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KÖZLEMÉNY:

Megyei kamaránk
irodája szeptember 1-tıl

Újabb hírlevelünk elıkészítése közben ért minket
a szomorú hír, hogy megyei kamaránk Tudományos Tanácsadó Testületének örökös elnöke prof.
dr. Lichtenberger György tragikus hirtelenséggel
távozott közülünk. Megemlékezésünket hírlevelünkben olvashatja.

1115 Budapest,
Fraknó u. 26/b
fsz.3.
alá költözött.

Tisztelettel kívánjuk köszönteni hírlevelünkben
prof. dr. Vörösmarthy Dánielt, aki most töltötte be
80 életévét, aki Pest megye egészségügyében kiemelkedı érdemeket szerzett.

Telefon és e-mail
cím változatlan
maradt

TARTALOM:

In memoriam prof.
dr. Lichtenberger
György
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Hírlevelünk fı célja, hogy a megye minden orvosa
figyelmét ismételten felhívjuk arra, hogy 2009.
november 5-7. között Budapesten a megyeházán rendezzük meg a XVIII. Pest megyei
orvosnapokat. A jelentkezéshez mellékletünkben
megtalálják a jelentkezési lapot. Jelentkezésüket
most már haladéktalanul tegyék meg, hogy a
rendezvényt méltóképpen tudjuk elıkészíteni .
Az elıadóktól szeptember 30-ig várjuk az elıadás kivonatok elektronikus beküldését.
A tájékoztatóban és felhívásban közölt tervek lassan tartalommal töltıdnek meg.
Kongresszusunkat írásban fogja köszönteni dr.
Vizy E. Szilveszter, az MTA korábbi elnöke, aki
volt szíves elvállalni a kongresszus tiszteletbeli
elnöke tisztséget.
Az orvosnapok védnöki tisztségeit a megyében
mőködı kórházak fıigazgatói vállalták, akik egybehangzóan támogatják a rendezvényt.
Az orvosnapokon kerülnek átadásra a Semmelweis, Arányi és Flór Ferenc emlékplakettek és
díjak, a háziorvosok Békássy Koppány díja, melyekre jelöléseket a választókerületek, megyei
elnökségünk és a TTT tehet. A jelöléseket legkésıbb szeptember 30-ig kérjül megtenni megyei kamaránknak írásban részletesen indokolva azt. A jelöléseket megyei kamaránk Tudományos Tanácsadó Testülete értékeli, rangsorolja, a
díjakat a megyei kamara elnöksége ítéli oda. A

kitüntetések szabályzata részletesen megtekinthetı az orvosnapok honlapján. (http://
orvosnap.pmok.hu)
Ugyancsak a plenáris ülésen kerülnek kihirdetésre az orvosnapokra kiírt pályázat eredményei.
A pályamővek beadásának határideje már
nagyon közeleg. (szeptember 15.)
Két szimpoziont is szervezünk, mely a diabetes
tárgykörében fogja átadni a legkorszerőbb ismereteket és az ezeken történı részvétel plusz creditpontokat
ér.
Ugyancsak
szatellit
szimpoziumban foglalkozunk a korszerő
dialíziskezeléssel.
Külön szekcióban fogjuk áttekinteni az egynapos sebészet megyei helyzetét. A Magyar Egynapos Sebészeti Társaság elnöke, dr. Janecskó
Mária tanár Úrhölgy elvállalta a bevezetı referátum megtartását, melyet a megyében mőködı
egynapos sebészeti részlegek beszámolói fognak követni, majd az egyes kollégák részletes
beszámolói következnek.
Népegészségügyi jelentısége miatt külön szekcióban foglalkozunk a keringési és érrendszeri
betegségekkel. Ebben a szekcióban a fı referátum megtartását Préda professzor Úr volt szíves
elvállalni.
Külön fel kívánjuk hívni a megye orvosai figyelmét, hogy lassan véget ér az újabb ötéves
továbbképzési ciklus. Rendezvényünk kiemelkedı alkalmat jelent a pontok szaporítására és
nem mellékes szempont, hogy mindezt tagi
szolgáltatásként jelentıs mértékben támogatja megyei kamaránk. ( a kamarai tagok regisztrációs díjának felét vállalja megyei kamaránk) 65 év feletti tagjaink regisztrációs díját a
Pest megyei orvosokért alapítvány teljes egészében átvállalja.
Javasoljuk és kérjük, hogy vegyen részt elıadóként és hallgatóként a XVIII. Pest megyei
orvosnapokon.
Dr. Kováts Attila
MOK Pest megyei TESZ
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In memoriam
prof. Dr. Lichtenberger György
Mély megrendüléssel fogadtuk a gyászhírt- a Professzor úr
elment …..
1944-ben Zamárdiban született, iskoláit Siófokon kezdte,
orvosi diplomát 1974-ben szerzett a pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd
ugyanezen évben kezdte el
orvosi tevékenységét a
Szent Rókus Kórházban,
ahol 2007. VI. 30-ig – a
kórház aktív ágyainak
megszüntetéséig – állt alkalmazásban, de ezt követıen is rendszeresen viszszajárt a Rókus Kórházba
rendelni.
1987-ben sikerrel védte
meg a MTA-n kandidátusi diszszertációját, 1988-ban elnyerte
a Szent Rókus Kórházban újraindított FOG Osztály osztályvezetıi állását.
1993-96-ig osztályvezetıi
feladatok mellett a kórház fıigazgatói teendıit is ellátta.
1995-ben habilitált, egyetemi
magántanári, professzori címet,
önálló egyetemi oktatás jogát
megkapta.
Szakmai pályafutása során
számos hazai és külföldi esemény aktív résztvevıje volt.
Tevékenyen részt vett a hazai

