, vagy egyéb helyen dolgo
zók/. Ezeken a. helyeken a helyi SZTK-eü. szervek igénybevétele 
az illetékes parancsnok tudomásával történhet, az előzőkben fog- 
laltak szelleme értelmében.
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Budapesti székhellyel rendelkező szervek állományába. tartozók, 
mint SZTK-biztosítottak, igénybe vehetik’ a kerületi SZTK-rende- 
lőintézeteket, az előző bekezdésben foglalt elvek szerint,
- ha azok területi fekvésüket illetően kedvezőek /pl. a XXI. 
ker. csepeli rendőrkapitányságon dolgozó-beosztottnak, aki 
egyébként Csepelen is lakik, a. bőrgyógyász rendszeres kvarcke-
zelést rendelt el. Igénybe veheti a. csepeli rendelőintézet fizi- 
kotherápiai osztályát, mert értelmetlen és helytelen lenne ezen 
kezelésért rendszeresen a BM Központi Rendelőintézetbe bejárnia/,
- vagy ha szakorvosi ellátásuk halasztást nem tűr.

3./  A lakásukon fekvő betegek orvosi ellátásának módja:

Budapesten:

a./ A BM országos parancsnokságok, központi fő- és önálló osz- 
tályok és a hozzá tartozó, budapesti székhellyel rendelkező 
szervek - kivétel a 3. b. és c. pontban felsoroltak - állo
mányába tartozó, lakásukon fekvő betegek ellátását a BM Köz
ponti Rendelőintézet körzeti orvosi szolgálata köteles el
látni. Az ellátás módját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

b./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába tartozó lakásu
kon fekvő betegek ellátásáról a Főkapitányság Eü. Osztály

 vezetője köteles gondoskodni. Az ellátás módjára vonatkozóan 
a Főkapitányság Eü. Osztály vezetője saját hatáskörében ren
delkezzék.  |

c./  A Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokság állományába 
tartozó, lakásukon fekvő betegeket az Osztályparancsnokaág 
vezetőorvosa köteles ellátni.

Vidéken; 
A vidéki székhellyel rendelkező BM-szervei állományába tar- 

tozó lakásukon fekvő betegek ellátása a továbbiakban is az 
SZTK-szervek körzetorvosi szolgálatára hárul.

A budapesti BM-szervek állományába tartozó lakásukon fekvő bete
gek ellátása a 3. a-b-c. pontoknak megfelelően BM-orvosok utján 
van biztosítva. Ezen szervek állományába tartozó lakásukon fek- 
vő betegek az SZTK körzeti orvosát csak sürgős szükség esetében
- amennyiben az illetékes BM-orvost elérni nem. tudják - vehetik 
igénybe. Ebben az esetben is tartoznak azonban közvetlenül, vagy 
hozzátartozóik utján az illetékes BM-körzeti orvost utólag érte
síteni.

2. §. a Parancs 2. pontjához.

4./  SZTK-orvos csak abban az esetben javasolhat szolgálat alóli fel
mentést, ha abban a. helységben, ahol a BM-beosztott megbetege
dett, őt ellátni köteles BM-orvos. nincs /pl. Határőrség balassa
gyarmati kerületének- orvosa nem illetékes a.' helyi járási kapitány- 
ság beosztottjai számára felmentési javaslat megtételére/, vagy 
lakásán fekvő a beteg, és nem tartozik a. 3. pont a-b-c. alpont
jában felsorolt szervek állományába.

5./  SZTK-orvos 3 napot meghaladó felmentési javaslata, valamint 
gyógy intézeti beutalás szükségessége esetén, ha a beutalást nem 
a területileg illetékes BM-orvos, hanem egyéb BM-orvos /pl. BM
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Központi Rendelőintézet orvosai, vagy SZTK-orvos eszközli, 
a felmentési javaslat B-szelvényét is ki kell állítani, ame
lyet a felmentésre jogosult parancsnok köteles megküldeni a 
területileg illetékes BM-orvosnak, hogy az a megbetegedésről, 
illetve az eseményről időben tudomást szerezzen.

3. §. a Parancs 3. pontjához.

6. / A BM-dolgozók számára gyógyintézetből való kibocsátás után
eü. szabadságra javaslatot csak a területileg illetékes BM-or
vos tehet. Köteles éppen ezért a gyógyintézetből való kibo- 
csátás után a területileg illetékes BM-orvosnál jelentkezni a 
beteg akkor is, ha eredetileg beutalását nem. az eszközölte.

