
A	 bv.	 intézetek	 egészségügyi	 szolgálata a vo-
natkozó	jogszabályokban	foglaltaknak	megfele-
lően	biztosította	a	fogvatartottak	egészségügyi	
ellátását.

A	 bv.	 intézetek	 egészségügyi	 szolgálatai	 az	
Egészségügyi	Főosztály	koordinálásával	december	
31-ig	 eleget	 tettek	az	Elektronikus	Egészségügyi	
Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabá-
lyokról	szóló	39/2016.	(XII.	21.)	EMMI	rendeletben	
meghatározott	csatlakozási	kötelezettségüknek.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
A személyi	állomány	tagjainak	egészségügyi	alap-
ellátásáért az Országos Parancsnok Biztonsági és 
Fogvatartási	 Helyettese	 irányítása	 alá	 tartozó	
Egészségügyi	Főosztály	felel.

A	szervezet	a	saját	keretein	belül	speciális	foglal-
koztatás-egészségügyi	 szolgáltatásként	 továbbra	
is	 mozgásszervi	 rehabilitációs	 ellátást	 nyújtott,	
melyet	724	(2017:	654)	aktív	és	nyugdíjas	dolgozó	
vett	 igénybe.	Az	 újonnan	 indított,	 7	 napos	 idő-
tartamú	 egészségmegőrző	 gyógyüdülést	 bizto-
sító	 ellátási	 formát	 Igalon	összesen	278	 fő	vette	
igénybe.	 Az	 Igali	 Gyógyfürdő	 mellett	 található	
szállodában 21 szobában és 4 apartmanban van 
lehetőség	a	rekreációra,	a	szálloda	78	fő	befoga-
dására	 alkalmas.	Mindemellett	 a	 100	 fő	 befoga-
dására	 alkalmas	 légkondicionált	 előadóterem,	
továbbá	 egy	 10	 személyes	 tárgyalóterem	 konfe-
renciák,	 tréningek	 és	 tanfolyamok	megrendezé-
séhez	nyújt	lehetőséget.	

Egészségügyi ellátás

Egészség-
megőrzés és 

rekreáció

A FOGVATARTOTTAK 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
A	 fogvatartottak	 egészségügyi	 ellátásában	 to-
vábbra	 is	 az	 általános	 társadalombiztosítási	 jo-
gosultság volt meghatározó. Az állapotuk által 
indokolt	gyógyító-megelőző	ellátás	a	progresszív	
betegellátás	valamennyi	szintjén	biztosított	volt.	

A	 gyógyszerek	 beszerzésére	 és	 szállítására	 irá-
nyuló	központosított	közbeszerzési	eljárás	előké-
szítése	megtörtént,	amely	révén	a	fogvatartottak	
egészségügyi	 alapellátásához	 szükséges	 gyógy-
szerek	biztosítása	valamennyi	bv.	intézetben	azo-
nos	feltételekkel	valósulhat	meg.

’ 2018-ban is a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően 
biztosítottuk a fogvatartottak 
egészségügyi ellátását.

Büntetés-végrehajtási Szervezet 
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