orvos- és szakorvosképzésben.
Tudományos munkásságából említendık külföldi tanulmányútjai, több
nyugat-európai és amerikai egyetem rendszeres
elıadója, új mőtéti rekonstrukciós eljárásokat
dolgozott ki, számos,
hazánkban egyedülálló
FOG mikrosebészeti
módszert vezetett be,
funkciómegtartó mőtéti
technikát dolgozott ki,
számos orvosi mőszert,
operatios eszközt fejlesztett ki. Az általa kialakított mőtéti eljárásokat külföldi egyetemi
tankönyvekben nemzetközileg alkalmazandó
eljárásnak ajánlják.

nemzetközi elismertsége
méltóvá tette a Magyar
Örökség Díjra, melyet
2007-ben vett át.
Munkásságával múlhatatlant alkotott. Életútját
ıszinteséggel és szeretettel átszıtt emberi kapcsolatok kísérték, a kórház meghatározó személyisége volt.
2007. júniusa – amikor
a Rókus Kórházban
megszüntették az aktív
ellátást, így az általa
vezetett Osztályon is
megszőnt a betegellátás
– nagy törést jelentett
életében., majd a szeretett Feleség súlyos betegsége és 2008. júliusában történt tragikus elvesztése újabb megpróbáltatást hozott mindennapjaiban, mellyel nem
tudott megküzdeni.

1993-ban találmányjogdíjából „Erdély és
Szent Rókus Kórház
betegeiért és orvosainak
továbbképzéséért” nevő
alapítványt hozta létre.
2006. decemberben Magyar Fül-Orr-Gége és
Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesület elnökének
választották.

2009. július

Kiemelkedı munkássága, magas szakmai színvonalú tevékenysége,

dr. Verbényi Márta
MOK Szt. Rókus Kórház
Választókerületi Elnök

Valamennyiünk nevében tisztelettel búcsúzom,
ISTEN VELED,
NYUGODJ BÉKÉBEN!

Toldy Ferenc Kórház
Mottó: " Uram, az én rögöm magyar rög,
Meddı, kisajtolt. Mit akar
A te nagy mámor - biztatásod?
Mit ér bor - és véráldomás?
Mit ér az ember, ha magyar?
ToldY Ferenc Kórház
Cegléd

