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Tájékoztatom Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy miniszteri ér
tekezlet megtárgyalta a vezetői gondozás 1985. évi helyzetét.
Miniszter elvtárs megállapította, hogy a vezetői állomány gondo
zása továbbra is megfelelő színvonalon és eredményesen folyik.
A gondozottak száma nem változott, a természetes fluktuáció, a 
fiatalítás eredményeként azonban javult a vezetői állomány kor- 
összetétele. A vezetők egészségügyi helyzetének kedvező alakulá
sában jelentős szerepe van a megelőzésre irányuló figyelmes or
vosi munkának. Ugyanakkor károsan hat, hogy a vezetők közül töb
ben nem tartják be a kezelőorvos javaslatait, nem veszik igénybe 
az előírt orvosi gyógykezelést, nem veszik figyelembe a helyes 
táplálkozásra vonatkozó javaslatokat, gyakran előfordul a mérték
telen dohányzás és egyes esetekben a túlzott alkoholizálás is.
Mindez azt mutatja, hogy hatékonyabb és következetesebb intézke
désekre van szükség ahhoz, hogy az egészségesebb életmód elter
jedése terén további javulást lehessen elérni. Mindezek érdeké
ben - Miniszter elvtárs döntésének megfelelően - :

1. Az új vezetői kinevezéseknél a jövőben kötelezővé kell tenni 
az előzetes orvosi vizsgálatot. A személyzeti szervek gondos
kodjanak arról, hogy az ilyen esetekben szükséges orvosi vé
lemény beszerzése a jövőben minden esetben megtörténjen.

2. A parancsnokok és az egészségügyi szolgálat vezetőorvosai 
folytassanak aktívabb meggyőző és felvilágosító munkát az 
állomány egészséges életmódra való ösztönzése érdekében. A 
jövőben szigorúbban be kell tartani a tilalmi rendelkezése
ket, sehol és senkinél nem szabad eltűrni a mértéktelen al
koholizálást. Adott esetben orvosi eszközökkel, parancsnoki
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figyelmeztetés alkalmazásával - szükség esetén - káder- és 
személyzeti vonalon tett intézkedésekkel mindent el kell kö
vetni a helyzet kedvező irányú megváltoztatására.

3. A gondozást végző főorvos és a vezetőorvosok kísérjék figye
lemmel, hogy a gyógyüdültetésre javasolt vezetők a beutalást 
vegyék igénybe.

4. A nyugállományban lévő belügyi vezetők egészségügyi gondozá
sát - figyelemmel idős korukra és megromlott egészségi álla
potukra - tovább kell javítani. Az ezzel kapcsolatos gondok 
és nehézségek megoldására javaslatot kell készíteni.

5. Meg kell gyorsítani az előző évi miniszteri döntéssel elren
delt kondicionáló helyiségek kijelölését, felszerelését és 
használatba állítását.

Kérem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy a körlevélben foglal
takat az érintett személyi állománnyal ismertesse.

Készült: példányban
Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,

Államtitkár elvtársnak, 
Miniszterhelyettes elvtársaknak

Kapják: Elosztó szerint
Nytsz. : 4-15-5/1986.
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