Ha a kibocsátott beteg eü. állapota olyan, hogy személyesen 
nem tud a területileg illetékes orvosnál jelentkezni, kórházi 
kibocsátóját /zárójelentését/ köteles annak megküldeni. A te
rületileg illetékes orvos a zárójelentés, vagy személyes ki
szállás alapján tehet - szükség eseten - eü. szabadságra ja
vaslatot, 

4._§._a Parancs 4. pontjához.

7. / A BM Egészségügyi Osztály a Parancs mellékleteként szereplő
1. és 3. sz. nyomtatványmintákat, hivatalos, központi nyomtat
ványként rendszeresíti. Az 1. sz. nyomtatvány elosztása - elő
zetes igénylés alapján - a területileg illetékes BM-orvos ut
ján történik /ők kötelesek mindazon SZTK-orvosokat is, akik te
rületükhöz tartozó belügyi dolgozók eü. ellátását végzik, jelen 
 utasításról kioktatni és őket nyomtatvánnyal ellátni. A folyama

tos nyomtatványellátás az eü. anyagigényléssel kapcsolatban ki
adott rendelkezés alapján történik. A 3. sz. nyomtatványból je
len utasításra hivatkozva a. szükségletet a BM Eü. Osztálytól 
kell igényelni. A 2. sz. nyomtatványt hivatalos nyomtatványként 
nem rendszeresítjük, azt a minta alapján házilag kell elkészí
teni, hitelesített, hivatalos okmány formájában.

8. / A szolgálat alóli felmentésre jogosult vezetők az eü. statiszti-
kai lapot /3. sz. minta/, valamint az összegyűjtött felmentési 
javaslatok A-szelvényét az 1. pontban megjelölt területileg il
letékes orvosnak kötelesek megküldeni minden hó 5. napjáig.

9. / A területileg illetékes BM-orvosok a hozzájuk beérkezett sta
tisztikai lapok és felmentési javaslatok alapján kötelesek ne- 
gyedévi statisztikai jelentésüket elkészíteni. Az eü . statisz
tikai lapokat a negyedévi statisztikai jelentésük irattári pél
dányával együtt kötelesek megőrizni az ügyviteli szabályzat szi-
gorúan titkos okmányok megőrzésére vonatkozó szabályai szerint, 
míg a felmentési lapok A-szelvényeit a statisztikai jelentés 
elkészítése után a negyedévet követő hónap 15. napjáig az ille
tékes pénzügyi szolgálatnak kell megküldeni.

10./  
A beteg kötelességei felmentése esetén:
a. / Amennyiben járóbeteg, - függetlenül attól, hogy a. felmen-

tést kitől kapta - köteles a javaslatot engedélyezés céljá
ból közvetlen parancsnokának benyújtani.

b. / Amennyiben fekvőbeteg, illetve állapota megakadályozza ab
ban, hogy felmentési javaslatát személyesen adja, át közvet-
len parancsnokának, köteles azt családtagja, vagy más útján 
eljuttatni,
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c. / Amennyiben kórházba, gyógyintézetbe utalták - állapotától

függően - köteles a 10. a.,  illetve b. pont alapján eljárni. 
Amennyiben beutalás nélkül szállították kórházba, családtag
ja, vagy más utján, vagy miután egészségi állapota azt meg
engedi, közvetlenül köteles parancsnokát értesíteni.

d. / Kórházból való kibocsátás után köteles területileg illeté
kes orvosánál jelentkezni, vagy , ha ebben egészségi álla
potai akadályozza, a zárójelentést megküldeni.

III.
11. / A felmentés engedélyezésére nem jogosult parancsnok kötelessége

a felmentési javaslatokkal kapcsolatban:
Az orvos javaslatát vegye figyelembe és a felmentési javas
latot terjessze fel végleges engedélyezés céljából az ille
tékes elöljáróhoz. Hasonlóan kell eljárni kórházba-utalás
nál is.

IV.
12. / A felmentés engedélyezésére jogosult parancsnok kötelességei:

a. / Betegnyilvántartás vezetése /2. sz. minta/, melyben a megbe
tegedetteket és kórházba utaltakat kell nyilvántartani.

b. / A B-szelvények azonnali megküldése a területileg illetékes
vezetőorvosnak.

c. / Havonta, a hónapot követő hó 5. napjáig, eü. statisztikai
lapot készít és azt a területileg illetékes orvosnak meg
küldi, melyhez a felmentési javaslatok A-szelvényét csatol
ja.

13. / Jelen végrehajtási utasítás kizárólag a BM-dolgozók eü. ellá
tására vonatkozik, családtagjaik eü. ellátását nem érinti.

14. / A Parancsban és jelen végrehajtási utasításban foglaltakat a
személyi állománnyal a szükséghez képest ismertetni kell.