tási határok, széfek, vizitdíj, kórházi napidíj,
harc a társadalombiztosítás 1500 milliárdos
kasszájának felosztásáért. Minden törekvés
kudarc. A 30 éve megkezdıdött népnyomorítás a végjátszmáját éri: a vád ismert, a nép
többet fogyaszt, mint amit megtermel. Az
( Ady Endre )
egészségügy pazarló, résztvevıi az orvosok,
nıvérek hazugok. Az egészségügyi kormányAz elmúlt évek az egészségügy kudarcá- zat szerint a finanszírozással minden rendben.
ról szólnak, újabb és újabb görcsös kísér- ( Az egészségügy kiadások összege 2009-re
let a magánosításra, körzıvel rajzolt ellá- 714,1 milliárd Ft., 2008-ban 781,3 milliárd
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Ft., 2007-ben 741,3 milliárd volt. )
És mégis az egészségügy résztvevıi az erkölcsileg már meg
nem engedhetı személyi és tárgyi finanszírozási feltételek
mellett teszik a dolgukat. Teszik ezt Dél-Pest megye ellátó
bázisán a Ceglédi Toldy Ferenc Nonprofit KFT kórházában, rendelıintézetében, valamint a város és környezı települések házi orvosi praxisaiban.
A kórház 2008. január 1-vel alakult át a Ceglédi Önkormányzat egyszemélyi tulajdonában lévı KFT-vé. Az átalakulás elıtt már közel 350 milliós hiányt halmozott fel a
kórház, az Önkormányzat már nem tudta támogatni. Ezért
az országon elsık között választotta Cegléd városa ezt a
mőködtetési formát. Az átalakulás lényegében zökkenımentesen zajlott, kevés érdeksérelemmel. A dolgozók nagy
többsége folytatta a munkát eddigi munkakörében. A bérek
szerzett jogok maradtak, a 13. havi bér kompenzálására
kafetéria került bevezetésre. A 2008-as év szigorú, ésszerő
átszervezéssel és gazdasági technikákkal pénzügyi sikernek
mondható. A 2008-as évet 2 millió Ft pozitív mérleggel
zárta az intézmény. Egyetlen osztályt sem zártunk be. A
kórház ellátási területe 162.000 fı, érsebészeti ellátás 226.000 fó. Jelenleg összesen 730 aktív és krónikus ágyon folyik a gyógyítás. Az idei terv a szakmai színvonal fejlesztése és 100 millió Ft pozitív pénzegyenleg megteremtése volt.
Sajnos az április 1-tól bevezetett finanszírozás a terveket
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alapjaiban rombolta szét. 2009. július 1-tıl szigorú válságkezelı megszorítások kerültek bevezetésre úgy, hogy dolgozói elbocsátásokra a bérek, ügyeleti díjak csökkentésére
egyenlıre nem került sor. 50 %-kal csökkent a kafetéria
kifizetése, a meglévı keretgazdálkodás további szigorítása
történt a betegellátás minden területén.
Az ország gazdaságának látványos összeomlása a munkanélküliség emelkedése, a szociális ellátás szintjének drasztikus csökkenése, a népesség fizikai és szellemi kifáradásával
járt. A lakosság öregszik, egészségi állapota katasztrofális.
Mindez, az " ellátókra is vonatkozik "!
Csak a szakmába vetett hit, a gyógyító alázat viszi elıre
ıket. A társadalmi megbecsülés, anyagi elismerés nélkül
sajnos ez a tett is véges, hova tovább elfogy a hadra fogható
ellátói létszám. Magyarország jövıje az egészséges emberek sokaságának összefogásától függ, hogy ezt az ellátó
rendszer biztosítani tudja a teljes járó és fekvıbeteg ellátás
jövıjét át kell gondolni, szakmai és társadalmi érdekképviseletek bevonásával.
Dr. Farkas József
MOK Pest megyei TESZ alelnöke
Ceglédi választókerület elnöke

Gödöllı Város Orvos történelmi Múltjából
Gödöllı Város orvosai és egészségügyi dolgozói nagy
gondot fordítanak a város gazdag orvos-történelmi
múltjának ápolására. A nagy orvos-elıdök emlékfala
„kıbe vésett”emléket állított és évente kétszer koszorúzással is rendszeressé tette a múltunk tanulságainak
felelevenítését. Az elmúlt
é vb en (20 08 ), D r.
Lumniczer Sándor halálának ötvenedik évfordulóján a Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) országos kitekintéső tudományos rendezvényt tartott Gödöllın a Magyar
Orvosi Kamara (MOK) és
a Lokálpatrióta Klub közr e m ő k ö d é s é v e l .
A közelmúltban (2009. április 17.) a MOT, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ, a Lokálpatrióta Klub és
a Gödöllıi Királyi Kastély Kht. a Kastély Barokk Színházában tartott egy nagysikerő tudományos tanácskozást az 1848-49-es Szabadságharc „dicsıséges tavaszi
hadjáratának”, illetve az isaszegi csatának (1849. április
6 . )
1 6 0 .
é v f o r d u l ó j á n .
Az országos érdeklıdést kiváltó tudományos ülést Dr.
Vízi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos
Akadémia volt elnöke és Dr. Gémesi György polgármester köszöntötte. A házigazda funkcióját Dr. Révész
T. Mihály professzor, a Gödöllıi Királyi Kastély igaz-

gatója látta el.
Prof. Dr. Kovács István nagysikerő elıadást tartott: „Az 1849-es tavaszi hadjárat Gödöllı
környéki csatái” címen. Ezt követte Prof. Dr. Kapronczay
Károly: „Tormay Károly fıtörzsorvos” címő kiváló elıadása, amely részletesen foglalkozott az isaszegi csata
sebesültjeinek ellátásával, illetve a
Tormay Károly által megszervezett
és a Grassalkovich Kastélyban mőködı hadikórház mőködésével.
(Tormay Károly nevét 10 évvel
ezelıtt vette fel a Gödöllıi Szakorvosi Rendelıintézet) Nagyon sikeres elıadást tartottak még Dr.
Karasszon Dénes és Dr. Szállási
Árpád professzorok Duka Tivadarról, Flór Ferencrıl és Lumniczer
Sándorról.
A tudományos ülés után került sor a kastélyban egykor
mőködı katonai kórházra utaló emléktábla leleplezésére,
amelyet Dr. Gémesi György polgármester és Dr. Révész
T. Mihály igazgató avatott fel a kastély elıcsarnokában.
A sikeres orvos történelmi tudományos ülések után a rendezı szervek elhatározták, hogy a jövıben évente rendeznek meg hasonló színvonalú orvostörténelmi tanácskozást.
Dr. Szabadfalvi András
igazgató fıorvos

