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K  Ö R L E V É L

A közelmúltban felülvizsgáltuk a 11/1968. sz. belügyminiszteri 
parancs megjelenése óta eltelt időszak gyógyüdültetésének hely
zetét és a jelenlegi gyógyüdültetés gyakorlatát;
A felülvizsgálatról készített jelentést az 1972. október 23-án 
tartott miniszterhelyettesi értekezlet megtárgyalta és azon a 
jelentésben foglaltak jóváhagyást nyertek.
A személyi állomány gyógyüdültetésének hatékonyabbá tétele szük
ségessé teszi, hogy a miniszterhelyettesi értekezlet megállapí
tásait, a jóváhagyott feladatokat a BM szervek vezetői /parancs 
nokai/, valamint a gyógyüdültetés szervezésében és végzésében 
résztvevők egyaránt megismerjék.

I.

A BM beosztottak megelőző és gyógyjellegű üdültetése a minisz
teri parancsban és a végrehajtási utasításban foglalt intézkedé
sek megvalósításával a korábbi évekhez képest intenzivebbé vált 
számszerűségében növekedett, jobban szolgálja a betegségek meg
előzését, a munkahelyi ártalmak ellensúlyozását és a betegek 
gyógyítását.
A tett intézkedések és az elért eredmények ellenére néhány ob
jektív körülmény még akadályozza a gyógyüdültetési tevékenység 
eredményességét, így
- nem megoldott - férőhelyhiány miatt - az idegrendszeri, az 
emésztőszervi betegségben szenvedők gyógyüdültetése;

- kevés a mozgásszervi betegek gyógyüdültetését szolgáló gyógy
üdülői helyek száma;

- a kórházi kezelés után javasolt gyógyüdültetésekre esetenként 
- különösen az állami egészségügyi szolgálat speciális szana
tóriumaiba - csak hosszabb várakozási idő elteltével kerülhet



- a BM üdülőkben a gyógyüdültetésben résztvevők és a kedvezmé
nyes beutaltak közös elhelyezése miatt az eltérő napirend, 
étkezési igény és a fokozottabb pihentetés nem biztosítható 
kellőképpen, az idényjellegű üdülőkben nem elégséges az orvo
si ellátás mértéke sem.

Az előbbiek mellett hiányosságok is tapasztalhatók, így
- helyenként még előfordult, hogy a parancsnokok a megelőző 
jellegű beutalásokban nem az arra leginkább rászorulókat 
részesítik;

- az alapellátásban dolgozó orvosok a beutalásokkal kapcsolatos 
tevékenységüket nemegyszer formálisan, nem fontosságuknak meg
felelően végzik. 
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II.

A gyógyüdültetés további fejlesztése, eredményességének fokozá
sa és a még mutatkozó hiányosságok felszámolása érdekében a 
miniszterhelyettesi értekezleten hozott döntés alapján az alábbi 
feladatok végrehajtására van szükség:
1. A BM szervek vezetői /parancsnokai/ még fokozottabban kísér

jék figyelemmel állományuk egészségügyi helyzetét, igényeljék 
rendszeresen az ezzel kapcsolatos jelzéseket, az egyes esetek 
részletes orvosi véleményezését.
Mindezek figyelembe vételével az eddigieknél jobban biztosít
sák a megelőző jellegű beutalási keretek elosztásánál az egész
ségügyi szempontok érvényesítését.

2. Az alapellátást végző orvosok aktívabban vegyenek részt a 
megelőző és a gyógyjellegű üdültetési tevékenységben. A meg
előző jellegű gyógyüdültetés javaslásában ne csak esetenkénti 
véleményezők legyenek, hanem a gyógyüdültetési tevékenységben 
tervszerűen működjenek közre.
A gyógyüdültetés hatékonyságát személyenként vizsgálják, ki
sérjék figyelemmel a beutalt állapotának további alakulását 
és annak megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

3. A BM Gyógyüdülői Beutaló Bizottság a rendelkezésére álló 
gyógyüdültetési kereten belül képezzen tartalékalapot az 
egészségügyi intézetekből kibocsátott és gyógyüdülői utóke
zelésre szoruló betegek időben történő beutalása érdekében.
Az egészségügyi intézetek fekvőbeteg osztályai ezirányú 
igényeiket a BM Gyógyüdülői Beutaló Bizottság részére idő
ben jelezzék.
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4. Az üdülőparancsnokok és az üdülőorvosok fokozottabban biz
tosítsák a gyógybeutaltak számára a gyógyulásukhoz, a pihen
tetésükhöz szükséges feltételeket.
A fokozottabb orvosi gondoskodás érdekében az öt idényjel
legű üdülőben fel kell emelni a szerződéses orvosok óraszá
mát.

5. Növelni kell az egészségügyi és a parancsnoki felvilágosító 
munka eredményességét.
A felvilágosító munkát az irányban kell erősíteni, hogy az 
állomány körében általánosan ismertté váljon a gyógyüdülte
tés jelentősége, kedvező hatása, az egészség megóvásában be
töltött szerepe, továbbá igénybevételének lehetőségei és az 
egyes üdülőkkel, illetve gyógyhelyekkel kapcsolatos tudni-

A BM szervek vezetői /parancsnokai/ illetékességi körükben fen
ti feladatok megvalósítását követeljék meg, illetve segítsék 
elő, melyhez kérjék a párt- és a tömegszervezetek segítségét is.

B u d a p e s t ,  1972. december 1.
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