Budapest, 1958. december 23.
Dr. Péter Márton s.k.

A kiadmány hiteléül:  ro.ezredes
 osztályvezető

/Erdélyi Zoltánné/ 
ri.II.o.t.  
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Belügyminisztérium Szigorban titkos!
Egészségügyi Osztály 1. sz. melléklet. 

A BM KÖZPONTI SZERVEK TERÜLETILEG ILLETÉKES ORVOSAI

1. / A BM József A.-utcai orvosi rendelő vezetőorvosához tartoznak:
II/3. Osztály 
II/9. Osztály 
II/10. Osztály 
II/11. Osztály 
II/12. Osztály 
II/13. Osztály  
ORFK Vasúti Osztály 
Szervezési Osztály 
Fegyelmi Osztály 
Útlevélosztály  
BM Tiszti Ház
Külügyi Osztály 
Légoltalom Orsz. Parancsnokság 
Büntetésvégrehajtás Orsz. Parancsnokság 
Tűzrendészet Orsz. Parancsnokság 
Gazdasági Szervek Személyzeti Alosztálya
Anyagi és Technikai Osztály,  valamint a hozzá tartozó

garázsok, raktárak, nyomdák, stb.
Terv- és Pénzügyi Főosztály 
Üdültetési Osztály és gyermekintézmények 
Egészségügyi Osztálytörzs és Eü. Anyagraktár.

2. / A BM Jászai M.-téri orvosi rendelő vezetőorvosához tartoznak:
BM Titkárság
BM Személyzeti Osztály
Pártbizottság •
II/1. Osztály
II/2. Osztály
II/4. Osztály
II/5. Osztály
II/6. Osztály
II/7. Osztály
II/15. Osztály 
Tanulmányi Osztály 
ORFK összes osztályai , kivétel Vasúti Oszt./ 
Központi Konyha

3. / A BM II/8. Osztály vezetőorvosához tartozik:
II/8. Osztály.

4. / A BM II/14. Osztály vezetőorvosához tartozik:
II/14. Osztály

5./ A BM Korvin Ottó Kórház üzemorvosához tartoznak'
A Korvin Ottó Kórház dolgozói,

6. / A BM Szamuely Tibor Tbc. Gyógyintézet üzemorvosához tartoznak:
A Szamuely Tibor Tbc. Gyógyintézet dolgozói,

7. / A BM Központi Rendelőintézet üzemorvosához tartoznak:
A BM Közp. Rendelőintézet dolgozói.



Belügyminisztérium.  Szigorúan titkos!Egészsegügyi Osztály. 
2. sz. melléklet.

LAKÁSON FEKVŐ BETEGEK ORVOSI ELLÁTÁSÁNAK MÓDJA A BM KÖZPONTI
SZERVEINÉL.

/a végrehajtási utasítás 3. a. pontja szerint/

1. / A végrehajtási utasítás 3. a. pontjában érintett dolgozók, ameny-
nyiben lakásukon megbetegszenek, ezt a körülményt a BM Központi 
Rendelőintézet körzeti orvosának kötelesek bejelenteni. A be- 
jelentéseknek naponta reggel 9 óráig kell beérkezniük a. követ
kező címre:

BM Központi Rendelőintézet körzetiorvosi szolgálata, Bp.,VII., 
Gorkij-fasor 9., Tel.: 227-284, 227-285, vagy házi: 57-61.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a beteg nevét, rendfokozatát, 
beosztási helyét és pontos címét /kerület, utca, házszám, emelet, 
ajtó/. A 9 óra után beérkezett bejelentést a körzetiorvosi szol
gálat nem veheti figyelembe, tekintettel arra, hogy az ügyeletes 
orvos ilyenkor már megkezdi beteglátogatását.

2. / Abban az esetben, ha a dolgozó megbetegedése olyan jellegű, hogy
sürgősséget igényel, a bejelentést bármely időpontban /éjszaka 
is/ meg lehet tenni az 1. pontban megadott címre.

3./ A BM Központi Rendelőintézet körzetiorvosi szolgálata köteles 
áttekinthető nyilvántartást vezetni a lakáson fekvő betegek el
látásáról.

4. / A körzetiorvosi szolgálat orvosa a betegeket köteles gyógyszer
rel, utasítással ellátni, részükre, szükséges esetben, felmenté
si javaslatot adni, illetve, ha a beteg állapota megkívánja, 
szakrendelésre utasítani, vagy kórházba utalni. Köteles továb
bá, amennyiben a. betegnek arra szüksége van, folyamatos injek- 
ciós, vagy más kezelésben is részesíteni.

5. / A betegellátás fenti módja 1959. január l.-ével lép életbe.
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