4

Köszöntjük a 80 éves
Prof. Dr. Vörösmarthy Dánielt

„ „ ha a sziklák
gördülnek, nem
mohosodnak”.

A Pest megyei Orvosi Kamara elnöksége és Tudományos
Tanácsadó Testülete tisztelettel köszönti 80-ik születése
napján dr. Vörösmarthy Dániel professzor Urat, az orvostudományok doktorát.
Professzor Úr évtizedek óta
meghatározó egyénisége Pest
megye szakmai és tudományos életének. Széleskörő
orvosi munkásságának kiemelt állomásai: a Debreceni
Szemészeti Klinika, több neves külföldi szemészeti centrum tekinthette munkatársának. 1968-tól a Budapesti II.
sz. Szemészeti Klinika tudományos fımunkatársa volt,
1970-töl több, mint két évtizedig vezette a Szt. Rókus
Kórház Szemészeti osztályát.
1970-ben megyei szemész
szakfıorvos lett.
İ volt az intraocularisan végezhetı fotocoagulatio és a
modern mikrosebészeti hályogmőtét, a mőanyag szemlencse-implantáció hazai és
nemzetközi úttörıje, a szemészeti YAG laser hazai bevezetıje. Számos hazai és nagy
volumenő nemzetközi kongresszust szervezett, itthoni és
külföldi elıadássorozatot tartott. Munkásságát 8 könyv, 4
monographia, számtalan köz-

lemény, szabadalmi leírás
fémjelzi.
Fáradhatatlanul
dolgozott,
tanított, páratlan tudását önzetlenül megismertette tanítványaival is. Környezetébıl
számos nagy tudású, sikeres
orvos vezetı végzi ma is érté-

kes munkáját. Korrekt etikai
szellemisége, humanista gondolkodásmódja, magyarsága
értékes például szolgál mindannyiunk számára.
Számos hazai és külföldi tudományos társaság alapító
vagy vezetıségi tagja. Személyében a Pest megyei Orvosi Kamara Tudományos
Tanácsadó Testületének alapítóját és mindmáig aktív
közremőködıjét tisztelhetjük.
Hivatalos elismeréseibıl a
Pro Universitate díj, a Bat-

thyány-Strattman László
díj, a Nemzetközi Orvostudományi Filmfesztivál
I. díja, a Köztársasági
elnöki Aranyérem, a Magyar Örökség díj emelhetı ki.
Napjainkban is friss aktivitással, a Tıle megszokott vidámlelkő optimizmussal végzi értékes
munkáját. A közelmúltban Vele készült rádióriportban arra a kérdésre,
hogyan ırizte meg felülmúlhatatlan
lendületét,
egy szellemes idézettel
árulta el a „titkot” : „ ha a
sziklák gördülnek, nem
mohosodnak”. Úgy érezzük, hogy mindehhez
professzor Úr különleges
egyénisége garanciát jelent.
Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig végezze áldásos munkáját betegei és
tanítványai hálás örömére.
Dr. Meskó Éva
MOK Pest megyei TESZ
TTT elnöke
Dr. Kováts Attila
MOK Pest megyei TESZ
elnöke

ÁRNYÉKBA BORULT A VILÁG
Reng körülöttünk a világ, dübörgést
hallunk, mint a kölni könyvtár látogatói.
İk kimenekültek onnan, a felelıtlen
metróépítés okozta összeomlás elıtt.
Csak a felbecsülhetetlen szellemi kincs
veszett oda. Mi nincs hova meneküljünk.
Nekünk két kezünket a magasba emelve
kell megtartanunk az épületet és megvédeni szellemünk kincseit meg azok tulajdonosait, a benne élıket – azokat, akiknek keze még nem ér fel a mennyezetig

–, vagyis a hazát és a nemzetet.
Csakhogy mi vagy arról vitatkozunk,
hogy vajon mi is ez a dübörgés, esetleg
arról, hogy van-e köze a metrófúráshoz. S
egyáltalán – ki is fúrja azt a metrót?
Populizmus. Patetikus gondolatok.
Idejét múlta ideológia. Nevetséges álmok
kergetése. Utópia. Hallom a visszhangot
mindenfelıl.
Folytatás a 8. oldalon

HÍRLEVÉL
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Hogyan tovább Magyar Orvosi Kamara?
„Gyávák
lesznek
azokból, kik
csendben
maradásukkal vétkeznek, amikor
tiltakozniuk kellene.”
Abraham Lincoln
A fenti Lincolntól kölcsönzött idézet
véleményem szerint nagyon illik a
ma orvostársadalmára. Néhány kivételtıl eltekintve gyávákká váltunk az
elmúlt évtizedekben, melynek okai
számosak. Nem ezt kívánom elemezni írásomban, hanem a jövırıl szeretném gondolataimat megosztani
kartársaimmal, mivel a valószínő
váltás néhány hónap múlva bekövetkezik. Úgy gondolom, hogy nem
szabad a továbbiakban gyáván
csendben maradnunk, hanem közös
gondolkodással ki kell munkálni elképzeléseinket, melyet minden rendelkezésre álló fórumon a társadalom
és a politika tudomására kell hoznunk. Ebbe a gondolatfelvetésbe
illik az , hogy az orvosi kamara a
jövıben milyen szerepet kell, hogy
betöltsön.
Az elmúlt években a MOK jogfosztott állapotba került.
Az elmúlt években az egészségügyi
ellátó hálózat padlóra került.
Az egészségügybıl kivont pénzforrások néhány hónapon belül csıdhöz
vagy az ellátás jelentıs beszőküléséhez vezetnek.
Tragikus az orvosok anyagi, erkölcsi
megbecsülése.
Soha nem tapasztalt mélységbe zuhant orvoskarunk morálja.
Már-már helyrehozhatatlan károkat
okoz a jelentıs számú orvos kivándorlás.
A tervezett nyugdíj és egyéb intézke-

dések az orvoskar egy részét amputálják.
Vég nélkül sorolhatnánk a közhelynek
tőnı gondolatokat, de ha valami közhely, attól még véres valóság lehet.
A NEK elmúlt 5 éves mőködése során
számtalan „határozatot” hozott, melyeknek nem volt, nem lehetett eddig
folytatása a napi politikában.
Számtalan fórumon követelik a kollégák, hogy az orvosi kamara határozottan álljon ki az orvoskar védelmében,
mutasson utat, adjon programot, de
ehhez konkrét szerepvállalást egyre
kevesebben mernek, vagy akarnak tenni. Külön-külön folytatja egyéni küzdelmét mindegyikünk, mely a jelenlegi
helyzetet is eredményezte és azt még
inkább súlyosbíthatja az, ha nem állunk
fel, nem próbáljuk meg ismételten egy,
a többség számára elfogadható, reálisan képviselhetı és kikövetelhetı elképzelést magunkból kiszenvedni.
Megyei elnökségünk többször tárgyalt
e témáról és egyhangú határozatában
javasolja azt, hogy a kamara az elkövetkezendı választások elıtt már idejekorán készítsen elı egy olyan programot, mely a fenti problémákra választ
kísérel meg adni és melyet követelés
formájában
a
leendı
országvezetésnek , még a programalk o tá so k id e jén á tn yú jth a tun k /
benyújthatunk.
Milyen legyen a jövıben a kamara?
•
kell-e kötelezı tagság, vagy
nem?A kamarai tagságért meg
kelljen dolgozni, azt ki kelljen
érdemelni? Rang legyen a kamarai tagság?
•
milyen „régi” hatósági feladatot
végezzen a MOK? ( mőködési
nyilvántartás, mőködtetési jog)
•
milyen új hatósági szerepet kapjon és vállaljon a MOK? ( praxisprogram, vagy hasonló, szakorvosok praxisjoga?, stb.)
•
milyen legyen a kamara szervezeti felépítése? ( pl. kétszintő

•

•

•

•

•

•

•

regionális és kistérségi kamarák?? Kórházakra- szakrendelıkre telepített kamarák? Jelenlegi struktúra? Régi struktúra visszaállítása? )
mibıl finanszírozzuk a kamara mőködését? ( pl. tagdíjon kívül a hatósági ügyekért
kamarai tagoknak mérsékelt,
nem tagoknak drágább ügyintézés)
szakmai kollégiumok a kamarán belül mőködjenek, így
az orvos elitet „betagosítva”
a MOK kebelébe ( nem feltétel a kötelezı tagság, de jobban „megéri” kamarai tagnak
lenni)
hány professzionális kamarai
tisztségviselı legyen és milyen szinten? Vagy csak
választott tisztségviselı legyen a jelenleginek megfelelıen, de szakértık foglalkoztatása váljon lehetségessé
etikai eljárást minden orvosra kiterjedıen csak a kamara
folytathasson!
A jogtalanul megvádolt orvos nevében a kamara indíthasson ellenpert; az etikai
eljárás költségeit abban az
esetben, ha a vádolás alaptalannak bizonyul, akkor a
vádló legyen köteles megtéríteni; valódi „elrettentésre
alkalmas” szankciók lehetısége, stb.
orvosi életpályamodell kihirdetése a kamarai törvényben, vagy külön jogszabályban
meghatározóbb szerep kikényszerítése a továbbképzések szervezésénél

OLDAL 6

Hogyan tovább Magyar Orvosi Kamara? folytatás
•

„Nehéz
kiszabadítani azokat
a bolondokat, akik
imádják a
láncaikat.”

„orvos védelmi hivatal” felállítása, melynek feladata az orvostársadalom ellen folyó nemtelen kampányok és alaptalan vádaskodások
elleni hatékony kommunikációs és
peres fellépés ( ugyanakkor a sorainkban levı „megbotlott” kollégák
helyes útra terelése az etika segítségével)

•

Nem kerülhetjük meg, hogy a kamarán
kívül az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban is ne fejtsük ki alapvetı elképzeléseinket, csak néhány gondolat:
•

Voltaire

•

•

•

•

sürgısen az egész egészségügyi
vertikumra kiterjedı jogszabályrendszer megalkotása, melynek
alapja lehet a NEK határozatai, valamint a korábbi kórháztörvények,
és a hozzá elkészített alacsonyabb
rendő jogszabályok- ehhez konkrét
javaslatok/követelések megtételenem nekünk kell kodifikálni
egészségbiztosítási pénztár pénztárrá alakítása, felügyeletének megoldása
az EBF szerepének tisztázása, van-e
szükség rá, vagy nincs? Hova lehet
és kell delegálni a kapott jogosítványait?
ÁNTSZ ne a mindenkori politika
egyik korbácsa legyen, hanem színtiszta tisztiorvosi szolgálat és szolgáltatás
Népegészségügy: uniós elveket figyelembe véve az erık koncentrálá-

•

•

sa a legégetıbb gondok orvoslására
( pl. szív-keringési betegségek és a
jól szőrhetı, a legtöbb megbetegedést
adó daganatos megbetegedések szőrése- ehhez a feltételrendszer sürgıs
megteremtése)
egészségtudatos
polgárok
„megteremtése”, az oktatásban azonnal bevezetni az egészségtan oktatását, „Mentsük meg férjeinket” típusú
„népi” kezdeményezések támogatása,
központi indítása; öngondoskodó
önkormányzatok
programjainak,
egészségterveinek propagálása, központi megsegítése, stb.
a szakorvosképzés átalakítása ne
olyan módszerekkel, mely alkotmány
és társadalomellenesen röghöz kötné
a kollégákat; megfelelı számú és
összetételő szakorvos képzése, mely
a MO-i morbiditási viszonyokból
szükségesnek mutatkozik ;
a továbbképzés anyagi támogatása, a
kötelezı továbbképzések központi
finanszírozásának visszaállítása

Természetesen a fenti gondolatok csak gondolatébresztésre elegendıek, nincs is egyéb
szándékom ezzel. Reménykedem, hogy
gyávaságunk megváltozik és megyei kamaránk elnöksége számtalan szóbeli és
írásos reakciót, értékes gondolatokat kap
tagjaitól. Úgy legyen.
Dr.Kováts Attila

Elköltöztünk
Megyei kamaránk megszokott Balassi u. 15. alatti irodáját kénytelenek voltunk elhagyni, mivel a
Fıvárosi Közgyőlés az eddigi ingyenes bérletet piaci bérletté kívánta alakítani, melynek összege
havonta közel 1 millió Ft lett volna. Ezért elnökségünk megvizsgált számtalan lehetıséget az iroda
új elhelyezésére. A MOK elnökével történt elızetes egyeztetést követıen a Budapesti Orvosi Kamara egy ingatlanát béreltük ki, melyet meg kívánunk vásárolni, ha ezt a Területi Elnökök Tanácsa (TESZT) jóváhagyja és ehhez a fedezetet biztosítja. Ehhez a kérelmet a TESZT -hez benyújtottuk. Az új iroda egy 50 m2-es lakóingatlan a XI. kerület Fraknó u. 26/b. alatt. Az irodát felújítottuk és szeptember elsı hetében át is költöztünk. A felújítás során a Balassiban levı iroda és
tárgyaló berendezéseit használtuk fel. Az iroda infrastruktúráját kiépítettük és szeptember 7-tıl az
irodánk „üzemképes”. A továbbiakban az elnökségi ülések és az etikai tárgyalások az új irodában
lesznek és itt történik a személyes ügyfélfogadás is. A nagy létszámú rendezvények, mint pl. a
megyei küldöttgyőlések a MOK Központjában, a Szondi utcában lesznek.
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Házunk tája.
/Hogyan szervezıdött Vácott az orvosok rendszeres továbbképzése/
Nem kis büszkeségünkre és megelégedettségünkre gondos szerevezéssel, kitőnıen
mőködik továbbképzési lehetıségünk. Vác
és vonzáskörzetének háziorvosai - gyermek és vegyes körzetet ellátó háziorvosai minden hónap 3-ik szerdáján továbbképzésen vesznek részt. Ezen lehetıség alapja
az, hogy „Vác és Környéke Egészségügyéért” Alapítvány (mely 1994. július 8-án került bejegyzésre)
és 1998. július 8-tól közhasznú alapítványként mőködik
Dr.Nagy Magdolna fıorvosnı vezetésével.

Az alapítvány fı célkitőzése Vác város és környéke
lakossága részére a lehetı legmagasabb szintő egészségügyi ellátás elısegítése. A gyógyító, megelızı ellátás szakmai színvonalának javítása, különös tekintettel
a magas halandósági betegségcsoportokra. Az alapítvány kiemelten támogatja az egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket és az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítását. Az Országos Alapellátási
Intézet tanfolyamait helyben szervezik, hogy ezzel a
lehetıséggel a lehetı legkisebbre csökkentsék az orvosok ellátásból történı kiesését. A szakmai mőködéshez
szükséges kötelezı továbbképzések biztosítására évente 3-4 alkalommal kerül sor akkreditált, pontszerzı továbbképzésre. 1994-tıl évente 5-6 alkalommal
pharmakoterápiás estet szerveznek az orvosok részére.
A színvonal biztosítása érdekében a továbbképzések
elıadói szakmájuk kiemelkedı mővelıi.
A Jávorszki Ödön kórház tudományos munkája orvosai részére az intézményen belül szintén rendszeresen történik, Dr. Szentgyörgyi Ervin tudományos igazgató, urológus fıorvos vezetésével, minden hónap utolsó hetében. A téma az osztályvezetı fıorvosok által
elıre meghatározott. Évente egy alkalommal van a
Jávorszki Ödön tudományos nap, mely keretében három szekcióban több színvonalas elıadás hallható. Fiatal kórházi orvosainknak pályázati lehetısége van a
mindig aktuálisan megadott témában a „Dr. Ruzicska
Béla” alapítvány jóvoltából. A díjat a Semmelweis napokon adják át. Teszik ezt egyre nehezedı, gyakran
erın felül, munkájuk mellett. Kezdettıl megoldott volt
az ügyeleti ellátás a továbbképzések idejére a területen.
A Vác városi központi ügyelet vezetıje Dr. Manninger
Péter ellenszolgáltatás nélkül biztosítja az ügyeletet.

A továbbképzések keretén belül a helyi problémák, aktualitások is megbeszélésre kerülnek. A
rendkívül gyorsan változó, de nem feltétlenül
hasznunkra váló utasítások, törvénymódosítások,
jelentési kötelezettségek, megszorítások is terítékre kerülnek. Kialakítjuk közös véleményünket és
miheztartásunkat. Mindig van rendezni való probléma a kórház és terület között, az egységes betegellátás megvalósítására. Úgy érzem ezt is sikerül gördülékenyen az adott körülményeknek megfelelıen megoldani. Dr. Erıs András fıigazgató
fıorvos rendszeresen részt vesz az alapellátás továbbképzésein, szükség esetén egy-egy osztályos
fıorvos meghívásával megbeszélhetık az esetlegesen felmerülı együttmőködési gondok.
Az elmúlt három hónapban új kezdeményezés
is indult, nevezetesen a gyermek és vegyes körzetet ellátó kollegák külön szekciójával. Ennek keretén belül kérdezz - felelek, megoldással tartanak
kötetlen beszélgetés formájában igen tartalmas és
színvonalas, és nem utolsó sorban, a gyakorlatban
közvetlenül hasznosítható elıadásokat meghívott
kollegáink. A beszélgetések lényege: mit vár el a
klinikus és mit szeretne kapni a terület gyermekorvosa a zökkenımentes együttmőködés és a magas színvonalú egységes betegellátás érdekében.
Reméljük, hogy az egyre szőkülı anyagi lehetıségek nem szabnak határt, és folytathatjuk hoszszútávon továbbképzéseinket. Úgy legyen!
Dr. Huszágh Hedvig
MOK Pest megyei TESZ
titkára

Fontos kérés tagjainktól
Megyei kamaránk elnöksége a tagok felé történı
kommunikáció javítása érdekében elektronikus
hírlevelet is kíván küldeni tagjainak, de ennek
feltétele, hogy a kollégák e-mail címeit ismerjük.
Jelenleg az 1710 tagunkból mindössze alig több,
mint 600 tagnak ismerjük az e-mail címét.
Kérjük, hogy írjon egy e-mailt irodánk
pmokiroda@pmok.axelero.net címére, neve
és pecsétszáma megjelölésével.
(Pl. gipsz jakab 88654)

KÖSZÖNJÜK

Magyar Orvosi Kamara
Pest megyei Területi Szervezete
1115 Budapest, Fraknó u. 26/b. fsz. 3.

Telefon: (06-1) 312-40-40
Fax.: (06-1-) 312-40-40
E-mail:
pmokiroda@pmok.axelero.net
Web: www.pmok.hu
Tisztségviselık:
Dr.Kováts Attila elnök
Dr. Csernus Zoltán alelnök
Dr.Farkas József alelnök
Dr. Bajkó Éva titkár
Dr.Huszágh Hedvig titkár
Irodavezetı:
Bóna Péterné

Ügyfélfogadási rend:
Hétfı 8-16
Kedd-csütörtök 8-15
Péntek 8-14
Tisztségviselıvel történı megbeszélési igényt elızetesen kérjük telefonon egyeztetni az irodavezetıvel.

Árnyékvilágba borult a világ folytatás

És igazuk van. A gyakorlat szerint
ennél jóval kevesebbre sem vagyunk
már hitelesítve. A diplománkon
ékeskedı pecsét nem kötelez semmire, nem figyelmeztet az értelmiségi
lét felelısségére. Erre nem esküdtünk fel. Amire meg Hippokratészt
emlegetve igen – hiába több talán
még ennél is – azt már csak amolyan
fizetés helyett lobogtatott kötvénynek használja a mindenkori hatalom,
hogy presztízsvesztéssel kikövezett
és a most szorgosan emlegetett közönyünkhöz vezetı utunkat ezzel is
egyengesse. Sikerrel.
Az utóbbi idıben több fórumon is
szólítgattam kollégáimat a demográfiai veszedelem ürügyén. Válasz
nem jött. Azaz jött egy. İt nem ez
érdekli, hanem a mindennapi gond.
Ez volt a válasz rövid értelme(?).
Kollégáim, Barátaim!
Miközben Uniós elıírás szerint a
magyar népesség rossz lelkiállapotának javítása ügyében kell lépnie a
hasonló lelkiállapotú egészségügynek, vegyük észre az igazi nagy fel-

adatot és az ebben viselt felelısséget. A szerepünk csekély, de példamutató lehet. Amolyan kovász.
A feladat pedig az egészséges
nemzettudat rehabilitálása, az
anómia egészségügyi okokat jóval
meghaladó okainak megjelölése. A
gondolkodni és látni tanítás.
És ennek keretében a kettészakadtak egyesítése. Nem egyik vagy
másik oldalon, hanem a világ színességéhez nélkülözhetetlen magyarság megmaradásáért. Azon az
oldalon, amit valaha a történelmi
idıkben hungarusnak neveztek, s
ahova minden becsületes állampolgár, akkor alattvaló (ó mily szörnyőség akkor, s ma mily tagadott
igazság) tartozott. Abban az idıben ezt a ma elavultnak hitt szent
korona elismert szellemi ereje tartotta össze. Mert nem királyi korona volt az csupán, hanem a törvény, a nemzet szuverenitásának
jelképe. És nem volt roma kérdés,
és nem volt nemzetiségi gond, csak
egy: a közös haza sorsa.

Van dolgunk elég, de ha nem
ebben a szellemben élünk, akkor
betegeinkkel együtt fogunk elfogyni. Mégpedig alig hihetıen rövid
idın belül.
A fenntartható fejlıdés modelljét mára a világ kidobhatja az ablakon. Az exponenciálisan növekedı
gondok megsemmisítették. Végtelenül egyszerő és félelmetes modell ez. Nem vitatható.
Mert exponenciálisan romlik a
morális helyzet, az energia gond, a
környezeti kockázat, a gazdasági
káosz – nemzeti viszonylatban pedig a demográfiai katasztrófa fekete árnya. De mi vitatkozgatunk és
mutogatunk. Magyar a magyarra.
Így aztán „a metró fúrása” akadálytalanul folytatódik.
És ez nem ünneprontás. Ez a
nyers valóság. Ehhez mérjük lépteinket mikor gyermekeinkre s unokáinkra nézünk.
Dr. Szász T. István

